
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

ഏഴാം സേ�ളനം

2017 ഓഗ�്  07, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--362]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1 �ത� 186 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി : 187 �ത� 312 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 313 �ത� 362 വെര

ബ�വിന് �മി അ�വദി�ത് സംബ�ി� േക�്

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

(എ) 2006-11  കാല�് അ�െ� �ഖ�മ�ി തെ� ബ�വിന് �മി അ�വദി�ത് സംബ�ി�

േക�ിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാണ്;

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

(സി) േകസി�േമ�� അ�ിമ റിേ�ാ��് വിജില�സ് േകാടതിയി�  സമ��ി��തി��

നടപടി�മ�� ���ിയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

സ�് ഇ�െ��� ത�ികയിെല നിയമനം

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

സം�ാന േപാലീസ് േസനയിെല സ�് ഇ�െ��� ത�ികയിെല റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;

നിയമന�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം തട���  നിലവി�േ�ാ;വിശദാംശം

െവളിെ���ാേമാ?

േപ�ണ� �ാ�ക�െട എ�ം

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

(എ) �ഖ�മ�ി,  മ� മ�ിമാ� എ�ിവ�െട േപ�ണ� �ാഫിെല നിലവി�� ജീവന�ാ�െട എ�ം,

മ�ി തിരി�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട�ം മ� മ�ിമാ�െട�ം േപ�ണ� �ാ�ക�െട നാളി�വെര�ളള ആെക ശ�ളം,

അലവ�സ്, ടി.എ, െമഡി�� ബി� എ�ിവ തരം തിരി�് വ��മാ�േമാ?
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സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ �ധാന പ�തിക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിേല� േശഷം നട�ിലാ�ിയ �ധാന പ�തിക�ം ഭരണ േന���ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നവേകരള മിഷ�ക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഇവ�െട �വ��ന �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െസ�േ�റിയ�ി�  ഫയ�ക�  െക�ി�ിട���ം കാലതാമസം ഉ�ാ���ം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഫയ�  നീ�ം ത�രിതെ���ാ�ം നടപടിക�  േവഗ�ിലാ�ാ�ം

സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാം;  ഒ� വ�ഷ�ി��ി�  സംഭവി� മാ���

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സി .ആർ .ഇസഡ് സംബ�മായ അേപ�ക�

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

(എ) വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി സി  .ആർ  .ഇസഡ്-  � വ�� അേപ�ക� സമയബ�ിതമായി

തീ��ാ�ാ� സാധി��ി� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അത് പരിഹരി�ാ�ളള

എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) സി  .ആർ  .ഇസഡ് ഫയ� തീ��ാ�� ��ിയ ലളിതമാ�ാ�ളള എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ ?

പി.എസ്.സി. നിയമനം

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

(എ) കഴി� � ഡി എഫ് സ��ാ� അ�് വ�ഷം െകാ�് നട�ിയ പി.എസ്.സി. നിയമന��

എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത കാലയളവി�  ��തായി എ� ത�ികക�  ��ി�െ��

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�.ഡി.എഫ് സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം 2017 �� 30 വെര പി.എസ്.സി

വഴി നട� നിയമന�� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;ഈ കാലയളവി� ��ി�െ�� �തിയ

ത�ികക� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമനം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം  2017  �ൈല  31  വെര എ�

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് പി. എസ്. സി. �േഖന നിയമനം ന�കിയി��്;

2 of 114



(ബി) പി.  എസ്.  സി.  �േഖന�� നിയമനം ത�രിതെ����തിന് ��ത�  ത�ികകളിേല�്

ഓ�ൈല� പരീ� നട��തിന് പി. എസ്. സി. തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പി. എസ്. സി. �െട �വ��നം ��ത� കാര��മമാ��തിന് ഈ സ��ാ� വ�തി�േശഷം

എ� ത�ികക� പി.എസ്.സി.യി� ��ി�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ൻ സർ�ാരിെ� അവസാനകാല�് എ�� തീ�മാന��

8. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� അവസാനകാല�് എ�� തീ�മാന�� �നഃപരിേശാധി�വാ� മ�ിസഭ

ഉപസമിതിെയ എ�ാണ് �മതലെ���ിയത്;  ആ സമിതിയി�  ആെരാെ� അംഗ��

ആയി��;

(ബി) ഉപസമിതി�െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് ലഭി�ത്;

(സി) ഇൗ റിേ�ാ��് മ�ിസഭ അംഗീകരി�േവാ; എ�ി� എ�ാണ് അംഗീകരി�ത്;

(ഡി) ഇതി� ഏെത�ാം തീ�മാന�ളാണ് തട�വ�വാ� തീ�മാനി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇതി� ഏെത�ി�ം തീ�മാന�ളി� വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവ് ന�ിയി�േ�ാ;

(എഫ്) ഉെ��ി�  ഏെത�ാം തീ�മാന�ളാണ് വിജില�സ് അേന�ഷണ�ി� വി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ ത�ികക�

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

സം�ാന�് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വിവിധ വ��കളിലായി എ�

�തിയ ത�ികക� അ�വദി�ി�െ��് വ��് തിരി�� കണ�് ന�ാേമാ?

�തിയ ത�തികക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വിവിധ വ��കളിലായി എ� �തിയ ത�തികക�

��ി�ി��്; വ��ക� തിരി�� വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(ബി) പ�ിക് സ��ിസ് ക�ീഷ� �േഖന എ� നിയമന�� ന�കിയി��്; വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(സി) ഏെത�ാം �തിയ വ��ക�ം േകാ��േറഷ�ക�ം �പീകരി�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

ആംേ�ാ ഇ��� സ�ഹം േനരി�� ����

11. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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ആംേ�ാ ഇ��� സ�ഹം േനരി�� ���� ച�� െച��തിനായി 24.1.2017 � േച��

േയാഗ�ി�  ആംേ�ാ ഇ���  �തിനിധിയായ എം.എ�.എ �െട�ം എം.പി�െട�ം ഫ�ി�

നി�ം നി�ിത ശതമാനം �ക േസാഷ�� മാ�ിംഗി�െട ആംേ�ാ ഇ��� �ണേഭാ�ാ��െട

േ�മ�ിനായി ലഭ�മാ�ണെമ� �പാ�ശയി�  സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

നവേകരള മിഷ�

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

(എ) സ��ാ� നട�ിലാ�ി വ�� നവേകരള മിഷെ� �വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) മിഷെ� െപാ�ജേനാപകാര�ദമായ �വ��ന�� എെ��ാമാെണ� വ��മാ�ാേമാ:

(സി) മിഷെ� �വ��ന���ായി നാളി�വെര എ� �പ െചലവഴി�ി��്;

(ഡി) മിഷ�  �വ��ന��  നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ി�  ഏേകാ�ി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

നവേകരളം ��ി�ാ� പ�തിക�

13. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അ�വ� സാദ�്

,, അ�� �കാശ്

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

(എ) സം�ാന�് നവേകരളം ��ി�ാ� നാല് പ�തിക� �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക� ഏ� �പ�ിലാണ് നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തിക� നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇ�വെര നട�ാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

ഹരിതേകരള മിഷ� പ�തികൾ

14. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നവേകരളാ ദൗത��ിെ� ഭാഗമായി ഹരിതേകരളം മിഷ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം

ക��പ�തികളാണ് നട�ിലാ�വാ�േ�ശി�ി��ത്,വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ബി) അ�ബ� പ�തിക� നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�� �മതലാ�മം/ �വ��നവിവരം എ�ിവ

പ�തി തിരി�് വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േസവനാവകാശ നിയമം

15. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആവശ�മായ േസവനം യഥാസമയം േവ� വിധ�ി�  െപാ�ജന���് ന��ക എ�

ല��േ�ാെടയാേണാ സം�ാന�് േസവനാവകാശ നിയമം നട�ിലാ�ിയെത�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) എ�ി�  ഈ നിയമം �ബല��ി�  വ�തി�േശഷം െപാ�ജന��� യഥാസമയം േസവനം

ലഭ�മാ�� എ�് ഉറ�വ���തി� സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ചില ഓഫീ�കളി�നി�ം  ,േസവനം യഥാസമയം കി�ാ�തിെ� േപരിലാെണ�് പറയെ���

ആ�ഹത�ക�ം ആ�ഹത�ാ ഭീഷണിക�ം േസവനാവകാശ നിയമം ഇനി�ം ജന���

അ�ഭവേവദ�മായി�ി� എ�ാ� �ചി�ി��െത�് സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എെ��ാം പരിഹാരനടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് സ��ാ�

ഉേ�ശി��ത് ;

(ഇ) േസവനാവകാശ നിയമം �ാബല��ി�  വ�തി�േശഷം ��ത നിയമം അ�ശാസി��

വിധ�ി�  �വ��ി�ാ�ിെ� േപരി�  ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;ഉെെ��ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(എഫ്) ഇെ��ി�  േസവനാവകാശ നിയമം ഫല�ദമായി ന�ാ��തിനായി ���ാരായ

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ിരമായി വ��് അ����ാരി�ാ�� �ല�� ����

16. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പല വ��കളി�ം �ിരമായി വ��് അ����ാരി�ാ� അവ� ��തരമായ സ��ീസ്

���� ഉ�ാ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) വ��് േമധാവിക� ഇ�ാ�തിനാ� െതാ� താെഴ�� േമലധികാരിക� ഫയ�കളി� പലേ�ാ�ം

വ��മായ തീ�മാന�േളാ നി�േ�ശ�േളാ എ��ാെത പരാതിക� അന�മായി നീ�� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഓഫീ�കളി�  തപാ�  സ�ീകരണ�ം വിതരണ�ം മ�ഗതിയിലാെണ� പരാതി പരിേശാധി�്

പരിഹരി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല നിയമനം

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

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല നിയമനം പി.  എസ്.സി.�് ൈകമാറാ�  ഗവ�െമ�്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ� സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ഒഴി�ക� യഥാ�മം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��ി� എ�
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പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ ?

കാസ�േഗാഡ് പി.എസ്.സി. ജി�ാ ഓഫീസ് �വർ�നം

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് പി.എസ്.സി.  ജി�ാ ഓഫീസ് വാടക െക�ിട�ിലാേണാ നിലവി�

�വ��ി��ത് ;

(ബി) വാടകയിന�ി�  വ�ഷ�ി�  പി.എസ്.സി.�് എ� �പ െചലവഴിേ��ിവ��  ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(സി) സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിന് ജി�യി�  �ലം ലഭി�ി�േ�ാ  ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) എ�ി� ��ത �ല�് ജി�ാ പി.എസ്.സി. ആ�ാനം പണി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി

ആയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?

േകരള�ിെല സിവി� സ��ീസ്

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

(എ) േകരള�ിെല സിവി� സ��ീസ് ജനസൗ�ദപര�ം ജന���് േസവനം വളെര എ���ി�

ലഭി��വിധ�ി�മായി മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) സമയബ�ിതമായി ��ത �വ��ിക�  നട�ിലാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) KAS എ��ത� നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ; ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട

വിശദവിവരം ന��േമാ ;

(ഡി) KAS നട�ിലാ�ി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

സ��ാ� �റ് ദിവസം ���ിയാ�ിയ� സംബ�ി� പരസ���

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

(എ) സ��ാ�  �� ദിവസം ���ിയാ�ിയ� സംബ�ി�� പരസ����് എ� �ക

ചിലവഴിെ��് വിവിധ വ��ക� തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് സം�ാന�ിനക�ം �റ�ം ഏെതാെ� പ��ളിലാണ് പി.ആ�.ഡി

പരസ�ം ന�കിയത്, ഇതിനായി എ� �ക ന�കി, ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ശ�-�വണ മാധ�മ�ളി�െട ഇ� സംബ�ി�് പരസ�ം ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� �ക

വീതം ന�കിെയ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� േദശീയപാതകളി�ം മ�് �ധാന േറാ�ക�െട ഇ�വശ�ളി�ം േഹാ�ഡിം�ക�

വഴി ഇ� സംബ�ി� പരസ��� �ദ�ശി�ി�ി�േ�ാ;
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(ഇ) ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഇതിേല�ായി �മതലെ���ിയത്; ഇതിന് െട�� �ണി�ി��േവാ,

ഇതിനായി എ� �ക ചിലവഴി�ി��്എ�റിയി�ാേമാ ?

ജനസാ��നം പ�തി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ജനസാ��നം പ�തി വഴി സഹായ�ിനായി എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�ത്; ജി�

തിരി�ളള കണ�ക� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം എ� അേപ�ക� തീ�� ക�ി�;  എ� �പ�െട ധനസഹായ�� ഓേരാ

വിഭാഗ�ി�ം അ�വദി�; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജനസാ��നം പ�തി ��ത� വി�ലീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി വഴി സഹായം ലഭി��തിനായി മല�റം ജി�യി� നി�ം ലഭി� അേപ�കളി�

എ�െയ�ം തീ��ാ�ി;  എ� �ക ധനസഹായം അ�വദി�;  ബാ�ി�ളളവ എ�േ��്

തീ��ാ�ം; വിശദാംശം ന��േമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�കളി� ജന�� ന��� പരാതിക�

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

(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  ജന��  ന��� നിേവദന���ം,  പരാതിക��ം ത�സമയം

തെ� രശീത് നൽ�വാ�� ഉ�രവ് കാര��മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സ��ാ� ഓഫീ�കളി� സ��ശന സമയം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ശന സമയ�ളി�  ബ�െ�� ജീവന�ാ�  ഇെ��ി�  ലഭി�� പരാതികളി�  രശീത്

ന�കാ� പകരം സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട കാര��മത

23. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട കാര��മത വ��ി�ി��തിന് ഉത�� �തിയ നയ�ിന് �പം

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �താര�ത, അവകാശാധി�ിത വികസനം, ഇ-ഗേവണ�സ് എ�ിവയി� ഉ�ാ�� മാ����്

അ��തമായി ഉേദ�ാഗ��െട പരിശീലനം �മെ����തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) െപാ�ജനേസവന സംവിധാനമായി സ��ാ�  സ��ീസിെന മാ�� വിധ�ി�  പരിശീലന

പരിപാടി�് �പം ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?
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സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െട �ലംമാ�ം

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

(എ) സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��െട �ലംമാ�ം സംബ�ി�് െപാ� മാനദ�ം നി�യി�്

ഉ�വിറ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മാനദ��ി� അ�ക�ാ�ഹമായ �ലം മാ����് പരിഗണന ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഏെതാെ� സാഹചര��ിെല� െവളിെ���േമാ;

(സി) രാ�ീയേ�രിതമായ �ലംമാ���  അവസാനി�ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി� വ��മാ�േമാ?

മ�ിമാ� ൈക��ിയ ശ�ളം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം �ഖ�മ�ി,  മ�ിമാർ എ�ിവർ ൈക��ിയ

ശ�ളം,  അലവ�സ്,  യാ��ടി എ�ിവ എ� വീതെമ�് ഓേരാ���െട�ം വിശദാംശം

നൽ�േമാ ;

(ബി) േഫാ�  ചാ��്,  ൈവദ�തി ചാ�ജ്,  അതിഥി സ�കാരം എ�ീ ഇന�ളി�  ഓേരാ���ം

െചലവഴി� �ക �േത�കം �േത�കം ന�കാേമാ?

ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ�

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

(എ) ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ�  െചയ�മാനായി �ീ.  വി.എസ്.അച�താന��  എ�് �തലാണ്

�മതലേയ�ത്;

(ബി) അേ�ഹ�ിന് ശ�ളം,  അലവ��ക� �ട�ി ഏെത�ാം സൗകര��ളാണ് അ�വദി�െത�്

വ��മാ�േമാ;  ഇതിനായി  31.7.2017  വെര ഏകേദശം എ� �പ െചലവാെയ�്

െവളിെ���േമാ; ഇതി��റെമ ഏെത�ാം സൗകര��ളാണ് െചയ�മാന് അ�വദി�ി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ക�ീഷ�  ഓഫീസ് നിലവി�  എവിെടയാണ് �വ��ി��ത്;  െസ�േ�റിയ�ി�  ക�ീഷ�

ഓഫീസ് േവണെമ� ആവശ�ം അംഗീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണെമ�്;

(ഡി) െചയ�മാന് �റെമ ര�് അംഗ���് എെ��ാം സൗകര���  അ�വദി�ി�െ��്

െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ഏെത�ാം കാ�ഗറിയി�  എ� േപ�ണ�  �ാഫിെനയാണ് ക�ീഷ�  െചയ�മാന്

അ�വദി�ി��ത്;

(എഫ്) ക�ീഷെ� േടംസ് ഓഫ് റഫറ�സ് നി�യിേ�ാ;  നി�യി�െവ�ി�  വിശദാംശ��
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അറിയി�േമാ;

(ജി) ക�ീഷ� �വ��നമാരംഭിേ�ാ; എ��ത� �വ��നം ആരംഭി�െവ�് അറിയി�േമാ?

മ�ിമാ�െട േപ�ണ� �ാഫംഗ��െട െപ�ഷ� അേപ�ക�

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

(എ) കഴി� മ�ിസഭയിെല മ�ിമാ�െട േപ�ണ�  �ാ�ക�െട എ� െപ�ഷ�  അേപ�ക�

ലഭി�ി��്  ;  ഇതി�  അ�ൗ��് ജനറലിന് അയ�ി���ം െപ�ഷ�  അ�വദി�് ഉ�രവ്

ന�കിയി���ം എ.ജി�് അയ�ാ� ബാ�ി���മായ അേപ�ക�െട കണ�ക� ഗസ�ഡ്,

േനാ� ഗസ�ഡ് എ�ി�െന തരം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �� �തിപ� േനതാവിെ� �ാഫി�െ�� എ� േപ�െട െപ�ഷ� അേപ�ക� ലഭി�ി��്;

അതി� എ� േപ�െട അേപ�ക� എ.ജി.�് അയ�ാ� ബാ�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) െപ�ഷ�  അേപ�ക�  ലഭി�് എ� ദിവസ�ിനകം എ.ജി.  �് അയ�െകാ��ണെമ�ാണ്

വ�വ���ത്;  ഇ� �കാരം ��  േപ�ണ�  �ാഫി�  െപ�വ�െട അേപ�ക�  എ.ജി.�്

അയ��തിന് പരമാവധി എ� ദിവസെ� കാലതാമസം ഉ�ായി��്;

(ഡി) �� മ�ിമാ�െട േപ�ണ� �ാഫി�െ��വ�െട െപ�ഷ� അേപ�കളി� യഥാസമയം നടപടി

സ�ീകരി�ാ� കഴി�ി�ി� എ�ി� ആയതിന് കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ; മന���മായ

കാലതാമസം ഉ�ായതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) സ��ാരിന് ലഭി�ി�� ഈ െപ�ഷ�  അേപ�കളി�  അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�്

െപ�ഷ� അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭരണപരി�ാര ക�ീഷെ� െചല�ക�

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

(എ) ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ�  െചയ�മാെ� ഔേദ�ാഗിക വസതി േമാടി പിടി�ി��തി�ം

അ���പണിക��മായി ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് എ� �ക െചലവായി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാധനസാമ�ിക� ഔേദ�ാഗിക വസതിയിേല�് വാ�ിയതിന് െചലവായ �ക വ��മാ�േമാ;

(സി) െചയ�മാ�, അംഗ�� എ�ിവ�െട അഥിതി സ��ാരം, യാ�ാബ� എ�ീ ഇന�ളി� എ�

�ക വീതം െചലവഴി�െവ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാലയളവിൽ െചയ�മാ�, അംഗ��  എ�ിവ�െട െമാൈബ�  േഫാ�  ബി�ക�,

ഔേദ�ാഗിക വസതികളിെല�ം ഓഫീ�കളിെല�ം േഫാ� ബി�ക� എ�ിവ എ�െയ�് തരം

തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് െചയ�മാ�, അംഗ��  എ�ിവരി�  ആെരാെ� വിേദശയാ�

നട�ിയി��്,  അവെര അ�ഗമി�ത് ആെരാെ�യാണ്;  എവിെടെയാെ�യാണ് അവ�

േപായെത�ം അതിന് എ� �ക ചിലവാെയ�ം െവളിെ���േമാ?
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മ�ിസഭയി� നി�് രാജിവ� മ�ിമാ�

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് മ�ിസഭയി�  നി�് എ� മ�ിമാ�  രാജിവ�ക��ായി എ�്

വ��മാ�േമാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ബി) ഇവ� രാജി വ�വാ��ായ കാരണ��ം സാഹചര���ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) രാജി�് കാരണ�ളായ വിഷയ�െള�റി�് ഏെത�ാം തര�ി�ളള അേന�ഷണ�ളാണ്

നട��െത�ം അേന�ഷണ��െട നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

ഹയ�െസ��റി വിഭാഗം െകാേമ�് അ��ാപക�െട റാ�് ലി�്

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

(എ) പി.എസ്.സി. �െട ഹയ�െസ��റി വിഭാഗം െകാേമ�് അ��ാപക�െട 538/2014/SSVII

ന�റാ�� റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി  02.09.2017  -ന് ��് വ�ഷം

���ിയാ�െമ�തിനാ� ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ഉേദ�ാഗാ��ിക� ന�കിയ നിേവദന�ി� സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ;

(സി) റാ�് ലി�ിെ� നിലവിെല കാലാവധി��ിൽ ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട �ായപരിധി

കഴി�െമ�തിനാ� റാ�് ലി�് കാലാവധി നീ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

സ�ാത��സമര െപ�ഷ�ം ആ�ിത െപ�ഷ�ം

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

സം�ാന�് എ� േപ�  സ�ാത��സമര െപ�ഷ�ം ഈ െപൻഷന് അർഹരായവർ

മരി�േ�ാൾ ലഭി�� ആ�ിത െപ�ഷ�ം വാ��െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

ഇേ�ാ� സം�ാന,േക� െപ�ഷ� എ� �കയാണ് അ�വദി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

ക���ൈറ�ഡ് പരാതി പരിഹാര േസവന�ൾ

32. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ വ��കളി� പരാതിക� സമ��ി�� െപാ�ജന���് IDEAS എ�

േസാ�് െവയ�  വഴി അവ�െട പരാതിക�  സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�ിയി��ത് ഇേ�ാ�

ലഭി��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം നട�ിലായ വ��കളി� ഇ�ര�ി� െപാ�ജന���് പരാതി�െട

വിവരം ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െപാ�ജന���് ഫയ�ന��  ഉ�െ�െട�� വിവര��  ഇ-ഓഫീസ് ൈസ�ി�  നി�ം
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ലഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) IDEAS � നി�ം ഇ-ഓഫീസ് സി��ിേല�് മാറിയത് ���മായി�േ�ാ;

(ഇ) െസ�േ�റിയ�ിെല വിവിധ ഓഫീസ് െസ��കളി� ലഭി�� തപാ�ക� ഉട� െസ��കളി�

എ�ി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;നിയമസഭാസാമാജിക�െട ക�ക�  ഉ�െ�െട�ളള

തപാ�ക�  ര�ം ��ം ദിവസം കഴി� മാ�മാണ് തപാ�  ന�രി��ത് എ�ളള കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ;

(എഫ്) നിയമസഭാസാമാജിക�െട കവറി�് െല�� ഉ�െ�െട�ളള തപാ�ക� അടിയ�രമായി തപാ�

ന�രി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ഉപേദ�ാ��

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

(എ) �ഖ�മ�ി�് നിലവി�  എ� ഉപേദ�ാ���്;  അവ�  ആെരാെ�െയ�ം ഓേരാ���ം

നി��ഹി�� േജാലി എെ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട വിവിധ ഉപേദശക��ായി എ� േപെര �ാഫിന�ി� നിേയാഗി�ി��്;

(സി) ��ത ഉപേദ�ാ���ം �ാ�ക��ം ഇ�വെര ശ�ള�ം മ�് ആ��ല���ം ന�കിയ

ഇന�ി� എ�് െചലവ് വ�െവ�് െവളിെ���േമാ?

�ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ��ം േവ�ി വാഹന��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ��ം േവ�ി എ�

വാഹന�� വാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വാഹന��േ�ാേരാ�ി�ം എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം ഓേരാ വാഹന�ം

ആെരാെ�യാണ് ഉപേയാഗി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല തീ��ാ�ാ� ഫയ�ക�

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

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല വിവിധ വ��കളി� ഇനി�ം തീ��ാ�ാ� എ� ഫയ�ക�െ��് വ��്

തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഫയ�ക�  തീ��ാ��തിെല കാലതാമസം ��യി�െ��േ�ാ�  അ� സംബ�ി�

വിശദാംശ��  േതടി  30.01.2017  �  എ�ാ െസ��റിമാ��ം ന�കിയ �റി�ി�  �കാരം

ഓേരാ വ�� െസ��റിമാ�ം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�ം അനാ� കാ�ിയതായി

കെ��ിയ ഉേദ�ാഗ��ം വ��ം ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ജീവന�ാരി�  (െസ�േ�റിയ�് ജീവന�ാ�  ഉ�െ�െട)  ഫയ�ക�
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തീ��ാ��തി�  വീ� വ���വെര കെ��ി മാ�കാപരമായ ശി� ഉറ�ാ�ാ�  എ�്

നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ഭരണനി��ഹണ�ിന് ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�

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

(എ) ഭരണനി��ഹണ രംഗ�് ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�െട ഉപേയാഗം എ�േ�ാളം

ഫല�ദമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഭരണനി��ഹണ രംഗ�് ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�െട നിലവിെല െസ���

സംവിധാന�� പലേ�ാ�ം തകരാറിലാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാന��െട കാര��മത ഉറ�വ���തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മതപരിവ��ന�മായി ബ�െ�� നടപടി�മ�ൾ

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

(എ) സം�ാന�് മതപരിവ��നം നട��വ��് ��തായി സ�ീകരി� വിശ�ാസ�ിെ�

ആധികാരിക സ��ിഫി��് ന���തിന് അധികാരെ�� �ാപന�� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ഇ�രം �ാപന��  ഇതി�� സ��ിഫി��് ന���ത് ഏത് നിയമ�ിെ�

അടി�ാന�ിലാണ്;

(സി) ഇ�ര�ി�  അധികാരെ�� �ാപന��  ന��� സ��ിഫി��് ഉ�വെര ഗസ�്

േനാ�ിഫിേ�ഷ�മായി ബ�െ��് വിേ�ജാഫീസ�  േചാദ�ം െച��ത് ഒഴിവാ�ാ�

നടപടി��ാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� വിേ�ജധികാരിക��് �േത�ക നി�േ�ശം ന��േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട�ം മ�ിമാ�െട�ം േപ�ണ� �ാഫ്

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട�ം മ�ിമാ�െട�ം േപ�ണ�  �ാഫി�െ�� ഏെത�ി�ം �ാഫിെന

ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഏെത�ാം മ�ിമാ� ഏെത�ാം �ാഫ് അംഗ�െള ഏെത�ാം തീയതികളി� �ാഫി�

നി�ം ഒഴിവാ�ിയി��്;വ��മാ�േമാ;

(സി) േപ�ണ� �ാഫി� �ടരെവ സ�യം രാജിവ� േപായവ� എ�;മ�ിമാ� ഒഴിവാ�ിയവ� എ�;

(ഡി) ഇവ�  ഓേരാ���ം രാജിവ�് േപാകാേനാ ഒഴിവാ�െ�ടാേനാ ഇടയായ കാരണ��

എ�ായി��;െവളിെ���േമാ;

(ഇ) മ�ിമാ�െട േപ�ണ�  �ാഫി�  നി�ം രാജിവ�് േപായവരി�  സ��ീസി�  നി�ളളവ�
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ആെരാെ�യായി��, േനരി�് നിയമനം ലഭി�വ� ആെരാെ�യായി�� വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട�ം മ�ിമാ�െട�ം വിേദശയാ�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �ഖ�മ�ി�ം മ�മ�ിമാ�ം നട�ിയ ഔേദ�ാഗിക�ം

അനൗേദ�ാഗിക�മായ വിേദശയാ�ക� ഏെതാെ�യായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിനായി ഇ�വെര എ� �ക �ി.എ.,  ഡി.എ.  ഇന�ി�  െചലവഴി� എ�

െവളിെ���േമാ?

ഹയ� െസ��റി േകാേമ�് േനാ� െവാേ�ഷണ� ടീ�� റാ�് ലി�്

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

(എ) ഹയ� െസ��റി േകാേമ�് (Jr & Sr) േനാ� െവാേ�ഷണ� ടീ�� റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി

എ� തീ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�വാ� ഉേദ�ാഗാ��ിക� ന�കിയ നിേവദനം പരിഗണി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ിൽ പരിഗണി�േമാ;

(സി) റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ��് വ�ഷം കാലാവധി ���ിയാ��

ഈ ലി�ിെ� കാലാവധി നാളി�വെര�ം നീ�ിനൽകിയി�ി�ാ�തിനാ�  ��ത ലി�ിെ�

കാലാവധി 6 മാസം നീ�ിെ�ാ��� കാര�ം അ�ഭാവ���ം പരിഗണി�േമാ?

(ഡി) ��ത ലി�ി�  നി�ം ഇ�വെര എ�േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�ം എ� േവ��സി

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം െവളിെ���ാേമാ;അതി�  എ�എ�.െജ.ഡി

േവ��സിക�  ഉ�്;  റിേ�ാ��് െച� േവ��സികളിേല�് അടിയ�രമായി അൈഡ�സ്

അയ�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

"ൈലഫ്"ഭവന പ�തി

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

(എ) സ��ാരിെ� �തിയ പ�തിയായ  "ൈലഫ്"ഭവന പ�തിയി�  ആറ�ള നിേയാജക

മ�ല�ി� നി�ം ഇ�വെര എ� േപ� രജി�� െച�ി��്;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ിലാ�േ�ാ� �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����ത് ഏത് മാനദ��ിെ�

അടി�ാന�ിലായിരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിനായി സ��ാ� ഏജ�സികെളേയാ,  മ�് െപാ�സംരംഭകെരേയാ

�മതല ഏ�ി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

നീതി ആേയാഗ്
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42. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരളം നീതി ആേയാഗിെനതിെര വിമ�ശനം ഉ�യി���ം അംഗീകരി�ാ� ത�ാറാകാ��ം

എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ഹരിത േകരളം പ�തി

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

(എ) നവേകരളാ മിഷെ� ഭാഗമായി ഹരിത േകരളം പ�തിയി� ഉ�െ���ി പ�ായ�് �ള��

��ിയാ��, നവീകരി�� �ട�ിയ പ�തിക� നട�ിലാ��േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ി മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല �ള�� നവീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഹരിത േകരളാ മിഷെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�ി വ�� മ� പ�തിക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജനകീയ ആ��ണ�ിെ� ഫലമാ�� കാർഷിക വളർ� .�ഗസംര�ണം എ�ിവ�െട �ിതി

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

1996 � ആരംഭി� ജനകീയ ആ��ണ�ിെ� ഫലമായി കാ�ഷിക വള�� , �ഗ സംര�ണം

എ�ിവ�െട �ിതി എ�ാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

സാ�ഹ�േ�മ പ�തിക�

45. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ി ഒ� വ�ഷം െകാ�് നട�ാ�ിയ സാ�ഹ�േ�മ പ�തികളി�

�ഖ�മായവ ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഭവനരഹിതരി�ാ� സം�ാനമാ�ി മാ��തി�േവ�ി ആവി�രി� പ�തി�െട നിലവിെല

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ; പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�െള കെ��� ��ിയ ���ിയാേയാ;

(സി) നി�വഹണ �വ��നം ആരംഭി�േതാ ���ിയാ�ിയേതാ ആയ വ�കിട വികസന

പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ; അ�� ഒ� വ�ഷ�ി�ളളി� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��

വ�കിട പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പ�തിനി��ഹണ�ി�� കാലതാമസം

46. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് പ�തിക�  നട�ിലാ��തി�  കാലതാമസം ഉ�ാ��തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബജ�് ക�ി �ടി വ��ത് എ� െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

നാ�്പാക് െല നിയമന��

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

(എ) നാ�്പാക് എ� �ാപന�ി�  2010  ന് േശഷം �ിര നിയമനം ന�കിയി�ളളവ�െട

എ�ം,�ിര നിയമനം ന���തി�� മാനദ�ം,  �ിര നിയമനം ന�കിയ ത�ികക�,

��ത ത�ികകളിേല�� േയാഗ�ത  ,  ശ�ള െ�യി�  എ�ിവ വ��മാ�േമാ;  ��ത

ത�ികകളിേല�് അേപ� �ണി�ി��േവാ  ;  എ�ി�  േനാ�ിഫിേ�ഷ�ക�െട

പക��്േമശ�റ�് വ�േമാ ;

(ബി) നാ�്പാക്-െല ൈല�റിയിെല ��ക��െട എ�ം,അവ�െട ആെക വില,  ജീവന�ാ�െട

എ�ം,ത�ികക�െട േപര്,  ശ�ളം,  എ�ിവ അറിയി�േമാ;  ൈല�റി സയ�ി�് എ�

ത�ികെകാ�് എ�ാ�േ�ശി��ത് ;

(സി) നാ�്പാക്  -െല സയ�ി�് ത�ികകളിെല ജീവന�ാരി�  എ� േപ��് പി.എ�്.ഡി ഉ�്;

വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ; നിലവി� പി.എ�്.ഡി �് രജി�� െച�് ഗേവഷണം നട��

എ� േപ��്;  ആെരാെ� ഏെതാെ� സ�വകലാശാലകളിലാണ് രജി��  െച�ി��ത്  ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) പി.എ�്.ഡി ഇ�ാ�വ��് എ�െനയാണ് ��തഗേവഷണ �ാപന�ി�  സയ�ി�്

േപാ�ററി�  നിയമനം ലഭി�ി��ത്;  ഇ� സംബ�ി�് സ��ാ�  ഉ�ര�ക�

�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഇ) നാ�്പാക്-� െട�ി�� അസി��്,  െട�ി�� ഓഫീസ� എ�ീ ത�ികക� നിലവി�േ�ാ  ;

��ത ത�ികകളിേല�� േയാഗ�തക� എ�ാണ് ; െട�ി�� ക�ാളിഫിേ�ഷ� ഒ�ം തെ�

ഇ�ാ�വ� ഈ ത�ികകളി� േജാലി െച��േ�ാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(എഫ്) 2010 � േശഷം നാ�്പാക് -െ� ഏെതാെ� നി�േ�ശ�ളാണ് സ��ാ� നട�ാ�ിയി��ത് ;

��ത ഗേവഷണ��േട�ം നി�േ�ശ��േട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

�ാ�ിമട െകാെ�ാേ�ാള ക�നി

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

(എ) �ാ�ിമട െകാേ�ാേകാള ക�നിെ�തിെര �ടിെവ�ം മലിനെ���ിയതിന് മലിനീകരണ

നിയ�ണ േബാ�ഡ് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ക�നി�് സമീപ�� പ�ികജാതി-പ�ികവ�� േകാളനിയിെല �ടിെവ�ം മലിനെ���ിയതിന്

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� അതി�മം തടയ�  നിയമ�കാരം ക�നിെ�തിെര േകസ് രജി��

െച�ി�േ�ാ;
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(സി) ജനജീവിതം ��ഹമാ�ിയതി�ം �ഷിയട��� ജീവേനാപാധിക�  നശി�ി�തി�ം ക�നിയി�

നി�ം ന�പരിഹാരം ഈടാ�വാ� കഴി�േമാ; എ�ി� അതിനാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഒാ��� പ�ായ�ിെല മാലിന� സം�രണം

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

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല ഒാ���  പ�ായ�ി�  അശാ�ീയമായ രീതിയി�  സംഭരി�ി��

മാലിന���  അപകടകരമാം വിധ�ിൽ ആ നാ�ിെല വാ��ം ജല�ം മ�ം

മലിനമാ��െവ�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�  െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെനതിെര

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ു�െത�് വ��മാ�േമാ ?

ജലാശയ�ചീകരണം

50. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

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

(എ) നവേകരള മിഷനി�  ഉ�െ���ി ജലാശയ�ചീകരണ�ി�െറ ഭാഗമായി േപാള നീ�ം

െച��തി�� പ�തിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എെ�ാെ� നടപടിക� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

സി.ഡ�ള�.ആ�.ഡി.എം-െ� നി��ാണ�ിനായി �മി ന�െ��വ��് േജാലി

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

(എ) െസ�� േഫാ� വാ�� റിേസാ�സ് െഡവല�െമ�് ആ�ഡ് മാേനെ��്-െ� നി��ാണ�ിനായി

�മി ന�െ��വ�െട ��ംബ�ി�  നി�് ഒരാ��് േജാലി ന���തി�ളള പ�തി �കാരം

ഇ�വെര എ�േപ��് നിയമനം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം സംബ�ി�്  14-12-2015  ന് എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി�  നി�് ലഭ�മാ�ിയ

ലി�ി�  ഉ�െ��വ��് നിയമനം ന���തി�  കാലതാമസം വ��തി�� കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട വീ� കാരണമ�ാെത നിയമന�ിന് കാലതാമസം വ��ക�ം പി�ീട്

�ായം സംബ�ി� ത����യി�ക�ം െച�� ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െട നടപടി

�നഃപരിേശാധി�് നിയമന ഉ�രവ് ന�കാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

പി.എസ്.സി. �േഖന�� നിയമനം

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

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം പി.എസ്.സി �േഖന 31.7.2017 വെര എ�

േപ��് നിയമനം ന�കിയി��്; വ��് തിരി�� കണ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) പി.എസ്.സി �് ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തി�  വ��് േമധാവിക�  േവ�� താ�ര�ം

കാണി��ി�ാെയ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഒഴി�ക� യഥാസമയം പി.എസ്.സി യ് �് റിേ�ാ��് െച��തിന് ബ�െ��വ��്

ക�ശന നി�േ�ശം ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

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

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം െപ�ഷ�കാ�െട�ം ചികി��ായി ആവി�രി� ആേരാഗ�

ഇ��റ�സ് പ�തി�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി� അ�� സ��ാ� ജീവന�ാെര ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തി എ� �ത� �ാബല��ി� വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

��� ജി�യിെല എ�.ഡി.സി. റാ�് ലി�്

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

(എ) ��� ജി�യിെല നിലവി�� എ�.ഡി.സി. റാ�് ലി�കളി� നി�ം വളെര �റ�് നിയമന�ൾ

മാ�മാണ് നട�ി��ത്എ� പരാതി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിവിധ റാ�് ലി�കളി� നി�ം പരമാവധി നിയമനം നട��തിനായി സ��ാ�  അടിയ�ര

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഒഴി�ക� യഥാസമയം പി .എസ് .സി .െയ അറിയി��തി� ചില വ��കളിെല ഉേദ�ാഗ�ർ

വീ� വ���താ�� പരാതികളിേ�ൽ അേന�ഷണം നട��തി�ം,  ഒഴി�ക�  യഥാസമയം

അറിയി��െ��് ഉറ� വ���തി�ം,  ഒഴി�കളി� നിയമനം നട��തി�ം ആവശ�മായ

സത�രനടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല ര�ാം േ�ഡ് അസി��് നിയമനം

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

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല ര�ാം േ�ഡ് അസി��്  (കാ�ഗറി നം.  426/2014)

ത�ിക�െട റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ാ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) 25/07/2015 ന് നട� പരീ��െട �����ിക 30/09/2016ൽ �സി�ീകരി�് 10 മാസം

കഴി�ി�ം റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) ��ത റാ�് ലി�് അടിയ�ിരമായി �സി�ീകരി��തിന് േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േഫാറ�് ഓഫീസർ , ൈല�റി അസി��് റാ�് ലി�്

56. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ജ�വരി 2017 � PSC �സി�ീകരി� ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസർ റാ�്

ലി�ി� നി�ം എ�േപെര നിയമി�ാ� കഴി�ം; ഒഴി�ക�െട എ�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ി�  13  സ��കലാശാലകളി�  സ��കലാശാല ൈല�റി അസി��് എ�

ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�്; ഇത് PSC യി� റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ?

ഭി�േശഷി�� ജീവന�ാ�െട �ലംമാ�ം

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

(എ) സ��ാ�  �ാപന�ളി�  േജാലി െച�� ഭി�േശഷി�� ജീവന�ാെര സ��ം ജി�യി�

നിയമി�ണെമ� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) �ാന�യ�ം ലഭി�ാ�ം ഇവെര സ��ം ജി�യി� നിയമി�ാ� വ�വ��േ�ാ;

(സി) ഭി�േശഷി�� ജീവന�ാെര അവ�െട ജി�ക��് �റ�് നിയമനം ന�കീയ സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഭി�േശഷി�� ജീവന�ാ��് �ാന�യ��ിന് 3% സംവരണം ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി�

അ�ാര�ം പരിഗണി�േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

58. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എ.എസ്. നട�ിലാ��ത് ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത സർവീസിേല�� നിയമനരീതി എ�െനെയ� വ��മാ�േമാ ?

ഐ.ടി ഉ�പ����� ജി.എസ്.ടി

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

(എ) ജി.എസ്.ടി നിലവി�  വ�ത് സം�ാനെ� ഐ.ടി േമഖലെയ എ�െനെയാെ�

ബാധി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഐ.ടി ഉ�പ����് എ� ശതമാനം നി�തിയാണ് ഏ�െ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

ഐ.ടി. നയം

60. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ� ഐ.ടി. നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഐ.ടി.  വികസന�ി�ം അഭിവ ൃ�ി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് നയ�ി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നയം നട�ാ�വാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ി��്;

വിശദമാ�ാേമാ?

േനാ�് മാ�ിെയ���തിന് ക� നി�േ� മരണെ��വർ

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

(എ) േക� ഗവ�െമ�് േനാ�് അസാ�വാ�ിയ േവളയി� പഴയ േനാ�് മാ�ിെയ���തിനായി ക�

നി�േ� സം�ാന�് എ� േപ� മരണെ�� ;

(ബി) മരണെ��വ�െട ആ�ിത��് േക� ഗവ�െമ�് എെ��ി�ം ധനസഹായം ന�കിയി�േ�ാ ;

അ�െന �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ ;

(സി) ഇ�ര�ാ��് സം�ാന ഗവ�െമ�് എെ��ി�ം സഹായം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�

എെ��ാം സഹായ�ളാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത്; ആയത് ���മാ�ം പാലി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി�

അതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ?

ഡ�ിപനി ബാധി�് മരി�വ�െട ആ�ിത��് ധനസഹായം

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

(എ) ഡ�ി പനിബാധി� മരി�വ�െട ആ�ിത��് ഏെത�ി�ം വിധ�ി�� ധനസഹായം

ന���േ�ാ;എ�ി� അതിെ� നടപടി�മ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� ഒ� വ�ഷമായി ഡ�ി പനി ബാധി� സം�ാന�് എ� േപ�  മരണെ�� എ�്

അറിയി�േമാ? ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം �ക ലഭി��തിെല കാലതാമസം

63. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം �ക അ�വദി�് ഉ�രവായതി�േശഷം ��ത

�ക അേപ�കന് ലഭ�മാ��തി� സംഭവി�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി എ��ം െപെ��് �ക അേപ�കന് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത �ക അേപ�കെ� ബാ�് അ�ൗ�് വഴി ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ?
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വിധവക��് വീട് വ��തി�� ആ��ല�ം

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

(എ) േകരള�ിെല ന�നപ� വിഭാഗ�ി�െ�� വിധവക�, വിവാഹേമാചിത�, ഭ��ാവ് ഉേപ�ി�വ�

എ�ിവ��് വീട് വ��തിന് ന��� ആ��ല�ം �ല� നീതിെയ� കാ��ാേടാ��ടി എ�ാ

മത�ി��� �ീക��ം ന�കാ� കഴി�േമാ;

(ബി) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം എ� വീ�ക� ഈ ഇന�ി� നി��ി�ി��്എ�ം എ� �പ

െചലവായി എ�ം അറിയി�േമാ ;

(സി) വിവാഹേമാചിത�, ഭ��ാവ് ഉേപ�ി�വ�, വിധവക�  എ�ീ വിഭാഗ�ളി�  ഓേരാ�ി�ം

2016-17 � ലഭ�മായ വീ�ക�െട എ�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� ന�നപ� സ�ദായ���് ഈ ആ��ല�ം ഇ�വെര ലഭ�മായി��് ;

(ഇ) ഭ��ാവ് ഉേപ�ി�വെര �ണേഭാ�ാ�ളാ��ത് ഏത് ആധികാരിക േരഖ�െട

അടി�ാന�ിലാണ്  ;  തലാഖ് െചാ�ലി�െട വിവാഹ േമാചിതരായവ��് ഈ ആ��ല�ം

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ ;എ�ിൽ എ� എ�ം എ�് അറിയി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ ധനസഹായം

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

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �വാ��ഴ നിേയാജകമ�ല�ി�െ��

എ�േപ��് �ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ ധനസഹായം അ�വദി�ി�െ��ം എ� �ക

അ�വദി�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി�  നി�ം എ� േപ�

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായ�ിനായി അേപ� ന�കിെയ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േപ��് ധനസഹായം ന�കി; അവ�െട േപ� വിവരം, �ക എ�ീ വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� ധനസഹായം അ�വദി�േ�ാ� ആ ഉ�രവിെ� പക��് ബ�െ�� എം.എ�.എ

മാ�� �ടി ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

67. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിേലറിയ േശഷം

നാളി�വെര എ� �ക ചികി�ാ ധനസഹായമായി അ�വദി�;

(ബി) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  നി�ം ലഭി� അേപ�കളിേ��  അ�വദി� �ക എ�െയ�

വ��മാ�േമാ;

(സി) അേപ�കളിേ�ൽ എ� ആ�ക��് �ക അ�വദി�ാ�െ�� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േശഷി�� ആ�കൾ�് അടിയ�രമായി �ക അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

68. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം േവഗ�ി�  സഹായം ലഭി�വാ�  എെ��ാം

�തിയ നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) കാ�സ�േരാഗിക�െട�ം ��േരാഗിക�െട�ം അേപ�ക��് േവഗ�ി�  സഹായം

ലഭ�മാ�വാ� േഹാ�് ൈല� സംവിധാനം ഏ�െ���� കാര�ം ആേലാചി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

69. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം

നാളി�വെര എ�േപ��് ആ��ല�ം ന�കിയി��്;

(ബി) എ� �ക ഇതിനായി െചലവഴി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഏ� തീയതിവെര ൈക��ിയ അേപ�കളി� തീ�മാനെമ��െവ�് വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല അേപ�ക��് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം �ഖ�ാപി�

ധനസഹായം ലഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇെത�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കാലവിളംബമി�ാെത ധനസഹായം വിതരണം െച��തിന് അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� സമ��ി�� അേപ�ക�
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71. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  അേപ� ന�കിയാ�  തീ�മാനം ഉ�ാ��തിന്

കാലതാമസം ഉ�ാ��െവ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇത് പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇനി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എം.എ�.എ.മാ�  �ഖാ�ിരം സമ��ി�� അേപ�ക�  സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി

അറി��തിന് ഒാ�ൈല� സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

താ� വ�മാന�ാരായ �വാസിക��് നി�തിയിളവ്

72. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ� വ�മാന�ാരായ �വാസിക�  വ�ഷ�ി�  ര�് തവണ നാ�ിേല�യ��  30  കിേലാ

സാധന�ൾ�് നി�തിയീടാ�ിെ�� 1993-െല നിയമം േക�സ��ാ� റ�ാ�ിയി�േ�ാെയ�്

അറി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത 30 കിേലാ സാധന�� അയ��തിന് എ� ശതമാനം നി�തിയാണ് േക�സ��ാ�

ഏ�െ���ിയി��െത�് തരംതിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് എ��തലാണ് നിലവി�  വ�െത�ം,  ത�ലം വിമാന�ാവള�ളി�

സാധന�� െക�ി�ിട�� അവ���ായി�േ�ാെയ�ം അറിയി�േമാ?

ക�� വിമാന�ാവളം

73. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, സ�ി േജാസഫ്

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

(എ) ക�� വിമാന�ാവളം എ�ാണ് �വർ�നമാരംഭി�വാൻ ല��മി��ത്. വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിമാന�ാവള�ിെ� എെ��ാം ���ിക�  ഇ�വെര ���ീകരി�ി��്.  വിശദാംശ��

എെ��ാം;

(സി) ഇനി എെ��ാം നി��ാണ�വ��ന�� നട�ാ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എെ��ാം അ�വാദ��  ഇതിനായി േക� ഗവ�െമ�ി�  നി�ം ലഭി�ാ��് എ�്

അറിയി�േമാ?

ക�� വിമാന�ാവളം
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74. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  വിമാന�ാവള�ിെ� �വ��ന��  ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിേനാടകം എ� ശതമാനം ���ിക�  ���ിയാെയ�ം ഇനി ���ിയാ�ാ��ത്

ഏെത�ാം ���ിയാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) 2016  ��  ഒ�ി� േശഷം �തിയതായി ഏെത�ാം കാ�ഗറിയി�  എ� ജീവന�ാെര വീതം

നിയമി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവെര എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖനയാേണാ േനരി�ാേണാ നിയമി�ത്;

(ഇ) 2016 �� ഒ�ിന് ��പ് നിയമി� എ� ജീവന�ാെരയാണ് കരാ� കാലാവധി െവ�ി�റേ�ാ

അ�ാെതേയാ േജാലിയി� നി�ം പിരി�വി�ി��ത്;

(എഫ്) വിമാന�ാവള�ിേല� േപാ�� �ീ�ഫീ�ഡ് േറാഡിെ� ���ിക�  ഏ� ഘ��ിലാണ്;

ഇതിനാവശ�മായ �ലം അക�യ� െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ജി) വിമാന�ാവളം എ�േ��് ക�ീഷ� െച�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ക�� വിമാന�ാവള�ിെല പാരല� ടാ�ിേവ

75. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� വിമാന�ാവള�ിെല പാരല� ടാ�ിേവ�െട ൈദ�ഘ�ം എ�യാണ്;

(ബി) ടാ�ിേവ നി��ാണ�ിന് എ� �ക�െട എ�ിേമ�ിനാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�ത്;

(സി) ടാ�ിേവ നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ടാ�ിേവ നി��ാണം എേ�ാ� ���ീകരി�െമ� വ��മാ�േമാ?

ക�� വിമാന�ാവള�ിെല ഇ��നാഷണ� എയ� കാ�േഗാ േകാം��്

76. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  വിമാന�ാവള�ിെല ഇ��നാഷണ�  എയ�  കാ�േഗാ േകാം��് എ� ച�ര�

വി�തി��താെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എയ�  കാ�േഗാ േകാം��് നി��ാണ�ിന് എ� �ക�െട ഭരണാ�മതിയാണ്

ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എയ� കാ�േഗാ േകാം��് നി��ാണ�ി�� െട�ഡ� നടപടിക� ���ീകരി�ക��ാേയാ;

(ഡി) എയ�  കാ�േഗാ േകാം��് നി��ാണ�ി�� കരാ�  ലഭി�ത് ഏത് �ാപന�ിനാെണ�

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) കരാ�  �കാരം എയ�  കാ�േഗാ േകാം��് നി��ാണം എേ�ാ�  ���ീകരി�െമ�

വ��മാ�േമാ?
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ക�� വിമാന�ാവള�ിെ� റ�േവ

77. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� വിമാന�ാവള�ിെ� റ�േവ ൈദ�ഘ�ം 4000 മീ�റായി ഉയ���തിന് അധികമായി

എ� �ലം ഏെ��േ��തായി വ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ �ലം ഏെ����തി�� നടപടിക�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�

വ��മാ�േമാ?

കാലി��് എയ�േപാ��് വികസനം

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

(എ) കാലി��് എയ�േപാ��ിെ� വികസന�ിനാ�� �ലേമെ���ലിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ�

അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഏ��ം �തിയ കണ��സരി�് എയ�േപാ��് വികസന�ിന് ഏെ��േ�� �മി�െട അളവ്

നി�യി�ി�േ�ാ ; എ�ിൽ എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) �മി ഏെ���േ�ാ�  ��ടമക��് െകാ��� ന�പരിഹാരം െസ�് ഒ�ിന് എ�െയ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ എ�് വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ഡി) കാലി��് എയ�േപാ��ിന് �ലേമെ�����മായി ബ�െ��് മ�ി �ി  .െക.ടി.  ജലീലിെ�

േന�ത��ി� മല�റം കളേ��ി� േച�� േയാഗ�ി� ഏെ���� �മി�് െസെ�ാ�ിന് മ�ി

�ഖ�ാപി�  3  �ത� 10 ല�ം �പ വെര ന�പരിഹാരം എ� കാര��ി� സ��ാ�  ഉറ�്

നി���േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

ശബരിമലയി� �ീ�ഫീ�ഡ് വിമാന�ാവളം

79. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.�രളീധര�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

(എ) ശബരിമല തീ��ാടക�െട സൗകര�ാ��ം ശബരിമലയി�  �ീ�ഫീ�ഡ് വിമാന�ാവളം

�ാപി��തി�� നടപടി ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) �ലം ഏെ���് സംബ�ി�് പഠി��തിന് നിേയാഗി� റവന� അഡീഷണ� ചീഫ് െസ��റി

അ���നായ സമിതി�െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;  സമിതി�െട ശിപാ�ശക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) െച�വ�ി എേ��് ഏെ���വാ� സമിതി ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ; മ�ിസഭ ��ത ശിപാ�ശ

അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത എേ��് ആ�െട ഉടമ�തയി��താണ്; ��ക പാ��ിന് ന�കിയ ഈ എേ��്
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കാലാവധി കഴി�തിനാ�  ഏെ���ണെമ�് രാജമാണിക�ം അേ�ഹ�ിെ� റിേ�ാ��ി�

ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

(ഇ) 2015 െമയ് 28 ന്, �മി ഏെ���വാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(എഫ്) ൈഹേ�ാടതിയി� സ��ാ� തീ�മാന�ിെനതിെര േകസ് നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� േകസിെ�

ഇേ�ാഴെ� അവ�െയ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ി െമേ�ാ

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

(എ) െകാ�ി െമേ�ായി� എ� �ര�ാ ജീവന�ാെര നിയമി�ി��്;

(ബി) ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളി� നി�ാണ് ഇവെര നിയമി�ിരി��ത്;

(സി) ഇതി� േകരള േപാലീസി� നി�ം എ� േപെരയാണ് ഉ�ഘാടന ദിവസം �ത� നിയമി�ി��ത്;

(ഡി) ഇതി� എ� േപ�െ�തിെര െമേ�ാ അധികാരിക� പരാതി ന�കിയി��്;

(ഇ) േപാലീസ് വ��ി� നി�ം ഡ��ി േനാ��വ�െട ബ� മി�ാദിക��് നിയമ �കാരം സൗജന�

യാ� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(എഫ്) േപാലീസ് േസനയിെല ഏ� റാ�് വെര��വ��ാണ് സൗജന� യാ� അ�വദി�ി��ത്?

(ജി) ഇ�കാരം സൗജന� യാ� അ�വദി�ാ��ായ കാരണം വ��മാ�േമാ

ൈല�് െമേ�ാ

81. �ീ.െക.�രളീധര�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

(എ) തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട് ജി�കളി� ൈല�് െമേ�ാ�െട �ലെമ��് ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) തി�വന��ര�ം േകാഴിേ�ാ�ം എ� ഏ�� �ലം വീതമാണ് ഏെ��േ��െത�ം ഇതിനായി

എ�േകാടി �പ േവ�ിവ�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഉടമക�മായി ച�� നട�ി �മി വില നി�യി�� ഡയറ�് പ�േ�സ് രീതിയിലാേണാ �മി

എെ���വാ� തീ�മാനി�ി��ത്;

(ഡി) ൈല�് െമേ�ാ�െട നി��ാണ െചലവ് എ�യാെണ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;  േക�

-സം�ാന, സ��ാ�ക�െട വിഹിതെമ�; വിേദശ വാ� എ�;

(ഇ) എ�േ��് പ�തി ���ിയാ�വാനാണ് ല��മി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െമേ�ാ യാ�യി� ഉ�ായി�ളള അ�മം

82. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� �� �ഖ�മ�ി�െട�ം �തിപ� േനതാവിെ��ം േന�ത��ി� 2017 �� 20

ന് നട�ിയ െമേ�ാ യാ�യി� ഉ�ായി�ളള അ�മം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ

ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ി�  േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട് െമേ�ാ െറയി� പ�തി

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

(എ) തി�വന��രം,  േകാഴിേ�ാട് െമേ�ാ െറയി�  പ�തിക�മായി ബ�െ��് എെ��ാം

നടപടികളാണ് ���ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം െമേ�ാ െറയി�  ആദ� ഘ��ി�  എ� കിേലാമീ�റാണ് വിഭാവനം

െച�തിരി��ത്  ;  എവിെട ആരംഭി�് എവിെട അവസാനി��താണ് ആദ� ഘ�

പ�തി;വിശദമാ�ാേമാ?

പി .ആർ .ഡി പരസ���

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

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം 2017 �ൈല 31 വെര പി .ആർ .ഡി യി�

നി�ം എ� �പ�െട പരസ�ം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇേ�ാ� േനരി�ാേണാ അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സ�കാര� ഏജ�സിക� �േഖനയാേണാ പി .ആർ

.ഡി �െട പരസ��� ന�കി വ��ത്;

(സി) ഏജ�സി �േഖനയാെണ�ി� ഏ� ഏജ�സി �േഖനയാണ് പരസ�ം ന���ത്;

(ഡി) ഏജ�സിെയ െതരെ����ത് എ�് അടി�ാന�ിലാണ്;

(ഇ) ഏജ�സികളി�  പരസ����് എ� ശതമാനമാണ് ക�ീഷൻ നി�യി�ിരി��െത�്

അറിയി�േമാ?

പി.ആ�.ഡി.�പകരം ൈമ�ിെയ ഏജ�സിയാ�ിയ നടപടി

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

(എ) പി.ആ�.ഡി.െയ മറികട�് ൈമ�ിെയ സ��ാരിെ� േ�മ-വികസന �വ��ന��മായി

ബ�െ�� പ��രസ���, േഹാ�ഡിം�സ്,  േ�ാഷ�, േപാ��, മ�് �ധാന കാെ��ക�

എ�ിവ�� ഏജ�സി ആ��തിന് കാരണം എ�ാണ്;

(ബി) പി.ആ�.ഡി.  സ��ം നില�ാേണാ ൈമ�ിെയ ഏജ�സിയായി െതരെ���ത്;  ഇതിന്

സ�ീകരി� മാനദ�ം എ�ാണ്;  ഏത് ക�ി�ിയാണ് ൈമ�ിെയ എംപാന�  ലി�ി�
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ഒ�ാമതാ�ിയത്;  പാനലി�  ഉ�െ���വാ�  എ� അേപ�ക�  കി�ിെയ�ം അേപ�ക�

ആെര�ാെമ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ൈമ�ിെയ ഏ�ി�തി�െട പി.ആ�.ഡി.�െട ഏെതാെ� വ��കളാണ് േവെ��വ�ത്;

(ഡി) ൈമ�ിെയ ഏജ�സിയായി െതരെ����തിന് �ടിയ േയാഗ�ി�  ആെരാെ�

അംഗ�ളായി��;  ഇവ�െട സാേ�തിക േയാഗ�തക�  എ�ായി��;  അംഗ�ളി�

ഫിനാ�സ്,  േ�ാ�  പ�േ�സ് �തിനിധിക�, പി.ആ�.ഡി.�െട ഡി.എസ്.,  എ.ഒ.  എ�ിവ�

ഉ�െ���േ�ാ;  ൈമ�ിെയ ഏജ�സിയായി തീ�മാനി� ക�ി�ി എംപാന�  ലി�ി�

ഉ�െ��വ��് ന�കിയ മാ��് എ�യാണ്;

(ഇ) േഹാ�ഡിം�ക�  �ാപി��തിന് ക�നികെള െതരെ���തി�� പ��രസ�ം എ�

ന�കി;  താ�പര�പ�ം സമ��ി��തി�� അവസാന തീയതി ഏതായി��;  എ�

അേപ�ക� ലഭി�;

(എഫ്) െ�യി� റാ�ിംഗിനായി �മതലെ���ിയ �ാ�് ആ�് ൈവ�് �ിേയഷ�സ്, േഹാ�ഡിം�ക�

�ാപി��തി�� െ�യിസ് ആ�സ് �ംൈബ, െജ.െക.ആ�സ് െകാ�ം, ൈമ�ി �ട�ിയ

സ�കാര� ഏജ�സിക�മായി പി.ആ�.ഡി. ഡയറ���് എെ��ി�ം ബ�ം ഉ�തായി

സർ�ാരിന് അറി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

പ� �വർ�ക േമഖലയിെല ക�ി�ിക�െട �നഃസംഘടന

86. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

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

(എ) ��് അ�ഡിേ�ഷ�  ക�ി�ിക�  നിലവി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഈ ക�ി�ിയിൽ എ� അംഗ��

ഉെ��ം അവർ ആെര�ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� ��് അ�ഡിേ�ഷ� ക�ി�ി�െട കാലാവധി ���ിയായി�േ�ാ;

(സി) ക�ി�ി �നഃസംഘടി�ി�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ എേ�ാ�

�നഃസംഘടി�ി�െമ�റിയി�േമാ;

(ഡി) ��് അ�ഡിേ�ഷ� ക�ി�ിയി� സ��ാ� എ� അംഗ�െളയാണ് ഉ�െ����ത് ;

(ഇ) േജ�ണലി�്-േനാ�  േജ�ണലി�് െപ�ഷ�  ക�ി�ി നിലവി�േ�ാ;ഉെ��ി�  എ�

അംഗ��ആെര�ാം;  ക�ി�ി �നസംഘടി�ി�ാ�  സ��ാ�  തീ�മാന�േ�ാ;  ഉെ��ി�

എേ�ാ� �നസംഘടി�ി�ം എ�റിയി�ാേമാ?

പരസ�ം ന�കിയ വകയി� െചലവായ �ക

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ഒ�ാം വാ�ഷികാേഘാഷ��െട ഭാഗമായി 2017 േമയ് 20 �ത� �� 5

വെര പരസ�ം ന�കിയ വകയി� എ� �കയാണ് െചലവഴി�ത്; പ�-�ശ� മാധ�മ�� വഴി��

പരസ�െചലവ് �േത�കം �േത�കം ന��േമാ;
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(ബി) ഏെതാെ� മാധ�മ�� വഴിയാണ് പരസ�ം ന�കിയത്;

(സി) വാ�ഷികാേഘാഷ��െട ഭാഗമായി സം�ാനെ�ാ�ാെക �ള�് േബാ��ക�ം,

േഹാ�ഡിം�ക�ം �ാപി�യിന�ി� എ�് �ക െചലവഴി�;

(ഡി) ��ത �ള�് േബാ��ക�ം,  േഹാ�ഡിം�ക�ം �ാപി��തിന് ആെരെയാെ�യാണ്

�മതലെ���ിയി��ത്;  അവെര എ�കാരമാണ് െതരെ���ത്;  ഓേരാ �ാപന�ി�ം

ന�കിയ �ക െവളിെ���േമാ?

സ��ാരിെ� സത��തി��ം �പീകരണ�മായി ബ�െ�� പരസ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� സത��തി��ം �പീകരണ�മായി ബ�െ��് സം�ാന�ിനക�ം

�റ�ം ഏെതാെ� പ��ളിലാണ് പി.ആ�.ഡി.  പരസ�ം ന�കിയത്;  ഇതിനായി എ� �ക

ന�കി; ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ശ�-�വ� മാധ�മ�ളി�െട പരസ�ം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ�l�ക വീതം ന�കിെയ�്

ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

വാ�ഷികാേഘാഷ��െട ഭാഗമാ�� �തിയ പ�തിക�

89. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

(എ) സ��ാരിെ� ഒ�ാം വാ�ഷികാേഘാഷ��െട ഭാഗമായി ഏെതാെ� �തിയ പ�തിക�

ആവി�രി� എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) വാ�ഷികാേഘാഷ��െട ഭാഗമായി ഏെതാെ� ���ിക�/പ�തിക�െട ഉ�ഘാടനം നി��ഹി�

എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇവയി� ഓേരാ ���ി/പ�തി�ം എ�ാണ് ആരംഭി�െത�് വ��മാ�േമാ ?

വിേദശ െതാഴി� റി��്െമ�് ഏജ�സി

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

(എ) സം�ാന സർ�ാരിെ� കീഴി�  വിേദശ െതാഴി�  റി��്െമ�് നട��തിന് ഏജ�സി

നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ഏജൻസി�െട �വ��ന രീതി എ�െനെയ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ഏജൻസി 2011 -�ത� 31.7.2017 വെര നട�ിയ റി��്െമ�് വിവര��, ഓേരാ

ത�ികയി�ം ഈടാ�ിയ ഫീസ് എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;
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(ഡി) നിലവി�  ഏെത�ാം �ാപന��െട റി��്െമ�ാണ് ��ത ഏജൻസി �േഘന നട��ത്;

വ��മാ�േമാ?

�ീമതി സ�ീന െസ�ഫ് സമ��ി� അേപ�

91. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െസ�േ�റിയ�ിെല  408/എ3/2017/േനാ�� എ� ഫയലി�  ൈകകാര�ം െച�� െകാ�ി

നിേയാജകമ�ല�ിെല �ീമതി സ�ീന െസ�ഫ് സമ��ി� അേപ��െട ഇേ�ാഴെ�

�ിതിെയ�ാണ്  ;  അേപ�യി�  �തിപാദി�ി�� കാര��ി�  എെ��ി�ം മ�പടി െസൗദി

അേറബ��  അധികാരികളി�നി�് ലഭി�ി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ ?

�വാസി �നരധിവാസ�ി�� പ�തിക�

92. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. െക. രാമച�� നായ�

,, എം. �േകഷ്

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

(എ) പ� ല�േ�ാളം മലയാളിക� െതാഴി� എ��� െസൗദി അേറബ�യി� സ�േദശിവ��രണം

വ�ാപി�ി��തിെ� ഭാഗമായി പരി�രി� നിതാഖ�് ഏ�െ����ത് സം�ാന�്

��ി�ാനിട�� ആഘാതം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) െതാഴി�  ന�ഭീതിയിലായ �വാസിക�െട ആശ�യക�ാ�  േക� സ��ാ�മായി

ബ�െ��െകാ�് ഏത് വിധ�ി�� ഇടെപട� സാധ�മാ�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) െതാഴി�  ന�സാധ�ത ഏെറ��ത് അവിദ� െതാഴിലാളിക��ാെണ�ത് പരിഗണി�്

ഇ�ര�ാ�െട �നരധിവാസ�ിന് ഉചിതമായ പ�തിക�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) നിലവി� �വാസി �നരധിവാസ�ിന് േക� സ��ാ� ഏെത�ി�ം തര�ി�� സഹായ��

ന���േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േനാ�� ��്സിെല നിയമന��

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

(എ) േനാ�� ��്സിെല നിയമന�� പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷന് വിടാ�തിെ� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) േനാ�� ��്സി� നിയമനം നട�വാ� അേപ�ക� �ണി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(സി) േനാ�� ��്സിെ� ഡയറ�� േബാ�ഡി� ഇേ�ാ� െമ��മാ� ആെര�ാമാണ്;
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(ഡി) േനാ�� ��്സിെ� ൈബലാ�െട�ം െമേ�ാറാ�ം ഓഫ് അേസാസിേയഷെ��ം പകർ�കൾ

ലഭ�മാ�േമാ

�വാസിേ�മ കാര� വ�� �േഖന�� ചികി�ാ സഹായ�ം മരണാന�ര സഹായ�ം

94. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം െകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  �വാസി

േ�മകാര� വ�� �േഖന�� ചികി�ാ സഹായ�ം മരണാന�ര സഹായ�ം എ� േപ��്

അ�വദി�ി��് ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല അഴിമതി

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

(എ) േപാലീസ് േസനയി� അഴിമതി േക�കളി�െ�� എ� ഉേദ�ാഗ�� ഉെ��ം, അവ� ഏെത�ാം

റാ�ി��വരാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് േസനയി�  അഴിമതി തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�

നട�ിലാ�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� അനധി�തമായി സൗജന�ം പ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� ഇത്

അവസാനി�ി�ാ�� നടപടി��ാ�േമാ?

എസ്. പി. സി. �ണി�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി

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

(എ) സ��ാ�  ��കളി�  ��തായി എസ്.  പി.  സി.  �ണി�ക�  ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� ��കളി�  ഈ �ണി�ക�  അ�വദി�ാ�  തീ�മാനി�ി��്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എസ്.  പി.സി �ണി�ക�  ആരംഭി��തിന് േവ�ി�� ഫ�ി�  �റവ് വ�ി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഫ�് ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ അധ�യന വ�ഷ�ി� തെ� �ണി�ക� ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ാ സംഘ�� നട�ിയ ആ�മണം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നാളി�വെര ക�േ�ഷ�/ ��ാ സംഘ��

നട�ിയ ആ�മണ�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ

;

(ബി) ��ത േക�കളി� എ� േപ� െകാ�െ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ ;
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(സി) ഈ ആ�മണ��മായി ബ�െ��് എ� �തികെള അറ�് െച�ി�െ��് െവളിെ���േമാ ?

എസ്.ഐ, സി.ഐ, ഡി.ൈവ.എസ്.പി, എസ്.പി ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�

98. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സി.ഐ,  ഡി.ൈവ.എസ്.പി,  എസ്.പി എ�ിവ�െട നിയമനം സംബ�ി� െസല�് ലി�്

�സി�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിയമ തട��� ഇെ��ി� എ�െകാ�് െ�ാേമാഷ� നട��ിെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി� എ� സി.ഐ, ഡി.ൈവ.എസ്.പി, ത�ികക� ഒഴി� കിട��; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 15 �ത� 20 വ�ഷം വെര എസ്.ഐ. ത�ികയി� േജാലി െച�� ഉേദ�ാഗ�െര െ�ാേമാ�്

െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) എസ്.ഐ,  സി.ഐ,  ഡി.ൈവ.എസ്.പി,  എസ്.പി മാ�െട എ� ഒഴി�ക�  നിലവി��്;

ഏെത�ാെമ� വ��മാ�േമാ?

സ�ഹ മാധ�മ�ളി�െട�� അ�മ ഭീഷണി

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

(എ) സ�ഹ മാധ�മ�ളി�െട എ��കാ��ം സാ�ഹ��വ��ക��ം േനെര വ��ീയവാദിക�

നട�� അ�മ ഭീഷണി �ടി വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം അ�മണ ഭീഷണിക�െട ഉറവിടം കെ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�റിയി�ാേമാ?

എം.വി�െസ�് എം.എ�.എ. �െട പരാതി

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

(എ) തെ� െെലംഗിക പീഡനേ��ി�െ����തായി പരാതിെ��െകാ�് എം.  വി�െസ�്

എം.എ�.എ. �െട പരാതി എ�ാണ് ഡി.ജി.പി.�് ലഭി�ത്;

(ബി) പരാതി അേന�ഷണ�ിന് െെകമാറിയത് എ�ാെണ�ം ഇൗ പരാതിയി�  അേന�ഷണം

നട��ത് ആരാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) എം.എ�.എ.�് എതിെര വീ�� ന�ിയ പരാതി�െട അേന�ഷണ�ിന് ആെരയാണ് സർ�ാർ

�മതലെ���ിയത്;

(ഡി) അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ� അജിതാ ബീഗം െഎ.പി.എസ്.  േനരി�് എം.എ�.എ.  �െട െമാഴി

േരഖെ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം എ�ാണ്;

(ഇ) ഏെത�ാം വ���സരി�ാണ്എം.വി�െസ�് എം.എ�.എ.െ�തിെര േകസ് എ��ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ?

31 of 114



ആ� എസ് എസ് �വ��ക� നട�ിയ അ�മ സംഭവ��

101.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, പി.െക. ശശി

,, സി.���

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം ആ�.എസ്.എസ്.  �വ��ക� നട�ിയ എ�

അ�മസംഭവ�� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് സ�ചിത രാ�ീയ േന���ാ�ാനായി �വീകരണം ��ി�കെയ�

ഉേ�ശ�േ�ാെട േക� ഭരണക�ി�െട േനതാ�� അ�മം അഴി�വി�ക�ം ഗവ�ണെറേപാ�ം

അധിേ�പി�് �േകാപനം ��ി�ക�ം ആ�.എസ്.എസ്. അ�മിക�െ�തിെര േകെസ���

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര പരസ�മായി ഭീഷണിെ���ക�ം വ�ാജ വീഡിേയാക�ം സേ�ശ��ം

�ചരി�ി�് ആ�മണ�ി� േ�രി�ി�ക�ം െച��തിെനതിെര േകസ് എ��ി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സി.പി.ഐ.(എം)  േകാഴിേ�ാട് ജി�ാക�ി�ി ഓഫീസി� േനെര േബാംെബറി�് ജി�ാ

െസ��റിെയ വധി�ാ� �മി�ക�ം പാ��ി ആഫീ�ക� ആ�മി�് �േകാപനം ��ി�ക�ം

െച��വ�െ�തിെര േപാലീസിെ� ഭാഗ� നി�് ക�ശന നടപടി��ാകാ�ത് ഇ�രം

സംഭവ��  ആവ��ി�ാ�  ഇടയാ��ത് കണ�ിെല��് ആ�.എസ്.എസിെ� േപരി��

�ിമിന�  സംഘെ� അമ�� െച�ാ�  േവ� ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ാ�  നി�േ�ശം

ന��േമാ?

വാഹന അപകട മരണ��

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് നഗര�ി�  വാഹന അപകട മരണ��  വ��ി�വ��ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇത് നിയ�ി��തിനാവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ് �ാഫിക് േപാലീസ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

വനിതാ േപാലീസ് േകാ��ബി�

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

(എ) സം�ാനെ� വനിതാ േപാലീസ് േകാ��ബി�മാ�െട �തിയ ബാ�ിെ� പരിശീലനം

�ട�ിേയാ; എ� ബാ�ക�െട പരിശീലനമാണ് നിലവി� നട��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� വനിതാ േപാലീസ് േകാ��ബി�  റാ�് ലി�കളി�  നി�ം എ�

ഉേദ�ാഗാ��ിക��ാണ് നിയമന ശിപാ�ശ ന�കിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?
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ആേരാപണ വിേധയരായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട �ാന�യ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� ഡി.ൈവ.എസ്.പി. മാ��് എസ്.പി. മാരായി

�േമാഷ� ന�കിയി��്;

(ബി) �േമാഷ�  ലഭി� ഉേദ�ാഗ�രി�, െകാ�ം ജി�യിെല ഒ� മാധ�മ �വ��കെ�റ വധ�മ

േകസി� സി.ബി.ഐ. അറ�് െച�് സെ��ഷനിലായ വ��ി ഉ�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ

;

(സി) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് �ാന�യ�ം ന��േ�ാ�  അവ�െട േപരി�� േക�ക�ം

ആേരാപണ��ം പരിേശാധി� േശഷം മാ�ം െ�ാേമാഷ�  ന��വാ�� നടപടി സ��ാ�

സ�ീകരി�േമാ?

നടിെയ ആ�മി� സംഭവം

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

(എ) 2017  െഫ�വരി  17-ന് രാ�ി മലയാള ചല�ി� േവദിയിെല �ശ� നടിെയ ആ�മി�

സംഭവ�ിെ� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ; ഇൗ േകസിെ� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) 2017 െഫ�വരി 17-ന് നട� ��ത ���ത��ി� �ഢാേലാചന ഇെ��ം �ഖ��തി�െട

�ിമിന�  ��ിയി�  െതളി� ��ം മാ�മാണിെത�ം �ഖ�മ�ി ��ാവി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�ടി�ാന�ിലാണ് അ�െന ��ാവി�ത്;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട ��ത ��ാവന ഏത് േപാലീ�േദ�ാഗ��  ന�കിയ വിവര��െട

അടി�ാന�ിലായി��;

(ഡി) ഇേ�ാ�  �തി േച��ി�ളള ദിലീപിന് ചാല�ടി എം.പി.�ം െകാ�ം,  പ�നാ�രം

എം.എ�.എ.മാ�ം പരസ�മായ പി�ണ �ഖ�ാപി�ത് സ�ഹ�ി�  അവമതി��ാ�ിയതായ

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ��  ആഭ��ര മ�ി േകാടിേയരി ബാല���  ഇത് ഒ� ഒ�െ�� സംഭവമാെണ�് നട�ിയ

��ാവന ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് ഏെത�ി�ം തര�ി�  േകസ് അേന�ഷണെ�

ബാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

നടിെയ ആ�മി� േകസിെല �തി�് ജയിലി� െമാൈബ� േഫാ� ലഭി� സാഹചര�ം

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

(എ) നടിെയ ആ�മി� േകസിെല �ധാന�തി പ�സ�  �നി കാ�നാട് ജി�ാ ജയിലി�  നി�ം

േഫാ�  െച�താ�� കാര��ി�  അേന�ഷണം നട�ിേയാ;  �തി�് ജയിലി�  െമാൈബ�

േഫാ� ലഭി� സാഹചര�ം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  ഏെത�ി�ം ജയി�േദ�ാഗ��െട സഹായം പ�സ�  �നി�് ലഭി�തായി
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കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ം �റ� േപാലീസ് ആ�ാന മ�ിര നി�മാണം

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

(എ) െകാ�ം �റ�  േപാലീസ് ആ�ാന മ�ിര നി�മാണം സംബ�ി� നിലവിെല നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നി�മാണം ആരംഭി��തിന് അവേശഷി�� നടപടി�മ�� എെ��ാമാണ്;

(സി) ��ത നി�മാണ�ിന് അ�വദി�ി�� �ക സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േപാലീസ് േസന�െട ആ�നീകരണം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം  31.7.2017വെര േപാലീസ് േസന�െട

ആ�നീകരണ�ിനായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ക ഏെതാെ� ഇന���ായി െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േപാലീസ് േസന�െട ആ�നീകരണ�ിന് ന��� �ക മ�ാവശ����ായി വക മാ�ി

െചലവഴി��െവ� ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� എെ�ാെ� �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ ?

അ�� േപാലീസ് േ�ഷ� നിർ�ാണം

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

(എ) അ�� - എ��� പ�ായ�ക�െട അധികാരപരിധി�ളള അ�� േപാലീസ് േ�ഷ� ഇേ�ാ�

ച�ി��  സഹകരണ ബാ�ിെ� വാടക െക�ിട�ിലാണ് �വർ�ി��െത� കാര�ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവിെട �ാഥമിക സൗകര��� േപാ�മി�ാ� വ�ത ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(സി) േപാലീസ് േ�ഷ� നി��ി��തിന് അ�� പ�ായ�് തീ�മാന�കാരം േപാലീസ് വ��ിന്

െെകമാറിയ �ല�് ��മതി� െക�ി അ�േയാജ�മാ��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�  നി��ി��തി�ളള �ാ�ം എ�ിേമ�ം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ

നി��ാണ ���ിക� എ�േ��് �ട�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഇ) അ�രിൽ ഏ��ം ആ�നിക സൗകര��േളാെട�ളള വളെര വി�ലമായ ഒ� േപാലീസ് േ�ഷ�

നി��ി��തിന് സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല ജീവന�ാ�
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110.�ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േസനയി�  ആെക എ� ജീവന�ാ��്;  (വനിതാജീവന�ാ�

ഉ�െ�െട) ത�ിക തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇവരി�  എ� ജീവന�ാ�  (ത�ിക തിരി�്)  െപ�ഷ�  പ�ിയ ഐ.എ.എസ്  /ഐ.പി.എസ്

ജീവന�ാ�െട കീഴി� അവ�െട േസവനം ന�കിവ�� എ�ം സ��ീസി��വ��ായി എ�

േപ�െട േസവനം ന�കിയി��് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട േസവനം സ��ീസി��വ�ം/െപ�ഷ� പ�ിയവ�മായ ഐ.പി.എസ്  /ഐ.എ.എസ്

ഉേദ�ാഗ���് ന�കാനായി നിലവി�  ഉ� സ��ാ�  ഉ�ര�ക�  ഏെത�ാം.  പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� �മസമാധാന പാലന�ിനായി നിേയാഗി�െ�� േപാലീസ് േസനയിെല താ�

വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട േസവനം അതിനായി ഉപേയാഗി�ാെത ഐ.എ.എസ്  /ഐ.പി.എസ്

ഉേദ�ാഗ��െട സ�കാര� ആവശ����ായി  (െപ�ഷ�കാ�ം സ��ീസി��വ�മായ

ഐ.എ.എസ് /ഐ.പി.എസ്ഉേദ�ാഗ��) ഉപേയാഗി��തിന് �ത�മായി ഒ� നിയമ വ�വ�

ഉ�ാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസ് സ�േമധയാ എ��� േക�ക�

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

(എ) സം�ാന�് രജി��  െച�� േക�കളി�  എ� ശതമാനമാണ് േപാലീസ് സ�േമധയാ

എ���തായി കണ�ാ�ിയി��ത് ;

(ബി) േപാലീസ് സ�േമധയാ എ��� േക�കളി�  പലതി�ം നടപടി�മ��  പാലി��ി�ാെയ�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഇ��ല മാണ് േകാടതികളി�  ഇ�രം േക�ക�

പരാജയെ���ത് എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) നടപടി�മ��  പാലി�ാെത േക�ക�  രജി��  െച��ത് ഒഴിവാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) നടപടി�മ��  പാലി�ാെത േക�ക�  രജി��  െച�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

എെ��ാം നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വ��ത് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

േപാലീസ് േ�ഷ� പരിസരെ� വാഹന��

112.�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അപകട�ി�െ���ം,  േക�കളി�  െപ��മായ വാഹന��  േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിസര�ം

േറാഡ ുകളി�ം കിട��ത് ഗതാഗത തട��� ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െച��� �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ� പരിസര�്, േറാഡിെ� വശ�ളി� അപകട�ി�െ��

വാഹന�� ഗതാഗത തട�ം ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(സി) ഇ�രം വാഹന�� േറാഡിെ� സമീപ�നി�് നീ�ം െച�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജി� �േണായി�െട മരണം

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

(എ) ജി� �േണായി�െട മരണെ��ട��് അ� മഹിജ�ം ബ���ം നട�ിയ സമരം

ഒ�തീ��വാ�  ഏെത�ി�ം കരാ�  ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ആരാണ് കരാ�  ഉ�ാ��തിന്

��ൈക എ��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത കരാറിെല വ�വ�ക�  എെ�ാെ�യായി��;  അതി�  ഏെതാെ� വ�വ�ക�

ഇതിനകം നട�ിലാ�ി; േശഷി��വ എ�േ��് നട�ിലാ�ം എ�് അറിയി�േമാ;;

(സി) മഹിജ�ം സേഹാദര� �ീജി�ി�ം ഡി.ജി.പി. ഓഫീസി� ��ി� േപാലീസ് മ��നം ഏ�ി�േ�ാ;

ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  അേന�ഷണ റിേ�ാ��്

ലഭി�ി�േ�ാ; അതി� ആെരയാണ് ���ാരായി കെ��ിയി��ത്;

(ഡി) അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  ഏെത�ി�ം േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�് എ�് അറിയി�േമാ?

�തലമട പ�ായ�ിെല അംേബ��� േകാളനി

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

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ചി��  താ��ി�� �തലമട പ�ായ�ിെല അംേബ��� േകാളനിയി�

അയി��െ��് വ�ാജ ആേരാപണം ഉ�യി�് ഒ� വിഭാഗം േകാളനി നിവാസിക� നട�ിയ

സമരം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) അംേബ��� േകാളനിയി� ആെക എ� ��ംബ�� ഉെ��ം, അതി� എ� ക�ംബ�ളാണ്

സമര�ി� പെ���െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) സമര�ിന് േന�ത�ം െകാ�� വ��ിക��് നിലവി� േപാലീസ് േക�േ�ാ; ��് ഏെത�ി�ം

േക�ി� ഇവ� �തികളാേണാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഈ സമര�മായി ബ�െ��് അേന�ഷണ�ി� കെ��ിയ വ�തക� വിശദമാ�േമാ?

പേരാ� ന���തി�� മാനദ���

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പേരാ�  ന���തി�� മാനദ��ളി�  മാ�ം

വ��ിയി�േ�ാ ; എ�ി� എെ��ാം മാ��ളാണ് വ��ിയത് ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�െന മാ�ം വ��ിയതി�െട എ�േപ��് പേരാ�  അ�വദി� ന�കിയി��്  ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�ര�ി�  പേരാ�  ലഭി�് തിരിെക വരാ� എ� േക�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി��്  ;
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വിശദമാ�ാേമാ ?

മണ�� എം.എ�.എ�െട ഓഫീസിേല�്നട�ിയ മാ��്

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

2017 �ൈല 24-� തീയതി രാവിെല 10 മണി �ത� 11.30 വെര മണ�� എം.എ�.എ�െട

ഓഫീസിേല�് മാ��് സംഘടി�ി��മായി ബ�െ��് േറാഡി�  മാ��തട�ം

ഉ�ാ�ിയവ�െ�തിെര േപാലീസ് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബേ�രി േഡാ� േബാേ�ാ േകാേളജിെല വിദ�ാർ�ി അ�മം

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

(എ) ബേ�രി േഡാ�  േബാേ�ാ േകാേളജ് എസ്.എഫ്.ഐ.  വിദ�ാ��ിക�  ത�ി�ക��

സംഭവ�ി� േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെത�ാം വ��ക� േച��ാണ് േകസ്

രജി�� െച�െത�ം, എ�േപെര ഇതിനകം അറ�് െച�െവ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സ�ാ�യേമഖലയി�ം,  സ�കാര� േമഖലയി�ം ഉ�

ഏെത�ാം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിൽ എസ്.എഫ്.ഐ.�െട േന�ത��ി� അ�മസംഭവ��

ഉ�ായി എ�ം �ാവര ജംഗമ വ����് നാശന�ം ഉ�ാ�ിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�മം നട�� വിദ�ാ��ിക�െ�തിെര രാ�ീയ പരിഗണനവ�് ക�ശന നടപടി

സ�ീകരി�ാ�താണ് വീ�ം ഇ�രം അ�മസംഭവ��  ഉ�ാ��തിന് കാരണെമ�ത്

പരിഗണി�് അ�മ���് േന�ത�ം ന���വരി� നി�ം ന�പരിഹാരം ഈടാ��തി��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച��ഴ േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) ��തായി അ�വദി� െച��ഴ  (പ���  മ�ലം)  േപാലീസ് േ�ഷനി�  ആവശ�മായ

ത�ികക� ��ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� ഫയ� നടപടിക� ഏ�വെരയായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ലം ലഭ�മായാ�  �തിയ െക�ിട നി��ാണ�ിനാവശ�മായ ഫ�് അ�വദി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

നഗ�� േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) 2016-17 വ�ഷെ� ബജ�ി� എ�ാ നടപടിക�ം ���ിയാ�ിയ നഗ�� േപാലീസ് േ�ഷ�

�വ��നം ആരംഭി�ാ� എെ��ി�ം തട�ം ഉേ�ാ ;
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(ബി) നഗ�� േപാലീസ് േ�ഷ� �വ��നം എ�് ആരംഭി�െമ�് പറയാേമാ ?

േപാലീസ് േസനയിെല ത�ികക�

120.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േപാലീസ് േസനയി� ആെക എ� ത�ികക� ഉ�്; കാ�ഗറി തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േപാലീസ് േസനയി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�്; കാ�ഗറി തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒഴി�ക� നിക�ാ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

െകാലപാതക േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� െകാലപാതക േക�കളാണ് സം�ാന�്

രജി�� െച�ി��ത്;  ഇതി� എ� േക�കളി� �തികെള പിടി�ടാ��്;  എ� േക�കളി�

��പ�ം സമ��ി�ി��്;

(ബി) െകാലപാതക േക�കളി�  എ� േക�കളാണ് രാ�ീയ െകാലപാതക�ളായി

കണ�ാ�ിയി��ത്;  അതി�  എ� േക�കളി�  �തികെള പിടി�ടിയി��്;  എ�

എ��ിലാണ് ��പ�ം സമ��ി�ി��ത്;  ഇനി എ� എ��ിന് ��പ�ം സമ��ി�ാ�

ബാ�ി��്;

(സി) സം�ാന�് െകാലപാതക��ം ���ത���ം വ��ി�വ��തായ ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  എ�ാണ് ഈ �ിതിവിേശഷ�ിനിടയാ�ിയെത�്

വ��മാ�േമാ?

ജയിലിെല �തിക�

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

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ജയി�കളി�ം �ടി എ� �തികെള പാ��ി�ി�െ��് (വിചാരണ തട�കാ�

ഉ�െ�െട) ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏേതാെ� ജയി�കളി�  അ�വദനീയമായ എ��ി�  ��ത�  ആ�കെള പാ��ി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�വദി�തി�  ��ത�  �തികെള പാ��ി�ിരി�� ജയി�കളി�  �ര� വ��ി�ി�ാനായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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േപാലീസ് േ�ഷ�ക� �ീ സൗ�ദമാ��തിന് നടപടിക�

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

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  �ീ സൗ�ദമാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന വനിതാ െസ�, ജി�ാ വനിതാ െസ�  എ�ിവ�െട �വ��നം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അവ കാര��മമാ�ാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�ായ�് തല�ി� വനിതാ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ� ആ�യിെലാരി�� �ീക�െ�തിെര��

അതി�മ�� സംബ�ി� പരാതി സ�ീകരി�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

ഇത് ഏെത�ാം പ�ായ�കളി� നട�ിലാ�ിയി��് എ�് വ��മാ�േമാ?

പാവറ�ി േപാലീസ് േ�ഷ� ഉപേരാധം

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

2017 �ൈല 18-� തീയതി ൈവ�േ�രം 6 മണി �ത� 8.15 വെര പി.ഡ��.ഡി. േറാഡി�

മാ��തട�ം ��ി� െകാ�് പാവറ�ി േപാലീസ് േ�ഷ�  ഉപേരാധി�വ�െ�തിെര േക�്

രജി��  െച�ി�േ�ാ;  വിശദമാ�ാേമാ;  ആ�െട േന�ത��ിലാണ് ��ത ഉപേരാധം

സംഘടി�ി�ത് എ�് അറിയി�ാേമാ?

കായം�ളം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറി� അടി�ടി��ാ�� അപകട��

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

(എ) ആല�ാട് �ാമപ�ായ�ിെല കായം�ളം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറി�  അടി�ടി��ാ��

അപകട��ം ആ�നാശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  03.07.2017-ന് ഹാ�ബറി��ായ

അപകടെ� �ട��് വളളം തക��് കാണാതായ അനി��മാറിെ� �തേദഹം കെ���തിന്

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവിെട��ാ�� അപകട�ളി�െ��� മ��െതാഴിലാളിക��് അടിയ�ര സഹായം

എ�ി��തി�ം ഹാ�ബറിെ� �ര�ിതത�ം ഉറ�വ���തി�ം േവ�ി ഒ� േകാ��

േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അടിയ�രമായി ഒ� േപാലീസ് ഒൗ�് േപാ�് �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല ഗതാഗത���ം അപകട��ം

126.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മല�റം ജി�യിെല പ�ണ��  േക�ീകരി�് ഗതാഗത���ം അപകട��ം വ��ി�

വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി� നിലവി�� �ാഫിക് �ണി�ിെ� �വ��നം ��ത� കാര��മമാ��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി�  ഗതാഗതം �ഗമമാ��തിന് ��ത�  �ാഫിക് �ണി�ക�  ആരംഭി��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര� െമഡി�� േകാേള�ക�െട അംഗീകാരം

127.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, േറാജി എം. േജാ�

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

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� െമഡി�� േകാേള�ക��് അംഗീകാരം ലഭി�ാനായി ചില രാ�ീയ

േനതാ�ൾ 5 േകാടിയിലധികം �പ ൈക�ലി ൈക��ി എ� ആേ�പ�ിേ�ൽ അേന�ഷണം

ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഏത് ഏജ�സിയാണ് ��ുത ആേരാപണം അേന�ഷി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െമഡി�� േകാേള�ക�െട അംഗീകാരം സംബ�ി�് ഇേ�ാ� �റ�് വ�ി�� വാ��ക�

അഴിമതി�െട ഒ� െചറിയ ഭാഗം മാ�മാണ് െവളിവാ��െത�ം േകാടികളാണ് ഈ േമഖലയി�

ൈക�ലിയായി ൈകമറി�െത�ം ക���േ�ാ;എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  അേന�ഷണം

േകാടതി�െട േമൽേനാ��ിൽ നട��തിന് ആവശ�െ��േമാ?

�ാഫ് ക�ാ�േ��്

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

കായം�ളം  DYSP  ഓഫീസിേനാട് േച��� �ാഫ് ക�ാ�േ��് ◌ിെ� ജീ��ാവ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ആയത് െപാളി� നീ�ി �തിയ ക�ാ�േ��ക�

നി��ി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല േപാലീസ് ക�ഡിയി�� വാഹന��

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

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ��ടി,  പാേലാട്,  പാേ�ാട്,  െവ�ാറ�ട് േപാലീസ്

േ�ഷ�കളി� വിവിധ േക�കളിലായി ക�ഡിയി�� എ� വാഹന�� നിലവി��് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി�  അ�വ�ഷ�ി�  ��തലായി പിടി�ി�ിരി�� വാഹന��  എ��െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�വ�ഷ�ി���ത�  ക�ഡിയി�� വാഹന��  ഒഴിവാ��തിന് എെ��ി�ം പ�തി
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നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ��് �തിയ െപാലീസ് േ�ഷ�.

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

ബജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി�� െകാ�ം േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി��തി�� �വ��ന��

ഏ�വെരയായി എ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

ആല�� േപാലീസ് േ�ഷ� മാ�ി �ാപി�ാ� നടപടി

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

(എ) ആല�� േപാലീസ് േ�ഷ� താ��് ആ�പ�ി�െട അ��ളള െക�ിട�ി്� �വ��ി��

കാരണം ആ�പ�ിയിേല�് വ�� േരാഗിക��ം േപാലീസ് േ�ഷനിേല�് എ��വ��ം

അസൗകര��� അ�ഭവെ��� വിഷയം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) നിര�രം അ�ഭവെ��� വാഹന���ി�ം,  മ�് തട����ം ശാശ�ത പരിഹാരം

കാ��തിന് ഡി.ൈവ.എസ്.പി,  സി.ഐ ഓഫീ�ക�  �വ��ി�� ആഭ��ര വ��ിെ�

�ലേ��് േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിടം മാ�ി പണിയാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി� ഇത് സംബ�ി� എെ��ി�ം െ�ാേ�ാസ� ഉേ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ആെക എ� രാ�ീയ െകാലപാതക േക�ക�

രജി�� െച�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത േക�കളി� നാളി�വെര ��പ�ം സമ��ി�ി�ി�ാ�വ നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം രാ�ീയ െകാലപാതക േക�ക��െ�െട ആെക എ�

െകാലപാതക േക�ക� രജി�� െച�ി��്; ജി� തിരി�് പ�ിക വ��മാ�േമാ?

��� പാവറ�ി േപാലീസ് ദളിത് �വാവിെന പീഡി�ി� സംഭവം

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

(എ) 19  വയ�ളള വിനായകെന� ദളിത് �വാവിെന ���  പാവറ�ി േപാലീസ് എ�ാണ്

ക�ഡിയിെല��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ടിയാെന ക�ഡിയിെല��ത് ആ�െട പരാതിെയ�ട��ായി��;

(സി) ടിയാ�െട തല�ടി വലി�് പറി�ക�ം,  മാരകമായി ഇടി�ക�ം െച�തിെ� െനാ�ര�ി�

േ�ഷനി� നി�ം വി�യ��ടൻ ആ�ഹത� െച� സംഭവം ��യി� വ�ി�േ�ാ;
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(ഡി) ഇയാെള അനാവശ�മായി പീഡി�ി�തിെ� േപരി�  ഏെത�ി�ം േപാലീ�കാ�െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

��� ജി�യിെല എ��ി�� സ�േദശി വിനായകെ�റ ആ�ഹത�

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

(എ) ��� ജി�യി� പാവറ�ി േപാലീസ് ക�ഡിയിെല��ക�ം േപാലീസ് േ�ഷനി� വ�് �രമായി

മ��ി�ക�ം െച�തിെന �ട��് എ��ി��  സ�േദശി വിനായക�  എ�യാ�  ആ�ഹത�

െച�ത് ��ിയ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സംഭവ�ി�  ���ാരായ എസ്.  ഐ.  ഉ�െ�െട�� േപാലീസ്ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േപാ�േമാ��ം റിേ�ാ��ി� വിനായകന് മ��നേമ�ി��തായി �ിരീകരി�ി�േ�ാ; േപാ�് േമാ��ം

റിേ�ാ��ിെ� പക��് േമശ�റ�് വ�േമാ;

രാ�ീയ �വ��ക� െകാലെച�െ�� േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം രാ�ീയ �വ��ക�  െകാലെച�െ�� എ� േക�ക�

ഏെത�ാം തീയതികളി�  രജി��  െച�ി��്;  െകാലെച�െ��വ�  ആെരാെ�യാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇവയി� ഓേരാ േക�ിേ��ം അേന�ഷണ �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� �ധാന �തികെള ഇനി�ം അറ�് െച�ാ� േക�ക� ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��പ�ം േകാടതിയി� സമ��ി� േക�ക� എ�;

(ഇ) ഇ�രം േക�കളി� �േത�ക അേന�ഷണ സംഘെ� ഏ�െ���ി അേന�ഷണം നട�ിയവ

ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

െകാലേ�സ് �തികളായി�� മ�ിമാ�

136.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ മ�ിസഭയിെല മ�ിമാരി�  ആെര�ി�ം �തികളായി�� ഏെത�ി�ം െകാലേ�സ്

നിലവി�േ�ാ ; ഉെ��ിൽ ആെരാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഏെതാെ� െകാലേ��കളിലാണ് അവർ �തികളായി��ത് ;

(സി) ഈ േക�ക�െട ഇേ�ാ�� �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?
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െപ�ഷ� ലഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

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

(എ) ആല�ഴ ജി�യി�  കാ��ിക��ി താ��ി�  കീരി�ാട് വിേ�ജി�  കീരി�ാട് െത��റിയി�

കായം�ളം നഗരസഭ  41-� വാ�ഡി� �ീമതി രമണീേദവി,  തെ� പിതാവ് �ീ.എ െച���

പി� േപാലീസ് ഡി�ാ��െമ�ി�  നി�ം പി  .സി  .എ.  ത�ികയി�  20.7.1918  �ത�

10.08.1970  വെര േസവനം അ��ി�ി�� ആളാെണ�ം അേ�ഹ�ിെ� മരണ േശഷം

മാതാവ് ഓമന അ�ാ� പി. �് PPO/SF/DCGR/1838 �കാരം െപ�ഷ� ലഭി�െകാ�ി��

എ�ം  20.06.2016  മാതാവ് ഓമന അ�ാ�.പി മരി� േപായി��തിനാ�  മാതാവിെന

ആ�യി�് ജിവി� വ�ി�� വിധവ�ം മ�� ഇ�ാ��മായ തനി�് �ട��� െപ�ഷ�

കി�ണം എ�് കാ�ി അേപ� ന�കി മാസ�� കഴി�ി�ം ടി ആ��് െപ�ഷ� ലഭി��ി�

എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ��ത വ��ി�് െപ�ഷ�

ലഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ചി�� നിേയാജകമ�ല�ി�െ��� സം�ാന അതി��ി �േദശ�ളി� നിരീ�ണ ക�ാമറ

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

ചി��  നിേയാജകമ�ല�ി�െ��� സം�ാന അതി��ി �േദശ�ളി�  ���ത���

തട��തിെ� ഭാഗമായി നിരീ�ണ ക�ാമറക� �ാപി�ണെമ� ജി�ാ വികസന സമിതി�െട

നി�േദശ�ിെ�റ അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട ഡി.ൈവ.എസ്.പി. ഓഫീസ്

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

(എ) കാ�ാ�ട േക�ീകരി�് ഡി.ൈവ.എസ്.പി. ഓഫീസ് ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ�� ഏ�

വെരെയ�ി ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േപാലീസ് േമധാവിയി� നി�ം റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ ; എ�ി� �ട�നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

�ീപീഡന േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം എ� �ീ പീഡന േക�ക� രജി�� െച�ി��്

; ജി� തിരി�് കണ�കൾ വിശദമാ�ാേമാ ;
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(ബി) �ീ പീഡന േക�കളി�  ഇരയായവരി�  എ� േപരാണ് ഈ കാലയളവി�  ആ�ഹത�

െച�ി��ത് ;

(സി) േപാേ�ാ നിയമ�കാരം എ� േക�കളാണ് രജി�� െച�െ��ി��ത് ?

േകാടതിയി� ഹാജരാകാ� ഉ�രവ് ന�കിയ േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ചീഫ് െസ��റിേയേയാ വ��് െസ��റിമാെരേയാ

സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം േകാടതികേളാ ��ീംേകാടതിേയാ േനരി�് ഹാജരാകാ�  ഉ�രവ്

ന�കിയ എ� േക�ക�  ഉ�ായി��്;  ഇതി�  എ� േക�കളിൽ ബ�െ��വ�  േനരി�്

ഹാജരായി��്;

(ബി) എ� േക�കളി�  ചീഫ് െസ��റി�ം വ��് െസ��റിമാ�ം േകാടതി ��പാെക മാ�േപ�

ന�കിയി��്; ��ീംേകാടതി ��പാെക എ� േക�കളി� മാ�േപ� ന�കിയി��്;

(സി) ��ീംേകാടതി�െട�ം ൈഹേ�ാടതി ഉ��െട�� സം�ാനെ� മ�് േകാടതിക�െട�ം

ഉ�ര�ക�  യഥാസമയം നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാതിരി�� വിഷയം

ഗൗരവേമറിയതാെണ�് സ��ാ�  കാ��േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ര�ി�� സംഭവ��

ആവ��ി�ാതിരി��തിന് സ��ാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �ാഫിക് നിയമലംഘനം നട�ിയവർെ�തിെര�� നടപടി

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  �ാഫിക് നിയമം

ലംഘി�തി� എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��് േപാലീസ് േ�ഷ�  തിരി�ളള കണ�

ന��േമാ;

(ബി) ഇൗ േക�കളി� നി�് പിഴയായി എ� �പ ലഭി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം തര�ി�ളള നിയമലംഘന��� എ� �പ വീതമാണ് പിഴ ഇൗടാ�ിയെത�്

േപാലീസ് േ�ഷ� തിരി�ളള കണ� ന��േമാ;

(ഡി) േക�ക�  രജി��  െച��ം പിഴ �മ�ിയ�മായ ഉേദ�ാഗ��െട േപ� വിവരം േപാലീസ്

േ�ഷ� തിരി� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ാഫിക് നിയമലംഘനം നട�ിയതി� േമാേ�ാ�  െെസ�ി�കളി�  സ�രി�� ബീ�്

േപാലീ�കാ� എ�േപെര തട� നി��ി ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െ� ��ി� എ�ി�ി�െ��്

േപാലീസ് േ�ഷ� തിരി� വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) േമാേ�ാ� െെസ�ി�കളി� സ�രി�� ബീ�് േപാലീ�കാ� അതാത് േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�

തീ��ാ�ിയത് �ടാെത എ� �ാഫിക് നിയമലംഘന േക�ക�  ഇേ�ാ�  ജി�യി�  വിവിധ

േകാടതികളി� ഉെ��് വ��മാ�േമാ?
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�വാ��ഴ േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

(എ) �വാ��ഴ േപാലീസ് േ�ഷ�  െക�ിട�ിെ� �ലപരിമിതി �ല��ാ�� ��ി��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, ഇ� പരിഹരി��തിനായി ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ �തിയ െക�ിടം

പണി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കരീല�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) കായം�ളം മ�ല�ി� ഉ�െ�� കരീല�ള�ര േപാലീസ് േ�ഷ� നിലവി� NTPC �െട

േപരി�� ജീ��ാവ�യിലായ െക�ിട�ിലാണ് ���ി��െത� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  കായം�ളം കരീല�ള�രയി�  ���ി�� ആല�ഴ സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�

വക�ല�് േപാലീസ് േ�ഷ� േവ�ി �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�ക�െട �ര�

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

(എ) സം�ാനെ� �ധാന സ��ാ� ഓഫീ�ക�, മ�ിര�� എ�ിവ�െട �ര��ായി സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിേല�ായി െസക�രി�ി ആഡി�് നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഏെത�ാം മാനദ��ളാണ്

അതിന് �േയാജനെ���ിയത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  ഓഫീ�ക�െട �ര� ശ�മാ��തി�ളള കാരണ��  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

മീനാ�ി�രം േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിട നി�മാണം

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

ചി��  നിേയാജകമ�ല�ി�െ�� മീനാ�ി�രം േപാലീസ് േ�ഷ� ��ത� അ�േയാജ�മായ

�ലേ��് മാ�ി �ാപി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

േപാലീസ് േ�ഷെ� �തിയ െക�ിട നി�മാണ�ിന് ഫ�് അ�വദി��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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ച�നാേ�രി �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷെ�റ �വ��നം

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

(എ) ച�നാേ�രിയി�  അ�വദി� �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷെ�റ �വ��നം ആരംഭി��തിന്

ഉ�ായി�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

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

(സി) ��ത �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷെ�റ �വ��നം എ��ം േവഗം ആരംഭി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

േറാഡപകട��ം േസാ�് േവാള�ിയ�മാ�ം

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

(എ) സം�ാന�് േറാഡപകട�� വ��ി�വ��ത് വിശദമായി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ േറാഡപകട�� �റ���തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയിരി��ത്;

(സി) അടിയ�ിര ഘ��ളി�  പരിേ����വ��് ൈവദ�സഹായം ന�കി ആ�പ�ിയി�

എ�ി��തിന് േസാ�് േവാള�ിയ�മാെര നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ േസാ��് േവാള�ിയ�മാ�െട ഘടന,  �വ��നം എ�ിവ സംബ�ി� വിശദവിവരം

ന��േമാ?

േകാഴിേ�ാട് െവ�യി� േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

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

േകാഴിേ�ാട് െവ�യി�  േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിനാവശ�മായ

ഏെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

വട�ാേ�രി ��സി�� കൗ�സില� ജയ�െനതിെര�� പരാതി.

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

(എ) വട�ാേ�രി ��സി�� കൗ�സില� ജയ�െനതിെര ൈലംഗിക പീഡനം ആേരാപി�് െകാ�്

എെ��ി�ം പരാതി സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� എ�ാണ് ലഭി�ത്;

(ബി) ഈ േക�ി� ജയ�െനതിെര ഏെത�ാം വ��് �കാരമാണ് േകസ് രജി�� െച�തെത�ം

േക�ിെ� അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ േക�മായി ബ�െ��് ജയ�െന േപാലീസ് അറ�് െച�തി�േ�ാ ; ഇെ��ി� കാരണം

വ��മാ�േമാ ?
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സംഘടനക��് വിേദശ സഹായ��

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

(എ) സം�ാന�് ഐ.എസ് ഉ�െ�െട ഏെത�ാം സംഘടനക��് പണം ഉ�െ�െട�� വിേദശ

സഹായ�� ലഭ�മാ�� എ�് േക�,  സ��ാേരാ സം�ാന സ��ാേരാ പരിേശാധനക�

നട��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� കഴി� 5 വ�ഷമായി ���ത സംഘടനക��് എ�� പണം ഉ�െ�െട�� വിേദശ

സഹായ�� എെ�ാെ�യാെണ�് അേന�ഷണ�ളി� കെ��ിയ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കഴി�  5  വ�ഷകാലയളവി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം സം�ാന� നി�ം അ�ത��രായവ�

എ�െയ�ം അവ�  ഏെതാെ� സംഘടനകളിലാണ് �വ��ി�ി��െത��ം സംബ�ി�

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവരി�  മരണെ��വ�  എ�;  എവിെട വ�ാണ് ഇവ�  മരണെ��ത്;എ� േപെര നാളി�വെര

കെ��ിഎ�ം ഇനി�ം കെ��ാ��വ�  എ�െയ��ം സംബ�ി� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാന�് ഹവാല പണം എ���ം ഇവിെട നി�ം ഹവാല വഴി പണം മ�

�ലെ��ി���ം  (െമഡി��േകാേളജ് അ�മതി��ായി ന�കിെയ�

പറയെ�����െ�െട)  സംബ�ി� എ� േക�ക�  ��യി�െ��ി��് വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

പ�യ�മിയിെല അനധി�ത മരം�റി േക�്

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

(എ) ��� ജി�യിെല എ�മെ��ി േപാലീസ് േ�ഷനി� പ�യ�മിയിെല അനധി�ത മരം�റി�മായി

ബ�െ��് നടപടിെയ��തിന്  ,  �ലം ഉടമ ഭീഷണിെ���ിയത് സംബ�ി�് �േ�ാട്

േഫാറ�് േ�ഷനിെല ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസറായ വിനയരാജ് .എം.വി. ന�കിയ പരാതിയി�

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േമ�  പരാതിയി�  എഫ് ഐ ആർ രജി��  െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിെ� കാരണം

വ��മാ�േമാ?

പീഡന�ിനിരയായ വീ��െയ മാനസിക േരാഗിയായി ചി�ീകരി��വ�െ�തിെര നടപടി

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

എം.എ�.എ പീഡി�ി�തായി ആേ�പ�� േക�ിെല ഇരയായ വീ��െയ മാനസിക േരാഗിയായി

ചി�ീകരി��വ��് എതിെര നിയമനടപടി സ�ീകരി�ാ�  ത�ാറാ�േമാ;എ�ി�  അതിെ�

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?
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�മസമാധാനനില ഭ�മാ��തി�� നടപടിക�

154.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

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

(എ) സം�ാനെ� �മസമാധാനനില ഭ�മാ��തിനായി ഇൗ സ��ാ� നട�ിയ ഇടെപട�ക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സാ�ഹ�വി��െര�ം ��കെള�ം അമ�� െച�് െെസ�ര ജീവിതം ഉറ�ാ��തിന്

െെകെ�ാ� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;  സം�ാനതല�ി�ം ജി�ാതല�ി�ം �വ��ി��

��ാവി�� ��ാ�ക�െട �വ��നം ഫല�ദമായി നട��േ�ാ;

(സി) �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം �ര� ഉറ�ാ�ാനായി െെകകെ�ാ�ി�� മാ�ഗ��

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

���ത���െട എ�ം

155.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം  31.7.2017  വെര റിേ�ാ��് െച�

���ത���െട എ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േക�കളി� �തികളായി��വ�െട എ�െമ�; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േക�ക�മായി ബ�െ��് അറ�് െച�െ��വ�െട�ം ഇനി�ം അറ�്

െച�െ�ടാ��വ�െട�ം എ�െമ�; വിശദമാ�ാേമാ?

േപഴ�ാ��ിയി� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) �വാ��ഴ േപഴ�ാ��ിയി�  �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�  അ�വദി��തി�� നടപടിക�െട

നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷ� എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?

��മ�ിെ�തിെര�� പരാതി

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

(എ) �� �ാ�േ�ാ��് മ�ി �ീ.  എ.െക.ശശീ�െനതിെര ൈലംഗിക �വേയാെട�� സംസാരേമാ

ൈലംഗിക പീഡനേമാ ആേരാപി�െകാ�് എെ��ി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരാതിയിേ��� അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാണ്;
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(സി) �ീ.എ.െക. ശശീ�� എം.എ�.എ.െ�തിെര േകെ���െവ�ി� ഏെത�ാം വ�� �കാരമാണ്

േകെ���ത്;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് �ഡീഷ��  അേന�ഷണം �ഖ�ാപി�ത് എ�ാണ്;  ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ഡീഷ��  അേന�ഷണ�ിെ� േടംസ് ഓഫ് റഫറ�സി�  എെ��ാം വിഷയ�ളാണ്

ഉ�െ���ിയി��െത�ം ഇത് സംബ�ി�് ഉ�രവ് എ�ാണ് �റെ��വി�െത�ം

വ��മാ�േമാ?

മ�ിമാ�െ�തിെര�� േക�ക�

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

(എ) ഈ മ�ിസഭയിെല എ� മ�ിമാ� ഏെത�ാം േക�കളി� വിചാരണ േനരി��; വിശദാംശ��

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േകസിേ�റ�ം സ�ഭാവം വ��മാ�ാേമാ?

കയ�െഫഡ് �� എം.ഡി. �് എതിെര�� വിജില�സ് േകസ്

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

(എ) കയ�െഫഡ് ��  എം.ഡി.  �ീ.  വി.അ���മാറിെനതിെര വിജില�സ് േകസ് രജി��

െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കയ�  െഫഡ് എം.ഡി.  ആയിരിെ� സ��ാരിന് ന�ം വ��ിെയ� ആേരാപണം

അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

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

(ഡി) േകസിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

മ�ിമാ�െട േപരി�� വിജില�സ് േക�ക�

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

(എ) ഈ മ�ിസഭയിെല ��മ�ിമാ�, മ�ിമാ�  എ�ിവരി�  ആ�െടെയ�ാം േപരി�  വിജില�സ്

േക�് എ��ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� േക�കളിൽ അേന�ഷണം നട�ാ�  ഉ�രവി�ി�െ��് വിവരി�ാേമാ;  േക�ക�

സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ

(സി) ഓേരാ����ം ഉ� േക�കളി�  ��പ���  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

എെ��ാം;

(ഡി) ഓേരാ േകസിെല�ം അേന�ഷണ�ിെ� നിലവി�� �ിതി എ�ാെണ� വ��മാ�ാേമാ?
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ലാവ് ലി� േക�ിെ�റ വിശദാംശ��

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

(എ) ലാവ് ലി� േകസിെ� നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ലാവ് ലി� േക�ി� ആെരെയ�ാമാണ് ��വി��രാ�ിയത്;

(സി) ഏെതാെ� വ��ക�  ഉ�െ���ിയാണ് ഇവ�െ�തിെര േകെ���ി��െത�് െസ��

സഹിതം വിശദമാ�േമാ ?

�ീ.വി. എ.അ���മാറിെനതിെര�ളള വിജില�സ് േകസ്

162.�ീ.ഷാഫി പറ�ി� : 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�ി�േ�ാ ; ഓേരാ

േക�ക� സംബ�ി� വിശദാംശ�� 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�്.ആ�.ഡി.യി�  �ാന�യ�ം േനടിയതി� പി�ി�ം �മേ�ട് ഉ�് എ� വി.ഡി.

സതീശ� അ���നായ നിയമസഭാ �േത�ക സമിതി�െട റിേ�ാ��ിേ�� എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

സ�കാര� െമഡി�� േകാേളജ് അഴിമതി

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

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� െമഡി��  േകാേള�ക��് അംഗീകാരം വാ�ിെ�ാ��ാനായി

ഇടനില�ാരായി വലിയ മാഫിയ സംഘ��  �വ��ി��െ�� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െമഡി�� േകാഴ�മായി ബ�െ��് എ�േകാടി �പ�െട അഴിമതിയാണ് കെ��ിയി��ത്;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� അേന�ഷണം സ��ാ� നട��േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

െമഡി�� േകാേളജ് അ�മതി േകാഴ/അഴിമതി

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

(എ) േകരള�ി�ചില രാ�ീയ േനതാ�ൾ നട�ിയതായി പറയെ��� െമഡി�� േകാേളജ് അ�മതി

േകാഴ/അഴിമതി സ��ാരിെ� ��യി�െ��േവാ; എ�ി� ഇ� സംബ�ി� പരാതിക� എ�;
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എ� നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിെല െച��ളേ�രി, തി�വന��രം ജി�യിെല എസ്.ആ�.എഡ�േ�ഷ� ��്

�ട�ി എ� േകാേള�ക�െട അ�മതി ഉറ�ാ�ാനാണ് ��ത േകാഴ വിവാദം ഉ�ായത് എ�ം,

ഇതി� ആേരാപണവിേധയരായ േനതാ�� ആെര�ാം എ�ം, ഇവ�െട അഴിമതി ���ിക�

കെ��ാ� ആഭ��ര വ��് എ� നടപടിക� നാളി�വെര സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേതാെടാ�ം ജ�ഔഷധി പ�തി നട�ി�ി�ം സം�ാന�് വ�ാപക �മേ�ട് നട�തായ

പരാതി സ��ാരിെ� ��യി�െ��േവാ;

(ഡി) എ�ി� എെ��ാം എ�ം,  ഇതിെല ആേരാപണവിേധയ� ആെര�ാം എ�ം,  സ��ാ� എ�്

അേന�ഷണം നാളി�വെര നട�ി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം േകാഴ വിവാദ�ളി� എ� േകാടി �ക�െട േകാഴ നട�തായി ആേരാപണ��ായി��

എ� വ��മാ�േമാ?

വിജില�സിെ� ത�രിതാേന�ഷണം

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

(എ) നിലവിെല മ�ിസഭയിെല എ� മ�ിമാ�െ�തിെര ഇ�വെര വിജില�സിെ� ത�രിതാേന�ഷണം

നട�;  േകാടതി നി�േ�ശ�കാരം എ� മ�ിമാ�െ�തിെര അേന�ഷണം ആരംഭി�ക��ായി;

പരാതിക� സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� േക�കളി�  ത�രിതാേന�ഷണം ���ിയായി;  അേന�ഷണ�ി�  ഏെത�ി�ം

മ�ിമാ� ���ാരാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ മ�ിസഭയിെല ഏെത�ി�ം മ�ി െകാലേ��ി� �തിയാേണാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

െ�ഷ�� േ�ാസിക���മാ�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം നാളി�വെര എ� െ�ഷ�� േ�ാസിക���മാെര

നിയമി�ി��്;

(ബി) െ�ഷ�� േ�ാസിക���മാ��്ഓേരാ��ർ�ം നാളി�വെര ന�കിയ ഫീസ് �ക പ�ിക തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ ?

ചാല�ടിയി� േകാ��് േകാം��് നി��ാണം

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

(എ) ചാല�ടിയി�, ��ബജ�ി� �ഖ�ാപി� േകാ��് േകാം��് നി��ാണം ആരംഭി��തിന് സ��ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ബ�മാനെ�� േകരള ൈഹേ�ാടതി �േഖന സമ��ി�ി�� വിശദമായ എ�ിേമ�ി�ം റിേ�ാ��ി�ം
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അംഗീകാരം ന�കി,  ചാല�ടിയി� േകാ��് േകാം��് നി��ാണം ആരംഭി��തിന് സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ അറിയി�േമാ?

�തിയ ഫയ� േ�ഷ�ക�

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

(എ) 2017-18 ബ�ജ�ി� സം�ാന�് ��തായി എ� ഫയ�േ�ഷ�കളാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത് ;

അവയി�  നാളി�വെര എ�െയ�ം �വ��നം �ട�ിെയ�ം ഏെതാെ�യാെണ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട ഒേരാ�ിെ��ം ഇേ�ാഴെ� �ിതി അറിയി�ാേമാ ;

(സി) താ�രി�  �ഖ�ാപി�ി�� ഫയ�േ�ഷ�  �ട�ാ�� നടപടിക�  ഏ�വെരയായി എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) താ��  ഫയ�  േ�ഷ�േവ�ി �ല  -  െക�ിട സൗകര���  �ിരമാേയാ താ�ാലികമാേയാ

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) താ��  ഫയ�  േ�ഷ�  �വ��നം ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ;

എേ�ാേഴ�് �വ��നം �ട�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

മാ�� ഫയ� േ�ഷ�

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

(എ) മല�റം ജി��മായി അതിര് പ�ി�� മാ�രി�  ഒ� ഫയ�  േ�ഷ�  ആരംഭി��തിന്

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) 86632/F2/16/ആഭ��രം ഫയലി�  മാ��  ആ�ാനമായി ഫയ�  േ�ഷ�  ആരംഭി��ത്

സംബ�ി�് േകരള ഫയ�  &  െറ�� സ��ീസസ് ഡയറ��  ജനറലിേനാട് ആവശ�െ��

റിേ�ാ��് സ��ാരി� ലഭി�ി�േ�ാ ?

ഓ�രി� �തിയ ഫയ� േ�ഷ�

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

െവളിന��  �ാമപ�ായ�ിെല ഓ��  എ� �ല�് െന�വ��  നിേയാജകമ�ലം

നിലവിലി��േ�ാ�  ഒ� ഫയ�  േ�ഷ�  അ�വദി�ാെമ� സ��ാ�  ഉറ�ിേ��

�ാമപ�ായ�് �മി വാ�ിെയ�ി�ം നാളി�വെര�ം പ�തി യാഥാ���മാ�ിയി�ി�ാ�

സാഹചര��ി� ഓ�രി� �തിയ ഒ� ഫയ� േ�ഷ� �ാപി��തി�ളള നടപടി സ��ാ�

സ�ീകരി�േമാ?

െപരിേ�ാം ഫയ�േ�ഷ� െക�ിടം
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171.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ിയ പ���  മ�ല�ിെല െപരിേ�ാം

ഫയ�േ�ഷ�  െക�ിടം,  �ാഫ് ക�ാ�േ��് എ�ിവ�െട നിർ�ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി

ന�കിേയാ;  ഇെ��ി�  ഭരണാ�മതി സംബ�ി� നടപടിക�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭ�മാകാ�  കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ

കാലതാമസം എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) െപരിേ�ാം ഫയ�േ�ഷ�  െക�ിടം,  �ാഫ് ക�ാ�േ��് എ�ിവ�െട നിർ�ാണ�ിന്

എ�േ��് ഭരണാ�മതി ന�കാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

�വാ��ഴ ഫയ� േ�ഷ�

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

(എ) �വാ��ഴ ഫയ�  േ�ഷ�  �വ��ി�� െക�ിട�ിെ� േശാചനീയാവ� പരിഹരി��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട�ി� പകരം �തിയ െക�ിട നി��ാണ�ി�� കാലതാമസം എ�ാെണ�ം അത്

പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�� നടപടി വിവര�ം അറിയി�ാേമാ;

ക�ി�ാട് ഫയ� േ�ഷെ� അടി�ാന സൗകര� വികസനം

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

(എ) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ിെല ക�ി�ാട് ഫയ�  േ�ഷ�  അടി�ാന സൗകര���

തീെരയി�ാ� �ല�ാണ് �വ��ി��ത് എ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇത് പരിഹരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) പ�ായ�് െക�ിട�ി� �വ��ി�� ഈ ഫയ� േ�ഷന് �തിയ ഒ� ഫയ� എ�്�ിംഗിഷ�

വാഹന�ം,  േ�ഷനിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി� േവ�ി�� ഫ�ം

അ�വദി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

ഒ��ാല�് ഫയ� േ�ഷ�

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

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഒ��ാല�് ഫയ� േ�ഷ� ആരംഭി��തിനായി

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം ഫയ� േ�ഷ� എ�് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ��ാല�് ഫയ� േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട��� നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ

വ��മാ�ാേമാ?
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ക��ാേ�രി മ�ല�ി� ഫയ�േ�ഷ�

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

ഫയ�േ�ഷ�  നിലവിലി�ാ� ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  ഫയ�േ�ഷ�  �ാപി�ണെമ�്

ആവശ�െ��് ന�കിയ നിേവദന�ി� സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ഫയ�േഫാ�ി� െചറിയ വാഹന��

176.�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഫയ�േഫാ�ി�  ര�ാ�വ��ന��െട ഭാഗമായി ഇ��ിയ വഴികളി��ടി േപാ�� െചറിയ

വാഹന�� അ�വദി�� കാര�ം ആേലാചി�േമാ ;

(ബി) െച���  നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ ഇ��ിയ വഴിക�  പരിഗണി�് െച���

ഫയ�േ�ഷന് QRE ഇന�ി�െ�� വാഹനം അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

പ�ാ�ിയി� ഫയ�േ�ഷ�

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

(എ) ബജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി�� പ�ാ�ി ഫയ�േ�ഷ�, ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ��  ഏ�

വെരയായി എ�് വ�കതമാ�േമാ;

(ബി) ഫയ� േ�ഷ� ആരംഭി��തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�ാ ജയി�

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

(എ) െകാ�ം ജി�ാ ജയി�, �ല സൗകര��ിെ��ം അടി�ാന സൗകര���െട�ം അപര�ാ�ത�ലം

വളെരയധികം ��ി���ഭവി�� വിവരം സ��ാരിെ� ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സാഹചര��ി�  ജയി�  മാ�ി �ാപി��തി�� െ�ാേ�ാസ�  ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാണ്; ആവശ�മായ �മി കെ��വാ� സാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ജയിലിെല സി.സി.ടി.വി.  ക�ാമറക�  �വ��ന രഹിതമായതിനാ�  അവ നവീകരി�്

�ാപി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ജി�ാ ജയിലി�  വീഡിേയാ േകാ�ഫറ�സിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ����തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ജയി� പരി�രണ ക�ീഷ�
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179.�ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, എ. െക. ശശീ��

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

(എ) സ��ാ�  നിയമി� ജയി�  പരി�രണ ക�ീഷ�  ന�കിയ �ധാന നി�േദശ��

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) നിലവിെല ജയി�ക�െട അവ� എ�െനയാണ് ഈ ക�ീഷ� വിലയി��ിയി�ളളത്;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��ത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജയി� ഭേ��ാ�� �ണി�കളിെല �മേ��ക�

180.�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, െക. രാജ�

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

(എ) ജയി�  ഭേ��ാ�� �ണി�കളി�  ��സ��ാരിെ� കാല�് വ�ാപകമായി �മേ��ക�

നട�താ�� റിേ�ാ��ക� സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ

(ബി) ജയി�  ഭേ��ാ�� �ണി�കളിെല ��വ�ഷ�ളിെല കണ�ക�  ആഡി�്

െച�തി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ ;

(സി) പ�നംതി� ജയി� ഭേ��ാ�� �ണി�ി� ശബരിമല തീ��ാടന കാല�് വ�േതാതി� പണം

തിരിമറി നട�ാ�� ആേരാപണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ജയി�  ഭേ��ാ�� �ണി�കളിെല പണം തിരിമറി അേന�ഷി�് ���ാ�െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െതാ��ഴ ��ം ജി�ാ ജയിലിെ� �വ��ന��

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

(എ) െതാ��ഴ ��ം ജി�ാ ജയിലിെ� �വ��ന��  �ട��തിന് നടപടി ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാ ജയിലി� ആവശ��ിന് ജീവന�ാെര നിയമി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; ജീവന�ാെര

നിയമി��� സംബ�ി� �വ��നം ഏ� ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ ?

ച��ര കനാലിെ� പാ�ശ�ഭി�ി

182.�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല ഇ�ലാ�് നാവിേഗഷ�കീഴി�� ച��ര കനാലിെ� പാ�ശ�ഭി�ി

തക��ത് കാരണം ഗതാഗത തട�ം ഉ�ായി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവിെട താമസി�� ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം അപകട സാധ�ത നിലനി���ത്

പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പാ�ശ�ഭി�ി ���മാ�ം തക�� �ര�ം എേ�ാ�  േവണെമ�ി�ം തക�െമ� �ിതിയിൽ

നിലനിൽ�� �ര�ം സംബ�ി� വിവര�ൾ നൽ�േമാ;

(ഡി) പാ�ശ�ഭി�ി എ��ം േവഗം �നർനിർമി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) എ�േ��് ഈ ���ി ���ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

ഗയി� ��തി വാതക�ഴ� �ാപി�� പ�തി

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

(എ) സം�ാന�് ഗയി� ��തി വാതക�ഴ� �ാപി�� പ�തി ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�കളി� ഇതിനകം പ�തി�ാ�ളള �ലം ഏെ���� നടപടി ���ിയായി;ഇനി

ഏെതാെ� ജി�കളി� �ലേമെ���� ���ിയാ�ാ��്;

(സി) എ� �ക ഇതിനകം ന�പരിഹാരമായി വിതരണം െച�;ഇനി എ� �ക വിതരണം െച�ാനായി

ബാ�ി��്;

(ഡി) പ�തിെ�തിെര സം�ാന�ിെ� പല ഭാഗ�ം ഉയ�� വ�� ശ�മായ ജനേരാഷം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) ആയത് പ�തി�െട ���ീകരണ�ിന് തട�മാ�െമ�് ക���േ�ാ;

(എഫ്) ഇെ��ി�  പ�തി എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ;വിശദാംശ��

ന��േമാ?

േ�ാ�സ് േലാ�റി അഴിമതി േകസ്

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

(എ) േ�ാ�സ് േലാ�റി അഴിമതി േകസി� സം�ാന േ�ാ�സ് കൗ�സി� �സിഡ�് �ീ.�ി.പി.

ദാസെന �തിയാ�ി വിജില�സ് േകെസ��ക��ാേയാ ; അേ�ഹ�ിെനതിെര േകസ് രജി��

െച�വാ� വിജില�സ് കെ��ിയ ���� എെ��ാമാണ്;

(ബി) േ�ാ��സ് േലാ�റി വി��നയി�െട എ� േകാടി �പ സമാഹരി� ; അതി� എ� േകാടി �പ

േ�ാ��സ് വികസന�ിന് ഇതിനകം വിനിേയാഗി� എ�് വ��മാ�േമാ ?

ക�കാലി കശാ�് നിയ�ണം

185.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െപാ�മാ���കളി�െട വി��ന നട�� ക�കാലികെള കശാ� െച��തിന്

നിയ�ണേമ�െ���ിെ�ാ�� േക�സ��ാരിെ� മാ��നി�േ�ശ�േളാ ഉ�രവിെ�

പക�േ�ാ സം�ാന സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� പക��് േമശ�റ�് െവ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് സംബ�ി� സം�ാന സ��ാരിെ� നിലപാെടെ��് െവളിെ���ാേമാ?

��െെവ�ിെല െഎ.ഒ.സി. സംഭരണ േക�ം

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

(എ) ��െെവ�ിെല െഎ.ഒ.സി.  സംഭരണ േക�ം �ാപി���മായി ബ�െ��് ബ�.  �ഖ�മ�ി

വിളി� േച�� േയാഗ�ിെല തീ�മാന�� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േയാഗ�ിെ� മിനി�സിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േയാഗതീ�മാന�കാരം വിദ� സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി� സമിതിയിെല അംഗ�� ആെരാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സചിേവാ�മം സാ�ഹ�ാേരാഗ�േക��ി� ജീവന�ാ�െട നിയമനം നട��തിന് നടപടി

187.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല �റി�ി പ�ായ�ി�� സചിേവാ�മ�രം

സാ�ഹ�ാേരാഗ�േക��ി�  ആവശ��ിന് േഡാ��മാ�ം േന�മാ�ം മ�് ജീവന�ാ�ം

ഇെ��� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത സാ�ഹ�ാേരാഗ�േക��ിൽ ആവശ�മായ നിയമന�� നട��തിന് അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�ഹമാധ�മ�ളി�െട അപകീ��ികരമായ �ചരണം നട�ിയ ഉേദ�ാഗ�െനതിെര നടപടി

188.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  നയ��െ�തിെര �ചരണം നട�ിയ ആേരാഗ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല �നിയ�

���് �ീ.  �ീനാഥ് എ� ഉേദ�ാഗ�െനതിെര േകരള േപാലീസിെ� ൈഹെടക് ൈ�ം

എ�ക�യറി െസ�  നട�ിയ അേന�ഷണെ� �ട��് റിേ�ാ��് ആേരാഗ� ��ംബേ�മ

വ��ിന് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) േകരള േപാലീസിെ� ൈഹെടക് ൈ�ം എ�ക�യറി െസ�  എേ�ാഴാണ് ഇ� സംബ�ി�

അേന�ഷണ റിേ�ാ��് ആേരാഗ� ��ംബേ�മവ��ിന് ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട െപ�മാ�����െട  60(എ)  വ��ിെ� ലംഘന�ം

ഉേദ�ാഗ�ഭരണപരി�ാരവ��ിെ�  31.01.2017 െല ന�� 78/2017 സ��ല� �കാരം
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ശി�ാ�ഹമായ ���ം െച�ി��തായി കെ��ിയ ഉേദ�ാഗ�െനതിെര എ�

ശി�ണനടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അേ�ഹ�ിെനതിെര സ�ീകരി� ശി�ണനടപടി സംബ�ി�് ആേരാഗ� ��ംബേ�മവ��്

ആേരാഗ� വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ���് ന�കിയ നി�േ�ശം എ�ാെണ� വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ആേരാഗ� ��ംബേ�മവ��ിെ� നി�േ�ശ�ിേ�� ആേരാഗ� വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�� �റെ��വി�

ശി�ണ നടപടി ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ െഹ��് പ�തി

189.�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ െഹ��് എ� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തിവഴി െപാ�ജന���് എെ�ാെ� �ണ��ം േസവന��ം ആണ് ലഭ�മാ��ത്

;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പനി �ലം മരണമട�വ�െട ആ�ിത��് ധനസഹായം

190.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, െക.�രളീധര�

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ വ�ഷം വിവിധ പക���നിക�  �ലം എ� േപ��് മരണം

സംഭവി�െവ�റിയി�േമാ ;

(ബി) ആേരാഗ�രംഗ�് േകരള േമാഡലിന് കന� തിരി�ടി ഉ�ായത് എ�െകാ�ാെണ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) വിവിധ വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെട ��  മാസം അവസാനം മാ�ം നട�ിലാ�ിയ

�ചീകരണ �വ��ന�� പനി പട��ത് തട��തിന് സഹായകമായി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� �� ഒ��ത� 15 വെര സം�ാന�് പനി ബാധി�വ� എ�െയ�ം �� 15

�ത� 30 വെര പനിബാധി�വ� എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ൈല മാസ�ി� സം�ാന�് റിേ�ാ��് െച� പനി മരണ��െട എ�ം വ��മാ�േമാ ;

(എഫ്) മഴ�ാല ��� �തിേരാധ �വ��ന�ളി��ായ ��തരമായ വീ�യാണ് പനിമരണ��

ഇ��ം ��വാ� കാരണെമ�ത് കണ�ിെല��് മരണമട�വ�െട ആ�ിത��് 10 ല�ം

�പ വീതം ധനസഹായം അ�വദി�േമാ?
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പനി ബാധി�് മരി�വ�െട എ�ം

191.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ തരം പനിബാധി�് മരി��വ�െട എ�ം ഓേരാ ദിവസ�ം �ടി വ��

സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  കഴി� ആറ് മാസ�ിനിട�് സം�ാന�് വിവിധതരം പനിബാധി�് മരി�വ�െട

എ�ം എ�; ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി�  പനി ബാധി�് ആ�പ�ികളി�  ചികി� േതടിയവ�െട എ�െമ�;  ജി�

തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� തരം പനികളാണ് സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി� ഇേ�ാൾ ക�വ��ത്;

(ഇ) മ��ിെ� �റവ്,  േഡാ��മാ�െട അഭാവം,  �തിേരാധ �വ��ന�ളിെല പാളി�ക�

ഇവെയാെ�യാണ് പനിയട��� പക��വ�ാധിക� പട��് പിടി��തിെ� കാരണ�� എ�്

ക���േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പനി മരണ��

192.�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ഇൗ വ�ഷം 31.7.2017 വെര എ� പനി മരണ�� ഉ�ായി��്;

(ബി) പ�നംതി� ജി�യി�  മാ�ം എ� പനി മരണ��  ��ത തിയതി വെര

ഉ�ായി��്;ഏെതാെ� തര�ി�ളള പനി മരണ�ളാണ് ഉ�ായി�ളളത്;

(സി) ഭാവിയി�  ഇ�രം പനി മരണ��  തട��തിനായി സ��ാ�  തല�ി�  എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;വ��മാ�ാേമാ?

പനി �ിനി�ക�

193.�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ിെല പി.എ�്.  െസ��ക�  ഉ�െ�െട ഏെത�ാം

ആ�പ�ികളി� പനി �ിനി�ക� ആരംഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ��േശഷം ഒ.പി. �വ��ി�� �ാഥമികാേരാഗ� േക���െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഓ�ിറ സി.എ�്.സി.യി� കിട�ി ചികി� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  താ�ാലികമായി നിയമി�ി�� േഡാ�െറ�ം അ�ബ� ജീവന�ാെര�ം

നിലനി��ിെ�ാ�് കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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േകരള െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷെ�റ �വ��നം

194.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െമഡി��  സ��ീസസ് േകാ��േറഷെ�റ കഴി� നാല് സാ��ിക വ�ഷ�ളിെല

വി�വരവിെ�റ�ം ലാഭ ന���െട�ം കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െമഡി��  സ��ീസസ് േകാ��േറഷെ�റ ആവശ����ായി കഴി� നാല് സാ��ിക

വ�ഷ�ളി� േഹാ�� ബി�ിന�ി� െചലവായ �കെയ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) െമഡി��  സ��ീസസ് േകാ��േറഷ�, തി�വന��രം െട�ീസ് ��ി�  െമ��ഷി�്

എ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ആ�െട നി�േ�ശ�കാരമാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത

െമ��ഷി�് റ�് െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിേരാധി�െ�� എ�യിനം മ��ക� െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷനി� െക�ി�ിട��്

; ഇവ�െട മതി�് വില എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഇ) െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷനി� ജനറിക് മ��ക� വില�റ�് വാ�ി ജന���്

എ�ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക�റ സി.എ�്.സി., വാമന�രം പി.എ�്.സി. എ�ിവ�് െക�ിട നി��ാണം

195.�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�റ സി.എ�്.സി.,  വാമന�രം പി.എ�്.സി.എ�ിവ�്

െക�ിട നി��ാണ�ിനായി അ�വദി� �ക ഉപേയാഗി�് െക�ിട നി��ാണം

���ിയാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാമ െകയർ സംവിധാനം ഏർെ����തിന് നടപടി

196.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, എം. �േകഷ്

,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡ് അപകട��മായി ബ�െ��� മരണ�ൾ വ��ി�വ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ത�മായ േ�ാമ െകയറിെ� അഭാവം ഇ�കാര�� മരണസംഖ� െപ���തിന്

കാരണമാ��തിനാൽ സം�ാനെ� എ�ാ �ധാനെ�� ആ�പ�ികളി�ം മിക� േ�ാമ െകയ�
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സംവിധാനം ഏ�െ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�രം ആ�പ�ികളി�  വി�ലമായ രീതിയി�� ആ�നിക ആം�ല�സ് സംവിധാനം

ഏ�െ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� ആ��ം പ�തി

197.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല പി.എ�്.സി.കെള�ം സി.എ�്.സി.കെള�ം ആ��ം പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�, മ�ല�ിെല പി.എ�്.സി.കെള�ം സി.എ�്.സി.കെള�ം ��ത പ�തിയി�

ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�  നിലവി��െ���ിയിരി�� പി.എ�്.സി.ക�, സി.എ�്.സി.ക�,

താ��ാ�പ�ിക� എ�ിവെയ തിരെ���തിെ� മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

��തം പ�തി

198.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സൗജന� കാ�സ� ചികി�ാപ�തിയായ ��തം

പ�തിയിേല�� മ�� വിതരണം നി��ിവ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം

എ�ാണ്;

(ബി) ഇ��ലം േരാഗിക���ായ ��ി��് പരിഹരി��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടി

വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ��് വിതരണം കാര��മമ�ാ�ത് കാരണം പ�തിയിേല�് �തിയ േരാഗികെള രജി��

െച��ത് നി��ിവ� സാഹചര���ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ര�ി�  പ�തി നട�ി�ി�

ഉ�ായ അലംഭാവ�ിന് ഇടയാ�ിയ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ?

ആേരാഗ� േമഖലയിെല വികസന ���ിക�

199.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ആേരാഗ�

േമഖലയി�, എെ��ാം വികസന ���ിക�  ആണ് നട�ിലാ�ി വ��ത് എ�്
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വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം എെ��ാമാെണ�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം

വിശദീകരി�ാേമാ?

േകാ�ി താ��് ആ�പ�ി

200.�ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി താ��് ആ�പ�ി െക�ിട നി��ാണ�ം ഇതര �വ��ന��ം ഇേ�ാ�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാ�ി താ��് ആ�പ�ി�െട നിലവി�� അപര�ാ�തക�  േബാധ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

എെ��ാെമ�് ഇനം തിരി�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ആ�പ�ി�െട െക�ിട�ിെ� �ട��� നി��ാണ �വ��ന��  ���ീകരി��തി�

എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� എെ��ാം;

(ഡി) ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത താ��് ആ�പ�ി െക�ിട നി��ാണ�ിെ� േശഷി� പണിക�  ,എ�േ��്

ആരംഭി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ��ത ആ�പ�ി�െട അപര�ാ�തക� പരിഹരി��തിന് എെ��ാം പ�തിക� ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

ൈസേ�ാ േസാഷ�� കൗ�സില�മാ�

201.�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംസഥാനെ� സ��ാ� ��കളി� �വ��ി�� ൈസേ�ാ േസാഷ�� കൗ�സില�മാ��്

ഏെത�ാം അവധിക� നിലവി� അ�വദി�വ��െവ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) കരാ� ജീവന�ാ��് നിയമാ��തം അ�വദിേ�� അവധിക� ഏെത�ാം , അറിയി�േമാ ;

(സി) അവധിക�  കരാ�  ജീവന�ാ��ം അ�വദി��തിന് സമയബ�ിതമായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ ?

ജ�സ് വി��ന സംബ�ി� പരിേശാധന

202.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബദാം,  വാനില,  പി�,  േചാേ��് �ട�ിയ വിവിധ േപ�കളി�  വ��ാഭമായി

െപാതി� ടി�കളി� �സ് കടകളിെല�ി�് വി��ന നട��വെര സംബ�ി�് അറി�േ�ാ
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;

(ബി) േകാ��വ� എ� േപരി� സാ�ീ�ം മ�് വിവിധ േ�വ�ക�ം േച�� പൗഡ�ക� ഇതി� �ടി

വ�ാപകമായി വി�ഴി��ത് �ലം മാരകമായ േരാഗ�� ഉ�ാ�� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(സി) ��, േകാേളജ്, ബസ് േ�ഷ�, െറയി�േവേ�ഷ� �ട�ിയ െപാ�യിട�ളി� �സ് കടകളി�

ഇവ േച��് ന��� പാനീയ�� പരിേശാധി��തിന് ത�ാറാ�േമാ?

ജി�ാ ആ�പ�ിക�െട സ�കാര�വ�കരണം

203.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ ആ�പ�ിക� സ�കാര�വ�കരി�ാ�ളള നി�േ�ശം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ആരി� നി�്

എേ�ാ� ഇൗ നി�േ�ശം ലഭി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശം പരിഗണി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇത് �ലം ഉ�ാകാ�  േപാ�� �ണ��

എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� പരിഗണി�ാതിരി�ാ�ളള കാരണ�� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഴനാട് പി.എ�്.സി.

204.�ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ിെല �ഴനാട് പി.എ�്.സി.െയ സി.എ�്.സി.  ആയി ഉയ��ി

'ആ��ം'  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി അടി�ാന സൗകര���  വ��ി�ി��തിനാ��

���ി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ? ആയതിേല�ായി എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് എ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ിെല �ാഥമികാേരാഗ� േക��ളിെല അടി�ാന സൗകര���

വികസി�ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പനി�െട േതാത് വ��ി�വ��തിെ� കാരണ��

205.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ഷം േതാ�ം േകരള�ി� മ��� േവളകളി� പനി ആശ�ാജനകമായി വ��ി�വ��ത്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േകരള�ി�  ഇ�കാരം പനി�െട ആശ��� സാഹചര��ി�  ആവശ�മായ എ�ാ

��ക�ത�ക�ം സ�ീകരി�ി�ം പനി�െട േതാത് വ��ി�തിെ� കാരണ��  വിശദമായി

പഠന�ിന് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;
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(സി) ഇ�ാര��ി� ഏ��ം സാേ�തിക മിക�� ഒ� സ��ാ� ഏജ�സിെയെ�ാ�് പഠനം നട�ി

�ട�നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പറ�� താ��് ഗവ�െമ�് ആ�പ�ിയിെല ലാബ് െട�ീഷ�െ� െ�ാേമാഷ�

206.�ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി� പറ�� താ��് ഗവ�െമ�് ആ�പ�ിയി� ലാബ് െട�ീഷ�നായി േജാലി

െച�വ�� പി.െക.  രാമച�ന് േ�ഡ്  I  െ�ാേമാഷ�  അ�വദി�ത് എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

മലബാ� കാ�സ� െസ�റിെ� വികസനം

207.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�തിന് േശഷം മലബാ� കാ�സ� െസ�റി� എെ��ാം വികസന

�വ��ന�ളാണ് വിഭാവനം െച�ത്; ഇതിെ� �േരാഗതി എ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) മലബാ� കാ�സ� െസ�� തി�വന��രം ആർ .സി .സി നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന്

എെ��ി�ം മാ��  �ാ�  സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�  ഉേ�ാ;  എ�ിൽ എ�ാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

കാ�ണ� െമഡി�� േ�ാ�

208.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  കാ�ണ� െമഡി��  േ�ാ�  ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത േ�ാ� ആരംഭി��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

മാ�� പ�ായ�ി� പി.എ�്.സി.

209.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ��  പ�ായ�ി�  പി.എ�്.സി.  ഇ�ാ���ലം നി��ഹണ ഉേദ�ാഗ�നായി െച��

സി.എ�്.സി.യിെല ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�ാ� സാധി�ാ�കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാ�� പ�ായ�ിന് സ��മായി പി.എ�്.സി. അ�വദി�വാ� ത�ാറാ�േമാ;
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(സി) െച�� സി.എ�്.സി.�െട �മിയിേലാ െത�ില�ടവി� സ��ാരിന് വി�കി�ിയ െക�ിട�ിേലാ

താ��ാലികമായി പി.എ�്.സി. അ�വദി�ാ� നി�േ�ശ�േ�ാ;

(ഡി) ഒ� പ�ായ�ിന് ഒ� പി.എ�്.സി. എ� നയം നട�ിലാ�േമാ?

അരിവാ� േകാശ വിള��ാ േരാഗികെള ഭി�േശഷി വിഭാഗ�ി� ഉ�െ���ാ� നടപടി

210.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അരിവാ� േകാശ വിള��ാ േരാഗികെള ഭി�േശഷി വിഭാഗ�ി� ഉ�െ���ാ�� �ല��ാ��

��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� േക� സ��ാ�  നി�േ�ശ��ായി�ം,  �ട�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ആ��ം പ�തി

211.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ��

പ�തി ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശ�ൾ ന�കാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഒാേരാ മ�ല�ി�ം നട�ിലാ�� ഇൗ പ�തി വഴി എെ��ാം ചികി�ാ

സൗകര��ളാണ് ഏ�െ����െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ�ാ�ാെക പക��വ�ാധിക�  വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  �ാഥമികാേരാഗ�

േക��ളി� ��ത പ�തി നട�ിലാ�വാൻ സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ആ��ം പ�തി

212.�ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ��ഴ ജി� ആ�പ�ിയി�  ആവശ��ിന് �െപഷ�ലി�് േഡാ��മാെര�ം മ�്

ജീവന�ാെര�ം നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) ആ��ം പ�തിയി� ഈ ആ�പ�ിെയ ഉ�െ���ി ആവശ��ിന് ത�തിക ��ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) അവികസിത േമഖലയായ ഇ��ി ജി�യി� ആ�പ�ി ജീവന�ാ�െട അഭാവം പരിഹരി��തി�

�േത�കം പരിഗണന ന��േമാ ?

ആ��ം പ�തി
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213.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി പി എ�് സി കളി�ം, സി എ�് സി കളി�ം താ��്െഹ�ക�ാ�േ��്

ആ�പ�ികളി�ം എെ��ാം സൗകര���ഏ�െ���ാനാണ് നടപടി സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ചാല�ടി മ�ല�ിെല വിവിധ പി എ�് സി കളി�ം,സി എ�് സി കളി�ം, ചാല�ടി താ��്

െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി�ം ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�ാ�� വികസന

�വ��ന��ം ഏർെ���� ��ത� സൗകര���ം എെ��ാമാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ��ം പ�തി

214.�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നവീകരി�� േകരള�ിെല താ��ാ�പ�ിക�

ഏെതാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ താ��ാ�പ�കളിെല ത�ിക ��ി��  നടപടിക�

ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��സ��ാ� എ� ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കെളയാണ് ആവശ��ിന് ത�ിക ��ി�ാെത

താ��ാ�പ�ികളായി ഉയ��ിയെത�് െവളിെ���േമാ?

ആ��ം മിഷ�

215.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ല��ം വിശദമാ�ാേമാ;  വ��  5  വ�ഷം െകാ�്

െപാ�ജനാേരാഗ�േമഖല�് ഇ�വഴി എെ�ാെ� മാ�ം ഉ�ാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ബി) �ാമീണ േമഖലയി� െമ�െ�� ചികി��ം കിട�ി ചികി� ഉ�െ�െട�� അ�നിക ചികി�ാ

സൗകര���ം ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ� പ�തിക�  നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ��ം മിഷ�

216.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം മിഷനി�  �ാേ��ൈഡേസഷ�  �ീമി�  ഉ�െ���ിയ െകായിലാ�ി താ��്

ആ�പ�ിയി� ��തായി നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി�  ��തായി നി��ി� ബ�നില െക�ിട�ി�  സ�മാേ��
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സംവിധാന��  ഒ���തിനായി സ��ാരിേല�് സമ��ി� െ�ാേ�ാസലിെ�

അടി�ാന�ി� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� നടപടിക� ���ീകരി�ാ� ഏ�നാ��ടി േവ�ിവ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ��ം മിഷ� പ�തി

217.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം മിഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�ളള െപരി��മ� ജി�ാ ആ�പതിയി�  ��ത

പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം സൗകര��� ഒ���തിനാണ് തീ�മാനി�ി�ളളത്;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി ഇൗ സൗകര��� ഒ���തിന് നാളി�വെര എ� �ക അ�വദി�ി��്;

ഇതി� എ� �ക െചലവഴി�ി��്;

(സി) മതിയായ ജീവന�ാരി�ാ�ത് പ�തി നട�ി�ിെന �തി�ലമായി ബാധി�െമ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ജീവന�ാ�െട �റവ് നിക��തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

തലേ�രി ജനറ� േഹാ�പി�ലിെല �തിയ േ�ാ�് നി��ാണം

218.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി ജനറ� േഹാ�പി�ലി� ��ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം േ�ാ�് നി��ാണ ���ി�െട

നിലവി�� അവ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ി എ��ം െപെ��് ���ീകരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ��ം മിഷെ� �വർ�ന�ൾ

219.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�� �കാശ്

,, െക.�രളീധര�

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം മിഷെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മിഷ� വഴി െച�ാ�േ�ശി�� �ധാന �വ��ന�� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ;

(സി) മിഷെ� �വ��ന�ൾ�ായി എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇ�വെര നട�ിലാ�ിയി��െത� വിശദീകരി�േമാ?
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സ�കാര� ലാ�ക� നട�� �ഷണം

220.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.െക.ബഷീ�

,, സി.മ��ി

,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� േമഖലയി� സ�കാര� ലാ�ക� നട�� �ഷണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇത് അവസാനി�ി�ാ�ം സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ലാബ് െസൗകര�ം വി�ലീകരി�ാ�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ��ാ� ആ�പ�ികളി� രാജീ�ഗാ�ി െസ�� േഫാ� ബേയാെടേ�ാളജി�െട േന�ത��ി�

ലാ�ക� ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാേ�െെഡേസഷ� ലി�ി� മാലി�റം സി.എ�്.സി.െയ ഉ�െ���ാ� നടപടി

221.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം മിഷെ� ഭാഗമായി െ�ഷ�ാലി�ി �ണിേ�ാ� �ടിയ ത�ിക ��ി��തിനായി

ത�ാറാ�ിയി�ളള �ാേ�െെഡേസഷ�  ലി�ി�  മാലി�റം സി.എ�്.സി.െയ

ഉ�െ���ിയി�െ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത നിലവാര�ി�ളള �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

222.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം താ��് ആ�പ�ിയി� എ� ഡയാലിസിസ് �ണി�കളാണ് അ�വദി�ി��െത�ം

ഇതിെ� �വ��നം എേ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�ം എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കായം�ളം �ഡ് േ�ാേറജ് �ണി�ിെ� �വ��നം ആരംഭി�ാ�  കഴിയാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  എ��ം േവഗം �ഡ് േ�ാേറജ് �ണി�് �വ��ി�ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം താ��് െഹ�ക�ാ�േ�ഴ�് ആ�പ�ി െക�ിട നി��ാണം
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223.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം താ��് െഹ�ക�ാ�േ�ഴ�് ആ�പ�ി�് �തിയ െക�ിട നി��ാണ�ിന് 18.11.2015-�

3717/15 ന�� ഉ�രവ് �കാരം  345 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം നി��ാണ

���ിക� ആരംഭി��തി�� കാലതാമസം എ�ാണ് ; ഇ�ാര��ി� നാളി�വെര സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ബി) നിലവി�� പഴയ െക�ിട��  െപാളി�മാ��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�

അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) െക�ിട നി��ാണ�ിനായി െപാ�മരാമ�് വ��ിന് എ�േ��് �ലം ൈകമാ�െമ�്

വ��മാ�േമാ ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളിെല ഫീസ് നി��യം

224.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി�വ�ഷെ� ഫീസ് നിര�ി� കരാ� ഒ�ി�വാ� ത�ാ�� സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേളജ്

മാേന�െമ�കളി� നി�് സ��ാ� അേപ� �ണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം നാളി�വെര എ� േകാേള�കളാണ് അേപ� ന�കിയി��ത്; കരാ� വ�വ�ക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഒ� വിഭാഗം േകാേള�കളി� ഫീസ് നി��യ സമിതി നി�യി� ഫീ�ം മെ�ാ� വിഭാഗ�ി�

കഴി� വ�ഷേ��േപാെല നാ�തരം ഫീ�ം ഈടാ�ി വിദ�ാ��ികെള അേലാ�് െച��തിന്

നിയമ പരിര� ലഭി�േമാ;

(ഡി) ഫീസ് നി��യ സമിതി നി�യി� ഫീസ് അന�ായ�ം സാധാരണ�ാരായ വിദ�ാ��ികെള

െമഡി��  പഠന�ി�  നി�ം അക���മാെണ�തിനാലാേണാ കഴി� വ�ഷെ�

ഫീസിേല�് തിരി�േപാ�വാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

ആ��ം പ�തിയി� സി.എ�്.സി.ക�െട നവീകരണം

225.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി ഉയ��ാ�  ഉേ�ശി��

ആേരാഗ� േക���െട പ�ിക ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) തിരെ��� േക��ളി�  ഇ�മായി ബ�െ��് ആേരാഗ� വ��് നാളി�വെര െച�

കാര��� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ�റ �ട��യായി ഇ�രം േക��ളി�  എെ��ാം സൗകര���ം േസവന��മാണ്

ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;
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(ഡി) ആ��ം പ�തിയി� സി.എ�്.സി.ക�െട നവീകരണ�ിന് �േത�ക പ�തിക� നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം ക�ാ�സ� െസ�� ആ�് റിസ��് ഇ��ി���്

226.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ക�ാ�സ� െസ�� ആ�് റിസ��് ഇ��ി���് ആരംഭി��തി�� നടപടിക� ഇേ�ാ�

ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി അധ��നായ ഗേവണിംഗ് േബാഡി ഇതിനകം എ� തവണ േയാഗം േച��; ��ത

േക��ിെ� ഭാവി സംബ�ി�് എെ��ാം തീ�മാന�ളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

താ��് ആ�പ�ിക�

227.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സ��ാ�  എ� ആ�പ�ികളാണ് താ��് ആ�പ�ികളായി ഉയ��ിയത്;  താ��്

ആ�പ�ിയായി ഉയ��ിയ ആ�പ�ികളി�  അതിന് അ��തമായ ത�ികക�

��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) താ��് ആ�പ�ികളിെല �ാഫ് പാേ�� എ�െനയാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ���  താ��് ആ�പ�ിയി�  വിവിധ വിഭാഗ�ളി�  എ� ത�ികക�  ഉ�്;  അവ

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�� ഈ ത�ികകളിൽ എ� ഒഴി�ക� ഉെ��് വ��മാ�േമാ?

താ��് ആ�പ�ിക�െട നിലവാരം െമ�െ����

228.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, എസ്.രാേജ��

,, ആ�ണി േജാ�

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം താ��് ആ�പ�ിക�െട നിലവാരം

െമ�െ����തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ളളത്;
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(ബി) ഒ� റവന� താ��ി� ഒ� ആ�പ�ിെയ ��� സൗകര���ളള െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ിയാ�ി

ഉയ���തി�ളള നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) താ��് ആ�പ�ികളി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�  ആരംഭി��തി�ം മ�് ആ�നിക

ഉപകരണ�� അ�വദി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ഇതിനാവശ�മായ ത�ികക�  ��ി��തി�ളള നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ�

229.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ികളി�  േജാലി െച�� േന�മാ�െട ആെക കണ�ക�

ലഭ�മാേണാ;

(ബി) ഇതി� �ീ-��ഷ�ാ�െട കണ�ക� േവ�തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ�െട ശ�ളം

230.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ��് സ��ാ�  ആ�പ�ികളിെല ന�മാ��് ലഭി��തിന്

അ��തമായ ശ�ളം ന�കണെമ�് ��ീംേകാടതി�െട നി�േ�ശാ�സരണ�� ക�ി�ി

ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ എ�ാണ് ��ത ശിപാർശ ന�കിയത്;  ശിപാർശ�െട

വിശദാംശ�ൾ ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ നി�േ�ശം നട�ിലാ�ണെമ�് േക� ആേരാഗ�വ��് മ�ി സം�ാന���് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ അടിയ�രമായി ഇ�ാര�ം നട�ിലാ�വാ�� നടപടി

ൈകെ�ാ�േമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ�െട സമരം

231.�ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശ�ള വ��നവ് ആവശ�െ��് സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ� 22 ദിവസം

നട�ിയ സമരം ഒ� തീ��ാ�ിയ കരാറിെല വ�വ�കെളെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ന�മാ�െട ശ�ളവ��നവ് പരിഗണി� ��ീംേകാടതി ഉ�രവി� �ല� േജാലി�് �ല� ശ�ളം

ന�കണെമ�ം ഇ�സംബ�ി�് പഠി�വാൻ നിേയാഗി� സമിതി�െട ശിപാ�ശക�

നട�ിലാ�ണെമ�ം ഉ�രവായി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഈ വിധി���തമായി�ാേണാ സമരം

ഒ�തീ���തി�� കരാറിെല�ിയത്;
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(സി) �ഖ�മ�ി �ഖ�ാപി� ശ�ളവ��നവ് അംഗീകരി�കയിെ��് ഒ� വിഭാഗം സ�കാര� ആ�പ�ി

മാേന�െമ�ക�  �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  ഇടെപ�് ന�മാ��് കരാറിെല

വ�വ� �കാര�� ശ�ളം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല േന�മാ�െട ശ�ളം

232.�ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല േന�മാ�െട ശ�ള�ി� എ� ശതമാനം വ��ന

വ���തിനാണ് മിനിമം േവതന സമിതി തീ�മാനി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ശിപാ�ശ അ�സരി�് വിവിധ തല�ി�ളള ആ�പ�ികളിെല േന�മാ�െട േവതന

നിലവാരം വ��മാ�േമാ;

(സി) േവതന വ��ന സംബ�ി�് സ�കാര� ആ�പ�ി വ�വസായബ� സമിതി�െട റിേ�ാ��്

ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കായം�ളം താ��ാ�പ�ി

233.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയി� �തിദിനം എ�  OP േക�ക� ശരാശരി എ���് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േരാഗിക�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായി േഡാ��മാ�േട�ം,  പാരാെമഡി��

ജീവന�ാ�േട�ം േസവനം ലഭ�മാേണാ എ� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഒ.പി യി�  എ�� േരാഗിക��് അ�സരണമായി ആവശ�മായ േഡാ�ർമാെര�ം

പാരാെമഡി�ൽ ജീവന�ാെര�ം നിയമി��തി� േവ�ി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല പനിമരണ��

234.�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല പരിധി��ി�  2017-�  എ� പനി മരണ��  റിേ�ാ��്

െച�ി��്;

(ബി) ഇതി� െഡ�ി�നി ബാധി�് മരി�വ�െട എ�ം എ�; വിശദമാ�ാേമാ?
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വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല അംഗ�വാടികൾ

235.�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല 9 പ�ായ�കളിലായി എ� അംഗ�വാടിക��്;ഇവയി�

സ��മായി െക�ിടം ഉ�വ എ�; പ�ായ�് തിരി�� എ�ം വിശദമാ�േമാ?

ഒഴല�തി �ാഥമികാേരാഗ�േക��ിെന ��ംബാേരാഗ�േക�മായി ഉയ���തി�� നടപടി�മ��

236.�ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഒഴല�തി �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിെന ��ംബാേരാഗ�േക�മായി

ഉയ���തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിനാ��

മാ��നി�േ�ശ��െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി ആെക എ� �ക വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല ഒഴി�� ത�ികക�ം ജീവന�ാ�ം

237.�ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല സ��ാ�  അ�പ�ികളി�  ഒഴി�� ത�ികക�  ഏെത�ാെമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട �റവ് നിക��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്

എ�് വിശദമാ�േമാ?

ആല�� താ��് ആ�പ�ി

238.�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല താ��് ആ�പ�ികളി� ഏ��ം ��ത� േരാഗിക� എ��ത് ആല��

താ��് ആ�പ�ിയാെണ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ആല��  താ��് ആ�പ�ി�െട വി�ലീകരണ�മായി ബ�െ��് നിലവി�� തട���

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ി�െട വി�ലീകരണ�മായി ബ�െ��് ആവശ�മായ �ലം ലഭ�മാ�ാ�

�ാമപ�ായ�ം, വ��ിക�ം സ��ത അറിയി�ി�െ�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) നിലവി� താ��് ആ�പ�ിയി� നട�ിലാ�ാ� േപാ�� പ�തിക� സംബ�ി� വിശദംശം
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ന��േമാ?

േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ി െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ിയാ��തിന് നടപടി

239.�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി,  എറണാ�ളം ജി�യിെല േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ി

െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �തിയ ത�ികക� അ�വദി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഞാറ�� താ��് ആ�പ�ിയി� േഡാ��മാ�െട ത�ികക� ��ി��

240.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഞാറ�� താ��് ആ�പ�ിയി� 12 അധിക േഡാ��മാ�െട ത�ികക� ��ി��തി��

െ�ാേ�ാസ� ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത െ�ാേ�ാസലിേ��� തീ�മാനം എ�േ��് ആ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട പി.എ�്.സി.

241.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട മ�ല�ി� ആമ��, പ�ി�� എ�ിവിട�ളിെല പി.എ�്.സി. ക� ��ംബാേരാഗ�

േക��ളാ�ി ഉയ��ിയതിെന �ട��് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഇവിെട ഒ��ാ�

കഴി�ത്  ;  ഇനി എെ��ാം മാ��ളാണ് ��തായി ഉ�ാേക�ത്;  ആയതി�� നടപടി

�മ�� േവഗ�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ി

242.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  �തിയ െക�ിടസ��യം നി��ി��തിന് കി�ബിയി�

ഉ�െ���ിയ ���ിയിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട ഭരണാ�മതി�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടിക�  വ��മാ�ാേമാ;

അടിയ�ര ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�േമാ ?
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മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ി

243.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി� ജി�ാ ആ�പ�ി�ാ�പാതികമായ േഡാ��മാ�  ഇ� എ�്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജി�ാ ആ�പ�ി�ാവശ�മായ �ാഫ് പാേ��  അ�വദി�് േഡാ��മാെര നിയമി��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആ�പ�ിയി�  നിലവി�� േഡാ��മാ�െട എ��ം ജി�ാ ആ�പ�ി നിലവാര�ി�

ആവശ��� േഡാ��മാ�െട എ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സിവി�  സ�ജ�  േപാ�ി�  അടിയ�രമായി േഡാ�െറ നിയമി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ആേരാഗ�വ��ി�� ഒഴി�ക�.

244.�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ആേരാഗ�വ��ി�  ഏെത�ാം ത�തികകളി�  എ� വീതം ഒഴി�ക�

ഉ�് ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജ് ആ�പ�ി

245.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാഴിേ�ാട് െമഡി��  േകാേളജ് ആ�പ�ി�െട വികസന �വ��ന��മായി ബ�െ��്

സ��ാ� എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

െകായിലാ�ി നഗരസഭയി� ആ��േ�ദ ആ�പ�ി

246.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

െകായിലാ�ി നഗരസഭയി�  കിട�ി ചികി�ി�ാൻ സൗകര��� ആ��േ�ദ ആ�പ�ി

ഇ�ാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഇവിെട അ�രെമാ� ആ��േ�ദാ�പ�ി

�ാപി��തിന് േവ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ ?
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കാസ�േഗാഡ് സ��ാ� െമഡി�� േകാേളജ് നി��ാണം

247.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് സ��ാ� െമഡി�� േകാേളജിെ� നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േകാേളജിെ� നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ െമാ�ം �ക എ�യാണ് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനകം സ��ാരി� നി�ം മ�് േക��ളി� നി�ം അ�വദി� കി�ിയ �ക എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നി��ാണം ���ീകരി��തിനാവശ�മായ ബാ�ി �ക അ�വദി�േമാ എ�ം അതിനാവശ�മായ

എ�് നടപടികളാണ് ഇതിനകം സ�ീകരി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇതിനായി നബാ�ഡി� നി�് എ� �കയാണ് സഹായമായി ലഭി�ത്; ഈ �ക ഉപേയാഗി��

നി��ാണം �ട�ിേയാ എ�ം എേ�ാഴാണ് �ക അ�വദി�് കി�ിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഈ �ക ഉപേയാഗി�� നി��ാണം ആരംഭി�ി�ിെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�ം ഈ

�ക ഉപേയാഗി�� നി��ാണം എേ�ാ� �ട�ാ� പ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം ആ��േവദാ�പ�ിയിൽ കിട�ി ചികി�ാ സൗകര�ം

248.�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം ആ��േവദാ�പ�ിയി�  ദിവസ�ം ചികി���ായി ധാരാളം േപ�  എ�� കാര�ം

��യി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� ഇവിെട കിട�ി ചികി�ാ സൗകര�ം ലഭ�മാേണാ;

(സി) ഒ��ാലം ആ��േവദാ�പ�ിെയ  30  കിട�കേളാട് �ടിയ,  കിട�ി ചികി�ാ സൗകര���

ആ�പ�ിയാ��തി�� �േ�ാസ�  സ��ാരി�  ലഭ�മാേണാ;  ഉെ��ി�  അതി�േമ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം ആ��േവദാ�പ�ിയിെല മാലിന� നി��ാ��ന സംവിധാനം

249.�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം ആ��േവദാ�പ�ിയി�  മാലിന� നി��ാ��ന സംവിധാനം ഏ�െ����തിനായി

എ� �ക അ�വദി�ി��്;

(ബി) ��ത �ക വിനിേയാഗി�് എെ��ാം ���ിക�  ടി �ാപന�ി�
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നട�ിലാ�ിയി��്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഒ��ാലം താ��് ആ�പ�ി�െട വികസന�ിനായി

എ� �ക െചലവഴി�;എെ��ാം ���ിക� നട�ിയി��്;വിശദാംശം ന�കാേമാ?

അ���ി .�റ�� ആ�പ�ിക�െട വികസനം

250.�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� േ�ാ�ിെ� പരിധിയിൽ ഇ�പ�ിനാല് മണി��ം �വ��ി�� ആ�പ�ിെയ� നിലയി�

ഒ� ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റെറ�ി�ം �വ��ി��തി�� എെ��ി�ം നടപടി

ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) അ��കാരം അ�� മ�ല�ിെല അ���ി ക��ണി�ി െഹ��് െസ��� ആ�പ�ിയി�

�ാഫ് ��ത് വ��ി�ി�് ഇ�പ�ിനാല് മണി��ം �വ��ി�� ആ�പ�ിയായി

ഉയ���തി�� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �റ�� താ��് ആ�പ�ിയി� ഭരണാ�മതി ലഭി��ം ഇേ�ാ� നി��ാണ�വർ�ന�ൾ നട�

വ���ം ആെക എ� േകാടി �പ�െട ���ികളാണ് എ�റിയി�ാേമാ

(ഡി) ഇ�േ�ാളം അടി�ാന സൗകര� വികസനം നട�� ഇൗ ആ�പ�ിയിൽ േരാഗിക��്

�േയാജനകരമാക�� നിലയി�  �ാഫ് െ��ത് വ��ി�ി��തി�� എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ാര�ര താ��് ആ�പ�ിയിെല �ാഫ് പാേ��

251.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര താ��് ആ�പ�ിയിെല �ാഫ് പാേ��  പരി�രി��തി�� െ�ാേ�ാസ�

െകാ�ം ജി�ാ െമഡി��  ഓഫീസ�  (ആേരാഗ�ം)  �ഖാ�ിരം ആേരാഗ� ഡയറ��െട

കാര�ാലയ�ി� എ�ിയത് എ�ാെണ� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസ� ആേരാഗ� ഡയറ��െട കാര�ാലയം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� സ�ീകരി�

�ട� നടപടിക� എെ��ാമാണ് ; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത െ�ാേ�ാസലി�  ന�നതക�  ഉെ��ി�  അവ പരിഹരി�് സ��ാരിേല�്

സമ��ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

252.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി��ായി �ഖ�ാപി�  3  ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�  എ�േ��്

�വ��നമാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഖ�ാപനം കഴി�് മാസ��  കഴി�ി�ം ഇവ �ാപി���മായി ബ�െ�� നടപടിക�

വ��തല�ി� സ�ീകരി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പനിബാധി�് മരി�വ�

253.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ� പട��പിടി�ിരി�� വിവിധ പനിക��ലം എ� േപ� 31.7.2017 വെര

മരണെ��ി��്; സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ഉ�െ�െട�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിന് പരിഹാരം കാണാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) പനിബാധി�് മരി�വ�െട ��ംബ���് �േത�ക ധനസഹായം അ�വദി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി�, അപകട�ി� മരണെ���വ�െട ��ംബ���് ന��� തര�ി� പനിമരണം

സംഭവി�വ�െട ��ംബ���ം ധനസഹായം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാരി��ി െമഡി�� േകാേളജിന് െമഡി�� കൗ�സിലിെ� അംഗീകാരം

254.�ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാരി��ി െമഡി��  േകാേളജിന് െമഡി��  കൗ�സിലിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എെ��ി�ം ഉപാധികേളാ� �ടിയാേണാ ഈ വ�ഷം അ�മതി ന�കിയത്;

(ബി) ഏെതാെ� േപാരാ�ക�  പരിഹരി�വാനാണ് െമഡി��  കൗ�സി�  നി�േ�ശി�െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ േപാരാ�ക� പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2016 ഡിസംബ� 22�ം,  2017 മാ��്  21നം ��ത േകാേളജി� െമഡി�� കൗ�സി�

പരിേശാധി�് ��ികാണി� േപാരാ�ക�  യഥാസമയം പരിഹരി�് മ�പടി നൽകിയി�േ�ാ  ;

എ�ി� എ�ാണ് മ�പടി ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ?

ഒ��� പ�ായ�ിെല ആ�ി ക�വടം ഉയ��� ആേരാഗ� ����

255.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

78 of 114



(എ) ഒ���  പ�ായ�ിെല ആ�ി ക�വടം ഉയ��� ��തരമായ ആേരാഗ� ����

ആേരാഗ�വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഏ��ം മാരകമായ കര� ക�ാ�സ�, കരളിെന�ം

മററവയവ�െള�ം ബാധി�� േരാഗ�� എ�ിവ ഈ േമഖലയി� ഏ��ം ��തലാെണ��ത്

വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത ക�വടം ഉയ��� ��തരമായ ആേരാഗ� ���െള�റി�് വ��് പഠന��

നട�ിയി�േ�ാ ; ഉെ��ി� റിേ�ാ��് ലഭ�മാകാേമാ ; ഇെ��ി� അ�രം ഒ� പഠനം/സ�േ�

വ��ിെ� േന�ത��ി� നട�ാ� കഴി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

��േ�രി ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റിെല ഒഴി�ക�

256.�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല ��േ�രി ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി�  ഏെത�ാം ത�ികകളി�  ഒഴിവ്

നിലവി��്;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക�

257.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  അ�പ�ികളി�  (ജി�ാ,  താ��്,  ക��ണി�ി െഹ��് െസ��,

ൈ�മറി െഹ��് െസ��, െമഡി�� േകാേളജ്) േഡാ��മാ�െട എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;

(ബി) േഡാ��മാ�െട പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഒഴി�ക� നിക�ാ� എെ��ി�ം ക��പ�തിക� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) േഡാ��മാ� 5 വ�ഷ�ി� ��ത� ദീ�ഘകാല അവധി എ��ത് �ല�� എ� ഒഴി�ക��്;

��ത േഡാ��മാെര സ��ീസി� നി�് നീ�ം െച�ാ�ളള നടപടിക� പരിഗണനയി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�േമാ?

േകാ�ിയാ� ഇം�ാേ�ഷ� സ�ജറി

258.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ിയാ� ഇം�ാേ�ഷ� സ�ജറി െച�വ��് കാലാവധി ���ീകരി�ാ� അത് ��േ��ി

വ�െമ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�േവ�ി സ��ാ� െച� കാര��� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� ആധികാര േമ�തി�േശഷം േകാ�ിയാ� ഇം�ാേ�ഷ� സ�ജറി�ായിേവ�ി എ�
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�ക െചലവഴി�; എ� േപ��് എ� വീതെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� ആ�പ�ികളി� േഡാ��മാ�െട ഒഴിവ്

259.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ആ�പ�ികളി� എ� േഡാ��മാ�െട ഒഴിവ് നിലവി��് എ�് വ��ാമാ�ാേമാ

; ഇതിെ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

പനിമരണ��

260.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  31.7.2017  വെര വിവിധ തരം പനി ബാധി�് എ� േപ�  മരി�ി��്;  ജി�

തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വ�ഷ�ം പനി ബാധി�് മരി��വ�െട എ�ം �ടി വ��ത് ആേരാഗ�വ��്

അധി�ത�െട ഭാഗ� നി��ാ�� അലംഭാവം �ലമാെണ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

െപ�വ�� സി.എ�്.സി -െയ ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് നടപടി

261.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല െപ�വ��  സി.എ�്.സി  -യി�  ത�ിക നി��യം നട��തി��

നടപടി�മ�� ഏ�ഘ�ം വെരയാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി�  ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി ജീവന�ാരിെ��ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിെയ ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ച�നാേ�രി ജനറ� ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�് ആരംഭി��തിന് നടപടി

262.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�് ആരംഭി��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?
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ക�േവലി�ടി മഹാരാജാസ് താ��ാ�പ�ി�െട വികസനം

263.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി���ം കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി സമ� വികസന�ിനായി

െതരെ���ി���മായ ക�േവലി�ടി മഹാരാജാസ് താ��ാ�പ�ി�െട വിശദമായ

എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തിനായി എറണാ�ളം ജി�ാ െമഡി��  ഓഫീസ�  സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ��ാം;

(ബി) ��ത എ�ിേമ�് എ�േ��് ലഭ�മാ�വാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

ക�നാഗ�ളളി �തിയകാവി� �വ��ി�� ഗവ�െമ�് െന�േരാഗാ�പ�ി

264.�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി �തിയകാവി�  �വ��ി�� ഗവ�െമ�് െന�േരാഗാ�പ�ിയി�  എ�

േരാഗികെള കിട�ി ചികി� നട�ാ�  കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;  നിലവിെല

സംവിധാന��െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �പന�ി� എ� േഡാ��മാ�ം എ� അ�ബ� ജീവന�ാ�ം ഉെ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ ആ�പ�ിയി� രാ�ികാല�് േഡാ��െട േസവനം ലഭ�മാേണാ ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത�  േഡാ��മാെര�ം അ�ബ� ജീവന�ാെര�ം നിയമി�് ആ�പ�ി�െട �വ��നം

കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ത�കടകളിെല �ാ�ി�് ഉപേയാഗം �റ��തിന് നടപടി

265.�ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ണ�ളി� ധാരാളം ത�കടക� �വ��ി��തായി ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�രം ത�കടകളി� ഭ�ണം പാകം െച��തി�ം വിതരണം നട��തി�ം �ാ�ി�്

േപ�� ഉപേയാഗി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കാ�സ� േരാഗ�ിന് കാരണമാ�� ഇ�രം �ാ�ി�് ഉപേയാഗം �റ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്  ;  ആേരാഗ�വ��് ഇതിനായി നട�ിയ �വ��ന��

എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ?

ലാ�കളിെല�ം ആ�പ�ികളിെല�ം ഫീസ് നിര�്
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266.�ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�ദൗത�ം വഴി നട�ിലാ�ിയി�� ലാ�കളി� വിവിധ നിര�ി� ഫീസ് ഈടാ�ി വ���ം,

ഒ�ം സ�കാര� ലാ�ക� ഓേരാ�ം ഓേരാതരം ഫീസ് ഈടാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� സ��ാ�  ലാ�ക�, ആേരാഗ�ദൗത�ം വഴി �ാപി�വ��െ�െട സ��ാ�

ആ�പ�ികളി�  �വ��ി��വയായ ലാ�ക��ം സ�കാര� ലാ�ക��ം ഇ�ര�ി�

അമിതഫീസ് ഈടാ�ാതിരി�ാ�ം �ത�തേയാെട റിസ��് ന�വാ�ം അ�ാ�� എ�ാ

ലാ�ക�െ�തിെര ക�ശന ശി�/നിയമ നടപടിക�  നട��തി�ം ഫല�ദമായ സ��ാ�

നിയ�ണം ഏ�െ����തി�ം നിലവി� എ� നടപടികൾ സ�ികരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ

;

(സി) എ�ി�  അ��കാല�് വിവിധയിനം പനിക��ായ സമയ�് സ�കാര� ആ�പ�ിക�

േരാഗികളി�  നി�ം അമിത ഫീസ് ഈടാ�ിയ�ം �ത�ത�� റിസ��് ന�ാ��ം

��യി�െ��േവാ; ആയതിന്എ� നടപടി സ�ീകരി�;

(ഡി) ഇത് ആവ��ി�ാതിരി�ാ�ം ��ത േമഖലയിെല െകാളള അവസാനി�ി�ാ�ം ഫല�ദമായ

ഒ� നിയമനി��ാണം എേ�ാ� നട�വാ� ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

പക���നി

267.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ വ�ഷം എ�്  1 എ� 1 പനി,  ഡ�ി�നി,  എലി�നി എ�ിവ വ�ാപകമായി

പട��് പിടി�വാ��ായ സാഹചര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2017  ജ�വരി  1  �ത�  ഇ�വെര എ� േപ��് പനി ബാധി�െവ�ം അതിെല� േപ�

മരണെ��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) മഴ�ാല�് സാധാരണയായി ഉ�ാ�� േരാഗ�� ഈ വ�ഷം മഴ�് ��് പട�വാ��ായ

സാഹചര�ം എ�ായി��;വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ഡി) മഴ�ാല ��� �ചീകരണ �വ��ന�ളി�  സ��ാരിന് സംഭവി� പരാജയമാണ് ഈ

േരാഗ��  പട��തി�ം,  മരണസംഖ� ���തി�ം ഇടയാ�ിയെത�് ക���േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

പക���നി

268.�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ�ളായ പക���നി ബാധി�് ഇൗ വ�ഷം(2017)  എ� േപ�  മരണെ�� എ�്

വ��മാ�േമാ;
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(ബി) പക���നി�മായി ബ�െ��് സ�കാര� ആ�പ�ികളി�  ഉ�െ�െട എ� േപ�  ചികി�

േതടിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏത് ജി�യിലാണ് പനിമരണം ��ത�  റിേ�ാ��് െച�െ��ി�ളളത്;  ആയതിന് എെ��ി�ം

�േത�ക കാരണം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) പക���നി നിയ�ി��തി� വീ� പ�ിയി��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

പക���നി

269.�ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പക���നി �ലം മരണെ��വ�െട ��ംബ�ിന് ധനസഹായം അ�വദി��തിന് സ��ാ�

തല�ി� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

(ബി) പക���നി �തിേരാധി��തിനായി എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്

എ�ം ആയതിേല�ായി േക� സഹായം ലഭ�മായി�േ�ാ എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം ആേരാഗ� േമഖല��ായി േക� സ��ാ� എ�

�പയാണ് അ�വദി�ി��ത് എ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�പ�ിക�െട നവീകരണം

270.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��് േക��ളിെല ആ�പ�ിക� നവീകരി�ാ�/�ന��രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതിന് േവ�ി െച� കാര��� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) െകാേ�ാ�ി സി.എ�്.സി താ��് ആ�പ�ിയായി ഉയ��ിയതിെ� ഭാഗമായി െച� കാര���

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) െകാേ�ാ�ി സി.എ�്.സി./താ��് ആ�പ�ിയി�  െച�ാ�  ഉേ�ശി�� ���ിക�

വിശദീകരി�ാേമാ?

��ണി�റ ആ��േവദ േകാേളജ് ആ�പ�ിയിെല േപവാ�ഡ് േ�ാ�് നി��ാണം.

271.�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ ആ��േവദ േകാേളജ് ആ�പ�ിയി� േരാഗിക��് �റി ലഭി��തിനായി ഒേ�െറ

കാലതാമസം അ�ഭവെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ �യാസം പരിഹരി��തിനായി,  തി�വന��രം ആ��േവദ േകാേളജ് ആ�പ�ിയി�

��തായി നി��ി� േപവാ�ഡ് മ�ിര�ിെ� മാ�കയി�  ��ണി�റ ആ��േവദ േകാേളജ്
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ആ�പ�ിയി�ം ഒ� േപവാ�ഡ് േ�ാ�് നി��ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�

വിശദവിവരം അറിയി�േമാ ?

ക��ണി�ി െഹ��് െസ��ക�

272.�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ നിലവിൽ വ� േശഷം സം�ാന�് എ� ൈ�മറി െഹ��് െസ��ക�

ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളാ�ി ഉയ��ി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളി�  എെ��ാം �തിയ സംവിധാന��/ത�ികക�

ഏ�െ���� എ�ത് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) െച���  നിേയാജകമ�ല�ിെല ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റായി ഉയ��ിയി��

ആലായി�  എെ��ാം �തിയ സംവിധാന��/ത�ികക�  ഏ�െ���ിയി��് എ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി�  ഇനി�ം എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

ഉ�െ���വാ��ത് എ� വിശദീകരി�ാേമാ?

പക���നി നിയ�ണം

273.�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പട��് പിടി�� പനി നിയ�ി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�

വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി� ഈ വ�ഷം  31.7.2017 വെര എ� േപ� െഡ�ി�നി,  എലി�നി,

എ�്1എ�1 പനി എ�ിവ ബാധി�് മരണെ�� എ�് വ��മാ�േമാ?

പക���നി നിയ�ണ�ിന് േഡാ��മാ�െട അപര�ാ�ത

274.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.എ�്.സി കളി� ആവശ�മായ േഡാ��മാ�െട�ം, അ�ബ� ജീവന�ാ�െട�ം അപര�ാ�ത

നിമി�ം പക���നി നിയ�ി�ാ� �യാസം േനരി�ി�േ�ാ;

(ബി) അപര�ാ�ത പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്;

(സി) രാ�ിയിെല കാഷ�ാലി�ി �വ��ന�ിന് േഡാ��മാെര നിയമി�ാ�  സ�ീകരി� നടപടി

വിശദമാ�േമാ?
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പക���നി �തിേരാധി��തിന് നടപടി

275.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പക���നി വ�ാപി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� തരം പക���നികളാണ് റിേ�ാ��് െച�െ��ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പനിെയ �തിേരാധി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയേശഷം നാളി�വെര എ� േപ�  പക���നി ബാധി�

മരണെ��െവ�് െവളിെ���േമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ി

276.�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയിെല കാ�ണ� െമഡി��  േ�ാറി�  പല മ��ക�ം

ലഭ�മാ��ി� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ണ� െമഡി��  േ�ാറി�  നി�ം നിലവി�  മ��ക�  ലഭ�മാ��തിന് ഏെത�ി�ം

തര�ി� തട�ം ഉേ�ാ ;

(സി) യഥാസമയം മ��ക� ഓ�ഡ� ന���തി� കാ�ണ� െമഡി�� േ�ാറിലെല ജീവന�ാ�

വീ� വ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇവ�െ�തിെര നടപടി എെ��ി�ം എ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  കാ�ണ� ഡയാലിസിസ് �ണി�് ആരംഭി��തി�

2015-� ധനകാര� വ��് ഉ�രവായി��. ഇ� നട�ി� വ���തി� എെ��ി�ം തട�ം

ഉേ�ാ;

(ഇ) 2017-� തെ� കാ�ണ� ഡയാലിസിസ് �ണി�് ആരംഭി�ാ� കഴി�േമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിവികസനം

277.�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� ലാബ് നി��ാണ�ിനായി 2013-14 കാലയളവി� 1.5

േകാടി �പ െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ; ഇ�ാ എ�ി� വിശദീകരി�േമാ; �ാ�

ഫ�് ഉേ�ാ;

(ബി) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ി നിലവി�  എ�്.എം.സി  ,സ��ാ�, ജി�ാ പ�ായ�്
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,നഗരസഭ ഇവയി� ഏതിെ�റ നിയ�ണ�ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിെയ നിലവി� ജി�ാ പ�ായ�ിെ� കീഴി� ആ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ജി�ാ പ�ായ�ിെ� കീഴി� മാ�ിയി�ി� എ�ി� മാ�ാ� കഴി�േമാ;

(ഇ) ജി�ാ പ�ായ�ിെ� കീഴി� ജനറ� ആ�പ�ിെയ മാ�ാ� എം എ� എ 2017 ജ�വരിയി�

ന�കിയ ക�ിെ� അടി�ാന�ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�റിയി�േമാ?

ആ�ി�ലി�� ആ�പ�ികളിെല �തിയ േ�ാ�് നി��ാണം

278.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  വലിയ��് താ��് ആ�പ�ി,  നഗ��  പി.എ�്.സി.  എ�ിവിട�ളിെല �തിയ

േ�ാ�് നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇവ�െട അട��  �ക എ�യാണ്;നിർമാണം �ർ �ീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�; വിശദമാ�േമാ?

ആേരാഗ�വ��ി� �തിയ ത�ിക�

279.�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ആേരാഗ�വ��ി� എ� ത�ികക� ��തായി

��ി� എ�് അറിയി�ാേമാ ;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

ഫാ�മസി�കെള നിേയാഗി��� സംബ�ി� ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശം

280.േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� / ഗവ�െമ�് ഫാ�മസികളി� മ��് എ��് െകാ���തി�ം മ�ം ഫാ�മസി�കെള

മാ�േമ നിേയാഗി�ാ� എ�ത് സംബ�ി�് ൈഹേ�ാടതി എെ��ി�ം നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ ; എ�ി� ��ത നി�േ�ശ�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ൈഹേ�ാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�  ൈകെ�ാ� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�േമാ?

പക��വ�ാധിക� തട��തിന് നടപടി

281.�ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പക��വ�ാധിക�െട ഈ�ി�മായി േകരളം മാറിയി�ളളത് എ�െകാ�ാെണ�് പറയാേമാ;

(ബി) പക���നി തട��തി� പകരം അേലാ�തി�ം ആ��േ�ദ�ം േഹാമിേയാ�ം ത�ി� മ�രം

നട�� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ; മ�� ക�നിക�ം അേലാ�തി േഡാ��മാ�ം

ത�ി�ളള അവി�� ��െക�് കാരണം ജന��  �രിത�ിലാ�� എ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് ഇ�ാതാ��തിന് സ��ാ�  തല�ി�  എ�് നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഇേ�ാ�  വിപണിയി�� അത�ാവശ�മ��ക�  ഏെതാെ�യാെണ�് തരം തിരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പക��വ�ാധിക� തട��തിനായി ��ക�ത�

282.�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�� പര���ം, ജലജന��മായ പക��വ�ാധികളായ െഡ�ി�നി, ചി���നിയ, മേലറിയ

എ�ിവ തട��തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം ��ക�ത�  നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്

വിശദീകരി�ാേമാ  ;  അതിനായി എ� �ക െചലവഴി�  ;  ജി�ാടി�ാന�ി�� കണ�ക�

ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) 1.6.16  �ത�  20.7.17  വെര�� കാല�് പക���നി ബാധി�് എ�േപ�  ചികി�

േത�ക��ായി ; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) പക���നി ബാധി�് ചികി� േതടിെയ��വെര ചികി�ി��തിനായി എെ��ാം �േത�ക

സംവിധാന�ളാണ് സം�ാനെ� ആ�പ�ികളി� ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ

?

��ംബാേരാഗ�േക� പദവിയിേല�യ��ിയ �ാഥമികാേരാഗ� േക���

283.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബാേരാഗ�േക�മാ�ി�യ��ിയ �ാഥമികാേരാഗ� േക��ളി�  എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി �കാരം െതെരെ���െ�� േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �ാഥമികാേരാഗ� േക���െട

പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി �വ��ന��െട നി��ഹണ ഏേകാപന �മതല ആ��ാെണ� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയർ�� നടപടി
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284.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ���ി തിരെ���െ�� �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ�

േക��ളാ�ി ഉയ���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ക�� ജീ�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല െച�താഴം പ�ായ�ിെല �ാഥമികാേരാഗ� േക�ം,

��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി ഉയ���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

സ�ാ�യ /സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളിെല എം.ബി.ബി.എസ്. �േവശനം

285.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെതാെ� സ�ാ�യ /സ��ാ� െമഡി�� േകാേള�കളിെല എം.ബി.ബി.എസ്.

�േവശനം ഇൗ വ�ഷം േക� ആേരാഗ� മ�ാലയം തട�ി��്; അതി�ളള കാരണം എ�ാണ്;

(ബി) ഇ��ലം എ� എം.ബി.ബി.എസ്. സീ�ക� ഇൗ വ�ഷം �റ��ാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ വ�ഷം ��തായി സം�ാന�് ഏെത�ി�ം സ��ാ�  /  സ�ാ�യ െമഡി��

േകാേള�ക��് എം.ബി.ബി.എസ്. �േവശന�ിന് അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതി�െട

എ� വിദ�ാ��ിക��് അധികമായി �േവശനം ലഭി�ം?

എം. ബി. ബി. എസ്. �േവശനം

286.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷെ� ഫീസ് ഘടനയ�സരി�് എം.ബി.ബി.എസ്.  �േവശനം നട�വാ�

ഏെതാെ� സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളാണ് ത�ാറായി��ത്;

(ബി) അവ�മായി ച�� നട�ി കരാ� ഒ�വ�ി�േ�ാ;

(സി) േ�ാസ് സ�ിഡി പാടി�ാെയ� ഇനാംദാ�  േകസിെല ��ീം േകാടതി വിധി�െട

അടി�ാന�ി� ഈ കരാറിന് നിയമ�ാബല�ം ലഭി�േമാ?

പി. ജി. െമഡി�� �േവശനം

287.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ പി.ജി.  െമഡി��, െഡ�� സീ�കളിേല�� ഈ വ�ഷെ� �േവശനം എ�ാണ്

അവസാനി�ത്;

(ബി) പി. ജി. െമഡി�� �േവശനം അവസാനി�േ�ാ� എ� സ�ാ�യ പി. ജി. െമഡി��/െഡ��
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സീ�ക� ഒഴി�കിട���്; ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ിനി��-േനാ� �ിനി�� പി. ജി. ഡി�ി, ഡിേ�ാമ േകാ�കളി� ഈ വ�ഷം എ� �പ ഫീസ്

ഈടാ��തിനാണ് സ�ാ�യ മാേനെ��ക��് അ�മതി ന�കിയത്;  കഴി� വ�ഷം ഈ

േമഖലയി� ഈടാ�ാ� അ�വദി� ഫീസ് നിര�് എ�യായി��;

(ഡി) സാധാരണ�ാരായ വിദ�ാ��ിക��് ന��വാ�  കഴിയാ� നിര�ി�� ഫീസ് വ��ന

ഏ�െ���ിയത് �ലമാണ് പി. ജി. െമഡി��-െഡ�� സീ�ക� ഒഴി�് കിട�ാ� ഇടയായത്

എ�് ക���േ�ാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി�� ഫീസ് വ��ന സാ�ഹ�നീതി നട�ിലാ�വാ�  സഹായകമാ�െമ�്

ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

എം.ബി.ബി.എസ് േകാ�ിന് ഗവ�െമ�് െമരി�് സീ�ിെല ഫീസ് ഘടന

288.�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 അധ�യനവർഷം എം.ബി.ബി.എസ് േകാ�ിെ� ഗവ�െമ�് െമരി�് സീ�ിെല ഫീസ്

ഘടന വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��വ�ഷേ��ാ� ഫീസിൽ ഉ�ായ വ��നവ് എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഈ വ�ഷം ��തായി ലഭി� എം.ബി.ബി.എസ് സീ�ക�െട�ം നിലവിൽ ന�െ�� സീ�ക�െട�ം

എ�ം വിശദമാ�േമാ ?

സ�ാ�യ എം.ബി.ബി.എസ്., ബി.ഡി.എസ് �േവശനം

289.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�, �ി���  മാേന�െമ�് അേസാസിേയഷ�മായി സ�ാ�യ എം.ബി.ബി.എസ്.,

ബി.ഡി.എസ് �േവശനകാര��ി� ��് വ�ഷെ� കരാ� 2015 � ഒ�വ�ി��േവാ;

(ബി) ��ത കരാ�  �കാരം സ�ാ�യ എം.ബി.ബി.എസ്.,  ബി.ഡി.എസ്.  േകാ�ക��്  2017�

അവ��് ഈടാ�ാ�� ഫീസ് എ�യായി��;

(സി) ഈ വ�ഷെ� സ�ാ�യ എം.ബി.ബി.എസ്.  ഫീസ് ജ�ിസ് രാേജ�ബാ� ക�ീഷ�

നി�യി�േ�ാ�  ഈ കരാറി�  ഉ�െ��ി�� േകാേള�കളി�  എം.ബി.ബി.എസിന്  5  ല�ം

�പ�ം, ബി.ഡി.എസിന് 2.90 ല�ം �പ�ം െമരി�്/മാേന�െമ�് സീ�ി� നി�യി�ി��േവാ;

(ഡി) ഈ മാേന�െമ�ക�െട കീഴി� വ�� ��ഗിരി െമഡി�� േകാേളജ് ൈഹേ�ാടതിയി� നി�ം

ബി.ഡി.എസിന്  2017-18�ം,  2015 െല എ�ിെമ�് �കാര��  3.30 ല�ം �പ ഫീസ്

ഈടാ��തിന് അ��ല വിധി സ�ാദി�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  എ�ിെമ�ി�  പറ�തി�ം ഉയ�� ഫീസ് എം.ബി.ബി.എസിന് ഈടാ�വാ�  ഈ

മാേന�െമ�ക��് കീഴി�� നാല് േകാേള�ക��ം രാേജ�ബാ� ക�ി�ി അ�വാദം
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ന�കിയത് എ�ടി�ാന�ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

സ�ാ�യ ബി.ഡി.എസ്.േകാ�ിെ�റ ഫീസ് നിര�് .

290.�ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ ബി.ഡി.എസ്.  േകാ�ിന് ഈ വ�ഷം വാ�ഷിക ഫീസായി എ�് �കയാണ്

നി�യി�ി��ത്  ;  ഫീസ് നി��യ സമിതി ആദ�ം �സി�ീകരി� �കയി� നി�ം വ��നവ്

വ��ിയി�േ�ാ ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) 2014-15,2015-16,2016-17  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  സ�ാ�യ ബി.ഡി.എസ് േകാ�ിന്

നി�യി�ി�� ഫീസ് നിര�് എ�യായി��;

(സി) വ�േതാതി�� ഫീസ് വ��നവ് െമരി�ി�  അ�ിഷ�  േത�� സാധാരണ�ാ�െട മ��െട

പഠനം ��രമാ�ം എ�് സ��ാരിന് അഭി�ായ�േ�ാ  ;  എ�ി�  സമ��രായ

വിദ�ാ��ിക��് സ��ാ� േ�ാള�ഷി�് ഏ�െ���േമാ;

(ഡി) എം.ബി.ബിഎസ്,എ�.ആ�.ഐ സീ�കളി�  ഫീസ് അ� ല�ം ��ിയ� വഴി ഓേരാ

േകാേളജി�ം അധികമായി ലഭി�� �ക ദാരി��േരഖ�് താെഴ�� ��ിക��് േ�ാളർഷി�ായി

ന�കണെമ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ബി.ഡി.എസ്.  ക�ാ�യി�  ദരി���ം പിേ�ാ��ാ��ം സീ�ക�  ഈ വ�ഷം ഇ�ാതായി�ം

േമ�റ� രീതിയി�� നി�േ�ശം ഉ�ാകാ�ത് എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ ?

സ�ാ�യ െമഡി�� േകാേള�കളിെല േനാ� �ിനി�� പി.ജി. േകാ�്

291.�ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളി�  േനാ�  �ിനി��  പി.ജി.  േകാ�ിെ�റ

ഫീസ് കഴി� വ�ഷം എ�യായി��  ;  ഈ വ�ഷം അത് എ�യായി�ാണ് വ��ി�ി�്

ന�കിയത്;

(ബി) 2016 � ഈ േകാ�കളി� െമറി�് / മാേനെ��് വിഭാഗ�ി� എ� സീ�ക� ഒഴി� കിട�;

ഈ വ�ഷം അേലാ�്െമ�് അവസാനി�േ�ാ�  എ� സീ�ക�  ഒഴി��ായി�� എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി��� വിദ�ാ��ിക��് ഉ�ത െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസം

അ�ാപ�മാ�� തര�ി�  ഈ വ�ഷം ഏ�െ���ിയ ഫീസ് കാരണം പി.ജി.  സീ�കളി�

വിദ�ാ��ിക�െട �റവ് ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ ;വിശദമാ�േമാ ?

സ�ാ�യ െമഡി�� �േവശന�മായി ബ�െ�� ഓ�ഡിന�സ്

90 of 114



292.�ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ െമഡി��  �േവശന�മായി ബ�െ�� ഓ�ഡിന�സ് ആദ�മായി എ�ാണ്

�റ�ിറ�ിയത്; ��ത ഓ�ഡിന�സിന് എ�് �തലാണ് �ാബല�ം ന�കിയി��ത്;

(ബി) ��ത ഓ�ഡിന�സിെല നിബ�ന �കാരം സ�ാ�യ െമഡി��  �ാപന�ളിെല

�േവശന�ം ഫീ�ം നിയ�ി��തി�� സമിതി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�

അംഗ��� സമിതി�ാണ് �പം ന�കിയത്;  ഓ�ഡിന�സിെല നിബ�ന �കാരം എ�

അംഗ��� സമിതി�ായി�� �പം ന�േക�ിയി��ത്;

(സി) �േവശന�ം,  ഫീ�ം നിയ�ി��തി�� സമിതി�െട �പീകരണം ഗസ�ി�

�സി�ീകരി�ണെമ� നിബ�ന ഓ�ഡിന�സി�  ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത

നിബ�ന�കാരം രാേജ�ബാ� െചയ�മാനായ സമിതി ആദ�ം �പീകരി�േ�ാ�  ��ത

�പീകരണം ഗസ�ി�  �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�� കാരണെമ�്

എ�റിയി�ാേമാ;

സ�ാ�യ െമഡി��േകാേളജ് �േവശനം

293.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ െമഡി��േകാേളജ് �േവശന�മായി ബ�െ��് എ� അേലാ�െമ�ക�

നട�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;

(ബി) അേലാ�്െമ�ക� നട��തി�ം കരാ� ഒ�െവ�ാ� സ��രായ �ാപന��െട കാര��ി�

�ട�  നടപടിക�  സ�ീകരി��തി�ം സ��ാ�  അലംഭാവം കാണി��തായ റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സ��യ െമഡി�� േകാേള�കളിേല�് ഒ� അേലാ�്െമ�് മാ�ം നട�ക�ം േശഷം സീ�് ഒഴിവ്

വരിക�ം െച�ാ�  ��ത സീ�കളിേല�് േ�ാ�് അ�ിഷ�  നട�ാ�� അവകാശം

മാേനെ��്ക��ാെണ� വാദം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഒ� അേലാ�്െമ�് എ�ത് േകാടതി�െട�ം എം.സി.ഐ.�െട�ം നി�േ�ശ���്

വി��മാെണ�കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

പരിയാരം ആ��േവദ േകാേളജ്

294.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രജത �ബിലി ആേഘാഷി�� ക�� ജി�യിെല പരിയാരം ഗവ�െമ�് ആ��േവദ േകാേളജി�

��തായി അ�വദി� പി.ജി.േകാ�ക� ഏെതാെ�യാണ്; ഈ േകാ�ക� എേ�ാ� ആരംഭി�ാ�

കഴി�ം;
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(ബി) പരിയാരം ഗവ�െമ�് ആ��േവദ േകാേളജിെ� സമ� വികസന�ിന് സ��ാ� എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

അംഗീകാരം റ�ാ�ിയ േന�ിംഗ് േകാേള�ക�

295.�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� സ��കലാശാല സം�ാന�് എ� േന�ിംഗ് േകാേള�ക�െട അംഗീകാരമാണ്

റ�ാ�ിയി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാമാണ് ആ േന�ിംഗ് േകാേള�ക�എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) അംഗീകാരം റ�ാ�ാ�� കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ� േന�ിംഗ് േകാേള�കളിലാണ് സീ�ക�  �റ�ി��ത്;  ഇതി�� കാരണ��

വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി.�െട മറവി� ��ിമ മ���ാമം ��ി�� സംഘടനക�െ�തിെര�� നടപടിക�

296.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.�െട മറവി�  ��ിമ മ���ാമം ഉ�ാ�വാ�  സം�ാനെ� മ��്

െമാ�വിതരണ�ാ�െട സംഘടനക� സ�ീകരി�ിരി�� നടപടി�മായി ബ�െ��് സം�ാന

��സ് ക�േ�ാള� അധി�ത��് എെ��ി�ം പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ിമ മ��് �ാമം ഉ�ാകാതിരി�വാ�  സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ ?

മ��ക�െട വിലനിയ�ണം

297.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ�  ഫാ�മസ��ി��  ൈ�സിംഗ് അേതാറി�ി�െട വിലനിയ�ണ പ�ികയി��

മ��ക��് സം�ാന�് മ�� ക�നിക�  അമിത വില ഈടാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�ാര��ി� ഫല�ദമായ നടപടിക� സ�ീകരി�് േരാഗിക��് നിയ�ിത വിലയി�

മ��ക� ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� േഹാമിേയാ ഡിെ��സറി-േബ��
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298.�ീ.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 മാേ�ാ��� സ��ാ� േഹാമിേയാ ഡിെ��സറി - േബ��

എ��തലാണ് �വ��നം ആരംഭി�ത്;  ഈ ഡിെ��സറി�് സ��മായി െക�ിടം

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  േഹാമിേയാ ഡിെ��സറിക��് െക�ിട�ം അ�ബ� സൗകര���ം

ഏ�െ��േ��ത് ആ�െട �മതലയാണ്;

(സി) ആരംഭി�് ഇ��ം വർഷ��  കഴി�ി�ം ജീവന�ാ��ം േരാഗിക��ം േവ� േടായ് ല�്

സൗകര�ം ഉ�െ�െട ആവശ�മായ യാെതാ� അടി�ാനസൗകര���ം േബ��  േഹാമിേയാ

ഡിെ��സറിയിൽ ഇ� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ� പരിഹരി�ാ� േവ� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ആ��േവദ േകാേളജിെല വിദ�ാ��ിക��് േപാ�്േമാ��ം നടപടിക� കാ��തി�� അ�മതി.

299.�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ ആ��േവദ േകാേളജിെല വിദ�ാ��ിക��് എറണാ�ളം ജനറ�  ആ�പ�ിയി�

േപാ�്േമാ��ം നടപടിക� കാ��തി�� അ�മതി ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം, ക�� ആ��േവദ േകാേള�കളിെല വിദ�ാ��ിക��് ലഭി�� ഈ സൗകര�ം

��ണി�റ ആ��േവദ േകാേളജിെല വിദ�ാ��ിക��ം ലഭ�മാ��തി�� അടിയ�ിര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ ?

�ീ ശാ�ീകരണ �വ��ന��

300.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ ശാ�ീകരണ �വ��ന��െട ഭാഗമായി എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാൻ

ഉേ�ശി��െത� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി വിവിധ ജി�കളി� നി�ം അടിയ�രാവശ����ായി തല�ാന നഗരിയി�

ഒ��് എ�ിേ��� �ീക��് താമസസൗകര�ം ഏ�െ����തിനായി ഏകദിന വസതി (One

Day Home) പ�തി നട�ിലാ��േ�ാ; എ�ിൽ ഈ പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ

എ�ം ഇതിനായി �ലം കെ��ിയി��ത് എവിെടയാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?
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സം�ാന വനിതാ ക�ീഷ�

301.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.��ഷ� കട��ി

,, െക. ആ�സല�

,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വനിതാ ക�ീഷെ� �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) വനിതാ ക�ീഷനി� രജി�� െച�� േക�ക� യഥാസമയം തീ��് ക��ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിനായി ജാ�താ സമിതിക� �വ��ി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈച�ഡ് െവ�െഫയ� ക�ി�ിക�െട�ം �വൈന� ജ�ിസ് േബാ��ക�െട�ം �ന:സംഘടന

302.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

�വൈന� ജ�ിസ് ആ�് �കാര�ളള ൈച�ഡ് െവ�െഫയ� ക�ി�ിക�ം �വൈന� ജ�ിസ്

േബാ��ക�ം �ന:സംഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

സം�ാന സാ�ഹ�േ�മ േബാ�ഡിെ� �വ��ന��

303.�ീ.െക. ദാസ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, സി.���

,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സാ�ഹ�േ�മ േബാ�ഡിെ� �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ ;

(ബി) ��ത േബാ�ഡിെ� ആഭി�ഖ��ി�  സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�  കൗ�സിലിംഗ്

െസ��ക� �വ��ി��േ�ാ ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േക� സാ�ഹ�േ�മ േബാ�ഡിെ� സഹായേ�ാെട �വ��ി�� എഫ്.  സി.  സി.  �െട  (

Family Councelling Centre) �വ��ന�� െമ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സാ�ഹ�േ�മ േബാ�ഡിെ� �വ��ന��  ��ത�  ശ�മാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െമാൈബ� ഇ�റ�െവ�ഷ� �ണി�ക�
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304.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� െമാൈബ�  ഇ�റ�െവ�ഷ�  �ണി�ക�െട

�വ��നം വിശദമാ�ാേമാ  ;  ഇത് എ�െനയാണ് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െമാൈബ�  ഇ�റ�െവ�ഷ�  �ണി�ക�െട �വ��നം നട�ാ���മായി ബ�െ��് 

ഒ�േ�ഷണ� െതറാ�ി�കെള നിയമി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െമാൈബ� ഇ�റ�െവ�ഷ� �ണി�ക�െട �വ��നം സം�ാന�്എവിെടെയാെ�യാണ്

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;  ഈ പ�തി�് ഏത് വ��ാണ് േമ�േനാ�ംവഹി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കി�� ഗാർ�ൻ �വർ�നം

305.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംഥാനെ� കി��  ഗാ���ക�െട �വ��ന�ി�  ഏെതാെ� നിയ�ണ�ളാണ്

സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ഇത് നിലവി�ളള ഏത് നിയമ�കാരമാണ്;  വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) ഇ�രം സ�കാര� കി��  ഗാ���കളി�  ��ികേളാട് കാ�� �രത�് കടി�ാണി��തിന്

എെ��ാം നടപടിക�  നാളി�വെര സ�ീകരി�;  ഇത�സരി�് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��

നടപടിക� എെ��ാം?

(സി) ഇ�രം �ാപന�ളി�  നിരീ�ണ ക�ാമറ �ാപി�ണെമ�് കാണി�് ഏെത�ി�ം

സ��ലേറാ, ഉ�ര�കേളാ �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� േപാലീസ് അധികാരിക��് എെ��ി�ം അധികാരം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

വേയാമി�ം പ�തി

306.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക. െക. രാമച�� നായ�

,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ജന��െട േ�മ�ി�ം സംര�ണ�ി�മായി എ�ാ നഗരസഭകളി�ം ആേരാഗ� വ��ിെ�

േന�ത��ി� വേയാമി�ം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ��ായി വേയാ-അ�തം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;
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(സി) വേയാജന���ായി നട� വ�ഷം ഒ� ജി�യി�  ഒ� വീട് വീതം നി��ി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇതിനായി എ� �ക വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

വേയാമി�ം പ�തി

307.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹികനീതി വ��് നട�ിലാ�ി വ�� വേയാമി�ം പ�തി�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വേയാജന���് ���ത പ�തി െകാ�് എെ��ാം സഹായ��ം സൗകര���മാണ്

ലഭി��ത് എ� വ��മാ�േമാ;

(സി) ടി പ�തി ഇേ�ാ� �ാമ - േ�ാ�് തല�ളി� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� �ാമ - േ�ാ�് തല�ളിേല�് പ�തി വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� സാ�ഹ�നീതി വ��ിെല ഒഴി�ക�

308.�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� ഏെത�ാം ത�ികകളി�  എ� ഒഴി�ക�

ഉെ��� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� എേ�ാ� നിക�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

സാ�ഹ�നീതി വ��ി�കീഴി� �വ��ി�� ബ�സ് ��ക�

309.�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ�നീതി വ��ി�കീഴി� എ� ബ�സ് ��ക� �വ��ി���്? ഇതി�

ഏെത�ാം ��ക��ാണ് എ�ഡഡ് പദവി ന�കിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

(ബി) ആല��  പ�ായ�ി�  �വ��ി�� ബ�സ് �ളിെ� �വ��നം സ��ാ�

വിലയി��ിയി�േ�ാ?ഈ �ളിന് എ�ഡഡ് പദവി ന�കാ� ആവശ�മായ നടപടി സ��ാ�

സ�ീകരി�േമാ? വിശദാംശം ന��േമാ?

േ�ഹ���ം പ�തി

310.�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മാതാപിതാ�ളി�  ആെര�ി�ം മരി�േപായാ�  അവ�െട മ���് പഠി�വാ�  �തിമാസം

ധനസഹായം ന��� 'േ�ഹ���ം' പ�തി എ�ാണ് ആരംഭി�ത്;

(ബി) അ��  മ�ല�ിെല എ� വീതം വിദ�ാ��ിക��് ഏെത�ാം വ�ഷ�ളി�  ഈ പ�തി

�കാരം സഹായം ന�കി ;

(സി) എ� വ�ഷമായി ഈ പ�തി �കാര�� �ക ന�കാെത �ട�ി�ിട�� എ�് വ��മാ�ാേമാ

;

(ഡി) ഈ പ�തി �കാര�� �ക �ട�ാനിടയായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ഇ) ഈ പ�തി �കാര�� �ക �ട�ം �ടാെത ലഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

അ�ണവാടികളിെല ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടി

311.�ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� നീതി വ��ിന് കീഴി�ളള അ�ണവാടികളി� വ���, െഹ��� ത�ികകളി� ഒഴി�ക�

നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി� ��ത ത�ികകളി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;

(സി) വ��ല നിേയാജകമ�ല�ിെല അ�ണവാടികളി� ടീ��, വ���, െഹ��� ത�ികകളി�

എ� ഒഴി�ക� നിലവി��് ;

(ഡി) ഒഴി�ക� യഥാസമയം നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാ��ായി നട�ാ�ിയി�ളള പ�തിക�

312.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, ബി.സത��

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഭി�േശഷി�ാ��ായി നട�ാ�ിയി�ളള പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ാ��ായി  'അ�യാ�'  എ� േപരി�  �േത�ക പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭി�േശഷി ആരംഭ�ി� തെ� കെ���തിന് എ�ാ ജി�ാ േക��ളി�ം "ഏ�ലി ഡി���

െസ�� "�ാപി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ഭി�േശഷി�ളളവ��ായി വികലാംഗ േ�മ േകാ��േറഷ� വഴി ൈ�ൈസ�ി�, വീ� െചയ�,

വാ��, �വണ സഹായി �ട�ിയ ഉപകരണ��  വിതരണം െച�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
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ന��േമാ?

േറഷ� കാ�ഡ് ��ഗണനാ പ�ികയിെല അനർഹർ

313.�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കാ�ഡ് ���ി ന���തിനാ�� ഡി�േറഷ�  േഫാറം ഏ� വ�ഷമാണ്

കാ��ടമകളി� നി�ം സ�ീകരി�ി��ത് ;

(ബി) േറഷ� കാ�ഡ് ഡി�േറഷനി� വ�തക� മറ�െവ�് ��ഗണനാ പ�ികയി� കയറി�ടിയവെര

ഒഴിവാ�ി പകരം അ�ഹത��വെര ഉ�െ����തിന് നിലവി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) നാളി�വെര എ� കാ��ടമകെള അന�ഹരാെണ�് കെ��ി ��ഗണനാ ലി�ി�  നി�ം

ഒഴിവാ�ിയി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േറഷ�കടകളിെല കംപ���വ�കരണം

314.�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�താ നിയമം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി േറഷ�  കടകളി�  ക����വ�കരണം

നട��തി�� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� എ� േറഷ� കടകളിലാണ് ക����വ�കരണം നട�വാ��ത്;

(സി) ക����വ�കരണ�മായി ബ�െ�� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക����വ�കരണ നടപടികൾ നടപടിക�  എ�േ��് ���ീകരി�വാ�  കഴി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഇ-േപാ��് േറഷ� സംവിധാനം

315.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-േപാ��് േറഷ� സംവിധാനം നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��ത സംവിധാന�ിെ� സവിേശഷതക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സംവിധാനം നട�ിലാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?
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ജി.എസ്.ടി.�ല��ാ�� വില�യ�ം

316.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയ സാഹചര��ി� െപാ�വിപണിയി� വില�യ�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് െപാ�വിതരണ വ��ം ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��ം എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി� എ�റിയി�േമാ?

േറഷൻ കാർഡ് വിതരണ�ിെല അപാകതകൾ

317.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

��തായി േറഷ�  കാ�� ലഭി�േ�ാ�  അ�ഹരായ പല�ം ബി.പി.എൽ വിഭാഗ�ി�  നി�്

ഒഴിവാ�െ��താ�ം അന�ഹരായ പല�ം ബി.പി.എൽ പ�ികയി�  ഉ�െ��താ�ം പരാതിക�

ഉയ�� സാഹചര��ി�, അന�ഹെര ഒഴിവാ��തി�ം, മാരകേരാഗ�� ബാധി�വരട���

അ�ഹരായവ��്ബി.പി.എൽ കാ�ഡ് ന���തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ േറഷ� കാർഡിൽ വ� അപാകതക�

318.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� വിതരണം െച� �തിയ േറഷ� കാർ�കളിൽ വ�ാപകമായ േതാതി�

അപാകതക� ഉളള വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ബി.പി.എൽ/എ  .പി.എൽ അപാകതക�  പരിഹരി��തി�ം ഉയ�� വ�മാന�ളള സ��ാ�

ജീവന�ാ� ഉ�െ�െട�ളളവ� ബി.പി.എൽ-ൽ ഉ�െ��് ആ��ല��� പ��ത് തട��തി�ം

ഉ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ േറഷ� കാ�ഡ്

319.�ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� േപ��ാണ് ഇനി�ം �തിയ േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം

െച�ാ��ത്;

(ബി) വിതരണം െച�വയി� പരാതി ലഭി�ത് എ� േപരി� നി�ാണ്;

(സി) �േയാറി�ി വിഭാഗ�ിലായി�� മ��െ�ാഴിലാളിക�, ക�ഷകെ�ാഴിലാളിക�, മ�ിതര

െതാഴിലാളിക�, ഇട�ര�ാ�  എ�ിവെര േനാ�  �േയാറി�ിയി�െ���ി �തിയ േറഷ�

കാ�ഡ് അ�വദി� എ� േക�ക� ഉ�ായി��്;

(ഡി) ഇ�െന�� േക�കളിൽ എ�െയ�ം നാളി�വെര പരിഹരി�ി��്;  ബാ�ി�ളളവ

എ�േ��് പരിഹരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ ഭ�� �ര�ാ മിഷ�

320.�ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ�� �ര�ാ മിഷെ� ഭാഗമായി �ന� നി��യി� ബി.പിഎ� ,എ.പി.എ� ലി�കളി�

വ� അപാകതക�  പരിഹരി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അന�ഹെര ബി.പി.എ�  പ�ികയി�  നി�ം ഒഴിവാ�ി അ�ഹരായവെര ഉ�െ���ി �തിയ

േറഷ� കാ�ഡ് �ന� നി��യി�് ന���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്

എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓണ�ിന് ��പ് ബി.പി.എ�, എ.പി.എ� ലി�ിെല അപാകതക� പരിഹരി�് ന���തി�ളള

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം

321.�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� �തിയ േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം ���ീകരിേ�ാ ;

(ബി) എ.പി.എ�, ബി.പി.എ�. പ�ിക തരംതിരി��തി� വ�ി�ളള അപാകതക� പരിഹരി��തിന്

എ� വെര സമയം അ�വദി�ി��്; ഇതി�ളള അേപ�ക� ആ��ാണ് െകാ�േ��ത്;

(സി) ദീ�ഘകാലമായി ചികി�യി�  കഴി�� േരാഗികെള കാ�ഡി�  ഉ�െ��ി�െ��ി�  അ�രം

കാ�ഡ് ഉടമക��് ബി.പി.എ�. കാ�ഡ് അടിയ�ിരമായി ലഭ�മാ��തിന് േവ� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ ?

�തിയ േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം

322.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എ�ാ ജി�കളി�ം �തിയ േറഷ�  കാ�ഡ് വിതരണം െച��തി�� നടപടി�മ��

���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) അന�ഹരായ ആ�ക�  �തിയ േറഷ�  കാ�ഡിെല ��ഗണനാ വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ��ക�ം

അ�ഹരായവ� ഒഴിവാ�െ��ക�ം െച� എ� വ�ാപക പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പരാതി പരിേശാധി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്;

(ഡി) അ�ഹരായവ��് മാ�ം ��ഗണനാ വിഭാഗം േറഷ�  കാ��ക�  ഉറ�ാ�ാ�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�െമ� വ��മാ�ാേമാ ?

�തിയ േറഷ� കാ�ഡിെല അപാകതക�

323.�ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ന�കിയി�� �തിയ േറഷ� കാ�ഡിെല അപാകതക� ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയത് പരിഹരി�് ന���തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ?

�തിയ േറഷ� കാ��ക�

324.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ േറഷ�  കാ��ക�െട വിതരണം ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

കാ��ക� ���മാ�ം എ�േ��് വിതരണം െച�ാ� കഴി�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��തായി വിതരണം െച� കാ��കളി�  വ�ാപകമായി െത�ക�  വ�ി�ളള സാഹചര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ പരിഹരി��തിനാവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ഗണനാ വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ��വാ�  അ�ഹരായ �ണേഭാ�ാ���് കാ�ഡ് മാ�ി

ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ ജി�യി�ം വിവിധ വിഭാഗ���ായി �േത�കം ക�ാ� നി�യി�ി�േ�ാ;

ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി�ാേണാ ക�ാ� നി�യി�ിരി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

�തിയ േറഷ� കാ��ക�

325.�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �തിയ േറഷ� കാ��കളി� എ.പി.എ� , ബി.പി.എ� വിഭാഗ�ളി� ഉ�െ��

അന�ഹെര കെ��ി മാ��� വ���തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�്
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വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �വ��ന�ിന് േ�ാ�് െച�ിംഗ് വ�ാപകമായി നട�� കാര�ം ആേലാചി�ാേമാ?

�തിയ േറഷ� കാ��ക�െട വിതരണം

326.�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ� കാ��ക�െട വിതരണം ���ിയായി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ േറഷ�  കാ��കളിെല വിവര�ളി�  അേനകം െത�ക�  കട��ടിയതായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േറഷ� കാ��ക� ����തിന് അവസരം ലഭി�ാ�വ��് അതി�� അവസരം ന��േമാ;

ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�തിയ േറഷ� കാ��കളിെല അപാകതകൾ

327.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ�  കാ��ക�  ത�ാറാ��തി� ��് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ�

എ.പി.എ�/ബി.പി.എ� ��ംബ�� ഉ�ായി�� എ�് താ��് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ േറഷ�  കാ��ക�  ത�ാറായേ�ാ�  ജി�യി�  ��ഗണനാ ��ി�  എ� ��ംബ��

ഉ�െ�� എ�് താ��് തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ��ംബ��  ��് എ.പി.എ�  ആയി�േ�ാ ബി.പി.എ�  ആയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജി�യി�  എ� േനാ�  �േയാറി�ി ��ംബ�ളാണ് �തിയ േറഷ�കാ�ഡ് ത�ാറായേ�ാ�

ഉ�ത്;

(ഇ) ഇതി� �േയാറി�ി വിഭാഗ�ി� െപേട� ��ംബ�� ഉേ�ാ;

(എഫ്) ��ത അപാകതകൾ പരിഹരി�ാ�  എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ ?

�തിയ േറഷ� കാ��കളിെല െത�ക�

328.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.പി.സജീ��

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ� കാ�ഡിെ� വിതരണം എ�ാ ജി�യി�ം ���ിയാേയാ, വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിതരണം െച� �തിയ േറഷ�  കാ��കളി�  പലതി�ം െത�ക�  കട��ടിയത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�, െത�ക� പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

വിവരി�േമാ;

(ഡി) ശരിയായ വിവര�� ന�കിെയ�ി�ം �തിയ പല േറഷ� കാ��കളി�ം െത�് കട��ടിയത്

പരിഹരി��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിപണി ഇടെപട� പ�തിക�

329.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, �രളി െപ�െന�ി

,, ഒ. ആ�. േക�

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം െപാ�വിപണിയി� ഫല�ദമായി ഇടെപ��തിനായി

എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി��രി�ി��ത്;

(ബി) വ�� ഓണ�ാല�് അവശ�സാധന��െട വില വ��ന തട��തിനായി എെ��ാം ����

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഉ�വ സീസ�കളി�  വില�യ�ം പിടി� നി���തിനായി സം�ാന�ടനീളം

സൈ�േകാ�െട �േത�ക ന�ായവില േ�ാ�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വില�യ�ം തട��തിനായി ശാ��ീയമായ പ�തിക�  ആ��ണം െച��തിനായി വില

നിയ�ണ െസ� �നഃസംഘടി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

അരിവില

330.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, സ�ി േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അരിവില വ��ി�് കിേലാ�്  55  �പ കട�ത് സാധാരണ�ാെര

�തിസ�ിയിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) അരിവില �മാതീതമായി വ��ി�ത് െപാ�വിപണിയി�  ഇടെപ��തി�  സ��ാരി��ായ

പരാജയമാെണ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(സി) ഓണ�ാല�് �റ�വില�് അരി ലഭ�മാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ി ആ�ായിെല ക�ഷകരി�  നി�ം േനരി�് അരി സംഭരി��തിന്

പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േറഷ� കാർഡ് ��ഗണന മാനദ���

331.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ� കാ��ക�െട വിതരണം ���ിയായി�േ�ാ ; ഇെ��ി� എ� ശതമാനം

���ിയായി ; ഏത് തീയതി�് വിതരണം ���മാ�ാ� സാധി�ം എ�റിയി�ാേമാ ;

(ബി) േറഷ� കാ�ഡിെല ��ഗണന നി�യി�ത് ഏത് മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�്

അറിയി�ാേമാ ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� അംഗീകരി� ��ഗണനാ പ�ികയ�സരി�ാേണാ കാ��കളി�

��ഗണന നി�യി�െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) ��ഗണനാ ലി�ി�  ഉ�െ�ടാെത േപായ അ�ഹരായ ആ�കെള ഉ�െ����തിന്

പരിഹാരമാ���� എെ��ി��േ�ാ ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

െന�് സംഭരണ �ടി�ിക �ക

332.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�് സംഭരണം നട�ിയ വകയി� എ� േകാടി �പയാണ് വിതരണം െച�ാ� ബാ�ി��ത്;

(ബി) ��ത �ക വിതരണം െച�ാ�  ഇ� കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് എ�െകാ�ാണ്എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� േകാടി �പയാണ് േക� വിഹിതമായി ലഭിേ��െത�റിയി�േമാ  ;  ഇതി� എ� േകാടി

ഇനി�ം ലഭ�മാകാ��്;

(ഡി) േക�വിഹിതം യഥാസമയം ലഭ�മാ�ാ�  ആവശ�മായ ഇടെപട�  സ��ാ�  നട�ാ�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം

333.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം ���ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ഇന�ളിലായാണ് േറഷ�കാ��ക�  ന�കിയി��ത്;  ഓേരാ കാ��ടമ�ം

എെ��ാം ആ��ല���ാണ് ലഭി�ക;
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(സി) ആെക എ� കാ��ടമകളാണ് നിലവി�  േകരള�ി��ത്;  വിവിധ ഇന�ളിലായി��

കാ��ക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ?

(ഡി)

േറഷ� കടകളി� ���ലരി

334.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�മാസ�ളായ വ�ഷകാല�് േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല മി� േറഷ� കടകളി�ം പ�രി മാ�ം

വിതരണം െച�ാനിടയായത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആവശ��ിന് ���ലരി േറഷ�  കടക�  വഴി വിതരണം െച��തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

േറഷ� കാ�ഡിെല അപാകത

335.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിതരണം െച� േറഷ�  കാ��കളിെല അപാകത പരിഹരി��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ി� വ�ി��ം,  താമര�ളം,  �റനാട്,  പാലേമ�, �ന�ര,

തഴ�ര,  െതേ��ര,  മാേവലി�ര നഗരസഭ എ�ിവിട�ളി�  നി�ം േറഷ�  കാ��മായി

ബ�െ��് ലഭി� പരാതിക� എ�െയ�് പ�ായ�് അടി�ാന�ി� വ��മാ�േമാ; ഈ

പരാതികളിേ�� സ�ീകരി� നടപടി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േറഷ� കാ�ഡിെല ��ഗണന പ�ിക

336.�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇേ�ാ�  വിതരണം െച� േറഷ�  കാ�ഡിെല ��ഗണന പ�ികയി�െ�� അന�ഹെര

ഒഴിവാ�ാ�ം അ�ഹരായവെര ഉ�െ���വാ�ം എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�െത�റിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഇതിനായി ത�ാറാ�ിയ മാനദ���െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) അപാകതക�  പരിഹരി�് സമയബ�ിതമായി േറഷ�  കാ�ഡ് വിതരണം െച�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� ആയത് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� കാ�ഡിെല അപാകതക�
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337.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  വിതരണം െച�െകാ�ിരി�� േറഷ�  കാ��കെള�റി�� അപാകതക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ എെ��ാം അപാകതകെള� വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറഷൻ കാർഡിെല അപാകതക�  പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

അരിവില വ��നവ് നിയ�ി��തിന് നടപടി

338.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അരി�െട വില ഗണ�മായി വ��ി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അരിവില നിയ�ി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

േറഷ� കാ�ഡിെ�റ എ�ം

339.�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ�  കാ��ക�  ���ി ന�കിയ� �കാരം എ� േറഷ�  കാ��ക�

നിലവി��് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ .എ .ൈവ കാ�ഡ് , ��ഗണനാ വിഭാഗം ,െപാ�വിഭാഗം, സ�ിഡി എ�ിവ എ�

വീത��്;

(സി) ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം അ�വദി� ഭ��ധാന���െട അളവ് മാസ�ി�  എ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

േറഷ� സാധന��െട വിതരണം ശ�ിെ����തി�� നടപടിക�

340.�ീ.എസ്.ശർ�

,, െക. ബാ�

,, എം. നൗഷാദ്

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  സാധന��  കരി��യി�  വി��െ���ത് തട��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) േറഷ�  സാധന��െട വിതരണം ക����വ��രി��തി�� നടപടിക�  ഏത്
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ഘ��ിലാെണ�ം എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാ��ടമക� വാ�� േറഷ� സാധന�െള�റി�� വിവര�� ക���� വഴി അറി��തിന്

ഇ-േപാസ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േറഷ�  സാധന��െട വാതി��ടി വിതരണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

ഇതിനായി േഗാഡൗ�ക� കെ��ിയി�േ�ാ എ�ം ഇത് എ�േ��് ���മായി നട�ാ�ാ�

സാധി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െചാ�ി �ാമപ�ായ�ിെല മാേവലി െമഡി�� േ�ാ�

341.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല െചാ�ി �ാമപ�ായ�ി� ബ�.  മ�ി വാ�ാനം െച�

മാേവലി െമഡി�� േ�ാ� എ�് �വ��ന സ�മാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ?

��തായി അ�വദി� േറഷ� കാ��കളിെല അപാകതക�

342.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി അ�വദി� േറഷ�  കാ�ഡി�  പിഴ�ക�  സംഭവി�തായ റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എസ്.എസ്.എ�.സി.  േതാ� വിദ�ാ��ിെയ കാ�ഡി�  സിവി�  സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ�യായി

േരഖെ���ിയ റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(സി) േനരെ� 300 �പ വ�മാനം േരഖെ���ിയ ഇവ�െട കാ�ഡി� ഇേ�ാ� അത് 5,80,125

�പയാെണ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ഡി) േറഷ� കാ�ഡിെല ഇ�രം അപാകതക� കാരണം ഒേ�െറ ദരി� ��ംബ���് അ�ഹമായ

ചികി�ാ സഹായമട��� ഒേ�െറ ആ��ല��� ന�മാ�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ഉേദ�ാഗ�തല�ി�  സംഭവി� വീ�ക�  കാരണം അ�ഹമായ ആ��ല�ം

നിേഷധി�െ��വ��് ആയത് എ��ം േവഗം ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

മണ��ി മാേവലി േ�ാ� ��� മാേവലിയായി ഉയ���തിന് നടപടി

343.�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തഴവ �ാമപ�ായ�ിെല മണ��ിയി�  �വ��ി�� മാേവലി േ�ാറിെ� �തിമാസ

വി�വരവ് എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�നാഗ��ി താ��ി�  �വ��ി�� മാേവലി േ�ാ�ക�െട  2017  െമയ്  1  �ത�  31

വെര�� വി� വരവ് എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉയ�� �തിമാസ വി�വര�� മണ��ി മാേവലിേ�ാ� ��� മാർ��് ആയി ഉയ���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

��ഗണനാ പ�ികയിൽ നി�് ഒഴിവാ�െ��വർ

344.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� ബി.പി.എ� വിഭാഗ�ി�െ�� അ�ഹരായ നിരവധിയാ�ക� ��ഗണനാ പ�ികയി�

നി�് ഒഴിവാ�െ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ികജാതി-പ�ികവ���ാ�, ��ബല വിഭാഗ�ി�െ��വ�, �രിതമ�ഭവി��വ�, ��തര േരാഗം

ബാധി�വ�, എ�ി�െന ��ി���ഭവി��വ� പ�ികയി� നി�ം ഒഴിവാ�െ��ത് തി��ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാ�നാട് മാേവലിേ�ാ�

345.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല വാ�നാടി�  മാേവലിേ�ാ�  ആരംഭി��തി��

നിേവദന�ി�  സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�  വിശദമാ�േമാ;  ��ത നിേവദനം ലഭി�ത്

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വാ�നാട് േക�മാ�ി മാേവലിേ�ാ� ആരംഭി��തിന് സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െന�ിെ� സംഭരണ വില

346.�ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ിെ� സംഭരണ വില വ��ി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  നി�യി� സംഭരണ വില എ�യാെണ�ം ഇതി�  േക� ഗവ.  െ� വിഹിതം

എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െന�് സംഭരണ�ിന്  2017  July  1  വെര എ� �പ �ടി�ികയിന�ിൽ ന�കാ��്;

വിശദമാ�ാേമാ?

108 of 114



നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില

347.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില അമിതമായി വ��ി�� കാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) വില നിയ�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മാേവലിേ�ാ�ക� ഇ�ാ� പ �ായ�കളി� �തിയ മാേവലി േ�ാ�ക� ആരംഭി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മാേവലിേ�ാ�കെള ൈഹ��മാ���കളാ�ി മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) േകാ���  നിേയാജക മ�ല�ി�  ഇ�ര�ി�  മാേവലിേ�ാ�ക�  ആരംഭി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; ഇതിനാവശ�മായ നി�േ�ശം ന��േമാ?

നിേത�ാപേയാഗ വ���െട വിലവ��നവ്

348.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അരി, പ��റി എ�ിവയട��� നിേത�ാപേയാഗ വ���െട വില �തി�യ��

സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അരി, ത�ാളി, െചറിയ ഉ�ി �ട�ിയ ഭ��വ���െട വില ഇേ�ാ� കിേലാ�് എ�

�പ വീതമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് അ�� അ�വ�ഷേ��് വില�യ�മി� എ� സ��ാരിെ� �ഖ�ാപനം തകിടം

മറി��താണ് ഇേ�ാഴെ� വില�യ�െമ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഓണ�ം ബലിെപ��ാ�ം വ� േച�� സാഹചര��ി� നിേത�ാപേയാഗ വ���െട

വിലനിയ�ി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) കഴി� ആ� മാസ�ിനിട�് വില�യ�ം നിയ�ി�ാ� ൈകെ�ാ� നടപടിക�െട വിശദാംശം

ന��േമാ?

ഓണ�ാലെ� വില�യ�ം തടയാ� നടപടി

349.�ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ാല�് വില�യ�ം ഉ�ാകാതിരി�ാ�  സ�ീകരി�ി�� ��ക�ത�  നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി എസ് ടി �മായി ബ�െപ�് വ�േതാതി� ��ിവ��് നട�താ�ം ഇ� ഓണവിപണിെയ
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ല��മാ�ിയാെണ��� വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�രം ��ിവ�ിെനതിെര

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വില�യ�ം തട��തി�ളള നടപടി

350.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വില�യ�ം തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സിവി�  സെെ�സ് േകാ��േറഷ�  മ�് സം�ാന�ളി�  നി�ം സാധന��  വാ��തിന്

ഇടനില�ാ��് എെ��ി�ം പ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ി മ�് സം�ാന വിപണികളി�  നി�ം സാധന��  േനരി�്

വാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വിപണി വില പിടി�് നി���തി�ം �ണേമ��ളള സാധന��  വിതരണം െച��തി�ം

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ?

വിലവ��ന തട��തി�� പ�തിക�

351.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിലവ��ന തട��തിനായി എെ��ാം ��  ക�ത�  പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി വിലനിയ�ണ െസ�ക�  �ന:സംഘടി�ി�് അതിെ� �വ��ന��

��ത� കാര��മമാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) മാേവലി േ�ാ�ക� ഇ�ാ� പ�ായ�കളി� അവ ആരംഭി�് െപാ�ജന���് ന�ായമായ

വില�് നിേത�ാപേയാഗ സാധന�� ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഓണ��ക�

352.�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ാല�് എ� ഓണ��ക� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ായ�് അടി�ാന�ി� ഓണ��ക� ആരംഭി�േമാ;
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(സി) ഓണ�ാല�് അവശ�സാധന��െട വില�യ���ാകാതിരി�ാ�  മാേവലി േ�ാ�ക�െട�ം

െപാ�വിതരണ േക���െട�ം �വ��നം കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

േറഷ�കാ�ഡ് വിതരണം

353.�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം ���ിയായി�േ�ാ ;

(ബി) നിലവി�� േറഷ�  സംവിധാന�ി�  ഏെതാെ� വിഭാഗ���് േറഷ�  കാ�ഡ്

അ�വദി�ി�െ��ം,  ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� ��ംബ��  ഉ�െ��ി��് എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ വിഭാഗ�ി��� കാ��ടമക��് ന��� ഭ��ധാന���െട അള�ം വില�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം ലഭ�മാ�� മ�ാ��ല��� എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ��ഭ�താനിയമം

354.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ഭ�താനിയമം സം�ാന�് ���േതാതി� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��കാരം നട�ിലാേ�� വാതി��ടി വിതരണം ഏെതാെ� ജി�കളി�  ഇതിനകം

ആരംഭി�ി��്; വാതി��ടി വിതരണം നട�ിലാേ�� തീയതി എ�ായി��;

(സി) വാതി��ടി വിതരണ�ിനായി സൈ�േകാ േഗാഡൗ�ക�  സ�മാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി�

ഇതിനകം എ� േഗാഡൗ�ക� കെ��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േറഷ� കടകളി� ആധാ� അധി�ിതമായ ബേയാെമ�ിക് സാേ�തിക വിദ��െട പി�ബല�ി�ളള

ക����വ��രണം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;ഇെ��ി�  എ�േ��് �ാവ��ികമാ�വാനാണ്

ഉേ�ശി��ത് വ��മാ�േമാ?

��ബലവിഭാഗ�െള ��ഗണനാ പ�ികയി� ഉ�െ����തിന് നടപടി

355.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം
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മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ഭ�താ നിയമ�കാരം ത�ാറാ�ിയ ��ഗണനാ പ�ികയി�  നി�ം �റ�ായ

��ബലവിഭാഗ�െള പ�ികയി� ഉ�െ����തിന് ക�മ പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) പ�ികയി�  ഇടംപിടി� അന�ഹെര ഒഴിവാ�ി സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി���വെര

ഉ�െ����തിനായി മാനദ��ളി�  മാ�ം വ���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ  ;  വിശദാംശം

ന��േമാ ;

(സി) എ�േഡാസ�ഫാ�  ഇരക�, ക�ാ�സ�  ബാധിത�, മ��െ�ാഴിലാളിക�, പ�ികജാതി-

പ�ികവ��വിഭാഗ��  എ�ിവെര ��ഗണനാ പ�ികയി�  ഉ�െ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഭ��വ���െട വില�യ� നിയ�ണം

356.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�� ഓണ�ാല�് ഭ��വ���െട വില�യ� നിയ�ണ�ിനായി സ�ീകരി�ി��

നടപടിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാം;

വിശദമാ�േമാ ?

വില�യ�മി�ാ� ഓണം

357.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, സ�ി േജാസഫ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വില�യ�മി�ാ� ഓണം ആേഘാഷി��തിന് സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷെ�

ആഭി�ഖ��ി� നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) പ��റി�ം പലവ��ന���ം അമിതമായി വില വ��ി�ത് സാധാരണ�ാ�െട ��ംബ

ബ�ജ�ിെന സാരമായി ബാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��െന ഉയ�� വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�� നടപടിക�

കേ�ാള�ി� �തിഫലി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഓണ�ാലേ��� അരി

358.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�� �കാശ്

,, അ�പ് േജ�ബ്
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,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ാല�് േകരള�ിനാവശ�മായ അരി ലഭ�മാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� േനരി�് അരി സംഭരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) കഴി� വ�ഷെ� അേപ�ി�് അരിവിലയി� വ��ന��ായി�േ�ാ;

(ഡി) ആ�യിെല മി�ടമക��് ന�കാ�ളള �ടി�ിക ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

�തിയ േറഷ� കാ��ക�

359.�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി അ�വദി� േറഷ� കാ��കളി� ��ഗണനാ�മം നി�യി��തി�

വ� അപാകതക�  പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ��വ� താ��കളി�ം കാ�ഡ് വിതരണം ���ീകരിേ�ാ;ഇെ��ി� ഏെത�ാം

താ��കളിലാണ് ���ീകരി�ാ��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

�തിയ േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം

360.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ�കാ�ഡ് വിതരണം ���ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� എ� ശതമാനം �ർ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി�ം വിതരണം െച�ാ�� േറഷ�  കാ��ക�  േറഷ�കടക�  വഴി വിതരണം െച�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േറഷ�കാ�ഡി� ഉ�ായി�� പിഴ�ക� തി���തി�� നടപടി�മ�� വ��മാ�ാേമാ?

അളേവാ വിലേയാ േരഖെ���ാെത�� പാ�ിം�ക�

361.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടിെവ� ��ികളി�ം അരി �ട�ിയ സാധന��െട പാ�ിംഗി�ം അളേവാ വിലേയാ

േരഖെ���ാെത വി��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; ഇ�രം പരിേശാധനകളി� ��പ് ��ിമം ക�
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പിടി� �ല�ളി� വീ�ം പരിേശാധന നട�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ബി) സിനിമാ തിേയ��, േഹാ��ക�, റേ�ാറ�ക�  എ�ിവിട�ളിെല േഷാ�കളി�  പാ�്ഡ്

��ികളി�ം ടി�കളി�ം വി��� സാധന���് യേഥ�ം വില ഈടാ��കാര�ം പരിേശാധി�്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) വിമാന�ാവളം,  െറയി�േവ േ�ഷ�  ഇവിട�ളിെല കേഫകളി�ം ടീ േഷാ�കളി�ം �ാ�്

പാ�ല�കളി�ം ഭ�ണ സാധന���് അമിതവില ഈടാ�വാ� അവ��് അധികാര�േ�ാ;

പരിേശാധി�് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

�ാൻഡഡ് ഉ�പ��ൾ�് അധികവില

362.�ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, എ. െക. ശശീ��

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി �ാബല��ിൽ വ�േതാ��ടി വ�ാപാര �ാപന��  വിവിധ �ാൻഡഡ്

ഉ������് എം.  ആർ.  പി െയ�ാൾ അധിക വില ഈടാ��െവ� പരാതി ��യിൽ

െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ��ത പരാതി പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

30-07-2017

�േ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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