
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
ര�ാം സേ�ളനം

2016 ഒേ�ാബ� 3, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--307]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1235 �ത� 1392 വെര
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി : 1393 �ത� 1493 വെര
ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 1494 �ത� 1541 വെര

ജന�ിയ പ�തിക�

1235. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� 100 ദിവസം ���ിയാ�ിയത് എ�ാണ്;
(ബി) ഈ  100  ദിവസ�ി��ി�  േകരള�ി�  എെ�ാെ� ജന�ിയ പ�തികളാണ് നട�ാ�ിയത്;

വിവരി�േമാ;

(സി) ഇനി�ം എെ�ാെ� �തിയ പ�തികളാണ് നട�ാ�ാ� േപാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

സർ�ാർ വാഹന��െട ��പേയാഗം

T 1236.�ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർ�ാർ വാഹന��െട വ�ാപകമായ ��പേയാഗം നിയ�ി�ാ�� നടപടി
ഫല�ദമാ��ി�ാെയ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, ഇത് നിയ�ി��തിന് എ�് മാ��മാണ് സ�ീകരി�ാ� േപാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ജന�തിനിധിക��് െസ�േ�റിയ�ി� വിവര�� നിേഷധി��ത് സംബ�ി�്

1237. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതരെ���െ�� ജന�തിനിധിക�  �േത�കി�് എം.എ�.എ മാ�  ന��� മ�ല�ിെല
െപാ�ജന��െട വിവിധ ആവശ��കാര�ളള ക�ക��് മ�പടി ന���തി� ഉേദ�ാഗ�
തല�ി�  കാലതാമസം എ����ം പലേ�ാ�ം മ�പടി ന�കാതിരി���ം,  മ�ല വികസന
പ�തിക�മായി ബ�െ�� ഫയ�ക� സംബ�ി�് െസ�േ�റിയ�ിെല വിവിധ വ��കളി� നി�ം
�േത�കി� ധനകാര� വ��ി�  നി�ം പി.എ.  മാ��് വിവര��  ന�കാതിരി���ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േമ�  വിഷയ��  പരിഹരി��തിന് സ��ാ�  കാലാകാല�ളി�  ഇറ�� സ��ല�ക�
പലേ�ാ�ം പാലി�െ���ി� എ�തിനാ�  ഈ വിഷയ��  അടിയ�രമായി പരിഹരി��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ജന�തിനിധിക�  ന��� ക�കളിേ��  സമയ ബ�ിത മ�പടി,  അവ�െട ഫയ�ക�
സംബ�ി�് ഉേദ�ാഗ� തല�ി�നി�ം �ത�മായ വിവരം ഇവ ലഭ�മാ��തിന് പര�ാ�മായ
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നി�േ�ശ�� �റെ��വി�ാ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

'സാ��ന പ�തി'

1238. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ�് വ�് അപകട�ി�  മരണെ���വ��ം പരിേ��വ��ം  'സാ��ന പ�തി'  �കാരം
ധനസഹായ�ിന് അേപ� സമ��ി�ാ� സഹായം ലഭ�മാ��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയതിെ� പരിഹാര�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം; വ��മാ�ാേമാ?

സമ� മാലിന� സം�രണ �ചീകരണ പ�തിക�

1239. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ളള കായ�കളി�ം ജലാശയ�ളി�ം നീ��ട�ളി�ം �ാ�ിക് ഉ�െ�െട�ളള
മാലിന���  െക�ി�ിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ��ലം പരി�ിതി�ം
ജീവജാല�����ാ�� നാശം സംബ�ി�് ജന���് േബാധവ�രണം നട��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) അല��മായി മാലിന��� വലിെ�റി��വ��് നിലവിെല നിയമ�കാരം ലഭി�ാ�� ശി�ക�
വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സമ� മാലിന� സം�രണ �ചീകരണ പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

വിവിധ വ��കളിെല കാല�ഴ�ംെ�� ഫയ�ക�

1240. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ വ��കളിെല കാല�ഴ�ംെ�� ഫയ�ക�  സമയബ�ിതമായി
തീ��ാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

ഫയ� ൈവകി�ി�� ഉേദ�ാഗ��

1241. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല ഫയ� നീ�ം നിരീ�ി�വാ� വിജില�സ് ആ�് ആ�ി കറ�ഷ� വിഭാഗ�ിന്
നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏത് സാഹചര��ിലാണ് ഇ�രെമാ� നി�േ�ശം ന�കിയത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഫയ�  മന���ം ൈവകി�ി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര,  അഴിമതി നിേരാധന നിയമ�ിെ�
പരിധിയി� ഉ�െ���ി േകസ് എ��വാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ?

ആ�ിത നിയമനം

1242. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 1-7-2011  �ത�  31-3-2016  വെര�� കാല�് സം�ാന�് സ��ീസിലിരിെ�
മരണെ��വ�െട എ� ആ�ിത��് ആ�ിത നിയമന വ�വ� �കാരം നിയമനം
ന��ക��ായി; ഏെത�ാം വ��കളിൽ ആണ് നിയമനം നൽകിയത്;

(ബി) ��ത നിയമന��  എ�ാം റ�ലൈറസ് െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�ിത നിയമനം ആവശ�െ��് എ� അേപ�ക� നിലവി��്; വിശദാംശം ജി�ാടി�ാന�ി�
ലഭ�മാ�ാേമാ?

അധികാര വിേക�ീകരണം

1243. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അധികാര വിേക�ീകരണം നട�ിലാ�ിെയ�ി�ം നി�ാരമായ ആവശ����്േപാ�ം ഫയ�ക�
െസ�േ�റിയ�ി� വ�� അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ��ക��് ��ത�  അധികാരം ന�കിെ�ാ�് എ�ാ കാര����ം െസ�േ�റിയ�ിെന
ആ�യി�� നിലവിെല രീതി�് മാ�ം വ���തിന് സ��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഡയറ�േറ�ക�ം,  ജി�ാ ഭരണ�ട��ം ശ�ിെ����തി�ം െസ�േ�റിയ�ി�  നി�ം ��ത�
അധികാരം ഇവ�് ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) അവ�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ആംേ�ാ-ഇ��� സ�ഹ�ിെ� േ�മ�ിനാ�� പ�തിക�

1244. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭാഷാ ന�നപ��ം ൈമേ�ാ ൈമേനാറി�ി�മായ ആംേ�ാ-ഇ��� സ�ഹ�ിെ� േ�മ�ിനായി
നട�ിലാ���ം,നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി���മായ പ�തിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക� സ��ാ�  ��ത വിഭാഗ�ിനായി നട�ിലാ�� േ�മപ�തിക�  എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ലാ�ി�  കേ�ാലി� വിഭാഗേ�ാെടാ�ം ഹയ�  െസ��റി��ക�, െവാേ�ഷണ�  ഹയ�
െസ��റി��ക�,െ�ാഫഷണ�  േകാേള�ക�  എ�ിവിട�ളി�  3%  സംവരണം
അ�വദി��േപാെല,ആ��്സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�കളി�ം,െമഡി�� േപാ�് �ാ�േവഷ�
േകാ�കളി�ം ലാ�ി� കേ�ാലി� വിഭാഗ�ിന�വദി�ി�ളള  1%സംവരണ�ി� ആേ�ാ  -ഇ���
സ�ഹെ� �ടി ഉ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�� ഓഫ് മാ�മാ�ി�്

1245. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ��മംഗല�് �വ��ി�� ��  ഓഫ് മാ�മാ�ി�ി�  എെ��ാം
�വ��ന�ളാണ് നട��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവിെട ഗണിതശാ��ി�  ഉ�ത പഠനം നട��തിന് സ��കലാശാല�മായി ബ�െ��്
േകാ�ക� �ട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ�വ�െട എ�ം

1246. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

3 of 78 Sunday 25 September 2016 03:02 PM



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പി.  എസ്.  സി.  �ഖാ�ിരം എ� േപ��് അൈഡ�സ്
െമേ�ാ അയ� ; വ��് തിരി�� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) അൈഡ�സ് െച�വരി�  എ�േപ��് നിയമന ഉ�രവ് ന�കി  ;  ജി�തിരി�� കണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േസാളാ� ക�ീഷ�

1247. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസാളാ�  ക�ീഷെ� കാലാവധി നീ�ണെമ�് ക�ീഷ�  സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ക�ീഷെ� കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��ത്?

സം�ാന മ�ിസഭാ തീ�മാന��ം മിനി�്�ം

1248. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവരാവകാശ നിയമ�കാര�ളള അേപ�ക�  �കാരം മ�ിസഭാ തീ�മാന��ം മിനി�്�ം
അേപ�ക��് ന�േക�തി�ാെയ�് ഈ സ��ാ�  തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇ�രെമാ� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�തിന് കാരണെമെ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) മ�ിസഭാ തീ�മാന��ം മിനി�്�ം ലഭ�മാ��ത് സംബ�ി�് സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷ�
സം�ാന സ��ാരിന് എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േക� മ�ിസഭ�െട തീ�മാന��ം അജ��ം വിവരാവകാശ നിയമ �കാരം ന�കണെമ�്
നി��ഷി�് േക� വിവരാവകാശ ക�ീഷ�  നി�േ�ശം ന�കിയി�ളള വിവരം സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ആയതിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാന സ��ാരിെ� നിലപാടി�  മാ�ം വ���ത്
സംബ�ി�് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കടാശ�ാസ പ�തി

1249. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം,  വിവിധ �ാപന�ളി�  നി�് കടം വാ�ി
തിരി�ട�ാ�  സാധി�ാ�വെര സഹായി��തിനായി എെ��ി�ം കടാശ�ാസ പ�തി
നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെതാെ� �ാപന�ളി�  നി�ം,  ബാ�കളി�  നി�ം കടം വാ�ിയി��വെരയാണ്
പരിഗണി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

പ�ിംഗ് സ�ദായം

1250. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഓഫീ�കളിെല എ�ാ െഹഡ് ഓഫീ�കളി�ം പ�ിംഗ് സ�ദായം നിലവി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� വ�ി�ിെ��ി� ഏെതാെ� ഓഫീ�കളിെല�ം കാരണം എെ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�ിംഗ് സംവിധാനം നിലനി�� ഓഫീ�കളി� ജീവന�ാ� പ�് െച�േശഷം അനധി�തമായി
�റ�േപാ���ം വ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് തടയാ�  ഫല�ദമായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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ബജ�ി� �ഖ�ാപി�� പ�തിക�

1251. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബജ�ി� �ഖ�ാപി�� പ�തിക� നട�ാ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ബജ�ി�  �ഖ�ാപി�� പ�തിക�െട ���ീകരണം �ത�മായി േമാണി��  െച��തിന് എ�
സംവിധാനമാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) കഴി� അ�വ�ഷ�ാലം ബജ�ി� �ഖ�ാപി�െ�� പ�തികളി� ഒ� നടപടി�ം സ�ീകരി�ാ�
പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നിയമസഭ അംഗീകരി�വ എ� നിലയി� ��ത പ�തിക� ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ബജ�് �ഖ�ാപന��  നട�ാ��തി�  ബ�െ�� വ��ക�  കാണി�� അലംഭാവം
അവസാനി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െമഡി�� േകാേളജ് �ട�ാ� ആവശ�മായ സാ��താ പഠനം

1252. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട്,  വാമന�രം,  അ�വി�ര എ�ീ മലേയാര മ�ല�� േക�ീകരി�് ഒ� െമഡി��
േകാേളജ് �ട�ാ�  ആവശ�മായ സാ��താ പഠനം നട�ാ�  �ഖ�മ�ി�് ന�കിയ
നിേവദന�ി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

മാ��ളം വാ�� േ�ഡിയ�ിെ�റ നി��ാണം

1253. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  �െട �േത�ക വികസന നിധിയി�  നി�ം  28/12/2013  �  ഭരണാ�മതി ലഭി�
ഭരണി�ാവ് മാ��ളം വാ��  േ�ഡിയ�ിെ�റ നി��ാണ �വ��ന��  പാതിവഴിയി�
�ട�ി�ിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�, ഇതിെ�റ നി��ാണ �വ��ന��
�നരാരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ായ�് െസ��റി ത�ികയി� നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�്

1254. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�് െസ��റി ത�ികയി�  നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;

പ�ായ�് െസ��റി ത�ികയിേല�് നിയമനം നട��തിനായി േകരള പി.എസ്.സി.
അവസാനമായി വി�ാപനം �റെ��വി�ത് എ�ാെണ�ം ആയത് �കാര�� റാ�് ലി�ിെ�
കാലാവധി എ�് അവസാനി�െവ�ം,  ആ ലി�ി�  നി�ം എ�േപ��്
സംവരണാടി�ാന�ി��െ�െട നിയമനം ന�കിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ായ�് െസ��റി ത�ികയിേല�് നിലവി�  എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്
െച�ി�െ��ം,  ��ത ത�ികയിേല�് നിയമനം നട��തിനാ�� വി�ാപനം
�റെ��വി��തിനാവശ�മായ നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വടേശരി�ര സ��ി� ഇ�െ��� ഓഫീസ് നി��ാണം

1255. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വടേശരി�ര സ��ി�  ഇ�െ���  ഓഫീസ് നി��ി��തിനായി എ� �പയാണ്
അ�വദി�ി�ളളത്;  ഇതിെ�റ നി��ാണ �മതല ഏെത�ി�ം ഏജ�സി�് ന�കിയി�േ�ാ,

ഉെ��ി�  ആ��ാണ്,  നി��ാണ നടപടിക�  ഏ� ഘ�ം വെരയായി,  എെ�ാെ� നി��ാണ
���ികളാണ് ഇതിേനാടകം ���ിയാ�ിയി�ളളത്,  ഇനി�ം എെ�ാെ�യാണ്
���ീകരി�ാ�ളളത് �ട�ിയ വിവര�� ന��േമാ;

(ബി) കരാറ�സരി�് എ�ാണ് നി��ാണം ���ീകരിേ��ത്;  കരാ�  കാലാവധി�ളളി��െ�
നി��ാണം ���ീകരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട െപ�മാ� ച�ം

1256. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പല സ��ാ� ജീവന�ാ�ം െപ�മാ� ച�ം ലംഘി�� തര�ി� േസാഷ�� മാധ�മ�ളി� നട��
ഇടെപട�ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� മാ�കാപരമായ അ�ട� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��ിടയിെല അഴിമതി

1257. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�  സമ��ി�� വാ�ഷിക വ� വിവര പ�ികക�  �ത�മായി
പരിേശാധി��തി�ം ആവശ�െമ�ി� അേന�ഷണം നട��തി�ം ഉ� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  വ�വിവര പ�ികയിെല വിവര��െട അടി�ാന�ി�  ഏെത�ി�ം
ഉേദ�ാഗ�െനതിെര അേന�ഷണേമാ നടപടിേയാ ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) സ��ാ� ജീവന�ാ��ിടയിെല അഴിമതി തട��തിന് ഇ�രം നടപടിക� ശ�ിെ���േമാ?

��മംഗല�് േകാടതി�ം േപാലീസ് േ�ഷ�ം �േത�കം െക�ിട��

1258. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മംഗല�് േകാടതി�ം േപാലീസ് േ�ഷ�ം ഒേര െക�ിട�ിലാണ് �വ��ി��െത� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാടതി�ം േപാലീസ് േ�ഷ�ം �േത�കം െക�ിട��  നി��ി�ാ�  പ�തി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദമാ�േമാ?കൺസ�മർ

സത��തി�ാ ചട�ിനായി െചലവഴി� �ക

1259. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� സത��തി�ാ ചട�ിനായി എ� �ക െചലവഴിെ��് വിവിധ വ��ക�
തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� �പീകരണ�മായി ബ�െ��് സം�ാന�ിനക�ം �റ�ം ഏെതാെ�
പ��ളിലാണ് പി.ആ�.ഡി പരസ�ം ന�കിയത്; ഇതിനായി എ� �ക ന�കിയി��്; ഇനം തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) �ശ�-�വണ മാധ�മ�ളി�െട പരസ�ം ന�കിയി�േ�ാ ; ഉെ��ി� എ� �ക വീതം ന�കിെയ�്
ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ?
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ക���� അസി��്/സി.എ വിഭാഗ���് അസി�ററ�ിെ� എ��ിേകഡറിേല�് ത�ികമാ�ം

1260. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക���� അസി��്/സി.എ വിഭാഗ���്  28-2-2011െല സ.ഉ.(പി)  65/2011/െപാ.ഭ.വ �കാരം
ത�ികമാ��ിനായി അസി��ിെ� എ��ിേകഡറി�  20%  നീ�ിവ�ണെമ� ച�ം
െപാ�ഭരണവ��ി� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) നിലവിെല െ�ഷ��  ��  �കാരം െസല��  േ�ഡി�� ക����  അസി��്/സി.എ
വിഭാഗ���് അസി��ിെ� എ��ിേകഡറി� ത�ികമാ��ിന് അ�ഹത�േ�ാ;

(സി) 25-3-2006-�േശഷം സ��ീസി� �േവശി� ക����  അസി��്/സി.എ.  മാ��് അസി��ിെ�
എ��ിേകഡറി�  20ശതമാനം ത�ികമാ�ം ധനകാര�വ��ി�  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ
ഉ�രവ് െപാ�ഭരണ വ��ി� നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) 25-3-2006-�േശഷം സ��ീസി�  �േവശി� െപാ�ഭരണവ��ിെല ക����  അസി��മാ��്
െ�ഷ��  ���കാരം അസി��് എ��ിേകഡറി�  എ� ത�ികകളിേല�ാണ് ത�ികമാ�ം
ന�േക�ത്;  ഇ��കാരം നിലവി�  എ�േപ��് ത�ികമാ�ം ന�കിയി��്;  അ�ഹരായ
മ��വ��് നിയമനം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�രിരംഗ� റിേ�ാ��്

1261. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, ഒ. ആ�. േക�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�രിരംഗ�  റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  �റെ��വി� കര� വി�ാപന�ി�  പരി�ിതി
േലാല �േദശ�െള േവ�തിരി�തി� പിഴ�ക�ം അശാ�ീയ അതി��ി നി��യ�ം ഉ�ായി�െ��
പരാതി�െട അടി�ാന�ി� സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) പരി�ിതി േലാല േമഖല�െട പരിധിയി�  നി�് ജനവാസേക��െള�ം �ഷിയിട�െള�ം
ഒഴിവാ�ണെമ� ആവശ�േ�ാ�� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയം സം�ാന സ��ാരിെ� �തിനിധികെള�ം
��ത േമഖലയി�� എം.പി.മാ�െട�ം േയാഗം വിളി� േച��െമ� ഉറ� പാലി�ി�േ�ാ;

േയാഗ�ി� േക� സ��ാ� നിലപാട് എ�ായി�� ?

മാനദ��� പാലി�ാെത�� �ലംമാ� നടപടിക�

1262. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ�െര മാനദ�മി�ാെത �ലം
മാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ര�ി� ന�ായരഹിതമായി �ലം മാ�ിയതിനാ� റവന� വ��ിെല സീനിയ� �ാ��്
ആ�ഹത� െച� സംഭവം സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിന് ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; ഏത് ച��കാരമാണ്
ടിയാെന �ലം മാ�ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മാനദ���  പാലി�ാെത�� �ലമാ� നടപടിക�  നി��ി വ��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?
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സം�ാന�ിെ� ഔേദ�ാഗിക േപര് േകരളം എ�ാ��തിന് നടപടി

1263. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ഔേദ�ാഗിക േപര് േകരളം എ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��ി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട കടാശ�ാസ പ�തി

1264. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� �ഖ�ാപി� �ഖ�മ�ി�െട കടാശ�ാസ പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ��് �ടി�ിക വ��ിയ വിഭാഗ�െള �ടി കടാശ�ാസ പ�തിയി�
ഉ�െ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ക����വ��രണം

1265. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല ധനകാര� വ��ിെല േപാെല ക����വ��രണം െപാ�ഭരണ വ��ി�
���ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം മാ�� നി�േ�ശം �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(സി) സമയബ�ിതമായ ക����വ��രണം ���ിയാ��തിന് എെ��ി�ം തട�ം
നിലനി���േ�ാ; വ��മാ�േമാ ?

മ�ിമ�ിര�� േമാടിപിടി�ി�വാ�ം നവീകരി�ാ�മായി െചലവഴി� �ക

1266. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് �മതലേയ�േശഷം കവടിയാ�  ഹൗസിെ� നവീകരണ�ി�ം
േമാടിപിടി�ി�ലി�മായി ആെക എ� �പ െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2011�ത�  2016  േമയ് വെര�� കാലയളവി�  കവടിയാ�  ഹൗസിെ� നവീകരണ�ി�ം
േമാടിപിടി�ി�ലി�മായി എ� �പ െചലവഴി�;

(സി) ഈ ഗവ�െമ�ിെ� കാലയളവി� മ�ിമ�ിര�� േമാടിപിടി�ി�വാ�ം നവീകരി�ാ�മായി ആെക
എ� �പ െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� 100 ദിവസം ���ിയാ�ിയ� സംബ�ി�്

1267. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� 100 ദിവസം ���ിയാ�ിയ� സംബ�ി�� പരസ����് െചലവഴി� �ക,  വിവിധ
വ��ക� തിരി�് കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് സം�ാന�ിനക�ം �റ�ം ഏെതാെ� പ��ളിലാണ് പി.ആ�.ഡി. പരസ�ം
ന�കിയത്; ഇതിനായി എ� �ക ന�കി; ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ശ�-�ാവ� മാധ�മ�ളി�െട ഇ� സംബ�ി� പരസ�ം ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� �ക വീതം
ന�കിെയ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� േദശീയപാതകളി�ം മ�് �ധാന േറാ�ക�െട ഇ�വശ�ളി�ം േഹാ�ഡി�ക� വഴി
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ഇ� സംബ�ി� പരസ��� �ദ�ശി�ി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഇതിനായി �മതലെ���ിയത്എ�ം െട�� �ണി� േശഷമായി�േ�ാ
എ�ം ഇതിനായി െചലവഴി� �ക എ� എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ാഫ് േന�് േ�ഡ് 2 ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

1268. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഫ് േന�് േ�ഡ് 2 ത�ികയി� െകാ�ം ജി�യി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�്;
(ബി) ��ത ഒഴി�ക�െട വിശദാംശ�� ആേരാഗ� േക��� തിരി�് െവളിെ���േമാ;

മലിനീകരണ നി��ാ��ന പ�തി

1269. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഗണ�മായ േതാതി�  വ��ി�വ�� മാലിന� നിേ�പ��െട�ം പരി�ിതി
മലിനീകരണ�ിെ��ം േതാത് ല�കരി�ാ�ം ഫല�ദമായി നി��ാ��നം െച�ാ�ം നിലവി�
അവലംബി�വ�� മാ���� പര�ാ�മാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന വ�ാപകമായി നിലവി�  മാലിന� നി��ാ��ന�ിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഏ�െ���ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) പരി�ിതി മലിനീകരണ�ിന് ആ�ം ��� ബേയാെമഡി�� മാലിന���ം വ�വസായ ശാലകളി�
നി�� മാലിന���ം നി��ാ��നം െച��തിന് �േത�കമാംവിധം എ� സംവിധാനമാണ്
സ�മാ�ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് വ��ി�വ�� മലിനീകരണം ഫല�ദമായി തട��തി�ം നിയ�ി��തി�ം
ഉത��തര�ി� വി�ലമായ ആ��ണം, േമ�േനാ�ം, നട�ി�് എ�ിവ�് അ�ഹി�� ഗൗരവം
ന�കി പ�തി നട�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സി.ഡ��.ആ�.ഡി.എ�ിെല ജീവന�ാ�െട ആ��ല���

1270. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിന് കീഴി��
സി.ഡ��.ആ�.ഡി.എ�ിെല ജീവന�ാ��് പ�ാം ശ�ള��ീഷ�  �പാ�ശക�  �കാര��
ആ��ല���  ന�കിയി�ിെ�� പരാതി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇ�സംബ�ി�് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

എ�്.എ.ഡി.എ. പ�തിക�

1271. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�്.എ.ഡി.എ.  (Hill  Area  Development  Authority)�െട വിശദാംശ��ം �വ��ന��െട
നിലവി�ളള അവ��ം എ�ാെണ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ�റ കാല�് എ�്.എ.ഡി.എ.  യി� ഉ�െ���ി തി�വ�ാടി മ�ല�ി�
നട�ിയ �വ��ന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എ�്.എ.ഡി.എ.  പ�തിയി�  തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല കാരേ�രി,  െകാടിയ��

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

9 of 78 Sunday 25 September 2016 03:02 PM



�ാമപ�ായ�കെള �ടി ഉ�െ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയ�ണ വി�ാപന�ിെല അപാകതക� പരിഹരി�ാ� നടപടി

1272. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശവാസിക�െട ഭവനനി��ാണ�ിന് തടസമാ�� തീരേദശ പരിപാലന നിയ�ണ
വി�ാപന�ിെല അപാകതക�  പരിഹരി�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േക�സ��ാരിെ� വി�ാപന�കാരം നിലവി�  വ� �തിയ േകരള തീരേദശ പരിപാലന
അേതാറി�ി�െട �വ��നം ആരംഭിേ�ാ;

(സി) എറണാ�ളം ജി�യി�  ഭവനനി��ാണ�ിന് േകരള തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി�െട
അ�മതി�ായി എ� അേപ�കളാണ് സമ��ി�െ��ി��ത്;

(ഡി) ��ത അേപ�കളി� എ� എ��ിന് അ�മതി ന�കിയി��്; എ� അേപ�ക��് അ�മതി
ന�േക�തായി��് ;

(ഇ) അേപ�ക��് അ�മതി ന���തി�  കാലതാമസം േനരി�ി�െ��ി�  കാലതാമസ�ിന്
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) അ�മതിക� എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ; അേപ�ക��് അ�മതി
നിേഷധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത അേപ�ക��് അ�മതി നിേഷധി�ാ�� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ?

പരി�ിതി സംര�ണം

1273. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പരി�ിതി ആഘാത��  �ലം കാലാവ��് േപാ�ം വ�തിയാന��
ഉ�ാ��കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സഹ�പ��തം ഉ�െ�െട�� മലനിരകെള സംര�ി��തി�ം പരി�ിതി ആഘാത��
�റ��തി�ം ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പരി�ിതി സംര�ി��തിന് െപാ�ജന��െട �ടി പ�ാളി�േ�ാെട �ിയാ�കമായ
പ�തിക� ആവി�രി�േമാ;എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

��നാ�ിെല ഹൗസ് േബാ�കളിെല മാലിന�ം

1274. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാ�ിെല ഹൗസ് േബാ�കളി� നി�� മാലിന�ം പരി�ിതി�് േദാഷകരമാ��ത് സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഹൗസ് േബാ�കളിെല മാലിന�ം സം�രി��തിന് നിലവി�� സംവിധാനം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഹൗസ് േബാ�കളി�  നി�� മാലിന�ം സം�രണ �ാ�ി�  എ�ി�ാെത കായ�കളി�
ഒ���തിെനതിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. മ��� പരീ�

1275. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല െക.എസ്.ഇ.ബി.  മ���  ത�ികയിേല�ളള റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി
എ�ാണ് അവസാനി��ത്;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപ��് നിയമനം ലഭി�ി��്;
(സി) �തിയ ഒഴി�ക�  നിലവി�  ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം നട�വാ�

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

സ��കലാശാലകളിെല അസി��് നിയമനം

1276. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ സ��കലാശാലകളിെല അസി��് ത�ികയി� പി. എസ്. സി �െട െപാ�
ലി�ി�  നി�ം നിയമനം നട�േ�ാ�  ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ഉ�ാകാ�� ��ി��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��ി��ക��് പരിഹാരമായി ഉേദ�ാഗാ��ിക��് സൗകര��ദമായ
സ��കലാശാലകളി� പര�ര സ�തേ�ാെട മാ�ം ലഭി��തിന് െപാ�ലി�ി� നി�ം നിയമനം
നട�� െസ�േ�റിയ�്,  പി.  എസ്.  സി.,  േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് എ�ിവിട�ളി� നിലവി��
െഎ.ഡി.എം.�ി. സംവിധാനം സ��കലാശാലക��ം ബാധകമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  ഉേദ�ാഗാ��ിക��് സൗകര��ദമായ സ��കലാശാലകളി�  നിയമനം
ലഭി��തി�� ഏെത�ി�ം നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െഎ. ടി. നയം

1277. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഎ.  ടി.  നയം �ഖാപി�ി�േ�ാ;  െഎ.  ടി.  േമഖലയി� ഇൗ വ�ഷം എ� െതാഴി� സാ��തക�
��ി��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) തി�വന��രം െടേ�ാപാ��് ഇനി�ം വികസി�ി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െഎ. ടി. േമഖലയി� �തിയ പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ?

ആധാ� കാ�ഡ്

1278. �ീ.പാറ�� അ�ു� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�് വയ�ി� താെഴ�� ��ിക��് 30/09/2016 ന് ��ായി ആധാ� കാ�ഡ്
ന�കണെമ�് േക� സ��ാ� നി�േ�ശ�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  നാളി�വെര എ� ശതമാനം ��ിക��് ആധാ�  കാ�ഡ് ന���തി�� നടപടി
���ിയായി��്;

(സി) കാ�ഡ് വിതരണ�ിനായി ആധാ�  എ�േറാ�െമ�് ക�ാംപ് നട�ാ�  േക�
നി�േ�ശ��ായി�േ�ാ;

(ഡി) കാ�ഡ് ലഭി�ാെത േപായാ� സംേയാജിത ശി� വികസന പ�തിയിെല ആ��ല��� ��ിക��്
ന�മാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) എ�ി�  ഇതി� പരിഹാരമായി എെ�ാെ� നടപടിക�  ൈകെ�ാ�െമ�ം ആധാ�  കാ�ഡ്
വിതരണം എ�േ��് ���ിയാ�െമ�ം സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െകാര�ി ഇ�േഫാപാ��ിെ� നവീകരണ �വ��ന��
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1279. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാര�ി ഇ�േഫാപാ��ിെ� നവീകരണ �വ��ന��  ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�ം ഇതിെ�
ഭാഗമായി എെ��ാം നി��ാണ �വ��ന�ളാണ് ���ീകരി�ി��ത് എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ െക�ിട സ��യ�ി� ��തായി എ� ക�നിക� �വ��ി���്;
(സി) ��ത� ഐ.ടി.  ക�നിക� െകാര�ി ഇ�േഫാ പാ��ി� �വ��നം ആരംഭി��തി�ം ��ത�

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് െതാഴിലവസരം ��ി��തി�ം ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ ?

ക�� ൈസബ� പാ��്

1280. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ൈസബ�  പാ��ിെല നി��ാണ �വ��ന��  ഏത് ഘ�ം വെര ആെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ ���ിക� എ�് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പാ��ിേല�് ഐ.ടി. സംരംഭകെര എ�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഡിജി�� സം�ാനം

1281. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എം. വി�െസ�്
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� ഇ��യിെല ആദ�െ� ഡിജി��  സം�ാനമാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
ൈകെ�ാ�ി��് എ�് വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ബി) ആെരയാണ് ഇതിെ� േനാഡ� ഏജ�സിയായി �മതലെ���ിയി��ത്;
(സി) ഡിജി��  സംവിധാന�ളി�  സം�ാനം എെ��ാം �േ���ളാണ് നട�ിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

മണ�� മ�ല�ി� നി�ം ചികി�ാ ധനസഹായ�ിനായി ലഭി� അേപ�ക�െട വിവരം

1282. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�� ചികി�ാ
ധനസഹായ�ിനായി മണ�� മ�ല�ി�നി�ം എ� അേപ�ക� ലഭി�ി��്;

(ബി) അവയി� എ� േപ��് ധനസഹായം ന�കിയി�െ��ം, ആെക എ� �ക അ�വദി�ി�െ��ം
വ��മാ�േമാ?

��ി�� �ര��ിനിരയായവെര ചികി�ി� ഇന�ി� ആ�പ�ിക��് ന�കാ�� �ക

1283. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ി��  െവടിെ��് �ര��ിനിരയായവെര ചികി�ി� ഇന�ി�  സ�കാര� ആ�പ�ിക��്
ന�കാ�� �ക ���മാ�ം െകാ�� തീ��ി�േ�ാ; എ� �ക ന�കിെയ�ം ഇനി എ� �ക
ന�കാ�െ��ം വ��മാ�ാേമാ; ആയത് സംബ�ി� ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഇന�ി� െകാ�ം െമഡി�ിന ആ�പ�ി�് എ� �ക ന�കാ�െ��് വ��മാ�േമാ;
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(സി) ഈ ഇന�ി� സ�കാര� ആ�പ�ിക��് ന�കാ�� �ക സമയബ�ിതമായി ന���തിന്
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

ക����ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ചികി�ാ ധനസഹായ അേപ�ക�

1284. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ക����ി എം.എ�.എ.�െട ശിപാ�ശ �കാരം
എ� അേപ�ക�  ചികി�ാ ധനസഹായ�ിനായി ലഭി�ി��്;  അവ�െട േപ�വിവരം
വ��മാ�ാേമാ;  ഈ അേപ�കളിേ��  സ�ീകരി�ിരി�� നടപടി�മ��  എ�ാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എം.എ�.എ.മാ�, എം.പി.മാ� �ട�ിയ ജന�തിനിധികെള ഒഴിവാ�ി ധനസഹായ�� വിതരണം
െച��തിനായി നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇതിന് �േത�ക ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) �രിതാശ�ാസ നിധി�െട അേപ�ക� േ�ാസ�് െച��തിന് �തിയ േസാ�് െവയ� െഡവലപ്
െച�ി�േ�ാ;  ഏത് ഏജ�സി�ാണ് ഇതിെ� �മതല;  ഇതിന് എ� �പ െചലവായി
എ�റിയി�ാേമാ;  ഈ ഏജ�സി ന�കിയിരി�� േസാ�് െവയ�  �േഖന വിവര��
ന���തിനായി എം.എ�.എ. മാ��് ഐ.ഡി.�ം പാ�് േവ�ം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) ജി�ാ കള��െട റിേ�ാ�േ�ാ� �ടി സമ��ി�� അേപ� വീ�ം വിേ�ജ് ഓഫീസ�െട റിേ�ാ��ിന്
അയ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ക����ി മ�ല�ി�  നി�ം വ� എ�
അേപ�ക�  വിേ�ജ് ഓഫീസ�െട റിേ�ാ��ിന് അയ�;  അവ ഏെത�ാം;  ഏെത�ാം വിേ�ജ്
ഓഫീസ�മാ�  റിേ�ാ��് ന�കി;  ഇനി റിേ�ാ��് കി�ാ�� അേപ�ക� ഏെത�ാം;  ഏെതാെ�
വിേ�ജ് ഓഫീ�കളാണ് റിേ�ാ��് ന�കാ� ൈവ��ത് എ� �ടി അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ക����ി നിേയാജകമ�ല�ിെല എ�
േപ��് ചികി�ാ ധനസഹായം അ�വദി�;  ആ�െ�ാെ� എ� �ക വീതം അ�വദി�
എ�റിയി�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

1285. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� അവസാന മാസ�ളി� അ�വദി� �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�
നി�ളള ധന സഹായ�� ഇനി�ം അേപ�ക��് ലഭ�മാകാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, അത് എ�െകാ�ാെണ�ം �ക എ�് വിതരണം െച�ാ� കഴി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിത പരിഹാര െസൽ

1286. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 3.2.2016-�  അ�െ� �ഖ�മ�ി�െട�ം �തിപ� േനതാവിെ��ം സാ�ി���ി�
എ�േഡാസ�ഫാ�  സമര സമിതി�മായി നട� അ�ര�ന ച��യി�  എ�� തീ�മാന��
എെ��ാമായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇതി� നട�ിലാ�ിയ�ം അ�ാ��മായ തീ�മാന��
ഏെത�ാമാണ്; ഏെത�ി�ം തീ�മാന�� നട�ിലാ�ിയി�ിെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) എ�േഡാസ�ഫാ� �രിത പരിഹാര െസ�ിെ� േയാഗം അവസാനമായി േച��ത് എേ�ാഴാണ്  ;
�തിയ സ��ാ�  നിലവി�  വ� സാഹചര��ി�  െസ�  �ന:സംഘടി�ി�ാ�� നീ��േ�ാ;

എ�ി� ഇതി� സ�ീകരി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ്?
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�ഖ�മ�ി�െട 'ചികി�ാ ധനസഹായ പ�തി'

1287. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട  'ചികി�ാ ധനസഹായ പ�തി'  �കാരം ഏ� തരം േരാഗ����
ചികി��ായാണ് ധനസഹായം അ�വദി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ധനസഹായ�ി�� അേപ�േയാെടാ�ം ഏെതാെ� േരഖകളാണ് ഹാജരാേ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം �വാ��ഴ നിേയാജകമ�ല�ി�നി�ം എ�
അേപ�ക� ലഭി�ി�െ��ം അവ�് എ� �ക വീതം അ�വദി�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ചികി� സഹായം

1288. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ചികി� സഹായ�ിനായി സമ��ി�� അേപ�കളിേ��  സമയബ�ിതമായി
റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന് നി�േ�ശം ന��വാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല മാറാ�ര വിേ�ജിെല അ�റ�മാ� പിലാ�റ,  വളാേ�രി
വിേ�ജിെല നിഹാ� േറാ��, േകാ��� വിേ�ജിെല �ഹ�ദ് സാഹിദ്, ��ഫ മണായ�റം, േമ��റി
വിേ�ജിെല െച��  േവലാ�ധ�, അ�സലാം �ന��്,  �ഹറ എ�ിവ�െട ചികി�ാ
സഹായ�ിനായി സമ��ി� അേപ�കളിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദ വിവര��
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത അേപ�കളിേ��  �ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ സഹായം അ�വദി�് ഉ�രവായി�േ�ാ;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

1289. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ��സ��ാരിെ� കാല�് ന�കാെത
�ട�ി�ിട�� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി.

1290. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈസ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല എ� േപ��്
സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്.- � നി�ം സഹായം അ�വദി�;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�നി�് ധനസഹായം

1291. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈസ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�നി�ം എ�
�പ ധനസഹായമായി അ�വദി�ി��്;

(ബി) �൯സ��ാരിെ� കാല�് �ക അ�വദി� േക�കളി� ധനസഹായം ലഭ�മാ�ിേയാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� എ� അേപ�ക� ബാ�ി��്;
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(ഡി) ��ഗണന�മ�ി� ഇവ െകാ��തീ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��തിേ�ാഭ�ി� ജീവഹാനി സംഭവി�വ�െട ആ�ിത��് ധനസഹായം

1292. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തിേ�ാഭ�ി�  ജീവഹാനി സംഭവി�വ�െട ആ�ിത��് ന�കിവ�� പരമാവധി
ധനസഹായം എ�യാണ്ഃ

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഇ�കാരം ധനസഹായം ലഭി��തിനായി ഇ��ി
ജി�യി� നി�് എ� അേപ�ക� ലഭി�ക��ായി?

(സി) അേപ�കരി� എ� േപ��് ധനസഹായം അ�വദി�െവ�ം എ� േപ��് വിതരണം െച�െവ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

സിവി� ഏവിേയഷ�

1293. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ� സം�ാന�ളി� സിവി� ഏവിേയഷ� വ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ി�  നാല് അ�ാരാ� വിമാന�ാവള��  ഉ�തിനാ�  ഇവിെട സിവി�  ഏവിേയഷ�
വ��് �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള�ി�  വലിയ വിമാന��  ഇറ�ാ�  സാധി�ാ� സാഹചര�െ�
സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

സിവി� ഏവിേയഷ� വ��ക�

1294. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, െക. െക. രാമച�� നായ�
,, ��ഷ� കട��ി
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം സം�ാന�ളി� സിവി� ഏവിേയഷ� വ��ക� നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ി� നിലവി� നാല് അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�� ഉ� സാഹചര��ി� ��ത വ��്
�പീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) എ�ി� ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

ആറ�ള വിമാന�ാവളം

1295. �ീ.അ�� �കാശ്
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.പി.സജീ��
,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറ�ള വിമാന�ാവള നി��ാണ ക�നിയായ െക.ജി.എ�ിന് പാരി�ിതിക പഠനം നട�വാ�
അ�മതി ന��വാ� േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� വിദ�ധ സമിതി �പാ�ശ ന�കിയ
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആറ�ള വിമാന�ാവളം സംബ�ി� സം�ാന നിലപാട് േരഖാ�ലം േക� സ��ാരിെന
അറിയി�ി�േ�ാ;
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(സി) 2006-  11  െല എ�.ഡി.എഫ്.  സ��ാ� ആറ�ള വിമാന�ാവള�ിന് തത��ി� അംഗീകാരം
ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത നിലപാടി� നി�ം മാ�ം വരാ�� സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ?

ആറ�ള വിമാന�ാവളം

1296. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറ�ള വിമാന�ാവളം ഉ�െ�� െന�വയ� �േദശ�� വ�വസായ േമഖലയായി �ഖ�ാപി�് ��
സ��ാ� �റെ��വി� ഉ�രവ് �തിയ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം റ� െച�് ഉ�രവ്
ഇറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വിമാന�ാവള ക�നി�് അ��ലമായി വ�വസായ േമഖലയായി �ഖ�ാപി�് ��സ��ാ� ഇറ�ിയ
ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ �േദശെ� ജന��  ഒ�ട�ം ��ത വിമാന�ാവള�ിന് എതിരാെണ� കാര�ം
മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) സം�ാന�് നിലവി� നാല് വലിയ വിമാന�ാവള�� ഉെ��ിരിെ� െന�വയ�ക� നിക�ി
ഉ�ാ�വാ� പ�തിയി� വിമാന�ാവള�ിന് �സ�ി ഇെ��� കാര�ം മന�ിലാ�ി അ��ല
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) ഈ വിമാന�ാവള�ിെന സംബ�ി�് ��ത �േദശെ� ജന��െട ആശ� മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

നദീജല സംേയാജന പ�തി

T 1297.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� ആവി�രി�� നദീജല സംേയാജന പ�തിയി� സം�ാന സ��ാ� നിലപാട്
വ��മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

നദീസംേയാജന പ�തി

T 1298.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നദീസംേയാജന പ�തി �കാര�� നടപടിക�മായി േക�സ��ാ�  �േ�ാ�് േപാ��
സാഹചര��ി�  സം�ാനെ� നദികെള അത്ഏ�വിധ�ി�  ബാധി�െമ� കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാനെ� �ധാന നദികളായ അ��േകാവി�, പ� എ�ിവെയ ഇ�കാരം തമി�ാ�ിെല
നദിക�മായി ബ�െ����തിന് േക�സ��ാ�  എെ��ി�ം നീ�ം
നട��േ�ാ;വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ ;

(സി) േക�സ��ാരിെ� നദീസംേയാജന പ�തിെയ�റി�് സം�ാന സ��ാരിെ� അഭി�ായം
ആരാ�ി�േ�ാ  ;  ഇ� സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നിലപാട് എ�ാണ്  ;
വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

പറ�ി�ളം - ആളിയാ� കരാ�

1299. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പറ�ി�ളം  -  ആളിയാ�  കരാ�  �കാരം േകരള�ിന് അ�ഹതെ�� െവളളം ലഭി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പറ�ി�ളം  -  ആളിയാ� കരാ� �����മായി ബ�െ��് സം�ാന സ��ാ� നട�ിയി�ളള
�വ��ന��െട വിശദാംശം ന��േമാ;

�വാസി മലയാളിക�

1300. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി മലയാളിക��്, സ��ാ� ജീവന�ാ�േട�േപാെല േകാ��ിബ��റി െപ�ഷ� സംവിധാനം
ഏ�െ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എയ�േപാ��ി� നി�ം കയറി േപാ��തിന് ���തെ� ഇ�ഷ�റ�സ് ഉെ��് ഉറ�ാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േനാ�� -ഫാ���ി നിയമനം

1301. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈസ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േനാ�� ഫാ���ിയിേല�് �തിയ ആ�കെള
െതരെ���ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േനാ�� ഫാ���ി അംഗമായി െതരെ���ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�് കാ�േ�രി സ�േദശി
�ഹ�ദ് ക�ാട് സമ��ി� അേപ��െട നിലവി�� �ിതി വ��മാ�േമാ ?

േനാ�� ഡി�ാ��്െമ�് േ�ാജ�് േഫാ� റിേ�� എമി��്സ് പ�തി

1302. �ീ.അനി� അ�ര
,, വി.പി.സജീ��
,, അ�വ� സാദ�്
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േനാ�� ഡി�ാ��്െമ�് േ�ാജ�് േഫാ�  റിേ��  എമി��്സ് പ�തി
നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) തിരിെ��ിയ �വാസിക�െട �നരധിവാസ�ി�ം അവ��് ��ിര വ�മാനം കെ���തി�ം
എെ��ാം കാര��� പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?

�വാസിക�െട �നരധിവാസം

1303. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, രാ� എ�ഹാം
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ഘടന�െട വള���് �ധാന പ�വഹി� �വാസിക��് അവ� മട�ിവരാ�
നി�ബ�ിതരാ�� സാഹചര��ി�  �നരധിവാസം ഒ��ാ�  എെ�ാെ� പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) സ�യം െതാഴി�  രംഗേ��് കട� വരാ�  താ�ര��ളളവ��ായി സാേ�തിക പരിശീലനം  ,

േ�ാജ�ിെ�റ അടി�ാന�ി� വാ��ം  ,സ�ിഡി�ം ലഭ�മാ�ക �ട�ിയ കാര��ളി� ��
പതി�ി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ഷിക േമഖലയി�ം ,െതാഴി� േമഖലയി�ം ആ�നികവ�കരണ�ം, യ� വ��രണ�ം നട�ാ�ി
,മട�ി വ�� െതാഴി�  ശ�ി�െട ഗണ�മായ പ�ിെന ആഗിരണം െച�ാ�  ഇൗ േമഖലകെള
�ാ�മാ�ാ�� പ�തി ആവി�രി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

വിേദശേ��് വീ�േജാലി�ായി റി��് െച�െ��� �ീക� േനരി�� �ഷണ��

1304. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�നി�ം വിേദശേ��് വീ�േജാലി�ായി റി��് െച�െ��� �ീകളി� പല�ം പലവിധ
�ഷണ���് വിേധയരാ��െ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� വിേദശേ��് റി��് െച�െ��� �ീകെള സംബ�ി� കണ�ക� എെ��ി�ം
��ി��േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് നി�ം വിവിധ എജ�സിക� വഴി വിേദശേ��് എ�െ��� �ീക� േനരിേട�ി
വ�� �ഷണ�� തട��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ���്;

(ഡി) േനാ�� വഴി�ം സം�ാന സ��ാരി� കീഴി�� മ�് ഏജ�സിക�  വഴി�ം ഇ�ര�ി��
റി��്െമ�് നട��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വാഹനപരിേശാധന�ിെട യാ��ാ��് സംഭവി�� അപകട��

1305. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം വാഹനപരിേശാധന�ിെട യാ��ാ��്
അപകടം സംഭവി�കേയാ പരിേ���കേയാ െച� എ� സംഭവ�� റിേ�ാ��് െച�ി��്;

(ബി) ഇ�ര�ി� അപകട���് ഇടയാ�� തര�ി� പരിേശാധന നട�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര
എെ��ി�ം തര�ി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വാഹന പരിേശാധന നട�േ�ാ�  പാലിേ�� നടപടി�മ��ം മര�ാദക�ം പാലി��തിന്
സ��ാ�  ന��� നി�േ�ശ��  പരിേശാധക�  പലേ�ാ�ം ലംഘി��താണ് അപകട��
വ��ി�ി��െത� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�ര�ി�  വീ� വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

'ൈസബ� േഡാം'

1306. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, വി.പി.സജീ��
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േപാലീസി�  'ൈസബ�  േഡാം'  എ� െ�ഷ��  ൈസബ�  െസ�  എ�ാണ് നിലവി�
വ�ത്;

(ബി) 'ൈസബ�  േഡാം'  നിലവി�  വ� േശഷം എ� േക�കളി�  ഈ സംവിധാനം
�േയാജനെ���ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് നട� എ.�ി.എം ത�ി�് േകസി�  'ൈസബ�  േഡാം'  -െ� േസവനം
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ഉപേയാഗെ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ?

എ.ടി.എം. ത�ി�്

1307. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, എം. സ�രാജ്
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ.ടി.എം ത�ി�ി�െട നിേ�പകന് ന�മാ�� പണ�ിെ� ഉ�രവാദി�ം
ആ��ാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിേ�പ��െട �ര�ിതത��ിന് െവ�വിളിയാ�� വിവിധ തര�ി�� എ.ടി.എം ത�ി�ക�
തട��തിന് നിലവിെല സംവിധാന�� പര�ാ�മാേണാ;

(സി) ഇെ��ി�  അ� പരിഹരി��തിന് സ��ാരിെ� ഭാഗ� നി�ം എെ��ാം
നി�േ�ശ�ളാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

സി. പി. െഎ. (എം) �വ��ക��് േനെര ആ�മണം

1308. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സി. പി. െഎ. (എം) െ� എ� ഓഫീസ�� േനെര ബി.
െജ.  പി.,  ആ�. എസ്.  എസ്.  �വ��കേരാ അ�ഭാവികേളാ ആ�മണം നട�ിയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;  ഇ� സംബ�ി�് എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;  എ� േപ�െ�തിെര;

ജി�ാടി�ാന�ി� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2016  െല െപാ� െതെരെ���ി� േശഷം ബി.  െജ.  പി.,  ആ�. എസ്.  എസ്.  �വ��കേരാ
അ�ഭാവികേളാ എ� സി. പി. െഎ. (എം) �വ��ക��് േനെര ആ�മണം നട�ിയി��്; എ�
േപ� മരണെ��ി��്; പരി�് പ�ിയവ� എ�; എ� േപ�െ�തിെര ഇത് സംബ�ി�് േകസ് രജി��
െച�ി��്; ജി�ാടി�ാന�ി� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

ടി. പി. ച�േശഖര� വധേ�സ്

1309. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടി. പി. ച�േശഖര� വധേ��ി� സി.പി.ഐ (എം) ക�� ജി�ാ െസ��റിെയ �തിയാ�ാ� ��
സ��ാ� �ഢാേലാചന നട�ിെയ� വാ���െട അടി�ാന�ി� എെ��ി�ം പരിേശാധന
നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വ�ാജ െതളി��ാ�ാനായി അ�ാലെ� ജയി�  ഡി.ജി.  പി.  െയ സ�ാധീനി�െവ�് റിേ�ാ��്
ന�കിയി�െ�� വാ���െട നിജ�ിതി പരിേശാധി�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ഈ വാർ�ക�െട�ം �ിമിന�  േക�കളി�  �തിയാ�െ�� സി.പി.ഐ  (എം)  െ� ജി�ാ
െസ��റിമാെര�ം എം.എ�.എ മാെര�ം േകാടതി നിരപരാധികളാെണ�് കെ��ിയതിെ��ം
പ�ാ�ല�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ എെ��ി�ം �ഡാേലാചന നട�ി�േ�ാ എ� കാര�ം
പരിേശാധനാവിേധയമാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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വി.എസ്.എസ്.സി വാഹന�� തട� സംഭവം

1310. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��ംബ� ര�ിെല പണി�ട�് ദിന�ി� വി.എസ്.എസ്.സി വാഹന�� തട� പണി�ട�്
അ��ലിക��് എതിെര എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വി.എസ്.എസ്.സി ഗ�ാേരജിന് ��ി� ഉപേരാധം നട�ിയവെര അറ�് െച�് നീ�ാ�തിെ�
കാരണം വ��മാ�േമാ?

ഓേരാ പ�ായ�ി�ം ഒാേരാ േപാലീസ് േ�ഷ�

1311. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ പ�ായ�ി�ം ഒാേരാ േപാലീസ് േ�ഷ� എ� �മ�ി� �വ��നം ആരംഭി��തി��
സാധ�ത സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� സ��ാ� നയം �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത� എസ്.പി.സി (Students Police Cadet) �ണി�ക� �ട��ത് 'ക��ണി�ി േപാലീസിംഗ്'
സംവിധാനെ� ശ�ിെ���െമ�തിനാ� ��ത� എസ്.പി.സിക� അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ലഹരി മ��് വിപണനം

1312. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ലഹരി മ��് വിപണന�മായി ബ�െ��് എ�
േക�കൾ രജി�� െച�; ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

േകരള സാ�ഹ�വി�� �വ��നം തടയ� നിയമ�ിെ� ��പേയാഗം

1313. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, െക. ആ�സല�
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് �തിപ� ക�ികളി�െ�� രാ�ീയ �വ��ക��ം
േനതാ���െമതിെര ക�േ��ക�  എ��താ�� ആേ�പ�െള�റി�് അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��  സ��ാ�  േകരള സാ�ഹ�വി�� �വ��നം തടയ�  നിയമം ��പേയാഗം െച�്
െപാ��വ��കെര ക�ത�  തട�ലി�  വ�തായി പറയെ��� സംഭവ�െള�റി�് വിശദമായ
അേന�ഷണം നട�േമാ;

(സി) നിലവി�  േപാലിസ് ഉേദ�ാഗ�രി�  ചില�  ഈ നിയമം ��പേയാഗം െച��താ�� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം ഉേദ�ാഗ��മാ�െ�തിെര ക�ശന ശി�ാനടപടി
സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

�തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

1314. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല പന��  േക�മാ�ി ഒ� േപാലീസ് േ�ഷ�
ആരംഭി��തി�� െ�ാേ�ാസ� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയതിെ� നടപടി �മ�� ഏ� വെരയായി;വിശദമാ�േമാ ?

�ഥമ വിവര റിേ�ാ��ക�

1315. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  രജി��  െച�� �ഥമ വിവര റിേ�ാ��ക�  (എഫ്.ഐ.ആ�)  24

മണി�റിനകം െവബ് ൈസ�ി�  ന���തി�� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��െന�് സംവിധാനം ���ലമായ േമഖലകളി�  എഫ്.ഐ.ആ�  െവബ് ൈസ�ി�
ന���തി�� സമയപരിധി എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േക�മായി ബ�െ��വ��് എഫ്.ഐ.ആറി െ� പക��് ലഭി��തിന് നിലവി�� നടപടി �മം
വിശദമാ�ാേമാ ?

ൈ�ം ആ�ഡ് �ിമിന� �ാ�ി�് െന�് വ��്

1316. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, വി.പി.സജീ��
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈ�ം ആ�ഡ് �ിമിന�  �ാ�ി�് െന�് വ��് നിലവി�  വ�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി െെകവരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;
(സി) എ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം ബ�െ�� ഓഫീ�കളി�ം ഇത് നട�ി� വ��ിയി��്;
(ഡി) ഇത് നട�ി� വ��ാ� എെ��ാം േക� സഹായമാണ് ലഭ�മായത്?

കാളിയ പറ��് അ�ം െകാലെച�െ�� സംഭവം

1317. �ീ.പാറ�� അ�ു� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ചാല�റം െവ�ി�ീടിക�് സമീപം െവ��  േറാഡി�  �േണരി ക�ൈ�
ക�ാ�ി� അ���െട മക� കാളിയ പറ��് അ�ം െകാലെച�െ��ത് എ�ായി��;

(ബി) ��ത േകസിെ� അേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്; േകസി� ഇതിനകം എ� �തികെള
അറ�് െച�ി��്;

(സി) അറ�് െച�െ�� �തിക�െട േപര്;  അറ�് േരഖെ���ിയ തീയതി,  ഇവ�െ�തിെര �മ�ിയ
വ��ക� എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) �തിക� ഏ� രാ�ീയ പാ��ി�െട അ�ഭാവികളാെണ� കാര�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േകസേന�ഷണ�ിെ� �മതല ഇേ�ാ�  ആ��ാണ്;  േകസേന�ഷണ �മതല ഉ�ായി��
ഉേദ�ാഗ�െര ഇട�് �ലം മാ�ക� �ാേയാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(എഫ്) േകസി� ഇനി എ� �തികെള �ടി അറ�് െച�ാ��്;
(ജി) �തിക�െട അറ�ം ��പ� സമ��ണ�ം താമസി��ത് �തിക��് ജാമ�ം ലഭി��തി�ം േകസ്

��ബലെ����തി�ം കാരണമാ�േമാ;  വിശദാംശ�� ന��േമാ;  എ�ി� ��വ� �തികെള�ം
അറ�് െച�് േകസിെ� ��പ�ം എ�േ��് േകാടതിയി�  സമ��ി�ാനാ�ം എ�ം
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വിശദമാ�േമാ?

േകരളാ േപാലീസി� �ീക�െട �ാതിനിധ�ം

1318. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, െക. രാജ�
,, ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േപാലീസി� �ീക�െട �ാതിനിധ�ം എ�മാ��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീക� േ�ഷ� ഹൗസ് ഓഫീസ�െട സ�ത� �മതല വഹി�� േ�ഷ�ക� നിലവി�േ�ാ;

(സി) �ീക� �തികളായി വ�� േക�ക�െട എ�ം �ടി വ��തിനാ�, േകരളാ േപാലീസി� �ീക�െട
അംഗബലം ഉയ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകാടതി ഡ��ി�് �ിരമായി േപാലീസിെന നിയമി��ത് സംബ�ി�്

1319. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  അ�വദനീയമായ എ�ം േപാലീ�കാ�  ഇ�ാ�ത്
��യി�െ��േ�ാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� മി� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം അ�വദി�െ��
േപാലീ�കാ�െട എ�ം �റവാണ് എ�ത് ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(സി) ഒ� േപാലീസ് േ�ഷനി� നി�ം ��ം നാ�ം േപാലീ�കാ� വിവിധ േകാടതികളി� ഡ��ി�് േപാ��
�ിതി ഒഴിവാ�ാ� േകാടതികളി� �ിരമായി േപാലീസിെന നിയമി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

വിവാഹ േമാചനേക�ക�

1320. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 ജ�വരി �ത� െസ�ംബ� 20 വെര സം�ാന�് എ� വിവാഹ േമാചന േക�ക� രജി��
െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ജി� തിരി�ളള േക�ക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം േപാലീസ് േ�ഷ�

1321. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി താ��ിെല െകാ��് േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി��തിനാ�� �ാരംഭ �വ��ന��
ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ?

അഴിമതി േക�ക�

1322. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സ��ാരിെല മ�ിമാ�െട േപ�ണ�  �ാഫിെല എ� േപ�െ�തിെരെ�തിെര അഴിമതി
ആേരാപണ�ിെ� േപരി� േക�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവ� ആെരാെ�; േകസിെ� വിശദാംശ��ം മ�ം ന��േമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം േക�ക� ചാ��് െച�് േകാടതിക�െട പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിെല
�തിക� ആെര�ം മ��� വിശദാംശ�� െവളിെ��േമാ?
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േപാലീസ് േസനയിെല ഒഴി�കളിേല�ളള നിയമനം

1323. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േസനയി� എ� ത�ികക� ഒഴി� കിട���്;
(ബി) ഇതി�  സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�, സബ് ഇ�െ���, സ��ി�  ഇ�െ���  എ�ീ

ത�ികകളി� എ� ഒഴി�ക� വീത��്;
(സി) ഈ ഒഴി�ക� നിക��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം േപാലീസ് േസനയിേല�് എ� േപെര നിയമി�ി��്;
ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ ?

േപാലീസ് േ�ഷ� ഉപേരാധി�് �തികെള േമാചി�ി� േക�ക�

1324. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം രാ�ീയപാ��ി�ാ�  േപാലീസ് േ�ഷ�  ഉപേരാധി�്
�തികെള േമാചി�ി� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്; ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പാ��ി�വ��ക�െ�തിെരയാണ് ��ത േക�ക�  രജി��  െച�ി��ത്
എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം �വണത വ��ി��തി�� കാരണം സംബ�ി� അഭി�ായം വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േകാ��ബി� ൈ�വ� ത�ികയിേല�� നിയമനം

1325. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയി� േപാലീസ് േകാ��ബി� ൈ�വ� ത�ികയിേല�� പി. എസ്. സി. റാ�്
ലി�ി�  നി�ം എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ഇ�വെരയായി നിയമനം ന�കിയി�െ��ം എ�
ഒഴി�ക� നിലവി�െ��ം റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എേ�ാ� അവസാനി�െമ�ം വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) വാഹന���് ആ�പാതികമായി  3657  േപാലീസ് േകാ��ബി�  ൈ�വ�  ത�ികക�
��ി�ണെമ� സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�െട െ�ാേ�ാസലി�  �ട�നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) റാ�് ലി�ി�� ��ത� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ��ാം�റ

1326. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ��ാം�റ പാടിെ�� നി�േ�ശം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതി� വി��മായ നടപടിക� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഏെത�ി�ം
േ�ഷനി� ഉ�ായതായി റിേ�ാ�� െച�െ��ി�േ�ാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യിെല ന�വാ�ട് േപാലീസ് േ�ഷനി�  സേ�ാഷ് �മാ�  എ� സബ്
ഇ�െ��� നിയമി�െ��ത് എ�ാണ്;

(ഡി) അതി�േശഷം ��ാം�റ �േയാഗി��, ക�േ�സ് രജി��  െച��, നിരപരാധികെള �തി
േച��� �ട�ിയ ആേരാപണ���യി�് എ� പരാതിക� സ��ാരി�ം,  േപാലീസ് കം�യി�്
അേതാറി�ി�ം ലഭി�ി��്;
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(ഇ) ��ത പരാതികെള�റി�് അടിയ�ര അേന�ഷണം നട�ി േമ�നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� പിടി�െ�� വാഹന��

1327. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം സം�ാനെ� വിവിധ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� പിടി�െ��
വാഹന�� േ�ഷ�കളി� നി�ം ഒഴിവാ�ി�ി�ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി�
അവ എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിട�ം ക�ാ�േ��ം

1328. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരിയാരം െമഡി��  േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിട�ം ക�ാ�േ��ം
നി��ി��തിന് പരിയാരം ടി.ബി. സാനിേ�ാറിയ�ിെ� ഒ� െഹ�� �മി വി� കി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; ഇ� സംബ�ി�് റവന� വ��ി�നി�ം അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

അ�രി �ാമപ�ായ�ി� േപാലീസ് േ�ഷ�

1329. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല മ�ല�ിെല അ�രി �ാമപ�ായ�ി� ഒ� േപാലീസ് േ�ഷ� �ാപിേ��തിെ�
ആവശ�കത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ�രി േക�മാ�ി േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

േക�ക�

1330. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സി.പി.ഐ  (എം)-െ� എ� ഓഫീ�ക�� േനെര
ബി.െജ.പി,  ആ�.എസ്.എസ് �വ��കേരാ അ�ഭാവികേളാ ആ�മണം നട�ിയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;  ഇ� സംബ�ി�് എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;  എ�
േപ�െ�തിെര;ജി�ാടി�ാന�ി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2016-െല െതരെ���ിന് േശഷം ബി.െജ.പി,  ആ�.എസ്.എസ് �വ��കേരാ അ�ഭാവികേളാ
എ� സി.പി.ഐ  (എം)  �വ��ക��് േനെര ആ�മണം നട�ിയി�െ��ം,  എ� േപ�
മരണെ��ി�െ��ം,പരി�് പ�ിയവ� എ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് എ� േപ�െ�തിെര േകസ് രജി��  െച�ി��്;  ജി�ാടി�ാന�ി�  കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ?

�ാഫിക് നിയമ ലംഘനം

1331. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  ജ�വരി  1  �ത�  ആഗ�്  31  വെര �ാഫിക് നിയമം ലംഘി�തിന് കാസ�േകാട് സബ്
ഡിവിഷ� കീഴി� ഉ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;  േ�ഷ�
തിരി�� കണ�് ന�കാേമാ;
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(ബി) ഏെത�ാം െസ��ക� �കാരമാണ് ��ത േക�ക� രജി�� െച�ത്;  ��ത േക�കളി�
ന�കിയ ശി�ാ നടപടിക�  എ�ാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  പിഴ �മ�ി േക�ക�
തീ��ാ�ിയി�െ��ി�  ഓേരാ േകസി�ം �മ�ിയ പിഴ�െട �ക�ം േകസ് രജി��  െച�
ഓഫീസ�െട േപ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വാഹന പരിേശാധനയി�  േപാലീസ് പാലിേ�� നടപടികെള�റി�് എെ��ി�ം നി�േ�ശ��
ഡി.ജി.പി.േയാ സ��ാേരാ ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത നി�േ�ശ��  പാലി�െ���േ�ാ
എ�് ഉറ�് വ��ാ� എ�് സംവിധാനമാ��ത്;

(ഡി) ൈബ�ി�  സ�രി�� ഷാേഡാ േപാലീ�കാരട�ം ഓടിെ�ാ�ിരി�� വാഹന��
തട�നി��ി പരിേശാധി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വാഹന പരിേശാധന�മായി ബ�െ��
നിയമ���ം അ�ശാസനക��ം അന�തമാേണാ ��ത നടപടി എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാഫിക് നിയമ ലംഘന���ളള പിഴ

1332. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�ത് �ത� െഹ�മ�് ധരി�ാ� �വീല�  യാ��ാ�  ഉ�െ�െട�ളള
വാഹന യാ��ാരി� നി�ം വിവിധ �ാഫിക് നിയമ ലംഘന���് ആഭ��ര വ��് എ�് �ക
പിഴയിന�ി� ഇൗടാ�ി;

(ബി) ��  സ��ാരിെ�റ ആദ� �റ് ദിവസ കാലയളവി�  ��ത ഇന�ിൽ എ�് �ക
പിരിെ���ി��്?

ക�ാ�ം മ�് ലഹരി പദാ����ം ഉപേയാഗി�തി�േശഷ�� ൈ�വിംഗ്

1333. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ാ�ം മ�് ലഹരി പദാ����ം ഉപേയാഗി�തി�േശഷം വാഹനം ഓടി��വെര ക�പിടി�ാ�ം
േകെസ��ാ�ം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം ലഹരിയി� വാഹനം ഓടി��വ�െ�തിെര ഏ� വ��് �മ�ിയാണ് േകെസ���ത്;
(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ�േപ�െ�തിെര ഇ�കാരം േകസ് എ��ി��്;
(ഡി) അന�സം�ാന�് നി�ം വ�� വാഹന�� ഓടി��വ� ഇ�രം ലഹരി വ��� ��തലായി

ഉപേയാഗി�� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ലഹരി പദാ���� ഉപേയാഗി� േശഷം വാഹനം ഓടി��വ�െ�തിെര ��തലായി എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

നട�ാവ് സിവിൽ േ�ഷൻ േകസ്

1334. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് സിവി�േ�ഷനിെല മരം �റി�മായി ബ�െ��ം, നട�ാവ് ഗവ.വി.എ�്.എസ് �ളിെല
�ൗ�് തീയി�് നശി�ി��മായി ബ�െ��ം നട�ാവ് േപാലീസ് രജി�� െച� േക�കളിേ��
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

കലാഭവ� മണി�െട അകാല മരണം

1335. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കലാഭവ�  മണി�െട മരണം അേന�ഷണവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;  ടിയാെ� മരണം എ�െന
സംഭവി�െവ�ാണ് ക���ത്; വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ടിയാെ� മരണം െകാലപാതകമാെണ�് ആേരാപി�് ആെര�ി�ം സ��ാരിന്/േപാലീസ്
അധികാരിക��് ഏെത�ി�ം തര�ി�  പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ�
വിശദാംശ��ം സ�ീകരി� നടപടിക�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത േകസിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി വിശദമാ�േമാ;  ആയ�മായി ബ�െ��് ആെരെയ�ി�ം
�തി േച��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിെ� എഫ്.  ഐ.  ആ�. ന��ം,
മ�വിശദാംശ��ം, േകസ് ആര് അേന�ഷി��െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) മരണ�ിെ� േപാ�േമാ��ം റിേ�ാ��ിെല വിവര��  െവളിെ���േമാ;  ആയതിെ� േകാ�ി
ലഭ�മാ�േമാ?

�േത�ക അേന�ഷണ വിഭാഗം

1336. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന�െജ�  ബാ�ിംഗ് സൗകര�ം ഉപേയാഗി�് ബാ�് അ�ൗ�കളി�  നി�ം പണം ത��ത്
അേന�ഷി��തിന് �േത�ക വിഭാഗം �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

കായം�ളം �ാഫിക് �ണി�്

1337. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം �ാഫി�് �ണി�ി�  െടലിേഫാ�,ക����, ഇ-െമയി�  എ�ീ സംവിധാന��,പഴയ
വാഹന�ിന് പകരം �തിയ വാഹനം,  �ാഫിക് �ണി�ിെന �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�  ആ�ി
ഉയ��ക എ�ീ നടപടി �മ��െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

ക�� ജി�യി� േപാലീസ് േ�ഷ�ളളിെല സമരം

1338. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  �മതലേയ�േശഷം ക��  ജി�യി�  േപാലീസ് േ�ഷ�  വള�ി��ിേലാ,

െക�ിട�ി��ിേലാ സമരം നട�ിയതിന് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;
(ബി) ഏ� രാ�ീയ പാ��ിയി�െ��വരാണ് �തിക� എ�ം, എ� �തിക� ഉെ��ം െവളിെ���േമാ?

െറയി�േവ യാ��െട �ര�ിതത�ം

1339. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�ജന��  ഏ��ം ��ത�  ആ�യി�� െറയി�േവ യാ� ആഭ��ര
വ��ിെ� �ര�ിതത�ം ഇ�ാ���ലം വനിതായാ�ിക�, ��ിക�, വ��� എ�ിവ��് കഴി�
അ �് വ�ഷ�ാലം �ര�ിതമായ യാ� ഉറ�ി�ാതി���ം അ��ലം േമാഷണം,  പിടി�പറി,
ആ�മണ��ം അതിെ� ഭാഗമായി സംഭവി�ി�� മരണ��ം ഉ�ായത് ഇൗ സ��ാരിെ�
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  കഴി� അ �് വ�ഷ�ി�  ഇവ സംബ�ി�് ആഭ��ര വ��ി�  കീഴി�  രജി��
െച�െ�� േക�ക�െട കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം �ര���  ഉ�ാകാതിരി�ാ�ം െറയി�േവ യാ��ാ��് െപാ�െവ�ം
വനിതായാ��ാ��ം ��ിക��ം വ����ം �േത�ക പരിഗണന ന��വാ�ം ആഭ��ര വ��്
െറയി�േവ�മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� നടപടിക� സീകരി�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?
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ഇ��� പീന�േകാഡ് വ��് ��പേയാഗം

1340. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ���  പീന�േകാഡ്  498A-�െട ��പേയാഗം െച���തി� ��ീംേകാടതി �റെ��വി�
മാ��നി�േ�ശ��  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�, ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വ��് �കാര�� ആേ�ാമാ�ിക് അറ�് പാടി� എ� ��ീംേകാടതി�െട വിധി
നട�ിലാ��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

(സി) 498-എ �കാരം വ�ാജ പരാതിക�  വ��ി��തായ ആേ�പ��  ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

രാ�ീയ പാ��ിക�െട ഓഫീ�ക�� േപാലീസ് കാവ�

1341. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ി�ം രാ�ീയ പാ��ിക�െട ഓഫീ�ക�� ��ി�  േപാലീസ് കാവ�
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം ജി�കളി�  ഏെത�ാം രാ�ീയ പാ��ിക�െട
ഓഫീ�ക��ാ� േപാലീസ് കാവ� അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് നഗര�ി�  ചില രാ�ീയ പാ��ിക�െട ജി�ാ ഓഫീ�ക�െട ��ി�  �ിരമായി
കാണെ��� േപാലീസ് സാ�ി��ം രാ�ീയ പാ��ി ഓഫീ�ക�� സ��ാ�  ഒ��� കാവ�
സംവിധാന�ിെ� ഭാഗമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അെ��ി� ഇ�കാരം േപാലീസ് സാ�ി��ം കാണെ��വാ��ായ സഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഹരി�ാട് ���മാറിെ� ആ�ഹത��ിടയാ�ിയ സംഭവം

1342. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് കാ��ിക��ി �ള��ി�  െത�തി�  ���മാ�  ആ�ഹത� െച�ാനിടയാ�ിയ
സംഭവ�ി� േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ; ൈ�ം ന�� എ�യാണ്;

(ബി) ആ�ഹത�ാ�റി�് ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ��കാരം ആ�ഹത� െച�ാനിടയാ�ിയ കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�ഹത��് ഉ�രവാദിക�  ആെരാെ�യാെണ�് �റി�ി�  വ��മാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
ഉ�രവാദിക�െ�തിെര ആ�ഹത�ാേ�രണ���ി�ം �ത�വിേലാപ�ി�ം േകസ് രജി�� െച�്
അേന�ഷണം നട�േമാ?

െഹ�മ�് പരിേശാധന

1343. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഹ�മ�് ധരി�ാ� �വീല�  യാ��ാെര പിടി���തിന് േപാലീസിന് എെ��ാം
മാ��നി�േ�ശ�� ന�കിയി��്; പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പാ��് െച�ിരി�� വാഹന���ിടയി�നി�് ചാടി വീണ് �വീല�  യാ�ികെര തട�്
പരിേശാധന നട�ാ� േപാലീസിന് നി�േ�ശം ന�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� അ�ര�ി� നട�� പരിേശാധന അടിയ�രമായി നി��ാ� നി�േ�ശം ന�േമാ;

(ഡി) നി�േ�ശം ലംഘി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാ�  ത�ാറാ�േമാെയ�്
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വ��മാ�േമാ?

വിള�ി� േപാലീസ് േ�ഷെ� ഓഫീസ് നി��ാണം

1344. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല വിള�ി� േപാലീസ് േ�ഷെ� ഓഫീസ് നി��ാണ �ിെ� തറ��ിടലി�
േശഷം നാ�കളായി�ം പണി ആരംഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി അ�വദി�െ��ി�� �ക�ം നി��ാണ �വ��ന��  േവഗ�ിലാ��തി��
നടപടിക�ം വ��മാ�േമാ?

കാ�ാ�ട േക�മായി ഡി.ൈവ.എസ്.പി ഓഫീസ്

1345. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ട �തിയ താ��ായി �ഖ�ാപി� പ�ാ�ല�ി�, കാ�ാ�ട േക�മായി ഡി.ൈവ.എസ്.പി
ഓഫീസ് അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ല�് നസീ��ിെ� െകാലപാതകം

1346. �ീ.പാറ�� അ�ു� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല േവളം പ�ായ�ി� ��ല�് നസീ��ി� െകാല െച�െ��ത്
എ�ായി��;  ��ത േകസിേനാട�ബ�ി�് എ� �തികെള േപാലീസ് ഇതിനകം അറ�്
െച�ി��്;

(ബി) അറ�് െച�െ�� �തിക�െട േപര്,  അറ�് േരഖെ���ിയ തീയതി,  ഇവ�െ�തിെര �മ�ിയ
വ��ക� എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) േകസേന�ഷണ�ിെ�റ �മതല ആ��ാണ്;  േകസി�  എ� �തികെള �ടി ഇനി അറ�്
െച�ാ��്;

(ഡി) �തിക� ഏ� രാ�ീയ പാ��ിക�െട അ�ഭാവികളാെണ� കാര�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �തിക�െട അറ�ം ��പ� സമ��ണ�ം താമസി��ത് �തിക��് ജാമ�ം ലഭി��തി�ം േകസ്
���ലെ����തി�ം കാരണമാ�െമ� മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(എഫ്) ��വ�  �തികെള�ം അറ�് െച�് േകസിെ�റ ��പ�ം എ�േ��് േകാടതിയി�
സമ��ി�ാനാ�െമ�ാണ് ക���ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്

1347. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��ി�തെ� മാ�കയായി ഏെറ �ശംസ പിടി�പ�ിയ '�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് ' സംവിധാനം
അ�ഹമായ എ�ാ ��കളി�ം അ�വദി��തിന് അ�മതി ന��േമാ;

(ബി) ചാല�ടി മ�ല�ിെല വിവിധ ��ക� സമ��ി� അേപ�ക� പരിഗണി�്  '�ഡ�് േപാലീസ്
േകഡ�്' സംവിധാനം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ��ാരിന് സാ��ിക ബാധ�തയി�ാെത �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് സംവിധാനം
ആരംഭി��തിനായി െകാടകര േഡാ� േബാേ�ാ ൈഹ�� സമ��ി� അേപ�യി� അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് സംവിധാനം ��ത� േമഖലകളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി

1348. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയതിന് േശഷം വിദ�ാ��ിക��ിടയിെല
�ിമിന� വാസന �റ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഡിജി��  ലി�റസി േ�ാ�ാമിേല�ായി �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് സംവിധാനം
ഉപേയാഗെ����േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് സംവിധാനം ��ത�  േമഖലകളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് സ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�് സമാധാന അ�രീ�ം

1349. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാ�  കാലയളവി�  ഭീകര �വ��നം,  മതമൗലികവാദം,  �ീകെള�ം ��ികെള�ം
കാണാതാക�  അവ�െ�തിെര�ം ���െട�ം േമ�� അതി�മ��, ഓ�ൈല�  ഉ�െ�െട
െപ�വാണിഭം എ�ിവ വഴി�� െകാലപാതക�� എ�ിവ വ��ി�ി��തായ ആേ�പം ഈ
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  കഴി� സ��ാ�  കാലയളവിെല ഇതിെ� േതാത് േപാലീസ് നീരീ�ണ�ി�
എ�യായി�� എ�ം ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ നിയ�ി�ാ�ം സം�ാന�് സമാധാന അ�രീ�ം ഉറ�വ��ാ�ം സ��ാ� സ�ീകരി�
വ�� നടപടിക� എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ ?

മധ��േദശ് നിയമസഭാ സാമാജികെര അപമാനി� സംഭവം

1350. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��ശന�ിനിടയി�  �ീപ�നാഭസ�ാമി േ�� ദ�ശന�ിെന�ിയ മ���േദശ്
നിയമസഭാ സാമാജികെര�ം ��ംബാംഗ�െള�ം �ര�ാ ജീവന�ാ�  തട� സംഭവം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�ി� നി�� ക�മായി ദ�ശന�ിെന�ിയ ��ത എം.എ�.എ.മാെര
അപമാനി� സംഭവ�ി� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  ആ�െ�തിെര ആരാണ് പരാതി ന�കിയെത�ം
പരാതിയിേ�� എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതരസം�ാന�ളി�  നി�് വ�� എം.എ�.എ.മാെരേ�ാ��വ�, ഭാവിയി�  ജനമേ��
അപമാനി�െ�ടിെ��് ഉറ�വ���തിന് എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്?

േകാടതികളി� �ിമിന� േക�ക� പി�വലി��തി�� അേപ�ക�

1351. �ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2016  ��  ഒ�് �ത�  െസ�ംബ�  15  വെര ജി�ാ അധികാരിക�  സ��ാ�  നി�േ�ശ�കാരം
നിലവി�ളള �ിമിന� േക�ക� പി�വലി��തിന് േകാടതികളി� അേപ� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ജി� തിരി�് ��ത േക�ക�െട ന��, വിശദാംശ�� എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �ിമിന� േക�ക� പി�വലി��തിനായി ഇ�വെര
എ� അേപ�ക� ലഭി�; ഇവ�െട ജി� തിരി�ളള കണ�ക� വ��മാ�േമാ?

േകരള�ി� െതാഴിെല��� ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�

1352. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� െതാഴിെല��� ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളികളി� ബം�ാേദശ് പൗരത���വ�മായി
ബ�െ��് എ� േക�ക� റിേ�ാ��് െച�െ��ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല�� ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��് െതാഴി� കാ�ഡ് വിതരണം െച�ി�േ�ാ;

ഇവ�െട �ിമിന�  പ�ാ�ലം പരിേശാധി��തിന് അവ�െട സം�ാന�മായി ബ�െ��്
അേന�ഷണ�� നട�ാ�േ�ാ;

(സി) 2015 ഏ�ി� 1 �ത� 2016 മാ��്  31 വെര ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�മായി ബ�െ��്
എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;  െകാലപാതക  -േമാഷണേ��ക�  എ� വീതെമ�
വിശദീകരി�േമാ?

വ�ാജന�� പതി�ി� വാഹന��െ�തിെര നടപടി

1353. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി��  ആ�.�ി.  ഓഫീസി�  രജി��  െച�് അവിെട മാ�ം ഓ�� േമാ�ഡിെ� ഉടമ�്
തി�വന��ര�് അമിതേവഗതയി� ഓടി�തായി കാണി�് പിഴയട�ാ� േനാ�ീസ് ന�കിയതായ
റിേ�ാ��് ��യി�വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് ഏത് വിധ�ിലാണ് സംഭവി�െത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) വ�ാജന�� പതി�ി� വാഹന�� തി�വന��ര�് പിടിയിലായി�േ�ാ;

(ഡി) വ�ാജന��  പതി�ി� വാഹന��  പിടി�ടാ�ം ശി�ാ നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�ം അടിയ�ര
നി�േ�ശം ന��േമാ?

വ��ലയി� �തിയ ഡി. ൈവ. എസ്. പി. ഓഫീസ്

1354. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല താ��് േക�ീകരി�് ഒ� ഡി.  ൈവ.  എസ്.  പി.  ഓഫീസ് �പീകരി��തിെ�
�വ��ന��  ഏ�വെരയായി;  േകരള�ി�  ഏ��ം ��ത�  (15)  േപാലീസ് േ�ഷ�ക�
അധികാര പരിധിയി�വ�� ആ�ി�� ഡി. ൈവ. എസ്. പി. ഓഫീസ് വിഭജി��ത് സംബ�ി�്
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�ി�� ഡി. ൈവ. എസ്. പി. ഓഫീസ് േനരി�� ���� പരിഹരി��തിന് വ��ലയി� ഒ�
ഡി. ൈവ. എസ്. പി. ഓഫീസ് എ�ത് പരിഗണി�േമാ?

തി���വാരം വനിതാ േ�മ സഹകരണ സംഘ�ിെല അഴിമതി

1355. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െകാ�ം ജി�യിെല തി���വാരം വനിതാ േ�മ സഹകരണ സംഘ�ിെല െസ��റി�ം ഭരണ
സമിതി അംഗ��ം ��കരമായ വിശ�ാസ വ�ന നട�ി ഇടപാ�കാെര വ�ി�ത് സംബ�ി�്
െകാ�ം െവ�് േപാലീസ് േ�ഷനി�  രജി��  െച� േകസി�  ഫല�ദമായ അേന�ഷണം
നട�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംഘ�ി� അഴിമതി�ം സാ��ിക �മേ��ക�ം നട�ിയവ�െ�തിെര ഫല�ദമായ
അേന�ഷണം നട�ി നിയമാ��ത നടപടി അടിയ�രമായി സ�ീകരി�േമാ ?

മതപരിവ��ന േക�ക�

1356. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻസ��ാ� കാലയളവി� കാണാതായ/അ�ത��രായ �ീക�, ��ഷ�മാ�, ��ിക�, സ��ാ�
ഉേദ�ാഗ��/സ�കാര� ക�നി ഉേദ�ാഗ��  എ�ിവർ എ�യായി��െവ�ം ഇവരി�
��സ��ാ� കാലയളവി� കെ��ിയവ� എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈസ��ാ� കാലയളവി� ഇ�രം എ� സംഭവ�� റിേ�ാ�� െച� എ�ം ഇതിെനതിെര എ�
നടപടിക� സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �ൻസർ�ാർ കാലയളവി�  എ� മതപരിവ��ന േക�ക�  റിേ�ാ��് െച�;  ഏ�
മത�ളിേല�ായി�� പരിവർ�നം എ�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�െന കാണാതായവ�/അ�ത��രായവ�  എ�ിവരി�  എ� േപ�  വിവിധ വിേദശ ഭീകര
സംഘടനകളി� എ�ിേ��� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഈ �വണത തടയാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

വാഹനാപകട��

1357. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 ജ�വരി 1�ത� െസ�ംബ� 20 വെര േറാഡ്, വാഹനാപകട�ളി� െ��് എ�േപ� മരണെ��
എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇവ�െട ജി�തിരി�� കണ�് െവളിെ���ാേമാ?

കാ�ിര��ി േപാലീസ് സ��യം

1358. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ിര��ി േപാലീസ് സ��യം നി��ാണ�ി�� �ലം റവന� വ��് ആഭ��ര വ��ിന്
ൈകമാ��തി�� നടപടി ഏ� ഘ��ിലാണ്.വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് സ��യ�ിെ� നി��ാണ�ിനാവശ�മായ �ക അ�വദി�േമാ;

(സി) നി��ാണം �ട�വാ� അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ചാല�ടിയി� േകാ��് േകാം��്

1359. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി�  േകാ��് േകാം��് �ാപി��തി�� നടപടിക�  ഏ� ഘ��ിലാണ്
എ�റിയി�േമാ;

(ബി) േകാ��് േകാം��് യാഥാ���മാ�വാ� ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�സ�ീകരി�േമാ?

��രി�� മ�ല�ിെല തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷ�
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1360. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��രി�� മ�ല�ി� കഴി� എ�.ഡി.എഫ് സ��ാരിെ� കാല�്
അ�വദി� തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷ�, ��  �.ഡി.എഫ് സ��ാരിെ� കാല�് �റ�്
�വ��ി�ാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷ� എേ�ാ� �വ��നമാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� ആഭ��ര �ര�

1361. �ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, പി.ഉൈബ��
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമീപകാല സംഭവ��െട െവളി��ി� സം�ാന�ിെ� ആഭ��ര �ര� ശ�മാേ��തിെ�
ആവശ�കത േബാധ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� േക�സ��ാരി� നി�ം എെ��ി�ം അറിയി� ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അതിെല നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യാെണ�ം അവ നട�ാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�ം
വിശദമാ�േമാ?

മാേവലി�രയി� �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�

1362. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�രയി�  �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േ�ഷ�  ഈ സാ��ിക വ�ഷം ആരംഭി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മാേവലി�രയി� �ാഫിക് �ണി�ിെ� �വ��നം ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല േപാലീസ് േ�ഷ�ക��് �തിയ െക�ിട��  നി��ി��തി�ം,
നവീകരി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) േപാലീസ് ക�ാ�േ��ക�െട നി��ാണ�ിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

തീവ�ിക��് േനെര�ളള കേ�റ്

1363. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  കാ��ാടി�ം മേ�ശ�ര�ി�ം ഇടയി�  തീവ�ിക��് േനെര
കെ�റി�ക,  െറയി�പാള�ി� ഇ��് കഷണം,  ക�് എ�ിവ എ��വ�ക എ�ീ സംഭവ��
ഉ�ായി�ളളതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� അ�് വ�ഷ�ിനിെട ഇ�ര�ി�  എ� സംഭവ��  ഉ�ായി��്;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;  ആെരെയ�ി�ം ഇ�വെര പിടികി�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േമ�  സംഭവ�ളി�  ഏെത�ി�ം സംഘടന�് ബ��ളളതായിറിേ�ാ��ക�േ�ാ;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ?
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അഴിമതിേ��ക�

1364. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� �.ഡി.എഫ് മ�ിസഭയിെല എ� മ�ിമാ�െ�തിെര അഴിമതിേ��ക� നിലവി�െ��ം
ഈ മ�ിമാ�  ആെരാെ�െയ�ം ഏെതാെ� േക�കളിലാണ് ഈ മ�ിമാ�  അേന�ഷണം
േനരി��െത�ം വിശദമാ�േമാ;  ഏത് ഏജ�സികളാണ് ഓേരാ േക�ക�ം അേന�ഷി��െത�ം
��ത േക�ക�െട ന��ം വ��ക�ം ഏെത�ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ മ�ിമാ�െ�തിെര ചാ��് െച� േക�കളിേലെത�ി�ം േകാടതി�െട പരിഗണനയി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ��ത േക�ക�െട�ം മ�ിമാ�  ഉ�െ�െട�� ആ�ക�െട�ം വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ?

ആ�മണേ��ക�

1365. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സി.പി.ഐ  (എം)-  െ� എ� ഓഫീ�ക��് േനെര
ബി.െജ.പി.,  ആ�.എസ്.എസ്.  �വ��കേരാ അ�ഭാവികേളാ ആ�മണം നട�ിയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;  ഇ� സംബ�ി�് എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��ം എ�
േപ�െ�തിെരെയ�ം ജി�ാടി�ാന�ി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2016-െല െപാ� െതരെ���ിന് േശഷം ബി.െജ.പി,  ആ�.എസ്.എസ് �വ��കേരാ
അ�ഭാവികേളാ എ� സി.പി.ഐ(എം) �വ��ക��് േനെര ആ�മണം നട�ിയി�െ��ം എ�
േപ� മരണെ��ി�െ��ം പരി�് പ�ിയവ� എ�െയ�ം എ� േപ�െ�തിെര ഇ� സംബ�ി�്
േകസ് രജി�� െച�ി�െ��ം ജി�ാടി�ാന�ി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ ?

ഡി�ാ��്െമ�� െ�ാേമാഷ� ക��ി ��വാ� നടപടി

1366. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആഭ��ര വ��ി� സ��ി� ഇ�െ��� ത�ികയി� നി�് ഡി.ൈവ.എസ്.പി ത�ികയിേല�്
ഉ� സീനിേയാറി�ി േകസ് നിലവി���ം എ�ാ� ��ത ലി�ി� ഉ�െ��ി���ംഈ േക�മായി
ബ�മി�ാ�വ�ം ഈ േകസിെ� വിധി �തി�ലമാേയാ അ��ലമാേയാ
ബാധി�ാ�വ�മായവ�െട ഡി�ാ��്െമ�� െ�ാേമാഷ� ക��ി  (ഡി.പി.സി.)  ��വാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ േകസ് നിലനി��െ�� കാരണ�ാ�  10  വ�ഷ�ിലധികമായി എസ്.ഐ.  റാ�ി�
േജാലിേനാ��വ��് സി.ഐ.  മാരായി െ�ാേമാഷ�  ന���തി�� ഡി�ാ��്െമ��
െ�ാേമാഷ� ക��ി ��വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇതരസം�ാനെതാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷ�

1367. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴി�  േതടി വ�� ഇതരസം�ാനെതാഴിലാളികെള രജി�ർ െച�വാ�
നിലവിൽ എെ��ി�ം നടപടിക� ഉേ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ഇവ�െട വിവര��  േശഖരി� വ�� സ�ദായം നിലവി�േ�ാ;
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ഏെത�ി�ം േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ഇ�ര�ി�ളള വിവരം ലഭ�മാേണാ;  ഇ�കാരം ഓേരാ
േപാലീസ് േ�ഷനി�ം രജിേ�ഷ� േവ�ി ലഭി� അേപ�ക� എ�;

(സി) ഇവ� ന��� െഎ.ഡി. കാ�ഡിെ�റ വിശ�ാസ�ത പരിേശാധി�വാ�ം, വ�ാജ െഎഡ�റി�ി കാ�ഡ്
സമ��ി��വെര കെ��വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം ഏെത�ി�ം അേപ�കേളാെടാ��� െഎ.ഡി.  കാ�ഡ് വ�ാജമാെണ�്
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഇവ�െട രജിേ�ഷ� േവ�ി ഒ� അേതാറി�ി �പീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബസ് യാ��ാരായ ��ംബെ� ആ�മി�വ�െ�തിെര നടപടി

1368. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴയി� ബസി� സീെ�ാഴി� െകാ��ിെ��് ആേരാപി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസി�
യാ� െച���ികളട��� ��ംബെ� യാ��ാര�ാ� ഒ� സംഘം ആ�മി�്
പരിേ���ി�ക�ം അതിെനതിെര ബസിെല യാ��ാ� �തികരി�േ�ാ� ആ�മണ വിേധയരായ
��ംബെ� ര�ി�ാെന� മ�ി�  േ�ഷനി�  െകാ�േപായി അവ�െ�തിെര ജാമ�മി�ാ
വ���കാരം േകെസ��ക�ംെച� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േകസി� െ�ഷ�� �ാ�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെ�
േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ബസ് യാ��ാരായ ��ംബെ� ബസ് തട�് ആ�മി�വ�െ�തിെര േകെസ��ി�േ�ാ; എ�ി�
ഇവ� ആെരാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ?

ഐ.എ.എസ്,ഐ.പി. എസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�ളള വിജില�സ് േക�ക�

1369. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഐ.എ.എസ്,  ഐ.പി.  എസ് തല�ി�െ�� എ� ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെരയാണ് അഴിമതി നിേരാധന നിയമ �കാരം വിജില�സ് ത�രിതാേന�ഷണം
നട�ി വ��ത്; എ� േപ�െ�തിെര വിജില�സ് േക�ക� നിലവി��്; ഇവ�െട േപ�വിവര�ം,
േക�ക�െട വിശദാംശ�ം വ��മാ�േമാ?

േകരള സ��കലാശാല അസി��് നിയമനം

1370. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��കലാശാല അസി��് നിയമന�ി�  �മേ�ട് വ��ിയ േകസി�  ൈ�ം�ാ�്
സമ��ി� ��പ�ം േകരള ൈഹേ�ാടതി റ�് െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ��പ�ം റ�ാ�വാ� േകാടതി ��ി�ാണി� കാരണ�� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകസ് അടിയ�രമായി �ടരേന�ഷണം നട�ി �തിയ ��പ�ം േകാടതിയി�
സമ��ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�� മ�ിമാ�െ�തിെര�� വിജില�സ് േക�ക�െട വിവരം

1371. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം ��മ�ിമാ�െ�തിെരയാണ് അഴിമതി നിേരാധന നിയമ�കാരം
വിജില�സ് േക�ക� രജി�� െച�് അേന�ഷണം നട�ിവ��ത്;  അവ�െട േപ�വിവര��
വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഏെത�ാം ��മ�ിമാ�െ�തിെരയാണ് വിജില�സ്
അഴിമതി നിേരാധന നിയമ�കാരം േകെ���് അേന�ഷണം നട�ിവ��ത്; അതിെ� വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

വിജില�സ് ശ�ിെ���ാ� നടപടി

1372. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ഭരണ രംഗെ� എ�ാ േമഖലകളി�ം അഴിമതി�ം �മവി��മായ
നടപടിക�ം വ�ാപകമായി നട�െവ� ആേരാപണ�ൾ സംബ�ി�് നിരവധി േക�ക�
ഉയ��വ��തിനാ�  വിജില�സ് വിഭാഗ�ി�  ക�� േജാലി ഭാരം അ�ഭവെ��� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അഴിമതിേ��കളി� കഴിവ�ം േവഗ�ി� അേന�ഷണം നട�ി ��വാളികെള നിയമ�ിെ� ��ി�
െകാ�വ��തിന് വിജില�സ് വിഭാഗെ� ശ�ിെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശ�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േക�ക� തീ��ാ��തിെ� കാലതാമസം

1373. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േകാടതികളി�  േക�ക�  തീ��ാ��തിന് ഒേ�െറ കാലതാമസം ഉ�ാ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് സ��ാ� ഭാഗ�നി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ��
എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) േക�ക� സമയബ�ിതമായി തീ��ാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകാടതികളി� ക�ിക��് ആവശ�മായ സൗകര���

1374. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാടതികളി� ക�ിക��് ഇരി��തിനാവശ�മായ സൗകര��� ഒ��േമാ;

(ബി) േക�ക�  വിളി�� �റ�് േകസ് ന��ക�  �ദ�ശി�ി�� ഡി�്േള േബാ��ക�
�ാപി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ായമായവ��ം  ,�ീക��ം ഇരി��തിന് �േത�ക സൗകര���  ഒ���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േക�കളി�  ഹാജരാകാനായി വ��വ��് �ാഥമിക കാര���  നി��ഹി��തിനാവശ�മായ
സൗകര��� ഒ���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അ�ിശമന േസനെയ ശ�ിെ���വാ� നടപടി

1375. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അടി�ടി അ�ിബാധ��ാ�� സാഹചര��ി�  അ�ിശമന േസന�െട
�വ��നം െമ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിമാന�ാവള�ളി��� േപാെല പാ�� വാഹന�� അ�ിശമന േസന�് ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി) വീതി �റ� നിര�കളി�െട സ�രി��തിന് സാധി�� തര�ി�� െചറിയ വാഹന��
അ�ിശമന േസന�് ലഭ�മാ�� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) തിരേ�റിയ �ല�ളി� ഫയ� ൈഹ��ക� �ാപി�� കാര�ം സ��ാ� പരിണി�േമാ?

ചാ��ട് ഫയ� േ�ഷ�

1376. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ചാ��ട് േക�മാ�ി ഫയ� േ�ഷ� അ�വദി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ;  താ�കാലികമായി ഫയ�  �ണി�ിെ� വാഹനം �മീകരി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�േ�ാട് ഫയ� േ�ഷ�

1377. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല െകാ�േ�ാട് ഫയ�  േ�ഷ�  ആരംഭി��തി�ളള
�വ��ന�� ഏ�ഘ�ംവെരയായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഫയ�േ�ഷ� �ട��തിന് നിലവി� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ���ീകരി�ി�ളളത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഫയ�േ�ഷെ� െക�ിടംപണി ആരംഭി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി�  എ�് ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

�വാ��ഴ ഫയ� േ�ഷ�

1378. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ ഫയ� േ�ഷ� െക�ിട�ിെ� അപര�ാ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െക�ിട�ിെ� നി��ാണ�ിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം
ആയതിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ ?

െവളളറടയി� ഫയ� േ�ഷ�

1379. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര �േദശമായ െവളളറടയി� ഒ� ഫയ� േ�ഷ� ഇ� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െവളളറടയി�  ഒ� ഫയ�േ�ഷ�  ആരംഭി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാറ�ാലയിെല ഫയ�  േ�ഷനി�  അടി�ാന സൗകര���  �റവാണ് എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇവി�െ� അടി�ാന വികസന�ിനായി എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി ഫയ� േ�ഷ�

1380. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി ഫയ�  േ�ഷെ� േശാച�ാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇവിെട എ�
വാഹന��െ��ം വിവിധ വിഭാഗ�ളിലായി എ� ജീവന�ാ�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ഫയ�  േ�ഷന് സ��മായി െക�ിട�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഫയ�  േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം
നി��ി��തിന് �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇവിെട േജാലി െച�� ജീവന�ാ�, �ാഥമിക �ത���  െച��തിന് ഉ�െ�െട പരിമിതമായ
സൗകര��� മാ���� �ലം ��ി���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) �ലം കെ��ി ഫയ� േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േേമാ?

അ�ിശമനേസന�െട ആ�നികവ�കരണം

1381. �ീ.എം. വി�െസ�്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, അനി� അ�ര
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ിശമനേസന വിഭാഗെ� ആ�നികവ�കരി��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സം�ാന�് അടി�ടി ഉ�ാ�� തീപിടി��ിെ� സാഹചര��ി�  അ�ി �ര� ആഡി�്
നട��തിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ആഡി�് റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് െെകെ�ാ�ാ�േ�ശി��ത്?

െവ�ാനി�രയി� ഫയ� േ�ഷ�

1382. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല െവ�ാനി�രയി�  ഫയ�  േ�ഷ�  ആരംഭി�ാ��
നി�േ�ശ�െളെ��ി�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ നി�േ�ശ�ളിേ�� ഇ� വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

േരാഗികളായ തട�കാ�

1383. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഹപരിചരണം ആവശ��� എ� േരാഗിക�  സം�ാനെ� ജയി�കളി�
തട�കാരായി�െ��റിയി�ാേമാ;

(ബി) വീ�കളി�  ��ഷി��തിനായി േരാഗികളായ തട�കാെര വി�കി�ണെമ�ാവശ�െ���
അേപ�ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ശി�ാകാലാവധി തീരാറായ�ം അടിയ�ര പരിചരണമാവശ����മായ േരാഗികളായ തട�കാെര
വി�െകാ���തി� നിയമതട��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ക�ടഭാഷ ന�നപ���

1384. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ക�ടഭാഷ ന�നപ����് �ടി �ാപ�മാ�� രീതിയി�  സ��ാ�
ഉ�ര�ക�ം ക�ക�ം ഗസ�ം ക�ട ഭാഷയി� �ടി �സി�ീകരി��തിന് ക�ട -മലയാളം ഭാഷ
വിഭാഗം ഉ�െ���ി ഒ� സ��ാ� ��് അ�വദി�ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) ഗവ�െമ�് ��് നിലവി�  ഇ�ാ� ��ത �േദശ�് ഇതിനാവശ�മായ �ല�ം െക�ിട
സൗകര���ം ലഭ�മാ�ിയാ� ��് അ�വദി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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േദശീയ ജലപാത

T 1385.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
,, സി.െക. ആശ
�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൗകര��ദ�ം ഫല�ദ�മായ ഗതാഗത മാ��ം എ� നിലയി�  ജലഗതാഗതം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േദശീയ ജലപാത�െട നി��ാണം എ� ശതമാനം ���ിയാ�ിെയ�ം നിലവിെല അവ�
എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) േദശീയ ജലപാതയി�െട ചര�് ഗതാഗതം ഉറ�ാ�േമാെയ�ം നി��ാണ�ി�� തട���
എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദീകരി�േമാ ?

േദശീയ ജലപാത�െട ആഴം

T 1386.�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ജലപാത�െട ഭാഗമായ ടി.എസ് കനാലിെ� അതി�കളി�� കരി�� ഭി�ിക� ഇടി�്
സമീപെ� കരഭാഗം ന�െ���താ�ം ജലപാത�െട ആഴം �റ��താ�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ി�  ടി.എസ് കനാലിെ� ഇ� കരകളി��� അതി�കളി�
കരി��  ഭി�ി െക�ാ� ഭാഗ��  എ� മീ��  ഉെ�� വ��മാ�േമാ;  ഈ �േദശ�ളി�
സമീപവാസിക���ാ�� ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത ഭാഗ��  ഭി�ി െക�ി
സംര�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ി സംേയാജിത ജലഗതാഗത പ�തി

T 1387.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, എസ്.ശർ�
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി സംേയാജിത ജലഗതാഗത പ�തി കരാ�  നട�ിലാ�ാ�  ഉ�രവായി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട വാ�ാ ഏജ�സി ഏെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി സം�ാന സ��ാരിെ� നിേ�പം എ� േകാടി �പയാണ്;
(ഡി) ഈ പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ം-േകാ��റം േദശീയ ജലപാത�െട നി��ാണ�േരാഗതി

1388. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം-േകാ��റം േദശീയ ജലപാത നി��ാണം ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ്  ;  ഒ�വരി
ഗതാഗത�ിന് സ�മാേയാ;  ഇത് എ�േ��് ക�ീഷ�  െച�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്  ;
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വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ആദ�ഘ��ി�  െകാ�ിയി�  നി�ം ചവറയിേല�് രാസവ��� ബാ��കളി�  എ�ി�വാ�
ആേലാചന�േ�ാ;  ആയതിേല�് അടി�ാന സൗകര���  ഏ�െ���വാ�� നി��ാണ
�വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േദശീയ ജലപാത നി��ാണ�ിെ� ���ീകരണ�ിന് അവേശഷി�� പണിക�
ഏെത�ാമാെണ�ം അവ ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം െവളിെ���േമാ?

വാ�� െമേ�ാ പ�തി

1389. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാ�� െമേ�ാ �വ��ന���് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�െട ഉേ�ശല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ� വാ��െജ�ികെള സംേയാജി�ി�ാണ് പ�തി നട�ാ��ത് ;
(ഡി) ഇൗ പ�തി എ�േ��് �വ��ന�മമാ�ാനാണ് ഉേ�ശി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

��നാ�ിെല ജലപാതക�

1390. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാ�ിെല ജലപാതകളി� മ�് അടി��ത് �ലം ആഴം �റ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ജലപാതക� ��ജ് െച�് ആഴം ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭാഷാ ന�നപ���െട ����

1391. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ�
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭാഷാ ന�നപ� വിഭാഗ�ിെല പിേ�ാ� സ�ദായ�െള�റി�് ഏെത�ി�ം സ�െ�
നട�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� സ�െ� റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ���വ�െട വിവിധ ആവശ���  പരിഹരി�ണെമ�ഭ���ി�െകാ�്
സമ��ി�െ�� എ� പരാതിക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ടി പരാതികളിേ�� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത് എ�തിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ ?

യ�ം ഉപേയാഗി�് �വ��ി�� കളിേ�ാ�ക� ഉപേയാഗി��� �ല�ളള അപകട��

1392. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മതിയായ �ര�ാ �മീകരണ�� ഇ�ാെത യ�ം ഉപേയാഗി�് �വ��ി�� കളിേ�ാ�ക�
ഉപേയാഗി��� �ലം അപകട�� ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം കളിേ�ാ�ക�  ഉപേയാഗി�േ�ാ�  പാലിേ�� �ര�ാ മാനദ���
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എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അനധി�തമായ ഇ�രം സാമ�ിക�  ഉപേയാഗി��വ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

അവയവ മാ�ിവ�� ശ��ിയ ചാ��്

1393. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളി� നട�� കര�മാ� ശ��ിയ,  �ദയമാ� ശ��ിയ,  �� മാ�ിവ��
ശ��ിയ എ�ിവ�് ചികി�ാെ�ലവ് അധികമായതിനാ� സാ����് ജന�ളി� നി�ം മ�ം
പിരിെവ��് ചികി��് ആവശ�മായ പണം കെ�േ�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ സ��ാ�  െമഡി��  േകാേള�കളി�ം ഇ�രം ശ��ിയക�  െച��തിന് സൗകര�ം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതി�ളള സൗകര�ം ഏ�െ���േമാ;

(സി) കര�മാ� ശ��ിയ സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളി� ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ഏെതാെ�
െമഡി�� േകാേള�കളി� ��ത സൗകര�ം ഉ�്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം ശ��ിയക�  സ�കാര� ആ�പ�ികളി�  യേഥ�ം നട�േ�ാ�  സ��ാ�  െമഡി��
േകാേള�കളി� നട�ാനാവാെത േപാ�� സാഹചര�ം വിശദീകരി�േമാ?

ഉൗരകം െഹ��് സബ് െസ�റ� നി��ാണം

1394. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യി� ��േ�രി പ�ായ�ിെല ഉൗരകം എ� �ലെ� െഹ��് സബ് െസ�ററിെ�റ
നി��ാണം ���ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െക�ിടം െപാ�ജന���ായി എ�് �റ�് െകാ��െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത സബ് െസ�ററി� േഡാ��െട ���മായ േസവനം ലഭ�മാ�േമാ ?

വിവിധയിനം പക�� വ�ാധികൾ ബാധി�� മരണം

1395. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാ� കാലയളവി� വിവിധയിനം പനിക�, മ� പക�� വ�ാധികൾ െകാ�� ക�ം �ടിെവളള
�ം വഴി പക�� മ��ി�ം  (വിവിധയിനം) എ�ിവ ബാധി�് എ� േപ� മരണെ��.  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� പരിഹരി�ാ� �ൻ സ��ാ�  എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�;  ഇതിനായി എെ��ാം �തന
ചികി�സാ �വ��ന��, െകാ��നിവാരണ പ�തിക�, ��മായ �ടിെവളളം ലഭ�മാകാ�
േവ� നടപടികൾ എ�ിവ നട�ി ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട അടി�ാന�ി�  സം�ാന�് ��മായ �ടിെവളള ലഭ�ത ആേരാഗ� വ��്
പരിേശാധനാ വിഭാഗം ഉറ�വ��ാ�ം െകാ�� നിവാരണം ഉ�െ�െട�� ���ിക��മായി ഈ
സ��ാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ം എ� വ��മാ�േമാ?

േന�ിംഗ് ട��� നിയമനം
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1396. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ആേരാഗ�വ��ി� കീഴി�  എ� േന�ിംഗ് ട���  ത�ിക നിലവി��്;  ��ത
ത�ികകളി�  �വ��ി��വ�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത,  സ��ീസി�  �േവശി� തീയതി,
ൈബ�ാ���  വഴി സ��ീസി�  �േവശി�വ�, ത�ികയി�  �േവശി� തീയതി എ�ിവ�െട
വിശദവിവരം �ാപനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��സ��ാ�  ��ത ത�ികയി�  നട�ിയ നിയമന�ളി�  അ��ജി�ാ �ലം മാ�ം വഴി�ം,
�ന�േവതന അവധി ഒഴിവ് വഴി�ം,  സീനിേയാറി�ി ന�മായവെര യഥാ�മ��
സീനിേയാറി�ി�ന:�മീകരണം നട�ാെത�ം നട�ിയ നിയമന�� �ന:പരിേശാധി�് അന�ഹെര
ഒഴിവാ�ി അ�ഹെര നിയമി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ��ാ�സ��ീസി��വ� വി�രപഠനം വഴി അംഗീകാരമി�ാ� �ാപന�ളി� നി�് േന�ിംഗ്
ഡി�ി ���ിയാ�ക�ം േന�ിം�ട���  ത�ികയി�  നിയമനം േന�ക�ം െച�ത്
�ന:പരിേശാധി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��സ��ാ� േന�ിംഗ് ട��� ത�ികയി� നട�ിയ നിയമന��മായി ബ�െ�� പരാതികളിേ��
അേന�ഷണം നട�ി �ട�നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െമഡി��/പാരാെമഡി�� �ാഫ് ത�ികക�

1397. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല വിവിധ പി.എ�്,സി, സി.എ�്,സി, താ��് ആ�പ�ി എ�ിവിട�ളി�
എ� േഡാ��, ന�്,  പാരാെമഡി��  �ാഫ് ത�ികകളാണ് ഉളളെത�് തരംതിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം ത�ികക� ഒഴി�് കിട��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അടിയ�രമായി നിയമനം ന��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ-െഹ��് പ�തി

1398. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-െഹ��് പ�തിയി�െട വിവരസാേ�തികവിദ� അടി�ാനമാ�ി ആേരാഗ�േമഖലയി�
എെ�ാെ� േന��ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്  ;  പ�തി�െട ഉേ�ശല����
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ പ�തി വഴി ഒ� േരാഗിെയ സംബ�ി� െമഡി�� വിവര�� ഇ��െന�് സഹായേ�ാെട
എവിെട�ം ലഭ�മാ�� വിിധ�ിലാേണാ പ�തി വിഭാവനം െച��ത് ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇ -െഹ��് പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം,
പ�തി എ�് നട�ിലാ�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

ഇ.സി.ജി െട�ീഷ��മാ�െട ത�ികക�
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1399. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ഇ  .സി.ജി െട�ീഷ��മാ�െട എ� ത�ികക� നിലവി�െ��ം, അവ
എവിെടെയ�ാമാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) താ��് ആ�പ�ിക� �ത� �കളിേല�്ഇ.സി.ജി െട�ീഷ��മാ�െട ത�ികക� ��ി��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആവശ�മായ ത�ികക�  ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�് അേപ�
ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

െഹഡ് േന�് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

1400. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി�  െഹഡ് േന�മാ�െട ആെക എ� ത�ികയാണ് നിലവി��െത�ം ഇതി�
എ�െയ�ം വീതം ഒഴി� കിട�കയാെണ�ം ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�കിട�� എ� ത�ികക� ആേരാഗ� വ��് ഡയറ���് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് ജി�
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െഹ�േന�് ത�ികയിെല ഒഴി�ക� യഥാസമയം ഡി.എം.ഒ കളി� നി�് റിേ�ാ��് െച�ാ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഒഴി�ക�  യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച�ാ�ത് കാരണം �ാഫ് േന�മാ��് യഥാസമയം
െ�ാേമാഷ� ലഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എ�.ആ�.എ�്.എം. വഴി നിയമിതരായി�ളള �ാഫ് ന�മാ�

1401. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.ആ�.എ�്.എം.  വഴി നിയമിതരായി�ളള �ാഫ് ന�മാ��് ശ�ളം ഉയ��ി ന�കിയി�േ�ാ:

എ�ി� ഇേ�ാ� ന��� മാസശ�ളം എ� �പയാണ്;
(ബി) ഇവ��് എെ�ാെ� അവധിക� ആണ് ബാധകമായി�ളളത്;
(സി) ഇ�കാരം നിയമി�െ��ിരി�� വനിതാ ജീവന�ാ��് ന�കിവ�� �സവ അവധി എ�

ദിവസമാണ് എ�് വ��മാ�േമാ?

സമ� ആേരാഗ� നയം

1402. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� ആേരാഗ� നയം �പവ��രി��തിന് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് െെകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്;
(സി) പ�തി�െട നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി�െ��്

വിശദമാ�േമാ?

മട�റ പി.എ�്.സി
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1403. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചടയമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ികവ�� േകാളനി േമഖലയി�  �വ��ി�� മട�റ
പി.എ�്.സി.  യി�  ആദിവാസിക��് ��ത�  ചികി�ാ സൗകര�ം സ�മാ�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട കിട�ി ചികി�ാ സംവിധാനം സ�മാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ഒ�� പി.എ�്.സി. �് െക�ിട സൗകര�ം

1404. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല,  ഒ�� പി.എ�്.സി.  യി� െക�ിട സൗകര�മി�ാെത ജനം �രിതം
അ�ഭവി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�,െക�ിട സൗകര�ം അടിയ�രമായി ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��തം പ�തി

1405. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ാ�സ�  േരാഗിക�െട �ട�  ചികി��ായി നട�ാ�ി വ�ി�� ��തം പ�തി കഴി�  5

മാസമായി എറണാ�ളം ജനറ� േഹാ�ി�� ഉ�െ�െട നിരവധി ആ�പ�ികളി� �ട�ി കിട��
വിവരം സ��ാരിെ�റ ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ക�ാ�സറി� �റെമ കി�നി,  �േ�ാഗം,  കര�
സംബ�ി� േരാഗ���് �ട�ചകി��് �ടി ��തം പ�തി�െട സഹായം വ�ാപി�ി�വാ�
സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ��തം പ�തി�ട�ാനിടയായി�െ��ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന്
സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�് ലാ�ക�

1406. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�് ലാ�ക� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) കാ�ിര��ി ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  �ഖ�ാപി� കാ�് ലാബ് എ�േ��് �വ��നം
ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇതിന് എ� �ക ആവശ�മായി വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിന് ആവശ�മായ അധിക ത�ികക� അ�വദി�േമാ?

�നാനി ചികി�ാ

1407. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി മ�ല�ി� ഒ� �നാനി ചികി�ാ േക�ം ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) �നാനി ചികി� േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

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

43 of 78 Sunday 25 September 2016 03:02 PM



റാ�ി താ��് െഹഡ് ക�ാ�േ��് ആ�പ�ി

1408. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി താ��് െഹഡ് ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി� കാ�ണ� ഡയാലിസിസ് െസ�� അ�വദി�ി�ം
നാളി�വെര �വ��നം ആരംഭി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെ� �വ��നം
ആരംഭി�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡയാലിസിസ് ആവശ��� റാ�ിയിേല�ം സമീപ �േദശ�ളിേല�ം ജന��  ഇേ�ാ�  �െര
�ല�ളിേല�് േപാ�ക�ം യഥാസമയം ചികി� കി�ാതിരി�ക�ം െച��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�� ആ�പ�ികളി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�െട എ�ം പരിമിതമായിരി��തിനാ�
�തിയ േരാഗിക��് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�ാതിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ
സാഹചര��ി�  റാ�ി താ��ാ�പ�ിയി�  അ�വദി� കാ�ണ� ഡയാലിസിസ് െസ�റിെ�
�വ��നം അടിയ�രമായി ആരംഭി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� ��ംബേ�മ വ��ിെല വ��ിംഗ് അേറ�്െമ�്

1409. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആേരാഗ� ��ംബേ�മ വ��ിെല വിവിധ
വിഭാഗ�ളിലായി എ� ജീവന�ാ��് വ��ിംഗ് അേറ�്െമ�് വ�വ�യി�  നിയമനം
ന�കിയി��്; ത�ിക,വ��് ,േപര് എ�ിവ തരംതിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ി മ�ല�ിെല സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല ഒഴി�ക�

1410. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി മ�ല�ിെല സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  വിവിധ ത�ികകളി�  നിലവി��ായി��
ഒഴി�കളി�ം ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഉ�ായി�� ഒഴി�കളി�ം നിയമനം
നട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

മാനസിക െവ�വിളിക� േനരി��വ��ാ�� പ�തിക�

1411. �ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.പി. ഉ�ി
,, െക.��ിരാമ�
,, �ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാനസിക െവ�വിളിക�  േനരി��വ��ായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നിലവി�  നട�ിലാ�ി
വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�് �റേമ ��ത വിഭാഗ�ാ��ായി എെ��ി�ം �തിയ പ�തിക�  ആവി�രി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;
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(സി) ഇവ��് സൗജന� ചികി��ം അവശ�മ��ക�ം �ട�മി�ാെത ലഭി��തിനായി എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ം നിേയാജകമ�ല�ിെല പി.എ�്.സി/സി.എ�്.സി.ക�

1412. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� പി.എ�്.സി/സി.എ�്.സി.ക�  ഉെ��ം അവ
ഏെതാെ�യാെണ�ം അവയിെല �ാഫ് പാേ�� എ�കാരമാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പി.എ�്.സി/സി.എ�്.സി കളിെല ഒഴി�� ത�ികകളി�  ജീവന�ാെര നിയമി��തിന്
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ�-��ംബേ�മ വ��ിെല ത�ികകൾ

1413. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2006-11  കാലയളവി�  ആേരാഗ�-��ംബേ�മ വ��ി�  എ� ത�ികകളാണ് ��ി�ി��ത്;
വ��്, ത�ിക എ�ിവ ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2011-16കാലയളവി�  ആേരാഗ�-��ംബേ�മ വ��ി�  എ� ത�ികകളാണ് ��ി�ത്;
വ��്;ത�ിക എ�ിവ ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�ാട് പി.എ�്.സി.യിെല ഒ.പി. േ�ാ�ിെ� നി��ാണം

1414. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� കാ���ി പ�ായ�ി�, ക�ാട് പി.എ�്.സി.യിെല ഒ.പി. േ�ാ�ിെ�
നി��ാണം ഇനി�ം ���ിയാ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി��ാണം ���ിയാ��തിന് തട���േ�ാ;

(സി) എം.എ�.എ.  �െട എസ്.ഡി.എഫി�  നി�് �ക അ�വദി�് ആരംഭി� ഒ.പി.  േ�ാ�ിെ�
നി��ാണം വ�ഷ��  കഴി�ി�ം ���ീകരി�ാ�� �ലം ജന����ാ�� ��ി��ക�
പരിഹരി��തിനായി അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ണ� ഡയാലിസിസ് െസ��

1415. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി� കാ�ണ� ഡയാലിസിസ് െസ�� ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക�  വിശദമാ�േമാ;  ഇതിനായി നീ�ി വ�ി�� �ക�െട വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�േമാ;

ജി�യിെല ഏെതാെ� ആ�പ�ികളിലാണ് കാ�ണ� ഡയാലിസിസ് െസ��  �വ��നം
ആരംഭി��ത്;

മണിമലയിൽ ക��ണി�ി െഹ��് െസ��
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1416. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണിമല ൈ�മറി െഹ��് െസ�റിെന ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റായി ഉയ��ി
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� അതിന് ആവശ�മായ അധിക ത�ികക� അ�വദി�േമാ;

(സി) കാ�ിര��ി താ��ി� മ� ക��ണി�ി െഹ��് െസ��ക� ഇ�ാെയ�ത് പരിഗണി�് ഇത്
�ാവ��ികമാ�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എറണാ�ളം ഗവ:െമഡി�� േകാേളജിെ� വികസനം

1417. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ഗവ:െമഡി�� േകാേളജിെ� വികസന�മായി ബ�െ��് എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി സംബ�ി�് റിേ�ാ��് സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി� െമഡി�� േകാേളജി� അ�വദി�െ��ി�� �ാഫ് പാേ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതി� ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് ഒഴി� കിട��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പീ�േമട് താ��് ആ�പ�ിയിെല ഒഴി�ക�

1418. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പീ�േമട് താ��് ആ�പ�ിയി�  േഡാ��  ത�ികയിെല നിലവി�� ഒഴി�കളി�  നിയമനം
നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇൗ ആ�പ�ി�െട �വ��നം െമ�െ���വാ� േവ� �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ചടയമംഗലം �ാഥമിക ആേരാഗ�േക�ം

1419. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാരി��ി സ��ാ� െമഡി�� േകാേളജ് ആ�പ�ിേയാട�ബ�മായി �വ��ി�� �ാഥമിക
ആേരാഗ�േക���െട പ�ികയി�  ചടയമംഗലം �ാഥമിക ആേരാഗ�േക�െ��ടി ഉ�െ����
കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) ഇതി��കാര�� �ാഥമിക ആേരാഗ�േക���െട പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ?

ന�ായവില െമഡി�� േ�ാ�ക�

1420. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ആ�. രാമച��
,, െക. രാജ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ��ാരിെ� വിവിധ ഏജ�സിക� നട�� ന�ായവില െമഡി�� േ�ാ�കളി� ഒേര മ��ിന്
പല വില ഇൗടാ�� കാര�ം��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ� മ��് ഒേര വിലയി�  തെ� സ��ാ�  നിയ�ണ�ി�ം സഹകരണ േമഖലയി���
�ാപന�� വഴി വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജിെല കാ�ണ�ാ ഫാ�മസി,  െമഡി��  േകാേളജ് േപയിംഗ്
കൗ��, എസ്.എ.ടി ��സ് ബാ�്, എ�്. എ�.എ�. െെലഫ് െകയ� കൗ�� എ�ിവിട�ളി�
ഒേര മ��്  /െമഡി��  ഉപകരണം പല വില�് വി��ത് തട��തി�ം ഒേര വില തെ�
ഇൗടാ��െവ�് ഉറ�വ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ന�ിംഗ് �ൂ�ക�

1421. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡി.  എ�്.  എ�്.  െ� കീഴി� എ�ന �ിംഗ് �ൂ�ക�ം എ� െജ.  പി.  എ�്.  എ�. െസ�റ�ക�ം
ഉെ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� വിഭാഗ�ളി�ം �ടിന�ിംഗ് ട���മാ�െട ആെക എ� ത�ികക� ഉെ�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) െഎ. എ�. സി. നി�േ�ശ �കാരം ഒ�താം ശ�ള ക�ീഷ� �പാ�ശ െച� സീനിയ� ട���മാ�െട
ത�ികക� ��ി�െകാ�� ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ഇ�വേര�ം ഉ�രവ് ഇറ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ന�ിംഗ് ��കളി� പി. എ�്. എ�. ട���മാ�െട ത�ിക നിലവി� ഉേ�ാ;

(എഫ്) ഉെ��ി�  ആയതിെ� നിയമന�ിന് െഎ.  എ�. സി.  നി�േ�ശ �കാര�� േയാഗ�തക�
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളിെല ഫീസ്

1422. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളി�  െമരി�് അടി�ാന�ി�  �േവശന�ിനായി ഈ വ�ഷം
എ� എം.ബി.ബി.എസ്. സീ�ക� സ��ാരിന് ലഭി�;

(ബി) 2011 �ത� 2015 വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളിെല എം.ബി.ബി.എസ്.
െമരി�് സീ�ി�� ഫീസ് എ� വീതമായി��;

(സി) 2011-15  കാലയളവി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം െമരി�് ഫീസി�  എ� ശതമാനം വ��നവാണ്
ന�കിയിരി��ത്;

(ഡി) ഈ വ�ഷം െമരി�് ഫീസി�  എ� ശതമാനം വ��നവ് ന�കി;  ഫീസ് ഇ�യധികം
വ��ി�ി�ാനിടയാ�ിയ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) മാേനെ��് ക�ാ�യിെല ഫീസി�  ��വ�ഷെ� അേപ�ി�് എ� ശതമാനം വ��നവാണ്
വ��ിയി�ളളത്;

(എഫ്) സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�ക�െട വ�മാനം വ��ി�ി�ാ�ത�� രീതിയി� െമരി�് ഫീസി�
ഇ�യധികം വ��നവ് വ��ിയ��ലം പാവെ�� പല വിദ�ാ��ിക��ം എം.ബി.ബി.എസ്.
�േവശനം സാധ�മാകാെത വ�ിരി�� അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ?

പാറ�ാല മ�ല�ിെല ആ�പ�ിക�
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1423. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല മ�ല�ിെല മലേയാര �േദശമായ െവളളറടയി�  �വ��ി�� ആന�ാറ
സി.എ�്.സി. താ��ാ�പ�ിയായി ഉയ���തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പാറ�ാല ഗവ�െമ�് ആ�പ�ിയി� ഒ� ആ�ിഡ�് േ�ാമാ െകയ� �ണി�ം ഒ� ഡയാലിസിസ്
െസ��ം �ട��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ചികി�ാ െചല�ക�

1424. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല  (മ��ി െ�ഷ�ാലി�ി,  െ�ഷ�ാലി�ി ഉ�െ�െട)  ചികി�ാ െചല�ക�
നിയ�ി��തി�ം ഏകീകരി��തി�ം നിലവി� നിയമ��േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� നിയമം െകാ�വ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

താ��് ആ�പ�ികളിെല െ�ഷ�ാലി�ി േകഡ�കൾ

1425. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��രി��, നീേലശ�രം താ��് ആ�പ�ികളി� െ�ഷ�ാലി�ി േകഡറി�
എ� ത�ികക� ഉെ��ം ഈ ത�ികയി� എ�േപ� േജാലി െച��െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈഗനേ�ാളജി,  ��ിക�െട െ�ഷ�ലി�് വിഭാഗ�ളിൽ ഇേ�ാ� ഇവിട�ളി� എ� ഒഴി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �സവ ചികി� നട�ി�� ഈ ആ�പ�ികളി�  ഇേ�ാ�  ചികി� നട�ാ�  കഴിയാെത
വ��തിെ� കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ� പരിഹരി�ാ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ?

��� െ�ഷ�ാലി�ി േകഡ�

1426. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ി�് ���  െ�ഷ�ാലി�ി േകഡ�  അ�വദി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ആവശ�കത സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െഡ��-െമഡി�� കൗ�സി�കളി� രജിേ�ഷന് ന��� അേപ�ക�

1427. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല െഡ��-െമഡി��  കൗ�സി�കളി�  രജിേ�ഷന് ന��� അേപ�യി�
�ഖമ�നയി�് എ�� (തല�ം ക��ം മറ�ത്) േഫാേ�ാ ആയത് കാരണം രജിേ�ഷ� നടപടിക�
���ിയാകാതിരി�� സംഭവ�ൾ ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�ഇ�രം േക�കളിെല തട��� നീ�ി രജിേ�ഷ� നടപടിക� ���ിയാ�ാ� നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ?

താ��്, ജി�ാ, ജനറ� ആ�പ�ികളി� മാനദ�����സരി�ളള ത�ികക�

1428. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�ജ�് �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�, സം�ാന�് അ�േ�ഡ് െച�െ�� താ��്,
ജി�ാ, ജനറ� ആ�പ�ികളി� മാനദ�����സരി�ളള ത�ികക� ��ി�ാ� എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി� ;വ��മാ�ാേമാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

മാ�� പി.എ�്.സി.

1429. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  സി.എ�്.സി.  ആയി �വ��ി��തിന് ആവശ�മായ ഭൗതിക സാഹചര���,

മ��െ�ാഴിലാളിക�ം പാവെ��വ�ം ആ�യി��, ക�� ജി�യിെല മാ�� െെ�മറി െഹ��്
െസ��, സി.എ�്.സി.  ആ�ി ഉയ���തി�ം കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ണെമ�് ആവശ�െ��് ന�കിയ നിേവദന�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം
ന��േമാ?

പാ�മസാല േപാ�� ലഹരി വ���

1430. �ീ.പി.െക.��ാലി��ി
,, പി.െക.അ� റ�്
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.പാറ�� അ�ു� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�മസാല േപാ�� ലഹരി വ���  േച�� മിഠായിക�  ��  പരിസര�ളി�
വി�ഴി�െ���െ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  അ� സംബ�ി�് ആേരാഗ� വ��് പരിേശാധന നട�ി സാ�ി�ക�
പിടിെ���ി�േ�ാ; പരിേശാധനാ ഫലം ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) �� പരിസര�ളിെല�ം, ��ിക� ��തലായി എ�� �േദശ�ളിെല�ം ക�വട േക��ളി�െട
വി�പന നട�� ഭ��വ���ം മ� ഉപേഭാഗ വ���ം നി�ിത കാലയള�കളി�  സാ�ി�
പരിേശാധന നട�ി അവയിൽ ഹാനികരമായ വ��ളിെ��് ഉറ� വ��ാ� നി�േ�ം നൽ�േമാ?

ഞാറ�� താ��് ആ�പ�ി

1431. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഞാറ�� താ��് ആ�പ�ിയി� േഡാ��മാ�െട�ം പാരാ െമഡി�� �ാഫിെ��ം േസവനം
ഉറ� വ���തി�ം കിട�ി ചികി� സാധ�മാ��തി�ം സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� മ�ഷ�ാവകാശ ക�ിഷെ� ഇടെപട� ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷനി� നി�ം ഏെത�ി�ം തര�ി�� നി�േ�ശം സ��ാരിന് ന�കിയി�േ�ാ;
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വ��മാ�ാേമാ; എ�ി� സ��ാ� സ�ീകരി� �ട�നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

അന�ീഷ� െച�� േഡാ��െ�തിെര�� പരാതിക�

1432. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�ലി ന�കാ�തിെന �ട��് കാസ�േഗാഡ് ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  നി�് ആദിവാസി
�വതിെയ ശ��ിയ നട�ാെത ഇ�ഴി� ആഗ�് മാസ�ി� നി�ബ����ം ഡി�ചാ��്
െച� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) അന�ീഷ� െച�� േഡാ��െ�തിെര ഒേ�െറ പരാതിക� ഉ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി  ,ഈ ആ�പ�ിയി�  നി�് ഓ�േറഷന്
വിേധയരായവരി�നി�് �ടി വിവര�� േശഖരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ?

പഴയ�ാടി താ��ാ�പ�ി

1433. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല പഴയ�ാടി താ��ാ�പ�ിയി�  ����െ�െട ആവശ�മായ
ത�ികക�ം അടി�ാന സൗകര��ം ഉ�ാ��തി�് സമ��ി� നിേവദന�ി�  എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി െപാ�മരാമ�് ത�ാറാ�ി സമ��ി� ആറ് േകാടി
�പ�െട എ�ിേമ�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭി�ാനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��േരാഗം വ��ി�ാ�ളള കാരണ��

1434. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��േരാഗിക�െട എ�ം �ടി വ�� സാഹചര��ി�  സ��ാ�/സ��ാേരതര
�ാപന�� ഇ�മായി ബ�െ��് പഠന�� വ��ം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, ��േരാഗം വ��ി�ാ�ളള കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി�, ഈ േമഖലയി� പഠനം നട��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ി�െട വികസനം

1435. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ി�െട വികസന�ിനായി സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ി ����വ��നസ�മാ��തിനാവശ�മായ േഡാ��, േന�് അട���
�ാഫിെ� നിയമന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആവശ�മായ ��വ� �ാഫിെന�ം അടിയ�രമായി നിയമി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  സ�ജ�മാ�െട ഒഴി�ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി�,ഒഴി�ക� നിക��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല �ാഥമിക ആേരാഗ� േക���

1436. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല �ാഥമിക ആേരാഗ� േക���െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ;  ��തായി
�ഖ�ാപി� കാ�ാ�ട താ��് േക�മായി താ��് േഹാ�ി��  ആരംഭി��തിന്
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; ഇതിനായി ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

ച��ളം ക��ണി�ി െഹ��് െസ��

1437. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച��ളം ക��ണി�ി െഹ��് െസ�� ഇ�പ�ിനാ� മണി��ം �വ��ി�ി��തിനാവശ�മായ
അടി�ാന സൗകര��� ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി� ഒഴി�� ത�ികകളി� നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െമഡി�� റീഇംേ��്െമ�റ്

1438. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം അവ�െട ��ംബാഗ���ം െമഡി��  റീഇംേ��്െമ�റ്
അ�വദി�േ�ാ� �പാ�ശ ന��� െമഡി�� ഓഫീസ�െട േപര് വിവരം െപ� ന�� സഹിതം
േരഖെ���� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയ� നട�ാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െമഡി��  റീഇേ��്െമ�റ് അ�വദി��തി�  ആേരാഗ� വ��ി�  എെ��ി�ം െവ�ി�്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ സംബ�ി�് ആേരാഗ� വ��് ഏെത�ി�ം അേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ?

ക�ാ�സ� േരാഗം

1439. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ാ�സ�  േരാഗം വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  െമ�െ�� ചികി�ാ
സൗകര���  ഏ�െ����തി�ം േരാഗം േനരെ� കെ���തി�ം എെ��ാം
സൗകര��ളാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ സ��ാ� താ��് ആ�പ�ികളി�ം ക�ാ�സ� േരാഗ നി��യ�ിനായി �േത�ക �ിനി�ക�
ആരംഭി�േമാെയ�ം പരിശീലനം േനടിയ ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി�േമാെയ�ം
െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) 18  വയ�ി� താെഴ��വ��ായി ക�ാ�സ�  േരാഗ ചികി� സൗജന�മായി ന�കി വ��
പ�തിക�  നിലവി�േ�ാ;  ഏെത�ാം ആ�പ�ികളാണ് ഇൗ ആ��ല�ം ന�കി വ��ത്;
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വിശദാംശം ന��േമാ?

െവളളാനി�ര സാ�ഹിക ആേരാഗ� േക�ം

1440. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല െവളളാനി�ര സാ�ഹിക ആേരാഗ� േക�െ� താ��്
ആ�പ�ിയായി ഉയ���തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��കാല�ളി�  ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം െ�ാേ�ാസ�  ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  സ�ീകരി�
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

പ�നംതി� ജി�യിെല �ഡ് ബാ�ക�

1441. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി� ഏെതാെ� ആ�പ�ികേളാട് അ�ബ�ി�ാണ് �ഡ് ബാ�ക� ഉ�ത്;
(ബി) ര�ദാന�ിന് സ��രായവ�െട ര�ം േശഖരി�് ��ി�ാ�  താ��ക�  േക�ീകരി�്

സംവിധാനം ഇ�ാ�തിനാ�  േരാഗിക��് യഥാസമയം ര�ം ലഭി��തിന് അ�ഭവെ���
��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  അതിനാ�  എ�ാ താ��് െഹ�ക�ാ�േ��ക�  വെര��ിട�ം
ര�ബാ�് ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) റാ�ി താ��ാ�പ�ിയി�  ഇ�രെമാ� �ണി�് ആരംഭി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ആ�റി റിേ�ാ െെവറ� െതറാ�ി െസ��

1442. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ആ�റി റിേ�ാ െെവറ�  െതറാ�ി െസ�റി�  (ART)  വിദ�ധ
േഡാ��മാരി�ാ�� �ലം എ�്.ഐ.വി.  ബാധിതരായ േരാഗിക�  ��ി���ഭവി�� വിഷയം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ന�കാേമാ?

നാ��െട കടിേയ�് ആ�പ�ിയി� എ��വ��് ആവശ�മായ മ��ക�െട ലഭ�ത

1443. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ��െട കടിേയ�് ആ�പ�ിയി� എ��വ��് ആവശ�മായ ��ിെവ�ക� എ���തി��
മ��ക�  ലഭ�മാേണാ;  പല ആ�പ�ികളി�ം മ��ക�  േ�ാ�ിെ��് പറ�് േരാഗികെള
പറ� വി�� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െത��നാ��െട കടിേയ�വർ�് ആവശ�മായ മ��ക� സം�ാനെ� സി.  എ�്  . സി.കളി�ം
പി.  എ�്  .  സി.കളി�ം �ടി ലഭ�മാ�േമാ;  ഇതിന് ജി�ാ െമഡി�� ഓഫീസ�മാ��് ആവശ�മായ
നി�േ�ശം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ഇ��ലി� മ��ക�െട �ണനിലവാരം

1444. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിതരണം െച��  'ഇ��ലി�' മ��ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന്
നിലവി�ളള സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ണനിലവാരമി�ാ� ഇ�രം മ��ക�  വിതരണം െച�� വിതരണ�ാ��ം
ക�നിക��െമതിെര നടപടി സ�ീകരി��തിന് നിലവി�ളള സംവിധാനം എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് �ണനിലവാര�� മ��ക�  തെ�യാണ് വിതരണം െച��െത�് ഉറ�്
വ��ാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െവ�ിട�് പ�ായ�ിെല നി��ാണം ���ിയായ ആ�പ�ി െക�ിടം േരാഗിക��ായി �റ�്
െകാ���ത് സംബ�ി�്

1445. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യി�  െവ�ിട�് പ�ായ�ിെല േതായ�ാവി�  നി��ാണം ���ിയായ ആ�പ�ി
െക�ിടം നാളി�വെര േരാഗിക��ായി �റ� െകാ��ി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നി��ാണം ���ിയായ ��ത െക�ിട�ി�  കിട�ി ചികി��ായി എ� െബ�ക�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ� ഫ�് െചലവഴി�് നി��ി� ��ത െക�ിടം �റ� �വ��ി�ി�ാ� അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

നാ��െട കടിേയ�വ��് ന�� വാ�ി�

1446. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.പാറ�� അ�ു�
,, സി.മ��ി
,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാ��െട കടിേയ�വ��് ന�� വാ�ിെ� പരാജയേ�ാത് സംബ�ി�് പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േപവിഷബാധേയ�വ��് ന�� വാ�ി�, പരാജയെ�� േക�ക�  സം�ാന�് റിേ�ാ��്
െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�ി റാബിസ് വാ�ിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി�� സംവിധാന�േ�ാ;  പരിേശാധന
നട�� ലാ�ക�െട വിവര�� ന�കാേമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നായ�െട കടിേയ�വ�െട വിവര�� േശഖരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വ��മാ�േമാ?

��നാടിെല �ാഥമികാേരാഗ�േക���
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1447. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാടിെല �ാഥമികാേരാഗ� േക���െട അടി�ാന സൗകര��� വികസി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത �ാഥമികാേരാഗ� േക��ളിെല േഡാ��മാ�െട�ം പാരാെമഡി�� �ാഫിെ��ം ഒഴി�ക�
നിക��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ�-സ�കാര� ലാ�ക�െട �വ��നം

1448. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� �വ��ി�� സ��ാ� ലേബാറ�റികളി� (എ�്.എം.സി നട��വയി�) കഴി�
സ��ാരിെ� കാല�് വ�ത�� നിര�ി�  ലാബ് ഫീസ് ഈടാ�ി വ�ി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ

(ബി) സ�കാര� ലാ�ക� നിയ�ണമി�ാെത േരാഗികളി� നി�ം ഫീസ് ഈടാ���ം േയാഗ�തയി�ാ�
ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി� പരിേശാധന നട���ം ��ിമ മ��ക� ഉപേയാഗി�� പരിേശാധന
നട���ം നിയ�ി�ാ�  ഒ� നിയമ നി��ാണം കഴി� സ��ാരിെ� കാല�്
നട�ാതി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം സ�കാര� ലാ�ക�െട �വ��ന�� നിയ�ി�ാ�ം എ�്.എം.സി നട�� ലാ�കളി�
ഏകീ�ത ഫീസ് നട�ിലാ�ാ�ം േവ� നിയമനി��ാണം ഉ�െ�െട എെ��ാം നടപടിക�
ൈകെ�ാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

ഭ���ര�

1449. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� �ര�ാ വ��ി� എ� സ��ാ� ജീവന�ാ� േജാലിെച�വ��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ��് ശ�ിെ���ാ�� ഏെത�ി�ം ക��പ�തി സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േഹാ��കളി�  എ� പരിേശാധന നട�ിയി��്  ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഭ���ര�ാ േബാധവ�കരണ�ി� േവ�ി ��ത വിഷയം ��  പാഠ�പ�തിയി�
ഉ�െ���േമാ; വിശദമാ�േമാ?

െച��� താ��് ആ��േവദാ�പ�ി

1450. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച��� താ��് ആ��േവദാ�പ�ി�േവ�ി �ല�ം ഫ�ം ഭരണാ�മതി�ം ലഭി�ി�ം െക�ിടം
പണി �ട��തി�� കാലതാമസെമെ��് വ��മാ�ാേമാ?

ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക�
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1451. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ിെല താ��ാ�പ�ി, �ാഥമികാേരാഗ� േക���, ��ംബേ�മ ഉപേക���
എ�ിവിട�ളിെല േഡാ��മാ�  അട��� ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക�  ഏെത�ാം �ല�ളി�ം
ഏെത�ാം ത�ികകളി�മാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഒഴി�� േക��ളി� ആവശ�മായ ജീവന�ാെര
നിയമി��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ംബാേരാഗ� േക���

1452. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��െള ആ�നിക ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ഈ ��ംബാേരാഗ� േക��ളി�  എെ��ാം സൗകര���
ഏ�െ���ാനാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒ� നിേയാജക മ�ല�ി�  എ� ആ�നിക ��ംബാേരാഗ� േക���
ആരംഭി�ാനാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ; നിലവി�� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��െള ഈ
നിലയിേല� മാ�ാ� സ�ീകരി�� മാനദ��� എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��െള ആ�നിക ��ംബ ആേരാഗ�
േക��ളാ�ി മാ�െമ�ം അവ ഏെത�ാെമ�ം ഉ�തിെ� മ�ലം തിരി�� വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ; ഇതി�� നടപടിക� ആരംഭി�കഴിേ�ാെവ�് വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ�വ��് ഡയറേ��കളിെല തീ��ാകാ� ഫയ�ക�

1453. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��് ഡയറേ��കളിെല പല െസ��കളി�ം ഫയ�  നടപടിക�  തീ��ാകാെത
കിട��കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവിട�ളി�  ലഭ�മാ�� തപാ�ക�  എ� ദിവസ�ിനകം െസ�നി�  ന�����്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െസ��  ���്,  �ാ��് എ�ിവ�െട അഭാവ�ി�  ഫയ�  സ�ി�് െച�ാ�  അതാത്
െസ��കളിെല സീനിയ� ജീവന�ാെര�ം �ാ��മാെര�ം �മതലെ���ി ന�കാ� എെ��ി�ം
തട�ം ഉേ�ാ;

(ഡി) െമഡി�� റീ ഇംേബ�്െമ�ിന് ഉ�െ�െട�� അേപ�ക� മാസ�ളായി തീ��ാകാെത കിട��
കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത അേപ�കളി� ഡി.എ�്.എസ് ജീവന�ാ�െട അേപ�കളി�, മ�് വ��കെള അേപ�ി�്
എ� കാലതാമസ��ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�ജനാേരാഗ�ം

1454. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക. ആ�സല�
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
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മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�ജനാേരാഗ�േമഖല�െട നിലവിെല അവ� ഗൗരവമായി
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�ജനാേരാഗ�േമഖല ശ�ിെ����തിന് സമ�മായ എെ��ി�ം പ�തിക�  ആ��ണം
െച��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ാമ�ളിെല സ��ാ� ആ�രാലയ�ളി� ��ംബ േഡാ�� സംവിധാന�ം ഓേരാ വ��ി�െട�ം
ആേരാഗ� വിവര�� ഓ�ൈലനി� േശഖരി�� ഇ-െഹ��് സംവിധാന�ം നട�ാ��തിന്
പ�തി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

പക��വ�ാധി നി��ാ��നം

1455. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം പക��വ�ാധിക�  നി��ാ��നം െച��തി�� പ�തികളാണ്
സ��ാ� ആ��ണം െച��ത്;

(ബി) പക��വ�ാധി നി��ാ��നം െച��തി�  സം�ാനം േനരി�� �ധാന െവ�വിളിക�
ഏെത�ാമാണ്; ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ���്;

(സി) നി��ാ��നം െച�തായി കണ�ാ�െ��ി�� േരാഗ�� സം�ാന�് റിേ�ാ��് െച�െ���
സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം േരാഗ�ളാണ് ഇ�ര�ി�  റിേ�ാ��്
െച�െ��ി��ത്;

(ഡി) പല ര�ിതാ��ം �����് �തിേരാധ മ��ക� ഉപേയാഗി��തിന് വി�ഖത കാണി��
സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ �വണത ഇ�ാതാ��തിന് ആവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�െസേ�ാസിസ് േരാഗം

1456. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�കാലികളിൽ വർ�ി� വ���െസേ�ാസിസ് േരാഗം മ�ഷ�രിേല�് പകരാ�
സാധ�ത��തായി പഠന�� െതളിയി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�രം േരാഗ��  മ�ഷ�രിേല�് പകരാതിരി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

പന�� 24x7 പി. എ�്.സി.

1457. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല പന��  �ാമപ�ായ�ി�  �വ��ി�� പന��  പി,
എ�്.സി., 24x7പി. എ�്.സി. ആയി ഉയ��ാ�� െ�ാേ�ാസ� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� നടപടിക� ഏ�വെരയായി; വിശദമാ�േമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല ലേബാറ�റി െട�ീഷ�� േ�ഡ് -II ഒഴി�ക�
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1458. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി� ലേബാറ�റി െട�ീഷ�� േ�ഡ്  -II ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��ം
അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

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

(സി) ��ത ത�ികയിേല�� നിയമന�ിന് പി.എസ്.സി റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;എ�ി�
വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ലാബ് അസി��് (ഡയാലിസിസ്) ത�ിക

1459. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡിേ�ാമ ഇ�  ഡയാലിസിസ് െടേ�ാളജി,  േപാ�് �ാ�േവ�് ഡിേ�ാമ ഇ�  ഡയാലിസിസ്
െടേ�ാളജി എ�ീ േയാഗ�ത േനടിയ എ� േപ�  േകരള പാരാെമഡി�� കൗ�സിലി�  രജി��
െച�ി��്;

(ബി) പി.എസ്.സി.  വി�ാപനം നട�ിയ ലാബ് അസി��്  (ഡയാലിസിസ്)  കാ�ഗറി നം.  368/15

ത�ികയി�, േമ� േയാഗ�ത��വെര പരിഗണി�ാ�തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േയാഗ�ത��വെര ഡയാലിസിസ് െട�ീഷ�� ത�ികയിേല�് പരിഗണി��തിനാവശ�മായ
വിവര�� പി.എസ്.സി., െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� ഫീസ് വ��നവ്

1460. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011  �ത�  2016  വെര സ�ാ�യ െമഡി��  ഫീസ് എ�യായി�െ��ം ഓേരാ വ�ഷ�ം
വ��ിയ വ��നവ് എ� �പ വീതമായി�� എ��� വിശദവിവരം വ�ഷം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2011 �ത� 2016 വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം ഫീസിന�ി� ഉ�ായ വ��നവ് ശതമാന�ണ�ി�
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ�ാ�യ െമഡി�� ഫീസ് വ��നവ് പി�വലി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളിെല �േവശനം

1461. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, എ�. ഷം��ീ�
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� സ�ാ�യെമഡി��  �േവശന�ി�ളള ഫീസ് നിര�ക�  നി�യി�തിെ�
മാനദ�ം എ�ായി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�� ശതമാനം െമറി�് സീ�കളി�  സ��ാ�  നിര�ി�  പാവെ�� വിദ�ാ��ിക��
പഠി�ാ�േ�ശി�് നട�ാ�ിയ സ�ാ�യ സംവിധാനം ഈ നിലയിലായതിെ� കാരണ�െള�റി�്
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അേന�ഷി�േമാ?

െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല േസാഷ�� വ��� നിയമനം

1462. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല േസാഷ��  വ���  ത�ിക�് െ�ഷ��  ��  നിലവി�േ�ാ;

എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േസാഷ�� വ��� ത�ികയി� നിലവി�� ഒഴി�ക�, ��ത ത�ികയി� േജാലി െച��വ�െട
വിവരം എ�ീ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� േസാഷ�� വ��� (എം.എസ്.ഡ�ി�.)  ത�ിക നിലവി�േ�ാ;

എ�ി�, ത�ിക ��ി� സ��ാ� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ; ഉ�രവ് നട�ിലാ�ിയേ�ാ�
ഈ ത�ിക�െട െ�ഷ�� �ളി� മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല േസാഷ��  വ���  ത�ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത
എം.എസ്.ഡ�ി�.  ആ�ാ�  വ��് സ��ാരിന് െ�ാേ�ാസ�  ന�കിയി�േ�ാ;  ��ത
െ�ാേ�ാസലിേ�� സ��ാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) എം.എസ്.ഡ�ി�.  അടി�ാന േയാഗ�ത�കാരം ഈവ��ി�  േസാഷ��  വ���  ത�ികയി�
ഏെത�ി�ം �ിര/താ��ാലിക നിയമനം നട�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) േസാേഷ�ാളജിയി�  ബി�ദം/ബി�ദാന�ര ബി�ദ�ി�പകരം എം.എസ്.ഡ�ി�.  േയാഗ�തയായി
മാ��ത് നിലവി�  സ��ീസി��വ�െട നിയമന�ി�ം�േമാഷ�ം തട�ം ��ി�െമ��
വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) േസാഷ��വ���  ത�ിക�െട അടി�ാന േയാഗ�തയി�  േസാേഷ�ാളജി ബി�ദം/ബി�ദാന�ര
ബി�ദം മാ�ി എം.എസ്.ഡ�ി�.  ആ�ാ�� �� സ��ാരിെ� തീ�മാനം �നഃപരിേശാധി�ാ�ം
നിലവി�� േയാഗ�ത നിലനി��ാ�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാനെ� പാരാെമഡി�� േകാ�ക�

1463. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  നിലവി�� പാരാെമഡി��  േകാ�ക�  ഏെതാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിനക�് നട�� പാരാെമഡി��  �ാപന��  ഏെത�ാെമ�് ഗവ�െമ�്,
എയിഡഡ്, അ�എയിഡഡ് എ� �മ�ി� ഇവ�െട േപ� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പാരാെമഡി�� �േവശനം ഏ� രീതിയിലാണ് നട��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ; ഇവ�് �േവശന
പരീ� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െന���ം ആ��േവദ ആ�പ�ി

1464. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന���ം ആ��േവദ ചികി�ാലയം ആ��േവദ ആ�പ�ിയായി ഉയ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിന് ആവശ�മായ അധിക ത�ികക� അ�വദി�േമാ?
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േകരളാ െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷ�

1465. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷ� വിതരണം െച�� വ�ത�� മ��ക��് ഒേര
രീതിയി�� �റം കവ�ക�  ഏ�െ���ിയത് �ലം മ�� മാറിേ�ാ��തി�� സാധ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  മ��ക�െട േലബ�കളി�  ഉപേയാഗി�� അ�ര��െട വലി�ം,  �ാഫി�്
പാേ��, നിറം,  മ��ക�െട �ി�്,  കവ�  എ�ിവ സംബ�ി�് എെ��ി�ം നിബ�നക�
നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവിലിെ��ി� ഇതിന് മാനദ��� ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

മ��ക�െട �ണനിലവാര�ം കാര��മത�ം

1466. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയതായി മാ���ിെല�� മ��ക�െട �ണനിലവാര�ം,  കാര��മത�ം പരിേശാധി�്
ഉറ�വ����തിനായി എെ��ാം സംവിധാന�� നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാന��  ഫല�ദമായി �വ��ി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിനായി എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�വാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഫാ�മസി �ാ�ീസ് റ�േലഷ� ആ�് 2015

1467. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫാ�മസി �ാ�ീസ് റ�േലഷ� ആ�്  2015  നട�ിലാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�
സ�ീകരി�ത്;

(ബി) 8  മണി�റി� ��ത� �വ��ി�� െമഡി�� േഷാ�കളി� ഒ�ി� ��ത� ഫാ�മസി�ിെന
നിയമി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ിനി�ക��് �ഗ് ൈലസ�സ് നി�ബ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മ�� സംഭരണ േക��ളി� (േഹാ�െസയി� കടകളി�) ഫാ�മസി�ിെന നിയമി�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

��തി ചികി�ാ േക���

1468. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സ��ാ�  ��തി ചികി�ാ േക��ളി�  കിട�ി ചികി�
ലഭ�മാ��െതവിെടെയാെ�യാെണ�ം എ�ാ ജി�കളി�ം ��തിചികി�ാ േക���
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ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

��തിചികി�സാ േക��ളിെല ന�മാ�

1469. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ��തി ചികി�സാ േക��ളി� ആ��േവദ ന�മാ�െട േസവനമാണ് ലഭ�മാ��ത്
എ��ം ആ��േവദ ന�മാ�െട േസവനം ��തി ചികി�സാ രീതി�് അപര�ാ�മാെണ�ളള
വിവര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േക� ഗവ�െമ�് ആ�ഷ് വിഭാഗം നട�� ന�ിംഗ് േകാ�ായ �ി.എ.�ി.സി.  പാസായവെര
��തിചികി�സാ േക��ളി� ന�മാരായി നിയമി��തി�ളള നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ്;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഓ�ിറ പര�� േ���ിെല �ാ�ിക് മാലിന���

1470. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിറ പ��് വിള�് മേഹാ�വേ�ാട�ബ�ി�് പതിനായിര�ണ�ി� ഭ�ജന��
�തിദിനം എ�� ഓ�ിറ പര�� േ���ി�  വാണിഭ�ാ�, ഭ�ജന��  എ�ിവ�
ഉപേയാഗി�� �ാ�ിക് മാലിന���  ഇവിെട ��തരമായ പാരി�ിതിക ��ം ��ി���്
എ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�, ഇവിെട �ാ�ിക് നിേരാധിത േമഖലയായി
�ഖ�ാപി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

'േ�ഹ��ശം പ�തി'

1471. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, സ�ി േജാസഫ്
,, േറാജി എം. േജാ�
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ��ര� മിഷെ�  'േ�ഹ��ശം പ�തി'യി�  ഉ�െ���ി െപ�ഷ�  ലഭി��ത്
എ�േപ��ാണ്;  �തിമാസം എ� �പയാണ് ഇവ��് െപ�ഷനായി
അ�വദി�ി��ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വയനാ�ിെല അവിവാഹിതരായ അ�മാെരെയ�ാം ഈ പ�തി�െട കീഴി�  െകാ�വ�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�ാവെര�ം ഉ�െ���ിെ�ാ�് െപ�ഷ� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള സാ�ഹ� �ര�ാമിഷെ� ൈബേലാ

1472. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സാ�ഹ� �ര�ാമിഷെ� ൈബേലാ�് സ��ാ� അംഗീകാരം ന�കിയി�ളളതാേണാ; എ�ി�
സ��ാ� ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� അതി�േശഷം േഭദഗതിക� വ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�
എെ�ാെ� േഭദഗതിക� വ��ിയി��്; ��ത ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ൈബേലാ �കാരം ഗേവണിംഗ് േബാഡി/എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി/  എ�ിക��ീവ് ഡയറ�� എ�ിവ�െട
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�മതലക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷനിെല നിയമന��  നട��തിന് ൈബേലാ �കാരം
�മതലെ���ിയിരി��ത് ആെരയാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� അംഗ�വാടിക�

1473. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം നിേയാജക മ�ല�ി�  വാടക െക�ിട�ി�  �വ��ി�� എ� അംഗ�വാടിക�
ഉെ��ം അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�ളള അംഗ�വാടിക��് സ��മായി �ല�ം െക�ിട�ം ഉ�ാ��തി�ളള നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�തി തരംഗം പ�തി

1474. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, അ�� �കാശ്
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��് '�തിതരംഗം' പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല���� എെ��ാമാണ്;
(സി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(ഡി) എ� �ക�െട സഹായമാണ് പ�തി വഴി ഇ�വെര ന�കിയി��ത്?

സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷ�

1475. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷനിെല ഓേരാ ത�ികയി�ം നിയമന�ി� േവ� േയാഗ�ത�ം നിയമനരീതി�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷനി�  കരാറടി�ാന�ിേലാ
ദിവസേവതനാടി�ാന�ിേലാ നിയമന��  നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  നിയമന��  നട�ിയ
ത�ിക,  നിയമനം ലഭി�വ�െട േപര്,  വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത,  െതരെ��� രീതി,  ഇ��വ�
േബാ�ഡിെ� ഘടന എ�ിവ ലഭ�മാ�േമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷനിെല നിയമനം

1476. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷനി�  വിവിധ ത�ികകളി�  നിയമനം നട��തി�� മാനദ���
നി�യി�് സ��ാ� ഉ�രവ് ന�ിയി�േ�ാ;

(ബി) മിഷ� �പീകരണ�ി� േശഷം ഗേവണിംഗ് േബാഡി�ം എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി�ം േയാഗം േച��്
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വിവിധ ത�ികക�െട നിയമന മാനദ���ം,  േയാഗ�ത�ം ച�� െച�് അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഓേരാ ത�ിക�ം അ�കാരം അംഗീകരി� േയാഗ�ത,  നിയമന മാനദ�ം,  െതരെ���
രീതി എ�ിവ എ�ായി�� എ�തിെ� വിശദവിവരം ന�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  ഉ�ര� വഴി നിയമന മാനദ�ം നി�യി�് ന�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഏ�
മാനദ��ളാണ് �ാബല��ി��െത�ം അത് എ�ാമെ� എ�ിക��ീവ് , ഗേവണിംഗ് േബാഡി
തീ�മാന �കാര��താെണ�ം വ��മാ�േമാ; പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

നഗ��, പഴയ��േ��, കരവാരം ,�ളിമാ�്, കിളിമാ�� �ാമപ�ായ�കളിെല അംഗ�വാടിക�

1477. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗ��, പഴയ��േ��, കരവാരം, �ളിമാ�്, കിളിമാ�� �ാമപ�ായ�കളിലായി േ��് �ാ�
ഫ�പേയാഗി�ം  ,  നബാ�ഡ് സാഹയ�ാ�ം എവിെടെയ�ാമാണ്  2014-15,  2015-16

വ�ഷ�ളി�  അംഗ�വാടി നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായെത�ം ഓേരാ�ിേ��ം
നി��ാണ �വ��നം ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �വ��ി�ം എ� �ക വീതമാണ് അ�വദി�ി��െത�ം,  നി��ാണ �വ��ന�ിന്
േമ�േനാ�ം വഹി�� ഏജ�സി ഏതാെണ�ം,  നി��ാണ �വ��നം എ�േ��
���ിയാ�െമ�ം, ഓേരാ ���ി�ം കരാ� എ��ിരി��ത് ആരാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

അംഗ�വാടി ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� ആ��ല���

1478. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗ�വാടികളി�  െഹ���, വ���  ത�ികയി�  േജാലി െച�് വിരമി�വ��് എെ��ാം
തര�ി�� െപ�ഷ� ആ��ല��ളാണ് ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപ�ഷ�  �ക വ��ി�ി�െകാ�് ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�തിന് േശഷം ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദവിവര�ം ഉ�രവിെ� പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികകളി�  േജാലി െച�ി��വ��് ലഭ�മാ�� െപ�ഷ�  ആ��ല���
�റവാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��ക�െട കീഴി� നട�ിവ�� സഹായപ�തിക�

1479. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��ക�െട കീഴി�  നട�ിവ�� സഹായപ�തിക�
ഏെതാെ�യാണ്; ഇതി� നി�ം ധനസഹായ��ം മ�സഹായ��ം ലഭി�ാ�� നടപടി�മ��
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) പ�ാ�ി മ�ല�ി�  ��ത വ��ക�െട കീഴി�  എ� �ാപന���്;  അവ
ഏെതാെ�യാെണ�ം അവയിെല ജീവന�ാ�െട നിലവി�� �ാ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� ഏെത�ി�ം �ാപനം അ�േ�ഡ് െച�ാ�� പ�തിക� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) �ടിെവ� േ�ാത�ായ ഭാരത�ഴ�െട മലിനീകരണം,  മ��ി�ം േപാ��
സാം�മികേരാഗ���് കാരണമാ��െ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്
പരിഹരി��തിനാവശ�മായ എെ��ി�ം പ�തിക�  നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;
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വ��മാ�േമാ?

അംഗ�വാടി �വ��ക��ളള േവതനം

1480. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗ�വാടി �വ��ക��് 10,000 �പയാ�ം െഹ���മാ��് 7,500 �പയാ�ം ഓണേററിയം
വ��ി�ി�് ന��െമ� സ��ാരിെ� �ഖ�ാപനം യാഥാ���മായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഉ�രവിെ�
പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

അംഗ�വാടി �വ��ക��� െപ�ഷ� പ�തി

1481. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗ�വാടി �വ��ക��� െപ�ഷ� പ�തി ഏത് വ�ഷമാണ് ആരംഭി�ത്;
(ബി) അംഗ�വാടി വ���മാ��ം െഹ���മാ��ം എ� �പ വീതമാണ് ഇേ�ാ�  െപ�ഷ�

അ�വദി�ിരി��ത്;
(സി) 2011-2016  െമയ് വെര�� കാലയളവി�  അംഗ�വാടി �വ��ക�െട െപ�ഷ�

വ��ി�ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അംഗ�വാടി �വ��ക��് ഇേ�ാ� ന�ി വ�� െപ�ഷ� �ക വളെര �റവാെണ� കാര�ം
പരിഗണി�് അവ�െട െപ�ഷ� കാേലാചിതമായി വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) എ�ി� ഏത് തീയതി �ത� വ��നവിന് �ാബല�ം ന�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

സാ�ഹ�നീതി വ��ി� സീനിയ� ���് ത�ിക ഒഴി�ക�

1482. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ി�  സീനിയ�  ���മാ�െട എ� ഒഴി�ക�  നിലവി�െ��ം ഇവ
നിക��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ അടിയ�രമായി നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

െച��രിൽ മാ�ക അംഗ�വാടി

1483. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  േ�ാ�് പ�ായ�ിെ� തീ�മാന�കാര�ളള മാ�ക അംഗ�വാടി സംബ�ി�
നിേവദന�ിെ� നിലവി�ളള �ിതി വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത മാ�ക അംഗ�വാടി �ാപി��ത് സംബ�ി� നടപടികളിെല കാലതാമസം
വിശദീകരി�േമാ?

സാ�ഹ�േ�മ പ�തിക�
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1484. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  നിലവി�� വിവിധ സാ�ഹ�േ�മ പ�തിക�  ��ത�  ജേനാപകാര�ദമായി
പരി�രി�ാ� ഉേ�ശ��േ�ാ;

(ബി) വിവിധ സാ�ഹ�േ�മ പ�തികളിേല�് അേപ� സമ��ി��തി�ം,  ആയതിെ� �േരാഗതി
വിലയി���തി�ം ഒ� ഏകജാലക ഓ�ൈല� േസാ�് െവയ� നട�ിലാ��തിനാവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അംഗൻവാടിക�െട ശാ�ീകരണം

1485. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗൻവാടിക�െട �മതലകളി�  നി�ം േക� സ��ാ�  പി�വാ�ിെ�ാ�ിരി��
സാഹചര��ി�  അംഗൻവാടിക�െട ശാ�ീകരണ�ിനായി ഈ സ��ാ�  ആവി�രി��
ക��പ�തിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ?

അംഗ�വാടിക�

1486. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� അംഗ�വാടി െക�ിട��  സ��മായ െക�ിട�ി�ം എ� അംഗ�വാടിക�
വാടക െക�ിട�ി�ം �വ��ി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� എ� അംഗ�വാടികളാണ് വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി��ത് എ�്
െവളിെ���േമാ?

സാ�ഹ��ര�ാ മിഷ�

1487. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� �ര�ാമിഷെ� കീഴി�  കരാ�  അടി�ാന�ി�  േജാലിെച�ി���ം,സാ��ിക
�മേ��കേളാ,�ത�വിേലാപേമാ കെ��ി കരാ�  കാലാവധി അവസാനി�ി�ക�ം െച�
ഏെത�ി�ം ജീവന�ാരന് ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കരാ� അടി�ാന�ിേലാ
ദിവസേവതനാടി�ാന�ിേലാ �ന�നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� േപ� വിവരം ന�േമാ;

(ബി) പിരി�വി�തി�� കാരണ�െള�റി�് �നരേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അേന�ഷണ
റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിയമനരീതി െത�ായ�െകാ�് കരാ� നിയമനകാലാവധി നീ�ി ന�ാെത കാലാവധി അവസാനി�ി�
ആെരെയ�ി�ം വ�വ�ാപിതമായ�ാെത �ന�നിയമി�ി�േ�ാ;എ�ി�  ആ�െട ഉ�ര�
�കാരമാണ് നിയമി�െത�ം നിയമന�ിന് ഗേവണിംഗ്/എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി�െട അംഗീകാര�േ�ാ
എ�ം വ��മാ�േമാ?

ഭി�േശഷി�� ഉേദ�ാഗ��

1488. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി�െട താ��ാലിക നിയമനം കി�ി വിവിധ വ��കളി� േജാലി െച��
ഭി�േശഷി�� ജീവന�ാ�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏ� വ�ഷം വെര താ��ാലികമായി നിയമി� ഭി� േശഷി�� ഉേദ�ാഗ���് �ിര നിയമനം
ന�കിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ഒേ�ാ രേ�ാ ദിവസെ� �റ�െകാ�്  179  ദിവസം താ��ാലിക നിയമനം ���ിയാ�ാ�
കഴിയാ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് മാ�ഷിക പരിഗണന ന�ി �ിര നിയമനം ന�കാ�
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അംഗ�വാടിക�െട നവീകരണം

1489. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗ�വാടിക��് സ��മായി െക�ിടം നി��ി� ന���തിന് നിലവി�� പ�തിക�
എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം െക�ിട നി��ാണ�ിന് അ�വ��ി� വ�� മാനദ���  എെ��ാെമ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) അംഗ�വാടിക�  ��ത�  ശി� സൗ�ദമാ�ി മാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാനാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

അംഗ�വാടികളി� �േവശനം േന�� ��ിക�െട എ�ം

1490. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗ�വാടികളി�  �േവശനം േന�� ��ിക�െട എ�ം �റ�വ��താ�� കണ�ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ�ാണ് ഈ �വണത�് കാരണെമ�ത് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അംഗ�വാടികളി� �േവശനം േന�� ��ിക�െട ആേരാഗ��മത�ം, ആശയവിനിമയ പാടവ�ം മ�്
�ീ-��കളി�  പഠി�� ��ികേള�ാ�  ��തലാെണ� തര�ി�� പഠന��
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) അംഗ�വാടികളി�  �േവശനം േന�� ��ിക�െട എ�ം വ��ി�ി�� തര�ി�  എെ��ി�ം
പ�തിക� ആേലാചി��േ�ാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വികലാംഗരായി�� താ�ാലിക ജീവന�ാെര �ിര����ത് സംബ�ി�്

1491. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വികലാംഗരായി�� താ�ാലിക ജീവന�ാെര �ിര���ിെകാ�് സാ�ഹ�നീതി വ��് �റെ��വി�
��ഗണന പ�ികയി� നി�ം േപര് വി�േപായി�� �ീമതി േരഖ, �തിന വിലാസം, പറ��് പി.ഒ.,

നാവായി�ളം,  വ��ല എ�യാെള പ�ികയി�  ഉ�െ���ി നിയമനം ന��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ടിയാ�െട അേപ� ലഭി�ി�് എ� മാസമായി എ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) ടിയാ��് നിയമനം ന��തിന് അടിയ�ര �ാധാന�ം ന�േമാ?
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ഭി�ലിംഗ�ാ��് െപ�ഷ�

1492. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഭി�ലിംഗ�ാ��്(�ാ�സ് െജ�ഡ�)െപ�ഷ�  ന��വാ�  പ�തി ഉേ�ാ;

എ�ി� �തിമാസം എ� �പയാണ് െപ�ഷനായി നി�യി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െപ�ഷ�  ന��വാനായി ഇ�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാ��് ���വാഹന�� സൗജന�മായി ലഭ�മാ��

1493. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാരായ ആ�ക��് േമാേ�ാ�  ഘടി�ി� ���വാഹന�േളാ,  ������കേളാ
സൗജന�മായി ലഭ�മാ�ാ�  സാ�ഹ�നീതിവ��് എെ��ി�ം പ�തിക�  ആവി�രി�്
നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് നട�ാ�ിയി��ത്;  സഹായം ലഭി�വ�െട എ�ം ജി�
തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േലാ�റി വി�ന േപാെല�� സ�യംെതാഴിലി� ഏ�െ��ി�� ��വ� വികലാംഗ��ം ബി.പി.എ�./എ.

പി.എ�. വ�ത�ാസമി�ാെത ഇ�രം ������കേളാ,  േമാേ�ാ�  പിടി�ി� ���വാഹന�േളാ
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

''െെസേലാ'' ധാന�സംഭരണിക�

1494. �ീ.െക. ദാസ�
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, വി. േജായി
,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ധാന� സംഭരണ�ം വിതരണ�ം സ�കാര� േകാ��േറ�കെള ഏ��ി��തി�ളള േക�
സ��ാരിെ� നീ�ം സം�ാന��െട െപാ�വിതരണ സംവിധാനെ� േദാഷകരമായി
ബാധി��ത് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ''െെസേലാ''  ധാന�സംഭരണിക�  വ�ാപി��തി�െട ��ത േമഖലയിെല പതിനായിര��െട
െതാഴി� ന�െ��െമ� യാഥാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി നി�ബ�മാ�ം നട�ാ�ണെമ�് േക� സ��ാ�  സം�ാന�ിന് നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ാ�േ�ാ�  െതാഴി�  ന�െ��� െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�-�നരധിവാസം
എ�ിവ�ായി എെ��ി�ം നി�േ�ശ�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദീകരി�ാേമാ?
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'ഭ�� ഭ�ത നിയമം'

1495. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'ഭ�� ഭ�ത നിയമ'മ�സരി�് േറഷ�  കാ��ടമകളിെല ��ഗണനാ വിഭാഗെ�
കെ���തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ത് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��സ��ാരിെ� കാല�് ��ഗണനാ വിഭാഗെ� കെ���തി�േവ�ി െകാ�വ�ി��
മാനദ��ളി�, ഏെത�ി�ം തര�ി�� മാ��� വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉെ��ി�  ഇ� കാരണം േറഷ�  കാ��ക�  �ണേഭാ�ാ��� ന���തി�  എ�
കാലതാമ���ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

'ഭ�� �ര�ാ നിയമം'

1496. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'ഭ�� �ര�ാ നിയമം' നട�ിലാ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ബി.പി.എ�., എ.എ.ൈവ. കാ��ടമക��് മാേവലി േ�ാ�ക� വഴി സൗജന� ഓണ�ി�ക�

1497. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ാല�് സം�ാന�് എ�ല�ം ബി.പി.എ�., എ.എ.ൈവ. കാ��ടമക��ാണ് മാേവലി
േ�ാ�ക�  വഴി സൗജന�മായി നിേത�പേയാഗ സാധന��  അട�ിയ ഓണ�ി�ക�  വിതരണം
െച�ത്;

(ബി) ഇതിനായി എ� േകാടി �പ െചലവഴി� എ�് വിശദമാ�േമാ?

േദശീയ ഭ�� ഭ�ത നിയമം

1498. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, സി.െക. ഹരീ��
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ�� ഭ�ത നിയമം സം�ാന�് നട�ിലാ�ാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ നിയമം �ാബല��ി�  വ��േതാെട ��ഗണന/��ഗണേനതര വിഭാഗ�ളി�െ��
ഉപേഭാ�ാ���് ലഭി�� േറഷ� സാധന�� എെ�ാെ�യാണ് ;

(സി) ��ഗണന വിഭാഗ�ി�െ��വെര കെ���തിന് സ�ീകരി� മാനദ�ം എെ��് വ��മാ�േമാ
; ��സ��ാ� �ഖ�ാപി� മാനദ��ളി� പാവെ��വ��് �ണകരമായ മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� അവ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഈ നിയമം സം�ാന�� സാ���ിക േറഷനിംഗ് സ�ദായെ� ഏെത�ി�ം തര�ി�
ബാധി�ാനിട�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?
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േദശീയ ഭ�� ഭ�ത നിയമം

1499. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ�� ഭ�ത നിയമം നട�ിലാ�േ�ാ�  േകരള�ിെ� ഭ��ധാന� വിഹിതം �റ�െമ�്
വിലയി��െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭ��ധാന� വിഹിത�ി� �റവ് വര�െത�് ആവശ�െ��് കഴി� സ��ാ� േക� ഗവ�െമ�ിന്
എ� ക�ക� അയ�ി�െ��ം അവ ഏെത�ാം തീയതികളിലായി��െവ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) േക��ി� നി�� ഭ��ധാന� വിഹിതം �റയാതിരി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� ഈ സ��ാ�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

േദശീയ ഭ�� �ര�ാ നിയമം

1500. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ�� �ര�ാ നിയമം സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ��ത�
നട�ിലാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ഗണനാ വിഭാഗ�െള കെ���തിന് നിലവി�� റാ�ിംഗ് സ�ദായം മാ��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) താ��്തല റാ�ിംഗ് നട�ി �സി�ീകരി� ��ഗണനാ പ�ിക സംബ�ി�് പരാതിക�
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ഗണനാ �മ�ി�നി�ം ഒഴിവാ�െ��� വിഭാഗ�� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ േറഷ� കാ��ക�

1501. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  പ�ികജാതിയി�െ�� വളെര പാവെ�� ��കണ�ിനാ�ക�െട േറഷ�  കാ��ക�
എ.പി.എ�. ആയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയത് �തിയ കാ�ഡ് വിതരണ�ി� പരിഹരി�േമാ;

(ബി) അന�ഹരായ പല��ം ബി.പി.എ�. കാ�ഡ് ലഭി�ി��ത് റ�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ േറഷ� കാ�ഡി�� അേപ�

1502. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ� കാ�ഡി�� അേപ� സ�ീകരി�ി�് എ� കാലമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

അവശ� സാധന��െട വില വ��ന
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1503. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ാല�് അവശ� സാധന��െട ��ിെവ�ം കരി���ം തട��തിന് എെ��ാം
��ക�ത�കളാണ് ൈകെ�ാ�െത� വ��മാ�േമാ?

ഭ�� ഭ�ത നിയമം

1504. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�ത നിയമം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി പരാതി പരിഹാര ക�ീഷന് ആവശ�മായ
ത�ികക�  �പീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�ാണ് ത�ികക�  �പീകരി�ത് എ�്
വ��മാ�േമാ?

േറഷ� വിതരണ സ�ദായം

1505. �ീ.പാറ�� അ�ു� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ�  വിതരണ സ�ദായ�ി�  കാതലായ മാ�ം വ��ാ�േ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� െമാ�വ�ാപാരികെള ���മാ�ം ഒഴിവാ�� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) �ഡ് േകാ��േറഷ�  േഗാഡൗ�കളി�  നി�് ഭ��വ���  സ��ാ�  േനരി�് േറഷ�
കടകളിേലെ��ി�േമാ;

(സി) അെ��ി� എഫ്.  സി.  ഐയി� നി�് േറഷ� കട�ാ� േനരി�് അരിവാ�ി ഉപേഭാ�ാ���്
ന��േമാ;

(ഡി) ഈ പരി�രണം ഏ� നയ�ിെ� ഭാഗമാെണ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഇ) �തിയ പരി�രണം എ� �ത�  സം�ാന�് നട�ാ�ം  ;  പ�തി നട�ാ��തി�െട േറഷ�
വിതരണ രംഗ�് എെ�ാെ� േന���  ൈകവരി�ാനാ�ം എ�ാണ് സ��ാ�  ക���ത്;
വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േറഷ� വിതരണം ക����വ��രി�� പ�തി

1506. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� വിതരണം ���മായി ക����വ��രി�� പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ാ��ത് വഴി നിലവി�ളള േറഷ�  വിതരണ�ി�  എെ��ാം മാ��ളാണ് വരാ�
േപാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഭ�� �ര�ാ നിയമം

1507. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, സി.���
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

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

69 of 78 Sunday 25 September 2016 03:02 PM



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� �ര�ാ നിയമം നട�ിലാ�േ�ാ�  ഉ�ാകാ�� �ത�ാഘാത��  സംബ�ി�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ നിയമം നട�ിലാ��പ�ം ഭ�� ധാന��ിെ� േക� അേലാ�്െമ�ി� �റ��ാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  സം�ാന താ��ര�ം സംര�ി��തിന് സ�ീകരി�വാ�േ�ശി�� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

ഭ�� സാധന�ി� മായം

1508. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ക�വട�ാ� വി�ഴി�� മായം കല�� പലവ��നം,  മ��ം,  മാംസം,  പ��റി,  മ�്
നിേത�ാപേയാഗ സാധന��  �തലായവ ജന�ളി�  മാരക അ�ഖ��  ഉ�ാ�� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മായം േച���തിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�ാ�  ഇേ�ാ�  എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്
നിലവി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭ�� സാധന�ി� മായം േച���തിെനതിെര�ം,  േമാശമായ�ം പഴകിയ�മായ നിേത�ാപേയാഗ
സാധന��  വി��തിെനതിെര�ം എെ�ാെ� ക�ശന നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി�വ�േശഷം ഇ�െന മായം േച���വ�െ�തിെര എ� േക�ക�
രജി�� െച�ി�െ��് ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ?

ഭ�� �ര�ാനിയമം

1509. �ീ.പാറ�� അ�ു� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ�� �ര�ാനിയമം ഉട�  നട�ാ�ണെമ�് േക�ം
സം�ാനേ�ാടാവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� പ�തി നട�ാ��തി���ായി സം�ാന െപാ� വിതരണ സ�ദായ�ി� എെ�ാെ�
�തിയ പരി�രണ�� വ�േ���െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�സംബ�മായ കാര��� ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) നിയമം നട�ാ�ാ�പ�ം എ.പി.എ�. വിഭാഗ�ി�� േറഷ�  സ�ിഡി ഇ�ാതാ�കേയാ
വിതരണം നി��ലാ�കേയാ െച�െമ�് േക�ം സം�ാനെ� അറിയി�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� പ�തി സം�ാന�് എ��ത� നട�ാ�ാനാ�െമ�ാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ��
ന��േമാ?

ഭ�� �ര�ാനിയമം

1510. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� �ര�ാനിയമം നട�ിലാ��തിെ� പ�തി ത�ാറായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) 2013-�  �ൻസ��ാ�  ഇതിനായി �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി��േവാ;  ആയത്
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;
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(സി) �ൻസ��ാ�  ഇ�ാര��ി�  നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�ി��തി�  നി�ം ഏെത�ാം െമ�െ��
രീതിയിലാണ് ഭ���ര�ാ നിയമം േകരള�ി�  നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ?

േറഷ� കാ��ക�െട കാലാവധി

1511. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� േറഷ�  കാ��ക�െട കാലാവധി എ�വെര ആയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� കാ�ഡി�  നി�ം എെ�ാെ� മാ���ം േഭദഗതിക�മാണ് �തിയ കാ�ഡി�
വ���െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷ� കാ��ക�െട കാലാവധി

1512. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� േറഷ� കാ��ക� ����തി�� നടപടിക� ആരംഭി�ി�് എ� വ�ഷമായി; ���ി
ന��� േറഷ� കാ�ഡിന് എ� വ�ഷെ� കാലാവധിയാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) നിലവി�� േറഷ�  കാ��ക��് എ� വ�ഷമായി�� കാലാവധി;  േറഷ�  കാ��ക�െട
കാലാവധി 10 വ�ഷമാ�ി വ�ധി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഈ വ�ഷെമ�ി�ം ���ിയ േറഷ�കാ�ഡ് ന�കാ�  സമയ�മം നി�യി�് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

സൗജന� ഓണ�ി�ക�

1513. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�വണ ഓണ�ിന് സം�ാനെ� ആദിവാസി ��ംബ���ം ബി. പി. എ�. ��ംബ���ം
സൗജന� ഓണ�ി�ക� വിതരണം െച��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, അ�കാരം നൽകിയ ഓണ�ി�ി� എെ��ാം ഉ�െ���ിയി��െവ�ം,  എ� േപ��
വിതരണം െച�െവ�ം ജി� തിരി�് കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

ഓണ�ാല വിപണി

1514. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� ഓണ�ാല�് വിപണി ഇടെപടലിനായി സെെ�േകാ നട�ിയ �വ��ന��
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആെക എ� �ക�െട വി�വരവാണ് ഓണം ബ�ീദ് കാലയളവി� സെെ�േകാ�് ലഭി�ത്;
(സി) വില നിലവാരം പിടി� നി���തിന് സെെ�േകാ സ�ീകരി�� �ട� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

സിവി� സൈ�സ് വ��് വഴി ഭ��ധാന���െട വിതരണം
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1515. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സൈ�സ് വ��് വഴി വിതരണം നട�� ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാരം ഉറ�
വ���തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) വ�� �േഖന വിതരണം െച�� ഭ��ധാന��ളി�ം എ�യി�ം മായം കല��ി�േ�ാ എ�്
പരിേശാധി��തിന് ��ത� സംവിധാന�� ഏ�െ���േമാ; വ��മാ�േമാ?

സിവി� സൈ�സ് ���മാ���്

1516. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി� സൈ�സ് ���മാ���് ആരംഭി��തിന് ൈവ�ി� മ�ല�ിെല �ഴി�ി�ി സ��ീസ്
സഹകരണ ബാ�് െക�ിടം അ�വദി��തിന് സ��ത �കടി�ി� െകാ�ം, ടി �ല�് ���
മാ���് ആ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�ം നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� �ട� നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(സി) ���മാ���ിെ� �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

സിവി� സെെ�സ് വ��്

1517. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സെെ�േകായി�  െഡപ�േ�ഷനി�  േജാലി െച��വ�  ഉ�െ�െട സിവി�  സെെ�സ് വ��ി�
ആെക എ� േപ� േജാലി േനാ��െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വ��ി�  എ�േപ�  ഏെത�ാം ത�ികയി�  േജാലി െച��െവ�ം സെെ�േകായി�
എ�േപ� ഏെത�ാം ത�ികയി� നി�ാണ് േജാലി െച��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

സിവി� സെെ�സ് േകാ��േറഷ� പാല�ാട് ജി�യിെല െന�ക�ഷകരി� നി�ം സംഭരി� െന�്

1518. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ൦1.07.2016-ന് േശഷം സിവി� സെെ�സ് േകാ��േറഷ� പാല�ാട് ജി�യിെല െന�ക�ഷകരി�
നി�ം എ� െന�് സംഭരി�;

(ബി) ആയത് എ�് വില�ാണ് സംഭരി�ത്എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�ഷക��് ��വ� വില�ം ന�കിയി�േ�ാ;  െന�് സംഭരി� വകയി� �ടി�ിക ന�വാ�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ�; താ��ടി�ാന�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� സ��ാരിെ� കാലെ� �ടി�ിക �ക എ�യായി��;  1.3.2016-െല കണ�ിെ�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;  അ� െകാ�� തീ���തിനായി എ� �ക െചലവഴി� എ�്
വ��മാ�േമാ?

സൈ�േകാ �ാപന��

1519. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ജനവാസേമറിയ നിരവധി േമഖലകളി�  ക�സ�മ�  െഫഡിെ� േഷാ�ക�  നിലവിലി�ാ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) താ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല തീരേദശേമഖലകളി�  ��ത�  സൈ�േകാ �ാപന��
�റ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാതമംഗലം താ��ിെല േറഷ� കാ��ക�െട എ�ം

1520. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ� കാ��ം ���ിയ േറഷ� കാ��ം എ� �ത� വിതരണം െച�വാ� സാധി�ം
(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� ആണ് െെകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ
(സി) ;ഇ�മായി ബ�െ��് നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാതമംഗലം താ��ിെല ആെക േറഷ�  കാ��ക�െട എ�ം എ�;  ���വാ�  ന�ിയ
അേപ�ക� എ�; ��തായി അേപ� ന�ിയവ� എ�; തരം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

മീന�ാടി എഫ്.സി.ഐ ഡിേ�ാ�െട സംഭരണ േശഷി

1521. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല മീന�ാടിയിെല എഫ്.സി.ഐ. ഡിേ�ാ�െട സംഭരണ േശഷി എ�യാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഡിേ�ാ സ�കാര� ക�നി�് ഭ�� സംഭരണ�ിനായി വി�െകാ���തി�� നടപടിക�
ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െപാ�വിതരണ േമഖലയിെല അഴിമതി

1522. �ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, ആ�ണി േജാ�
,, പി. ഉ�ി
,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിതരണ രംഗ�് കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് എ�ാതല�ളി�ം അഴിമതി
വ�ാപകമായി��െവ� പരാതി�െട അടി�ാന�ി�  പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േമഖല അഴിമതിരഹിതമാ�ാ�  സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) സാധന��  ലഭ�മാകാ� അവ��ം അളവിെല െവ�ി�ം തടയാ�  എ� മാ��മാണ്
അവലംബി�ിരി��ത് ;

(ഡി) േറഷ� വ�ാപാരിക� ഉ�യി�ി�ി�ളള ആവശ��� എെ�ാെ�യാണ് ; ഇതിേനാ�ളള സ��ാരിെ�
നിലപാട് അറിയി�ാേമാ?

തീരൈമ�ി ���മാ���ക�
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T 1523.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരൈമ�ി ���മാ���കളി� ഭ�� ധാന��� സിവി� സൈ�സി� നി�ം സ�ിഡി നിര�ി�
അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

ഓണ�ി�്

1524. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
,, ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ാല�് ഭ��സാധന��  �റ� വില�് എ�ാവ��ം ലഭ�മാ�� എ�് ഉറ�
വ���തിന് എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് സ��ാ� ഒ��ിയെത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) പാവെ�� ��ംബ���് ന�� ഓണ�ി�ി� എെ�ാെ� സാധന�ളാണ് ഉ�െ���ിയത് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓണ�ാല�് കരി���ം ��ിവ�ം തട��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിതരണ സ�ദായം

1525. �ീ.എസ്.ശർ�
,, എം. സ�രാജ്
,, എം. നൗഷാദ്
,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിതരണ സ�ദായം അഴിമതി രഹിതമാ��തി�ം കാര��മമാ��തി�ം സ�ീകരി�
നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിതരണ ��ിയ ഇലേ�ാണിക് നിരീ�ണ സംവിധാന�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇ�
െകാ�� െമ�െമെ��ം ഇത് എ�െന �ാേയാഗികമാ�ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) െമാ�വിതരണ �ംഖല സ��ാരിെ� േനരി�� നിയ�ണ�ിലാ��� െകാ�� േന���
എെ�ാെ�യാണ്?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� ��� മാ���ക� ആരംഭി��തി�� നടപടി

1526. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല എ�ാ പ�ായ�കളി�ം ��� മാ���ക� നിലവി�േ�ാ;  �റനാട്
പ�ായ�ിെല ഇടേ�ാ� ജം�ഷനി� ���മാ���് ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ഇതിനാവശ�മായ െക�ിട സൗകര���  ന�കിയാ�  ���  മാ���് അ�വദി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ?
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േകാതമംഗലെ� സിവി� സൈ�സ് സബ് ഡിേ�ാ

1527. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലെ� സിവി�  സൈ�സ് സബ് ഡിേ�ാ,  �വാ��ഴ ഡിേ�ാ�് കീഴിലാണ്
�വ��ി��ത് എ�ത് ��യി�െ��ിേ�ാ;

(ബി) ഈ സബ് ഡിേ�ാെയ സ�ത� താ��് ഡിേ�ാ ആ�ി മാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ��കളിെല ഉ�ഭ�ണ വിതരണം

1528. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി� ഉ�ഭ�ണ�ിന് അ�ഹത�� ��ിക��് ഓണ�ിന്  5കിേലാ അരി
ന�കിെ�ാ�ി��ത് എ� ജി�കളി� ഓണ�ിന് ��പ് ���ിയായി; ഇത് �ട�വാ� ഉ�ായ
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അരി വിതരണ�ിന് ����  ത�ാെറ��ക�  നട�ിയി�േ�ാ;  എഫ്.സി.ഐ േഗാഡൗണി�
േ�ാ�് ഇ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� സംവിധാന�ി�െട വിപണിയി� ഇടെപട�

1529. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ാല�് സ��ാ�  െപാ�വിതരണ സംവിധാന�ി�െട എ� േകാടി �പ�െട വി�് വരവ്
നട�ി��്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ� സംവിധാന�ി�െട വിപണിയി� ഇടെപ�തിനാ� എ� േകാടി �പ െചലവ് വ�ി��്;
(സി) വിപണി വിലേയ�ാ�  ശരാശരി എ� ശതമാനം �റവിലാണ് സ��ാ�  സംവിധാന�ി�െട

നിേത�ാപേയാഗ സാധന�� വി��ന നട�ിയത്; വ��മാ�േമാ?

സംഭരി�� െന�ിെ� താ�വില

1530. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംഭരി�� െന�ിന് ഇേ�ാ�  േക� സർ�ാർ ന��� താ�വില എ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ നിര�് എ� �തലാണ് �ാബല��ി� വ�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േക� സർ�ാർ െന�ിെ� താ�വില വ��ി�ി�ി�ം സം�ാന സർ�ാർ താ�വില
വ��ി�ി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭ���ര�ാ പ�തി

1531. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, സ�ി േജാസഫ്
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,, എം. വി�െസ�്
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ���ര�ാ പ�തി നട�ിലാ��തി�� ഭാഗമായി�� ക����വ�കരണം
���ിയാ��തിന് േക�ം സമയപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സമയപരിധി��ി�  ക����വ��രണം ���ിയാ�ിയിെ��ി�  സം�ാന�ിെ�
അധിക ഭ��ധാന�വിഹിതം െവ�ി�റ�െമ�് േക�ം ��റിയി�് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ക����വ��രണം പരാജയെ���വാ�  േറഷ�  െമാ� വ�ാപാരിക�  �മി��തായ കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെനതിെര എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

േറഷ�കടകളിെല സാധന�� കരി��യി� വി�ഴി��ത് തട�വാൻ നടപടി

1532. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ െപാ� വിതരണേക��ളി�  വിതരണം െച�� സാധന��  �ത�മായ അളവില�
െകാ���ത് എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറഷ�കടകളി�െട വിതരണം െചേ�� സാധന��  കരി��യി�  വി�ഴി�െ���ത്
തട��തിനായി എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സെെ�േകായിെല ജീവന�ാ�

1533. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സെെ�േകായി� ആെക എ� ജീവന�ാ� േജാലി െച���്; ഏെത�ാം ത�ികയി� എ� വീതം,
ഏെത�ാം വിഭാഗം (െഡപ�േ�ഷ�, �ിരം, താ��ാലികം)ജീവന�ാരാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2015  -  16  വ�ഷം സെെ�േകായി�  താ��ാലിക ജീവന�ാ��ം പാ�ിംഗ് െതാഴിലാളിക��ം
ശ�ളമിന�ി� എ� �പ ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ചാല�ടിയി� ൈഹ�� മാ���്

1534. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി� സിവി�സൈ�സ് േകാ��േറഷ� കീഴി� ൈഹ�� മാ���ം,  ഗ�ാസ് ഔ�് െല�ം,
െപേ�ാ� ബ�ം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��േകാ��േറഷ� ഓഫ് ഇ���െട സ�കാര�വ��ണം

1535. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, െക.െജ. മാ�ി
,, ഡി.െക. �രളി
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��േകാ��േറഷ� ഓഫ് ഇ�� (എഫ്.സി.ഐ) സ�കാര�വ��രി�് - റിലയ�സി�ം അദാനി�ം
ന���തിന് നീ���തായി പറയെ���ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭ��ധാന� �ര��ം ഡിേ�ായിെല െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�  �ര��ം െവ�വിളി����
��ത നടപടിയി� നി�ം േക�സ��ാരിെന പി�തിരി�ി��തിന് ഇടെപട� നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) എഫ്.സി.ഐ ഡിേ�ാക�  സ�കാര�വ��രി��ത് ഉപേഭാ� സം�ാനമായ േകരള�ിെ�
ഭ���ര�െയ സാരമായി ബാധി�െമ�ത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ി�ം
ബദ� നി�േ�ശം �േ�ാ�് െവ�ി�േ�ാ?

േറഷ�കാ��ക�െട വിതരണം

1536. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�കാ�ഡ് വിതരണം എ�േ��് ���ിയാ�വാ� കഴി�ം; േറഷ�കാ�ഡിെല വിവര�ളി�
െത�് വരാതിരി�ാ�� നടപടിക�  എ��േമാ;  �ി�ിംഗ് സമയ�് വ�� െത�കളി�
കാ��ടമകെള ��ി��ി�ാെത െച� െകാ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

1537. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എഫ്.  സി.  െഎ.  േഗാഡൗ�ക�  സ�കാര�വ��രി��തിെ� ഭാഗമായി
ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാര പരിേശാധന �ടി സ�കാര� ക�നികെള ഏ��ി��തിന്
തത��ി� അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാര പരിേശാധന�ം സംര�ണ�ം സ�കാര� ക�നികെള
ഏ��ി��ത് പലതര�ി�� ഭവിഷ��ക�ം �ണി� വ��െമ� ക���േ�ാ  ;  ഇ�
സംബ�ി� സം�ാന സ��ാരിെ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

'ഭ�� �ര� നിയമം'

1538. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�  പാ�ാ�ിയ  'ഭ���ര� നിയമം'  േകരള�ി� നട�ിലാ��� �ലം ഉ�ാ��
�ണ��ം േദാഷ��ം എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമം േദാഷകരമ�ാ� വിധം േകരള�ി� നട�ിലാ��തിന് �� സ��ാ� എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത നിയമം േറഷ�  കാ��ടമക��് �ണകരമാ�� വിധം നട�ിലാ��തിനാവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��മംഗലം ക�സ�മ� േകാടതി െക�ിടം

1539. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��മംഗല�് വ�ഷ�����് ���ി ���ീകരി� ക�സ�മ�  േകാടതി െക�ിട�ിെ�
�വ��നം ആരംഭി�ി�ി� എ�കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാടതി ഇേ�ാ� എവിെടയാണ് �വ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വാടകെ��ിട�ിലാെണ�ി� കഴി� 5 വ�ഷം ന�കിയ വാടക എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

സം�ാനെ� െപേ�ാ� പ�ക�

1540. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപേ�ാ� പ�കളി� പ�് �റ�് �വ��ി�� സമയമ��ം ഉപേഭാ�ാവിന്
അവകാശെ�� സൗജന�വാ�നിറ��, ജലം മ�് സൗകര���  എ�ിവ ലഭ�മാ��െ��്
ഉറ�വ��ാ� എെ��ി�ം നടപടിക� എ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാറിമാറി വ�� ഗവ�െമ�ക�  ഓേരാ ഉപേഭാ�ദിന�ി�ം ഇ�ാര��ി�  ഉപേഭാ�ാവിെ�
അവകാശം സംര�ി�െമ�് ഉറ�് ന��െമ�ി�ം ആയത് സ�കാര� പ�് �തലാളിമാെരെ�ാ�്
നട�ാ�ി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) അയ�  സം�ാന��  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി�� ��ാ�ി കാണി�ാ�  സ��ാ�
ത�ാറാ�േമാ?

അളവ് ���ളിെല വ�ാപക �മേ�ട്

1541. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ക�വട േക��ളി�ം വ�ാപാര �ാപന�ളി�ം അളവ് ���ളി�  വ�ാപക
�മേ�ട് ഉ�ത് പരിഹരി�വാ�  ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��് സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�ാപാര �ാപന�ളിെല �ാ�ക� സീ� പതി�ി��തി� േവ�ി ക�ശനമായ നി�േ�ശ��
ന��േമാ;  ലംഘി��വ��് ക�� ശി� ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;  പരമാവധി ശി�
എ�ാ െണ� �ടി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��ിെല ഉേ��ാഗ��  പരിേശാധന ക�ശനമാ��ി� എ� പരാതി
പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

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

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

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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