
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

ഏഴാം സേ�ളനം

2017 ഓഗ�്  22, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--333]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 3288 �ത� 3462 വെര

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി : 3463 �ത� 3583 വെര

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി : 3584 �ത� 3620 വെര

സ��ാ� ഓഫീ�കളി� ര�ാബ�� ചട�ക�

3288. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഓഫീ�കളി� ര�ാബ�� േപാ�� ചട�ക� നട�ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ

;

(ബി) തി�വന��രം വനം വ��് ആ�ാനെ� വന�ജീവി വിഭാഗം പി സി സി എഫ് ഓഫീസി� ചില

ജീവന�ാ�  ര�ാബ��  ചട�് നട�ിയത് ഓഫീസ് േമധാവി�േടേയാ സ��ാരിെ�േയാ

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ഇ�രം ചട�ക�  സ��ാ�  ഓഫീസി�  നട�ിയവ�െ�തിെര അ�ട� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) ജാതി സംഘടനക�െട�ം വ�ഗീയ സംഘടനക�െട�ം പരിപാടിക�  സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�

നട��ത് നിേരാധി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(ഇ) ഇതര സം�ാന ഓഫീ�കളി�  എവിെടെയ�ി�ം ഇ�രം ചട�് നട�തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��് ഐ .ഡി കാർഡ്

3289. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരളാ സ��ാ� ജീവന�ാ� എ�ാവ�ം േജാലി സമയ�് നി�ബ�മാ�ം ഐ.ഡി കാർഡ്

ധരി�ണെമ� ഉ�രവ് പാലി�െ���േ�ാ;

(ബി) വിേ�ജ്/പ�ായ�് ഓഫീ�കളിെല ജീവന�ാ��് ഐ.ഡി കാർഡ് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
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ഇവ� ഇ� �ത�മായി ധരി��െ��് ഉറ�് വ��ിയി�േ�ാ;

(സി) പ�ായ�് ഓഫീ�കളിെല ജീവന�ാ��് ഡയറ�േറ�്,  ഡി.ഡി.പി ഓഫീ�ക�  മ�

അ�ബ� ഓഫീ�ക�  എ�ിവട�ളി�  ന���ത് േപാെല െപൻ ന�റിെ�

അടി�ാന�ി� ഏകീ�ത ഐ .ഡി കാർഡ് ന��വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

ഐ.എം.ജി.�െട പരിശീലന പരിപാടിക�

3290. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐ.എം.ജി.�െട �മതലയി� വിവിധ വ��കളിെല ഉേദ�ാഗ���് േവ�ി നട�ി വ�ി��

പരിശീലന പരിപാടിക��് നട�് വ�ഷം �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ജി� തിരി�് അ�ബ� �ക വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  ലഭ�മാ�ിയി�� പരിശീലന പരിപാടി നിലവി�  നി��ിവ�ി�ളള വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ആയതിെ� സാഹചര�ം സംബ�ി�ളള വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ജീവന�ാ�െട ഔേദ�ാഗിക മികവ് ശാ�ീകരി��തിന് അനിവാര�മായ ഈ പരിശീലന പരിപാടി

ഉട� �നരാരംഭി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി യിെല കാഷ�� ത�ികക�െട നിയമനം

3291. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) kerala administrative vigilance cell െ� വിശദ പരിേശാധനയി� െക എസ് ഈ ബി

യി� കെ��ിയ  497 കാഷ��  ത�ികക� നിക��തിന്  18.02.2017 � �ി�സി��

െസ��റി  120877/എ.വി.സി  (1)  2016  ന��  ക�് �കാരം െക എസ് ഈ ബി

േച�മാേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ��െ�െട നാളി�വെര വിരമി� ജീവന�ാ�െട കണ�് േച��് എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;

എ�ാ� ഈ ഒഴി�ക� നാളി�വെര റിേ�ാ�ട് െച�ി�ി�ാ�തിന് എെ��ി�ം കാരണ�േ�ാ;

റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി 21-09-2017 ൽ അവസാനി��താെണ�് �ധയി�െ��ി�േ�ാ;

ആയതിനാ� റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി അവസാനി��തി� ��പ് ഒഴി�ക� പി എ�് സി �

റിേ�ാ�ട് െച�ാ� നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. മീ�� റീഡ� ത�ിക�െട ���പ�ിക

3292. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 07.04.2016-ന് പരീ� നട�ിയ െക.എസ്.ഇ.ബി. മീ�� റീഡ� (കാ�ഗറി ന�� 557/2014

) ത�ിക�െട ���പ�ിക നാളി�വെരയായി�ം പി.എസ്.സി.  �സി�െ���ിയി�ി� എ�ത്

��യി�െപ�ി�െ�ാ;
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(ബി) ��ത റാ�് ലി�് �സി�െ����തി� േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ

?

ബി.എസ്.സി േഫാറ�ികാ��് േഫാറ�് േറ�� ത�ികയി� സംവരണം

3293. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ� �േവശന പരീ� വഴി എ�� ബി.എസ്.സി.  േഫാറ�ി ബി�ദധാരിക��് േഫാറ�്

േറ�� ത�ിക നിയമന�ി� 50 ശതമാനം സംവരണം ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന െപാ�പരീ� വഴി വ�� അ�ിക��� ,  െവ�ിനറി ബി�ദധാരിക��് ബ�െ��

േമഖലകളി�  50  ശതമാനം െതാഴി�  സംവരണ��് എ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ആയതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

പി.എസ്.സി. റാ�് പ�ികക�െട കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�ാ� നടപടി

3294. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പി.എസ്.സി.  റാ�് പ�ികക�െട കാലാവധി

ദീ�ഘി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി എ� �ാവശ�ം വീതം നീ�ി ന�കിെയ�് പ�ിക

തിരി�് വിശദമാ�േമാ; ഏെതാെ� തീയതികളിെല കാബിന�് തീ�മാന �കാരമാണ് കാലാവധി

ദീ�ഘി�ി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.  ��തായി വി�ാപനം �റെ��വി�ാ� ത�ികകളി�  നിലവി�� റാ�്

പ�ികക�െട കാലാവധി ദീ�ഘി�ി��തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഒരി��േപാ�ം കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�ാ� പ�ികകളി�  ഉ�െ��,  �ായപരിധി കഴി�

ഉേദ�ാഗാ��ികേളാട് അ�ഭാവ���മായ സമീപനം സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) �തിയ വി�ാപനം �റെ��വി�് പരീ�ാ നട�ി�് ഉ�െ�െട�ളള നടപടിക�

���ീകരി���വെര നിലവി�� പ�ികക�െട കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�്,

പി�വാതി�/താ��ാലിക നിയമന���് തടയിടാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ�ക��് േചാദ�ം ത�ാറാ��തിെല �മേ��ക�

3295. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി. പരീ�ക��് േചാദ�ം ത�ാറാ��തിന് നിലവി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

അവലംബി� വ��ത്; ഇ� സംബ�ി�് പി.എസ്.സി. കെ��ിയ �മേ��ക� എെ��ാം;

ഭാവിയി�  ഇ�രം �മേ��ക�  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  എ�നടപടിക�  സ�ീകരി�വ��;

വ��മാ�േമാ;
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(ബി) അ��കാല�് പാല�ാട് ജി�യി� നട� ആേരാഗ� വ��ിെല �ാഫ് ന�് പരീ�,  വിവിധ

ജി�കളി�  നട�ിയ എ�.ഡി.സി.  പരീ� �ട�ി പല പരീ�ക��ം ചില െെഗ�കളിെല

േചാദ���  അേതപടി പക��ി േചാദി��ം െത�ായ േചാദ���  നിരവധി ഉ�ായ�മായ

ആേ�പം ��യി�െ��േവാ; എ�ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2015-െല �ാഫ് ന�് പരീ� ഉ�െ�െട ��കാല�ളി� നട� പരീ�ാ �മേ��കളി� നട�

വിജില�സ് ഉ�െ�െട�� അേന�ഷണ��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം അേന�ഷണ�ളി�  െെഗ�േലാബിക�മായി േച��ം അ�ാെത�ം �മേ�ട്

നട�ിയതായി കെ��ിയ സംഭവ��  ഏെത�ാം;  ���ാ�െട േപരി�  എ�നടപടി

സ�ീകരി�;

(ഇ) പല പരീ�കളി�ം പി.എസ്.സി.  നി�േ�ശ���് വി��മായി സിലബ�ിന് �റ�നി�്

േചാദ���  േചാദി���ം െെഗ�ക�/��ക��  ഇവ പക��ി അേത േചാദ���

േചാദി���മായ �വണത�ം അതിെല അഴിമതി�ം തട�വാ�ം പരീ� ��മ� രീതിയി�

നട�ാ�ം എ�നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�ം വ��മാ�േമാ?

എം.എ�.എ.മാ��് െസ��റിേയ�ിെല ഫയ� നീ�ം അറി�വാ� സംവിധാനം

3296. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

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

(എ) െസ��റിേയ�ിെല �രിപ�ം ഫയ�ക�ം ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാന�ി�െട ൈകകാര�ം

െച��തിനാ�ം വിവിധ ന��കളി�  ഫയ�  നീ�ം നട��തിനാ�ം എം.എ�.എ.മാ��്

ഫയലിെ� �ിതി േനരി�് അറി�വാ�  കഴിയാ� അവ�യാെണ�� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആയത് പരിഹരി��തി�ം എം.എ�.എ.മാ��് െസ��റിേയ�ിെല ഇ�േറ�ണ�

ഫയ�ക�െട ന�� അ�സരി�് ഫയ� ��െമ�് അറി�വാ�� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

കരമന-കളിയി�ാവിള േറാഡ് വികസന�മായി ബ�െ�� �നരധിവാസം

3297. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരമന-കളിയി�ാവിള േറാഡ് വികസന�മായി ബ�െ��് വീ�ം �മി�ം ന�െ�� പഴയ രാജപാത

നിവാസിക�െട �നരധിവാസ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ന�കെ�� നിേവദനം  (G  160700898)  �കാരം എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദീകരി�ാേമാ?

�തിയ റവന� ഡിവിഷ�ക�ം താ��ക�ം
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3298. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബ�ജ�ി�  ���  ജി�യി�  ഉ�െ�െട �പീകരി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി��  6  �തിയ

റവന� ഡിവിഷ�ക�െട�ം  2  താ��ക�െട�ം ആ�ാനം എവിെടെയാെ�യാെണ�്

നി�യി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റവന� ഡിവിഷ�ക�െട�ം താ��ക�െട�ം �വ��ന�ിനാവശ�മായ ത�ികക�

എ�െയ�് നി�യി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ എ�് �വ��നം ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

മലയാളം സംസാരി�തിെ� േപരി� ��ിക��് ശി�

T 3299.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം മലയാള ഭാഷ സംസാരി�തിെ� േപരി�

സം�ാനെ� എ� ��കളി� അധി�ത� ��ികെള ശി�ി�ി��തായ പരാതി ലഭി�ി��്;

ഏെത�ാം ��കളി�; വ��മാ�ാേമാ ?

(ബി) മലയാള ഭാഷ�മായി ബ�െ�� �തിയ നിയമ�ി� ഇതിനാവശ�മായ വ�വ� ഉ�െ���വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ടാെത, �ാബല��ി�� എ�ാ നിയമ��െട�ം സ��ാ� ഉ�ര�ക�െട�ം മലയാള പരിഭാഷ

ത�ാറാ�ി �സി�ീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മലയാളം സ��കലാശാല�് �മി

3300. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയാളം സ��കലാശാല�് �മി ഏെ�����മായി ബ�െ�� വിഷയ�ി�  �ഖ�മ�ി�്

�ലം എം.എ�.എ.യി�  നി�ം ലഭി� പരാതിയിേ��  നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടി�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) െസ�് ഒ�ിന്  3000/-  �ത�  9000/-  വെര�� വില�് വാ�ിയ �മി െസ�് ഒ�ിന്

1,60,000/-  �പ വില നി�യി�് മല�റം  DLPC  സ��ാരിേല�് ശിപാ�ശ െച�കവഴി

േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട ന�ം സംഭവി�ാനിട�െ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

ഇത് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) മല�റം ജി�ാ കള��  സ��ാരിേല�യ� ശിപാ�ശയി�  േമ�  �ചി�ി� �മി ത�ീ��ട�ം,

ക��കാ�ം നിറ��ം നി��ാണ േയാഗ�മ�ാ��ം ആെണ� െ�ഷ�� തഹസി�ദാ�െട�ം

ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട�ം റിമാ��് റിേ�ാ��ി� �ചി�ി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

��ത �മി ഒഴിവാ�ി നി��ാണ േയാഗ�മായ കര�മി ഇതിനായി കെ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) �മി ഏെ�����മായി ബ�െ�� വിഷയ�ി� പരാതിക� ലഭി�ി�� സാഹചര��ി� ��ത
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�മി മലയാളം സ��കലാശാല�് േവ�ി ഏെ����ത് ഉചിതമെ��് അറിയി�െകാ�്

സ��കലാശാല ൈവസ് ചാ�സല� സ��ാരിന് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി� ഇതിേ��

എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഇ) മലയാളം സ��കലാശാല�് നിലവി�  ശിപാ�ശ െച�തിേന�ാ�ം �റ� വില�് കര�മി

ന�കാ� ആെര�ി�ം സ��ാരിന് അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിേ�� എ�് നടപടി

സ�ീകരി�ി��്; ആയത് റവന� അധികാരിക� അട�ിയ ക�ി�ിയാേണാ പരിേശാധി�ത്;

(എഫ്) �റ� വില�് നി��ാണ േയാഗ�മായ കര�മി കെ��ി മലയാളം സ��കലാശാല�്

ആവശ�മായ ക�ാ�സ് നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�നി/േകാ��േറഷ� റാ�് ലി�്

3301. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നി/േകാ��േറഷ� �നിയ� അസി��്,  കാഷ��, �നിയ� �ാ��്,  അസി��് േ�ഡ്-2

എ�ീ ത�ികകളിേല�� പി.എസ്.സി റാ�് ലി�്  (കാ�ഗറി ന�� 489/2011) നിലവി�

വ�െത�ാണ്;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ഇ�വെര നിയമനം ന�ിയി��്;

(സി) ��ത ത�ികകളി� എ� ഒഴി�ക� ഇേ�ാ� നിലവി��്;

(ഡി) ഒഴി�� ത�ികകളി�  അടിയ�ിരമായി നിയമനം ന��തി�ം ��ത�  ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് 

േജാലി ന��തി�ം േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സിവി� സ��ീസ് േമഖലയി� മാ���

3302. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  സിവി�  സ��ീസ് േമഖലയി�  എെ��ാം മാ���  വ���തിനാണ്

ഉേ�ശി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) സാമാന� ജന���് ��ത�  േസവനമികവ് ലഭ�മാ��തര�ി�  എെ��ാം അടിയ�ര

മാ��ളാണ് വ��വാ� ഉേ�ശി��ത്;  ഇ�ാര��ി� ��ഗണനാ വിഷയ�� ആ��ണം

െച�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

എറണാ�ളം ഓ�ഡ് െറയി�േവ േ�ഷ� പാതയിെല െെകേ��ം

3303. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ഓ�ഡ് െറയി�േവ േ�ഷ�  പാതയിെല െെകേ��ം ഒഴി�ി�ാ�  ബ�െ��

വ��ക�  നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിനാ�  അ�വദി� നാലര േകാടി �പ വിനിേയാഗി�ാ�

സാധി�ാ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;
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(ബി) ��ത പാതയിെല െെകേ��ം ഒഴി�ി��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ?

സ�േ�- �േരഖാ വ��ിെല ജീവന�ാ�

3304. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സ�േ� �േരഖാ വ��ി�  സ�േ�യ�, �ാ�്�ാ�  ത�ികയി�� ജീവന�ാെര

സംേയാജി�ി�് ഒേര വിഭാഗം ജീവന�ാരാ��തിന് തി�മാനി�ി�േ�ാെയ� കാര�ം

�ഖ�മ�ി�െട ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ത�ലം ഫീ�ഡ് സ�േ� േജാലി�ം സാേ�തിക പരിേശാധന�ം ഒേര വിഭാഗം ജീവന�ാ� തെ�

െച�� സാഹചര�ംസംജാതമാ�ക�ം സ�േ� റി�ാ��കളിെല �ത�ത ന�െ���തിന്

സാ��ത���തിനാ�  ��ത തീ�മാനം വ��ിെ� �വ��നെ� ബാധി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സ�േ�യ� �ാ�്�ാ� ത�ിക�െട േയാഗ�തക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;  ��ത

ത�ിക�് ഫീ�ഡ് സ�േ� �ാവീണ� പരീ� നട�ാ�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

േപ�ണ� �ാഫി� േജാലി േനാ�ിയവ�െട െപ�ഷ�

3305. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-2016  കാലഘ��ി�  മ�ിമാ�െട േപ�ണ�  �ാഫി�  േജാലി േനാ�ിയവ��്

െപ�ഷ� ന�കി�ട�ിേയാ; നടപടി�മ�� വിവരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവിൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��് മ�ി�െട േപ�ണ�  �ാഫി��ായി��വ�െട

െപ�ഷ�  ന���തി�� തട���  എെ��ാം;  െപ�ഷ�  ലഭ�മാ��തിന് ഇവരി�

ഓേരാ����ം ഇനി ���ീകരിേ�� നടപടി�മ�െള�ാണ്; വിശദമാ�േമാ ?

അഴിമതി�ം സ�ജനപ�പാത�ം ഒഴിവാ��തി� സ�ീകരി� നടപടി

3306. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ വ��ി�  ഈയിെട നട�ിയ  72  എ.ഇ മാ�െട നിയമന�ി�  അഴിമതി�ം

സ�ജനപ�പാത�ം ഒഴിവാ�ാനായി വ��് സ�ീകരി� നടപടി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�ളള നിയമന�ം �ട��� �ലംമാ��ം ഇേത രീതിയി�  എ�ാ വ��കളി�ം

അവലംബി�ാ�  ജീവന�ാ��ം സ��ാരി�ം ഒ�േപാെല �ണം െച�െമ� വ�ത

കണ�ിെല��് ഈ രീതി നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ാ വ��കളിെല�ം ജീവന�ാ��് അവ�െട തെ� ജി�കളി�  േജാലി െച�ാ�

കഴി��വ�ം ഒ� �താര�മായ രീതി നട�ിലാ�ാ� നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?
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ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ി� ഐ.ടി. പാ��്

3307. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗര��െ�ാ�ം �ാമ�െള�ം പ�ായ�കേള�ം �ാ��ാ��തിനായി ഈ സ��ാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വാനാണ് ല��മി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവര സാേ�തിക രംഗെ� െതാഴിൽ അവസര�ൾ വർധി�ി��തിനായി നട�ിലാ�ാൻ

ഉേ�ശി�� പ�തിക� എെ��ാം;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഒ��ാലം മ�ല�ി�  ഒ� ഐ.ടി.  പാ��് �ട��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

3308. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി സംബ�ി�� വിശദമായ പഠന�ിന്

ഇൗ സ��ാ� ഏെത�ി�ം ക��ിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക��ി സ��ാരിന് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) േക�സ��ാ� നട�ി� വ��ിയി�ളള പി.എഫ് .ആർ .ഡി .എ -�മായി ബ�െ��് പ�ാളി�

െപ�ഷ� പ�തി പി�വലി��തി�ളള നിയമ തട��� എെ�ാെ�യാണ്;  വിശദ വിവരം

ന��േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� വിവിധ വ��കളി�� ഒഴി�ക�

3309. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� വിവിധ വ��കളിെല നിലവി�� ഒഴി�ക�െട എ�ം ത�ിക തിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ത�ികകളി�  ജീവന�ാെര നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ?

സം�ാനെ� ആ�ിത നിയമന��

3310. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ വ��കളി�  ആ�ിത നിയമന��  നട��തിെ� മാനദ���

എ�ാണ്;  ഇതിനായി മാ�ിവ�� ഒഴി�ക�  എ� ശതമാനെമ�ം ഏെതാെ�

ത�തികകളിേല�ാണ് നിയമി��െത�ം നിയമന��  െറ�ലൈറസ് െച��തിെ�

മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) വിവിധ വ��കളി� മാനദ��� ലംഘി�് ആ�ിത നിയമന�� േനടിയവ�െട സ��ീസ്

െറ�ലൈറസ് െച�െവ� ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  വീ� വ��ിയ

ഉേദ�ാഗ���് എതിെര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  ആഭ��ര വ��ി�  ഏെത�ി�ം

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഇ�ര�ി� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) പി.എസ്.സി��് റിേ�ാ��് െചേ�� ഒഴി�കളിേല��് മാനദ���  പാലി�ാെത

ഇ�ര�ി� നിയമനം ന�ി അവ�െട സ��ീസ് െറ�ലൈറസ് െച��ത് വഴി റാ�് ലി�ി�

ഉ�െ��വ�െട േജാലി സാധ�ത ന�ടെ��� ��തര �ിതിവിേശഷം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

ഇത് ഒഴിവാ��തിനായി ക�ശന നിലപാ�ക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ശ�ള�ിന് േറഷ� കാ�ഡിെ� പക��്

3311. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േറഷ� കാ�ഡിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാ� ജീവന�ാ��് ശ�ള�ം െപ�ഷ�കാ��് െപ�ഷ�ം

ന�കിെ��താ�� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� നി�േ�ശം അട�ിയ എെ��ി�ം ഉ�രവ് സ��ാ� �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  ഉ�രവിറ�ാ�  േ�രി�ി� സ��ഭം വിശദീകരി�ാേമാ;  ആയത് സംബ�ി�

ഔേദ�ാഗിക റിേ�ാ��ക� നിലവി� ഉേ�ാ; ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�നംതി� ജി�യിെല േലാവ� ഡിവിഷ� �ാ��് പരീ�

3312. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  നട�ിയ പ�നംതി� ജി�യിെല േലാവ�  ഡിവിഷ�  �ാ��് പരീ�യിെല

േചാദ��ളി�  ഒ� െെഗഡിെല േചാദ���  അേതപടി ആവ��ി�് വ�താ�ളള ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇ�രം അപാകതക�  പരിഹരി��തി�ളള നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; ഇൗ ജി�യിൽ വീ�ം പരീ� നട�േമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.യി�  ഇ�രം അപാകതക�  ���ം ഉ�ായി�ളളതിനാ�  ഇൗ പിഴവ്

ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  േചാദ���  ത�ാറാ��തിെല

മാനദ���  എെ��ാമാണ്;  ഇത് പാലി�ാ�വെര േചാദ���  ത�ാറാ��തി�  നി�ം

ഒഴിവാ�ി പരീ� നട�ി�് കാര��മമാ�േമാ; വിവര�� ന�കാേമാ?

സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െട �ലം മാ�ം

3313. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വിവിധ വ��കളിെല സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��െട �ലം മാ�ം സംബ�ി�് െപാ�വായ

മാനദ��� നിലവി�േ�ാ ?

(ബി) ��ത മാനദ��� ക�ശനമായി പാലി�െ���േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ാ�േ�ാ; രാ�ീയ

േ�രിത�ളായ അന�ായമായ �ലം മാ��� ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ ;

(സി) �ലം മാ�ം സംബ�ി� മാനദ���  ക�ശനമായി പാലി��തിന് വ��് തലവ�ാ��്

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ?

െവാേ�ഷണ� ഇ���� ഇ� അ�ി���� ത�ികയിേല�� നിയമനം

3314. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 267/14 കാ�ഗറി ന�രായി പി.എസ്.സി വിജാഞാപനം െച� െവാേ�ഷണ� ഇ���� ഇ�

അ�ി����  ത�ികയിേല�� നിയമന�ിെ� �മാണ പരിേശാധന നടപടിക�  കഴി�ത്

എ�ാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�� നിയമന�ിന് അഭി�ഖ നടപടിക�  ഉെ��ി�  ആയതിെ�

തീയതിക� നി�യി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�കളാ��ത് ; അവ�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ

?

സ��ാ� നയ��െ�തിെര സാ�ഹ�മാധ�മ�ളി�െട �ചരണം നട�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

3315. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�നയ��െ�തിെര സാ�ഹ�മാധ�മ�ളി�െട രാ�ീയ�ചരണം നട�ിയ

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�ളള പരാതികളി�േമ� േകരളേപാലീസിെ� െെഹെടക് െെ�ം എ�ക�യറി

െസ�  ��വാളികളാെണ� കെ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ശി�ാനടപടിക�

സ�ീകരി�ണെമ�ാവശ�െ��് വ��േമധാവിക��് ന��� റിേ�ാ��ിേ��  സ�ീകരി�

നടപടിക� പരിേശാധി�വാ� ഒ� േക�ീ�ത സംവിധാനം നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�രം ഒ� സംവിധാനം �പെ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ� വ��മാ�േമാ?

പ�നംതി�, പാല�ാട് ജി�കളിെല എ�.ഡി.സി.പരീ�

3316. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 05.08.2017  ന് പ�നംതി�  ,  പാല�ാട് ജി�കളിേല�ായി പി.എസ്.സി.  നട�ിയ

എ�.ഡി.സി.  പരീ��െട േചാദ��ളനവധി�ം പി.എസ്.സി.  ലഭ�മാ�ിയി�� സിലബസിന്

�റ� നി�മാണ് േചാദി�ി�ളളെത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നി�ിത സിലബസ് മാസ���് ��േപ ലഭ�മാ�ിയ േശഷം ആയത് അവഗണി�് സിലബസിന്
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�റ� നി�ം െപാ�വി�ാന വിഭാഗ�ി�ളള പ�തിയിേലെറ േചാദ��� ന�കിയതട��ളള

വിഷയ�ളി� അടിയ�ര അേന�ഷണം നട�േമാ;

(സി) ഇൗ പരീ��് സ�കാര� �സാധക�െട െെഗഡി� നി�ം േചാദ��� പക��ി ന�കിയതാ��

വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ആയതിേ�� ഉചിതമായ അേന�ഷണം നട��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഇ) സിലബസിന് �റ�ളള േചാദ�ാവലി ഒഴിവാ�ി വാല�േവഷ�  �മെ���ിയാ�  ചില �േത�ക

വിഷയ�ളി�  മാ�ം �ാവീണ��ളളവ��് റാ�് ലി�ി�  കയ��തി�ളള സാഹചര�ം

പി.എസ്.സി. �െട െപാ� േയാഗ�താ മാനദ��ിന് അ�സരണമ� എ�ത് േബാധ�െ��േമാ;

(എഫ്) പി.എസ്.സി. ന�കിയി�� സിലബസിെന�റി�ളള അടി�ാന അറി�േപാ�മി�ാ� നിലയി�

തിക�ം നി��രവാദി�പരമായി േചാദ��� ലഭ�മാ�ിയ ഇൗ പരീ�ക� റ�് െച�് വീ�ം ഇൗ

ജി�കളി� പരീ�ക� നട��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇ�ാെയ�ി� ആയതിെ�

വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ജി) പരീ�ാ നട�ി�ി�  വ��ിയി�ളള ��തരമായ ഇൗ വീ�കളിേ��  േചാദ�ക��ാ�േളാട്

നിലവി�  വിശദീകരണം ആവശ�െ��ി�ളളതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

�നിസി�� േകാമ� സ��ീസ്

3317. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള സ��ാരിെ� ജി.ഒ.(പി) നം.7/2016/ധന തീയതി 20/01/2016 നം.ശ�ള പരി�രണ

ഉ�രവി� ൈട�ി�്മാ�െട േറേഷ�ാ 1:1:1:1 എ�് �ന:�മീകരി�ി��്. ആയത് �നിസി��

േകാമ� സ��ീസി� നട�ി� വ��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ?

മലയാളഭാഷ�െട ���മായ �േയാഗം

T 3318.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മലയാളഭാഷ�െട ���മായ �േയാഗം ഏെത�ാം വ��കളിൽ നട�ിലായി��്;

(ബി) ഫയ�ക� മലയാള�ി� ൈകകാര�ം െച�� ഉേദ�ാഗ�െര േ�ാ�ാഹി�ി�വാ� സ��ാ�

നട�ിലാ�� പരിപാടിക� എെ��ാം;

(സി) സം�ാന�് വിദ�ാഭ�ാസം േപാ�� വ��കളി�  ഇേ�ാ�ം ഉ�ര�ക�  ���മാ�ം

മലയാള�ി� ഇറ��ിെ�� പരാതി പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ച���െട പകർ�കൾ മലയാള�ി� ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) പഴയ നിയമ��  മലയാള�ി�  ത��മ െച�വാ�  നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?
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�ിെവ�ഷ� ഓഫ് �വലി�ി � ആനിമ�സ് (െറ�േലഷ�സ് ഓഫ് ൈലവ് േ�ാ�് മാ���്) കരട്

േനാ�ിഫിേ�ഷ�

T 3319.�ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിെവ�ഷ� ഓഫ് �വലി�ി � ആനിമ�സ് (െറ�േലഷ�സ് ഓഫ് ൈലവ് േ�ാ�് മാ���്)

ച���െട കരട് 2017 ജ�വരി 16-� തീയതി േക� വനം പരി�ിതി കാലാവ� മ�ാലയം

േക� ഗസ�ി� �സി�ീകരി�ി��ത് സ��രിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േനാ�ിഫിേ�ഷ�േമ�� നി�േ�ശ��ം എതി��ം സമ��ി�വാ�  ആവശ�െ��െകാ�്

േനാ�ിഫിേ�ഷെ� പക��് സം�ാന സ��ാരിന് ലഭി�ി��േവാ;എ�ി� എ�ാണ് ലഭി�ത്;

(സി) ��ത േനാ�ിഫിേ�ഷ�േമ�� സ��ാരിെ� അഭി�ായം േക�െ� േരഖാ�ലം നി�ിത

സമയ�ി��ി�  അറിയി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  ഉ�ായ വീ��െട

കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ിത��് നിയമനം ന���തിന് നി�യി�ി�� വ�മാനം

3320. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ീസിലിരിെ� മരണമട�� ജീവന�ാ�െട ആ�ിത��് നിയമനം ന���തിന്

നി�യി�ി�� ��ംബവാ�ഷിക വ�മാനം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;  ആയത് സംബ�ി�

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ�മാന പരിധി കാേലാചിതമായി പരി�രി�േമാ;  വിശദീകരി�േമാ;  ആയത് സംബ�ി�

പരി�രി� ഉ�രവ് ഇറ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െസ�േ�റിയ�് സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ്

3321. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

ഉ�െ���ാ�� തീ�മാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം പഠന�ിെ�േയാ,  റിേ�ാ��ിെ�േയാ അടി�ാന�ിലാേണാ ഇ�കാരം

തീ�മാനെമ��ത്;

(സി) എെത�ാം ത�ികകളാണ് ��ത സ��ീസി�  ഉ�െ�ാ�ി��െത�ം അതിന്

നി�യി�ിരി�� േയാഗ�തക� എെ��ാമാെണ�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ഇത�സരി�� നിയമന നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ഇ) ഇ�കാരം തീ�മാനി� േശഷം പഴയ റാ�് ലി�കളി� നി�ം നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;

(എഫ്) ��തായി ഏെത�ി�ം ത�ികക�  �ടി െസ�േ�റിയ�് സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസി�

ഉ�െ�ാ�ി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?
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വര��ാെ��തി വിലയി��ാനായി േക� സംഘം

3322. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� ��മായ വര��ാെ��തി വിലയി��ാനായി  2017 ഏ�ി� 19 �ത� 21

വെര�� കാലയളവി�  സം�ാന�് എ�ിയ േക� സംഘ�ിനായി സം�ാനം

െചലവഴി�ത് എ� �കയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� േപരാണ് േക� സംഘ�ി�  ഉ�ായി��ത്;  ഏെതാെ� ജി�ക�  സ��ശി�;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��മായ വര��ാെ��തി�െട അടി�ാന�ി� സം�ാനം േക�േ�ാട് ആവശ�െ�� �ക

എ�; ആയ��കാരം േക�ം നാളി�വെര എ� �ക ന�കി; വ��മാ�േമാ?

സം�ാനസ��ാരി�ം ഉേദ�ാഗ���ം എതിരാ�� േകാടതി പരാമ�ശ��

3323. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനസ��ാരി�ം ഉേദ�ാഗ���ം എതിരാ�� േകാടതി പരാമ�ശ��  നിര�രമായി

ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� കാരണ�െള സംബ�ി�് സ��ാ� വിശദമായി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സ��ാ� സംവിധാന�ിെ� �വ��ന��െട േപാരാ�യാണ് ഇതി� കാരണെമ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ാമപ�ായ�കളി� എ�.ഡി. ൈട�ി�് ത�തിക ��ി��

3324. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�കളിെലാ�ി�ം എ�.ഡി.  ൈട�ി�് ത�തിക നിലവിലിെ��ിരിേ�,  ���ത

ത�തിക ��ി��� സംബ�ി� സ��ാ� നയം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� �ാമപ�ായ�കളിെല�ാം തെ� ��ത ത�ികയിെല േജാലി നി�വഹി��ത് ദിവസ

േവതനാടി�ാന�ിലാെണ� വ��ത �ഖ�മ�ി�െട ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2016  ആഗ�ി�  ���ത ത�തികയിേല�� റാ� ലി�്  14  ജി�കളി�ം നിലവി�

വെ��ി�ം നാമ മാ�മായ നിയമന �പാ�ശ മാ�ം നട�ി��തിനാ�ം റാ� ലി�ി�െ��

പല�െട�ം അവസാന അവസരെമ�നിലയിൽ പരിഗണി�ം എ�ാ �ാമപ�ായ�കളി�ം

��ത ത�തിക ��ി��തി�� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ� വ��മാ�േമാ;

വിശദാംശം ന�ാേമാ?

വിവരാവകാശനിയമ�കാര�� പക��ക��് ഓഫീസി� ഹാജരാക�� നി�േ�ശം

13 of 109



3325. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവരാവകാശ നിയമ�കാരം േരഖക�െട പക��ക�  ആവശ�െ���വേരാട് തിരി�റിയ�

േരഖക�മായി ��ത ഓഫീസി� ഹാജരാകണെമ�് ഓഫീസ് േമധാവിക� ആവശ�െ���തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�െന എ� അേപ�ക��് മല�റം വിദ�ാഭ�ാസ ഉപഡയറ��െട ഓഫീസി�  നി�ം

മ�പടികൾ അയ�ി��്; ഒ� വ�ഷെ� കണ�ക� െവളിെ���േമാ;

(സി) ആവശ�െ�� േരഖക�െട പക��ക�  ന���തിന് പകരം മന:���ം മ�പടി ന���തിന്

കാലതാമസം വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�വ�രപ�തി മാ�ഗേരഖ

3326. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെതാെ� വ��ക� പ�വ�രപ�തി മാ�ഗേരഖ സമ��ി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) സം�ാന സ��ാരിെ� പ�വ�സര പ�തി സംബ�മായ േരഖ�െട േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ജലവിഭവം, �ഷി , �ഗസംര�ണം എ�ീ വ��ക� സമ��ി� പ�വ�ര പ�തി േരഖക�െട

പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഹരിതേകരളം പ�തി �വ��ിക�െട ഭരണാ�മതി�ളള കാലതാമസം

T 3327.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം പ�തിയി�  നി�േ�ശി�െ�� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തി��

കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�  �ളം നവീകരണം,  തടയണ നി��ാണം,  ജലസംര�ണ �വ��ിക�

എ�ിവ�് ��ഗണന ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

സി.ഡ��.ആ�.ഡി.എം., െക.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ. എ�ീ �ാപന�ളിെല ശ�ളപരി�രണം

3328. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാം ശ�ള ക�ീഷ� �പാ�ശ സി.ഡ��.ആ�.ഡി.എ�ി�ം െക.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ.�െട

കീഴി�� മ�് �ാപന�ളി�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ.�െട കീഴി�� �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട ഇ.പി.എഫ്,

െപ�ഷ� പ�തി എ�ിവ നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

��ിമ മഴ
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3329. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, െക.�രളീധര�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാലവ�ഷ�ാല�് �തീ�ി� അളവി� മഴ ലഭി�ാ� സാഹചര��ി� പ�തി

�േദശ�ളി� ��ിമമഴ െപ�ി��തി�� നടപടിക� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിൽ

3330. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിെ� നിലവിെല െമ�� െസ��റി ആരാണ്; ഇതി�

����ായി�� െമ�� െസ��റി റി�യ� െച� ഒഴിവിേല�ാേണാ ടി െസ��റിെയ നിയമി�ത്;

നിലവി�� െമ�� െസ��റി�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തക�ം ���ി പരിചയ�ം അേ�ഹെ�

നിയമി�വാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടി�മ�ൾ എെ�ാെ�യാെ��ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) കൗ�സിലിെ� കീഴി�  എ� റിസ��് �ാപന��  �വ��ി���്;  ഇതി�

എ�െയ��ിലാണ് �� ൈടം ഡയറ��മാ��ത്; അവ ഏെതാെ�യാണ്;

(സി) മലബാ� െബാ�ാണി�� ഗാ�ഡ� കൗ�സിലിെ� റിസ��് െസ�റായി അ�േ�ഡ് െച�ത്

എ�ാണ്; ��ത �ാപനതിെ� ഇേ�ാഴെ� ഡയറ�� ആരാണ്; എ�ാണ് അേ�ഹം ��

ൈടം ഡയറ�� പദവിയിെല�ിയത്; ഡയറ�െറ നിയമി�േ�ാ� പാലിേ�� നടപടി �മ��

എെ�ാെ�യാെണ�് ��മാ�ാേമാ?

േദവി�ളം െബാ�ാണി�� ഗാ�ഡെ� നിർ�ാണം

T 3331.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ാ�� െബാ�ാണി��  ഗാർഡെ� നി��ാണ

�വ��ന�� ഏ�വെര ആെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ�വ��ന��  ���ീകരി�് ഗാർഡെ� �വർ�നം എ�് ആരംഭി�ാ�

സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പരി�ിതി േലാല �േദശ��

3332. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പരി�ിതി േലാല �േദശമായി എ� ച�ര� കിേലാമീ��  �േദശ��

ഉ�െ���ിയി�െ��ം ഇത് സം�ാന വി�ീ���ിെ� എ� ശതമാനമാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക��, കാസ�േഗാഡ് ജി�കളിെല ഏെത�ാം �ാമ�െള ആണ് പരി�ിതി േലാല �േദശ�ളി�
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ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

അണെ��് �ര�ാ ബി�ിെ� കരട്

3333. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� �റ�ിറ�ിയ അണെ��് �ര�ാ ബി�ിെ� കരട് സം�ാന താ�ര��െള

എ�കാരം ബാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ� സംബ�ി� സം�ാന സ��ാരിെ� അഭി�ായം േക�െ� അറിയി�ി�േ�ാ;

േക� �തികരണം എെ��് െവളിെ���േമാ ?

ക��രിരംഗ� റിേ�ാ��്

3334. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��രിരംഗ� റിേ�ാ��് നട�ാ��� സംബ�ി�് േക� വനം - പരി�ിതി മ�ാലയം അ�ിമ

വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) അ�ിമ വി�ാപനം �റെ��വി��� വെര ന�കിയി�� കര� വി�ാപന�ിെ� കാലാവധി

അവസാനി��െത�ാണ്;  അ�ിമ വി�ാപനം �റെ��വി�ാ� സാഹചര��ി�  കര�

വി�ാപന�ിെ� കാലാവധി നീ�ി വാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ക��രിരംഗ�  റിേ�ാ��ി�  പരി�ിതിേലാല�േദശം എ� കെ��ിയ േകരള�ിെല  123

വിേ��ക� ഉ�െ��ി�� ജനവാസ േക��േള�ം േതാ��േള�ം ക��രിരംഗ� റിേ�ാ��ി�

നി�ം ഒഴിവാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  ഇ� സംബ�ി�്

സം�ാന സ��ാ� ഏ�െ���ിയ ഉ�� വി. ഉ�� ക�ീഷെ� കെ���ക� റിേ�ാ��ായി

േക� സ��ാരിന് എ�ാണ് സം�ാനം ന�കിയത്; ഈ റിേ�ാ��് േക�ം അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അ�ിമ വി�ാപന�ി� േകരളം ന�കിയി�� പരി�ിതിേലാല േമഖലകെള�റി�� �തിയ

റിേ�ാ��് ഉ�െ�ാ�ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ജനവാസ േക��െള ഒഴിവാ�ി�� റിേ�ാ��് നട�ാ�വാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

��്േബാ��ക�, �ാ�ിക് മാലിന�ം എ�ിവ ഇ�ാ� െച��തിനായി നടപടി

3335. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��് േബാ��ക�, �ാ�ിക്,  �ാ�ിക് മാലിന�ം ഇവ ഇ�ാ� െച��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇവ�െട ഉപേയാഗം �റ�െകാ�വ��തി�ം കാല�േമണ ��ണമാ�ം ഒഴിവാ��തി�ം

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

(സി) അ�വദനീയമായ കന�ി�  �റ� �ാ�ിക് കാരി ബാ�ക�  നി��ി��ിെ��് ഉറ�്

വ��വാ�ം േപ��  ബാ�ക�  േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

മാലിന� സം�രണയ�ം

3336. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിത േകരള മിഷെ� �ചിത� മാലിന� സം�രണയ��ിെ� വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�ായ�ി�ം എ� േപ��ാണ് മാലിന� സം�രണെ��റി�� പരിശീലനം

ന�കിയി��ത്;  ഇ�രം �വ��ന���ായി ഓേരാ പ�ായ�ി�ം സ��ാ�  എ�

�കയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

(സി) മാലിന� സം�രണെ��റി�� േബാധവ��രണ പരിപാടിക�  ഹരിത േകരള മിഷൻ ഏത്

രീതിയിലാണ് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

േകരള സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് അവാ�ഡ്

3337. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

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

(എ) േകരള സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് ഏർെ���ിയി�� അവാ�ഡിന്

അ�ഹരായവെര കെ���തി�� മാനദ���  എ��ാം;  വിശദമാ�േമാ;  ഇതി�

അശാ�ീയമായ മാനദ��� കെ��ി പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�;

(ബി) അവാ�ഡിന�ി�  ആെക ഉ�ാ�� ചിലെവ�;  ഏെത�ാം വിഭാഗ�ിലാണ് അവാ��ക�

ന���െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2017-െല അവാ�ഡ് ലഭി� ഏെത�ി�ം ക�നി മലിനീകരണം ഉ�ാ��തായി സ��ാരിേനാ

മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡിേനാ പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡിെല ജീവന�ാ��് സത�സ�മായി �വ��ി�വാ� അവസരം

3338. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഹരിത �ിബ�ണ�  ഉ�ര��കാരം മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് െചയ�മാന്

പരമാവധി എ� തവണ �ടരാം എ�് അറിയി�േമാ  ;  സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ

േബാ�ഡ് െചയ�മാ� നി�ിത കാലാവധി�േശഷ�ം ��ത �ാന�് �ട��േ�ാ; എ�ിൽ

അേ�ഹ�ിെ� കാലാവധി എ� �തലാെണ�ം അ�കാരം �ട��തി�� കാരണ�ം
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ ഹരിത �ിബ�ണ� ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� , സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ

േബാ�ഡിെല െസ��റി, െചയ�മാ�, ശാ��� എ�ീ ത�ികകളിെല നിയമന���് േക�

മലിനീകരണ േബാ�ഡിന് സമാനമായ രീതിയി� ച���/ മാനദ��� �പീകരി�ാ� നടപടി

എ��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എറണാ�ള�് എടയാറി�  �വ��ി�� െകാ�ി�  മിനറ�സ് �ൈ��  ലിമി�ഡിന്  1993

�ത� 2007 വെര�ം �ട��് 2009 വെര�ം േകരള മലിനീകരണ നിയ�ണേബാ�ഡ് തെ�

�വ��നാ�മതിയി�  നി��ഷി�ിരി�� ഘടക�ളി�  നി�ം പരി�ിതി�ം

െപാ�ജനാേരാഗ��ി�ം ഹാനികരമായ െമ��റി,  െലഡ്,  സയൈനഡ്,  കാ�ിയം,  നി��,

സി�്,  േകാ��, മാംഗനീസ്,  ൈട�ാനിയം എ�ിവ ഒഴിവാ�ിയത് �ന�ാപി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശംന�കാേമാ;

(ഡി) സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് ജീവന�ാ�െട സംഘടന,  ബ�.�ഖ�മ�ി�്

ന�കിയ നിേവദന�ി�  സത�സ�രായ ജീവന�ാെര പീഡി�ി��താ�ം അഴിമതി�ാെര

സംര�ി��താ�ം ആേരാപി�ി��തിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം;

(ഇ) 2016  െസ��ംബറി�  െപരിയാറിേല�് മലിനജലം ഒ��ിയ ക�നിെ�തിെര വിശദീകരണം

േചാദി� ഉേദ�ാഗ�െനതിെര അേതദിവസം തെ� അേന�ഷണ ക�ീഷെന നിയമി�ത് ജലനിയമം

െസ��  9-  െ� ലംഘനമേ�െയ�ം അ�ാര��ി�  എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�ം

അറിയി�ാേമാ ;

(എഫ്) ജലനിയമം െസ��.59, െസ��.4 എ�ിവ�കാരം ജീവന�ാ��് ഒൗേദ�ാഗിക സംര�ണം

ഉറ�ാേ�� െചയ�മാ� 2017 ഏ�ി� 23-� തീയതി കീഴ്-ജീവന�ാരെനതിെര േപാലിസി�

പരാതി െകാ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ജി) േബാ�ഡ് ജീവന�ാ��് സത�സ�മാ�ം നി�ഭയമാ�ം �വ��ി�വാ�  സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� മലിനീകരണ�ിെ� േതാത്

3339. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, അ�വ� സാദ�്

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

(എ) സാ�രതാ മിഷ� അേതാറി�ി നട�ിയ പരി�ിതി സാ�രതാ സ�േ�യി� സം�ാനെ�

മലിനീകരണ�ിെ� േതാത് അപകടകരമായ തര�ിലാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) പരിസരമലിനീകരണം കാരണം ജന��  അതിേവഗം േരാഗികളാ��െവ��ം സം�ാന�്

ശ�ാസേകാശ േരാഗ��ം, ത��് േരാഗ��ം, അ��ദ�ം വ��ി��െവ��ം വ�തയാേണാ;

(സി) ���ം ചില േമഖലകളിെലാഴിെക സം�ാനെ� മി� നഗരസഭക�ം പ�ായ�ക�ം മാലിന�

നി��ാ��ന�ി�  പരാജയെ��ിരി��െവ� ആേ�പം കണ�ിെല��് മാലിന�

നി��ാ��നെ� ജനകീയ ��ാനമായി വള��ിെ�ാ�വ�വാ�  എ�് നടപടികളാണ്
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ആവി�രി��െത�് െവളിെ���േമാ?

�� ൈടം ത�തികയിൽ നിയമനം ന��തി�� ��ഗണനാ പ�ിക

3340. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��് ൈടം ത�ികയി� േസവനം അ��ഠി�� ജീവന�ാ��് ത�തികമാ�ം �േഖന ��

ൈടം ത�തികയിേല�് നിയമനം ന��തിന് േവ�ി�� ��ഗണനാ പ�ിക ഏെത�ാം ജി�ാ

കള��മാ� ത�ാറാ�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി�  ��ത ��ഗണനാ പ�ിക നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയത്

അടിയ�ിരമായി ത�ാറാ��തിന് നി�േ�ശം ന�േമാ?

പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�് നിയമനം നട�ാ� നടപടി

3341. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന��  222/2015  �കാരം സിവി�  സെെ�സ് േകാ��േറഷനിെല അസി��്

െസയി�സ് മാ�  ത�ികയിേല�് നട�ിയ പി.എസ്.സി.  പരീ��െട �����ിക

�സി�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) പഴയ ലി�ിെ� കാലാവധി കഴി�ി�ം �തിയ ലി�് �സി�ീകരി�് നിയമനം നട�ാ�

കഴിയാ� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. �േഖന�� നിയമനം ത�രിതെ���ാ� നടപടി

3342. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പി.എസ്.സി.  എ� ത�ികകളിേല�് അേപ�

�ണി�ി��്;

(ബി) ��ത കാലയളവി� എ� റാ�് ലി�ക� �സി�െ���ിയി��്;

(സി) പി.എസ്.സി.  �േഖന�� നിയമനം ത�രിതെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാം;

വിശദമാ�േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ�വീസ് �പീകരണം െകാ�� േന��ൾ

3343. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ�വീസ് �പീകരണം െകാ�് എെ��ാം േന��ളാണ് സ��ാ�

�തീ�ി��ത്;

(ബി) നിലവിെല ജീവന�ാ�െട െ�ാേമാഷെന ഇത് ബാധി�േമാ; െക.എ.എസ്. േകഡറിനായി �തിയ

ത�ികക� അ�വദിേ��ി വ�േമാെയ�ം ഇത് നട�ിലാ�േ�ാ� സ��ാരിന് സാ��ിക

ബാധ�ത ഉ�ാ�േമാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) േപാലീസ്,  വനം എ�ീ വ��കളിെല ര�ാം ഗസ�ഡ് ത�ികയിേല�് േനരി�് നിയമനം

നൽകിയി��ത് നിർ�ലാ�ിയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ത�ിക മാ� നിയമന��

3344. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  ഗസ�ഡ് ഉ�െ�െട�� ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് ത�ിക മാ� നിയമന��

നട��ത്;

(ബി) പി.എസ്.സി.  വഴി നട�� ത�ിക മാ� നിയമന�ളി�  സാ�ദായിക സംവരണം

പാലി�ാ�േ�ാ; എ�ിൽ എ�െനെയ�ം ഇതിനായി പി�ട�� െറാേ�ഷ� ചാ��് ഏെത�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഏെത�ാം ഗസ�ഡ് ത�ികകളിെല ത�ിക മാ� നിയമന���ാണ് സാ�ദായിക

സംവരണം ന���െത�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസ� നിയമന�ിെല ത�ിക മാ� നിയമന�ിന് സാ�ദായിക സംവരണം

പാലി��േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ��തായി �പീകരി�� േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സർവീസി�  ത�ിക മാ� നിയമന���്

സാ�ദായിക സംവരണ�ിന് കര� ച��ി�  വ�വ� െച�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(എഫ്) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സർവീസിെല ആദ� ഗസ�ഡ് ത�ികകയിേല�� നിയമന�ിന്

സാ�ദായിക സംവരണാ��ല�ം ലഭ�മാ�േമാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

േകാഴിേ�ാട് എ�്.എസ്.എ. മലയാളം റാ�് ലി�്

3345. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ��പരീ��ം ഇ��വ��ം കഴി� േകാഴിേ�ാട് ജി� എ�്.എസ്.എ. മലയാളം ത�ിക�െട

റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ാ� ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) റാ�് ലി�് എ�േ��് �സി�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�നംതി� ജി�യി� നട� എ�.ഡി. �ാർ�് പരീ�

3346. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി�  പി.എസ്.സി.  നട�ിയ എ�.ഡി.  �ാർ�് പരീ�യി�  ��ത�

േചാദ���ം സിലബസിന് �റ�് നി�ായി��െവ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േചാദ��ളി� ��ത�ം ��തരമായ െത�കളായി��െവ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) േചാദ�ം ത�ാറാ�ിയ ആളിെ� േപരി� നടപടി െെകെ�ാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പരീ� റ�് െച�് ��തായി പരീ� നട��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ;
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(ഇ) ഇ�ര�ി�  ��തരമായ െത�ക�  വ��ി േചാദ�ം ത�ാറാ��വെര �റ�ാ��തിന്

നടപടിക� െെകെ�ാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ� സ��ാ� നയ�െള�ം നടപടികെള�ം വിമ�ശി���ി�� വില�്

3347. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ� സ�ഹ�മാധ�മ�ളി�ം �ശ�-�ാവ� മാധ�മ�ളി�ം സ��ാ� നയ�െള�ം

നടപടികെള�ം �റി�് ച�� െച���ം വിമ�ശി���ം വില�ി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏത് സാഹചര��ിലാണ് ഇ�രം ഒ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ത്;

(സി) ജീവന�ാ�െട അഭി�ായ സ�ാത���ിന് വില�് ഏർെ���ി െകാ�് സ��ാരിെ� െത�ായ

നടപടിക� ജനമധ��ിെല��ത് തട�വാ� കഴി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�ഫിെഡ�ഷ�� അസി��്/െ�േനാ�ാഫ�/ൈട�ി�് ഒഴി�ക�

3348. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ വ��കളി� േകാ�ഫിെഡ�ഷ�� അസി��്/െ�േനാ�ാഫ�/ൈട�ി�്

ത�ികകളി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�് എ� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ വ��കളി� േകാ�ഫിെഡ�ഷ�� അസി��്/െ�േനാ�ാഫ�/ൈട�ി�് ത�ികകളി�

എ� റാ�് ലി�ക� നിലവി��്; ഇതി� എ� വെര എ�വെര നിയമനം നട�ിയി��്?

ആേഗാള ഐ.ടി ക�നികെള സം�ാനേ���് ആക�ഷി��തി� നടപടി

3349. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, എം. സ�രാജ്

,, െക. ദാസ�

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

(എ) സമ�മായ ഐ.ടി.  നയം �ഖ�ാപി� സാഹചര��ി�  ആേഗാള ഐ.ടി ക�നികെള

സം�ാനേ���് ആക�ഷി��തി�ം ��ത�  െതാഴിലവസര��  ��ി��തി�ം

എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി��രി�ാ�േ�ശി��ത്;

(ബി) ഐ.ടി. പാ��ക� വികസി�ി��തിന് സഹകരണ േമഖല�െട�ം �വാസിക�െട�ം നിേ�പം

�േയാജനെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� െച�കിട  -  ഇട�രം ഐ.ടി.  സംരംഭ��െട �ണനിലവാര�ം അ�ാരാ�

വിപണിയി�  അവ�െട മ�ര �മത�ം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?
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ഇ-ഗേവണ�സ്

3350. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവരസാേ�തിക വിദ�യി�  �ാവീണ��� സ��ാ�  ജീവന�ാെര കെ��ി ഇ-ഗേവണ�സ്

ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) എ�ാ വ��കളി�ം ഇ�ര�ി�  �ാവീണ���വെര ഉ�െ���ി ഐ.ടി.  അധി�ിത

പ�തിക�െട നട�ി�് കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) െവർച�ൽ ഐ.ടി കാഡ� പ�തി എ�ാ വ��കളിേല�ം വ�ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

എ�ി�  ഇ�വഴി എ�മാ�മാണ് വ��ക�െട �വ��ന�ി�  �തീ�ി��െത�്

അറിയി�േമാ ?

േകരള െെഫബ� ഒ��ിക് െന�് വ��്

3351. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െെഫബ� ഒ��ിക് െന�് വ��് വഴി സം�ാനെ� എ�ാ സ��ാ� ഓഫീ�കെള�ം

�ാപന�െള�ം സംരംഭ�െള�ം പര�രം ബ�ി�ി��തി�ളള പ�തി ആ��ണം

െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��ലം ഉ�ാ�� �േയാജന�� എെ��ാമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ

നൽകാേമാ?

െകാ�ി �മാ��് സി�ി പ�തി�െട �േരാഗതി

T 3352.�ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിെയ �മാ��് സി�ി ആ�വാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി െവളിെ���േമാ;

(ബി) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�െട�ം നഗരസഭക�െട�ം സ�കാര�പ�ാളിക�െട�ം വിഹിതമായി

എ� േകാടി �പ�െട വികസനപ�തികളാണ് െകാ�ിയി� ആ��ണം െച�ി��ത്;

(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി �പീകരി� �െപഷ��  പ��സ് െവഹി�ി�  ഇതിനകം നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ി�  എെ��ി�ം കാലതാമസം വ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

സമയബ�ിതമായി പ�തി ���ീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

െകാലയാളി െഗയിം
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3353. �ീ.എം.ഉ��

,, പാറ�� അ��

,, പി.ഉൈബ��

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

(എ) െകാലയാളി െഗയിം എ�റിയെ��� � െവയിൽ െഗയിം േപാെല ആ�ഹത�

�വണത�ളവാ�� മ� െഗയി�കൾ സം�ാന�് വ�ാപകമാ��ത് സംബ�ി� വാ��ക�

��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര�ം വിശദമായി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ�രം ൈസബ�െഗയി�ക�  തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് െപാ�ജന���ിടയിൽ വ�ാപകമായ േബാധവ��രണം നട��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

സ��ാ� െവബ് ൈസ�ക�െട �വർ�നം

3354. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, സി.മ��ി

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

(എ) സം�ാന സ��ാരി� കീഴിെല വിവിധ വ��ക�െട െവബ് ൈസ�ക�െട �വ��ന രീതിയി�

ഐക�പ�മിെ�� കാര�ം ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) െവബ് ൈസ�കൾ അ�േഡ�് െച�ാ���ലം അതിെല വിവര�െള ആ�യി��വ�

അബ��ി�െ��� കാര�ം ��ി�േമാ;

(സി) സ��ാ�  �ാപന��െടെയ�ാം െവബ് ൈസ�ക��് ഐക�പ�ം വ��ാ�ം വിവര��

�ത�മായി അ�േഡ�് െച�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാ���ിക അടി�ാന�ി� ഇ��െന�് സൗകര�ം

3355. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, േറാജി എം. േജാ�

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

(എ) സാ���ിക അടി�ാന�ി�  ഇ��െന�് സൗകര�ം എ�ാ പൗര�ാ��ം സ��ാ�

സംവിധാന�ളി�െട ലഭ�മാ�� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െക - േഫാ� �ംഖല�് കി�ബി വഴി ധനസഹായം ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇ�വെര എ� േകാടി

�പ ഇൗ പ�തി�് കി�ബിയി� നി�ം അ�വദി�;

(സി) ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ് പ�തി നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��ത്?
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സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്. അേപ�ക�െട ��െമ�റ് അറിയാ� നടപടി

3356. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

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

(എ) സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്.  അേപ�ക�െട ��െമ�റ് അറി��തിന് �േത�ക ആ�ിേ�ഷ�

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ചികി�ാ ധനസഹായ���് േവ�ി എം.എ�.എമാ�  �പാ�ശ െച�� അേപ�ക�െട

��െമ�റ് അറി��തിന് എം.എ�.എമാ��് �േത�ക പാ�് േവ�ഡ്,  ഐ.ഡി എ�ിവ

ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േക��ിൽ നി�ം ലഭി� വര��ാ �രിതാശ�ാസം

3357. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വരൾ�ാ �രിതാശ�ാസമായി േക��ിൽ നി�ം 2010-1 1 �ത� 2017-18 വർഷം വെര ലഭി�

�കകൾ എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഓേരാ വ�ഷ�ം േക��ിേനാട് ആവശ�െ�� �കക�

എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�് സം�ാന�േളാട് താരതമ�ം െച�േ�ാ� േകരള�ിന് ലഭിേ��തായ �ക ലഭി��േ�ാ;

േകരള�ിേനാട് േക�ം വിേവചനം കാണി�� എ�് ക�താേമാ; വ��മാ�േമാ ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

3358. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തി�� അേപ� ന���

രീതി പരി�രി�ി�േ�ാ. ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി �ത�  ഓ�ൈല�  സംവിധാന�ി�െട മാ�േമ ധനസഹായ�ിന്  (CMDRF)

അേപ�ി�ാ� സാധി�ക�േ�ാ എ�റിയി�ാെമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി വഴി ന�കിയ

ധനസഹായ�ിെ� ആെക �ക ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ലഭി�  CMDRF  അേപ�കളിേ��  ഇനി�ം തീ��്

ക��ി�ാ� അേപ�ക�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

3359. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം

ൈവ�ം,  മീന�ി� എ�ീ താ��കളി� ഒ� ല�ം �പേയാ അതി� ��തേലാ ധനസഹായം

ലഭി� വ��ിക�െട വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഒ� ല�ം �പയി�  താെഴ വാ�ഷിക വ�മാന���ം �� മാ�ിവ��  ശ��ിയ�്

വിേധയരാ���മായ േരാഗിക��് മിനിമം ��ല�ം �പ ചികി�ാ സഹായം ഉറ�വ��ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

3360. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം അ�വദി� �ക ന���തിന് ഉ�രവായി,

കളേ��ി� നി�ം െകാ�ി താ��് ഓഫീസിേല�് കഴി� 01.01.2017 �ത� നാളി�വെര

എ� തവണ ലി�് ന�കിയി��് എ�റിയി�ാേമാ; ഏെത�ാം തീയതികളിലാണ് ഈ ലി�ക�

താ��്ഓഫീസിേല�് ന�കിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

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

3361. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

സഹായ�ിനായി വയനാട് ജി�യി� നി�ം എ� അേപ�ക� ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

നാളി�വെര എ� േപ��് ധനസഹായം അ�വദി�;  ആെക അ�വദി� �ക

എ�െയ�റിയി�ാേമാ ;

ശബരിമല വിമാന�ാവളം

3362. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�വളളി എേ��് ഏെ���് ശബരിമല വിമാന�ാവളം നി��ി�െമ�� ക�ാബിന�്

തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ അന�രനടപടിക�  ഏ�ഘ�ംവെര ആയി എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏ��ാപനെ�യാണ് ഇതിെ� �ാേയാഗികതാ പഠന�ിന് വ�വസായ വികസന

േകാ��േറഷ� െതെരെ���ിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട പഠന�ിന് എ�മാസെ� സമയപരിധി ന�കിയി��്;

(ഡി) രാജ�ാ�ര വിമാന�ാവള�ി�ളള എ�ാവിധ സാധ�തക�ം ഉളളതിനാ�  ഈ

വിമാന�ാവളെ� രാജ�ാ�ര വിമാന�ാവളമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�വ�ാടി വിമാന�ാവളം
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3363. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി വിമാന�ാവള നി��ാണ�ിന് സാധ�താ പഠനം നട�വാ�  നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വിമാനയാ�ാ�ലിയി� വ� വ��ന

3364. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവധി�ാല�ളി�ം മ�് വിേശഷ ദിവസ�ളി�ം വിേദശ�� ഇ��ാ�ാ� �േത�കി�ം ഗ�ഫ്

മലയാളിക� നാ�ിേല�ം തിരിെക വിേദശേ��ം േപാക� അവസര�ളി� വിമാന��നിക�

യാതാ�ലിയി� വ� വ��ന വ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം അമിത യാ�ാ�ലി ഇൗടാ��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

ഇതി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ.

(സി) ഇ�രം സമയ�ളി�  ഗ�ഫ് േമഖലയി�  നി�ം േകരള�ിേല�് വ��

വിമാന�ളി�മാ�മാണ് വ�ചാ��് വ��നവ് എ�ം,  ഇ��യിെല മ�് �ല��  വഴി

(�ംെെബ,  േഗാവ,  െെഹ�ാബാദ്)  േകരള�ി�  എ��വ��് ഇൗ അമിത ചാ��്

നൽേക�ിവ��ി�െയ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഗ�ഫ് മലയാളിക�  അ�ഭവി�� ഇൗ �ഷണ�ി�  നി�ം അവെര ര�ി�ാ�

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േകരള�ി� സ��മായി ഒ� വിമാന��നി �ാപി��� സംബ�ി�് സ��ാരിെ� നിലപാട്

എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ി െമേ�ാ�െട അന�ര ഘ���

3365. �ീ.എസ്.ശർ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

(എ) െകാ�ി െമേ�ാ�െട �ടർ�� ഘ���  ���ീകരി�ാ�� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി

വിശദികരി�ാേമാ

(ബി) തി�വന��രം േകാഴിേ�ാട് നഗര�ളി�  ഉേ�ശി�� ൈല�് െമേ�ാ പ�തിക�

നട�ിലാ�ാനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തിക�� േവ� �ലം ഏെ����, ഫ�ിെ� േസാ��് �ട�ിയ കാര��ളിെല

നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

െകാ�ിയിെല സംേയാജിത ജലഗതാഗത പ�തി
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3366. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി െമേ�ാ െറയി� േകാ��േറഷ� നട�ിലാ�� െകാ�ിയിെല സംേയാജിത ജലഗതാഗത

പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇതിനായി ജ��� ധനകാര� �ാപന�ി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�

�കെയ�് ��മാ�ാേമാ;

(സി) െകാ�ി�െട �റിസം വികസന�ിന് ഈ പ�തി എ�മാ�ം സഹായകമാ�ം എ�്

വിശദീകരി�േമാ?

അ�� സം�ാന നദീജല�രാ�ക�

3367. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാനെ�� അ�� സം�ാന നദീജല�രാ�ക� ഏെതാെ�; എ��തലാണ്

ഇവ ഓേരാ�ം �ാവ��ികമാ�ിയത്;  കരാറിെല വ�വ�ക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ�ാെ� ആവശ����ാണ് മ�് സം�ാന���് ജലം ന���ത്; ഇതിന് എെ��ി�ം

വില ഈടാ��േ�ാ; ഉെ��ി� എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�-അ��  േകാവി�-ൈവപാ�  നദീസംേയാജനം സംബ�ി�് എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േകരള�ിെല നദികളി� ജല ലഭ�ത �റ� വ�� സാഹചര��ി� പ�-അ�� േകാവി�-

ൈവപാ� നദീജലകരാ� ഒഴിവാ�ാ� സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) നിലവി�� നദീജല കരാ� �കാരം േകരള�ിന് അ�ഹമായ െവ�ം വിവിധ നദികളി� നി�ം

ലഭ�മാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ�ാം വാ�ഷികാേഘാഷ��െട �ചാരണം

3368. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� ഒ�ാം വാ�ഷികാേഘാഷ��െട ഭാഗമായി വാ�സ് ആപ്,  െഫ�സ്

��് �ട�ിയവ വഴി �ചാരണം ന�കിയ ഇന�ി� എ�് �ക ചിലവായി;

(ബി) ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ് ��ത ഓ�െെല� �ചരണം നട�ിയത്; എ�കാരമാണ് ��ത

ഏജ�സിെയ െതരെ���ത്; അഡ�ാ�സ് �ക എെ��ി�ം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഏജ�സി�് �ക ���മാ�ം അ�വദി�ത് എ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

സ��ാരിെ� വാ�ഷികാേഘാഷ��െട പരസ��ചരണം

3369. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ��ാരിെ� വാ�ഷികാേഘാഷ��െട ഭാഗമായി സ�ഹ�മാധ�മ��  വഴി �ചരണം

നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം തര�ി�� സാ�ഹ�മാധ�മ��  വഴിയാണ് �ചരണം

നട�ിയത്;

(ബി) സ�ഹ�മാധ�മ��  വഴി �ചരണം നട��തിന് �ാപന�മായി കരാറി�  ഏർെ��ത്

സംബ�ി�് ആെര�ി�ം ആേ�പ��യി�ി�േ�ാ;

(സി) സ��ാരിെ� ഒ�ാം വാ�ഷികാേഘാഷ��െട �ചരണ�ിനായി ആെക എ�് �ക

െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള �വാസി േ�മ െപ�ഷ�

3370. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �വാസി േ�മ െപ�ഷ�  വ��ി�ി�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ  ;  വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ ;

(ബി) �വാസി േ�മ പ�തിയി�  തേ�ശീയരായ എ�േപ�ം വിേദശ�് താമസി�� എ�േപ�ം

രജി�� െച�ി�െ��് െവളിെ���േമാ ;

വിേദശ രാജ��ളി� േജാലി വാ�ാനം

3371. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ രാജ��ളി�  േജാലി വാ�ാനം െച�് വ�ാജേരഖക�  ചമ�് റി��ിംഗ് നട��

ഏജ�മാെര�റി�ളള പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇ�രം ഏജ�സിക�െ�തിെര സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ?

വ�ാജ റീ��ിംഗ് ഏജ�സിക�െ�തിെര നടപടി

3372. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗ�ഫ് രാജ��ളിേല�് െതാഴി� ആവശ�ാ��ം �ീക� ഉ�െ�െട��വെര റി��് െച��

വ�ാജ ഏജ�സിക� വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ�െട �വ��ന��  നിരീ�ി�വാ�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

ഏ�െ���ിയി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) െതാഴിലാളിക��് ന�കിയ വാ�ാന��  പാലി�ാെത അവെര �ഷണം െച�� ഇ�രം

റീ��ിംഗ് ഏജ�സികെള നിയമ�ി���ി�  െകാ�വരാ�  ക�ശന നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േനാർ� േ�മ പ�തിക�
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3373. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

(എ) ഡ�ഹി,  �ംൈബ,  െചൈ�,  ബാം�� എ�ിവിട�ളി�  േനാ�� ഓഫീസ്

�വ��ി��െവ�ി�ം വളെര ���ം മലയാളിക� മാ�േമ േനാ���െട േ�മ പ�തികളി�

അംഗ�ളായി�� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ�ഹ�ിെ� അടി��ി� കഴി��, ആ��ല���ം ആേരാഗ��ര�ാ പ�തിക�ം ലഭ�മ�ാ�

മ�നാട�  മലയാളികളിേല�് േനാ���െട േ�മ പ�തിക�  എ�ി��തിന് ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

�വാസി േ�മ �വ��ന��

3374. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�വാസി േ�മ �വ��ന��  ഫല�ദമാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

�വാസി വ���േഖന�� അപകടമരണ ധനസഹായം

3375. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  �വാസി വ���േഖന�� അപകടമരണ

ധനസഹായം എ�േപ��് ന�കാ��ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ ;ഇതിനായി എ� േകാടി

�പ അ�വദി� ന�കിെയ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) �വാസി വ���േഖന�� അപകടമരണ ധനസഹായം വിതരണം െച��തിന്  2016-17

സാ��ിക വ�ഷം എ� േകാടി �പ വകയി��ിയി�� ;2017-18 സാ��ിക വ�ഷം എ�

േകാടി �പ വകയി��ിയി��്;

(സി) നിലവി�  എ� അേപ�ക�  �വാസി കാര�വ��ി�  തീ��ക�പി�ാനായി��്  ;  കഴിവ�ം

േവഗ�ി� ഈ അേപ�കളി� തീ�� ക�പി�് ധനസഹായം വിതരണം െച��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ; നടപടി സ�ീകരി�െവ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�വാസിക�െട �തേദഹ�� നാ�ി� എ�ി��തി�� നടപടി �മ��

3376. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസിക�െട �തേദഹ�� നാ�ി� എ�ി��തി�� നടപടി �മ�� എെ�ാെ�യാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് േക� സ��ാേരാ സം�ാന സ��ാേരാ ച���  �പീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി) �തേദഹ��  നാ�ിെല�ി��തിന് സം�ാന സ��ാ�  െച�� സഹായ��

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

േനാ���െട �വ��ന��

3377. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആവശ��ിന് ജീവന�ാരി�ാ�ത് േനാ���െട �വ��ന�െള ബാധി� എ� തര�ി��

മാധ�മ വാ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടി

സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �വാസിക�െട തിരി�റിയ�  കാ�ഡിനാ�� അേപ�ക�  പരിഗണി��തിന്

കാലതാമസ��ാ��ത് ജീവന�ാ�െട �റവ് �ലമാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േനാ�� ��്സിെ� �ഗമമായ �വ��ന�ിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െകാലപാതക��

3378. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� സി.പി.എം. �വ��ക� െകാലെച�െ��

എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ െകാലപാതക�ളി� എ� എ�ം ആ�.എ�്.എ�്., ബി.െജ.പി.�ാ� നട�ിയതാെണ�്

അറിയി�േമാ?

െമാഴിമാ��ം ��മാ��ം തട�വാ� നടപടി

3379. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് രജി�� െച�് േകാടതിക� ��ാെക വ�� േക�കളി� ��മാ��

സാ�ിക�േട�ം,  െമാഴിമാ�� അഭിഭാഷക�െട�ം എ�ം നാ��നാ�  �ടിവ��ത്

��യി�െ��േവാ,  എ�ി� കഴി�  5  വ�ഷ കാലയളവി� ഉ�ായ ഇ�രം സംഭവ��െട

വിശദാംശം വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�ജന���് നിയേമാപേദശം ന�േക�വ�ം നിയമസംര�ണം ഉറ�വ�േ���മായ

അഭിഭാഷക� ഇ�ര�ി� െമാഴിമാ�ി േപാലീസിേന�ം േകാടതികേള�ം �ഴ���ം അ�േപാെല

സാ�ിക� ��മാ���ം തട�വാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി സ��ാ� ഒ� ൈപ�മാ���േമാ നിയമനി��ാണേമാ നട��ത് പരിഗണി�േമാ?

േപാലീസ് പിടിെ��� വാഹന��

3380. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േപാലീസ് പിടിെ��� എ� വാഹന��  േപാലീസ് േ�ഷ�  വള�കളിൽ ഉെ��ം അവ

എ�കാലമായി അവിെട ��ി�ി�െ���� കണ�ക� ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ� വാഹന��  എ�കാലമായി േ�ഷ�  പറ�കളി�

കിട��െ��ം എെത�ാം േക�കളിലാണ് ഈ വാഹന�� ഉ�െ��ി��െത�ം േപാലീസ്

േ�ഷ� തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പിടിെ���� വാഹന��  കാരണം േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല ജീ�ക�ം വിവിധ

ആവശ����ാെയ�� െപാ�ജന��െട വാഹന��ം പാ�� െച�ാ� ��ി��കയാെണ�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഈ വാഹന�� ഉടമക��് വി� െകാ��ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) സാ�ഹികവി���  അട���വ�  ഈ വാഹന��െട െ�യ�പാ��്�ക�  േമാ�ി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) പിടിെ��� വാഹന�� ഉ�െ�� േക�ക� അതിേവഗ േകാടതികളിേലാ മ� സംവിധാന��

ഉപേയാഗിേ�ാ തീ��ക��ി�ാനായാ�  ല���  വിലമതി�� വാഹന��  ��െ���

നശി��ത് തടയാ�ം േലല�ി�െട സ��ാരിന് വ��ക ലഭി�ാ�ം വഴിെയാ��െമ� കാര�ം

ആേലാചി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് വ��ിെല സി.എ.�ം മാേനജർ�െമതിെര�� പരാതികൾ

3381. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ആ�ാനെ� എ.െഎ.ജി.�െട സി.എ.  ആയ �ീ.  രാമരാജന് എതിെര വനിതാ

േപാലീ�കാരി ന�കിയ പരാതിയി�ം എറണാ�ളം സി�ി മാേനജ� �ീ. ഷാ� േജ�ബിെനതിെര

വനിതാ ജീവന�ാരി ന�കിയ പരാതിയി�ം എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

(ബി) േപാലീസ് ആ�ാനെ� സി.എ.�് എതിെര ��പ് സമാന രീതിയി�� പരാതിയി�ം പ�നാഭ

സ�ാമി േ���ിെല േപാലീ�കാ�െട �ലം മാ��ിെ� ഒാ�ഡ�  േചാ��ിയതായ

പരാതിയി�ം എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

(സി) ��പ് േപാലീസ് ആ�ാനെ� ജീവന�ാെര ഭീഷണിെ���ി പണ�ിരിവ് നട�ിയ�മായി

ബ�െ�� പരാതിയി�  ടിയാെന തി�:  �റലിേല�് �ലം മാ�ക�ം �ട��്അേന�ഷണം

നട�ക�ം െച�ി�േ�ാ ;��ത അേന�ഷണ�ിെ� ത��ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആേരാപണവിേധയ�  ത��ാന�ളി�  �ട��ത് അേന�ഷണെ� ബാധി��തിനാ�

അേന�ഷണം കഴി�ം വെര ത��ാന�ളി� നി�് മാ�ി നി��േമാ?

ആ�.എസ്.എസ്, ബി.െജ.പി സംഘടനകളാ� െകാ�െ��വ�

3382. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  ഇ�വെര ആ�.എസ്.എസ്,  ബി.െജ.പി,  സംഘപരിവാ�  സംഘടനകളാ�

െകാ�െ��വ�െട എ�ം രാ�ീയപാ��ി തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

31 of 109



(ബി) ആ�.എസ്.എസ്,  ബി.െജ.പി,  സംഘപരിവാ�  സംഘടനക�െട േന�ത��ി�  നട�തായി

ആേ�പ�� വ��ീയകലാപ�െള സംബ�ി�് �പീകരി� വിവിധ അേന�ഷണ ക�ീഷ�ക�െട

കെ���ക� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േ���ളി�  ആ�.എസ്.എസിെ� ആ�ധ പരിശീലനം/ശാഖ തട��ത് സംബ�ി�്

എെ��ി�ം േകാടതി/സ��ാ�  ഉ�ര�ക�  നിലവി�േ�ാ;ഇെ��ി�  നിയമനി��ാണം

നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ദളിത് പീഡനം

T 3383.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ദളിത് പീഡനം വ��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ� തടയാ�  എെ�ാെ� ക�ശന നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ദളിത് വിഭാഗ�ി�  എ� േപ�

െകാലെച�െ��ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

െകാ�ം എ.ആ�. ക�ാ�ിെല ക�ാഷ് വിഭാഗ�ിെല സാ��ിക തിരിമറി

3384. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം എ.ആ�. ക�ാ�ിെല ക�ാഷ് വിഭാഗം ൈകകാര�ം െച�ി�� ഉേദ�ാഗ�� സാ��ിക

തിരിമറി നട�ിെയ� സംഭവ�ി�  ���ാരായവ��് എതിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;  ഇ�രം സാഹചര���  ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം ക�ത�ക�  വ��്

തല�ി� എ��ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�ം േപാലീസ് വ��ി� വിവിധ �ല�ളി� കാഷ�� ത�ികയി��വര�ാ�വർ ക�ാഷ്

െച�ം,  ക�ാഷ് ��ം ൈകകാര�ം െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�രം

നടപടിക� അടിയ�രമായി വില�േമാ; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) കാഷ��  ത�ികയി��വ��് മ�് അധിക �മതലക�  ന�കി ക�ാഷ് െച�ി�  നി�ം മാ�ി

നിയമി��ത് കാരണം ക�ാഷ് െച�് �മതല�ാര�ാ�വ�  ൈകകാര�ം െച�� അവ�

ഉ�ാ��തിനാ� കാഷ��മാ��് മ�് �മതലക� ന�കാ� പാടി�ാെയ� ക�ശന നി�േ�ശം

ബ�െ��വ��് ന�കാേമാ;  ഇ�രം നടപടിക�  േകരള �ഷറി േകാഡിന് വി��മാെണ�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) കാഷ��മാ� തെ� ക�ാഷ് ��ം ക�ാഷ് െച�ം ൈകകാര�ം െച��െവ�് ഉറ�ാ��തിനായി

ക�ാഷ് െച�� �ല�തെ� ഹാജ�  േരഖെ����െവ�് ഉറ�ാ��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) കാഷ��മാ� ക�ാഷി�ം, െക.പി.ഡ��.എ. ഫ�ി�ം സാ��ിക തിരിമറി നട�ിയത് സംബ�ി�്
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എ� പരാതിക� നിലവി��്; ഇ�െന�� എ� േക�കളി� അേന�ഷണം നട�ി ���ാ��്

എതിെര നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദവിവരം ന�കാേമാ ?

േ�ഡ് മാഫിയാ ഭീഷണി

3385. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓ�േറഷ�  �േബര�് േശഷ�ം േ�ഡ് പലിശ മാഫിയ നിശ�മായി

�വ��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ�രം നിശ� േ�ഡ് മാഫിയകെള പിടി���തിന് സ��ാ�  എെ��ി�ം

പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േ�ഡ് മാഫിയ ഭീഷണി �ലം എ� ആ�ഹത�ാ

േക�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�� േപാലീസ് േ�ഷ� �വ��നം

3386. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ി� �വ��നം

ആരംഭി� ആ��  േപാലീസ് േ�ഷെ� അധികാര പരിധി നി�യി�ാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

അതിേവഗ േകാടതിക�

3387. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� അതിേവഗ േകാടതിക� നിലവി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാടതിക�  ഏ�തരം േക�ക�െട വിചാരണ�ായി�ാണ് �പീകരി�ി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� അതിേവഗ േകാടതികളി�  എ� േക�ക�  വിചാരണ�ായി അവേശഷി��

എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േമാേ�ാ� �ാ�േ�ാ��് വിഭാഗ�ി� േനരി�് സബ് ഇ�െ��� നിയമനം

3388. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 19-േപാലീസ് ജി�കളി� ഒ� ജി�യി�ം േപാലീസ് േമാേ�ാ� �ാ�േ�ാ��് വിഭാഗ�ി� േനരി�്

സബ് ഇ�െ��� നിയമനം ലഭി� ഉേദ�ാഗ�രാ�ം ഇെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  സബ് ഇ�െ���  ത�ികക�  ��ി�ി�ി�ാ�  12  േപാലീസ് ജി�കളി�
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അടിയ�രമായി അവ ��ി�് നിയമനം നട�വാ�  േവ� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് വാഹന�� റി�യ� െച��തിന് വ��് േമധാവി�് അ�വദി�ാ�� �ക�െട പരിധി

വ��ി�ി��തിന് നടപടി

3389. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 24  മണി��ം ഡ��ി�ായി ഉപേയാഗി�വ���ം തകരാറിലായാ�  അടിയ�രമായി റി�യ�

വ��ക� ���ിയാേ���മായ േപാലീസ് വ��ിെ� വാഹന�� റി�യ� െച��തിനായി

േപാലീസ് േമധാവി�് അ�മതി ന�വാ�  കഴി�� പരമാവധി �ക  15000/-  �പ

മാ�മായതിനാ� റി�യ� വ��ക� സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ� സാധി�ാെതവരിക�ം

ഇ�ാരണ�ാ�  ഈ വാഹന��  തിക�ം േശാചനീയ അവ�യി�  നിര�കളി�

ഉപേയാഗിേ��ിവ��താ�ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീസ് വ��ിെ� �ാധാന�ം പരിഗണി�് വ��ിെല വാഹന�� റി�യ� െച��തിന് വ��്

േമധാവി�് 1,00,000/- (ഒ� ല�ം) �പ വെര അ�വദി��തിന് അധികാരം ന�� കാര�ം

അടിയ�രമായി പരിഗണി�േമാ; ഇ�ാെയ�ി� ഇതി�ളള തട�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് ക�ഡിയി� േനരിേട�ി വ�� പീഡന��

T 3390.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���് േപാലീസ് ക�ഡിയി� േനരിേട�ി വ�� പീഡന��ം

അവേഹളന��ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�െള സാ�ഹികമായ ഒ�െ����കളി�നി�ം

വിേമാചി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

കാണാതായ നിസാ��ീെന കെ����ിനാ�� അേന�ഷണം

3391. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  മ�ല�ിെല പാണാവ�ി പ�ായ�ിെല േതാ��ി�  നിക��ി�  താ�വിെ�

കാണാതായ മക� നിസാ��ീെന കെ���തിനായി നിയമി� െ�ഷ�� ഇ�വ�ിേഗഷ� ടീമി�

ആെരാെ�യാണ് ഉ�െ��ി��ത്;

(ബി) ഈ േകസിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന ഭരണം പിരി�വിടണെമ� ആ�.എസ്.എസിെ� വ�ാജ �ചരണം

3392. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, വി. അ�റഹിമാ�
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,, എം. സ�രാജ്

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

(എ) സം�ാന ഭരണം പിരി�വിടണെമ� ആ�.എസ്.എസിെ� ആവശ�െ� �റ� കാ�ാ�

ആവശ�മായ �ചരണം നട�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) േദശീയ ൈ�ം റി�ാ��സ് ബ�േറാ�െട കണ��കാരം െകാലപാതകം,  െകാലപാതക�മം

�ട�ിയ ���ത��ളി�  താരതേമ�ന സം�ാന�ിെ� നില എ�ാെണ�് മ�

സം�ാന��മായി താരതമ�െ���ി അറിയി�േമാ;

(സി) വ�ഗീയ ശ�ിക�  �ജറാ�ി�  വംശഹത� നട�ിയേ�ാേഴാ  ,കാ�ീരി�  കലാപം

വ�ാപകമാ�ിയേ�ാേഴാ , �.പി.യി� ദളിത്, ന�നപ� േവ� നട�ിെ�ാ�ിരി�േ�ാേഴാ , ആ

സ��ാ�കെള പിരി�വി�കേയാ അ�െന െച�ണെമ�് ആ�.എസ്.എസ്. ആവശ�െ��കേയാ

െച�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  �.പി.യി�  ബി.െജ.പി.  അധികാര�ിെല�ിയേശഷ��

�മസാമാധാന നില േകരള�ിെല �മസാമാധാന നില�മായി നാഷണ� ൈ�ം റി�ാ��സ്

ബ�േറാ�െട കണ�ക�െട അടി�ാന�ി� താരതമ�ം െച�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) 2016-�  േക� സ��ാ�  അ�ണാച�  �േദശ് സ��ാരിെന പിരി�വി� േക�ി�  ��ീം

േകാടതി നട�ിയ നിരീ�ണ��ം വിധി�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ  ;എ�ിൽ വിശദാശം

അറിയി�േമാ?

ആ�� െകയ� േഹാമിെല െപ���ിക�െട മരണം

3393. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം അ�ാ�ം�ട് ആ��  െകയ�  േഹാമിെല അേ�വാസികളായ ര�് െപ���ിക�

മരണെ�� സംഭവ�ി�  അ�ാ�ം�ട് േപാലീസ് േ�ഷനി�  രജി��  െച� േകസിെ�

ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാണ്; േകസിെ� െെഫന� റിേ�ാ��് േകാടതിയി� സമ��ി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മരണെ�� െപ���ിക�െട ��ംബ���് ബ�. �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം

ധനസഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  ��ത ��ംബ���് �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�് പരമാവധി ധനസഹായം

അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സജീറിെന േപാലീസ് മ��ി� സംഭവം

3394. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��് േകാ��സ് േനതാവ് �ീ.സജീറിെന േനമം എസ്.െഎ.�ം േപാലീ�കാ�ം േച��്

�രമായി മ��ി� സംഭവ�ിെ� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ���ാരായ േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�ത്;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് മ�ഷ�ാവകാശക�ീഷ�  ആവശ�െ�� റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�
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റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ഫിംഗ� �ി�് െസ��� ത�ിക

3395. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വിഭാഗ�ിെല ഫിംഗ�  �ി�് െസ���  ത�ികയിേല�് നിയമനം നട��ത്

എ�െനയാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�് മിനി�ീരിയ� �ാഫിന് എ� ശതമാനമാണ് സംവരണം െച�ി��ത്;

(സി) ഈ ത�ിക�് സ��ാ� നി�യി�ി�� േയാഗ�തകെള�ാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�മാരി�  നി�ം േയാഗ�ത��വ��് ഫിംഗ�  �ി�് െസ���

ത�ികയിേല�്,  മിനി�ീരിയ�  �ാഫിന് അ�വദി��ത് േപാെല സംവരണം

ഏർെ����തിന് തട���േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�് ��ഭരണസമിതിെ�തിെര�� േക�്

3396. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�് ഭരണസമിതി �സിഡ�ായി��

��മാര� ഉ�െ�െട�� ഭരണസമിതി അംഗ��െ�തിെര ഏെത�ി�ം േകസ് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  േകസിെല �തിക��് ജാമ�ം അ�വദി�ി�േ�ാ;  േകസിെ� നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് ചികി��ം ധനസഹായ�ം

3397. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ത�നി��ഹണ�ിനിെട പരി�പ�ക�ം,  അപകട�ി�െ��ക�ം െച�� േപാലീസ്

ഉേദ�ാഗ���് ചികി��ം,  ധനസഹായ�ം അ�വദി��തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം

സൗകര��� ഉേ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിനായി ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േടാ�� േഫാ� � ത�ി�് േകസ്

3398. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േടാ�� േഫാ� � ത�ി�് േകസിെ� നിലവി�� �ിതി എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക�മായി ബ�െ��് അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��  കെ��� സ��വകക�

നിേ�പക��് ന��വാ�� നടപടി �മ�� ഏ�ഘ�ംവെരയായി; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ��ത േക�മായി ബ�െ��് േകാടതി നിേയാഗി� ഒഫീഷ�� റിസീവ� �മതല ഏെ��� േശഷം
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ഇതിേനാടകം എെ��ാം കാര��� െച�െത�് വ��മാ�േമാ?

േസാഷ�� മീഡിയ വഴി�ളള വ�ാജ�ചരണ��

3399. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എ. എ�. ഷംസീ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അതി�മ�േളാ അത�ാഹിത�േളാ സംഭവി�േ�ാ�  അവ�െട യഥാ��

വ�തക� പഠി�ാെത േസാഷ�� മീഡിയ വഴി അഭി�ായ�� �ചരി��ത് �ലം ജന�ളി�

ഉ�ാ�� ആശ��ം അഭി�ായ ഭി�ത�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തീ�വാദ സംഘടനക�ം വ��ീയ രാ�ീയ സംഘടനക�ം േബാധ���ം നട�� ഇ�രം

�ചരണ�� ഉ�ാ�ാനിട�� ���� ഗൗരവമായി�ാ��േ�ാ;

(സി) നി�ി�താ�പര��ാ�  േബാധ���ം നട�� വ�ാജ�ചരണ��  നിരീ�ി��തി�ം

നിയ�ി��തി�ം നിലവി�� സംവിധാന�� പര�ാ�മാേണാ;

(ഡി) ൈസബ�  െസ�ക�െട �വ��നം ശ�മാ��തി�ം ൈസബ�����  തട��തി��

നിയമ��  കാലാ��തമായി പരി�രി��തി�ം േസാഷ��  മീഡിയ ഉപേയാഗി��

സാധാരണ�ാ��് േബാധവ��രണ�ം ജാ�താനി�േ�ശ�ം ന���തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േകാതമംഗലം േപാലീസ് േ�ഷനിെല േലാ��് മ��നം

3400. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 ഡിസംബ� 5-� തീയതി അമ�രാജ് എ� ദളിത് വിദ�ാ��ി�് േകാതമംഗലം േപാലീസ്

േ�ഷനി� േലാ��് മ��നേമ��മായി ബ�െ�� േകസ് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േകസിെ� നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ േകസ് �നരേന�ഷി�ണെമ�് ആവശ�െ��് അമ�രാജിെ� സേഹാദര�  അ��രാജ്

ന�ിയ പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ പരാതിയി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അയി�� േപാലീസ് േ�ഷനിെല ഉേദ�ാഗ�െനതിെര നടപടി

3401. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ിെല അയി�� ആ�.എസ്. ഭവനി� �ീ. �നി��മാറിെ� മക� �സ്.വ�

വിദ�ാ��ിയായ �ീ.  അജയ്-െന അയി��  േപാലീസ് േ�ഷനിെല ഉേദ�ാഗ��

അകാരണമായി മ��ി�െവ� ആേരാപണെ� �ട��് ��ത ഉേദ�ാഗ�െനതിെര എെ��ി�ം
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നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ��് അയി��  േപാലീസ് േ�ഷനിെല ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�െന

സെ��് െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ഉേദ�ാഗ�െനതിെര വിദ�ാ��ി�െട പിതാവ് �ീ. �നി� �മാ� ന�കിയ പരാതിയിേ��

േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയതിെ� കാരണെമ�് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ��് ��ത ഉേദ�ാഗ�െനതിെര വ��് തല�ി�  എെ��ി�ം

ശി�ാ നടപടിക� നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ ഉേദ�ാഗ�െനതിെര ��കാല�് സെ��ഷ�  �ട�ി മ�് അ�ട� നടപടിക�

എെ��ി�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഈ ഉേദ�ാഗ�െനതിെര വിദ�ാ��ി�െട പിതാവ് �ീ.  �നി��മാ�  തി�വന��രം �റ�

എസ്.പി.  �് സമ��ി� പരാതിയിേ��  എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

എരേ�ാണ അ�� കരീം െകാ�െ��െവ� ക��� േകസ്

3402. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താമരേ�രി േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിധിയി�  എരേ�ാണ അ��  കരീം െകാ�െ��െവ�

ക��� സംഭവ�ി�  െെ�ം�ാ�് കെ��ിയ �തിക�  ആെര�ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ��  കരീമിെ� �തേദഹം ഇ�വെര�ം കെ��ാ�  സാധി�ി�ി� എ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) �തിക�മായി നട�ിയ തിര�ിലി� ക�ണാടകയിെല കബനി കനാലി� നി�് അ�� കരീമിെ�

ശരീരേ�ാട് സാമ��ളള ഒ� �തശരീരം െെ�ം�ാ�് സംഘം കെ��ിയി��േവാ;

(ഡി) ��ത �തശരീരം തിരി�റി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ� സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ാ�

എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഇ) അ��  കരീം വധ�ിെല �തിക��് തിര�ിലി�  �തശരീരം കെ��ിയ സംഭവ�മായി

എെ��ി�ം ബ��േ�ാ എ�ത് അേന�ഷണപരിധിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(എഫ്) അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�െര െത�ി�രി�ി��തി�ം െതളി�ക� നശി�ി��തി�മായി അ��

കരീമിന് പകരം മെ�ാരാ�െട �തശരീരം െകാ�േപായി തള��തി�ളള സാ��ത സംബ�ി�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ജി) യഥാ�� �തശരീരം ഇ�വെര�ം കെ��ാ�  കഴിയാ�തിനാ�ം,  േകസി�  ഇ�വെര�ം

അേന�ഷണം ���ീകരി�് ��പ�ം സമ��ി�ാ� സാധി�ാ� സാഹചര��ി�ം ഒ� �േത�ക

ടീമിെന ഇ� സംബ�ി� അേന�ഷണം ഏ��ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ?
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േമ�ബാര േകാളനിയിെല ��ഹമരണം

3403. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഉ�മ പ�ായ�ി�  േമ�ബാര േകാളനിയിെല ച��  എ� വ��ി

2016 മാ��ി� ��ഹ സാഹചര��ി� മരണെ�� വിഷയം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േകസ് രജി�ർ െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ േകസിെ� അേന�ഷണം �േത�ക ടീമിെന നിേയാഗി�് നട�ണെമ� ആ�� ക�ി�ി�െട

നിേവദന�ിേ�� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ആഭ��ര വിജില�സ് െസ�

3404. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയിെല ആഭ��ര വിജില�സ് െസ� �ന�ജീവി�ി�ി�േ�ാ; എ�ി�

അതിെ� �വ��നം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകസേന�ഷണ�ി� വീ� വ��ക, പരാതിക� അേന�ഷി�ാതിരി�ക, ൈക�ലി വാ�ക എ�ീ

����  െച�� േപാലീ�േദ�ാഗ��  ഈ െസ�ിെ� അേന�ഷണ പരിധിയി�  ഉ�െ��േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

താ�രി� നട� സംഘ�ഷം

3405. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല താ�രി�  നട� സംഘ�ഷ�ിെ� ഭാഗമായി േപാലീസ് ക�ഡിയി�

എ��ി��വെര േപാലീസ് മ��ി�തായി പരാതിക� ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത �തിക� േപാലീസ് മ��ി�തായി മജിേ��ിന് ��ാെക ന�കിയ െമാഴി പരിേശാധി�് �ട�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എല�� േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിടനി�മാണം

3406. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.ആ�ി വികസനഫ�് ഉപേയാഗി�് േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല എല��  േപാലീസ്

േ�ഷന് െക�ിടം നി�മി��� സംബ�ി� ഡി.പി.ആ�. ആവശ�െ��് സമ��ി�  -എ�്.11

-66733\2017  -29.04.2017-നംപ�  ഫയലിേ��  സി�ി േപാലീസ് ക�ിഷണ�  റിേ�ാ��് 

സമ��ി�ി�േ�ാ എ� വ��മാ�ാേമാ.

(ബി) ഇെ��ി� കാലതാമസ�ി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?
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രാ�ീയ സംഘ�നം അവസാനി�ി�ാൻ സമാധാന �മ�ൾ

3407. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, െക. ആ�സല�

,, െക. െക. രാമച�� നായ�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയേശഷം എ� സി.പി.ഐ(എം)  �വ��കേരാ

അ�ഭാവികേളാ രാ�ീയ സംഘ�ന�ിെ� ഫലമായി െകാലെച�െ�� എ�് അറിയി�ാേമാ;

ആ�മണ�ി� പരിേ��വ� എ�യാണ്;

(ബി) ഇതിെനതിെര സം�ാനെ� �തിപ�േനതാവ് എേ�ാെഴ�ി�ം ഉപവാസ സമരം നട�വാേനാ

അ�മികെള അപലപി�വാേനാ �തി��ി�േ�ാ; ��ാ �ടി�കയിൽ ആർ .എസ്.എസ് കാരൻ

െകാ�െ��േ�ാൾ �തിപ�േനതാവ് ഉപവാസ സമരം നട�ിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(സി) ��ാ ആ�മണെ� രാ�ീയവ�കരി�ാ�ം ആ�മണ പര�രയിേല�് നയി�ാ�മിടയാ��

ഇ�രം അപക� നിലപാട് സമാധാന �മ�ൾ�് �േയാജന�ദമാ�െമ�് ക���േ�ാ

(ഡി) സമാധാന�ിനായി സ��ാ� ��ൈകെയ��് നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

�� ഹാജ�നില േപാലീസിെന അറിയി�� േസാ�് െവയ�

3408. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാപക��് �റെമ ��  ഹാജ�  നില േപാലീസിെന�ം അറിയി�� േസാ�് െവയ�

േപാലീസ് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ അ��യന വ�ഷം സം�ാനെ� എ�ാ ��കളി�ം ഇൗ സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഇതിെ� ഉേ�ശ�ം വ��മാ�േമാ?

സാ�ദായിക രാ�ീയ െകാലപാതക�ളി� ഇരകളാ�െ��വ�െട ��ംബ���് ധനസഹായം

3409. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  അ��ിെട ഉ�ായ സാ�ദായിക രാ�ീയ െകാലപാതക�ളി�  ഇരകളാ�െ��

രാേജഷ് തി�വന��രം, ൈഫസ� െകാടി�ി, റിയാസ് മൗലവി കാസ�േഗാഡ് എ�ിവരി�

ആ�െടെയ�ി�ം ��ംബ�ിന് സ��ാ�  ധനസഹായേമാ മ�് ആ��ല��േളാ

അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആ�െടെയ�ാം ��ംബ�ിെന�ം, എ� �പ വീതമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ധനസഹായ�ം ആ��ല���ം ലഭ�മാകാ�വ�െ��ി�  ആ�െ��ാെമ�ം അതിെ�

കാരണ��ം വിശദമാ�േമാ ?
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ജനെെമ�ി േപാലിസിെ� ആഭി�ഖ��ി� �ീക��� സ�യം �തിേരാധ പരിശീലന പ�തി

3410. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.��ഷ� കട��ി

,, പി.െക. ശശി

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

(എ) �ീക��് �ര��ം ��ത�  ആ�വിശ�ാസ�ം �ദാനം െച�ക എ� ല��േ�ാെട

ജനെെമ�ി േപാലിസിെ� ആഭി�ഖ��ി�  �ീക��� സ�യം �തിേരാധ പരിശീലന പ�തി

നട�ാ�ിയി�േ�ാെയ�ം ഇ�രം പരിശീലന േക���  എ�ാ ജി�കളി�ം

ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ംബ�ീ,റസിഡ�്സ് അേസാസിേയഷ�ക�, സ�� സംഘടനക�  എ�ിവ�െട

സഹകരണേ�ാെട ��ത പരിശീലന പരിപാടി �ാേദശിക തല�ി�ം വ�ാപി�ി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസി� �മസമാധാന�ം ഇ�െവ�ിേഗഷ�ം േവ�തിരി�ൽ

3411. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േപാലീസി�  േലാ  &  ഓ�ഡ�ം ഇ�െവ�ിേഗഷ�ം േവ�തിരി�് നട�ാ��തിെ�

നടപടി�മ�� എെ��ാമായി;

(ബി) ഇത് ഏെത�ി�ം േ�ഷനി� നട�ാ�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� തട�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരളാ േപാലീസിെ� േജാലി ഭാരം �റ��തിന് ���ി സമയം  8  മണി��  ആയി

നിജെ����തി�� നടപടിക� ���ിയാേയാ, വ��മാ�േമാ?

കളമേ�രി േക�മാ�� എ� എസ് ജി െ�യി�ഡ് േകരള േപാലീസ് കമാ�േഡാ വിംഗ്

3412. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

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

(എ) Order No.04/2010 dated 14.07.2010/ADGP(Ind) �കാരം എറണാ�ളം ജി�യിെല

കളമേ�രി േക�മാ�ി തീ�വാദ ഭീഷണി േനരി��തി�ം വി.വി.ഐ.പി.  �ര� ഒ���തി�ം

േവ�ി �പീകരി� എ�  എസ് ജി െ�യി�ഡ് േകരള േപാലീസ് കമാ�േഡാ വിംഗ് നിലവി�

അവിെട �വ��ി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;  എ�  എസ് ജി േകരള

േപാലീസ് കമാ�േഡാ െ�യിനിംഗ് േനടിയവെര വിന�സി�് ഇത് �വ��ന�മമാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െമേ�ാ െറയി�  �ര��മായി ബ�െ��് എ�  എസ് ജി െ�യി�ഡ് േകരള േപാലീസ്

കമാ�േഡാ വിംഗ്-െ� േസവനം ഉപേയാഗെ����േ�ാ;
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(സി) Order  No.P1/7143/2012  SB  dated  01.08.2012  �കാരം �ന�  വിന�സി�ി��

എറണാ�ളം കമാ�േഡാ വിംഗിെ� പാ��ി കമാ�ഡ�  നിലവി�  കമാ�േഡാ വിംഗി�  േജാലി

െച��േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) DGO No.1897/2016 �കാരം അ�ട� നടപടി�െട ഭാഗമായി െ�ഷ�� ഡ��ികളി� നി�ം

ഒഴിവാ�ിയ ഓഫീസ� നിലവി� േകരള േപാലിസ് കമാ�േഡാ വി�ി� േജാലി െച��േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) എ� എസ് ജി -� നി�ം കമാ�േഡാ േകാ�് (PCIC) ���ിയാ�ിയ എ� ഇ�െ���മാ�

(CI, RI, API) നിലവി� ഉ�്; വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

േപാലീസിെ� െപ�മാ�ം

3413. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹനപരിേശാധന�ിെട േപാലീസിെന ക�് ��� തിരി� യാ��ാരെ� േകാളറി� േപാലീസ്

ഉേദ�ാഗ�ൻ പിടി���ലം ഉ�ായ അപകട�ി�  അണ�ാട് �വ�പറ�് വിനായകയി�

വി�മ�നായ� മരണെ��ക��ാേയാ;

(ബി) ഇതിെ� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ���ാരായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

െകാല���ിന് േകസ് രജി�� െച�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം േപാലീസിെ� ഇ�ര�ി�� െപ�മാ�ം �ല��ായ

അപകട�ി� എ�േപ� മരണെ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം മരണമട�വ��് സാ��ിക സഹായം ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ന���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് സി. പി. എം ജി�ാ ഓഫീസ് ആ�മി� േകസ്

3414. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017 �� 9-� തീയതി അ��രാ�ി േകാഴിേ�ാട് സി.  പി.  എം ജി�ാ ഓഫീസ് ആ�മി�

േകസിെ� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആെരയ�ി�ം �തി േച��ി�േ�ാെയ�ം �തികളി�  എ� േപെര അറ�് െച�െവ�ം

�തിക� ഏത് രാ�ീയ ക�ിയി�െപ�വരാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േനാ��ലി തടയാൻ േപാലീസ് നടപടി

T 3415.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േനാ��ലി വ�ാപകമായിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  േനാ��ലി തട��തിന് േപാലീസിെ� ഭാഗ�് നി�് വ�ാപകമായി വീ�
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സംഭവി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ഇ�ര�ി�  വീ� വ��ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ ?

മല��ാറ േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

3416. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ� ല�ി�െ�� അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല മല��ാറയി� ജീ��ാവ�യിലായ

വാടകെക�ിട�ി�  പരിമിതമായ സൗകര��േളാ��ടി �വ��ി�വ�� േപാലീസ് േ�ഷന്

േവ�ി അേത �ല�് �തിയ െക�ിടം പണി��തിനായി സമ��ി�ി�� അേപ�യി�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) വനേമഖലയി�� ഈ �ല�് നിർ�ി� േപാലീസ് േ�ഷന് േവ�ി �തിയ െക�ിടം

പണി��തിന് വനം വ��ിെ� ഉ��െട�� അ�മതി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാടതിയി� നി�ം പരി��� ജാമ�ം

3417. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അേന�ഷണ�ിലിരി�� െകാലപാതക േക�കളി�  �തിേച��െ��വരി�

ആ�െ��ി�ം േകാടതിയി� നി�ം പരി��� ജാമ�ം ലഭി�ാ�തിനാ� വ�ഷ�ളായി സ��ം

നാ�ി�ം വീ�ി�ം കട�ാ� സാധി�ാ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ� ആെര�ാമാെണ�ം ഏ� േകസിലാണ് �തിേച��െ��െത�ം സ��ം നാ�ി�ം

വീ�ി�ം കട�ാ� കഴിയാതായി�് എ�നാളാെയ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത േകസി� �തി േച��െ��വ� നാ�ി� �േവശി�ാെത കഴിേയ�ിവ�േ�ാ� അവ�െട

താമസ�ം ഭ�ണ�ം ഉ�െ�െട�� പരിര� സ��ാ� ന���േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േക�കളി� ഇ�വെര��ായി�� നടപടി�മ�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) സം�ാന�് ഈ സർ�ാർ കാലയളവി�  ഏെത�ി�ം െകാലപാതക േക�കളി�  �തി

േച��െ��വ��് സമാനമായ ജാമ�വ�വ�ക��് വിേധയരാേക�ി വ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ആെരാെ�െയ�് അറിയി�േമാ ?

ക�േനാ�് ൈകമാ�ം െച��മായി ബ�െ�� േക�ക�

3418. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ വ�ഷം ക�േനാ�് അ�ടി��,��ി��, ൈകമാ�ം െച��  �ട�ിയ

���ത��ളിലായി എ� േക�ക� രജി�� െച�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� ഏെത�ി�ം രാ�ീയപാ��ി േനതാ�േളാ ഭാരവാഹികേളാ �വ��കേരാ �തിപ�ികയി�
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ഉ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) ��� ജി�യിെല െകാ���രി� ക�േനാ�് അ�ടി��മായി ബ�െ�� േകസി� �തിക�െട

േമ� �മ�ിയ വ��ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാ�ക�് േഹാ�ലി� നട� സമവായ ച��

3419. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

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

(എ) രാ�ീയസംഘ�ഷ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  �ഖ�മ�ി  31/07/2017-�  മാ�ക�് േഹാ�ലി�

സമവായ ച���് വിളി�േച�� േയാഗം നട� ഹാളിെല �ാരംഭ �ശ��� പക��ാെന�ിയ

മാധ�മ�വ��കെര േയാഗ ഹാളി� നി�് �റ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം േയാഗ��  റിേ�ാ��് െച��തി�നി�് മാധ�മ�വ��കെര വില�ിെ�ാ��

നി�േ�ശ�� �റെ��വി�ി�േ�ാ; 31/07/2017-െല േയാഗം റിേ�ാ��് െച�വാ� പാടിെ��്

മാധ�മ�വ��കെര േനരെ� അറിയി�ി��ായി�േ�ാ;

(സി) രാ�ീയസംഘ�ഷ�� ഇ�താ�വാ� വിളി�േച��� ഇ�രം േയാഗ�� മാധ�മ�വ��ക�

കവ� െച��ത്അ�വദി�ാതിരി�വാ�� കാരണെമെ��് വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

3420. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  �തിയ േപാലീസ്

േ�ഷ�ക� അ�വദി��തിന് �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് യാഥാ�ഥ�മാ��തിന് എെ��ി�ം �ട�നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ ?

വിനായകെ� ��ംബ�ിന് ധനസഹായം

3421. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��� പാവറ�ി േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി� േപാലീസ് ക�ഡിയിൽ നി�് വി�യ� േശഷം

ജീവെനാ��ിയ വിനായകെ�റ ��ംബ�ിന് പ�ല�ം �പയി� �റയാ� �ക ധനസഹായം

ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്
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3422. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ��കളി�  �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി��്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ഏെത�ാം ��കളിലാണ് ��ത സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി��ത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��കളി�  ��ത സംവിധാനം അ�വദി��തി�� മാനദ�ം

എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത� ��കളി� ��ത സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

േമനം�ള�് അശ�തി ഗാ�ഡ�സി� വി� വാ�ിയ സംഭവം

3423. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴ��ം േമനം�ള�് അശ�തി ഗാ�ഡ�സി�  വി� വാ�ിയ സി.പി.എം.  കിളിമാ��  ഏരിയ

ക�ി�ി അംഗം െക. വിജയ� ��വ� �ക�ം ന�കാെത വീ� സ��മാ�ി വ�ി�തായി അശ�തി

ഗാ�ഡ�സ് എം.ഡി.  �ീ.  അല�ാ��  വടേ�ട�് �ഖ�മ�ി�് പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� പരാതിയിെല വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) പരാതി വിഷയ�ി�  ഇടെപ�് മ�ഷ�വകാശ ക�ീഷ�  േപാലീസിെന വിമ�ശി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  എെ��ാം കാര��ളാണ് ഗവ�െമ�ിേനാട് ആവശ�െ��ത്;

വിവരി�േമാ;

(ഡി) �ീ.  അല�ാ��  വടേ�ട�ിെ� പരാതിയി�ം മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ� ഇടെപട�കളി�ം

എെ��ാം നടപടികളാണ് ഗവ�െമ�് സ�ീകരി�ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) �ീ. അല�ാ�� വടേ�ട�ിെ� പരാതിയി� അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െസ��� േപാലീസ് കാ�ീ�ക��് നി�തിയിള�ക� നിലനിർ�ാൻ നടപടി

3424. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.�ി.  നി�തി സം�ദായം നിലവി�  വ�േതാെട സം�ാന�ിെല സ�ിഡിയറി

െസ��� േപാലീസ് കാ�ീ�ക��് അ�വദി�ി�� നി�തി ഇള�ക� ഇ�ാതായിരി��െവ�

വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വാ�് നി�തി സം�ദായം നിലവി��ായി�� കാല�് ��ത കാ�ീ�ക��് അ�വദി�ി��

നി�തിയിള�ക� �ട��ം ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അത് സാധ�മായിെ��ി�  ജി.എസ്.�ി.യിെല സം�ാന നി�തി വിഹിതമായ

എസ്.ജി.എസ്.�ിയി�  ���മാേയാ,  ഭാഗികമാേയാ ഇള�ക�  അ�വദി�െകാ�് ഈ

കാ�ീ�ക�െട �വ��നം കാര��മമാ�ാനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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േകരള�ി� ആ�ഹത�നിര�് വ��ി��തായി�� റിേ�ാ��ക�

3425. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ആ�ഹത�നിര�് വ��ി��തായി�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2010 �തൽ 2016 വെര ആെക ആ�ഹത� െച�വ�െട കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം കണ�ക� �േത�കം ലഭ�മാ�േമാ?

േറാഡപകട��

3426. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�്  2016  വ�ഷ�ി�  വിവിധ േറാഡപകട�ളി�  മരി�വ�, പരിേ��വ�

എ�ിവ�െട കണ�ക�  ലഭ�മാ�േമാ;  ഇതി�  ഇ�ച�വാഹന��മായി ബ�െ��

അപകട�ിൽെ��വ�െട വിവരം �േത�കം വിശദമാ�േമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

3427. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി�  വളെര വിജയകരമായി നട�ിലാ�ി വ�� �ഡ�് േപാലീസ്

േകഡ�് പ�തിയി� താ�ര��� ��വ� ��ിക��ം നിലവി� േചരാ� സാഹചര�മി�ാ�തിനാ�

ഈ പ�തി �േറ �ടി വി�ലീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി� വിജയകരമായി പരിശീലനം ���ിയാ�� ��ിക��് സം�ാനെ� വിവിധ

േസനകളിേല��� തിരെ���ി�  നി�ിത ശതമാനം സംവരണം ഏ�െ���ാ�

ആേലാചി��േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവര�� ന�ാേമാ?

ഇരി�ാല�ട എസ്.െഎ. �െട വീടി�േന��് നട� ആ�മണം

3428. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ാല�ട എസ്.െഎ.  ആയി�� �ീ.  ജിേജാ�െട െവ�ില�ാറയിെല വീട് ആ�മി�ക�ം

വീടിെ� േപാ��ി��ായി�� െെബ�് ���മാ�ം ക�ി�് നശി�ി�ക�ം െച� സംഭവ�ിെല

�ഢാേലാചനയട�ം നട�ിയ ��വ� �തികെള�ം നിയമ�ിെ� ��പി� െകാ�വ��തിന്

കഴി�ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ി നശി� െെബ�ി� പകരം �തിയ െെബ�് ന���തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഏ�ി� ആയത് അ�വദി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആയേ�രിയി� േപാലീസ് േ�ഷ�
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3429. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല ആയേ�രി  ,  തി�വ��  എ�ീ പ�ായ�ക�ം  ,േവളം

പ�ായ�ിെല േചരാ�രം,�ള��  �േദശ�ം നിലവി�  വടകര,  നാദാ�രം,  ���ാടി എ�ീ

േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട പരിധിയിലാണ് ഉ�െ���െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �കളി� �ചി�ി� �േദശ�ളി� നി�് ബ�െ�� േപാലീസ് േ�ഷനിെല�ാ� 20 കിേലാമീ��ം

അതിലധിക�ം യാ� െച�ണെമ� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) െപാ�െവ സംഘ�ഷഭരിതമായ ��ത �േദശ�ളി�  േപാലീസിന് അടിയ�രമായി

എ�ിേ���തി�ം സാധാരണ ജന���് േപാലീസ് േ�ഷനി� എ�ിേ���തി�ം േനരി��

�യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ആയതി� പരിഹാരമായി ആയേ�രി ആ�ാനമായി ഒ� േപാലീസ് േ�ഷ�

ആരംഭി�� കാര�ം ഇേ�ാ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ഇ�മായി ബ�െ�� കാര���  ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാണ്;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണം

3430. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ.  േടാണി മാത� േകാതമംഗലം തേ��ാട് വന�ി� വ�് െവടിേയ�് മരി� സംഭവ�ി�ളള

അേന�ഷണം എ�ായി എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംഭവം ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷി�ണെമ�് ആവശ�െ��് മരണെ�� േടാണി മാത�വിെ�

പിതാവ് അേപ� ന�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അേപ�യി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�സംഗേവദി�് സമീപം േബാംബ് െപാ�ിയ സംഭവ�ി�േമ�� അേന�ഷണം

3431. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017  ജ�വരി  26  ന് തലേ�രിയി�  സി.പി.എം.  സം�ാന െസ��റി,  �ീ.  േകാടിേയരി

ബാല��െ� �സംഗേവദി�് സമീപം േബാംബ് െപാ�ിയ സംഭവ�ിെ� അേന�ഷണം ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�േപെര �തികളാ�ി േകസ് രജി��  െച�ി��്;  �തിക�  ഏത് രാ�ീയ ക�ിയിെല

അംഗ�ളാണ്;

(സി) �തികളി� എ�േപെര അറ�് െച�െവ�ം, ഇെ��ി� എ�െകാെ��ം വ��മാ�ാേമാ?

െപ�വ�ാനെ� അനധി�ത മരം�റി സംബ�ി� േപാലീസ് േക�ക�

3432. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇ��ി ജി�യിെല െപ�വ�ാനം �ാമപ�ായ�വക കരണി�ാട് ഉ� �േ��േറാളം വ�വിെല

�റി�പരം മര�� അനധി�തമായി �റി�െകാ�േപായത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം േക�ക�

െപ�വ�ാനം േപാലീസ് േ�ഷനി�  രജി��  െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  േകസ് ആ�െട

േപരിലാെണ�ം ഇതിേ�� സ�ീകരി� നടപടി എെ��ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് പ�ായ�് എെ��ി�ം പരാതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�ാേമാ;

(സി) ബ�െ�� �തികെള അറ�് െച�് െതാ�ി�ത� കെ���ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം �റിെ��� തടി എ�കാരം ഏ� വാഹന�ിലാണ് െകാ�േപായെത�ം ഈ വാഹനം

ആ�െട ഉടമ�തയി�  ഉ�താെണ�ം തടി കട�ിെ�ാ�േപാകാ�  ��നി�വ�

ആെര�ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�വിവരാവകാശ ക�ീഷണ�െട ഉ�രവ്

3433. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ആ�ാനെ� �ി �ാ�ി�  നി��തട�ം എ�ാ േരഖക�ം വിവരാവകാശ

നിയമ�കാരം ന�കണെമ� �ഖ�വിവരാവകാശ ക�ീഷണ�െട ഉ�രവ് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� കാരണെമെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േപാലീ�േദ�ാഗ��െട �ാന�യ�ം ഉ�െ�െട�� േരഖക�  ന�കാെത അേപ�ക�

നിരസി��ത് വിവരാവകാശ നിയമ�ിെ� അ�സ��് വി��മാേണാ;  എ�ി�

�ഖ�വിവരാവകാശ ക�ീഷണ�െട ഉ�രവ് നട�ിലാ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

�ീക��ം ��ിക��ം എതിെര�� അ�മ��

3434. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക��ം ��ിക��ം എതിെര�� അ�മ��ം പീഡന��ം ഇ�ാ� െച��തിനായി ഈ

സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ീകെള�ം ��ികെള�ം ആ�മി�ക�ം പീഡി�ി��ം െച� എ� പരാതിയിേ�� 1/6/2016

�ത� 31/7/2017 വെര�� കാലയളവി� എ� േക�ക� രജി�� െച�െ��; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ീപ�നാഭസ�ാമി േ���ിെല ന�െ�� ര���

T 3435.�ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീപ�നാഭസ�ാമി േ���ിെല അ�ല��ളായ ര���  ന�െ��ത് സംബ�ി�്

സ��ാ�തല അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ബ�.  ��ീംേകാടതി നിേയാഗി� വിദ�ധ സമിതി�െട കണെ���ം െക�േ�ാണിെ�
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�ല�നി��യ�ം ���ീകരി�തിന് േശഷമാേണാ ര���  ന�െ��ത് എ�ളള കാര�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ന�െ�� ര���ം സ���ാഭരണ��ം വീെ����തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ?

കാ�ഷികകടബാധ�തെയ �ട��് ആ�ഹത�ക�

T 3436.�ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം കാ�ഷികകടബാധ�തെയ �ട��് സം�ാന�്

എ� ആ�ഹത�ക� നട�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� പാല�ാട് ജി�യി� എ� ആ�ഹത�ക� നട�;

(സി) ഇ�െന മരണെ��വ�െട ��ംബ���് ന�കിയ ആ��ല���  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

അതിേവഗ വിജില�സ് േകാടതിക�

T 3437.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അഴിമതിേ��ക�  േവഗ�ി�  തീ��ാ��തിനായി സം�ാനെ� �ധാന �ല�ളി�

അതിേവഗ വിജില�സ് േകാടതിക� �ട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�് ഭരണസമിതി�് എതിെര�� അേന�ഷണം

3438. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രിെല അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി�  നിലവി�� ഭരണസമിതി�്

എതിരാ�� വിജില�സ് അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം റിേ�ാ��് വിജില�സ് സ��ാരിേല�് സമ��ി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

അഴിമതിരഹിത േകരളം

3439. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഴിമതിരഹിത േകരളം എ� ല��ം ൈകവരി��തിനായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് നട� അഴിമതിക� െവളി��് െകാ�വ��തിനായി എെ��ാം

നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ� അേന�ഷണ��  നട�ിെയ�ം

ആ�െ�തിെരെയ�ാം േകസ് രജി�� െച�െവ��ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി�� സഹകരണ ബാ�് ഭരണസമിതിക�

3440. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഏെത�ാം സഹകരണ ബാ�് ഭരണസമിതിക�െ�തിെര വിജില�സ് അേന�ഷണം

നട��െ��് വ��മാ�േമാ?

(ബി) ഇതി�  എഫ്.ഐ.ആ�. രജി��  െച�് അേന�ഷണം േനരി�� സംഘ��  ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�േമാ?

(സി) വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി�� സംഘ�ളി� ഭരണസമിതിെയ സെ��് െച�് സ��ാ�

അ�ിനിേ��ീവ് ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�് ഭരണം നട��വ ഏെത�ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ?

ബാ�േ�ാഴേ�സിെല ര�ാം �ടരേന�ഷണ നടപടിക�

3441. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�ാഴേ�സിെ� ര�ാം �ടരേന�ഷണ നടപടിക� ഏ�വെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെല ��ാേരാപിത� ആെര�ാെമ�് േപര് സഹിതം വിശദമാ�േമാ;

(സി) അേന�ഷണം എ��ം േവഗം ���ീകരി�് നിയമനടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

��മ�ിമാ�െ�തിെര�� അഴിമതി േക�ക�

3442. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�� സ��ാരിെ� ഭരണ കാല�് �ഖ�മ�ി, ധനകാര� , എൈ�സ് വ�� മ�ിമാ� എ�ിവ�െട

േപരി�  ഉ�യി�െ�� അഴിമതി ആേരാപണ��െട അടി�ാന�ി�  രജി��  െച�

േക�കളി� ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� �ട� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

മല�റം െകാേ�ാ�ിയി� �തിയ േകാടതി ആരംഭി��തിന് നടപടി

T 3443.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ േകാടതിക� ആരംഭി��തി�� ഏെത�ി�ം തര�ി�� ശിപാ�ശകേളാ

റിേ�ാ��കേളാ പരിഗണനയി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) �തിയ േകാടതിക�  ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ:  എ�ി�  ഏെത�ാം േകാടതിക�

എവിെടെയ�ാം ആരംഭി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല െകാേ�ാ�ിയി�  ഏെത�ി�ം േകാടതി ആരംഭി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ�� റിേ�ാ��ക� എെ��ി�ം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?
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െന�ാ�ി�കരയി� ആരംഭി�� ��ംബേകാടതി

3444. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കരയി�  ��ംബേകാടതി ആരംഭി���മായി ബ�െ�� നടപടി�മ��  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ബി) െന�ാ�ി�കരയി�  ആരംഭി�� ��ംബ േകാടതിയി�  എ� ത�ികക�  ��ി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ംബ േകാടതി�ായി പഴയ േപാലീസ് േ�ഷ�  നിലനി�ി�� �ാലം ഏെ�����മായി

ബ�െ��് ജി�ാകള���് ന�കിയ ക�ിെ� മ�പടി ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) െന�ാ�ി�കര ��ംബ േകാടതി 2017� ആരംഭി�ാ� കഴി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ീപീഡനേക�ക��ായി അതിേവഗേകാടതിക�

3445. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് �ീപീഡനേക�ക�  താമസംവിനാ വിചാരണ െച� ��വാളികെള

ശി�ി��തി� േവ�ി അതിേവഗേകാടതിക�  ആരംഭി�� കാര�ം സ��ാ�

പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ� �ീപീഡനേക�ക�  വിചാരണ കാ�് വിവിധ േകാടതികളി�

നിലവി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഫയ� ആ�് െറ�� േ�ഷ�ക�െട ചാ��് ന���തിെല ആശയ�ഴ�ം പരിഹരി��തിന് നടപടി

3446. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫയ�  ആ�് െറ�� േ�ഷ�ക�െട �മതല�ളള േമധാവിക�െട അഭാവ�ി�  ചാ��്

ന���� സംബ�ി�ളള ആശയ�ഴ�ം പരിഹരി��തിന് ഡയറ�� ജനറലിെ� 7.6.2017

െല  E2-17210/16 � ന��  ക�ി�േമ�  4/2017 � ന��  �ാ�ഡിംഗ് ഓ�ഡ�

�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത �ാ�ഡിംഗ് ഓ�ഡ� എ�ാ ഫയ� േ�ഷ�കളി�ം എ�ിയി�ിെ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത �ാ�ഡിംഗ് ഓ�ഡറിെ� പക��് എ�ാ േ�ഷ�കളി�ം എ�ി�െകാ���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അ�� ഫയ�േ�ഷന് െക�ിടം

3447. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� അ��  ഫയ�േ�ഷെ� െക�ിടനി��ാണ

�വ��ന�� ആരംഭി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) നി��ി� ഫയ�േ�ഷ�  െക�ിടം നി��ി��തിന് ത�ാറാ�ി വ�� വിശദമായ എ�ിേമ�ിന്

ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

എ�േമലി ഫയ� േ�ഷ�

3448. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല മകര മ�ല �ജ�ാല�് എ�േമലി ഫയ� േ�ഷ� താ�ാലികമായി �വ��ി��

േദവസ�ം േബാ�ഡ് വക �ലം, �ിരം ഫയ� േ�ഷനായി വി� ന��വാ� ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) 2016-17 -െല എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം 40 ല�ം �പ �തിയ എ�േമലി

ഫയ� േ�ഷ� നി��ാണ�ിന് ന��വാ� ധനകാര� വ��ി� ക�് ന�കിയ �കാരം ഇൗ

�ലം എ��ം േവഗം േദവസ�ം വ��ി�  നി�ം വി� ന��വാ�  ബ�.  �ഖ�മ�ി ഇടെപ�്

അ��ല നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഫയ� & റ�� ഡയറ�� ജനറ� ഇതിേല�ായി എെ��ി�ം റിേ�ാ��് / ക�് േദവസ��ിന്

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ഹരി�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല ഫയ� േ�ഷ�

3449. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല ഫയ� േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�ളള നടപടി

ഏ� ഘ��ിലാണ്എ�റിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ഫയ� േ�ഷന് േവ�ി�� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഫയ�  േഫാ�് �ണി�ക��് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് ബ�ജ�ി�  �ക

വകയി��ിയി�േ�ാ?

കാസ�േഗാഡ് ബദിയ��യിൽ അ�ിശമനേസനാ �ണി�് �ട�ാൻ നടപടി

3450. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് അ�ിശമനേസനാ ഡിവിഷ�  പരിധിയി�  ഏ��ം ��ത�  അപായ��

ഉ�ാ��ത് ഏത് �ണി�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിടയി� എ� അപായ വിളികളാണ് കാസ�േഗാഡ് അ�ിശമനേസനാ

�ണി�ി� എ�ിയെത�ം ഏെത�ാം കാര����ായി�� ഈ വിളികെള�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് അ�ിശമനേസന�് ര�ാ�വ��ന�ിന് എ� കിേലാമീ��  �രം വെര

സ�രിേ��ിവ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാസ�േഗാഡ് �ണി�ി�  എ� ത�ികകളാണ് ഉ�െത�ം ഇതി�  ഏെത�ാം ത�ികക�

ഒഴി� കിട��െ��ം വ��മാ�ാേമാ;
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(ഇ) ബദിയ��യി� അ�ിശമന േസനാ �ണി�് �ട��തി�േവ�ി �ലം അ�വദി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;എ�ി�  ഇ�സംബ�ി� �ട�നടപടിക�  ഏ�ഘ�ംവെരയാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗല�് ഫയ� േഫാ�ിന് െചറിയ ടാ�� വാഹനം

3451. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനേമഖലയി�െട�ം ��ഘടം പിടി� വഴികളി�െട�ം യാ� െചേ��തായ സാഹചര��ളളതിനാ�

േകാതമംഗല�് ഫയ�  േഫാ�ിന് െചറിയ ടാ��  വാഹനം അ�വദി��തിന് േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ���ഴ പ�ായ�ിെല വനേമഖലയിെല ��ഘടം പിടി� വഴിയി�െട ഫയ� േഫാ�ിെ� വലിയ

ടാ�� േലാറി േപാ��തിന് ��ി��ളളതിനാ�, �തിയ വാഹനം വാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി

നിലവി�  ഫയ�  േഫാ�ി�ളള െചറിയ ടാ��  േലാറികളി�  ഒ�് േകാതമംഗലം ഫയ�  േഫാ�്

േ�ഷനിേല�് അ�വദി�േമാ?

��ിേ�ാ� ഫയ�േ�ഷ�

3452. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��ിേ�ാ�  ഫയ�േ�ഷ�  എ�ാണ് �വ��നം

ആരംഭി�ി�ളളത്;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മലേയാര േമഖലയി�ളള ഈ �ാപന�ി�  ആവശ��ിന് ഉപകരണ��ം വാഹന��ം

ഇ�ാെത ��ി��� �ിതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ജി�യിെല മലേയാര േമഖലയിെല �ാപനം എ� പരിഗണന ന�കി ആവശ��ിന്

�ര�ാ ഉപകരണ�� ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

വയനാട് ജി�ാ ജയിലിെ� വികസനം

3453. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�ാ ജയി� വികസി�ി�� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി��േ�ാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യിെല നിലവി�� ജയി�ക�െട നവീകരണ�ിന് എെ��ി�ം പ�തിക�

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ജയി� പരി�രണ ക�ീഷ�

3454. �ീ.െക.�രളീധര�

,, അ�� �കാശ്

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േഡാ.അല�ാ��  േജ�ബ് അ���നായ ജയി�  പരി�രണ ക�ീഷ�  റിേ�ാ��്

സമ��ി�ി�േ�ാ; ഏ�ി� എെ�ാ�യാണ് �ധാന ശിപാ�ശകെള�് അറിയി�േമാ;

(ബി) തട�കാ�െട ബാ�ല�ം കാരണം ��് �തിയ െസ���  ജയി�ക�  �ടി ആരംഭി�ണെമ�്

ക�ീഷ� ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ;

(സി) ക�ീഷെ� �പാ�ശക� എ�േ��് നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

���ാടി മ�ല�ിെല ���� സബ് ജയി� ആരംഭി�ാൻ നടപടി

3455. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാല�ഴ�ം െകാ�് ജീ�ണി� വടകര സബ് ജയിലിെ� േശാച�ാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാസ�േകാഡ് �ത� ��� വെര�� നാ�േ�ാ�ിക് േകസ് �തിക�, രാ�ീയ സംഘ�ന�ളി�

ഉ�െ�െട�� റിമാ�ഡ് തട�കാ� എ�ി�െന ഉ�െ�ാ�ാ��തിെ� ഇര�ിയിലധികം േപെര

ഉ�െ�ാ��തി� ജയിലിെ� പരിമിതിക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) ഇത് ജയിലിെ� �ര��് തെ� ഭീഷണിയാ��േ�ാ;  തട�കാ��ം ജയി� അധി�ത��ം

ഇത് ��ി�� �യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇതി� പരിഹാരമായി ���ാടി മ�ല�ിെല ���� പ�ായ�ി� ഒ� സബ് ജയി�

ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�മായി ബ�െ�� കാര��� ഇേ�ാ� ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ടി.എസ്. കനാ�

3456. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ജലപാതയായി വികസി�ി�െകാ�ിരി�� ടി.എസ്.  കനാലിെ� ഇ�കരകളിെല�ം

സംര�ണ ഭി�ി തക��് കരയിേല�് ഉ�െവളളം കയ���ം വിവിധ കാ�ഷിക വിളക��്

നാശ��ാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ടി.എസ്.  കനാലിെ� കരക�  ഇടി�് മണ�ം എ��ം ജലപാത�െട ആഴ�ിന്

വ�തിയാന��ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�കരകളിെല�ം സംര�ണഭി�ി െക�ി കനാലിെന�ം കരെയ�ം സംര�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

േദശീയ ജലപാതാ വികസനം

3457. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകാവളം �ത� നീേലശ�രം വെര�� േദശീയ ജലപാതാ വികസനം എത് ഘ��ിലാണ്; ��ത

പാത�െട ൈദ�ഘ�ം എ�യാണ്;

(ബി) ജലപാതാ നി��ാണം എേ�ാ�  ���ിയാ�വാ�  കഴി�െമ�ം എ� േകാടി �പ�െട

പ�തി�ാണ് അ�മതി ന�കിയെത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) േക� സ��ാരി�  നി�ം ��ത േദശീയ ജലപാതാ വികസന�ിന് ഇതിനകം എ� �ക

ലഭ�മാെയ�ം അതിൽ എ� �ക ഇതിനകം ചിലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രെ� പാ��തി ��നാ�, െകാ�ം േതാട്, മാഹി വളപ�ണം േമഖലകളിെല േദശീയ

ജലപാത എ�ിവ�െട ഓരെ� ൈകേ��ം ഒഴി�ി��തി�� നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ

ഒഴി�ി�െ���വെര എ�കാരമാണ് �നരധിവസി�ി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�േ�രി കായ� മ��െ�ാഴിലാളി സമിതി സമ��ി� നിേവദനം

3458. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ�ിമ െകാ�ിയിെല ക�േ�രി കായ�  ��ജ് െച�് മ��ബ�ന�ിന്

അ�േയാജ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��് ക�േ�രി കായ�  മ��െ�ാഴിലാളി സമിതി ബ�.

�ഖ�മ�ി�് സമ��ി� നിേവദന�ിേ�� സ�ീകരി�ി�� നടപടി വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം �ത� കാസ�േഗാ�വെര ജലപാത

3459. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, എ� .എ.െന�ി��്

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

(എ) സം�ാനെ� ജലപാതക�  വികസി�ി�് തി�വന��രം �ത�  കാസ�േഗാ�വെര

ജലഗതാഗതം സാ��മാ�� പ�തി�െട �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� സമ�മായ പ�തി റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദവിവരം

െവളിെ���േമാ;

(സി) �� രാ�പതി �ീ.എ.പി.െജ.അ��കലാം ജലപാതാ വികസന�ാര��ി� നിയമസഭ ��ാെക

വ� നി�േ�ശ��  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  അേ�ഹ�ിെ� നി�േ�ശ��  എ�േ�ാളം

പരിഗണി�ി��് എ�തിെ� വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

ഹരിത േകരളം മിഷെ� വികസനദൗത�ം

T 3460.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, സി. െക. ശശീ��

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഹരിത േകരളം മിഷെ� വികസനദൗത�ം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; �ചിത�േകരള നി��ിതിയി�

ഈ മിഷ� എ�മാ�ം വിജയി�ി��്;

(ബി) ��ത പ�തി�െട വിവിധ തല�ളിെല ക��േസനക�െട �വ��നം വിശദീകരി�ാേമാ;

നി��ി�രീതിയി� ഇവ�െട �വ��നം �േരാഗതി േനടിയി�േ�ാ;

(സി) കാ�ഷികവികസനം,  ജലസംര�ണം,  മാലിന�സം�രണം,  പ��റിയി�  സ�യംപര�ാ�ത

�ട�ിയ ല����  സമയബ�ിതമായി േന��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട

േന�ത�ം കാര��മമാ��തി�േവ� ഇടെപട� നട�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വികസന പ�തികൾ�് �മി ഏെ����തി�� തട�ം

3461. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാതാ വികസനം,  ��തിവാതക ൈപ�് ൈല�  ,  െറയി�പാത ഇര�ി�ി��  എ�ീ

പ�തിക� �മി ഏെ����തി�� തട�ം കാരണം മ�ീഭവി�ി�േ�ാ;

(ബി) േദശീയ പാതാ വികസന�ിന് �ലേമെ���് ന�കണെമ�ം നടപടിക�

േവഗ�ിലാ�ിയിെ��ി�  േക� ഫ�് ന�മാ�െമ�ം േക� സ��ാ�  സം�ാനെ�

അറിയി�ി�േ�ാ;  ആയതിെ� അടി�ാന�ി�  �മിേയെ����  ത�രിതെ����തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) െപാ� ആവശ����് �മിേയെ���േ�ാ� ന�ായമായ ന�പരിഹാരം ഉറ�ാ�ണെമ�ം 2013

െല �മി ഏെ���� നിയമ�ിെല വ�വ�ക� പാലി�വാ� സ��ാരിന് ബാധ�ത�െ����

േകരള ൈഹേ�ാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�  �മി ഏെ����  നടപടിക�

ത�രിതെ���േമാ?

��തിവാതക�ഴ� പ�തി

3462. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തിവാതക�ഴ� പ�തി�ായി െഗയി� ഏെ��� �ല�ിന് ന�ം പരിഹാര വിതരണം

�ട�ിേയാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� എ�ാണ് വിതരണം �ട�ിയെത�ം ഇ�വെര എ�േപ��് എ� �ക ന�കിെയ�ം

ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ി�  വാതക�ഴ�  കട�േപാ�� �ല�ിന് ��ടമക��് ന�പരിഹാരമായി

എ��കയാണ് ന�േക�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �ക െകാ�� തീ��വാ� അ�ിമ തീയതി നി�യി�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ഈ തീയതി��ി� െകാ��തീ��ിെ��ി� �ക പാഴാ�� സാഹചര��േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ��ടമക��് ന�പരിഹാരമായി നൽ�� �ക�െട വിശദവിവരം വ��മാ�ാേമാ?

56 of 109



'ബാലസാ��നം' പ�തി

3463. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ികളിെല കാ�സ� ചികി�ാ സഹായ പ�തിയായ  'ബാലസാ��നം'  പ�തി നിലവി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബാലസാ��നം പ�തിയി�  സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട പ�ാളി�ം എ�യാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ ;

(സി) �രിപ�ം സ��ാ�  ജീവന�ാെര�ം പ�തിയി�  പ�ാളികളാ�ി ബാലസാ��നം പ�തി

വി�ലെ���� കാര�ം ആേലാചി�േമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട �ഷണം

3464. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴ�ാല േരാഗ��െട മറവി�  സ�കാര� ആ�പ�ിക�  ജന�െള �ഷണം െച��തായി

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) അനാവശ�മായ ലാബ് പരിേശാധനക� �ാനിംഗ് എ�ിവ നട�ി േരാഗികളി� നി�ം അമിത

ഫീസ് ഈടാ�� �വണതെ�തിെര എെ��ി�ം നിയ�ണം െകാ�വ�വാ�

ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) �ിനി��  എ�ാ�ിഷ് െമ�് നിയമം നട�് സേ�ളനകാലയളവിൽ സഭയിൽ

അവതരി�ി��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവ�ം താ��് ഗവ�െമ�് ആ�പ�ി�െട വികസന �വ��ന��

3465. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി �ഖ�ാപി�

ൈവ�ം താ��് ഗവ�െമ�് ആ�പ�ി�െട വികസന പ�തി സംബ�ി� നടപടിക� ഇേ�ാ�

ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവ�ം താ��് ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�് ആരംഭി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(സി) ഡയാലിസിസ് �ണി�െ� �വ��നം എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ആ�പ�ിയി�  ഇേ�ാ�  ഏെത�ാം പ�തിയി�െ�� നി��ാണ ���ികളാണ്

നട�െകാ�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?
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ആേരാഗ� അടിയ�രാവ�

3466. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പക��പനി നിയ�ി��തി�� �തിേരാധ �വ��ന�� പാതി വഴിയി� ഉേപ�ി�കേയാ

േപരിന് മാ�മാ�കേയാ െച�േതാെട പനി ബാധിത�െട എ��ി�  �തി� ചാ�ം

ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) �തിദിനം പി� ���� ഉ�െ�െട പേ�ാളം േപ� പനി �ലം മരി�� ��തര സാഹചര�ം

ഉ�ായതി� കാരണം ആേരാഗ�വ��് കാര��മമായി �വ��ി�ാ�താെണ� ക���േ�ാ;

(സി) കഴി� ഏ�മാസ�ിനകം  19  ല��ിലധികം േപ�  വിവിധ പക���നി ബാധി�്

ആ�പ�ികെള ശരണം �ാപി�ക�ം  400  ലധികം േപ�  മരണെ��ക�ം െച� അടിയ�ര

സാഹചര�ം കണ�ിെല��് സം�ാന�് ആേരാഗ� അടിയ�രാവ� �ഖ�ാപി��തിന്

ഉേ�ശ�േ�ാ?

െമഡി�� ലാബ�റിക��് ഫല�ദമായ നിയ�ണം

3467. �ീ.സി.മ��ി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) യാേതാ� നിയ�ണ�ം ഇ�ാെത �വ��ി�� െമഡി�� ലാേബാറ�റിക��് ഫല�ദമായ

നിയ�ണം ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) അടി�ാന സൗകര���െട �റ�ം നി�ിത േയാഗ�തയി�ാ�വ� ഈ രംഗ�് �വ��ി���

�ലം ഇവ� ത�ാറാ�� റിേ�ാ��കളി� ��തരമായ െത�ക� കട� ���തായ റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഓേരാ െട�ി�ം വ�ത��ത നിര�ി�  ഫീസ് ഈടാ��ത് തടയാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്?

എ.സി.ഷ�ഖദാസ് െമേ�ാറിയ� ആ��േവദിക് ൈച�ഡ് ആ�് അേഡാളെസെ� െകയ� െസ��

വികസനം

3468. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ാെ�രി എ.സി.ഷ�ഖദാസ് െമേ�ാറിയ�  ആ��േവദിക് ൈച�ഡ് ആ�്

അേഡാളെസെ� െകയ�  െസ��  വികസനം സംബ�ി�് മ�ിതല േയാഗ തീ�മാന�കാരം

58 of 109



േ�ാജ�് ലഭി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ ആ�പ�ി വികസന�മായി ബ�െ��് ഇ�വെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െജ.പി.എ�്.എ�. റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമനം

3469. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 ഒേ�ാബ� മാസ�ി� �സി�ീകരി� െജ.പി.എ�്.എ�. റാ�് ലി�ി� നി�് ആേരാഗ�

വ��ിേല�് നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദമാ�േമാ  ;  ഇെ��ി�  കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി��ത്; ഈ ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ ?

പനി വ�ാപനം തടയാ� നടപടി

3470. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം സം�ാന�് , �േത�കി�് തല�ാന�് പനി വ�ാപി��ത് തടയാ� സ��ാ�

തല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;

(ബി) ഭാവിയി�  ഇ�ര�ി�  പനി വ�ാപി��ത് തടയാ�  സം�ാന തല�ി�  വിവിധ

ഏജ�സികെള ഏേകാപി�ി�് െകാ�് ഒ� മാ���ാ� തയാറാ�ി �തിേരാധ �വ��ന��

സംഘടി�ി�േമാ?

പനി പട�� പിടി��ത് തട�വാ� ശാ�ീയ മാ����

3471. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പനി ബാധി�് മരണമട�വ�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മഴ�ാല േരാഗ�� തട�വാ�ം മാലിന��� നീ�ം െച�വാ�ം ആേരാഗ� വ��ിന് �ിരം

സംവിധാനം ഉ�ായി��ി�ം പനി പട�� പിടി�് േഡാ��മാ� ഉ�െ�െട ആേരാഗ� �വ��ക�

മരണമട� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) െഡ�ി�നി േപാ�ളള േരാഗ��  പട�� പിടി��ത് തട�വാ�  എെ��ി�ം ശാ�ീയ

മാ���� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പനി ബാധി��വ�െട പരിേശാധന�ളള ലാ�ക� സം�ാന�് േവ�� ഇെ��ളള പരാതി

പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ;
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(ഇ) സം�ാനെ� നഗരസഭകളിെല െഹ��് ഇ�െ���മാ�െട�ം മ�് ആേരാഗ�

�വ��ക�െട�ം േയാജി�ളള �വ��ന�ിന് ആേരാഗ� വ��് േന�ത�ം ന���തി�ളള

നടപടി സ�ീകരി�േമാ

ജനനീ ശി� �ര� കാര��ം

3472. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗ�ഭിണികളായ �ീക��ം �����മായി�ളള ആേരാഗ� പരിപാലന പ�തിയായ  'ജനനീ

ശി� �ര� കാര��മി�െട സം�ാനെ� എ�ാ ആ�പ�ികളി�ം സൗജന� ചികി�

നൽ��േ�ാ ; എ�ി� ഇൗ പ�തി�െട നട�ി�് എ�െനയാെണ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യിെല െന�മ�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  ഇൗ പ�തി�െട �ണഫലം

േരാഗിക��് ലഭി��ി�ാെയ�ളള പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ േരാഗിക��് സൗജന� ചികി�േയാ, �റേമ നി�ം വാ�� മ��ക��് �ക തിരിെക

ന���തിേലാ കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േകാളറ പടരാതിരി�ാ� നടപടി

3473. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� പട��പിടി� പക��പനി� പി�ാെല േകാളറ േരാഗം പട��പിടി�ാ�

സാധ�ത�െ��് ആേരാഗ�വ��് ��റിയി�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) അ�� കാല�് േകാളറ �ല�� മരണം റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(സി) േകാളറ പടരാതിരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േകാളറ നിയ�ി�വാ� സമ�മായ േബാധവ��രണ പരിപാടി ആവി�രി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

ആ�.എസ്.ബി.ൈവ.ഫ�് ഉപേയാഗി�� �വ��ന��

3474. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�.എസ്.ബി.ൈവ.  ഫ�് ഉപേയാഗി�് എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് ആ�പ�ിയി�

െച�ാ� സാധി�കെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആ�പ�ി േകാ�ൗ�ി��ിെല േറാഡ്, േടായ് െല�്, �ടിെവ� വിതരണ ൈപ�് ൈല�ക�

എ�ിവ�െട �ന��ാരണ േജാലിക� ��ത ഫ�് ഉപേയാഗി�് െച�ാ� സാധി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?
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എ�.എ�്.എം ആ��േവദ, േഹാമിേയാ േഡാ��മാ�െട �ാ��� & േപാ�ിങ്

3475. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� എ�.എ�്.എം ആ��േവദ, േഹാമിേയാ േഡാ��മാ�െട �ലംമാ��ം

നിയമന�ം നട�ാ�ാ�ത് എ� െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ലംമാ��ം നിയമന�ം നട��തിന് അധികാര�� ഡി.പി.എം, േഹാമിേയാ േഡാ��മാ�െട

�ാ���  ലി�് ന���തി�� നി�േ�ശം േഹാമിേയാ ഡി.എം.ഒ �് ന�കാ�ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

ആ�ി വികസന ഫ�്

3476. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016-17  വ�ഷെ� എം.എ�.എ.  �െട ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് തിേയ��

േകാം��്-  ജനറ�  േഹാ�ി��  തലേ�രി  (150  ല�ം)  എ� ���ി�് ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാേയാ; ഇെ��ി� ഭരണാ�മതി ലഭ�മാകാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

േകാളറ േരാഗബാധ

3477. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാളറ േരാഗബാധ റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജല�ി�െട പക�� േരാഗമായ േകാളറ തട��തിന് െപാ�ജന��  എെ��ാം

��ക�ത�ക� സ�ീകരി�ണെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാളറ േരാഗബാധെയ �തിേരാധി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ

േദശീയ ആേരാഗ� ദൗത��ി� �വ��ി��വ�െട േവതനം

3478. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േക� സർ�ാർ പ�തിയായ േദശീയ ആേരാഗ� ദൗത��ിെ� ഭാഗമായി േകരള�ി�

�വ��ി�� ജീവന�ാ��് ലഭി��ത് ��മായ േവതനമാെണ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�.എ�്.എ�ി�  എ� ന�മാ�  േജാലി െച��െ��ം ഇവ�െട ശ�ളം എ�യാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�.എ�്.എ�ി� ഉ�വ��് സ��ാ� േമഖലയി� ഇേത േജാലി െച��വ�െട അടി�ാന

ശ�ള�ിെ� അ� േപാ�ം �തിഫലം ലഭി��ി�ാെയ��ത് വാ�വമാേണാ;

(ഡി) സ��ാ�  �ാപന�ളിെല �നിയ�  പ�ിക് െഹ��് ന�മാ�െട പരമാവധി േവതനം

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�.എ�്.എ�ി� �വ��ി�� �നിയ� പ�ിക് െഹ��് ന�മാ�െട പരമാവധി േവതനം

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) സ��ാ� േമഖലയി� കരാറടി�ാന�ി� �വ��ി�� േഡാ��മാ��ം ഇേത േജാലി െച��

എ�.എ�്.എ�ി� കീഴി�  �വ��ി�� േഡാ��മാ��ം ലഭി�� േവതനം എ�യാണ്;

സം�ാന ജീവന�ാ�െട േവതന�ി� �ല�മായി േവതനം ആേരാഗ� േകരളം പ�ി� കീഴി�

�വ��ി��വ��ം �ടി ന�കാ� പ�തി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

അ�ി സംബ�മായ ചികി��ം ഗേവഷണ���മായി സ�യംഭരണ ഇ��ി���്

3479. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അ�ി സംബ�മായ ചികി��ം ഗേവഷണ���മായി സ�യംഭരണ സ�ഭാവേ�ാട് �ടിയ

ഇ��ി���് �ാപി��തിനായി സമ��ി� നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി�

ആേരാഗ�വ��ി� നി�ം 377/FW1/2017 നം.ഫയ� �കാരം ആേരാഗ� വ��് ഡയറ���്

ന�കിയ ക�ിേ�� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��് വിശദമാ�ാേമാ ?

ഉണ� മ�സ���െട അശാ�ീയസം�രണം

T 3480.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി�ന�് എ�� ഉണ�മ�സ���െട സം�രണം ശാ�ീയരീതിയിലെ��

പരാതി പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ഉണ�മീ�ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�വാ�� എെ��ി�ം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ആയത് ഏ�െ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആയതിന് ആെരെയ�ി�ം �മതലെ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ിഹീനമായ അ�രീ��ി�  രാസപദാ����  േച��് ഉണ�ിെയ��� മ�സ���

ഭ��േയാഗ�മെ��ി� അവ നിേരാധി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(ഇ) ഭ���ര� വിഭാഗ�ിന് ഇ�ാര��� പരിേശാധി�വാ� നി�േ�ശ�� ന��േമാ?

ജി�ാ ടി.ബി. ആ�പ�ി�െട േശാചനീയാവ�

3481. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ജി�ാ ടി.ബി. ആ�പ�ി�െട േശാചനീയാവ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) 18.05.2017-� ആ�പ�ി�െട േശാചനീയാവ� സംബ�ി�് ആേരാഗ�വ��ിന് സമ��ി�

ക�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് എറണാ�ളം ജി� െമഡി�� ഓഫീസ� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ��ത റിേ�ാ��ിേ�� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമനം

3482. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ിത നിയമനം ലഭി��തിന് �ീമതി �നിജ �നി�, എ.ബി.  േകാേ�ജ്,  കട�ാ��,

തി�വന��രം സമ��ി� അേപ�യിേ�� സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആേരാഗ�വ��ിെല എ�്1/134/എ�്&എഫ് ന�� ക��കാരം തി�വന��രം കള�േറാട്

ആവശ�െ�� ആ�ിത സ��ിഫി��ം വ�മാനസ��ിഫി��ം സ��ാരി�  ലഭി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആയത് ലഭി�ി�ിെ��ി� അടിയ�ിരമായി ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�� ദീ�ം പ�തി

3483. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ക�ാ�സ� േരാഗചികി� െമ�െ����തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

ഭ�� �ര� പരിേശാധനാ ലേബാറ�റികളിെല െട�ി�� അസി��് ത�ികയിെല നിയമനം

3484. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഭ�� �ര� പരിേശാധനാ ലേബാറ�റികളിെല െട�ി��  അസി��്

ത�ിക�െട �മതലക�, നിയമന േയാഗ�ത, അഭിലഷണീയ േയാഗ�ത ഇവ എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;
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(ബി) േകരള�ിെല ഏെത�ാം �ാപന�ളിൽ നി�ം ��ത േയാഗ�തകൾ േന�വാ� സാധി�ം എ�്

അറിയി�േമാ ;

(സി) െെമ�രിെല േക��തിേരാധ മ�ാലയ�ിെ� ഡി.എഫ്.ആ�.എ�. എ� �ാപന�ം െെമ��

�ണിേവ�ി�ി�ം അംഗീകരി�് നട���ം െകമി�ിയിേലാ ബേയാെകമി�ിയിേലാ ഉളള

ബി�ദ�ി�േശഷം േചരാ���മായ ഭ��പരിേശാധന�ാ�ളള പി.ജി.  ഡിേ�ാമ േകാ�്,

സം�ാന പി.എസ്.സി. ��ത ത�ികയിേല�� നിയമന�ിന് അംഗീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി�

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ആയതിെ� അടി�ാന�ി�  ��ത േകാ�് അംഗീകരി��തിന് െ�ാേ�ാസ�  ന�കാ�

ആേരാഗ� വ��് െസ��റി ഭ���ര�ാ ക�ീഷണ��്  2013  �  നി�േ�ശം ന�കിയി�ം

നാളി�വെരയായി ആയത് ന�കാ�തിന് കാരണെമ�ാണ്; വിശദീകരി�േമാ?

രാജീവ് ഗാ�ി ഇ��ി���ിെ� ആഭി�ഖ��ി� �ിനി�� ലാ�ക�

3485. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കേളാട�ബ�ി�് രാജീവ് ഗാ�ി ഇ��ി���ിെ�

ആഭി�ഖ��ി� �ിനി�� ലാ�ക� ആരംഭി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ� വഴി ലാബ് പരിേശാധനക�െട േപരി�  നട�� ത�ി�ക�  തടയാനാ�ം എ�്

ക���േ�ാ;

(സി) എ�ാ താ��്/ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം രാജീവ് ഗാ�ി ഇ��ി���ിെ� ആഭി�ഖ��ി� �ിനി��

ലാ�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� േമഖലയി� നട�ിലാ�ിയ �തിയ പ�തിക�

3486. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആേരാഗ� േമഖലയി�  നട�ിലാ�ിയ �തിയ

പ�തികളി� േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�തിക�െട വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യി� വിദ�ധ ചികി�ാ സൗകര���

3487. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിദ�ധ ചികി�ാ സൗകര���െട �റവ് അ�ഭവെ��� വയനാട് ജി�യി� �തിയ െമഡി��

േകാേളജ് ആരംഭി���വെര ��� െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗ�ളായ ഓേ�ാളജി, കാ�ഡിേയാളജി,

64 of 109



ന�േറാളജി,  െനേ�ാളജി �ട�ിയവ�െട ഒ.പി.  �ിനി�ക�  ക��� ജനറ�  ആ�പ�ി

േക�ീകരി�് ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

3488. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗ�വാടി വ���മാ�ാ��ം,  െഹ���മാ��ം ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ഏത് ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നി�മായി സഹകരി�ാണ് നട�ിലാ��െത�ം �ീമിയം

�ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) അംഗ�വാടി ��ിക��് �ണിേഫാം ന���തിന് പ�തി�േ�ാ; എ�ി� എ�േ��് പ�തി

നട�ിലാ�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

��തര അപകട�ി�െപ�യാ��് അടിയ�ര ചികി�

3489. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ആ�. രാമച��

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തര അപകട�ി�െപ�യാ��് അേ�ാളം ആ�പ�ിക�  അടിയ�ര

ചികി� ന�ാെത വ���ലം ആ വ��ി മരണെ�ടാനിടയായ സംഭവം

��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െവ�ിേല��ക�െട അഭാവം �ലമാണ് ആ�പ�ികളി�  ��ത േരാഗിെയ അ�ി�്

െച�ാതി��ത് എ�ത് കണ�ിെല��് സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കളിെല

െവ�ിേല��ക�െട എ�ം വ��ി�ി��ത് പരിഗണി�േമാ;

(സി) െമഡി�� േകാേള�കളി� േപാ��ബി� െവ�ിേല��ക� ഏ�െ����ത് പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) ഈ സംഭവ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  സം�ാന�് ഒ� േ�ാമാെകയ�  നയം

�പീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

േക� ഭ�� �ര�ാ നിയമം

3490. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� �തലാണ് േക� ഭ�� �ര�ാ നിയമം നിലവി�  വ�ത്;  ��ത

നിയമ�ിന് ആവശ�മായ ച��� �പീകരി�ി�േ�ാ;
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(ബി) ഇെ��ി� എ�െകാ�ാണ് ച��� �പീകരി�വാ� ഇ��ം കാലതാമസം ഉ�ാ��െത�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇനി�ം �പീകരി�വാ�� ച���  ഏെത�ാമാെണ�ം അവ അടിയ�ിരമായി

�പീകരി��തി�ം അവ���തമായി നടപടിക� ൈകെ�ാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ

;വ��മാ�േമാ ?

ൈവേറാളജി ലാ�ക� �ാപി��തിന് നടപടി

3491. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പക���നി�ം മ�് അ�ബ�േരാഗ��ം വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  സാംപി�

പരിേശാധന�ായി െപാ�ജന�� േനരി�� ��ി��് പരിഹരി��തിന് സം�ാനെ� എ�ാ

െമഡി�� േകാേള�കളി�ം താ��് ആ�പ�ികളി�ം ൈവേറാളജി ലാ�ക� �ാപി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ി�ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് ൈവേറാളജി ലാബ് �ാപി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സ�കാര� ആ�പ�ികളി� ലാബ് െട�ി�ിന് അമിത ചാ��് ഈടാ��ത് ഒഴിവാ��തിനായി

ഈ രംഗ�് ഏകീ�ത നിര�് ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

നാഷണ� െഹ��് മിഷ� (എ�.എ�്.എം)

3492. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ�  െഹ��് മിഷ�  (എ�.എ�്.എം)  �േഖന ആേരാഗ�വ��ിന്  2016-17

കാലയളവി�  എ� േകാടി �പ�െട പ�തിക��ാണ് േക�സ��ാരി�നി�ം അ�മതി

ലഭി�െത�് വിശദമാ�േമാ;  പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;  ഇതി�  ഏെത�ാം

പ�തിക� ആരംഭി�വാ� കഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ; 2016-17 െല ��ിൈലേസഷ�

സ��ിഫി��് ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016-17 � എ� േകാടി �പയാണ് േക�സ��ാരി� നി�് നാഷണ� െഹ��് മിഷന്

അ�വദി�ത്; ഇതി� േക�വിഹിത�ം സം�ാന വിഹിത�ം വ��മാ�േമാ; േക�വിഹിതമായി

എ� �പയാണ് ലഭി�െത�ം സം�ാന വിഹിതമായി എ� �പയാണ് ലഭി�െത�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) 31.03.2017  �  എ� ശതമാനം എ�.എ�്.എം വിനിേയാഗി�;  വിനിേയാഗി�ാ�

�കെയ�യാണ്;  ഇ�കാരം െചലവഴി�ാ� �ക�െ��ി�  ആയത്  2017-18  �  �റവ്

െച�ാേണാ അ�വദി�െത�് വിശദാമാ�േമാ;

(ഡി) 2017-18കാലയളവി�  ആേരാഗ�വ��ി�  നട�ിലാ��തിന് േക�സ��ാരിന് സമ��ി�
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പ�തി നി�േ�ശ�� വിശദമാ�േമാ?

ആേരാഗ� േമഖലയി� നി�ം പി.എസ്.സി -�് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�

3493. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ആേരാഗ� േമഖലയി� നി�ം പി.എസ്.സി -�് എ�

ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ; കാ�ഗറി തിരി�ളള വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േപ� നിയമി�െ��ി��്; കാ�ഗറി തിരി�ളള വിശദവിവരം ന��േമാ?

മ��് സൗജന�മായി ന���തി�ളള പ�തി

3494. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡയബ�ീസ്, െകാളേ�ാ�, �ഷ� േരാഗിക��് െെ�മറി െഹ��് െസ��ക� വഴി മ��്

സൗജന�മായി ന���തി�ളള പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� േകാടി �പയാണ് വകയി��ിയി�ളളത്;  ഇൗ പ�തി�് േക�സഹായം

ലഭ�മാേണാ; എ�ി� േക�സഹായമായി എ�് �ക ലഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

മണ�� മ�ല�ി� �ഡ് േസ�ി ഓഫീസ്

3495. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ി� �ഡ് േസ�ി ഓഫീസ് �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസി� നി�ം ലഭ�മാ�� േസവന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് ഇൗ ഓഫീസി� അ�വദി�ിരി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ?

ആ�പ�ി ത�ികകളിെല ഒഴിവ്

3496. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി�� നിേയാജകമ�ല�ിെല താ�ക് ആ�പ�ിക� , സി എച് സി ക� ,�ാഥമിക ആേരാഗ�

േക���  എ�ിവിട�ളി�  നിലവി�  എ� േഡാ��  ,േന�്  ,പാരാെമഡി��  ജീവന�ാ�

എ�ിവ�െട ത�ികക� ഒഴി� കിട��െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിൽ ലീൻ നിലനി��ി എ� േഡാ��മാ�  ജി�യിെല മ�് ആ�പ�ികളി�
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േജാലി െച��െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ആ��ം പ�തി

3497. �ീ.െ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�ാ�ാ�േ�ശി��

�വ��ന�� ഏെത�ാം;

(ബി) ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ��ം മിഷ�

3498. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എ�. വിജയ� പി�

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ആേരാഗ� േമഖലയി� ഒ� ��ധാന �വ�വ�ായി മാറിയ ആ��ം മിഷെ�

�പീകരണേ�ാെട ഓേരാ പൗര�ം �ട��യായ ആേരാഗ� പരിര� ഉറ�വ���തി�ം ഉ�ത

നിലവാര�� ആ�ര േസവന�ിെ� ലഭ�ത ഉറ�ാ�ിെ�ാ�് ജന��െട ശാരീരിക�ം

മാനസിക�ം സാ�ഹ��മായ പരി��� ��ിതി �ദാനം െച��തി�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) സ��ാ�  േമഖലയി�  വ�ാപകമായ ആേരാഗ� �ംഖല ഉ�ായി�ം ചികി��ായി ജന��

സ�കാര� ആ�പ�ികെള ആ�യിേ��ി വ�� അവ� ഒഴിവാ��തിന് ആ��ം മിഷ�

എ�കാരെമ�ാം സഹായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ��ം മിഷെ� ഭാഗമായി ആ�പ�ികളി�  നട�െകാ�ിരി�� ഒ.പി.  േ�ാ�് പരി�രണം

ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ?

മല�റം പ�ിക് െഹ��് ലാബ്

3499. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം പ�ിക് െഹ��് ലാബിന് ആവശ�മായ ത�ിക ��ി�ി�ം താ��ാലിക െക�ിടം

അ�വദി�ി�ം ഇേ�ാ�ം �വ��നം ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പക�� വ�ാധിക� പട�� പിടി�� സാഹചര��ി�, ��ത� ജനസംഖ��ളള മല�റ�് 2012

�  അ�വദി� പ�ിക് െഹ��് ലാബ് എ�േ��് �വ��നം ആരംഭി�െമ�്

െവളിെ���േമാ?
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�നിയ� പ�ളിക് െഹ��് ന�്

3500. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി� 25 , 30 വർഷം സ��ീ�ളള �നിയ� പ�ളിക് െഹ��് ന�മാ� അേത

ത�ികകളി� തെ� �ട�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ��് ലഭിേ�� �േമാഷ�ക�  കാലതാമസം �ടാെത ന���തി�ളള നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) േ�ഡ്  - I �നിയ� പ�ളിക് െഹ��് ന�്മാ�െട െ�യിനിംഗ് യഥാസമയം നട�ാ�േ�ാ;

കാലതാമസം �ടാെത െ�യിനിംഗ് നട��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േ�ഡ്  -  II  �നിയ�  പ�ളിക് െഹ��് ന�്മാ�െട �േമാഷ�ക�  1:1  അ�പാത�ി�

ആേണാ നട��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) �നിയ� പ�ളിക് െഹ��് ന�്മാ�െട സീനിേയാറി�ി ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ?

േപാ�് േമാ��ം അലവ�സ്

3501. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല േഹാ�ി��കളി�ം െമഡി��  േകാേള�കളി�ം േപാ�് േമാ��ം പരിേശാധന�്

സഹായി�� ലാബ് െട�ീഷ�� /േമാ��റി െട�ീഷ��/�നിയ� ലാബ് അസി��റ്,  േമാ��റി

മാ� /�മ� ,ൈട�ി�് എ�ിവ�െടേപാ�് േമാ��ം അലവ�സ് എ� �പയാണ് ;

(ബി) ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം ലഭി�� അലവ�സ് ഇനം തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി�  10 വ�ഷമായി േകരള�ിെല േഹാ�ി��കളി�ം െമഡി�� േകാേള�കളി�ം േപാ�്

േമാ��ം പരിേശാധന�് സഹായി�� േമ�  വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട േപാ�് േമാ��ം

അലവ�സി� മാ�ം എെ��ി�ം വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ിൽ ആയത് മാ�ം വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ��ം പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഫാ�മസി�് ത�ിക ��ി��തിന് നടപടി

3502. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം എ� പി.എ�്.സി.കെള ആ��ം പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി��് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഫാ�മസി�ക�െട ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  ആേരാഗ�േമഖലയി�  ഫാ�മസി�ക�െട അധിക ത�ിക അടിയ�ിരമായി
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��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഫാ�മസി�് േ�ഡ്  II  -െ� പി.എസ്.സി.  �����ികയി�െ�� പരമാവധി

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ലഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ര�ജന� േരാഗ���ാ�� �േത�ക ചികി�ാ പ�തി

3503. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ര�ജന� േരാഗ���ാ�� �േത�ക ചികി�ാ പ�തിയി�  സി�ി�െസ�  അനീമിയ

േരാഗബാധിതെര ഉ�െ���� കാര��ി� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് �പം െകാ��� ഘ��ി� സി�ി�െസ� അനീമിയ േരാഗബാധിത�

��ത�� വയനാട് ജി�യി�  നി�� ജന�തിനിധികെള�ം ആേരാഗ��വ��കെര�ം

പെ���ി�� കാര�ം ആേലാചി�േമാ;

(സി) ര�ജന�േരാഗ ചികി� പ�തി�െട േമഖലാ ചികി�ാ േക�ം വയനാട് ജി�യി� ആരംഭി��

കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

�ാ�സ് െജ�ഡ� നയ�ം അവകാശ�ം

3504. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  �ഖ�ാപി� �ാ�സ് െജ�ഡ�  നയ�ം അവകാശ�ം സംബ�ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  െമഡി��  േകാേളജി�  ലിംഗമാ� ശ��ിയക�  നട��തി�ളള സൗകര���

ഒ���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം െമഡി��  േകാേള�കളിലാെണ�ം

എ��ത� ശ��ിയക� ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ലിംഗമാ� ശ��ിയ�് ആവശ�മായ െചല�ക��ായി സാ��ിക സഹായം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത ശ��ിയ കഴി�വ��് �ട�  ചികി�ാസൗകര��ം സാ��ിക സഹായ�ം

ലഭ�മാ��തിനായി എെ��ി�ം പ�തിക�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

��� െമഡി�� േകാേളജിെല ഒഴി�ക�

3505. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  െമഡി��  േകാേളജി�  എ�ാ വിഭാഗ�ളി�മായി ആെക എ� േഡാ��മാ�െട ഒഴിവ്

നിലവി��്;ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളിലാണ് നിലവി� ഒഴി�ളളത്;
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(ബി) ��ത െമഡി�� േകാേളജി� അനധി�ത അവധിയി�ളള എ� േഡാ��മാ��്; ഇവ� എ�

നാളായി അവധിയിലാെണ�ത് സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ഈ ആ�പ�ിയിെല േഡാ��മാ�െട ഒഴി�ക� നിക�ാ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) ���  െമഡി��  േകാേളജി�  എ� െസക�രി�ി ജീവന�ാ�െട ഒഴിവ് നിലവി��്;  ഇത്

നിക�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ആേരാഗ�േക��ളിെല �ാഫ് നിയമനം

3506. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല താ��്ആ�പ�ിയി�ം  ,  സി.എ�്.സി.,  പി.എ�്.സി.

കളി�ം ആവശ��ിന് �ാഫ് നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആേരാഗ�േക��ളി�  ഒഴി�� ത�ികകളി�  അടിയ�ിരമായി നിയമനം

നട��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

അേഡാളസ�് ആ���ിക��� ആ�� െകയ� േഹാം

3507. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രിയി�  അേഡാളസ�് ആ���ിക��് ആ�� െകയ�  േഹാ�ം അംഗൈവകല��ളള

��ിക��് െകയ� േഹാ�ം പണി��തി�ളള ���ി�െട നിലവി�ളള അവ� എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ി�െട ���ീകരണ�ിന് നാളി�വെരയായി എെ��ാം നടപടി�മ��  ആണ്

െച�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�േമാ?

െമഡി�� റീ-ഇംേബ�ി�� അേപ�ക�

3508. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളിെല സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െട െമഡി�� റീ-ഇംേബ�ി�� എ� അേപ�ക�

ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��െട ഓഫീസി�  തീ�മാനെമ��െ�ടാെത��് എ�� വിവരം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അേപ�ക� തീ��ാ�െ���തി�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ?
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���ാടി താ��് ആ�പ�ി

3509. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാടി മ�ല�ിെല ഏക താ��് ആ�പ�ിയായ ���ാടി താ��് ആ�പ�ി�െട �ാഫ്

പാേ�� ഇേ�ാ�ം സി.എ�്.സി.�െടതാെണ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി�  �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം �േത�ക വാ�ഡി�െയ�ത്

പരിേശാധി�ക��ാേയാ ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിയിെല േമാ��റി�െട�ം �ീസറിേ��ം അഭാവം േപാ�്േമാ��ം നടപടികെള

�തി�ലമായി ബാധി�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) �ലപരിമിതിയാണ് ��ത ആ�പ�ി�െട �ഖ���െമ�ിരിെ� ആ�പ�ിേയാട് േച��്

എ�പത് െസ�് �ലം ഇറിേഗഷ�  വ��ി�  നി�് വി�കി���മായി ബ�െ�� ഒ�

െ�ാേ�ാസ� ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ��ത െ�ാേ�ാസ� ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െമഡി�� ���് ത�ികയി� നിയമനം

3510. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചാല�ടി മ�ല�ിെല േകാടേ�രി പ�ായ�ിെല എല�ി� സി.എ�്.സി.യി�  ഒഴി��

െമഡി�� ���് ത�ികയി� നിയമനം നട��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�േ�ാലം ഗവെ��് രാമറാ� െമേ�ാറിയ� താ��ാ�പ�ി

3511. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല െന�േ�ാലം ഗവ�െമ�് രാമറാ� െമേ�ാറിയ�

താ��ാ�പ�ിയി� അടിയ�രമായി കാഷ�ാലി�ി ൈകകാര�ം െച�ാ� നാല് േഡാ��മാ�െട

ത�ിക അ�വദി�ണെമ�തട��� ആവശ����ായി ജന�തിനിധി ന�കിയ നിേവദനം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ി� സ�ീകരി� നടപടികെള�റി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ി ആ��ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ണെമ�ാവശ�െ��്  11.05.2017-�

ജന�തിനിധി ന�കിയ നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത നിേവദന�ിെല ആവശ�ം സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ?
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െകാേ�ാ�ി മ�ല�ിെല ആ�പ�ിക�

3512. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓേരാ േ�ാ�് പ�ായ�് പരിധിയി�ം ���ിയത് ഒ� സാ�ഹിക ആേരാഗ�

േക��െള�ി�ം േവണെമ� നിബ�ന നിലവി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിെല െകാേ�ാ�ി േ�ാ�് പ�ായ�് പരിധിയി�  ഒ� സി.എ�്.സി.  േപാ�ം

നിലവിലി� എ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  അത് പരിഹരി�ാ�  സ��ാ�  െച�/െച�� കാര���  എെ��ാെമ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െകാേ�ാ�ി മ�ല�ി�  �ളി��, വാഴ�ാട് പി.എ�്.സി.ക�െട

നവീകരണ�ിന്/�േരാഗതി�് െച�ാ�േ�ശി�� കാര��� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

െമഡി�� േകാേള�കളി� ��� െ�ഷ�ാലി�ി േഡാ��മാ�െട േസവനം ഉറ�ാ��തിന് നടപടി

3513. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കളിൽ ���  െ�ഷ�ാലി�ി േഡാ��മാ�െട �റവ്

ആേരാഗ�േമഖലയി� �തിസ�ി ��ി��ത് ��യിെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െ�ഷ�ാലി�ി േഡാ��മാ��് പകരം എം.ബി.ബി.എസ് േയാഗ�ത��വെര നിയമി��തായ

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ��� െ�ഷ�ാലി�ി േഡാ��മാ�െട േസവനം ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

ൈലസ��ഡ് �ാപന�ളി� നി�് പിഴ

3514. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വർഷം ൈലസ��ഡ് �ാപന�ളി�  നി�് പരിേശാധന�െട

അടി�ാന�ി� ഭ�� �ര�ാ വ��് എ� �ക പിഴയായി ഈടാ�ിയി��്;

(ബി) ത�കട ഉ�െ�ട�� െചറിയ �ാപന�ളി� നി�ം പിഴ ഇന�ി� എ� �ക ലഭി�ി��്;

(സി) �ഡ് േസ�ി ആ�് �കാരം െപ�ി െവേ��ി�  നി� മാ�േമ പിഴ ഈടാ�ാ� എ�്

നി��ഷി��േ�ാ;

(ഡി) ൈലസ��ഡ് �ാപന�ളി� ഇം��െമ�് േനാ�ീസ് ന���തിന് പകരം പിഴ ഈടാ��ത്

ഏത് നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?
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���ഴ �ാഥമികാേരാഗ� േക�െ� ഫാമിലി െഹ��് െസ�� ആ�ി ഉയ��ിയ നടപടി

3515. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ���ഴ �ാഥമികാേരാഗ� േക�െ� ഫാമിലി െഹ��് െസ��

ആ�ി ഉയ��ിയതിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഏ�െ���ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇതി�േവ�ി സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ �ാഥമികാേരാഗ�േക�െ� ഫാമിലി െഹ��് െസ�� ആ�ി ഉയ��ിയതിനാ� ��തായി

എ� ത�ികക� �ടി ��ി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം താ��ാ�പ�ി

3516. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം താ��ാ�പ�ിെയ ജി�ാ ആ�പ�ിയായി ഉയ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; എ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി� മാലിന� നി��ാ��ന സംവിധാനം ഏ�െ����തിനായി ഈ സ��ാ�

എ� �ക അ�വദി�; ��ത �ക വിനിേയാഗി�് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി താ��ാ�പ�ി�െട വികസനം

3517. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി താ��ാ�പ�ി�െട ഭൗതിക സൗകര�ം െമ�െ����തിനായി  2017-18

വ�ഷെ� ബജ�ി� എ� േകാടി �പയാണ് അ�വദി�ി�ളളത്;

(ബി) ഭൗതിക സൗകര�ം െമ�െ����തിനായി ആ�പ�ി�െട മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ി സമ��ി�ാ�

ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആ�പ�ി�് നിലവി�  േവ� �ാഫ് പാേ��  െ�ാേ�ാസലായി സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ െ�ാേ�ാസ� �കാരം ത�ിക ��ി�ാ� എ� സമയെമ��ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അറ�ശാലക�ം ഭ���ര�ാവിഭാഗ�ിെ� അ�മതി�ം
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3518. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, അ�� �കാശ്

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അറ�ശാലക� നട��തിന് ഭ���ര�ാവിഭാഗ�ിെ� അ�മതി ആവശ�മാേണാ;

(ബി) സം�ാന�് ഭ���ര�ാ വ��ിെ� അ�മതി�� എ� അറ�ശാലക�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭ���ര�ാ വ��ിെ� അ�മതിയി�ാെത �വ��ി�� അറ�ശാലക�െ�തിെര  2017

ജ�വരി�് േശഷം എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത നടപടി�െട ഫലമായി

എ� അറ�ശാലക� ��ി എ�റിയി�ാേമാ ?

ക�ാ�സ� േരാഗം ബാധി�വ��് ധനസഹായം

3519. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ാ�സ�  േരാഗം ബാധി�വ��് ധനസഹായം ന�കി വ��േ�ാ;  എ�ിൽ ഇത്

ലഭി��തി�� മാനദ�ം എ�ാണ്; �തിമാസം എ� �പയാണ് ന�കിവ��ത്;

(ബി) ��ത �ക വ��ി�ി��തി�ം േരാഗിക��് മാസംേതാ�ം തെ� �ക ലഭി��തി���

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മലയി�കീഴ് ആ�പ�ി

3520. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട താ��് ആ�പ�ിയായി നി�േ�ശി�െ��ി�� മലയി�കീഴ് ആ�പ�ിയി�

േപാ�്�ിേയഷ� ഉ�െ�െട�� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) താ��ാ�പ�ി എ� നിലയി� ��ത ആ�പ�ി�െട ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ����തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്?

േരാഗ�തിേരാധ േമഖലയിെല ഫീ�ഡ് വിഭാഗം ജീവന�ാ�

3521. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േരാഗ�തിേരാധ േമഖലകളി� �വ��ി�� ഫീ�ഡ് വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട

േസവനം എ�ാ ജന�ളി�ം എ�ി�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ആേരാഗ� േമഖലയി�  േരാഗ�തിേരാധ േമഖലയി�  ���ൈവസ�മാ�െട ഒഴി�ക�
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നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തി�ം ഫീ�ഡ് വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട �വ��നം

െമ�െ����തി�ം സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മല�റ�് കാ�സ� െസ��

3522. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റ�് ഒ� കാ�സ�  െസ��  ആരംഭി�വാ�  കഴി� സ��ാരിെ� കാല�്

തീ�മാനി�ി��േവാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി 25 ഏ�� �ലം ലഭ�മാ�ിയി��േവാ;

(സി) എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇത് സംബ�ി�് സ�ീരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മല�റം ജി��െട അതി��ിയായ മാ��  െത�ില�ടവി�  കാ�സ�  െസ��  �ാപി�ാ�

സ��ാരിന് സൗജന�മായി വി� ന�കിയ �ല�ം െക�ിട�ം ഉപേയാഗെ���ാ�  എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് ;

(ഇ) ഈ �ല�് എെ��ാം സൗകര��� ഇേ�ാ� ലഭ�മാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(എഫ്) ഇവിെട�ളള െക�ിട��െട ���ി ���ിയാ�ാ� എ�് െചലവ് വ�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ജി) ഈ െക�ിട�ം �ല�ം ഏെ���് കാ�സ�  ചികി� നട�ാ�  ഏെത�ി�ം സ��

സംഘടനക�  സ��ാരിെന സമീപി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�് തീ�മാനമാണ് ഇ�ാര��ി�

സ�ീകരി�ി�ളളത് ?

�ാ�ിക് അരി വിതരണം

3523. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ�ിക് അരി വിതരണം െച��െവ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�, ജന��െട ആശ� അക��തിന് ശാ�ീയ പരിേശാധനക�  ഭ���ര�ാ

വ��് നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  ഏെതാെ� ലാ�കളിലാണ് പരിേശാധന നട�ിയെത�ം,  അതിെ� ഫലം

എ�ായി��െവ�ം െവളിെ���േമാ?

േ�ാമാെകയ� സംവിധാനം
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3524. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െകാ�ം ജി�യി� േ�ാമാെകയ� സംവിധാന�ളള സ��ാ� ആ�പ�ിക�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന��േമാ;

�കയില�് അടിമകളാ��വെര േമാചി�ി��തിനായി നട�ിയ പരിശീലന പരിപാടി

3525. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �കയില�്അടിമകളാ��വെര േമാചി�ി��തിനായി ആേരാഗ�വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�

േഡാ��മാ��ായി  2017  േമയ് അവസാന വാരം തി�വന��ര�് പരിശീലന പരിപാടി

സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരിപാടിയി�  എ� േഡാ��മാ�  പെ���െവ�ം,  എ�് �ക െചലവഴി�െവ�ം

െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ പരിശീലന പരിപാടി�് ഏെത�ി�ം ബ�രാ� മ��് ക�നി�െട പ�ാളി���ായി�േ�ാ;

എ�ി� ഏത് ക�നി എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത ക�നി ഉ�പാദി�ി�� മ��് ഉപേയാഗി�� ചികി�യാേണാ പരിശീലന പരിപാടിയി�

ഉ�െ���ിയത്?

തി�വന��രം ഓഫ് െസ�് ��ിെല ത�ികമാ� നിയമനം

3526. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��് ഡയറ��െട കീഴി�  �വ��ി�� തി�വന��രം ഓഫ് െസ�് ��ിെല

ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ�െട ത�ികമാ� നിയമനം സംബ�ി�് ജീവന�ാരി� നി�ം അേപ�

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവിെല ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ��് ത�ികമാ� നിയമനം വഴി ലഭി�� ഈ ആ��ല�ം

ന�െ��� വിധ�ി�  ബ�െ��വ�  കാലതാമസം വ���തായ പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആേരാഗ�വ��് ഡയറ��െട 15.06.2015 െല FWA1/22093/12DHS ന�� സ��ല�

�കാരം അ�ഹത�� ജീവന�ാ��് ത�ിക മാ�ം വഴി�� �േമാഷ�  ന��തിന് േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െഡ�ിപനി�െട ചികി� സംബ�ി�്സ�കാര� ആ�പ�ിക��ം �ിനി�ക���� നി�േ�ശ��

3527. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�ിെ� വിവിധഭാഗ�ളി�  പട��് പിടി� െഡ�ിപനി�െട ചികി� സംബ�ി�്

സ�കാര� ആ�പ�ിക��ം �ിനി�ക��ം �േത�ക നി�േ�ശ�� ന�കിയി�േ�ാ  ; സ�കാര�

േഡാ��മാ��് �േത�ക പരിശീലനം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) സ�കാര� ആ�പ�ിക�  ഈ േരാഗ�ിന് നട�ിയ ചികി�യിെല പിഴ�ക��ലം േരാഗിക�

��തരാവ�യിെല�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) െഡ�ിപനി�് കാരണമായ ൈവറ�ക�െട സ�ഭാവ�ം സവിേശഷതക�ം സംബ�ി�് ഗേവഷണം

നട�ിയി�േ�ാ;  ഇതിനായി ഏെത�ി�ം �ാപനെ� �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ?

ഭ���ര�ാ വ��ിെല വിവിധ വിഷയ��

3528. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ���ര�ാ വ��ി�  കീഴി�  എ� ജീവന�ാ�  ഏെതാെ� ത�ികകളി�  േജാലി

െച��െവ�ം,  റീജിയണ� ലേബാറ�റികളി� ഉ�െ�െട എ� ത�ികക� ഒഴി� കിട��

എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഭ���ര�ാ വ��ിെ� െെലസ��ം,  രജിേ�ഷ��� �ാപന��െട ജി�

തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േകാ�യം ജി�െയ എറണാ�ളം റീജിയണ� അനലി�ി�� ലേബാറ�റി�െട അധികാര പരിധിയി�

നി�ം തി�വന��ര��് മാ�ിയ��ലം െപാ�ജന����ായ ��ി��്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ��ലം സാധാരണ�ാ��് ഭ�� സാ�ി�ക� പരിേശാധി��തിനായി തി�വന��രം

വെര േപാേക�ി വ�� ��ി��ിന് പരിഹാരം കാ��തിനായി ഇൗ തീ�മാനം

�നഃപരിേശാധി�േമാ?

തി�വന��രം െമഡി�� േകാളജ് ആ�പ�ി�െട അപര�ാ�തക�

3529. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� ജീവ�ര�ാ േക��ിെ� അത�ാഹിത വിഭാഗം േറാഡ് മാ�ഗം അടിയ�ിരമായി

എ�ിേ�രാ� കഴി�� ഭാഗ�് ആയിരി�ണെമ�ിരിെ� തി�വന��രം െമഡി�� േകാളജ്

ആ�പ�ി�െട കാഷ�ാ��ിയി�  എ�ിേ��വാ�  വളെര അധികം ��ി�റേ��

സാഹചര��െ��ളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഏ�ി�  േരാഗിക��് അടിയ�ിരമായി എ�ിേ�രാ�  പാക�ി�  അത�ാഹിത വിഭാഗം

�മീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അത�ാഹിത വിഭാഗ�ി�നി�ം സി.  ടി.  �ാ�, ൈമേ�ാ ബേയാളജി,  എ സി ആ� ലാ�ക�

എ�ിവയിേല�� �ര��ത� േരാഗി�െട �ാഥമിക പരിേശാധനയി� വ��� കാലതാമസം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െമഡി��  േകാേളജ്ആ�പ�ിയിെല േഡാ��, േന�്,  പാരാെമഡി��  �ാഫ് അ�പാതം

വ��ി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;  ഇെ��ി�

ഈ അ�പാതം വ��ി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�നാഗ��ി താ��ി� പനി ബാധി�് മരണമ ട�വ�

3530. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി താ��ി� വിവിധയിനം പനി ബാധി�് 2017 ഏ�ി� 1 �ത� �ൈല 31 വെര

എ� േപ�  മരണെ��;  �ാമപ�ായ�് ��സി�ാലി�ി തല�ി�� കണ�് തരംതിരി�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� ഈ �േദശ�് സ�കാര� ആ�പ�ികളി� ചികി�േതടിയവരി� എ�േപ�

മരണെ��െവ�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െഡ�ിപനിെയ�ം അതി� �തിേരാധെ��ം സംബ�ി� അവേബാധം െപാ�ജന���്

ലഭി��തിന് ആേരാഗ�വ��് നട�ിലാ�ിയ �വ��ന��  എെ��ാെമ�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

ഭ���ര�ാ വ��ിെ� �വ��ന��

3531. �ീ.െക. ആ�സല�

,, പി.വി. അ�വ�

,, സി. െക. ശശീ��

,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ���ര�ാ വ��ിെ� �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) േഹാ��ക�  ,റേ�ാറ�ക�, േബ�റിക�  �ട�ിയവയി�  എെ��ാം പരിേശാധനകളാണ്

നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭ���ര�ാ ക�ീഷണ�െട കീഴി�� അനലി�ി�� ലാ�കെള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�്

ഉയ���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ��ത ലാ�ക��് എ�.എ.ബി.എ�  അ�ഡിേ�ഷ�  ലഭി�ി�േ�ാ;
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വിശദാംശം ന��േമാ?

അ��ാടിയിെല െഎ,സി.ഡി.എസ് ജീവന�ാ��് െ�ഷ�� അലവ�സ് ന��വാ� നടപടി

3532. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടി േമഖലയി�  േജാലി െച�� ആേരാഗ�വ��് ജീവന�ാ��ം,  അ�ണവാടി

ജീവന�ാ��ം അടി�ാന ശ�ള�ിെ� 20% �േത�ക അലവ�സായി അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) അ��ാടിയി�  േജാലി െച�� െഎ,സി.ഡി.എസ്  (ICDS)  ജീവന�ാ��് �ടി �േത�ക

അലവ�സ് ന���ത് സംബ�ി�� ഫയലി� സാ�ഹികനീതി ഡയറ�േറ�് ഒ� തീ�മാന�ം

എ��ാതിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ ഫയലി�  �ട�നടപടി സ�ീകരി�വാ�

ൈവ��തിെ� കാരണം എ�ാെണ�് ഫയ� ന�� ഉ�െ�െട വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ഫയലി�  അടിയ�ിര തീ�മാനം ൈകെ�ാ�് അ��ാടിയിെല െഎ,സി.ഡി.എസ്

ജീവന�ാ��് െ�ഷ�� അലവ�സ് ന��വാ� ഉട� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ��മാ�െട അശാ�ീയ�ചരണ��

3533. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലസ����ം ഇ�ാ��മായ ൈവദ��മാ�  നിലവിെല അംഗീ�ത

ശാ�ീയനിഗമന��െ�തിരായി വാ��ക� �ചരി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ�െ�തിെര ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;

വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ി, െവ�പക� സി.എ�്.സി. എ�ിവ�െട െക�ിട��

3534. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ി, െവ�പക� സി.എ�്.സി. എ�ിവ�െട എ�്.ടി. കണ��

ലഭി�ാ��ം പണി ���ിയാകാ��മായ െക�ിട��െട ���ിയ ഡി.പി.ആ�. സ��ാരി�

സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) െവ�പക�  സി.എ�്.സി.യി�  1.5  േകാടി �പ �ട�ി അ�ിവാരം മാ�ം ���ീകരി�

െക�ിട�ിെ� ബാ�ി പണിക� ���ീകരി�ാ� ഏെത�ാം നടപടിക� സ�ീകരി�;

(സി) െവ�പക� സി.എ�്.സി.യി� ദിനം�തി എ� േരാഗിക� ചികി� േതടി വ��; എ� േപ��്

കിട�ി ചികി�ി��തി�� സൗകര�ം ഉ�് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െവ�പക�  സി.എ�്.സി.യി�  �തിയ ത�ികക�  ��ി�ാ�  നടപടി സ�ീകരിേ�ാ എ�്
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വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ�വ��ിെല ഫീ�ഡ് വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട �ാന�യ�ം

3535. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ിെല �നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ്  II  ത�ികയി� നി�് െഹ��്

ഇ�െ��� േ�ഡ് I ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

എ�ാണ് ഇതിന് തട�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാന�യ�ം നട��തിെ� ഭാഗമായി ഉ�ാ�� �നിയ�  െഹ��് ഇ�െ���

േ�ഡ് II ഒഴി�കളിൽ നിയമനം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ചികി�യി�ാെത തമി�ാട് സ�േദശി �ീ. ��ക� മരി�ാനിടയായ സംഭവം

3536. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചികി�യി�ാെത തമി�ാട് സ�േദശി �ീ.  ��ക� മരി�ാനിടയായ സംഭവ�ിേ�� സ�ീകരി�

നടപടിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) മരണാസ�നായ േരാഗിെയ  5 ആ�പ�ികളി� മാറി മാറി �േവശി�ി�ി�ം ചികി� ന�കാ�

കഴിയാെത വ� സാഹചര�ം േകരള�ി�  ഇനി ആവ��ി�ാതിരി��തിന് എെ��ാം

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

(സി) മരണെ�� ��കെ� ��ംബ�ിന് ആശ�ാസധനസഹായം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

മാധ�മ�ളി� മ��ക�െട പരസ���

3537. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാധ�മ�ളി� മ��ക�െട പരസ��� വ�േതാതി� വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േഡാ��മാ�െട നി�േ�ശമി�ാെത പരസ���െട അടി�ാന�ി�  േരാഗിക�  ഇ�രം

മ��ക�  ഉപേയാഗി��ത് ��തരമായ ആേരാഗ� �����് ഇടവ��െമ�തിനാ�

ഇ�രം പരസ��� നിേരാധി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മ��ക��് പരസ�ം ന�കാ� പാടിെ�� നിയമം നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േതാ����് �ാഥമികാേരാഗ� േക�ം

3538. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െകാടിയ��  �ാമപ�ായ�ിെല േതാ����് �ാഥമികാേരാഗ� േക�ം അ�വദി�ണെമ�

ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത അേപ��െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(സി) േതാ����് �ാഥമികാേരാഗ� േക�ം അ�വദി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�് അറിയി�ാേമാ?

�ണേമ��ളള�ം സൗഹാ��പര�മായ േസവനം

3539. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ആ�പ�ികളി� വ�� േരാഗിക��് �ണേമ��ളള�ം സൗഹാ��പര�മായ േസവനം

ഉറ�് വ���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) െമഡി��  േകാേള�ക�, ജി�ാതല ആ�പ�ിക�  എ�ിവിട�ളിെല ഒ.പി.ക�

േരാഗീസൗ�ദപരമാ��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഒ��േ�ഷണ� െതറാ�ി�ക�െട നിയമനം

3540. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ർണ മാനസിക ആേരാഗ� പ�തിയിെല എ� പകൽ വീ�കളിൽ ഒ��േപഷനൽ െതറാ�ി

ബി�ദം ഉ�വെര നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) സ�ർണ മാനസിക ആേരാഗ� പ�തിയിൽ ഒ��േപഷനൽ െതറാ�ി�ിെ� അഭാവ�ിൽ

േസാഷ�ൽ വർ�ർ എ� ത�ികയിൽ ആെള നിയമി��തി� പകരം ഒ��േപഷനൽ

െതറാ�ി�ിെ� േയാഗ�തയിൽ എം എസ് ഡ�� ഉൾെ���ിയി�� നടപടി ശരിയാേണാ; ��ത

േയാഗ�ത �ന� നി��യി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പകൽ വീ�കളിൽ ഒ��േപഷനൽ െതറാ�ി അ�ി�ൻസ്  (ൈടലർ/�ാ�്

ഇൻ��ർ/ൈബൻഡർ)  എ�ീ ത�ികകൾ ഉൾെ���ാെത  3  �ാഫ് േന�്,  3  �ീനിങ്

��ർൈവസർ എ�ി ത�ികക� ഉ�െ���ിയതിെ� ആവശ�കത എ�ാണ്;��ത �ാഫ്

പാേ�ൺ �ന�നി��യി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  �നരധിവാസ�ിെ� ഭാഗമായ

�ിനി�ൽൈസേ�ാളജി�്  ,ൈസ�ാ�ിക് േസാഷ�ൽ വർ�ർ എ�ിവ�െട ത�ികകൾ

എ�െകാ�് ഉൾെ���ിയി�ിെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പകൽ വീ�ക�െട �വർ�ന�െള വിലയി���തി�� മാനദ�ം എ�ാണ്; എ�ാ പകൽ

വീ�ക�െട�ം �ഗമമായ നട�ി�ിന് ആവശ�മായ ഫ�് ഗവെ��റ് വകയി��ിയി�േ�ാ?

(ഇ) േകരള�ിെല  3  മാനസികാേരാഗ� േക��ളിൽ ഒ��േപഷനൽ െതറാ�ി�ിെ� �തിയ
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ത�ികകൾ  (��ർ  -  2,  േകാഴിേ�ാട്  -  2,  തി�വന��രം  -  3)  ��ി��തി��

െ�ാേപാസലിെ� �ടർനടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�പ�ികളി� നി�് പക�� േരാഗം

3541. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല െകാ�മ�  പ�ായ�ിെല അ�ാടി��  ഭാഗ�്

കാ�പ�ികളി� നി�ം മ�ഷ�രിേല�് പക�� െച�ക� ക�� ആേരാഗ�����ാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േരാഗ�ിന് ക ൃത�മായ ചികി� ലഭ�മാകാ� സാഹചര��ി� ��ത വിഷയ�ിേ�� ഒ�

പഠനം നട��തി�ം അടിയ�രമായി ചികി� ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ിേ��  �ട�നടപടി സ�ീകരി��തിനായി ബ�െ�� ഇതര വ��ക�മായി

സഹകരി�് സം�� േയാഗം വിളി��തിന് ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) േരാഗം ബാധി� തേ�ശവാസിക��് സൗജന� ചികി� ലഭ�മാ��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഫാ�മസി�ക�െട �തിയ ത�ികക�

3542. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല ഒ.പി.വിഭാഗ�ളി�� േരാഗിക�െട വ��നവിന��തമായി ആ��ം

പ�തി �കാരം ഫാ�മസി�ക�െട �തിയ ത�ികക�  ��ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

ഫാ�മസി�ക�െട നിയമനം

3543. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�േപാ�ം ഫാ�മസി േയാഗ�തയി�ാ�വ�  മ��് വിതരണം

നട��തായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ��് വിതരണ�ിന് ഫാ�മസി�ിന് മാ�െമ അധികാര��െവ� േകരള ൈഹേ�ാടതി വിധി

നിലവി��േ�ാ� അതിന് വി��മായ നടപടിക� സ�ീകരി��േ�ാ; എ�ി� എ�െകാെ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ��ം പ�തിയി�  14  ജി�ക��മായി എ� ഫാ�മസി�ക�െട ത�ികയാണ് ��ി�ത്;

േഡാ��മാ�, േന�മാ�, ലാബ് െട�ീഷ�� എ�ിവയിൽ എ� ത�ികക� വീതം ��ി�ി��് ;
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(ഡി) ഫാ�മസി�ക�െട ത�ിക ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി ��ി�് നിലവി�� ഫാ�മസി�് േ�ഡ്

II  (കാ�ഗറി ന��  11/2015)  ലി�ി�  നി�ം നിയമനം നട�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സാ�ഹ�ാേരാഗ�േക�ം-െ�ഷ�ാലി�ി �ണി�ക�

3544. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

എല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല തല�ള��  സാ�ഹ�ാേരാഗ�േക��ി�  ഏെത�ാം

െ�ഷ�ാലി�ി �ണി�കളാണ് ��തായി ആരംഭി��െത� വ��മാ�ാേമാ;  അവ�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

108 ആം�ല��ക�

3545. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� േസവനം നട��  108 ആം�ല��കളി� പലതി�ം ജീവ�ര�ാ

ഉപകരണ��ം പരിേശാധനാ ഉപകരണ��ം �വ��ന�മമെ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജി�ാ കള��െട േന�ത��ി�� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനമാേണാ ഈ ആം�ല��ക�െട

�വ��നം നിയ�ി��ത്;

(സി) േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി യഥാസമയം േയാഗം േച��് തീ�മാന��  ൈകെ�ാ�ാ�താണ് ടി

ആം�ല��ക�െട േശാച�ാവ��് കാരണെമ�ത് വ�തയാേണാ;  എ�ി�  ക�ി�ി

കാലാകാല�ളി� േയാഗം േച��് 108 ആം�ല��ക�െട �വ��നം വിലയി��ി അവെയ

കാര��മമാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എയിംസ് (AIIMS)

3546. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

എയിംസ്  (AIIMS)  �ാപി��തിനായി േകരള�ി�  �ലെമ��് ���ിയായി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

മല�റം ജി�യിെല �ാഫ് നഴ്സ് (േ�ഡ് II) റാ�് ലി�്

3547. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മല�റം ജി�യിെല �ാഫ് നഴ്സ് - േ�ഡ് II (കാ�ഗറി നം. 201/2010) റാ�് ലി�ി� നി�ം

നാളി�വെര എ� േപെര നിയമി�;  ജനറ�, സംവരണ വിഭാഗ�ളിെല നിയമന വിവര��

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��ത്;  ��തായി ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��്

െച�ി�േ�ാ; ��ത ഒഴി�കളിേല�് ഈ ലി�ി� നി�് തെ� നിയമനം നട�േമാ;

(സി) ആ��ം പ�തിയിേല�� നഴ്�മെര ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം

നിയമി�വാ�േ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ഒഴി�ക�ം നിയമന�ം സംബ�ി�് വിശദാംശം

ന��േമാ?

പ�നംതി� ജി�യിെല ഫാ�മസി�് േ�ഡ്-II റാ�് ലി�്

3548. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യിെല സ��ാ� ആ�പ�ികളി� േയാഗ�രായ ഫാ�മസി�മാ�െട അപര�ാ�ത

�ല�� ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത അപര�ാ�ത പരിഹരി��തിന് ' ആ��ം' പ�തിയി��െ���ി ആ�പ�ികളി�

ഫാ�മസി�മാ�െട അധിക ത�ികക� ��ി��തി�ം, നിലവി�� ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം

നട��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഫാ�മസി�് േ�ഡ്-II ത�ികക�

3549. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ം പ�തിയി� ഫാ�മസി�് േ�ഡ്-II ത�ികക� ��ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ.പി. യി�ളള വ��നവ് അ�സരി�് PHC, CHC, THQH, DH എ�ിവിട�ളി� അധിക

ഫാ�മസി�് ത�ിക ��ി�് നിയമനം നട�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) മാനസിക ആേരാഗ� പ�തികളി�ം,  െപയി�  ആ�് പാലിേയ�ീവ് വിഭാഗ�ി�ം മ��്

വിതരണ�ിന് ഫാ�മസി�കെള നിയമി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ?

�തിതരംഗം പ�തി

3550. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ികളിെല �വണൈവകല�ം മാ��തി�� പ�തിയായ �തിതരംഗം ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  2016  േമയ് മാസ�ി� േശഷം അേപ� ന�കിയ എ� ��ിക��് ഈ പ�തി
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�കാരം ധനസഹായം അ�വദി�; ഇെ��ി� കാരണെമ�ാണ്;

(സി) 2016 ന് ��് സ�ജറി നട�ിയ ��ിക��് �ട�ചികി��് ധനസഹായം അ�വദി��േ�ാ;

ഇെ��ി� അടിയ�രമായി ഇ�ാര��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

�ീക�െ�തിേര നട�� ൈലംഗിക �ഷണ��

3551. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, എസ്.ശർ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ വനിതാ ക�ീഷ� നട�ിയ പഠന�ി�, എ�പത് ശതമാനം �ീക�ം െതാഴിലിട�ളി�

ത��െ�തിെര നട�� ൈലംഗിക�ഷണ�െള��ി പരാതിെ���ിെ�� കെ���

സംബ�ി�് ക�ീഷ� അ���� നട�ിയി�� െവളിെ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ീക�െ�തിെര നട�� വിവിധതര�ി�� പീഡന��െ�തിെര നിരവധി നിയമ��

നിലവി�െ��ി�ം �രിപ�ം ഇരക�ം പരാതിെ�ടാ�  ത�ാറാകാ�തിെ� കാരണം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) �ഷണ�ിെനതിെര �തികരിേ��തിനായി �ീകെള േബാധവ��രി��തിന് സം�ാന

വനിതാ ക�ീഷ�ം മ�് ഏജ�സിക�ം നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ?

എം.ബി.ബി.എസ് അ�ിഷ�േവ�ി േ�ാെ��സ്

3552. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.ബി.ബി.എസ്  /  ബി.ഡി.എസ് അ�ിഷ� േവ�ി ഈ വ�ഷം േ�ാെ��സ്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) േ�ാെ��സ് ത�ാറാ�ിയി�ിെ��ി�  ഇ� സംബ�ി�് എ� വി�ാപന��  സി  .ഇ.  ഇ

(എ���സ് ക�ീഷണ�) �റെ��വി�ി��്; ആയത് ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) വി�ാപന�� സ��ാരിന് ന�കി ഉ�ര�കളാ�ി �റെ��വി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

ൈമേനാറി�ി,  NRI  (എ�.ആ�.ഐ)  സീ�കളിേല�് ക�ീഷണ�  എ� വി�ാപനം

�റെ��വി�ി��്  ;  ഇ�െന �റെ��വി� വി�ാപന���് സ��ാരി�  നി�ം അ�മതി

ലഭി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

ഇ��ി െമഡി�� േകാളജിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

3553. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇ��ി ഗവ�െമ�റ് െമഡി�� േകാേളജിെ� നി��ാണ �വ��ന���് നാളി�വെര എ�

�കയാണ് അ�വദി�ി��ത്; ഈ ���ി സംബ�ി�് അ�വദി� �കക�െട വിശദാംശ��

ഇനം തിരി�് ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ��ത നി��ാണ�ിനായി ഇതിനകം എ�

�ക�െട ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) നട�സാ��ിക വ�ഷം ഇ��ി െമഡി�� േകാേളജിനായി എ� �കയാണ് നീ�ിെവ�ി��ത്;

നി��ാണ ���ിക��ായി എ� �ക�െട ഭരണാ�മതി ന�കാനാണ് നി�യി�ി��ത്;

വ��മാ�േമാ ?

ദ�� വിദ�ാ��ിക��� ൈ�ഫ�റ്

3554. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�ാ�യ ദ��  േകാേള�കളി�  ബി�ദാന�ര ബി�ദ�ിന് പഠി��

വിദ�ാ��ിക�� സ��ാ� അ�വദി�ിരി�� ൈ�ഫ�റ് എ� �പയാണ് ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിദ�ാ��ിക��്,  �ല� േജാലി�് �ല�േവതനം എ� നില�് സ��ാ�  ദ��

േകാേള�കളിെല വിദ�ാ��ിക�� ന��� അ��ം �ക ൈ�ഫ�റ് ന�േക�തേ�  ;

വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�കാരം വിദ�ാ��ിക�� ൈ�ഫ�റ് ആയി അ�വദി�� ��ണ �ക�ം യഥാസമയം

വിദ�ാ��ിക�� ലഭി��േ�ാെയ�് ഉറ�വ��ാ�  എെ��ി�ം സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ��ത ൈ�ഫ�റ് വിദ�ാ��ിക�െട ബാ�് അ�ൗ�ി� േനരി�് നിേ�പി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

സ�ാ�യ േന�ിംഗ് അേലാ�്െമ�്

3555. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ േന�ിംഗ് �േവശന�ി� േവ�ി എ���സ് ക�ീഷണ� അേലാ�്െമ�് നട�വാ�

എ�ാണ് നി�യി�ി��ത്  ;  അത് യഥാസമയം നട�ാതി�� കാര�ം സ��ാ�

പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) യഥാസമയം അേലാ�്െമ�് നട�ാ�തിനാ� അ�ഹരായ ��ിക��് ��ത േകാേള�കളി�

അ�ിഷ� ലഭി��േ�ാെയ� കാര�ം വിശദമായി പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

ഫാ�മസി േകാേള�കളി� ഫാം-ഡി േകാ�്
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3556. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെതാെ� ഫാ�മസി േകാേള�കളി�  ഫാം-ഡി  (Pharm.D)  േകാ�്

നട���്;നിലവി� എ� വിദ�ാ��ിക��ാണ് ഓേരാ വ�ഷ�ം �േവശനം ന���ത്;

(ബി) നിലവി� ഫാം-ഡി േകാ�ിന് ഈടാ�� ഫീെസ�യാണ്;

(സി) സം�ാന സ��ാരിെ� കീഴി�ളള ഏെത�ി�ം ഫാ�മസി േകാേള�കളി�  ഈ േകാ�്

നട��േ�ാ;ഇെ��ി� കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) തി�വന��ര�ം േകാഴിേ�ാ�ം ഉളള സ��ാ� ഫാ�മസി േകാേള�കളി� ബി-ഫാം,  എം-ഫാം

േകാ�ക� നട��േ�ാ;ഉെ��ി� ഏത് വ�ഷമാണ് ��ത േകാ�ക� ആരംഭി�ത്;

(ഇ) സ��ാ� േമഖലയി� എം-ഫാം േകാ�ക� ആരംഭി�േശഷം �ട�ിയ സ�ാ�യ േകാേള�കളി�

ഫാം-ഡി േകാ�ിന് അ�മതി ന��േ�ാ�  എ�ാ സൗകര���ളള സ��ാ�  േമഖലെയ

ഇ�ാര��ി� അവഗണി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിന് വാ�ാനം െച� എയിംസ്

3557. �ീ.സി.���

,, െക. ദാസ�

,, പി. ഉ�ി

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് വാ�ാനം െച� എയിംസ് അ�വദി�ാ� േക� സ��ാ� ത�ാറായി�േ�ാ;

ഇതി� വിഘാതമായി എെ��ി�ം കാര���  ��ി�ാണി�ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�്

േക�സ��ാ� നയം തി��ാ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം െമഡി��  േകാെളജിെന എയിംസ് നിലവാര�ിേല�് ഉയ��െമ�

�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി� നട�ി വ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) െമഡി�� േകാെള�ക�, ജി�ാ ആ�പ�ിക�, ജനറ� ആ�പ�ിക� , താ��് ആ�പ�ിക�

എ�ിവ�െട നവീകരണ�ിനായി മാ�� വി�� പാേ�ജി� ഉ�െ���ി ഏെ��� നട��

���ിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

നീ�്പരീ��െട അടി�ാന�ി� െമഡി�� അ�ിഷ�

3558. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം

സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീ�് പരീ��െട അടി�ാന�ി�  സം�ാന�് െമഡി��  അ�ിഷ�  നട�േ�ാ�  മ�്

പരീ�ക��് േവ�ി ത�ാറാ�� േ�ാെ��സി� െമഡി�� അ�ിഷെ� നിബ�നക� �ടി

�ത�മായി ഉ�െ�ാ�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(ബി) എൻ  .ആർ  .ഐ അ�ിഷ�േവ�ി എ� വി�ാപന��  �റെ��വി�ി��്;  നിലവി��

വി�ാപനം ഏതാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈമേനാറി�ി അ�ിഷ�േവ�ി മതസംഘടനക�െട ശിപാ�ശക�  സ�ീകരി�ണെമ�

നി�േ�ശെ��റി�് വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  ഈ ഉ�രവ് റ�് െച�ി�േ�ാ  ;

വ��മാ�േമാ ?

മണി�ാ� സ��കലാശാല�െട BSc MLT േകാ�്

3559. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണി�ാ�  സ��കലാശാല�െട ബി.എസ് സി എം  .എൽ  .ടി േകാ�് പാ�ായി�ളളവ��്

ആേരാഗ� വ��ിെ� കീഴി�ളള ഏെത�ാം ലാ�കളി� േജാലി െച�വാ�ളള േയാഗ�ത��് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എ�്.ആ�.ഡബ�.എസ് (KHRWS) െ� കീഴി�ളള എ.സി.ആ� (ACR) ലാ�കളി� ചീഫ്

ലാബ് െട�ീഷ��, ലാബ് െട�ീഷ��  ത�ികകളി�  േജാലി െച�വാ�  മണി�ാ�

സ��കലാശാല�െട ബി.എസ് സി എം .എൽ .ടി േകാ�് പാ�ായി�ളളവ��് സാധി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.�ി. �ം മ��്�ാമ�ം

3560. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.�ി.  നിലവി�  വ�േതാ��ടി ജീവ�ര�ാ മ��ക�  ഉ�െ�െട�� മ��ക��്

സം�ാന�് �ാമം േനരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജി.എസ്.�ി. ഏ�െ���ിയത് �ലം വിപണിയി� മ��ിന് വില�റവ് ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) മ��് �ാമം പരിഹരി��തി�ം,  അവശ�മ��ക�െട ലഭ�ത ഉറ�വ���തി�ം സ��ാ�

തല�ി� ഏ�െ���ിയ സംവിധാനം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഔഷധ �ണനിലവാര പരിേശാധനാ ലാ�ക�

3561. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ് ക�േ�ാ�  വ��ിെ� കീഴി�� ഔഷധ �ണനിലവാര പരിേശാധനാ ലാ�ക�

സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് �വ��ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ഇ�രം ഒ� ലാബ് �ാപി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകരള െമഡി�� സ��ീസ് േകാ��േറഷ� വിതരണം െച� മ��ക�െട കണ�ക�

3562. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െമഡി�� സ��ീസ് േകാ��േറഷ� സ��ാ� ആ�പ�ികളി�െട വിതരണം െച��

മ��ക�  ഏെത�ാം മ�� ക�നിക�െടതാണ്  ;  കഴി�  5  വ�ഷമായി ഏെത�ാം

ക�നികളി�  നി�് എ� �ക�െട മ�� വാ�ിെയ�� വിശദാംശം വ�ഷം തിരി�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകരള െമഡി��  സ��ീസ് േകാ��േറഷ�  കഴി�  5  വ�ഷം േകരള ��സ് ആ�്

ഫാ�മസ��ി�� ലിമി�ഡി� നി�ം എ� �ക�െട മ��ക� വാ�ിെയ�� വിവരം വ�ഷം

തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത േകാ��േറഷ� കാ�ണ� ഫാ�മസി, സൈ�േകാ/മാേവലി െമഡി�� േഷാ�ക� , നീതി

െമഡി��  േ�ാ�ക�  എ�ിവ�് കഴി�  5  വ�ഷമായി എ� �ക�െട മ��കൾ വി�ന

നട�ിെയ�ം അവ ഏെത�ാം ക�നിക�െടെത��� വിശദാംശം വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

വ�ാജ സൗ�ര� വ�ധക വ���െട വി�പന

3563. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാജ സൗ�ര� വ�ധക വ���െട വി�പന വ�ാപകമാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെനതിെര �ഗ് ക�േ�ാ�  വിഭാഗം എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ�ാജ സൗ�ര�വ�ധക മ��ക� പിടിെ���ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഏെത�ാം �ല�ളി�  നി�് ഏത് തര�ി�ളള മ��കളാണ് പിടിെ���െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) വ�ാജ സൗ�ര� വ�ധക വ���  വി�പന നട�ിയതിന് എ� േക�ക�  ആ�െ�ാെ�

എതിെര എ��ി�െ��ം ��ത േക�കളിേ�� സ�ീകരി� ശി�ാ നടപടിക� എ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

ജ�ഔഷധി േഷാ�ക�

3564. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് എ� ജ�ഔഷധി േഷാ�കളാണ് �വ��ി��ത്;  �തിയതായി എ�

േഷാ��ക��് അ�മതി ലഭ�മായി��്;

(ബി) ജ�ഔഷധി േഷാ�ക�  അ�വദി���മായി ബ�െ�� പരാതിക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഈ വിഷയം േക�സ��ാരിെ� ��യി�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് ജ�ഔഷധി േഷാ�ക�  അ�വദി���മായി ബ�െ��് ഉ�ായി�ളള

ആേരാപണ�ളി�  എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട��േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് തല�ി�ളള

അേന�ഷണമാണ് നട�വ��ത്; ഇ� സംബ�ി�് േക� സ��ാ� ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള

അേന�ഷണം ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

നാ�േ�ാ�ിക് വിഭാഗ�ി�െപ�� മ��ക�െട ��പേയാഗം

3565. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാ�േ�ാ�ിക് വിഭാഗ�ി�െപ�� മ��ക�െട ��പേയാഗം

വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� ��പേയാഗം കെ���തിനായി എൈ�സ് വ��മായി സം�� പരിേശാധന

നട�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��സ് ആ�് നാ�േ�ാ�ി�് ആ�് �കാരം ൈലസ�സ് ന�കിയി�� നാ�േ�ാ�ിക്

മ��ക�െട ��പേയാഗം മ��് വ�ാപാര �ാപന�ളി�  നട��േ�ാ എ�്

ഉറ�വ���തിന് �ിരം പരിേശാധന നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�സംബ�ി� പരാതികളിേ�േലാ അറിയി�കളിേ�േലാ കാലതാമസം �ടാെത ക�ശന

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) േമ��റ� ആ�ിെല നിയമ�� ലംഘി�െകാ�് സൗ�ര�വ��ക ഉ���� വി���ത്

തട��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േഹാമിേയാ ഡി��സറിക�

3566. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  നിലവി�  എ� േഹാമിേയാ ഡി��സറിക�/ആ�പ�ിക�

നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േഹാമിേയാ ഡി��സറിക�  നിലവി�ാ� എ� പ�ായ�ക�  ഉ�്  ;  ഇവിട�ളി�

ഡി��സറിക� എേ�ാ� അ�വദി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?
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നാ�ൈവദ� പരിപാലനം

3567. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� പാര�ര� ൈവദ�ശാ� ശാഖകെള �ന��രി��തി�ം ഇവയിെല ചികി�ാ

വിധിക� ഏേകാപി�ി��തി�ം എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നാ�ൈവദ�ചികി�ാ വിധികളായ സി�-മ��-�നാനി-വിഷ ചികി�ാ,ആവി�ളി-പ�ില ചികി�

എ�ിവ ഏേകാപി�ി�് ഇ�രം ൈവദ��ാെര ഒ� �ട�ീഴി�  െകാ�് വ�് ഇവ�െട

ചികി�ാേമഖലയിെല വ�ാജ�ാെര കെ��ി നാ� ചികി��് നിയമ പരിര� ന���തിന്

നിയമനി��ാണം െകാ�് വ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പാര�ര� നാ� ൈവദ� ചികി�ാ ഫല�ദമാെണ� വ�ത െപാ� സ�ഹ�ി�  എ�ി�ാ�

സ��ാ� തല�ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഔഷധിെയ വി�ലീകരി��തി�ം െ�ാഫഷണ� മികേവാെട രാജ�െ� ��ഖ ക�നിയാ��തി�ം

നടപടി

3568. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഔഷധിെയ വി�ലീകരി��തി�ം െ�ാഫഷണ�  മികേവാെട രാജ�െ� ��ഖ

ക�നിയാ��തി�ം േകാഴിേ�ാട് ഐ.ഐ.എം. നട�ിയ പഠന റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; ��ത

റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത ശിപാ�ശക� നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഔഷധി നി��ി�� മ��ക�  സ��ാ�  ആ��േവദ ആ�പ�ിക�, ഡിെ��സറിക�,

ഔഷധ ഏജ�സിക� എ�ിവ�് കഴി� ര� മാസമായി ന���ി� എ�ത് വ�തയാേണാ;

എ�ി� അതിന് കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) ഔഷധി നി��ി�� മ��ക�  ആ��േവദ ആ�പ�ികളി�ം ഡിെ��സറികളി�ം

അടിയ�ിരമായി എ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപരാ� ആ��േ�ദ ആ�പ�ി�െട വികസനം

3569. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� െകാടകര പ�ായ�ിെല േപരാ� ആ��േ�ദ ആ�പ�ി�െട

വികസനം സംബ�ി� അേപ�യി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ി�െട വികസന�ിനായി അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഏകദിന വസതി

3570. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന നഗര�ി�  തനിെ��� �ീക��് �ര�ിതമായ താമസ സൗകര�ം

ഒ���തിനായി ഏകദിന വസതി �ാപി�വാ� ഉേ�ശ��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി എ�ാ ജി�കളി�ം നട�ിലാ��തിെന�റി�് ആേലാചി�േമാ?

േദശീയ വനിതാ ശാ�ീകരണ മിഷെ� സഹായേ�ാെട�� പ�തിക�

3571. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ വനിതാ ശാ�ീകരണ മിഷെ� സഹായേ�ാെട എെ�ാെ� പരിപാടികളാണ്

സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മിഷെ� പ�തിക� നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് വനിതക��ാ��

റിേസാ�് െസ��  �പീ�തമായി�േ�ാ;  ഈ പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് ഏെത�ി�ം

�ാപനെ� �മതലെ���ിയി�േ�ാ എ�ം എെ�ാെ� �വ��ന��  നാളി�വെര

നട�ിയെത�ം വ�കതമാ�േമാ?

വനിതാ ക�ീഷെ� �വ��ന��

3572. �ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.െക. ബാ�

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനിതക�  േനരി�� വിവിധ ����  പരിഹരി��തിന് വനിതാ ക�ീഷ�

എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ് നട��ത്;

(ബി) ഗാ�ഹിക പീഡന�ി�ം മ�് അതി�മ���ം വിേധയരായ �ീകെള താ��ാലികമായി

താമസി�ി��തിനായി ക�ീഷന് കീഴി�  േഷാ��് േ� േഹാം �വ��ി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;
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(സി) വിദ�ാ��ികെള േബാധവ��രി��തിനായി എ�ാ ജി�കളി�ം ��  േകാേളജ് തല�ളി�

'കലാലയ േജ�ാതി' എ� പരിപാടി സംഘടി�ി�് വ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വനിതാ ക�ീഷ� എ�ാ ജി�കളി�ം വിവാഹ��� ശി��ശാല നട�ി വ��േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ?

ആശ�ാസ കിരണം പ�തി

3573. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആശ�ാസകിരണം പ�തിയ�സരി�് നിലവി�  എ� േപ��് ധനസഹായം ന���െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയ�സരി�് ലഭി� അേപ�കളി�  എ�െയ�മാണ് തീ��് ക�ി�ാ�

ബാ�ി��ത് ; ജി� തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; ബാ�ി�� അേപ�കളി� എേ�ാൾ

തീ��് ക�ി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

വികലാംഗ േ�മ േകാർ�േറഷെ� ജാമ�വ�വ�ക�

3574. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.�രളീധര�

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ പ�തികളി�  വാ� അ�വദി��തി�� വികലാംഗ േ�മ േകാർ�േറഷെ�

ജാമ�വ�വ�ക� ഭി�േശഷി�ാ��് ��ി���ാ��താെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ജാമ� വ�വ�ക� ല�കരി�് ഭി�േശഷി�ാ�െട ��ി��് ല�കരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േസാഷ�� െസക�രി�ി മിഷ�

3575. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസാഷ��  െസക�രി�ി മിഷ�  വഴി ന��� സഹായ��  വിതരണം െച�ാ�  മാസ�ളായി

കാലതാമസം ഉ�ാ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ സമയബ�ിതമായി ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വ��മാ�ാേമാ?

െഷ��� േഹാം പ�തി
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3576. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) യാചക��േവ�ി കഴി� സ��ാ�  �ഖ�ാപി� െഷ���  േഹാം പ�തി എവിെടെയ�ാം

നട�ാ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) യാചക�േട�ം നാേടാടിക�േട�ം �നരധിവാസ�ിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) മല�റ�് �ാപി�െമ�് �ഖ�ാപി� െഷ��� േഹാമിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ?

സാ�ഹ�നീതി വ��് �േഖന�� സഹായ പ�തിക�

3577. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിട�് േരാഗിക��ം അവെര പരിചരി��വ��ം സാ�ഹ�നീതി വ��് �േഖന എെ�ാെ�

സഹായ പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കിട�് േരാഗിക��ം അവെര പരിചരി��വ��ം �തിമാസം ന��� സഹായധനം

വ��ി�ി�ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ� ന��� സഹായധനം �ട�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�് ഭി�ലിംഗ�ാ�െട േ�മ�ിനാ�� പ�തിക�

3578. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�ലിംഗ�ാ�െട േ�മ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി

വ��െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാരിെ� ആദ� ബജ�ിൽ പാർശ�വൽ�രി�െ��വർ�ായി വകയി��ിയ �കയിൽ

നി�ം ഭി�ലിംഗ�ാ�െട േ�മ�ിനായി െചലവഴി� �ക എ�െയ�റിയി�ാേമാ;  ഇത്

ഏെത�ാം പ�തികൾ�് േവ�ിയാണ് െചലവഴി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ഭി�ലിംഗനയം �പീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദമാ�ാേമാ?

തലേ�രിയിെല അനാഥ മ�ിരം

3579. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തലേ�രിയി�  അനാഥ മ�ിരം പണി���മായി ബ�െ�� ���ി�െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ���ീകരണ�ിന് എെ��ാം തര�ി�� നടപടികളാണ് ഇ�വെര

സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

അംഗ�വാടിക�െട േശാചനീയാവ�

3580. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അംഗ�വാടിക�െട േശാചനീയാവ� സംബ�ി�് വിശദമായ പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  േശാചനീയാവ� പരിഹരി��തിന് എെ��ാം മാ���ളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

��സദന�ളിെല അേ�വാസികെള സംബ�ി� വിവര��

3581. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� �വ��ി�� ��സദന�ളിെല അേ�വാസിക�െട വ��മായ വിവര��

ലഭ�മാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ��് ആധാ�കാ�ഡ് അട��� തിരി�റിയ� േരഖക� ന���തി�ം എ�ാവ��ം അവ

ഉറ�വ���തി�ം നിലവി� എ� �മീകരണമാണ് ഏ�െ���ിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ��് സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�ക� ഉറ�വ��ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അംഗ�വാടികളിെല ധാന���െട�ം �രക േപാഷക��െട�ം �ണനിലവാരം

3582. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അംഗ�വാടികളി� ഉപേയാഗി�� ധാന���െട�ം �രക േപാഷക��െട�ം

�ണനിലവാരം ഉറ�വ��ിയി�ാേണാ ഇവ വിതരണം െച��െത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?
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ഭി�േശഷി�ാ��ായി വികലാംഗ േ�മ േകാ��േറഷെ� പ�തിക�

3583. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, സി.െക. ഹരീ��

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാ��ായി വികലാംഗ േ�മ േകാ��േറഷ�  സ�യംെതാഴി�  പ�തി

നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) തീ��ം അതിതീ��മായ ൈവകല��ളള,  എ�് വയ�ിന് താെഴ�ളള ��ിക�െട േപരി�

�ിരനിേ�പം നട��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േദശീയ വികലാംഗ ധനകാര� വികസന േകാ��േറഷെ� വാ�ാ പ�തി �കാരം

സ�യംെതാഴി�/വിദ�ാഭ�ാസ വാ�യായി എ� �പ അ�വദി�ി�െ��ം ഈ പ�തി �കാരം

വാ� എ�� ബി.പി.എ�. വിഭാഗ�ിന് വാ�ാ സ�ിഡി ന�കിയി�േ�ാ എ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

ബി പി എ� പ�ിക

3584. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ബി പി എ�  പ�ികയി�  ��തായി ആ�കെള ഉ�െ���േ�ാ�  ഇവെര േ��് �ളി�

ഉ�െ����തി�പകരം അതാത് ജി�കളിെല ��ഗണനാ പ�ികയി�  ഉ�െ���ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ബി. പി. എ�. വിഭാഗെ� കെ��ാ�� മാനദ���

3585. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�

സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബി. പി. എ�. വിഭാഗെ� കെ��ാ�� മാനദ��� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ബി.  പി.  എ�. വിഭാഗ�ി�െ��വെര �തിയ പ�ികയി�  എ.  പി.  എ�

വിഭാഗ�ി�െ���ിയിരി��ത് സംബ�ി�് ലഭി� പരാതികളി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക�െട

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  ലഭി� പരാതിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  ജി� തിരി�� കണ�്

എ�െയ�ം അതി� എ�െയ�ം പരിഹരി� എ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ി� നി�് എ� പരാതിക� ലഭി�െവ�ം അവയിേ�� സ�ീകരി�

നടപടി വിവര��ം വ��മാ�േമാ?
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ജി.എസ്.ടി. വ�തി�േശഷം വിലവ��ന

3586. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി.  നിലവി�  വ�തി�േശഷം അവശ�സാധന��െട�ം േഹാ��

ഭ�ണ��െട�ം വില വ��ി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�, വില നിയ�ി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്

വ��മാ�േമാ?

ഓേരാ പ�ായ�ി�ം ഓണം/ബ�ീദ് ച�ക�

3587. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�� ഓണ�ാല�് െപാ� വിതരണ േക���  വഴി ന�ായവില�് യേഥ�ം അരി�ം

പലവ��ന��ം ലഭ�മാ��തിനായി സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സിവി�  സൈ�സ് വ��ിെ� േന�ത��ി�  ഓണം/ബ�ീദ് കാല�് ഓേരാ പ�ായ�ി�ം

ഓണം/ബ�ീദ് ച�ക� �ട��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ദിവസ ശ�ള വ�വ�യി� േജാലി െച�വ�� െതാഴിലാളിക�െട േവതനം

3588. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി� സൈ�സ് വ��ി� ദിവസ ശ�ള വ�വ�യി� േജാലി െച�വ�� െതാഴിലാളിക��്

ലഭി�� േവതനവിവരം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� പാ�ിംഗ് വിഭാഗ�ി� �വ��ി�വ�� ജീവന�ാ��് പാ� െച�� കവറിെ�

എ��ിെ� അടി�ാന�ി�  േവതനം ലഭ�മാ��തിനാ�  തിക�ം പരിമിതമായ േവതനം

മാ�മാണ് ലഭി��ത് എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ാ െതാഴി�  േമഖലകളി�ം മിനിമം �ലി ഉറ�വ��ിയി�� സാഹചര��ി�  ഈ

െതാഴിലാളിക�െട േവതനം കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ േറഷ� കാ�ഡ് അ�വദി��തിന് നടപടി

3589. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2016 ജ�വരി മാസം �ത� 2017 �ൈല മാസം വെര സം�ാന�് എ� �തിയ േറഷ�

കാ��ക� ന�കിയി��്;

(ബി) �തിയ േറഷ� കാ�ഡ് അ�വദി��തിന് നിലവി� എെ��ി�ം സാേ�തിക തട�ം ഉേ�ാ;

(സി) എ�ി� അത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ� കടക� വഴി വിതരണം െച�� ഭ��ധാന���

3590. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കടകളി�  വിതരണം െച��ത് �ണനിലവാരം �റ� അരി�ം േഗാത�മാെണ�

റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എഫ്.സി.െഎ.  ��ണം ഉ� �ി�ഡ് ചാ�കളി� �ി�ിേ�ാ��ടിേയ ഭ��ധാന��� േറഷ�

കടകളി� ന�കാ� എ�താേണാ നിയമെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ാ� ഇേ�ാ� മി� േറഷ� കടകളി�ം എഫ്.സി.െഎ. ��ണം ഉ� ചാ�ക� ��ിെ��ിയ

നിലയിലാണ് ഭ��ധാന��� വിതരണം െച��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ��ലം ലഭി� ഭ�� സാധന��  ഉപേയാഗി�ാ�  നി��ിയി�ാെത കാ��ടമക�  ഇത്

േകാഴി�ീ�യാ��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ� പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) അപാകതക�  പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�തിെ� വിശദാംശ��

ന��േമാ?

ഭ�� ഭ�താ നിയമം

3591. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�താ നിയമ�ിെ� വിശദാംശം ന�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ി� ഭ���ര�ാ നിയമം നട�ാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

േറഷ� കാ�ഡ് സറ��

3592. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��ം അ��ാപക�ം ഉ�െ�� േറഷ� കാ��ക� ��ഗണനാ വിഭാഗ�ി�

നി�് സറ��  െച�� വഴി എ� കാ��ടമക�  ജനറ�  വിഭാഗ�ിേല�് മാറിെയ�് ജി�

തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) �േത�ക ��ംബമായി�ം കാ��ക� ��ംബകാ�ഡി� നി�ം മാ�ാ� ജീവന�ാ�െട േപ�ക��

കാ��ക�  ��ഗണനാ വിഭാഗ�ി�  നി�് നീ�ം െച�േ�ാ�  അ�ഹതെപ� പല
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��ംബ���ം ��ഗണനാ വിഭാഗ�ിെല ആ��ല���  ന�െ���തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െപാ�വിഭാഗം കാ�ഡി�  ഉ�െ�� ജീവന�ാ�ം കാ��ക�  സറ��  െചേ���േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ര�ം ��ം ��ംബ�� ഉ�െ�� േറഷ� കാ��ക� വിഭജി�് �തിയ കാ��ക� ന��വാ�

സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േറഷ� ��ഗണനാ കാ�ഡ്

3593. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാറിെ� ക�ശന നി�േ�ശെ� �ട��് നാളി�വെരയായി എ� േപ� േറഷ� ��ഗണനാ

കാ�ഡ് സ�േമധയാ മാ�ിയി��് എ�റിയി�ാേമാ; ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സമയപരിധി അവസാനി�ി�ം െത�ായി ��ഗണനാ ലി�ി�  ഉ�െ��വെര കെ���തി�ം

നടപടി സ�ീകരി��തി�ം എ�് �ട� നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷ� ��ഗണനാ പ�ികയി� ഉ�െ�ടാെത േപായ അ�ഹരായവ�െട എ�ം

3594. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  ��ഗണനാ പ�ികയി�  ഉ�െ�ടാെത േപായ അ�ഹരായ �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം

തി�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏകേദശം എ�േപരാണ് ഇ�ര�ി�  പ�ികയി�  ഉ�െ�ടാെത േപായെത�ാണ്

കണ�ാ�ിയി��ത്;

(സി) േറഷ�  ��ഗണനാ പ�ികയി�  ഉ�െ�� അന�ഹെര ഒഴിവാ��തിന് വ��് സ�ീകരി�

നടപടികളിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട സഹകരണം ഏത് രീതിയിലാണ്

�േയാജനെ���ിയി��ത്?

േറഷ� വ�ാപാരിക�െട േവതനം

3595. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�താ നിയമം 2013 സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയതിെ� ഭാഗമായി േറഷ�വ�ാപാരിക��്

ക�ീഷ�  ആേണാ അേതാ േവതനമാേണാ ന�കി വ��ത്;  ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭ�� ഭ�താ നിയമം  2013  �കാരം േറഷ�  കടകളി�  െസയി��ാ�  േവണെമ�
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നിബ�ന�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അവ�െട േവതനം ന�കിവ��ത് എ�െനയാണ്;  എ�

�പയാണ് െസയി��ാെ� മാസേവതനമായി കണ�ാ�ിയി��ത്;

(സി) കട�റി�െട വാടക,  െസയി��ാെ� േവതനം എ�ിവ േറഷ� വ�ാപാരി ന�േക�ി വ��ത്

െകാ�് േറഷ�  വ�ാപാരിക��് ഇേ�ാ�  ന�കിവ�� ക�ീഷ�/േവതനം െകാ�് കട

നട�ിെ�ാ�േപാ�വാ�  കഴി�േമാ എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

�ടി� െക�ി താമസി�� ��ംബ���് േറഷ� കാ�ഡ്

3596. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാല�ളായി �ടി�  െക�ി താമസി�� ��ംബ���് േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭി��തിന്

��ി��ക� േനരി��െവ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറഷ�  കാ�ഡ് ഇ�ാ�ത് �ലം ഈ ��ംബ��  ൈലഫ് േപാ�� ഭവനപ�തികളി�

ഉ�െ�ടാ� കഴിയാെത േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  അ�ഹരായ ��വ�  ��ംബ���ം േറഷ�  കാ�ഡ് ന���തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

സിവി� സൈ�സ് വ��ിെല ജീവന�ാ�

3597. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ിെല ത�ികകളി�, മെ�ാ� വ��ായ സിവി�

സൈ�സിെല ജീവന�ാ��് റിസ�േവഷ�  െച���ം ആ ത�ിക കണ�ാ�ി വ��ി�

നിയമനം നട���ം എ�ടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സിവി� സൈ�സ് വ��ിെല �ാഫ് െ��ത് എ�യാെണ�ം ഓേരാ ത�ികയി�ം എ� േപെര

നിയമി�ി�െ��ം എ� േപെര സൈ�േകാ യി�  െഡപ�േ�ഷനി�  നിയമി�ി�േ�് എ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� ന�കിയ സ�ിഡി

3598. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആെക എ� മാേവലി േ�ാ�ക� �വ��ി���്എ�റിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� മാേവലി േ�ാ�ക� വഴി�ം സൈ�േകാ ��� മാ���ക� വഴി�ം എ� േകാടി

�പ�െട വീതം ക�വടമാണ് ശരാശരി ഒ� വ�ഷം നട��ത്എ�റിയി�േമാ;
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(സി) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷം പലവ��ന���് എ� േകാടി �പ�െട സ�ിഡിയാണ്

മാേവലി േ�ാ�ക�  വഴി�ം ���  മാ���് വഴി�ം സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷ�

ന�കിയി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വ��ല താ��് സൈ� ഓഫീസി� ലഭി� പരാതിക�

3599. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ�  കാ��കളി�  ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം അന�ഹ�  കട� �ടിയി��താ�ം

അ�ഹരായി��വ�  ഒഴിവാ�െ��താ�ം പരാതിക�  ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വ��ല താ��്

സൈ� ഓഫീസി� എ� പരാതിക� ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പരാതിക� പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

ന�ായവില േഹാ��ക� ആരംഭി�ാ� നടപടി

3600. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ��  ഭ�ണെ� ആ�യി�് ജീവി�� ല��ണ�ിന് ആ�ക�  ഉെ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ിരമായി േഹാ�� ഭ�ണം കഴി��വ��് നി�തി നിര�ിെല വ�ത�ാസം �ലം ത��െട മാസ

ബജ�ി� ഉ�ായി�� വലിയ മാ�ം താ�ാ� കഴിയാ�താണ് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പ�ായ�ക� േതാ�ം വില�റവി� ഭ�ണം ലഭ�മാ��തിനായി ഒ� പ�തി ത�ാറാ�െമ�

�ഖ�ാപനം �ാവ��ികമായി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് േഹാ��  ഭ�ണവില നിയ�ി��തി�ം ഏകീകരി��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ംബ�ീ�െട േന�ത��ി� ന�ായവില േഹാ��ക� ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

സൈ��േകാ ജീവന�ാ�െട �േമാഷ�� ഉ�രവ്

3601. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ��േകായിെല �നിയ� അസി��്/സീനിയ� അസി��് വിഭാഗ�ി�െ�� ജീവന�ാ��്

50  ശതമാനം �േമാഷ�  ന�കാ�  നി�യി�ി�� സ��ാ�  ഉ�രവ്  30/2010  േ�

െച�ിരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ആരാണ് േ� െച�ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േ� നീ�ി ഉ�രവ് നട�ാ�ാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?
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ര�ാംവിള െന�് സംഭരണവില

T 3602.�ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െന�ക�ഷക�െട ര�ാംവിളയിെല െന�് സംഭരണവില ���മായി െകാ��തീ��ാ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇവ െകാ��തീ���തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

െെകെ�ാ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ��് സി�ി േറഷനിംഗ് ആഫീസിന് നടപടി

3603. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം താ��് സൈ� ആഫീസ് പരിധിയി�  നിലവി�ളള േറഷ�  കടക�െട�ം

കാ��ക�െട�ം എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ം താ��് സൈ� ആഫീസ് പരിധിയി�  എ� പ�ായ�ക�ം നഗരസഭക�ം

േകാ��േറഷ�ക�ം ഉ�െ��� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െകാ�ം താ��് സൈ� ആഫീസ് പരിധിയിെല േറഷ� കാ��ക�െട�ം േറഷ� കടക�െട�ം

എ��ം, വ��ി� ജനസംഖ�, വി�തി എ�ിവ�ം പരിഗണി�് െകാ�ം താ��് സൈ� ആഫീസ്

വിഭജി�് ചാ��� ആ�ാനമായി ഒ� താ��് സൈ� ആഫീസ് ആരംഭിേ��താെണ�്

ക���േ�ാ; എ�ി� ആയത് പരിേശാധന�് വിേധയമാ�േമാ;

(ഡി) െകാ��് സി�ി േറഷനിംഗ് ആഫീ�ം ചാ��രി�  താ��് സൈ� ആഫീ�ം

ആരംഭി��തിന് നിലവി� എെ��ി�ം തട��െ��ി� ആയത് വ��മാ�ാേമാ?

��� ജി�യിെല െന�് സംഭരണം

3604. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യി� 2016-17 വ�ഷം എ� ട� െന�് സംഭരി� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സംഭരി� െന�ിന് േക�,  സം�ാന സ��ാ�ക�  ന��� വില എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െന�് സംഭരി� വകയി� എ� �ക �ടി�ിക�െ��ം ഇതി� േക�, സം�ാന സ��ാ�ക�

എ� �ക വിതം �ടി�ിക വ��ിയി�െ���� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �ടി�ിക�െ��ി�  അത് തീ���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?
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ചി�� താ��ിെല േറഷ� കാ��ക�െട വിതരണം

3605. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി�� താ��ിെല േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണ�ി� വ� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� പരിഹരി�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിതരണ �ംഖല�് ലഭി�� േക�വിഹിതം

3606. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിതരണ �ംഖലയി�െട വിതരണം െച�� വിവിധ ഭ��ധാന���െട േക�വിഹിതം

2015 - 16 � എ�യായി�� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2016-17  �  ലഭി��ം നിലവി�  ലഭി�െകാ�ിരി���മായ േക�വിഹിതം എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ?

��ഗണനാ കാ��ടമകളായി�� സ��ാ� ജീവന�ാ�െ�തിെര നടപടി

3607. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനധി�തമായി ��ഗണനാ േറഷൻ കാ�ഡ് ൈകവശം വ�ി�� സ��ാ� / അ�� സ��ാ�

ജീവന�ാ�െ�തിെര നടപടി എ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�വെര എ� സ��ാ� / അ�� സ��ാ� / െപാ�േമഖലാ ജീവന�ാ� സ�േമധയാ േറഷ�

കാ�ഡ് സറ�� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ഗണനാ വിഭാഗ�ി��ടി 'ആ�' വിതരണം െച�ാൻ ആേലാചി��േ�ാ;

(ഡി) ബേയാ-െമ�ിക് രീതി അവലംബി�് േറഷ� വിതരണം എ�ാരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�ിെ� വില യഥാസമയം ന���തിന് നടപടി

T 3608.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ആ�. രാമച��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ക�ഷക��് യഥാസമയം െന�ിെ� ന���തി�� സംവിധാന��ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത സംവിധാന�ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െപാ�വിഭാഗം േറഷ� കാ�ഡ്

3609. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

,, സി.െക. ആശ

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ�� േറഷ�  കാ�ഡിന് ഓണ കാലയളവി�  എ� അളവിലാണ്

ഭ��ധാന��� ലഭ�മാ�ാ� തീ�മാനി�ി��ത്;

(ബി) അ�ഹത ഉ�ായി�ം ബി.പി.എ�  ലി�ി�  നി�ം ഒഴിവാ�െ��വരി�, അ�

�നഃ�ാപി��തിന് അേപ� ന�കിയി��വ��് കാ�ഡ് എ�േ��് വിതരണം നട�ാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േറഷ� കാ�ഡ് വിതരണം

3610. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ക�ഡ േമഖലയിെല സൈ� ഓഫീ�കളി�  നി�ം �തിയ േറഷ�

കാ�ഡിെ� വിതരണം നട�ി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

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

സൈ�േകായിെല �നിയ� അസി��റ് �േമാഷ� ലി�്

3611. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകായിെല �നിയ� അസി��റ് �േമാഷ� ലി�ി� നി�ം നാളി�വെര എ�േപ��്

െ�ാേമാഷ�  ന�കിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  അവേശഷി��വ�  എ�െയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഡിേ�ാകളി�ം റീജിയണ� ഓഫീ�കളി�ം അ�വദി�െ��ി��തിലധികം ജീവന�ാെര വ��ിംഗ്

അേറ�്െമ�് വ�വ�യി� നിയമി�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) താ�ാലിക ജീവന�ാ��് മിനിമം േവതനം എ�് �ത� നട�ി�വ�െമ�് വിശദമാ�േമാ; മിനിമം

േവതനം 600 �പയാ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) സൈ�േകായിെല െഡപ�േ�ഷ�  നി��ലാ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�്

നട�ി�വ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

സൈ�േകായിെല താ��ാലിക ജീവന�ാർ

3612. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകായിെല താ��ാലിക ജീവന�ാെര �ിരെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ല� േജാലി�് �ല� േവതനം നട�ാ�വാ� സൈ�േകാ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സൈ�േകായിെല താ��ാലിക കരാ� ജീവന�ാ�െട ദിവസേവതനം എ� �പയാണ് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

��ാറയി� മാേവലി േ�ാ�

3613. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടര�ി �ാമപ�ായ�ിെല ��ാറയി�  മാേവലി േ�ാ�  അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അേപ��െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മാേവലി േ�ാ�  അ�വദി��തിന് െക�ിട വാടക �ാമപ�ായ�് ന�കണെമ�

വ�വ��േ�ാ;

(ഡി) ഈ വ�വ�യി� ഇളവ് അ�വദി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

അസി��് െസയി��ാ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

3614. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷനിെല അസി��് െസയി��ാ�  ത�ികയിേല�്

പി.എസ്.സി. ലി�് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉെ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം നട�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത��� േറഷ� വിതരണം

3615. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
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,, പി.െക.ബഷീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത��� േറഷ�

വിതരണം എ� തവണ �ട�ിയി��്; യഥാസമയം ഇവ��് േറഷ� വിതരണം െച�ാ�തിന്

എ�ാണ് കാരണം;

(ബി) ���ിയ േറഷ� കാ�ഡ് നിലവി� വ�േതാെട ഈ �രിതബാധിതരി� പലെര�ം എ.പി.എ�.

��ഗണനാ പ�ികയി�  ഉ�െ���ിയതിനാ�  അ�ഹമായ േറഷ�  വിതരണ���െട��

ആ��ല��� ന�മാകാ� ഇടയാ�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

(സി) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത��് ഇ�ര�ി�  സ��ാ�  ആ��ല���  ന�മായ

സാഹചര�ം �േത�കം പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭ��ഭ�താനിയമം

3616. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ഭ��ഭ�താനിയമം നട�ിലാ�േ�ാ� നിലവി� സൈ�േകായി� െഡപ�േ�ഷനി�

�ട�� വ��് ജീവന�ാെര പി�വലി�് അവെര എ�.എഫ്.എസ്.എ �മായി ബ�െ��

ത�ികയിേല�് മാ�ി നിയമി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�.എഫ്.എസ്.എ നട�ാ��തിന് സൈ�േകായി� എ� ത�ിക ��തായി േവ�ിവ�െമ�ം

ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം പഠനം നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) പഠനം നട�ിയി�െ��ി� റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

െപരി��മ�യി� േറഷ� ��ഗണനാ പ�ികയി� നി�ം ഒഴിവാ�െ��വർ

3617. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� താ��് സൈ� ഓഫീസിന് കീഴി� േറഷ� ��ഗണനാ പ�ികയി� ഉ�െ�ടാ�

അ�ഹരായ പല�ം ഒഴിവാ�െ��ി�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏകേദശം

എ� േപരാണ് ഇ�ര�ി�  ഒഴിവാ�െ��ത്;  ഇവെര ഉ�െ����തിന് സ�ീകരി� നടപടി

അറിയി�േമാ;

(ബി) അ�ഹരായ �ണേഭാ�ാ�െള ഒഴിവാ��തിന് ��പ് ഭ�� സിവി� സൈ�സ് ഉേദ�ാഗ��

ഏെത�ി�ം തര�ി�� പരിേശാധനക� നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) േറഷ�  കട�ടമക�െട റിേ�ാ��ിെ� മാ�ം അടി�ാന�ി�, ഉേദ�ാഗ��െട പരിേശാധന

�ടാെത,  ഈ സൈ� ഓഫീസി� കീഴി�  നിരവധി േപെര ��ഗണനാ പ�ികയി�  നി�്

ഒഴിവാ�ിയി�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ വിഷയം പരിേശാധി�േമാ;
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(ഡി) െപരി��മ� താ��് സൈ� ഓഫീസി� കീഴി�  �ഴ�ാ�രി �ാമപ�ായ�ി�  �ിതി

െച��  101-� ന��  േറഷ�  കട�െട കീഴി�  അ�ഹരായ എ� േപരാണ് ��ഗണനാ

പ�ികയി�  ഉ�െ�ടാെത േപായത്;  േറഷ�  കട ഉടമ�െടേയാ കട നട��വ�െടേയാ

റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�, ഉേദ�ാഗ��െട പരിേശാധന �ടാെത ��ഗണനാ പ�ികയി�

നി�് ആെരെയ�ി�ം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� േപെര ഇ�ര�ി� ഒഴിവാ�ിയി��്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) അ�ഹരായ എ�ാ �ണേഭാ�ാ�െള�ം ��ഗണനാ പ�ികയി� ഉ�െ����തിന് അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�ഹതെ��വ��് ��ഗണനാ കാ��ക�

3618. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�തിയ േറഷ�  കാ��കളിെല അപാകതകൾ പരിഹരി�് അ�ഹതെ��വ��് ��ഗണനാ

കാ��ക� എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� പരിേശാധനയി� നിയമലംഘനം നട�ിയതായി കെ��ിയ �ാപന��

3619. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെല എ�േഫാ��െമ�്

വിഭാഗം സം�ാന വ�ാപകമായി നട�ിയ പരിേശാധനയി�  നിയമലംഘനം നട�ിയതായി

കെ��ിയ �ാപന�� എ�; ജി� തിരി�് വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� പരിേശാധന �േഖന സ��ാരിന് ലഭി� സാ��ികേന�ം എ�;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ െപാ�േമഖലാ ഭ��വിതരണ േക��ളി�ം മ��, പ��റി, പലവ��ന

മാ���കളി�ം ഉ�െ�െട നട�� അഴിമതി ഇ�ാതാ�ാ�  ��ത�  ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�്

കബളി�ി�ലി� നി�ം ജന�െള ര�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വർ�നം കാര��മമാ�ൽ

3620. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉേദ�ാഗ� ഭരണ പരി�ാര വ��ിെ� ശിപാ�ശ �കാരം ലീഗ�  െമേ�ാളജി വ��ി�

മിനി�ീരിയ� ത�ിക ��ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� എ� ത�ികക� ��ി�ാനാണ്
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ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ിെ� �വ��നം കാര��മമാ��തിന് മെ�െ��ാം ഇടെപട�കളാണ്

നട�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

14-08-2017

�േ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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