
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

ഏഴാം സേ�ളനം

2017 ഓഗ�്  14, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--361]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1639 �ത� 1829 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി : 1830 �ത� 1947 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 1948 �ത� 1999 വെര

സ��ാ� േമഖലയിെല ന�ിംഗ് വിദ�ാ��ികെള സ�കാര� ആ�പ�ികളി� േജാലി�് നിേയാഗി� നടപടി

T 1639.�ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ�  നട�ിയ സമരെ� േനരി�വാ�  ക��

ജി�ാ കള�� നിേരാധനാ� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) സമരം നട� സ�കാര� ആ�പ�ികളി� സ��ാ� േമഖലയിെല ന�ിംഗ് വിദ�ാ��ികെള േജാലി�്

നിേയാഗി�് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ന�ിംഗ് പഠനം ���ിയാ�ി ന�ിംഗ് കൗ�സിലി�  രജി��  െച�ാ� വിദ�ാ��ികെള

ഇ�കാരം ആ�പ�ികളി� േജാലി�് നിേയാഗി�ത് ഏത് ച��ിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�്

വിശദമാ�േമാ ?

പി.എസ്.സി. �േഖനയ�ാെത നട�ിയ നിയമന��

1640. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാറിെ� കാല�് വിവിധ വ��ക�, അ�ബ� �ാപന��, െവയ� ഹൗസിംഗ്

േകാ��േറഷ�  ഉ�െ�െട�� മ� േകാ��േറഷ�ക�  ,െപാ�േമഖലാ �ാപന��

�ട�ിയവയിൽ സ��ാ�  ശ�ളം  (സ��ാ�  ഫ�ി�  നി�ം ന���ത്)  ന���

ത�ികകളി�  പി.എസ്.സി �േഖനയ�ാെത നട�ിയ നിയമവി���ം നിയമ വിേധയ�മായ

നിയമന�� സംബ�ി� വിശദംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം നിയമന�ളി� പരാതിക�െട അടി�ാന�ി� വിജിലൻ�ൾെ�െട അേന�ഷണ��

നട� േക�കൾ എ�;  എ� േപെര ���ാരായി കെ��ി  ;  എ� നിയമന��  റ�ാ�ി;

േകാടതിക�മായി ബ�െ��കിട�� എ� േക�ക� ഉ�്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കഴി� സ��ാ� കാലയളവിെല ഇ�രം അനധി�ത നിയമന�� റ�ാ�ാ�ം അേന�ഷണ��
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ഫല�ദമാ�ി ���ാെര കെ��ി മാ�കാപരമായ ശി� ന�കാ�ം എ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ� �ലം കേ�റി നി��ി� ആരാധനാലയ��

1641. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ� �ലം കേ�റി നി��ി� എ� ആരാധനാലയ��  ഉെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആരാധനാലയ�� െപാളി�മാ�ാ� സ��ാ� നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(സി) ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് ഇ�രം ആരാധനാലയ�� ഉ�ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഹരിത േകരളം പ�തിയി� ഉ�െ���ി �ള��െട നവീകരണം

1642. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിത േകരളം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി �ള��  ��ിയാ��തി�ം നവീകരി��തി�ം

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

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ി െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല ഏെത�ാം �ള�ളാണ്

നവീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

(സി) ഹരിത േകരള മിഷെ� അ�ബ� പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

ഭരണം �താര��ം അഴിമതി���മാ�ാ� നടപടി

1643. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, സി. െക. ശശീ��

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

(എ) സം�ാന ഭരണം �താര��ം അഴിമതി���മാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) 'സീേറാ േടാളറ�സ് � കറ�ഷ�' എ� ല��േ�ാെട സ��ാ� വ��കളിെല അഴിമതി �ചിക

ത�ാറാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അഴിമതി നി��ാ��ന�ിന് െപാ�ജന��െട പ�ാളി�ം ഉറ�വ���തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) അഴിമതി സംബ�ി� വിവര�� െവളിെ����വ��് അവാ�ഡ് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന�േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്
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1644. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�.പി. / �.പി. / ൈഹ�� /ഹയ� െസ��റി /േകാേളജ് അധ�ാപക��്

െക.എ.എസ്. പരീ� എ�താ�ളള അ�ഹത ഉേ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം അധ�ാപക��്; ഇനം തിരി�് വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�ളള ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ���ാണ് െക.എ.എസ്.  പരീ�

എ�താ� അ�ഹത ഉ�ത് എ�ത് അറിയി�ാേമാ?

ആ�.എസ്.ഐ./എ.പി.എസ്.ഐ. ത�ിക�െട പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�്

1645. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േമാേ�ാ�  �ാ�േ�ാ��് സബ് ഇ�െ���  (എം.ടി.എസ്.ഐ)  ത�ികയിേല�്,

സമാനമായ ആ�.എസ്.ഐ. (റിസ�വ് സബ്ഇ�െ���)/എ.പി.എസ്.ഐ. (ആംഡ് േപാലീസ്

സബ്ഇ�െ���) (േമാേ�ാ� �ാ�േ�ാ��് വ��്) ത�ികയിേല�് 18.05.2016 � നിലവിൽ

വ� പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) 10.11.1975-െല സ.ഉ.(എം.എസ്)24/76/ആഭ��രം അ�സരി��

ആ�.എസ്.ഐ./എ.പി.എസ്.ഐ ത�ിക�ം  24.01.2011-െല സ.ഉ.(പി)20/11

/(ആഭ��രം) അ�സരി�� ത�ികക�ം സമാനമാേണാ എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) 10.11.1975-െല സ.ഉ.(എം.എസ്)24/76/ആഭ��രം അ�സരി�്  18.05.2016-�

നിലവി�  വ� പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ി�  നി�ം ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ലഭി��

തര�ി� ഉ�രവി� േഭദഗതിക� വ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��തി�� കാലതാമസം

1646. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 25.07.2015-ന് േകരളാ പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ� നട�ിയ ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�

അസി��റ് േ�ഡ്II പരീ��െട റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�േ��്

�സി�ീകരി�ാ� കഴി�ം എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ലി�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം േകസ് നിലവി�േ�ാ;  എ�ി� ആയതിെ� നിലവിെല

അവ� വിശദീകരി�േമാ?

േകാവളം െകാ�ാരം ആ�.പി.��ിന് െെകമാ��തി�� തീ�മാനം

1647. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� ചരി� �ാരകമായ േകാവളം െകാ�ാരം ആ�.പി.��ിന് െെകമാ�വാനായി മ�ിസഭ

എ�� തീ�മാനം ��ഹമാെണ�ളള ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;
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(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഒ� അേന�ഷണ ക�ീഷെന നിയമി�് റിേ�ാ��് േതടാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ��ത മ�ിസഭാ േയാഗ�ിെ� മിനി�്സിെ� ഒ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ?

വ��് �പീകരണം

1648. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �തിയതായി ഏെത�ി�ം വ��്

�പീകരി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

കാ�ഗറി സംഘടനക�

1649. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� വ��കളി� എ� കാ�ഗറി സംഘടനക� �വ��ി�വ��;

(ബി) എ�ാ കാ�ഗറി സംഘടനകൾ�ം അംഗീകാരം കി�ിയി�േ�ാ ;

(സി) കാ�ഗറി സംഘടനക�  െപാ�സേ�ളന��  നട�ി വരവ് െചലവ് കണ�് സ��ാരിെന

േബാധ�െ���ാ�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല പി എസ് സി നിയമന��

1650. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  നിലവി�ളള എ�.ഡി.���്,  ലാ�് േ�ഡ് എ�ീ ലി�കളിൽ നി�ം

നാളി�വെര എ� േപെര നിയമി�;

(ബി) എ� ഒഴി�ക� പി എസ് സി �് റിേ�ാ��് െച�ി��്;  നിയമന �പാ�ശക� എ� േപ��്

ന�കി; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഒഴി�ക� �ത�മായി റിേ�ാ�� െച�വാ� ജി�ാതല ഓഫീസ് േമധാവിക��് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� േപ��് നിയമനം ന�കി;  ഇേത

കാലയളവി�  ��  സ��ാരിെ� കാല�് എ� നിയമന��  നട�ിയി��;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല എ�.ഡി. �ാ��് റാ�് ലി�്

1651. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി� നിലവി� ഉളള എ�.ഡി.  �ാ��് റാ�് ലി�ി� നി�ം ��കാല�െള

അേപ�ി�് വളെര �റ�് നിയമന�� മാ�േമ നട�ി�ള� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ലി�ി� നി�� നിയമന�� �റ�ത്എ�െകാ�ാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 31.01.2018-�  അവസാനി�� ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം പരമാവധി നിയമന��
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നട��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) 31.03.2015-� നിലവി� വ� ഇൗ ലി�ി� നി�ം നിയമനം ആരംഭി�ത് 5 മാസ�ി� േശഷം

17.08.2015-ലാണ് എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ലി�ിെ� കാലാവധി

നീ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ക�� ര�സാ�ി �മാരക നി��ാണം

T 1652.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ക��  ര�സാ�ി �മാരക നി��ാണ�ിന്  2016-17  �

ആവശ�മായ �ക വകയി��ിയി�ം നി��ാണം ���ീകരി�ാ�  കഴിയാെത വ�ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ  ;ഈ ���ി എ�ാരംഭി�് എ�് ���ിയാ�ാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

മലയാളഭാഷ നി�ബ�മാ�ിയ നടപടി

1653. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിദ�ാലയ�ളി�  മലയാള ഭാഷ നി�ബ�മാ�ിയതിേനാട് ക��ാടക

ഭാഷാന�നപ���  സഹകരി�ാ�  ത�ാറാകാെത വരിക�ം �ത�� സമര പരിപാടിക�

സ�ീകരി�ക�ം െച� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� സമര�ാ�െട നടപടിക�  ന�നപ� �േദശ�ളി�  വിശദീകരി�ാ�ം

സംശയ�രീകരണം നട�ാ�ം സ��ാ� േന�ത��ി� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ� നടപടി

1654. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പല വ��കളി�ം ഒഴി�ക�  സംബ�ി� വിവര��  പി.എസ്.സി.�് യഥാസമയം റിേ�ാ��്

െച��ിെ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, ഇ�ാര��ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

േസവനാവകാശ നിയമം

1655. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ ഓഫീ�കളിൽ നി�ം െപാ�ജന�ൾ�് ലഭിേ�� േസവന��ം

അതിന് ആവശ�മായി നി�യി�ി�� ദിവസ��ം േസവനാവകാശ നിയമ�കാരം എ�തി

�ദർശി�ി�ണെമ� വ�വ� എ�ാ സർ�ാർ ഓഫീ�കളി�ം പാലി��േ�ാ;  അ�കാരം

എ�തി �ദർശി�ി�� എ� ഉറ�് വ���തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) നി�യി�െ�� ദിവസ�ൾ��ിൽ േസവനം നൽകാ�തിെ� േപരിൽ എ�

ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെരയാണ് നടപടി സ�ീകരി�ി��െത�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ

എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഹരിതേകരളം പ�തി

T 1656.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.പി.സജീ��

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

(എ) ഹരിതേകരളം പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) മാലിന�സം�രണ�ിനായി ഈ പ�തി�് ന�കിയിരി�� �ാധാന�ം എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിവരി�േമാ ?

�തിയതായി ��ി� ത�ികക�

1657. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം സ��ാ�/െപാ�േമഖല/അ��സ��ാ�

/�ണിേവ�ി�ിക�  മ�് വ��ക�  ഇവയി�  ��തായി ത�ികക�  ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഓേരാ�ി�ം എ� ത�ികക�  വീതമാണ് ��ി�െത�ം ആയതിന് േവ�ിവ��

വാ�ഷികെ�ലവ് എ� �പയാെണ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��തായി ത�ികക�  ��ി��തിനായി വിവിധ ഭരണവ��ക�  നി�േ�ശി�് ധനകാര�

വ��ിനയ� �പാ�ശകളി�  ധനവ��് നിരാകരി�ത് ഏെത�ാം വ��ക�െട

െ�ാേ�ാസ�കളാണ്; ഓേരാ വ��ം, ത�ിക�ം എ��ം, നിരസി�തി� കാരണ�ം ഉ�െ�െട

വിശദാംശം ന��േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഭാഷാ ന�നപ� പ�ായ�ക�

1658. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ� ക�ഡ ഭാഷാ ന�നപ� പ �ായ�ക��്;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� ഉ�ര�ക�ം നി�േ�ശ��ം മ�ം ക� ഡഭാഷാ മാധ�മ��� �ാ�സ് േല�് െച�്

ന���തിന് കലേ��ി� സംവിധാനം ഇെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ വിഷയം ജി�ാതല ഭാഷാന�നപ� ക�ി�ി സ��ാരിെ� ��യി�െ���ി�േ�ാ;
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(ഡി) എ�ി� കാസ�േഗാഡ് ജി�ാ ഇ�ഫ�േമഷ� ഓഫീസി� ക� ഡഭാഷാ �ാ�സ് േല�റായി ഒ�

ജീവന�ാരെന അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

സ��ാ� വാഹന��െട ��പേയാഗം

1659. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സ��ാ�  വാഹന��െട ��പേയാഗം

തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  വാഹന��െട പ�ികയി�  ഏെത�ാം വ��ക�െട വാഹന�േളയാണ്

ഉ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) അവധി ദിവസ�ളി�ം മ�ം സ�കാര� ആവശ��ിന് സ��ാ�  വാഹനം ഉപേയാഗി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇത് നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

അവധിെയ��് വിേദശ�് േജാലി െച�� സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��

1660. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ� സ��ാ� ഉേദ�ാഗ�� അവധിെയ��് വിേദശ�് േജാലി െച���്;

(ബി) ഏത് വ��ി�  നി�ാണ് ��ത�  ഉേദ�ാഗ��  അവധിെയ��് വിേദശ�് േജാലി െച�

വ��ത്;

(സി) ഉേദ�ാഗ���് അവധിെയ��് വിേദശ�് േജാലി െച��തിന് നിലവി�� വ�വ�ക�

എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം അവധിെയ��് വിേദശ�് േജാലിെച�േശഷം നാ�ിെല�ി ആ��ല���

ൈക��� സ�ദായം നി��ലാ�ണം എ� ബ�.േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട

നി�േ�ശ�ി�േ�� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

അംഗപരിമിതരായ ഉേദ�ാഗ���ളള പ�ിംഗ് സംവിധാനം

1661. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല അംഗപരിമിതരായ ഉേദ�ാഗ���് ബേയാെമ�ിക് സംവിധാന�ി� വിര�

െവ�ാെത ഐ.ഡി.  ഉപേയാഗി�് പ�ിംഗ് െച��തി�� സൗകര�ം എ� േപ��്

ഏ�െ���ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട ത�ിക�ം േപര് വിവര��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ�

7 of 113



1662. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ�  ഇതിനകം എെ��ി�ം ശിപാ�ശകേളാ നി�േ�ശ�േളാ സർ�ാരിന്

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ�  ന�കിയ ശിപാ�ശക�  നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്;

(സി) ക�ീഷനംഗ�ളായ സി.പി.  നായ��ം നീലഗംഗാധര�ം ശ�ള�ം അലവ��ക�ം നി�യി�്

ഉ�രവായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഭരണ പരി�ാര ക�ീഷ�  നിലവി�  വ�േശഷം െചയ�മാെ��ം അംഗ��െട�ം ശ�ളം,

യാ�ബ�,  െമഡി��  അലവ�സ്എ�ിവ���െട�� വിവിധ അലവ��ക�  എ�ീ

ഇന�ി� ഓേരാ����ം നൽകിയ �ക എ�യാണ്;

(ഇ) ഭരണ പരി�ാര ക�ീഷനി� നിലവി� എ� ജീവന�ാ��്; ജീവന�ാ��് ശ�ളം, അലവ�സ്

ഇന�ളി� ഇ�വെര െചലവായ �ക എ�യാണ്;

(എഫ്) ക�ീഷന് ഐ.എം.ജിയി�  ഓഫീസ് ത�ാറാ��തിന് എ�് �ക െചലവഴി�;  ��ത

ഓഫീസി� ക�ീഷ� �വ��നം �ട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല ലാ�് േ�ഡ് നിയമന��

1663. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല ലാ�് േ�ഡ് നിയമന�ിനായി എ� േപ�െട റാ�് ലി�ാണ്

�സി�ീകരി�ി�ളളത്; ഇൗ റാ�് ലി�് എ�ാണ് നിലവി� വ�ത്; ഇൗ റാ�് ലി�ി� നി�ം

എ�േപ��് ഇ�വെര നിയമനം ന�കി;  നിലവി�  എ� ഒഴി�ക�  ഉ�്;  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ;

(ബി) ജി�യി�  കഴി� തവണ ലാ�് േ�ഡ് നിയമന�ിനായി എ�േപ�െട റാ�് ലി�ാണ്

�സി�ീകരി�ി��ത്; ഇതി� നി�ം എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി��;

(സി) ജി�യിെല നിലവിെല റാ�് ലി�ി�  നി�ം ഇ�വെര എ� തവണ നിയമന �പാ�ശ

ന�കിയി��്;  ഇേ�ാ�  തി�വന��രം ജി�യിെല നിയമന �പാ�ശക�  മ�് ജി�കെള

അേപ�ി�് വളെര �റവാെണ�ളള കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതി�ളള കാരണം

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ലാ�് േ�ഡ് നിയമന���് ഉ�ത േയാഗ�ത�ളളവെര ഒഴിവാ�ി ��കാല�ാബല��ി�

�റെ��വി� സ��ാ� ഉ�രവ് നിലവി� ഉേ�ാ; നിലവിെല ലാ�് േ�ഡ് നിയമന�ിനാ�ളള

റാ�് ലി�ി� നി�ം ഇൗ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത ഉളളവെര

ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇത് സംബ�ി�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�ളളവെര ഇൗ

റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ���ണെമ� േഭദഗതി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഇൗ കാലയളവി�

തി�വന��രം ജി� ഉ�െ�െട�ളള ജി�കളിെല റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമന��
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നട�ി��ി�ാെയ�ളള കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�ം എ�.െജ.ഡി ഒഴി�ക�ം റിേ�ാ��് െച�ാ�  നിയമന

�പാ�ശക� എ� സമയ പരിധി�ളളി� ന�ണെമ��തിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(എഫ്) സം�ാന�് പി.എസ്.സി.  വഴി നട�� നിയമന�ളിൽ ലാ�് േ�ഡ് ത�ികകളിലാണ്

ഏ��ം ��ത� എ�.െജ.ഡി ഒഴി�ക� ഉ�ാ��െത� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ

എ�.െജ.ഡി ഒഴി�ക��് പകരമായി നിയമന �പാ�ശക�  ന���തിെല കാലതാമസം

കാരണം ബ�െ�� വ��കളി�  േജാലി സംബ�മായ ��ി��ം റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ��

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അവസര�� ന�െ����ം ഉ�ാ��ത് ഗൗരവമായി കാ�േമാ; ഇതിന്

പരിഹാരമായി എ�.െജ.ഡി ഒഴി�ക�  നിക��ത് ത�രിതെ����തി�ളള നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

സ��ാരിെ� വാ�ഷികം സംബ�ി� പരസ� �ചാരണം

1664. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� വാ�ഷിക�ിന് സാ�ഹ�മാധ�മ��  വഴി പരസ� �ചാരണ�ിനായി ഏത്

ഏജ�സിെയയാണ് നിേയാഗി�െത�ം ഇതിേല�ായി എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) പരസ� �ചാരണ�ിന് ഏജ�സിെയ െതര ����തി�� മാനദ���

എെ��ാമായി��;  ഇതിേല�ായി െക�ാേ�ഷേനാ,  അേപ�കേളാ ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ആ�െടെയ�ാം െക�ാേ�ഷ�/അേപ�ക� ലഭി�ി��;

(സി) നവമാധ�മ �ചാരണ�ിന് പി.ആ�..ഡി യി�  �േത�കമായി ആെരെയ�ി�ം വ��്

അേലാ�്െമ�ിെ� ഭാഗമായി �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിേല�ായി െമാ�ം െചലവായി�� �കയി� ഏജ�സി ക�ീഷ� എ� ശതമാനമാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ഇ� സംബ�ി�് �റെ��വി�ി�� ഉ�ര�ക�െട പക��ക� േമശ�റ�് െവ�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� പാേ�ജ്

1665. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ�േഡാസ�ഫാ�  പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി വിവിധ ���ിക��്

നബാ�ഡി� നി�് എ� �കയാണ് അ�വദി�ി�ളളത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഇതി� എ� ���ിക� ���ിയായി��്; എ� എ�ം ���ിയാ�ാ��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നബാ�ഡ് നി�േ�ശ �കാരം ഈ ���ിക�െട നി��ാണ കാലാവധി എ�ാണ് തീ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) അ�വദി� ���ിക�  എ�ാം ���ിയാകാ� സാഹചര��ി�  സമയപരിധി നീ�ി

ലഭി��തിന് നബാ�ഡി� അേപ� ന�കിയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;
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(ഇ) എ�ി� നബാർഡിെ� അ�മതി കി�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

രഹസ�സ�ഭാവ�� ഔേദ�ാഗിക വിവര��

1666. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമസഭാ േചാദ���ം ബജ�് വിശദാംശ��ം ഉ�െ�െട �ധാനെ�� വിവര��  �ഗി�

ൈ�വ്  (google  drive)  വഴി തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല േമ�േദ�ാഗ��

േശഖരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം രഹസ�സ�ഭാവ�� ഔേദ�ാഗിക വിവര��  േചാ�� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇവ തടയാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ഗി�  ഷീ�്സ്  (google  sheets),  �ഗി�  േഫാംസ്  (google  forms)  എ�ിവ�െട

ഉപേയാഗം തട��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േക�ബ�ജ�ം സം�ാന�ിെ� ആവശ���ം

1667. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  െല േക� െപാ� ബ�ജ�ിൽ പരിഗണന�ായി സം�ാന�ിെ� എെ��ാം

ആവശ���  �േ�ാ�വ�ക��ായി;  ഇവയി�  പരിഗണി�െ��വ�ം പരിഗണി�െ�ടാെത

േപായവ�ം ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബ�ജ�് അവതരണ�ിന് �േ�ാടിയായി �ഖ�മ�ി സം�ാന�ിെ� ആവശ���

നിേവദന�ി�െട സമ��ി�ക��ാേയാ;  എ�ി�  എേ�ാഴാണ് അത് സമർ�ി�ത്;

നിേവദന�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ആവശ��� േനടിെയ���തിനായി ബ�ജ�ി� ��പ് �ഖ�മ�ി ആെര�ാമായി േനരി� ക�്

ച�� നട�ക��ായി; ഈ രംഗ�് സം�ാന� നി�ളള എം.പി.മാെര ഏേകാപി�ി�വാ�

�മി�ക��ാേയാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

മ�ിമാ�െട�ം ഉേദ�ാഗ��െട�ം ഔേദ�ാഗിക ഡ�ഹിയാ�ക�െട െചല�ക�

1668. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േക�സ��ാരി� നി�ം വിവിധ ആവശ���

േനടിെയ���തിനായി �ഖ�മ�ി�ം മ� മ�ിമാ�ം ഉേദ�ാഗ��ം എ� തവണ ഔേദ�ാഗികമായി

ഡ�ഹിയാ� നട�ിയി�െ��് േവ�തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഇന�ി�  സം�ാന ഖജനാവി�  നി�് എ� �ക െചലവായി�െ��് േവ�തിരി�്

വിശദമാ�േമാ;

െസ�േ�റിയ�ിെല ഇ-െവ��് നി��ാ��നം
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T 1669.�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�ം പരിസര�ളി�ം ഇ-െവ��ക� ഉ�െ�െട�� പാ���� ��ിയി�് തട��ം

��ിേക�ം ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം വ��� �ന�പേയാഗി�കേയാ അ�ാ�വ ഒഴിവാ�കേയാ െച��തി�ളള തട�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം ��ിയി�ിരി�� വ���  േലലം െച��തി�ം അ�ാ�വ ഒഴിവാ��തി�ം

അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ന�പേയാഗ സാധ�ത��വ റി�യ� െച�് ഉപേയാഗ�ദമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ീസിലിരിെ� മരണെ�� ജീവന�ാരെ� ബാ��ത

1670. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� സ��ീസിലിരിെ� മരണെ�� ജീവന�ാരെ� എ� ല�ം �പവെര��

ബാധ�തകളാണ് എ�തി��ിയി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഈ �ക ഇേ�ാൾ വ��ി�ി�ി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ഐ.എ.എസ്., ഐ.പി.എസ്., ഐ.എഫ്.എസ്. ഓഫീസ�മാ�െട �ാമം

1671. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് ഐ.എ.എസ്.,  ഐ.പി.എസ്.,  ഐ.എഫ്.എസ്.  േകഡറി�� എ�

ഓഫീസ�മാെരയാണ് നിലവി� ആവശ���ത്;

(ബി) നിലവിൽ ��ത ത�ികകളി� എ� ഒഴി�ക��് ;

(സി) ��ത ഓഫീസ�മാ�  ഒ�സമയം ഒ�ിലധികം വ��ക�െട �മതലവഹി��ത് ഭരണപരമായ

അസൗകര�ം ��ി��േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ക; വിശദവിവരം ന��േമാ?

െഎ.എ.എസ്./െഎ.പി.എസ്. ഉേദ�ാഗ�െര േ�ാസിക��് െച��തി�� അ�മതി

1672. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന സ��ാരിെല

െഎ.എ.എസ്./െഎ.പി.എസ്.  വിഭാഗ�ി�� ഉേദ�ാഗ�െര േ�ാസിക��് െച��തി��

അ�മതി ആെര�ി�ം േതടിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം ഉേദ�ാ�െര േ�ാസിക��്

െച�വാനാണ് അ�മതി േതടിയെത�ം എ�് ���ിനാെണ�ം അതി�� അേപ� ഓേരാ

േകസി�ം എ�ാണ് ലഭി�െത�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� അേപ�കളി�  ഇതിനകം േ�ാസിക�ഷ�  അ�മതി ന�കി;  എ� േക�കളി�

അ�മതി നിേഷധി�; വിശദാംശം ന��േമാ?
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സബ് കള��െട �ാന�യ�ം

1673. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം സബ് കള�റായി�� �ീറാം െവ��രാമിന് �ാന�യ�ം ന�കിയാേണാ

എംേ�ാ�െമ�് ആ�് െ�യിനിംഗ് ഡയറ�റായി നിയമി�ത്;

(ബി) എ�ി� അേ�ഹ�ിന് �ാന�യ�ം ന�കിയ ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േനാ�് റ�ാ�� നടപടി സ��ഘടനയി� ഉ�ാ�ിയ ആഘാതം

1674. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ഡി.െക. �രളി

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

(എ) േക� സ��ാരിെ� േനാ�് റ�ാ�� നടപടി സം�ാന�ിെ� സ��ഘടനയി� ഉ�ാ�ിയ

ആഘാതം എ�മാ�മായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� സം�ാന ആ��ണ േബാ�ഡ് �േഖന നട�ിയ പഠന റിേ�ാ��ിെല �ധാനെ��

നിഗമന�� സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� െമാ�ം ആഭ��ര വ�മാനെ� ഇത് എ�െനെയ�ാമാണ് �തി�ലമായി

ബാധി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േനാ�് റ�ാ�ലിെ� സാഹചര��ി�  േക� സ��ാരി�  നി�ളള നി�തി ൈകമാ��ി�

�റ��ായി�േ�ാ;

(ഇ) കറ�സി പി�വലി��  ��ി� �ത�ാഘാത�ി�  നി�ം സം�ാനം കരകയറിയി�േ�ാ;

ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

1675. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയി�  വിവിധ േബാ��കളിേല�ം േകാ��േറഷ�കളിേല�ം

ജീവന�ാെര ഉ�െ���േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ി�ിനായി ഇ��റ�സ് ക�നിക�  സ��ാരിെന സമീപി�ി�േ�ാ എ�ം

ഉെ��ി� ഏെത�ാം ക�നികളാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

േക� ധനസഹായം

1676. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം േക� സ��ാരി�  നി�ം ഏെതാെ�

പ�തികളി�  എെ�ാെ� സാ��ിക സഹായ�ളാണ് ലഭി�ി��ത്;  വിശദമായ റിേ�ാ��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േക��ി� നി� ലഭി� ധനസഹായ�ളി�  എ� �ക ഉപേയാഗി�വാ�  സാധി�ി�െ��ം

ഏെതാെ� പ�തികളിലാണ് ��ത �ക വിനിേയാഗി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േക��ി� നി�ം ലഭി� ധനസഹായ�ി� ഏെത�ി�ം �ക വിനിേയാഗി�വാ� സാധി�ാെത

ന�െ��� സാഹചര���ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� പ�തിക��� �കയാണ് ഈ

വിധ�ി� ന�െ���ിയി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

ഹരിതേകരള മിഷെ� മാ��നി�േ�ശ��

1677. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

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

(എ) ഹരിതേകരള മിഷ�  �ചിത�-മാലിന�നി��ാ��ന നി��ഹണ�ി�� മാ��നി�േ�ശ��

�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െപാ��ല�� മാലിന���മാ��ത് സംബ�ി� െപാ�സമീപനം വ��മാ�േമാ;

(സി) �ചിത�-മാലിന� നി��ാ��ന സംവിധാന�മായി ബ�െ�� സൗകര���  ഉറ�ാ��തി�ം

ഇതി�� സാേ�തികസഹായം ലഭ�മാ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) മാലിന�സം�രണ�മായി ബ�െ��് നിലവി�� നിയമ��ം ച���ം ക�ശനമായി

നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാ�ക� എ�തി��ാ� നടപടി

T 1678.�ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� ഏെത�ി�ം �േത�ക വിഭാഗ��െട വാ�ക� എ�തി���തി�� തീ�മാനം

ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;എ�ിൽ ഏെതാെ� വിഭാഗ�ൾ�ാണ് എ�ം ആയതിേല�ായി എ� �പ

വീതമാണ് വകയി��ിയി��െത�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല  20  ല�േ�ാളം വ�� പരിവ��ിത ദളിത് ൈ��വ�െട വാ�ക�

എ�തി���കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇെ��ി�, അതി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

പ��ാം പ�വ�ര പ�തി

1679. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പ��ാം പ�വ�ര പ�തിയിൽ ഓേരാ വ��ി�ം അ�വദി� �ക�ം വ��് ചിലവാ�ിയ

�ക�ം വാർഷികാടി�ാന�ിൽ നൽകാേമാ;

(ബി) പതി��ാം പ�വ�ര പ�തിയി�െട സം�ാനം ൈകവരി�ാൻ ഉേ�ശി�� ഭൗതികമായ�ം

അ�ാ��മായ േന��െള �റി� വിശദികരി�ാേമാ?

സി - െ�ഡ് ജീവന�ാ�െട �ന�വിന�ാസം

1680. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ശാ��-സാേ�തിക വ��ിെ� കീഴി�� C-STED എ� �ാപന�ിെല ഒ� വിഭാഗം

ജീവന�ാെര മ�് വ��കളി� �ന� വിന�ാസി�തിന് േശഷം ബാ�ി�� ജീവന�ാെര �ന�

വിന�സി�ാതി��തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േശഷി�� ജീവന�ാെര �ന�വിന�സി��തി�ളള നടപടി ഉടൻ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ �ാപനം നിലനി���തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�കാരം െക�ിട നി��ാണ�ിന് അ�മതി

1681. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം എറണാ�ളം ജി�യിെല േചരാന��  �ാമപ �ായ�ി�

നി�ം തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�കാരം െക�ിട നി��ാണ അ�മതി�ായി എ� അേപ�ക�

ലഭി� ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ലഭി� അേപ�കളിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

��െെവ�ിെല െഎ.ഒ.സി. �ാ�ിെ� നി��ാണം പരിേശാധി��തിന് നടപടി

1682. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��െെവ�ിെല െഎ.ഒ.സി. �ാ�ിന് പ�ായ�് െക�ിട നി��ാണ ച�ം 61 അ�സരി�് ചീഫ്

ടൗ� �ാന�െട േ�ാ�് അ�വ� ലഭി�ി�േ�ാ; ഇത് കി�ാെത പണി�� നി��ാണ ���ിക�

പ�ായ�് െക�ിടനി��ാണ ച��ിെ� ലംഘനമാെണ�ളള പരാതി കി�ിയി�േ�ാ;  ഇ�ാര�ം

പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) െഎ.ഒ.സി.  �ാ�ിന് േക� വനം-പരി�ിതി മ�ാലയ�ം,  സം�ാന തീരേദശ അേതാറി�ി�ം

ന�കിയ അ�മതിയി�  േവലിേയ� നിര�ി�  നി�ം  200  മീ��  അകലം പാലി�ാണ് പ�തി

നട�ിലാേ��ത് എ� പറ��േ�ാ; ഇ�ാര�ം പി�ീട് ഇളവ് െച�് ന��ക��ാേയാ;

(സി) സം�ാന�് �േത�ക സാ��ിക േമഖലകളി� േകരള പ�ായ�് രാജ് നിയമം  /ച���

ബാധകമാ�ിെ�ാ�് ഏെത�ി�ം  SEZ  നയം സം�ാന സ��ാ�  ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

എ�ി� ��ത തീ�മാന�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;
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(ഡി) �േത�ക സാ��ിക േമഖലകളി� േകരള പ�ായ�് െക�ിട ച�ം ബാധകമാേണാ;

(ഇ) എ�.പി.ജി.  ഇംേപാ��് െട�മിന�  (LITE)  എെ�ാ� പ�തി�് ��െെവ�ി�  സം�ാന

സ��ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(എഫ്) േകരള േകാ�� േസാ� മാേനെ��ിെ� ശിപാ�ശ �കാരം േക� വനം-പരി�ിതി മ�ാലയം

പ�തി�് േവ�ി ന�കിയ നി�േ�ശ��  പാലി��േ�ാ എ�് പരിേശാധി��തി�ളള

സ��ാ� ഏജ�സി ഏതാണ്; േമ� ഏജ�സി നി��ാണ �േരാഗതി വിലയി��ി ഏെത�ി�ം

റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

(ജി) ഇ��യിെല മെ�വിെടെയ�ി�ം ��െെവ�ിേല�േപാെല ജന��  തി�ി�ാ��� �േദശ�്

സമാനമായ എ�.പി.ജി. ഇംേപാ��് െട�മിന� േക��� �ാപി�ി�േ�ാ?

എ�ഡഡ് ��/േകാേളജ് േമഖലയിെല നിയമന�ിന് എസ്.സി./എസ്.�ി. വിഭാഗ���� സംവരണം

1683. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  േജാലികളി�  എസ്.സി./എസ്.�ി.  വിഭാഗ���് എ� ശതമാനമാണ് സംവരണം

ഏ�െ���ിയിരി��ത്; ഇതിെ� ഇനം തിരി� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ; നിലവിൽ മ�് ഏെതാെ�

വിഭാഗ���ാണ് സ��ാ� േജാലി�് സംവരണം ഉ�ത്;  എ� ശതമാനം വീതമാണ് ഓേരാ

വിഭാഗ�ി�ം സംവരണംഉ�ത്; ജാതി തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� ശ�ള�ം മ�് ആ��ല���ം ന��� എ�ഡഡ് ��/േകാേളജ് േമഖലയി� ഇേ�ാ�

നിയമന�ിന് എ� മാ��മാണ് സ�ീകരി��ത്;  ഇവിെട സംവരണ വ�വ�ക�

പാലി��േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്;

(സി) ഉേദ�ാഗ���് ശ�ള�ം മ�് ആ��ല���ംനൽ�� സാഹചര��ി� എസ്.സി./എസ്.�ി.

വിഭാഗ�ി�െ��വ�െ��ി�ം ഇവിെട േജാലി�് സംവരണം ലഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസ� റാ�് ലി�് കാലാവധി

1684. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസ� ത�ിക�െട റാ�് ലി�് കാലാവധി ഒ�

വ�ഷമായി െവ�ി�റ�െകാ�� തി�മാനെമ��ി�േ�ാ ;

(ബി) വനം വ��ി�  ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസ�മാ�െട അഭാവം നിലനി�െ� വ�ഷാവ�ഷം ഈ

ത�ികയിേല�് െതരെ���് നട�ാ�� തീ�മാനം റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ��

ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട സാധ�തകെള േദാഷകരമായി ബാധി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�� റാ�് ലി�ി� നി�് ഓേരാ ജി�യി�ം നാമമാ�മായ നിയമന�� മാ�േമ നട�ി��

എ�ത് പരിഗണി�് ലി�ിെ� കാലാവധി ��് വ�ഷമാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല �ാ�ി�ി�� അസി��് ത�ികക�

1685. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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�ാ�ി�ി�� അസി��് േ�ഡ്  I,  േ�ഡ്  II  ത�ികക�െട അ�പാതം  1:1 ആ��തി�ം

േ�ഡ്  II  ത�ികക�  അ�വദി�് കി��തി�മായി എറണാ�ളം ജി�യിെല �ാ�ി�ി��

അസി��്/�ാ�ി�ി��  ഇ�െവ�ിേഗ��  േ�ഡ്  II  റാ�് േഹാ�േഡ�് സമ��ി�ി�ളള

നിേവദന�ി� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എ��ാം; വിശദീകരി�ാേമാ?

െവാേ�ഷണ� ഇ���� ഇ� അ�ിക��� ത�ിക നിയമന�ി�� �മാണ പരിേശാധന

1686. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 267/04  കാ�ഗറി ന�രായി  PSC  വി�ാപനം െച� െവാേ�ഷണ�  ഇ����  ഇ�

അ�ിക���  ത�ികയിേല�� നിയമന�ിെ� �മാണ പരിേശാധന നടപടിക�

കഴി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�� നിയമന�ിന് അഭി�ഖ നടപടിക�െട തീയതി തീ�മാനി�്

െവളിെ���ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയി�  നിലവി�  എ� ഒഴി�ക�  ഉെ��ം അവ�െട വിശദാംശ��ം

വ��മാ�േമാ?

ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ിെല താ� വിഭാഗം ജീവന�ാെര സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസി�

ഉ�െ����തിന് നടപടി

1687. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ിെല താ� വിഭാഗം ജീവന�ാെര സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസി�

ഉ�െ���വാനായി �പീകരി� സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് ��സ് �കാര�� �ടർ നടപടി

സ�ീകരി�ാ�ത് സംബ�ി� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് ��സ് േവഗ�ി� നട�ാ�വാ� എെ�ാെ� നടപടിക� ഇനി�ം

ൈകെ�ാേ����് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഗവ.െസ�േ�റിയ�ി�  െഹഡ് ക�ാ�േ��് േവ��സിയി�െട നിയമനം ലഭി� മ� ജി��ാരായ

ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ�െട െകാഴി�േപാ�് െസ�േ�റിയ�് സ��ീസിെന േദാഷകരമായി

ബാധി�� സാഹചര�ം കണ�ിെല��് താ� വിഭാഗം ജീവന�ാ��ായി പി.എസ്.സി.

േനാ�ിഫിേ�ഷ�  �റെ��വി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  എേ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ഗറി ന�� 489/2011 �കാരം പി.എസ്.സി നിയമനം

1688. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാ�ഗറി ന�� 489/2011 �കാരം പി.എസ്.സി ഏെതാെ� �ാപന�ളിേല�ാണ് നിയമനം

നടേ��െത�് ത�ിക തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ക�നി/േബാ�ഡ്/േകാ��േറഷ�  അസി��് ത�ികയിേല�് �തിയ വി�ാപനം

�റെ��വി�ി�ി�ാ� �ിതി�് നിലവി�ളള റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി ദീ�ഘി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� അസി��് േ�ഡ്II ത�ിക

1689. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�  അസി��് േ�ഡ്II  ത�ിക�െട അ�ിമ റാ�് പ�ിക

�സി�ീകരി�് ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഐ.ടി. േമഖലയിെല �ീക�െട �ര�ിതത�ം

1690. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐ.ടി.േമഖലയി�  െതാഴി�  െച�� �ീക��് പലേ�ാ�ം രാ�ി ൈവകി�ം േജാലി

െചേ��ിവ�� സാഹചര�ം ഇവ�െട �ര�ിതത��ിന് ����  ഉ�ാ��െവ� കാര�ം

സ��ാ� ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി� േജാലി െച�� �ീക�െട �ര�ിതത��ിന് ഓേരാ ക�നിക�ം സ�ീകരി��

നടപടിക� വിലയി���തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഐ.ടി.  േമഖലയി� �വ��ി�� �ീക�െട െതാഴി� സാധ�ത�് �റ��ാകാ�വിധ�ി�ം

മതിയായ �ര�ിതത�ം ഉറ�വ��� തര�ി��� ഒ� ഐ.ടി.നയം ആവി�രി�േമാ?

ഐ.ടി. േമഖലയിെല ഉേദ�ാഗ�െര പിരി�വി�� നടപടി

1691. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐ.ടി.  േമഖലയിെല ഉേദ�ാഗ�െര അനിയ�ിത�ം നിയമവി���മായി പിരി�വി�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഈ കാര��ി�  എെ�ാെ� ഇടെപട�കളാണ് സ��ാ�  നട�ിയി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ?

സി-ഡി�ിെല േകാ��ാ�് നിയമന��

1692. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സി-ഡി�ി�  2016  െമയ്  31-ന് േശഷം േകാ��ാ�്/ദിവസേവതന വ�വ�യി�

നിയമി�ി��വ�െട എ�ം, േപ�വിവരം, ത�ിക, �തിമാസ േവതനം എ�ിവ െവളിെ���േമാ;
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(ബി) 2016  െമയ്  31-ന് േശഷം നിലവി�  േജാലി െച�ി�� േകാ��ാ�് അടി�ാന�ിേലാ

ദിവസേവതന�ിേലാ ഉ� എ� േപെര പിരി�വിെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) എ� കാരണ�ാലാണ് ഇവെര പിരി� വി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വനൈ� എ� മാ�െവയ�

1693. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനൈ� എ� മാ�െവയ�  ക����കെള നി�ലമാ�ിയതിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�്

ഏെത�ാം സ��ാ�/സ�കാര�േമഖലകെള ഇത് ബാധി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നി�തി ദായക�  അറിയാെത ആദായ നി�തി അ�ൗ�ി�  �ഴ�കയറി ഈ-ഫയലിംഗ്

നട�ിയേശഷം റീഫ�് ഇന�ി�  വ��ക ത�ിെയ����ം യഥാസമയം ഈ-ഫയലിംഗ്

നട�ാ� നി�തിദായക�െട പാസ് േവഡ് റീെസ�് െച�് ബാ�് അ�ൗ�്,  െടലിേഫാ�

ന��, ഈ-െമയി� വിലാസം എ�ിവ മാ�ി ത�ി�് നട���ം സംബ�ിച് എെ�കി�ം പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ത�ി�് സം�ാന ൈസബ� െസേ�ാ, ഐ ടി വ��കേളാ കെ��ിയി�േ�ാ ;

(ഡി) ഇ� തട�വാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

െകാര�ി ഇ�േഫാപാ��്

1694. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാര�ി ഇ�േഫാപാ��ിെ� ര�ാംഘ� നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി  8  നിലകളിലായി ഒ�

ല��ിലധികം ��യ�ഫീ�് വി�തിയി�  നി��ാണം ���ീകരി� െക�ിടസ��യ�ി�

നാ�ക�  പി�ി�ി�ം വിഭാവനം െച�േപാെല ഐ.ടി.  ക�നിക�  ഇനി�ം �വ��നം

ആരംഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െക�ിടസ��യ�ി�  ��തായി ഐ.ടി.  ക�നിക�  �വ��നമാരംഭി��തിേല�ായി

എ� നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��കണ�ിന് �വാ���് ഐ.ടി. േമഖലയി� െതാഴിലവസരം ��ി���വിധ�ി� �തിയ

ക�നികെള െകാര�ി ഇ�േഫാപാ��ിേല�ാക�ഷി��തി�ം അവ�െട �വ��നം

ആരംഭി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� ആവി�രി�് നട�ാ�േമാ എ�റിയി�േമാ?

�െവ�� ഓ�ൈല� െഗയിം

1695. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ഹത� േ�രണ ഉ�ാ�� �െവ�� എ� ഓ�ൈല� െഗയിം േകരള�ി� ലഭ�മാേണാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഈ െഗയിം േകരള�ിെല െവബ് ൈസ�കളി�  നി�ം നീ�ം െച��തിന്

ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?
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പ��രി� ഐ. ടി. പാ��്

1696. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  മ�ല�ിെല ഐ.  ടി.  പാ��് ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ��

ഏ�ഘ��ിലാെണ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഐ.  ടി.  പാ��ിനായി നാളി�വെര എെ��ാം നി��ാണ �വ��ന�ളാണ്

നട�ിയെത�ം എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) നി��ാണ �വ��ന�� ���ീകരി�് ഐ.  ടി.  പാ��് എ�േ��് യാഥാ���മാ�ാ�

കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

വി��ഭട�ാ�െട േ�മം

1697. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി��ഭട�ാ�െട േ�മ�ിനായി സ��ാ�  എെ��ാം പ�തിക�  നട�ിലാ�ിവ�� എ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ��ായി ��ത�  പ�തിക�  നട�ിലാ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;ഉെ��ി�  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ

�രിതാശ�ാസ നിധിയിൽനി�� ധനസഹായം

1698. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�് ധനസഹായം ലഭി��തിന് ബ�.  �ഖ�മ�ി�് സമ��ി��

അേപ�ക� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിേല�് റിേ�ാ��ിനായി സമ��ി�ാ�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ലഭി�� അേപ�കളിേ�� �ലപരിേശാധന നട�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�ാ�

സ��ാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പല വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�ം േരാഗികെള വിളി�വ��ി േഡാ�� സ��ിഫി��് ഉ�െ�െട��

േരഖക�  വീ�ം ഹാജരാ�ാ�  ആവശ�െ��് ��ി��ി�� വിഷയം ��യി�  െപ�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇ�രം നടപടിക� തി��ാൻ ആവശ�മായ നിർേ�ശം നൽ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�് ചികി�ാ ധനസഹായം ലഭി��തി�� കാലതാമസം

1699. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�് ചികി�ാ ധനസഹായം ലഭി��തിന് കാലതാമസം

േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇത് പരിഹരി�ാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�

പരിഗണനയി �േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

19 of 113



�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

1700. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�് നാളി�വെരയായി എ� േപ� �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�

നി�ം ധനസഹായ�ിനായി അേപ� ന�കിെയ�് അറിയി�േമാ;  ഇതി�  ഇതി�  എ�

േപ��് ധനസഹായം ന�കി; അവ�െട േപ� വിവരം, �ക എ�ീ വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) അേപ�ി� എ� ആ�ക��് �ക അ�വദി�ാ�െ�� വിശദമാ�േമാ;  േശഷി��

ആ�ക��് അടിയ�രമായി �ക അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ

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

�തിയ നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് വിശദീകരി�േമാ; �തിയ നടപടിക� �ലം �രിതാശ�ാസം

അ�വദി�� നടപടി�മ��  അന�മായി നീ�� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയത്

പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കാ�സ� േരാഗിക�, ��േരാഗിക� മ�് മാരകമായ േരാഗ�� എ�ിവ ബാധി� അേപ�കർ�്

േവഗ�ി�  സഹായം ലഭ�മാ�വാ�  ആവശ�മായ സംവിധാനം ഏ�െ���� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

1701. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം ചികി�ാ സഹായമായി

നാളി�വെര അ�വദി� �ക ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ചികി�ാ സഹായ�ിന് ലഭി� അേപ�കളി� ഉ�രവായ

എ� എ��ി� ഇനി ധനസഹായം ന�കാ� ഉ�്?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

1702. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�� ധനസഹായം �ണേഭാ�ാ���്

ലഭി��തി�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  �ക അ�വദി�് മാസ��  കഴി�ി�ം

െകാ�ം ജി�യി� �ക വിതരണം െച�െ��ി�ിെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�ാ കള�� അ�വദി�് ഉ�രവായ ചികി�ാ �രിതാശ�ാസം എ��ം േവഗം വിതരണം

െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാഎ�് വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

1703. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷ�ളള ആദ�വ�ഷം (2016 േമയ് 25 �ത� 2017

േമയ്  25)  വെര �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം എ� േപ��് എ� �പ

ധനസഹായമായി ന�കിെയ�് മ�ലം തിരി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) (b) കഴി� സ��ാ� ആദ�െ� ഒ� വ�ഷം (2011 േമയ് 18 �ത� 2012 േമയ് 18 വെര )

�ഖ�മ�ി�െട �രിതശ�ാസ നിധിയി�  നി�് എ� േപ��് എ� �പ ധനസഹായമായി

ന�കിയി��െവ�് മ�ലം തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) (c)  ഇൗ സ��ാ�  ആദ�െ� ഒ� വ�ഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതശ�ാസ നിധിയി�  നി�് ഒ�

വ��ി�് ന�കിയ പരമാവധി �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത വ��ി�െട

�രിതാവ� എ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� സ��ാ�  ആദ�െ� ഒ� വ�ഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതശ�ാസ നിധിയി�  നി�് ഒ�

വ��ി�് ന�കിയ പരമാവധി �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;  ��ത വ��ി�്

�രിതശ�ാസനിധിയി� നി�് എ�്കാരണ�ിനാണ് �ക അ�വദി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

1704. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

വ��ല താ��ിൽ നി� ലഭി� അേപ�കളിേ�ൽ നാളി�വെര എ� �പ വിതരണം െച�

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�വദി�െ��തിൽ എ� �പ വിതരണം െച�ാ��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിേനാടകം വർ�ല താ��ിെല എ�യാ�ക��് ധനസഹായം ന�കിയി��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ ?

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

1705. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

സഹായ�ിനായി ലഭി� അേപ�ക�െട എ�ം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം ധനസഹായം അ�വദി�െ��വ�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം അ�വദി� ധനസഹായം ലഭ�മാകാ�വ�െട എ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�� സഹായ�ിനായി ലഭി� എ� അേപ�ക� ഇ�ാലയളവി�

നിരസി�െ��ക��ായി എ�റിയി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി

1706. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയിേല�്  2016-17  സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക

സംഭാവനയായി ലഭി�െവ�ം ഈ കാലയളവി�  ഇതി�  നി�ം എ� �ക അ�വദി�െവ�ം

െവളിെ���േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി

1707. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ� മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം സഹായം

അ�വദി�വരി�  എ�േപ��് ഇനി�ം �ക ന�േക�തായി�െ��ം അവ��് സഹായം

അടിയ�ിരമായി വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ശബരിമലയി� എയ�േപാ��്

1708. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല എയ�േപാ��് എ� സ��ം യാഥാ���മാ��തിന് സം�ാന സ��ാരിെ�

ഭാഗ�നി�ം ഇനി�ം എെ�ാെ� നടപടി�മ��  ���ീകരി�ാനായി

അവേശഷി��െ��ം ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിമാന�ാവള നി��ാണം സംബ�ി� പഠനം നട�ി റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന് ഏെതാെ�

ക�നികളാണ് താ��ര�പ�ം സമ��ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി�  ആ��ാണ്

ഇതിെ� �മതല ന�കിയി��ത്; എ� നാ�ക��കമാണ് റിേ�ാ��് സമ��ിേ��ത്;

(സി) വിമാന�ാവള പ�തി�ായി ഉേ�ശി�ി�� �ലം സംബ�ി�് എെ��ി�ം േക�ക�

നിലവി�േ�ാ; ഇവ പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

െകാ�ി െമേ�ാ

1709. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി െമേ�ാ�െട ��ണി�റ വെര�� പ�തിക��ാ�� നടപടി �മ�� ഏ�വെരയായി

എ�ം ഇതിേല�ായി �ലം ഏെ���� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െമേ�ാ െറയിൽ ��ണി�റ െറയി�േവ േ�ഷ�  വെര നീ�ിയാ�  ��ത�  യാ��ാ��്

�േയാജനകരമാ�െമ�ം പാ��ി�് ഉ�െ�െട�� അടി�ാന സൗകര���

വ��ി�േതാതിൽ ലഭി�െമ��� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇ�ാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

െകാ�ി െമേ�ാ െറയി� പ�തി

1710. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െകാ�ി െമേ�ാ െറയി�  പ�തി�െട നിലവിലെ� അവ� വിശദീകരി�ാേമാ;  പാലാരിവ�ം

�ത� മഹാരാജാസ് േകാേളജ് വെര�� റീ�് എ� നാ���ി� ���ീകരി�വാ� സാധി�ം;

(ബി) മഹാരാജാസ് �ത� േപ� വെര�� റീ�ിെ� �വ��ന�� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) േപ� വെര�� റീ�ി�  ഇനി �മി ഏെ����  ആവശ��േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതിന് േശഷം െകാ�ി െമേ�ാ�ായി സ��ാരി�  നി�ം

അ�വദി� �ക എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) എറണാ�ളം നഗര�ി�  നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� െമേ�ാ അ�ബ� �വ��ന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

െകാ�ി െമേ�ായിെല നിയമനം

1711. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി െമേ�ാ െറയിലിെ� ആദ� 30 ദിവസെ� വ�മാനം ദിവസം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� ജീവന�ാരാണ് ഇവിെട േസവനമ��ി��ത്;  ജീവന�ാ�െട നിയമനം സംബ�ി�

നടപടി�മം, ഏജ�സിക� എ�ിവ�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഭി�േശഷി�ാരായവ��് േജാലി നൽ��തിന് �േത�ക പരിഗണന�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വാ�� െമേ�ാ പ�തി

1712. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആരംഭി�� വാ�� െമേ�ാ പ�തിയി� നിലവി� ഏെത�ാം �േദശ�െളയാണ്

ഉ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) എ� ഘ�മായാണ് പ�തി ���ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ഓേരാ ഘ��ി�ം ഏെത�ാം

�േദശ�െളയാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) പ�തി �േദശ�മായി ബ�െ��് കിട���ം വികസന സാധ�ത���മായ ��ത�

�േദശ�ളിേല�്പ�തി വി�ലീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ൈല�് െമേ�ാ പ�തി

1713. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ൈല�് െമേ�ാ പ�തി�് േക�സ��ാരിെ� ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�  ഇനി

എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരിേ��തായി�െ��ം,  ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�ായി �ലം ഏെ����  ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം എെ��ാം നടപടിക�
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���ിയാ�ിെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി െപാ�മരാമ�് വ��് �േഖന ���ീകരിേ�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ുേമാ?

െകാ�ിയിെല വാ�� െമേ�ാ പ�തി

1714. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിയിെല െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം െമ�െ����തിനായി ആവി�രി�ി�� വാ�� െമേ�ാ

പ�തി�െട നിജ�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ി� പ�തി�െട ��ക�  ഏെത�ാെമ�ം േബാ�െജ�ിക�  എവിെടെയ�ാമാണ്

നി�യി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ള�ി, െപ��ട�്, ഇടെ�ാ�ി ഫിഷ് ഫാമിന് സമീപ�് �ടി �രാതന കായ�മാ��മായ

പ�ിേ�ാ�ി�െട ക��ാട്-െവ�ിം�ട�  ഐല�് പാലം വഴി ഇടെ�ാ�ി,  േതവര ��്

പരിഗണി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പറ�ി�ളം ആളിയാ� പ�തി

1715. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം പറ�ി�ളം ആളിയാ�  പ�തി സംബ�ി�്

എെ��ി�ം തര�ി�� ഇടെപട�ക� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പറ�ി�ളം ആളിയാ�  പ�തിയി�  നി�് കരാ�  �കാരം സം�ാന�ിന് ലഭിേ�� ജലം

തമി�ാട് നിേഷധി�തിെനതിെര എ�് നടപടി ൈകെ�ാ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കരാ�  അ�സരി�് എ� ടി.എം.സി.  ജലമാണ് േകരള�ിന് ലഭിേ��െത�ം ഇ�വണ

ഇ�വെര എ� ടി.എം.സി. ജലം സംഭരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തമി�ാട് അതി��ി �േദശെ� ജന�� ��മായ �ടിെവ� �ാമം അ�ഭവി�� േവളയി�

ഇ�ാര��ി� അടിയ�ര ഇടെപട� നട�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ� േകാടി ��െെതക� ന���മായി ബ�െ�� പരസ�ം

1716. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� േകാടി ��െെതക�  ന���മായി ബ�െ��് അ�ടി-�ശ�-�വ�-ഓ�െെല�

മാധ�മ�ളി�െട എ� േകാടി �പ�െട പരസ�ം ന�കി;

(ബി) ��െെതക� ന���മായി ബ�െ��് െെമ�ി ത�ാറാ�ിയ നാല് കാ� േപജ് പരസ����ം

(പടം മാ�ി േല ഒൗ�് - മാ�� വ�ത�ാസമി�ാെത) �� േപജ് ജാ��് പരസ��ി�ം ഡിെെസ�

ചാ�ജായി എ� �പ�െട ബി�ാണ് ന�കിയി�ളളത്;
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(സി) െെമ�ി എ� സ�കാര� ഏജ�സി�്  2016 െമയ്  25 �ത� 2017 െമയ്  24 വെര എ�

വ��ക� ന�കി; എ� േകാടി �പയാണ് ഇതിന് ന�േക�ി വ�ക; ഏ� മാനദ��ിെ�

അടി�ാന�ിലാണ് ഇൗ വ��ക� ന�ിയത്;െവളിെ���ാേമാ?

പരി�ിതി ദിനാചരണ�ിനാ�� പരസ� െചലവ്

T 1717.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� പരി�ിതി ദിനാചരണ�ിെ� ഭാഗമായി സർ�ാർ െച�ത കാര���

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പരി�ിതി ദിനാചരണ�ിെ� �ചരണ�ിനായി പ��ളി�  പരസ�ം െച�ാ�  എ� �പ

െചലവാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) പരി�ിതി ദിനാചരണ�ിെ� ഭാഗമായി �ശ� മാധ�മ�ളി�െട�� �ചരണ�ിന് േവ�ി എ�

�പ െചലവാ�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ഴി� പരി�ിതി ദിനാചരണ ���ി�് ആെക െചലവാ�ിയ �ക എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ) ���കളി� ൈതക� വിതരണ�ിന് േവ�ി എ�ി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

േനാ�� ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

1718. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, എസ്.ശർ�

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

(എ) �വാസി മലയാളികൾ�ായി േനാ�� ആവി�രി�ി�� �ധാന പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �വാസികെള അടിയ�രമായി സ�േദശേ��് തിരിെക എ�ിേ��ി വ��

സാഹചര��ളിേല�ായി ഫ�് ഏ�െ���ിയി�േേ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) നിയമാ��തമ�ാ� റി��്െമ�ക�, വിസ ത�ി�് എ�ിവെയ�റി�് െപാ�ജന���്

അവേബാധം ന���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) വിേദശ രാജ��ളിൽ ന�ിംഗ്, �ഹേജാലി, മ�് സഹായകേജാലിക� എ�ിവ�ായി വനിതകളാണ്

�രിഭാഗ�ം നിേയാഗി�െ���ത് എ�തിനാ� വനിത െതാഴി� അേന�ഷക� േനരിേട�ിവ��

���� ഒഴിവാ��തിനായി �ീക��് മാ�മാ�� അവേബാധപരിപാടിക� സംഘടി�ി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േനാർ��െട ആഭി�ഖ��ിൽ �വജന���് ൈന�ണ� വികസന പ�തി
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1719. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, ആ�ണി േജാ�

,, െക.ഡി. �േസന�

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

(എ) െതാഴി�  അേന�ഷകരായ �വജന���് വിേദശ െതാഴി�  കേ�ാള�ിെല െവ�വിളിക�

േനരി��തിനായി േനാർ� വ��് ൈന�ണ� വികസന പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  ഏത് ഏജ�സിയാണ് ഇ�കാര�� പരിശീലന��  ന�കി വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ൈന�ണ� സ��ിഫിേ�ഷന് �റേമ ഇതിെ� ഭാഗമായി െതാഴി� േമളക� സംഘടി�ി�ാ�േ�ാ ;

വിശദ വിവര�� ന��േമാ ?

�വാസി �നരധിവാസ�ിന് പ�തി

1720. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ര� വ�ഷെമ�ി�ം �വാസി ജീവിതം ���ീകരി�് �ിരമായി മട�ിെയ�ിയവെര

�നരധിവസി�ി��തിന് സ��ാ� ത�ാറാ�� പ�തി�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ��് സ�യംെതാഴി�  സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് ബാ�് വാ�,  സ�ിഡി എ�ിവ

ലഭ�മാ�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) സംരംഭക��് മാ��നി�േ�ശം ന���തിന് �സ�കാല പരിശീലന പ�തിക� ആരംഭി�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�രം പരിശീലന പ�തികളി�  സംരംഭകെര �ടാെത മ�ാെരെയാെ�

പെ����ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഇ) പ�തിക��് എ�് �ട�ം �റി�ാനാ�െമ�ം എ� �കയാണ് ഇതിെ� �ാരംഭ

�വ��ന�ിനായി വിനിേയാഗി�വാ� ഉേ�ശി��െത��� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�വാസി �നരധിവാസ പ�തി വി�ലീകരണം

1721. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി �നരധിവാസ പ�തി വി�ലീകരണം സംബ�ി�് സ��ാ� എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ാ� േപാ��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ഇൗ പ�തിയി� എ� �വാസിക� അംഗ�ളായി�െ��ം, ഇൗ പ�തി �കാരം എ�

േപ��് സഹായ�� ന�കിയി�െ��ം വിശദമാ�േമാ?

�വാസി മലയാളിക�െട സഹായ�ിനായി പ�തികൾ

1722. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്
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�ീ.െക.�േരഷ് ���്

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

(എ) വിവിധ ���ൾ �ലം െതാഴി�  ന�െ��് നാ�ി�  തിരിെ��� �വാസി മലയാളികെള

�നരധിവസി�ി��തി�ം അവെര സ�ഹ�ിെ� �ഖ�ധാരയിേല�് െകാ�വ��തി�ം േനാ��

എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) ഇ�കാരം മട�ിെയ��വ��് സ�യം െതാഴി�  കെ���തിനായി,  പലിശയിളവ്

അ�വദി�െകാ�� വാ�ാപ�തി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിേദശ മലയാളിക��ം വിേദശ�നി�് തിരിെ���വ��ം നിേ�പ��  സംബ�ി�ം

ബിസിനസ് സംരംഭ��  സംബ�ി�ം വി�ലമായ ഉപേദശ��ം മാ��നി�േ�ശ��ം

ന���തിന് േനാ�� ബിസിനസ് െഫസിലിേ�ഷ� െസ�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഖ�റിെല മലയാളി സ�ഹം േനരി�� ����

1723. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൗദി അേറബ��ം �.  എ.  ഇ.  �ം മ�് അ�് രാ���ം നയത�ബ�ം വിേ�ദി�ത് �ലം

ഖ�റിെല മലയാളി സ�ഹ�ിന് ഉ�ായി�� ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഖ�റി�  ഏ��ം ��ത�  വ�ാപാര-വാണിജ� �വ��ന��  നട�� മലയാളികെള ഈ

തീ�മാനം എ�കാരം ബാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇവ�െട ആശ�

അക�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വാസിക�െട േ�മം

1724. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എെ��ാം പ�തികളാണ് �വാസിക�െട േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ിവ��ത് എ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) �വാസിക�െട സഹായ�ിനായി േനാ�� ��്സിെ� �വ��ന�� ��ത� വി�ലെ���ാ�

ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േകാ��ലിെല �വാസി േ�മനിധി േബാ�ഡ് െല�സ� ഓഫീസ്

1725. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല േകാ��ലി�  �വ��ി�വ�ി�� �വാസി േ�മനിധി േബാ�ഡിെ�

െല�സ� ഓഫീസ് േകാ��ലി� നി�് മാ�വാ� എെ��ി�ം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�ാേണാ നി��വാ�

തീ�മാനി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത േ�മനിധി ഓഫീസി� നി�ം നാളി�വെരയായി പിരി� �ക�െട വിശദമായ വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മ� ജി�കളി� പിരി� �ക�െട വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഏ��ം ��ത� �വാസിക� രജി�� െച�ി�ളളത് ഏത് ജി�യിലാണ്; വ��മാ�േമാ?

വിനായകെ� മരണ�ിന് കാരണ�ാരായ േപാലീ�കാ�െ�തിെര ആ�ഹത�ാ േ�രണ ��ം

1726. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല പാവറ�ി േപാലീസ് വിനായക� എ� �വാവിെന ക�ഡിയിെല��ാ��ായ

സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് അറ�് െച�് വി�യ� േശഷം ആ�ഹത� െച� വിനായകന് േപാലീസ് ക�ഡിയി�

മ��നം ഏ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

(സി) വിനായകെ� മരണ�ിന് കാരണ�ാരായ േപാലീ�കാ�െ�തിെര ആ�ഹത�ാ േ�രണ

���ിന് േകെസ��ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�് െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� നാളി�വെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) പ�ിക ജാതി പ�ിക വ�� വിഭാഗ���് ഭയരഹിതരായി ജീവി��തിന് സാഹചര�െമാ��വാ�

സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

ജി� �േണായി�െട മരണം സംബ�ി� സി.ബി.ഐ. അേന�ഷണം

1727. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�ാടി െന�� േകാേളജ് വിദ�ാ��ി ജി� �േണായി�െട മരണം സി.ബി.ഐ.

അേന�ഷി�ണെമ� ��ംബ�ിെ� ആവശ�ം സ��ാ�  അംഗീകരിേ�ാ;  അേന�ഷണം

സി.ബി.ഐ.�് വി�് ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സി.പി.എം.-ബി.െജ.പി. സംഘ�ഷം

1728. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര�് നട� സി.പി.എം.-ബി.െജ.പി.  സംഘ�ഷ�മായി ബ�െ��് �ഖ�മ�ി�ം,

ഡി.ജി.പി.�ം ഗവ�ണെറ സ��ശി�് അ�മം തട�വാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� സംബ�ി�്

വിശദീകരണം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഗവ�ണ�  ന�കിയ നി�േ�ശമ�സരി�ാേണാ �ഖ�മ�ി ബി.െജ.പി.-ആ�.എസ്.എസ്.

േനതാ��മായി ച�� നട�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ച��യി� എ��ി�� തീ�മാനം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?
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െഎ.എസ്. ഭീകരബ�ം ഉ�വരായി കെ��ിയ മലയാളിക�

1729. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ� മലയാളികെള െഎ.എസ്. ഭീകരബ�ം ഉ�വരായി കെ��ിയി��് ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇ�ര�ി�� എ� േക�ക�  എ�.െഎ.എ.  അേന�ഷി��െ��്

വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

സഭാ ത���മായി ബ�െ��ളള േപാലീസ് നടപടി

1730. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല െന��  പളളിയി�  േപാലീസ് ലാ�ി�ാ��് നട�ിയത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ലാ�ി�ാ��ി� എ� �ീക��ം ��ിക��ം മ��നേമ�ി��്;

(സി) ആയതിെ� ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) സഭാ ത���മായി ബ�െ��് എറണാ�ളം ജി�യി�  എ� േക�ക�  നിലവി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ േക�ക�  പി�വലി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

സഭാ ത���മായി ബ�െ��� സംഘ�ഷാവ�

1731. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല േകാലേ�രി,  വരിേ�ാലി�, മ���, െന�� എ�ീ േദവാലയ�ളി�

സഭാ ത���മായി ബ�െ��് സംഘ�ഷാവ� നിലനി���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േദവാലയ��മായി ബ�െ�� ��ം പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

�ി .�ി.പി. െസ��മാറിെന േകരള അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലി� അംഗമാ�� നടപടി

1732. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

മത��� ഉളവാ�ം വിധം പരാമ�ശം നട�ി എ� പരാതിയിേ��

�ീ.�ി.പി.െസ��മാറിെനതിെര�� അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ി� അേ�ഹെ� േകരള

അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലി�  അംഗമാ��െത�് ആവശ�െ��് സ��ാ�  ക�്

അയ�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ?
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ശരീര ഭാഗ�� കെ��ിയ േകസ്

1733. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല കാരേ�രി �ാമപ�ായ�ി�ം േബ�രി�ം മ�ഷ� ശരീര�ിെ� ഭാഗ��

കെ��ിയത് സംബ�ി� േകസിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകസേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അേന�ഷണ�ിന് �േത�ക സംഘ�ിെന നിേയാഗി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

അമിത പലിശ�ാ�െട ഭീഷണി�മായി ബ�െ�� േക�ക�

1734. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി�  അമിത പലിശ�ാ�െട ഭീഷണി�മായി ബ�െ��് നിലവി�  എ�

േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��ം ഇതിെ� വിശദാംശ��  എെ�ാെ�യാെണ�ം

അറിയി�േമാ?

േകസ് പി�വലി�വാ� ന�ിയ അ�മതി

1735. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ിയായിരിെ� �ീ. ഉ�� ചാ�ിെയ ക�രി� െവ�് ആ�മി� സംഭവ�ി�. ഒൗേദ�ാഗിക

�ത�നി��ഹണ�ി� ഏ�െ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��ാെര ആ�മി�ാ�ം േജാലി നി��ഹണം

തട�െ���വാ�ം �മി�വ�െ�തിെര രജി�� െച� േകസ് പി�വലി�വാ� പരാതി�ാരനായ

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) േക�ിെല �തിക� ആെര�ാമായി��െവ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഏ� സാഹചര��ി� എ� കാരണ�ിെ� േപരിലാണ് പരാതി�ാര� േക�് പി�വലി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�െത�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േകസ് പി�വലി�ാൻ ആഭ��ര വ��് അ�മതി ന�കിയത് �ഖ�മ�ി�െട

അംഗീകാരേ�ാെടയാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ീ.ടി.പി.െസ��മാറിെന േ�ാസിക��് െച�ാ�� അ�മതി

1736. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  േപാലീസ് േമധാവി �ീ.ടി.പി.െസ��മാറിെന േ�ാസിക��് െച�വാ�  അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആ�െട പരാതിയിേ�ലാണ് അ�മതി ന�കിയെത�ം എ�്

���ിെ� േപരിലാെണ�ം എ�ാണ് അ�മതി ന�കിയെത�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) േ�ാസിക�ഷന് അ�മതി േതടിെ�ാ�് പരാതി�ാര� എ�ാണ് ക�് ന�കിയത്; േനരേ�

ഇ�ാര��ി�  സ��ാ�  അ�മതി നിേഷധി�തായി�േ�ാ എ�ം എ�ി�  എ�്
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കാരണ�ാലാണ് അ�് അ�മതി നിേഷധി�ത് എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാ�ഫിഡ�ഷ��  റിേ�ാ��ി�  േമ�േദ�ാഗ��  കീ�േദ�ാഗ�െര�റി�് േരഖെ����

വിവര�� േ�ാസിക�ഷന് ഇടയാ�� ഒ�ാേണാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ീ.ടി.പി.െസ��മാറിെന േ�ാസിക��് െച�വാ� അ�മതി ന�കിയ ഫയലിെല 2017 േമയ് 1

�ത� �� 30 വെര�� േനാ�് ഫയലിെ� �സ�ഭാഗം േമശ�റ�് വ�േമാ?

വനിതാ േപാലീസ് േസനാംഗ��

1737. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വനിതാ േപാലീസ് േസനാംഗ��െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസിെല വനിതാ േസനാംഗ��െട എ�ം വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ീ �ര��ായി വനിതാ േപാലീ�കാ�െട േസവനം ��ത� ലഭ�മാ�േമാ?

��ഹ സാഹചര��ി� മരണെ��വ�

1738. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം നാളി�വെര വിവിധ േക�ക�മായി ബ�െ��്

േപാലീസ് േചാദ�ം െച�് വി�യ� എ�േപെര പി�ീട് ആ�ഹത� െച� നിലയിേലാ

െകാലെ���ിയ നിലയിേലാ ��ഹ സാഹചര��ി�  മരണെ�� നിലയിേലാ

കെ��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട േപ�വിവര�ം ഇവെര േചാദ�ം െച� േക�് സംബ�ി� വിവര�ം വ��മാ�േമാ?

ജനകീയ �േ�ാഭ���് േനെര�� േപാലീസ് നടപടി

1739. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഇ�വെര ജനകീയ �േ�ാഭ���് േനെര എ�

േപാലീസ് ലാ�ി�ാ��്,  ടിയ�ഗ�ാസ് െഷ�  �േയാഗം,  ജലപീര�ി �േയാഗം എ�ിവ

നട�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  ജന�തിനിധികേളാട് േപാലീസ് അപമര�ാദയായി െപ�മാറിെയേ�ാ

മ��ി�െവേ�ാ ഉ� എ� പരാതിക� ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ം �റ� േപാലീസ്

1740. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) െകാ�ം �റ�  േപാലീസ് സംവിധാന�ി�  ഡി�ി�് െഹ�ക�ാ�േ��് സംവിധാന�ം

െടലിക��ണിേ�ഷ�  വിഭാഗ�ം ആരംഭി�ാ�എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് ആ�ാന�് ക�േ�ാ�  �മിെല നിലവിെല അംഗബലം

എ�യാണ്;അംഗബലം വ��ി�ി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േക�ക� രജി�� െച��തിന് ടാ�ജ�്

1741. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േക�ക�  രജി��  െച��തിന് ടാ�ജ�് നി�യി� ന���

�ിതിവിേശഷം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം നി�ിത എ�ം േക�ക� �തിമാസം രജി�� െച�ാ� േ�ഷ�കളിെല േപാലീസ്

ഉേദ�ാഗ�െര സ���െ���� തര�ി� ഉ�ത േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� െപ�മാ��താ��

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�കാരം �തിമാസം നി�ിത എ�ം േക�ക�  രജി��  െച�� �വണത

ഉ��െകാ�ാണ് നിരപരാധികളായ പലേര�ം േക�കളി�  ഉ�െ����െത� ആേ�പം

ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഈ �വണത അവസാനി�ി��തി�ം നടപടി�മ�� പാലി�ാെത േക�ക� രജി��

െച�� സംഭവ�� അവസാനി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാേ�ാ േക�ക�ം �ീക�െ�തിെര�� അതി�മ�ളി�� േക�ക�ം

1742. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാേ�ാ േക�കളാ�ം �ീക�െ�തിെര�� അതി�മ�ളി�� േക�കളിലാ�ം എ�

േക�ക� ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� രജി�� െച�െ��ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�രം േക�കളി�  ��വ�  �തികെള�ം അറ� െച��തി�ം നിയമ നടപടിക�

സ�ീകരി��തി�ം വ��ിന് കഴി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) 2011-16  ഭരണകാല�് ��ത കാര��ളി�� വ��ിെ� �ിതി വിവരകണ�കൾ

ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസ് മ��നം സംബ�ി�് സമ� അേന�ഷണം നട��തിന് നടപടി

1743. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാവറ�ി േപാലീസ് ക�ഡിയിെല��് വി�യ� എ��ി�� സ�േദശിയായ വിനായക� മരി�ത്

േപാലീസ് മ��നം �ലമാെണ� ആേരാപണം അേന�ഷി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ദളിത് വിഭാഗ�ി�െ�� വിനായകെന േപാലീസ് േ�ഷനി�  േപാലീ�കാ�  ��ി�് ചവി�ക�ം
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�രമായി മ��ി�ക�ം െച�തിെന�റി�് സമ� അേന�ഷണം നട�ി ���ാരായ

േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േപാലീസ് ക�ഡിയിെല�� എ� േപ�

ക�ഡിയി� മരണെ��ി��് എ�റിയി�ാേമാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ക� ഡിയിെല��് േചാദ�ം െച�് വി�യ�വരി�  എ� േപ�  ��ഹ സാഹചര��ി�

മരണെ��കേയാ ആ�ഹത� െച�കേയാ െച�തായി കെ��ിയി��് എ�റിയി�ാേമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) േപാലീസ് ക�ഡിയി�  മരണെ��കേയാ പി�ീട് ആ�ഹത�െച�കേയാ െച�വരി�  ദളിത്

വിഭാഗ�ി�െപ� എ� േപ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ദളിത് വിഭാഗ�ി�െ�� പാവെ��വേരാ�� േപാലീസ് അതി�മം വ��ി�വ��തായി

കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ ?

അ�� മ�ല�ിൽ േപാലീസ് ഔ�്േപാ�്

1744. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  മ�ല�ിെല വേ�േ�ാട്,  അ���ി എ�ീ �േദശ�ളി�  േപാലീസ് ഔ�്േപാ�്

�ാപി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ദ�ീപ് പ�ായ�ായ െപ��ള�് അടിയ�ര സാഹചര��ളി�  േപാലീസിന്

എ�ിേ���തിനായി ��ാ��  േപാലീസ് േ�ഷന് ഒ� േബാ�് അ�വദി��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി തീ��ക�പി� േക�ക�

1745. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി തീ��ക�പി�

േക�ക�െട എ�െമ�;

(ബി) ഇതി�  എ� േക�കളിലാണ് േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി�് ശിപാ�ശ

െച�ി��ത്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ശിപാ�ശകളിേ�� സ��ാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷനി�ം പരിസര�ളി�മായി കിട�� വാഹന��

1746. �ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ആ�. രാമച��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം പരിസര�ളി�മായി വാഹന�� കിട�് ��െ���് നശി��ത്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േകസിെ� തീ���ാ��� വെര വാഹന��  പിടി�ി�ിരി��� �ലം അവ�് നാശം

സംഭവി�ക�ം ത�ലം േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട ന�ം ഉ�ാ�ക�ം െച�െമ�ത് പരിഗണി�്

ഈ �ിതി ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകസിെ� തീ���ാ���വെര,  ��ത വാഹന��  ഉപേയാഗെ���ി സ��ാരിന്

വ�മാന��ാ�ാ���ം എ�ാ�  വാഹന��  പരിപാലി�െ����മായ ബദ�മാ����

ആേലാചി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ൈസബ� ���ത��� സംബ�ി� േക�ക�

1747. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നാളി�വെര ൈസബ�  ���ത���

സംബ�ി�് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� അേന�ഷണം ���ിയാകാ� േക�ക�െട എ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി� േപാലീസ്,  സം�ാനെ� ൈഹെട�് െസ�ിന് അേന�ഷണം ൈകമാറിയ

എ� േക�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവയി� ��പ�ം സമ��ി� േക�ക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ?

��� സഹകരണ േജായി�് രജി�ാ�െട ഓഫീസിെല അതി�മ�മായി ബ�െ�� േകസ്.

1748. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017ഏ�ി� പതിേനഴിന് രാ�ി ��� കള�േറ�ി� �വ��ി�� സഹകരണ വ��് േജായി�്

രജി�ാ�െട ഓഫീസി�  അതി�മി�് കയറി ഫയ�ക�ം േരഖക�ം നശി�ി�ാ�  �മി��മായി

ബ�െ��് ���ാരായവെര കെ���തിന് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ��� െവ�് േപാലീസ് േ�ഷനി� ൈ�ം 578/17� ന�രായി രജി��

െച� േകസിെ� അേന�ഷണം ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ഈ സംഭവ�ി� ഉ�െ�� ���ാരായ എ�ാവെര�ം തിരി�റി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ�ിൽ ���ാെര ��വ�  കെ��ി നിയമ�ി���ി�  െകാ�വരാ�  അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല അ�ട�നടപടി

1749. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േപാലീസ് േസന�െട അ�സി�ം അ�ട��ി�ം നിര�ാ� നിലയി�� ചില േപാലീ�കാ�െട

െപ�മാ�ം േസന�ം സ��ാരി�ം ചീ�േ���ാ��െവ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ���ികളി�  ഏ�െ��� േപാലീ�കാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാ�േ�ാ;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

േപാലീസ് വ��് ആ�നികവൽ�രണ�ിന് വകയി��ിയ �ക

1750. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േപാലീസ് ഡി�ാ��്െമ�ിെ�

ആ�നികവൽ�രണ�ിന്  (എം.ജി.പി.)  ബജ�ി�  എ� േകാടി വകയി��ിയി��്;  ഇതിെ�

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി െചലവാ�ിയ �ക�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� 5 വ�ഷ�ാല�് എം.ജി.പി.�ായി െചലവഴി� �ക എ�; ഇനം, വ�ഷം

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ; എ�ിന് േവ�ിയാണ് �ക ഉപേയാഗി�െത�് െവളിെ���േമാ?

തല�ാന നഗരിയിെല ഗതാഗത തട�ം

1751. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന നഗരിയിെല അ��ള�ര �ത� കമേലശ�രം വെര�� വളെര തിരേ�റിയ �ല�്

�ിതി െച�� േഹാ��ക�, �സ് കടക�, േബ�റിക�  എ�ിവ�െട ��  ഭാഗ�ളിലായി

സ�കാര� വാഹന��  അനധി�തമായി പാ��് െച����ലം �ിരമായി ഗതാഗത തട�ം

േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം വാഹന�� പാ��് െച��വ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� വീ�ച വ��� �ാഫി�് േപാലീ�കാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

െകാലപാതക േക�ക�

1752. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നാളി�വെര എ� െകാലപാതക�� നട�ി�െ��്

ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;  ഇതി�  െകാലെച�െ�� �ീക�െട�ം ��ഷ�ാ�െട�ം

��ിക�െട�ം എ�ം എ� വീതമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത േക�ക�മായി ബ�െ��് എ� �തികെള ഇനി�ം പിടി�ടാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� എ� േക�കളി� അേന�ഷണം ���ിയായി ��പ�ം സമ��ി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� േക�കളി� വിചാരണ ���ിയായി��്;

(ഇ) ��ത േക�കളി� ശി�ി�െ�� �തിക�െട എ�ം എ�; വ��മാ�ാേമാ;
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(എഫ്) എ� േക�ക�െട അേന�ഷണം സി.ബി.ഐ.�് വി�ക��ായി; വ��മാ�ാേമാ?

നീ�കര േകാ�� േപാലീസ് േ�ഷ�

1753. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചവറ നിേയാജക മ�ല�ിെല നീ�കര േകാ�� േപാലീസ് േ�ഷനി� നിരീ�ണ�ിനായി

ഉപേയാഗി�� എ�ാ േബാ�ക�ം േകടായിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

അ����ണിക��ാ�� �ക കാലതാമസം �ടാെത ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ര��െട കാര��ി�  വളെര �ാധാന��� �റ�ഖം എ� നിലയി�  നീ�കര

േകാ�� േപാലീസ് േ�ഷനി� ആ�നിക സൗകര��� ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലിസ് േമധാവി�െട അധികാര�ളിെല െെകകട�� ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

1754. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ.ടി.പി.െസ��മാ�  സം�ാന േപാലിസ് േമധാവിയായി  2017�  �മതലേയെ���േശഷം

െെകെ�ാ� ഏെത�ി�ം തീ�മാനം സ��ാ�  മരവി�ി�കേയാ,  റ�ാ�കേയാ െച�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�െട ��� �മതലയി�  ഉ�െ��� കാര��ളി�േ�ാ�ം

സ��ാരിെ� ഇടെപട� ഉ�ാ��െവ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇ�രം

ഇടെപട� ഭാവിയിെല�ി�ം ഒഴിവാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വിരമി� ഡി.ജി.പി. െസ��മാറിെനതിെര�� േക�ക�

1755. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിരമി� ഡി.ജി.പി.  �ീ.  െസ��മാറിെനതിെര േപാലീസി�  നാളി�വെര എ� േക�ക�

ഉെ��് ഇനം തിരി�് വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഓേരാ േകസിെ��ം ന�� സഹിതം വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) വിരമി�തി�േശഷം �ീ. െസ��മാറിെനതിെര എ�� േക�ക� എ�; ഇവ�െട വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ?

ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനം

1756. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനം

നട�ിലാ�ിയി��്;

(ബി) �ീക�, ��ിക�, ���, ആദിവാസിക�, മ��െ�ാഴിലാളിക�  എ�ീ വിഭാഗ���്
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എെ��ാം േസവന�ളാണ് ജനൈമ�ി േപാലീസി�െട ലഭ�മാ��ത്; വിശദമാ�േമാ?

എ�േകാ� േപാലീസ് േ�ഷ�

1757. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�േകാ�  േപാലീസ് േ�ഷന്  (െകാ�ം �റ�) സ��ം െക�ിടം നി��ി��തിനായി �ലം

ലഭ�മാ�ി ഉ�രവായത് എ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�േകാ�  േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�ളള �ാ�ം എ�ിേമ�ം

ത�ാറാേയാ എ�ം ഭരണാ�മതി ന�കിേയാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ? ഇതിെ� വിശദാംശ�ൾ

നൽ�േമാ?

േപാലീസി� േനെര�ളള ��-ക�േ�ഷ� ആ�മണ��

1758. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ��-ക�േ�ഷ�  ആ�മണ�ളി�  എ�

േപാലീ�കാ��് പരിേ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് േപാലീസി� േനെര ��ാ ആ�മണം ഉ�ായി��െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ േക�കളിെല �തികെള അറ�് െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;  എ�ി�  എ�

േപെരെയ�ം ഏെതാെ� വ��ക�  �കാരമാണ് േകസ് രജി��  െച�ി�ളളെത�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ക��ം സാ�ഹ�വി����െമതിെര ക�ശന നിലപാട് സ�ീകരി�ാ���ലമാണ്

േപാലീ�കാ��് േനെര േപാ�ം ��ാ ആ�മണം ഉ�ാ��ത് എ� ആേ�പം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ാഫിക് നിയമലംഘന േക�ക�

1759. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം �ാഫിക് നിയമലംഘന�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�

രജി�� െച�ി��്;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  �ാഫിക് നിയമലംഘനെ� �ട��് എ� േപ��് പിഴ�മ�ിെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ഇന�ി� ഈ കാലയളവി� ലഭി� വ�മാനം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ഹത� െച�വ�െട എ�ം
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1760. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര സം�ാന�് ആ�ഹത� െച�വ�െട എ�ം

എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� �ീക�, ��ിക� എ�ിവ� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സാ��ിക �യാസം �ല�ം ��ംബ���െള�ട��ം ആ�ഹത� െച�വ� എ� വീതെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കടെ�ണിയി�െ��ം േരാഗ���ല�ം ആ�ഹത� െച�വ� എ� വീതെമ�് വ��മാ�േമാ?

ചാ�പടി ഒ�ം�റം ഭാഗെ� രാ�ീയ സംഘ�ഷം

1761. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ�� ��സി�ാലി�ിയി� താ�� േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി� ചാ�പടി ഒ�ം�റം ഭാഗ�്

അ�� കാല��ായ രാ�ീയ സംഘ�ഷെ��റി�ം �ട���ായ േപാലീസ്

അതി�മെ��റി�ം ന�നപ� ക�ീഷ� ഈ �ലം സ��ശി�േശഷം സ��ാരിന് റിേ�ാ��്

സമ��ി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� റിേ�ാ��് േമശ�റ�് വ�േമാ;

(സി) റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ

?

ജനജീവിതം തട�െ���� �തിേഷധ��

1762. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�േശഷം നാളി�വെരയായി എ� ഹ��ാ�,െപാ�പണി�ട�്,

ജനജീവിതം തട�െ���� മ�്�തിേഷധ�� എ�ിവ ഉ�ായി��്;

(ബി) ആയതിെ� ഫലമായി ഉ�ായ അ�മസംഭവ�ളി�  എ� �ക�� ഗവ/സ�കാര� �ത�ക�

നശി�ി�െ��െവ�ം അതി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട എ� വാഹനം ഉ�െ��െമ�ം

അറിയി�േമാ ;

(സി) അ�മം നട�ിയവരി�  നിേ�ാ �തിേഷധം �ഖ�ാപി� സംഘടനകളി�  നിേ�ാ എ�് �ക

ന�പരിഹാരമായി ഈടാ�ി; ഇെ��ി� ആയത് ഈടാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് ന�കിയ േനാടീ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ ഇനി�ം എ�് �ക ലഭി�ാ��്;

��ത �ക ഈടാ��തി�� നടപടി ഏത് വെരയായി; വ��മാ�േമാ?

കവ��-ഭവനേഭദനേ��ക�
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1763. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നാളി�വെര െപാ��ല��ായ പിടി�പറി

സംഭവ�� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേത കാലയളവി�  പക�  സമയ�് നട� കവ��-ഭവനേഭദനേ��ക�  എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ േക�ക�മായി ബ�െ��് എ� �തികെള പിടി�ടിെയ�ം എ�േപെര ഇനി�ം

പിടി�ടാ�െ��ം വ��മാ�േമാ?

ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം സംര�ണം ന��വാ� നടപടിക�

1764. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �മസമാധാന നില സംബ�ി�് �ഖ�മ�ി,  സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി

എ�ിവെര രാ�ഭവനിേല�് വിളി�വ��ി ഗവ�ണ� വിശദാംശ�� ആരാ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഏെതാെ� സംഭവ��െട പ�ാ�ല�ിലാണ് ഈ അസാധാരണ നടപടി

ഉ�ായെത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� രാ�ീയ അതി�മ��  ആശ�ാജനകെമ�് േക� ആഭ��രമ�ി

അഭി�ായെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) തല�ാന�് ആറ് ദിവസം നിേരാധനാ� �ഖ�ാപിേ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ

;ഏെതാെ� രാ�ീയപാ��ികളാണ് തല�ാന നഗരിയി��ായ അതി�മ���ം

െകാലപാതക�ി�ം പി�ിെല�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) സം�ാനെ� �മസമാധാന നില വീെ����തിന് േവ�ിയാേണാ  31.07.2017  �

ഉയ�� േപാലീ�േദ�ാഗ��  ഉ�െ�െട��വ�െട �ലംമാ�ം ഉ�രവായത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(എഫ്) ക�രിെല അതി�മ��  അമ�� െച�വാ�  �ഖ�മ�ി വിളി� േച�� സമാധാന

േയാഗ�ളിെല�� തീ�മാനം രാ�ീയ പാ��ിക� ലംഘി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ജന��െട ജീവ�ം

സ��ി�ം സംര�ണം ന��വാ�  സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ?

വിനായക� ആ�ഹത� െച� സംഭവം

1765. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��� എ��ി�രി� ആ�ഹത� െച� വിനായക� േപാലീസ് ക�ഡിയി� ഭീകര മ��ന�ിന്

ഇരയായതായി കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  േപാലീ�കാ��് എതിെര െകാല���ിന്

േകെസ��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

(ബി)

വ��ീയ സംഘടനക�െട �വ��ന��

1766. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചില വർഗീയ സംഘടനക�  േബാധ���മായി സംഘ�ഷം ��ി��

�വ��ന�ളി� ഇടെപ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം വ��ീയ സംഘടനക�  ഓേരാ ജി�യി�ം നട�ിെ�ാ�ിരി�� �വ��ന��

നിരീ�ി�ാ� �േത�ക പ�തിക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) �മസമാധാനം തക��� രീതിയി�ളള ഇവ�െട ആ��ിതമായ �വ��ന��  തടയാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

രാ�ീയ അ�മ��

1767. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി� വ�� രാ�ീയ അ�മ��െട പ�ാ�ല�ി�  ഗവ�ണ�

സ��ാരിേനാട് വിശദീകരണംആവശ�െ��ിെപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ാൻ നിർദശം ന�കിയി�േ�ാ;എ�ിൽ റിേ�ാ��്

ഗവ�ണ��് ന�കിയി�േ�ാ;��ത റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

നിേരാധനാ�

1768. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിലായി എ�

തവണ നിേരാധനാ� �റെ��വി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിേരാധനാ� �ഖ�ാപി��തി�� അടിയ�ര സാഹചര���  എെ��ാമായി��െവ�്

വിശദമാ�േമാ ?

െെവ�ി� െഎ.ഒ.സി. �ാ�ിന് എതിെര സമരം

T 1769.�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവ�ി� െഎ.ഒ.സി. �ാ�ിന് എതിെര നട�� സമരം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഉ�ായ േപാലീസ് നടപടിെയ��ി വ��് തല�ി�  എെ��ി�ം

അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� �േബര

1770. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.പി.സജീ��

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

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് വിജയകരമായി നട�ിലാ�ിയ ഓേ�േറഷ� �േബര�െട �വ��നം

മ�ീഭവി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) േ�ഡ് മാഫിയക�െട �വ��നം �ലം സം�ാന�് ആ�ഹത�ക� ഉ�ാ�� സാഹചര�ം

സംജാതമായി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േ�ഡ് മാഫിയക�െ�തിെര എ� േകസ് രജി��

െച�ി��്; എ� േപെര അറ� െച�ി��്;

(ഡി) പാവെ��വ��് വ�ി�ലിശ�് പണം ന�കി അവ�െട വ�വകക�  െെകവശെ����

മാഫിയക�െ�തിെര ക�ശന നടപടി െെകെ�ാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസിെ� അേന�ഷണ നടപടികളിെല വീ�കെള��ി വിജില�സ് ആ�് ആ�ി കറ�ഷ� ബ�േറാ�െട

റിേ�ാ��്

1771. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പാറ�� അ��

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

(എ) േപാലീസിെ� അേന�ഷണ നടപടിയിെല വീ�ക� ��ി�ാണി�െകാ�് വിജില�സ് ആ�് ആ�ി

കറ�ഷ� ബ�േറാ സ��ാരിന് ഏെത�ി�ം റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അ�രം റിേ�ാ��ിേ�� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േപാലീസ് വിഭാഗ�ിെ� അേന�ഷണ നടപടികളിെല വീ�ക� പരിേശാധി�ാ� വിജില�സിെന

�മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) വിജില�സ് ��ി�ാണി� അപാകതക� പരിഹരി�െ�േട�താേണാ;  എ�ി� അ�ാര��ി�

എ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ ?

ഓ�െെല� ത�ി�് േക�കൾ
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1772. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�വെര ഓ�െെല�  വഴി�� ത�ി�്

സംബ�ി�് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േക�കളി� ��പ�ം സമ��ി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക� ഉ�െ��� ���ത���

T 1773.�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�  ഉ�െ��വ�� ���ത���  നിയ�ി��തി�ം ഇ�രം

���ത��ളി�  ഏ�െ���വ�െട വിവര��  േശഖരി��തി�ം സംവിധാന�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�  �തികളായി�ളള എ� ക�ാവ്,  മയ�മ��് േക�ക�

റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാനേ��് െ�യി�  മാ���ം മ�ം വ�� െതാഴിലാളിക�  ലഹരി വ���

കട��േ�ാെയ�് പരിേശാധി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ൾെ�തിരായ അതി�മ��

1774. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം പ�ികജാതി/പ�ികവ��

വിഭാഗ�ി�െ��വ�െ�തിെര��ായ അതി�മ��  സംബ�ി�് േപാലീസ് രജി��  െച�

േക�ക� എ�യാെണ�് ജി� തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� എ�േപ�

ആ�മി�െ��ക��ായിെയ�ം എ�േപ�  െകാല െച�െ��െവ�ം എ� േപ�  ആ�ഹത�

െച�ക��ായിെയ�ം ആ�ഹത� െച�വരിൽ �ീകൾ എ�െയ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി� പ�ികജാതി-പ�ികവർ�വിഭാഗ�ി�െ�� �ീക��ം ��ിക��ം എതിരാ�ളള

അതി�മ�ളിൽ എ� �ിമിനൽ േക�ക� രജി�� െച�െ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ��് േനെര�� അതി�മ��

1775. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ��്

േനെര�� അതി�മ�� സംബ�ി�് എ� പരാതിക� ലഭി�ി��്;  ഇത് സംബ�ി�്എ�

േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;  എ� േപെര അറ�് െച�ി��്;  ജി� തിരി�� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വനിതക��് േനെര�� അതി�മ�� സംബ�ി�്

എ� പരാതിക� ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;  ഇത് സംബ�ി�് എ� േക�ക� രജി��

െച�ി��്; എ� േപെര അറ�് െച�ി��്; ജി� തിരി�� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ�� വനിതക��ം ��ിക��ം എതിെര�� ൈലംഗിക അതി�മ��

സംബ�ി�് എ� പരാതിക�  ലഭി�ി��്;  ഇത് സംബ�ി�് എ� േക�ക�  രജി��

െച�ി��്; ജി� തിരി�� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ��വിഭാഗ��െ�തിെര�ളള അതി�മം

T 1776.�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1989െല പ�ികജാതി-പ�ികവ��വിഭാഗ��െ�തിെര�ളള അതി�മം തടയ� നിയമ �കാരം

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ�േപ�െ�തിെര േകസ് രജി�� െച�ി��്;

അതി� എ� േക�ക� തീ��ാ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമം ക�ശനമായി നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ���ി�െ�� �ീക� പീഡന�ിന് വിേധയരായ േക�ക�

1777. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�ികജാതിയി�ം  ,പ�ികവ���ി�ം െപ� �ീക�

പീഡന�ിന് വിേധയരായ എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� ചാ��് ഷീ�് സമ��ി� േക�ക� എ�െയ�ം വിചാരണ ���ിയാ�ിയ േക�ക�

എ�െയ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത േക�കളി� ശി�ി�െ�� �തിക� എ�; വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ���ാ�െ�തിെര�� ആ�മണ��

1778. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന�് പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ��െ�തിെര��

പീഡന��ം ആ�മണ��മായി ബ�െ�� എ� സംഭവ�� റിേ�ാ��് െച�ി��്;

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

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

(ഡി) ഇ�രം േക�കളി� അറ�് െച�െ��വ�െ�തിെര ഏെത�ാം വ��കളാണ് �മ�ിയി��ത്;

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

െെവ�ിനിെല േപാലീസ് േ�ഷ�
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1779. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനസാ�തേയറിയ െെവ�ിനി� നിലവി�ളള േപാലീസ് േ�ഷ�ക�ം അവയിെല േസനാബല�ം

�റവാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��െെവ�് േക�മായി �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി��തി�ം നിലവി�ളള ഞാറ��,

�ന�ം േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട അധികാരപരിധി �ന�മീകരി��തി��ളള െ�ാേ�ാസ�

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

െെബ�വിെ� ��ഹ മരണം

1780. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വനം വ��് ഉേദ�ാഗ��  േചാദ�ം െച�വാനായി ക�ഡിയിെല�� േപാ��ഴി സ�േദശി

ഏേഴാലി�� െെബ�വിെ� ��ഹ മരണം സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീ�േദ�ാഗ��ം വനം വ��് ഉേദ�ാഗ��ം ക�ഡിയിെല��് േചാദ�ം െച��വ�

പി�ീട് ��ഹ സാഹചര��ി� മരണെ���തായി കാണെ���ത് ഉേദ�ാഗ��െട പീഡനം

�ലമാെണ�് ക���േ�ാ;

(സി) െെബ�വിെന മാനസികമായി പീഡി�ി� വനം വ��് ഉേദ�ാഗ���് എതിെര ക�ശന നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്

1781. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി�െട ല���� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  എ� ��കളി�  ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�െ��ം അവ

ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി�  വിദ�ാ��ിക��് ന�കി വ�� ആ��ല���  എെ��ാമാണ് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�്

1782. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ിെല ആനാ��  ഗവ�െമ�് ഹയ�െസ��റി �ളി�

എസ്.പി.സി. �ണി�് അ�വദി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ��ത �ളി� ഒ� എസ്.പി.സി. �ണി�് അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?
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േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ��ാം�റ�ം േലാ��് മ��ന�ം

1783. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ��ാം�റ�ം േലാ��് മ��ന�ം ശ�മാെണ�

റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പാവറ�ി േപാലീസ് ക�ഡിയിെല�� േശഷം വി�യ� വിനായക� എ� ദളിത് �വാവ് പി�ീട്

ആ�ഹത� െച� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) ഇ�േപാെല േപാലീസ് ക�ഡിയിെല��്േചാദ�ം െച� േശഷം വി�യ� ചില�  സമീപകാല�്

ആ�ഹത� െച�തതായി റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഡി) �ടി നി�ി വള��� െച���ാെര തിര�് പിടി�് േപാലീസ് അവെര നി�ബ�ി�് �ടി

�റി�ി��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് േപാലീസിെ� അധികാര പരിധിയി�

വ�� കാര�മാേണാ; അെ��ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

തല�ാനെ� രാ�ീയ സംഘ�ന��ം െകാലപാതക��ം

1784. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന�് രാ�ീയ സംഘ�ന��ം െകാലപാതക��ം സമാധാനജീവിതം താ�മാറാ��

സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വീ�ക��ം പാ��ി ഓഫീ�ക��ം േനെര��ായ ആ�മണ�ിന് �റെമ ഒരാ�  െവേ��

മരി�ാ�ം ഇടയായ സാഹചര�ം ഇ�ലിജ�സ് റിേ�ാ��് േപാലീസ് അവഗണി���ലമാെണ�

റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) ഇ� സംബ�മായി ഇ�ലിജ�സ് േമധാവി�ം ഡി.ജി.പി�ം നട�ിയ പര�രവി��മായ

��ാവനക� പരിേശാധി���ാേയാ;

(ഡി) അ�മ�മായി ബ�െ��് സം�ാന ഗവ��� �ഖ�മ�ിെയ�ം ഡി.ജി.പി.േയ�ം രാ�ഭവനി�

വിളി�വ��ക��ാേയാ;

(ഇ) എ�ി�  സമാധാനം �നഃ�ാപി�ാ�  സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  െെകെ�ാ�ം;

�ഖ�മ�ി�െട സാ�ിധ��ി�  സമാധാന േയാഗം വിളി� േച��േമാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��

ന��േമാ?

�മസമാധാനം ശ�ിെ����തി�� പ�തിക�

1785. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, വി. േജായി

,, ആ�. രാേജഷ്

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

45 of 113



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം �മസമാധാനം ശ�ിെ����തിന്

എെ��ാം �തന പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) േകസേന�ഷണ�� ശാ�ീയമാ��തി�ം ഈ രംഗെ� അഴിമതി തട��തി�ം ക�ശനമായ

നി�േ�ശ��  ന���തിനായി ഉ�തതലേയാഗ��ം വീഡിേയാ േകാ�ഫറ�സിം�ം

സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(സി) ��കെള�ം �ിമിന�കെള�ം അറ�് െച��തിന് എ�ാ ജി�കളി�ം �േത�ക ��ാഡ്

�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) സാ�ഹ� വി����ം ��ക��ം എതിെര കാ� നിയമ�കാര�� നടപടിക�െട ഭാഗമായി

സം�ാന വ�ാപകമായി ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവിക�െട േന�ത��ി�  െ�ഷ��  ൈ�വ്

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

��ൈവ�ിെല എ�.പി.ജി െട�മിന� സമരം

1786. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ൈവ�ി�  എ�.പി.ജി െട�മിന�  നി��ാണ �വ��ന�ിെനതിെര �തിേഷധി�

സമരസമിതി �വ��കെര ലാ�ി�ാ��് െച� േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) േദശീയ ഹരിത ൈ�ബ�ണലിെ� അ�ിമ വിധി വ���വെര െട�മിന� നി��ാണ �വ��നം

നി��ിവ�ാെമ�ം പ�തി �േദശ�് നി�ം േപാലീസിെന പി�വലി�ാെമ�ം ഫിഷറീസ്

മ�ി�മായി നട� ച��യി� ധാരണയായി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത ധാരണ�് വി��മായി  18-06-2017  �  പ�തി �േദശേ��്

െതാഴിലാളികെള എ�ി�് െട�മിന�  നി��ാണ േജാലിക�  �നരാരംഭി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ലാ�ി�ാ��ിന് കാരണ�ാരനായ സി�ി േപാലീസ് െഡപ��ി ക�ീഷണെറ സെ��്

െച�ണെമ�് ആവശ�െ��് ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ�  െചയ�മാ�  ക�് ന�കിയി�േ�ാ.

എ�ി� അതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

െതാ��നാട് േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി�ാ� നടപടി

1787. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബജ�ി�  �ഖ�ാപി�,  മാന�വാടി മ�ല�ിെല െതാ��നാട് േപാലീസ് േ�ഷ�

അ�വദി��ത് സംബ�ി� നടപടി�മ��െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െതാ��നാട് േപാലീസ് േ�ഷ� ഉട� ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മാന�വാടി േപാലീസ് സ��ി� വിഭജി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?
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െകാലപാതക��

1788. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര സം�ാന�് ആെക എ� െകാലപാതക��

നട�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� രാ�ീയ െകാലപാതക��  നടെ��ം,  െകാ�െ��വ�െട രാ�ീയ ബ��ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ാ ആ�മണം,  മാഫിയാ ആ�മണം,  മത���,  ധനാപഹരണം എ�ീ വിഷയ��മായി

ബ�െ��് എ�േപ� െകാ�െ��ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

െന����് എസ്.എ�.ഡി.പി. ശാഖാ ഓഫീസ് ആ�മി� സംഭവം

1789. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന����് എസ്.എ�.ഡി.പി.  ശാഖാ ഓഫീസ് ആ�മി��മായി ബ�െ�� അേന�ഷണം

ഏത് ഘ��ിലാണ്; എ�േപ�െ�തിെര േകെ���െവ�ം എ� േപെര അറ�് െച�െവ�ം

അറിയി�േമാ;

(ബി) �തിക��് ഏെത�ി�ം രാ�ീയ പാ��ി�മായി ബ��േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ?

േ���ളിെല ആ�ധ പരിശീലനം

1790. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ���ളി� ആ�ധ പരിശീലനം നട��ത് സംബ�ി�് റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ിൽ ഏെതാെ� േ���ളിലാണ് ഇ�ര�ി�  പരിശീലന��  ന���ത്;വിശദമായ

റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ ?

ഹ��ാ�മായി ബ�െ�� അ�മ��

1791. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 30.7.2017 ൽ നട� ഹ��ാ�മായി ബ�െ��് ബി.െജ.പി. �വ��ക� സം�ാന�ിെ�

പലഭാഗ�ം അ�മ��  നട�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി�്

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ അ�മസംഭ�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��് ജി�,

നിേയാജകമ�ലം എ�ിവ തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആരാധനാലയ�� നിർ�ി��തി�� അ�മതി

47 of 113



1792. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആരാധനാലയ��  നി��ി��തി�ം �ന��രി��തി�ം ജി�ാ ഭരണ�ട�ിെ� അ�മതി

േവണെമ�് 2005 � ആഭ��രവ��് ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം അ�മതിേയാ നിരാകരണേമാ ജി�ാ ഭരണ�ട�ിൽ നി�് യഥാസമയം ലഭി��ിെ��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ� സംബ�ി�് ജി�ാ ഭരണ�ട�ിെ� തീ�മാന�ിന് സമയപരിധി നി�യി�ാ�

സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഹ��ാ�ക�െട കണ�്

1793. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  െമയ്  24  ന് േശഷം �തിപ� പാ��ിക�ം ബി.  െജ.  പി.  �ം നിയമസഭയി�

�ാധിനിധ�മി�ാ� ഇതര സംഘടനക�ം നിര�രം ഹ��ാ�  �ഖ�ാപി�കയാെണ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത തീയതി� േശഷം േകരള�ി�  എ� സം�ാന ഹ��ാ�ക�  നട�െവ�ം അവ

ഏെതാെ� തീയതികളിലാെണ�ം ഹ��ാ�  ആഹ�ാനം െച� ��ാന��െട േപര്

എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത തീയതി� േശഷം സം�ാന�് എ� ജി�ാ ഹ��ാ�ക� നട�െവ�ം ഏെതാെ�

��ാന��െട ആഹ�ാന�കാരമായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാലയളവിൽ സം�ാന�് എ� �ാേദശിക ഹ��ാ�ക� നട�െവ�ം അവ ഏെതാെ�

�േദശ�ളിലാെണ�ം, ഹ��ാ� നട� തീയതിക� ഏെതാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

അ�മ���് ശാശ�തപരിഹാരം

1794. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി� വ�� രാ�ീയ അ�മ���് ശാശ�തമായ പരിഹാരം കാ��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം �ീക�െ�തിെര എ� അ�മ���ായി എ�

വിശദമായ റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ;  കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �ീക�െ�തിെര എ�

അ�മ��  ഉ�ായി�െ��് വ��മാ�േമാ;  �ീ �ര��് സം�ാന സ��ാ�  എ��ാം

പ�തിക� ആവി�രി�ി��്; അവ �ാബല��ി� വ��ിേയാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് പ�ിക ജാതി  /  പ�ിക വ���ാേരാ�� അ�മ��  െപ���തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  പ�ിക ജാതി  /  പ�ിക വ��

സ�ദായ�ാ�െ�തിെര എ� അ�മ���ായി��്;  കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് എ�

അ�മ�ളാണ് ഉ�ായി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� ഇ�വെര എ� രാ�ീയ െകാലപാതക�ളാണ് ഉ�ായി��ത്;
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ജി� തിരി�� വിശദമായ റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ?

തി�വന��രെ� രാേജഷിെ� െകാലപാതകം

1795. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രെ� ആ�.എസ്.എസ് കാര�വാഹക് രാേജഷിെ� െകാലപാതക�മായി

ബ�െ��് �ഢാേലാചനാ ���ിന് േകെസ��ി�േ�ാ;

(ബി) െകാ�െ�� രാേജഷിെ� ��ംബ�ിന് ന�പരിഹാരം ന��േമാ;  എ�ിൽ എ�് �കയാണ്

ന�പരിഹാരമായി ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) രാേജഷിെ� ഇളയ സേഹാദര�  രാജീവിെ� ജീവന് ഭീഷണി�� സാഹചര��ി�

��ംബാംഗ���് സംര�ണംനൽ�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

െപാ�നിര�കളിെല �കടനം

1796. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�വെര െപാ� നിര�കളി�  �കടനം

നട�ിയ എ� േപ�െ�തിെര േകെ���ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക�കളി�  ഉ�െ�� വിവിധ രാ�ീയ പാ��ി �വ��ക�െട എ�ം െവേ�െറ

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േഗാസംര�ണ�ിെ� േപരി� അ�മം

1797. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഗാസംര�ണ�ിെ� േപരി� രാജ��ാകമാനം അ�മം നട�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� േപരി� സം�ാന�് സംഭവി� ആ�മണ�� എെ��ാം എ�ം,  ആ�മണ�െള

�തിേരാധി�ാ�ം/തടയാ�ം ��ത �വ��ന�ളി� ജന�� ഭാഗമാകാകാതിരി�ാ�ം എ�

നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) േഗാസംര�ണം സം�ാന വിഷയമായതിനാൽ  ,പ�വിെ� േപരി� ജന�െള െകാ���ം  ,

പരിേ��ി���ം,  അ�മം അഴി�വി���ം ഇവെയ ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ം

സം�ാന� െകാ�വ��തി�പേയാഗി�� വാഹന�� ആ�മി�െ����ം തട�വാ�ഈ

സർ�ാർ എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��െത�് വ��മാ�േമാ ?

ക�നാഗ��ിയി� �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് നടപടി

1798. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തിരേ�റിയ ക�നാഗ��ി നഗര�ിൽ �ാഫിക് സംവിധാന��ം �ാഫിക് ലംഘന��ം

നിയ�ി��തിനായി �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭിേ��തിെ� ആവശ�കത
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��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി�െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�  നി��ി��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

പി�വലി�െ�� േക�ക�

1799. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� േക�ക� പി�വലി�ി�െ��് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പി�വലി� േക�ക�  ഏെത�ാം െസ��ക�  അ�സരി�് ഏെതാെ� ൈ�ം ന��ക�

�കാരം ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  രജി��  െച�െ��വയാെണ�് േവ�തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േക�ക�െട ഏത് ഘ��ിലാണ് ഇവ പി�വലി�െത�ം ഇവ�െട ചാ��് ഷീ�ക�

േകാടതിയി� സമ��ി�ി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഒ�ി�  ��ത�  േക�കളി�  �തിേച��െ�� എ�േപ�  പി�വലി�െ�� േക�കളി�

ഉ�െ��ി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ േക�ക�  ആ�െടെയ�ി�ം അേപ��െട അടി�ാന�ിലാേണാ പി�വലി�ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

��ീക�െ�തിെര നട� അതി�മ��

1800. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ��ീക�െ�തിെര നട� അതി�മ�ളി� രജി��

െച�ത േക�ക� എ�െയ�ം ഇവയി� എ� േക�കളിലാണ് �തികെള പിടി�ടിയി��െത�ം

ഇനി എ� േക�കളി� ��വാളികെള അറ� െച�ാ�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ീക�െ�തിരായ അതി�മ��  തട��തിന് ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��ം ഇതിെ� ഫല�ാ�തി വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;;

(സി) സം�ാന�് േപാലീസ് േ�ഷ�കളിേലാ േപാലീസ് വ��ിെ� ഓഫീ�കളിേലാ,  അേപ�

സമ��ി��തിേനാ ഉേദ�ാഗ�െര േനരി� കാ��തിേനാ എ�ിയ ഏെത�ി�ം വനിതക��

േനെര േപാലീസിെ� ഭാഗ�് നി�ം കേ����ായ സംഭവം നട�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് ��ീ

�ര� സംബ�ി� സ��ാ� നയ�ിെന ഏെത�ി�ം തര�ി� ബാധി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

��ിക�െ�തിര�� അതി�മ�� സംബ�ി� പരാതിക�
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1801. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര ��ികെള ത�ിെ�ാ�േപായ എ� പരാതിക�

ലഭി�ി��്; എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്; എ� േപെര അറ�് െച�; ത�ിെ�ാ�േപായ

��ികളി� എ� േപെര ഇനി�ം കെ��ാ��്;ജി� തിരി�� കണ�കൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ികെള ൈലംഗികമായി പീഡി�ി� എ� പരാതിക�  ലഭി�ി��്;  എ� േക�ക�  രജി��

െച�ി��്; എ� േപെര അറ�് െച�; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ൈലംഗീക പീഡനെ� �ട��ം അ�ാെത�ം എ� ��ിക� െകാല െച�െ��ി��്; ഇ�മായി

ബ�െ��് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;  എ� േപെര അറ�് െച�;  ജി� തിരി��

കണ�് വ��മാ�േമാ;

�ഖ�മ�ിയായിരിെ� ഉ��ചാ�ിെയ ആ�മി� േക�്

1802. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ിയായിരിെ� �ി  .  ഉ��ചാ�ിെയ  2013  ഒേ�ാബ�  27  ന് ക�രി�  െവ�് ഒ�

സംഘം ആ�മി�ത് സംബ�ി�് േപാലീസ് േകെ���ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��ക�  �കാരമാണ് േകസ് രജി��  െച�െത�ം �തിക�

ആെര�ാമായി��െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത േകസ് പി�വലി�ാ� ആ�െടെയ�ി�ം പരാതി സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ,  ഉെ��ി�

ആരാണ് പരാതി ന�കിയെത�ം പരാതിയി� എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം അറിയി�േമാ?

മദ�വി�നശാലെ�തിെര�� സമര�ിൽ �ീ. എം. വി�െസ�് എം.എ�.എ.�െട േപരിൽ േകസ്

1803. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െബ�േകാ ചി�റ മദ�വി�നശാല താ�ിവിളയിേല�് മാ�ി �ാപി��തിെനതിെര സമരം

െച�തിന് �ീ. എം. വി�െസ�് എം.എ�.എ. െയ �തിയാ�ി േപാലീസ് േകെ���ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േകസി� എ� �തികളാ��െത�ം �ൈല  31വെര േപാലീസ് ആെരെയ�ാം അറ�്

െച�െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) സമര�ി� പെ��� പ�ി�� പ�ായ�് അംഗം വിശ�ാമി�� വിജയ�, ബാലരാമ�രം ശശി

എ�ിവ� േകസി� �തികളാേണാെയ�ം ഇവെര അറ�് െച�േവാ എ�ം െവളിെ���േമാ?

േബ�� േപാലീസ് ൈ�ം ന�� 16/17 സംബ�ിി� വിശദാംശം

1804. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� േബ�� േപാലീസ് രജി�� െച� ൈ�ം ന�� 16/17 െക. േദവകി

െകാലേ��്, ഇേ�ാ� ആരാണ് അേന�ഷി��ത് ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഈ േക�ി� ആെരെയ�ി�ം ഇ�വെര അറ�് െച�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?
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എ.ഡി.ജി.പി േടാമി� ത��രിെ�തിരായ വിജില�സ് േകസ്

1805. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അനധി�ത സ��് സ�ാദനേകസി� എ.ഡി.ജി.പി �ീ . േടാമി� ത��രിെ�തിെര വിജില�സ്

േകെസ��ി�േ�ാ;എ�ിൽ എ� �പ�െട അനധി�ത സ��് ഉ�തായി�ാണ്

കെ��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ടിയാെന േ�ാസിക��് െച�വാ� േക� സ��ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ േകസി� ൈഹേ�ാടതി േ� ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ�ാണ് േ� ന�കിയത്;  േ�

െവേ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േകസ് �നരേന�ഷണം ആവശ�െ��് �ീ.േടാമി�  ത��രി അേപ� ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇതിേ�� എ�് തീ�മാനം എ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േവെറ ഏെതാെ� േക�കളിലാണ് �ീ.ത��രിെ�തിെര വിജില�സ് അേന�ഷണം

നിലവി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

സി- ഡി�് േജായി�് ഡയറ��െ�തിെര�� വിജില�സ് േകസ്

1806. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി-  ഡി�് േജായി�് ഡയറ��  �ീ.ഉ�ി��െനതിെര�� വിജില�സ് േകസിെ� നിലവിെല

അവ�െയ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത േകസിെ� അ�ിമ അേന�ഷണ റിേ�ാ��് ലഭിേ�ാ;

(സി) എ�ി� റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േടാമി� ത��രിെ�തിരായ വിജില�സ് േകസ്

1807. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഴിമതി നിേരാധന നിയമ�കാരം എ.ഡി.ജി.പി.  േടാമി�  ത��രിെ�തിെര വിജില�സ്

േകാടതിയി� ��പ�ം സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��തരമായ ആേരാപണ�ളി�  അേന�ഷണം േനരി�� ഉേദ�ാഗ�െന േപാലീസ്

ആ�ാന�് ഉ�തപദവിയി�  നിയമി�വാ��ായ സാഹചര�െമ�ായി��െവ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േടാമി�  ത��രിെയ എ�െകാ�് സെ��് െച��ി� എ�  11.7.17  െല േകരള

ൈഹേ�ാടതി�െട വാ�ാ�� പരാമ�ശം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ��കാരം

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േപാലീസ് െഹ�ക�ാ�േ��ിെല �ി െസ�നി�  നി�ം ത��രിെ�തിെര�� േക�കെള
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സംബ�ി�� രഹസ�ഫയ�ക� ന�െ��െവ�് �� സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി പരാതി

ന�കിയി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത പരാതിയിേ��  അേന�ഷണം നട�ിേയാെയ�ം എ�ി�  ��ത പരാതി

വ�താപരമാേണാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� െമഡി�� േകാേളജ് േകാഴ േകസിെ� നിലവിെല �ിതി

1808. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� െമഡി�� േകാേളജ് േകാഴ േകസിെ� നിലവിെല �ിതി എെ��് വിശദമാ�േമാ;ഇത്

ഏത് ഏജ�സിയാണ് അേന�ഷി��ത് ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ േകസിെല സതീഷ് നായ�  എ� ഡ�ഹി സ�േദശി�െട പ�് എ�ാണ്;  ടിയാെ�

േമ�വിലാസം െവളിെ���േമാ;

(സി) േകസിെല �തിക� ആെരാെ� ; േപര്, അ�സ് എ�ിവ സഹിതം വിശദമാ�േമാ; േകസിെല

വാദി ആരാണ്; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േക� ഇ�ലിജ�സ് ബ�േറാ,  േകസ് സംബ�ി�് വിശദമായ അേന�ഷണം ആരംഭി�ി��തായി

അറി�േ�ാ;വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

വിജില�സ് മാന�� പരി�രണം

1809. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിജില�സ് മാന��  ഏ��ം ഒ�വി�  പരി�രി�ത് എ�ാണ്എ�റിയി�ാേമാ;

എെ��ാം മാ��ളാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിജില�സ് േക�ക� രജി�� െച��തിന് ഡയറ��െട ���� അ�മതി ആവശ�മാെണ�്

നി��ഷി� െകാ�് സ��ല� �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സ��ലറിെ� നിയമസാ�ത വിശദമായി പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിജില�സിെ� �വ��ന�ളി� മാ�ം വ���തി�� അധികാരം വിജില�സ് ഡയറ���്

ന���ത് ഏത് ച� �കാരമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

വിജില�സ് റിേ�ാ��ക� അ�ിമറി�തിന് നടപടി േനരി� എസ്.പി. �െട നിയമനം

1810. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�സ് റിേ�ാ��ക�  അ�ിമറി�തിന് നടപടി േനരി� േപാലീസ് ���് �ീ.  ബി.

അേശാകെന വിജില�സിെ� െ�ഷ�� ഇ�െവ�ിേഗഷ� ഒ�ി� നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ധാന വിജില�സ് േക�ക�  അേന�ഷി�� ��ത �ണി�ി�  അഴിമതി േക�ക�

അ�ിമറി��തിന് ��നി�െവ�് ആേരാപിതനായ ഉേദ�ാഗ�െന നിയമി�ത്

എ�ടി�ാന�ിലാണ്;

53 of 113



(സി) ഇേ�ഹെ� വിജില�സി�  നി�ം മാ�ണെമ�് ആവശ�െ��് വിജില�സ് ഡയറ��  ക�്

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�റിയി�ാേമാ?

സം�ാനെ� വിജില�സ് േകാടതിക�

T 1811.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  േകരള�ി�  എ� വിജില�സ് േകാടതിക�  ഉ�്  ;  ജി� തിരി�് വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) അവയി�  ഓേരാ േകാടതികളി�ം നിലവി�  എ� ഉേദ�ാഗ��  വീത�െ��് ത�ിക തിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� വിജില�സ് േകാടതിക�  സം�ാനെ� വിജില�സ് േക�ക�  തീ��ാ�

പര�ാ�മാെണ�് ക���േ�ാ ;

(ഡി) �തിയ വിജില�സ് േകാടതിക�  ആരംഭി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട അഴിമതി

1812. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ഇടയി�� അഴിമതി തട��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� അഴിമതി േക�ക�  കെ��ിയി��്;

വിശദാംശം ന��േമാ?

വിജില�സിെന ശ�ിെ���ി അഴിമതി അവസാനി�ി��തിന് നടപടി

1813. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� അഴിമതി വി��മാ�ം, അഴിമതി�് അ��ം �റി�് സ�ഭരണം ഉറ�ാ�ം �ട�ിയ

തിരെ���് വാ�ാന��  നട�ിലാ��തിന് സ��ാ�  അധികാരേമ�ാ�ട�  ഒ� കല��

ത�ാറാ�െമ�ം വിജിലൻസിെ� �വർ�ന��ം കാര��മത വർധി�ി��തി�� നടപടിക�ം

സംബ�ി�് പഠനം നട��തിനായി ക�ീഷെന നിേയാഗി�െമ�ം ഉ� വാ�ാന��

നിറേവ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം സം�ാനെ� ഏക അഴിമതി അേന�ഷണ

ഏജ�സിയായ വിജില�സിന് എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് ��തായി

ഏ�െ���ിയി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) േദശീയ തല�ി� �വ��ി�� അേന�ഷണ ഏജ�സിയായ സി.ബി.ഐ.യിെല�ം സം�ാന

തല�ി� �വ��ി�� അഴിമതി അേന�ഷണ ഏജ�സിയായ വിജില�സിെല�ം അേന�ഷണ
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ഉേദ�ാഗ��ാ��് ലഭി�� ശ�ള�ം മ�് അലവ��ക�ം താരതമ�ം െച�� പഠന

റിേ�ാ��കേളാ ആയത് സംബ�മായ മ�് വിശദാംശ�േളാ ലഭ�മാേണാ;  എ�ി� ആയതിെ�

പക�േ�ാ വിശദാംശ�േളാ ലഭ�മാ�േമാ?

വിജില�സിെ� �വ��നം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

1814. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വിജില�സി� അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��െട  (

ഡി.ൈവ.എസ്.പി., സി.ഐ. റാ�കളി�) എ� ത�ികക� �തിയതായി അ�വദി�ി��്;

(ബി) ഈ സ��ാ� വിജില�സിെല അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ���ം എ�ിക��ീവ് �ാഫി�ം ഏെത�ി�ം

തര�ി�� അധിക സാ��ികാ��ല���  ന�കാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ഏക അഴിമതി അേന�ഷണ ഏജ�സിയായ വിജില�സിന് ഒ� മാസം ശരാശരി

എ� പരാതികളാണ് അേന�ഷണ�ിന് �ാഥമിക പരിേശാധന�ായി ലഭി��ത്;

(ഡി) വിജില�സി� ലഭി�� പരാതിക� അേന�ഷി�് റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന് നിയമാ�സരണം

അധികാര�� ഉേദ�ാഗ��െട (ഡി.ൈവ.എസ്.പി., സി.ഐ. റാ�കളി�ളള )നിലവിെല എ�ം

എ�യാണ്;

(ഇ) ബ�മാനെ�� ��ീം േകാടതി അ�വദി� സമയപരിധിയായി ഒ� പരാതി�് 42 ദിവസം എ�

കണ�ി� ഒ� മാസം സം�ാന വിജില�സിന് ലഭി�� ശരാശരി പരാതിക�െട എ��ിന്

ആ�പാതികമായി വിജില�സി� എ� അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�� (ഡി.ൈവ.എസ്.പി., സി.ഐ.

റാ�കളി�ളള )ആണ് േവ�െത�് പറ�േമാ;

(എഫ്) വിജില�സിെല എ�ാ അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ���ം കാലഹരണെ�ടാ��ം �മത���മായ

വാഹന��  ലഭ�മാേണാ;  വാഹന��െട എ��ിന�സരി�് ൈ�വ�മാ�  ഉേ�ാെയ�ം

ഇെ��ി�  ഏെത�ാം ജി�കളി�ം �ണി�കളി�മാണ് വാഹന��െട എ��ിന�സരി�്

ൈ�വ�മാ�െട �റ��െത�ം വ��മാ�േമാ

(ജി) ആവശ��ിന് വാഹന��ം,  ൈ�വ�മാ�ം,  അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��ം

സാ��ികാ��ല���ം ഉ�െ�െട�� അടി�ാന സൗകര���  ന�കാെത സം�ാന

വിജില�സിെന ഉപേയാഗി�് അഴിമതി വി�� േകരള�ം സ�ഭരണ�ം

�ാവ��ികമാ��തിനായി ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� ത���ം പ�തിക�ം

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

2011-2016 കാലയളവിെല മ�ിമാ�െ�തിെര�� അഴിമതി േക�കൾ

1815. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2011-2016  കാലയളവിെല സർ�ാരിെല എ� മ�ിമാ�െ�തിെര അഴിമതി

േക�ക��ായി��;  എ� േക�കളി�  അേന�ഷണം ���ീകരി�ി��്;  വിശദവിവരം

ന��േമാ ?
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��മംഗലം േകാടതി�് �തിയ െക�ിടം

T 1816.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�ക�  പഴ��� െക�ിട�ിലാണ് േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ��മംഗലെ� േകാടതി

�വ��ി��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാടതി�് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

കായം�ളം േകാടതി േകാം��് നി��ാണം

T 1817.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം േകാടതി േകാം��ിെ� നി��ാണ �വ��ന��മായി ബ�െ�� നടപടി�മ��െട

നിലവി�� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം ��ംബേകാടതി െക�ിടനി��ാണം

T 1818.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ��ംബേകാടതി െക�ിടനി��ാണ നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാണ്  ;

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) നീതിന�ായ വ��ിന് �മി ൈകമാറി ഒ� വ�ഷം പി�ി�ി�ം െക�ിട നി��ാണ നടപടിക�

ൈവ��തി�� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നടപടിക� എ�േ��് ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

തലേ�രി ഫയ� േ�ഷ�

1819. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി ഫയ� േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി���മായി ബ�െ�� ���ി�െട നിലവിെല

അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി എ�േ��് ���ിയാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

േകാ�ാട് ഫയ� േ�ഷ� െക�ിടം

1820. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അ�വദി� േകാ�ാട് ഫയ� േ�ഷെ� െക�ിടനി��ാണ�ം ത�ിക അ�വദി�്

ന�ക�ം ഏ� ഘ��ിലാെണ� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േകാ�ാട് ഫയ� േ�ഷന് ആവശ�മായ �മി �ഗസംര�ണ വ��ി� നി�ം സ.ഉ.(M.S.) No.
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206/17/Rev തീയതി  19/6/17 ഉ�രവ് �കാരം ലഭി�ി�� സാഹചര��ി� ���ിക�

���ീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഉ�രവിെ� തീയതി �ത� ഒ� വ�ഷ�ി��ി� ��ത �ല�് ഫയ� േ�ഷ� �വ��നം

ആരംഭി�ിെ��ി� �ഗസംര�ണ വ��ി� നി�ം അ�വദി� �ലം തിരിെകെയ��െമ��

നിബ�ന���െകാ�് അടിയ�രമായി ഇത് സംബ�ി� കാര��ളി�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

മ �ാേ�രി ഫയ� േ�ഷന് മിനി വാ�

1821. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫയ�േഫാ�് വ��് നിലവി�  ഉപേയാഗി�� വാഹന�െള�ാ�  �റ� വീതിയി�ം

നീള�ി��� മിനി വാ�ക� നിര�ിലിറ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ിമ െകാ�ി േമഖലയിെല േറാ�ക�െട വീതി�റ�

അവ� കണ�ിെല��് ഒ� മിനി ഫയ�  വാ�  മ �ാേ�രി ഫയ�  േ�ഷന് അ�വദി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബാ�േ�രിയി� ഫയ� േ�ഷ� അ�വദി�ാ� നടപടി

1822. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രിയി� ഫയ� േ�ഷ� അ�വദി�ണം എ� നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ�പത് �ാമപ�ായ�ക� ഉ�െ�� ��ത മ�ല�ി� ഫയ� േ�ഷ� അ�വദി��തിന്

എെ��ി�ം തട���േ�ാ;

(സി) കിനാ�� വ�വസായ സ��യം, ക�യം പവ�ഹൗസ് �ട�ി ഒേ�െറ പരമ�ധാന �ാപന��

�വ��ി�െകാ�ിരി�� ��ത മ�ല�ി�  ഫയ�  േ�ഷ�  അ�വദി�ാ�� നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ?

ടി.പി. ച�േശഖര� വധേ�സിെല �തിക��്ജയിലി� �േത�ക സൗകര���

1823. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടി.  പി.  ച�േശഖര�  വധേ��ിെല �തി �ജ�ര െസ���  ജയിലി�  െമാെെബ�  േഫാ�

ഉപേയാഗി�െവ� പരാതിയിേ��  അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  അതിേ��  എ�്

നടപടി സ�ീകരി�;

(ബി) ��ത �തിക� �ജ�ര െസ��� ജയിലിെല അസി��് �ിസ� ഓഫീസെറ മ��ി�െവ�

പരാതിയിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ടി.പി. േകസിെല �തിക��് �േത�ക സൗകര���

ലഭി��െവ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;
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(ഡി) എ�ി�  എെ�ാെ� �േത�ക പരിഗണനകളാണ് �തിക��് ജയിലി�  ലഭി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല ജയി�ക�

1824. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല ര�് ജയി�കളി�ം ഉ�െ�ാളളാ� കഴിയാ��തി�ം അധികം തട�കാെര

പാ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ജി�യി� �തിയ ജയി� ആരംഭി��തി�ളള പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ശി�ാ തട�കാെര വയനാട് ജി�യി��െ� പാ��ി�� തര�ി�  വയനാ�ി�  ജയി�

നി��ി�� കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ;

(ഡി) മാന�വാടി ജി�ാ ജയിലിെല ജീവന�ാ�െട �റവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത ജയിലി�  �തിയ ത�ികക�  അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െന�കാ�േ�രി �റ� ജയിലി� ആം�ല�സ് ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

1825. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�കാ�േ�രി �റ� ജയിലി� എ� �തികെള പാ��ി�ി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� 50 വയ�ി�േമ� �ായ��വ�െട വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ായാധിക���വ��െ�െട�� �തികെള പാ��ി�ിരി�� െന�കാ�േ�രി �റ�ജയിലി�

അടിയ�ര സാഹചര��ളി�  ഉപേയാഗി��തിനായി ആം�ല�സ് ഇെ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� അടിയ�രമായി ഒ� ആം�ല�സ് ലഭ�മാ�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

വയനാട് ഗവ�െമ�് ��ിെല ര�ാം േ�ഡ് ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ിക

1826. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ഗവ�െമ�് ��ിെല ര�ാം േ�ഡ് ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ികയിെല

നിയമന�മായി ബ�െ��് ബ�മാനെ�� ൈഹേ�ാടതി�െട 11.12.2009 െല േ� ഉ�രവ്

നീ��തിന് എ� വ�ഷമായി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േ� ഒഴിവാ�ി കി��തിന്എ� വ�ഷ�ാലയളവി��ി�  എ� �ാവശ�ം േകാടതിെയ

സമീപി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േ� നിലനി���തിനാ� വയനാട് ഗവ�െമ�് ��ിെല ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ികയിെല

ഒഴിവ് പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ാ� കഴിയാെത വ�ി���ം അ� കാരണം പി.എസ്.സി
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റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ലഭി�ാ� സാഹചര����ായ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ?

ഗവ�െമ�് ��ക� ആ�നികവ�കരി��തി�� നടപടിക�

1827. �ീ.പി. ഉ�ി

,, എസ്.രാേജ��

,, വി. േജായി

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

(എ) ഗവ�െമ�് ��ക�  ആ�നികവ�കരി��തി�� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് പഠനം നട�ി ശിപാ�ശ സമ��ി��തിനായി നിേയാഗി�ി�ളള ക�ി�ി�െട

റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം ഗവ�െമ�് ��കളാണ് ആ�നികവ�കരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പാ�വതീ ��നാ� നവീകരണം

T 1828.�ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�വതീ ��നാറിെന ജലഗതാഗത�ിന് േയാഗ�മാ��തിന് നാളി�വെര എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത പഠന റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പാ�വതീ ��നാറിെ� നവീകരണ�ിനായി കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് എ� �പ

െചലവഴി�ി��; വിശദമായ റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ?

തി�വന��രം-കാസ�േഗാഡ് ജലപാത

1829. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തി�വന��രം �ത�  കാസ�േഗാഡ് വെര നീ�� ജലപാത യാഥാ���മാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ചികി��് അമിത ഫീസ്

1830. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ികൾ ചികി��ായി അമിത ഫീസ് ഈടാ�� എ�ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട നിലവാരം നി�യി�്,  വിവിധതരം ചികി�കൾ�് ഈടാ�ാ��
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ഫീസ് സംബ�ി�് സർ�ാർ തല�ിൽ തീ�മാനി��തിന് നടപടി സ�ികരി�േമാ?വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് പഠനം നട��തിന് ഒ� വിദ�ധ സമിതിെയ നിേയാഗി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അർ�ദ േരാഗചികി� വിദ�ധർ

1831. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ആേരാഗ� വ��ിെ� കീഴി�  തി�വന��രം ജി�യി�  അർ�ദ േരാഗചികി�

വിദ�ധർ ഉേ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� ആ�പ�ികളിലാണ് അർ�ദ േരാഗചികി� വിദ�ധർ ഉ�ത്;  വിശദവിവര��

ന��േമാ;

(സി) വ��ി�വ�� േരാഗബാധിതെര കണ�ിെല��് ��ത ത�ിക�െട എ�ം ��ത�

��ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ ;വിശദമാ�ാേമാ?

ഡി എ�് എസ്.െല �റി�� ജീവന�ാര�ം

1832. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഡി എ�് എസ് �  എ� �റി��  ജീവന�ാ�  ഉ�്;��് വ�ഷ�ി�  ��തലായി േജാലി

െച��വ�െട േപര്,ത�ിക,നിലവിൽ െച�� േജാലി എ�ിവ ; വ��മാ�ാേമാ ?

പി.എ�്.സി-കെള ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി മാ�� നടപടി

1833. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എ�്.സി-കെള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാ�ക വഴി സ��ാ� ല��മി�� പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� പി.എ�്.സി-കെള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാ�േ�ാ� ന��� അടി�ാന

െസൗകര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  ഇ�ര�ി�  മാ�െ�� ��ംബാേരാഗ� േക��ി�  എെ��ാം

െസൗകര��� ന�കാനാണ് ആേലാചി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

പി.എ�്.സി.കെള ��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയ���
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1834. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതരെ���െ�� പി.എ�്.സി.കെള ��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയ���

പ�തി�െട നിലവിെല നടപടിക� എെ�ാെ�യായി ;

(ബി) ഇ�കാരം ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി ഉയ��േ�ാ�  �തിയതായി എെ�ാെ�

സൗകര��ളാണ് ലഭി�ക എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ംബാേരാഗ� േക�മായി ഉയ��� പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്?

േകരള െമഡി�� സ��ീസ് േകാ��േറഷെ� െട�ീസ് ��് അംഗത�ം

1835. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െമഡി��  സ��ീസ് േകാ��േറഷന് തി�വന��രം െട�ീസ് ��ി�

അംഗത�െമ���തിന് േവ�ി െചലവഴി� �കെയ� ;

(ബി) ഇതിന് ��ത േകാ��േറഷ� സ��ാരിെ� അ�വാദം േനടിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� േകാ��േറഷനി� നി�ം വിശദീകരണം േതടിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ?

ലാബ് െട�ക� ��മ�താ�ാ� നടപടി

1836. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�പ�ികളി�ം ൈ�വ�് ലാബറ�റികളി�ം േരാഗം നി��യി��തിനായി നട�� ലാബ്

െട�ക� പലതി�ം �ത�തയി�ാ�തിനാ� േരാഗമി�ാ� പലെര�ം േരാഗികളാ�� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ലാബ് െട�ക� ��മ�താ�ാ� എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ാ� കഴി�ം;

(സി) േകരള�ി�  പല ൈ�വ�് ലാ�ക�ം സ��ാരിെ� നിയമാ��തമായ ഉ�രേവാെടയ�

�വ��ി��െത� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇവ�െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാ�

കഴി�ം;

(ഡി) േകരള�ിെല അംഗീ�ത ലാ�ക�െട എ�ം എ�െയ�് കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ജി�

തിരി�് േപര് സഹിതം വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ആ�പ�ി ലാ�ക�െട�ം, ൈ�വ�് ലാ�ക�െട�ം �വ��നം നിരീ�ി�ാ� ഓേരാ ജി�യി�ം

�േത�ക ��ാഡ് �പീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാരക രാസവ���� കല��ിയ ജ�സ് വിതരണം
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1837. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� ��ന���ാ�� മാരക രാസവ���� കല��ിയ ഐ��ീം പൗഡ� േച��

വിവിധ തരം ജ��ക� തി�വന��രം,  എറണാ�ളം,  േകാഴിേ�ാട് നഗര�ളി� വ�ാപകമായി

ഉ��ാദി�ി�് വിതരണം െച��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ���ത �സ് ഉ�ാദനം നട��തിന് ഏെത�ാം േക� - സം�ാന ഏജ�സിക�െട അ�മതി

ആവശ�മാെണ�ം മാനദ�ം എ�ാെണ�ം സംബ�ി� വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(സി) ���ത ക�നിക�െട ഉ���ളി�  രാസ പരിേശാധന നട��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) എ�ി�  സ��ാ�  ലാബി�  പരിേശാധി��തിന് മാ�ം �ണേമ��� സാ�ി�ക�

ന���താ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ഇ�രം �വണതക� അവസാനി�ി��തിനായി ഭ�� വ��ിെ� സഹകരണേ�ാെട

�ടി അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മ�ട സി.എ�്.സി. ഏകീകരണം

1838. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല മ�ട സി.എ�്.സി.െയ ഏകീകരി��തി��

(�ാ�ഡാ�ൈഡേസഷ�) നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് നിലവി� ഉ�ത്;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഡി.എ�്.എസ്-�നി�ം റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) സി.എ�്.സി.യിെല മാനദ� �കാരം മ�ട സി.എ�്.സി.യി� സൗകര���ം ജീവന�ാെര�ം

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

മ�ട സി.എ�്.സി.െയ �ാ�േഡ�ൈഡസ് െച�ാ� നടപടി

1839. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റിെന �ാ�േഡ�ൈഡസ്

െച��തിെ� ഭാഗമായി ധനകാര� വ��ി� പരിേശാധി�വ� ഫയ� തിരിെക ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, ഫയലിെല ഏെത�ാം ശിപാ�ശകളാണ് ധനകാര� വ��് അംഗീകരി�ിരി��ത് എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷം തെ� മ�ട സി.എ�്.സി.െയ �ാ�േഡ�ൈഡസ് െച�വാ�

സാധി�േമാ;

(ഡി) ��ത ആ�പ�ിയി� എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് അ�വദി�ാ� ഉേ�ശി��ത്

എ�് വ��മാ�േമാ?

62 of 113



�തിയ ആേരാഗ� നയം

1840. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� �തിയ ആേരാഗ� നയം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ിൽ �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; �സി�ീകരി�ി�ിെ��ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നയം ത�ാറായി�ിെ��ി� അതി�� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ ആേരാഗ� നയ�ി�  ഏെത�ി�ം വിഭാഗ�ിന് �േത�ക ഊ��  െകാ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ)

േദശീയ �ാമീണ ആേരാഗ�മിഷെ� ഫ�് വിനിേയാഗം

1841. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ �ാമീണ ആേരാഗ� മിഷെ� ഫ�് വിനിേയാഗ�ി�  പാളി�ക�െ�� സി.എ.ജി.

റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േദശീയ �ാമീണ ആേരാഗ� മിഷ� േകരള�ി� അ�വദി� ഫ�് എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

ഈ ഫ�് ��വ� െചലവഴി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് െചലവഴി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) േകരള�ി� േദശീയ �ാമീണ ആേരാഗ�മിഷ�മായി ബ�െ�� എ� കരാ� േജാലികൾ ഉ�് ;

�ക സഹിതം വ��മാ�ാേമാ

(ഇ) ഈ േജാലിക� ഇേ�ാ� നട��േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ

(എഫ്) ഇെ��ി� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

സമ� �ാഥമിക ആേരാഗ� പ�തി

1842. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് സമ� �ാഥമിക ആേരാഗ�പ�തി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി അ�മാലി

നിേയാജക മ�ല�ിെല മലേയാര പ�ായ�ായ അ�ം�ഴെയ ��ംബാേരാഗ�േക�മായി

വികസി�ി��തിനായി നി�േ�ശി�് െകാ�്  14.03.2017�  സമ��ി� ക�ി�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  ��ത െ�ാേ�ാസ�  പരിഗണി�െ�ടാ�തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ ?

63 of 113



േകാ�ി സി.എ�്.സി., താ��് ആ�പ�ിയായി ഉയ���തി�ളള അേപ�

1843. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി േ�ാ�് പ�ായ�് �ഖാ�രം േകാ�ി സി.എ�്.സി., േകാ�ി താ��് ആ�പ�ിയായി

ഉയ���തിന് അേപ�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ാണ് അേപ� സമ��ി�ി��ത് എ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� േകാ�ി േ�ാ�് പ�ായ�് ഏ� സി.എ�്.സി.െയയാണ് താ��് ആ�പ�ിയായി

ഉയ��ണെമ�് അേപ�ി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏ� സി.എ�്.സി.െയയാണ് താ��് ആ�പ�ിയായി ഉയ��ണെമ� കാര�ം നാളി�വെര

�ിരീകരി�ി�ിെ��ി� ആയത് എ�െകാ�ാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ത�ിേ�ാട് സി.എ�്.സി. താ��് ആ�പ�ിയായി ഉയ���തിന് നടപടി ൈകെ�ാ�വാ�

േ�ാ�് പ�ായ�് സ��ാരിേനാട് അഭ���ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ� വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ?

റാ�ി താ��് ആ�പ�ി നവീകരണ��

1844. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി താ��് ആ�പ�ി�െട �തിയ ഒ.പി.േ�ാ�ിെ� നി��ാണം എ�ാണ് ആരംഭി�ത്;

എെ�ാെ� ���ികളാണ് ഇനി�ം ���ിയാ�ാ��ത്;

(ബി) ��ത ആ�പ�ി�് അ�വദി� കാ�ണ� ഡയാലിസിസ് െസ�റിെ� �വ��നം ഇനി�ം

ആരംഭി�ാ�  കഴി�ി�ി�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെ� �വ��നം

ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട���േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ ഒ.പി.  േ�ാ�ി� ഇതിനായി �ലം കെ��ി �ാപി��തിന് എെ�ാെ� നടപടി

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� വ��ിെല ത�ികക�

1845. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വയനാട് ജി�യി� ആേരാഗ� വ��ി�കീഴി� എ�

�തിയ ത�ികകളാണ് ��ി�ത്;

(ബി) ജി�യി� വ��ിന് കീഴിെല എ� ത�ികക� ഒഴി� കിട���്;

(സി) മാന�വാടി ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  നിലവി�� െബഡ് െ�ം�ത് ഉയ���തി�� പ�തി

പരിഗണനയി�േ�ാ?
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വയനാട് െമഡി�� േകാേളജിെ� �വ��ന��

1846. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് െമഡി��  േകാേളജിെ� �വ��ന��  'കി�ബി'യി�  ഉ�െ����തിന് നടപടി

സ�ീകിരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ഏെത�ാം വ��കളി� ഏെത�ാം ഫയ�ക� ആരംഭി�ി��് ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത നടപടിക� ഏ� ഘ�ം വെര ആെയ�് വ��മാ�േമാ?

��നാ�ിെല ജലജന�േരാഗ��

1847. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലജന� േരാഗ��െട ഇൗ�ി�മായി ��നാട് മാറിയതി�ളള കാരണ�� കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എലി�നി ബാധി�് ആല�ഴ െമഡി��  േകാേളജി�  ചികി� േത��വരി�  �രിപ��ം

��നാ�കാരാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��നാ�ി�,എ�ിഡമിേയാളജി��  സ�െ� നട�ി നി��നരായ ക�ഷക െതാഴിലാളികെള�ം

ക�ഷകെര�ം മാരകേരാഗ�ളി� നി�ം ര�ി��തിന് ഒ� പ�തി ത�ാറാ�േമാ?

െകാ�ി ക�േവലി�ടി ഗവ. മഹാരാജാസ് താ��് ആ�പ�ി

1848. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല ക�േവലി�ടി ഗവ. മഹാരാജാസ് താ��് ആ�പ�ിയിേല�്

2017-18 സാ��ിക വ�ഷെ� എ�്.എം.സി.  �ീ���ക� �കാര�� പ�തിയിേല�്

എെ�ാെ� ഉപകരണ�ളാണ് ആ�പ�ി അധി�ത� ആേരാഗ�വ��് ഡയ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെതാെ� ഉപകരണ�� ന�കിയി��്;ഇെ��ി� ���ത ഉപകരണ�� എേ��്

അ�വദി� ന��വാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

ചീേമനി ആ�പ�ി�െട േസവനം

1849. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ചീേമനി �റ� ജയിലിേനാട�ബ�ി�് �വ��ി�� ആ�പ�ി�െട

േസവനം പരിസരവാസിക��് �ടി ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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�ീ-��ഷ വ��ംകരണ�ിന് വിേധയരായ വ��ിക��് ന�കിയ സഹായ�ക�െട വിവരം

1850. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം െമഡി��  േകാേളജ് പി.  പി.  �ണി�ി�  2013  �ത�  നാളി�വെര �ീ-��ഷ

വ��ംകരണ�ിന് വിേധയരായ വ��ിക��് ഓേരാ മാസം ന�കിയ സഹായ�ക

എ�യാ��� വിവരം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ംകരണ�ിന് വിേധയമാ�� വ��ിക��് ന��� േ�ാ�ാഹന �ക വിതരണം

െച��ത് ആരാണ് ; ടി �ക �ത�മായി അ�ഹ��് കി��െവ�് പി. പി. െമഡി�� ഓഫീസ�

ബ�െ�� അധികാരികൾ�് േരഖാ�ലം റിേ�ാ��് െച��േ�ാ ;

(സി) വ��ംകരണ ശ��ിയ സംഘടി�ി�� േഡാ��മാ��ം മ�് �ാഫി�ം ലഭി��

ഇ�െസ�ീവിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ  ;  2013 �ത� നാളി�വെര ജീവന�ാ��് ലഭി�

ഇ�െസ�ീവിെ� വിശദാംശം മാസം തിരി� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പി.  പി.  �ണി�ി�  നിലവിെല പി.  എ�്.  എ�. നിയമിതയായ� �ത�  വ��ംകരണ�ിന്

വിേധയമായ വ��ിക��് ന�കിയ �ക,  ജീവന�ാ��് ന�കിയ ഇ�െസ�ീവ്,  പി.  പി.

�ണി�് �വ��ന�ി� ന�കിയ �ക ഇവ�െട വിനിേയാഗം സംബ�ി�് സ��ാ�  തല

അേന�ഷണം നട�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പനിമരണം

1851. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തിന് േശഷം പക���നി,  െഡ�ി�നി,  എ�ിവ �ലം എ�േപ�

മരണെ��ി��്;  സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല�ം സ��ാരാ�പ�ികളിെല�ം കണ�ക�  തരം

തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  വ��ക�െട ഏേകാപനമി�ാ��ം മഴ�ാല ��� �ചീകരണം നട�ാ��മാണ്

ഇ�കാരം സാം�മിക േരാഗ��  പട�� പിടി�ാ�  കാരണമായി എ�ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ാര��ിൽ അനാ� ഉ�ാ�ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്?

െകാര�ി ഗാ�ി �ാം ത��് േരാഗാ�പ�ി

1852. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െകാര�ി ഗാ�ി �ാം ത��് േരാഗാ�പ�ിയിെല അേ�വാസികളാ�  നട�െ��� ഭ��-

ഭേ��തര സാധന��െട വിതരണം നട�� േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി��് ന�കാ��

�ക �ടി�ികയായിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ടി�ിക �ക ഉട� െകാ�� തീ���തി�ം അതാത് മാസ�ളി� തെ� ബി�ക� മാ�ി

ന���തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇവി�െ�  "  േപഷ��് എംേ�ായീസ്  "  ആയി േജാലി െച�ത് വിരമി� അേ�വാസിക���

ഫിനാഷ��  അസി��സ് �ടി�ിക െകാ��തീർ�് �ടർ�് അതാത് മാസ�ളി�തെ�

ന���തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഓണ�ിന് ��പ് േമൽ�റ� ��വ�  �ടി�ികക�ം അ�വദി�് ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഇവി�െ� അേ�വാസിക�െട േറഷ� കാ�ഡ് / െപ�മി�് ബി.പി.എൽ. ആയി നിലനി��ി ഭ��

സാധന�� അ�വദി�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�റനാട് െല�സി സാനിേ�ാറിയം

1853. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റനാട് െല�സി സാനിേ�ാറിയ�ി�  �െപഷ�ാലി�ി ആ�പ�ി ആരംഭി��തി�ം �തിയ

െക�ിട സ��യം നി��ി��തി�മായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ് ;

(ബി) നബാർഡ് ഫ�ി�  അ�വദി� �ക�െട വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�േമാ  ;  ��ത �ക

ഉപേയാഗി�� നി��ാണ �വ��നം ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാണ് ;

വിശദമാ�ാേമാ ?

കേ�ാടി �ാഥമിക ആേരാഗ�േക��ിെ� പദവി ഉയർ�ൽ

1854. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

എല��  നിേയാജകമ�ല�ി�െ�� കേ�ാടി �ാഥമിക ആേരാഗ�േക�െ� ��ംബ

േ�മേക�മായി ഉയ��� ���ിയി� എെ�ാെ� നടപടിക� ഇ�വെര സ�ീകരി�െവ�ം

ഈ പ�തി�ായി എ� �പ നീ�ിെവ�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� വ��ിെല �തിയ ത�ികക�

1855. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ആേരാഗ� വ��ി� ��ി� �തിയ ത�ികകളി�

ഗസ�ഡ്, േനാ� ഗസ�ഡ് വിഭാഗ��െട കണ�് ഇനംതിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?
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നാഷണ� െഹ��് മിഷെ� കീഴി�ളള ന�മാ�െട ശ�ളം

1856. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ന�മാ�െട ശ�ളം  20,000/- �പയായി നിജെ���ിയ സ��ാ� തീ�മാന�ിെ�

പ�ാ�ല�ി�  എ�.എ�്.എ�ിെ� കീഴി�  േജാലി െച�വ�� ന�മാ�െട േവതന�ം

ഇ�പതിനായിരം �പയായി നിജെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷം നാഷണ�  െഹ��് മിഷെ� കീഴി�  േജാലി െച�വ��

ന�മാ�െട ശ�ളം എ� �പയായി ഉയ���തിനാണ് േക� സ��ാരിേനാട്

ആവശ�െ��ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  എ� �പയായി നിജെ���ിയാണ് േക� സ��ാരി�  നി�ം അ�മതി ലഭി�ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

അ��ദ നി��യ �ിനി�ക�

1857. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക അ��ദ നി��യ �ിനി�ക� എവിെടെയാെ�യാണ് �വ��ി�വ��ത് ;

(ബി) ��ത �ിനി�ക�െട ഭൗതിക സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� േഡാ��മാ�ം മ�് ആേരാഗ��വ��ക�ം ഇവിെട �വർ�ി��് ;

(ഡി) �ാഥമിക അ��ദ നി��യ �ിനി�ക�� േവ�ി �േത�കം ഫ�് വകയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദവിവര�� ന��േമാ?

ആേരാഗ� വ��ി� ആ�ിത നിയമനം

1858. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി� ആ�ിത നിയമന വ�വ� �കാരം നിയമന ഉ�രവായതി� എ� േപ��്

നിയമനം ന�കാ� ബാ�ി��്;

(ബി) ക�� ജി�യി� അവസാനമായി ഇ�കാരം നിയമനം ന�ിയത് എേ�ാഴാണ്;

(സി) ആ�ിത നിയമനം ലഭിേ��വ��് േവഗ�ി�  നിയമനം ന��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

എ��സ് ക�േ�ാ� െസാൈസ�ി
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1859. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന എ��സ് ക�േ�ാ�  െസാൈസ�ി�െട �വ��ന��  അവേലാകനം

െച�ാ�േ�ാ ;

(ബി) വിവിധ വ��ക�മായി സഹകരി�് എ��സ് �തിേരാധ �വ��ന�െള ഏേകാപി�ി��തിന്

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

(സി) എ�്.ഐ.വി.  ബാധിതരായ വ��ിക��് ആ�ി റിേ�ാൈവറ�  മ��ക�  ലഭ�മാ��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) എ�്.ഐ.വി./എ��സ്,  സ�� ര�ദാനം എ�ിവ സംബ�ി�് േബാധവ��രണം

നട��തിനായി �ാമപ�ായ�ക�, േകാേള�ക�, വിവിധ സ�� സംഘടനക�

എ�ിവ�െട സഹകരണേ�ാെട �ാ�ക�ം ദിനാചരണ പരിപാടിക�ം സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(ഇ) േറഷ�  കാ�ഡിെല വ�മാന പരിധി,  എ.പി.എ�/ബി.പി.എ�  വിഭാഗം എ�ീ മാനദ���

അടി�ാനമാ�ാെത എ�്.ഐ.വി.  അ�ബാധിതെര ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ക�ാട് �ാഥമികാേരാഗ�േക��ിെല ഒ. പി. േ�ാ�്

1860. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� ക�ാട് �ാഥമികാേരാഗ�േക��ിെല ഒ.  പി.  േ�ാ�ിെ�

നി��ാണ�ിനായി എം.എ�.എ.  ഫ�ി�  നി�ം അ�മതി ലഭി�് നി��ാണം ആരംഭി�്

വ�ഷ��  പി�ി�ി�ം നി��ാണം ���ീകരി�് െപാ�ജന���് �റ� െകാ��ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം െപാ�ജന����ായി�� ��ി��ക� പരിഹരി��തി�ം ക�ാട് പി.എ�്.സി.�െട

ഒ.  പി.  േ�ാ�ിെ� നി��ാണം ���ീകരി��തി�ം ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ആ��ം പ�തി

1861. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല �ാഥമിക ആേരാഗ�േക���െട�ം, ഉപേക���െട�ം േശാച�ാവ�

പരിഹരി��തിന് ആ��ം പ�തി�കാരം എെ��ാം �വ��ന��  നട�വാ�

ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;
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(ബി) ഇതിനായി ഒ� ക�� പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ?

ആ��ം പ�തി

1862. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയിേല�് മണ��  മ�ല�ി�  നി�ം െതരെ��� പി.എ�്.സി.ക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഏെത�ാം ആ��ല��ളാണ് ഈ പി.എ�്.സി.ക��് ലഭി�കെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പി.എ�്.സി.കളി� ഈ പ�തി �കാരം �തിയ ത�ികകളി� േഡാ��, ന�് എ�ിവെര

നിയമി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ?

ആ��ം പ�തി

1863. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ിലാ�ാ�  േപാ��

പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം �വ��ന�� നട��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

ആ��ം പ�തി

1864. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാ�ാട് മ�ല�ി� ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ���ി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദ

വിവരം ന��േമാ?

എറണാ�ളം ജനറ� േഹാ�ി�ലി� ��� െ�ഷ�ാലി�ി,കാ�സ� േ�ാ�ക�

1865. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

എറണാ�ളം ജനറ� േഹാ�ി�ലി� ��� െ�ഷ�ാലി�ി േ�ാ�ി�ം കാ�സ� േ�ാ�ി�ം മ�്

ആ�നിക സൗകര����മായി കി�ബിയി�  നി�ം അ�വദി�  76  േകാടി �പ�െട

���ി�െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�ാേമാ?
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�ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ളി� േന�േരാഗ�ിന് ഒ.പി. സൗകര�ം

1866. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രെ� ക�ാ�പ�ിയിെല േരാഗിക�െട വ�തിര�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം േരാഗിക��് േനരിേട�ി വ�� ��ി��് ഒഴിവാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) എ�ാ �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ളി�ം േന�േരാഗ�ിന് �േത�ക ഒ.പി.  സൗകര�ം

ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ിയിെല േഡാ�� ത�ിക

1867. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ിയി�  േഡാ��മാ�െട എ� ത�ികയാ�ളളെത�് വിഭാഗം

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ഏെത�ി�ം വിഭാഗ�ി� േഡാ��െട ത�ിക ഒഴി� കിട��േ�ാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിയി�  ���് ത�ിക ഒഴി� കിട��േ�ാ;എ�ി�  ���ിെന

നിയമി��തി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�്

1868. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാതമംഗലം താ��് ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�് �ട��തി� േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

വ��ല താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�്

1869. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�് �ാപി��തി�� നടപടി�മ�െള

സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഡയാലിസിസ് �ണി�് എ�് �ത� �വ��ി�ി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?
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നാദാ�രം ഗവൺെമ�് ആ�പ�ി

1870. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നാദാ�രം ഗവൺെമ�് ആ�പ�ിയിെല �തിയ േ�ാ�ിെ� ഉ�ഘാടനം എ�് സാധ�മാ�െമ�

അറിയി�ാേമാ;ഉ�ഘാടനം ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ?

ആ��ം പ�തി�െട െകാ�ം ജി�യിെല �വ��ന�േരാഗതി

1871. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തി നട�ിലാ��തി� െകാ�ം ജി�യിെല �വ��ന�േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െവളിയം,  ഉ���  �ാഥമിക ആേരാഗ� േക��െള ��ംബ ആേരാഗ� േക��ളാ�ി

മാ��തി�� നടപടി�മ��െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

�ടലി� വനിതക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി

1872. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി �ടലി�  ആരംഭി��തിനായി എ�ാണ് നടപടിക�

സ�ീകരി�ത് ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ട�  പി.എ�്.സി.യി�  നിലവി�� �ല�് വനിതക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആ�പ�ി

ആരംഭി��തിന് െട�� നടപടിക� ���ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് ���ീകരി�ത്;

(സി) ആയതിേല�് ആവശ�മായ ഉ�ര�ക� ഇറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത ���ി ആരാണ്

ഏെ���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ആ�പ�ി�െട നി��ാണ �വ��ന��  നട�ാ�ത് എ�െകാെ��്

വ��മാ�േമാ; ഇതിേല�് എെ��ാം നടപടിക� നട�വ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇതിേല�് എ� �ക നാളി�വെര അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) എെത�ാം ഫ�ി�  നി�ാണ് �ക അ�വദി�ി��ത്;  ��ത ആ�പ�ി എ�േ��്

�വ��നം ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയിെല മാലിന� സം�രണം

1873. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയി� ആ�പ�ിമാലിന��� �റ�ായ �ല�് ക�ി����ലം

േരാഗിക��ം കാ�ി��കാ��ം ഏെറ ��ി��് ഉ�ാ�� അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് ശാ�ീയമായ മാലിന� സം�രണ മാ����

അവലംബി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയി� ലാൻ�േഫാൺ സൗകര�ം

1874. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം താ��ാ�പ�ിയിെല അത�ാഹിത വിഭാഗ�ി�  ലാൻ�േഫാൺ സൗകര�ം

അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

താ��്, ജി�ാ ആ�പ�ികളി� കാ�് ലാബ്

1875. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� താ��്/ജി�ാ ആ�പ�ികളി� കാ�് ലാബ് �ാപി�� കാര�ം സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� െച��� ജി�ാ ആ�പ�ിയി� കാ�് ലാബ് �ാപി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ ?

േകാടേ�രി സി.എ�്.സി.-യി� കിട�ി ചികി�

1876. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.എ�്.സി.  ആയി പദവി�യ��ിയ േകാടേ�രി സി.എ�്.സി.-യി�  കിട�ി ചികി�

ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ ത�തികക� ��ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ��തായി ��ിേ�� ത�തികക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �തിയതായി ത�തികക�  ��ി�് ഈ ആ�പ�ിയി�  കിട�ി ചികി� ആരംഭി��തിന്

അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകാ�� പി.എ�്.സി.�െട നവീകരണം

1877. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല േകാ��  ൈ�മറി െഹ��്

െസ�� െക�ിട�ിെ� േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാ�� പി.എ�്.സി.�െട നവീകരണ�ി�� �ാ�ം എ�ിേമ�ം സ��ാരി� സമ��ി�ി�േ�ാ;
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(സി) ആ��ം പ�തി �കാരം ആ�പ�ിക�െട ഭൗതിക സൗകര�ം െമ�െ���ാ�� �േത�ക

പ�തിക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ?

ചി�ാ� സി.എ�്.സി.�െട നി��ാണ �വ��ന��

1878. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി മ�ല�ി�  ചി�ാ�  സി.എ�്.സി.�െട നി��ാണ �വ��ന��  ഇേ�ാ�

ഏ�വെരയായി;

(ബി) ഇതിനായി നാളി�വെര എെ��ാം �ട�നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�െ��് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) നാളി�വെര �ട�നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�ിെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സി.എ�്.സി.�െട നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

പാ��് ൈടം സ�ീ�� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

1879. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ി�  പാ��് ൈടം സ�ീ��  ത�ികയി�  എ� ഒഴി�ക�  നിലവി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�ക�  നിലവി�െ��ി�  ആയവ നിക��തിന് എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി�  നി�ം

ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട പ�ിക തി�വന��രം ജി�ാ െമഡി�� ഓഫീസ��് ലഭ�മായി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ആേരാഗ� വ��ി�  തി�വന��രം ജി�യിെല പാ��് ൈടം സ�ീ��  ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

നിക��തി�ളള കാലതാമസം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല െഹ��് ഇ�െ���മാ�

1880. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജക മ�ല�ിെല സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  എ� െഹ��്

ഇ�െ���മാ�  േജാലി െച���്;  ഇതി� ഏെത�ി�ം ത�ികക� ഒഴി� കിട��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഓേരാ ആ�പ�ി�െട ഏരിയകളി�ം െഹ��് ഇ�െ���മാ�  െചേ�� േജാലിക�

സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ഹരി�ാട് താ��് ആ�പ�ി�െട ����
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1881. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് താ��് ആ�പ�ി�െട ����  സംബ�ി�്  02-06-2017-�  ആേരാഗ�വ��്

ഡയറ��  ഹരി�ാട് വ�് നട�ിയ േയാഗ�ി�  ൈകെ�ാ� തീ�മാന��

എെ�ാെ�യായി��;

(ബി) ��ത തീ�മാന�� നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്?

ഫീെമയി� െഹ��് ���ൈവസറി െ�യിനിംഗ് െസ��ക�

1882. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ഫീെമയി� െഹ��് ���ൈവസറി (എഫ് .എഛ് . എസ്) െ�യിനിംഗ്

െസ��ക� ഉ�് ;

(ബി) ��ത െസ��കളി� ഒേര സമയം എ� േപ��ാണ് െ�യിനിംഗ് ന��ത് ;

(സി) ഓേരാ െ�യിനിംഗ് െസ�റിെ��ം േമലധികാരി ആരാണ്  ;  അവ��് നി�ിയി�ി��

േയാഗ�തക� എെ��ാമാണ് ;

(ഡി) എ�ാ െ�യിനിംഗ് െസ��കളി�ം ഒേര �ാഫ് പാേ�� ആേണാ നിലവി��ത് ; അെ��ി� ഇത്

ഏേകാപി�ി�വാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ; വ��മാ�േമാ?

ഫല�ദമായ െപാ�ജനാേരാഗ� സംവിധാനം

1883. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫല�ദമായ െപാ�ജനാേരാഗ� സംവിധാന�ിെ� അടി�ാനമായ  'േരാഗ�ം ചികി��ം

സംബ�ി� വിവരേശഖരണം'  േകരള�ി�  കാര��മമായി നട��േ�ാെയ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിവരം ന���തി�  സ�കാര� ആ�പ�ിക�  ഉദാസീനത കാണി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പക��വ�ാധി പിടിെ��് ചികി�െ��ിയവ�െട കണ� ് ന�കിയിെ��ി�  വളെര ��മായ

പിഴയട�് നടപടി ഒഴിവാ�ാ൯ സഹായകരമായ േകരളാ െപാ�ജനാേരാഗ� നിയമ�ിെല

വ�വ�ക� േഭദഗതി െച��തിന് ത�ാറാ�േമാ ; വ��മാ�ാേമാ ?

െകാ��ജന� സാം�മിക േരാഗ��
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1884. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ���  കാല�് െകാ��ജന� സാം�മിക േരാഗ��െട വ�ാപനം

തട��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ദീ�ഘകാലാടി�ാന�ി�  നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക� വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപനം സാധ�മാ�ിെ�ാ�് നട�ിലാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം േരാഗ��  ���മാ�ം നി��ാ��നം െച��തി�ം തട��തി�ം

ശാശ�തപരിഹാര�� സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െമഡി�� േകാേള�കളിെല ചികി�

1885. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കളി�  എ�� േരാഗിക��് ആവശ�മായ �ാനിംഗ്,

ലാേബാറ�റി പരിേശാധനക��ായി വിവിധ ഭാഗ�ളി�  അലേയാ�തായി വ���ം,

��തരപരി�് പ�ി വ�വെര �ാനിംഗി�ം മ�ം െകാ�േപാ��തിന് ��ി���ാ���ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയത് പരിഹരി��തിനായി ലാേബാറ�റിക�, �ാനിംഗ് �തലായ പരിേശാധനേക���

ആ�പ�ി േകാം�ൗ�ി� തെ� �മീകരി��തി�ം, ��തര അപകട�ളി�െ��് വ��വ��്

അടിയ�ര ചികി� ന���തി�ം,  പരിേശാധന സൗകര���  കാഷ�ാലി�ിേയാട് േച��്

സ�ീകരി��തി�ം അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

��ാറി� സ��ാ� ആ�പ�ി

1886. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ാറി�  ആ�നിക രീതിയി�ളള സ��ാ�  ആ�പ�ി

ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാം;

(ബി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടിക� ഉട� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ക�ാ�സ� െകയ� േഫാ� ൈലഫ് പ�തി

1887. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ആ�.സി.സി.യി�  2014  ആഗ�് മാസം വെര നിലവി��ായി���ം

ക�ാ�സ� േരാഗിക��് വലിയ ആശ�ാസമായി���മായ  'ക�ാ�സ� െകയ� േഫാ� ൈലഫ്'
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പ�തി �നരാരംഭി��തി�� നടപടി�മ�� എ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി എ� �ത� �ാബല��ി� വ�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

െകാ�ാര�ര താ��് ആ�പ�ിയി� േ�ാമാെകയ� സംവിധാനം

1888. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര താ��് ആ�പ�ിയി�  േ�ാമാെകയ�  സംവിധാനം ഏ�െ����തി�ളള

നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) േ�ാമാെകയ�  സംവിധാന�ിനാവശ�മായ ഉപകരണ��  വാ��തി�ളള നടപടി�മ��

���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

അഖിേല��ാ െമഡി�� സ��ീസ് േകഡ�

1889. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� േമഖലയി� അഖിേല��ാ െമഡി�� സ��ീസ് േകഡ� �പവ�കരി��തിന് േക�

സ��ാ� നി�േ�ശം ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകഡ� �പവ��രി��തി� സം�ാന സ��ാരിെ� അഭി�ായം േക� സ��ാരിെന

അറിയി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന��ം േക� ആേരാഗ� സ��ീ�ം ത�ി�� അകലം �റ��തിന് അഖിേല��ാ

േകഡ� �പീകരണം സഹായി�േമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ിക�െട �ചിത�ം

1890. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ിക�െട �ചിത�ം ഉറ�ാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ചിത�ം ഉറ�ാ��തിനായി ആ�പ�ിക� േക�ീകരി�് സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ആ�പ�ികളിെല �ചിത�ം ഉറ�് വ���തിനായി ജനകീയ ക�ി�ിക�  സംഘടി�ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാലിേയ�ീവ് െകയ� ന�മാ�

1891. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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സം�ാനെ� വിവിധ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  േസവനം അ��ി�വ��

പാലിേയ�ീവ് െകയ� ന�മാെര ആേരാഗ�വ��് ഏെ���് �ിരനിയമനം ന���തി� േവ�

നടപടിക� സ�ീകരി��േ�ാ; ഇത് സംബ�ി� വിവര�� വിശദമാ�ാേമാ?

���� താ��് ആ�പ�ി

1892. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���� താ��് ആ�പ�ിയിെല നിലവിെല �ാഫ് പാേ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിെല െ�ാേമാഷ� ത�ികക�ം, െ�ഷ�ലി�് േഡാ��മാെര നിയമി��തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിയിയിൽ കഴി� ഒ� വ�ഷം നട� സ�ഭാവിക/സിേസറിയ�  �സവ��

സംബ�ി� കണ�് മാസം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത ആ�പ�ിയിയിൽ കഴി� 6 മാസെ� ഒ.പി , കിട�ിചികി� എ�ിവ സംബ�ി��

കണ�് ഇന�ം മാസ�ം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  അവി�െ� ജീവന�ാ�െട കഴി�  6

മാസെ� ഹാജ� കണ�് മാസം തിരി� ന�കാേമാ ;

(ഇ) കഴി�  6  മാസം ക�നാഗ��ി താ��് ആ�പ�ിയി�  നട� �സവ�ളി�  എ� േപ�

���� താ��് പരിധിയി��വരാെണ� മാസം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ?

ക�േവലി�ടി താ��് ആ�പ�ിയി� നിയമനം

1893. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല ക�േവലി�ടി മഹാരാജാസ് താ��് ആ�പ�ിയി� േഡാ��,

പാരാെമഡി��  �ാഫ്,  മിനി�ീരിയ�  എ�ീ ഒാേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� ത�ികക�

ഒഴി�കിട��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ത�ികകളി� എ��ം േവഗം നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

പക���നി

1894. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, സി.���

,, �രളി െപ�െന�ി

,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ പക���നിക�  വ�ാപകമായിെ�ാ�ിരി�� സാഹചര��ി�  പരിസര

�ചിത�ം,  വ��ി �ചിത�ം എ�ിവ സംബ�ി�് െപാ�ജന���് അവേബാധം ന���തിന്
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എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) െകാ��ക�, എലിക�  �തലായവ െപ���ത് തട��തിനായി എെ��ാം ��  ��ത�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഇ�രം പക�� വ�ാധിക�െ�തിെര എ�ാ സ��ാ� ആ�പ�ികളി�ം മ��ക� ലഭ�മാ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആ�പ�ിക�െട പദവി ഉയർ�ൽ

1895. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാ��തിെ�

ഭാഗമായി എെ��ാം പ�ാ�ല സൗകര��ളാണ് ഒ��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ ത�ികക� ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�ൾ ന�കാേമാ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് നിരവധി സി.എ�്.സി.  കെള താ��് ആ�പ�ികളായി

ഉയ��ിയതായി �ഖ�ാപിെ��ി�ം അതിനാവശ�മായ ത�ികക�  ��ി�കേയാ മ�്

സൗകര���  ഏ�െ���കേയാ െച�ാതി��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇ�

പരിഹരി��തിനായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�ാ ആ�പ�ി�െട ൈ�ബ� ഫ�ിെ� വിനിേയാഗം

1896. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െപ� േരാഗിക�െട ചികി��േവ�ി തി�വന��രം ജി�ാ

ആ�പ�ി�െട ൈ�ബ�  ഫ�ി�  നി�ം  2016-17  സാ��ിക വർഷം എ� �ക

വകയി��ി ; അതി� എ� �ക െചലവായി; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആദിവാസി േമഖലയി� �കയില, മദ�ം, മയ�മ��് എ�ിവ�െട അമിതമായ ഉപേയാഗം �ലം

ഉ�ാ�� അ�ഖ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അവെയ�റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി താ��് ആ�പ�ിയി� ഡയാലിസിസ് �ണി�്

1897. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക�നാഗ��ി താ��് ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസിന് �ണി�് ആരംഭി��തി��

പ�തി�േ�ാ; ആയതിെ� �േരാഗതി വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഡയാലിസിസ് �ണി�് �ാപി��തി�� �വ��ന��  ഏെത�ി�ം ഏജ�സി

ഏെ���ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഡയാലിസിസ് �ണി�് എ�് �വ��നം ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദീകരി�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

1898. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല ഏെത�ാം സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�

�വ��ി��െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ണി�കളി� ഡയാലിസിസ് െച��തിന് ഫീസ് ഈടാ�ാ�േ�ാ; എ�ി� ഫീസ് എ�

�പയാെണ�ം ഫീസ് നി�യി��തി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത�  സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�  ആരംഭി��ത്

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

ക��ണി�ി െഹ��് െസ��കളി� ത�ിക ��ി��

1899. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  2006-11  കാലഘ��ി�  ക��ണി�ി െഹ��് െസ��  ആയി

അ�േ�ഡ് െച� �ാപന�ളി� ത�ിക ��ി��തിനായി പരിഗണനയി�ളളവ ഏെത�ാം;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല തി�വ�� ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി� , കിട�ി

ചികി�ാ സൗകര�ം ഏ�െ����തി�ം ആവശ�മായ ത�ികക�  ��ി��തി�ം നിരവധി

അേപ�ക�  സമ��ി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇൗ അേപ�ക�  പരിഗണി�് ത�ിക

നി�ണയ�ി�ം �തിയ ത�ികക� ��ി��തി�ം നടപടിക� ഉ�ാ�േമാെയ�ം ഏെത�ാം

ത�ികകളാണ് ��ി�കെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജിെല എം .ആർ .ഐ �ാ�,സി .ടി. �ാ� സംവിധാന�ൾ

1900. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െമഡി�� േകാേളജി� എം .ആർ .ഐ. �ാ�, സി .ടി. �ാ� ഉ�െ�െട��

വിവിധ െട�ക� നട��തിന് േരാഗിക��് മാസ�േളാളം കാ�ിരിേ��ിവ�� അവ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ിൽ അത് പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്

;വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ��� മ�ല�ിെല പി.എ�്.സി, സി.എ�്.സി കെള അ�േ�� െച��ത്

1901. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� മ�ല�ിെല പി.എ�്.സി, സി.എ�്.സി കെള അ�േ�� െച��ത് സംബ�ി�്

നിലവി�� ഫയലിെ� ��വ� വിവര��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പി.എ�്.സി കെള അ�േ�� െച�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�

േകാ���  മ�ല�ിെല ഏെത�ാം പി.എ�്.സികെള അ�േ�� െച�വാ�� നടപടിക�

ആേരാഗ�വ��് ഡയറ�� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ജി� െമഡി�� ഓഫീസ�െട റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പി.എ�്.സി കെള സി.എ�്.സികളാ�ി മാ�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) െസ��റിേയ�ി�  ഇത് സംബ�ി�� ഫയ�ക�െട വിശദ വിവര�ം ഫയ�  ന��ക�ം

ലഭ�മാ�േമാ ?

ആ�പ�ികളി� േ�ാമാ െകയ� �ണി�് �ാപി��തി�ളള പ�തി

1902. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് േ�ാമാ െകയ�  �ണി�് �ാപി��തിന്

പ�തിയി�ി��ത്  ;  ഇതിനാവശ�മായ െചലവിെ� എ� ശതമാനം േക� ഗവ�െമ�്

ഏെ���െമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) േ�ാമാ െകയ� അ�വദി� ആ�പ�ികെള െതരെ���തിെ� മാനദ�ം എ�ാണ് ;

(സി) ക�നാഗ��ി താ��് െഹഡ് ക�ാ�േ��സ് ആ�പ�ിയി�  േ�ാമാ െകയ�  �ണി�്

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ��റികളിെല വിഷാംശം കെ���തി�� പരിേശാധനക�

T 1903.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഭി�� പ��റികളി�  വിഷാംശം ഉ�തായി ഏെത�ി�ം പഠന�ളി�

കെ��ിയി�േ�ാ; ഈ വിഷയ�ി� എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െച�് േപാ�ിേനാട�ബ�ി�് ഇതി�� ലാ�ക� ത�ാറാ�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;
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(സി) സ�രി�� ലാ�ക� നിലവി� എ�െയ�ം ഉ�്; അ�കാര�� പരിേശാധനകളിൽ നി�ം

ലഭി� റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം വിഷാംശ�ളാണ് ഇ�രം പരിേശാധനകളിൽ നി�ം കെ��ിയത്; വ��മാ�േമാ

?

പക��വ�ാധി മരണ��

1904. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പനി�ം മ�് പക��വ�ാധിക�ം �ലം 2017 �ൈല 31 വെര എ� മരണ�ളാണ്

സംഭവി�ി��െത�് (�ിരീകരി�ി��ത്/സംശയി��ത്) വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക�സ��ാരിെ� വ��മായ ��റിയി��ായി�ം എ�്1എ�1,  െഡ�ി �ട�ിയ

പക���നിക�  തടയാ�  കഴിയാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

അ��ാടിയിെല നവജാതശി���െട മരണം

1905. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം അ��ാടി േമഖലയി�  എ� നവജാതശി��ൾ

മരണെ�െ��ം ഇതി�� കാരണ�ൾ എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  എെ��ാം പരിഹാര നടപടികളാണ് നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��െത�

വിശദമാ�ാേമാ?

ആഹാരസാധന�ളിെല വിഷാംശം കെ���തി�� നടപടിക�

1906. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബ�റികളി�ം മ�് േ�ാ�കളി�ം �ാ�ിക് കവ�കളിൽ ലഭ�മാ�� ആഹാരസാധന�ളി�

വിഷാംശ�ിെ� അളവ് ഉളളതായി കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏത് വിഷാംശമാണ് േബ�റി

സാധന�ളി� കാ��ത്;

(ബി) ��ത ഭ�ണ പദാ���ളി�  മായം കല���ം മാരകമായ േരാഗ���്

കാരണമാ���മായ രാസപദാ����  ക�താ�� ചില മാധ�മ റിേ�ാ��ക�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭ�� �ര�ാ ക�ീഷണേറ�ിെ� േന�ത��ി�  നട�� പരിേശാധനയി�  ഇ�ര�ിൽ

കെ��ിയ �ാപന��െട േപര് വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

82 of 113



(ഡി) ��ത �ാപന��െട ൈലസ�സ് റ�് െച�വാ� നിലവി� നിയമ�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഭ�ണപദാ����  നി��ി���ം വി����മായ �ാപന���് നിലവി�  ആരാണ്

ൈലസ�സ് ന���ത്  ;  ഭ�� �ര�ാ ക�ീഷണ�െട സ��ിഫി��് വാ�ണെമ�ളള

നി�േ�ശം �ാപന���ം ന��േമാ;വ��മാ�േമാ ?

അ��ാടിയി� ശി�മരണ��

1907. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം അ��ാടിയി� എ� ശി�മരണ�� റിേ�ാ��്

െച�ി��്;

(ബി) 2017  േമയ് മാസ�ി�  മാ�ം അ�് ശി�മരണ��  ഉ�ായ സാഹചര�ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത േമഖലയി� ആേരാഗ� വ��ിെ� �വ��നം ��ത� കാര��മമാ��തി�ം ശി�മരണം

ഇ�ാതാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ�വ��ിെല �ാ�ഡൈഡേസഷ� പ�തി

1908. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിെല വിവിധ വിഭാഗം �ാപന�ളി� നി�ിത സൗകര��േളാെട �വ��ന��

�മീകരി�ാനായി ത�ാറാ�ിയി�� �ാ�ഡൈഡേസഷ�  പ�തിയി�െട എെ��ാം

കാര��ളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഏെത�ാം ആ�പ�ികെളയാണ് ഈ പ�തിയി�

ഉ����ിയി��െത�ം ഇവിെട നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ് ;

വ��മാ�ാേമാ ?

വ�ി���ാവ് ൈ�മറി െഹ��് െസ��

1909. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ഡിേ�ഷ� േ�ാ�ാമിെ� അടി�ാന�ി� വ�ി���ാവ് ൈ�മറി െഹ��് െസ�റി�

എെ�ാെ� േസവന�ളാണ് േരാഗിക��് ലഭി�വ��ത്;

(ബി) വ�ി���ാവ് ൈ�മറി െഹ��് െസ�റിെന േകരള അ�ഡിേ�ഷ� �ാ�േഡ�ഡ് േഹാ�ി��

പ�ികയി�  ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;എ�ി�  ആയതിെ� അടി�ാന�ി�  ഇവിെട എെ�ാെ�

അടി�ാന സൗകര��ളാണ് ഏ�െ���ിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?
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ര�പരിേശാധന�് അന�ായമായ ഫീസ്

1910. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പനി മരണ��  വ�ാപകമായ അവസര�ി�  പല സ�കാര� ലാ�ക�ം

ര�പരിേശാധന�് അന�ായമായ ഫീസ് ഈടാ�ിെയ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അനിയ�ിതമായ ഫീസ് ഈടാ�� സ�കാര� ലാ�ക�െ�തിെര ക�ശന നടപടി

സ�ീകരി�വാ� കഴിയാ�ത് എ�െകാ�ാണ്;

(സി) സ�കാര� ലാ�കെള നിയ�ി��തിനായി െകാ�വ�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� �ിനി��

എ�ാ�ി�െമ�് ബി�  നിയമസഭ�െട നട�് സേ�ളന�ി�  അവതരി�ി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഇറ�ിേ�ാഴികളി� ൈവറസ് ബാധ

1911. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തമി�നാ�ി�  നി�ം െകാ�വ�� ഇറ�ിേ�ാഴികളി�  ൈവറസ് ബാധ �ിതീകരി�്

മാധ�മ�ളിൽ �ചരി�� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഇ� സംബ�ി�� വിവര��

ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ഇറ�ിേ�ാഴിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തി�ം േരാഗബാധയിെ��് ഉറ�്

വര��തിനം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) അന� സം�ാന�ളി�  നി�ം െകാ�വ�� ഉ�പ���െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�്

െപാ�ജനാേരാഗ�ം ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

രാസപദാ���� േച�� മ��വി��ന തടയാ� നടപടി

1912. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാനികരമായ രാസപദാ����  േച�� മ����  വിപണിയി�  വി���െ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം മ��വി��ന തടയാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) ഇ�ാര��ി�  സ��ാരിെ� ഭാഗ�് നി�് വീ���ായി�െ�� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?
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�നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ്II ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

1913. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �നിയ�  െഹ��് ഇ�െ���  േ�ഡ്  II  ത�ികയി�  നിലവി�� ഒഴി�ക�െട എ�ം

ജി�തിരി�് വ��മാ�േമാ; ഇതിനകം എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��് ;

(ബി) എ� േപ��് നിയമന �പാ�ശ ന�കിയി��്; ജി�തിരി�� കണ�ക� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഓേരാ ജി�യി�ം അംഗപരിമിത��് (പി .എഛ്) േവ�ി എ� ത�ികക� മാ�ിെവ�ി��്;

(ഡി) െഹ��് ഇ�െ��� േകാ�ി� േചരാ� അംഗപരിമിത��് എെ��ി�ം തട���േ�ാ; എ�ി�

അവ��് �നിയ�  െഹ��് ഇ�െ���  നിയമന�ി�  �േത�ക സംവരണം

ഏ�െ��േ���േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

േകരള അ�ഡിേ�ഷ� �ാ�ഡാ��സ് േഫാ� േഹാ�ി�� (KASH) പ�തി

1914. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യി�  േകരള അ�ഡിേ�ഷ�  �ാ�ഡാ��സ് േഫാ�  േഹാ�ി��  (KASH)

പ�തിയി� െതരെ��� �ാഥമികാേരാഗ� േക�ം ഏതാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പി.എ�്.സി.യി�  നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ ��ംബ േ�മ പ�തി

1915. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ��ംബ േ�മ പ�തി (എ�.എഫ്.ബി.എസ്) ���� താ��ി� ഏത് വ�ഷം ഏത്

മാസം വെര വിതരണം െച�ി��;

(ബി) ��ത പ�തി വ�ഷ�ളായി �ട�ി�ിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി�ാ�

എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ��ത പ�തിയി� ���� താ��ിന് അ�വദി� �ക വിതരണം െച�ാ�� അേപ�ക�െട

േപര് വിവരം വ��മാ�േമാ?

എം.ബി.ബി.എസ്, ബി.ഡി.എസ് േകാ�ക��� അേലാ�്െമ�ക�

1916. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന സ�ാ�യ െമഡി��  േകാേള�കളി�  എം.ബി.ബി.എസ്,  ബി.ഡി.എസ്

േകാ�ക��്ഈ വ�ഷം എ� അേലാ�്െമ�കളാണ് നട�വാ� നി�യി�ി��ത്;

(ബി) അേലാ�്െമ�ിന് േശഷ�� ഒഴി�കളിേല�് വിദ�ാ��ികൾ�് �േവശനം നൽ��ത്

സ��ാരാേണാ അേതാ സ�ാ�യ മേന�െമ�കളാേണാ ; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ീംേകാടതി വിധി അ�സരി�് അേലാ�്െമ�ിന് േശഷ�� ഒഴി�ക�െട  10  ഇര�ി

വിദ�ാ��ിക�െട പ�ിക മാേന�െമ�ക��് �േവശന ക�ീഷണ� ൈകമാേറ��േ�ാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് സ��ാ�ം സ�കാര� മാേന�െമ�ക�ം ത�ി�  എെ��ി�ം

അഭി�ായവ�ത�ാസം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഇ) സ�ാ�യ േകാേള�കളിെല അ�ിഷന് ര�് അേലാ�്െമ�ക�  നട�ി വിദ�ാ��ിക��്

പരമാവധി സീ�ി�  �േവശനം ന�കാെത മാേന�െമ�ക��് സഹായകമായ നിലപാട്

എ��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

എം.ബി.ബി.എസ്., ബി.ഡി.എസ് �േവശന�ിന് ഏകീ�ത ഫീസ്

1917. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.ബി.ബി.എസ്./, ബി.ഡി.എസ് �േവശന�ിന് കഴി� വർഷെ� ഫീസ് ഘടനയിൽ എ�

സ�ാ�യ മാേന�െമ�ക� സർ�ാ�മായി കരാർ ഒ� വ�കേയാ , സ��ത �കടി�ി�കേയാ

െച�ി��് ; ഏെതാെ� േകാേള�കളാണ് ;വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) നാ�തരം ഫീസ് ഈടാ�വാൻ സ�തി� 100 സീ�� ഒ� െമഡി�ൽ േകാേളജിന് �തിവർഷം

എ� േകാടി �പയാണ് ഫീസിന�ിൽ ലഭി��ത് ;

(സി) അ��കാരം രാേജ�ബാ� ക�ീഷ�  നി�യി� ഏകീ�ത ഫീസ് നട�ിലാ�ായാ�

ലഭി��തിേന�ാ� ��ത� �ക ��ത മാേന�െമ�ക��് ലഭി�കയിേ�;

(ഡി) ഏകീ�ത ഫീസ് നട�ിലാ��തിെനതിെര സ�ാ�യ മാേന�െമ�ക�  ��ീം േകാടതിെയ

സമീ�ി�േ�ാ;  എ� ല�ം �പ ഫീസ് ഈടാ�വാ�  അ�വദി�ണെമ�ാണ് ��ത

മാേന�െമ�ക� ആവശ�െ��ി��ത്;

(ഇ) സ��ാ�മായി നട�ിയ ആദ�ഘ� ച��യി�  ��വ�ഷെ� ഫീസ് നട�ിലാ��തി�

വിേയാജി�് �കടി�ി� സ�ാ�യ മാേന�െമ�ക�  രാേജ�ബാ� ക�ി�ി ഏകീ�ത ഫീസ്

നി�യി� േശഷം ��വ�ഷെ� ഫീസ് ഈടാ�ിെ�ാ�് അ�ിഷന് ത�ാറായത്

എ�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

പരിയാരം സഹകരണ െമഡി�� േകാേളജിെല എം.ബി.ബി.എസ് �േവശനം

T 1918.�ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പരിയാരം സഹകരണ െമഡി�� േകാേളജി� ഈ വ�ഷെ� എം.ബി.ബി.എസ്. �േവശന�ിന്

േകാേളജ് മാേന�െമ�് സ��ാ�മായി കരാ�  ഒ�വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ�ൾ

ന�കാേമാ;

(ബി) സ�ാ�യ മാേന�െമ�ക� 20 ശതമാനം സീ�ി� 25,000/- �പ ഫീസ് ഈടാ�ി ബി.പി.എ�,

എസ്.ഇ.ബി.സി.  വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��് �േവശനം ന��േ�ാ�  പരിയാരം

േകാേളജി� ��ത വിഭാഗ�ി� നി�ം  40,000/- �പ ഫീസായി ഈടാ��തിന് അ�മതി

ന��ിയി�േ�ാ;

(സി) സമ��രായ പാവെ�� വിദ�ാ��ിക��് �റ� ഫീസി�  പഠി�വാ��

സാഹചര�െമാ�േ�� സഹകരണ �ാപനം തെ� അന�ായമായ ഫീസ് ഈടാ�� നടപടി

സാ�ഹ� നീതി ഉറ�ാ��തിന് എ�കാരം സഹായകരമാ�ം എ�് െവളിെ���േമാ?

സർ�ാർ െമഡി��േകാേള�കളി� ആവശ��ിന് അധ�ാപകരി�ാ� അവ�

1919. �ീ.പാറ�� അ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എം.ഉ��

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സർ�ാർ െമഡി��േകാേള�കളി� ആവശ��ിന് അധ�ാപകരി�ാ� അവ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� പരിഹരി�ാ� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) മേ�രി െമഡി��  േകാേളജിെല എ�ാ വ��കളി�ം ആവശ��ിന് അധ�ാപകെര

നിയമി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� അധ�ാപകെര ഉട� നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഫാ�മസി േകാേള�ക�െട പി.സി.ഐ അംഗീകാരം

1920. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� �രിഭാഗം ഫാ�മസി േകാേള�ക��ം പി.സി.ഐ

അംഗീകാരമി�ാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പല േകാേള�ക��ം ��് ലഭി� അംഗീകാര�ിെ� പി�ബല�ിലാണ് ഇേ�ാ�ം �േവശനം

നട��െത� കാര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) േകാ�് ആരംഭി�തി�േശഷം പരിേശാധന നട�േ�ാ�  അംഗീകാരം ���ി ലഭി�ിെ��ി�

ഇ�രം �ാപന�ളി�  പഠി�� വിദ�ാ��ിക�െട ഭാവി അപകട�ിലാ�െമ�കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ഡി) പരിേശാധനയി�  അംഗീകാരം റ�ായാ�  പാഴാ��ത് വിദ�ാ��ിക�െട നാ� വ�ഷ�ം

ഫീസിന�ി� അവ� ന�കിയ ല���മാെണ� വ�ത പരിേശാധി�ക��ാേയാ ;

(ഇ) പി.സി.ഐ പരിേശാധന സമയബ�ിതമായി നട��തി�ം അംഗീകാര�ളള �ാപന��

മാ�ം �വ��ി�ി��തി�ം സ��ാ�  തല�ി�  എെ�ാെ� നടപടിക�  ൈകെ�ാള�ം  ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ ?

െമഡി�� �േവശന രംഗെ� അനി�ിതാവ�

1921. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷം വിദ�ാ��ിക��് �േവശനം അ�വദി�  5  സ�കാര� െമഡി��  േകാേളജ്

ഉ�െ�െട 6 െമഡി�� േകാേള�ക��് 2017-18 അ��യന വ�ഷം െമഡി�� കൗ�സി�

�േവശനാ�മതി നിേഷധി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ാരണ�ാ�  'നീ�്'�  ഉയ�� റാ�് േനടിയ എ� വിദ�ാ��ിക�െട

എം.ബി.ബി.എസ് �േവശനം ആണ് അനി�ിതാവ�യിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െമഡി��  �േവശന രംഗ�് ഈ വ�ഷം സ��ാ�ം സ�ാ�യ മാേന�െമ�ക�ം

ഉ�ാ�ിയി�� ആശ� സമ��രായ വിദ�ാ��ിക�  സം�ാനെ� പഠനം ഉേപ�ി�്

അന�സം�ാന�ളി� അ�ിഷ�േതേട� സാഹചര�ം ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തി�വ��രം,ഇ��ി ജി�കളി� സ��ാ� ഉടമ�തതി� ആരംഭി� െമഡി�� േകാേള�കളി�

ഭൗതികസൗകര��ൾ ഒ��ാ���ലം സമ��രായ വിദ�ാ��ിക�� �റ� ഫീസി�

പഠി��തി�� അവസരം ഇ�ാതായതായി ക���േ�ാ?

െമഡി�� കൗ�സി� ഓഫ് ഇ�ഡ��െട �േവശനാ�മതി നിേഷധം

1922. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ� സ�ാ�യ െമഡി�� േകേള�ക��ാണ് െമഡി�� കൗ�സി� ഓഫ്

ഇ�ഡ� �േവശനാ�മതി നിേഷധി�ി�ളളത്; അവ�െട േപ�വിവരം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �േവശനാ�മതി നിേഷധി�ാ�  എെ�ാെ� കാരണ�ളാണ് െമഡി��  കൗ�സി�  ഓഫ്

ഇ�ഡ� കെ��ിയി�ളളത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസവ��ിെല ഇര� നിയ�ണം

1923. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസവ��ിെല ഇര� നിയ�ണം ഒഴിവാ��  ��ിയ �േഖന ��ത

വ��ിേല�് ഓ�ഷ�  ന�കിയ �നിയ�  പ�ി�് െഹ��് ന�മാ�െട സാ��താ ലി�്,
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അ�ിമ ലി�്,  നിയമനം ലഭി� വ��ിക�െട ഓ�ഷ�  പക��് ഇവ സഹിതം വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ നിയമന�ി�  സം�ാന സീനിേയാറി�ി�ം �ാപന സീനിേയാറി�ി�ം മറികട�്

അ�ഹര�ാ�വ�  കട��ടിയത് പരിേശാധി�ാ�ം അന�ഹെര ആേരാഗ� വ��ിേല�്

തിരി�യ�ാ�ം അ�ഹെര നിയമി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ:

(സി) േകാ�യം െമഡി��  േകാെളജി�  നിലവി�  പി.എ�്.എ�. ത�ികയി�  �വ��ി��വ�

സീനിേയാറി�ി �കാരം െജ.പി.എ�്.എ�.-  മാരായാേണാ െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസവ��ി�

എ�ിയെത�ത് പരിേശാധി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �നിയ� െഹ��് ഇ�െ���മാ�െട ഡി.എം.ഇ.  നിയമന�ി�� ഉ�ര�ം സീനിേയാറി�ി

ലി�ം റ�ാ�ി �തിയ സീനിേയാറി�ി ലി�ം നിയമന�ം ന�കിയ നടപടി �നിയ�  പ�ി�്

െഹ��് േന�മാ�െട കാര��ി�ം നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഡി.എം.ഇ.യി�  നിയമനം േനടിയ െജ.പി.എ�് േന�മാ��് ആേരാഗ�വ��ി�  ഉ�ായി��

അടി�ാന സീനിേയാറി�ി മറികട�് പി.എ�്.എ�. െ�യിനിംഗിെന �ട��് ലഭ�മാ�ിയ

�ാന�യ�ം ച��കാരമാേണാ എ�് പരിേശാധി�ാ�ം അന�ഹമാെണ�ി�  റ�ാ��തി�ം

അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന�്'എയിംസ്

1924. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്'എയിംസ്'  അ�വദി��ത് സംബ�ി�്  2014 മാ��ി� േക�സ��ാ� ഉറ�്

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപനം �ട��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) എയിംസ് �ഖ�ാപി� േശഷം അസാം �ട�ിയ സം�ാന�ളി�  േപാ�ം എയിംസ്

അ�വദി�േ�ാ� േകരള�ി� ഇ�വെര അ�വദി�ാ�തിെ� കാരണം എ�ാണ്;

(ഡി) സം�ാന�് എയിംസ് �ട��തിനായി കെ��ി േക�െ� അറിയി� �ലം ഏതാണ്;

(ഇ) �ധാനമ�ി�മാ�� �ഖ�മ�ി�െട �ടി�ാ�യി�  എയിംസ് അ�വദി��ത് സംബ�ി�്

എെ��ി�ം ഉറ�് ലഭി�ി�േ�ാ?

ഗവ.ആ��േവദ േകാേളജിൽ പ�ക�� ചികി�

1925. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല �ജ�രയി�� ഗവ.ആ��േവദ േകാേളജിെന േലാേകാ�ര

നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തി�േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ; ഇതി� േവ� വിശദമായ
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േ�ാജ�് ത�ാറാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി അ�� സാ��ിക വ�ഷം �ക വകയി��േമാ;

(സി) നി�ിത വ�മാന�ിൽ താെഴ��വർ�് സൗജന� പ�ക�� ചികി� ഉറ�വ���തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

��സ് ക�േ�ാ� ഡി�ാ��്െമ�്

1926. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ��സ് ക�േ�ാ� ഡി�ാ��്െമ�ിന് കീഴി� എ� അസി��് ��സ് ക�േ�ാള�

ഓഫീ�ക� �വ��ി���് ;

(ബി) ��ത ഓഫീ�ക� എവിെടെയ�ാം �വ��ി��െവ�ം ഓേരാ ഓഫീസി�ം കീഴി� വ��

ജി�ക� ഏെത�ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) മല�റം,  േകാ�യം ജി�കളി�  അസി��് ��സ് ക�േ�ാള�മാ�െട ഓഫീ�ക�

ആരംഭി��ത് സംബ�ി� ശിപാ�ശ ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായീ സ�ീകരി�

നടപടി�മ�� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ഏ��ം ജനസംഖ��ളള മല�റം ജി�യി� ഇ�രെമാ� ഓഫീസ് ആരംഭിേ��തിെ�

ആവശ�കത പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ?

മ��ക�െട �ണനിലവാരം

1927. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി�ഴി�െ��� മ��കളിേലെറ�ം �ണനിലവാരമി�ാ�വയാെണ�ം �ത�മായി

�ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാ�  മതിയായ സംവിധാന�ളിെ���ളള ആേ�പം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�  എ� െമഡി��  േ�ാ�ക��്;അവയി�െട വി��െ��� എ�

ശതമാനം മ��കളാണ് പരിേശാധി�െ���ത്;

(സി) െമഡി��  േ�ാ�കളി�  �ത�മായ ഇടേവളകളി�  പരിേശാധനക�  നട�ാ�േ�ാ;നട�ിയ

പരിേശാധന�െട ���വിവരം ജി�തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വി�ഴി�െ��� മ��ക� പരിേശാധി��തിന് ��സ് ക�േ�ാ� വിഭാഗ�ി� എെ��ാം

സംവിധാനമാണ് നിലവി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ണനിലവാരമി�ാ� മ��ക�  ജന��െട ജീവന് ഭീഷണി ഉയ��� സാഹചര��ിന്

അടിയ�ിര പരിഹാരം കാ��തി�ം ��സ് ക�േ�ാ�  വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം

കാര��മമാ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?
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സ��ാരിെ� കീഴി�� മ��കടകളി� ഒേര മ��ിന് പല വില

1928. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� UDF സ��ാ� കാലയളവി�ം �ട��ം സ��ാരിെ� കീഴി�� മ��കടകളി� ഒേര

മ��ിന് പല വില ഈടാ�ിവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� തട�വാ�ം മ�� ക�നിക�മായി ച�� നട�ി വില നി�യി�് ആ വില മാ�ം ഈടാ�ി

ജന��� ന��� ഒ� ഏകീ�ത സംഭരണ -വിതരണ -വിപണന നയം �പീകരി�ാ� എ�

നടപടി സ�ീകരി�ം എ� വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� സ��ാ� കാലയളവി� ഇ�കാരം മ��ിന്  /െമഡി�� ഉപകരണ���് ഇ�രം

സ��ാ�  നിയമ�ണ�ി�� �ാപന��  ഈടാ�ിവ�� വില ഏകീകരി�ാ�  2012

ആഗ�് മാസം ഉ�ര� ന�കിയേശഷം എ� �ട�നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് ;ഉ�രവിെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഡി) വ�ത�� മാേന�െമ�ിെ� കീഴി�  �വ��ി�� ഇ�രം �ാപന�െള ഏേകാപി�ി�്

ജന���് വില�റവി�ം ഒേര വിലയി�ം മ��ക� ന��വാ� ആേരാഗ�വ��് എ� നടപടി

സ�ീകരി�ം എ� വ��മാ�േമാ?

േഹാമിേയാ െമഡി�� േകാേള�കളിെല ലാബ് െട�ീഷ��ാ�

1929. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േഹാമിേയാ െമഡി��  േകാേള�കളി�  നിലവി�  എ� ലാബ്

െട�ീഷ��ാരാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട �ലംമാ��ിന് �േത�കം മാനദ�ം നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� മാനദ�ം ലംഘി�് ഒേര �ല�് തെ� �ട�� ലാബ് െട�ീഷ��മാെര

മാനദ�ം അ�സരി�് �ലം മാ�േമാ ?

ഹരി�ാട് േഹാമിേയാ ഡിെ��സറി

1930. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് േഹാമിേയാ ഡിെ��സറി വാടക െക�ിട�ിലാേണാ �വ��ി��ത്;

(ബി) ��ത െക�ിട�ിെ� വാടക ന����മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം ���� നിലവി�േ�ാ;

എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി�് വാടക ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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േയാഗ,��തി ചികി�ാ ആ�പ�ികളിെല നിയമനം

1931. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല േയാഗ ��തി ചികി�ാ ആ�പ�ികളി�  േജാലി േനാ��തിനായി

േക�സ��ാരിെ� ആ�ഷ് വിഭാഗം നട�� േകാ�് പാസായ ഉേദ�ാഗാ��ിക� ഉെ��ി�ം

ഇവിെട ആ��േവദ േന�മാരാണ് േജാലി െച��ത് എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ��േവദ�ം േയാഗ,��തി ചികി��ം ര� തരം ചികി�ാ രീതികളായതിനാ�

,േക�സ��ാരിെ� ആ�ഷ് വിഭാഗം നട�� ന�ിംഗ് േകാ�ായ �ീ�്െമ�് അസി��്

െ�യിനിംഗ് േകാ�്  (ടി.എ.ടി.സി)  അംഗീകരി�് ��ത േകാ�് പാ�ായവെര േയാഗ,��തി

ചികി�ാ ആ�പ�ികളി�  നിയമി�ാ�  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

അതി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകരള�ിെല ��തി ചികി�ാ ആ�പ�ികളി�  േജാലി െച�� േഡാ��മാ�  േകരള�ി�

പഠി�വരാേണാ; ഇവ�െട പഠനേകാ�ക� സ��ാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ?

പട��ാട് ആ��േവദ ആ�പ�ി

1932. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല പട��ാട് �വ��ി�� ജി�ാ ആ��േവദ ആ�പ�ി അ�േ�ഡ്

െച�് 100 െബ�� �ാപനമാ�ി മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; ഈ �ാപനം

അ�േ�ഡ് െച��തിന് എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ?

ഐ.സി.ഡി.എസ് ���െെവസ� റാ�് ലി�്

1933. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇേ�ാ�  നിലവി�� ഐ.സി.ഡി.എസ് ���െെവസ�  റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ�

ഉേദ�ാഗാ��ികെള നിയമി�ി��്;

(ബി) ��ത ത�ികയി� 31.07.2017-� തീയതിയിെല ജനറ� വിഭാഗ�ി� നിലവിെല ഫിസി��

േകഡ� െ�ം�ത് എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ ത�ികയി�  ജനറ�  വിഭാഗ�ി�  പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�വാനായി ഓേരാ

ജി�യി�ം എ� ഒഴി�ക� വീതം േശഷി��െവ�് വിശദമാ�േമാ?

േകരള സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷ�
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1934. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം നാളി�വെര സാ�ഹ�നീതി വ��്,  േകരള

സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷ� വഴി നട�ിലാ�ിവ�� ആശ�ാസ കിരണം പ�തി, കാ�സ� �ര�,

താേലാലം, �തി തരംഗം, േ�ഹ��ശം, വേയാമി�ം പ�തി, ഹംഗ��ീ സി�ി പ�തി, േ�ഹ

സാ��നം പ�തി,  സമാശ�ാസം പ�തി,  േ��് ഇ�ഷിേയ�ീവ് ഓ�  ഡിെസബിലി�ീസ്,

കാ�ണ�ം െഡേ�ാസി�് �ീം,  �ത�ാശ വിവാഹ ധനസഹായ പ�തി �ട�ിയ പ�തികളി�

ഉ�െ���ി ഓേരാ പ�തി�ം എ� �ക വീതം വിതരണം െച� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളിേല�് അേപ�ി��തി�ളള മാനദ���  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ബ�സ് ��ക�

1935. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ബ�സ് ��ക�  ആരംഭി��തി�� മാനദ��ം നടപടി�മ��ം വിശദമാ�ാേമാ;  എ�ാ

പ�ായ�കളി�ം ബ�സ് ��ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െ�ഷ് വ���മാ�െട േഹാണേററിയം

1936. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജീവ് ഗാ�ി േദശീയ െ�ഷ് പ�തി �കാരം സം�ാന ശി�േ�മ സമിതി�െട കീഴി�

�വ��ി� വ�� െ�ഷ് വ���മാ��് ഇേ�ാ� ന�കിവ�� േഹാണേററിയം എ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െ�ഷ് വ���മാ�െട േഹാണേററിയം വ��ി�ി�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഏത്

തീയതി �തലാണ് വ��ന�് �ാബല�ം ന�കാ� ഉേ�ശി��ത്?

സാ�ഹ� നീതി വ��ിെ� കീഴി�� േ�മപ�തിക�

1937. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� കീഴി�  ആവി�രി�ി��

േ�മപ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷ� വഴി വിതരണം െച�വ�� െപ�ഷ�
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1938. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കിട�േരാഗിക��ം, ��തരമായ േരാഗ�� ബാധി�വ��ം സം�ാന സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷ�

വഴി വിതരണം െച�വ�� െപ�ഷ� �ട�ി�ിട�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയത്

സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ�ാ� കാര��മമായ നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?

വേയാമി�ം പ�തി

1939. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വേയാമി�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���തി�� മാനദ���ം നടപടി�മ��ം വ��മാ�േമാ?

�ാ�സ് െജ�ഡ� വിഭാഗ�ാ�െട േ�മ�ിനാ�� പ�തിക�

1940. �ീ.ബി.സത��

,, എസ്.രാേജ��

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ�സ് െജ�ഡ�  വിഭാഗ�ാ�െട േ�മ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) സം�ാനതല�ി�ം ജി�ാതല�ി�ം �ാ�സ് െജ�ഡ�  േബാ��ക�  �പീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇവ�െട �വ��നം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ വിഭാഗ�ാ�െട ആേരാഗ�ം,  വിദ�ാഭ�ാസം എ�ിവ�ായി എെ��ാം സൗകര��ളാണ്

ഏ�െ���ിയി��ത്;

(ഡി) ഇവ��ായി െതാഴി� പരിശീലന പ�തിക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

അംഗ�വാടി വ���മാ��് ശ�ള�െകയി�

1941. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� അംഗ�വാടി വ���മാ��് ശ�ള�െകയി�  അ�വദി�് ന���തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ: ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

അംഗ�വാടി വ���മാ��ം െഹ���മാ��മാ�� േ�മനിധി
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1942. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗ�വാടി വ���മാ��ം െഹ���മാ��മാ�� േ�മനിധി �കാരം അവ��് ഇേ�ാ�

എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ന�കിവ��ത്;

(ബി) നിലവി�� ആ��ല���  കാേലാചിതമായി വ��ി�ി��തി�ം േ�മനിധി േബാ�ഡിെ�

�വ��ന�� വി�ലീകരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വേയാജനേ�മം

1943. �ീ.��ഷ� കട��ി

,, സി.െക. ഹരീ��

,, െക.��ിരാമ�

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തി�� പൗര�ാ��് േവ�ി  'സായം�ഭ പ�തി'  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �തി��വേരാട് ആദരവ് വ��ി�ി��തിന് 'വള�� േകരളം വള��ിയവ��് ആദരം' എ�

േപരി� വി�ലമായ പരിപാടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) വിവിധ േരാഗ�ളാ� കിട�ിലായ വേയാജന���ായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��മായി

സഹകരി�് പാലിേയ�ീവ് െകയ� �വ��ന�� നട�ിവ��േ�ാ;

(ഡി) ��ജന��െട േ�മ�ി�ം സംര�ണ�ി�മായി സം�ാന�് ��ത�  ��സദന��ം

പക�വീ�ക�ം ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വനിതക��ായി �േത�ക വ��്

1944. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതക��ാ�� �േത�ക വ��് �പീകരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഏ�ി�  വനിതാശി�വികസന വ��് ഏത് തീയതി �ത�  �േത�കമായി �വ��നം

ആരംഭി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

ഭി�േശഷി�ാ�െട ഉ�മന�ിനായി വികലാംഗ േകാ��േറഷ� നട�� �വ��ന��

1945. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഭി�േശഷി�ാ�െട ഉ�മന�ിനായി സം�ാന വികലാംഗേ�മ േകാ��േറഷ�  നട��

�വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഭി�േശഷി�ാ��് സ�യം െതാഴി�  കെ��വാ�  ഈേടാ ജാമ�േമാ ഇ�ാെത വാ�

അ�വദി��തിന് േകാ��േറഷ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) എ� �കയാണ് വാ� അ�വദി��െത�ം പലിശ നിര�് എ�യാെണ�ം െവളിെ���േമാ?

ഭി�ലിംഗ�ാ�െട �ര��ാ�� പ�തിക�

1946. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭി�ലിംഗ�ാ�െട �ര��ായി എെ��ാം �തന പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി�ളളത്;

(ബി) ഇവ��ാ�� േ�മപ�തിക�െട �ാഥമിക �വ��ന���ായി എ� �ക

വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ��് തിരി�റിയ� കാ��ക�, െപ�ഷ� �ട�ിയവ ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഭി�ലിംഗ�ാ��് െെന�് േ� േഹാ�ക� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

അംഗപരിമിത��� ആ��ല���

1947. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹിക നീതി വ��ി� നി�ം അംഗപരിമിത��് ഏെതാെ� തര�ി�ളള സഹായ�ളാണ്

ലഭ�മാ��െത�ം ഇതിനായി �പീകരി�ി�ളള പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അംഗപരിമിത��് മ�ര പരീ�ക��് എ�ിേ���തി�ം തിരിെക േപാ��തി�ം ടി.എ.

അ�വദി� ന���േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അംഗപരിമിത��ാ�ളള െ�ഷ��  എംേ�ാ�െമ�് എേ��ിെ� �വ��നം

െമ�െ����തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം താ��ി� വിതരണം െച� േറഷ� കാ��കളിെല അപാകത പരിഹരി�ാ� നടപടി

1948. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നിലവി� വിതരണം െച� �തിയ േറഷ� കാ�ഡി� ബി പി എ� ആ��ല��ിന് അ�ഹരായ

പല�ം എ പി എ� ആയതായി എ� പരാതിക� േകാതമംഗലം താ��ി� നി�ം ലഭി�ി��്

എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ പരാതികളിേ�ൽ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) അപാകതക� പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ��ശി��ത്;

(സി) അപാകതക�  പരിഹരി� കാ��ക�  എ�േ��് വിതരണം െച�വാ�  സാധി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിതരണ േക��� അ�വദി��തിന് നടപടി

1949. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ െപാ�വിതരണ േക���  അ�വദി��തിന് എെ��ി�ം

നിയ�ണ�േളാ തട��േളാ ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� �തിയ െപാ�വിതരണ േക���

ആരംഭി�ി��്; ജി� തിരി�� കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മല�റം നഗരസഭയിെല ഹാജിയാ� പ�ിയി� �തിയ െപാ�വിതരണ േക�ം അ�വദി�ണെമ�

അേപ�യിേ�� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ബി പി എ� ലി�ി� ഉ�െ�ടാതി��വ�

1950. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ി� അ�ഹരായ പല�ം ബി പി എ� ലി�ി� ഉ�െ�ടാതി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  അത് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� കാര���  ആണ് െച�ി�ളളത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ബി.പി.എ�. മാനദ��� പരി�രി��തിന് നടപടി

1951. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�താ നിയമം നിലവി� വ�േ�ാ� സം�ാന�് നിലവി��ായി�� ബി.പി.എ�. പ�ിക

അസാ�വായി�േ�ാ;

(ബി) ബി.പി.എ�. പ�ിക�് പകര�ളള ��ഗണനാ പ�ിക േക� സ��ാരിെ� മ�് ആ��ല����്

പരിഗണി�േമാ; ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ;
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(സി) സൗജന� ചികി�ാ സഹായ�ിന് ഭ��ഭ�താ നിയമ�ിന് കീഴിെല ��ഗണനാ��ികയി�

ഉ�െ��വ��് അ�ഹത�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) ബി.പി.എ�. മാനദ��� പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം

1952. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ��ഗണനാപ�ികയി�  ഉ�െ�� േറഷ�  കാ��ടമക�െട എ�ം എ�െയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ഗണേനതര പ�ികയി� ആെക എ� േറഷ� കാ��ടമകളാ��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ഗണനാപ�ികയി�  ഉ�െ��വാ�  അ�ഹത��ായി�ം വിവിധ കാരണ�ളാ�  പ�ികമാറി

േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭി�വ��് ��ഗണനാപ�ികയി�  ഉ�െ���ി േറഷ�  കാ��ക�

ന���തി�� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ േറഷ� കാ��ക� അ�വദി�വാ� നടപടി

1953. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കാ��ക�  ���ി ന�കാ�  എ�� ര�് വ�ഷ കാലയളവി�  �തിയ േറഷ�

കാ��ക� അ�വദി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവി� നി��ി�െ�� �തിയ വീ�ക��് േറഷ� കാ��ക� അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഭ�ണ പദാ����െട വില നി�യി��തിന് സംവിധാനം

1954. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�

സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േഹാ��കളി�ം റേ�ാറ�കളി�ം ഭ�ണപദാ�����് േതാ�ിയേപാെല വില

ഇൗടാ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇ�കാരം വില ഇൗടാ�� �ാപന��െട

െെലസ�സ് �ിരമായി റ�െച�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഭ�ണപദാ�����് വില നി�യി��തിനായി ഒ� �ിര സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ;

(സി) ഒേരആഹാര സാധന�ിന് ഓേരാ േഹാ��കളി�ം ഓേരാ വിലയാണ് നി�യി��െത� കാര�ം

വ��് പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ഭ�ണപദാ�����് വില നി�യി��തിനായി എെ�കി�ം മാനദ�ം

ഏർെ���യി�േ�ാ;  എ�ിൽ വ��മാ�േമാ;  മാനദ�ം പാലി�ാെത വില നി�യി��
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േഹാ��ക�െട േപരി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി� െെലസ�സ് റ�് െച� േഹാ��ക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

െന�് സംഭരണ �ടി�ിക �ക

T 1955.�ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െന�് സംഭരണ�മായി ബ�െ�� �ടി�ിക �ക ക�ഷക��് ന���തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

േറഷ� കാർഡ് ��ഗണനാ പ�ികയിെല അന�ഹ�

1956. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

�തിയ േറഷൻ കാർഡി�  �ൻഗണനാ പ�ികയിൽനി�് അനർഹെര ഒഴിവാ�ിയതിെ� ജി�

തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

െന�് സംഭരണം

T 1957.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ പാഡി േകാ��േറഷ� �േഖന കഴി� സീസണി� സം�ാന�് ആെക എ� ട�

െന�ാണ് സംഭരി�ത്;

(ബി) ഇതി� വിലയായി ക�ഷക��് ന�കാ�ളള �ക എ�യാെണ�ം ഇതിനകം എ� �ക

ന�കിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 1,93,42,78,483 �പ ന��വാ� ബാ�ി�െ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) കടം വാ�ി �ഷി െച� ക�ഷക��് െന�ിെ� വില യഥാസമയം ലഭി�ാ�� കാരണം അവ�

േനരി�� �യാസ�� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ഈ �ക എ�േ��് ന�കാനാ�ം; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േറഷ� കടക�െട പരി�രണം

1958. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം േറഷ� ഉ�െ�െട�ളള െപാ�വിതരണ രംഗ�്

കാേലാചിതമായ എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ആവശ��ി�ത���ം �ണനിലവാര�ളള�മായ നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിതരണ

േക�മായി േറഷ� കടകെള മാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അതി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണ�ിെല അപാകത

1959. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ േറഷ�  കാ�ഡ് വിതരണം നട�ിയേ�ാ�  നിലവി�ളള ബി പി എ�

കാ��ടമക� എ പി എ� ആയ� സംബ�ി�ം,  അന�ഹ��്ബി പി എ� കാ�ഡ് ലഭി��

സംബ�ി�ം അ�ഹ��് അത് ലഭി�ാ�� സംബ�ി�ം നിരവധി പരാതിക� ഉയ��ി�ളളത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) അന�ഹെര ഒഴിവാ�േ�ാ�, ഒ� ജി�യി� നി�ം ഒഴിവാ�െ���വ�െട എ��ിന് �ല�മായി

അേത ജി�യിെല തെ� അ�ഹരായവെര ഉ�െ���� എ�് ഉറ� വ���തി�ം, അ�െന

അ�ഹ� ആ�മിെ��ളള അവ�യി� മാ�ം അത് മ�് ജി�യിേല�് മാ��തി�ം എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതിനായി എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�് സംഭരി� വകയി� ക�ഷക��് �ടി�ിക

1960. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന�് സംഭരി� വകയി� ക�ഷക��് �ടി�ിക ന��വാ�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� എ�് വില�ാണ് െന�് സംഭരി��ത്; അതി� സം�ാന വിഹിതം എ�യാണ്;

(സി) സംഭരി� െന�ിെ� രസീത് ബാ�ി�  ഹാജരാ�� �റ�് ക�ഷക�െട അ�ൗ�ി�  പണം

ലഭ�മാ�� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അടിയ�രമായി ��ത പ�തി നട�ിലാ�േമാ?

േറഷ� സംവിധാനം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

1961. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ�  സംവിധാനം കാര��മമാ��തി�ം,  അ�ഹരായ എ�ാേപ��ം

അവശ�സാധന�� േറഷ� കടക� വഴി വിതരണം െച��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) അരി�െട വില െപാ� മാ���ി� വ��ി�� സാഹചര��ി�, അരി വില പിടി�നി���തി�ം

��രി,  ജയഅരി എ�ിവ േറഷ�കടകളി��ടി ന�ായമായ വില�് ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ് എ�് അറിയി�േമാ?

േറഷ� കാ�ഡിെല ��ഗണനാ പ�ിക അംഗീകരി��തിന് �ാമസഭക��് അധികാരം

1962. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േറഷ�  കാ�ഡിെല ��ഗണനാ പ�ിക അംഗീകരി��തിന് �ാമസഭക��് അധികാരം

ന��േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷ� സാധന��െട വിതരണം

1963. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  സാധന��െട വാതി��ടി വിതരണ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം തട���

നിലനി���േ�ാ; ഉെ��ി� അവ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപാ�ജന���ളള േറഷ�  വിതരണ�ി�  ��ിമം നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�മായി ബ�െ��് സം�ാന�് എ� കടക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) നിലവി�  ഒ� ��ംബ�ിന് ന��� േറഷ� സാധന��  എെ��ാമാെണ�ം ഏത്

അളവിലാണ് ന���ത് എ�ം വിശദമാ�േമാ?

േറഷ� സാധന��െട വാതി��ടി വിതരണം

1964. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  സാധന��െട വാതി��ടി വിതരണം ഏെതാെ� ജി�കളി�  ���ീകരി�

എ�റിയി�ാേമാ;  ഇനി എ� ജി�കളി�  വാതി��ടി വിതരണം ���ീകരി�ാ��്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷ�  കടകളി�  വ�ാപാരികൾ�് അ�വദി� അളവി�  ഭ��ധാന���  കി�� എ�്

ഉറ�വ��വാ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി� എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) േറഷ�  സാധന��  ഉപേഭാ�ാ���് അ�വദനീയമായ അളവി�  കി��െവ�്

ഉറ�വ��വാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േറഷ�  സാധന��  വാ�ാ� ഉപേഭാ�ാ��െട ഭ��ധാന�വിഹിതം എ� തര�ി�

വിനിേയാഗി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ?

101 of 113



േറഷ� കാ��കളിെല െത�ക�

1965. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല എളവ�ി �ാമപ�ായ�ിെല  62,63 ന�� േറഷ� കടക�െട പരിധിയി�

വ�� ബി.പി.എ� വിഭാഗ�ി�െ�� നിരവധി ��ംബ��െട േറഷ� കാ��കളി� വ�ാപകമായി

െത�ക�  കട� �ടിയതിനാ�  േറഷ�  കാ�ഡ് വിതരണം തട�െ��ി���ം േറഷ�

സാധന�� ലഭി�ാതിരി�ക�ം െച��തായ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ബല വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട ആ��ല��� �റി�� പിഴവ് �ലം തട�െ��ിരി��തിനാ�

ഈ ��നം പരിഹരി��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

േറഷ� കാ��കളിെല ��ഗണനാ�മം

1966. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ��തായി അ�വദി� േറഷ�  കാ��കളിെല ��ഗണനാ�മം

നി�യി���മായി ബ�െ��് തി�വന��രം ജി�യി�  എ� പരാതിക�  ലഭി�െവ�ം

അവയി� എ� പരാതിക� തീ��ാ�ിെയ�ം പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�േമാ?

ദരി� ��ംബ���് ��ഗണനാ കാ�ഡ് ഉറ�വ��ാ� നടപടി

1967. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്ഇനി�ം വിതരണം െച�ാ�ളള േറഷ�  കാ��ക�  എ�െയ�് ഇനം തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ� മാ��നി�േ�ശ�ി� വി��മായി േറഷ� കാ��ക� ലഭി�ി�ളളവ� ഉട� തെ� തിരി�

ന�കി �തിയ� സ�ീകരി�ണെമ�് നി�േ�ശി�് പ�/�ശ� മാ��മ�ളി�െട പരസ�ം ന��വാ�ം

ആയതി� സമയപരിധി നി�യി�വാ�ം അവ��് യഥാസമയം കാ��ക�  ലഭി�ാ�ളള

സൗകര�ം ന��വാ�മായി വ��് എ� നടപടിക� സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ിയ േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭി�വരി�  എ�േപ�  സ��ാ�/അ�� സ��ാ�/ഐ.�ി

േമഖല/െപാ�േമഖല ഉേദ�ാഗ��/െപ�ഷ�കാ� ഉ�് എ� കണ�് വ��് പരിേശാധി�േവാ;

എ�ി� എ�െയ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവരി�  എ�േപ�  ��ഗണനാ വിഭാഗ�ിെല കാ��ക�  അനധി�തമായി വാ�ിയി��്;

അതി� സിവി� സൈ�സ് ഉേദ�ാഗ�� എ�; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േറഷ�  കാ��ക�  ���ി ന���തി�ളള അേപ�ക�  പരിേശാധിേ�� അധികാരിക�

ആെര�ാമായി��;  ഏെത�ാം വ��കെള ഇതി�  ഏേകാപി�ി�;  എ�്

102 of 113



�വ��ന�����തമായി ഇ� ന�കി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) സം�ാനെ� പല ദരി��ം ��ഗണനാ ലി�ി� നി�ം �റ�ാ�ക�ം അന�ഹ� ഉ�െ���ം

പരിേശാധി�് ��ഗണന ലഭിേ�� ദരി� ��ംബ���് ��ഗണനാ കാ�ഡ് ഉറ�വ��ാ�

എ� നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�ം വ��മാ�േമാ?

േറഷ� ��ഗണനാപ�ിക�െട മാനദ���

1968. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ���ദതാ നിയമമ�സരി�ളള േറഷ� ��ഗണനാപ�ിക�െട മാനദ��� പരി�രി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി ഏെത�ി�ം സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ബി) േനരെ� �സി�ീകരി� അ�ിമ പ�ികയി�  അന�ഹ�  കട��ടിയതായ പരാതിക�

ലഭി�ി�േ�ാ; എ� പരാതികളാണ് ഇതിനകം ലഭി�ത്;

(സി) അന�ഹെര ഒഴിവാ�ി അ�ഹരായവെര ��ഗണനാപ�ികയി� ഉ�െ����തിന് അടിയ�ിര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി/സൈ�േകാ ���മാ���ക�

1969. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� മാേവലി/സൈ�േകാ ���മാ���ക� �വ��ി�വ�� എ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവയി�െട വില �റ�് വിതരണം െച�� സാധന��െട ലഭ�ത എ�ാ�േപാ�ം ഉറ�്

വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത� േ�ാ�ക� ആരംഭി��ത് പരിഗണനയി� ഉേ�ാ?

സിവി� സെെ�സ് ഒൗ�് െല�കളി�െട വിതരണം െച�� ഭ�� സാധന��െട �ണനിലവാരം

1970. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ നാമ�ളി�  അറിയെ��� സിവി�  സെെ�സ് ഒൗ�് െല�കളി�െട

സ�ിഡി നിര�ി� ഭ��ധാന��ൾ വിതരണം െച��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� അ�ര�ി� വിതരണം നട�� ഭ�� സാധന��െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാ�

എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി�ളളത്;  നിലവി� ഇവ �വ��ന�മമാേണാ

എ�റിയി�േമാ;
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(സി) സ�ിഡി നിര�ി�  വിതരണം െച�� ഭ�� സാധന��െട �ണനിലവാരം ക�ശനമായി

പാലി�ണെമ�് ബ�െ��വ��് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) തല�ാന നഗരി�ളളിെല മാേവലി േ�ാ�കളി�  മി��  പരിശാധന നട�ി,

ഭ��േയാഗ�മ�ാ� വ��� വി�പന നട��വ�െ�തിെര നിയമ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സിവി� സെെ�സ് േഗാഡൗ�കളിെല ഭ��സാധന��െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

1971. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സെെ�സ് േഗാഡൗ�കളി�  എ�� ഭ��സാധന��െട സാ�ി�  �ണനിലവാര

പരിേശാധന�് അയ�ാ�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �ണനിലവാര�ളള ഭ��ധാന��ൾ െപാ�ജന���് ലഭി��െ��് ഉറ�വ��ാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ?

േഹാ�� ഭ�ണ വില നിയ�ണം

1972. �ീ.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) േഹാ��  ഭ�ണ വില നിയ�ി��തിന് േഹാ��  വില നിയ�ണ നിയമം നട�ിലാ�ാ�

ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) േഹാ��  വില നിയ�ി��തിനായി ജി�ാതല ഭ�ണ വില �മീകരണ അേതാറി�ിക�

�പീകരി��തിന് ത�ാറാ�േമാ;

(സി) പാ�, പ��റി,  ഇറ�ി എ�ിവ�് വില ��േ�ാ�  വില വ��ി�ി��ത് േപാെല വില

�റ�േ�ാ� ഭ�ണവില �റ��തി�ം ��ത നിയമ�ി� വ�വ� െച�േമാ?

മെ�� വിതരണം

1973. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണ സം�ാനമായി �ഖ�ാപി� സം�ാന�് ര�് ല��ി എ�പ�ി

ഏഴായിര�ി ഇ���ി പ�് വീ�കളി� ൈവദ�തി ഇ�ാ�തിെ� അടി�ാന�ി� �തിമാസം

നാല് ലി�� മെ�� അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അന�ഹ��ം മ��ബ�ന േബാ�ക��് തിരിമറി നട�ി�ം മെ�� ന�കി എ�
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ആേരാപണ�ിെ� അടി�ാന�ി� 2017 ഏ�ി�, േമയ്, �� മാസ�ളി� േക�സ��ാ�

ന��� മെ���െട അളവി� �റവ് വ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മെ�� വിഹിതം

1974. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാറി�  നി�ളള �തിമാസ മെ�� വിഹിതം എ�യാണ്;  ഇതി�  നി�്

മ��ബ�ന േബാ�ക��് ന��� മെ�� എ�യാണ്;

(ബി) ൈവദ�തീകരി��ം അ�ാ��മായ വീ�ക��് എ� ലി�� മെ�� വീതം ന����്;

(സി) േകരളം സ��� ൈവദ�തീകരണ സം�ാനമായി �ഖ�ാപി�െ�� സാഹചര��ി�

ൈവദ�തീകരി�ാ� വീ�ക��് ഇനി മെ�� ന�േക� ആവശ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ

;

(ഡി) മ��ബ�ന േബാ�ക��് മെ�� ആവശ��െ��ി�  സം�ാനം �േത�ക അേപ�

ന�േക��േ�ാ; എ�ി� േകരളം അേപ� ന�കിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) േറഷ�  കടകളി�െട മാ�ം വിതരണം െച�ാ�  േക�ം ന��� മെ�� ഇേ�ാ�ം തിരിമറി

നട�കയാെണ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) േക�ം ന���തി� നി�്എ� ലി�� മെ��യാണ് മ��ബ�ന േബാ�ക��ം കാ�ഷിക

ആവശ��ി�ം ന���ത്; ഈ ര� ആവശ����ം മെ�� ന���താ�് േകരള�ിെ�

വിഹിതം െവ�ി�റ�ാ�  കാരണം എ�ത് ശരിയാേണാ;  മെ�� മാ�ി വി�തിെനതിെര കംപ്

േ�ാള�  ആ�് ഓഡി��  ജനറലിെ� എതി��ിെ� �ടി അടി�ാന�ിലാേണാ വിഹിതം

�റ�െത�് വ��മാ�േമാ?

��തായി േഫാേ�ാ എ��് കാ�ഡ് ����തി�� അവസരം

1975. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കാ�ഡ് ���� സമയ�് േഫാേ�ാ എ��് കാ�ഡ് ���ാ�  കഴിയാ�വ��്

േഫാേ�ാ എ��് കാ�ഡ് ����തി�� അവസരം ന��േമാ; ഏത് മാസം �ത� ഇതി��

സൗകര�ം ഏ�െ���െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ഹത ഉ�ായി�ം ��ഗണനാ വിഭാഗ�ി�െ�ടാെത േപായവ��് അത് പരിഹരി�്

െകാ���തി�� നടപടിക� േവഗ�ി� സ�ീകരി�േമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ിെല േറഷ� കടക�െട �വ��നം

1976. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി� നിലവി� എ� േറഷ� കടകളാണ് �വ��ി��െത�ം

അവ�െട �വ��നം �ത�മായ രീതിയിലാേണാ നട��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �മേ��ക�  നട�� ഏെത�ി�ം േറഷ�  കടക�  �വ��ി��െ��ി�  അവ�െ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉ��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

പാചകവാതക സിലി�റി�ളള സ�സിഡി

1977. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാചകവാതക സിലി�റിന് സ�സിഡി നി��ലാ�ാ�� േക�സ��ാറിെ� നീ�ം

സാധാരണ�ാ���ാ�ിേയ�ാ�� ��ി��ക�ം ക�� സാ��ിക �തിസ�ി�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  സ�ിഡി നി��ലാ�� പ�ം ആയതിെ� ആഘാതം ല�കരി�ാ�

സ��ാരിെ� ഭാഗ�നി�ം ആശ�ാസ നടപടിക��ാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആവശ��� പ�ം ഈ വിഷയ�ി� �േത�ക പരിഗണന ന�കി േകരള�ിന് മാ�മായി ഒ�

പാേ�ജ് �ഖ�ാപി��തിന് േക�സ��ാരിേനാട് അഭ���ി�ക�ം ആവശ�മായ ഇടെപട�

നട�ക�ം െച�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

���ി ന�കിയി�� േറഷ� കാ��ക�

1978. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രിെല തല�ി�ി താ��് സിവി� സൈ�സ് ആഫിസി� കീഴി� എ� േറഷ� കാ��ക�

���ി ന�കിയി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) അതി�  എ.എ.ൈവ വിഭാഗം,  ��ഗണനാ വിഭാഗം,  െപാ�വിഭാഗം,സ�സിഡി എ�ീ

വിഭാഗ�ളി� എ� േറഷ� കാ��ക� വീത�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) െത�ായ വിവര��  ഡി�േറഷ�കളി�  ന�കി ��ഗണനാ വിഭാഗ�ി�  കയറി�ടിയവെര

കെ��ി ഒഴിവാ�ിയ� �കാരം എ� േറഷ�  കാ��ക�  ��ഗണന വിഭാഗ�ി�  നി�ം

മാ�ിയി��്;

(ഡി) അന�ഹെര കെ��ി ഒഴിവാ��തിന് വീ�ക�  കയറി പരിേശാധന നട�ിവ��േ�ാ;

ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ചി�� താ��ിെല േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം

1979. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ചി�� താ��ിെല േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം എ�് �ട�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത താ��ി� നാളി�വെര കാ�ഡ് വിതരണം െച�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ?

��ഗണനാ പ�ികയി� കട��ടിയ അന�ഹ�

1980. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ഗണനാപ�ികയി�  കട��ടിയ അന�ഹരായ എ�േപ�  ഇതിനകം േറഷ�കാ�ഡ് മാ�ി

ന�കണെമ�ാവശ�െ��് അേപ� സമ��ി�ി��്;

(ബി) ഇതി� എ�േപ� സ��ാ� ഉേദ�ാഗ�രാണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) അേപ� സമ��ിേ�� തീയതി ഇതിനകം നീ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� എ�വെരയാണ് നീ�ിയത്;

ഈ കാലയളവി� എ�േപ� ��ഗണനാപ�ികയി� നി�് �റ�ാ�െമ�ാണ് ക���ത്;

(ഡി) അ�ിമ തീയതി�േശഷ�ം ��ഗണനാകാ�ഡ് ൈകവശംവ�� സ��ാ�

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ� നടപടി ൈകെ�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ഗണന േറഷ�കാ�ഡ് ആെരാെ�യാണ് തിരിെക ന�േക�ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െ�ഷ�� ഓണച�ക�

1981. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� എ�ാ നിയമസഭാ നിേയാജക മ�ല�ളി�ം സിവി�  സൈ�സ്

േകാ��േറഷെ� ആഭി�ഖ��ി� െ�ഷ�� ഓണച�ക� ആരംഭി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിലവ��ന

1982. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില പിടി�നി���തിന് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് പലതവണ

സ��ാ�  വാ�ാനം ന�കിയി��താെണ�ി�ം ഇേ�ാ�ം വളെര�ടിയ വില�ാണ് അവ

മാ���ി� ലഭി��െത� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ അവ��് കാരണെമെ��് കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

കാ�ാ�ട മ�ല�ി� നി�ം ��ഗണനാ പ�ികയി� ഉ�െ����തിനായി ലഭ�മായ അേപ�ക�

1983. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഭ�� �ര�ാ നിയമം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ആറ്

പ�ായ�കളി� നി�ം ��ഗണനാ പ�ികയി� ഉ�െ����തിനായി ലഭി� അേപ�ക�െട

എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അന�ഹെര ഒഴിവാ��തി�ം അ�ഹെര ഉ�െ����തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

ആ�യി� നി�ം അരി സംഭരി��തി�� നടപടി

1984. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി� സെെ�സ് േകാ��േറഷന് അരി സംഭരി�് ന�കാെമ�് ആ�ാ�േദശ് സ��ാ� ഉറ�്

ന�കിയി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് ധാരണാ പ��ി� ഒ�വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�യി�  നി�ം ലഭി�� അരി�െട �ണനിലവാരം ഉറ�് വ��വാ�� സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�് വില�ാണ് ��ത അരി സിവി�  സെെ�സ് േകാ��േറഷ�  വഴി വി��ാ�

ഉേ�ശി�ി��ത്;

(ഡി) ആ�യി� നി�ം അരി എ��േതാ��ടി, െപാ� കേ�ാള�ി� 50 �പ�് �കളിെല�ിയ

അരിവില �റ�െമ�് �തീ�ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� െപേ�ാ� പ�ക� �റ�് �വ��ി�ി�ാ� നടപടി

1985. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഹ��ാ�/െപാ� പണി�ട�് എ�ിവ നട�� അവസര�ളി�  സ�കാര�

പ�ക�െ�ാ�ം സ��ാ�  േമഖലയി�ളള െപേ�ാ�  പ�ക�ം അട�ി��േ�ാ;  ഇ��ലം

െപാ�ജന����ാ�� ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആവശ�മായ േപാലീസ് കാവേല�െ���ി സ��ാ�  െപേ�ാ�  പ�ക�  �റ�്

�വ��ി�ി�ാ� ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ?

ഭ��ധാന� ഇറ�മതി�് കരാ�

1986. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ഭ��ധാന� ഇറ�മതി�് ആ�ാ സ��ാ�മായി കരാറി�  ഏ�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത കരാറിെല വ�വ�ക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഓണ�ാല�് ��മായ വില�യ��ം സാധന��െട ദൗ�ലഭ��ം പരിഹരി��തിന് ഈ

കരാ� �േയാജനെ��െമ�് ക���േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

(ഡി) ഇെ��ി�  ഓണ�ാല�് വിപണി ഇടെപട�ക�  ശ�മാ��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ശാ�ാംേകാ� താ��് ആ�പ�ിയിെല െപാ�വിതരണ വ��ിെ� മ��് വി��ന ശാല

1987. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശാ�ാംേകാ� താ��്ആ�പ�ിയിൽ �വർ�ി�� െപാ�വിതരണ വ��ിെ� മ��് വി�ന

ശാല�െട വാടകയിന�ി�ളള �ടി�ിക ന���തി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വി�നശാല 24 മണി��ം �വ��ി�ി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത �ാപന�മായി ബ�െ��് െപാ�വിതരണ വ��ി� നിലവി�ളള ഫയൽ സംബ�ി�

വിശദ വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

േകാ��ലിെല ഇ���റി� മാേവലി േ�ാ�

1988. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�

സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിൽ േകാ���, ഇ���റി� മാേവലി േ�ാ� ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് പാല�ാട്

റീജിയണ� മാേനജ�െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മാേവലി േ�ാർ ആരംഭി��ത് സംബ�ി� നിലവിെല �ിതിെയെ��്

വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� അരിവിഹിതം

1989. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� അരിവിഹിതം വ��ി�ി�ണെമ�് േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഓണ�ിന് കാ��ടമക��് അ�് കിേലാ അരി സൗജന�മാേയാ �റ�വില�േ�ാ

ന���തിന് പ�തി�േ�ാ;
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(സി) എ�ി�  ഇതിനായി എ� ക�ി��  അരി അ�വദി�ണെമ�ാണ് േക�േ�ാട്

ആവശ�െ��ി��ത്; ഇത് ഇത് സംബ�ി�് േക� സർ�ാരിെ� �തികരണം വ��മാ�േമാ?

ചാല�ടിയി�� സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷെ� താ��് ഡിേ�ാ

1990. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� വാടക� �വ��ി�ി�� ചാല�ടിയിെല സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷെ� താ��്

ഡിേ�ാ ഒഴി�ി��തിനായി േകാടതി ഉ�രവായി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ചാല�ടി, ����രം താ��കളിെല ��വ� േറഷ�കടക��ം പ�സാര�ം ആ��ം അട���

അവശ� വ���ം,  വിദ�ാഭ�ാസ സാ�ഹ�േ�മ വ��ി� കീഴി�� ��വ�  ��ിക��ം

അവശ�സാധന��ം ചാല�ടി,  ����രം താ��കളിെല ��വ�  മാേവലി േ�ാ�ക��ം

അവശ�സാധന��ം വിതരണം െച�വ���മായ ��ത േഗാഡൗ�

നിലനി���തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ�കാ�ഡി� ��തായി അംഗ�െള ഉ�െ����തി�� നടപടി�മ��

1991. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷ�കാ�ഡി�  ��തായി ആ�കെള ഉ�െ����തി�� നടപടി�മ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിന് അേപ� സ�ീകരി��തിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�� സമയ�മം തീ�മാനി�ി�െ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് �തിയ േറഷ� കാ�ഡ് ന���തി�� അേപ� സ�ീകരി��േ�ാ; ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  �തിയ കാ�ഡി�� അേപ� സ�ീകരി��തി�� സമയ�മം,  നിബ�നക�,

അേപ� ന�കി എ� ദിവസ�ിനകം കാ�ഡ് ന��ം �ട�ിയ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�െള ��ഗണനാ പ�ികയി� ഉ�െ���ാ� നടപടി

1992. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫിഷറീസ് ഡി�ാ��്െമ�് 2017 �െെലയി� താ�രി� നട�ിയ അദാല�ി� േറഷ�കാ�ഡ്

��ഗണനാപ�ിക സംബ�ി�് ലഭി� പരാതിക�  ഭ�� സിവി�  സെെ�സ് വ��ിന്

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ിക ത�ാറാ�ിയേ�ാ�  സംഭവി� അപാകതക�  നിമി�ം അ�ഹരായി�ം ��ഗണനാ
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പ�ികയി�  ഉ�െ�ടാെതേപായ നി�ധനരായ മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�െള ��ഗണനാ

പ�ികയി� ഉ�െ���ാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ക എ�് വ��മാ�േമാ?

ഭ��ഭ�താനിയമ�ിെ� ഭാഗമാ�� വാതി��ടി വിതരണം

1993. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, െക. രാജ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജീവന�ാ�െട�ം അടി�ാനസൗകര���െട�ം അഭാവമാണ് സം�ാന�് ഭ��ഭ�താ

നിയമം നട�ാ��തിെ� ഭാഗമാ�� വാതി��ടി വിതരണം �ഗമമായി നട�ാ�തിന്

കാരണെമ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സിവി� സെെ�സ് വ��ി�ം സിവി� സെെ�സ് േകാ��േറഷനി�ം ആവശ�മായ �തിയ

ത�ികക� ��ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) വാതി��ടി വിതരണം നട�ാ��തിനാവശ�മായ അടി�ാന സൗകര���  ഒ���തി�ം

നിയമനം നട��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േറഷ� കാ��കളിെല അപാകത പരിഹരി��തിന് സമയപരിധി

1994. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��തായി ന�കിയ േറഷ�  കാ�ഡിെല അപാകതക�  പരിഹരി��തിന് സമയപരിധി

നി�യി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

വില�യ�ം തട��തിന് സൈ�േകാ സ�ീകരി� നടപടിക�

1995. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വില�യ�ം തട��തിന് സൈ�േകാ �ഖാ�രം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  നി�യി�� �ക�് ഉപേഭാ�ാ���് ഭ��വ���  എ��െ��് ഉറ�്

വ���തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വില�യ�ം നിയ�ി��തി�� നടപടി
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1996. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി നിലവി�  വ���ലം സം�ാന�് നിേത�ാപേയാഗ

സാധന����െ�െട വ� വില�യ���ായി�ളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി�തി�െട മറവി�  സം�ാന�് കരി���ം ��ിവ��ം നട��തിന്

േബാധ���മായ �മം നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെനതിെര എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി �െട മറവി�  ��ി�� വിലവർധന നിയ�ി��തിന് ഓ��  മാ���ി�

സ��ാ� നട�ിയി�ളള ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�വകാലം �� നി��ി സം�ാനെ� ജന�െള ��ി��ി�ം വിധം നട�� കരി��

േപാ�ളളവ തട��തിന് എെ��ി�ം ഫല�ദമായ നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��് നട�ിയ പരിേശാധന

1997. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയേശഷം ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��് പരിേശാധന

ശ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� പരിേശാധന�െട ഭാഗമായി  2017, �ൈല മാസ�ി� എ� േക�കളാണ് രജി��

െച�െത�റിയി�േമാ;

(സി) ��ത പരിേശാധനക�െട അടി�ാന�ിൽ എ� �പ പിഴ ഈടാ�ിെയ�റിയി�ാേമാ?

ലീഗൽ െമേ�ാളജി വിഭാഗം സ�ീകരി� നടപടികൾ

1998. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ�ാ���് �ത�മായ അളവി�ം ���ി�ം സാധന��  ലഭ�മാ��െവ�്

ഉറ�ാ��തിന് ലീഗ� െമേ�ാളജി വിഭാഗം സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ാലയളവി�  എറണാ�ളം ജി�യി�  മി��  പരിേശാധനക�

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം േക�ക� രജി�� െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?
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െപേ�ാ� പ�കളിെല ��ിമം

1999. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപേ�ാ�  പ�കളി�  �േത�ക ഇലേ�ാണിക് ചി�് �ാപി�ം �മരഹിതമായ മ�

മാ���ളി�െട�ം അളവി�  ��ിമം കാണി��ത് പരിേശാധി��തിനായി സ�ീകരി�ിരി��

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിടയി�  എറണാ�ളം ജി�യി�  പരിേശാധനക�

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ഇ�ാലയളവി�  ലീഗ�  െമേ�ാളജി വിഭാഗം എ� േക�ക�  എ��െവ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

06-08-2017

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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