
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
ര�ാം സേ�ളനം

2016 ഒേ�ാബ� 31, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--270]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 5191 �ത� 5344 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി : 5345 �ത� 5432 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 5433 �ത� 5460 വെര

�ീക�െട�ം, ��ിക�െട�ം വികാസ�ിനായി ഒ� വ��്

5191. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ീക�െട�ം,  ��ിക�െട�ം വികാസ�ിനായി ഒ� വ��്
��ി�െമ�്  24-06-2016-െല നിയമസഭയിെല �സംഗ�ി�
ബ�മാനെ�� ഗവ��� ��ാവി� �കാരം എെ��ാം നടപടിക� ഇ�വെര
സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ീകെള വികസന ��ിയയി�  ഉ�െ���വാ�ം,  അവ�െ�തിെര��
അതി�മ��  അവസാനി�ി�വാ�ം ലിംഗ സമത�ം ഉറ�ാ�വാ�ം േവ�ി
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകരളെ� സ���മാ�ം ഒ� ലിംഗ-സൗ�ദ സം�ാനമാ��തിനായി
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

'�താര� േകരളം' പ�തി

5192. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
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,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട പരാതി പരിഹാര സംവിധാനമായ  '�താര�േകരളം'  പ�തി
സംബ�ി�് എെ��ി�ം തര�ി�ളള അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �താര� േകരളം പ�തി�െട നട�ി�ി� എെ��ി�ം മാ��� വ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി ഈ വ�ഷം ബ�ജ�ി�  അ�വദി� �ക എ�;

വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി

5193. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഒഴി�ക� യഥാസമയം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിന് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാലാവധി അവസാനി�ാറായ പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി
നീ�ിെകാ��ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഭരണ പരി�ാര ക�ീഷ�

5194. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഭരണ പരി�രണ �പാ�ശക� ന��തിനായി ഒ� ക�ീഷെന
നിേയാഗി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത ഭരണ പരി�ാര ക�ീഷെ� �വ��ന േമഖലയി�  എെ��ാം
സംഗതികളാണ് ഉ�െ���ത്;  ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�ീഷ� അംഗ�� ആെര�ാമാെണ�ം ഇവ��് ന��� ആ��ല���
എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�ീഷെ� ഓഫീസ് �വ��ന�ിന് സഹായി��തിന് ഓേരാ ക�ീഷ�
അംഗ�ി�ം അ�വദി� ത�ികക�  ഏെത�ാമാെണ�ം ഓേരാ
ജീവന�ാര�ം ന�േക� ശ�ളം, മ�് ആ��ല���, ഓേരാ മാസേ��ം
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ക�ീഷെ� �വ��ന�ിന് െചലവാ�� െമാ�ം �ക എ�ിവ
എ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

േകരള സിവി� സ��ീസിെന ഡയറ�േറ�് �പ�ിലാ��തി� നടപടി

5195. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സിവി�  സ��ീസി�  ഫയ�  തീ��ാ��തി�� നിലവിെല
നടപടി�മ�� വളെര സ�ീ��മാണ് എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േക� സ��ാ�  മാ�കയി�  ഡയറ�േറ�് �പ�ി�  േകരള സിവി�
സ��ീസിെന �മെ����ത് �ണകരമാ�െമ�് ക���േ�ാ;  എ�ി�
സമയബ�ിതമായി ��ത നടപടി�് ത�ാറാ�േമാ;  ഇ�ാര��ി�
നിലപാട് വ��മാ�േമാ ?

�മി സൗജന�മായി വി� ന�കിയവ��് ന�കിയ വാ�ാന��

5196. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ� െക�ിട�� പണി��തിന് �മി സൗജന�മായി വി�
ന�കിയവ��് സ��ാ�  ന�കിയ വാ�ാന��  പാലി�െ��ി�ി� എ�
വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത വിഭാഗ���് ഏെ��� �മി�െട വിലേയാ
ആ�ിത��് സ��ാ� സ��ീസി� നിയമനേമാ ന���തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി� ഇ�ര�ി� എ� േക�ക� തീ��ാ�ാ�െ��് അറിയി�േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് ൈ��ണലിെ� �വ��നം �ഗമമാ��തിന് നടപടി

T 5197. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലി� േക�ക�െട എ�ം വ��ി�വ��
സാഹചര�ം ൈ�ബ�ണലിെ� �വ��ന�മതെയ േദാഷകരമായി
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ബാധി��െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േക�ക�െട എ��ി��ാ�� വ��നവിന�സരി�� �വ��ന
സൗകര�ം ൈ�ബ�ണലിന് ലഭ�മാ��തി� േവ�� �� ന���ിെ��
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േക�ക�  സമയബ�ിതമായി തീ��ാ�െ���േ�ാെയ� കാര�ം
വിലയി��ാ�േ�ാ;

(ഡി) ൈ�ബ�ണലിെ� �വ��നം �ഗമമാ��തിന് ആവശ�മായ സൗകര�ം
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�.ഡി. ൈട�ി�മാ�െട റാ�് ലി�്

5198. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�.ഡി.  ൈട�ി�മാ�െട �തിയ റാ�് ലി�് എ�ാ
ജി�കളി�ം �സി�ീകരി�ത് എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട േഷാ��് ലി�് �സി�ീകരി� തീയതി�ം,  െവരിഫിേ�ഷ�
നട�ിയ തീയതി�ം െവരിഫിേ�ഷ� അറിയി�് ന�കിയ രീതി�ം ജി�ക�
തിരി�് അറിയി�േമാ;

(സി) നിയമാ��തമായാേണാ േമ� നടപടിക� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) റാ�് ലി�് �സി�ീകരി� േശഷ�ം െവരിഫിേ�ഷ�  നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ��ത ലി�് �സി�ീകരി��തിന് അനാവശ�മായ �തി കാണി�തി�
പി�ിെല കാരണം അറിയി�േമാ;

(എഫ്) റാ�് ലി�് �സി�െ���ിയ തീയതി വെര�� ഒഴി�കളിേല�് പഴയ
റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�യ െസ��ക�

5199. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

25/2/2016-െല GO (MS)NO.12/16/ITD �കാരം സം�ാന�് അ�വദി�
അ�പത് അ�യ െസ��ക�  ആരംഭി��തിന് തടസ��  ഉേ�ാ;

ഉെ��ി�  ആയത് പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�വാ�
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ഉേ�ശി�� എ�് വ��മാ�േമാ?

അതിഥി സ��ാര��

5200. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

��സ��ാരിെ� കാല�് മ�ിമാ�  അതിഥി സ��ാര���ായി
െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിവാദ തീ�മാന��മായി ബ�െ�� ഫയ�ക�

T 5201. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� അവസാന കാലെ� വിവാദ തീ�മാന��മായി
ബ�െ��് എ� ഫയ�കളാ��ത്;  ഇതി�  എ� ഫയ�ക�  ഇ�വെര
ബ�.  സാം�ാരിക നിയമ വ��് മ�ി തലവനായ സമിതി പരിേശാധി�;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവാദ തീ�മാന��മായി ബ�െ��് ഇ�വെര പരിേശാധി� ഫയ�കളി�
നിലവിെല സ��ാ�  ൈകെ�ാ� തീ�മാനം,  വിഷയം തിരി�്,
വിശദീകരി�േമാ;

(സി) വിവാദ തീ�മാനം സംബ�ി� ഫയ�കളി�  ഇ�ഡ��  ഇ�ഫ�േമഷ�
സ��ീസി�� ഉേദ�ാഗ�െന േകരള േകഡറിേല�് മാ�ിയ തീ�മാന�ി�
എ�് നിലപാട് സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഉേദ�ാഗ�െനതിെര ഏെത�ി�ം അഴിമതി ആേരാപണം
നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

സം�ാന സിവി� സ��ീസ്

5202. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സിവി�  സ��ീസി�  േക� സ��ീസി�  നി�ം എ�
േപെരയാണ് നിയമി�ി��ത്;

(ബി) ഓേരാ വ��ി�ം എ� േപാ�കളാണ് ��ത ആവശ��ിനായി മാ�ി
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െവ�ി�ളളത്;  ഇതി�  നിയമനം നട�ിയി�ളളത് ഏെത�ാം
േപാ�കളിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േക� സ��ീസി� നി�ം സം�ാന സിവി� സ��ീസി� ഉേദ�ാഗ�െര
നിയമി��തിന് നിലവിെല സംവരണ തത�ം പാലിേ���േ�ാ  ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േക� സ��ീസി�  നി�ം സം�ാന സിവി�  സ��ീസി�
നിയമി�ി��വരി�  നിലവി�  എസ്.സി./എസ്.�ി.  വിഭാഗ��
എ��െ�� വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷ�

5203. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, അനി� അ�ര
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷനി�  നിലവി�  എ� അംഗ��െട
ഒഴി��്;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തി�� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) വിവരാവകാശ ക�ീഷനി�  അംഗ�െള നിയമി��� സംബ�ി�്
ൈഹേ�ാടതി വിധിയിേ��  അ�ീ�  േപാ�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷ�  ��ാെക എ� അ�ീ�  േക�ക�ം
പരാതിക�ം നിലവി��്;

(ഇ) നിലവി�� ഒഴി�ക�  അടിയ�ിരമായി നിക�ി ക�ീഷെ� �വ��നം
കാര��മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സിവി� സ��ീസ് േബാ�ഡ്

5204. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ീസി�� ഗസ�ഡ് ജീവന�ാ�െട �ാ���, നിയമനം,
അ�ട�നടപടി �ട�ിയ കാര��ളി�  സ��ാരിന് ഉപേദശം
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ന���തിനായി സിവി� സ��ീസ് േബാ�ഡ് �പീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�
��ത േബാ�ഡിെല അംഗ�ളാെരാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത േബാ�ഡിെ� ഉപേദശം സ�ീകരി� േശഷമാേണാ  2016 േമയ് മാസം
�ത� ഗസ�ഡ് ത�ികകളി� �ാ��� നട�ിയെത�് വ��മാ�േമാ?

കടാശ�ാസ പ�തി

5205. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ഏെതാെ� വിഭാഗ�ി�െ�� ആ�ക��ാണ് �ഖ�മ�ി�െട കടാശ�ാസ
പ�തി �കാരം സഹായം ലഭി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

സമാശ�ാസ പ�തി �കാരം േജാലി

5206. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015  നവംബ�  26  ന് േകാഴിേ�ാട് ക�ം�ള�് മാ�േഹാളി�  വീണ്
മരണെ�� ഓേ�ാ ൈ�വ�  നൗഷാദിെ� ഭാര��് സമാശ�ാസ പ�തി
�കാരം േജാലി ന��െമ� �ഖ�മ�ി�െട വാ�ാനം നട�ിലാ�ിേയാ;

ഇെ��ി� എ� െകാ�് നട�ാ�ാ� കഴി�ി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് െപാ�ഭരണ വ��ി� സ�ീകരി� നടപടിക�, ബ�െ��
ഫയലിെ� ന��, ഫയലിെ� ഇേ�ാഴ�ം അവ� സഹിതം അറിയി�േമാ?

സ�കാര� മാധ�മ�ളി� േസവനം അ��ി�� സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െട
വിവര��

5207. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��് സ�കാര� െടലിവിഷ�  ചാന�കളി�ം സ�കാര�
എഫ്.എം.  േറാഡിേയായി�ം �വ��ി��തി�ം മാസികകളി�
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എ���തി�ം സീരിയ�ക�, േഡാക�െമ�റിക�  എ�ിവയി�  അഭിനയം
ഉ�െ�െട�� �വ��ന�ളി�  ഏ�െ���തി�ം സ��ാ�  നയ�ിന്
വി��മാകാെത�ം േജാലി�ം േജാലിസമയ�ി�ം തട���ാകാെത�ം
സാ��ിക ആ��ല���  ൈക��ി�ം അ�ാെത�ം ഏ�െ���തിന്
നിലവി� വ�വ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം �വ��ന�ളി�  ഏ�െ���തിന് സമ��ി�� അേപ�ക�
�േത�ക േകസായി പരിഗണി�് അ�മതി ന�കാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി� േമ��റ� �വ��ന�ളി� ഏ�െ���തിന് �േത�ക അ�മതി
ന�കിയി���ം അ�െന�� �വ��ന�ളി�  നിലവി�
ഏ�െ���വ�മായ ഉേദ�ാഗ��െട േപ�വിവര�ം ഏെതാെ� േമഖലയി�
�വ��ി��െവ�ം െവളിെ���േമാ?

കാഷ�� സ�ീ��മാ�

5208. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ വ��കളി�  പതിന�് വ�ഷ�ിലധികമായി
േജാലിെച� വ�� കാഷ�� സ�ീ��മാ� എ� േപ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട �തിമാസ േവതനം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാഷ��  സ�ീ��മാ�െട �തിമാസ േവതനം  10,000/-  �പ ആ�ി
ഉയ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഒഴിവ് വ�� പാ��്-ൈടം സ�ീ��  ത�ിക�െട  50%  ത�ികയിേല�്
കാഷ�� സ�ീ��മാെര �േമാ�് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�നിയ� ഇ���� (അരിതെമ�ിക് കം േ�ായിംങ്) ത�ിക

5209. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാവസായിക പരിശീലന വ��ി�, കാ�ഗറി ന��  528/2012  �കാരം
�നിയ�  ഇ����  (അരിതെമ�ിക് കം േ�ായിംങ്)  ത�ികയിേല�്
സം�ാന തല എ�� പരീ��ായി പി.എസ്.സി.  വി�ാപനം െച�
തീയതി�ം എ�� പരീ� നട� തീയതി�ം േഷാ��് ലി�് �സി�ീകരി�
തീയതി�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത ത�ിക�െട േഷാ��് ലി�ി�  ഉ�െ��വ�െടെയ�ാം അ��
സ��ിഫി��ക�െട പരിേശാധന ���ിയായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
���ിയായ തീയതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��വ� നട��ത് സംബ�ി�് പി.എസ്.സി.  തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത് ���ിയാ�ി ലി�് എ�്
�സി�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ലി�് ���ൈവസ�മാ�െട �മതലക�

5210. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�  ലി�് ���ൈവസ�മാ�െട എ� ത�ികകളാണ്
നിലവി��ത് എ�് വിശദാംശം സഹിതം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ലി�് ���ൈവസ�മാ�െട �മതല എെ��ാെമ�് നി�യി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ലി�് ഓ�േറ��മാ�െട ഷി�്-ഇ�-ചാ�ജ് എ� ഉ�രവാദിത�ം
���ൈവസ�മാ�  നി��ഹി�ാ�േ�ാ;  ഇത് പരിേശാധി�് ഉറ�്
വ��ാ�േ�ാ; ആയതിന് ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��ത്;

(ഡി) ലി�് ഓ�േറ��മാ��ം ���ൈവസ��ം �ണിേഫാം
നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇവ��് �ണിേഫാം അലവ�സ്
ന���േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ണിേഫാം അലവ�സ് ൈക��ക�ം എ�ാ� �ണിേഫാം ധരി�ാെത ഡ��ി
െച�ക�ം െച�� വിവരം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഈ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട
േജാലി,  ഹാജ�, െപ�മാ�ം എ�ീ കാര���  പരിേശാധി�് േമ�േനാ�ം
വഹി��തിന് �മതലെ���ിയി�� ഓഫീസ� ആെര�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) �ണിേഫാം ധരി�ാതിരി�ക, ലി�് �വ��ി�ി�ാതിരി�ക, ഡ��ി സമയം
�ത�മായി േജാലി േനാ�ാെത ലി�ി� നി�ം മാറി നി��ക എ�ീ വീ�ക�
േബാധ���ം നട�� ലി�് ഓ�േറ��, ���ൈവസ�  ത�ികകളി�
േജാലി െച��വെര കെ���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െപ�ഷ� �ായം
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5211. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-2016  കാലഘ��ി�  ഏെത�ി�ം സ��ാ�, അ��സ��ാ�,
െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��് െപ�ഷ� �ായം ഉയ��ി
ന��കേയാ,  കാലാവധി നീ�ി ന��കേയാ െച�് ഉ�ര�
�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആയതിെ� വിശദാംശ��  സ��ാ�  ഉ�രവിെ� പക��ക�ം
കാലാവധി നീ�ി ന�കാ�� കാരണ�ം സഹിതം അറിയി�ാേമാ?

�തിയതായി �പീകരി� ക�ീഷ�ക�

5212. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഏെത�ാം �തിയ ക�ീഷ�ക�
�പീകരി�ി��്;

(ബി) ഇൗ ക�ീഷ�ക�െട �വ��ന�ിനായി എ� �തിയ ത�ികക�
��ി�െ��ി�െ��ം ഓേരാ ത�ിക�െട�ം ശ�ള െ�യി�ം
അലവ��ക�ം എ� വീതമാെണ��ളള വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �തിയ നിയമന��  വഴി എ� ഒൗേദ�ാഗിക വാഹന��  അധികമായി
ഉപേയാഗിേ��ി വ�െമ�ം ആയതിെ� െചല�ക��ായി ഏകേദശം എ�്
�ക ഒ� വ�ഷം വിനിേയാഗിേ��ി വ�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ നിയമന��  വഴി ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �പയാണ് െചലവ്
�തീ�ി��െത� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ബ� നിയമന��

5213. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട
മാേനജിംഗ് ഡയറ��/ചീഫ് എ�ിക��ീവ് ത�ികയി� മ�ിമാ�, എം.  എ�.
എ.മാ�, ��  എം.  എ�.എ മാ�  �ട�ിയവ�െട അ�� ബ����്
നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� നിയമന ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി) നിയമന ഉ�രവ് �റെ��വി�േശഷം എെത�ി�ം ഉ�രവ് റ�് െച�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�കളിെല ���ി ദിവസ��

5214. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

സ��ാ� ഓഫീ�ക� ആ�യി� 6 ദിവസം രാവിെല 10 �ത� ൈവ�േ�രം
5 മണി വെര �വ��ി��തി� നി�ം വ�ത��മായി ആ�യി� 5 ���ി
ദിവസ�ളാ�ി മാ�ാ�  ഏെത�ി�ം വിധ�ി�� ച��കേളാ
�ടിയാേലാചനകേളാ ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��് െപ�മാ�ച�ം

5215. �ീ.െക.�രളീധര�
,, അനി� അ�ര
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��് െപ�മാ�ച�ം നട�ിലാ�ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് സംഘടനാ �തിനിധിക�മായി ച�� െച�ി�േ�ാ;

വിവരി�േമാ;

(സി) ച��യി�  എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് �ഖ�മ�ി �േ�ാ� വ�ി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ� �ത�  െപ�മാ���ം നട�ിലാ�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തീകരണം ���ിയാകാ�തിനാ� ഉ�ഘാടനം െച�െ�ടാ� സ��ാ�
െക�ിട��

5216. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

11 of 111 Sunday 23 October 2016 01:15 PM



(എ) നി��ാണം ���ീകരിെ��ി�ം ൈവദ�തീകരണം ���ിയായി�ി� എ�
കാരണ�ാ�  എ� സ��ാ�  െക�ിട��െട ഉ�ഘാടനം
�ട�ി�ിട���്; വ��് തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ ��ം പരിഹരി��തിന് സ��ാ�  തല�ി�  എെ��ി�ം
തീ�മാന�� എ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

അസി��്, ക���� അസി��് ത�ികക�െട േകഡ� െ��ത്

5217. േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ഭരണ വ��ിെല അസി��്, ക���� അസി��് എ�ീ ത�ികക�െട
എ��ി േകഡറിെല സാം�ഷ�ഡ് െ��ത് എ�യാണ്;

(ബി) ��ത ത�ികക�െട േകഡ� െ��ത് അവസാനമായി �ന� നി�ണയി�ത്
എ�ാണ്; ��ത ഉ�ര�ക� ഏെതാെ�; പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ആയതി� േശഷം �തിയ ത�ികക� ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഒേരാ�ി�ം
എ� എ�ം വീതം ��ി�; ��ത ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  ��ി� �തിയ ത�ികകളി�  പി.എസ്.സി നിയമനം
നട�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി� ��ി� �തിയ ത�ികക� �ടി ഉ�െ���ി േകഡ� െ��ത്
�ന�നി�ണയി��തി�  എെ��ി�ം തട�ം നിലനി���േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;  േകഡ�  െ��ത് �ന�  നി�ണയി��തിന് അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭി�േശഷി�ളള ഉേദ�ാഗ��

5218. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  സ��ീസിെല ഭി�േശഷി�ളള ഉേദ�ാഗ���ായി
�േമാഷ� സംവരണം െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ���് �േമാഷനി� സംവരണം ഏ�െ���ണം
എ� നി�േ�ശം എവിെട നിെ��ി�ം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇത് നട�ാ��തിന്
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സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സ��കലാശാല അസി��് നിയമനം

5219. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��കലാശാലകളിേല�് അസി��് നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി.
എ�ാണ് റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഏെതാെ� �ണിേവ�ി�ിക�െട നിയമന���ാണ് ��ത
ലി�ിെല ഉേദ�ാഗാ��ികെള പരിഗണി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികയി�  നിലവി�  എ� േപ�  ദിവസ േവതനാടി�ാന�ി�
വ��ിംഗ് അേറ�്െമ�്, െഡപ�േ�ഷ�, കരാ� �ട�ിയ രീതികളി� േജാലി
േനാ�ി വ��െവ�് ഇനം തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

െപാ�ജന��െട പരാതി പരിഹാര�ിന് ഡിജി�� സംവിധാനം

5220. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ�റ കാല�് �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസി�  െപാ�ജന��െട
പരാതിക�െട പരിഹാര�ിന് ഡിജി�� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപാ�ജന��െട പരാതിക� പരിേശാധി�ാ�ം പരിഹാരം നി��യി�ാ�ം
എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയി�ളളത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ഇ�വെര എ� പരാതികളാണ് െപാ�ജന�ളി�  നി�ം സ�ീകരി�ത്;
അതി� എ� പരാതിക��ാണ് പരിഹാരം ക�ത്; വ��മാ�േമാ?

മ�ിമാ��് ഉപേദശക�

5221. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) �തിഫലം പ�ാെതേയാ പ�ിേയാ �ഖ�മ�ി�് ഉപേദശക�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�് മ�ിമാ��ം ഉപേദശകെര നിയമി�� കാര��ി�  നിലപാട്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉപേദശകെര േപ�ണ�  �ാഫിെ� ഭാഗമാ�� കാര��ി�  നിലപാട്
വ��മാ�േമാ?

േക�സ��ാ� ��ാെക ഉ�യി�ി�� ആവശ���

5222. �ീ.അ�� �കാശ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വികസന�ിനായി േക�സ��ാ� ��ാെക ഉ�യി�ി��
ആവശ���  എെ�ാെ�യാണ്;  അതിേനാ�� േക��തികരണം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ�  ഉ�യി� ഏെത�ി�ം ആവശ�ം േക� സ��ാ�
ഇതിനകം നട�ിലാ�കേയാ,  നിരസി�കേയാ െച�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

േഡാ.എം. എ. ഉ�� ക�ി�ി

5223. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2009� േഡാ.എം. എ. ഉ�� ക�ി�ി സമ��ി� റിേ�ാ��ിേ�� എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  �ാ�ി�ി��  െസ�
�പീകരി�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മല�റം ജി�യി�  �ാ�ി�ി��  അസി��് ത�ികയി�  ഒഴി�ക�
ഉ�ായി�ം പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ാ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  എ�ിയതിന് േശഷം മല�റം ജി�യി�
എ�.ഡി.സി നിയമന�മായി ബ�െ��് എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�;

പി.എസ്.സി യിേല�് ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തി�  കാലതാമസം
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േനരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹാഡ പ�തി

T 5224. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര വികസന ഏജ�സി  (ഹാഡ)  �െട പ�തി �കാരം പ�നംതി�
ജി�യി� ഏെതാെ� ���ികളാണ് നട�ിയി��ത്; ഇേ�ാ� ��തായി
എെ�ാെ� പ�തിക� നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനാ�� െ�ാേ�ാസ�ക�  ആര് �േഖനയാണ് സമ��ിേ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റാ�ിയി� ഹാഡാ�െട പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇതിനായി എ�
�പ െചലവഴി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

പതി��ാം പ�വ�ര പ�തി

5225. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പതി��ാം പ�വ�ര പ�തി ത�ാറാ�ാ�� നടപടിക�
ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) എ� �ക�െട പ�തിയാണ് വിഭാവനം െച��ത്;  ഈ �ക എ�െന
സമാഹരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  പ�തി �പീകരണ�ി�ം നട�ി�ി�ം
ഏ�െ���ാ�േ�ശി�� സംവിധാന��  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പതി��ാം പ�വ�ര പ�തിയി�  ��ത�  പരിഗണന�ം �ാധാന��ം
ന�കാ�േ�ശി�� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�

5226. �ീ.അ�� �കാശ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എം. വി�െസ�്
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
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മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ��് പഠി� വിദ�ാ��ിക��് േജാലി ലഭി�ാ�� �ലം
വാ� �ടി�ിക ഉ�ാ�േ�ാ�  ബാ�ക�  ജ�ി നടപടിക�  സ�ീകരി��
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ�കാര� ഏജ�സിക�  �േഖന വാ� എ��് �ടി�ിക വ��ിയവെര
ഭീഷണിെ���� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഒ��വണ തീ��ാ�� പ�തി �കാരം േലാ�  �ടി�ിക തീ��
വിദ�ാ��ിക��് 'സിബി� േ�ാ�' റിമാ��് ഉ�തിനാ� ബാ�് േജാലി�്
അേപ�ി�വാ� സാധി��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  ഇടെപ�് ആവശ�മായ പരിഹാരമാ����
സ�ീകരി�േമാ?

�ഷി�മി�െട വിവരം

T 5227. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല െമാ�ം �ഷി�മി എ�യാണ്; ഇതി� ദീ�ഘകാല വിളകളായ
െത�്, കാ�ി, േതയില, ���ളക്, ജാതി, ഏലം, ക��് �ട�ിയ വിളക�െട
കഴി�  40  വ�ഷെ�  (1976-2016)  �വി�തി,  െമാ� ഉ�ാദനം,
ഉ�ാദന�മത എ�ിവ േ�ാഡീകരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �സ�കാല വിളകളായ െനല്�,  പ��റി,  പയ�വ����, വാഴ,

കിഴ�വ����, കരി�് എ�ീ വിളക�െട കഴി�  40  വ�ഷെ�
(1976-2016)  �വി�തി,  െമാ�ം ഉ�ാദനം,  ഉ�ാദന�മത എ�ിവ
േ�ാഡീകരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െമാ�ം �ഷി �മിയി� �ഷി െച��ത്, �ഷി�് ഉപ��മായ�ം എ�ാ�
�ഷിെച�ാ��ം,  ���മാ�ം �ഷി�് ഉപ��മ�ാ�ത്,  ജലേസചന
സൗകര�ം ���മാ�ം ലഭ�മ�ാ�ത് എ�ിവ�െട കഴി�  40 വ�ഷെ�
(1976-2016) ജി�ാടി�ാന�ി� േ�ാഡീകരി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

സി.ആ�.ഇെസഡ്. നിയമ�ി� ഇളവ്

5228. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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തീരേദശ�ം കേനാലി കനാലിെ� തീര�ം താമസി�് വ�� പാവെ��വ��്
മ�ിട�ളി�  സ��മായി �മി ഇ�ാ� പ�ം വീട് ���ി പണി��തിന്
സി.ആ�.ഇെസഡ്.  നിയമ�ി�  ഇളവ് ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ?

സിെ�ഡിെല ജീവന�ാ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�

5229. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സയ�സ് ആ�് െടേ�ാളജി വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�� സിെ�ഡിെല
(CSTED) ജീവന�ാ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക� സംബ�ി� ബ�.

േകരള െെഹേ�ാടതി�െട ഉ�രവി�േമ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് നിലവി�� 30/A1 തീയതി 22.07.2016 ന�� ഫയലി�
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ബ�. േകരള െെഹേ�ാടതി ഉ�രവിന��തമായി ജീവന�ാ��് ശ�ളേമാ
മ�് ആ��ല��േളാ ലഭി�ാ� ��ം പരിഹരി�് അടിയ�രമായി ശ�ള�ം
ആ��ല���ം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജവഹ�ലാ� െന� േ�ാ�ി�� െബാ�ാണി�� ഗാ�ഡ� ആ�് റിസ��്
ഇ��ി���ിെല നിയമന��

5230. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െജ.എ�.�ി.ബി.ജി.&ആ�.െഎ.യി�  2003-ന് േശഷം എ�
താ��ാലിക/കരാ�/ദിവസ േവതന ജീവന�ാ��് �ിര നിയമനം
ന�കിയി��്; വിശദാംശം വിഭാഗം തിരി�് ന�കാേമാ;

(ബി) കരാ� കാലയളവി� േജാലി െച�ി�� ത�ികയിലാേണാ �ിര നിയമനം
ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ധനകാര� വ��ിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ാെത �തിയ ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ലാ�കളി�ം േ�ാജ�കളി�ം േജാലി െച� വ�ി��വെര ഓഫീസ്
ത�ികയി�  �ിര���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ്
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�ിരെ���ിയത്; ഇതിന് അ�ബ�മായ ച��� നിലവി�േ�ാ; എ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) െജ.എ�.�ി.ബി.ജി.  & ആ�.െഎ-യി� 2006-ന് േശഷം എ� ത�ികകളി�
�നഃ�മീകരണം നട�ിയി�െ��ം അവയി� ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതി
ലഭി�വ ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതി ലഭി�ാെത �ന:�മീകരണ�ി�െട
��ി�െ�� ത�ികക� ഏെത�ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ജി) ��ത �ാപന�ി�  2003-ന് േശഷം ഓഫീസ് അസി��ാ�ം,
െറേ�ാ�ഡ് കീ�റാ�ം േജാലി െച�് വ��വ�  �ിരനിയമനം
ലഭി��തിന് െതാ��ൻപ് ഏ� ത�ികയിലാണ് േജാലി െച�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

സി.ഡി.പി.ഒ റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമനം

5231. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�� 40/2011 �കാരം 4.8.15ന് നിലവി�വ� സി.ഡി.പി.ഒ റാ�്
ലി�ി� നി�് ഇത് വെര എ�േപെര നിയമി�ി��്;

(ബി) റാ�് ലി�ി� നി�് നിയമന�ിന് ശിപാ�ശ െച�തി� എ� എ�.െജ.ഡി
ഒഴി�ക� നിലവി� റിേ�ാ��് െച�ി��്;

(സി) ഈ എ�.െജ.ഡി ഒഴിവിേല�് നിലവി�� റാ�് ലി�ി�  നി�് നിയമനം
നട�േമാ?

പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ക�

5232. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പി.എസ്.സി.  ആ�ാന ഓഫീസി�ം ജി�ാ ഓഫീ�കളി�ം
ആയി എ� പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ക�  നിലവി��്;  ��ത റാ�്
ലി�കളി� എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക� ഉ�െ��ി��്; ജി� തിരി�് വിശദാംശം
ന��േമാ;  റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ��ി�� ��ത�  ഉേദ�ാഗാ��ിക��്
നിയമനം ന���തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;
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(ബി) പി.എസ്.സി.യി�  അേപ�ി��തി�� �ായപരിധി വ��ി�ി��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ണിേവ�ി�ി അസി��് ത�ിക

5233. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ണിേവ�ി�ി അസി��് ത�ികയിേല�് പി.  എസ്.  സി.  റാ�് ലി�്
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� ഒഴി�കളാണ് പി. എസ്. സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��െത�ം നിലവി�
എ� േപ��് അൈഡ�സ് ന�കിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��കലാശാലകളിെല ക���� അസി��റ് ത�ിക

5234. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ സ��കലാശാലകളി�  ക����  അസി��റ് ത�ികയി�  എ�
ഒഴി�കളാ�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ  ;  ��ത ഒഴി�ക�  ഏെതാെ�
സ��കലാശാലകളിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം, റിേ�ാ��്
െച�ാ� ഒഴി�ക� എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�� ര�് വ�ഷ�ി�ളളി�  ഓഫീസ് ���്,  െസല��  േ�ഡ്
ക����  അസി��റ്,  സീനിയ�  േ�ഡ് ക����  അസി��റ് എ�ീ
ത�ികകളി� നി�് എ� ഉേദ�ാഗ�� വിരമി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

വിേ�ജ് എ�്��ഷ� ഓഫീസ� േ�ഡ്-II നിയമനം

5235. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  വിേ�ജ് എ�്��ഷ�  ഓഫീസ�  േ�ഡ്-II
നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ഈ റാ�്
ലി�് എ�ാണ് നിലവി� വ�െത�ം കാലാവധി എ�് അവസാനി�െമ�ം
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വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ലി�ി�  നി�് ഇ�വെര എ� േപെര നിയമി�െവ�് ജനറ�,
സംവരണ വിഭാഗ�� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിേല�് അവസാനമായി എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��്
െച�െവ�ം അവയി� നിയമന ശിപാ�ശ െച�ി�ളളവ എ�െയ�ം േപ�ം
േമ�വിലാസ�ം സഹിതം വിശദമാ�േമാ?

ലേബാറ�റി െട�ീഷ�� േ�ഡ് -II റാ�് ലി�്

5236. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലേബാറ�റി െട�ീഷ�� േ�ഡ് -II റാ�് ലി�് എ�ാണ് നിലവി� വ�െത�്
വ��മാ�ാേമാ; ��ത റാ�് ലി�ി� എ� േപരാണ് ഉ�െ��ി��െത�ം
ഈ ലി�ി� നി�് എ� േപ��് നിയമനം ലഭി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം ��ത ത�ികയി�� എ� ഒഴി�ക�
പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�െ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റിേ�ാ��് െച� എ�ാ ഒഴി�കളിേല�ം നിയമന �പാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

അവരി� എ� േപ�  സ��ീസി� �േവശി�ി�െ��ം എ� എ�.െജ.ഡി.
േവ��സിക� റിേ�ാ��് െച�െ��ി�െ��ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ദീ�ഘകാല�ിന് േശഷ��ായ റാ�് ലി�ായതിനാ�  റാ�് ലി�ിെ�
കാലാവധി ആ�മാസേ�� �ടി ദീ�ഘി�ി�് ന�കാ�ം പരമാവധി േപ��്
നിയമനം ന�കാ�മായി എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�നിസി�� േകാമ� സ��ീസി� �നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ് II
ത�ികയിേല�ളള നിയമനം

5237. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ� 2014, 2015 വ�ഷ�ളി� 571/2014,

137/2015 എ�ീ കാ�ഗറി ന��കളി� �നിസി�� േകാമ� സ��ീസി�
�നിയ�  െഹ��് ഇ�െ���  േ�ഡ്  II  ത�ികയിെല നിയമന�ിന്
എസ്.എസ്.എ�.സി.  വിജയ�ം സാനി�റി ഇ�െ���  സ��ിഫി��ം
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മാ�മാണ് േയാഗ�തയായി ആവശ�െ��ി��െത�ി�ം ഈ ത�ികയി�
ഡിേ�ാമ�ാെര�ം ഉ�െ���ിയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ിഫി��് േകാ�് പഠി�് ദീ�ഘ കാലമായി േജാലി�ായി കാ�ിരി��
ഉേദ�ാഗാ��ികെള അവഗണി�്െകാ�് പി.എസ്.സി. ഇ�രം ഒ� നിലപാട്
സ�ീകരി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ത�ികയി�  ആേരാഗ�വ��ി�  എ�ാ വ�ഷ�ം ഡിേ�ാമ�ാ��ായി
അവസര��  ലഭി�േ�ാ�, �നിസി��  േകാമ�  സ��ീസി�  സാനി�റി
ഇ�െ���  സ��ിഫി��് േകാ�് കഴി�വ��്  9  വ�ഷ�ി�േശഷം
മാ�മാണ് അവസരം ലഭി�ിരി��ത് എ� വ�ത കണ�ിെല��് ടി
ത�ികയി�  പി.എസ്.സി.  വി�ാപനം �റെ��വി�േ�ാ�  ആവശ�െ��
േയാഗ�ത�ളളവെര മാ�ം ലി�ി� ഉ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഫാ�മസി�് േ�ഡ് II ത�ിക

5238. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  ഇ�ഷ�റ�സ് സ��ീസ് വ��ി�  ഫാ�മസി�് േ�ഡ്  II

ത�ികയിേല�് നിയമന�ിന് പി.എസ്.സി വി�ാപനം �ണി�ി��ത്
എ�ാണ്;

(ബി) പരീ��് േശഷം ��ത നിയമന�ിനായി എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��;

(സി) ��ത നിയമന�ി�� അ�ിമ പ�ിക �സി�ീകരിേ�ാ;  ഇെ��ി�
ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികയി�  നിലവി�  എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ?

േദശീേയാദ് �ഥന സമിതി

5239. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീേയാ��ഥന�ിനായി േക� സ��ാ� തല�ി� �വ��ി�� സമിതി
ഏതാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സമിതി�െട അ����ം അംഗ��ം ആെര�ാമാെണ�്
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അറിയി�േമാ;

(സി) േദശീേയാദ് �ഥന സമിതി േയാഗ�ി�  സം�ാന �ഖ�മ�ിമാ���
അവകാശ�� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഏ��ം ഒ�വി�  ��ത സമിതിേയാഗം േച��ത് എ�ാെണ�ം ആ
േയാഗ�ിെ� �ഖ� വിഷയം എ�ായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

'െസ��് -േകരള'

5240. �ീ.െക. ആ�സല�
,, െക. ബാ�
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഫ�േമഷ� െടേ�ാളജി േമഖലയിെല െസക�രി�ി സംബ�മായ ����
െെകകാര�ം െച��തിന്  'െസ��്  -േകരള'  (CERT-K)  എ� സംവിധാനം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) 'െസ��്  -േകരള'  �െട �വ��ന��  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ� െവബ് െെസ�ക�െട �ര�ാ പാളി�ക� ക� പിടി��തി�ം
അതി� േവ� �ര�ാ മാ����  നി�േ�ശി��തി�ം എെ��ാം
മാ���ളാണ് ��ത സംവിധാന�ി� ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�ാ വ��കളി�ം ഇ-ഗേവണ�സ്

5241. �ീ.എം. സ�രാജ്
,, െക.�േരഷ് ���്
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

എ�ാ വ��കളി�ം ഇ-ഗേവണ�സ് സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന്
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?
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േകാഴിേ�ാട് ൈസബ� പാ��്

5242. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ൈസബ� പാ��ിെ� ഒ�ാംഘ� നി��ാണ �വ��നം ഏ�
ഘ��ിലാണ്;

(ബി) �തിയ െക�ിട�ിെ� അേലാ�്െമ�് ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഏെതാെ� ക�നികളാണ് ൈസബ�  പാ��ി�  വ��െത�്
അറിയി�േമാ?

ഡിജി�� ഇ�� പ�ളി�് ഇ��െന�് അ�സ് േ�ാ�ാം

5243. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡിജി�� ഇ�� പ�ളി�് ഇ��െന�് അ�സ് േ�ാ�ാം എ� േക�ാവി�ത
പ�തി�െട സം�ാനെ� നാളി�വെര�� �വ��ന��, ലഭി� �ക,

വിനിേയാഗി� �ക എ�ിവ�െട കണ� സഹിതം ജി�ാ അടി�ാന�ി�
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി� കീഴി� സം�ാന�് ഈ വ�ഷം നട�ിലാ�ാ� േപാ��
�വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�ം ഈ വ�ഷെ� േക�-സം�ാന
വിഹിതം എ�യാെണ�ം നാളി�വെര എ� �പ വിനിേയാഗി�ി�െ��ം
വ��മാ�ാേമാ?

��ിക��് ആധാ� കാ�� ന��� പ�തി

5244. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിക��് ആധാ�  കാ�� ന��� പ�തി
���ിയായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ� െകാ�ാണ് പ�തി
സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ� കഴിയാ�ത്എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി നട�ി�ിനാവശ�മായ ആധാ�  എ�േറാ�െമ�് ക�ാം�ക�
സംഘടി�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;
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മരണമട�� ൈസനിക�െട ആ�ിത��് �ഖ�ാപി�� വാ�ാന��

5245. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈസനിക േസവന�ിലിരിെ� ഭീകരാ�മണ�ളി�ം അ�ാെത�ം
മരണമട�� ൈസനിക�െട ആ�ിത��് സം�ാന സ��ാ�
�ഖ�ാപി�� വാ�ാന�� യഥാസമയം പാലി�െ���േ�ാ എ� കാര�ം
സ��ാ� വിലയി��ാ�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  �ഖ�ാപി�ി�� സഹായ��  ���മായി നാളി�വെര
ന�കിയി�ി�ാ� എ� േക�ക� നിലവി�െ��ം ഏെത�ാം തര�ി��
വാ�ാന�ളാണ് പാലി�െ�ടാ��െത�ം ജി� തിരി�ം ഇനം തിരി���
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം േക�കളി� ന��� എ�ാതരം വാ�ാന��ം സമയബ�ിതമായി
പാലി�െ���െ��് ഉറ� വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചികി�ാ ധനസഹായം

5246. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ക����ി എം.എ�.എ.�െട
ശിപാ�ശ �കാരം എ� േപ��് ചികി�ാ ധനസഹായം അ�വദി�ി��്
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ലം തിരി�� കണ�് ലഭ�മ� എ� പറ��ത് �തിയ േസാ�്
െവയറിെല തകരാറാെണ�ി� ആയത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �തിയ േസാ�് െവയ� െഡവല�െമ�ിെല േപാരാ�ക� മന�ിലാ�ി പഴയ
േസാ�് െവയ�  ആയ ഐഡിയാസ്  (  Ideas)-െ� നവീകരി� �പം
ത�ാറാ�ാ� �മി�േമാ;

(ഡി) എം.�.എ-മാ�  എം.പി-മാ�  എ�ിവെര ഒഴിവാ�ി ധനസഹായ വിതരണം
ന���തി�� �േത�ക സ��ാ� ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം സഹായം അ�വദി��തിന് മാനദ�ം
നി�യി�െകാ�് ഇൗ സ��ാ�  എ� ഉ�ര�ക�  �റ�ിറ�ിയി��്;
പക��് ലഭ�മാ�േമാ?
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ചികി�ാ ധനസഹായം

5247. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  2011-16  കാലഘ��ി�  ചികി�ാ
ധനസഹായമായി എ� �ക അ�വദി�് ഉ�രവായി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�വദി� �ക ��വ� വ��ിക��് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� എ� േപ��് ഇനി�ം �ക ലഭ�മാ�ാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ��് അടിയ�രമായി ��ത �ക ലഭ�മാ��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധി

5248. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല പ���ി ൈപ�് ൈല�  േറാഡി�  ���
പറ�ി�  വീ�ി�  ഷം�വിെ� മക�  ഷിഹാസ് അപകട�ി�
മരണമട�തിെന �ട��് �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം �ക അ�വദി�്
കി��തിനായി  15.2.2016-�  സമ��ി� അേപ�യിേ��  �ക
അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

5249. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം �ഖ�മ�ി�െട
�രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ചികി�ാ സഹായം ലഭി��തിനായി
അേപ�ി�വ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം എ� �ക അ�വദി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;
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കരി�� വിമാന�ാവള വികസനം

5250. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരി��  വിമാന�ാവള വികസന�മായി ബ�െ��് എ�
��ംബ�െളയാണ് �ടിെയാഴി�ി��ത്;

(ബി) �ടിെയാഴി�ി�� ��ംബ�െള �നരധിവസി�ി��തിന് ആവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ി െമേ�ാ െറയി�

5251. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി െമേ�ാ െറയി�  എ� ക�ീഷ�  െച�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) െമേ�ാ മാ�കയി�  'െെല�് െമേ�ാ'  എവിെടെയ�ാം �ട��തിനാണ്
തീ�മാനി�ി��ത്;  ആയതിെ� നിലവിെല �ിതി ഉ�െ�െട��
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) 'െെല�് െമേ�ാ'�െട നി��ാണ �വ��ന��  എ�് �ത�
ആരംഭി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കാേവരി ജല�ിെല സം�ാന വിഹിതം

T 5252. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.പാറ�� അ��
,, െക.എം.ഷാജി
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാേവരി ജല�ിെല സം�ാന വിഹിതം ഉപേയാഗെ���ാ� ഏെതാെ�
പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� ൈ�ബ�ണ�  തീ�മാനം എ�ായി�� എ�്
വ��മാ�േമാ;
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(സി) സം�ാന�് നി�് ഉ�വി�് അന� സം�ാന�ളിേല�് ഒ���
നദികളി� നി�് സം�ാന�ിന് െമാ�ം ലഭി�� െവ��ിെ� അളവ്
സംബ�ി�് വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�� സം�ാന നദീജല�രാ�

5253. �ീ.സി.മ��ി
,, പാറ�� അ��
,, പി.െക.ബഷീ�
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തമിഴ് നാ�മാ�� അ�� സം�ാന നദീജല�രാറിെ� ലംഘന�ളി�െട
സം�ാന�ിന് േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട ന�ം ഉ�ായി��തായ
റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  �ട�  ന�ം ഒഴിവാ�ാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കരാ�  ലംഘന��  �േഖന ഇേതവെര��ായി�� ന�ം
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  സ��� വിവര
േശഖരണ�ി�ം, പരിഹാര നി�േ�ശ���ം ക�ീഷെന നിേയാഗി�േമാ ?

പറ�ി�ളം-ആളിയാ� പ�തി

T 5254. �ീ.പി. ഉ�ി
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, �. ആ�. �ദീപ്
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം-ആളിയാ�  പ�തിയി�  നി�ം േകരള�ിന് ജലം ന�കിയത്
സംബ�ി�് സം�� ജല�മീകരണ സമിതിേയാഗം വിളി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത കരാ�മായി ബ�െ��് ഇ� സം�ാന�ളിെല�ം ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ��  െപാ�ാ�ിയി�  െവ�് ച�� നട�ിയതിെന �ട���ായ
ധാരണ എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ��ലം ജലദൗ�ലഭ�ം േനരി�� ചി��  താ��ിെല ക�ഷക��ം

27 of 111 Sunday 23 October 2016 01:15 PM



�ടിെവ��ിനായി ചി���ഴെയ ആ�യി�� പ�ായ�ക��ം
താ��ാലിക ആശ�ാസം ന���തിന് കഴി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പറ�ി�ളം-ആളിയാ�  പ�തിയി�  നി�് തമിഴ് നാട് ജലം കട�േ�ാ�
േകരള�ിന് അവകാശെ�� ജലം േനടിെയ��വാ� ആവശ�മായ അടിയ�ര
ഇടെപട� നട�േമാ?

പറ�ി�ളം-ആളിയാ� പ�തി

5255. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം-ആളിയാ�  പ�തി കരാ�  �കാരം കഴി� അ� വ�ഷം
തമി�ാ�ി�  നി�ം േകരള�ിന് ലഭിേ�� െവ��ിെ��ം ലഭി��
െവ��ിെ��ം അളവ് എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) കരാ�  �കാര�� ജലം ലഭ�മാ��ി� എ� ആേ�പം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ജലം ലഭ�മാ��തിനായി എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

അ��സം�ാന നദീജല�രാ�ക�

T 5256. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� െമാ�ം എ� ഡാ�കളാണ് നിലവി��ത്; ഓേരാ ഡാമിെ��ം
േപ�ം ജലസംഭരണേശഷി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ��സം�ാന നദീജല�രാ�ക� �കാരം ഓേരാ വ�ഷ�ം േകരളം തമിഴ്
നാടിന് ഓേരാ ഡാമി�  നി�ം എ� ജലം വീതം ന�കാ�
ബാ���മാെണ�ത് സംബ�ി�് അണെ��ക� തിരി�� കണ�ക�
ലഭ�മാേണാ; ഉെ��ി� അത് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അ��സം�ാന നദീജല�രാ�  �കാരം േകരള�ിന് ഓേരാ േ�ാജ�ി�
നി�ം ലഭ�മാേക� ജലം എ�െയ�ത് സംബ�ി� വിവര��
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��ി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  2010-11  �ത�  2015-16  കാലയളവ് വെര
എ� ജലം ലഭ�മാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല ജലം ഉപേയാഗി�് തമിഴ് നാ�ി�  എ� ൈവദ�തി ഉ�ാദന
�ണി�ക�  �വ��ി���്;  അവ ഓേരാ�ിെ��ം േപ�ം ഉ�ാദന
േശഷി�ം അറിയി�േമാ?

മാധ�മ �വ��ക�െട ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

5257. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

മാധ�മ�വ��ക�െട ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട �ീമിയ�ിെ�
50  ശതമാനം �ക സ��ാ�  വഹി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാരിെ�റ പരസ���

5258. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ�റ പരസ��� ഏെത�ാം വിധ�ിലാണ് �സി�ീകരി��ത്;
ആയതി�ളള നടപടി�മ�� എ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�്  100  ദിവസം ���ിയായതിെ�റ
പരസ���  �സി�ീകരി��തിന് എ� �ക െചലവായി;  ആയത്
�സി�ീകരി�ത് എ�െനയാണ്;  ഇതിനായി പരസ� ക�നികെള
�മതലെ���ിയി�േ�ാ;  ആെണ�ി�  പരസ� ക�നികെള
െതരെ���ാ� െട�ഡ� വിളി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 'സ��ാറിെ�റ  100  ദിവസം'  പരസ�ം എ� പ��ളി�  ���മാ�ം
വ�ി��്;  ഇവ �ശ�മാധ�മ�ളി�  വ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത്
�ദ�ശി�ി��തിന് എ�് നിര�ാണ് ന�കിയി�ളളത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� സ��ാറിെ�റ അവസാന കാല�് പരസ��� എ�െനയാണ്
ന�കിയി�ളളത്;  ആയതിന് പാലി� നടപടി�മ��  എ�ാണ്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�.ഡി.എഫ്.  ��ണി കഴി� െതരെ���് കാല�് ന�കിയ
പരസ��� െച� ക�നി�് തെ� ഇൗ സ��ാ� പരസ��� ന�കിെയ�
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ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിെ� നിജ�ിതി
എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

േ�മ�വ��ന��ം വികസന �വ��ന��ം െപാ�ജന�െള അറിയി��തിന്
പ�തി

5259. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എം.എം. മണി
,, െക. ദാസ�
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� േ�മ�വ��ന�േള�ം വികസന �വ��ന�േള�ം കറി�്
െപാ�ജന�െള അറിയി��തി�ം ഇ� സംബ�ി�് ജന��െട
�തികരണ��  സമാഹരി��തി�ം ഇ�ഫ�േമഷ�  ആ�് പ�ിക്
റിേലഷ�സ് വ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്;

(ബി) ��ത വ��് �േത�ക െപാ�ജന സ��� േമളക�  സംഘടി�ി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തിയി�െട എെ��ാം ല����
ൈകവരി�ാനാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സ�� സാഫല�ം പ�തി

5260. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, രാ� എ�ഹാം
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �വാസി മലയാളിക��ായി സ�� സാഫല�ം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�െടെയാെ� സഹകരണേ�ാെടയാണ് ഇത് നട�ിലാ��ത്;
ഏെത�ാം ഗ�ഫ് രാജ��ളിേല�് ��ത പ�തി വ�ാപി�ി�ി��് എ�്
വ��മാ�േമാ?
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�വാസി േ�മനിധി

5261. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി േ�മനിധിയി�  അംഗ�ളായവ�  അട�� േ�മനിധി വിഹിതം
കാലാവധി ���ീകരി�േ�ാ�  ആ��ല��േളാെട തിരി� ന�കാ�
നടപടിക� ഉ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒൗ�് പാസി� വ�വ��ം േ�മനിധി വിഹിതം അട�് അംഗ�ളാകാ��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�വാസി േ�മനിധി ഓഫീസ്

5262. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ േക��ളി�  �വാസി േ�മനിധി ഓഫീസ് ഏ�െ���വാ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാ��നം പ�തി �ക ലഭി��തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി
സമയബ�ിത സഹായം ലഭ�മാ�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

സാ��ന പ�തി

5263. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

വിേദശ�് വ�് അപകട�ി�  പരിേ��വ��ം മരണെ���വ�െട
അവകാശിക��ം  'സാ��ന'  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ധനസഹായം
ന���തി�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ?

�വാസിക�െട േ�മം

5264. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േ�മനിധിയി�  അംഗമ�ാ� �വാസിക�െട േ�മ�ിനായി എെ��ി�ം
പ�തിക� നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േ�മനിധി ആ�ി�  പറ�ിരി���േപാെല ഇൗ പ�തിയി�
അംഗമ�ാ�വ�െട േ�മ�ിനായി �തിപാദി�ിരി��  '�േത�ക സഹായ
നിധി' �െട �പീകരണം എത് ഘ��ിലാെയ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് �വാസി േ�മനിധിയി� നി�ം െപ�ഷ� ലഭി��വ�െട
എ�ം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;  ഇ�വെര എ� �ക വിതരണം െച�;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

േനാ���െട �വ��ന��

5265. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ���െട �വ��ന�� കാര��മമാ��തിന് പ�തി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സി.ഇ.ഒ.ആയി ഐ.എഫ്.എസ് ഉേദ�ാഗ�െന നിേയാഗി�േമാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) േനാ���െട ദി�ി,  �ംൈബ,  െചൈ� എ�ിവിട�ളിെല ഓഫീ�കളി�
�റ�ത് പ�് ഉേദ�ാഗ�െരെയ�ി�ം നിയമി�േമാ;

(ഡി) ഇതര സം�ാന��െട തല�ാന�ളിെല േനാ���െട
ഓഫീ�കളിേല�് അവിെട �ിര താമസമാ�ിയ മലയാളി ��ംബ�ളി�
നി�് റി��്െമ�് നട�േമാ;  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�  �േഖന
ആയതിന് അേപ� �ണി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�വാസിെപ�ഷ�

5266. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി േ�മനിധിയിെല െപ�ഷ� �ക മിനിമം 500 �പയാെണ� കാര�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ�ക�ം മിനിമം 1000�പയായി
വ��ി�ി�ി�ം �വാസി േ�മനിധി െപ�ഷ�  അംശദായം അട��വ��്
ഇ��ം െചറിയ �ക ന���ത് വിേവചനപരമാേണാെയ�്
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പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) �വാസി െപ�ഷ�ം ആ��ല���ം വ��ി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

അവശതയ�ഭവി�� �വാസിക��് സാ��ിക സഹായം

5267. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

വിേദശ� നി�ം തിരി�വ�്േജാലിയി�ാെത അവശതയ�ഭവി��
പഴയകാല �വാസികളായ ��വ�  േപെര�ം ഉ�െ���ി സാ��ിക
സഹായ പ�തി �ഖ�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

വിമാന��നിക�െട �ഷണം

5268. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� ഈദ് അവധി ദിവസ�ളി�  എയ�  ഇ�� ഉ�െ�െട��
വിമാന��നിക�  �വാസികളി�  നി�ം അമിത യാ�ാ�ലി
ഈടാ�ിയതായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഗ�ഫ് രാജ��ളി� നി�ം േകരള�ിെല�ാ� വ�േവ ടി��ിന്  25000/-

�പയിലധികം ഈടാ�ിയ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ കാലയളവി� �ംൈബ, േഗാവ, ൈഹദരബാദ് �ട�ിയ െസ��കളിേല�്
വിമാന��നിക�  ���ിയ നിര�ാണ് ഈടാ�ിയെത� വ�ത
പരിഗണി�് �വാസി മലയാളികെള വിമാന��നിക�െട �ഷണ�ി�നി�ം
ര�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വാസിക��ാ�� സമ� �നരധിവാസ പ�തി

5269. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനേ��് മട�ിവ� �വാസിക�െട �നരധിവാസം ��നി��ി
േനാ�� വ��് �ഖാ�ിരം ��തായി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക�
ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മട�ിവ�� �വാസിക��ായി വിഭാവനം െച� സമ� �നരധിവാസ
പ�തി വിജയകരമായി നട�ാ�ാ� കഴി�ി�േ�ാ;  ഫ�ിെ� അപര�ാ�ത
�തിബ�മായി തീ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) സൗദിയിെല നിതാഖ�് നിയമം, ഗ�ഫ് രാജ��ളിെല സ�േദശിവ��രണം
�ട�ിയവ �ലം െതാഴി�  ന�െ�� �വാസിക�െട �നരധിവാസ�ി�ം
��ിര വ�മാനം ഉറ�വ���തി�ം േനാ��വഴി നട�ാ��
പ�തിക��് ആവശ�മായ ബജ�് വിഹിതം നട�സാ��ിക വ�ഷം
നീ�ിവ�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയതിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് പിടി�ി�ിരി�� വാഹന�� നീ�ം െച��തിന് നടപടി

5270. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിവിധേക�ക�മായി ബ�െ��് േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിസര�ളി�ം മ�ം
പിടി�ി�ിരി�� വാഹന��  േപാലീസ് േ�ഷ�ക��് ��ി�ം
പാതേയാര�ളി�ം നി��ിയി����ലം അപകട��ാ���ം ഗതാഗത
തട��� ഉ�ാ���ം ആ�ക� മരണെ����ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിെല േപാലീസ് േ�ഷ�ക��് ��ി�ം പാതേയാര�ളി�ം
ഇ�ര�ി�  അപകടകരമായ രീതിയി�  നി��ിയി� വാഹന��  നീ�ം
െച��തിന് അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അതി�മം തടയ� നിയമ �കാരം എ�� േക�ക�

5271. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് പ�ിക ജാതി പ�ികവ��കാ�െ�തിെര��
അതി�മം തടയ� നിയമ �കാരം രജി�� െച� ബലാ�ംഗ േക�ക�
എ� എ���്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� േക�കളി�  അേന�ഷണം നട�ി �തികെള ശി�ി�ി��്;
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?
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നിരാേ�പപ�ം ന�കി പി�വലി� �ിമിന� േക�ക�

5272. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ�  5  വ�ഷകാല�ിനിട�് നിരാേ�പ പ�ം ന�കി എ�
�ിമിന� േക�ക� പി�വലി�ി��്;

(ബി) വ��ീയ സ�ഭാവ�� വ��ക�  േച�� എ� േക�ക�  പി�വലി�ാ�
നിരാേ�പ പ�ം ന�കി;

(സി) രാ�ീയ സംഘ�ഷ�മായി ബ�െ�� വ��ക� േച�� എ� േക�ക��്
നിരാേ�പ പ�ം ന�കി;

(ഡി) േകാ���്,  ��ീം ലീഗ്,  േകരളാ േകാ���്  ,  ആ�.എസ്.പി.
േസാഷ�ലി�് ജനത എ�ീ പാ��ികളി�െ�� �വ��ക� �തികളായ എ�
േക�ക� ഇ�കാരം പി�വലി�ി��്;

(ഇ) ഇതിെല�ാം �ടി എ� �തിക� ഉ�ായി��;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

�. എ. പി. എ. േക�ക�

5273. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം എ� േക�കളി�  �.  എ.  പി.  എ.

�മ�ിയി��്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� �ഖ�ാപിത നയ�ിന് വി��മായി സാധാരണ േക�കളി�
േപാ�ം �.  എ.  പി.  എ.  �മ�� േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�േമ?

ബി.െജ.പി. ഹ��ാ�

5274. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2016  ഒേ�ാബ�  മാസം  13-� തീയതി ബി.െജ.പി.സം�ാന വ�ാപകമായി
�ഖ�ാപി� ഹ��ാലി�  ഉ�ായ ആ�മണ സംഭവ�ളി�  ബി.െജ.പി.
�വ��ക�െ�തിെര എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്; വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ടി ആ�മണ �വ��ന�ളി�  സ��ാരി��ായ നാശന�ം
തി�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാരി��ായ നാശന�ം പരിഹരി�ാ�  എ� നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��ത് ?

െഎ.എസ്. ബ�ം

5275. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഎ.എസ്.  ബ�െ� �ട��് എ� േപെര ഇ� വെര േപാലീസ്
പിടി�ടിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ; ഇതി� മലയാളിക� എ�;

(ബി) ഇവരി� മലയാളിക�െട േപ�ം, അ��ം ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െഎ.എസ് �വ��നം സം�ാന� നി�ം പാെട �ട� നീ�ാ�
എെ�ാെ� പ�തിക� ആവി�രി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

ഉ�മ മ�ല�ിെല �.ഡി.എഫ്. �ാനാ��ിെ�തിരായ േകസ്

5276. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� നിയമസഭാ തിരെ���ി�  ഉ�മ മ�ല�ിെല �.ഡി.എഫ്.
�ാനാ��ി പരസ�മായി ക�േവാ�് െച�ണെമ�് ആഹ�ാനം
െച��തായി പറയെ��� വീഡിേയാ �ി�മായി ബ�െ�� വിഷയം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� വ��ക�  േച��ാണ് േകസ് എ��ി��ത്;  അേന�ഷണ
�മതല ആ��ാണ്; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി ആെരെയ�ി�ം േചാദ�ം െച�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ഇ) അേന�ഷണ�ിെ� നിലവി�� �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

വാഹന പരിേശാധനകളി� സ�ീകരിേ�� നടപടി�മ��
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5277. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

സം�ാന�് വാഹന പരിേശാധനകളി�  സ�ീകരിേ�� നടപടി�മ��
സംബ�ി�് ഡി.ജി.പി.േപാലീ�േദ�ാഗ���് ന�കിയ മാ��നി�േ�ശ��
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

എ�.എ�.സി ലഭി��തി�� നടപടി

5278. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റി�യ�  െച� ജീവന�ാ�െട �ാ�വി�ി,  ഡി�ാ��്െമ�് തല�ി�
അ�ട�നടപടി�െട ഫയ� തീ��ാ��തിെ� േപരി� തട� െവ�ാ�
നിലവി� വ�വ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ; ;

(ബി) േകരള േപാലീസ് സബ് ഇ�െ��റായിയിരിെ� 31.3.2015-ന് സ��ീസി�
നി�ം വിരമി� ��ഹ�ദ്. െക, ക�ട വീട്, ��ാേ�രി പി.ഒ. എ�യാ��്
ഡി.സി.ആ�.ജി.  ലഭി��തി�� എ�.എ�.സി േകാഴിേ�ാട് സി�ി
േപാലീസ് ക�ീഷണ� ഓഫീസി� നി�ം ഇ�വെര�ം ന�കിയി�ിെ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതി�� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ഉേദ�ാഗ�ന് �ാ�ിവി�ി ലഭി�ാ�  േവ�ി എ�.എ�.സി.
ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�ാ ബ�്�ാ�കളി�ം േപാലീസ് എ��േപാ�്

5279. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

സം�ാനെ� �ധാനെ�� എ�ാ ബ�്�ാ�കളി�ം േപാലീസ്
എ��േപാ�് �ാപി�ണെമ� ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി�
അതിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഗതാഗത തട�ം ��ി�� ഭാരവാഹന��

5280. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് രാവിെല  6.00  �ത�  10.00  മണിവെര�� സമയ�ളി�
കല്�,  മണ�  �തലായ സാധന��  കയ�ിയ ഭാരവാഹന��  ��
വാഹന���ം സ�കാര� െച�വാഹന���ം തട�ം ��ി�്
നിര�കളി� ഓ����ലം �ത�സമയ�് ��കളി�ം മ�് ഓഫീ�കളി�ം
എേ��വ� അ�ഭവി�� ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിനായി ആഭ��ര വ��ിെ�
േത�ത��ി�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഗതാഗത തട�ം ��ി�� ഭാരവാഹന��  ഉ�െ�െട�� മ�്
വാഹന��െ�തിെര വാഹന പരിേശാധന��െ�െട�� മാ����
സ�ീകരി�് നിയമനടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?

മണ� മാഫിയെ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�

5281. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മണ�  മാഫിയെ�തിെര
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അനധി�തമായി മണ�  കട�ിയ എ� വാഹന��  ഈ സ��ാ�
വ�േശഷം പിടി�ടിയി��്; ജി� തിരി�� കണ�് ന��േമാ;

(സി) പിടിെ��� വാഹന�� എവിെടയാണ് ��ി�ി��ത്;  ഉടമക��് അവ
തിരി�ന��േമാ;  എ�ി� അതി� സ�ീകരി�� മാനദ�െമ�ാണ്;  എ�
കാലാവധി� േശഷമാണ് തിരി� ന��ക; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അനധി�തമായി മണ� കട�ി എ� ��ം െച�തിെ� േപരി� വാഹന��
ഉടമക��് തിരി�ന�കാെത നശി�ി�ാ�േ�ാ; എ�ി� എ� വാഹന��
ഇ�െന നശി�ി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) അനധി�തമായി മണ�  വാരിയ എ� േതാണിക�  ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി�  വ�േശഷം പിടി�ടിയി��്;  ജി� തിരി�� കണ�്
ന��േമാ;

(എഫ്) പിടിെ��� േതാണിക� എവിെടയാണ് ��ി�ി��ത്;  ഉടമക��് അവ
തിരി� ന��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ജി) അനധി�തമായി മണ�  വാ�� േതാണികെള പിടി�ടി തക��ാ�േ�ാ;

എ�ി�  ഏത് നിയമ�ം വ��ം അ�സരി�ാണ് ഇ�െന െച��െത�്
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വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട െപ�മാ��ഷ��ി�ം അധികാര
��വിനിേയാഗ�ി�െമതിെര നടപടി

5282. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് വ��ി�  വിവിധ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര��
െപ�മാ��ഷ�ം, അധികാര ��വിനിേയാഗം �ട�ിയ പരാതിക� ഗൗരവ���ം
അേന�ഷി�് മാ�കാപരമായ അ�ട� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� അ�് വ�ഷ�ാലയളവി� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ�
പരാതികളാണ് ലഭി�ി��ത്;  ഇതി� എ� പരാതികളിലാണ് അേന�ഷണം
���ിയാ�ി അ�ട� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� അവേശഷി��ത്;

(സി) േപാലീസ് വ��ി�  ഉേദ�ാഗ��ം തി�വന��രം ജി�യി�  വിഴി�ം
േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി� താമസി���മായ െഹഡ് േകാ��ബി�
�ീ. �േരഷ് �മാറിെനതിെര (േ�ഡ് എസ്.ഐ. �ി. 9291) അയ��ാരെ�
അതിര് ൈകേ�റിയതി�ം െതറിവിളി�തി�ം ഭീഷണിെ���ിയതി�ം  2015

ഒേ�ാബ�  മാസം ആഭ��ര െസ��റി�് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  ��ത
പരാതി ലഭി�് ഒ� വ�ഷമായി�ം നടപടി എ��ാതി��െത�െകാെ��്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിഴി�ം േപാലീസ് േ�ഷനി�  നി�ം ആവശ�െ��ത�സരി�്
പരാതി�ാര�ം �തിയായ േപാലീ�കാര�ം എ�ാണ് േ��്െമ�ക�
ഹാജരാ�ിയെത�ം അവ ആഭ��ര െസ��റി�് എ�ാണ്
അയ�ന�കിയെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) പരാതി�ാര�  വിഴി�ം േപാലീസ് േ�ഷനി�  സമ��ി� േ��്െമ�ിെ�
പക��് എ�ാണ് പരാതി�ാര� ആഭ��ര െസ��റി�് ലഭ�മാ�ിയത്;

(എഫ്) �തി�ാന�� ഉേദ�ാഗ�െന ര�െ���ാ�� േബാധ���മായ
�മം നട��േ�ാെയ�് സ��ാ� പരിേശാധി�േമാ; ��ത പരാതിയി�
േവഗം അേനഷണം ���ിയാ�ി ���ാരെനതിെര മാ�കാപരമായ
അ�ട� നടപടി സ�ീകരി�് വിവരം സഭ�െട േമശ�റ�് െവ�േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല അംഗസംഖ�
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5283. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയിെല ആെക അംഗസംഖ� എ�;  ജി� തിരി�്
വ��മാ�േമാ; റിസ�വ് േപാലീസിെല�ം ബ�ാലിയ�കളിെല�ം അംഗസംഖ�
എ� വീതെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് േപാലീസ് േസനയിെല അംഗസംഖ� നി�യി�� മാനദ�ം
എ�ാണ്; നിലവി� സം�ാന�് ആവശ��ിന് േപാലീസ് േസനാംഗ��
ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ; ഇെ��ി� എ� �റവാണ്; ��ത ഒഴി�ക�
നിക�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സി�ികളി� േപാ�ം ആവശ��ിന് േപാലീസ് േസനാംഗ�� ഇ�ാ�തിനാ�
പലേ�ാ�ം �മസമാധാന ����ം �ാഫിക് ����ം ഉ�ാ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) തി�വന��രം സി�ിയി�  േബ�റി ജം�ഷന��് നിയമസഭയി�  നി�ം
മ�ിമാ�ം മ�് ഉേദ�ാഗ��ം െസ�േ�റിയ�ിേല�് േപാ�� വഴി
പാല�ിനടിയിെല േപായി�ിന��് �ാഫിക് േപാലീസിെന �ിരമായി
നിയമി�േമാ;  നിലവി�  ഒ� സബ് ഇ�െ���ം ഒ� േപാലീസ്
േകാ��ബി�ം ഉെ��ി�ം �ാഫിക് തിര�് േനാ�ാെത അവ� െഹ�മ�്
െച�ിംഗ് നട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) തിര�� �ല�ളി�  േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��  �ാഫിക് ��ി�ാെത
െതാ���് െഹ�മ�് പരിേശാധന�ം സീ�് െബ��് പരിേശാധന�ം
നട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ര�ി�  പരാതി ലഭി�ാ�
ആഭ��ര വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) �ധാന സി�ികളി�ം തിര�� �ല�ളി�ം �ാഫിക് ��ി�വാ�
ആവശ�മായ നി�േ�ശം സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�് േരഖാ�ലം
ന��േമാ?

േപാലീസ് വ��ിെല �ലംമാ���

5284. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േപാലീസ് വ��ി�
എ.എസ്.ഐ, എസ്.സി.പി.ഒ , സി.പി.ഒ ത�ികകളി� േജാലി േനാ�ിവ��
എ� ജീവന�ാെര �ലം മാ�ി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്;
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(ബി) ��ത �ലംമാ���  മാനദ���  പാലി�ാേണാ നട�ിയത് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  മാനദ����് വി��മായി നട�ിയ �ലംമാ���
റ�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി

5285. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��മായി ബ�െ�� ���ത���  വ��ി�വ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി ��ാെക എ�
പരാതിക� ലഭി�; അതി� എ� പരാതിക� തീ��ാ�ി; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് േപാലീസ് ക�ഡിയി�  എ�േപ�
മരണെ��ക��ായി;  ���ാ�െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�േമാ?

െപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട നവീകരണം

5286. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട നവീകരണ�ിെ� ആവശ�കത
��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാലീസ് േ�ഷ�  നവീകരണ�ിന് േവ�ി നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ െപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം ഇ��െന�് കണ�ിവി�ി
ലഭ�മാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ഇ��െന�് കണ�ിവി�ി ലഭ�മാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടി �മ��
വിശദമാ�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല വ��് േലാഡ്
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5287. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല വ��് േലാഡ് സംബ�ി�
കംപാരി�ീവ് �ഡി റിേ�ാ��് ���ിയായി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഈ �ഡി റിേ�ാ��് �കാരം വ��് േലാഡ്
��ത��തായി കാ�� േപാലീസ് േ�ഷ�ക� ഏെത�ാെമ�ളള പ�ിക
ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസ് പരിശീലനകാലെ� അഡ�ാ�സ് ഇ��ിെമ�്

5288. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് പരിശീലനകാലം സ��ീസായി പരിഗണി�് പരിശീലനം
വിജയകരമായി ���ിയാ�ിയവ��് അ�വദി� അഡ�ാ�സ് ഇ��ിെമ�്
പരിശീലനം ���ിയാ�ിയ േശഷം നിയമാ��തം റിലീവ് െച�് മ�
സ��ാ� വ��കളിേല�് േപായ ഉേദ�ാഗ���് ലഭി��ി� എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ�് സ��ാ� വ��കളിേല�് േപായ ഉേദ�ാഗ���് അ�വദി��  200

�പ േപ�ണ�  േപ ശ�ള പരി�രണ�ിന് ��� െ�യിലിലാണ്
എ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  ഇവ��് അഡ�ാ�സ് ഇ��ിെമ�് ന��� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ജനസൗ�ദ േപാലീസ് നയം നട�ാ�ാ� നടപടി

5289. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനസൗ�ദ േപാലീസ് നയം നട�ിലാ��തി�  േനരി�� െവ�വിളിക�
എെ�െ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�ജന�ളി� സ��ാരിെ� �തി�ായ തക��� രീതിയി� സ��ാ�
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നയ�ിന് വി��മായി �വ��ി�തി�ം ��ായിസം,  െപ�മാ��ഷ�ം,
അ�ട�രാഹിത�ം �ട�ിയവ സംബ�ി�ം േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര
മാധ�മ�ളി� വ� വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�കാരം േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ� പരാതികളാണ് സ��ാ�  ��ാെക
വ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം പരാതികളിേ��  നീതി���മായ അേന�ഷണം നട�ി
മാ�കാപരമായ അ�ട� നടപടിക�  സ�ീകരി��തിന് തട��ം
കാലതാമസ�ം ഉ�ാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;  ഉെ��ി�  എ�
പരാതികളി�  അേന�ഷണം നട�ി റിേ�ാ��് േപാലീസ് വ��ി�  നി�്
സ��ാരിന് സമ��ി�ാ�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര�� പരാതികളി�  േപാലീ�കാെര
സംര�ി�� േപാലീസ് വ��ിെ� �മ�െള അതിജീവി�ാ�  എ�്
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) സ��ാരിെ� നയ�ം �തി�ായ�ം സംര�ി��തി�ം ജന���്
ഭയ�ാടി�ാെത േപാലീസിെന സമീപി��തി�ം ഉത�� വിധ�ി�
േപാലീസ് സ��ി�  ഇ�െ���  ത�ികയി�� ഉേദ�ാഗ��െട
നിയമനം,�ലംമാ�ം,  അ�ട� നടപടിക�  എ�ിവ ആഭ��രവ��ിെ�
േനരി�� േമ�േനാ��ി� നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല േലാ�� േപാലീസ് േ�ഷ�കളിേല�് �ലം മാ�ം

5290. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലിെ�  6.01.2015-െല  OA  നം.  2380/14

ഉ�രവ് �കാരം 51 േപാലീ�കാെര മ�ജി�കളി� നി�ം െകാ�ം ജി�യിെല
േലാ��  േ�ഷ�കളിേല�് മാ��തി�ളള നടപടിക��്
നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവി� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല െെ�വ� ത�ിക

5291. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല െെ�വ�  ത�ികയി�  നിയമനം നട�ാ�ത്
സ��ാരിെ�റ ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി�ളള ഒഴി�ക�  യഥാമയം പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��്
െച�ി�േ�ാ എ�ത് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) െക.എ.പി ��ാം ബ�ാലിയ� വിഭാഗ�ി� െെ�വ� ത�ിക�െട ഒഴി�ക�
നിരവധി ഉ�ായി�ം,  പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് ഉ�ായി�ം നിയമനം
നട�ാ�തിെ� കാരണം വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത വിഭാഗ�ി�ളള ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച�ി�ി�്
െെ�വ�  ത�ികയി�  നിയമനം േവഗ�ിലാ�� കാര�ം സ��ാ�
ആേലാചി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

നിരീ�ണ ക�ാമറക�

5292. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വാ��  മ�ല�ിെല ചാവ�ാട്,  ��വാ��  നഗര�ളി�
�മസമാധാന പാലന�ിന് സഹായകരമായ വിധ�ി�  നിരീ�ണ
ക�ാമറക�  (എം.എ�.എ.�െട �േത�ക വികസന ഫ�് വിനിേയാഗി�്)
�ാപി�ി��ത് ���മാ�ം �വ��ി�ാ�തിനാ�  ആയത്
�വ��നസ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ആഭ��ര വ��് തനത് ഫ�് ഉപേയാഗി�് െക�േ�ാ�  േപാ��
�ാപന�ളി� റി�യറിംഗിന് സംവിധാന��ാ�േമാ?

ഓേ�ാറി� /ടാ�ി വാഹന���് �ാ�് അ�വദി�� സംവിധാനം

T 5293. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓേ�ാറി�  /ടാ�ി വാഹന���് �ാ�് അ�വദി��
സംവിധാനം എ�കാരമാണ്; വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേ�ാ /ടാ�ി വാഹന���് �ാ�് ഇ�ാ� �ല�ളി� അനധി�തമായി
വാഹന�� പാ��് െച�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം പരാതിക�  ലഭി�ാ�  വ��് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?
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അപകട�� �ലം നിരാലംബരാ�� ��ംബ�െള ര�ി��തിനായി പ�തി

5294. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് എ�
വാഹനാപകട�� നട�;  ഇതി� മരണെ��വ�െട ജി�തിരി�� കണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;;

(ബി) അപകട�� �ലം നിരാലംബരാ�� ��ംബ�െള ര�ി��തിനായി ഒ�
�േത�ക നിധി �പീകരി��തിന് പ�തി ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) അപകട�ളി� ജീവ� ന�െ���തി� 70 ശതമാന�ിലധികം േപ� 18 �ം
34  �ം ഇട�് �ായ��വരാെണ� വ�ത പരിഗണി�് േമ�പറ�
പ�തി�് അടിയ�ര പരിഗണന ന��േമാ?

വിജില�സ് േക�ക� പി�വലി��

5295. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ�  5 വ�ഷ കാല�ിനിടയി� എ� വിജില�സ് േക�ക�
പി�വലി�ാനാണ് നിരാേ�പ പ�ം ന�കിയി��ത്;

(ബി) ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളി�െ��� വിജില�സ് േക�ക� പി�വലി�ാനാണ്
നിരാേ�പ പ�ം ന�കിയി��ത്;  ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

ബ�നിയമന വിഷയ�ി� വിജില�സ് അേന�ഷണം

5296. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.ഡി.എഫ് സ��ാരിെ� ബ�നിയമന വിഷയ�ി�  വിജില�സ്
േകെസ��് അേന�ഷണം ആരംഭി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഗവ�െമ�്-  െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ഏെതാെ�
ത�ികകളി�, ആെരെയാെ� നിയമി��കാരം ഏത് മ�ി�് അെ��ി�
രാ�ീയ�ാ��് എതിെരയാണ് അേന�ഷണെമ�് േപ�സഹിതം
വിശദമാ�േമാ;

45 of 111 Sunday 23 October 2016 01:15 PM



(സി) ഉേദ�ാഗാ��ികെള നിയമി�വ�ം,  ഉേദ�ാഗാ��ിക�ം ത�ി��
ബ�െമെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ബ� നിയമന�ിെനതിെര അേന�ഷണം ആവശ�െ��് നിലവി�  എ�
പരാതിക� വിജില�സിന് കി�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;  ��ത പരാതി
ത�വ� ആെരാെ�െയ�് േപ�സഹിതം വിശദമാ�േമാ?

േകാടതികളിെല മാധ�മ വില�്

5297. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാടതിയി�  മാധ�മ വില�ിെ��് �ഖ�മ�ി�ം െെഹേ�ാടതി രജി�ാ�ം
വ��മാ�േ�ാ�ം േകാടതികളി�  മാധ�മ �വ��ക��് അഭിഭാഷകരി�
നി�് മ��നേമ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�ം െെഹേ�ാടതി ചീഫ് ജ�ി�ം ഇ� സംബ�ി�് ച��
നട�ക��ാേയാ; എ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി� േകാടതിയിെല മാധ�മ വില�് ���മാ�ം നീ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടിക� െെകെകാ�ം; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ഇൗ വിഷയ�മായി ബ�െ��് ഇതിനകം ഏെത�ി�ം േക�ക�  രജി��
െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

��വാ�� േപാലീസ് േ�ഷ�

5298. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

��വാ�രിന് െതാ���� �േദശ�� ക�ാണേ�രിയി� �ിതി െച��
��വാ��  േ�ഷ�  പരിധിയിലാ�ിയത് ജന���്
��ി���ാ��തിനാ�  അതി��ി �ന�വിഭജനം നട�ി �ര �ി��,
േപരകം �േദശ�� െടംബി� േ�ഷെ� പരിധിയി� െകാ�വ��തി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഫാറ�സിക് േക�ക�െട പരിേശാധനാ ഫലം

5299. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തി�വന��രെ� േഫാറ�സിക് ആ�ാന�് എ� േക�ക�
പരിേശാധന ഫലം കാ�് കിട���്;

(ബി) ഡി.എ�.എ.പരിേശാധന�് സം�ാന�് എവിെടയാണ് സംവിധാന��ത്;
��ത�  �ല�് ഡി.എ�.എ.പരിേശാധന സംവിധാന�ിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േഫാറ�സിക് ലാ�ക�െട നവീകരണ�ിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ം ;വ��മാ�േമാ?

ഉ�വ��ം കാ�ണിവ�ക�ം സംഘടി�ി��തി�� അ�മതി

5300. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�വ��, കാ�ണിവ�ക�, എ�ിബിഷ�ക�  എ�ിവ
സംഘടി�ി��തിന് അ�മതി ആവശ�മാേണാ;എ�ി�  അേപ�
സമ��ിേ�� നടപടി�മം എ�ാെണ�ം അ�മതി ന�േക� അധി�ത�
ആരാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം േമളക�  നട�� �ല�ളിെല �ര�ാ സംവിധാന��
പരിേശാധി�ാ�േ�ാ;എ�ി�  ആരാണ് പരിേശാധന നട�ാ��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) �ര�ാ സംവിധാന�െളാ�മി�ാെത േമളക�
സംഘടി�ി��വ�െ�തിെര ശി�ണ നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ാ�
നിയമ�േ�ാ;എ�ി�  ആയതിെ�റ വിശദശാംശം ന��േമാ;  ��ത
നിയമമ�സരി�് കഴി� പ�് വ�ഷ�ിനിടയി� എ� േക�ക� രജി��
െച�ി��്;

(ഡി) പ�നം�ി� ചി�ാറി�  സ�കാര� ��് വസേ�ാ�വ�ിെ� േപരി�
�ര�ാസംവിധാന�െളാ�മി�ാെത �വ��ി�ി�ി��
ആകാശെ�ാ�ിലി�  നി�് വീണ് അ� വയ�� ��ി മരി� സംഭവം
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക�ം മരി�
��ി�െട ��ംബ�ി� ന�കിയ സഹായ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) അധികാരിക�െട ഉദാസീനത കാരണമാണ് വിേനാദ സംരംഭ��
മരണ�ി�ം ക�ന����ം കാരണമാ��െത�് അഭി�ായ�േ�ാ;

എ�ി�  ഇ�രം സംവിധാന��െട �ര� ഉറ� വ���തി��
മാനദ�ം,  അ�മതി ന���തിന് അധികാര�� ഭരണ സംവിധാനം,
�ര�ാസംവിധാന��  സംബ�ി� നിയമാവലി എ�ിവയി�  വ��ത
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വ��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

സ��ി� ഇ�െ���മാെര �േമാ� െച�് ഡി.ൈവ.എസ്.പി. മാ� ആ�ി
നിയമി�ാ� നടപടി

5301. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  നിലവി�� വനിതാ സ��ി�  ഇ�െ���മാ��്
�ാന�യ�ം ന�കി ഡി.ൈവ.എസ്.പി.  മാ�  ആ�ി എ�ാ േപാലീസ്
ജി�കളി�ം  (19  എ�ം)  നിയമി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ാ��  67505/K2/2015/Home  നം.  ഫയ�  ആഭ��ര വ��ി�
വളെര�ാലമായി െപ�ിംഗി� ഇരി�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ?

മേ�ഷിെ�റ ��ഹ മരണം

5302. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ഉ�മ പ�ായ�് �ദിയ�ാ�  സ�േദശി മേ�ഷ് വയനാട്
ൈവ�ിരിയിെല ൈവ�ിരി വിേ�ജ് ല��റി �ാ റിേസാ��ി�
18.7.2015-�  ��ഹസാഹചര��ി�  മരണെ�� സംഭവം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംഭ�മായി ബ�െ�� േകസ് �� സ��ാരിെ� കാല�് േ��്
ൈ�ം�ാ�ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) ൈ�ം �ാ�് അേന�ഷണം ���ിയാ�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണം ��മ�രീതിയി�  നട�ണെമ�ാവശ�െ��്
ആ��  ക�ി�ി�ം പേരതെ� പിതാ�ം ന�കിയ ഹ�ജിയി�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

��ി�� െവടിെ��് �ര�ം
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5303. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ��ി��  െവടിെ��് �ര�ം സംബ�ി� അേന�ഷണ�ിന്
�ഡീഷ�� ക�ീഷെന നിയമി�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�ീഷെ� കാലാവധി എ�് അവസാനി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ക�ീഷെ� അേന�ഷണ വിഷയ��  എെ�ാെ�യാെണ�്
നി�യി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

�ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�്

5304. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ിെല രാമ�രം ഗവ�െമ�് എ�്.എ�ി� �ഡ�്സ്
േപാലീസ് േകഡ�് അ�വദി�ണെമ� അേപ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ടി �ളി�  �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�്
അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ� വ��മാ�േമാ?

േഗാപാല��� നായ�െട ആ�ഹത�

5305. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ന��  േപാലീസ് േ�ഷ�  അതി��ിയി�  കരവാ��  �േദശ�്
15.10.2016  �  േഗാപാല���  നായ�  എ�യാ�  ആ�ഹത�
െച�ി�േ�ാ; ടിയാെ� ആ�ഹത��റി�് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�ഹത�ാ�റി�ി� കാരണം വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) അ�കാരം കാരണം േരഖെ���ിയി�െ��ി� ��ത ആ�ഹത��റി�ിെ�
അടി�ാന�ി�  േപാലീസ് േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാ;എ�ി�  േകസ്
ന��ം �തിക�െട േപ�ം െവളിെ���േമാ?

അ�മതിയി�ാെത നട�� ആ�ധ പരിശീലനം

5306. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
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,, െക. ദാസ�
,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആ�.എസ്.എസ്.-ബി.െജ.പി.
സംഘടനക�െട േക�േനതാ��  സം�ാന�് എ�ി ത��
ആ�മി�െ��കയാെണ�് �ചരണം നട�ിെയ�ം ഈ സംഘടനക�െട
േലബലി�  ക��ം,  തി�വന��ര�ം പരിശീലനം േനടിയ
��ാസംഘ�െള ഉപേയാഗി�് െകാലപാതക�ം അ�മ��ം
വ�ാപി�ി�ിരി��ത് നിയ�ി�ാ�  േപാലീസ് േസന�് കഴിയാെത േപായി
എ��� ആേ�പ��െട കാരണ��  അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത സംഘടനക�  വ�േതാതി�  ആ�ധം േശഖരി�തിെ� െതളി�ക�
�റ�വ�ി�ം ഇ�ര�ാെര�ം അവ��ിടയി�� �ഢാേലാചന�ാെര�ം
നിയമ�ി���ി�  െകാ�വരാ�  േപാലീസിന് സാധി�ാെത േപായത്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ആ�ധ പരിശീലനം നട��തിന് േപാലീസ് അ�മതി ആവശ��േ�ാ;

എ�ി�  ശാഖകെള� േപരി�  വിവിധ �ല�ളി�  േപാലീസിെ�
അ�മതിയി�ാെത നട�� ആ�ധ പരിശീലനം നി��ലാ�ാ� ശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േഹാംഗാ��മാ�

5307. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി,  ഓ�ിറ എ�ീ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  നിലവി�  എ�
േഹാംഗാ��മാ� േജാലിെച��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േദശീയ പാതയിെല ഗതാഗത�ിര�് അ�ഭവെ��� �തിയകാവ്,
���െത�വ്,  വ�ാ�ാവ്,  ച���ള�ര േ�ാ�് ജം�ഷ�
എ�ിവിട�ളി�  േഹാംഗാ��മാെര നിേയാഗി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ക�നാഗ��ി സ�ഡിവിഷനി�  ��ത�  േഹാംഗാ��കെള
നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ക�നാഗ��ി നഗര�ി�ം,  സമീപഭാഗെ� േദശീയപാതയി���
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ഗതാഗത�ിര�് ഒഴിവാ��തിന് ��ത�  േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര
നിേയാഗി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തീ�വാദ�ിെനതിെര ജനകീയ ക�ാ�യി�

5308. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേഗാള ഭീകര സംഘടനയായ ഐ.എസിെ� അംഗ�െള�
സംശയി��വെര സം�ാന� നി�ം അറ�് െച�തിെ��ം,നിരവധി
േപ�  ആ സംഘടന�െട ഭാഗമായി സം�ാന� �വ��ി��െ��
വാ���െട�ം അടി�ാന�ി�  േപാലീസിന് ജാ�ത നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) വ��ീയ േചരിതിരി��ാ�ി ഭീകരവാദം വള��ാ�  ഈ സംഘം
�മി�െമ�തിനാ�  സം�ാനെ� മ� തീ�വാദ ��ാന�െള�ം
ക�ശന നിരീ�ണ�ിന് വിേധയമാ�േമാ;

(സി) മതവിശ�ാസികെള ഉ�െ�െട അണിനിര�ി തീ�വാദ�ിെനതിെര ജനകീയ
ക�ാ�യി� നയി�ാ� നടപടിെയ��േമാ;വിശദമാ�േമാ?

�ീക�െ�തിരായ അതി�മ�� തട��തിന് നടപടി

5309. �ീ.���ര ര�ാകര�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക�െ�തിരായ അതി�മ��  തട��തിന് ��കാല�ളി�  നി�്
വ�ത��മായി ഫല�ദമായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വനിതാ േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട എ�ം �ടിയാ�  വനിതക��്
എതിരായ േക�കളിേ��� നടപടിക�െട േവഗം ��ം എ�ത്
കണ�ിെല��് ��ത� വനിതാ േപാലീസ് ഓഫീസ�മാെര നിയമി�േമാ;
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(സി) എ�ാ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം വിമ�  ആ�് ചി���  ജ�ിസ്
ഓഫീസ�മാരായി വനിതകെള നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വനിതാ െഹ��് ൈല�  ന�റിെന�റി�് ജന���ിടയി�
േബാധവ�രണം നട��തിന് എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് നട�ി
വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

ൈ�ം ന�� 331/2015

5310. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ി.പി.എ.ഖലീ�  പരാതി�ാരനായ ൈ�ം ന��  331/2015

കാസ�േകാട് ജി�യി�  ഏത് േപാലീസ് േ�ഷനിലാ� രജി��
െച�ി��ത്;

(ബി) േകസിനാ�ദമായ സംഭവം നട� �ലം ഏത് േപാലീസ് േ�ഷെ�
പരിധിയിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സംഭവം നട��ലം അധികാരപരിധിയി�  വ�� േപാലീസ് േ�ഷനി�
അ� േകസ് രജിസി�� െച�ി��െത�ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േകസിെ� എഫ്.ഐ.ആറി�  എ� �തിക��്;  േപ�വിവരം
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) എഫ്.ഐ.ആറി�  �തികളാെണ�് പറ��വെര േചാദ�ം െച�കേയാ
അറ�് െച�കേയാ െച�ി�േ�ാ;  ഈ േകസിനാ�ദമായ സംഭവം
എ�ായി��െവ�ം ,നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ; ഈ
േകസിെ� ചാ��്ഷീ�് േകാടതിയി�  സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
എേ�ാഴാെണ�് വ��മാ�േമാ?

അഴിമതി�ം ൈക�ലി�ം അവസാനി�ി��തിന് നടപടിക�

5311. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സിവി� സ��ീസിെല അഴിമതി�ം ൈക�ലി�ം സ���മാ�ം
അവസാനി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം എ� അഴിമതി, ൈക�ലി
േക�കളാണ് കെ��ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ� ജീവന�ാ�െ�തിെര നടപടി എ��ി��്;
ഏെത�ാം വ��കളിലാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

അതിേവഗ വനിതാ േകാടതിക�

5312. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതക�െ�തിെര ഉ�ാ�� അതി�മ��  �കാരം എ��ി�ളള
േക�കളി�  സത�രമായി തീ�� ക�ി��തിന് അതിേവഗ വനിതാ
േകാടതിക� �ാപി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) വനിതക�െ�തിേര�ളള അതി�മ��മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�
സം�ാന�് നിലവി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇവ�െട ജി� തിരി�ളള
കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഓ�േമ� േകാടതി െക�ിട��െട �ന�നി��ാണം

T 5313. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േമ� േകാടതി െക�ിട��  �ന�നി��ി�ണെമ� േക� സ��ാ�
ഉ�രവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ചി��  േകാടതി െക�ിടം ഓടി� പഴയ െക�ിട�ിലാണ് �വ��ി��ത്
എ�ത് ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത െക�ിടം �ന�നി��ി��തി�ം
നവീകരി��തി�ം വികസി�ി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് േകാടതി സ��യം

T 5314. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

പാല�ാട് േകാടതി സ��യ നി��ാണ�മായി ബ�െ�� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ?
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ഒ��ാലം േകാ��് േകാം��്

5315. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം േകാ��് േകാം��് നി��ി��തിനായി സ��ാ�  എ� �ക
അ�വദി�ി��; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം േകാ��് േകാം��് നി��ി��തിന് ഭരണാ�മതി
ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  േകാ��് േകാം��് നി��ാണ �േരാഗതി
വ��മാ�ാേമാ?

ഫയ� എൻ.ഒ.സി.

5316. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈഹെെറസ് െക�ിട���് ഫയ� എൻ.ഒ.സി. ന���ത്
സംബ�ി�് വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണ��ം അ�സരി�് ത�ാറാ�� �ാ�ക�
പരിേശാധി�ാ�� സാേ�തിക പരി�ാനം ഫയ� േഫാ�് ഉേദ�ാഗ���്
ഉേ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�രം പരിേശാധനക�  ന ട�വാ�  ആവശ�മായ
െട�ി�� ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണ��ം സംബ�ി� അത�ാവശ� അറിവ് ഫയ�േഫാ�്
ഉേദ�ാഗ���് ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െക�ിട നി��ാണ��ം പരി�രി�േ�ാ�  ഫയ�  ആ�് െറ�� വ��ിെ�
റിേ�ാ��് വാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഫയ� ആ�് െറ�� വ��ി� നിലവി� ഫയ� എൻ.ഒ.സി. സംബ�ി� എ�
അേപ�ക� തീ��ാ�ാ��്; ജി� തിരി�ളള വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

അ�മാലി ഫയ� േ�ഷ�

5317. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല അ�മാലി ഫയ� േ�ഷ� പരിധിയി�
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ഏെതാെ� �േദശ�� ഉ�െ���െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�മാലിയിെല ഫയ�  േ�ഷനി�  1994  േമാഡ�  വാഹന�ം
�വ��ന�മമ�ാ� ജീവ� ര�ാ ഉപകരണ��മാണ് ഉളളെത� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  അ�മാലി ഫയ�  േ�ഷനി�  ലഭ�മാ�ിയി�� ജീവ�  ര�ാ
ഉപകരണ�� ഏെതാെ�യാണ് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) അ�മാലി ഫയ�േ�ഷന് �തിയ വാഹന�ം ജീവ� ര�ാ ഉപകരണ��ം
ന���തി�ം ���  വിദ�ധ�ാ�െട േസവനം ലഭ�മാ��തി�ം േവ�
അടിയ�ര നി�േ�ശം ന��േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െകാ�ാര�ര ഫയ� േ�ഷനിേല�് �തിയ ഉപകരണ��

5318. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര ഫയ� േ�ഷനിേല�് �തിയ ഉപകരണ��, വാഹനം എ�ിവ
ലഭ�മാ��തിനായി സമ��ി� നിേവദന�ി�  സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െകാ�ാര�ര ഫയ�േ�ഷ� �വ��നം ആരംഭി�േശഷം എെ��ാം �തിയ
സംവിധാന�� നിലയ�ിേല�് അ�വദി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ?

ആറ�ളയി� ഫയ� േ�ഷ�

5319. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറ�ള വ�ംകളി,  മാരാമ�  ക�െവ�ഷ�, െച�േകാ��ഴ
ക�െവ�ഷ�, ആറ�ള വ�സദ� �ട�ി ല��ണ�ിനാ�ക�
പെ���� ചട�ക�െട�ം സേ�ളന��െട�ം �ാധാന�ം
കണ�ിെല��്,  േകാഴേ�രിയിേലാ,  ആറ�ളയിേലാ ഒ� ഫയ�  േ�ഷ�
�ാപിേ��തിെ� ആവശ�കത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതി��
സാഹചര��� എ�െനയാണ് വിലയി���െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആറ�ള േപാലീസ് േ�ഷനി�  ഒ� �ീഡ് േബാ�് ആവശ�മാെണ�്
ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

55 of 111 Sunday 23 October 2016 01:15 PM



ഫയ�മാ�മാ�െട ഒഴി�ക�

5320. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഫയ� & റ�� വ��ി� എ� ഫയ�മാ�മാ�െട ഒഴി�ക� നിലവി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഒഴി�കളി�  നിയമനം നട��തിനായി പി.എസ്.സി റാ�് ലി�്
നിലവി�േ�ാ;  എ�ി� ഈ ലി�് എ�ാണ് നിലവി� വ�െത�ം ��ത
ലി�ി� നി�ം എ� േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവി�� ഒഴി�ക� അടിയ�രമായി നിക��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഇ-ഗസ�ി� �സി�ീകരി�� സ��ിഫി��ിന് നിയമസാ�ത

5321. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള ഗസ�് ഓ�ൈലനി�  �സി�ീകരി��ത് എ��തലാണ്
ആരംഭി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ-ഗസ�ി�  �സി�ീകരി�� അന�രാവകാശ സ��ിഫി��ിന്
നിയമസാ�ത�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  താ��് ഓഫീ�കളി�  തഹസി�ദാ�മാ�  ഗസ�് വഴി
�സി�ീകരി�� പരസ�ം അന�രാവകാശ സ��ിഫി��ിന്
പരിഗണി��ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  അതിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) താ��് ഓഫീ�കളി�  നി�ം അയ�� പരസ����് ഓ�ൈല�
സംവിധാനം ഏ�െ���വാ�ം  ,സ��ാ�  ��ി�  ഇ  -  ഗസ�ി�
�സി�ീകരി�� പരസ����് ഡിജി��  ഒ�് വഴി നിയമസാ�ത
ന��വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള സ�വീസ് ച���െട അ�ടി

5322. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) േകരള േ��്  &  സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് ��സ്,  സ��ാ�
ജീവന�ാ�െട ശി�ണ നടപടി മാ�വ�, േകരള സിവി�  സ�വീസ്
(�ാ�ിഫിേ�ഷ�, ക�േ�ാ�  &  അ�ീ�)��സ്,  1960  െല േകരള
ഗവ.സ�വ�്സ് േകാ�ഡ�് ��സ്,  േകരള ഗവ.  സ�വ�്സ് െമഡി��
അ��ഡ�സ് ��സ് എ�ീ സ�വീസ് ��ക��  സ��ാ�  ��് വഴി
ഇേ�ാ� അ�ടി��ിെ�� കാര�ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ�
കാരണം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട �സി�ീകരണം സംബ�ി�് അ�ടി വ��ി�  നി�ം അ�മതി
േതടിയി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� എ�് അഭി�ായമാണ് േരഖെ���ിയെത�
വിശദാംശം ന�േമാ;

(സി) േകരള സ�വീസ് ച���  സംബ�ി� ഇ�രം ��ക��  സമയ
ബ�ിതമായി അ�ടി�് വിതരണം െച��തി�ളള നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

അ�ടി വ��ി� െ�ഷ�� ��സ്

5323. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ടി വ��ി�  െ�ഷ��  ��സ്  (എസ്.ആ�.ഒ.ന��.616/2016)

നട�ിലാ�ിയേ�ാ� കരട് ��സി� �സി�ീകരി�തിന് വ�ത��മായി ഓഫ്
െസ�്, റീഡിംഗ്, െമഷീ� എ�ീ െസ��കളി� വ��ിയി�� മാ���െട
കാരണെമെ��് വിശദമാ�േമാ;  െക.എസ് ആ�് എസ്.എസ്.ആ�
നി�േ�ശി�� മാനദ���  അ�സരി�ാേണാ ഈ മാ���
നട�ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) കരട് സ��ീസ് ��സ് �കാരം െമഷ��  വിഭാഗ�ിെല അസി��്
േഫാ�മാ� ത�ികയിേല�� �ാന�യ��ിന് ഓഫ് െസ�് ഓ�േറ��
േ�ഡ്  -ഒ�് ജീവന�ാെര പരിഗണി�ി�െ��ി�ം സ��ീസ് ��സ്
�സി�ീകരി�േ�ാ�  അവെര �ി��  സീനിയ�േ�ഡ് എ�
ത�ികയിേല�� �ാന�യ��ിനായാണ് ഉ�െ���ിയത് എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഏത് മാനദ�ം അ�സരി�ാണ് ഇ�കാര�ി��
മാ��� വ��ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  വ��ിയ മാ�ം �ലം അ�ഹമായ �ാനകയ�ം
നിേഷധി�െ��ിരി�� ഓഫ് െസ�് ഓ�േറ��  േ�ഡ്  -1  ജീവന�ാ��്
നീതി ലഭ�മാ�ാ� കരട് സ��ീസ് ��സ്-� നി��ഷി�ി�� വിധ�ിേല�്
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അസി��് േഫാ�മാ� ത�ിക�െട നിയമന രീതിയി� മാ�ം വ���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എസ്.ആ�.ഒ.ന��.616/2016 അ�സരി�് �ി�ിംഗ് വിഭാഗെ��ം ഓഫ്
െസ�് വിഭാഗെ��ം ഒ�ി�് േച��് �ാന�യ�ം ന�കിയേ�ാ� ഒ�
വിഭാഗം ജീവന�ാ��് ഉയ�� േപ െ�യി�  ഉ� ത�ികയിേല�്
�ാന�യ�ം കി�ിയേ�ാൾ ഓഫ് െസ�് വിഭാഗം ജീവന�ാ��് നിലവി��
േപ െ�യി�  ത�ികകളിേല�ാണ് �ാന�യ�ം അ�വദി�ി��െത�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് െക.എസ്.  ആ�് എസ്.എസ്.ആ�
മാ��േരഖ അ�സരി�ാേണാ;

(ഇ) എസ്.ആ�.ഒ.ന��.616/2016  -�  കരട് സ��ീസ് ��സി�
നി��ഷി�ിരി�� തി� വി��മായി റീഡിംഗ് വിഭാഗ�ിെല െപാ�വായ
േകാ�ി േഹാ�ഡ� ത�ികയി��വെര റീഡ� േ�ഡ്-2  ത�ികയിേല��
�ാന�യ��ി�  നി�ം ഒഴിവാ�ിയത് ഏത് മാനദ� ം
അ�സരി�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േ�ഷനറി വ��ിെല �മേ�ട്

5324. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േ�ഷനറി വ��ി�  കഴി� െതരെ���് സംബ�മായി സാധന��
വാ�ിയതി� �മേ�ട് നട�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വാ�ിയ സാധന��െട വിലയി�  വലിയ വ��നവ് ഉ�ായതായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ വാ��കെള സംബ�ി�് വിശദമായ ഒ� അേന�ഷണം നട�ി
���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി��തിന് ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) െതരെ���മായി ബ�െ��് വാ�ിയ സാധന��െട വിലയട���
വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േ�ഷനറി വ��ി� സാധന�� വാ�ിയതിെല �മേ�ട്

5325. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് േ�ഷനറി വ��ി�  സാധന��
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വാ�ിയതി� വ�ാപമായ �മേ�ട് ഉ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വാ�ിയ സാധന���് �ണനിലവാരം ഇെ���ം അനാവശ� അളവി�
സാധന�� വാ�ി��ിയതാെണ��� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��െള സംബ�ി�് ഒ� സമ�മായ അേന�ഷണം നട��തി�ം
���ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��തി�ം ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ഗവ�െമ�് ��ക�െട ആ�നികവ��രണം

5326. �ീ.ബി.സത��
,, പി. ഉ�ി
,, എം. �േകഷ്
,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഗവ�െമ�് ��ക�െട ആ�നികവ��രണ�ിനായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സമയബ�ിതമാ�ം �ണേമ� ഉറ�വ��ി�ം അ�ടി േജാലിക�
���ീകരി�വാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാഠ��ക അ�ടി�് ഉപേയാഗ�ദമായ െവബ് ഓഫ് െസ�് സംവിധാനം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ജലപാതകൾ

5327. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� �ധാന ജലപാതക�െട വിശദാംശ��
െവളിെ���ാേമാ?

(ബി) സം�ാന�് ജലഗതാഗതമാ���� വി�ലെ����തി�ം നിലവി��വ
ശ�ിെ����തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ിരി��ത്
എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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ആ�ി�ലി� �വ��ി� വ�ി�� �ീ� ഫാ�റി

5328. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ആ�ി�ലി�  �വ��ി� വ�ി���ം വ�ഷ�ളായി �വ��നം
നില��മായ �ീ�  ഫാ�റി �ിതി െച�� �ല�ിെ� വി�തി
എ�യാെണ�ം ഇതിെ� ഉടമ�ാവകാശം ആ��ാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ ?

ൈലഫ് സയ�സ് പാ��്

5329. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം േക�മാ�ി ൈലഫ് സയ�സ് പാ��് ആരംഭി�ാ�
ആേലാചി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിെ� ഉേ�ശ� ല���� വ��മാ�േമാ?

ബേയാ െടേ�ാളജി വ�വസായം

5330. �ീ.സി. ദിവാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ആ�. രാമച��
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ബേയാ െടേ�ാളജി അധി�ിതമായ വ�വസായ��  സംബ�ി�് നയം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരളം ആ�ാനമായി �വ��ി�് േലാകമാ���ി�  ഇടം േനടിയി��
ബേയാ െടേ�ാളജി ക�നിക�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െെജവ-സാേ�തിക േമഖല�മായി ബ�െ��� ഉ�����ാ��
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സംരംഭ��െട േ�ാ�ാഹന�ിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

ഒളവ� - �� �ം കം െ�യിനിംഗ് െസ��

5331. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഒളവ� �ാമപ�ായ�ി� നിലവി�� �� �ം കം
െ�യിനിംഗ് െസ�റി� നിലവി� എ� ജീവന�ാരാ��െത�ം ,ഏെത�ാം
കാ�ഗറിയിലായാണ് ഇവ� �വ��ി�വ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപനം �വ��ി��തിന് അത�ാവശ�മായ െമഷീ� ഓ�േറ��,
െഹ��� എ�ീ ത�ികകളിേല�് �ിരം നിയമനം നട�ാതിരി��തിെ�
കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ിരം നിയമനം ലഭി�വ��് വ�ഷാവ�ഷം ലഭിേ�� ശ�ള വ��നവ്,
യാ�ാബ� �ട�ിയ ആ��ല���  ��  �ം കം െ�യിനിംഗ് െസ��
ജീവന�ാ��് ലഭി��ി�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത �ാപന�ിെല സി.എ�.സി.  െമഷിനറിക�  �വ ��ി�ി��
�േത�ക ൈവദ�ധ��� ജീവന�ാ��് ഐ.ടി.ഐ.  ഫി��, െമഷീനി�്
എ�ിവയി�  നിയമിതരാ�� ഉേദ�ാഗ�െര�ാ�  �റ� ശ�ള
െ�യിലാണ് ന�കിവ��െത�ത് ��ി�ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി�്
അ�ഹമായ ശ�ള െ�യി�  ന�കാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഭ�� സം�രണ മിഷ�

5332. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േക� ഭ�� സം�രണ മിഷെ� �വട് പിടി�് േകരള സം�ാന ഭ��
സം�രണ മിഷ�  ഇേ�വെര �പീകരി�െ��ി�ി� എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

61 of 111 Sunday 23 October 2016 01:15 PM



(ബി) െച�കിട ഭ�� സം�രണ �ണി�ക�, േഹാ��ക�, ത�കടക� എ�ിവ�്
ഭ�� സം�രണ മിഷെ� പ�തികളി��െ���ി സഹായ��
ന�കാനാ�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േക� ഭ�� സം�രണ മിഷനി�  നി�് ഇേ�വെര ലഭി� സ�ിഡി
സഹായ�� എ�െനയാണ് വിനിേയാഗി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഭ�� സം�രണ രംഗെ� കാലാ��തമായി നവീകരി�ാ�ം
�വസംരംഭകെര�ം ��ംബ�ീ ഉ�െ�െട�� വനിതാ സംരംഭക
സംഘ�െള�ം ഈ രംഗേ��് ആക�ഷി�ാ�ം എെ�ാെ�
പ�തികളാണ് െച�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

അതിേവഗ െറയി��ാത

T 5333. �ീ.സി.���
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, ഡി.െക. �രളി
,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ത�  ക��  വെര�� നി��ി� അതിേവഗ
െറയി��ാത�െട സാധ�താ പഠന റിേ�ാ��് ഡി.എം.ആ�.സി. സ��ാരിന്
സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) നി��ി� അതിേവഗ പാത�െട അൈല�െമ�ിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ജനവാസ േക���  ഒഴിവാ�ിെ�ാ�� �തിയ അൈല�െമ�ിനായി
സ��ാ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട ���ീകരണ�ിനായി എ� �കയാണ് െചലവ്
�തീ�ി��െത�ം അത് എ�െന സ��പി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം
വിശദമാ�േമാ?

ആറ�ള വ�വസായേമഖല

5334. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറ�ളെയ വ�വസായ േമഖലയായി �ഖ�ാപി�ത് ഏ� വ�ഷമാണ്;
ഇതി�ളള സാഹചര�ം എ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവ് പി�വലി�ി�േ�ാ;

(സി) െക.ജി.എസ്.  ക�നി�് പാരി�ിതിക ആഘാത പഠനം നട�വാ�
അ�മതി ന�കിയ ഉ�രവ് പി�വലി��തിന് േക� സ��ാരിേനാട്
േരഖാ�ലം ആവശ�െ��േമാ;വ��മാ�േമാ ?

രാജ�മാരി �ള�ാറ�ാലിെല അ�ാര� പാ��്

5335. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഉ���േചാല മ�ല�ിെല രാജ�മാരി �ള�ാറ�ാലി� അ�ാര� പാ��്
സ��യം പണികഴി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� �പ �ട�ിയാണ് ഈ െക�ിടം പണി കഴി�ി�ി��ത്;  പണി
���ീകരി�ി�് എ� വ�ഷമായി;

(സി) ഈ െക�ിട�ിെ� ആെക വി�ീ��ം എ�യാണ്;

(ഡി) നിലവി� ഈ െക�ിടം ഒഴി�കിട�കയാേണാ;

(ഇ) എ�ി�  േകാടിക�  �ട�ി പണികഴി�ി� ഇവിെട അഭ��വിദ�രായ
െച���ാ��് െതാഴി�  ലഭി��തി�ത�� എെ��ി�ം പ�തി
െകാ�വ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(എഫ്) ഇ� സംബ�ി�് പഠനം നട�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�ാ� ജി�ാ വ�വസായ
ഓഫീസെറ �മതലെ���േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല നിയമന��

5336. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െപാ�േമഖലാ
�ാപന��, ക�നി, േബാ�ഡ്, േകാ��േറഷ� എ�ിവയി� െചയ�മാ�,
മാേനജിംഗ് ഡയറ�� ത�ികയി� നട�ിയ നിയമന�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഓേരാ���െട�ം േപര് വിവര��ം േയാഗ�ത�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം �ാപന�ളി�  േമധാവികളായി നിയമി�വെര പിരി�വി�
സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ആെരെയ�ാെമ�ം ഏ�
�ാപനമാെണ�ം െവളിെ���േമാ;
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(ഡി) അനധി�ത നിയമന�ി�  ���ാ�െ�തിെര അഴിമതി നിേരാധന
നിയമ�ിെല വ��ക� �കാരം ക�ശന ശി�ാ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� െ�ാഫഷണലിസം

5337. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, വി.പി.സജീ��
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  െ�ാഫഷണലിസം
നട�ാ�ാ�േ�ശ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട നിയമന�ളി�  എെ��ാം
മാ��ളാണ് വ��ാ�േ�ശി��െത�് വിവരി�േമാ;

(സി) ഈ ല��ം ൈകവരി��തിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�
ൈകെ�ാ�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

െഭ�ിെ� ഓഹരി

5338. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് െഭ�  ഇ.എം.എ�. ക�നിയിെല െഭ�ിെ� ഓഹരി
കെ�ാഴി��െവ�് കാണി�് േക� സ��ാരി�  നി�ം  12.08.2016,

6.9.2016,  19.9.2016  തീയതികളി�  സം�ാന സ��ാരിന് ക�്
ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സർ�ാർ ��ത ഓഹരിക� വാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) െഭ�  ഇ.എം.എ�. �പീകരണ സമയ�് സം�ാന സ��ാ�ം െഭ�ം
ത�ി�� സം�� സംരംഭക ഉട�ടിയി� ഏെത�ി�ം ഒ� ക�ി ഓഹരി
ഒഴിവാ�ാ� തീ�മാനി�� പ�ം സ�ീകരിേ�� നടപടിക� സംബ�ി�്
വ�വ�ക��ായി��േവാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �ാപനെ� െപാ�േമഖലയി�  തെ� നിലനി��ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?
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െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല നിയമന��

5339. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം വ�വസായ വ��ിന് കീഴി��
െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  ഒേ�ാബ�  15  വെര എ� നിയമന��
നട�ി; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷന് വി� ഏെത�ി�ം ത�ികകളി�  ഇൗ
കാലയളവി� ക�ീഷെന മറികട�് നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ഏെതാെ� �ാപന�ളി�; വിശദവിവരം ന��േമാ?

വ��ാമം പ�തി

5340. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ആ�. രാമച��
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതകെള സംരംഭക രംഗേ��് ആക�ഷി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) 'വ��ാമം' എ� േപരി� ഒ� പ�തി നട�ാ��േ�ാ ; ഉെ��ി� ��ത
പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വ��മാ�േമാ;

(സി) വ��ാമം പ�തി വഴി എ� വനിതക��് െതാഴി� ന�കാ� കഴി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

�ാവ��� ബിവേറജസ് ലിമി�ഡ് െ� �ാവരജംഗമ വ��� ൈകമാ�ം െച��

5341. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല കടകംപ�ി വിേ�ജി� വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�
�വ��ി�വ�� �ാവ��� ബിവേറജസ് ലിമി�ഡ് എ� �ാപന�ിെ�
�ാവരജംഗമ വ��� 1999-മത് വ�ഷം കാ�ലിക് സിറിയ� ബാ�ിന്
ൈകമാ�ം െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാവര ജംഗമ വ���  ൈകമാ�ം െച�ാ�� കാരണ��
വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാവ��� ബീവേറജസ് ലിമി�ഡിെ� �ാവരജംഗമ വ��� കാ�ലിക്
സിറിയ�  ബാ�ിന് ൈകമാ�ം െച�ാ�  ക�നി�െട ഒഫീഷ��
ലിക�ിേഡ�റിെന അധികാരെ���ിെ�ാ�് വ�വസായവ��്  3-4-1995-�
�റെ��വി� ജി.ഒ  (ആ�.�ി)  316/95/ഐ.ഡി ഉ�രവിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ?

ഖാദി ആ�് വിേ�ജ് ഇ�ഡ�ീസ് േബാ�ഡ് െസ��റി

5342. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖാദി ആ�് വിേ�ജ് ഇ�ഡ�ീസ് േബാ�ഡിെ� െസ��റി �ാന�നി�ം
�ീ. രാമച�� ഐ.എ.എസിെന �ലംമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��തായി ��ത ത�ികയി� ആെരയാണ് നിയമി�ത്; ടിയാ�െട േയാഗ�ത
സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ഈ ത�ികയി� ഇേ�ാ� നി��നായി�� ഉേദ�ാഗ�� ഏ� വ��ി�
നി�ാണ് നിയമിതനായത്;  ��ത വ��ി�  അേ�ഹ�ിെ� ത�ിക
എ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭരണ നി��ഹണ�ിെല സ�ല മാ�ം

5343. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

േകരള�ിെല കാ�ഷിക വള�� മ�ീഭവി�ക�ം െപാ�േമഖലാ �ണി�ക�
ന��ിലാ�ക�ം പര�രാഗത വ�വസായ��  തക�� േനരി�ക�ം
വിദ�ാഭ�ാസം വാണിജ�വ��രി�െ��ക�ം െപാ� ആേരാഗ�സംവിധാനം
��ബലെ��ക�ം െച�ി�� ഈ പ�ാ�ല�ി�  ഈ അവ�െ�ാ�
സ�ല മാ�ം െകാ�വ�വാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വിശദമാ�േമാ?
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നി�േ�ശ് പ�തി

5344. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �����  �പക��ന േക�മായ നി�േ�ശ്
പ�തി ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട അ�ിമ അംഗീകാര�ിനാ�ളള ഫയ�  േക� ധനകാര�
മ�ാലയം തിരി�യ�തായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അ� വ�ഷം ��് തറ��ി� ഇൗ പ�തി�് സം�ാന സ��ാ� 40 ഏ��
�മി സൗജന�മായി ന�കിയ കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േക� സ��ാ�  �ാപന��  നാമമാ�മായ മലബാ�  �േദശ�്
അ�വദി� കി�ിയ ഇൗ �ാപനം നിലനി��ാ�  സ��ാ�  എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ികരി�െമ�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െന�ാറ �ാമപ�ായ�ി� ആ��േ�ദ ജനറ� ഡിെ��സറി

5345. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ �ാമപ�ായ�ി� ആ��േ�ദ ജനറ� ഡിെ��സറി ഇ�ാെയ�
വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) നിലവിെല ആ��േവദ വിഷ ചികി�ാേക��ി�  എ� ജീവന�ാരാണ്
േജാലി െച��ത് എ�ം,  �ിരം േഡാ�� ഇ�ാതായി�് എ� വ�ഷമായി
എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആ��േവദ വിഷചികി� േക��ി� ജനറ� ഡിെ��സറി �ടി അ�വദി�്
��ത േക��ിെ� �വ��നം കാര��മമാ��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക�

5346. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ജി�ാ,  താ��് ആ�പ�ികളി�
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�ിരനിയമനമി�ാെത വ�ഷ�ളായി ഒഴി�് കിട�� േഡാ��മാ�െട
ത�ികക� നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വ�ഷ�ളായി ഒഴി�് കിട�� ത�ികകളി�  േഡാ��മാെര
ലഭ�മാ��തര�ി�  നിലവി�ളള ത�ികക�  ജി��്
ന�െ�ടാ�തര�ി�  �ന�മീകരി�� വിഷയം പരിേശാധി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഇ-െഹ��് പ�തി

5347. �ീ.എസ്.ശർ�
,, എം. നൗഷാദ്
,, �രളി െപ�െന�ി
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവര വിനിമയ സാേ�തിക വിദ� ആേരാഗ� േമഖലയി�
�േയാജനെ����തിനായി ഇ  -  െഹ��് പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ചികി��മായി ബ�െ�� എെ��ാം കാര��ളാണ്
ഉ�െ���ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആെരാെ� േച��ാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�� േക� വിഹിതം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇ-െഹ��് പ�തി

5348. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-െഹ��് എ� േപരി�  ഒ� പ�തി നട�ിലാ��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി നട�ി�ിെ� ഭാഗമാ�� വിവര േശഖരണം ���ിയായി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�േ��് ���ിയാ�വാ� സാധി�ം; വിശദാംശം ന��േമാ;
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(സി) സം�ാന �ാഥമികാേരാഗ� േക���  �ത�  എ�ാ ആേരാഗ�
�ാപന�െള�ം ക����വ��രി��തിന് ��ത പ�തി �കാരം
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��ിടയി� പക��വ�ാധിക�

5349. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��ിടയി�  പക��വ�ാധിക�
വ��ി�വ��തായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പക��വ�ാധിക�  തട��തിനായി ആേരാഗ� വ��ിെ� േന�ത��ി�
�ത�മായി ഇടേവളകളി� െമഡി�� പരിേശാധന നട��തി��  'േസഫ്
േകരള' പ�തി ഊ�ജിതമാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മായം േച�� ഭ�� വ���

5350. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് മായം േച�� ഭ�� വ��� വി�ഴി��ത് തട��തിന്
വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

മാ�-ശി� മ��ി � െപഷ�ാലി�ി �ണി�്

5351. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാന�വാടി ജി�ാ ആ�പ�ിയി� മാ�-ശി� മ��ി � െപഷ�ാലി�ി �ണി�്
ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ആ�ിത നിയമനം

5352. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആ�ി�� ഗവ.േഹാമിേയാ ആ�പ�ിയി� ന�ിംഗ് അസി��് ആയിരിെ�
അ�രി� �ീ.എസ് .സജി�മാറിെ� വിധവ �ീമതി അനില, അണവിളവീട്,
െവ���  പി.ഒ,  കിളിമാ��  എ�യാ�  ആ�ിതനിയമന�ിന് സമ��ി�
അേപ�യിേ�� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അവ��് ഏ� ത�ികയി� നിയമനം ന�കാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയ�  തീ��ക��ി�ാ�  ഇേ�ാ�  ഏത്
ഓഫീസിലാ��ത്; ബ�െ�� ഫയ� ന�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആ�ിത നിയമന�ിന് എ�ാണ് അേപ�ി�ത്;

(ഇ) ��ത ഫയ�  തീ��ക��ി��തി�  കാലതാമസം വ�ി�െ��ി�
കാരണം വ��മാ�േമാ:

(എഫ്) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി �ീമതി അനില�് നിയമനം ന�കാ� എ� നടപടി
സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ ?

ആേരാഗ� േമഖലയിെല �ിരനിയമനം

5353. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആേരാഗ� േമഖലയി�  എ�
േപ��് �ിരനിയമനം ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ത�ികയി� എ� േപ�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

ഏകീ�ത െപാ�ജനാേരാഗ� നിയമം

5354. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി�  െപാ�ജനാേരാഗ�േമഖലയി�  ഒ� ഏകീ�ത
െപാ�ജനാേരാഗ� നിയമം ഉ�ാ��ത് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

5355. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
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,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയി�  എ� സ�കാര� ആ�പ�ിക�
അംഗ�ളായി��്;

(ബി) ഈ വ�ഷം എ� സ�കാര� ആ�പ�ിക�  ��ത പ�തിയി�  നി�ം
പി�മാറി ;ഏ�ി� അതി�� കാരണം ഏ�്;

(സി) പ�തി�െട നട�ി�് ഇേ�ാ�  ഏത് ഇ��റ�സ് ക�നിയിലാണ്
നി�ി�മായി��ത്;

(ഡി) ഈ വ�ഷം ��ത പ�തി�് എ� േകാടി �പ ബ�ജ�ി�
വകയി��ിയി��്;

(ഇ) പാവെ�� േരാഗിക��് െമ�െ�� ചികി� കി��തിന് ആവി�രി� ��ത
പ�തി ��ത� െമ�െ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ിത നിയമന�കാരം വിജീഷിന് േജാലി

5356. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി� എല��ി സി.എ�്.സി.-യി� േന�ിംഗ് അസി��് ആയി
േജാലി േനാ�െവ മരണെ�� �ീ.  വിജയ��െ� ആ�ിത നിയമന�മായി
ബ�െ��് ജി.ഒ. (MS) No. 378/2013/H&FWD തീയതി 5-9-2013 �കാരം
സ��ാ�  ഇറ�ിയ ഉ�രവ് അ�സരി�് എ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ�ിത നിയമന�കാരം മക�  വിജീഷിന് േജാലി ലഭി�വാ�  ഉ�ാ��
കാലതാമസം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കി�നി േരാഗിക��് സാ��ിക സഹായം

5357. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡയാലിസിസിന് വിേധയരാ�� കി�നി േരാഗിക��് �േത�ക സാ��ിക
സഹായം ന���തിന്  2016-17  വ�ഷെ� ബജ�ി�  �ക
ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി� �ക എ�യായി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ആേരാഗ� വ��ിെ� ശിപാ�ശ അ�സരി�് അധിക �ക ബജ�ി�
ഉ�െ���ിേയാ; എ�ി� �ക എ�;

(ഡി) �ക എ�േ��് േരാഗിക��് വിതരണം െച�ാനാ�െമ�്
െവളിെ���േമാ?

ജി�ാ-താ��്-�ാഥമിക ആ�പ�ികളിെല ഒ�േ�ാെമ�്റി�് ത�ിക

5358. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി�ാ-താ��്-�ാഥമിക ആ�പ�ികളിെല ഒ�േ�ാെമ�്റി�്
ത�ിക�െട അ�വദനീയമായ േപാ�് എ�യാണ്;

(ബി) ��ത േപാ�കളി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ ത�ിക ��ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മണ�� പി.എ�്.സി. �് േകരള അ�ഡിേ�ഷ� �ാ�േഡ�സ് േഫാ�
േഹാ�ി��സ് പദവി

5359. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിന് േകരള അ�ഡിേ�ഷ� �ാ�േഡ�സ്
േഫാ� േഹാ�ി��സ്(KASH) എ� പദവി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��� ജി�യി� ��ത പ�തി ലഭി� മ�് ആ�പ�ിക� ഏെത�ാമാണ്;

(സി) മണ�� പി.എ�്.സി. യി� ഒ.പി. വി�ലീകരി�ാ�ം ലാബ്, ജനേറ�� എ�ിവ
�ാപി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മഴ�ാല േരാഗ �തിേരാധ �വ��ന�ിനായി നിയമി� ജീവന�ാ�

5360. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആേരാഗ� വ��ി� മഴ�ാല േരാഗ �തിേരാധ �വ��ന�ിനായി 2012 �
നിയമി� ജീവന�ാ��് കഴി�  10  മാസമായി ശ�ളം ലഭി��ി� എ�
പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െമാൈബ� �ഡ് െട�ിങ് ലാബ്

5361. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ���ര�ാ അേതാറി�ി�െട െമാൈബ�  �ഡ് െട�ിങ് ലാബിെ�
�വ��നം ഏത് രീതിയിലാെണ�ം  ,�ണനിലവാര�� ഭ�ണം
ഉറ�വ��ാ�  ��ത ലാബ് എ�െന സഹായകരമാ�െമ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലാബിെ� േസവനം എ�ാ ജി�കളി�ം ലഭ�മാേണാ;

(സി) േഹാ��കളി�  നി�് പിടിെ���� ഭ�� സാ�ി�ക�െട പരിേശാധന
ഇ�വെര സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ� കഴി�ി�േ�ാ; െമാൈബ�
ലാബിെ� വരേവാെട എ�് മാ�മാണ് �തീ�ി��ത്;വിശദമാ�േമാ?

എ��സ് േരാഗിക�െട �നരധിവാസം

5362. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ��സ് േരാഗിക�െട എ��ി�  വ��നവ്
േരഖെ���ിയി�േ�ാ;കഴി� അ�വ�ഷെ� കണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ര�ദാനം വഴി എ��സ് േരാഗം ബാധി�വ�  എ� േപ�െ��ാണ്
കെ��ിയി�ളളത്;

(സി) എ��സ് േരാഗികെള �നരധിവസി�ി�വാ�  എ�് പ�തിയാണ്
ആവി�രി�ി�ളളത്?

ആേരാഗ� വ��ിെല താ�ാലിക െെ�വ�മാ�

5363. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആേരാഗ� വ��ി�  10  വ�ഷം േസവനം ���ിയാ�ിയ താ�ാലിക
െെ�വ�മാരി�  എ�േപെര ഇ�വെര �ിരെ���ി നിയമി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 10 വ�ഷം ���ിയാ�ിയി�ം �ിര നിയമനം ലഭി�ാ� എ� അേപ�ക�
ഉെ��ം ഇവെര എേ�ാ� �ിരെ���െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല അരി�� �ാഥമികാേരാഗ� േക�ം

5364. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിട�ി ചികി��� അരി��  �ാഥമികാേരാഗ� േക��ി�
േരാഗിക��� മ��് ��തലായി ��ിേ��ി വ��തിനാ�  മ��്
��ി�� ഫാ�മസി,  ഏ.സി.  ആ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിെല െക�ിട�ിെ� േമ��രയി� നി�ം ഓടിളകി വീണ്
വാ�ഡി�� േരാഗിക��് അപകടം സംഭവി�ാതിരി�ാനായി േമ��ര�്
താെഴ ത�ടി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

��ിമ ��ക�െട�ം മായം േച�� പാലിെ��ം വിപണനം

T 5365. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിമ ��ക�െട�ം മായം േച�� പാലിെ��ം വിപണനം
വ��ി� വ��തായ പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� �ണനിലവാരം ഇ�ാ��ം മായം േച���ം ��ിമമായ�മായ പാ�,
�� എ�ിവ�െട വി��ന�ം ഇറ�മതി�ം തട��തിന് സ�ീകരി�
സംവിധാന�� അറിയി�േമാ?

�റി�ി സി.എ�്.സി.യി� ജീവന�ാ�െട �റവ്

5366. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�  �റി�ി പ�ായ�ിെല സാ�ഹിക
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ആേരാഗ� േക��ി�  �ാഫ് പാേ��  അ�സരി�� ജീവന�ാ�
ഇെ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത ��ം പരിഹരി�ാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

മാ�� പനി

5367. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജ�ജന� േരാഗമായ മാ�� പനി സം�ാന�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) മാ�� പനി ജന�െള ബാധി�ാതിരി�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ?

േകാ�രിെന മല�റം െഹ��് േ�ാ�ിേല�് മാ�ാ� നടപടി

5368. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം മ�ല�ിെല േകാ��  പ�ായ�് ഇേ�ാ�ം മ�ട െഹ��്
േ�ാ�ിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഭരണപരമായ സൗകര��ിന് േകാ�രിെന മല�റം െഹ��് േ�ാ�ിേല�്
മാ�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

താ��് ആ�പ�ികെള ജി�ാ ആ�പ�ികളായി ഉയ���

5369. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, പി.വി. അ�വ�
,, െക. ബാ�
,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാ�  താ��് ആ�പ�ികെള ജി�ാ ആ�പ�ികളായി ഉയ��ി
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഇ�കാരം �ഖ�ാപി��തി�ളള മാനദ���  എെ�ാെ�യാണ്;
മാനദ���  പാലി�ാേണാ ��സ��ാ�  താ��് ആ�പ�ികെള ജി�ാ
ആ�പ�ികളായി �ഖ�ാപി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം താ��് ആ�പ�ികെള ജി�ാ ആ�പ�ികളായി
ഉയ��ിെയ�ി�ം അതിന�സരി�ളള ത�ികക�  അ�വദി�ി�ി� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ� പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  താ��് ആ�പ�ികെള ജി�ാ ആ�പ�ികളായി
ഉയ���തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ചികി�ാ നിര�ക� ഏകീകരി�വാ� നടപടി

5370. �ീ.പി.െക.��ാലി��ി
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചികി�ാരംഗ�് സ�കാര�േമഖല�െട പ�ാളി�ം
എ�േ�ാള�െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ചികി�ാ നിര�ക�  ഏകീകരി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ിലത് ഏ� വിധ�ി� നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം അതിനായി
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ം വിശദമാ�േമാ?

െെത�ാട് പ�ിണി�ര�് സമീപ�ളള െെ�മറി െഹ��്െസ��

5371. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കിട�ി ചികി��ായി ���ി പണിത ��വാ�� �നിസി�ാലി�ിയി�െ��
െെത�ാട് പ�ിണി�ര�് സമീപ�ളള െെ�മറി െഹ��് െസ�ററി� കിട�ി
ചികി��ാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ആല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ��േവദ ആ�പ�ിക�

5372. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  �വ��ി�� ആ��േവദ
ആ�പ�ിക� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ികളി�  സ��ാ�  ഉടമ�തയി��ത് എ�െയ�ം
എ�.എ�്.എം.  പ�തി�കാരം �വ��ി��ത് ഏെതാെ�െയ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  ഉടമ�തയി��വയി�  ഡിെ��സറിക�, ആ�പ�ിക�
എ�ിവ �േത�കം തരം തിരി�് പറയാേമാ?

േന�േരാഗ ശ��ിയ�ളള ഉപകരണ��

5373. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േന�േരാഗ ശ��ിയ�ളള ഉപകരണ�� ഉ�ായി�ം പല ആ�പ�ികളി�ം
ഇത് �േയാജനെ���ാെത ഉപകരണ��  നശി�േപാ�� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ി ജി�യിെല വിവിധ സ��ാ�  ആ�പ�ികളിലായി എ�
േഡാ��മാ�െട ത�ികകളാണ് േന�േരാഗ വിഭാഗ�ി�  ഉളളത്എ�്
വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി�  എ� ത�ികകളി�  േഡാ��മാ�  േജാലി
െച���്;  ഇവയി� ഏെതാെ� ആ�പ�ികളി� േന�േരാഗ ശ��ിയ
ഉപകരണ��  ഉ�ായി�ം �േയാജനെ���ാ�ത്എ�ിവ സംബ�ി�
വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) സൗകര��� �േയാജനെ���ാ�തിനാ� കാ� പരിേശാധന േക���
മാ�മായി ആ�പ�ിക�  പരിമിതെ�� േപാ�� സാഹചര�ം
പരിേശാധി�േമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല ലേബാറ�റി�െട �വ��നം

5374. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

77 of 111 Sunday 23 October 2016 01:15 PM



(എ) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല ലേബാറ�റി�െട �വ��നം
േശാചനീയമാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ലേബാറ�റി ���മായി �വ��ന സ�മാ��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;  എ�ാവിധ െട�ക�ം ��ത ലേബാറ�റിയി�
െച��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�  വ��മാ�േമാ;വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ?

െമഡി�� േകാേളജ് ആ�പ�ികളി� േരാഗിക���ാ�� അസൗകര���

5375. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  െമഡി��  േകാേളജ് ആ�പ�ികളി�
േരാഗിക���ാ�� അസൗകര��� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അവ എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) അവ പരിഹരി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ി

5376. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 01.07.2011  �ത�  31.03.2016  വെര ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ി�െട
വികസന�ിനായി നട�ിയ ���ിക�ം അതിനായി െചലവഴി�
�ക�െട�ം വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) 01.07.1996  �ത�  31.03.2011  വെര�� കാലയളവിേല�് എ� �ക
വികസന�ിനായി ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ിയി� െചലവഴി� ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�് നാളി�വെര ഒ��ാലം താ��്
ആ�പ�ി�് എ� �ക അ�വദി�;  എെ��ാം വികസന �വ��ന��
നട�ി എ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �ീക�േട�ം ��ിക�േട�ം ആ�പ�ി
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5377. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �ീക�േട�ം ��ിക�േട�ം ആ�പ�ി �ാപി��
വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആ�പ�ി �ാപി��തി�ളള നടപടി ഏ�ഘ��ിലാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ആേരാഗ���ംബേ�മ വ��ിന് കീഴി�� �ാപന��

5378. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ആേരാഗ���ംബേ�മ വ��ിന് കീഴി�  എ�
ഓഫീ�ക�/�ാപന��/ആ�പ�ിക�/ഡി��സറിക�
�വ��ി���് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� ത�ികക�  ഇതിനായി ��ി�െ��ി�െ��ം  ,ഇതി�  എ�
ജീവന�ാ� േജാലി െച��െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��തായി ��ി�െ�� ത�ികകളി�  എ� ഒഴി�ക�  നിലവി�െ��്
ത�ികതിരി�ം, വ��് തിരി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ത�ിക ��ി�ാെത ദിവസേവതന �കാര�ം,  കരാറടി�ാന�ി�ം
എ�േപ�  േജാലി െച��െ��ം,  ഏെതാെ� ത�ികയിലാണ് ഇവ�
േജാലിെച��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കരാ�/ദിവസേവതന�കാരം �ട��യായി േജാലിെച�വ��വ�
എ�േപ�െ��ം,  എ� വ�ഷ�ളായി ഇവ�  േജാലി െച�വ��െവ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

നില�� മ�ല�ിെല ആ�പ�ിക�

5379. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  മ�ല�ിെല ജി�ാ ആ�പ�ി,  പി.എ�്.സി.,  സി.എ�്.സി.
ഉ�െ�െട�� �ാപന�ളി�  �ാ�ക�െട �റ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഒഴിവ് നിക�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നില�� മ�ല�ിെല �� �ാഥമികാേരാഗ� േക��ി� ഇേ�ാ� കിട�ി
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ചികി� ഇ� എ��ം രാ�ി �റ�് �വ��ി��ി� എ��ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല കൗ�ാട് ആ�േവദ ആ�പ�ി�െട െട�� ന ടപടി
���ിയാേയാ;  ആവശ�മായ ത�ികക�  ഉടെന അ�വദി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

െമഡി�� േകാേള�കളി� �തിയ േറഡിേയഷ� െമഷീ�ക� �ാപി�വാ�
നടപടി

5380. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളി� ക�ാ�സ� േരാഗികെള
ചികി�ി�ാ�പേയാഗി�� േറഡിേയഷ�  െമഷീ�ക�
കാലഹരണെ��താെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ആേരാഗ�വ��് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി�
ആയതിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഓേരാ െമഡി�� േകാേളജി�ം േരാഗിക�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായി
െമഷീ�ക� ഇെ��കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േരാഗിക�െട എ�ം വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  �തിയ െമഷീ�ക�
അടിയ�ിരമായി �ാപി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാ�റിംഗ് �ണി�ക�െട �വർ�നം

5381. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�റിംഗ് �ണി�ക� ന��� �ടിെവ� പാ��ക� (300

ml)  ��ീകരി�ാ� െവ�മാെണ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ�്
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) സം�ാന�് കാ�റിംഗ് �ണി�ക�  ന� � ആഹാരസാധന��
പരിേശാധി�� സംവിധാന�െള�റി�് വിശദമാ�േമാ;  പലേ�ാ�ം
��ിഹീനമായ അ�രീ��ിലാണ് ഇ�രം ഭ�ണ��
ത�ാറാ��െത� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
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(സി) കാ�റിംഗ് �ണി�ക��് �വ��ി�ാ�� ൈലസ�സ് ന���ത്
ആരാണ്; േകരള�ി� എ� കാ�റിംഗ് �ണി�ക� �വ��ി���്എ�
വിവരം ലഭ�മാേണാ; എ�ി� ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) കാ�റിംഗ് �ണി�ക�  പരിേശാധി�� സംവിധാനെ��റി�് വ��മായ
വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

നിരാലംബരായ േരാഗികൾ�ാ�� ആശ�ാസനടപടികൾ

5382. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, അ�� ഹമീദ് പി.
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തര േരാഗം ബാധി�വ��ം നിരാലംബരായ ��ജന���ം ആശ�ാസം
ന��തിന് ആേരാഗ� വ��് ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന��
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സഹായികളി�ാ� അവശരായ േരാഗിക��ം നിരാലംബരായ
��ജന���ം സ��ാ� ആ�പ�ികളി� കിട�ി ചികി� ന��തി�
വി�ഖത കാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�
പരിഹാര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഒ��് വീ�കളി�  കഴി�� േരാഗിക��് അ�� ആ�പ�ികളിെല�ി
ചികി� േതടാ�  വാഹന സൗകര���െ�െട��വ ഏ�െ���ാ�
പാലിേയ�ീവ് േസവന വിഭാഗെ� സ�മാ�േമാ?

�കവലി�െട �ഷ�വശ�െള�റി�് അവേബാധം

5383. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�കവലി�െട �ഷ�വശ�െള�റി�് വിദ�ാ��ിക��ിടയി� അവേബാധം
ന���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം?

സ��ാ� ആ�പ�ികളി� േന� പരിേശാധക�െട �റവ്
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5384. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി�,  താ��് ആ�പ�ികളി�ം സാ�ഹിക ആേരാഗ�
േക��ളി�ം േന� പരിേശാധക�െട  (Optometrist)  �റവ്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� �തിയ ത�ികക� ��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  എ� േന� പരിേശാധക�െട ത�ികക�
ഒഴി��്; ഇത് പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ ;വിശദമാ�േമാ?

ആേരാഗ�കിരണം പ�തി

5385. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ  'ആേരാഗ�കിരണം'  പ�തിയി�െട
നാളി�വെര എ�േപ��് ചികി�ാ സഹായം ന�കാ�  കഴി�ി��്;
ഇതിേല�ായി എ� �ക െചലവഴി�ി��്;

(ബി) ഈ പ�തി നി��ലാ��തായ വാ�� ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�
കാരണം വ��മാ�േമാ?

വയനാ�ി� ആരംഭി�� �ീചി� ആ�പ�ി

5386. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�ം സം�ാനസ��ാ�ം േച��് വയനാ�ി�  ആരംഭി��
�ീചി� ആ�പ�ി�െട നി��ാണ�വ��നം ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  ഇ�ാര��ിനായി �ക വകയിരി�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

നി��നരായ കാ�സ� േരാഗിക��് സൗജന� ചികി�

5387. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
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,, അ�വ� സാദ�്
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�സ�  േരാഗിക�െട എ�ം �മാതീതമായി വ��ി��
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നി��നരായ കാ�സ�  േരാഗിക��് സൗജന� ചികി� ലഭ�മാ��തിന്
എെ��ി�ം പ�തി നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഈ വിഭാഗ�ി�െ��
േരാഗിക��് സൗജന� ചികി� ഉറ�ാ�േമാ?

ആ�ിതനിയമനം കാ�ിരി��വർ

5388. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി� ആ�ിത നിയമനം വഴി േജാലി ലഭിേ��വ�െട േപ�ം
േമ�വിലാസ�ം, ത�ിക�ം സീനിേയാരി�ി�ം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏത് തീയതി വെര�ളളവ��ാണ് നിലവി� നിയമനം ന�കിയി�ളളെത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�ിതനിയമനം വഴി േജാലി ലഭി�വാ�  അ�ഹരായവ�  വ�ഷ�േളാളം
കാ�ിരിേ��ിവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിനായി ���ന�മററി ത�ിക ��ി��ത്
ഉ�െ�െട�ളള എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

െച�ി�ള�ര �ാഥമികാേരാഗ� േക�ം

5389. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െച�ി�ള�ര േ���ിെ��ം, കായ�ളം തി�വ� സം�ാന പാത�േട�ം
സമീപ�് �ിതിെച�� െച�ി�ള�ര �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിെന
എ�ാ സൗകര��േളാ�ം �ടിയ സാ�ഹികാേരാഗ� േക�മായി
ഉയ���തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സി�ി�െസ� അനീമിയ, ഹീേമാഫീലിയ എ�ീ േരാഗ�� ബാധി� ആദിവാസി-
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േഗാ�വർഗ ജനവിഭാഗ��

5390. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി�ി�െസ�  അനീമിയ,  ഹീേമാഫീലിയ എ�ീ േരാഗ��  ബാധി�
ആദിവാസി-  േഗാ�വർഗ ജനവിഭാഗ���് മ��ം മ� ജീവേനാപാധിക�ം
വാ��തിന് �തിമാസം ധനസഹായം അ�വദി��തിന്
തീ�മാനെന��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� �തലാണ് ധനസഹായം അ�വദി� �ട�ിയെത�ം ��ത
പ�തി�കാരം എ� േപ��് ധനസഹായം അ�വദി�െവ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏറനാട് മ�ല�ി�  നി�ം എ� േപ��് നാളി� വെരയായി
ധനസഹായം അ�വദി� ന�ിയി��്;

(ഡി) എ� മാസെ� ധനസഹായം �ടി�ിക�െ��് വ��മാ�േമാ?

രാസവ��� േച�� മ��ം

5391. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ം േകടാകാതിരി�ാ�  രാസവ���  േച��് ��ി�ക�ം വി�ന
നട�ക�ം െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� പരിേശാധി�ാ� എ� സംവിധാനമാണ് നിലവി��ത്;

(സി) നിലവി�� സംവിധാനം അപര�ാ�മാെണ�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  ആണ് �തിയതായി സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��ത്?

േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക�

5392. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െമഡി��  േകാേളജ്,  ജി�ാ ആ�പ�ി,  സി.എ�്.സി.,
പി.എ�്.സി.കളി�  േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക�  ദീ�ഘനാ�ക�  ഒഴി�
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കിട�ാതിരി�ാ�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഡി.എം.ഇ.,  ഡി.എം.ഒ.  ഓഫീ�കളി�  ഇതിനായി ഒ� െ�ഷ��
േമാണി�റിംഗ് െസ� �പീകരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ��ത കാ�ഗറികളി� എ�
ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

�ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� സംര�ണ േക��ളാ�ി മാ��തിന്
നടപടി

5393. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, ആ�. രാമച��
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� സംര�ണ
േക��ളാ�ി മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  സം�ാന ജനസംഖ��െട എ� ശതമാനം േപരാണ്
�ാഥമികാേരാഗ�േക��ളി�  എ��ത്;  ഇ�വർ�ി�ി��തിനായി
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ംബ േഡാ��  എ� സംവിധാനം െകാ�വ���വഴി ഏത് െചറിയ
േരാഗ���ം െ�ഷ�ലി�കെള േതടിേ�ായി അനാവശ�പണെ�ലവ്
വ��� െ�ഷ�ൈലേസഷ�  �മ�ിന് �റവ് വ��ാനാ�െമ�്
ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

��േരാഗ�� തട��തിനായി നടപടിക�

5394. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, സി.���
,, െക.��ിരാമ�
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ��േരാഗ�� വ�ാപകമാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  വ��ി�വ�� ��േരാഗ��  തട��തിനായി എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

ക�ാ��ാഥമിക ആേരാഗ� േക�ം

5395. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ���ി പ�ായ�ിെല ക�ാട് പി. എ�്. സി. �െട േപര്  'കാ���ി �ാമ
പ�ായ�് �ാഥമിക ആേരാഗ� േക�ം,  കാതി�ടം പി.  ഒ.'  എ�ാ�ി
മാ��തിനായി സമ��ി� അേപ�യി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിനായി അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഫാ�മസി�ക� ഇ�ാ� െമഡി�� േ�ാ�ക�

5396. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് പലയിട�ം േയാഗ�രായ ഫാ�മസി�ക�  ഇ�ാെത
െമഡി��  േ�ാ�ക�  �വ��ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭ���ര��ായി �േത�ക ��ാ�ക�

5397. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ���ര��ായി �േത�ക ��ാ�ക� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട �വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉ�വ സീസണി�  മാ�ം ഇ�രം ���ക�  �പീകരി��തിെ�
അ�ാേയാഗികത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�രം �േത�ക ��ാ�ക�െട �വ��നം സം�ാന�്
�ിരമായി നിലനി���തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം
ന��േമാ?
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പ�ികവ��വിഭാഗ�ാ��് സമ� ആേരാഗ�ര�ാപ�തി

5398. �ീ.ഒ. ആ�. േക�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, പി.വി. അ�വ�
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ��വിഭാഗ�ാ��ായി സമ� ആേരാഗ�ര�ാപ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ���ിടയിെല േപാഷകാഹാര�റവ് പരിഹരി��തിനായി
എെ��ാം നടപടിക� ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��്;

(സി) പ�ികവ��വിഭാഗ�ാ�  താമസി�� �േദശ�ളി�  �ാഥമികാേരാഗ�
േക���ം �ിനി�ക�ം ഫല�ദമായി �വ��ി��െ��് ഉറ�
വ��വാ�ം ആവശ�മായ മ��ക� �ത�മായി ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

108 ആം�ല��ക�

5399. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആെക എ� 108 ആം�ല��ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

ഇവയി�  �വ��ി�ാ�വ ഉെ��ി�  കാരണെമ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ ?

ലാബ് െട�ീഷ�� േ�ഡ് - II ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

5400. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം ആേരാഗ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� നി�ം
റിേ�ാ��് െച�െ�� വിവിധ ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�െട പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിവിധ െമഡി�� േകാേള�കളിലായി അ�വദി�െ��ി��
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ലാബ് െട�ീഷ��  േ�ഡ്  -  II  ത�ികക�െട എ�ം െമഡി��
േകാേള�ക�െട േപര് സഹിതം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� ത�ികക�  ഈ
കാ�ഗറിയി�  ��തായി ��ി�ി��്;  എവിട�ളിെലാെ�;  പ�ിക തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ലാബ് െട�ീഷ��  േ�ഡ്  -  II  ത�ിക�െട പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�്
നിലവി�േ�ാ; എ�ം എ�ാണ് ��ത റാ�് ലി�് നിലവി� വ�ത് എ�ം
അറിയാേമാ ;

(ഇ) ഒഴി�� എ� ത�ികക� ഇേതവെര പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��്;

(എഫ്) പി.എസ്.സി.യി� നി�ം എ� േപ��ാണ് അൈഡ�സ് ലഭി�ി��ത്; എ�
േപ� േജാലിയി� �േവശി�ി��്; എ�.െജ.ഡി. ഒഴി�ക� എ�യാണ് എ�ം
��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ എ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

െഎ.സി.ഡി.എസിെ�റ �വ��ന��

5401. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിയായ ഇ�േ��ഡ് ൈച�ഡ് െഡവല�െമ�റ്
�ീമിെ�റ (െഎ.സി.ഡി.എസ്.) സം�ാനെ� കഴി� അ� വ�ഷെ�
�വ��ന��, ലഭി� �ക,  വിനിേയാഗി� �ക എ�ിവ ജി�ാ
അടി�ാന�ി� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം സം�ാന�് ഇ�ാര��ി�  നട�ിലാ�ാ�  േപാ��
പ�തിക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം ഈ വ�ഷെ� േക�-  സം�ാന
വിഹിതം എ�യാെണ�ം ഈ വ�ഷം ഇ�ാര��ി� എ� �ക ഇേതവെര
വിനിേയാഗി�ി��് എ�ം വ��മാ�േമാ?

നാഷണൽ ഫാമിലി െബനഫി�് �ീം

5402. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണൽ ഫാമിലി െബനഫി�് �ീം  (NFBS)  �കാരം ലഭി� എ�
അേപ�കളാണ് ആ��ല�ം ന�കാെത നിലവി�ളളെത�റിയി�ാേമാ;
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ജി�തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േമ�റ� അേപ�ക�  തീ��ാ�ാെത കിട��തി�ളള കാരണം
അറിയി�േമാ;

(സി) അേപ�ക��് ആ��ല�ം ന���തി�ം െക�ി�ിട�� അേപ�ക�
തീ��ാ��തി�ം സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അംഗ�വാടിക� �േഖന മ��് വിതരണം

5403. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗ�വാടിക�  �േഖന മ��് വിതരണം െച��േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ�യിനം മ��കളാണ് അംഗ�വാടിക�  �േഖന വിതരണം
െച��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�െട േമ�േനാ��ിലാണ് ഇ�രം മ��ക� വിതരണം നട��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

എം.ബി.ബി.എസ് േ�ാ�് അ�ിഷ�

5404. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.ബി.ബി.എസ് േ�ാ�് അ�ിഷ�  സംബ�ി� പരാതിക�  സ��ാ�
പിരേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) േ�ാ�് അ�ിഷ�  തി���ി�  നട�ിയതി�െട ഗവ�െമ�് െമഡി��
േകാേള�കളി�  അ�ിഷ�  കി�ിയ ��ിക��് അവ�െട ഹയ�  ഓ�ഷ�
നിലനി��� േകാേള�കളിെല േവ��സികൾ�് േവ�ി,  േ�ാ�്
അ�ിഷനി�  പെ���വാ�  അവസരം ലഭി�ിെ�� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േ�ാ�് അ�ിഷ�  ലഭി�� ��ിക��് െമറി�് അ�ിമറി�ാ� രീതിയി�
െ�ാെ��സ് ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) ഉയ�� റാ�� വിദ�ാ��ികെള�ാ�  താ� റാ�� ��ിക��്
േകാഴിേ�ാട്,  തി�വന��രം,  േകാ�യം െമഡി��  േകാേള�കളി�
അ�ിഷ� ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;
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(ഇ) �ട��� വ�ഷ�ളി�  ഇ�ര�ി�  അപാകതക�  വരാെത ��മ�
രീതിയി�  െ�ാെ��സ് ത�ാറാ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി� ന�ിംഗ് േകാേളജ്

5405. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  ന�ിംഗ് േകാേളജ് ആരംഭി��തി�ളള
നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് െമഡി�� േകാേളജിെ� നി��ാണ �വ��ന��

5406. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് അ�വദി� കാസ�േഗാഡ് െമഡി��
േകാേളജിെ� നി��ാണ �വ��ന��  ഏ�
ഘ��ിലാെണ�്അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ലെമ��് ���ിയായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നി��ാണ �വ��ന�� ��കാലാടി�ാന�ി� ���ിയാ�ി അ��
വ�ഷം വിദ�ാ��ികെള �േവശി�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�ഗ് െവയ� ഹൗ�ക�

5407. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ക�  ��ി��തി�ം വിതരണം െച��തി�ം സ��മായി
െക�ിട��� �ഗ് െവയ� ഹൗ�ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വാടക�് �വ��ി�� ജി�ാ �ഗ് െവയ�  ഹൗ�ക�
എവിെടെയാെ�യാ��െത�ം �തിമാസ വാടക എ�യാെണ�ം
വ��മാ�േമാ;
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(സി) ഭീമമായ വാടക ന���ത് ഒഴിവാ�ി,  ജി�ാ �ഗ് െവയ� ഹൗ�ക��്
സ��മായി െക�ിട��ാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മ�� പരിേശാധന കാര��മമാ��തിനായി നടപടി

5408. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  മ��ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�� ലാ�ക�െട
എ�ം �റവായതിനാ� പരിേശാധനക� ശരിയായ വിധ�ി� നട��ി�
എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  മ��് പരിേശാധന
കാര��മമാ��തിനായി �തിയ ലാ�ക�  �ട��ത് ഉ�െ�െട
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��സ് ക�േ�ാ� വിഭാഗം എ��� മി�വാ�ം േക�കളി�ം തീെര െചറിയ
പിഴ ഒ��ി േകസി�  നി�് ഒഴിവാ�� അവ�ാവിേശഷം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇെതാഴിവാ�ാ� ഫല�ദമായ സം�ാന ച���
�പീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നിേരാധി� മ��ിെ� ഉ��ാദന�ം വി��ന�ം തട��തിന് നടപടി

5409. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴി�ം മ���ി��� േപാഷകാഹാരം എ�േപരി�  മാരകമായ
ആ�ിബേയാ�ി�ക� അട�ിയ െസേ�ാ�ി� എ� മ��് സം�ാന�്
വ�ാപകമായി വി�വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േക�സ��ാ�  േനരെ� നിേരാധി� ഈ മ��് ൈലസ�സ്
േപാ�മി�ാെതയാണ് ഇേ�ാ� നി��ി��െത�കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം മ��ക� ന�കിയ േകാഴി�െട ഇറ�ി�ം െകാ�് അട���മീ�ം
കഴി��ത് മ�ഷ�രി�  ��തരമായ ആേരാഗ�����  ��ി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ഡി) എ�ി�  മ��ിെ� ഉ��ാദന�ം വി��ന�ം തട��തിന് സ��ാ�
എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ം; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

മലിനീകരണ നിയ�ണ പ�തി

T 5410. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലിനീകരണ നിയ�ണ�മായി ബ�െ��് സം�ാന�് എെ�ാെ�
പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െമ�െ�� പരി�ിതി സംര�ണം ഉറ�് വ��ാ�  വ�വസായ വ��ി�ം
അ�ബ� �ാപന�ളി�ം മലിനീകരണ നിയ�ണം
കാര��മമാ��തിന് എെ�ാെ� േ�ാ�ാഹന�ളാണ് ന���െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

മലിനീകരണ നിയ�ണം

5411. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നദിക�  മലിനമാ�� വ�വസായ �ാപന��
കെ���തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം
െച�കിട,  വ�കിട വ�വസായ �ാപന��െ�തിെര എ�കാര��
നടപടിയാണ് നിലവി� സ�ീകരി� വ��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�രം വ�വസായ �ാപന�െള നിരീ�ി��തിന് എെ��ി�ം
സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� നദികെള വ�ാവസായിക മലിനീകരണ�ി�  നി�്
സംര�ി��തി�ം മലിനീകരണം നട�� വ�വസായ �ാപന�െള
നിരീ�ി�് യഥാസമയം നടപടിെയ���തി�ം ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

വിധവ വിവാഹ േ�ാ�ാഹന പ�തി

5412. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് വിധവ വിവാഹ േ�ാ�ാഹന പ�തി നിലവി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�െട േപര്,  ഉേ�ശ�ല����  ഇവ സംബ�ി� വിശദാംശം
ന�കാേമാ;

(സി) എ� �പ�െട ധനസഹായമാണ് ഇൗ പ�തിയി�െട ന�കി വ��ത്
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ധനസഹായം അ�വദി��തി�� മാനദ���  ,അേപ�
സമ��ിേ�� വിധം ഇവ സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

വേയാജന ക�ീഷ� �പീകരണം

5413. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തി�� പൗര�മാ�െട േ�മകാര���  ഉറ�വ��ാനായി വേയാജന
ക�ീഷ� �പീകരി�� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ക�ീഷെ� പരിഗണനയി�  വ�ക;

വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

ആശ�ാസ കിരണം പ�തി

5414. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആശ�ാസ കിരണം പ�തി �കാരം എ� �കയാണ് ജി�ക�  േതാ�ം
വിതരണം െചേ��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) പ�തിയി�  �ടിശികയായി�ളള �ക വിതരണം െച��തിന് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െകാ�ം ജി�യി�  ��ത പ�തി �കാരം ആ��ല�ം ൈക���വ�െട
പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�ക�

5415. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� അഗതിമ�ിര��, വേയാജന േക��� എ�ിവിട�ളിെല
അ�ഹരായ പല അേ�വാസിക��ം സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�ക�
ലഭി��ി�ാെയ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ര�ി�  അ�ഹരായവെര ഈ െപ�ഷ�  പ�തിയി�
ഉ�െ����തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� അഗതിമ�ിര��, വേയാജന േക��� എ�ിവിട�ളിെല
അ�ഹരായ എ�ാ അേ�വാസിക��ം സാ�ഹിക �ര�ാ െപ�ഷ�
ലഭി��തിന് സ��ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�� കൗ�സില�മാ�െട േഹാണേററിയം

5416. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  കൗ�സില�മാ�െട േഹാണേററിയം വ��ി�ി��� സംബ�ി�്
ഏെത�ി�ം അേപ�ക� സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം
അറിയി�േമാ;

(ബി) ബ�.  മ�ി�െട ഓഫീസി�  നി�ം ��ത അേപ� എ�ാണ് വ��്
ഡയറ���് ന�കിയെത�ം ഇ� സംബ�ി� ഫയലിെ� ന��ം
അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ഫയലിേ�� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;  ഈ
ഫയലി�  നടപടി സ�ീകരി��തി�  ��തരമായ വീ� സംഭവി�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അേന�ഷി�് ���ാ�െ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത ഫയലി�  ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��  സ�ീകരി� നടപടിക�െട
വിശദവിവര�� േപ�ക�, ത�ികക�, തീയതിക� സഹിതം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ��  കൗ�സില�മാ�െട േഹാണേററിയ�ി�  അ�ഹമായ വ��ന
വ���തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െെച�ഡ് െവ�ഫയ� ക�ി�ി �നഃസംഘടി�ി��തിന് നടപടി

5417. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

94 of 111 Sunday 23 October 2016 01:15 PM



(എ) 2014 െല േകരള �വെെന� ജ�ിസ് (Care and Protection of children)

ച���  �കാരം െെച�ഡ് െവ�ഫയ�  ക�ി�ി�െട കാലപരിധി
എ�യാണ്;

(ബി) ഇേ�ാ�  നിലവി�ളള െെച�ഡ് െവ�ഫയ�  ക�ി�ിക�  എ�കാലമായി
�വ��ി� വ��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െെച�ഡ് െവ�ഫയ�  ക�ി�ിക�െട കാലപരിധി അവസാനി�െവ�ി�
��ത ക�ി�ിക� �നഃസംഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അംഗനവാടി ജീവന�ാ��് ശ�ള വ��നവ്

5418. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഎ.സി.ഡി.എസ് േ�ാജ�ി� കീഴി�  �വ��ി�� അംഗനവാടി
ജീവന�ാ��് അ�വദി� ശ�ള വ��നവ് ��ത ജീവന�ാ��്
ന�കാ�തിെ�റ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ�
േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ  ;  ��ത ജീവന�ാ��് എ� �ത�  വ��ി�ി�
േവതനം ന��െമ�് അറിയി�ാേമാ?

വേയാമി�ം പ�തി

5419. �ീ.െക.�രളീധര�
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വേയാമി�ം പ�തി �ിതല പ�ായ�കളി�  �ടി നട�ിലാ��തിന്
എെ��ി�ം സാേ�തിക തട�ം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) �ിതല പ�ായ�ക�െട വാ�ഷിക പ�തി�മായി സംേയാജി�ി�് ഇൗ
പ�തി നട�ിലാ��തിന് നിലവി�� മാ��നി�േ�ശ�കാരം സാധി�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇൗ സാേ�തിക തട�ം മറികട�് �ിതല പ�ായ�കളി� �ടി
ഇൗ പ�തി നട�ിലാ�േമാ?
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സ��മായി �ല�ം െക�ിട�ം ഇ�ാ� അംഗ�വാടിക�

5420. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മാറ നിേയാജക മ�ല�ി� സ��മായി �ല�ം െക�ിട�ം ഇ�ാ�
എ� അംഗ�വാടിക� �വ��ി���്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ അംഗ�വാടിക��് സ��മായി �ലം ലഭി��തി�ം െക�ിടം
നി��ി��തി�മായി വ��് തല�ി�  നട�ിയ �വ��ന��
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ഇംഹാ�സ്

5421. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാനസിക െവ�വിളിക�  േനരി��വ��് സൗജന� ചികി��ം മ��ം
ന��� േകാഴിേ�ാട് ഇംഹാ�സി� നി�ം ഇേ�ാ� മ��ക� ലഭി�ാ�
കാര�ം ��യി�  െപ�ി�േ�ാ;  ഇംഹാ�സി�  നി�ം അവശ�മ��ക�
�ട�മി�ാെത ലഭി�ാ�ം ചികി�ക� സൗജന�മായി ന�കാ�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

അംഗ�വാടി ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� മാനദ�ം

5422. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അംഗ�വാടി ടീ��മാ��ം െഹ���മാ��ം വിരമി��  �ായം
നി�യി�ി�േ�ാ ; ഇവ�െട െപ�ഷ� സംബ�ി�് നിലവി�� മാനദ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

��ിക�െട ���ം സംര�ണ�ി�ം �വ��ി�� �ാപന��

5423. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2014-െല േകരള �വൈന� ജ�ീസ് (care and protection of children)

ച��� �കാരം ��ിക�െട ���ം സംര�ണ�ി�മായി �വ��ി��
�ാപന��  രജി��  െച�ണെമ� വ�വ� നിലവി�േ�ാെയ�ം
ഉെ��ി�  ഇേതവെര േകരള�ി�  എ� �ാപന��  രജി��
െച�ി�െ��ം രജി��  െച��തിന് എെ��ി�ം കാലപരിധി
നി�യി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേതവെര രജി�� െച�ാ� �ാപന��െ�തിെര എ� നടപടിയാണ്
സ�ീകരി��െത�റിയി�ാേമാ?

ആശ�ാസകിര� പ�തി

5424. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആശ�ാസകിര�  പ�തി �കാരം േരാഗിക��ം അവ�െട ആ�ിത��ം
നൽകിവ�� ഓണേററിയം വ��ി�ി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;ഇവ�െട
നിലവി�� ഓണേററിയം എ�യാണ്;

(ബി) കിട�് േരാഗികെള പരിചരി��തിന് േരാഗിക�െട ആ�ിത��് സ��ാ�
ധനസഹായം ന���േ�ാ; ഇതിെ� മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ; ഇ�രം
േരാഗിക�െട ആ�ിത�  ആ��ാണ് അേപ� െകാ�േ��ത്;  ഇതിന്
�േത�ക അേപ� േഫാം നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ� േകാ�ി
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഡിെസബിലി�ി സ��ിഫി��ിന് കാലതാമസം

5425. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗപരിമിത��് ഡിെസബിലി�ി സ��ിഫി��് ന���തി�  െമഡി��
േബാ�ഡി� കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  �വ��ി�� െമഡി��  േബാ�ഡിെ� ഘടന�ം
േബാ�ഡി�  �മതല നി��ഹി�� േഡാ��മാ�െട വിശദാംശ�ം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  വിവിധ താ��ാ�പ�ികളി�  സമ��ി�െ��,

ഡിെസബിലി�ി സ��ിഫി��ി�ളള എ� അേപ�ക�
തീ��ാകാെത�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത അേപ�ക�
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സമയബ�ിതമായി തീ��ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ജന��െട �ര�

5426. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, ആ�. രാമച��
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വേയാജന��െട എ�ം വ��ി���ം അവ��ാവശ�മായ
മാനസിക�ം ശാരീരിക�മായ പരിചരണം,  സാ��ിക സഹായം എ�ിവ
ന���തിന് ബ��� ത�ാറാകാതിരി���ം പരിഗണി�്  ,  അവ�െട
േ�മ�ിനായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ആവി�രി�ിരി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ജന��െട �ര��് മ��  ത�ാറാകാതി��ാ�  അവെര
�നരധിവസി�ി��തിന് ത�ാറാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��സദന�ളി� അേ�വാസിക��് മതിയായ �� ലഭി�� എ�് ഉറ�
വ���തിന് എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��ത്;  ആയത്
ഫല�ദമായി നട��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഭി�േശഷി�� ജീവന�ാെര �ിരെ����തിന് നടപടി

5427. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി േജാലി െച�െകാ�ിരിെ�,  പി.എസ്.സി.
നിയമനം നട� കാരണ�ാ�,  179  ദിവസം ���ിയാ�ാ�  കഴിയാെത
160  ദിവസം മാ�ം േജാലി െച�് പിരി� േപായ ഭി�േശഷി��
ജീവന�ാെര �ിരെ����തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ത��േടത�ാ� കാരണ�ാ�  നി�ബ�മായി പിരി� േപാേക�ിവ�
��ത ഉേദ�ാഗാ��ികെള,  െ�ഷ��  �ളി�  േഭദഗതി വ��ി
നിയമി��തി�� അടിയ�ിര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�മ?
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െസറി��പാ�ി േരാഗം

5428. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െസറി��പാ�ി േരാഗം ബാധി� ��ിക��് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ്
നിലവി�  സാ�ഹ�നീതി വ��് �േഖന നട�ിലാ�ിവ��ത്;  വിശദവിവരം
ന��േമാ?

അംഗപരിമിത��് െപാ� ശൗചാലയ��

5429. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗപരിമിത��് െപാ� ശൗചാലയ��, െപാ� സംവിധാന�� എ�ിവ
ഉപേയാഗി��തിന് സാധി�ാ� സാഹചര�മാണ് സം�ാന�്
നിലവി��െത�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ� �ല�ളിേല�ം ബ�് �ാ��ക�, െറയി�േവ േ�ഷ�ക�,
��ക�, േകാേള�ക�, �ട�ിയ �ല�ളിേല�ം െപാ� ശൗചാലയ��
അംഗപരിമിത��് �ടി ഉപേയാഗി�ാ�  കഴി�� തര�ി�  സംവിധാനം
ഏ�െ����തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി �േത�ക പ�തി സ�ീകരി�േമാ?

അംഗ�വാടികളി� നിയമന�ിനായി ത�ാറാ�ിയ റാ�് ലി�്

5430. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാറ�� േ�ാ�ി� കീഴി�  വ�� �ളിയാ�, േബഡ��,  ��ിേ�ാ�,
പ�ായ�കളിെല അംഗ�വാടികളി�  വ���മാ�െട�ം
െഹ���മാ�െട�ം നിയമന�ിനായി ത�ാറാ�ിയ റാ�് ലി�്,
��പരിചയം ���മായി കണ�ാ�ാെത ത�ാറാ�ിയതാെണ�� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ആയത് പരിേശാധി�് ��പരിചയം ���മായി കണ�ിെല��്
��ത ലി�് ���ി ത�ാറാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?
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ഭി�േശഷി�ാ��് െപ�ഷ�

5431. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 80 വയ�ിന് �കളി� �ായ�� ഭി�േശഷി�ാ��് ന�കിവ�� െപ�ഷ�
�ക എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം ഇവ�െട െപ�ഷ�  �ക
വ��ി�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� �പെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഭി�േശഷി�ാ��് ന�കിവ�� െപ�ഷ�  �കയി�  മാ���
വ�േ��ത് ആവശ�മാെണ�് ക���േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

സാ�ഹിക സഹായ പ�തി (NSAP)

5432. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിയായ സാ�ഹിക സഹായ പ�തി  (NSAP)�െട
സം�ാനെ� നാളി�വെര�� �വ��ന��, ലഭി� �ക, വിനിേയാഗി�
�ക എ�ിവ ജി�ാ അടി�ാന�ി� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം സം�ാന�് ഇ�ാര��ി�  നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��
പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം ഈ വ�ഷെ� േക� സം�ാന
വിഹിതം എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ; ഈ വ�ഷം ഇേതവെര എ� �പ
െചലവഴിെ��ം വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ�കാ�ഡ്- ��ഗണനാ പ�ിക

5433. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ�കാ�ഡ് ന���തിെ� ഭാഗമായി ��ഗണനാ പ�ിക
�സി�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ലി�ി�  പരാതി��വ��് അത് ന�കാ�� സംവിധാന��
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വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) പ�ായ�് തല�ി� പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷ� കാ�ഡ് -�േയാറി�ി, േനാ� �േയാറി�ി വിഭാഗ�ൾ

5434. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയതായി വിതരണം െച�ാ�  തീ�മാനി�ി�� േറഷ�  കാ��കൾ
�േയാറി�ി, േനാ� �േയാറി�ി എ�ി�െന ര�ായി തരം തിരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ കാ��ടമകെള �േയാറി�ി  ,  േനാ� �േയാറി�ി എ�ി�െന ര�്
വിഭാഗ�ളായി തരം തിരി�ാ� സ�ീകരി�ി�� മാനദ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�ഹത�െ��ി�ം �േയാറി�ി ലി�ി� ഉ�െ�ടാെത േപായവ�െട പരാതി
പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േറഷ�  കാ�ഡ് വിതരണ�ിന് ��ായി ആേ�പ��
പരിഹരി��തിനായി നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറഷ� വ�ാപാരിക��് േഹാണേററിയം അ�വദി�ാ� നടപടി

5435. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� ഗവ�െമ�് നി�േ�ശി� മാ�കയി�  ഭ�� �ര�ാ നിയമം
നട�ിലാേ��ത് എ�ായി��;

(ബി) ഭ�� �ര�ാ നിയമം നി�ിത സമയ�ി�ളളി� നട�ിലാ�ാ��ലംേക�
ഗവ�െമ�് അരി�െട അളവി� �റ� വ��ിയത് തരണം െച��തിന്
എ� നടപടി സ�ീകരി�ാ� കഴി�ം എ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(സി) ഭ�� �ര�ാ നിയമം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി േറഷൻ കടക�
ക����വ��രി��തിന് േക� ഗവ�െമ�് സാ��ിക സഹായം
അ�വദി�ി��േവാ; ഉെ��ി� എ� �പയാണ് അ�വദി�ത്;

(ഡി) ഭ�� �ര�ാ നിയമം �ാബല��ി�  വ�ാ�  വിതരണം െചേ��
സാധന��െട അളവ് �റ����ലം ക�ീഷനി� ഗണ�മായ �റ� വ���
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െകാ�് േറഷ�  വ�ാപാരിക�  �തിസ�ിയിലാ�ം എ� വിലയി��ൽ
നട�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) േറഷ�  വ�ാപാരിക��് നി�ിത �ക േഹാണേററിയം ന�കി അവെര
സംര�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

േറഷ� �ണേഭാ�ാ���് അറിയാ�� അവകാശം

5436. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  �ണേഭാ�ാ���് അറിയാ�� അവകാശം ലഭ�മാ�വാ�
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ വിഭാഗം േറഷ� �ണേഭാ�ാ���് ഓേരാ അ�യി�ം അ�ഹതെ��
ഭ��വ���െട അളവ്,  �ണേമ�,  വില ഇവ സംബ�ി� കാര���
�ണേഭാ�ാവിെ� െമാൈബ� േഫാണി� ലഭ�മാ��തി�� സംവിധാനം
ഏ�െ���േമാ?

��മ� രീതിയി� േറഷ� വിതരണം

5437. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ�  വിതരണം ��മ� രീതിയി�  നട�ിലാ��തിന്
സ��ാ�  നട�ിലാ�ാ�  േപാ�� �വ��ന�െള സംബ�ി�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി� എ� െപാ�വിതരണ േക��ളാണ് ഉ�ത്;  ജി�
തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

ഭ���ര�ാ നിയമം -േറഷ� വീ�കളി� എ�ി��തി�� നടപടി

5438. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ���ര�ാ നിയമം േകരള�ി�  നട�ിലാ�േ�ാ�  എ�
കാ��ടമക��ാണ് േറഷ� ന�മാ��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;
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(ബി) ഭ���ര�ാ നിയമ�ിെ� ഭാഗമായി േറഷ� വീ�കളി� എ�ി��തി��
നടപടി സ�ീകരി��തി�േ�ശി��േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

എ..പി.എ�, ബി.പി.എ� കാ�ഡ് ഉടമക��ളള സ�ിഡി

5439. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബി.പി.എ�  ,  എ.പി.എ�കാർ�ടമകൾ�� സ�ിഡി എ�യാെണ�ം
ഇതി� േക� സം�ാന വിഹിത�� എ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ�ിഡി�ായി എ� �കയാണ് േക� സ��ാ�, സം�ാന സ��ാരിന്
ഈ സാ��ിക വ�ഷം ന�കിയെത��ളള വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

സി.ബി.ഐ. അേന�ഷണം േനരി�� വ��ി�െട സൈ�േകാ നിയമനം

5440. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.ബി.ഐ. അേന�ഷണം േനരി�� ആ�.എ�. സതീശ� എ� വ��ിെയ,

അസാധാരണ നടപടിയി�െട െമഡി��  ബിസിനസ് വിഭാഗ�ിെ�
തല��് നിയമി� നടപടി ��യി�െ�ടി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�്
മാനദ�ം വ�ാണ്,  മാേവലി െമഡി��  േ�ാ�കളിേല�്  2004-2006

കാല�ളി�  േക� പ�േ�സി�് വഴി മ��ക�  വാ�ി ��ിയ വകയി�
സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷന് േകാടിക�െട ന���ാ�ിയ േകസി�
അേന�ഷണം േനരി�� ടിയാെന നിയമി�ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമനം �ന:പരിേശാധി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വില നിരീ�ണ െസ�ക�

5441. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� സാധന�� െപാ�ജന���് �ത�മായ വില�് ലഭി��െ��്
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ഉറ�വ���തിനായി വില നിരീ�ണ െസ�ക� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) വില നിരീ�ണ െസ�ക�െട വി�ലീകരണ�മായി ബ�െ��് ഹാ�ഡ്
െവയ�/േസാ�് െവയ�  നി��ാണ െചല�ക��ായി നട� സാ��ിക
വ�ഷം േക� സ��ാ� എ� �ക വകയി��ിയി��്;

(സി) ��ത ഇന�ി�  കഴി� സാ��ിക വ�ഷം എ� �പ
വകയി��ിയി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ ?

പാചക വാതക സിലി�റി� നി�� അപകട��

5442. �ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, സി.മ��ി
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാചക വാതക സിലി�റി�  നി�� അപകട��  വ��ി�വ��തായ
റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പഴ�ം െച��ം  ,  കാലാ��ത പരിേശാധനയി�ാ��മായ
സിലി��കളാണ് ഇ�ര�ി� അപകട���ാ��െത�ത് പരിഗണി�്
സം�ാന�് വിതരണം നട�� സിലി��ക�െട �ര�ാ പരിേശാധന
ക�ശനമാ��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) നി�ിത കാലപരിധി കഴി� സിലി��ക� വിതരണ�ിന് വ��ിെ��്
ഉറ�വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമം

5443. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമം നട�ിലാ�േ�ാ� ��ഗണനാ വിഭാഗ�ളി�
നിെ�ാഴിവാ�െ���വ��് േറഷ�  ഉ�പ���  ന��� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയതിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

104 of 111 Sunday 23 October 2016 01:15 PM



േദശീയ ഭ�� �ര�ാ നിയമം

5444. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013  �  പാ�ാ�ിയ േദശീയ ഭ�� �ര�ാ നിയമംനിയമം
നട�ിലാ��തിന് സം�ാന സ��ാ�  എെ�ാെ� കാര��ളാണ്
െചേ��ിയി��ത് ?

(ബി) സ��ാരിെ� ഭാഗ� നി�ം ഇ�ാര��ി� വീ� സംഭവി�ി�േ�ാ ? എ�ി�
അതി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ് ?

(സി) േക� സ��ാ�  കാലാവധി എ� തവണ നീ�ി ന�കിയി��  ?  നി�ിത
സമയപരിധി��ി�  നടപടി�മ��  ���ീകരി��തിന് സ��ാ�
സംവിധാനം പരാജയെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ?

േദശീയ ഭ�� �ര�ാ നിയമം നട�ിലാ��തി� �തിസ�ി

5445. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ�� �ര�ാ നിയമം നട�ിലാ�ാ�  ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �� സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ ഭ�� �ര�ാ �മീകരണ�� ഏെത�ി�ം റ�്
െച��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഭ���ര�ാ നിയമ��  നട�ിലാ��തി�  ഈ സ��ാ�  േനരി��
�തിസ�ി എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ�� സംഭരണ ശാലക�െട നി��ാണം

5446. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ�� സംഭരണ ശാലക� നി��ി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ഭ�� സാധന��െട �ഗമമായ വിതരണ�ിന് ഇത് എ�മാ�ം
�േയാജനകരമാ�ം എ�ാണ് വിലയി��ിയി��ത്; വിവരി�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം തല�ിലാണ് ഇവ നി��ി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ

(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�േമാ?

ഭ�� സംഭരണ ശാലക�െട നി��ാണം

5447. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, എം. വി�െസ�്
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ�� സാധന��െട വിതരണം �ഗമമായി നട��തിന്
എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ാ�േ�ശി��ത്;
വിവരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഭ�� സംഭരണ ശാലക�  നി��ി�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം തല�ിലാണ് ഭ��സംഭരണ ശാലക�  നി��ി�വാ�
ല��മി�ി��ത്;

(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  എ��ി�െ��്
വ��മാ�േമാ?

ഭ�� �ര�ാ നിയമം നട�ാ�ാ���ല�ളള േറഷ� നിേരാധനം

5448. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ�� �ര�ാ നിയമം ഇതിനകം നട�ാ�ിയി�ിെ��ി� അ�
കാരണം ദാരി�േരഖ�് �കളി�� വിഭാഗ���്(എ.പി.എ�.  )  �റ�
നിര�ി� േറഷ� ന���ത് േക�ം തട�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) എ�ി�  സം�ാന�് എ� ല�ം ��ംബ�െളയാണ് ഈ േറഷ�
നിേരാധനം ബാധി�കെയ�ം ഇവ��് എ�േ��് േറഷ�  വിതരണം
�നഃ�ാപി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ഏ� നിര�ിലാണ് ഇവ��് ഇനി േറഷ�  സാധന��  ന��കെയ�
വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േറഷ� സാധന�� കടകളി� എ�ി��തിന് സംവിധാനം

5449. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  സാധന��  കടകളി�  എ�ി��തിെ� േമ�േനാ�ം
സൈ�േകാെയ ഏ��ി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറഷ�  സാധന��  കടകളി�  എ�ി��തിന് നിലവി�  എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്, വിവരി�േമാ;

(സി) ഇതിെ� േമ�േനാ�ം സൈ�േകാെയ ഏ��ി���മായി ബ�െ��്
എെ��ാം ത�ാെറ��ക�ം �മീകരണ��ം ആണ് സൈ�േകാ െചേ��ി
വ��െത�് വിശദീകരി�േമാ?

ഭ�� സാധന��െട െപാ� വിതരണ ��ിയ�െട നിരീ�ണം

5450. �ീ.അ�� �കാശ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമാ�ം ഭ�� സാധന��െട െപാ� വിതരണ ��ിയ
ഇലേ�ാണി�് ആയി നിരീ�ി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ബ�െ�� േറഷ�  കടകളി�ം ബ�െ�� ഓഫീ�കളി�ം
േഗാഡൗ�കളി�ം എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഒ�േ��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) എെ��ാം നടപടികളാണ് ��ത ല��ം െെകവരി��തിന്
െെകെ�ാേളള�െത�് വ��മാ�േമാ?
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മാേവലി േ�ാ�ക�

5451. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാേവലി േ�ാ�ക� ഇ�ാ� പ�ായ�ക� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  അവിെട മാേവലി േ�ാ�ക�  ആരംഭി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സിവി� സൈ�സ് വ��് സംഭരി�� െന�ിെ� മറി�വി�� �

T 5452. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷകരി�  നി�ം സിവി�  സൈ�സ് വ��് സംഭരി�� െനല്�,
സ�കാര�മി�കളിെല�േ�ാ�  ഇവ മറി�വി�് �ണനിലവാരമി�ാ�
അരിയായിമാ�ി േറഷ�  കടകളി�െട വിതരണ�ിനായി എ��കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല േറഷ�കടക�െട ൈലസ�സ് റ�ാ�ൽ

5453. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  ഏ��ം �റവ് ഇ�െ���  നട�� താ��് സൈ�
ഓഫീസിെ� േപര് അറിയി�ാേമാ;അതി�� കാരണം വിശദമാ�േമാ; ഓേരാ
താ��് സൈ� ഓഫീ�ം നിലവിെല സ��ാ�  വ�തിന് േശഷം എ�
തവണ േറഷ� കടകളിൽ ഇ�െ��� നട�ി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി�  എ� േറഷ�കടക��്  2010  �ത�  വിവിധ
കാരണ�ളാ�  സെ��ഷ�  നൽകി;  അവ  (ARD  ന��ക�)
ഏെതാെ�യാണ് ; എ� കടക�െട സെ��ഷ� പി�വലി� ; ആയതി��
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സെ��ഷ�  ആയ കടക��് വീ�ം ൈലസ�സ് ���ി
ന�കാതിരി�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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�മേ�ട് നട�ിയ േറഷ� െമാ�വ�ാപാരിക�െ�തിെര നടപടി

5454. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  ഭ��ധാന� െമാ�വ�ാപാരം സ��ാ�  ഏെ���� നടപടി
എ�േ�ാളമായി;

(ബി) 2011-16  കാലയളവി�  എ� േറഷ�  െമാ� വ�ാപാരിക�െ�തിെര
�മേ�ട് നട�ിയതിെ� േപരി�  നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2016 �� �ത� 2016 െസ��ംബ� അവസാനം വെര േമ��റ� �കാരം
�മേ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� സ�ീകരി� നടപടി എെ��്
വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിതരണ േമഖലയിെല ഇടെപട�ക�

5455. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െപാ�വിതരണ േമഖലയി�
നട�ിയ ഇടെപട�ക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��സ��ാരിെ�റ കാല�് ��ത േമഖലയി�  നട� �മേ��ക�  ഈ
സ��ാ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േറഷ� കടകളി� ഭ�� വ��� �ത�മായി വിതരണം െച�െ���ത് ഉറ�്
വ��ാ� നിലവി�ളള സംവിധാന�� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) നിലവി�ളള സംവിധാന�ിെല േപാരാ�ക�  എെ��ാെമ�ം ഇവ
പരിഹരി�ാ�  സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�ം
വ��മാ�േമാ?

േഹാ��കളിെല അമിത വില

5456. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േഹാ��ക� അമിത വില ഈടാ��െവ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േഹാ��കളി�  വിതരണം െച�� ഭ�ണപദാ����െട വില
ഏകീകരി�ാ�ം �ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാ�ം എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ ?

വ�ാ�ാവി� മാേവലി േ�ാ�

5457. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ി�  വ�ാ�ാവ് േക�മാ�ി മാേവലി
േ�ാ� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ധാ�മ�ി ഉ��� േയാജന പ�തി

5458. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബി.പി.എ� ��ംബ���് എ�.പി.ജി കണ�� ന��� േക�ാവി�ത
പ�തിയായ �ധാ�മ�ി ഉ��� േയാജന  (PMUY) �െട സം�ാനെ�
നാളി�വെര�� �വ��ന��, ലഭി� �ക,  വിനിേയാഗി� �ക എ�ിവ
സഹിതം ജി�ാ അടി�ാന�ി� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം സം�ാന�് ഈ കാര��ി�  നട�ിലാ�ാ�  േപാ��
പ�തിക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം േക�-സം�ാന വിഹിതം
എ�യാെണ�ം ഇേതവെര എ� �ക വിനിേയാഗി�ി��് എ�ം
വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിതരണ�ി�� ഭ�� സാധന��െട ��ി��

5459. �ീ.അ�� �കാശ്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിതരണ�ിന� ഭ�� സാധന�� ��ി��തിന്
നിലവി�� സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) സ�കാര� േഗാഡൗ�കളി� ഇവ ��ി�ാ�േ�ാ; വിശദാംശം എെ��ാം;

(സി) ഭ�� സാധന��  ��ി��തിന് സ�കാര� േഗാഡൗ�കെള
ഒഴിവാ�ാ�� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ാ�േ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

െപേ�ാ� പ�കളി� നി�ം ലഭി�� ഇ�ന�ി� മായം

5460. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപേ�ാ�  പ�കളി�  ഇ�ന�ി�  മായം േച���ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ര�ി�  മായം േച���ത് തടയാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഉപേഭാ�ാവിന് െപേ�ാ�  പ�കളി�  നി�ം ലഭി�� ഇ�ന�ിെ�
പരി��ി പരിേശാധി�് േബാധ�െ�ടാ�  നിലവി�  എ�്
സംവിധാനമാ��ത്; ഇത് കാര��മമാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േമഖലയി� ഇ�രം ���� െെകകാര�ം െച�� എ�േഫാ�്െമ�
വിഭാഗ��  ഏെത�ാം;  ജി�ാ തല�ി�/താ��് തല�ി�  അത്
ആെര�ാം;വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

23-10-2016

�േ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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