
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
ര�ാം സേ�ളനം

2016 െസ��ംബ� 26, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--281]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1 �ത� 169 വെര
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി : 170 �ത� 249 വെര
ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 250 �ത� 281 വെര

ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��െട വിവാദ ��ാവനക�

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

(എ) ഗവ�െമ�റ് സ��ീസിെല ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�രി�  ചില�  വിവാദ ��ാവനകൾ നട���ം
ച��ളി�െ�ടാ� കാര����് നി�േ�ശ�� �റെ��വി���ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ �വണത ആശാസ�മാെണ�് ക���േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇ�ര ം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നിയമാ��തമായ ശി�ണ നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�
ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മാ�ഭാഷ�െട �ാധാന�ം

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

(എ) േകരള�ിെല ഭരണഭാഷ മാ� ഭാഷയാ�ി വ�ഷ��  കഴി�ി�ം അ� �ാവ��ികമാ�ാ�
സാധി�ി�ി� എ� വ�ത സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) '  മലയാള�ിെല �ാവീണ�മറിയാ� പി.എസ്.  സി േപാ�ം �മി��ി� എ�ം  10 മാ��ിെന�ി�ം
മലയാള ഭാഷ �ാവീണ�ം പരിേശാധി�ാ� ഉപേയാഗി�ണം'  എ�ം  2016 ആഗ�്  12 -ന് േകരള
പി.എസ്.  സി എംേ�ാ�സ് �ണിയെ�  43- � സം�ാന സേ�ളനം ഉ�ഘാടനം െച�് ബ�.

�ഖ�മ�ി, തി�വന��ര�് വി.െജ �ി ഹാളി� �കടി�ി� അഭി�ായ�കാരം നാളി�വെര ടി പ�തി
നട�ാ�ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം ന�േമാ;

(സി) മലയാളഭാഷ�െട വ�ാപന�ി�ം പരിേപാഷണ�ി�മായി േകരള നിയമസഭ ഏകക�മായി
പാ�ാ�ിയ നിയമ�കാരം,  മാ�ഭാഷ�െട �ാധാന�ം മന�ിലാ�ി േകരള�ിെല വിവിധ
വ��കളി�ം,  െസ��റിേയ�ി�ം,  നിയമസഭയി�ം മലയാള ഭാഷയി�, �റി�ക�ം ഉ�ര�ക�ം
ഇറ�വാ� അടിയ�രനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിയമനി��ാണ�ം, ഭരണ നി��ഹണ�ം, നീതി നി��ഹണ�ം ���മാ�ം മലയാളഭാഷയിലാ�ാ�
സ��ാ� അടിയ�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അവാ��ക�, ഉപഹാര��, പാരിേതാഷിക�� എ�ിവ സ�ീകരി��ത് സംബ�ി�്

3. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ�കാര� വ��ിക�ം �ാപന��ം ഏ�െ����േതാ,  േ�ാ�സ�  െച��േതാ ആയ
അവാ��ക�, ഉപഹാര��, പാരിേതാഷിക��  എ�ിവ ഉ�ത സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��
സ�ീകരി��തി� നിയ�ണ�� നിലവി�േ�ാ, എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിയ�ണ��  നിലവിലിെ��ി�, ഇ�രം ഉപഹാര�ളി�െട അെ��ി�  ആദരി�ലി�െട
ഉേദ�ാഗ�െര സ�ാധീനി�ാ� ഉ� സാ��ത കണ�ിെല��് അ�ം ഒ�തര�ിെല അഴിമതിയായി
കണ�ാ�ി നിയ�ണ�� ഏ�െ���േമാ;

(സി) സ�കാര� �ാപന��െട �േത�കി�ം കേമ��� �ാപന��െട ഉപഹാര�� ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��
സ�ീകരി��തിന് സ��ാ� അ�മതി ആവശ�മാേണാ

(ഡി) എ�ി�  ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഏെതാെ� ഉേദ�ാഗ��  അ�മതി
േതടിയി��്; ഏെതാെ� തീയതികളി�?

പരാതിക��് ൈക��് രസീത്

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

(എ) െപാ�ജന��െട പരാതിക��് ൈക��് രസീത് ന�കണെമ�ം, തീ�മാനെമ��േശഷം അ�ിമ
മ�പടി ന�കണെമ�ം മാന��കളി�ം കാലാകാല�ളി�  �റെ��വി�ി�� സ��ല�കളി�ം
നി��ഷി�ി�െ��ി�ം പാലി�െ���ിെ�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ� നി�ം അലംഭാവ��ാവാ�� കാരണെമ�ാെണ�്
അേന�ഷി�േമാ;

(സി) കഴി� ഒ� വ�ഷെ� ഫയ�കെള�ി�ം പരിേശാധി�് നി�േ�ശം പാലി�ാ�വ കെ��ി ഉചിത
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െസ��റിേയ�ി� ഫയ�ക�െട തീ��്

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

(എ) െസ��റിേയ�ി�  ഫയ�ക�  േവഗ�ി�  തീ��ാ��തിേല�ായി എെ��ി�ം പരി�ാര��
വ���തിന് ആേലാചി��േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഫയ�ക� തീ��ാ��തിന് നിലവി�� ത�ക�െട എ�ം �റ�േമാ;ഇതിന് സമയബ�ിതമായി
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�

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

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഓേരാ വ��ം പി.  എസ്.  സി.  �് റിേ�ാ��് െച�
ഒഴി�ക�െട എ��ം, ത�ികക�െട േപ�ം വിശദമാ�േമാ?

ഭരണ പരി�ാര ക�ീഷ�

7. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭരണ പരി�ാര ക�ീഷ� �പീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഭരണ പരി�ാര ക�ീഷെ� െചയ�മാ�ം അംഗ��ം �മതലേയ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�ീഷെ� പരിഗണനാ വിഷയ�� തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഭരണപരി�ാര ക�ീഷെ� �വ��ന�ിന് എെ��ാം അടി�ാന സൗകര���
ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) െചയ�മാ�, അംഗ��, േപ�ണ� �ാഫ്,  മ�് ജീവന�ാ� എ�ിവ�െട ശ�ളം,  ബ�ക�, മ�്
െചല�ക� ഉ�െ�െട ഒ� വ�ഷേ��് ക�ീഷന് എ� �ക െചലവാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്?

ഭരണ പരി�ാര ക�ീഷ�

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

(എ) സം�ാന�് ഭരണ പരി�ാര ക�ീഷ� നിലവി� വ�ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�ീഷെ� �മതലക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ീഷ� ഓഫീസിെല ജീവന�ാ� ആെര�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ� അവധിക� അ�വദി��തി�� മാനദ�ം

9. �ീ.ആ�. രാമച��
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് ജാതിമത സംഘടനക�െട ആവശ��കാരം എ� െപാ� അവധിക�
അ�വദി�ി��്;

(ബി) ഏെതാെ� മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാണ് ഇ�ര�ി�  അവധി അ�വദി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  അവധിക�  അ�വദി��ത് േകരള�ിെല നിലവിെല സാ�ഹികാ�രീ��ി�
ജാതിചി� വ��ി�ി��തി�ം,  സ�ഹ ൈമ�ി ���ലെ����തി�ം കാരണമായി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

ഏഴിമല േനവ� അ�ാദമി

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

(എ) ഏഴിമല േനവ� അ�ാദമി�േവ�ി രാമ�ളി വിേ�ജിേലാ മ�് �ല�ളിേലാ വീ�ം �മി ഏെ����
കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േനവ�  അ�ാദമി�േവ�ി ��് ഏെ��� �ല��  ���മാ�ം അ�ാദമി�െട
ആവശ��ി�േവ�ി ഉപേയാഗി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േ�മ െപ�ഷ�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം വിവിധ േ�മ െപ�ഷ� ഇന�ി� ആെക എ�
�ക വിതരണം െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� �ടി�ിക �ക എ�െയ�ം, �൯�� �ക എ�െയ�ം െവേ�െറ വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� �കാരം സം�ാന�് എ� �ണേഭാ�ാ���് ആ��ല�ം ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ?
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എ�ാ മ�ല�ളി�ം ജനേസവന േക��� ആരംഭി��തിന് നടപടി

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

(എ) എ� ജനേസവന േക��� �വ��ി��െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വ��കെളയാണ് ജനേസവന േക��ിെ� േസവന പരിധിയി�
ഉ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജനേസവന േക��� പല�ം ഇേ�ാ� ആവശ��ിന് ജീവന�ാരി�ാെത �യാസ�� േനരി��
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) നിലവി�� ജനേസവന േക��ളി� ��ത� വ��കെള ഉ�െ�ാ�ി�ം ജീവന�ാെര നിേയാഗി�ം
ശ�ിെ����തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) എ�ാ മ�ല�ളി�ം ജനേസവന േക��� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�� റവന�മ�ി�ം ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��ം നട�ിയ വിേദശയാ�

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

(എ) ��  റവന�മ�ി�ം ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��ം നട�ിയ വിേദശയാ�കെള സംബ�ി�് വിജില�സ്
അേന�ഷണം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അേന�ഷണ�േരാഗതി സ��ാ�  വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ�ി�െട�ം ഉേദ�ാഗ��െട�ം വിേദശയാ�ക�  �ലം കയ�േമഖലയി�  എ�്
�േരാഗതി��ാെയ�് അേന�ഷണ�ി� കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� െവളിെ���േമാ?

ആ�ിത നിയമനം

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

(എ) ഉ�ി�ളം �ാമപ�ായ�ി� ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ികയി� േജാലിയിലിരിെ� മരണെ�� �ീ.
ശിവരാമെ� മകന് ആ�ിത നിയമനം ലഭി�ാ�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമന�ിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ; നിയമന നടപടിക�െട �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ?

നിേയാജക മ�ല�ളിെല ���ിക�െട �തിമാസ �േരാഗതി റിേ�ാ��്

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

(എ) നിേയാജക മ�ല�ളിെല ���ിക�െട �തിമാസ �േരാഗതി റിേ�ാ��് ബ�െ�� വ��ക�
എം.എ�.എ മാ��് ന�കണെമ� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) പല വ��ക�ം ബ�െ�� �േരാഗതി റിേ�ാ��് എം.എ�.എ മാ��് ന���ിെ�� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േക� സഹായ�ിനായി സമ��ി�െ�� പ�തിക�

16. �ീ.എം.എം. മണി
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െക.��ിരാമ�
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,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എെ��ാം പ�തികളാണ് േക� സഹായ�ിനായി
സമ��ി�െ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  നട�ാ�ി വ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം ച���് വിഷയമായി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തിക�െട ���ീകരണ�ിന് ��ത� േക� വിഹിതം ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഇ� സംബ�ി�് േക� സ��ാരിെ� നിലപാട് എെ��ാമായി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ഔേദ�ാഗിക വാഹന��െട ��പേയാഗം

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

(എ) ഔേദ�ാഗിക �ത�നി��ഹണ�ിനായി അ�വദി�ി�� സ��ാ�  വാഹന��െട ��പേയാഗം
വ��ി�വ�� കാര�ം ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് നിയ�ി��തിന് ഏ�െ���ിയി��
സംവിധാനം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മാ���്,  െഹ��് ��ക�, വിേനാദ സ�ാര േക���, മദ�ഷാ�ക�, വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�� എ�ിവിട�ളിേല�െ��ാം േപാലീസ് ഉ�െ�െട എ�ാ വ��ക�െട�ം ഔേദ�ാഗിക
വാഹന��ം ഔേദ�ാഗികാവശ��ിന് വാടക�െ��� വാഹന��ം സ��ീസ് നട��ത്
കെ��ാ�ം ��പേയാഗം തടയാ�ം എെ��ി�ം സംവിധാനം ��തായി ഏ�െ���ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ?

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച��

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

(എ) പല വ��കളി�  നി�ം യഥാസമയം ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ�� െച��ി� എ�ത്
കണ�ിെല��് ��ത� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഇ�വെരയായി എ� ഒഴി�ക� പി. എസ്. സി. �്
റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ?

േപ�ണ� െസക�രി�ി ഗാ��കൾ

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

(എ) സം�ാന സിവി� സ��ീസി� ഏത് റാ�് വെര�� ഉേദ�ാഗ���ാണ് േപാലീസ് േസനയി�
നി�് പി.എസ്.ഒ മാെര�ം േപ�ണ�  െസക�രി�ി ഗാ��കെള�ം േസവന�ിനായി
ലഭ�മാ�ാ��ത്;  എെ��ാം േസവനമാണ് ഇവരി� നി�് ഉേദ�ാഗ���് ലഭി��ത്;  ഓേരാ
ഉേദ�ാഗ���ം എ�വെര െസക�രി�ി ഗാ��മാെര�ം പി.എസ്.ഒ മാെര�ം ന�കാ��്;

(ബി) ഇ�രം േസവനം ��ത� ഉേദ�ാഗ���് ലഭ�മാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) നിലവി� പി.എസ്.ഒ മാെര�ം െസക�രി�ി ഗാ��കെള�ം ന�കിയി�� ഉേദ�ാഗ���് അവ�െട
എ�ം വ��ി�ി��തിന് ഉേ�ശ�േ�ാ;

(ഡി) പി.എസ്.ഒ മാരാ�ം േപ�ണ� െസക�രി�ി ഗാ��കളാ�ം സം�ാന�് െമാ�ം എ� സിവി�
േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�ി�െ��തിെ� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?
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ഡ�ഹിയിെല ഓണാേഘാഷം

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

(എ) േകരള സ��ാരിെ� േന�ത��ി�  ഡ�ഹിയി�  ഓണാേഘാഷം നട�ക��ാേയാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആെര�ാമാണ് ഈ ആേഘാഷ�ി�  പെ���െത�ം;  എെ��ാം േന��ളാണ് ഇ��ലം
സം�ാന�ിന് ഉ�ായെത�ം ആയതിന് എ� �ക െചലവായി എ�ം വിശദീകരി�േമാ?

േകരള�ിെല സിവി� സ��ീസ്

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

(എ) േകരള�ിെല സിവി�  സ��ീസിെ� ഘടന േക� സ��ാരിെ� ഡയറ�േറ�് മാ�കയി�
�നസംഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇ�ാര��ി�  നയപരമായ തീ�മാനം
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി�  സമയബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി��തിന് ത�ാറാ�േമാ;  വിശദവിവരം
ന��േമാ;

(സി) ജന���് കാലതാമസം �ടാെത വളെര എ��ം േസവനം ന�കാ�  കഴി�� ഘടന എ�
നിലയി�  ഡയറ�േറ�് മാ�ക സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ�

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

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�  ജീവന�ാ��� പ�ാളി� െപ�ഷ�  സ�ദായ�ിെനതിെര
ഏെത�ി�ം സ��ീസ് സംഘടനക� നിേവദന�� ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം സ��ീസ്
സംഘടനക�െട നിേവദന�ളാണ് പരിഗണനയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ളി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പ�ാളി� െപ�ഷ� സ�ദായം �ട�വാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മ�ിസഭാ തീ�മാന��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�ത് �ത�� മ�ിസഭാ തീ�മാന�ളിെല�ാം ഉ�ര�
�റെ��വി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഉ�രവാകാ� ബാ�ി��വെയ സംബ�ി�് വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ഗാ�ഗി�-ക�രിരംഗ� റിേ�ാ��്

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

(എ) ഗാ�ഗി�  -  ക�രിരംഗ�  റിേ�ാ��ക�  നട�ിലാ���മായി ബ�െ��് സ��ാ�  ഇേ�ാ�
സ�ീകരി�� നിലപാട് എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റിേ�ാ��് ബാധി�� �േദശ�ളിെല എം.എ�.എ മാ��െ�െട�ളള ജന�തിനിധിക� ,  ക�ഷക
സംഘടനക�  �ട�ിയവ�െട സം��േയാഗം വിളി�് ച�� െച�� കാര�ം
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പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി�, ആയതിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വനിതാേപാലീസ് നിയമനം

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

(എ) വിവിധ ബ�ാലിയ�കളിേല�� വനിതാ േപാലീസ് നിയമന�ി�േവ�ി�� ലി�് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ലി�കളി�  നി�് നിയമനം ലഭി�വ�െട വിവരം ബ�ാലിയ�  അടി�ാന�ി�
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�� വനിതാ േപാലീസിെ� എ�ം ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി പരിേശാധി�ി�േ�ാ,  എ�ി�
അ�പാതം വ��മാ�േമാ ?

ഭരണപരി�രണ ക�ീഷ�

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

(എ) സം�ാന�് ഭരണപരി�രണ ക�ീഷ�  �വ��നമാരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ��തലാണ്
�വ��നമാരംഭി�ത്;

(ബി) എെ�ാെ�യാണ് ക�ീഷെ� �ധാന �മതലക�;
(സി) ക�ീഷെ� �വ��ന�ിനാവശ�മായ ഔേദ�ാഗിക ത�ികക�  ��ി�് ഉ�രവായി�േ�ാ;

എ�ി� ഏെതാെ� ത�ികകളാണ് ��ി�ി��ത്;
(ഡി) ക�ീഷ�  െചയ�മാെ� േപ�ണ�  �ാഫി�  ഏെതാെ� ത�ികകളി�  എ� േപരാണ്

നിയമി�െ���ത്;
(ഇ) ക�ീഷ� അംഗ��െട എ�ം, റാ�്, േപ�വിവരം എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ക�ീഷ�  െചയ�മാ�, അംഗ��, െചയ�മാെ� േപ�ണ�  �ാഫ് എ�ിവ�െട ശ�ളം,  മ�്
ആ��ല���  എ�ിവ�ാ�ം ക�ീഷ�മായി ബ�െ�� മെ��ാ ചില�ക��മായി മാസ�ി�
എ� �പ ചിലവ് �തീ�ി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ജി) ക�ീഷ� ഓഫീസ് എവിെടയായിരി�ം �വ��ി�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഓഫീ�കളി� ന��� പരാതികളിേ��� �ടർനടപടി

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

(എ) ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ി�  നി�ം എം.എ�.എ മാ��് ലഭി�� മ�പടി�െട മാ�കയി�
സം�ാനെ� വിവിധ ഓഫീ�കളി�  നി�ം മ�പടി ന��വാ�  ആവശ�മായ നി�േ�ശം
ബ�െ��വ��് ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ ഓഫീ�കളി� ന��� അേപ�ക�ം പരാതിക�ം സമയബ�ിതമായി പരിേശാധി�് നടപടി
സ�ീകരി�വാ�ം ആ വിവരം ക�ികെള അറിയി�ണെമ� കാര��ി�ം ആവശ�മായ നി�േ�ശം
വ��് അധ���മാ��് ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് വിവിധ ഓഫീ�കളി�  ന��� അേപ�ക�  റിേ�ാ��ി�േവ�ി ഗവ.െസ��റി
,ഡയറ�� ,ജി�ാ ഓഫീസ� എ�ിവർ വഴി ബ�െ�� ഓഫീസി� എ�േ�ാ� ധാരാളം സമയം
എ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇത് ഒഴിവാ�വാ� റിേ�ാ��ക� േനരി�് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�േനാട് ആവശ�െ��വാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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സ��ാ� ഓഫീ�ക�െട കാര��മത വ��ി�ി��തിന് നടപടി

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം െസ�േ�റിയ�് ഉ�െ�െട�� ഓഫീ�കളി�
നി�് െപാ�ജന���് �ത�മാ�ം േവഗ�ി�ം േസവന��  ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം, കാര��മത വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ ?

സ��ാ� ഓഫീ�കളി� ലഭി�� പരാതിക�

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

(എ) സ��ാ� ഓഫീ�കളി� െപാ�ജന�ളി� നി�ം ലഭി�� പരാതിക��് രശീത് ന�കണെമ�
ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;  ഉെ��ി�  ��ത ഉ�രവിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പല വ��കളിെല ഓഫീ�കളി�ം ഇ�കാരം രശീത് ന���ിെ�� വിവരം ��യി� െപ�ി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

മാധ�മ�ളിൽ ��ാവനക�ം, �ഖ�ാപന��ം നട�� ഉേദ�ാഗ��

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

(എ) സം�ാനെ� ഉ�ത സിവി�  സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ�രി�  ആ�െ�ാെ�യാണ് ����
ഗവ�െമ�് അ�മതിയി�ാെത മീഡിയയി�  ��ാവന നട�ാ�  അ�വാദ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�മതി േതടി ��ാവന നട�ാ� അ�വാദ��ത് ആ�െ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) താെഴ��് വെര�� ഉേദ�ാ��  പരസ�മായി മീഡിയ�െട ��ി�  ഒ� അ�വാദ�ം േതടാെത
��ാവനക�ം, �ഖ�ാപന��ം നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�� �വണത�െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്
െവളിെ���േമാ?

ജനസ��� പരിപാടി�െട െചല�ക�ം സഹായ��ം

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

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ വ�ഷ�ി�ം ജനസ��� പരിപാടി�െട േപരി� ഓേരാ ജി�യി�ം
വിതരണം െച� സഹായ�� ജി� തിരി�് കണ�് വിശദാം�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ജനസ��� പരിപാടി�െട നട�ി� െചലവിനായി ഓേരാ വ�ഷ�ി�ം ജി�കളി�  െചലവഴി�
�ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജന���് ലഭ�മാ�� േസവന��

32. �ീ.പി.െക.��ാലി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജീവന�ാ� ജന���് ലഭ�മാ�� േസവന�� േവഗ�ി�ം ��ികരമാ�ം നട�ാ�ാൻ കഴി�
ശ�ള ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�ിൽ ശ�ളപരി�രണ �പാ�ശേയാെടാ�ം എെ��ാം
നി�േ�ശ���ായി�� എ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഇവയിേലെത�ി�ം നട�ാ��തിന് സർ�ാർ ആേലാചി��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദ വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?

മ�ിമാ�െട േപ�ണ� �ാഫ്

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

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് മ�ിമാ�െട േപ�ണ� �ാഫി� േനരി�ം �ന�നിയമനം വഴി�ം നിയമി�
ജീവന�ാ��്  1-7-2014  �ത�  ശ�ളം ���ിയതിെ� അടി�ാന�ി�� �ടി�ിക �ക
അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ��് െട�മിന� സറ�� ആ��ല�ം ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അടിയ�രമായി
ആ��ല�ം വിതരണം െച��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മ�ിമാ�െട ഒൗേദ�ാഗിക വസതി

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

(എ) സം�ാനെ� ഓേരാ മ�ിമാ��ം ഏെത�ാം വീ�കളാണ് ഒൗേദ�ാഗിക വസതിയായി
നി�യി�െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�ഏെത�ാം ഒൗേദ�ാഗിക വസതികളിലാണ് മ�ിമാ� താമസി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം മ�ിമാ�െട ഒൗേദ�ാഗിക വസതി
നവീകരി��തിേനാ, റി�യ� െച��തിേനാ, േമാടി പിടി�ി��തിേനാ ഓേരാ�ി�ം എ� �പ വീതം
െചലവാ�ിെയ� െവളിെ���േമാ?

മ�ിമാ�െട ഒൗേദ�ാഗിക െചല�ക�

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

(എ) �ഖ�മ�ി,  മ�ിമാ�  എ�ിവ�െട ഒൗേദ�ാഗിക വസതി േമാടി പിടി�ി��തിന് ഇൗ
സ��ാരിെ�കാല�് എ� �ക െചലവായി�െ��് വസതി തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാധന സാമ�ിക� ഒൗേദ�ാഗിക വസതികളിേല�് വാ�ിയതിന് െചലവായ �ക വസതി തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി,  മ�ിമാ� എ�ിവ�െട അതിഥി സ��ാരം,  യാ�ാബ� എ�ീ ഇന�ളി� എ� �ക
വീതം െചലവഴി�െവ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാലയളവി�  �ഖ�മ�ി,  മ�ിമാ�  എ�ിവ�െട െമാെെബ�  േഫാ�, ഒൗേദ�ാഗിക
വസതികളിെല�ം ഓഫീ�കളിേല�ം േഫാ�  ബി�ക�  എ�ിവ എ�തെയ�് തരം തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് മ�ിസഭാംഗ�ളി�  ആെരാെ� വിേദശ യാ� നട�ിയി�െ��ം
അവെര അ�ഗമി�ത് ആെരാെ�യാെണ�ം എവിെടെയാെ�യാണ് അവ� േപായെത�ം അതിന്
എ� �ക ചിലവാെയ�ം മ�ിമാ� തിരി�് െവളിെ���േമാ?

െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� നിയമി�െ���വ�െട ഒഴി�കളിേല�് െ�ാേമാഷ�

36. �ീ.പി.െക.��ാലി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�  നി�ം മ�ം െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യി�  മ�് ഓഫീ�കളി�
നിയമി�െ���വ�െട ഒഴി�കളിേല�് െ�ാേമാഷ�  ന����മായി ബ�െ��് എ.ജി
എെ��ി�ം അഭി�ായം പറ�ി�േ�ാ; എ�ി� എെ��് വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ഇ�ാര��ി�� സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

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

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

(എ) സ��ാരിെ� എ�ാ സ��ല�ക�ം ഉ�ര�ക�ം സ��ാ�  െവ�ൈസ�ി�  �ത�മായി
�സി�ീകരി��േ�ാ;  ഇെ��ി� എ�ാ വ��ക�മായി ബ�െ�� ഉ�ര�ക�ം സ��ല�ക�ം
യഥാസമയം സ��ാ�  െവ�ൈസ�ി�  �സി�ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ� െവ�ൈസ�ി� �സി�ീകരി� പല ഉ�ര�ക�ം വളെര േവഗം െവ�ൈസ�ി� നി�ം
പി�വലി��താ�ളള ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�െകാ�ാണ് ഇ�െന
സംഭവി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാരിെ� എ�ാ ഉ�ര�ക�ം സ��ല�ക�ം യഥാസമയം െവ�ൈസ�ി�
�സി�ീകരി��തി�ം എ�ാ�ാല�ം അവ െപാ�ജന���് ലഭ�മാക�� തര�ി�
ദീ�ഘകാലം നിലനി���തി��ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ സഹായം

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

(എ) കാ�ണ� േപാ�� ധനസഹായം ലഭി� നി��നരായ േരാഗിക��്,  �ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ
സഹായം ലഭി��തിന് തട��� ഉേ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ട��യായ ചികി� േവ�ി വ�� േരാഗിക��് ഒ� തവണ ധനസഹായം ലഭി� കഴി�ാ�
അത് �ട� ചികി��ം ലഭ�മാ��തിന് തട��� ഉേ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ആയത് അറിയി�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തിനായി ഇൗ സ��ാ�
അധികാര�ി�  വ� േശഷം െസ�ംബ�  15  വെര എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ അേപ�കളി�  എ� എ��ിന് ധനസഹായം അ�വദി� എ�ം എ� േപ��് അ�
വിതരണം െച� എ�ം വിശദമാ�േമാ?

േ�മെപ�ഷ�ക�െട വിതരണം

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

(എ) ഓണ�ി���് േ�മെപ�ഷ�കെള�ാം വിതരണം െച�െമ� സ��ാ� �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�ാ�
കഴി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  എ� േപ�� എ� മാസെ� െപ�ഷ�  ന�കാ�
ബാ�ി��ായി��;  ഏെത�ാം െപ�ഷ�കളി�  എ� �കയാണ് �ടി�ിക��ായി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ ബാ�ക� �േഖന�ളള േ�മെപ�ഷ� വിതരണ�ി� �തിസ�ിക� േനരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതി�ളള കാരണെമെ��് വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) ഫ�് �ത�മായി ബാ�ക�� ലഭി�ാ�തിനാ�  പല പ�ായ�കളി�ം അ�ഹത�ളളവരി�
പ�തിേ��േ� െപ�ഷ� ലഭി�ി�ള� എ� ആേ�പം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ആദ�ഘ��ി� �റ�േപ�� �ടി�ിക സഹിതം െപ�ഷ� വിതരണം െച�െത�ി�ം പി�ീ�ളളവ��
�ക �റ�താ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ബാ�ി �ക �ടി�ിക സഹിതം
എേ�ാ� വിതരണം െച�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ഫയ�നീ�ം

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

(എ) െസ�േ�റിയ�ി� നിലവിലി�� ഐഡിയാസ് (Ideas)െ� േസവനം അവസാനി�ി�ി�േ�ാ; ഇേ�ാ�
ഏ� സംവിധാനമാണ് ഫയ�നീ�ം അറി�വാനായി ഉപേയാഗി��ത്;

(ബി) െപാ�ജന��ം എം.എ�.എ.മാ�ം ഫയ�നീ�ം അറി�വാ�  ��ി��് അ�ഭവി�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ� പരിഹരി�വാ� എ� നടപടിയാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) എം.എ�.എ.മാ��് ഫയ�നീ�ം അറി�വാ�� സംവിധാനം ഒ��േമാ;  �തിയ േസാ�് െവയ�
െസ�േ�റിയ�ി�  വ�ി�െ��ി�  ആയതിെ� ഐ.ഡി.�ം പാസ് േവ��ം എം.എ�.എ.മാ��്
ലഭ�മാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

സ��ാരാഫീ�കളിെല ഇലേ�ാണിക് ഉപകരണ��

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

(എ) ആ�നികവ��രണ�ിെ� ഭാഗമായി സ��ാരാഫീ�കളി�  വാ�ിയ ഇലേ�ാണിക്
ഉപകരണ��  (ക����, �ി��, േഫാേ�ാ�ാ�്)  �ത�മായി ഉപേയാഗി��ി� എ� കാര�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉപേയാഗേയാഗ�മായ ഉപകരണ��േപാ�ം നി�ാര കാരണ�ളാ�  ഉപേയാഗി�ാെത
നശി�േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഏെതാെ� വ��കളാണ് നിലവി� ���മാ�ം ക����വ��രി�ത്;
(ഡി) മ�വ��ക� ���മാ�ം ക����വ��രി��തിന് എ�ാണ് തട�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഓേരാ വ��ി�ം കഴി�  5  െകാ��ാലം വാ�ിയ ഇലേ�ാണിക് ഉപകരണ��െട േ�ാ�ം
ഉപേയാഗ�മത�ം പരിേശാധി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാരാഫീ�കളിെല ഒഴി�ക�െട എ�ം

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

(എ) സ��ാരാഫീ�കളി� നിലവി�� ഒഴി�ക�െട എ�ം സ��ാരിേല�് റിേ�ാ��് െച�വാ� ഈ
ഗവ�െമ�് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമ�വിഷയ�ി�  ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട ഭാഗ�് വ�ാപകമായ പരാതി നിലനി���കാര�ം
പരിഗണി�േമാ;

(സി) ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�വാ�  നടപടി സ�ീകരി��േതാെടാ�ം ആയത് ��ണ േതാതി�
�ാവ��ികമാ��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�വാ� സ��മാ�േമാ?

െസ�ംബ� 2-െല െപാ�പണി�ട�്

44. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െസ�ംബ�  2-െല െപാ�പണി�ട�ി�  സം�ാനെ� എ� മ�ിമാ�  പെ���െവ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) െസ��റി തല�ി�ം അതി��കളി��� എ� ഉേദ�ാഗ��  പണി�ട�ി�  പെ���െവ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) പണി�ട�്ദിവസം എ� മ�ിമാ�ം ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��ം ഔേദ�ാഗിക വാഹനം ഉപേയാഗി�െവ�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ക�ാബിന�് പദവി�� എ� േപ� പണി�ട�്ദിവസം വിമാനയാ� നട�ി എ��
വിവരം െവളിെ���േമാ?

അസി�്�് പ�ിക് േ�ാസിക��� Gr-II ത�ിക

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

(എ) അസി. പ�ിക് േ�ാസിക��� Gr-II ത�ികയി� പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവി� േ�ാ; എ�ിൽ
ഇതിെ� കാലാവധി എ�് അവസാനി�െമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ത�ികയി�  താ��ാലിക അടിസഥാന�ി�  സ��ീസി�  �ട��വ�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശ�� ന��േമാ?

KSEB യി� മ���/വ���മാ��� റാ�് ലി�്

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

(എ) കാ�ഗറി ന��  11/2011  �കാരം  KSEB  യി�  മ���/വ���മാ��� റാ�് ലി�് നിലവി�
വ�ത് എ�ാണ്, ഈ റാ�് ലി�ി� എ� േപരാണ് ഉ�െ��ി��ത് ;

(ബി) ഇേതവെര എ� േപ��് ഈ റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം ന�കിയി��്, ഇവ�െട ജാതിതിരി��
പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 2016  െസ�ംബറി�  കാലാവധി അവസാനി� ഈ ലി�ി�  നി�ം വളെര �റ� േപ��മാ�േമ
നിയമനം ലഭി�ി�� എ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�  െപ�ി�േ�ാ,  എ�െകാ�ാണ് നിയമനം
�റവായി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) റാ�് ലി�് നിലവി�  വ� േശഷം  3  െതരെ���ക�െട മാ�കാെപ�മാ���ം വ���ലം
മാസ�േളാളം നിയമനം നട�ാതി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ഈ റാ�ലി�ിെ��ം കാലവധി മ�് റാ�് ലി�ക��് നീ�ി ന�കിയ�േപാെല നാലര
വ�ഷമാ�ി ദീ�ഘി�ി��തി�ം, പരമാവധി േപ��് നിയമനം ലഭി�ാ� കഴി�ംവിധം നിയമന��
ത�രിതെപ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ിര വികസന�ി�� �തിയ പ�തിക�

47. �ീ.അ�� �കാശ്
,, െക.�രളീധര�
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ��ദിവസംെകാ�് സം�ാന�ിെ� ��ിര വികസന�ിന് ഉത�� �തിയ
പ�തിക��് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക� നട�ാ��തിന് ബജ�ി� എ� �ക വകയി��ിയി��്എ�് വ��മാ�േമാ?
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സി.ആ�. ഇെസഡ്. നിയമപരിധി

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

(എ) സി.ആ�. ഇെസഡ്.  നിയമപരിധിയി�  വ�� നി��നരായ ��ബ���്,  േവെറ �മിയി�ാ�
സാഹചര��ി� വീട് െവ�ാ�ം ഇല�ിസി�ി േപാ�� സൗകര��� ലഭ�മാ�ാ��� നടപടിക�
േവഗ�ിലാ�ാ� കഴി�േമാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

ക�ായി കായ� സംര�ി�ാ� നടപടി

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�, ��തി സൗ�ര�ം െകാ�ം െെജവ െെവവി��ം െകാ�ം സ��മായ
ക�ായി കായ�ം ഇടയില�ാട് ഉ�െ�െട�� െച� ബീ�ക�ം സംര�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരീ�േമാ;

(ബി) ഇൗ കായലിെല മണ��് അവസാനി�ി�് അന�ം നി�് േപാകാ�� മ�� സ��് ഉ�െ�െട
സംര�ി�ാ� സാധി�� തര�ി�� പ�തിക��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െഗയി� വാതക െെപ�് െെല� ആശ�ക�

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

(എ) നി��ി� െകാ�ി-മംഗലാ�രം വാതക െെപ�് െെല�  നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതിഗതി
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജനവാസ േക��ളി�െട െെപ�് െെല�  കട� േപാ�േ�ാ�  ജന����ാ�� ആശ�ക�
��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് അെെല�െമ�ി� മാ�ം വ���തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക��രി ഖനനം

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

(എ) ക��രി ഖനിക� േലലം െച��തി�നി�ം ലഭി�� �ക അതത് സം�ാന��െട വികസന
�വ��ന���് ഉത�ംവിധം ധാ�ഖനനം സംബ�ി�് േക� സ��ാ� �ഖ�ാപി� �തിയ നയം
സം�ാന സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക��രി ഖനനം സംബ�ി� ��ത നയം മ�് ��തി വിഭവ��െട കാര��ി�ം നട�ിലാ�വാ�
േക� സ��ാരി� സ���ം െച��േമാ;

(സി) േമാേണാൈസ�ി�  നി�ം േതാറിയം ഉ�ാദി�ി�് രാജ��ിന് ��വ�  ഉപകാര�ദമായ രീതിയി�
ഉപേയാഗി��തിനായി സം�ാന�ി� അ�ഹമായ �ക ലഭി��തിന് ആവശ�മായ ധാ�നയം
നട�ിലാ�വാ� േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഐ.സി.ഡി.എസ് ���ൈവസ� ത�ിക

52. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ബി�ദധാരികളായ  10  വ�ഷ സ��ീ�ളള അംഗ�വാടി വ���മാരി� നി�ം ഐ.സി.ഡി.എസ്
���ൈവസ� ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി അേപ� �ണി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആയതിനായി വി�ാപനം �റെ��വി�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വി�ാപനെ� �ട��് സ�ീകരി�ി�� �ട� നടപടി വിശദമാ�േമാ;

പി.എസ്.സി നിയമനം

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

(എ) �തിയ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം എ� ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം ന�കിയി��്;
(ബി) നിയമനം ന�കിയത് ഏെത�ാം ത�ികകളിേല�ാെണ�ത് വ��്, ത�ിക, എ�ം എ�ിവതിരി�്

ന�കാേമാ;

(സി) ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച��തി�  കാലതാമസം വ��ിയതിന് ഏെത�ി�ം
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി എ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി നിയമന�ിെല കാലതാമസം ���മാ�ം ഒഴിവാ��തിന് ആ�ിസിേ��ഡ്
േവ��സി കാണി�് പി.എസ്.സി�് ഒഴിവ് റിേ�ാ��് െച��രീതി നട�ിലാ�േമാ?

േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷെ�റ ആ�നികവ��രണം

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

(എ) േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷെന ആ�നികവ��രി��തിനായി എെ��ാം �വ��ന��
നട�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� േപ��് പി.എസ്.സി.  വഴി േജാലി ന�കി എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.  നിയമന�ളി�  നിലനി�ി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിനായി സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�നി-േകാ��േറഷ�-േബാ�ഡ് �ാപന�ളി� നിലവി�� ഒഴി�ക�

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

(എ) ക�നി/േകാ��േറഷ�/േബാ�ഡ് �ാപന�ളി� ലാ�് േ�ഡ് സ���് ത�ികയി� നിലവി�
എ� ഒഴി�ക� ഉ�്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.-�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� അടിയ�രമായി റിേ�ാ��
െച�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിെല നിയമന�ിന് പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ?

ഇ-ഗേവണ�സ്

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

(എ) സം�ാന�് ഇ-ഗേവണ�സ് നട�ാ��തിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) നിലവി� ഇ-ഗേവണ�സ് ���ിയായ വ��ക� ഏെത�ാം എ�് അറിയി�േമാ ;

(സി) എ�ാ വ��കളി�ം ഇ-ഗേവണ�സ് സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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െകാ�ി �ാ��്സി�ി പ�തി

57. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി �ാ��്സി�ി പ�തി ���മാ�ം യാഥാ���മാ��തിന് എെ��ാം ക�� പ�തിക�
ആവി�രി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി ���മാ��തിന് എെ��ാം നി��ാണ �വ��ന��  നട�ാ�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ� െതാഴിലവസര�ളാണ് ഈ പ�തി �ലം ഉ�ാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാ��്സി�ി �വ��ന�െള ബാധി�� ����  പരിഹരി�ാ�  എെ��ാം
നടപടികെള��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

സ�ത� േസാ�് െവയ�ക�

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

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� ഓഫീ�കളി� സ�ത� േസാ�് െവയ� മാ�േമ അ�വദി�ാ� പാ��
എ�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  സ�ത� േസാ�് െവയ�ക�  മാ�ം ഉപേയാഗി�േ�ാ�  ഉ�ാ�� േപാരാ�ക�
സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; കെ���ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇത് സ��ാ�  സംവിധാന�ിെ� കാര��മതെയ ബാധി��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

വിവരസാേ�തിക വിദ��െട സാധ�തക�

59. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, ആ�. രാേജഷ്
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െച�പ�ണ�ളി�ം �ാമ�ളി�ം വിവരസാേ�തിക വിദ��െട സാധ�തക�
പരിേശാധി�ാ� ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഐ.ടി.  േമഖല�െട വരവ് ഇ�ര�ി�� �േദശ��െട വികസന സാധ�തക�  �റ�
കി��തി�ം,  തേ�ശീയ��് �ത���ം പേരാ��മായ െതാഴി� അവസര�� ഉ�ാ��തി�ം
ഉപകരി �െമ� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;വിശദീകരി�ാേമാ ;

(സി) േകരള�ിെ� ��തി ഭംഗി�ം കാലാവ��ം ഐ.ടി.  വിേനാദസ�ാര േമഖല ക�െട വള���്
ഉപ��മാ�ംവിധം പ�തിക� ആ��ണം െച� നട�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

വലിയ പറ�് ��് പാലം

60. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കഴി� എ�.ഡി.എഫ് സ��ാ�  കാല�് �ര� നിവാരണ വ��് �േഖന കാസ�േഗാഡ്
ജി�യിെല ��രി��  മ�ല�ി�  തീ��ം അവികസിത�ം കട�വ�െ� മാ�ം ആ�യി�
വ��വ�മായ വലിയ പറ�് ദ�ീപ് നിവാസിക��് 2 ��് പാല�� 7 േകാടി �പ മതി�് ചിലവി�
ആരംഭി�ക�ം ഒെര�ം ���ീകരി�് �.ഡി.എഫ്.സ��ാ�  കാല�് ഉ�ഘാടനം െച�
മാസ����ി�  തക���മായി ബ�െ�� അേന�ഷണം ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം
���ാ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ചികി�ാ ധനസഹായം

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

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

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

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

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

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�് ധനസഹായം

62. �ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് ആെക എ� േപ��് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�നി�്
ധനസഹായം ലഭി�െവ�ം എ� �പ ആെക വിതരണം െച�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�തിന് േശഷം എ� േപ��് �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�് ധനസഹായം
ന�കിെയ�ം എ� �പന�കിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റവന� ഉേദ�ാഗ��  വഴി ന��� �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�നി��
ധനസഹായ�ക�െട പരിധി കാലാ��തമായി വ��ി�ി�വാ� േവ�ി എെ��ാം നടപടിക� ഈ
സ��ാരിെ� ഭാഗ�് നി��ാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി

63. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ���ര ര�ാകര�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം �ക അ�വദി��� സംബ�ി� മാനദ���
വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം �ക അ�വദി��തിന് കാലതാമസം േനരി��െവ�
പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉ��ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം ഫ�് അ�വദി�തി�
�മേ�ട് നട�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  എെ��ാം �മേ��കളാണ് കെ��ിയി��ത്;  എെ��ാം പരിഹാരനടപടിക�
സ�ീകരി�; വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി
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64. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം സഹായ�ിനായി ലഭി�
അേപ�കളി�  ഇനി�ം തീ��ാ�ാ� അേപ�ക�  ഉ�തായി അറിയാേമാ  ;  ആയതിെ�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഇ�ര�ി� തീ��ാ�ാ� അേപ�കളി� ഈ സ��ാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��ത്
എ�റിയി�ാേമാ ;

(സി) ഈ സ��ാ� വ�തിന് േശഷം ഈ നിധിയി� നി�് എ� േപ��് എ� �പയാണ് സഹായമായി
അ�വദി�െത� കാര�ം അറിയി�ാേമാ ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം �ക അ�വദി��ത് ഏെതാെ� മാനദ����്
അ��തമായാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം �ക അ�വദി��തിന് കാലതാമസം േനരി��െവ�
പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ� പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ഫ�് അ�വദി�തി�
�മേ�ട് നട�തായി കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� എെ��ാം �മേ��കളാണ് കെ��ിയത്;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� എെ��ാം പരിഹാര നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�് സഹായം അഭ���ി� െകാ�ളള എ� അേപ�ക�
െക�ികിട��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അേപ�ക��് ആശ�ാസം ലഭി�ാ�ളള കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ� എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�;

വ��മാ�േമാ;

(സി) എം.എ�.എ മാ�െട േരഖാ�ലമായ അഭ���ന പരിഗണി�് സഹായം ന�കാ�  നടപടിക�
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ ധനസഹായം

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

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ ധനസഹായ�ിനായി ന�കിയി��
അേപ�ക�  ഈ സ��ാ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി�  എ�േപ��്
ധനസഹായ�ിന് അ�ഹത�െ��ം എ� േപ��് ധനസഹായം ന�കാ� ഉ�രവായി�െ��ം
വ��മാ�േമാ ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായം

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

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായം അ�വദി�്
ഉ�രവായതി� എ� േപ��് എ�് �ക വീതം ന�കാ�െ��് ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) എം.എ�.എ മാ�െട ശിപാ�ശ�െട അടി�ാന�ി�  അ�വദി�� ധനസഹായ��െട
വിശദവിവര��  യഥാസമയം അതത് എം.എ�.എ മാെര േരഖാ�ലം അറിയി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�്  (സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്.)  ധനസഹായം
അ�വദി��തി�� പരിധി ഉയ��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ധനസഹായം അ�വദി��തി�  േനരി�� കാലതാമസം സംബ�ി� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ; കാലതാമസം പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം
അ�വദി��തി�� മാനദ��ളി�  എെ��ി�ം മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അത്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ��ത ഫ�ി�  നി�ം അ�വദി� ധനസഹായം
എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആറ�ള വിമാന�ാവളം

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

(എ) ആറ�ള വിമാന�ാവള പ�തി�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിമാന�ാവള�മായി ബ�െ�� വിദ� സമിതിെയ െക.  ജി.  എ�്.  ��് െത�ി�രി�ി�ാണ്
പഠന�ി�� അ�മതി േനടിെയ��െത� വ�ത സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമം, പാരി�ിതിക സംര�ണ നിയമം എ�ിവ അ�ിമറി�െ��ാണ്, െക.

ജി.  എസ്.  ��് വിമാന�വള പ�തി�മായി �േ�ാ�് േപായിരി��െത� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിെനതിെര എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) ��ത വിമാന�ാവള�ിന്  10% (പ�് ശതമാനം)  െഷയ� േകരള സ��ാരിന് ഉേ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) നിയമം ലംഘി�് ഏ�� കണ�ിന് പാടേശഖര�� മ�ി�് നിക�ിയത് , മ� മാ�ി പഴയ തര�ി�
പാടേശഖര�� ആ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആറ��ള വിമാന�ാവളം

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

(എ) ആറ��ള വിമാന�ാവള�ിന് ന�കിയ അ�മതി�ം പ�തി �േദശം വ�വസായ േമഖലയാ�ിയ
വി�ാപന�ം പി�വലി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�േവ�ി എ� ഏ�� �മിയാണ് ഇതിനകം വ�വസായ േമഖലയാ�ി �ഖ�ാപി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ി� �മി ഇേ�ാ� ആ�െട ൈകവശ�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നി��ി� �മി�െട�ം വിമാന�ാവള പ�തി�െട�ം കാര��ി� എ� നടപടി ൈകെ�ാ�ാനാണ്
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ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�� വിമാന�ാവളം

72. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  വിമാന�ാവളം എ�േ��് �വ��നമാരംഭി�വാനാണ് ല��മി�ി��െത�്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) വിമാന�ാവള�മായി ബ�െ�� എെ��ാം ���ികൾ ഇ�വെര ���ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിമാന�ാവള�ിനായി എെ��ാം അ�വാദ��  ഇനി�ം േക� സർ�ാരിൽ നി�ം
ലഭിേ��തായി�െ�� വിശദമാ�േമാ ?

േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള വികസനം

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള വികസന�ിേനാട�ബ�ി�് �മി ഏെ����തിന് വി�ാപനം
ഇറ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം കാര��ൾ നാളി�വെര െച�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

തല�ാന ൈല�് െമേ�ാ പ�തി

74. �ീ.െക.�രളീധര�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന�് ൈല�് െമേ�ാ യാഥാ���മാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(ബി) ആയതിെ� ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആെരയാണ് ഈ പ�തി�െട ക�സ���സിയായി നി�യി�ി��ത്;
(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ാം �ാരംഭ�വ��ന�� നട�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ി െമേ�ാെറയി� പ�തി

75. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി െമേ�ാെറയി�  പ�തി ���ീകരി��തിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) എെ��ാം �വ��ികളാണ് ഈ പ�തി�മായി ബ�െ��് നട�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എെ��ാം �വ��ികളാണ് ഈ പ�തി�മായി ബ�െ��് നട�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി എ�േ��് ക�ീഷ� െച�ാനാണ് ല��മി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?
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തി�വന��രം  - ക�� അതിേവഗ െറയി� ഇടനാഴി പ�തി

76. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, സി.െക. ഹരീ��
,, എ. �ദീ��മാ�
,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം  -  ക��  അതിേവഗ െറയി�  ഇടനാഴി പ�തി സംബ�ി�് പഠന ം
���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട വിശദമായ കര� േരഖ ലഭ�മാ�േമാ;  �ധാന നി�േ�ശ��ം
സാധ�തക�െമെ�ാെ�യാണ്; പ�തി�െട െചലവ് എ�യാ�െമ�ാണ് നിഗമനം;

(സി) െറയി�  -  േറാഡ് ഗതാഗത സൗകര����് പകരെമ� നിലയിലാേണാ പ�തി വിഭാവനം
െച�ിരി��ത്; വിമാന നിര�ിെ� ഇര�ിയിലധികം യാ�ാ നിര�് ഉ�ാകാനിട�� പ�തി ന�െട
രാജ��ിന് അ�േയാജ�മാേണാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) പ�തി�േവ�ി ഏെ��േ��ി വ�� �ല�ിെ� അളെവ�യായിരി�ം?

അ�� സം�ാന നദീജല കരാ�

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

(എ) 13-7-2016-െല അ�� സം�ാന നദീജല കരാ� സംബ�ി� ���ണി�ലിന്, േകരള�ിെ�
താ�ര���  ���മായി സംര�ി�െകാ�് ച��ക�  നട�ി ��പരിഹാര�ി�ളള �മമാണ്
േവ�െത�ം തമിഴ് നാ�മായി ച�� െച�് ഇതിനായി �ിരം സംവിധാനം
ഏ�െ����താെണ��� േകരള �ഖ�മ�ി�െട മ�പടി �കാരം ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ?

��്സ് ജനേസവനേക�ം

78. �ീ.പി.െക.��ാലി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജന���് െടലിേഫാ� ബി�ക� ഉ�െ�െട�ളള വിവിധയിനം കര�� സൗകര��ദമായി
അട��തി�� ��്സ് ജനേസവനേക�ം ഏെത�ാം നഗര�ളി� �വ��ി�് വ��;

(ബി) ��കാല�ളി�  ഇവിെട സ�ീകരി� വ�ി�� ഏെത�ി�ം ബി�ക�  സ�ീകരി��ത്
നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  നി��ലാ�ിയവ ഏെതാെ�െയ�ം നി��ലാ�ാ�ളള
കാരണെമെ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം ബി�ക� സ�ീകരി��ത് നി��ലാ�ിയി�െ��ി� അ�ാര�ം �ന:പരിേശാധി�േമാ?

േജാലി ന�െ��വെര �നരധിവസി�ി��തിന് പ�തി

79. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സൗദിയി�  സ��� സ�േദശിവ�കരണ�ിെ� ഭാഗമായി േജാലി ന�െ��വ�െട ���ി�
മലയാളി ന�മാ� എ�േപ� ഉ�്;

(ബി) േജാലി ന�െ��് മട�� ന�മാ��് എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് േനാ�� ��്സ് വഴി
ന�കിയത്;

(സി) േജാലി ന�െ��വെര �നരധിവസി�ി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�
വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�വെര എ�േപെര ഇ�കാരം �നരധിവസി�ി�ി��്?

ഗ�ഫ് വ�മാന�ിെ� േശാഷണം

80. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, െക.�രളീധര�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗ�ഫ് വ�മാന�ിെ� േശാഷണം േകരള സ��ഘടനയി� ��ി�� �ത�ാഘാതം സംബ�ി�്
എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ�േദശിവ�കരണെ��ട��് െതാഴി� ന�െ��് സൗദിയി�ം മ�് ഗ�ഫ് രാജ��ളി�ം കഴി��
മലയാളികെള നാ�ിെല�ി�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) മട�ിെയ��വെര �നരധിവസി�ി��തി�ം അവ��് അടിയ�ര സഹായം ന���തി�ം
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�വാസി േ�മപ�തി

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

(എ) �വാസിക�െട േ�മ�ിന് േവ�ി എെ��ാം പ�തികളാണ് നിലവി��ത്;
(ബി) �വാസി േ�മ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം �തിയ പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

വിേദശരാജ��ളിെല െതാഴി� ����

82. �ീ.സി. ദിവാകര�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശരാജ��ളി�  വിവിധതരം െതാഴി�  ����ം �രിത��ം അ�ഭവി�� മലയാളിക��്
േവ�ി സ��ാ� നട�ാ�� പ�തിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഗ�ഫ് രാജ��ളി� െതാഴി� ���ളി�െ��് ഉഴ�� �വാസികെള സഹായി��തിന് അതത്
രാജ��ളി� െഹ��് ഡ�ക� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഗ�ഫ് രാജ��ളിെല സാ��ിക ���� �ലം ശ�ളം ലഭി�ാെത ക�െ��� മലയാളിക��്
ശ�ള�ം,  ശ�ള�ടി�ിക�ം ലഭ�മാ��തിന് അതത് എംബസിക�മായി ബ�െ��്
�വ��ി��തിന് ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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എ.ടി.എം ത�ി�േകസ്

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

(എ) വിേദശിക��െ�� എ.ടി.എം ത�ി�േകസ് േപാലീസിന് റിേ�ാ��് െച�ത് എ�ാണ് എ�ം ആരി�
നി�ാണ് വിവരം ലഭി�ത് എ�ം െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ഒ�ാം �തി അറ�ിലായത് എ�ാണ്;  അറ�ിലാവാ�  ഇടയാ�ിയത് ആ�െട പണം
പി�വലി�തിെന�ട��ായി��;

(സി) ഇയാ� ഒ�വി� ആ��റ ജം�ഷനിെല എ.ടി.എം � നി�ം പണം പി�വലി�ത് എ�ായി��;

(ഡി) ഒ�ാം �തി അറ�ിലായ േശഷ�ം മ� �തിക� വിേദശേ��് കട�േശഷ�ം,  അ�ൗ�കളി�
നി�ം പണം ന�മായി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ആ പണം പി�വലി�ത് ആര്  ;എവിെട നി�് എ�് കെ��ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം
െവളിെ���ാേമാ?

െകാ�ം �റ� േപാലീസ് ആ�ാന നി��ാണം

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

(എ) െകാ�ം �റ� േപാലീസ് ആ�ാന നി��ാണ�ി�� നടപടി ഏ� ഘ��ിലാണ്;
(ബി) നി��ാണ�ിനാവശ�മായ �ാനി�ം എ�ിേമ�ി�ം അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

േപാലീസ് േ�ഷ� ആ�മണം

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

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� അതി�മി� കയറി ക�ഡിയി�� �തികെള േമാചി�ി�� സംഭവ��
ആവ��ി��ാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര�ം സ��ാ�  ഗൗരവ���ം
വീ�ി��േ�ാ;

(ബി) േപാലീസിെന കായികമായി ആ�മി�േപാ�ം �തികെള േമാചി�ി�� സംഭവ�ളി�  എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം എ� സംഭവ�� ഈ വ�ഷം റിേ�ാ�� െച�െ��ി�െ��തിെ��ം അ�മായി ബ�െ��്
എ� �തികെള അറ� െച�ി�െ��തിെ��ം വിശദവിവരം ന�േമാ?

േപാലീസ് പിടിെ��� വാഹന��

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

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  േക�ക�മായി ബ�െ��് േപാലീസ് പിടിെ��� എ� വാഹന��
ഉ�്; േ�ഷ� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;'

(ബി) വാഹന�� പിടി�ടിയി�� ����െട തരം തിരി�� കണ� ന�കാേമാ;

(സി) അനധി�ത മണ�  കട�മായി ബ�െ��് പിടിെ��� വാഹന��  നടപടി�മ��  �ലം
��െ���് നശി��� കാരണം േകാടി�ണ�ി� �പ ന�െ��� കാര�ം

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

22 of 74 Sunday 18 September 2016 12:11 PM



��യി�െ��ി�േ�ാ?

(ഡി) വാഹന�ളി�  മലിനജലം െക�ിനി���തിനാ�  െകാ��ക�  െപ���െ���ം,
വാഹന��െട ഇടയി�� മണ��നക� െത��നാ�� താവളമാ���മായ സാഹചര��ി�
ഭീതിേയാെടയാണ്ആ�ക� േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

(ഇ) ഉെ��ി�  ഇ� പരിഹരി��തിനാ�ം  ,  േക�ക�മായി ബ�െ�� നടപടി�മ��
ത�രിതെ����തിനാ�ം സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടി വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േകാ��ബി� റാ�് ലി�്

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

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയിേല�� േകാ��ബി� റാ�് ലി�് ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ; ഇതിെ�
കാലാവധി എ�് അവസാനി�ം;

(ബി) നിയമി�വ�െട ജി�തിരി�� കണ�ം ഇനി�� ഒഴി�ക�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഒഴി�ക�  നിക��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  എ� ദിവസ�ിനകം
ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ം എ�റിയി�ാേമാ?

െസ��� േപാലീസ് ക�ാ�ീ�

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

(എ) സം�ാനെ� െസ���  േപാലീസ് ക�ാ�ീ�കളിേല�� െസ��ൈല�ഡ് പ�േ�സ്
സംവിധാനംഅവേലാകനം െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�േ�സിെ� �മതല ആ��ാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) �ണേമ�യി�ാ��ം വില�ടിയ�ം �ാ�ഡ് അ�ാ��മായ നിേത�ാപേയാഗ സാധന��
പ�േ�സ് െച��തി�െട ഉ�ാ��തായി പറയെ��� അപാകത കെ���തിന് അേന�ഷണം
നട�േമാ;

(ഡി) പ�േ�സ് �താര��ം ��മ��മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ.ടി.എം കൗ�� ത�ി�ക�

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

(എ) സം�ാന�് വിവിധ ബാ�ക�െട എ.ടി.എം കൗ��കളി� നി�ം പണം ത�ിെയ��� സംഘ��
വ��ി� വ��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം എ� േക�ക�  ഈ സ��ാരിെ� കാല�് രജി��  െച�െവ�ം എെ��ാം �ട�
നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ.ടി.എം കൗ��  ത�ി�ക�  വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  ഇതിെനതിെര ആഭ��ര വ��്
എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

എ.ടി.എം. കൗ��ക�െട �ര�

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

(എ) പലതര�ി�� കബളി�ി��  വഴി ബാ�്അ�ൗ�കളിെല പണം ഇടപാ�കാ��് ന�െ���
സാഹചര��� ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� ത�ി�ക��ിരയാ��വ�െട�ം െപാ�ജന��െട�ം ആശ�ക�

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

23 of 74 Sunday 18 September 2016 12:11 PM



പരിഹരി��തിന് സ��ാ� ഏെത�ി�ം ഇടെപട�ക� നട�ാ�േ�ാ;

(സി) ബാ�ക�  എ.ടി.എം.  കൗ��കളി�  മതിയായ �ര� ഒ��ാ�ത് ഇ�ര�ി�� ത�ി�ക�
വ��ി��തിന് ഇടയാ��െ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ.ടി.എം. കൗ��കളി� ബാ�ക� മതിയായ �ര� ഒ��ാ�ത് സം�ാന േപാലീസിന് അധിക
ബാധ�ത��ാ��െ�� കാര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� സം�ാനെ� എ.ടി.എം. കൗ��ക� �ര�ിതമാെണ�് ഉറ�വ���തിന് ബാ�ക�
മതിയായ ജാ�ത കാണി��തിനാവശ�മായ ഇടെപട�ക� നട�േമാ?

ടി. സി. വി. ന��മാറിെനതിെര കാ�

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

(എ) ഡി.  ൈവ.  എഫ്.  ഐ.  േനതാവ് ടി.  സി.  വി.  ന��മാറിെനതിെര കാ�
�മ�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) അേ�ഹം എ� േക�കളിെല �തിയാണ് എ�ം ഏെതാെ� വ��ക�  �കാരമാണ്
അേ�ഹ�ിെനതിെര നിലവി� േക�ക� ഉ�ത് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ന��മാറിെനതിെര കാ� �മ�ിയ തീ�മാന�ി�  �തിേഷധി�് പ���  േപാലീസ് േ�ഷ�
ഉപേരാധി�ി�േ�ാ;ഏ� പാ��ി�െട ആഭി�ഖ��ിലായി�� ഉപേരാധം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഉപേരാധം നട�ിയവ�െ�തിെര േകസ് എ��ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ?

ജിഷ െകാലേകസ്

92. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ��ാ�രിെല ജിഷ െകാലേ�സേന�ഷണ�ിെ� ആരംഭഘ��ി�  അലംഭാവം കാ��തി�ം,
െതളി�ക� അവഗണി��തി�ം,  നശി�ി��തി�ം േപാലീസിെല ചില ഉേദ�ാഗ�� �മി�ി��
എ� ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ഇ�ാര�െ��റി�് വിശദമായി
അേന�ഷി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാനസിക ൈവകല��� ഒ� ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിയാണ് ഈ ���ത�ം െച�ി��െത�്
േപാലീസ് കെ��ിയി�േ�ാ ;

(സി) �തി�േവ�ി ആരംഭഘ��ി�  േപാലീസിെന സ�ാധീനി�ാ�ം നി�ിയരാ�ാ�ം
�മ��ായി�െ��ി�  അതി�പി�ിെല �ിമിന�  ശ�ികെള കെ��ാ�  വിശദമായ
അേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവാ�േമാ?

�ൻ കയ�െഫഡ് എം.ഡി.െയ സംബ�ി� പരാതി

93. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  കയ�െഫഡ് എം.ഡി.  �ീ.  വി.എ.  അ���മാറിെനതിെര വിജില�സ് േകസ് രജി��
െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീ.  വി.എ.  അ���മാ�  കയ�െഫഡ് എം.ഡി.  ആയിരിെ� സ��ാരിന് ന�ം വ��ിെയ�
ആേരാപണം അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� പരാതിയി� എഫ്.ഐ.ആ�. സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േകസിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ� വ��മാ�േമാ ?
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എസ്.ആ�. അ�ണിെ� ��ഹ മരണം

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

(എ) ആ�ി��  അവനവ�േചരി അശ�തി ഭവനി�  എസ്.ആ�. അ�ണിെ� ��ഹ മരണം
അേന�ഷി�ണെമ�ാവശ�െ��് 06.09.2016 ന് ആ�� കൗ�സി� ന�കിയ നിേവദന�ിേ��
എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ��  കൗ�സി�  ജനറ�  ക�വീന�  എസ്.  �ീരംഗ�  ന�കിയ നിേവദന�ിെ�
അടി�ാന�ി� അേന�ഷണം ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഭരണം അഴിമതിരഹിത�ം �താര��മാ��തിനായി നടപടി

95. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, െക. ബാ�
,, െക.െജ. മാ�ി
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഭരണം അഴിമതിരഹിത�ം �താര��മാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ��ാ� ൈകെ�ാ�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� അഴിമതിേ��കെള സംബ�ി�് സ��ാരിെ� സമീപനം എ�ായിരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം അഴിമതിേ��കളിലാണ് മ�ിമാർ ഉ�െ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ
(ഡി) അഴിമതി�ാ�െ�തിെര അസ�ി�മായ നിലപാട് സ�ീകരി�വാ� സ��ാ� സ��മാ�േമാ?

�സ് വ� �േവശന�ിന് തലവരി�ണം

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

(എ) േകാ�യം ജി�യിെല എ�േമലി െസ�് േതാമസ് ഹയ� െസ��റി �� മാേനെ��് �സ് വ�
�േവശന�ിന് വാ�ിയ തലവരി�ണം തിരിെക ലഭി��തിനായി �മാരി ഷിഫാന ഫാ�ിമ എ�
��ി�െട പിതാവ് �ീ. സലീം, ക��കര വീട്, എ�േമലി ,േകാ�യം എ�യാ� 5-8-2016-� തീയതി
ഒ� എം.എ�.എ�െട �പാ�ശകേ�ാ��ടി (Letter No.MLA PNJR /GP/33/2016-17 ) വിദ�ാഭ�ാസ
മ�ി�് ന�കിയ പരാതി  2016 ആഗ�് മാസം അവസാനം �ഖ�മ�ി�് അടിയ�ര നടപടി�ായി
ന�കിയതി�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ  ;ഇെ��ി�  അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) േകരള�ിെല പല വിദ�ാഭ�ാഭ�ാസ മാേനെ��ക�ം തലവരി�ണം വാ��തിനാ� അവ െകാ��ാ�
സാധി�ാ� മി��രായ പല പാവെ�� വിദ�ാ��ിക��ം ഉപരിപഠന�ിന് േപാ�വാ�
സാധി�ാ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�െന തലവരി�ണം വാ�� മാേന�െമ�ക�െട വിവരം െവളിെ���ാ�  പല ര�ിതാ��ം
മടികാണി�� സാഹചര��ി� ഇതിെ� സത�ാവ� െവളി��െകാ�വ�വാ� ഇ�സംബ�ി�്
േപാലീസ് വ��ിെനെകാ�് അടിയ�ര അേന�ഷണം നട�വാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ ?

േദശീയ വനിതാ ക�ീഷെ� േകരള സ�ർശനം

97. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള�ി�  സ��ശനം നട�ിയ േദശീയ വനിതാ ക�ീഷ�  ��പാെക പരാതി ന�കാ�ം
���� അവതരി�ി�ാ�ം ആ�.എസ്.എസ് ഒഴിെക�� സംഘടനാ �തിനിധിക��് അ�മതി
നിേഷധി�തായി പറയെ��� ആേ�പം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ീഷ�  പ�പാതപരമായി െപ�മാറിയതായി പറയെ��� സംഭവം േകരള�ിെല �ീ
സ�ഹ�ിന് നിതി നിേഷധി�ലാ�െമ� ക���േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത വിവര�� ബ�െ��വെര അറിയി�േമാ?

സമ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

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

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േസനാംഗ���് സമ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി ഇേ�ാ�
നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ��ത പ�തി നട�ിലാ�ാ�ളള നടപടി പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

വനിതാ സിവി� േപാലീസ്ഓഫീസ�മാ�െട പരിശീലനം

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

(എ) വനിതാ സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട അംഗ സംഖ� എ� ശതമാനമാണ്;
(ബി) ആയത് വ��ി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വനിതാ സിവി� േപാലീസ്  (െ�യിനി)  ഓഫീസ�മാ��് നിലവി� എ� േക��ളി� പരിശീലനം
ന�കി വ���്;

(ഡി) പരിശീലന േക���െട എ�ം വ��ി�ി�േമാ?

േകരളാ േപാലീസിെ� പി�് പേ�ാ�

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

(എ) േകരള�ിെല �ീ �ര��ായി േകരളാ േപാലീസിെ� പി�് പേ�ാ� എ�ാണ് നിലവി� വ�ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം നിലവി� എ� വനിതാ േപാലീസ് ഓഫീസ�മാെരയാണ് നിയമി�ി��ത്;
ഏെതാെ� ത�ികകളിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകരള�ി� ഇേ�ാ� ഏെതാെ� ജി�കളി� പ�തി നട�ാ�ിയി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േകരളെ�ില ��വ� ജി�കളി�ം ��ത പ�തി നട�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി നിലവി� വ�േശഷം എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

�� �ഖ�മ�ി�െട ബ�വിന് അ�വദി� �മി

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

(എ) 2006-11 കാലെ� �ഖ�മ�ി തെ� ബ�വിന് �മി അ�വദി�ത് സംബ�ി� േകസിെ� അവ�
എ�ാണ്;

(ബി) ��ത േകസി� ��പ�ം സമ��ി�ി�േ�ാ ; വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകസിേ��� അ�ിമ റിേ�ാ��് വിജില�സ് േകാടതിയി� സമ��ി��തി�� നടപടി�മ��
���ിയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?
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െചറായി എ.െക.ജി വായനശാല നശി�ി� സംഭവം

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

(എ) െചറായി എ.െക.ജി വായനശാല�ം െതാ��� കട�റിക�ം തീവ�് നശി�ി� സംഭവ�ി�
നട�വ�� അേന�ഷണ�ിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അേന�ഷണം ൈ�ം�ാ�് ഏെ���ത് എ��തലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകസ് സംബ�ി�് എ�േ��് ��പ�ം സമ��ി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് വാഹനം നട�ാതയി� പാ��് െച�തിെനതിെര നടപടി

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

(എ) KL  01  BB  7549  എ� ന��� േപാലീസ് വാഹനം �ാഗ് വഹി�്  16-6-2016-ന് േബ�റി
ജം�ഷന��് നട�ാതയി�  കയ�ി പാ��് െച� �ശ�ം മാധ�മ�ളി�  വ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വാഹനം ഏത് ഉേദ�ാഗ�െ� ഔേദ�ാഗിക ആവശ��ിനാണ് ന�കിയി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�നട�ാരെ� അവകാശം ലംഘി�് െകാടിവ� േപാലീസ് വാഹനം പാ��് െച�തിെനതിെര
എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ചീേമനി �റ� ജയിലിെല ആ�പ�ി

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ചീേമനി �റ� ജയിലിേനാട�ബ�ി�് �വ��ി�� ആ�പ�ി�െട
േസവനം സമീപവാസിക��് �ടി ലഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േപാലീസ് േസന�െട വാഹന��

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

(എ) സം�ാന�് ആഭ��ര വ��ി�  േപാലീസ് േസന�െട വാഹന��  ജീവന�ാെര േജാലി�ം
തിരി�് വീ�ിേല�ം എ�ി��തിന് ഉപേയാഗെ����തിനായി വ��ിെല ഏെതാെ�
ഓഫീ�ക��് അ�മതി ന�കിയി��്; വിശദവിവരം ന�േമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത അ�മതി ന�കിയ ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല �ിമിന� പ�ാ�ല�ളളവ�

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

(എ) േപാലീസ് േസനയിെല �ിമിന�  പ�ാ�ല�ളളവ�െട കണ�ക�  േശഖരി�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) അ�ര�ി�ളള എ� േപ� േസനയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േസനയി�  �ട�േ�ാ�ം �മവി�� �വ��ികളി�  ഏ�െ��� ഇ�ര�ാെര മാ�ി നി��ി
അേന�ഷണം നട��തി�ം മാ�കാപരമായ നടപടിക�  സ�ീകരി��തി�ം ത�ാറാ�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?
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േപാലീസ് വ��ിെല ഇ�� ഡി�ി�് �ാ���

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

(എ) േപാലീസ് വ��ിെല ഇ�� ഡി�ി�് �ാ��റിന് ആ�ദമായ സ��ാ� ഉ�രവ് ഏതാണ്; പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 1989-2016  കാലഘ��ിെല ഓേരാ വ�ഷ�ം ആല�ഴ േലാ�� വിഭാഗ�ി� േപാലീ�കാ�െട
എ� ഒഴി�ക� ഉ�ായി��്;

(സി) 1989-2016 കാലഘ��ിെല ഓേരാ വ�ഷ�ം ആല�ഴ ജി�ാ എ.ആ�.േല�് എ� േപാലീ�കാ��്
ഇ�� ഡി�ി�് �ാ��� ന�കിയി��്;

(ഡി) ��ത കാലഘ��ിെല ഓേരാ വ�ഷ�ം െകാ�ം േലാ�� വിഭാഗ�ി� േപാലീ�കാ�െട എ�
ഒഴി�ക� ഉ�ായി��്;

(ഇ) ��ത കാലഘ��ിെല ഓേരാ വ�ഷ�ം െകാ�ം ജി�ാ എ.ആ�.േല�് എ� േപാലീ�കാ��് ഇ��
ഡി�ി�് �ാ��� ന�കിയി��്;

(എഫ്) ഇ��  ഡി�ി�് �ാ���  നീതി��മാ�ം �താര�മാ�ം നട��തിന് േപാലീസ് േമധാവി�്
നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ജി) 1989 �ത� 2016 മാ��് വെര െക.എ.പി.  III  ബ�ാലിയനി� നി�ം ആല�ഴ,  െകാ�ം എ.ആ�.
ക�ാ�കളിേല�് ഓേരാ (DPHQ)വ�ഷ�ം �ാ��� �ഖാ�ിരം എ� േസനാംഗ�� എ�ിയി��്?

േപാലീസ് േ�ഷ� �വ��നം

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

(എ) 2016 �ൈല 8-ന് അവതരി�ി� സം�ാന ബ�ജ�ി� എവിെടെയ�ാമാണ് �തിയതായി േപാലീസ്
േ�ഷ�ക� ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത �ല�ളി�  േപാലീസ് േ�ഷ�  �വ��നം ആരംഭി��തിന് എെ��ാം
നടപടി�മ�ളാണ് ഇനി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) നഗ�രി�  േപാലീസ് േ�ഷ�  �വ��നമാരംഭി��തി�� നടപടി �മ��  ഏ�
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

പാറാ� നി��� േപാലീ�കാ�െട ��ി��ക�

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

(എ) �ധാന െക�ിട സ��യ��, െപാ�നിര�ക�  എ�ിവിട�ളി�  പാറാ� നി���വരട���
േപാലീ�കാ�െട ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വനിതാ േപാലീസ് ഉ�െ�െട��വ��് �ാഥമിക ആവശ����ം വി�മ�ി�മായി താ�കാലിക
സംവിധാന�� ഒ���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

േപാലീസ് േസനാംഗ�ളായ ൈ�വ�മാ�െട േസവനം

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

(എ) ഉ�ത േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട ഔേദ�ാഗിക വാഹനം ഓടി�ാ� നിേയാഗി�െ��� േപാലീസ്
േസനാംഗ���് �ട��യായി എ� വ�ഷമാണ് അേത വാഹനം തെ� ഓടി�ാ�  അ�മതി
ന�കാ��ത്;
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(ബി) അവെര മാ�ി നിേയാഗി��തിെ� മാനദ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) േപാലീസ് േസനാംഗ�ള�ാ�വെര ഔേദ�ാഗിക വാഹനം ഓടി��തിന് നിേയാഗി�ാ�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ഏത് നിയമ വ�വ��െട അടി�ാന�ിലാണ് അവെര നിയമി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േപാലീസ് േസനാംഗ�ളായ ൈ�വ�മാെര നി�ിത കാലപരിധി നി�യി�് എ�ാ വിഭാഗ�ിെല�ം
വാഹന��  ഓടി�ാ�  സൗകര�ം ലഭി��� രീതിയി�  �ലംമാ�ം ന�കണെമ�്
നി�േ�ശി�േമാ?

േവായിസ് െറേ�ാ�ഡിംഗ് വഴി െമാഴി േരഖെ����

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

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  െമാഴിക�  എ�തിെയ���തി�ം പക��ി എ���തി�ം െത�ക�
സംഭവി��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) േവായിസ് െറേ�ാ�ഡിംഗ് വഴി െമാഴി േരഖെ���� സംവിധാനം സം�ാനെ� േപാലീസ്
േ�ഷ�കളി�  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�ാ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം ��ത
സംവിധാനം നട�ാ�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഇ�ച� വാഹന യാ��ാരി�നി�് പിഴ ഈടാ�� നടപടി

112.�ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�പി�് വാഹനേമാടി��വെര�ം െമാൈബ�  േഫാണി�  സംസാരി�് അമിത േവഗ�ി�
വാഹനേമാടി��വെര�ം ഒഴിവാ�ി െഹ�മ�് ധരി�ാ� ഇ�ച� വാഹന�ാെര മാ�ം പിടി�ടി
േപാലീസ് പിഴ ഈടാ�� നടപടി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2016  വ�ഷ�ി�  െഹ�െമ�് ധരി�ാ� എ� ഇ�ച� വാഹന യാ��ാ�െ�തിെര ൈഫ�
ഉ�െ�െട�ളള നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) അേത കാലയളവി� മദ�പി�ം മ�ം വാഹനം ഓടി�വ�ം അമിത േവഗ�ി� വാഹനേമാടി�വ�മായ
എ� േപ�െ�തിെര നിയമനടപടി സ�ീകരി�ി�െ��തിെ� കണ�് െവളിെ���േമാ?

പ�നാഭ സ�ാമി േ���ിെ� �ര�

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

(എ) തി�വന��രം പ�നാഭ സ�ാമി േ���ിെ� ��വ�െ� അനധി�ത നി��ിതിക�
േ���ിെ��ം അതിെല സ�� വകക�െട�ം �ര��് ��തരഭീഷണി ഉയ��� കാര��ി�
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ:

(ബി) ആഗ�് മാസ�ി�  േ�� പരിസരെ� ക�വട �ാപന�ി��ായ തീപിടി��ം,  അത്
നിയ�ി�ാ� അ�ി �ര�ാ വ��് അ�ഭവിേ��ിവ� �തിസ�ിക�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

തീപിടി��ി� വ� ന�ം എ�യാണ്;
(സി) േ���ിെ� പരിസര�ം സമീപ�േദശ�ളി��� അനധി�ത നി��ിതിക�  കെ��ാ�

നഗരാ��ണ വ��ിെല ഒ� സംഘെ�െ�ാ� പരിേശാധന നട�ാ�ം, ക�വട �ാപന��ം,
േഗാഡൗ�ക�ം ��മീ�� പരിധിയി� നി�ം മാ�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആദിവാസി േകാളനിയി� �വതികെള പീഡി�ി� േകസ്

114.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വയനാ�ി�  െവ���യിെല ആദിവാസി േകാളനിയി�  ഭ��ാ��ാെര ക�ി�നയി�  നി��ി
�വതികെള പീഡി�ി� സംഭവം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  സംഭവ�ിെല �തികെളെയ�ാം അറ�്
െച�് േകാടതിയി� ഹാജരാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െ�തിെര ഏെത�ാം വ���കാരമാണ് േകെസ��ി��ത്;
(സി) ��ത േകസ് രജി��  െച�ാ�  ൈവകിയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;  ആയതിെ�

ഉ�രവാദിക�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി)

തി�� ഉ��ാലിെല അ�മം

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

(എ) തി�രിെല ഉ��ാലി�  അ�മിസംഘം തേ�ശവാസിക�െട വീ�ക�ം,  വാഹന��ം തക��ക�ം,
വീ�ക� െകാ�യടി�ക�ം െച� സംഭവ�ി� േപാലീസ് േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ  ; എ�ി�
എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��ം, എ� േപെര �തികളാ�ിയി�െ��ം അതി� എ� േപെര
അറ� െച�ി�െ��ം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഈ സംഭവം ആ��മായതായി�േ�ാ  ;  എ�ി�  അതിെ� ഉേ�ശം എ�ായി�� എ�്
വ��മാ�േമാ ;

(സി) �തിക�  ഏ� പാ��ിയി�  െപ�വരാെണ�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ  ;  �തിക�െ�തിെര ഏെതാെ�
���� �മ�ിയാണ് േകസ് രജി�� െച�ി��ത് ;

(ഡി) അ�മ�ിനിരയായവ��് ന�പരിഹാരം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

തി�� മ�ല�ിെല അ�മ സംഭവ��

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

(എ) നിയമസഭാ െതരെ���ി� േശഷം ഇേതവെര തി��  മ�ല�ി�  െകാലപാതകം,  വീ�ക�
നശി�ി�ക,  വാഹന��  നശി�ി�ക ആ�കെള ആ�മി�ക �ട�ിയവ��െ�െട�ളള എ�
അ�മ സംഭവ�� റിേ�ാ��് െച�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ അ�മ സംഭവ�� സംബ�ി�് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ േകസി�ം എ� �തിക��്; �തിക�െട രാ�ീയ പ�ാ�ലം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) എ� �തികെള അറ�് െച�ി��്; എ� േപെര ശി�ി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

ക�ാ�-മയ�മ�� വി��ന

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

(എ) സം�ാന�് വ��ി�വ�� ക�ാവ്,മയ�മ��് എ�ിവ�െട ഉപേയാഗ�ം വി��ന�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയത് സംബ�മായി എ� േപ�െ�തിെര ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം
േകെസ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േക�കളി�െപ��വ��് നിയമ�ിെ� പ�തി�െട ര�െ�ടാ� കഴിയാ�വിധം നിയമം
ക�ശനമായി നട�ാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ലാവലി� േകസ്
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118.�ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാവലി� േകസിെ� നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകസി� ആെരെയ�ാമാണ് ��വി��രാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� വ��ക�  ഉ�െ���ിയാണ് ഇവ�െ�തിെര േകസ് എ��ി��െത�് േകസിെല
െസഷ� സഹിതം വിശദമാ�േമാ?

േപാലീസി� േനെര ��ാ ആ�മണം

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

(എ) നിലവിെല സർ�ാർ അധികാര�ി� വ� േശഷം ��ാ ആ�മണ�ി� എ� േപാലീ�കാ��്
പരിേ�� എ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് േപാലീസി� േനെര ��ാ ആ�മണം ഉ�ായത്;
(സി) ��ത േക�കളിെല �തികെള അറ�് െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�േപരാെണ�ം അവ�െ�തിെര

ഏെതാെ� വ��ക� �കാരമാണ് േകസ് രജി�� െച�ി��ത്എ�ം െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) ��ക��ം സാ�ഹ�വി����െമതിെര ക�ശന നിലപാട് സ�ീകരി�ാ���ലമാണ്
െപാലീ�കാ��് േനെര േപാ�ം ��ാ ആ�മണം ഉ�ാ��ത് എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

ഔേദ�ാഗിക വാഹന ��പേയാഗം

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

(എ) ആരാധനാല�ളി�  ആരാധനാ�െ���തിന് ഉ�ത േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�രട��ളള
ഉേദ�ാഗ���് ഔേദ�ാഗിക വാഹനം അ�വദനീയമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ:

(ബി) ഇ�രം ഉ�ത േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് എേ�ാ��് സംവിധാനം ��തായി
അ�വദി�ി�േ�ാ;എ�ി� അ�മതി ഉ�രവിെ� പക��് േമശ�റ�് വ�േമാ;

(സി) തല�ാന�് േപാലീസ് വ��ിെ� വാഹന��െട�ം െമഷിനറി�െട�ം ��പേയാഗം ���ിയ
കാലംെകാ�് വ�ാപകമാകാനിടയാ�ിയ സാഹചര�ം എ�ാണ് എ�് വ��മാ�േമാ?

ജനൈമ�ി േപാലീസ്

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

(എ) സം�ാനെ� എ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ജനൈമ�ി േപാലീസിെ� �വ��നം
നട�ിലാ�ിയി��്;

(ബി) എ�ാ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം പ�തി വ�ാപി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല അ�മ സംഭവ��

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നാദാ�രം മ�ല�ി� െകാലപാതക��െ�െട എ�
അ�മ സംഭവ�� റിേ�ാ�� െച�ി�െ��ം എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��ം അതി�
എ� �തികെള അറ� െച�ി�െ��ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത േക�കളിെല �തിക�െട രാ�ീയ പ�ാ�ലം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത േക�കളിെല എ� �തിക� വിേദശേ��് ര�െ��ി�െ��ം അവെര അറ� െച�ാ�
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ം െവളിെ���ാേമാ?
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ജനസംഖ�ാ-േപാലീസ് അ�പാതം

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

(എ) േകരള�ിെല ജനസംഖ�ാ-േപാലീസ് അ�പാതം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ�ാ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�ം ��ത അ�പാത�ിെ� അടി�ാന�ി�
�വ��ി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ക�നാഗ��ി േപാലീസ് േ�ഷ�ം അതിെ� പരിധിയി� വ�� ജനസംഖ��ം ത�ി�� അ�പാതം
പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വിശദീകരി�േമാ ;

(ഡി) സം�ാന�് നി�യി�ി�� അ�പാത�ി� നി�ം വളെര ഉയ�� അ�ര�� ഈ േ�ഷെ�
�വ��ന പരിധി പരിേശാധി�് േ�ഷെന വിഭജി�് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ� �ാപി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

നിയമലംഘനം നട�� വാഹന��

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

(എ) നിയമലംഘനം നട�� വാഹന�� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� പിടി�ി��ത് �ലം ഗതാഗതതട�ം
ഉ�ാ��തായി പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) വാഹന�� ��ി�വാ�� യാ�ക� ത�ാറാ�ി ��ത വാഹന�െള അവിേട�് മാ�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത വാഹന�െള സംബ�ി�് േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� �ത�മായ വിവരം ലഭ�മാേണാ; ഇവെയ
േലലം െച� വി��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ധാനെ�� നഗര�ളി�  േപാ�ം ഇ�രം വാഹന��  േ�ഷേനാട�ബ�ി�് ��ിയി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േന�ാ� സ�േദശികെള മ��ി� സംഭവം

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

(എ) െപയി�ിംഗ് േജാലി െച� േന�ാ�  സ�േദശികളായ െതാഴിലാളികെള ആ�ി�ലി�  പണി�ട�്
അ��ലിക� സംഘം േച��് മ��ി� സംഭവ�ി� േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം
വ��് �കാരമാണ് േകസ് എ��ി��ത്;

(ബി) ഇതിെല �തികെള തിരി�റി�ി�േ�ാ; ആെരാെ�യാണ് �തികെള�ം, ഏത് രാ�ീയ ക�ിയി�
െപ�വരാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� �തികെള അറ�് െച�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക��

126.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, അ�� �കാശ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് െപാ�െവ�ം ക�രി�  �േത�കി�ം
നടമാ�� രാ�ീയ െകാലപാതക��ം അ�മ��ം തടയാ�  എ� നടപടികളാണ്
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ൈകെ�ാ�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് െപാ�െവ�ം ക�രി�  �േത�കി�ം  2015  േമയ്  25ന് േശഷം എ� രാ�ീയ
െകാലപാതക�� നട�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) രാ�ീയ െകാലപാതക േക�കളിെല �തികേളാട് പ�പാതപരമായ നിലപാട്
സ�ീകരി���െകാ�ാണ് അ�മ��  െപ���െത� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം സംര�ണം ന��വാ�ം �മസമാധാനം തകരാതിരി�വാ�ം
എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാളളാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

അഭിഭാഷക�ം മാധ�മ �വ��ക�ം ത�ി�� സംഘ�ഷം

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

(എ) ചില േകാടതി വള�കളി�  അഭിഭാഷക�ം മാധ�മ �വ��ക�ം ത�ി��ായ ഏ����ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� േകാടതി വള�ിലാണ് ഇതിനകം ഇ�ര�ി�� ഏ����ക��ായെത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ഏ����ക�െട കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�മായി േപാലീസ് േക�ക� രജി�� െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഇ) �� പരിഹാര�ിന് എെ�ാെ� ന ടപടിക� ൈകെ�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�േ�ാള ക�നിെ�തിെര�� േകസ്

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

(എ) ആദിവാസി േക��ി�  ജല�ഷണം നട�ിയതിെനതിെര െകാ�േ�ാള ക�നിെയ �തിയാ�ി
േപാലീസ് േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� േകസി� ആെരെയാെ� �തി��ികയി� േച��ി��്;
(സി) േകസിെ� �ട�നടപടിക� സംബ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

മദ�പി�് വാഹനേമാടി���ല��ായ അപകട��

129.�ീ.പി.െക.��ാലി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�പി�് വാഹനേമാടി���ല��ായ അപകട��െട കണ�് േവ�തിരി�് ��ി�ാ�േ�ാ; എ�ി�
കഴി� ഒ� വ�ഷെ� കണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) വാഹനാപകടെ��ട��് ര�ാ�വ��ന�ിന് �നിയാെത ഓടിര�െ�� ൈ�വ�മാ�െട
വിവരം േശഖരി�ാ�േ�ാ; എ�ി� കഴി� ഒ� വ�ഷെ� കണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) അപകട��ായാ� ര�ാ�വ��ന�ിന് േശഷം എ��ംെപെ��് ൈ�വ�െട ര�പരിേശാധന
നട�ണെമ� നി�േ�ശം നിലവി�േ�ാ; എ�ി� കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിെട ഉ�ായ ല�വ�ാ�
വാഹനാപകട�ളി�  എ�െയ��ി�  അ�രം പരിേശാധന നട�ി എ�തിെ��ം നട�ാ�
കഴി�ി�ി� എ�തിെ��ം കണ�് െവളിെ���േമാ?

��വാ�� േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം

130.�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��വാ�� േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാനെ� അ�മസംഭവ��

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

(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ� േശഷം സം�ാന�് രാ�ീയ സംഘ�ന��, െകാലപാതക��,
ആ�മണ�� എ�ി�െന എ� സംഭവ�� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റിേ�ാ��് െച� സംഭവ�ളി� േപാലീസ് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;
(സി) രജി�� െച� േക�കളി� എ� േപെര അറ�് െച�ി��്;
(ഡി) ഏെത�ാം വ��കളാണ് ഇ�രം േക�കളി� ഇവ�െ�തിെര �മ�ിയി��ത്;
(ഇ) ��ത േക�ക�െട നിലവി�� അവ� വ��മാ�േമാ?

വാടാന��ി േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിട നി��ാണം

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

(എ) വാടാന��ി േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിട നി��ാണ�ിനായി ഏെ���് ന�കിയി�� �ല�്
െക�ിട നി��ാണം നട�വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

റാഗിംഗിെനതിെര നടപടി

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

(എ) ബാം�� ആചാര� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജി� ആ��ിെട�് േകാ�് വിദ�ാ��ിയായി�� ചാല�ടി,
��റ�ി� വീ�ി� ഇ�ാഹിമിെ� മക� അഹബ് ഇ�ാഹിം സീനിയ� വിദ�ാ��ികളാ� �രമായി
റാഗിംഗി� വിേധയനാ�ക�ം ��തരമായി പരി�പ�ി,  ചികി�സയിലിരിെ� മരണമട��മായ
സംഭവ�ി� ���ാെര കെ��ി, മാ�കാപരമായി ശി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് അഹബിെ� പിതാവ് സമ��ി� അേപ�യി� �നരേന�ഷണമട��ളള നടപടിക�
സ�ീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�്

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

(എ) �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തിയി� എ� ��ക� ഉ�െ��ി�െ��ം പ�തിയി� ��കെള
ഉ�െ����തി�� മാനദ�ം എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�� ജി�യിെല െച�താഴം ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �ളി� �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�്
പ�തി നട�ിലാ��തിന് സമ��ി� െ�ാേ�ാസലി�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തിയി� ��ത �ളിെന എേ�ാേഴ�് ഉ�െ���ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) ക�നാഗ��ിയി�  ��സ��ാരിെ� കാല�് �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�  ഉ�ഘാടനം
െച�ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഒ� �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷനി� ആവശ�മായി വ�� ത�ിക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ക�നാഗ��ിയി�  �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷന് ആവശ�മായ ത�ികക�  നി�യി�്
ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ഡി) ക�നാഗ��ിയി�  �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�  എ��ം േവഗം �വ��നം ആരംഭി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അഴി�ഖ��ായ േബാ�് �ര�ം

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

(എ) 2015  ആഗ�് മാസ�ി�  േഫാ��്െകാ�ി-ൈവ�ി�  അഴി�ഖ��ായ േബാ�് �ര�െ�
സംബ�ി�്സൗ�് േസാ�  അഡീഷണ�  ഡയറ��  ജനറ�  ഓഫ് േപാലീസ് അേന�ഷണ
റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിേ�� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� റിേ�ാ��് സമ��ി��തി� േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േബാ�് �ര��ി�  മരി�വ�െട�ം  ,��തരമായി പരി�പ�ി കിട�ിലായവ�െട�ം
��ംബാംഗ���് േജാലി ഉ�െ�െട�� ആ��ല���  ലഭ�മാ�� പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി�ാെര ആ�മി� സംഭവം

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

(എ) ആല��-കാവേശരി കഴനിയി�  കല�ാണിെയ� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെല ��ംബിനിെയ�ം
മകെള�ം ബ��െള�ം ആ�.എസ്.എസ്  -  ബി.െജ.പി �ിമിന� സംഘം വീ�കയറി ആ�മി�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ായി�� സംഭവം നട�ത്;

(ബി) ജാതിേ��  വിളി�് ആേ�പി�ക�ം ആ�മി�ക�ം െച�തിെന �ട��് കല�ാണിെയ ആല��
ജനറ� ആ�പ�ിയി� �േവശി�ി�ാനിടയായ സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ആ�മണ�ി� നി�ം ര�ി�ാ� �മി�വ�ം ആ�മണ�ിന് വിേധയരായ സംഭവ�ി� എ�
നടപടിെയ��െവ� വ��മാ�േമാ?

േപാലീ�കാ�െ�തിരായ അതി�മം

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

(എ) ചവറയി�  18.8.2016  �  �തിേഷധ �കടന�ിനിെട എ.എസ്.ഐ.  െയ�ം േപാലീ�കാെര�ം
മ��ി� സംഭവ�ിെല �തികെള അറ�് െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ഏ� വിദ�ാ��ി സംഘടനയി�െ��വരാണ് �തികെള�ം ഏെതാെ� വ��കളാണ് ഇവരി�
�മ�ിയി�ളളെത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം േപാലീ�കാെര മ��ി� എ� സംഭവ�� റിേ�ാ��്
െച�ി��്;

(ഡി) ഈ േക�കളിെല �തികെള അറ�് െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ദളിത�െ�തിെര�� പീഡന��

139.�ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാനെ� ദളിത�െ�തിെര�� പീഡന��ം ആ�മണ��മായി
ബ�െ��് എ�ത സംഭവ�� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) റിേ�ാ��് െച� സംഭവ�ളി� േപാലീസ് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േക�കളി� എ� േപെര അറ�് െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േക�കളി� ഏെത�ാം വ��കളാണ് ഇവ�െ�തിെര �മ�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത േക�ക�െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ?

സാ��ിക��ി�് േക�ക�

140.�ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ി�� ഏെതാെ� സാ��ിക��ി�് േക�കളാണ് ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം അേന�ഷണം നട��തിന് തീ�മാനെമ��ി��ത് ;

(ബി) ഇതി� എ� എ��ി�േമ� അേന�ഷണ നടപടിക� ആരംഭി�ി��്;
(സി) സാ��ിക��ി�് േക�ക�  അേന�ഷി��തിന് ��ത വിഷയ�ി�  �ാഗ����വെര

ഉ�െ���ി �േത�ക സാ��ിക ��ാേന�ഷണ ടീമിെന �പീകരി�� കാര�ം
പരിഗണനനയി�േ�ാ;

(ഡി) സാ��ിക��ി�് േക�കളി�  ഇരയാ��ത് �രിഭാഗ�ം സാധാരണ�ാരായതിനാ�  ഇ�രം
അേന�ഷണ��  നീ�ിെ�ാ�് േപാകാെത ���ാ�െ�തിെര മാ�കാപരമായി ക�� ശി�
ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

രാ�ീയെകാലപാതക��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് എ� രാ�ീയ െകാലപാതക��
നട�ി��്; ജി�തിരി�� കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നാളി�വെര �തികളായി എ� േപെര അറ�് െച�ി��്; ഓേരാ രാ�ീയ ക�ികളി�ം ഉ�െ��വ�
എ�വീതെമ�് അറിയി�േമാ:

(സി) ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�് രാ�ീയ െകാലപാതകം വ��ി� വ�� സാഹചര�ം �മസമാധാന
സംവിധാന�ിെ� തക��യാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ?

രാ�ീയെകാലപാതക��

142.�ീ.പി.െക.��ാലി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകരള�ി�  എ� െകാലപാതക��
നട�;രാ�ീയെകാലപാതക�� എ�; മ��വ എ�; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) രാ�ീയെകാലപാതക�ളി�  ഏെതാെ� പാ��ികളാണ് �തികളായി��ത്;  എ� �തിക�;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ� �തികെള അറ� െച�ി��്;�തിക�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

�ീക�െ�തിെര�� അതി�മ��

143.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷ ം �ീക�െ�തിെര�� അതി�മ��മായി ബ�െ��്
എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്; ജി� തിരി�� കണ�ക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അതി�മ��മായി ബ�െ��് എ� േപെര അറ�് െച�ി��്;
(സി) ഇ�രം അതി�മ�� തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്?

ഭരണമാ������തമായി േപാലീസ് േസനയിെല നിലപാ�മാ���

144.�ീ.പി.െക.അ� റ�്
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പാറ�� അ�ു� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണമാ������തമായി േപാലീസ് േസനയി� ഉ�ാ�� നിലപാ�മാ��� സം�ാന�ിെ�
െപാ�താ�ര�െ��ം നീതിനി��ഹണ ��ിയെയ�ം േദാഷകരമായി ബാധി�� കാര�ം സ��ാ�
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) രാ�ീയ െകാലപാതക�ളി�  ഈയിെട��ായ വ��ന ഇതിേല�് വിര�  ���താെണ�
ആേ�പെ��റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) േപാലീസിെ� പ�പാതപരമായ നടപടികളി�ം രാ�ീയമായ വിേവചനേ�ാെട�� െപ�മാ��ി�ം
സാധാരണ ജന���ിടയി�  അമ�ഷം വള��െകാ�ിരി��തായ ആേ�പം നിലനി���
സാഹചര��ി� അടിയ�ിര പരിഹാര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ? വ��മാ�േമാ?

��സ��ാരിെനതിെര�� അഴിമതി ആേരാപണ��

145.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െക.െജ. മാ�ി
,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാ�  അധികാര ��വിനിേയാഗം നട�ി ബാ�  േകാഴ േകസ് അ�ിമറിെ��
െവളിെ���ലിെ� അടി�ാന�ി�  ആ സ��ാരിെനതിെര ഉയ��
അഴിമതിയാേരാപണ�ളിെല�ാം �നരേന�ഷണ�ിന് നടപടിെയ��േമാ;

(ബി) േസാളാ� �ംഭേകാണം,  കളമേ�രി-കടകംപ�ി-പാ�� �മി ത�ി�് േക�ക�, ൈട�ാനിയം അഴിമതി
�ട�ിയ േക�കളിെല�ാം �േത�ക അേന�ഷണസംഘം �പീകരി�് �നരേന�ഷണം നട�േമാ;

(സി) അഴിമതി േക�കളി� െതളിവ് നശി�ി�ാ� �ഢാേലാചന നട�ിയ �� മ�ിമാ� ഉ�െ�െട��
ഉ�ത�െ�തിെര �ിമിന� േകെസ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

�ീ. വി. എ. അ���മാറിെനതിെര�� േകസ്

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

(എ) വരവി� കവി� സ��് സ�ാദി�തിെ� േപരി� ���ഖ�മ�ി �ീ.  വി.  എസ്.  അച�താന�െ�
മക�  �ീ.  വി.  എ.  അ���മാറിെനതിെര േകസ് എ��വാ�  വിജില�സ് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് വിജില�സിന് േകസ് എ��ാെമ�് നിയമ വ��ിെ� ഉപേദശം ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) ഐ.  സി.  ടി.  അ�ാദമി ഡയറ�റായി �ീ.  അ���മാറിെന നിയമി�തി� പി�ി�ം ഐ.  എ�്.
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ആ�. ഡി.യി�  �ാന�യ�ം േനടിയതി� പി�ി�ം �മേ�ട് ഉെ�� നിയമസഭാ �േത�ക
സമിതി�െട റിേ�ാ��ിേ�� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

ബാ�േകാഴ േകസ്

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

(എ) ബാ�േകാഴ േകസ് �കാരം ��സ��ാരിെ� കാലെ� ഏെതാെ� മ�ിമാ�െ�തിെരയാണ്
ഇേ�ാ� േകസ് അേന�ഷണം നട��ത്; ��ത മ�ിമാ� ആെരാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകസിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േകസ് അേന�ഷണം എ��ം െപെ��് ���ിയാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിജില�സ് ഡി.ജി.പി�െ�തിെര നടപടി

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

(എ) വിജില�സ് ഡി.ജി.പി.  േഡാ.േജ�ബ് േതാമസിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�ാവശ�െ��്
06.01.2016-േനാ അതി�േശഷേമാ ചീഫ് െസ��റി�് േക� ആഭ��ര വ��ി�  നി�് ക�്
ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� പക��് േമശ�റ�് വ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�് സംബ�ി�് ചീഫ് െസ��റി സ��ാരിന് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�
എ�ാണ് ചീഫ് െസ��റി റിേ�ാ��് സമ��ി�ത്; അതിെ� പക��് േമശ�റ�് വ�േമാ;

(സി) ഇതിേ��  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്;  നടപടി സ�ീകരി�ി�ിെ��ി�  കാരണെമെ��്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േക� ആഭ��ര വ��ി�  നി�്  06.01.2016-ന് ക�് ന�കിയതിെന �ട��� ചീഫ്
െസ��റി�െട റിേ�ാ��് �കാരം നടപടി�് വിേധയനാേക� ഒ� ഉേദ�ാഗ�െന വിജില�സ്
ഡി.ജി.പി.യായി നിയമി�ാ� കാരണം എ�ാണ്;

(ഇ) േപാ��് ഡയറ�റായിരിെ� േഡാ.േജ�ബ് േതാമസ് നട�ിയതായി ആേരാപി�െ��
അഴിമതിെ�തിെര ധനകാര� പരിേശാധന വിഭാഗം നട�ിയ അേന�ഷണെ� �ട��് ത�ാറാ�ിയ
റിേ�ാ��ിേ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� റിേ�ാ��ിെ� പക��് േമശ�റ�് വ�േമാ;

(എഫ്) േഡാ.േജ�ബ് േതാമസിെനതിെര േ�ാ�  പ�േ�സ് ഇ�െ���  വിംഗ് നട�ിയ അേന�ഷണ
റിേ�ാ��ിേ�� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ജി) ഉെ��ി� എ� നടപടി സ�ീകരി�; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�േമാ?

വിജില�സ് േകസി� ഉ�െ��ി�� െപാ�മരാമ�് ഉേദ�ാഗ��

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െപാ�മരാമ�് ഉേദ�ാഗ�രി�  എ� േപ�  വിജില�സ് േകസി�
ഉ�െ��ി�െ��ം ��ത േക�ക�െട നിലവിെല അവ� എെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിജില�സ് േകസി�െ�� ഉേദ�ാഗ�രി�  എ� േപ�  ശി�ി�െ��ി�െ��ം ഇവ�  ഇേ�ാ�
ഏെതാെ� ത�ികയി� �ട��െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��  സ��ാരിെ�റ കാല�് ഇവ�െ�തിെര�� േക�ക�  പി�വലി�െ��ി�േ�ാ എ�ം
ഉെ��ി� ആ�െട ശിപാ�ശ �കാരമാണ് പി�വലി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?
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വിജില�സ് േക�ക�

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

(എ) കഴി� �.ഡി.എഫ് സ��ാരിെല എ� മ�ിമാ��ം അവ�െട േപ�ണ�  �ാഫംഗ���ം
എതിരായി വിജില�സ് േക�ക�  നിലവി��് എ�് വ��മാ�േമാ;  വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ?

വിജില�സ് രജി�� െച� േക�ക�

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

(എ) 2011  -  2016  കാലയളവി�  വിജില�സ് രജി��  െച��ം എ�ാ�  അേന�ഷി�ാ��മായ
േക�ക� പരിേശാധി�് �ടരേന�ഷണം നട�ി ���ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  ഏെത�ാം മ�ിമാ�െ�തിെര�ം ഐ.എ.എസ്.,  ഐ.പി.എസ്.,
ഐ.എഫ്.എസ്.  �ട�ിയ സിവി�  സ��ീസിെല ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�മാണ് ഇ�ര�ി�
വിജില�സ് േക�ക� രജി�� െച�െ��ി��െത� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ��ത േക�കളി� �ടരേന�ഷണം ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

�ാവ��� ൈട�ാനിയം ക�നിയി� മലിനീകരണ നിയ�ണ സംവിധാനം �ാപി���മായി ബ�െ��
അഴിമതി

152.�ീ.വി. േജായി
,, എം. നൗഷാദ്
,, രാ� എ�ഹാം
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാവ���  ൈട�ാനിയം ക�നിയി�  മലിനീകരണ നിയ�ണ സംവിധാനം �ാപി���മായി
ബ�െ��്  256  േകാടി �പ�െട അഴിമതി നട�തായ ആേരാപണ�െള �റി��
അേന�ഷണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അഴിമതി ആേരാപിത�  ആെര�ാമാണ്;  ആ�െ�ാെ� എതിെരയാണ് േകസ് എ��ിരി��ത്
എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അഴിമതി ആേരാപണ�മായി ബ�െ��് വിജില�സ് �ാവ��� ൈട�ാനിയം ക�നി ആ�ാന�്
നട�ിയ മി��  പരിേശാധനയി�  കെ��ിയ വിവര��  െവളിെ���ാേമാ;  ഇതിെ�
അടി�ാന�ി�  േകസ് ഊ��ിതമാ�ി അഴിമതി�് ��നി�വേര�ം കാരണ�ാ�മായ
ഉ�താധികാരികെള നിയമ�ിെ� ��പി� െകാ�വ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��സ��ാരിെ� കാല�് നട� അഴിമതികെള�റി�� അേന�ഷണം

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

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് നട� അഴിമതികെള�റി�� അേന�ഷണ�ിെ� �േരാഗതി
മ�ഗതിയിലാെണ� ആേ�പം ഉയ�� വ�ത സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ� ��
മ�ിമാ�െട േപരി� വിജില�സ് അേന�ഷണം നട�വ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി അേന�ഷണം ���ിയാ�ാ�  സ��ാരിന് തീ�മാനി�ാ�  കഴിയാെത
വ��ത് എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ?
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മ�ിമാ�െ�തിെര വിജില�സ് അേന�ഷണം

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

(എ) കഴി� സ��ാരിെല ഏെത�ാം മ�ിമാ�െ�തിെര വിജില�സ് അേന�ഷണം നട� വ��
എ�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെല ഏെത�ാം മ�ിമാ�െ�തിെര വിജില�സ് റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�
േകെസ��ി��്; ഓെരാ�ിെ��ം വിശദാംശം �േത�കം �േത�കം െവളിെ���ാേമാ?

��മ�ിമാ�െട�ം ഉേദ�ാഗ��െട�ം വരവി� കവി� സ��്

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

(എ) വരവി�  കവി� സ��് സ�ാദി� ഏെതാെ� ��മ�ിമാ�െ�തിെരയാണ് േപാലീസ് േകസ്
എ��ി��ത്; ഇവ�െട േപ� വിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഏത് ഏജ�സിയാണ് ��ത േക�ക� അേന�ഷി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഇ� �കാരം േകസ് എ��ി��്;  ഇവ�െട േപ�വിവരം
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വരവി�കവി� സ��് ഉ�ാ�ിയ ഇ�പേതാളം വ�� മ�ി/ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര അേന�ഷണം
നട�െമ�് സ��ാ�  അറിയി� �കാരം ഇ�വെര എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�േമാ; ഈ പ�ികയി��വ�െട േപ�വിവര�� െവളിെ���േമാ?

��സ��ാരിെനതിെര�ളള അഴിമതിയാേരാപണ��

156.�ീ.െജയിംസ് മാത�
,, �രളി െപ�െന�ി
,, എം. സ�രാജ്
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെല ഏെതാെ� മ�ിമാ��ം ഉ�ത ഉേദ�ാഗ���െമതിെരയാണ്
അഴിമതിയാേരാപണ�� ഉയ�� വ�ി�ളളെത�ം ആേരാപണ�� എെ��ാമായി�� എ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവരി� ആ�െ�ാെ� എതിെര വിജില�സ് അേന�ഷണം നട��െവ�ം, ആയതിെ� നിലവിെല
�ിതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��സ��ാരിെ� കാല�് വിജില�സ് ഉ�െ�െട�ളള സ��ാ�  സംവിധാന��  ഉപേയാഗി�്
അഴിമതി േക�ക� േത�മാ��് കള�വാ� �മം നട�ിയതായി പറയെ��� പ�ാ�ല�ി�
അഴിമതി ആേരാപണ�െള�ാം �നരേന�ഷി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റാ�ി ഫയ� ആ�് റ�� േ�ഷ�

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

(എ) റാ�ി ഫയ�  ആ�് റ�� േ�ഷ�  �വ��നമാരംഭി�ത് എ�് �തലാെണ�ം ഏെതാെ�
ത�ികകളിലായി എ� ജീവന�ാ� ഇവിെട �വ��ി�വ��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫയ� െട�സ�ക�ം, ആം�ല��മട�ം എ� വാഹന�ളാണ് ഇവിെട��ത്;
(സി) നിരവധി ജലാശയ��� റാ�ിയിെല ഫയ�  േ�ഷനി�, െവ��ി�  അകെ���വെര
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ര�ി��തിനായി െെലഫ് േബായ്,  െെലഫ് ജാ��്,  സി�ി എ�ിവ ഇെ��ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത �റ�ക� പരിഹരി�വാ� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടി വ��മാ�ാേമാ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ി� ഫയ�േ�ഷ�

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

(എ) ഫയ�േ�ഷ�  നിലവിലി�ാ� ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  ഫയ�  േ�ഷ�
�ാപി��തിന്എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േവന��ാല�് �െട�െട തീ പി����ാ�� മാടായി�ാറ�ം പരിയാരം െമഡി�� േകാേള�ം
പരിയാരം ആ��േ�ദ േകാേള�ം ഉ�െ�െട�� ധാരാളം വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന��ം �ിതിെച��
മ�ല�ി� പഴയ�ാടി േക�മാ�ി ഫയ�േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�കാ�േ�രി �റ� ജയി�

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

(എ) െന�കാ�േ�രി �റ� ജയിലി�  നി�ം േത�ി�  തടിക�  ഫ�ണി��കളായി കട�ിെയ�
പ�വാ��ക�  വ�തിെന �ട��് വിജില�സ് അേന�ഷണം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േദശീയ ജലപാത

160.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയ ജലപാത യാഥാ���മാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം ���ികളാണ് ���ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എെ��ാം അ�ബ��വ��ന�ളാണ് ഇ�വഴി സംേയാജി�് നട�വാ��െത�ം
എ�േ��് ഈ പ�തി ക�ീഷ� െച�വാനാണ് ല��മി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

ജലെമേ�ാ പ�തി

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

(എ) ജലെമേ�ാ പ�തിയി�  ഉ�െ��� െെവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ായ�ക�
ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏഷ�യിെല ഏ��ം ജനസാ�തേയറിയ �േദശെമ�ത് കണ�ിെല��ം െതാഴിലി�ം
പഠന�ി�മായി ദ�ീപ് നിവാസിക�  ആ�യി��ത് െകാ�ി നഗരെ�യാെണ�ത്
കണ�ിെല��ം �റിസ  േമഖല �ടിയായ പ�ി�റം,  �ഴി�ി�ി,  എടവന�ാട്,  നായര�ല ം,
ഞാറ��  എ�ീ പ�ായ�കെള �ടി ജലെമേ�ാ�െട ഭാഗമാ��തിന് സ��ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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വാ��െമേ�ാ പ�തി

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

(എ) എറണാ�ള�് നട�ിലാ�� വാ��െമേ�ാ പ�തി�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി ആല�ഴ ജി�യിെല െപ��ളം വെര നീ��തി�ം അതി�െട നാഷണ� ൈഹേവയിെല
തിര�് �റ��തി�ം സഹായകമാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി വാ��െമേ�ാ ���ീകരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പി.എസ്.സി.നിയമനം

163.�ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, േറാജി എം. േജാ�
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പി.എസ്.സി.  �േഖന വിവിധ സ��ാ� ,െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ളിെല വിവിധ ത�ികകളി� എ� േപ��് നിയമനം ന�കി;

(ബി) ഇേ�ാ� അെെഡ�സ് െമേ�ാ ന�കിയവരി� നിയമന ഉ�രവ് കാ�ിരി�� ഉേദ�ാഗാ��ിക�
എ�;

(സി) ഒാേരാ വ��ി�ം നട�ിയ നിയമന��െട വ��് തിരി�� എ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി�വ� േശഷം എ�� കണ��കാരം കഴി� സ��ാ� നിയമനം
നടേ��ിയി�� എ� ഒഴി�ക� ഏെതാെ� വ��കളി� ഉെ��ാണ് കെ��ിയത്;

(ഇ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് നിയമനനിേരാധനം നിലവി��ായി�േ�ാ?

�തിയ േ�മ െപ�ഷ�� അേപ�ക�

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

(എ) തേ�ശ �ാപന�ളി�  �തിയ േ�മ െപ�ഷ�� അേപ�ക�  സ�ീകരി��ത്
നി��ിെവ�ി�േ�ാ;

(ബി) അേപ�ക�  ഡാ�ാ എ��ിക�  നട��ത് നി��ിെവ��തി��
കാരണെമ�ാണ്;െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ടി�ിക െച�് വിതരണം നട�േ�ാ�ം �� സ��ാ� �തിയ അേപ�ക� സ�ീകരി�ി�� കാര�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) നി��ിെവ� �തിയ അേപ�ക�െട ഡാ�ാ എ��ി �ന�ാപി�േമാ?

വനിതാ ഗാ�ഡ് നിയമനം

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

(എ) കാ�ഗറി ന�� 240/2010 �കാരം പ�നംതി� ജി�യിെല എെെ�സ് വ��ിെല വനിതാ ഗാ�ഡ്
നിയമന���ായി പി.എസ്.സി,.എ�ാണ് റാ�് പ�ിക �സി�ികരി�ത്;  എ� േപരാണ് റാ�്
ലി�ി�  ഉ�െ��ി��ത്;  െമയി�  ലി�ി�  എ� പ�ിക ജാതി  -  പ�ിക വ�� വിഭാഗ�ാരാണ്
ഉ�ായി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േപ��ാണ് നിയമനം ന�കിയി��ത്; നിയമനം ലഭി�വ�െട ജാതി തിരി�� പ�ിക
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�സി�ികരി�ാേമാ;  ഇൗ ലി�ിെ� കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി�ത്;  ഇതിെ� കാരണ ം
വ��മാ�േമാ;;

(സി) പ�ിക വ�� വിഭാഗ�ി�െ�� ആ��ം നിയമനം ലഭി�ാതി��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സാധാരണഗതിയി�  പി.  എസ്.  സി.  �സി�ീകരി�� ഒ� റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എ�ത
നാളാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) കാ�ഗറി ന�� 240/2010 �കാര�� റാ�് ലി�് നിലവി� വ�് ഒ� വ�ഷം േപാ�ം കഴി��തി�
��പ് അേത ത�ികയി�  �തിയ റാ�് ലി�് �സി�ികരി�ത് എ� െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ��തായി �സി�ികരി� റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട�ക��ാേയാ; എ�ി� എ� േപ��്
നിയമനം ലഭി�; നിയമനം ലഭി�വ�െട ജാതി തിരി�� പ�ിക �സി�ികരി�ാേമാ;

(ജി) ആദ� റാ�് ലി�ി� ഉ�െ�� അ�ഹരായ പ�ിക വിഭാഗ�ാ��െ�െട��വ��് സ�ാഭാവിക നീതി
നിേഷധി�് േജാലി ന�കാതി�� ഇൗ സംഭവം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ര�ി�
�മ വി��മായി ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട േജാലി അവസര ം നിേഷധി� നടപടിെയ��ി അേന�ഷി�്
���ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  അ�ഹത��ായി�ം നിയമനം ലഭി�ാെത േപായവ��്
സ��ാരിെ� �േത�ക അധികാരം ഉപേയാഗി�് േജാലി ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഗയി� വാതക ൈപ�് ൈല�

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

(എ) സം�ാന�് ഗയി�  വാതക ൈപ�് ൈല�  പ�തി നട�ാ�ാ�  എെ��ാം ത�ാെറ��ക�
നട�ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട വിശദാംശ�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ി�� ജന��െട ആശ� നീ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്;
(ഡി) പ�തി�ായി �മി ഏെ����തിന് എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്;
(ഇ) േകരള�ി� ഏെത�ാം �േദശ��ടിയാണ് ��ത ൈപ�് ൈല� േപാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഗയി� വാതക ൈപ�് ൈല�

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

(എ) സം�ാന�് ഗയി� വാതക ൈപ�് ൈല� �ാപി���മായി ബ�െ�� കാര��� ഇേ�ാ�
ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�കളി� സ�േ� നടപടിക� ആരംഭി�െവ�ം എവിെടെയാെ� ���ീകരി�െവ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നടപടിക�  ���ിയാ�ി പ�തി എ�േ��് �വ��ന സ�മാ��തിനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ; ?

െന��ഷി ഉണ� ഭീഷണി

168.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  െന��ഷി ഉണ� ഭീഷണി േനരി�െകാ�ിരി�കയാണ് ഈ ���ിന്
പറ�ി�ളം  -  ആളിയാ� കരാ� �കാര�� െവ�ം ലഭ�മാ�ക മാ�മാണ് േപാംവഴി എ�ിരിെ�
ഇ�ാര��ി� ആവശ�മായ ഇടെപട�ക� നട�ി �ഷി�ം പാല�ാടിെ� �ടിെവ� ���ി�ം
പരിഹാരം കാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ�

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

(എ) ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ�  െചയ�മാനായി �ീ.വി.എസ്.  അച�താന��
�മതലേയേ�ാ;�മതലേയെ��ി� എ� �തലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ീഷ�  െചയ�മാന് ശ�ളം,  അലവ��ക�  �ട�ി ഏെത�ാം സൗകര��ളാണ്
അ�വദി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� േവ�ി ഒ� വ�ഷം ഏകേദശം എ� �പ െചലവ് വ�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ശ�ളം,  അലവ��ക�  എ�ിവ�് �റെമ ഏെത�ാം സൗകര��ളാണ് െചയ�മാന്
അ�വദി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) െചയ�മാന് അ�വദി� ഔേദ�ാഗിക വസതി ഏതാെണ�ം അേ�ഹം എ� �ത��ാണ് അവിെട
താമസമായെത�ം അറിയി�േമാ;

(എഫ്) െചയ�മാ� �റെമ�� ര�് അംഗ���് എെ��ാം സൗകര���  അ�വദി�ി�െ��്
െവളിെ���േമാ?

(ജി) ക�ീഷ� െചയ�മാന് ഏെത�ാം കാ�ഗറിയി� എ� േപ�ണ� �ാഫിെനയാണ് അ�വദി�ി��ത്;
ക�ീഷെ� േടംസ് ഓഫ് റഫറ�സ് നി�യിേ�ാ; നി�യി�െവ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

ക�ീഷ� എ� �ത� �വ��നം ആരംഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ ?

സി.എ�്. സി -ക� ശ�ിെ����തിന് നടപടിക�

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

(എ) സം�ാനെ� സി.എ�്. സി കളി� അ�വദി�െ�� Staff Pattern അ�സരി�ി�� ജീവന�ാെര
നിയമി�ി�ി�ാെയ� കാര�ം സ��ാറിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; .

(ബി) ��ത സാഹചര��ി�  സി.എച്..സി.  കളിെല  Staff  പാേ��  അ�സരി� ജീവന�ാെര
നിയമി��തിന് സത�രനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ഫേറാ�് താ��് ആ�പ�ിയിെല ചികി�ാ സൗകര���

171.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല ഫേറാ�് ��സി�ാലി�ിയി�� താ��് ആ�പ�ിയി� നിലവി�
എ� േഡാ��മാ�െട�ം പാരാെമഡി�� ജീവന�ാ�െട�ം ത�ികക� ഉ�്; ഇതി� ഏെതാെ�
ത�ികകളാണ് ഒഴി�കിട��െത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആ�പ�ിയി� കിട�ി ചികി��� എ�ാ സൗകര���ം ഉ�ായി�ം േരാഗികെള അ�ി�് െച�ാ�
േഡാ��മാ� വി�ഖത കാണി�� കാര�ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(സി) 2016  ജ�വരി  1  �ത�  ആഗ�്  31  വെര ഈ ആ�പ�ിയി�  എ� േരാഗികെള അ�ി�്
െച�ി�െ�� വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) �ാപന�ി�  കിട�ി ചികി� ആവശ��� േരാഗിക��് ഒ.പി.  സമയ�ി�േശഷ�ം
േഡാ��മാ�െട േസവനം ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായ �ടിെവ� വിതരണം

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

(എ) ടാ��കളി�  വിതരണം െച�� �ടിെവ�ം ആേരാഗ��ിന് ഹാനീകരമാെണ� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയ�മായി ബ�െ��് എ� പരിേശാധനക� നട�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� എ� േക�ക� രജി��െ��ി��്;
(ഡി) ഇത് തട��തി�േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

അതിസ�ീ�� ശ��ിയാനിര�ക�െട ഏകീകരണം

173.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവയവമാ���െ�െട�� അതിസ�ീ�� ശ��ിയക� നട�� സ�കാര� ആ�പ�ിക� വളെര
ഉയ�� നിര�ി�� �കയാണ് ശ��ിയ�ം മ�ം ഈടാ�ിവ��െത� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാരണ�ാൽ പല േരാഗിക��ം യഥാസമയം ശ��ിയ�ം �ട�ചികി��ം നട��തിന്
കഴിയാ� സാഹചര�മാണ് നിലവി��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അവയവമാ��ി�ം അതിസ�ീ�� ശ��ിയക���� നിര�് ഏകീകരി��ത് സംബ�ി�്
ആേലാചനക� നട��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ജി.സി.എം.എസ് �ാപി��തിന് നടപടി

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

(എ) 2016-17സാ��ിക വ�ഷം േകാഴിേ�ാട് റീജ�ണ�  അനല�ി��  ലാബി�  െമഡി��
സ��ീസസ് േകാ��േറഷ� �േഖന ജി.സി.എം.എസ് എ� ഉപകരണം �ാപി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� ഫയ� ന�� സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ?

ടി.എച്.ക�. നിലവാര�ി�� �ാഫ് പാേ��

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

(എ) റാ�ി താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി�  ടി.എച്.ക�.  നിലവാര�ി�� �ാഫ് പാേ��
�കാര�� ജീവന�ാരി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ശബരിമല�െട താ��് ആ�പ�ിയായ ഇവിെട �ാഫ് പാേ��  �കാരം മതിയായ ത�ിക
��ി�ാ���ലം ജീവന�ാ�ം േരാഗിക�ം അ�ഭവി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) മതിയായ ജീവന�ാരി�ാ�� �ലം ��തായി നി��ാണം ���ിയാ�ിയ െക�ിടം േപാ�ം
���മായി ഉപേയാഗി�ാ� കഴിയാ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ഡി) പ�യി� േച�� ശബരിമല അവേലാകനേയാഗ തീ�മാന�കാരം റാ�ി ടി.എച്.ക�. വി� ��തായി
ത�ിക ��ി��തി�� ഫയ� സമ��ിെ��ി�ം, േപാ�ക� ഇേതവെര അ�വദി�ി�ി� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ� െകാ�ാണ് ഇത് സംഭവി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ ഫയ�
ഇേ�ാ� ആ�െട പ�ലാ��ത്;

(ഇ) റാ�ി ടി.എച്.ക�.  വി�  ആവശ�മായ ത�ികക�  അ�വദി��തി�  എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കര� േരാഗം

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

(എ) സം�ാന�് കര� സംബ�മായ അ�ഖ�� വ��ി�് വ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ലിവ�  �ാ��ാേ�ഷ�  നട��തിനായി സ��ാ�  ആ�പ�ികളി� ആവശ��ിന് സൗകര�ം
ഇ�ാ�തിനാ�ം സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല താ�ാനാവാ� െചലവ് �ല�ം സാധാരണ�ാരായ
ജന�� അ�ഭവി�� ��ി��ക� പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കര� േരാഗ�ിന് ഫല�ദമായ ചികി� സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ഇ�ാ�തിനാ�ം ചികി� ഉ�
സ�കാര� ആ�പ�ിക� കാ�ണ� പ�തിയി� ഉ�െ��ി�ി�ാ�തിനാ�ം കാ�ണ� പ�തി�കാരം
ലഭ�മാേക� സഹായ�ം �ധാനമ�ി�െട ചികി�ാസഹായ�ം ഒ�ം പാവെ��വരായ
േരാഗിക��് ലഭ�മാകാ� സാഹചര�ം കണ�ിെല��് ഇ�രം േരാഗിക��് �േത�ക
ആ��ല��� ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപവിഷ വാ�ി�

177.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപവിഷ വാ�ി�മായി ബ�െ��് എ�േകാടി �പ �തിവ�ഷം സം�ാനം െചലവഴി��െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) െത�വ് നായക�െട ആ�മണേമ�വ��് സ��ാ�,സ�കാര� ആ�പ�ികളി� സൗജന� ചികി�
ന��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വ�ാജ ആ��േവദ മ��ക�

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

(എ) സം�ാന�് വി��െ��� ആ��േവദ മ��ക�െട �ണനിലവാരം സംബ�ി�് സ��ാ�
ഏെത�ി�ം തര�ി�� പരിേശാധന�� നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ആ��േവദ മ��ക� എ� േപരി� വ�ാജ മ��ക� സം�ാന�ടനീളം വി��െ��� എ�
കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെനതിെര ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

��ം സി.എ�്.സി.�െട നിലവാര�യ���തി�ളള നടപടിക�
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179.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ം സി.ഏ�്.സി. �െട നിലവാര�യ��ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ആ�പ�ി�െട സമ�വികസന�ിന് എെ��ാം കാര���  െച�ാനാ�േ�ശി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആ�പ�ി�െട �ാഫ് പാേ�ണി� മാ�ം വ���തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� േമഖലയിെല നിയമന��

180.�ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, എം. സ�രാജ്
,, എം. �േകഷ്
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻസ��ാരിെ� കാല�് ആേരാഗ� േമഖലയി� നട� നിയമന�� സംബ�ി�് പരിേശാധന
നട�േമാ;

(ബി) നിലവി�  േഡാ��, ന�്,  പാരാെമഡി��  ജീവന�ാ�  എ�ിവ�െട ഒഴി�ക�  സംബ�ി�
വിവര�� ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

��ിമ െെചനീസ് ��ക�െട വിപണനം

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

(എ) മ�ഷ�ാേരാഗ��ിന് ഭീഷണി ഉയ��� ��ിമ െെചനീസ് ��ക�െട വിപണനം വ�ാപകമാെണ�
റിേ�ാ��ക� ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അ� പരിേശാധി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിഷാംശ�െ��് സംശയി�െ��� െെചനീസ് കളി�ാ���  �ടി ഇേതാെടാ�ം പരിേശാധന
നട�വാ� നി�േ�ശം ന�ുേമാ?

അ��ദ പരിേശാധനാ സംവിധാന�ം �ദയശ��ിയ�� സൗകര��ം

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

(എ) അ��ദ പരിേശാധനാ സംവിധാന�ം �ദയശ��ിയ�� സൗകര��ം ഇതിനാവശ�മായ കാ�്
ലാ�ം എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം �ാപി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഇ�ാര��ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വ�ഷം ഏെത�ാം താ��് ആ�പ�ികളിലാണ് ��ത സൗകര���  നട�ിലാ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനായി ബ�ജ�ി� എ� �ക വകയി��ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?
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െച�� െഹ��് െസ��

183.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജിന് കീഴി�ളള െച�� െഹ��് െസ�റി� ,  എം.എ�.എ �െട
നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി നി��ി� െക�ിട�ി� ഡയാലിസിസ്
െസ�� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത െസ�റിേല�് േകാഴിേ�ാട് െമഡി��  േകാേളജി�  നി�് േഡാ��മാ��് വ��തിന്
ആ�ി വികസന പ�തിയി� അ�വദി� വാഹനം സംബ�ി� 1552/M1/2016/H&FWD ഫയലി�
എ� തീ�മാനമാണ് എ��ി�ളളത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െച�� െഹ��് െസ��  മികവിെ� േക�മാ�ാ�  സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� വ��ിന് േക�ധനസഹായേ�ാെട ലഭി� �തിയ പ�തിക�

184.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, െക.�രളീധര�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷ ം ആേരാഗ�മ�ി�െട േന�ത��ി�  നട� ഡ�ഹി
സ��ശന�� െകാ�് ആേരാഗ� വ��ിന് ലഭി� �തിയ പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ഇൗ പ�തി�ായി എ�ത േകാടി �പ�െട േക�ധനസഹായ ം ലഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ��ത പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

�ന�ം സ��ാ� ആ�പ�ി

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

(എ) �ന�ം സ��ാ�  ആ�പ�ിെയ ��വ�സമയ(  24  X  7  )  സി.എ�്.സി ആയി ഉയ���തിന്
ആവശ�മായ ഭൗതിക സാഹചര��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ��തി�� നി�േ�ശം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാര�ി ഗാ�ി�ാം ത�േ�ാഗാ�പ�ി

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

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� െകാര�ി ഗാ�ി�ാം ത�േ�ാഗാ�പ�ിയിെല അേ�വാസിക��്
നിേത�ാപേയാഗ സാധന��  ന�കിയ വകയി�  ലഭി�ാ��  15  ല�േ�ാളം വ�� �ക
േപഷ��്സ് സ��ീസ് െസാൈസ�ി�്അടിയ�രമായി അ�വദി��തി�ം  ,  അേ�വാസിക��്
േറഷ� പ�സാര അ�വദി��തി�ം സ��ാ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;
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(ബി) ഗാ�ി�ാം ത�േ�ാഗാ�പ�ി വക  110  ഏ�േറാളം �ല�് ആ�പ�ി�ാവശ�മായ ��വ�
വിഭാഗ��ം ഒേര െക�ിട സ��യ�ി� കീഴിലാ��തി�ം, ബാ�ി �ല�് ആേരാഗ� േമഖലയിെല
�ധാനെ�� വികസന പ�തി നട�ാ��തി�ം സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാ�� പ�ായ�ി� പി.എ�്.സി ആരംഭി���ി� നടപടി

187.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�� പ�ായ�ിെല െച�� െഹ��് െസ�� നട�ി�് ���മാ�ം േകാഴിേ�ാട് െമഡി��
േകാേളജിന് ന�കിയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��ലം മാ��  പ�ായ�ിന് നി�വഹണ ഉേദ�ാഗ�െര നി�യി�ാ�  സാധി�ാ�തിനാ�
പ�ായ�ിന് ��ി���ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മാ�� പ�ായ�ി� ഒ� പി.എ�്.സി ആരംഭി��തിന് സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

കിട�ി ചികി��� സംവിധാനം

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

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല െന�നാട് പ�ായ�ിെല ആല�റ ഗവ�െമ�് ആ��േവദ
ആ�പ�ിയി�  കിട�ി ചികി� ന�ിവ��േ�ാ;  കിട�ി ചികി� നട��തിനാവശ�മായ
ഭൗതിക സാഹചര��� ഈ ആ�പ�ിയി� ലഭ�മാേണാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി� കിട�ി ചികി� ആരംഭി�ി�ിെ��ി� അതി�� സംവിധാന�െളാ��ി
ഇ�േപഷ��് വിഭാഗം �വ��ി�ി��തി�� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാ�� െത�ില�ടവി� സ��ാരിന് സൗജന�മായി വി�കി�ിയ �ലം

189.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�� െത�ില�ടവി� സ��ാരിന് സൗജന�മായി വി�കി�ിയ �ല�ം െക�ിട�ം ഏ� രീതിയി�
ഉപേയാഗെ���ാനാണ് ആേരാഗ�വ��് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ �ാപന��െട ക�േസാ�ഷ�ം �പീകരി�് �വ��നം നട��തി�� നി�േ�ശം
സ��ാരിെ� ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇതിനാവശ�മായ ത�ികക� ��ി��േ�ാ;

(ഡി) ഏ�ജ�സ് എ� സ�� സംഘടന ഇതിെ� �വ��ന�െള സഹായി��തിനായി
സ��ാരിെന സമീപി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ ?

േകശവ�രം സി.എ�്.സി.

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

(എ) േകശവ�രം സി.എ�്.സി.യി� എ�്േറ �ണി�് വ�ഷ�ളായി �വ��നരഹിതമായി കിട��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പി�ാ� േമഖലയി�� ��ത സി.എ�്.സി.യി�  െ�ഷ�ലി�് േഡാ��മാെര നിയമി�െകാ�്
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ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എ�്േറ �ണി�് �വ��ന സ�മാ��തി�ം െ�ഷ�ലി�് േഡാ��മാെര നിയമി��തി�ം
എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

പക�� വ�ാധി �തിേരാധ �വ��ന�ിന് നിയമി�ി�� ജീവന�ാ�

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

(എ) പക�� വ�ാധി �തിേരാധ �വ��ന�ിന് ആേരാഗ� വ��് എ� ജീവന�ാെരയാണ് നിയമി�ത്;
ഇവെര നിയമി� തീയതി�ം വ�ഷ�ം ജി� തിരി�� കണ�ം ന�കാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വിഭാഗം ജീവന�ാെരയാണ് മഴ�ാലജന�േരാഗ��  തടയാനായി താ��ാലിക
ജീവന�ാരായി നിയമി�ത്;  നിയമന�ി� േശഷം ഇവ��് ശ�ളം �ട�ാെത ന�കിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ആെക ന�കാ�� �ടി�ിക എ�യാെണ�് ജി� തിരി�� കണ�് ന�കാേമാ;

(സി) �ടി�ിക ന�കാനായി ധന വ��് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� ശ�ള വിതരണം നട�ാ�ത്
എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിഷലി� ഭ�� വ��� തടയാ� നടപടി

192.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, അ�� �കാശ്
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഷലി�മായ ഭ�� വ���  വിപണിയി�  എ��ത് തടയാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) 'േസഫ് � ഈ�്'  പ�തി�െട ഭാഗമായി െമാൈബ�  പരിേശാധനാ ലാ�ക�  ഏ�െ���വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെതാെ� ജി�കളിെല� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) പഴം,  പ��റി എ�ിവയി�  അ�വദനീയമായ കീടനാശിനി�െട അളവ്  (പി.പി.എ.)  എ�െയ�്
നി��ഷി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ��ത അളവി� �ടിയ വിഷാംശം കല�� പഴം,  പ��റി എ�ിവ അതി��ി െച�്
േപാ�കളിൽ വ�തെ� പരിേശാധി�് നശി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വൈന� ഡയബ�ീസ് ചികി�

193.േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വൈന� ഡയബ�ീസ് ബാധിതരായ എ� ��ിക� ഉെ��റി�േമാ;

(ബി) ഇവരി� എ� ��ിക� സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളി�ം മ�് ആ�പ�ികളി�ം �ട�ചികി�
സ�ീകരി�വ��; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ �����് ജീവിതകാലം ��വ�  ഇ��ലി�  ആവശ�മാണ് എ� കാര�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇവ��ായി ഇ��ലി�  പ�് ഉ�െ�െട�� ചികി�ാ സംവിധാന��  ലഭ�മാ�ാ�  കഴി�
സ��ാ� �പം ന�കിയ പ�തി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;
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(ഇ) ഇെ��ി� നട�ിലാ��കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

മല�റം ക�ാ�സ� െസ�� & റിസ��് ഇ��ി���്

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

(എ) മല�റം ക�ാ�സ�  െസ��  &  റിസ��് ഇ��ി���് �ാപി��തി�� നടപടിക�  ഇേ�ാ�
ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ലെമ��് നടപടിക�  ���ീകരി�ി�േ�ാ എ�ം മല�റം പാണ�ാട് വിേ�ജിെല ഇൻെകൽ
എഡ�സി�ിയി�  ��ത ക�ാ�സ�  െസ�റിന് ��സ��ാ�  അ�വദി�  25ഏ�റി�  നി��ാണ
�വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി� എ�െകാെ��ം വിശദമാ�േമാ?

(സി) നടപടി�െട �േരാഗതിക� വ��മാ�േമാ?

തലേ�രി ആ�പ�ിയിെല ത�ിക ഒഴിവ്

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

(എ) തലേ�രി ജനറ� ആ�പ�ിയി� ആെക എ� ത�ികക� ഒഴി�കിട���്;ഇവ�െട ത�ിക
തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഒഴി�കളിേല�് എേ�ാ� നിയമനം നട�ം;
(സി) ത�ികകൾ ഒഴി� കിട��ത് ജനറ�  ആ�പ�ി�െട �വ��നെ� ബാധി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട ചികി�ാ നിര�് ഏകീകരി�ാ� നടപടി

196.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  ആഗ�് മാസം,  െകാ�ം പാരി��ി സ��ാ�  െമഡി��  േകാേളജ് ആ�പ�ി�െട
�വ��ന ഉ�ഘാടനം നട�ിയ േവളയി�, സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട ചികി�ാ നിര�്
ഏകീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് �ഖ�മ�ി �ഖ�ാപി�ക��ായി. ഇ� �കാരം എ�് നടപടി
നാളി�വെര സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ ; ഇെ��ി� ��ത കാര��ിനായി അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഒേര ചികി��് വിവിധ ആ�പ�ികളി�, േതാ�ംപടി അമിത ഫീസ് ഈടാ�� സ�ദായ�ിന്
എതിെര എെ�ാെ� ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�ം; വിശദമാ�േമാ?  

�തിേരാധ ��ിെവ�ക�

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

(എ) �തിേരാധ ��ിെവ�ക�  എ���തി�  പി�ാ�ം നി��� ജി�ക�  ഏെത�ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ജി�കളി�  ആേരാഗ� േസവന രംഗെ� ജീവന�ാ�െട എ�ം �േ�ാ�ം നി���
ജി�കെള അേപ�ി�് �റ�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;
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(സി) ഉെ��ി� ഇ�ാര�ം പരിഹരി��തിന് ൈകെ�ാ� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

േപാ�് േമാ���ിെ� കണ�ക�

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

(എ) ഒ� വ�ഷം ശരാശരി എ� േപാ�് േമാ��ം പരിേശാധന നട��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2015  � േപാലീസ് സ�ജ�മാ�ം ആേരാഗ�വ��ിെല െമഡി�� ഓഫീസ�മാ�ം െച� േപാ�്
േമാ���ിെ� ആ�പ�ിക� തിരി�� കണ�ക� ന�കാേമാ;

(സി) മരി�വ�െട ബ���ം അധി�ത�ം േപാലീസ് സ�ജ�മാ�െട �റ��ലം േപാ�്മാ���ിനായി
�യാസെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളി�ം ജി�ാ ആ�പ�ികളി��� േപാലീസ് സ�ജ� ത�ികകളി�
അവസാനമായി നിയമനം എേ�ാഴാണ് നട�ിയത്;  െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�ം ആേരാഗ�
വ��ി�ം എ� ത�ികക� ഒഴി�കിട��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േപാലീസ് സ�ജ� മാ�ം േപാ�്മാ��ം പരിേശാധന നട�ാ�� മരണ�� ഏെതാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േകാടേ�രി സി.എ�്.സി.

199.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് സി.എ�്.സി ആയി ഉയ��ിയ േകാടേ�രി പി.എ�്.സി.യി� കിട�ി
ചികി� സൗകര��ിന് ഉ�ര� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി� ഇ�വെര�ം കിട�ി ചികി� ആരംഭി�ാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� കിട�ി ചികി� സൗകര�ം എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഡയാലിസിസ് െസ��

200.�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ വ�ഷം �ത�  എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം ഡയാലിസിസ് െസ��  ആരംഭി��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡയാലിസിസ് െസ�� ആരംഭി�� ആ�പ�ിക�െട േപര് വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െസ��ക�െട നട�ി�് ഏത് വിേധനയാണ് ഉേ�ശി��ത്എ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ചാല�ടി താ��് ആ�പ�ി�െട നിലവാരം ഉയ���തിന് നടപടി

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

(എ) ചാല�ടി താ��് ആ�പ�ിെയ ജി�ാ ആ�പ�ി�െട നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ചാല�ടി താ��് ആ�പ�ിയി� േ�ാമാ െകയ� �ണി�ം സ�ജി�� വാ��ം അടിയ�ിരമായി
അ�വദി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

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

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�  �ാപി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല പഴയ�ാടി താ��് ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�്
�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െമഡി�� ഓഫിസ� (ഐ.എസ്.എം) നിയമനം

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

(എ) കാ�ഗറി ന�� 268/11 �കാരം 19/11/2014-� നിലവി� വ� പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ി� നി�്
ഇ�വെര എ� െമഡി�� ഓഫീസ�മാെര (ഐ.എസ്.എം) നിയമി�;

(ബി) ഭാരതീയ ചികി�ാ രീതി (ഐ.എസ്.എം) വ��ി� കഴി� 2 വ�ഷമായി എ� �േമാഷ� നട�;

(സി) ഭാരതീയ ചികി�ാ രീതി  (ഐ.എസ്.എം)  വ��ി� അവസാനമായി ഡി�ാ��്െമ�� �േമാഷ�
ക�ി�ി �ടിയത് എേ�ാഴാണ്;

(ഡി) ഭാരതീയ ചികി�ാ രീതി  (ഐ.എസ്.എം)  വ��ി�  കഴി� ര�് വ�ഷ�ളി�എ� തവണ
ഡി.പി.സി. �ടിയി��്എ�് വ��മാ�േമാ?

പള���ി താ��് ആ�പ�ി

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

(എ) ��ണി�റ നിയമസഭാ മ�ല�ിെല പള���ി താ��് ആ�പ�ിയി� ഓ�േറഷ� തീയ��
ഉ�െ�െട എ�ാ സ�ീകരണ��ം നിലവി�െ��ി�ം അവെയാ�ം �വ��ന�മമ� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േഡാ��മാ�, പാരാെമഡി��, ന�ിംഗ്,  മ� ജീവന�ാ�  എ�ിവ�െട ത�ികക�
ആവശ�ാ�സരണം ഇെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആവശ�മായ ത�ികക�  ��ി�ണെമ�് ആവശ�െ��� ഏെത�ി�ം അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഡി) അടിയ�രമായി ആവശ�മായ ത�ികക�  ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജ്

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് െമഡി��  േകാേളജി�  ഒ� ദിവസം എ� േരാഗിക��് ഡയാലിസിസ്
െച��തി�� സൗകര�മാണ് നിലവി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േരാഗിക�െട എ��ി��ായി�� വ��നവ് കണ�ിെല��് ഡയാലിസിസ് െച��തി��
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സൗകര��� വ��ി�ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ബാ�േ�രി സ��ാ� ആ�പ�ി

206.�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി സ��ാ� ആ�പ�ി താ��് ആ�പ�ി പദവിയിേല�യ��ിയേ�ാ�, കിട�ി ചികി�
ഉ�െ�െട�� സൗകര��� ന�മായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�പ�ി�െട �വ��ന�ിനാവശ�മായ േപാ�് �ിേയഷ�� �േ�ാസ� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി� േരാഗിക� േനരി�� �യാസ�� പരിഹരി�ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അറിയി�ാേമാ?

െന�മ�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ി

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

(എ) െന�മ�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  മാനദ���  അ�സരി�� ത�ികക�  ��ി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ� എ�് കാ�ഗറി തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െന�മ�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല സൗകര���  െമ�െ���ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

�വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല സ��ാ� ആ�പ�ിക�

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

(എ) �വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ി�  നിലവി�� സ��ാ�  ആ�പ�ിക�  ഏെതാെ�യാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിക� ഓേരാ�ി�ം അ�വദി�ി�� ത�ികക�, ഓേരാ ത�ികയി�ം നിലവി��
ജീവന�ാ�െട എ�ം, നിലവി�� ഒഴി�ക� എ�ിവ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ികളി�  കിട�ി ചികി�ി��തിന് സൗകര��� ആ�പ�ിക�
ഏെതാെ�യാെണ�ം ഓേരാ �ല�ം പരമാവധി എ�േരാഗികെള കിട�ി ചികി�ി��തിന്
സൗകര�ം ഉെ��ം അറിയി�ാേമാ?

ക�ാ�സ� ചികി�

209.�ീ.���ര ര�ാകര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ി�വ�� ക�ാ�സ� േരാഗബാധിത�െട എ�ം കണ�ിെല��് ക�ാ�സ� ചികി�ാരംഗ�്
എെ��ാം പ�തിക� നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�ാ�സ�  ചികി��ായി എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം സംവിധാനെമാ���തി�ം താ��്
തല�ി�  ക�ാ�സ�  േരാഗബാധിത�െട  'ക�ാ�സ�  രജി�ി'  ത�ാറാ��തി�ം നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ക�ാ�സ� ചികി��ാവശ�മായ ലീനിയ� ആ�ിലേറ�� ഉ�െ�െട�� ചികി�ാ ഉപകരണ��
എ�ാ ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല േരാഗ നി��യ സംവിധാന��

210.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ികളിെല എ�്-േറ,  �ാനിങ് �ണി�ക�  �ട�ിയ േരാഗനി��യ
സംവിധാന�േളാ പരിേശാധനാ സംവിധാന�േളാ ഡയാലിസിസ് �ണി�കേളാ തകരാറിലായാ�
യഥാസമയം തകരാ� പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�േ�ാ;

(ബി) തകരാ� യഥാസമയം പരിഹരി�ാ�� �ലം നിലവിെല സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം
യഥാസമയം ചികി� ലഭി�ാെത എ� േരാഗിക� മരണെ��ി��്;

(സി) സൗജന� ഡയാലിസിസ് �ണി�് തകരാറിലായ� കാരണം യഥാസമയം ചികി� ന�കാ�
കഴിയാെത േരാഗി മരണെ�� സംഭവം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഉ�രവാദിക�െ�തിെര എ�
നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല ഓ�േറഷ� തീേയ��ക�

211.�ീ.െക.�േരഷ് ���്
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.സി.െക. ഹരീ��
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല ഓ�േറഷ� തീേയ��ക�െട പ�ാ�ല സൗകര���െട പരിമിതി�ം,
യ�സാമ�ിക�െട അപര�ാ�ത�ം �ലം ജന����ാ�� ��ി��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േമജ�  ഓ�േറഷ�  തീേയ��ക�  ഉ� ആ�പ�ികളി�േ�ാ�ം തീേയ��  മാലിന���
സം�രി��തിനാവശ�മായ സൗകര���  ഇനി�ം ഒ��ിയി�ി�ാെയ�ത് ഗൗരവമായി
കാ��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ബ�െ�� ആ�പ�ികളി��െ� ആ�പ�ി മാലിന���  സം�രി��തിന് ആ�നിക
സംവിധാന�� ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം ഇതിനായി േക� സഹായം േത�േമാ
എ�ം വ��മാ�േമാ;

ആ��േ�ദ ചികി��് ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര�

212.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, എസ്.രാേജ��
,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആ��േ�ദ ചികി��് ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര� ഏ�െ���ിെ�ാ�് ഉ�രവായി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ഷ�റ�സ് നിയമ��ം നിബ�നക�ം കണ�ിെല��് ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നിക��ം
ആ�പ�ിക��ം അംഗീകരി�ാ�� ചികി�ാമാ�� നി�േ�ശ��ം അത�സരി�� ചികി�ാ
�ക�ം ആ�ഷ് വ��് �പെ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ഷ�റ�സ് െറ�േല�റി അേതാറി�ി ഇത് അംഗീകരി�ി�േ�ാെയ�ം പല ഇ�ഷ�റ�സ്
ക�നിക�ം നിബ�നകേളാ� �ടിയ േപാളിസിക�മായി രംഗ� വ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ
എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി� ഇവ പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

േ�ാ�ിംഗ് ഡിെ��സറിക�

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

(എ) ��നാ�ി� നിലവി� �വ��ി�� േ�ാ�ിംഗ് ഡിെ��സറിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േ�ാ�ിംഗ് ഡിെ��സറിക�െട �വ��നം കാര��മാമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ളി��് താ��് ആ�പ�ിയിെല ഒഴി�ക�

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

(എ) ��നാ�ിെല ഏക ക��ണി�ി െഹ��് െസ��  ആയ �ളി��് താ��് ആ�പ�ിയിെല
േഡാ��മാ�െട�ം പാരാ െമഡി��  �ാ�ക�െട�ം ഒഴി�ക�  സംബ�ി� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിയിെല അടി�ാന സൗകര��� െമ�െ����തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

മ��ക�െട �ണനിലവാരം

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

(എ) സം�ാന�് വി��െ��� മ��ക�  �ണനിലവാരം �റ�വയാണ് എ� റിേ�ാ��ക�
��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) മ��ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�വാ�  ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന��
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പരിേശാധന�ായി േശഖരി�� മ��സാ�ി�ക�  യഥാസമയം പരിേശാധന ���ിയാ�ാെത
കാലതാമസം വ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) �ണനിലവാര പരിേശാധനയിെല കാലതാമസം �ലം �ണനിലവാരമി�ാ� മ��ക� മാസ�േളാളം
കഴി�ാ�  േരാഗികെള നി�ബ�ിതരാ�� �ിതി വിേശഷം ഒഴിവാ�ാ�  അടിയ�ിര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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��ള�� പി.എ�്.സി

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

(എ) �വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ള��  പി.എ�്.സി യി�  ചികി� േതടിെയ��
േരാഗിക�െട എ��ി�� വ��നവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി� കിട�ി ചികി� ന���തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ണി�റ താ��് ആ�പ�ി

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

(എ) ��ണി�റ താ��് ആ�പ�ിയിെല െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗ�ിെല േഡാ��മാ�െട ത�ികക� മ�്
ആ�പ�ികളിേല�് ഷി�് െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികക�  �ന�ാപി��തിന് ഏെത�ി�ം നിേവദന��  ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ത�ികക�  ��ണി�റ താ��് ആ�പ�ിയി�  �ന�ാപി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ക��ണി�ി െഹ��് െസ��ക�

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

(എ) ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളിെല �ാഫ് പാേ�� കാ�ഗറി തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) മതിയായ െക�ിട സൗകര��� ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളി�ം  ,  ��് കിട�ി ചികി�
നട�ിയി���ം എ�ാലിേ�ാ� കിട�ി ചികി� നി��ിവ�ിരി���മായ ക��ണി�ി െഹ��്
െസ��കളി�ം പരീ�ണാടി�ാന�ി�  കിട�ി ചികി� ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ  ;

വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ ?

(സി) അടി�ാന സൗകര�ം വി�ലെ���ി എ�ാ ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളി�ം ��തര
േരാഗ�െളാഴിെക��വ�് കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) റാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല ഓേരാ ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളിെല�ം ഇേ�ാ�
അ�വദി�െ��ി�� ത�ികക�ം അതി� േജാലി െച��വ�െട വിവര�ം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഇ) ക��ണി�ി െഹ��് െസ�� പാേ�� അ�സരി�� ത�ികക� ഇവിെട അ�വദി�ാ�ം ��ത
ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളി�  കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടി
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ?

േരാഗ�തിേരാധ�ം സാ��ന പരിചരണ�ം ശ�ിെ���ാ� നടപടി

219.�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േരാഗ�തിേരാധ�ം സാ��ന പരിചരണ�ം
ശ�ിെ���ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടി

220.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആ�പ�ികളിെല േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക� നിക��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
ഇതിേനാടകം ൈകെ�ാ�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ�ാ�ാെക എ� േഡാ��മാ�െട ഒഴി�കളാണ് റിേ�ാ��് െച�െ��ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ആേരാഗ�വ��ി� നിലവി�� റാ�് ലി�ിൽ നി�ം നിയമനം ന�കിയ േഡാ��മാരി� സ��ീസി�
�േവശി�വ� എ�േപരാെണ�് വ��മാ�േമാ:

(ഡി) േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക� അടിയ�ിരമായി നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ�വ��ിെല ഒഴി�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ�� നി�േ�ശെ�
�ട��് ആേരാഗ�വ��ി�  വിവിധ ത�ികകളി�  എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ�� െച�ി�� എ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) റിേ�ാ�� െച� ഒഴി�കളി�നി�ം എ� േപ��് അൈഡ�സ് നടപടിക�  ���ിയാെയ�ം
എ�േപെര ഇതിനകം നിയമി�െവ�ം െവളിെ���േമാ?

ആ��ിഫിഷ�� ലിംഫ് െസ�൪

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

(എ) തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജ് ആ�പ�ിേയാട് അ�ബ�മായി �വ��ി�വ��
ആ��ിഫിഷ�� ലിംഫ് െസ�റിെ� �വ��നം െമ�െ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ �ാപന�ി� നി�് ഇതിനകം എ� േപ��് �േയാജനം ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

അംഗീകാരമി�ാ� ലേബാറ�റിക�

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

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ അംഗീകാരമി�ാെത �വ��ി�� എ� സ�കാര� െമഡി��
ലേബാറ�റിക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാതമ ഗല ം മ�ല�ി�  അംഗീകാരമി�ാെത �വ��ി�� എ� ലേബാറ�റിക�െ��്

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

58 of 74 Sunday 18 September 2016 12:11 PM



വ��മാ�േമാ;

(സി) ലാ�ക�െട നിലവാരം സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� പരിേശാധനക� നട��േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ർേവദാ�പ�ികളി� േഡാ��മാെര നിയമി��തിന് നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് എ�ാ �ാമപ�ായ�കളി�ം ആ��േവദാ�പ�ിക� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ ആ�പ�ികളി�ം പ�ി�് സ��ീസ് ക�ീഷ�  വഴി നിയമി� േഡാ��മാ�  േജാലി
െച��േ�ാ,  േകാ��ാ�് അടി�ാന�ി�  േജാലി െച�� േഡാ��മാ�� ആ�പ�ിക�
�വ��ി��േ�ാ;

(സി) എ�ാ ആ�൪േവദാ�പ�ികളി�ം പി.  എസ്.  സി.  വഴി േഡാ��മാെര നിയമി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

108 ആം�ല��ക�െട േസവനം

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

(എ) 2006-2011 കാലയളവിൽ സം�ാന�് േസവനം നട�ിയി�� 108 ആം�ല��ക�െട എ�ം
സംബ�ി� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2011-2016  കാലയളവി�  സം�ാന�് എ�  108  ആം�ല��ക�
േസവനമ��ി�ി��െവ�� ജി�തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  സം�ാന�് എ�  108  ആം�ല��കളാ��െത�് ജി�തിരി�� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) 108  ആം�ല��ക�െട േസവനം വ�ാപി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

അംഗ�വാടി പരിശീലന േക�ം

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല നീേലശ�ര�് �വ��ി� വ�ി�� അംഗ�വാടി പരിശീലന േക�ം
നി��ലാ�ിയത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� ഈ േക�ം �നരാരംഭി�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

��ിക�െ�തിെര�ളള പീഡന��

227.�ീ.പി.ഉൈബ��
,, എ�. ഷം��ീ�
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��ികെള മാതാപിതാ��തെ� ��തരമായി പരിേ���ി�ക�ം,  ഭ�ണം ന�ാെത
പീഡി�ി�ക�ം,  മ�പീഡന���് ഇരയാ�ക�ം െച�� സാഹചര��െള�റി�് ഗൗരവ���ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െെച�ഡ് െെല� ഉ�െ�െട�� സാ�ഹ� �വ��ന�� സജീവമാ��േ�ാ�തെ� ഇ�രം
���ത��� ആവ��ി�ക�ം ��തല�റ അതിനിരയാ�ക�ം െച�� അവ�യി�ാതാ�ാ�
��നടപടിക� സ�ീകരി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� എ� േക�ക� ഇൗ വ�ഷം റിേ�ാ��െച�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

വ�ം �റ� െഹ��് െസ��

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

(എ) െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസവ��ി� കീഴി�� വ�ം �റ� െഹ��് െസ�റിെ� േശാചനീയാവ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ�ം ആ�. എ�്.  സി.യി�  �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�ം മതിയായ ജീവന�ാെര
നിയമി��തി�ം എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

എയിംസ് �ാപി��തിന് നടപടി

229.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, അ�� �കാശ്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  എയിംസ്(ആ�  ഇ��ാ ഇ��ി���് ഓഫ് െമഡി��  സയ�സ്)  �ാപി��ത്
സംബ�ി�ളള �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ടി വിഷയ�ി�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി� േക� ആേരാഗ�മ�ാലയ�ി� നി�ം എെ��ി�ം ഉറ�് ലഭി�ി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�േമാ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേളജ്

230.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�ക�മായി സ��ാ� ഉ�ാ�ിയ കരാ� �കാര�� ഫീസ് നിര�ക�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളി�  പഠി�� പ�ികജാതി-പ�ികവ��-ന�നപ�-പിേ�ാ�
വിഭാഗ�ി�െ��� ��ിക��് എെ��ി�ം തര�ി�� ആ��ല���  ന���േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�്അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ�ാ�യ െമഡ ി�� േകാേള�കളി� പി.ജി.  േകാ�ി� പഠി�� വിദ�ാ��ിക��് ഇേ��ഷി�്
െച�� സമയ�് േകാേള�ക�  ൈ�പ�് ന�േക��േ�ാ;  ഉെ��ി�  സം�ാന�്
ഏെതാെ� �ാപന�� ൈ�പ�് ന���െ��് വിശദമാ�േമാ?
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പാരി��ി െമഡി�� േകാേളജ്

231.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാരി��ി െമഡി�� േകാേളജ് ���േതാതി� �വ��ന സ�മാ��തിേല�് ഇനി എെ��ാം
നടപടികളാണ് ഉ�ാേക�െത� വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം അറിയി�േമാ ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിേല�് ഏെതാെ� വിഭാഗ�ി�െ�� എ� ജീവന�ാെരയാണ് സ��ാ�
നിയമി�ി��െത�ം ഇതി� എ�േപ� േജാലിയി� �േവശി�െവ�ം അറിയി�ാേമാ  ;  േശഷി��
ജീവന�ാ� ആെരാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) അ�വദനീയമായ എ�ാ ത�ികകളിേല�ം ജീവന�ാെര നിയമി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

2015-െല സ�ാ�യ െമഡി�� �േവശനം

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

(എ) സം�ാന�് സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളി� 2015 വ�ഷ�ി� െമറി�് സീ�ി� �േവശനം
േനടിയ ബി.പി.എ�/�റ� വ�മാനം,  എസ്.ഇ.ബി.സി ��ിക��് ഫീസിളവ് ന���തി��
മാനദ�ം  2015-െല േ�ാെ��സ് �കാരം എ�െനയായി��;  വിശദമാ�േമാ;  ഇവ��്
2016-െല േ�ാെ��സിെല മാനദ��� ബാധകമാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2014-15,  2015-16  വ�ഷ�ി�  ഇ�ര�ി�� എ� ��ിക��് ഫീസിളവ് ന�കിയി��്;
ആയതിെ� ���വിവരം, ��ിക�െട ലി�്, പഠി�� �ാപനം, വാ�ഷിക വ�മാനം, കാ�ഗറി ഇവ
തരം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2015  േ�ാെ��സ് �കാരം �റ� വ�മാന�� നിരവധി ��ിക��് അ�ഹമായ ഫീസിളവ്
ന�കാ�� സംബ�ി� പരാതി ��യി� വ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� പി.െക.ദാസ് േകാേളജിെല വിദ�ാ��ികളായ റനീഷ് �േ�ാട�, നൗറി�, നിസാ�,
�ഹ�ദ് ഷാഫി,  ന��് എ�ിവ�െട പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  2015-െല േ�ാെ��സ് �കാരം
അവ��് ഫീസിളവിന് അ�ഹത��ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഫീസിളവ് ന�ാതിരി�ാ��
കാരണെ��റി�േന�ഷി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പാര�ര� ചികി�

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

(എ) സം�ാന�് യഥാ�� പാര�ര� ചികി�കരായ ൈവദ��മാ�െട വിവര�� േശഖരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദ വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പാര�ര� ൈവദ��മാ��് ചികി� നട��തിന് രജിേ�ഷ�  ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
മാനദ��� എെ��ാമായി��;

(സി) പാര�ര� ചികി��െട േപരി� വ�ാജ�ാ� ചികി� നട��ത് തടയണെമ�ാവശ�െ��് പാര�ര�
ൈവദ�സംഘം പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) മ�� ക�നിക�െട ഏജ�സിക�ം,  അരി��ട�ാ�ം ൈവദ��മാ�െട നി�േ�ശമി�ാെത മ��
ന���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ആ��േവദ ഡിെ��സറികളി� േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക�

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

(എ) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല സ��ാ�  ആ��േവദ ഡിെ��സറികളി�  േഡാ��മാ�െട
ഒഴി�ക� നിക��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആ��േവദ ഡിെ��സറികളി�  േഡാ��മാ�െട
ഒഴി�ക� നിലവി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ചാ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ��േവദ ആ�പ�ിക�

235.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  നിേയാജക മ�ല�ി�  �വ��ി�� ആ��േവദ ആ�പ�ിക�
ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ികളി� സ��ാ� ഉടമ�തയി��ത് ഏെതാെ�യാെണ�ം എ�. എ�്.  എം.
പ�തി �കാര ം �വ��ി��ത് ഏെതാെ�െയാണ�ം വ��മാ�ാേമാ; എ�. എ�്. എം. പ�തി
�കാരം �വ��ി�� ആ�പ�ികളി� �തിയ ത�ിക അ�വദി�് ആ�പ�ി �വ��ന ം ��ത�
�സ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

എയിംസ് െസ��

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

(എ) എയിംസിെ� ഒ� െസ��  േകരള�ി�  ആരംഭി��തി�� നീ���  നട�� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത െസ�� എറണാ�ളം ജി�യിെല െപ��ാ�� നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ാവ���
റേയാ�സിെ� ഒഴി�കിട�� 65 ഏ�� �ല�് ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� സ��കലാശാല ഫല�ഖ�ാപനം

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

(എ) ആേരാഗ� സ��കലാശാല നട�ിയ ര�ാം വ�ഷ എം.ബി.ബി.എസ്.  പരീ�ാഫലം
�സി�ീകരി�തിെല സാേ�തിക തകരാ��ലം വിദ�ാ��ിക���ായി�� ��ി��ക�
പരിഹരി��തിന് സ��കലാശാല എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പരീ�ാ നട�ി�് ഫല�ഖ�ാപനം �ട�ിയവ ��മ� രീതിയി�ം �ത�സമയ�ം നട��തിന്
നി�േ�ശം ന��േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േഹാമിേയാ െമഡി�� േകാേള�കളിെല അസി��് െ�ാഫസ�മാ�

238.�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആേരാഗ� വ��ിെ�റ േനരി�� നിയ�ണ�ി�  എ� േഹാമിേയാ െമഡി��  േകാേള�ക�
ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േഹാമിേയാ െമഡി�� േകാേള�കളി� അസി��് െ�ാഫസ�മാ�െട എ� ഒഴി�ക� ഉെ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) അസി��് െ�ാഫസ�മാ�െട നിയമന�ിന് നി��ഷി�ി�� േയാഗ�തക�  എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ�� അസി��് െ�ാഫസ�മാെര പി.എസ്.സി. വഴി നിയമി�താേണാ;

(ഇ) താ�ാലിക അടി�ാന�ി� േജാലി െച�� അസി��് െ�ാഫസ�മാ��് ശ�ളം ന��� രീതി
വ��മാ�ാേമാ?

ഒളവ� ആ��േവദ ആ�പ�ി

239.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒളവ� �ാമപ�ായ�ിെല ആ��േവദ ആ�പ�ിയി� �ിരം േഡാ�� ഇ�ാ�ത് �യാസം
��ി��തായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�പ�ിയി� �ിരമായി ഒ� േഡാ��െട േസവനം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��തി ചികി�ാ േക���

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

(എ) െെജവ ജീവിത�ിന് ഏെറ �സ�ി�� കാല�് േകരള�ിെലവിെടെയ�ി�ം സ��ാ� ��തി
ചികി�ാ േക��� �വ��ി��േ�ാ;

(ബി) ��ത� ��തി ചികി�സാ േക��� �ാപി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) േകാതമംഗല�് ഒ� നാ�േറാ�തി െമഡി�� േകാേളജ് �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�ഡ�യിെല വിവിധ സം�ാന�ളി� ��തി ചികി�സാ െമഡി�� േകാേള�ക� നിലവി���ം
േകരള�ിെല വിദ�ാ��ിക�  മ� സം�ാന�ളി�  േപായി,  ��തി ചികി��ം,  േയാഗ�ം
,അക�പംജ�ം ഉ�െപ�� ബി.എ�.ൈവ.എസ്.  േകാ�ി�  ധാരാളമായി േച���ം ��യി�
െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി� േകാതമംഗലം മ�ല�ി� െമഡി�� േകാേളജ് �ാപി�� കാര�ം സ��ാരിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ?

��ിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം

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

(എ) സം�ാന�് വി��െ��� ��ിെവ��ിെ� ��ത ഉറ�വ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ബ�രാ� ��ക ക�നിക�െട ��ിെവ��ി�  േകാളിേഫാം ബാ�ീരിയ�െട അളവ്
അ�വദനീയമായതി�ം പതി�ട�് അളവി� ഉെ�� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

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

63 of 74 Sunday 18 September 2016 12:11 PM



സി.ഡി.പി.ഒ മാ�െട നിയമനം

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

(എ) സാ�ഹ�നീതി വ��ി�  'സി.ഡി.പി.ഒ'  മാ�െട പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ�േപ�െട
നിയമനം ഇ�വെര നട�െവ�ം റാ�് ലി�് നിലവി� വ�തി�േശഷം െ�ാേമാഷനി�െട നട�ിയ
നിയമനം എ�യാെണ�ം �േത�കം വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�.െജ.ഡി റിേ�ാ��് െച�തിന് േശഷം,  റാ�് പ�ിക അ�സരി� നിയമനം നട��തി� ��്
�േമാഷനി�െട ഒഴി�നിക�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി� എ� ഒഴി�കളാ��െത�ം, ആയതിെ� നിയമന നടപടിക�െട നിലവിെല അവ��ം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വ�വ��കാരം '4:1' എ��മം �ത�മായി പാലി��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

േ�മ െപ�ഷ�

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

(എ) േ�മ െപ�ഷ� നിര�ക� ഏ��ം ഒ�വി� പരി�രി�െകാ�� ക�ാബിന�് തീ�മാനം ഉ�ായത്
എ�്;

(ബി) അ� സംബ�ി� ഉ�രവ് �റെ��വി�ത് ഏ� തീയതിയി�;
(സി) ക�ാബിന�് തീ�മാന�ി�േശഷം ഉ�രവിറ�ാ�  കാലതാമസം ഉ�ായി�െ��ി�  അതി��

കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ�പ� വയ� കഴി� െപ�ഷ�കാ��് െപ�ഷനി� വ��ന അ�വദി�ി�േ�ാ?

നി�ഭയ േഹാം െഷ���

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

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല നി�ഭയ േക�ം കാ�നാട് വാടക െക�ിട�ിലാണ് �വ��ി�വ��ത്
എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എറണാ�ളം ജി�ാ പ�ായ�് നി�ഭയ േഹാം െഷ��� ഒ� വ�ഷം ��പ് സകല സൗകര��േളാ�ം
�ടി പിറവം ഇട�ാ�വയ� പ�ായ�ി� പണികഴി�ി�ി�ം സ��ാ� ഇത് ഏെ���് അേ�ാ�്
മാ��തി� ഇ�വെര�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�ം ആയത് ഏെ���െമ�ി�
എ�േ��് ഏെ���ം എ�് വിശദമാ�േമാ;

��ാം ലിംഗ�ാ�

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

(എ) ��ാം ലിംഗ�ാ��് ��കളി�ം േകാേള�കളി�ം �േവശനം ലഭി��തിന് നിയമപരമായി
തട��� ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഉെ��ി� ആയത് േഭദഗതി െച��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ വിഭാഗ�ാ��് സ��ാ�/െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� േജാലിയി� �േവശി��തിന് നിയമ
തട���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ആയത് േഭദഗതി വ���തിന് നടപടിക� സ�കരി�േമാ?

തലേ�രി ജനറ� ആ�പ�ിയിെല െഗ��് പാസ് അഴിമതി

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

(എ) തലേ�രി ജനറ� േഹാ�ി�ലി� നട� െഗ��് പാസ് അഴിമതിയിൽ പെ�ാൻപ� ല��ിെ�
ന���ാെയ� എ. ജി. �െട കെ��ലി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

(ബി) ഏത് ജീവന�ാര� ന�കിയ പാസ് േവഡ് ഉപേയാഗി�ാണ് െവ�ി�് നട�ിയത്;
(സി) െവ�ി�് നട�ാ�  പാസ് േവഡ് ന�കിയ �ിരം ഉേദ�ാഗ�നി�  നി�് ഈ �ക

ഈടാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) പെ�ാൻപ� ല��ിെ� പണാപഹരണം വി.എ. സി.ബി െയ െ�ാ�് അേന�ഷി�ി�േമാ?

ബാലഭവ�ക�

247.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  �ൈല  16ന് ��പ് സം�ാനെ� എ�ാ ബാലഭവ�ക�ം �ൈവന�  ജ�ിസ് ആ�്
�കാരം രജി��  െച�ണെമ� വ�വ� സം�ാന�് നട�ി�  വ���തിന് സാവകാശം
അ�വദി�േമാ;  ഇ� സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാ�  സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ നിയമ�കാര�� സൗകര���  ഒ���തി�േവ�ി�� അധിക ബാധ�ത സം�ാന
സ��ാ� വഹി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഓേരാ ��ി�ം അ�വദി�ി�� �ാ�് �ക വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) ആ�ിെല ക�ശന വ�വ�ക�  നട�ിലാ�ിയാൽ സം�ാനെ� അനാഥാലയ��െട�ം
ബാലഭവ�ക�െട�ം �വ��നം നി�േപാ�െമ� സാഹചര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ  ;  ഇതിന്
പരിഹാരമായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ചാ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല അംഗ�വാടിക�െട �വ��നം

248.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല പര��  നഗരസഭ,  ചാ���, ചിറ�ര,  �ത�ളം,
ക�വാ���, ആദി�ന��, �യ��ി എ�ീ തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ ഓേരാ�ിെ��ം
പരിധിയി� എ� അംഗ�വാടിക� വീതം �വ��ി���്;

(ബി) ��ത അംഗ�വാടികളി� സ��മായി �മി�ം െക�ിട�മി�ാ�വ ഏെതാെ�യാണ്; േപ�ം ന��ം
സഹിതം െവളിവാ�േമാ;

(സി) �തിയതായി അംഗ�വാടിക��് െക�ിടം നി��ി�വാ� സ��ാ� പ�തിക� ആവി�രി�േമാ?
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അംഗപരിമിത�െട �നരധിവാസം

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

(എ) നെ��ിന് �തം സംഭവി�് ശി� ജീവിതം വീ�െ�യറി� ത�ി നീേ��ി വ�� അംഗപരിമിത�െട
�നരധിവാസ�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ���്; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) അ�ര�ാ�െട വിശദാംശ�ൾ േശഖരി�ി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ ജി�ാടി�ാന�ി�� കണ�്
നൽകാേമാ ;

(സി) നെ��ിന് �തം സംഭവി�് അംഗപരിമിതരാ�െ��വ��് സഹായം എ�ി��തിന് അടിയ�ര
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

മാേവലിേ�ാ�

250.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാേവലിേ�ാ�  ഇ�ാ� �ാമ പ�ായ�ക�  എ�;  ഇവ ഏെത�ാമാണ്;  ജി�
തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മാേവലിേ�ാറി�ാ� �ാമ പ�ായ�കളിേല�് എ� മാസ�ി��ി�  മാേവലി േ�ാറിെ�
�വ��നം വ�ാപി�ി�ം;വിശദമാ�േമാ?

ബി.പി.എ�. കാ��ക�

251.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� എ� ��ംബ���് ബി.പി.എ�. കാ��ക� ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  വിതരണം െച� ബി.പി.എ�. കാ�ഡി�  ഉ�െ�ടാെത േപായ�ം എ�ാ�
അ�ഹത���മായ എ�ാ ��ംബ���ം ബി.പി.എ�. കാ�ഡ് ന�കാ�  നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ േറഷ� കടക�

252.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �തിയതായി േറഷ� കട അ�വദി��തിന് സ�ീകരി�� മാനദ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പഴയ��േ��  �ാമപ�ായ�ിെല  5-� വാ�ഡി�  �തിയ േറഷ�  കട അ�വദി�ണെമ�
അേപ� പരിഗണി�് ബ�.  മ�ി�െട ഓഫീസി�  നി�ം  06.08.2016-ന്  203/VIP

/M(FCS&LM)/16  ന�രായി ഭ�� സിവി�  സൈ�സ് വ��് ഡയറ���് അയ�െകാ��
ഫയലിേ�� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െവ�് �തിയ ഫയ� ന�� ഉ�െ�െട വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ േറഷ� കാ�ഡ്

253.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് �തിയ േറഷ�  കാ��ക�  വിതരണം െച�ാ�� സംബ�ി� �യാസ��
��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാ��ക� വിതരണം െച�ാ� കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കാ��ക� എ�േ��് വിതരണം െച�ാ� സാധി�െമ�് െവളിെ���ാേമാ?

�തിയ േറഷ� കാ��ക�

254.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ആ�. രാമച��
�ീമതി സി.െക. ആശ
�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ േറഷ�  കാ��ക�  എ� �ത�  വിതരണം െച�് �ട�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറഷ� കാ��കളി� എെ�ാെ� വിവര�ളാണ് ഉ�െ����െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ േറഷ�  കാ�ഡിെ� വിതരണേ�ാ��ടി കാ�ഡ് ഉടമക��് ഭ�� �ര�ാ നിയമം
അ�ശാസി�� ഭ�ണ സാധന�� ലഭ�മാ��തിന് സാധി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

�തിയ േറഷ� കാ��ക�

255.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ�  കാ��ക�  വിതരണം െച��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എേ�ാ� �തലായി�� �തിയ േറഷ� കാ�ഡ് ന�േക�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ഹത��വ��് ബി.പി.എ�. കാ�ഡ് ലഭ�മാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ േറഷ� കാ�ഡ് എേ�ാ� ന��വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ േറഷ� കാ��ക�െട വിതരണം

256.�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ േറഷ� കാ��ക� വിതരണം നട��തി�ളള നടപടി ഏ� ഘ��ിലാണ് ;
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ േറഷ�കാ�ഡ് വിതരണം എ� �ത� ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

അവശ� സാധന��െട വിലനിയ�ണം

257.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓണം ബ�ീദ് ആേഘാഷ�ാല�് അവശ� സാധന��െട വിലനിയ�ി��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) ��ത ആേഘാഷ�ാല�് �േത�ക വിപണികളി�െട സൈ�േകാ എ� �പ�െട വി�വരവ്
നട�ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

േറഷ� കട അ�വദി��ത് സംബ�ി�്

258.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല ��ി�റം പ�ായ�ി�  രാ�ാ��  എ� �ല�് �തിയ േറഷ�  കട
അ�വദി��തി�േവ�ി��  268407/B3/15  ന��  ഫയ�  ഇേ�ാ�  ഭ�� െപാ�വിതരണ
വ��ിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ;ഇത് സംബ�ി�് സിവി� സെെ�സ് വ��്
ഡയറ�� ന�കിയ വിവര�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �േദശ�ിെ� �േത�ക പരിഗണനെവ�് േറഷ� കട അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇത്
സംബ�ി� ഫയലിെല വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

െന�് സംഭരണം

259.�ീ.സി.െക.നാ�
,, േതാമസ് ചാ�ി
,, െക. �����ി
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�ാം വിള�� െന�് സംഭരണം കാര��മമാ��തിനായി സൈ�േകാ സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) സംഭരി�െ��� െന�ിെ� വില യഥാസമയം ന���തിന് എെ��ി�ം സംവിധാന��
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�് സംഭരണം

260.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷകരി�  നി�് െന�് സംഭരി��േവളയി�  ചാെ�ാ�ിന്  9  �പ �ത�  17  �പ വെര
ഹാ��ിലിംഗ് ചാ�ജസ് എ� ഇന�ി� നിലവി� ക�ഷകരി� നി�ം ഈടാ�ിവ�� �ക സിവി�
സൈ�സ് വ�േ�ാ മി�് ഉടമകേളാ ന�ക��വിധ�ി�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�
വിശദാംശം ന��േമാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� കടക�െട എ�ം

261.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല താ��് സൈ� ആഫീ�ക�െട പരിധിയി�� േറഷ� കടക�െട എ�ം ശരാശരി
എ�യാെണ�് സ��ാ� കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യിെല െകാ�ം താ��് സൈ� ആഫീസിെ� പരിധിയി� എ� േറഷ� കടക�ം േറഷ�
കാ��ക�മാണ് നിലവി��ത്; ��ത േറഷ� കടക�െട�ം േറഷ� കാ��ക�െട�ം എ��ിെ�
ആധിക�ം ടി ആഫീസിെ� കാര��മമായ �വ��ന�ി�ം അഴിമതിരഹിത േസവന���ം
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തട�മായി നി��� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

േറഷ� സാധന��െട വിതരണ�ം അള�ം പരിേശാധി��തിന് നടപടി

262.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� സാധന��െട വിതരണ�ം അള�ം �ത�മായി പരിേശാധി��തിന് ഈ സ൪�ാ൪ സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ.പി.എൽ,  ബി.പി.എൽ കാ��ക��് ഒ� മാസം വിതരണം െചേ�� ഭ��സാധന��
എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട േ�ാ�ം,  വിതരണവിവര�ം,  അള�ം െപാ�ജന���് കാണ�� രീതിയി�
�ദ�ശി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സൈ�േകാ വഴി �� ��ിക��് സൗജന� അരിവിതരണം

263.�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ാല�് സൈ�േകാ വഴി �� ��ിക��് സൗജന� അരിവിതരണം നട�� പ�തി ഈ
വ�ഷം നട�ാ� കഴി�ി�െയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി അരിെകാ��ാ�  കഴിയാതി�� സൈ�േകാ�െട വീ�
��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ� ഉേദ�ാഗ���് എതിെര നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

േമ�� പ�ായ�ിെല അടി�ിലിയി� മാേവലിേ�ാ�

264.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� േമ��  പ�ായ�ിെല അടി�ിലിയി�  ��തായി മാേവലിേ�ാ�
അ�വദി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) മാേവലി േ�ാ� അ�വദി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ിര നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ?

�ര�ിത ഭ�ണം

265.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ���ര�ാ നിയമം നിലവി� വ�ി�ം �ര�ിത ഭ�ണം ഉറ�വ���തിനായി കാര��മമായ
പരിേശാധനകേളാ,  നിയ�ണ�േളാ,  നടപടികേളാ ഉ�ാ��ി� എ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതരസം�ാന�ളി� നി�ം എ�� പ��റികളിെല വിഷാംശം കെ��ാ�� സംവിധാനം
എ�ാ െച�് േപാ�കളി�ം നിലവി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി� ആയത് േമാണി��  െച�ാ� സം�ാന
തല�ി� എെ��ി�ം സംവിധാന�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) സം�ാന�് ഭ�� വ��ളിെല മായം കെ���തി�� ആ�നിക ലേബാറ�റിക�േ�ാ  ;
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ഉെ��ി�  വിശദാംശം ന��േമാ;  മായം േച��തിെ� േപരി�  േകസ് രജി��  െച�ി��
�ാപന��െട േപ��െ�െട�� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിേശഷാവസര�ളി�  മാ�മ�ാെത �ത�മായ ഇടേവളകളി�  ഭ���ര�ാ പരിേശാധന
നട��തി�ം െത�് ആവ��ി��വ�െട ൈലസ�സ് റ�ാ��തി��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ:

(ഇ) �നാമി ഇറ�ി എ� േപരി� തമിഴ് നാ�ി� നി�ം മാസ�േളാളം േഫാ�മാലിനി�ം മ�ം ��ി��
വില�റ� ഇറ�ി സം�ാന�് പല േബ�റികളി�ം േഹാ��കളി�ം ഉപേയാഗി�� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� ഇ�ര�ാ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) മ�സ�മാ���കളി�  േഫാ�മാലിനി�  ��ി�� മ�സ���  വി��ന നട��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ ; ഇ�ര�ാ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ?

�േത�ക േറഷ� െപ�മി�ക�

266.�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഗതി,  അനാഥ മ�ിര���ം,  �� സദന����� അരി�ം മ�ം വാ��തി�� �േത�ക
േറഷ� െപ�മി�ക� നിലവി� ഉേ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� െപ�മി�ക� �േഖന ഇേ�ാ� േറഷ� സാധന�� ലഭ�മാ��േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  ഇ�രം െപ�മി�ക�  �േഖന േറഷ�  സാധന��  ലഭ�മാ��തി� േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

���ിയ േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം െച��തിെല കാലതാമസം

267.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ിയ േറഷ�  കാ�ഡ് വിതരണം െച��തിന് കാലതാമസം േനരി�� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറഷ�  കാ�ഡ് ���ി ലഭി�ാ���ലം സ��ാ�  തല�ി�  ലഭിേ��തായ ആ��ല���
,സ��ിഫി��ക�  എ�ിവ�ായി അേപ�ി��തിന് ജന�ൾ ��ി��� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര�ം പരിേശാധി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി സിവി� സൈ�സ് േഗാഡൗ�

268.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയിെല സിവി�  സൈ�സ് വക േഗാഡൗ�  േകാടതി നടപടികളി�െട ഒഴി�ി��തിന്
െക�ിട ഉടമ ന�കിയ േകസ് െക�ിട ഉടമ�് അ��ലമായി വിധി�ിരി�� സാഹചര��ി�,
േഗാഡൗ� നിലനി���തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ചാല�ടിയിെല സിവി� സൈ�സ് വ��ിെ� േഗാഡൗ� നിലനി���തി�ം െതാഴിലാളിക��്
െതാഴി� �ട��ം ലഭ�മാ��തി�ം ആവശ�മായ അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�ിരത
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269.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ബജ�് �സംഗ�ി�  അ�� അ� വ�ഷേ��് വില�ിരത
ഏ�െ���െമ�് �ഖ�ാപി� പതി��ിന നിേത�ാപേയാഗ സാധന��  ഏെത�ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016 െമയ് മാസം ഈ പതി��ിന സാധന��െട വിപണിവില�ം, സൈ�േകാ �ാപന�ളിെല
വില�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2016  ആഗ�് മാസം ഈ പതി��ിന സാധന��െട വിപണി വില�ം,  സൈ�േകാ
�ാപന�ളിെല വില�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വില�യ�ം തട� നി���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

270.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ാല�് വില�യ�ം തട� നി���തിന് വ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓണം  ,  ബ�ീദ് എ�ിവ �മാണി�് �� ��ിക��ായി വിദ�ാലയ�� വഴി എ� ക�ി�� അരി
വിതരണം െച�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

�റേ�ാ�് �മിയി� താമസി��വ��് േറഷ�കാ�ഡ്

271.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റേ�ാ�് �മിയി�  താമസി��വ��് േറഷ�കാ�ഡ് ലഭ�മാ��തിന് നിലവി�
സംവിധാന�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വില�യ�ം പിടി�നി��ാ� നടപടി

272.�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വില�യ�ം പിടി� നി��ാ� എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ?

വില�യ�ം നിയ�ി��തി�� നടപടിക�

273.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം മാേവലി,  നീതി േ�ാ�കളി�  നിേത�ാപേയാഗ
സാധന��െട വില വ��ി�ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  നിലവി��ായി���ം വ��ി�ി��മായ
വിലവിവര�ിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) വിപണിയി� ഇടെപ��തിെ� ഭാഗമായി സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷന് സ��ാ� ഈ വ�ഷം
എ� �ക അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

��നാ�ിെല െന�് സംഭരണം

274.�ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാ�ിെല െന�് സംഭരണ�ിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) െന�് സംഭരണ സമയ�് തെ� പി.ആ�.എസ് ന�കി ഒരാ��കം സംഭരണ വില ക�ഷക�െട
അ�ൗ�ി� െ�ഡി�് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ക�ഷകരി�  നി�ം സംഭരി�� െന�് വാഹനം അെ��ി�  വ��ിേല�് കയ�േ�ാ�  ഒ�
കി�ലിന് ഏ��ം �റ�ത്  150  �പ ക�ഷക�ം  12  �പ സ��ാ�ം ഹാ�ിലിംഗ് ചാ�ജായി
(ൈകകാര� െചലവ്)  ന�കിവ��തിനാ�  ക�ഷക�െട സാ��ിക ��ി��്
ല�കരി��തിനായി ഹാ�ിലിംഗ് ചാ��ായി സ��ാ�  ന��� വിഹിതം വ��ി�ി��തിന്
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിപണിയിെല വില�യ�ം

275.�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ാല�് െപാ�വിപണിയിെല വില�യ�ം നിയ�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��ം എ� ഓണ��ക� �വ��ി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓണ�ാല�് പ��റി  -പഴം എ�ിവ�െട വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഓണ�ി�േശഷം വിപണിയി��ാ�� മാ�െ� േനരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ഭ���ര�ാ നിയമ�കാര�� േറഷ� കാ��ക�

276.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ���ര�ാ നിയമ�കാര�� േറഷ�  കാ��ക�  വിതരണം െച��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് ���ിയാ�ാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷ� കാ��ക� എ�േ��് വിതരണം െച�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ണേമ���, വില�റ� ഭ�� സാധന��െട ലഭ�ത

277.�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) �ണേമ����ം വില�റ��മായ ഭ�� സാധന��  സാധാരണ�ാരായ ആ�ക��്
ലഭ�മാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിപണിയിെല വിലനിലവാരം പിടി� നി���തിനായി എ� �ക െചലവഴി�;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ ?

െപാ�വിപണിയിെല വില�യ�ം

278.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അനി� അ�ര
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിപണിയി�  വില�യ�ം തടയാ�  സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷ�
എെ��ാം ഇടെപട�ക� നട�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിനായി സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷന് എ� േകാടി �പ ലഭി�ി��് ;
(സി) കഴി� ഓണ�ാല�് വില�യ�ം തടയാ� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിയത് ;
(ഡി) വില�യ�ം പിടി�നി���തി� സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷെ� �വ��നം അവേലാകനം

െച�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ?

സിവി�സൈ�സ് േകാ��േറഷ� റീെ�യി� ഔ�െല�കളി� മി�� പരിേശാധന

279.�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�സൈ�സ് േകാ��േറഷെ� റീെ�യി� ഔ�െല�കളി� മി�� പരിേശാധന ഉ�െ�െട��
പരിേശാധനക��ായി �പീകരി� ��ാ�ക� ഈ സ��ാറിെ� കാല�് തല�ാന നഗരിയി�
ഏെതാെ� ഔ�് െല�കളി� എ� തവണ പരിേശാധന നട�ിെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പരിേശാധനയി� എെ�ാെ� �മേ��ക� കെ��ിയി�െ��തിെ� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇതരസം�ാന�ളി� നി�ം േകരള�ിേല�് എ�� ��ിമ പാ�

280.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിമ പാ� വി�ഴി��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതരസം�ാന�ളി�  നി�ം േകരള�ിേല�് സ�കാര� ഡയറിക�  വഴി ��ിമ പാ�ം പാ�
ഉ����ം വിപണിയി� എ��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പാലിെ� �ണനിലവാരം മന�ിലാ��തി�ം മായം കല�� പാ�ം പാ�  ഉ����ം
കെ���തി�ം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;  െച�് േപാ�റ�കളി�  പാ�
പരിേശാധി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��തര ആേരാഗ� �����് വഴിെതളി�� ��ിമ പാ�  വിപണിയിെല�ി��വ�െ�തിെര
ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിലവിവര��ിക �ദ�ശി�ി�ാ�തിെനതിെര നടപടി
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281.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ�� ഉ�െ�െട�� ക�വട �ാപന�� വി�ന നട�� ഉ��ന��െട വിലവിവര��ിക
�ദ�ശി�ി�ണെമ� വ�വ� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി� ആ�െ��ി�ം ഇളവ് അ�വദി�് ന�ിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) േഫാറ�് െഹഡ് ക�ാ�േ��ി�� ജീവന�ാ�െട തി�വന��രം ഡി�ി�് എം�േളായീസ്
േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാെെസ�ിയി�  വിലവിവര��ിക �ദ�ശി�ിേ��തിെ�� നി�േ�ശം
ന�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� വിലവിവര��ിക �ദ�ശി�ി�ാ�തിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി. ജയല�ി,
തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ��്,
18-09-2016

�േ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)].
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