
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ

പ��ാം സേ�ളനം

2014 ഡിസംബ� 1, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--340]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1 �ത� 85 വെര
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി

: 86 �ത� 158 വെര

ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി : 159 �ത� 288 വെര
വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി

: 289 �ത� 340 വെര

നവര� പ�തിക�

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

(എ) നവര� പ�തിക�  എ� നിലയി�  ഈ സ��ാ�  സം�ാന�് നട�ാ�� പ�തിക�
ഏെതാെ�യാണ്;  ഈ പ�തിക�  ഓേരാ�ി�ം �ട�ം �റി� വ�ഷം ഏതായി��;  ഓേരാ
പ�തി�ം ആദ�ഘ��ി�  സ��ാ�  �റെ��വി� ഭരണാ�മതി ഏത് തീയതിയിലായി��;  �മി
ആവശ�മായ പ�തി�െട കാര��ി� �മി അക�യ� െച� �ട�ിയ വ�ഷം ഏെത�ാമായി��;

(ബി) ഈ പ�തിക�  ഓേരാ�ം ��� േതാതി�  ക�ീഷ�  െച�േ�ാേഴ�ം �തീ�ി�� െമാ�ം
െചലവ് എ� വീതമാണ്; ഓേരാ പ�തി�ം ഇതിനകം സം�ാന ഖജനാവി� നി�ം െചലവായ �ക
പി�ി� ഓേരാ വ�ഷ�ി�ം എ� േകാടി വീതമായി��;  ഈ പ�തിക�  ഓേരാ�ം ഏത്
തീയതി��ി� ക�ീഷ� െച�ാ� സാധി�ം ?

ഇ ഫയലിംഗ്

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

(എ) IDEAS വഴി ഫയ�ക�െട നീ�ം അറി��തിന് നടപടിക��ായി ഫയ� സമർ�ി�� സമയ�
തെ� ആയ� െസ��കളി� േരഖെ���� എ�് ഉറ�വ���തിന് സ��ാ� എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�െവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ ഫയലിംഗ് നട�ായേതാെട ഫിനാ�സ് വ��് ഉ�െ�െട�� വ��കളി� ഫയ�ക�െട നീ�ം
അറി��തിന് സാമാജികർ�് കഴിയാെത വ�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�
സംബ�ി�് ബ�.  �ഖ�മ�ി�് സമ��ി�  9067/VIP/2014/CM  ന�ർ ക�ിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാെമ� വ��മാ�ാേമാ?

�താര� േകരളം േഫാ� ഇ� പരിപാടി

3. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ജന��മായി �രദ�ശനി� േനരി�് സംവദി�� �താര� േകരളം േഫാ� ഇ� പരിപാടി �ഖ�മ�ി
േവ�തിെ��് തീ�മാനി�ത് എ�െകാ�ാണ്;

(ബി) പരിപാടി�െട ഭാഗമാ�� ഓേരാ എ�ിേസാ�കളി�ം ലഭി� പരാതികളി� ഇനി�ം തീ��ാ�ാെത
ഉ�ത് എ�;

(സി) ഇ പ�തി�് പ�ിക് റിേലഷ�സ് വ��ം �രദ�ശ�ം ത�ി��ായി�� എ�ിെമ�് കാലാവധി
അവസാനി�ി�ത് എ�ാണ്; ഇത് ��േ��തിെ��് തീ�മാനി�ത് ആരാണ്;

(ഡി) പ�ിക് റിേലഷ�സ് വ��ം �രദ�ശ�ം ത�ാറാ�ിയ എ�ാ എ�ിേസാ�ക�ം �രദ�ശ�
�േ�പണം െച�ി�േ�ാ;

(ഇ) �താര�േകരളം ജി�ാതല െസ�കളി�  ഈ സ��ാ�  താ��ാലികമായി നിയമി�വ�  ഓേരാ
ജി�യി�ം എ� വീതമായി��;  അവരിേ�ാ�ം �ട��േ�ാ;  കരാറടി�ാന�ി�  ജീവന�ാെര
നിയമി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� േപെര വീതം?വിശദമാ�േമാ?

ജനസ��� പരിപാടി

4. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടിയി�െട ��� ജി�യി� നി�് വിവിധ ആവശ����ായി എ�
അേപ�ക� ലഭ�മായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�യം ലഭി��തിനായി എ� അേപ�ക� ലഭി�;

(സി) ���ാട് മ�ല�ി�  നി�് പ�യം ലഭി��തിനായി സമർ�ി� അേപ�കളി�  സ�ീകരി�
നടപടിക� എ�ാണ്; തീ�മാന�� എ��ത് എ�െയ��ിെല�റിയിയി�േമാ ?

"ഐഡിയാസ്" സംവിധാനം

5. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല  "ഐഡിയാസ്"  സംവിധാനം ��ത�  കാര��മമാ�ി നട�ിലാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിെന ��ത�  ഓഫീ�ക�മായി ബ�ി�ി�് �ാേദശിക തല�ി�  ഫയ�  നീ�ം
അറിയ��വിധം സ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവിെല ഐഡിയാസ് സംവിധാനം എ�ാ സ��ാ�  ഉ�ര�ക�ം ലഭ�മാ�� വിധം
�ന:സംഘടി�ി�േമാ?

ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം

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

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�  നട�ിലാ�ിവ�� ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം കാര��മമാേണാ എ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തി� ��ം േശഷ�ം ജീവന�ാ�െട അഭി�ായ�� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ആയതിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ാം മാ��ളാണ് ഇ-ഫയലിംഗ് പ�തിയി�
വ��ിയി��ത്;

(സി) ഇ-ഫയലിംഗ് വ�തി� േശഷം ഫയ�  കെ���തി�ം വിവര��  അറി��തി�ം
എം.എ�.എ.മാ��ം പി.എ.മാ��ം െപാ�ജന���ം ഉ�ായി�� ��ി��ക�  സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ഡി) എ�ി�  ആയത് പരിഹരി��തിന്  IDEAS  മാ�കയി�  ഫയ�  �ാ�ിംഗ് സംവിധാനം
ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പി.എസ്.സി ഡി�ാ��്െമ�� പരീ�

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

(എ) പി.എസ്.സി.  ഇേ�ാ�  ആരംഭി�ി�� ഓ�ൈല�  പരീ�ാ േക��ളി��ടി ഡി�ാ��്െമ��
പരീ� നട��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ  ;  എ�ി�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഡി�ാ��്െമ�� പരീ�ക� ഒ.എം.ആ�. രീതിയി� മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) റവന� ഡി�ാ��്െമ�ിെല ജീവന�ാ��ായി നട�� െമഡി��  ജ�റി��ഡ�സ് എ�
ഡി�ാ��്െമ��  പരീ� �െറ�ടി ലളിതമാ�ി ഒ.എം.ആ�. രീതിയി�  നട�വാ�  നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ , വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െമഡി��  ജ�റി��ഡ�സ് ഡി�ാ��്െമ��  പരീ� എ�ാ ആ�മാസം ��ംേതാ�ം �ത�മായി
നട��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ൈ�വ� ത�ികയിേല�� ഒഴിവി� നിയമനം

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

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ൈ�വ�  ത�ികയിേല�� ഒഴിവിേല�ായി െ�ഷ��  റി��്െമ�് വഴി
2009-� തീ�മാനെമ��ത് �കാരം 2010-� പി.എസ്.സി. പരീ� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പരീ��െട റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ആയതി��ായ കാലവിളംബ�ിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ�ബ� റാ�് ലി�് സമയബ�ിതമായി �സി�ീകരി�ണെമ�് ബ�. ൈഹേ�ാടതി�െട വിധി
നിലവി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ��ത വിധി�െട അടി�ാന�ി�  നാളി�വെര ഈ വിഷയ�ിേ��  സ�ീകരി�ി��
നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

എം.എ�.എ.മാ�� സ��ാ� ഉ�രവിെ� പകർ�്.

9. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ� ആവശ�െ��� സ��ാ� ഉ�ര�ക� അവ��് ഉടനടി ലഭ�മാ�വാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഉ�ര�ക�  എം.എ�.എ.മാ�െട ഇ-െമയി�  വിലാസ�ി�  അയ�െകാ��� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ?

ഭരണ മികവിന് അംഗീകാരം

10. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, പി.എ.മാധവ�
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഭരണ മികവിന് സം�ാന�ിന് േദശീയ തല�ി�ം അ��േദശീയ തല�ി�ം അംഗീകാരം
ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം രംഗ�ളിലാണ് അംഗീകാരം ലഭി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് കഴി� വ�ഷ�െള അേപ�ി�് ��ത� മികവ് ൈകവരി�ി��ത്;
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത മികവ് മ�് രംഗ�ളി�ം േന��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

സാം �ിേ�ാഡ�മായി നട�ിയ ച��യിേ�� സ��ാ� �ഖ�ാപി� പ�തിക�

11. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ. സാം �ിേ�ാഡ 2012 ജ�വരി 25ന് �ഖ�മ�ി�മായി നട�ിയ ച���െട അടി�ാന�ി�
സ��ാ� �ഖ�ാപി� പ�് പ�തികളിൽ ഓേരാ�ിേ��ം ഇേ�ാഴെ� അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം നി��ഹണ �േരാഗതി�ം ഇതിനകം െചലവാ�ിയ �ക�ം സംബ�ി��
വിവരം ന�കാേമാ ;

(സി) പ�തിക� �ട��യായി അവേലാകനം െച��തിന് ഏ�െ���ിയ സംവിധാനം എ�ായി��;

ഏ��ം ഒ�വി� അവേലാകനം നട�ത് എേ�ാഴായി�� എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) പ�തിക� ഓേരാ�ം എ�് �ാബല��ി� വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) പ�തികൾ� ആവശ�മായ �ക ബജ�ി�  വകയി��ിയി��േവാ;  വിശദാംശ��
െവളിെ���ാേമാ?

ഡയറി വിതരണം സംബ�ി� നടപടികൾ

12. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014 � സ��ാ� െപാ�ഭരണ വ��്,  വിവിധ വ��ക�, അതിെ� കീഴി�� മ� �ാപന��
എ�ിവ എ� ഡയറികളാണ് �ി�് െച�െത�ം അതിെ� ആെക െചലവ് എ�െയ�ം അതി�
പരസ�ം ഇന�ി� ലഭി� �ക എ�െയ�ം വ��് തിരി� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡയറിക� വിതരണം െച��തിന് �േത�ക മാ�� നി�േ�ശ�� നിലവി�േ�ാ;ഉെ��ി� ആയത്
വിശദമാ�ാേമാ;

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

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

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിെ� (KAS) �പീകരണം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) നിലവി� ഏെത�ാം വ��കളാണ് െക.എ.എസി� ഉ�െ���ിയി�ളളത്;
(സി) ��തായി ഏെത�ി�ം വ��കെള പരിധിയി� െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) PSC  േനരി�് നിയമി�� ബി�ദം,  ബി�ദാന�രബി�ദം,  െ�ാഫഷണ�  േകാ�ക�  എ�ീ
അടി�ാന േയാഗ�ത�ളളവ�� �ടി ഇതിേല�് അേപ�ി�ാ� അവസരം ന��േമാ;

(ഇ) ഇ� എ�േ��് പരി���മായി നിലവി� വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?
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റ�് െച� ത�ികക�

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് വിവിധ വ��കളിലായി എ� ത�ികക� റ�് െച�ി�െ��ം അവ
ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് വിവിധ വ��കളിലായി എ� ത�ികക�  റ�് െച�ി�െ��ം
വ��മാ�ാേമാ?

ഫയ� തീ൪�ാ��

15. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2014  േമയ്-��  മാസ�ളിലായി നട�ാ�ിയ ഫയ�  തീ൪�ാ��  തീ�യ� പരിപാടി�െട
ഭാഗമായി ഓേരാ വ��ി�ം 3 വ൪ഷ�ിലധികം പഴ�ം ഉളള എ� ഫയ�ക� ഉ�് എ�ം അവയി�
എ� ഫയ�ക� വീതം തീ൪�ാ�ിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് നിയമന ത�ി�് േകസ്

16. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് നിയമന ത�ി�ി�  �തിയായ അഭിലാഷ് പിളളെയ തിരി�് േജാലിയി�  �േവശി�ി�ാ൯
തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� തിരിെക േജാലിയി� �േവശി�ി�ാ�ളള കാരണ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) േകസിെല നടപടി �൪�ീകരി�ാ൯ കഴി�ി�ാെയ�ി�  േകസ് നടപടി �൪�ീകരി��തി�
അലംഭാവം കാണി�വ൪െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തീരേദശ നിയ�ണ വി�ാപനം

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

(എ) തീരേദശ നിയ�ണ വി�ാപനം നട�ിലാ��ത് �ലം ജന����ാ�� ��ി��ക�
പരിഹരി��തി�ം,  ഇള�ക�  ന���തി�ം േക�വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ി�  നി�ം
എെ��ി�ം ഉ�ര�ക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിന് ക�് അയ�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

അധികാര വിേക�ീകരണ ം ഫല�ദമാ��തി� നടപടി

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

(എ) അധികാര വിേക�ീകരണ ം ��ത� ഫല�ദമാ��തി�ം േമൽ��ിെല അധികാരം താേഴ��ിേല�്
െെകമാ��തി�ം ��ത� നടപടിക� സ�ീകരി��തിന ് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ി�  ഫയ�ക�  തീർ�ാകാെത െക�ി�ിട��ത് പരിഗണി�് തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ�് ��ത�  അധികാര��  െെകമാറി,  െസ�േ�റിയ�ി�  നി�ം വ��ക�െട
ആ�ാന� നി�ം ഉേദ�ാഗ�െര �ന�വിന�സി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ഭരണരീതി സംബ�ി�് �.എ�.ഡി.പി �െട അഭി�ായ��

19. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, �ി.എ�. �താപ�
,, പി.എ.മാധവ�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജന�െള േനരി�ക�് അവ�െട �യാസ��  പരിഹരി�ക�ം അവരി�  നി�് പാഠ��
ഉ�െ�ാ�ക�ം െച�� സം�ാനെ� ഭരണരീതി�് ഐക�രാ� സഭ�െട �ര�ാരം
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആയത് സംബ�ി�് �.എ�.ഡി.പി �െട അഭി�ായ��  എെ��ാമായി��;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ുത ഭരണരീതി പഠനവിേധയമാ�വാ� �.എ�.ഡി.പി തീ�മാനി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന സ��ാ� സ��ീസിെല ത�ികക� െവ�ി�റ��തി�� നടപടിക�

20. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  സ��ീസിെല ത�ികക�  െവ�ി�റ��തി�� നടപടിക�  ഏ� ഘ�ം
വെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ വ��കളി� നി�ം റ�ാേ�� ത�ികക� ഏെത�ാമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; ഇവ�െട
വ��ം ത�ിക�ം എ��ം തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ത�ികക�  �റ� െച����ലം െചലവിന�ി�  എ� �ക ലാഭി�ാെമ�ാണ് ഗവ�െമ�്
�തീ�ി��െത�് അറിയി�േമാ?

സം�ാന സ��ീസി� നി�ം വിരമി� ജീവന�ാ�

21. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1.7.2011  �ത�  31.10.2014  വെര സം�ാന സ��ീസിെല വിവിധ വ��കളി�  നി�ം എ�
ജീവന�ാ� വിരമി�ക��ായി; വ��് തിരി�് വാ�ഷികാടി�ാന�ി� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  എ� േപ��് വിവിധ വ��കളി�  നിയമനം ന��ക��ായി;  വ��്
തിരി�� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) 1.7.2011 �ത� 31.10.2014 വെര വിവിധ വ��കളി� നി�മായി സം�ാന സ��ാരി� നി�ം
വിരമി�വ�െട ആ��ല���  ന���തിനായി എ� �ക െചലവഴി�;  വിശദാംശം
വാ�ഷികാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േസവനാവകാശ നിയമം

22. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസവനാവകാശ നിയമം സം�ാന�് ഏെത�ാം വ��കളി� നട�ിലാ�ിയി��് ;
(ബി) േസവനാവകാശ നിയമം അ�സരി�് നി�ിത ദിവസ�ി��ി�  േസവനം ലഭ�മാ�ാ�തിെ�

േപരി� എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഇ�വെര ശി�ാനടപടി സ�ീകരി�ി��്  ;  വിശദാംശ�ൾ
ന�ാേമാ ?
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േസവനാവകാശ നിയമം

23. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, െഡാമിനിക് �സ�േറഷ�
,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസവനവകാശ നിയമം നട�ാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് ��ത നിയമം നട�ാ�ിയി��ത് ;
(സി) എ�ാ വ��കളി�ം ��ത നിയമം നട�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�്

വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത നിയമ�ിെ� നട�ാ�ൽ സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�േമാ ;

(ഇ) േസവന�� ഓ�ൈല� വഴി ലഭി��തി�ം ��ത� േമഖലക� ��ത നിയമ�ിെ� പരിധിയി�
െകാ�വ��തി�ം നടപടിക� എെ��ി�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ ?

�േ�ാ� സ�ദായ േകാ��േറഷ�

24. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േ�ാ� സ�ദായ േകാ��േറഷ� �വ��ി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത േകാ��േറഷെ�ഉേ�ശ�ല����ം �വ��ന��ം എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ
;

(സി) �േ�ാ� സ�ദായ��െട േ�മ�ിനായി എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇതിെ� �വ��ന
പരിധിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത� വിശദമാ�ാേമാ ?

േപ�ണ� �ാഫ് 

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

(എ) �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ��ം ഗവ�െമ�് ചീഫ് വി�ി�മായി ആെക�� േപ�ണ� �ാഫ് എ�െയ�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഓേരാ���െട�ം ത�ിക സഹിത�� വിശദാംശ�� െവേ�െറ ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) 2014  ഏ�ി�  1  ന് േശഷം േപ�ണ�  �ാഫി�  എ� േപെര ��തായി നിയമി�ി��് എ�്
വിശദമാ�േമാ ?

�തിപ� േനതാവിെ� ഓഫീസിെല�ം ഔേദ�ാഗികവസതിയിെല�ം ചില�കൾ.

26. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, എ.പി.അ����ി
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://assurancekerala.gov.in/laiskerala/unStar...

7 of 98 Sunday 23 November 2014 08:07 PM



(എ) �തിപ� േനതാവിെ� ഔേദ�ാഗിക വസതി േമാടി പിടി�ി��തി�ം അ���പണിക� നട��തി�ം
െചലവഴി� �ക�െട ഇനം തിരി�� കണ� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െടലിേഫാ�  ബിൽ,  അതിഥി സ��ാരം,  യാ�ാബ� എ�ീ ഇന�ളി�  െചലവായ �ക
എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഔേദ�ാഗിക വസതിയിേല�് സാധനസാമ�ിക�  വാ��തിന് െചലവായ �ക എ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �തിപ� േനതാവിെ� േപ�ണ� �ാഫി� നി�് ആെരെയ�ാം ഒഴിവാ�ിയി��്; വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ ?

ക�ാബിന�് അജ�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഇ�വെര ക�ാബിന�് പരിഗണന�ായി അജ�യി�
ഉ�െ���ിവ� �റി�ക� എ�ത;  ഔ�് ഓഫ് അജ�യി� പരിഗണന�് വ� �റി�ക� എ�ത;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� തീ�മാനം എ��ത് എ�ത; തീ�മാനം എ��ാെത മാ�ിവ�െ��വ എ�ത;

(സി) ക�ാബിന�് തീ�മാനം എ�� എ�ത േക�കളി� അത് പി�ീട് ക�ാ�സ� െച�ി��്;
(ഡി) ക�ാബിന�് തീ�മാനം ഗവ�െമ�് ഉ�രവായി �റെ��വി�ി�ി�ാ�വ എ�ത;  അവ ഏെത�ാം

കാര���മായി ബ�െ��താണ് ;
(ഇ) മ�ിസഭാംഗ�ളി�  ഓേരാ���ം ഔ�് ഓഫ് അജ �യായി ക�ാബിന�ി�  െകാ�വ�

നി�േ�ശ�� എ�തവീതം ; വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� സംബ�ി� പരാതി പരിഹരി�ാ� ക�ി�ി

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

(എ) സം�ാനെ� േദശസാ��ത ബാ�ക� വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ക� ന���തി� വി�ഖത കാണി��
എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം പരാതിക� പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�െയ സംബ�ി� പരാതിക� പരിഹരി��തിന് ജന�തിനിധികെള ഉ�െ���ി
�േത�ക ക�ി�ി �പീകരി�േമാ?

സ��ാ� ജിവന�ാ��് ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ്

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

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��് െമഡി�� ഇ�ഷ�റ�സ് ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �തിവ�ഷം സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട െമഡി��  റീ ഇംേബ�്െമ�ിന് ചിലവഴി�� ആെക
�കെയ�ാ� �റ� െചലവി� ഇ�ഷ�റ�സ് ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നിയമനനിേരാധനം

30. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, �ി.�. ��വിള
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,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിയമനനിേരാധനം ഉ�് എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �� സ��ാ� നിയമി�തിേന�ാ� ��ത� േപെര
സ��ാ� േജാലിയി� നിയമി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��  ഗവ�െമ�് ��ി�തിേന�ാ�  ��ത�
ത�ികക� ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി, മ�ിമാ�, ഗവ.ചീഫ് വി�് എ�ിവ� െടലേഫാ� ഉപേയാഗി� വകയി� െചലവഴി� �ക

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �ഖ�മ�ി,  മ�ിമാ�, ഗവ.ചീഫ് വി�് എ�ിവ�
െടലേഫാ� ഉപേയാഗി� വകയി� െചലവഴി� �ക എ� വീതമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� �ഖ�മ�ി,  മ�ിമാ�, ഗവ.ചീഫ് വി�് എ�ിവ� ചായ സ��ാര�ിന് എ�
�ക വീതമാണ് െചലവഴി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി, മ�ിമാ�, ചീഫ് വി�് എ�ിവ� സം�ാന ഖജനാവി� നി�ം െചലവഴി� �ക

32. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം നാളി�വെരയായി �ഖ�മ�ി, മ�ിമാ�, ചീഫ് വി�്
എ�ിവ� അതിഥി സ��ാര�ിനായി സം�ാന ഖജനാവി� നി�ം െചലവഴി� �ക എ�െയ�്
വ�ഷം, മ�ി, �ക അടി�ാന�ി� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  ��ത വ��ിക�  ഉപേയാഗി� െമാൈബ�  േഫാ�, ലാ�് േഫാ�
ചാ�ജിന�ി�  സ��ാ�  ഖജനാവി�  നി�ം െചലവായ �ക എ�െയ�് വ�ഷം,  മ�ി,  �ക
അടി�ാന�ി� െവളിെ���ാേമാ?

തീ��ാകാെത െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�െട എ�ം

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

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�  തീ��ാകാെത െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�െട എ�ം വ��ക�  തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക�ി�ിട�� ഫയ�കളി� 3 വ�ഷ�ം അതി� ��ത�ം പഴ���വ എ� ;

(സി) 2 വ�ഷ�ി�ം 3 വ�ഷ�ി�ം ഇടയി� പഴ���ത് എ� ;

(ഡി) തീ��ാവാെത െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�  തീ��ാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) നടപടിക�െട ഭാഗമായി എ� ഫയ�ക� തീ��ാ�ിയി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ജനസ��� പരിപാടി�െട ഭാഗമായി െസ�േ�റിയ�ിെല ഫയ�  തീ��ാ��തി�  എെ��ി�ം
�േരാഗതി ൈകവരി�ാ� സാധി�ി�േ�ാ?

സം�ാന�ിെ� വികസന�മായി ബ�െ��് േക� സ��ാരിന് സമ��ി� േ�ാേ�ാസ�ക�

34. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�ിെ� വികസന�മായി ബ�െ��്  2014-15 സാ��ിക വ�ഷം േക� സ��ാരിന്
സമ��ി� േ�ാേ�ാസ�ക� സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േ�ാേ�ാസ�ക��് േക� സ��ാരി�  നി�ം അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
അംഗീകാരം േന��തിനായി എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��െവ� വിശദമാ�േമാ?

േകാ�ഫിഡ൯ഷ�� അസി��് നിയമനം

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

(എ) േകാ�ഫിഡ൯ഷ�� അസി��് NCA(LC) വിഭാഗ�ി� ക�൪, കാസ൪േഗാഡ്, െകാ�ം, ആല�ഴ
ജി�കളി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ൪�്െച� കി�ിയി��്

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�് സ൪�ിഫി��് െവരിഫിേ�ഷ൯ �തലായ നടപടി�മ�ൾ
�൪�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) നടപടി�മ��  �൪�ീകരി�് ��ത ത�ികയിേല�� നിയമനം എ�േ��് ന�കാ൯
കഴി�െമ� വ��മാ�േമാ?

നട�ിലാ�ാ� �ഖ�ാപിതപ�തികൾ

36. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� �ഖ�ാപിത പ�തികളി�  നാളി�വെര നട�ിലാ�ിയി�ി�ാ�വ സംബ�ി�്
സമ�മായ വിലയി��� നട�െമ�് ഉറ�് ന�ിയി��ായി��േവാ;

(ബി) സമ�മായ വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എേ�ാ�; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

നട�ിലാ�ാ� പ�തിക�െട വ��ടി�ാന�ി�� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ബ�ജ�ിന് �റ�് സ��ാ� �ഖ�ാപി� ആവശ�ം പ�തിക� നട�ിലാ��തിന് േവ�ി വ��
െചല�ക� പ�തിയടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നട�ിലാ�ാ� പ�തിക�െട സമ�മായ വിലയി��ലിന് ആെരയായി��
�മതലെ���ിയി��ത്; �മതലയ�സരി�് സ�ീകരി�െ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

37. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ഈ സ��ാ� എ� �ക അ�വദി�െവ�് ജി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഇന�ിൽ കഴി� സ��ാ� എ� �ക വിനിേയാഗി�െവ�് ജി� തിരി�് ന�ാേമാ;

�ഖ�മ�ി�െട േകരള�ിന് �റ�� സ�ർശന�ൾ

38. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം �ഖ�മ�ി എ� തവണ ഡ�ഹി സ��ശി�ി��്; ഇതി� എ�
തവണ ഔേദ�ാഗിക സ��ശനമായി��; അനൗേദ�ാഗിക സ��ശന�� എ�;

(ബി) ��ത കാലയളവിെല �ഖ�മ�ി�െട വിേദശ പര�ടന��  എ�;  ഏെത�ാം രാജ���;
വിശദമാ�േമാ ?
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�ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടി അവസാനമായി നട�ത്എ�ാണ്;
(ബി) പരിപാടി�െട �വ��ന �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) പരിപാടി�െട �ട��� നട�ി�് സംബ�ി�് നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

�ധാനമ�ി�് സമർ�ി� നിേവദനം

40. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014  ഒേ�ാബ�  17  ന് �ധാനമ�ിെയ സ��ശി� �ഖ�മ�ി�െട േന�ത��ി�� സംഘം
സമ��ി� നിേവദന�ിെ� ഒ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ടി�ാ�യി�  നിേവദന�ി��യി� എെ��ി�ം ആവശ��ിേ��  �ധാനമ�ി അ��ലമായി
�തികരി�കേയാ, ഉറ�് ന��കേയാ ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) ഈ ആവശ���  ��  �ധാനമ�ിേയാ�ം ��  േക� സ��ാരിേനാ�ം നിേവദന�ി�െട
ആവശ�െ��ി��ായി�േ�ാ ; ഏെത�ി�ം കാര��ി� അ��ല തീ�മാനം അ�ാല��ായി �േ�ാ
; വിശദമാ�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം

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

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�  നട�ിലാ�ിയ ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാന�ിെല ന�നതക�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാന�ി�  ഫയ�ക�െട നീ���  ജന���് േനരി�് മന�ിലാ��തി��
സൗകര�ം ഏ�െ���േമാ ;

(സി) ��ത സംവിധാനം ഹാ�ിംഗ് േപാ�� ���ളിൽ നി�ം ���മാ�ം സംര�ി�െ��ി�േ�ാ
എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െക�ി�ിട�� ഫയ�ക� തീ��ാ��ത്

42. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�ി�ിട�� ഫയ�ക� തീ��ാ���മായി ബ�െ��് എ�ാ വ��കളി�ം �തിമാസ �ാഫ്
മീ�ിം�ക� വിളി� ��ി �േരാഗതി വിലയി��ാ�േ�ാ;

(ബി) കഴി�മാസം �േരാഗതി വിലയി��ിയി�ി�ാ� വ��ക� എ�;

(സി) എ�ാ വ��ക�െട�ം �തിമാസ �വ��ന റിേ�ാ��ക�  അവേലാകനം െച�് സമാ�ത
റിേ�ാ��ക� ത�ാറാ�ാ� തീ�മാനം ഉ�ായി��േവാ;  എ�ി� ഏ��ം ഒ�വി� ത�ാറാ�െ��
എ�ാ വ��കളിെല�ം െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�  സംബ�ി� സമാ�തറിേ�ാ��ിെ�
വിശദാംശ��  െവളിെ���ാേമാ;  ഏ��ം ഒ�വി�  സമാ�ത റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയത് ഏത്
തീയതിയിലാണ്?

െസ�േ�റിയ�ിെല േസവന���� കാലവിളംബം
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43. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി� നി�ം െപാ�ജന���് ലഭി�� േസവന���് കാലവിളംബം േനരി�� എ�
പരാതി ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ിെ� നവീകരണ�ിനായി സമ��ി�െ�� ശിപാ�ശക�  നട�ിലാ�ി�ം,
െസ�േ�റിയ�് മാന��  പരി�രി�ം ജീവന�ാ�െട മേനാഗതി മാ��തിനാവശ�മായ പരിശീലനം
ന�കി�ം പരാതി പരിഹരി�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േക�സ��ാരി� സമ��ി�ി�� നിേവദന��

44. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല േക�സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം േകരളം എെ��ാം ആവശ��ളാണ് നിേവദനമായി
േക�സ��ാരി� സമ��ി�ി��ത്;

(ബി) ��ത നിേവദന�ളി�  േക� സ��ാ�  അംഗീകരി� നട�ിലാ�വാ�  �മ��
ആരംഭി�ി��ത്ഏെത�ാം;

(സി) െറയി�െവ�െട കാര��ി�  േകരളേ�ാ�� അവഗണന� പരിഹാരം കാ��തിനായി
എെ��ി�ം നി�േ�ശ�� സമ��ി�വാ� �മം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) നി��ി� പാല�ാട് െറയി�െവേകാ�് ഫാ�റി�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നി��ി� േകാ�് ഫാ�റി നട�ിലാ�െമ�തിന് േക��ി� നി�ം എെ��ി�ം ഉറ�് ലഭി�ി�േ�ാ?

വ��േമധാവിക�േട�ം കല��മാ�േട�ം വാ�ഷിക േയാഗം

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

(എ) സ��ാ�  ഏ��ം ഒ�വി�  വിളി� േച�� വ��േമധാവിക�േട�ം കല��മാ�േട�ം വാ�ഷിക
േയാഗ�ിെ� മി��സ് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േയാഗതീ�മാന�� അട�ിയ മി��സിെ� ഒ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജീവന�ാ�െ�തിെര�ള േക�ക�

46. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാറിെ� കാല�്,  സ��ാ� ആഫീസി� ൈക�ലി വാ�ാ� �മി� എ� സംഭവ��
റിേ�ാ��് െച�െ��ി��്;

(ബി) ൈക�ലി വാ�ിയ എ� ജീവന�ാെര സ��ീസി� നി�ം സെ��് െച�ക��ായി;
(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സെ��ഷനിലായ എ� േപെര തിരിെക സ��ീസി� �േവശി�ി�ി��്;
(ഡി) ൈക�ലി േകസി�ം അനധി�തമായി സ��് സ�ാദി� േക�കളി�മായി എ� സ��ാ�

ജീവന�ാ�െ�തിെര അേന�ഷണം നട�വ���്?

ക����പരി�ാനം ആവശ��� ത�ികകളിേല�� േയാഗ�ത

47. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ സ��കാലാശാലകളി�  നി�ം ഡി�ി�് സ�ിഡിയറിയായി ക����
ആ�ിേ�ഷ�  സ��് പഠി�് വിജയി�വ��്,  പി.എസ്.സി.  �േഖന�� െസ�േ�റിയ�്
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അസി��റ് �ട�ി ക����പരി�ാനം ആവശ��� ത�ികകളിേല�് അേപ�
സമ��ി��തി�� േയാഗ�തയായി പി.എസ്.സി അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� പി.എസ്.സി �് ഇതി�� നി�േ�ശം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ�ീകരി�െമ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഐ.എ.എസ്. ഐ.പി.എസ്., ഐ.എഫ്.എസ്. ഐ.ആ�.എസ്. ഉേദ�ാഗ��െട വിേദശ യാ�

48. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി�േശഷം വിേദശയാ��ായി ഐ.എ.എസ്.  ഐ.പി.എസ്.,
ഐ.എഫ്.എസ്.  ഐ.ആ�.എസ്.  ഉേദ�ാഗ�� സം�ാന ഖജനാവി�നി�ം നാളി�വെര എ�
�ക െചലവഴി�;  ഈയിന�ി� ഏ��ം ��ത� �ക െചലവഴി� ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ം എ�
�കയാണ് ��ത ഉേദ�ാഗ�� െചലവഴി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഇവ�  എ�് �ക �ി.എ./ഡി.എ.  ഇന�ി�  നാളി�വെര വാ�ിെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��െ�രിയാ�  ഡാമിെല ജലനിര�്  140  അടി�േമ�  ഉയ�� സമയ�ം ജി�യിെല �ഖ�
അധികാരിയായ ഉേദ�ാഗ�� �ല�ി�ാതി��ത് ��യി�െ��േവാ;

(ഡി) എ�ി�  ��ത ജി�ാധികാരി എവിെട ആയി��െവ�ം ��ത യാ��് സ��ാ�  അ�മതി
ഉ�ായി�േ�ാ എ�ം ടിയാ�  ��ത യാ��് വാ�ിയ ആ��ല���  എ� �കെയ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�മായി ബ�െ��് നാല് ജി�കളിെല ജന���് ജീവ�േപാ�ം ഭീഷണി േനരി�� സമയ�്
സം�ാന�് ഇ�ാതി�� ജി�ാധികാരി�െട േപരി�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

േക� സിവിൽ സർവീസ് ഉേദ�ാഗ��

49. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ�ഐ എ എസ്  ,ഐ എഫ് എസ്,  ഐ പി എസ്,  ഐ ആർ എസ്
ഉേദ�ാഗ�� �വ��ി���്; േകരള�ിന് ��ത ത�ികയി�എ� അ�വദനീയ ത�ികളാണ്
ഉ�െത�ം എ� േപ�െട �റ��് എ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇവരി�  എ� േപ�  േക� ഡപ�േ�ഷ�, സം�ാന�് വിവിധ ഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യി�
�വ��ി��െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഐ എ എസ്  ,ഐ എഫ് എസ്,  ഐപി എസ്,  ഐ ആർ എസ് ത�ികകളി� നി�ം റി�യ�
െച�വരി� എ� േപ� ഏെത�ാം ത�ികകളി� സം�ാന�് സ��ീസ് നട��െവ�ം അവ�
ആെര�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) സം�ാനെ� സിവി� സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ�രി� (ഐ എ എസ്  ,ഐ എഫ് എസ്,  ഐ പി
എസ്,  ഐ ആർ എസ്  )  വിജില�സ് ഉ�െ�െട അേന�ഷണ�� േനരി��വ� ആെര�ാെമ�ം
ഏെത�ാം വിഷയ�ളിേ�ലാണ്അേന�ഷണം എ�ം,  വിവിധ അേന�ഷണ��� വിേധയമായി
േകാടതി വ�വഹാര�ളി� ഉ�െ��വ� ആെര�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ഇവരി� എ�േപ� ഇേ�ാ� അവധി,  സെ��ഷ�, േപാ�ിംഗ് ലഭ�മാ�ാെത കഴി��വ� എ�ം
വ��മാ�േമാ ;

(എഫ്) ചീഫ് െസ��റി�െട േപരി� സം�ാനെ� IAS ഓഫീസ�മാ� ന�ിയ പരാതിക�എെ��ാം ; മ�്
െപാ�ജന��  ന�കിയ പരാതിക�  എെ��ാം  ;  ഇ�മായി ബ�െ�� എെ��ാം
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അേന�ഷണ�� നട� വ�� ; വ��മാ�േമാ ?

അ�രി� സ�േകാടതി

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

(എ) അ�രി�  സ�േകാടതി �ാപി��ത് സംബ�ി� പരിഗണനാ ഉ�രവ് �കാര��
നടപടിയിേ��� കാലവിളംബ�ിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവി�� പ�ികകളി� ഏെത�ാം സ�േകാടതിക� നാളി�വെര അ�വദി�് �വ��നം
ആരംഭി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) അ�� സ�േകാടതി �ാപി��തിന്എ�് അ�മതി ലഭ�മാ�െമ�് െവളിെ���േമാ?

േകാടതിയി� നി�ം േക�ക� പി�വലി��

51. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം പി�വലി�ാ� േകാടതികേളാട് ആവശ�െ�ടാ�
തീ�മാനി� േക�ക� എ�;

(ബി) േക�ക� പി�വലി�കി��തിനായി സ��ാരി� ലഭി� ഹ�ജികളി� ഇേ�ാ�ം തീ�മാനെമ��ാ�
അവേശഷി��വ എ�;

(സി) ആ�.എസ്.എസ്,  ബി.െജ.പി,  എ.ബി.വി.പി �വ��ക�  �തിയായി�� എ� േക�ക�
പി�വലി�ാ�  ഗവ�െമ�് േകാടതികേളാട് ആവശ�െ��ി��്;  ഇവയി�  െകാലപാതക�മം
��മായി��വ എ�; വിശദമാ�ാേമാ?

െമാൈബ� േഫാ� ടവ�കൾ

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

(എ) െമാൈബ� േഫാ� ടവ�ക�െട േറഡിേയഷ� �ല��ാ�� ആേരാഗ����െള�റി�് പഠി�ാ�
നിേയാഗി� സ�േദശി സയ�സ് ��െമ�് എ� �ാപനം അതിെ� പഠന റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ
;ഉെ��ി� റിേ�ാ��ിെല കെ���ക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) െമാൈബ� േഫാ� ടവ�കൾ ഉയ��� ��തരമായ ആേരാഗ���ം �ിരമായി തട��തിന്
എെ��ാം ബദ� നി�േ�ശ�ളാണ് സ��ാരിന് ലഭി�ിരി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ ?

എ�.എ�.ജി പ�തി .

53. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� െപാ�േമഖലാ�ാപനമായ െഗയി�  ഇ�� നട�ാ�� എ�.എ�.ജി പ�തി
സം�ാന�ിന് ന�െ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി േകരള�ി�  നട�ിലാ��തിന് തട�മായി നി��� കാര���
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി സം�ാന�് നട�ിലാ��തിന് ൈകെ�ാ� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വാതകൈപ�ി��തിന് �ലം ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ;വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ ?
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പി എസ് സി നിയമന�ൾ

54. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� നിയമന നിേരാധനം നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം പി.  എസ്.  സി.  �ഖാ�ിരം എ�േപ��് നിയമനം
ന�കി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് വിവിധ വ��കളിലായി എ� ത�ികക�  ��തായി ��ി� എ�്
വ��മാ�േമാ?

പി. എസ്.സി. �േഖന�� നിയമന�ൾ.

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഇ�വെര പി.എസ്.സി. �േഖന എ� നിയമന��
നട�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് പി.എസ്.സി.  �േഖന എ� നിയമന��  നട�ിെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി നിയമനം സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ.

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

(എ) സം�ാന�് ഈ വ�ഷം എ� േപർ�് പി.എസ്.സി �േഖന നിയമനം ന�കിയി��് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ��േമധാവിക�  റിേ�ാ��് െച�ി�ം നിയമനം ന�കാ� ഒഴി�ക�  നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
നിയമനം ന�കാ�തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�� വ�ഷം പി.എസ്.സി �േഖന എ� േപ��് നിയമനം ന�കാ�  കഴി�െമ�ാണ്
�തീ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി ഓഫീസ് �വ��നം

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

(എ) സ��കലാശാലക�േടത് ഉ�െ�െട ��ത�  റി��്െമ�ക�ം ജീവന�ാ�െട െവരിഫിേ�ഷ�
ഉ�െ�െട ��ത� ഉ�രവാദിത���ം പി.എസ്.സി.െയ ഏ��ി�ിരി�� സാഹചര��ി� ��ത�
ജീവന�ാെര പി.എസ്.സി.�് അ�വദി��തിന് നടപടിക�  ഉ�ാ�േമാ;എ�ി�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി. ജി�ാ ഓഫീ�ക�െട�ം റീജണ� ഓഫീ�ക�െട�ം പദവി ഉയ���തിന് നടപടിക�
ഉ�ാ�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമനം

58. �ീ.എം.ച��
,, സാ� േപാ�
,, െക.വി.അ�ൽ ഖാദ�
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േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�കളി� നി�ം സ��ാ� വ��കളി� നിലവി�� എ�ാ ഒഴി�കളിേല�ം
നിയമനം നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) നിയമന നിേരാധനം അ�ഖ�ാപിതമായി �ട��തിനാ�  റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി
നീ���െകാ�് ഫലമിെ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) കാലാവധി നീ�െ�� കാലയളവി�  ഒ� നിയമന�ം നട�ി�ി�ാ� റാ�് ലി�ക�  ഉ�തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) പി.എസ്.സി.യി� നി�ം അെെഡ�സ് െമേ�ാ െെക��ിയ ആയിര�ണ�ിന് ഉേദ�ാഗാ��ിക��്
മാസ��  പി�ി�ി�ം നിയമന ഉ�രവ് ലഭി�ി�ിെ��വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�
ഏെത�ാം വ��കളി�  കീഴി�� �ാപന�ളിലാണ് ഇ�കാരം സംഭവി�ി��െത�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ ?

പി.എസ്.സി. ഓ�ൈല� പരീ�ാ സംവിധാനം

59. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െഡാമിനിക് �സ�േറഷ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി. ഓ�ൈല� പരീ�ാ സംവിധാന�ിന് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഏെത�ാം പരീ�കളാണ് ��ത സംവിധാന�ി� ഇ�വെര നട�ിയി��ത് ;
(ഡി) പി.എസ്.സി. നട�� എ�ാ പരീ�ക��ം ഈ സംവിധാനം ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ

?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

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

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് ആരംഭി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;
(ബി) 18  വ��കെള മാ�ം ഇതി�  ഉ�െ���ാ�� കാരണെമ�ാണ്;  ബാ�ി വ��കെള

ഉ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ?

�തിയ ത�ികക�

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഇത് വെരയായി വിവിധ വ��കളിലായി എ� �തിയ ത�ികക�
��ി�ി�െ��ം, അവ ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് വിവിധ വ��കളിലായി എ� �തിയ ത�ികക� ��ി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

ആല�ഴ ജി�യി� നിലവി�ളള പി.എസ്.സി. ലി�ക�െട വിശദാംശ��

62. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നിലവി�ളള പി.എസ്.സി. േഷാ��് ലി�ക�െട�ം റാ�് ലി�ക�െട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആല�ഴ ജി�യി� നിലവി�ളള പി.എസ്.സി. ലി�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആല�ഴ ജി�ാ പി.എസ്.സി.  യി�  റിേ�ാ��് െച�െ�� വിവിധ ത�ികകളിേല�ളള ഒഴി�ക�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) എ�.എസ്.എസ്.ടി.  ഫിസി�്,  െകമി�ി,  കണ�് വിഭാഗ�ളി�  പി.എസ്.സി.  പരീ��ം
ഇ��വ��ം നട�ിെയ�ി�ം റാ�് ലി�് �സീ�ീകരി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ റാ�് ലി�ക�  �സി�ീകരി��തി�ളള നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) ആല�ഴ ജി�യി� എ�.ഡി.സി. ത�ികയി� നിലവി� പി.എസ്.സി. ലി�ി� നി�ം ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം നട� നിയമന��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

��് - സി ത�ികകളിേല�് ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ��് �േമാഷ�

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

(എ) വിവിധ വ��കളിെല ��്  -സി ത�ികകളിേല�് ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ��്  10%  �േമാഷ�
സംവരണം എ� സ��ാ�  തീ�മാനം അ�സരി�് ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് ലാ�് േ�ഡ്
ജീവന�ാ��് ഇത് വെര �േമാഷ� ന�കിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് വെര �േമാഷ�  ന�കാ� വ��കളി�  �േമാഷ�  ന���തിന് സത�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

�ന�േവതന അവധിെയ�� സ��ാ� ജീവന�ാ�

64. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ� സ��ാ� ജീവന�ാ�  �ന�േവതന അവധിെയ��് വിേദശ�ളി� േജാലി െച��െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം കാ�ഗറികളി�ം,  വ��കളി�ം െപ� ജീവന�ാരാണ് ഇ�ര�ി�
അവധിെയ��ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ ഒഴി�ക� നിക��തിന് സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

േ��് അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് �പീകരണം

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

(എ) േ��് അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് �പീകരി�ാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ��ാ�-െപാ�േമഖല �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� �ായം

66. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ്
,, എ. �ദീ��മാ�
,, ആ�. രാേജഷ്
,, ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട�ം െപ�ഷ� �ായം
വ��ി�ി�ാ� സ��ാരി�േ�ശ�േ�ാ; ഇ� സംബ�മായ െപാ�നിലപാട് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ഏെത�ാം േമഖലയി�  േജാലി േനാ��വ�െട െപ�ഷ�  �ായം വ��ി�ി�ി��്;
െപ�ഷ� �ായം വ��ി�ി�െകാ�് ഈ സ��ാ� �റെ��വി� ഉ�ര�ക� ഏെതാെ�യാണ്;

(സി) സ��ാ� വ��കളിെല ഏെത�ാം വിഭാഗ��െട െപ�ഷ� �ായം വ��ി�ി�ക��ായി��്;
(ഡി) ഏെത�ാം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ം സഹകരണ �ാപന�ളി�ം െപ�ഷ�  �ായം

വ��ി�ി�ി��്?

െടറിേ�ാറിയ� ആ�മിയിെല േസവനം

67. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െടറിേ�ാറിയ� ആ�മിയി� എംേബാഡീഡ് േസവനം നട�ിയി�� ജീവന�ാ�െട േസവനം മിലി�റി
സ��ീസായി പരിഗണി�ി�േ�ാെയ� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�കാരം കാ�ീ�  േപാ�� �ല�ളി�  ദീ�ഘകാലം െടറിേ�ാറിയ�  ആ�മി േസവനം
നട�ിയി��വ�െട േസവനം മ�് സം�ാന�ളി� മിലി�റി േസവനമായി കണ�ാ�ി അവ��്
സം�ാന സ��ാ� സ��ീസി� �േത�ക പരിഗണനക� ന��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െടറിേ�ാറിയ�  ആ�മിയി�  എംേബാഡീഡ് േസവനം നട�ിയ ജീവന�ാ�െട േസവനം മിലി�റി
സ��ീസായി പരിഗണി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�� പ�ി നി��ാണ അപകടം

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

(എ) അ��  മ�ല�ിെല അ��  പ�ി നി��ാണ�ിനിടയി�  തക�� വീണതിെന �ട��്
മരണെ��വ�െട ��ംബ���്  2  ല�ം �പ വീതം ധനസഹായം അ�വദി�െമ�്
നിയമസഭയി�  പറ�ി�െ��ി�ം ഒ� ല�ം �പ മാ�േമ അ�വദി�� എ� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ ; �ഖ�ാപി� �ക അടിയ�രമായി അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ
;

(ബി) ��ത അപകട�ി�െ��് പ��പ�ിയവ�െട ചികി�ാ െചല�ക�  ���മാ�ം സ��ാ�
വഹി�ം എ�� �ഖ�ാപന�കാരം ചികി�ാ െചല�ക�െട ബി�ക�  സമ��ി�ി�ം ചികി�ാ
െചല�ക� ലഭി�ി�ി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) പ�േ��വ�െട ചികി�ാെചല�ക� ���മാ�ം അ�വദി�ു�തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ
?

വാഹനാപകട ധനസഹായം

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

അ�ാത വാഹന�� ഇടി�് മരണെ��� ആ�െട ��ംബ�ിന് എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ്
സ��ാ� ന�കി വ��ത്; ഈ സഹായ�� വ��ി�ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�രിതാശ�ാസ, ചികി�ാസഹായ നടപടി�മ�� ല�കരി�� നടപടി

70. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) അപകട�ി�െ��് മരണെ���വ�െട ആ�ിത��് �രിതാശ�ാസ�ിന് സമ��ി��
അേപ�യി� എെ��ാം േരഖക� സമ��ിേ����് എ�ത് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മതിയായ എ�ാ േരഖക�ം സഹിതം വിേ�ജ് ഓഫീസ�െട റിേ�ാ��ിനായി എം.എ�.എ മാ�െട ക�്
സഹിതം അേപ� റവന� വ��് ഓഫീ�കളി�  സമ��ി�ാ�ം റിേ�ാ��് ന�കാതിരി�ക�ം
�ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസി�  നി�് േനരി�് റിേ�ാ��് ആവശ�െ��ാൽ മാ�േമ വിേ�ജ് ഓഫീസ�
റിേ�ാ��് ന��ക�� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �രിതാശ�ാസ�ി�ം ചികി�ാ സഹായ�ി�ം സമ��ി�� അേപ�ക��് എം.എ�.എ മാ�െട
�റി�ിെ� അടി�ാന�ി� റിേ�ാ��് ആവശ�െ��ാ� വിേ�ജ്,  താ��്,  കല�േറ�് േമധാവിക�
ആയത് ന��� തല�ിേല�് നടപടി�മ�� ല�കരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �രിതാശ�ാസ സഹായം ലഭി��തി�  വലിയ കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇതിന് പരിഹാരം കാണാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� േരാഗിക�െട ബാ�് വാ� എ�തി തളളാ� നടപടി

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

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ�  േരാഗിക�െട പ�ികയി�െ�� േരാഗികേളാ,  അവ�െട ര�ിതാ�േളാ ആയ
എ�േപ� വിവിധ ബാ�കളി� നി�് വാ�െയ��ി��്;

(ബി) ഓേരാ���െട�ം േപ�വിവര��ം, വാ��ടി�ിക�ം സംബ�ി�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) എ�േഡാസ�ഫാ� േരാഗിക�െട ബാ�് വാ� എ�തി തളളാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� മാനദ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ �രിതാശ�ാസ ഫ�ിനാ�� അേപ� തീ��്

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ �രിതാശ�ാസ ഫ�ിനാ�� അേപ� തീ��് സംബ�ി� വിവര��
യഥാസമയം ഔേദ�ാഗിക െവ�ൈസ�ി� ന�കാ�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ആയതി�� തട��ിെ� കാരണ�െള സംബ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) അേപ�ാ തീ��ക��് നിലവി� കാലവിളംബം േനരി��താകയാ� അേപ�ക��് ഫയ� നടപടി
േബാ��െ���തിന് സഹായകമായി െവ�ൈസ�ി�  ഈ വിഭാഗ�ിെ� ഫയ�  തീ��്
േബാ��െ���തിന് സഹായകമായി �േത�ക �മീകരണം നട�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ?

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

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം അ�വദി�� ചികി�ാ സഹായം
�ണേഭാ�ാ���് ലഭി��തി�  വലിയ കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയത് പരിഹരി�വാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഡി.ആ�.എഫ്. െസ�നി� ��ത� ജീവന�ാെര അ�വദി��തിന് നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(സി) മ��ക�െട�ം മ�ം വില വ��നവ് കാരണം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�� �ക
വ��ി�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ ?
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�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�� ധനസഹായം

74. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം അ�വദി�� ധനസഹായം ലഭി��തിന്
കാലതാമസം േനരി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) അ�ല�ഴ താ��ി�  ഏത് തീയതി വെര ഉ�രവ് ലഭി�വ��് ധനസഹായം ന�കിെയ�്
വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഉ�രവ് ലഭി�ി�ം ധനസഹായം ലഭി�ാ� എ�തേപ� ഉെ��് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം അ�വദി�� ധനസഹായം വിതരണം െച��തിന് സമയപരിധി
നി�യി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി ധനസഹായ വിതരണം

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�് ധനസഹായം അ�വദി�ാ�  ആയത് എ�
സമയ�ി��ിലാണ് വിതരണം െച�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ധനസഹായം അ�വദി�െകാ�� അറിയി� ലഭി�് മാസ��  കഴി�ി�ം ആയത്
ലഭ�മാവാ�തായ പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ധനസഹായം ലഭ�മാ��തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�ിമാ�െട വിേദശയാ��ം മ� െചല�ക�ം .

76. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�് നാളി�വെര �ഖ�മ�ി�ം മ�് മ�ിമാ�ം യാ�ാ�ടി ഇന�ി�ം
ഔേദ�ാഗിക വി��ക��മായി എ� �ക െചലവഴി� എ�് വാ�ഷികാടി�ാന�ി� �േത�കം
�േത�കം വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഏെത�ാം മ�ിമാ�  വിേദശയാ� നട�ക��ായി;
നാളി�വെര�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ���ം ഏെത�ാം കാര����ാണ് വിേദശയാ� നട�ിയത്; ഓേരാ യാ��െട�ം െചലവ്
എ�; ��ത െചലവ് ആരാണ് വഹി�ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ഖ�മ�ി��െ�െട�� മ�ിമാ�െട
ഓഫീ�കളിേല�ം വസതികളിേല�ം ഇലേ�ാണി�് ഉപകരണ സംവിധാന�ൾ
ഏ�െ����തിേല�ായി നാളി�വെര െചലവാ�ിയ �ക സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

പ�-അ��േകാവി�-ൈവ�ാ� നദീ സംേയാജന പ�തി

77. �ീ.സി.െക.നാ�
,, മാത� �ി.േതാമസ്
,, േജാസ് െത�യി�
�ീമതി.ജമീല �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�-അ��േകാവി�-ൈവ�ാ� സംേയാജന പ�തിയിെല ��ീംേകാടതി വിധിയിേ�� സം�ാന
സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
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(ബി) സംേയാജന പ�തി േകരള�ിന് േദാഷമാ�െമ� നിലപാട് േക� സ��ാരിേലാ േദശീയ ജല
ക�ീഷനിേലാ മേ�െത�ി�ം സമിതിയിേലാ ഉ�യി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ധാനമ�ി�മാ�� ആദ� സ��ശന�ി�  തെ� തമിഴ് നാട് �ഖ�മ�ി സംേയാജന
പ�തി�മായി �േ�ാ�് േപാകണെമ�് ആവശ�െ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േകരള �ഖ�മ�ി �ധാനമ�ി�മായി നട�ിയ ആദ� സ��ശന�ി�  ഈ പ�തിെയ��ി
േകരള�ിെ� നിലപാട് അറിയി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ാെണ� വിശദീകരി�ാേമാ

േക� ബജ�് സംബ�ി� സം�ാന നി�േ�ശ��

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

(എ) 2014-15-െല േക� െപാ�ബജ�് സംബ�ി�് സം�ാനം യഥാസമയം �പാ�ശ സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �പാ�ശ സമ��ി��തിെ� ഭാഗമായി ആവശ�മായ ച��ക�ം പരിേശാധനക�ം
നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനം സമ��ി� നി�േ�ശ�ളി� അംഗീകരി�െ��വ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2015-16 േക� െപാ�ബജ�് സംബ�ി�് സം�ാന നി�േ�ശ�� വ��മാ�േമാ?

��് േബാ��ക�െട നിയ�ണം

79. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��് േബാ��ക�  നിയ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�  സ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�, ഈ രംഗെ� െതാഴിലി� ഏ�െ��ിരി��വ�െട താ�പര�ം �ടി പരിഗണി�് ��്
േബാ��ക� ഘ�ംഘ�മായി നിേരാധി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ��് േബാ��ക�  ഉ�ാ�� പാരി�ിതിക െപാ�ജനാേരാഗ� ����  എെ��ാമാെണ�്
ശാ�ീയമായി െതളിയി�െ��ി�േ�ാ?

ക�രിെല ആ�.എസ്.എസ് �വ��കെ� െകാല

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

(എ) ക�രിെല ആ�.എസ്.എസ് �വ��ക� െകാല െച�െ��ത് സംബ�ി�് േക�മ�ി സം�ാന
�ഖ�മ�ി�മായി േഫാണി� സംസാരി�ി�േ�ാ;

(ബി) േക�മ�ി െകാലപാതക േകസ് സംബ�മായി ഉ�യി� ആവശ�ം എ�ായി��െവ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േക�മ�ി എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന��ക��ായി�േ�ാ;

(ഡി) േക�മ�ി�െട നി�േ�ശെ� �ട��് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�െയാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന�് നട� മേ�െത�ി�ം െകാലപാതകം സംബ�ി�് േക�മ�ി
ആരാ�ക��ാേയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(എഫ്) ��ത സംഭവം സംബ�ി� ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണം ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;
അേന�ഷണം സി.ബി.ഐ �് വി� സാഹചര�ം എ�ായി��;  ഈ സ��ാരിെ� കാല�്
സം�ാന�് െമാ�ം എ� െകാലപാതക�� നട�ി��്; അതി� അേന�ഷണം സി.ബി.ഐ �്
വി�ത് ഏെതാെ�?

പ�ിമഘ� സംര�ണം.

81. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിമഘ� സംര�ണ�മായി ബ�െ��് ആവശ�െമ�ി�  �തിയ കരട ് വി�ാപന ം
�റെ��വി�െമ�് േക� സർ�ാരിെ� ഹരിത െെ�ബ�ണലി�  സത�വാ��ലം സമ��ി�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയതിേല�് �ല പരിേശാധന നട�ി റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന് സമയം അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) നി�ിതസമയ�ിനക ം ആവശ�മായ റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ�െട സംവരണ േറേഷ�ാ

82. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി��) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ�െട സംവരണ േറേഷ�ാ േദശീയാടി�ാന�ി���േപാെല സം�ാന�ി�
നട�ിലാ�ാ�െത�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇവ��് േക��ി���േപാെല േറേഷ�ാ
നട�ിലാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� േസവന��െട ഫീസ്

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

(എ) പ�് �പ �ത�  �റ് �പ വെര ഫീസ് ഈടാ�ിവ�� സ��ാ�  േസവന��
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫീസ് ഇന�ി� 2013-14 വ�ഷം ലഭി� വ�മാനം എ� േകാടിയായി��;

(സി) സ��ാ� േസവന��െട ഫീസ് നിര�ി� മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ,എ�ിൽ ��ത മാ�ം എ�് �ത�
നിലവി�  വരി ക��ായിെയ�ം എ� ശതമാനം വ��നവ് ഏ�െ���ിയി�െ��ം വ�
�മാ�ാെമാ ;

(ഡി) ഫീസ് നിര�ി� ഏ�െ���ിയ വ��നവി�െട �തിവ�ഷം എ� േകാടി �പ�െട വ�മാനമാണ്
സ��ാ� �തീ�ി��െത� െവ��മാ�ാേമാ?

ചികി�ാധനസഹായ വിതരണം

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

(എ) ജനസ��� പരിപാടിയി�  അേപ�ക��് അ�വദി� ചികി�ാധനസഹായം നാളി�വെര
െകാ��ി�ി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത �ക വിതരണം െച��തിന്
എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിതരണം െച�ാ�� �ക എ�െയ�് ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ക അ�വദി��തി�� കാലതാമസം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അേപ�ക��് അ�വദി� �ക എ�് വിതരണം െച�െമ�റിയി�േമാ?
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േക�സ��ാരിെ� സാ��ികസഹായം

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

(എ) ��നാട് പാേ�ജ്,  റ��  വിലിയിടിവ്,  േകരള�ിെല െറയി�േവ വികസനം എ�ിവ�മായി
ബ�െ��് എെ��ാം ആവശ��ളാണ് �തിയ േക� സർ�ാരിെ� ��യി�െ���ിയി��ത്
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ളിൽ എെ��ി�ം അ��ല തീ�മാന�� ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) �തിയ േക�സ��ാരി�നി�ം എെ��ി�ം �േത�ക സാ��ികസഹായം ലഭ�മായി�േ�ാ?

ലഹരി വി�� േകരളം െഎശ�ര� േകരളം പ�തി

86. �ീ.െഡാമിനിക് �സ�േറഷ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മിഷ൯  676-�  ഉ�െ���ി ലഹരി വി�� േകരളം,  െഎശ�ര� േകരളം പ�തി
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ം പ�തികളാണ് ��ത മിഷ൯ വഴി ഇതിനായി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) ��ത പ�തി സംബ�ി�ളള �പേരഖ ത�ാറാ�ാ൯ എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(ഡി) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ൯ ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്?

വഴിയരികി� �വ��ി�� മദ�ശാലക�

87. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വഴിയരികി� �വ��ി�� മദ�ശാലക� അപകട���് കാരണമാ��െ��
റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് േദശീയ-സം�ാന പാതേയാര�ളി�  �വ��ി�� എ� ബിവേറജസ് ഔ�്
െല�ക��്;

(സി) ഇവ മാ�ി �ാപി�ണെമ�ത് സംബ�ി�് ൈഹേ�ാടതി ഉ�ര�ക� �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� എ� ഔെ���ക� മാ�ി �ാപി�ി��്;
(ഇ) ഇനി എ� ഔ�് െല�ക� മാ�ി �ാപി�ാ�െ��് അറിയി�േമാ;

(എഫ്) ഇ�ര�ി�� എ�ാ ഔ�് െല�ക�ം എേ�ാ�  മാ�വാ�  കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�്
അറിയി�േമാ ?

'�ന�ജനി' പ�തി
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88. �ീ.െക.വി.അ�ൽ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�ക�ം, ബിവേറജസ് ഔ�് െല�ക�ം അട� ��ിയ� വഴി സം�ാന�് െതാഴി� ന�െ��വ�
എ�യാെണ�തിെ� കണ�ക� എൈ�സ് വ��് േശഖരി�ി�േ�ാ;  ജി� തിരി�� കണ�ക�
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) എ� േപെര �നരധിവസി�ി�ക��ായി��്; െതാഴി� ന�െ�� കാലയളവി� സ��ാ� ന�കിയ
ആവശ��� എെ��ാമായി�� എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) െതാഴിലാളികെള �നരധിവസി�ി��തിന് സ��ാ� �ഖ�ാപി� '�ന�ജനി' പ�തി�് അ�ിമ�പം
ആയി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

'മദ�വി�� േകരളം' പ�തി

89. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'മദ�വി�� േകരളം' പ�തി നട�ാ�ി�ട�ിേയാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പരിപാടി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ൾ - േകാേളജ് കാ��കളിൽ മദ�ാസ�ിെ�തിെര േബാധവ��രണം നട��തി�ം മദ�വി��
നയ പരിപാടിക� സംബ�ി�� വിവര�ൾ എ�ാ ��ംബ�ളി�ം എ�ി��തി�ം എെ��ാം
കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി� ഉ�െ�ാ�ി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സ�� സംഘടനക�, സ��ാ� മാധ�മ�� എ�ിവ�െട പ�ാളി��ം സഹകരണ�ം ��ത
പരിപാടി�് �േയാജനെ���േമാ?

േഡാ. െക. വിജയ�മാ� ക�ി�ി റിേ�ാ��്

90. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മദ��ിെ� ഉപേയാഗം സ�ഹ�ി�ം സാ��ിക േമഖലയി�ം ഉ�ാ��
ആഘാതെ��റി�് പഠി�ാ�  നിേയാഗി�െ�� േഡാ.  െക.  വിജയ�മാ�  ക�ി�ി  ,  റിേ�ാ��്
സമ��ി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത പഠന�ിനായി ഏെത�ാം പ�ായ�കെളയാണ് െതരെ���ി��ത് ;
(സി) റിേ�ാ��് ലഭി�ി�െ��ി� അതിെല �ധാന കെ���ക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ?

നീര േടാഡി േബാ�ഡ് �പീകരണം

91. �ീ.െഡാമിനിക് �സ�േറഷ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീര േടാഡി േബാ�ഡ് �പീകരി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത േബാ�ഡിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) േബാ�ഡിെ� സാ��ത, ഘടന എ�ിവെയ�റി�് പഠനം നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ��ത പഠന�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ബാർ ൈലസൻസി�� മാനദ�ം

92. �ീ.സി.ദിവാകര�
,, െക.രാ�
,, ഇ.ച�േശഖര�
,, പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ ബാ�ക��് അ�മതി ന���ത് സംബ�ി�് േകാടതി വിധി ഉ�ായി�േ�ാ
; ഉെ��ി� എ� �തിയ ബാ�ക� ന�ണെമ� നി�േ�ശമാ��ായി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േഫാ�  �ാ�  േഹാ��ക�  ,  െഹറിേ�ജ് േഹാ��ക�  എ�ിവെയ മദ�നിേരാധന�ി�  നി�ം
ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ �േമാ ; ഇേ�ാ� െമാ�ം എ� ബാ�ക� �വ��ി��െ��്
െവളിെ���േമാ ;

(സി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�, സൈ�േകാ എ�ിവയി�െട മദ�വി�നശാലക�െട ഔ�് ല�ക�
ഇേ�ാ� �വ��ി� വ��േ�ാ ; ഇതിനകം എ� ബാ�ക� ��ിെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ബാ�ക��് ൈലസ�സ് അ�വദി���മായി ബ�െ��് േകാഴ വിവാദ��  ഉ�ായതായി
അറി�േ�ാ; ഉെ��ി� അ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) മദ�വ��നം സംബ�ി� അഭി�ായം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ബാർ ൈലസ�സി�� മാനദ��ൾ

93. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബാ�ക��് ൈലസ�സ് ന��തിന് ഉ�ാേക�� നിലവാരം എ�ാെണ�് ഈ
സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് ബാ�ക��് ൈലസ�സ് ന��തിന് നിലവാരം എ�ായിരി�ണെമ�്
െവളിെ���ാേമാ; നിലവി�� ബാ� നട�ി�് സംബ�മായ നിയമവ�വ�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  നി��ഷി�ിരി�� വ�വ�ക�  എ�ാം പാലി�െകാ�ാണ് നിലവി�  ബാ�ക�
�വ��ി��െത�് ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ?

മദ� ഉപേഭാഗം

94. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ന�� ബാ�കള�ാ�വെയ�ാം അട� ��ക വഴി മദ� ഉപേഭാഗ�ി� എ� ശതമാനം �റവ്
വ�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വി�പന േക��ി�െട�ം പ�ന�� േഹാ��കളി�െട�ം ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� ��വ�ഷം
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എ� േകാടി �പ�െട മദ�ം വി�ന നട�ക��ായി ;
(സി) ഇേ�ാ� അട� ��ാ� തീ�മാനി� ബാ�ക� വഴി ��ത കാലയളവി� വി�പന നട�ിയി���

എ� േകാടി �പ�െട മദ�മായി��; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ബാ�ക�  അട� ��ിയ കാലയളവി�  ��വ�ഷെ� അേപ�ി�് ഈ വ�ഷം ബിവേറജസ്
േകാ��േറഷെ� വി�പന േക��ി�െട�� മദ� വി�പനയി� വ�ധനവ് ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി�
��ത വ�ധനവ് എ� ശതമാനമാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

ലഹരി വി�� േബാധവ��രണ �വ��ന��

95. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ��ിെ��ം ലഹരി വ���െട�ം ഉപേയാഗം െകാ��ാ�� വിപ�ക�  സംബ�ി�്
�തിപാദി�� ഏ��ം ന� േലഖന�� �സി�ീകരി�� ��-േകാേളജ് മാഗസി�ക��് �േത�ക
അവാ�ഡ് ഏ�െ����തിന് സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ
;

(ബി) വിദ�ാലയ��  േക�ീകരി�് എൈ�സ് വ��ിെ� കീഴി�  നട�വ�� ലഹരി വി��
േബാധവ��രണ �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

മദ�ം -ൈവ� ഉ�ാദനം

96. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�നയ�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് �വ��ി�വ�� ഡി�ിലറിക� ഏെത�ി�ം അട���ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് �തിവ�ഷം ആവശ�മായ മദ��ിെ��ം ൈവനിെ��ം എ� ശതമാനം
ഉ�ാദി�ി���്;

(സി) നിലവി�  സം�ാന�് �വ��ി�� ഡി�ിലറിക�  എ�;  ആ�െടെയ�ാം
ഉടമ�തതയിലാണവ �വ��ി��ത്;  ഇവയി�  എ� എ�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം അട�
��ാ�േ�ശി��;

(ഡി) സം�ാന�് ൈവ�  ഉ�ാദി�ി�ാ�  ൈലസ���വ�  ആെരാെ�;  �തിവ�ഷം എ�ാം �ടി
ഉ�ാദി�ി�� ൈവ� എ�; വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ മദ�നയം

97. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ മദ�നയം നിലവി� വ�തി�േശഷം മദ� ഉപേഭാഗ�ി� �റവ് വ�ി�േ�ാ;

കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�ാജമദ�ം തട��തി�േവ�ി എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ് സ��ാ� ഏ�െ���ിയി��ത്?

�തിയ മദ�നയം
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98. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� സ�ീകരി� �തിയ മദ�നയം കാരണം സം�ാന�് മദ�ാസ�ിയി�ം, മദ� ഉപേയാഗ�ി�ം
�റവ് വ�ി��് എ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മദ�നയം അ�ിമറി�െ�ടാതിരി�ാനാവശ�മായ ��ക�ത�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

�തിയ മദ�നയം-വ�മാന�ം �നരധിവാസ�ം

99. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  �തിയ മദ�നയം നട�ിലാ��തി���ം േശഷ��� വ�മാനം എ�യാണ്  ;

വ�മാന�ി� വ��ന�െ��ി� ആയതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഘ�ംഘ�മായി ബാ�ക�  അട���േ�ാ�  െതാഴി�  ന�െ���വെര �നരധിവസി�ി�ാ�
സ�ീകരി�� പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

ബാ� ൈലസ��� േഹാ��ക�

100.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� ബാ� ൈലസ��� േഹാ��ക� എ� ; േഹാ��ക�െട �ാ� പദവി�െട
അടി�ാന�ി�� �ത�മായ എ�ം ന�ാേമാ; ഇവയിൽ ഉ�െ�ടാ�വ എ�;

(ബി) ൈഫവ് �ാ�  പദവിയി�� എ� േഹാ��ക�  ��തായി ബാ�  ൈലസ�സിനായി അേപ�
ന�കിയി��് ; അ�ാ� അേപ�ക� െമാ�ം എ�?

ബാ� ൈലസ��മായി ബ�െ�� പരസ���ാവന

101.�ീ.െക.വി.അ�ൽ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�  ൈലസ��മായി ബ�െ��് െക.പി.സി.സി �സിഡ�്,  സം�ാന അഡ�േ��്
ജനറലിെനതിെര പരസ���ാവന നട�ിയതായി പറയെ��� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ാവനയി�െട ഉ�യി� ആേ�പം സംബ�ി�് അേന�ഷി�ക��ാേയാ;  അഡ�േ��് ജനറ�
ഇ�ാര��ി� സ��ാരിെ� വിശദീകരണം ന�കിയി�േ�ാ?

കഴി� പ�് വ�ഷ�ിെല അ�കാരി നയം

102.േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� പ�് വ�ഷ�ി� ഓേരാ വ�ഷ�ം ���ിയ അ�കാരി നയം �ാബല��ി� വ�ത് ഏത്
തീയതി �തലായി��;  ഓേരാ വ�ഷ�ം അ�കാരി നയം േനാ�ിൈഫ െച� തീയതിക�
ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �.ഡി.എഫ്.  െതരെ���് മാനിെഫേ�ായി�  അവകാശെ�� �കാരമാേണാ ഈ സ��ാ�
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അ�കാരി നയം �ഖ�ാപി�ത്;എ�ി� ആദ� വ�ഷ�ം ര�ാം വ�ഷ�ം ��ാം വ�ഷ�ം �ഖ�ാപി�
നയ��  എെ��ാമായി��;  നാലാം വ�ഷെ� നയം വ�ഷാരംഭ�ി�  തെ�
�ഖ�ാപി�ാതി��ത് എ�െകാ�ായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല അനധി�ത മദ� നി��ാണം

103.�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല അതി��ി �േദശ�ളി�  അനധി�ത മദ� നി��ാണം നട���
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എ� േക�ക� കഴി� അ�് വ�ഷ�ി��ി� ജി�യി� രജി�� െച�ി��്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ വ�ഷെ� മദ�നയം നട�ാ�ിയതി� േശഷം ജി�യി�  അനധി�ത മദ��ിെ� നി��ാണം,
അ�� സം�ാന മദ� കട�് എ�ിവ വ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ജി�യി� അനധി�ത മദ��ിെ� ലഭ�ത�ം ഉപേഭാഗ�ം നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

മദ�നയം

104.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മദ�നയം നിലവി�േ�ാ; ��ത മദ�നയം �പീകരി�ത് എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) മദ�നയ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല അധിക ത�ികക�

105.�ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ� നിേരാധന�ിെ� ഭാഗമായി വ�ാജമദ� വ�ാപനം നിയ�ി�ാനായി എൈ�സ് വ��ി� അധിക
ത�ികക� ��ി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എൈ�സ് വ��്,  ധനകാര� വ��ിേല�് ന�ിയ നി�േ�ശ��  വിശദമാ�ാേമാ;  നി�േ�ശ��
എ�ാം ധനകാര� വ��് അംഗീകരി�ക��ാേയാെയ�റിയി�േമാ;

(സി) അധിക ത�ികക� ��ി�െകാ�് ഏെത�ാം ത�ികകളി� എ� േപെര വീതം സം�ാന�്
പി.എസ്.സി. വഴി നിയമി�ക��ായി; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എൈ�സ് വ��ിെ� നി�േ�ശം ധനകാര� വ��് നിരാകരി�ി�െ��ി�,അതി�� കാരണ��
എെ�ാെ�യായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

എൈ�സ് വ��് ശാ�ീകരണം

106.�ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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സം�ാനെ� എൈ�സ് വ��ിെന ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ി��ത്; എൈ�സ് വ��ി� ആവശ��ിന് �തിയ ത�ികക� ��ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� വഴി�� മദ�വി�ന

107.�ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� വഴി ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ വ�ഷ�ം െമാ�ം
എ� േകാടി �പ�െട മദ�ം വി�ന നട�ക��ായി��്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2014-15  സാ��ികവ�ഷം നാളി�വെര െമാ�ം എ�േകാടി �പ�െട മദ�ം വി�ന
നട�ക��ായി;  ��വ�ഷം ഇേത കാലയളവി�  വി�ന നട�ിയി�� മദ�ം എ� േകാടി
�പ�േടതായി��; വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2014-15 സാ��ികവ�ഷം നാളി�വെര മദ�വി�നയി�െട ഖജനാവിേല�് ലഭി� വ�മാനം എ�
േകാടി �പ�േടതായി��; ��വ�ഷം ഇേത കാലയളവി� മദ�വി�നയി�െട ഖജനാവിേല�് ലഭി�
െമാ�ം വ�മാനം എ� േകാടി �പ�േടതായി��; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല വിേദശമദ� വി��ന�െട വിശദ വിവരം .

108.�ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� കീഴി�  വിേദശമദ� വി�ന ശാലക�  ഉ�ായി�േ�ാ;  അവയി�
എ�െയ�ം അട� ��ക��ായി;

(ബി) അട����തിന് വി�നശാലകെള െതരെ��� മാനദ��� എെ�ാെ�യായി��;

(സി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� ഈ വ�ഷം നാളി�വെര എ� േകാടി �പ�െട വി�ന നട�ക��ായി;
��വ�ഷം ഇേത കാലയളവി� ഉ�ായി�� വി�ന എ� േകാടി �പ�െടതായി��;

(ഡി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� ഈ വ�ഷം നാളി�വെര നട�ിയ വി�നയി�െട സ��ാരി� ലഭി�
വ�മാനം എ� േകാടി �പയാണ്;  ഇേത കാലയളവി�  ��വ�ഷം ലഭി�ി�� വ�മാനം
എ�യായി��?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� വി�വരവ്

109.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� വി�വരവ് ഈ സ��ാറിെ� കാല�് ഓേരാ വ�ഷ�ം എ�
വീതമായി��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം നാ�റി��രം ബാ�ക��് ൈലസ�സ് ന�കാതി��തിന് േശഷം,  ��വ�ഷെ�
അേപ�ി�് വി�വരവി� �റ��ായി�േ�ാ;

(സി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� ഈ വ�ഷെ� ഇേതവെര�ളള വി�വരവ് എ�; ഇേത കാലയളവി�
��വ�ഷെ� വി�് വരവ് എ�യായി��;

(ഡി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� ഈ വ�ഷം ഇേ�വെര�ളള വി�ന�െട ഭാഗമായി സ��ാ�
ഖജനാവിേല�് ലഭി� �ക എ�;  ��വ�ഷം ഇേത കാലയളവി�  അത് എ�യായി��.
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വിശദമാ�ാേമാ;

ബാ�ക�െട നിലവാരം

110.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിയ  418 ബാ�ക�െട നിലവാരം പരിേശാധി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ  ; നിലവാരം
പരിേശാധി�ാ�  ഏ�െ���ിയ മാനദ���  എെ��ാമായി��;  മാനദ����് �പം
ന�കിയത് ആരാണ്;

(ബി) പരിേശാധനയി� മാനദ��� എ�ാം പാലി�െ��തായി റിേ�ാ��് െച�െ�� ബാ�ക�െട എ�ം
എ� ; അ�ാ�വ�െട എ�ം എ�;

(സി) പരിേശാധന�ായി ഏ�െ���ിയ സംവിധാന�� എെ��ാമായി��െയ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) അട���ിയ ബാ�ക��് ൈലസ�സ് ���ിെ�ാ��ാതി�� തിെ� കാരണ�� ഏെ��ാം  ;

സി.ആ�് എ.ജി. ��ി�ാ�ിയ ന�നതക� എെ��ാം; ഈ വിഷയ�ിൽ ��ീ േകാടതി ന�കിയ
നി�േ�ശ��  എെ��ാമായി��െയ�ം ഇവെയ�ാം ഇേ�ാ�ം ��ത ബാ�ക�െട കാര��ി�
നിലനി���േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാജമദ�ം

111.�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ാജമദ�ം എ��ത് തട��തിന് ��തായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�കാരി നയ�ി�െറ ഭാഗമായി ബാ�ക�ം ഔ�് ല�ക�ം ��ിയതിെന �ട��് വ�ാജമദ��ിെ�
വരവ് പതിവി�ം വ��ി�ി��തായി ക���േ�ാ;  വിശദമാ�ാേമാ;  ഏെത�ാം
േ�ാത�കളി�െട�� വ�ാജമദ� വരവാണ് വ��ി�ി��തായി കണ�ാ��ത്; വിശദമാ�േമാ ?

സ��ാ� മദ�നയം

112.�ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� �തിയ മദ�നയം �ഖ�ാപി�തി� േശഷം എ� ബാ�കളാണ് അട���ിയി��ത്;
(ബി) ഇവയി� എ�െയ�മാണ് ൈഹേ�ാടതി�െട ഉ�രവ് �കാരം �റ��വ��ി��ത്;
(സി) ബീവേറജസ് േകാ��േറഷെ� എ� വി�ന േക��ളാണ് ഈ നയ�ിെ� ഭാഗമായി

അട���ിയി��ത്;
(ഡി) ബാ�ക� അട�തിെന�ട��് ബീവേറജസ് േകാ��േറഷ� വഴി മദ�വി�ന �ടി എ� പറ���

ശരിയാേണാ;

(ഇ) മദ�നയം �ഖ�ാപി�തി�േശഷം സം�ാന�് മദ�വി�ന�െട മാസംേതാ��� കണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ��ത കണ�് മദ�നയം നട�ിലാ��തി� ���തിേന�ാ� ��തലാേണാ �റവാേണാ എ�തിന്
ഓേരാ മാസേ��ം കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?
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മദ��ി� നി�ളള വ�മാനം

113.�ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചാരായം നിേരാധി��തിന് �ൻ�� സാ��ികവ�ഷം ചാരായ�ി�
നി��ായി�� വ�മാനം എ� േകാടിയായി��; എ� ചാരായ േഷാ�കളായി�� സം�ാന�്
അട���ക��ായത്;

(ബി) ചാരായ േഷാ�ക� എ�ാം അട� ��ക വഴി സം�ാനെ� മദ�പാനിക�െട എ��ി� �റ�
വ�ി�േ�ാ;

(സി) ചാരായം നി��ിയതി�േശഷം,  ഓേരാ വ�ഷ�ം വിേദശമദ��ി�  നി�ളള വ�മാനവ��നവ്
സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) 2014 ഏ�ി� �ത� ആഗ�് വെര മദ��ി� നി�ളള വ�മാനം എ� േകാടിയായി��; 2013-ൽ
ഇേത കാലയളവിെല വ�മാനം എ�യായി��;  നി�തി,  വില �ട�ിയവയിെല വ�ധന
പരിഗണി�ാെത�ളള വ�മാന വ�ധന എ� ശതമാനമായി��?

സ��� മദ�നിേരാധന നയം

114.േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��� മദ�നിേരാധനം എ� നയം ഈ സ��ാരി�േ�ാ; എ�ി� ആ നയം നട�ി� വ��ാ�
ലഭി� സാധ�തക� എ�ാം �േയാജനെ���ക��ാേയാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �.ഡി.എഫ്. ജന���് ന�ിയ ഉറ�ിന��തമായി�ാേണാ സ��ാ� നിലപാട് സ�ീകരി�ി��ത്;
അെ��ി� കാരണം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സ��� മദ�നിേരാധനം സംബ�ി� �.ഡി.എഫ് നിലപാ�ം സ��ാ� നിലപാ�ം വ�ത��മാേണാ;

എ�ി� എെ��ാം കാര��ളിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

സ��� മദ�നിേരാധന�ം , മദ�നയ�ം

115.�ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, ���ര ര�ാകര�
,, െക.രാ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��� മദ�നിേരാധനം നട�ിലാ�വാ�േ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി� അതിനായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��െത� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മദ�വ��നം,  േബാധവ�കരണം �ട�ിയവയി�െട സം�ാന�് മദ� ഉപേഭാഗം
�റ�െകാ�വരണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി�േവ�ി എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആവി�രി� നട�ാ��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷ�, ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�  എ�ിവ�െട കീഴിൽ എ�
മദ�വി�നശാലക�ം ബാ� േഹാ��ക�ം ഇേ�ാ� സം�ാന�് �വ��ി� വ���്;

(ഡി) സം�ാന�് ഒ� �തിയ മദ�നയം �ഖ�ാപി�വാ�േ�ശി��േ�ാ?
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ലഹരിവി�� �വ��ന��

116.�ീ.�ഡി �യിസ്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, എ.പി.അ����ി
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ��, േകാേള�കളി� എ� ലഹരിവി�� ��ക�
ആരംഭി�ി��്;

(ബി) ��  പാഠ�പ�തിയി�  ലഹരിവി�� പാഠ��  ഉ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം ലഹരിവി�� �വ��ന���ായി എ� �പ െചലവഴി�;

(ഡി) േകാ��േറ�് േസാഷ��  റേ�ാ�സിബിലി�ി �ീം �കാരം ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�
സം�ാനെ� എ� ലഹരി�� ചികി�ാ േക����് ധനസഹായം അ�വദി�; ആെക എ�
�കയാണ് അ�വദി�ത്; വ��മാ�ാേമാ?

മദ��ിെ� വില �റവിന് േകാ��േറഷ� അംഗീകാരം

117.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബീവേറജസ് േകാ��േറഷ� വിതരണം െച�� ഇ��� നി��ിത വിേദശമദ� ക�നിക�െട എ�
ഇനം മദ��ിെ� വില ക�നിക� കറ�ക��ായി��്;

(ബി) ഏെത�ാം ക�നിക�െട ഏെത�ാം ഇനം മദ��ിെ� എ� ശതമാനം വീതം �റവ്
വ��ക��ായി��്;

(സി) ബീവേറജസ് േകാ��േറഷ� വില�റ�് െട�� സമ��ി�ാ� ആവശ�െ��ത് ഏ��ം ഒ�വി� ഏ�
തീയതിയിലായി��;  അത�സരി�് ഏെത�ാം ക�നിക�െട വില �റവിന് േകാ��േറഷ�
അംഗീകാരം ന�ക��ായി; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െട�റി�  ആദ�ം ക�ാ�് െച� �ക�ം പി�ീട് ക�ാ�് െച� �റ� വില�ം സംബ�ി��
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

ചാല�ടിയി� എൈ�സ് സ��ി� ഓഫീസ്

118.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി�  താ��് �വ��നം ആരംഭി�് ഒ� വ�ഷം പി�ി� സാഹചര��ി�  ചാല�ടി
താ��് േക�ീകരി�് എൈ�സ് സ��ി�  ഓഫീസ് അ�വദി��തിന് സ��ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വനം,  േതാ�ം േമഖലക�  ഉ�െ��� അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല െവ�ില�ാറയി�  എൈ�സ്
െറയി�ാഫീസ് ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എൈ�സി�  ൈ�ം �ാ�് വിംഗ് �പീകരി�െമ� സ��ാരിെ� �ഖ�ാപനം
നട�ിലാ��തിനായി എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?
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മദ�വർ�നെ� സംബ�ി� നിലപാട്

119.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �൯ േകരള �ഖ�മ�ി �ീ.  എ.െക.ആ�ണി ചാരായ നിേരാധനം െകാ�വ�ത് മദ� ഉപേഭാഗ�ം
മദ�ാസ�ി�ം �റ��തിനായി�� എ� നിഗമന�ിെ� അടി�ാന�ിലായി��െവ�ാണേ�ാ
ക�തിയി��ത്. എ�ാ� ആയത് �ാേയാഗികമായി വ�ി�. എ�ാ� േകരള�ി� മദ�ാസ�ി�ം
ഉപേഭാഗ�ം �ടിയത�ാെത �റ�ി�ി�. ആയത് UDF-െ� െത�ായ നയമാെണ�് ക���േ�ാ;

എ�ി� ഇേ�ാ�ളള UDF സ൪�ാരിെ� നയം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിെല നയ�ി�െട ബാ൪ നിേരാധനമാേണാ അേതാ മദ� നിേരാധനമാേണാ ഉേ�ശി�ി��ത് ;
(സി) മദ�വ൪�നെ� സംബ�ി�് നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

മദ�ാസ�ിെ�തിരായ േബാധവ��രണം

120.�ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�ാസ�ിെ�തിരായ േബാധവ��രണം നട�ാ��തിന് എെ��ാം ക�� പരിപാടികളാണ്
ആ��ണം െച�ിരി��ത്;

(ബി) ��ത പരിപാടിക�െട സവിേശഷതക�ം �വ��നരീതി�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �ചാരണ പരിപാടികൾ ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ്
ഉ�െ���ിയിരി��െത�ം ആ�െടെയ�ാം സഹകരണമാണ് ഇതിനായി
�േയാജനെ���ാ�േ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് മെ�� വിപണി വില�് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

121.�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മ��െ�ാഴിലാളിക��് േബാ�ി� ഉപേയാഗി��തിനായി ആവശ��� മെ�� വിപണി വില�്
ലഭ�മാ�െമ� �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�ിയി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്
പരിഹരി��തി� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ൈവ� വി�ന

122.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ� വി�ന നട�ാ�� അധികാരം ഏെത�ാം �ാപന���ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �ാ�്കളി�� ഏെത�ാം തരം ൈവ�ക�  വി�ന നട�ി വ���്;  ൈവനിന്
ഏെത�ാം നിലയി�� എ�് നിര�ി�� നി�തിക� ഏ�െ���ിയി��്;

(സി) �തിവ�ഷം എ� ൈവ�ക� വി�ന നട�ി വ���്; വിശദമാ�ാേമാ?
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അ�കാരി േക�ക�

123.�ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014 നവംബ� 30-ന് ��� അ �് വ�ഷം രജി�� െച�െ�� അ�കാരി േക�ക�െട എ�ം,
വാ�ഷികാടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേത കാലയളവി� ഓേരാ വ�ഷ�ം പിടി�ടെ�� ക��ട�് �ിരി�് എ�യാണ്; എ� േക�ക�
രജി�� െച�െ��;

(സി) �ിരി�് ക��ട�് നട�ിയതിെ� േപരി� അറ�് െച�െ��വ� എ�; അതി� ശി�ി�െ��വ�
എ�;

(ഡി) േമ��റ� കാലയളവി�  രജി��  െച�െ�� അ�കാരി േക�കളി�  എ� േപ�െട അറ�്
േരഖ���ാ��്;  എ� േക�കളിലാണ് േകാടതിയി�  ��പ�ം ന�ാ�  ബാ�ി��െത�
വ��മാ�േമാ?

നി��ാണം ���ിയാ�ാ� തീരേദശ േറാ�ക�

124.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി� മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം,  നി��ാണം ���ിയാ�ാ� ഏെത�ാം തീരേദശ
േറാ�ക� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിഴി�ം രാജ�ാ�ര �റ�ഖ പ�തി

125.�ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം രാജ�ാ�ര �റ�ഖ പ�തി�െട െട��  ഏ��ം ഒ�വി�  വിളി�ത് ഏത്
തീയതിയിലായി��; എ�ത �ാപന�� പെ���; ക�ാളിൈഫ െച�െ��വ� ഏെതാെ�;

(ബി) േക� ഗവ�െമ�് അ�വദി�� വി.ജി.എഫ് സംബ�ി�് െട�റി�
വ��മാ�ിയി��ായി��േവാ;  േക�-സം�ാന ഗവ�െമ�ക�െട വി.ജി.എഫ് സംബ�മായി
അ�ിമ തീ�മാനം എ��ത് ഏത് തീയതിയിലാണ് ;

(സി) എ�റ് േകാടിേയാളം �പ വി.ജി.എഫ് ഇന�ി� ലഭി�� രാജ�െ� ആദ�െ� �റ�ഖ പ�തി
എ� നില െെകവരി� സാഹചര��ി� ��ത� മ�രം െട�റി� ഉ�ാ��തിന് വീ�ം ആേഗാള
െട�� വിളി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ�- സ�കാര� വിഹിതം സംബ�ി�് വിളി� െട�� േരഖകളി� വ��ത��ായി��േവാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ക�� വിമാന�ാവള നി��ാണം

126.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക��  വിമാന�ാവള�ിെ� ഒ�ാംഘ� നി��ാണ �വ��ന���� െട�ഡ�
�ണി�െത�ാണ്;

(ബി) സാേ�തിക ബി�ി� എ� �ാപന�ളാണ് േയാഗ�ത േനടിയത്; അവ ഏെത�ാം;
(സി) സാേ�തിക ബി�ി� േയാഗ�ത േനടിയ ക�നിക�െട ഫിനാ�ഷ�� ബിഡ് �റ�െത�ാണ്;
(ഡി) ഫിനാ�ഷ�� ബി�് അംഗീകരി�് ���ി ഏ��ി�ത് ഏ� �ാപനെ�യാണ്;
(ഇ) എ� േകാടി �പ�െട ഏെത�ാം ���ികളാണ് ഒ�ാംഘ� നി��ാണ �വ��ന�ളി�

ഉ�െ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഒ�ാംഘ� നി��ാണ �വ��ന�ിെല ഓേരാ ���ി�ം ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�
വ��മാ�േമാ;

(ജി) ത�ാറാ�ിയി�� വ��് െഷ�� അ�സരി�് ഒ�ാംഘ� നി��ണ �വ��ന�� ഓേരാ�ം
എേ�ാ� ���ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

േബ�� �റ�ഖ വികസന പ�തിക�

127.�ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബ�� �റ�ഖ വികസന�ിനായി ആവി�രി� പ�തിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �റ�ഖ വികസന�ിനായി 2011 ഏ�ി� 1 �ത� 2014 മാ��് 31 വെര�� കാലയളവി�
എ�് �ക െചലവഴി� എ�് വ��മാ�േമാ?

സ�ത� വ�ാപാര േമഖലക� േകരള�ി� �ാപി�ാ� �റ�ഖ ��ിെ� നീ�ം

128.േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീ�വ �ടാെത ഉ���� ഇറ�മതി െച�ാ�ം കയ�മതി െച�ാ�ം കഴി�� �േത�ക സാ��ിക
േമഖലക��് സമാനമായ സ�ത� വ�ാപാര േമഖലക� േകരള�ി� �ാപി�ാ� �റ�ഖ ��ിന്
നീ���തായി അറിയാേമാ;

(ബി) എ�ി�  വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇതിനായി താ�പര�പ�ം �ണി�ി�േ�ാ;  താ�പര�ം
�കടി�ി� ക�നിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(സി) മതിയായ നി�തി നിയ�ണ�മി�ാ� േകരള�ി� വിേദശ വ�ാപാരം വഴി സ��ഘടനയി� ഉ�ായ
േന��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല എല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല തീരേദശ േറാ�ക�

129.�ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല എല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  2014-�  എ� തീരേദശ
േറാ�ക��� എ�ിേമ�് എ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ;  ഉെ��ി�  അവ�െട േപ�വിവരം
െവളിെ���േമാ; ഇതി� എ� എ��ിന് ഭരണാ�മതി ലഭി�; �കെയ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� േറാ�ക��് എ��ം െപെ��് അ�മതി ലഭി��തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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ആല�ഴ ജി�യി� േറാ�ക��് ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��ിെ� ഫ�്

130.�ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-2014  വ�ഷ�ി�  ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��് ആല�ഴ ജി�യി�  ഏെതാെ�
േറാ�ക��് ഫ�് അ�വദി�ി�െ��ം ഓേരാ േറാഡി�ം എ�ത �ക വീതമാണ്
അ�വദി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �ക അ�വദി� േറാ�ക�െട െട�� നടപടിക� ���ിയാേയാ എ�ം നി��ാണം ആരംഭി�ി�േ�ാ
എ�ം നി��ാണം ആരംഭി�വയി� ���ിയായവ ഏെത�ം വ��മാ�ാേമാ ?

ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് �േഖന മണ�� നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�.

131.�ീ.പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി�  3  വ�ഷം മണ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��് �േഖന
ഏെത�ാം േറാ�ക� �ന� നി��ി��തിനാണ് അംഗീകാരം ന�കിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട നി��ാണ�ിന് എ� �ക വീതം െചലവഴി�െവ�ം ഇവ�െട നി��ഹണം
ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ളിലാെണ�ം വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഫിഷറീസ്  -  ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��ക�  �േഖന കഴി�  3  വ�ഷ�ളിലായി മണ��
നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെത�ാെമ�ം ഇവ�െട നി��ഹണം ഏ�
ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�േമാ ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി.

132.�ീ.എ.എ.അസീസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ�ാ �ാ�െ��്ഷി�് പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട െറയി�, േറാഡ് ���ിക� എ�േ��് ���ീകരി�ാ� കഴി�ം;
(സി) വിഴി�ം പ�തി എ�േ��് ക�ീഷ� െച�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

േകാഴിേ�ാട് െവ�യി� മിനി ഫിഷിങ് ഹാർബർ

133.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െവ�യി�  മിനി ഫിഷിങ് ഹാ�ബറിെ� നി��ാണ �വ��നം ഏ�
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഹാ�ബറിെ� ���ി ���ീകരി�് എ� �ത�  �വ��നം ആരംഭി�ണെമ�ാണ്
തീ�മാനി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

അ�കാരനാഴി വടേ��ാലം നി��ാണം
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134.�ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�കാരനാഴി വടേ��ാലം നി��ാണ�വ��ന��  ഏ�ഘ�ം വെരയായി എ�
വിശദമാ�േമാ;  ഇതിെ� നി��ാണം നില�ി�് എ� നാളായി എ�ം എ� കാരണ�ാലാണ്
ഇതിെ� നി��ാണം നില�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�കാരനാഴി വടേ��ാല�ിെ� നി��ാണം എ�് ���ിയാ�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ ; ഇതിനായി എ�് �കയാണ് അ�വദി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�കാരനാഴി വടേ�പാല�ിെ� നി��ാണ�ിെല തട�ം എ�ാെണ� വ��മാ�േമാ;

ഇതിെ� നി��ാണം അടിയ�ിരമായി ���ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

െകായിലാ�ിയിൽ നട�ാ�� വികസനപ�തികൾ

135.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ഭരണകാല�് െകായിലാ�ി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��്
നട�ിയി�� �വ��ന�� എെ��ാം; െചലവഴി� �ക എ�; വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  തീരേദശ േറാ�ക��ാ�� �ന��ാരണ പ�തി �കാരം
െകായിലാ�ി നീേയാജകമ�ല�ി�  ഏെത�ാം േറാ�ക�  �ന��രി��തിന് ഭരണാ�മതി
ന�കിയി��്;  ഓേരാ േറാഡി�ം എ� �ക വീതമാണ് അ�വദി�ി��െത� വ�ഷം തിരി�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� ഭരണകാല�് െകായിലാ�ി ഫിഷറീസ് െട�ി�ൽ ൈഹ�ളി�  നട�ാ�ിയ
പ�തിക� എെ��ാം; എ� �ക ഭരണാ�മതി ന�കി; വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ�  �േഖന െകായിലാ�ി മ�ല�ി�  എെ��ാം പ�തിക�
നട�ാ�ിവ�� എ�ത് വിശദമാ�േമാ;  ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നബാ�ഡ് �ീ�കളി� െകായിലാ�ിയി� നട�ാ�� പ�തിക� ഏെത�ാം; വിശദമാ�ാേമാ?

ടി.എം.ചിറ പാല�ിെ� �ന�നി��ാണം

136.�ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �നാമി ബാധിത �േദശമായ ടി.എം.ചിറേയ�ം, കരേയ�ം ത�ി� ബ�ി�ി�� േകാ��ീ�് പാലം
തക��േതാെട �േദശെ� മ�� െതാഴിലാളിക� അട��� ജന���രിത�ി� ആ�ിരി��
വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ടി.എം.ചിറ പാല�ിെ� �ന�നി��ാണ ��ിയ�െട നിലവി�� അവ� വിശദമാ�ാേമാ?

മ�� ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തി�� നടപടികൾ

137.�ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളതീര�് മ��സ��് �റ�വ�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) മ��സ��ി��ാ�� �റവ് സംബ�ി�് പഠി�ാ� വിദ� സംഘെ� നിയമി�ാ�� നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മ�� ഉ�പാദനം വ��ി�ി�ാ�� എെ��ി�ം പ�തിക� സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

��ത പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് െവളിെ���േമാ?

മാറാട് മ���ാമം പ�തി

138.�ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാറാട് മ���ാമം പ�തി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േമ�  പ�തി �കാരം ഏെ���ാ�  തീ�മാനി� വികസന ���ിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം,
ഓേരാ�ി�ം നി�േ�ശി� �ക എ�യാെണ�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി എേ�ാ� ���ിയാ�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

മാരിൈടം േബാ൪ഡ്

139.�ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, വ��ല കഹാ�
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാരിൈടം േബാ൪ഡ് �ാപി�ാ൯ എെ��ാം �മ�� നട�ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േബാ൪ഡിെ� ഉേ�ശ����� എെ��ാമാണ്;
(സി) മ��േമഖല േവ�വിധ�ി�  �േയാജനെ���വാ൯ എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇതി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

രാമ�രം വയല� പര�് െച��ി��് േറാഡ് 

140.�ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നബാ�ഡിെ� ആ�.ഐ.ഡി.എഫ്.-XIX �ീമി� ഉ�െ���ി മ��ബ�ന �റ�ഖ വ��ി� നി�ം
245  ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭി� ക�� ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല രാമ�രം
-വയല� -പര�് -െച��ി��് േറാഡിെ� നി��ാണ ���ി എേ�ാ� ആരംഭി�ാനാ�ം ; ��ത
േറാഡിെ� നി��ാണം എേ�ാ����ീകരി�ാ� സാധി�ം ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

മ�സ� െതാഴിലാളിക��് വീട്

141.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം എ� മ�സ� െതാഴിലാളിക��് വീട് വ�്
ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� അേപ�ക� ലഭി�ി��്?
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സംേയാജിത മ�സ��ാമവികസന പ�തി

142.�ീ.അ�വ� സാദ�്
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംേയാജിത മ�സ��ാമവികസന പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) എ�ത മ�സ��ാമ�ളിലാണ് ��ത പ�തി നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്;
(ഡി) എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് ��ത പ�തി വഴി മ�സ�െ�ാഴിലാളിക��്

ലഭി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് ��ത പ�തി വഴി
മ�സ�െ�ാഴിലാളിക��് ലഭി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

കട��ി ഫിഷറീസ് േബാ�് െജ�ി നി��ാണം

143.�ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� വ�ി��് �ാമപ�ായ�ി� കട��ി ഫിഷറീസ് േബാ�്െജ�ി നി��ാണ�മായി
ബ�െ��് എെ��ി�ം െ�ാേ�ാസ� സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിെ� നിലവിലെ� �ിതി എ�ാണ്;
(സി) േ�ാജ�് നട�ിലാ��തിന് എെ��ി�ം തട���  നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ാ��തിെല കാലതാമസം ഈ േമഖലയിെല മ��െ�ാഴിലാളിക��ം
തീരേദശവാസിക��ം ��ി��ക� ��ി�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് സ��ാ�  അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

തീരൈമ�ി ��� മാ���ക�

144.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരൈമ�ി ��� മാ���ക� വഴി വിതരണം െച�� സിവി� സൈ�സിെ� ഭ��ധാന����്
സബ് സിഡി �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� 2010 ന് േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ക അ�വദി�ി�ിെ��ി� എ�െകാ�ാണ് എ�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ�ാടി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�

145.�ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല �തിയ�ാടി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�  നി��ാണ�മായി
ബ�െ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��ത് ;

(ബി) എ� �ക ഇതിനായി ഇ�വെര െചലവഴി�ി��് ;
(സി) എെ�ാെ� പഠന�ളാണ് ഇവിെട നട�വാ��ത് ; വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(ഡി) ഹാ�ബറിെ� നി��ാണ �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�റിയി�േമാ ?

മ��ബ�ന നിയ�ണ േമഖല

146.�ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഡാ. മീനാ�മാരി ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�, കടലിെല മ��ബ�ന േമഖലെയ
ബാധി�� ����  സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത് പരിഹരി�ാ�
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കടലിൽ  200 മീ�റി�ം  500 മീ�റി�ം ഇടയി� 'ക�ത�േമഖല'  ആയി മാ��ത് �ലം പര�രാഗത
മ��ബ�ന െതാഴിലാളിക���ാ�� ആശ� പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

േദവി�ള�ര പ�ായ�ിെല ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ�റിെ� നി��ാണ �വ��ന��

147.�ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ി�  േദവി�ള�ര പ�ായ�ിെല ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ�റിെ� നി��ാണ
�വ��ന�� ���ീകരി�ാ� കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ആയ� പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മ��െതാഴിലാളി കടാശ�ാസം

148.�ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െതാഴിലാളിക��് ഭവന നി൪�ാണ�ിനായി 4000 �പ �ത� 15000 �പ വെര വാ�യായി
അ�വദി� �ക �൪�മായി എ�തിതളളി വ�വിെ� �മാണം തിരിെക ന�കിയ വകയി� എ�
േകാടി �പ അ�വദി�െവ�ം എ�ാണ് അ�വദി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�� െഫഡി� നി�ം മ��ബ�ന ഉപകരണ�� വാ�ിയ വകയി��ായി�� �ടി�ിക �ക
�൪�മാ�ം എ�തിതളളിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെന� േകാടി �പ െചലവഴി�െവ�ം
അെത�ാണ് അ�വദി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��, സഹകരണ ബാ�ക� എ�ിവിട�ളി� നി�ം വാ�െയ��
മ��െതാഴിലാളിക��് കടാശ�ാസം ന���തിന് 241.15 േകാടി �പ�ം, മ�� െഫഡ് വഴി NB

CF DC,  MMDFC വാ�ക��ം മ��െതാഴിലാളിക�െട തനത് ഫ�ി� നി�ളള വാ�കളട�ം
കടാശ�ാസം ന���തിന്  12.44  േകാടി �പ�ം അ�വദി�്െകാ�് സ൪�ാ൪
ഉ�ര��ായെത�ാണ്; ��ത ഉ�രവ് �കാരം  100 േകാടി �പ അ�വദി�തി�നി�ം മ��
െഫഡിന് എ� �പ എ�് അ�വദി�െവ�ം സഹകരണ വ��് രജി�ാ൪�് എ� �പ എ�്
അ�വദി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) േമ�  �ചി�ി� സ൪�ാ൪ ഉ�രവി�  പരാമ൪ശി�ി�ളള �കാരം ബാ�ി �ക ഗ��ളായി
അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� �പ വീതം  3  ഗ��ളായി മ��െഫഡി�ം,  സഹകരണ
രജി�ാ൪�ം അ�ദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കടാശ�ാസക�ീഷ൯ �പാ൪ശ െച�് സ൪�ാ൪ അംഗീകരി� �ണേഭാ� ലി�് �കാരം എ�
േപ൪�ാണ് കടാശ�ാസം ന���ത്;  ഇതി� എ�േപ൪�് കടാശ�ാസം ന�കിെയ�ം ഇനി എ�
േപ൪�് കടാശ�ാസം ന�കാ�െ��ം, അതിന് എ� �പ േവ�ിവ�െമ�ം അത�വദി��തിന്
ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�ം വ��മാ�ാേമാ?

തീരേദശനിയ�ണ നിയമ�കാര�� നിയ�ണ�ൾ

149.�ീ.എസ്.ശർ�
,, െക. ദാസ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശനിയ�ണ നിയമം മ��െ�ാഴിലാളിക��് വീ�ം ��ി��് ��ി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി േനരെ� �റെ��വി� സ��ല�കളിൽ മരവി�ി�െ�� ഏെത�ാം
സ��ല�കളാണ് �ന��ീവി�ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തീരേദശനിയ�ണ നിയമം ക�ശനമായി നട�ിലാ��തി�േവ�ി �റെ��വി� സ��ല�കളിെല
��ഖ നി�േ�ശ�� വിശദമാ�ാേമാ; അവ�െട പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) തീരേദശേമഖലയി�  മ��െ�ാഴിലാളിക��് വീ�വ��തിന് ഏർെ���ിയ നിയ�ണ��
റിേസാ��ക��് ബാധകമ�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ീഷൻ .

150.�ീ.ഇ.ച�േശഖര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, െക.അജിത്
,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� �വ��ന ല����  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�ീഷെ� �വ��നം �ലം ഇ�വെര എ� മ��െ�ാഴിലാളിക��് �േയാജനം ലഭി�;

ഇതി�  2011  േമയ് മാസ�ി� േശഷം ആശ�ാസം ലഭി� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട എ�ം
എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) കടാശ�ാസ ക�ീഷനി�  അേപ� ന�കി കാ�ിരി�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട എ�ം
െവളിെ���േമാ;

(ഡി) നിലവി�� ക�ീഷെ� കാലാവധി അവസാനി��െതേ�ാഴാണ്; �തിയ ക�ീഷ� �പീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ?

മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ീഷ�
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151.�ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ീഷ� വഴി 31.03.2011 വെര എ� െതാഴിലാളിക�െട കടബാധ�ത
ഒഴിവാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ീഷ� ശിപാ�ശ െച� എ�
േപ��് �ക അ�വദി�ി��്; ജി� തിരി�� കണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിേദശരാജ���െട മ��ബ�നം

152.�ീമതി.ജമീല �കാശം
�ീ.േജാസ് െത�യി�
,, മാത� �ി.േതാമസ്
,, സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ആഴ�ടലി�  നിയമവി��മായി വിേദശ േ�ാള�ക�  മ��ബ�നം നട��ത്
തടയാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിേദശരാജ���െട മ��ബ�നം �ലം മ�� സ��് �റ� വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വിേദശ േ�ാള�കെള നിയ�ി�ാ�  കഴി��ിെ��ി�  അവ�െ�ാ�ം മ��ബ�നം
നട��തിനായി മ��െതാഴിലാളി സഹകരണ സംഘ���് ആ�നിക സംവിധാന�ൾ
ലഭ�മാ�വാൻ നടപടിക�  സ�ീകരി�വ��േ�ാ;  ഇെ��ി�  ��ത സംവിധാനം നട�ാ�ാ�
ത�ാറാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട കട���് െമാേറാേ�ാറിയം

153.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി��) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട കട���് െമാേറാേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�ി�ം ഇവ�െ�തിെര ബാ�കൾ ജ�ി
നടപടി സ�ീകരി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  എ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന�ിനിടയി� കാണാതായ മ��െ�ാഴിലാളിക�

154.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം മ��ബ�ന�ിനിടയി� കാണാതായ മ��െ�ാഴിലാളിക�
എ�; മരണെ��വ� എ�;

(ബി) ഇതി�  എ� േപ�െട ��ംബ���് ധനസഹായം ന��ക��ായി;  ധനസഹായം ലഭി�ാ�
അവേശഷി��വ� എ�;

(സി) സഹായം ന��ത് സംബ�ി� ച��ി� മാ�ം വ��ാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; േഭദഗതി െച�
�കാര�� ച��� എ�് �ത� നിലവി� വ�ക��ായി;

(ഡി) േഭദഗതിെയ �ട��് എ� മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ���് ���ിയ ധനസഹായം
ന�കിയി�െ�� വ��മാ�േമാ ?
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മിഷ൯ 676 -� ഉ�െ���ിയ "മ�സ�െ�ാഴിലാളി േ�മ പ�തിക�ം കടാശ�ാസ�ം

155.�ീ.വ��ല കഹാ�
,, പാേലാട് രവി
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിഷ൯  676  -�  ഉ�െ���ി  "മ�സ�െ�ാഴിലാളി േ�മ പ�തിക�ം കടാശ�ാസ�ം  "എ�തിന്
പ�തിക� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് മിഷ൯ വഴി നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) പ�തികെള സംബ�ി�ളള �പേരഖ ത�ാറാ�ാ൯ എെ��ാം നടപടിക�
എ��ി��്;വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ൯ ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�
എ��ി��്?വിശദമാ�േമാ ?

ക�� വിമാന�ാവള പ�തി

156.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� വിമാന�ാവള പ�തി�ായി ആെക എ� �മി ഏെ���ി�െ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� �മി KAIL � ൈകമാറിയി�െ���ം �ടിെയാഴി�ി�െ��വ�െട �നരധിവാസ�ിനായി എ�
�മി ൈകമാറിയി�െ���ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �വ��ന�മായി ബ�െ��് മേ�െത�ി�ം ഏജ�സിക��് �മി ഏെ���
ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി ഇനി�ം എ� �മി ഏെ��േ���െ��ം �മി ഏെ����തിന് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

ക�� വിമാന�ാവള നി��ാണ�ിെ� ര�ാംഘ� പ�തി �വ��നം

157.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  വിമാന�ാവള നി��ാണ�ിെ� ര�ാംഘ� പ�തിയി�  ഉ�െ��� ���ിക�
ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ര�ാംഘ� പ�തി �വ��ന��െട ഓേരാ�ിെ��ം അട�� �ക എ�യാണ്;
(സി) ��ത ���ിക� െട�ഡ� െച�ക�ം െട�ഡ� അംഗീകരി�് വിവിധ �ാപന���് ���ി

ഏ��ി� ന��ക�ം െച�െത�ാണ്;
(ഡി) ഏെത�ാം �ാപന�ളാണ് ഓേരാ ���ി�ം ഏെ���ി��ത്;
(ഇ) ര�ാംഘ� നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ാണ് ആരംഭി�ത് എ�

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ��ത �വ��ന��  ഓേരാ�ം ���ീകരി�വാ�  നി�യി�ി�� വ��് െഷഡ��
എ�കാരമാെണ� വ��മാ�േമാ?
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ക�� വിമാന�ാവളം

158.�ീ.എ.പി.അ����ി
,, ഐ.സി.ബാല���
,, സ�ി േജാസഫ്
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� വിമാന�ാവളം ആരംഭി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് പാരി�ിതിക അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ��തി�� െട�� നടപടിക�െട ത��ിതി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�� വിമാന�ാവളം എ�് �ത� �വ��നമാരംഭി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�വാ�  മിഷ�  676-�  എെ��ാം കാര���
ഉ�െ���ിയി��് എ�് വിശദമാ�േമാ?

�ാ�്െമയി� േകസ്

159.�ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) � �ാ�്െമയി� െപ�വാണിഭ േകസി� �തി ബി��ാസ് േതാമസ്,  ര� േപ�� ക�ി�െട
ഉ�യി� ആേരാപണ��  സംബ�ി�് േപാലീസ് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  ക�ിെല
ആേരാപണ�� മാധ�മ�� �സി�ീകരി�ി�േ�ാ ;വിവരം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആേരാപണവിേധയരായ ജന�തിനിധിക�  ആെരാെ�യാണ്;  ഏെത�ാം രാ�ീയ പാ��ിക�മായി
ബ�െ��വരാണിവ�;

(സി) ആേരാപണെ� �ട��് ഏെത�ാം വ��ക� �കാരം ആ�െ��ാം എതിെര േപാലീസ് േകസ്
എ��ി��്;

(ഡി) ബി��ാ േതാമസിെ� പരാതി മാധ�മ���് ലഭി�തിെ� േപരി�  ഏെത�ി�ം േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�െന സെ��് െച�ി�േ�ാ; എ�ി� ആെരാെ�യാണ്?

�ാ�്െമയി� േകസ്

160.�ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി �ാ�്െമയി� െപ�വാണിഭ േകസിെല �തി ജയച�െനതിെര സം�ാന�് ഏെത�ാം
േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� എ� േക�ക� ഉെ�� െവളിെ���ാേമാ?

(ബി) ഏെത�ാം േക�കളി� അേന�ഷണം ���ിയായി��്?
(സി) ജയച�െന,  എം.എ�.എ േഹാ�ലി�  െകാ�് േപായി െതളിെവ��ക��ാേയാ?  ഇെ��ി�

കാരണം എ�ാണ്എ�് െവളിെ���ാേമാ ?

മണ� കട�് േകസ്
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161.�ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വളപ�ണം േപാലീസ് േ�ഷനി� �� എം .പി. െക.�ധാകര� �തിയായി രജി�� െച�ി�� മണ�
കട�മായി ബ�െ�� േകസ് പി�വലി�ാ�  സ��ാ�  ഉ�രവ് ന�ിയി�േ�ാ;  ��ത
ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

(ബി) മണ�  കട�മായി ബ�െ��് േപാലീസ് എ�� േകസിെല �തിക�  ആെരാെ�യായി��;

േ�ഷനി�  എ�ി േപാലീസിെന കേ��ം െച�വ�  ആെരാെ�യായി��;  എം.പി.  ആയി��
�ധാകര�ം േ�ഷനി� ഡ��ിയി��ായി��വ�ം ത�ി� വാേ����ായ ��ം എ�ായി��;

(സി) േകസ് പി�വലി�ാ� തീ�മാനി�ത് എ�ടി�ാന�ിലാണ്?

േസാളാ� ത�ി�്

162.�ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസാളാ� േകസിെല �തി സരിതാ നായ� എ.ഡി.ജി.പി, െക. പ��മാറിെനതിെര, ഡി.ജി.പി�് ഏഴ്
േപ�� പരാതി ന�ിയതാ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരാതിയി� ഉ�യി�ിരി�� ആേ�പ�� സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

പരാതി�െട ഒ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പരാതിയി� ഉ�യി�ിരി�� ഏെത�ി�ം കാര��� േസാളാ� ത�ി�് സംബ�ി�് അേന�ഷി��
ക�ീഷെ� ��യി�െ��േ��തായി�െ��് ക���േ�ാ?

�ീ.എം.ബി ബാല��െന െകാലെ���ിയ േകസ്

163.�ീ.െക.��ിരാമ� ഉ�മ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഇ�ഴി� തി�േവാണനാളി�  ഉ�മ മാ�ാട് സ�േദശി �ീ.എം.ബി
ബാല��െന െകാലെ���ിയ േകസിെല �തികെള പിടികി�ാ�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ �തിക� ആെരാെ�യാണ്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ബാല��� െകാലെച�െ��� സമയ�് ��ത �തിക� ഏെത�ി�ം രാ�ീയ പാ��ിക�െടേയാ
േപാഷക സംഘടനക�േടേയാ ഭാരവാഹികളായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവെര പിടി���തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േസാഷ�ൽ മീഡിയയിൽ അഭി�ായം േരഖെ���ിയതിെ� േപരി�� േക�ക�

164.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി,  മ�ിമാ�, സ��ാ�  നയ��, നിലപാ�ക�- എ�ിവെയ�റി�് േഫസ് ��ി�
അഭി�ായം േരഖെ���ിയതിെ� േപരി�  എ� േപ�െ�തിെരയാണ് ഇ�വെര േക�ക�
എ��ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ; എ� സ��ാ� ജീവന�ാ� േകസി� ഉ�െ��ി��്;
സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഓ�േറഷ�  �േബര നിലവി�  ശരിയായ വിധം നട�ിലാ��േ�ാ;എ��ി��
േക�ക�െട എ�ം എ�;  ജി�ാ സം�ാന തല�ി�  ഇതിെ� േമ�േനാ�ം വഹി��തിന്
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നിേയാഗി�െ�� ഉേദ�ാഗ��ാ�െട വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  മാേവലി�ര മ�ല�ി�
ഓ�േറഷ�  �േബര�െട ഭാഗമായി എ� േക�ക�  എ��ി��്;  ഈ േക�കളി�  സ�ീകരി�
നടപടിക�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

ക��ി സി.ഐ ഓഫീ�ം ഓഫീസ് ക�ാ�േ��ിെ��ം നിർ�ാണം

165.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക����ി നിേയാജകമ�ല�ി�  ക��ി സി.ഐI  ഓഫീ�ം ഓഫീസ് ക�ാ�േ��ം
ആരംഭി��� സംബ�ി�് െക. പി. എ�്. സി. സി യി� ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�� ഡി. പി. ആ�
C1/5219/14,  െക.  പി.  എ�്.  സി.  സി  5220/14 എ�ീ ന�� ഫയ�കളി�േമ� ആഭ��രവ��്
സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ നി�േ�ശം േകാ�യം എസ്.  പി ഓഫീസി�  നി�ം േപാലീസ് ആ�ാനേ��് അയ�ത്
എെ��ം ഫയ� ന�� എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ ?

െപരിേ�ാം േപാലീസ് േ�ഷ� വിഭജനം

166.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല െപരിേ�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�  വിഭജി�് െച��ഴ ആ�ാനമായി േപാലീസ്
േ�ഷ� ആരംഭി���മായി ബ�െ�� െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവി�� അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി��തി�� നടപടിക� എ��ം േവഗ�ി� സ�ീകരി�േമാ?

െപരിേ�ാം േപാലീസ് േ�ഷ� അതി��ിയിെല െകാലപാതകം

167.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യി�  െപരിേ�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�  അതി��ിയി�  െച��ഴ കാേ�യംചാലി�
െകാ�െ�� മറിയ��ി�െട െകാലപാതകം സംബ�ി� അേന�ഷണ�ിെ� നിലവി�� അവ�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െകാലപാതകം കഴി�് ര�രവ�ഷം കഴി�ി�ം �തികെള കെ��ാ�  സാധി�ാ�തിെ�
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െകാലപാതക�ിെ� അേന�ഷണം ഉ�തതല�ി�� ഏജ�സിെയ ഏ�ി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

പ�ാ�ി ഫയർേ�ഷൻ

168.�ീ.സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ിയി� ഒ� ഫയ�േ�ഷ� ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) താ��ാലികമായി ഫയ�േ�ഷ� �ട�വാ� പ�ാ�ി �ി.ബി. വക െക�ിട�ം �ല�ം പി.ഡ��.ഡി.
അ�വദി�തിനാ� ��ത ഫയ�േ�ഷ� ഉട� ആരംഭി�േമാ;

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://assurancekerala.gov.in/laiskerala/unStar...

46 of 98 Sunday 23 November 2014 08:07 PM



മാഫിയക�െ�തിെര സീകരിച നടപടി

169.�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വള��വ�� മണ�മാഫിയ,  പാറഘനന മാഫിയ,  െപ�വാണിഭ മാഫിയ,

മ�ഷ��ട�്,  അന�സം�ാന�നി�ം ��ികെള കട�ി നി�ബ� െതാഴി�  െച�ി��,
�ട�ിയവ �ടിവ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ സ��ാ�  വ�േശഷം ഇ�രം നിയമവി�� �വ��ന��  സംബ�ി�് ഓേരാ
വ�ഷ�ം രജി�� െച� േക�ക�െട കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം േക�കളി�  ഉ�െ�െട എ�േപ�െട േപരി�  ��ാ ആ�് �കാരം േക�ക�  ഓേരാ
ജി�യി�ം രജി�� െച�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം േക�കളി� ഉ�െ�� േപാലീസ്,  റവന� മ�് വ��് ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാം;  ഏെത�ാം
േക�കളിലാണ് ഇവ� ഉ�െ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇവെര നിയ�ി�ാ�ം ഇവ�െട ���ിക��ലം �രിതമ�ഭവി��വെര സഹായി�ാ�മായി എ�്
�തന നടപടി സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

ഐ.എസ്.ആ�.ഒ ചാരേ��് അേന�ഷി� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

170.�ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐ.എസ്.ആ�.ഒ ചാരേ��് അേന�ഷി� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ണെമ� ബ�.

ൈഹേ�ാടതി വിധിയി� ആഭ��ര വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ചാരേ��് അേന�ഷണ�ി�  അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��  വീ� വ��ിയി��് എ�് ആഭ��ര
വ��ിന് േബാധ�െപ�ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ചാരേ��ിന് പി�ി� നട� �ഢാേലാചന സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ണെമ�് ആവശ�െ��്
ആെര�ാമാണ് ആഭ��ര വ��ിെന സമീപി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇതി� ആഭ��ര വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

ഐ.എസ്.ആ�.ഒ. ചാരേ�സ്

171.�ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐ.എസ്.ആ�.ഒ.  ചാരേ�സി�  അ�െ� അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി
എ��ണെമ� ബ�.  ൈഹേ�ാടതി�െട വിധിയിേ�� സ��ാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചാരേ�സി� എെ��ി�ം �ഡാേലാചന നട�തായി സ��ാരിന് േബാ��െ��ി�േ�ാ?

ഡി ജി പി നിയമനം

172.�ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഡയറ��  ജനറ�  ഓഫ് േപാലീസ് ത�ികയിെല നിയമനം സംബ�ി�് ��ീംേകാടതി�െട
നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ നി�േ�ശ���് വി��മായി ഏെത�ി�ം നിയമനം നട�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

എം.ജി. േകാേളജി� സി.ഐ. െയ േബാംെബറി�് െകാലെ���ാ� �മി� സംഭവം

173.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എം.ജി.  േകാേളജി�  സി.ഐ.  െയ േബാംെബറി�് െകാലെ���ാ�  �മി� ആ�.എസ്.എസ്.
�വ��ക�െ�തിെര�ളള േകസ് പി�വലി�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്;

(ബി) ��ത സംഭ�മായി ബ�െ��് േപാലീസ് രജി�� െച� േക�കളി� എ� �തിക� ഉ�ായി��;

അവ� ആെരാെ�;

(സി) േപാലീസ് രജി��  െച�� �ിമിന�  േക�കളി�  ആെര�ി�ം നിരപരാധിയായി�െ��ി�
അയാ�െട നിരപരാധിത�ം െതളിയിേ��ത് േകാടതിയിലാേണാ; എ�ി� ഏത് നടപടി �മ�ി�െട;

(ഡി) ഇതിന് വ�ത��മായി േകസിെല ഒരാ� നിരപരാധിയാെണ�് േബാധ�െ��തിെ�യടി�ാന�ി�
എ�ാവ�െട�ം േപരി�ളള േകസ് പി�വലി�ാ� സ�തം ന�കി �ഖ�മ�ി ഉ�രവി�ക��ാേയാ;

ഒരാ�  നിരപരാധിയാെണ�് �ഖ�മ�ി�് േബാധ�ം വ�ാ�  േകസിെല മ�് �തിക�
���ാര�ാതാ��ത് നിയമാ��തമാേണാ ? എ�ിൽ ഏത് നിയമ�ിെ�യടി�ാന�ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

എം.ജി. േകാേളജി� േപാലീസിന് േനെര േബാംെബറി� േകസ്

174.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എം.ജി.  േകാേളജി� േപാലീസിന് േനെര േബാംെബറി�് സ��ി� ഇ�െ�ട�െട കാല് തക��
േകസ് പി�വലി�ാ� ലഭി� ഹ�ജിയി� �ഖ�മ�ി ഉ�രവി�ത് ഏത് തീയതിയിലാണ്;

(ബി) അേപ�േയാെടാ�ം ആ�െടെയ�ി�ം �പാ�ശ ക�് ഉ�ായി��േവാ;  ഏെത�ി�ം രാ�ീയ
പാ��ിയി�െ�� നിയമസഭാ സാമാജിക�  �പാ�ശ െച�ക��ാേയാ;  എ�ി�  ഏത് രാ�ീയ
പാ��ിയി�െ��, ഏത് സാമാജികനാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) പി�വലി� േക�ക�  എെത�ാം ൈ�ംന��കളി�െ��,  ഏെത�ാം ����
ആേരാപി�െ��വയാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകസ് പി�വലി�ാ�ളള ഹ�ജിയിേ�� േപാലീസ് വ��ി�നി�ം ലഭി� അഭി�ായം എ�ായി��;

MLA �െട �പാ�ശ ക�ിെ��ം, േപാലീസ് റിേ�ാ��ിെ��ം ഓേരാ പക��് സഭ�െട േമശ�റ�്
െവ�േമാ ?

സി.ബി.ഐ അേന�ഷണം

175.�ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.ബി.ഐ അേന�ഷണം ആവശ�െ��് സം�ാന സ��ാ� േക� സ��ാറിന് വി�ാപനം വഴി
അയ� െമാ�ം അേപ�ക� എ�യായി��;

(ബി) അവയി�  എ�െയ�ം സി.ബി.ഐ അംഗീകരി�് വി�ാപനം �റെ��വി�ക��ായി;
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സം�ാന�ിെ� ആവശ�ം അംഗീകരി�ാ�വ എ�;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�്സി.ബി.ഐ അേന�ഷണ�ിനായി സം�ാന ഗവ�െമ�ിന് ലഭി�
അേപ�ക�  എ�െയ�ം അവയി�  എ�െയ��ി� വി�ാപനം ഇറ�ിെയ�ം
േക�ഗവ�െമ�ിന് എ� അേപ�ക�  ലഭി�െവ�ം അവയി�  എ�െയ��ി� വി�ാപനം
ഇറ�ിെയ�ം േക�ഗവ�െമ�ിന് അയ�െകാ��വ ഏെത�ാെമ�ം അയ� തീയതിക�
ഏതായി�� എ�ം അറിയി�േമാ; അവയി� ഏെത�ാം അേപ�യിേ�� ഏെത�ാം തീയതിയിൽ
േക�ഗവ�െമ�് വി�ാപനം �റെ��വി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സി.ബി.ഐ അേന�ഷണ ആവശ��ളിേ��  സം�ാന സ��ാ�  തീ�മാനം ൈകെ�ാ��ത്
ഏത് മാനദ��കാരമാണ്?

സി.ബി.ഐ അന�ഷണ�ി� വി� േക�കൾ

176.�ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഗവ�െമ�് നാളി�വെര സി.ബി.ഐ അേന�ഷണ�ിന് വി� െകാലപാതക േക�ക�െട
വിശദാംശ�ൾ ന�ാേമാ ;

(ബി) ഇതി�  ഏെത�ാം േക�ക�  സി.ബി.ഐ െതളിയി�ി��്  ;ഇേ�ാ�ം അേന�ഷണ�ിലിരി��
െകാലപാതക േക�ക�െട എ�ം എ�;

(സി) െകാലപാതക േക�ക�  സി.ബി.ഐ അേന�ഷണ�ിന് വി��ത് സംബ�ി�് സം�ാന
സ��ാറിെ� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� ��ാെക ഏെത�ാം െകാലപാതക േക�ക�, സി.ബി.ഐ അേന�ഷണ�ിന് വിടണം
എ� ആവശ�ം ഉയ��വ�ി��;  ഇതി�  സി.ബി.ഐ അേന�ഷണ�ിന് വി�ത് ഏെത�ാം;
അതിെ� മാനദ�ം എ�ായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

എം.ജി.േകാേളജിെല േബാംേബറ്

177.�ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം എം.ജി.േകാേളജി�, സി.ഐ െയ േബാംെബറി� േകസ് പി�വലി�ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏ� സാഹചര��ിലാണ് ��ത തീ�മാനെമ��െത� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെനതിരായി േപാലീസ് അേസാസിേയഷ� ഏെത�ി�ം നിേവദനം സ��ാരി� ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  ��ത നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി�  േകസ് പി�വലി�ാ�� നടപടി
നിർ�ിെവ�ാൻസ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇ� സംബ�ി�് �ഖ�മ�ി�ം ആഭ��രമ�ി�ം ത�ി�  അഭി�ായ വ�ത�ാസ�െ���
പ�വാ�� ശരിയാേണാ ?

പി.�രളി�െട െകാലപാതകം

178.�ീ.െക.��ിരാമ� ഉ�മ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാസ�േഗാഡ് ��ളയിെല പി.�രളിെയ െകാലെ���ിയത് സംബ�ി� അേന�ഷണം ഇേ�ാ�
ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ഏെത�ാം വ��ക� �കാരമാെണ�ം ആ�െ��ാം എതിെരയാണ് േകസ്
എ��ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാലപാതക�ിന് പി�ിെല �ഡാേലാചനെയ�റി�് അേന�ഷി��േ�ാ;  �ഡാേലാചനയി�
ഏ�െ��വ�  ആെരാെ�യാണ്;  അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി ആെരെയാെ� േചാദ�ം
െച�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

എസ്.സി/എസ്.ടി. വിഭാഗ�ളി�െ��വർ�് േനെര�� അതി�മ�ൾ

179.�ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗ�ളി�െ�� എ� േപ�
അതി�മ�ളി� െകാല െച�െ��ി��്; ജി� തിരി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എസ്.സി/എസ്.ടി  -ആദിവാസി വിഭാഗ�ളി�െ�� എ� �ീക�ം ��ിക�ം അതി�മ���്
ഇരയായി��്; ജി� തിരി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത അതി�മ��മായി ബ�െ��് എ� േക�ക� രജി�ർ െച�; എ� േപെര അറ� െച�;

ജി� തിരി�� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) എ� േക�കളി� എഫ്.ഐ.ആ� സമ��ി�; എ� േക�കളി� അേന�ഷണം ���ിയായി; ജി�
തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) എ� േക�കളി�  വിധി പറ�;  എ� േക�കളി�  �തിക��് ശി� ലഭി�;  ജി� തിരി��
കണ�് ന��േമാ;

(എഫ്) എ� േക�കളി� �തി�ാന�്  SC-ST-ആദിവാസി വിഭാഗ�ളി�െ��വ� ഉ�െ��ി��്;  ജി�
തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) എ� േക�കളി�  �തി �ാന�് അംഗീ�ത രാ�ീയ പാ��ികളി�െ��വ�  ഉ�െ��ി��്;
ആയതിെ� വിശദാംശ��-ൈ�ം ന��, േപാലീസ് േ�ഷ�, ഏ� പാ��ിയി�െ��വ�, േക�ിെ�
സ�ഭാവം എ�ിവ വ��മാ�േമാ;  എ� േക�കളി�  േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��  �തി�ാന�്
ഉ�െ��ി��്; എ� േപെര സെ��് െച�ി��്; ജി� തിരി�� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

വാഹന അപകട��

180.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

2014  ജ�വരി �തൽ നവംബ�  വെര സം�ാന�് എ� വാഹന അപകട��  റിേ�ാ��
െച�െ��ി��് ; ഇതിൽ െകാ�െ��വ� എ�;പരിേ��വ� എ�?

േകരള �ണിേവ�ി�ി െ�ാൈവ�ചാ�സല�െട വീട് ആ�മി� േകസ്

181.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2014  ഒേ�ാബ�  18  � േകരള �ണിേവ�ി�ി െ�ാ ൈവ�ചാ�സല�െട വീട് ആ�മി� ��്
േകാ��സ് �വർ�കർെ�തിെര േപാലീസ് േകസ് രജി��  െച�ക��ാേയാ;  എ�ി�
ഏെത�ാം വ��ക�  �കാരം,  ആ�െ��ാം എതിെര േകസ് എ��ക��ായി�െ��
െവളിെ���ാേമാ;
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(ബി) അേ�ദിവസം സ��കലാശാല�െട �ധാന കവാടം ഉ�െ�െട അടി� തക��് �ണിേവ�സി�ി�്
വ�  നാശന���  വ��ിവ� ��്േകാ���കാ�െ�തിെര േകസ് എ��ക��ാേയാ;

എ�ി� ഏെത�ാം വ��ക� �കാരം; ആ�െ��ാം എതിെര എ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ആ�.എസ്.എസ്, ബി.െജ.പി, എ.ബി.വി .പി �വ��ക�െ�തിരായ േക�ക�

182.�ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ആ�.എസ്.എസ്,  ബി.െജ.പി,  എ.ബി.വി.പി
�വ��ക� �തിയായി�� എ� േക�ക� േപാലീസ് രജി�� െച�ി��്;

(ബി) എ�ാ േക�കളി�ം �ടി എ� �തികെള ഇനി�ം അറ�് െച�ാ��്;വിശദാംശ�ൾ ന�ാേമാ;

(സി) ഇതി�  െകാലപാതക േക�ക�  എ�;  െകാലപാതക േക�കളി�  ഇനി�ം അറ�്
െച�െ��ി�ി�ാ� �തിക� എ�; വ��മാ�ാേമാ?

ആ�.എസ്.എസ്., ബി.െജ.പി, എ.ബി.വി.പി. �വ��ക� �തിയായി�� െകാലപാതക േക�ക�

183.�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ആ�.എസ്.എസ്.,  ബി.െജ.പി,  എ.ബി.വി.പി.
�വ��ക�  �തിയായി�� എ� െകാലപാതക േക�ക�  രജി��  െച�ി��്എ�്
െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഇതി� എ� �തിക� അറ�് െച�െ��ി��്; ഇനി�ം അറ�് െച�െ��ി�ി�ാ�വ� എ�; നാട്
വി�് േപായി�� �തിക� എ�;

(സി) ഇവയി� െകാല���ിന് ശി�ി�െ��വ� എ�എ�ം ജയി�കളി� തട�കാരായി കഴി��വ�
എ�എ�ം െവളിെ���ാേമാ ?

േസാളാർ ത�ി� അേന�ഷണ സംഘം െതളി�ക� ��ിയതാ�� ആേ�പം

184.�ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, െക.��ിരാമ� ഉ�മ
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.െക.വി.അ�ൽ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസാളാ�  ത�ി�് അേന�ഷി� േപാലീസ് സംഘം ��ത േകസ് അ�ിമറി�താ�� ആേ�പ��ം
റിേ�ാ��ക�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി േപാലീസ് പിടിെ��� നി��ായകമായ െതളി�ക� േകാടതിയി�
ഹാജരാ�ാെത ��ിയതാ�� ആേ�പം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) േപാലീസ് ക�ഡിയിെല��തായ ലാപ് േടാ�ക�െട�ം െമാൈബ� േഫാ�ക�െട�ം നിജ�ിതി
വ��മാ�ാേമാ; േസാളാ� ഇടപാ�കളിെല ഉ�ത�െട പ�് െതളിയി�� നി��ായക െതളി�ക�ം
�ശ���ം അ�ത��മായി�െ��ി� അത് എ�െനയാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;  േകാടതിയി�
ഹാജരാ�ാെത ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�� അവ ൈകവശം െവ�് വ��തായി അറി�േമാ;  തെ�
�ശ��� �റ�വി�� സംബ�മായി �തി സരിത ന�കിയ ആേ�പം എ�ായി��;
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(ഡി) േകാടതിയി�  ഹാജരാ�ാെത േപാലീസ് ക�ഡിയി�  ��ി� �ശ���  വാ�സ് ആ�് വഴി
�ചരി�ി�െ��താ�� റിേ�ാ��കളിേ��  അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;അേന�ഷണ�ിെ�
ഭാഗമായി പിടിെ���െ�� �ശ��� ഉ�െ�െട�� എ�ാ െതളി�ക�ം േകാടതിയി� സമ��ി�ാ�
നി�േ�ശം ന�ാേമാ?

�ൾ അ��ാപക൯ െക.െക.അനീഷിെ� മരണം

185.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ��ി�൪ �� അ��ാപക൯ െക.െക.അനീഷിെ� മരണ�മായി ബ�െ�� അേന�ഷണം
ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) അേന�ഷണ റിേ�ാ൪�് സ൪�ാരിേല�് സമ൪�ി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ൪�ി� ഏെത�ാം വ��ികെളയാണ് �തിേച൪�ിരി��ത്, വിശദമാ�ാേമാ?

ബാ� �ംഭേകാണം

186.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക.�േരഷ് ���്
,, എ.െക.ബാല�
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ബാ� �ംഭേകാണേകസി� വിജില�സ് അേന�ഷണം ���ിയായി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി� അേന�ഷണ
�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ  ;  ഇ�രെമാ� അഴിമതി േകസി�  വിജില�സ് നി�ബ�മായി
പാലി�ിരിേ��തായ നിയമവ�വ�ക� വിശദമാ�ാേമാ  ;  അേന�ഷണ സംഘേ�ാട് എെ��ാം
കാര���  അേന�ഷണ വിേധയമാ�ാനാണ് സ��ാ�  ആവശ�െ��ിരി��ത്  ;  അേന�ഷണ
ഉേദ�ാഗ��ാ� ആെരാെ�;

(ബി) ബാ�  ഉടമ ബി� രേമശിേ��ൾ�െട ബാ�  അഴിമതി�മായി ബ�െ��് ഇതിനകം �റ�വ�
െവളിെ����കെള�ം റിേ�ാ��കെള�ം �റിെ��ാം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ  ;അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി എഫ്.ഐ.ആ�  ത�ാറാ�ിയത് എേ�ാഴാണ്  ;

പക��്സഭ�െട േമശ�റ� ലഭ�മാ�ാേമാ  ;  എഫ്.ഐ.ആ�. രജി��  െച��� സംബ�ി�
��ീംേകാടതി�െട ഏ��ം ഒ�വിലെ� വിധി��ാവം ഈ േകസി� പാലി�ി�േ�ാ ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട�ം സഹമ�ിമാ�െട�ം േകസിെല പ�ാളി�ം സംബ�ി� ബാ�  ഉടമകളി�
നി�യ��വ� അേ�പ��ം അേന�ഷണ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ  ; ��വ� ബാ�ടമകളി� നി�ം
െതളിവ് േശഖരി�ക��ായി�േ�ാ;  എെ��ാം േരഖക�  ജ�ി െച�െത��ക��ായി  ;

അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��ാ�  െമാഴി േരഖെ���ാ�  ത�ാറായിെ�� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ ?

(ഡി) അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��ാ�  ബാ�  ഉടമകളി�  നി�ം െമാഴി ���മായി േരഖെ���വാ�
ത�ാറാകാെത ����ിത�ാറാ�െ�� േചാദ�ാവലി�െട ഉ�രം േത�ക മാ�മായി�� എ�്
ആേ�പി� െകാ�� റിെ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�െമാ;

(ഇ) വിജില�സ് സംഘം നാളി�വെര എ�ത േപെര േചാദ�ം െച�ക��ായി  ;  ആേ�പം
ഉ�യി�െ��വരി�ം ആേ�പി�െ��വരി�ം േചാദ�ം െച�െ��ി�ി�ാ�വ� ആെരാെ� ;

(എഫ്) ആേരാപിതനായ ധനകാര�മ�ി �ീ.  െക.എം.  മാണി ��വി��നാെണ�് മ�ി സഭാേയാഗം
വിലയി��ിയി�േ�ാ ; അേന�ഷണം ആവശ�മിെ��് �ഖ�മ�ി പരസ�മായി ��ാവന നട�ിയത്
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മ�ിസഭാ േയാഗ തീ�മാന�ിെ�യടി�ാന�ിലാേണാ ;

(ജി) െതളി�ക�  േചാദി�് ആെര�ം �േകാപി�ിേ���് ധനകാര�മ�ി ഗവ.ചീഫ് വി�ിെ�
സാ�ി���ി� ജലവിഭവ വ��് മ�ി�് നി�േ�ശം ന�കിയതായി �റ�വ�തായി പറയെപ��
ശ�േരഖയട�� �ശ��� വിജില�സ് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ?

സാ�ധ മാേവായി�ക�െട സാ�ിധ�ം

187.�ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ധ മാേവായി�കെള വിന�സി�ി�ി��് എ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ�സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

െപാ�-സ�കാര� പ�ാളി��ി� ൈസബ� േഡാം

188.�ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ൈസബ� ���ത��� �റ��തിന് ആഭ��ര വ��ിന് കീഴി� െപാ�-സ�കാര� പ�ാളി��ി�
ൈസബ� േഡാം �ാപി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇതിനായി �റെ��വി� ഉ�രവിെ� പക��്
സഭ�െട േമശ�റ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�കാര� പ�ാളിെയ കെ��ിയത് െട��  നടപടി �മ�ളി�െട ആയി�േ�ാെയ�
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈസബ� േഡാമിെ� സ�കാര� പ�ാളിയായി �വ ��ി�� �ാപനം ഏതാണ്;
(ഡി) ൈസബ� േഡാമിനായി ഇതിനകം െചലവായ �ക എ�യാണ്;  ൈസബ� േഡാം വഴി ഏെത�ാം

നിലയി�� ���ത��� തട�വാ� സാധ�മായി��് വിശദമാ�ാേമാ ?

മാറാട് ,കതി�� േക�കളിെല സി.ബി.ഐ അേന�ഷണം

189.�ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, െക.��ിരാമ� ഉ�മ
,, െക.െക.നാരായണ�
,, എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േക�ക�  സി.ബി.ഐ അേന�ഷണ�ി� വി�� തീ�മാന��  രാ�ീയ േ�രിതമായി
മാറിയിരി��െവ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാറാട് ��െ�ാല സംഭവ�ി�  സി.ബി.ഐ അേന�ഷണം ആവശ�െ��െകാ�� സ��ാരിെ�
ആവശ��ി�േമ� അ�െ� േക�ഗവ�െമ�ിെ� നിലപാട് എ�ായി��;

(സി) ��ത േകസിെന സി.ബി.ഐ �് വി��തിെനതിരായി നിലപാട് എ��ത് എ�െകാ�ായി��;

ഇ�ാര�ം അ�െ� േക�ഗവ�െമ�് സം�ാനെ� അറിയി�ി��ായി��േവാ;

(ഡി) കതി�രിെല മേനാജ് എ�യാ�െട െകാലപാതകം, േലാ�� േപാലീസിെ� അേന�ഷണ�ിലിരിെ�
സി.ബി.ഐ �് വിടാ��ായ സാഹചര�ം എ�ായി��;

(ഇ) ഈ േകസി� േപാലീസ് ഒ�ാം �തിയാ�ിയ വി�മ� എ�യാെള േപാലീസ് അറ� െച�തിെ�
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വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) സം�ാന സ��ാ�  സി.ബി.ഐ അേന�ഷണം ആവശ�െ��് േക� സ��ാരിന് ക�യ�ാ�
തീ�മാനി�ത് എേ�ാഴാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; േക� സ��ാരിനയ� ക�ി� ഇേതവെര അറ�്
നട�ി�ിെ��് അറിയി�ി��ായി�േ�ാ;  വ�താവി��മായ കാര�ം േക� സ��ാരിെന
അറിയി�ത് എ�ി�േവ�ിയായി��െവ� വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ാ ആ�് �കാരം പാല�ാട് ജി�യി� രജി�� െച�െ�� േക�കൾ

190.�ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� KAAPA ആ�് �കാരം ആ�െ��ാമാണ് േനാ�ീസ് ന�കിയി��ത്; വിശദാംശം
ന�കാേമാ;  അവ��് ഏെത�ി�ം രാ�ീയ പാ��ിക�മായി ബ�ം ഉേ�ാ;  ഉെ��ി� വിശദാംശം
ന�കാേമാ;

(ബി) KAAPA  ആ�് �കാരം രജി��  െച�െ�� േക�കളിെല �തിക��് ഏെത�ാം വ��ക�
ഉ�െ���ിയാണ് എഫ്.ഐ.ആർ ന�കിയി��ത്;

(സി) എഫ്.ഐ.ആർ-ന് ആധാരമായി�� പരാതിക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സദാചാര േപാലീസ്

191.�ീ.ജി.�ധാകര�
,, എം. ഹംസ
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാെ� സദാചാര േപാലീസ് ആ�മണ�ിെനതിെര െകാ�ി മൈറ൯ ൈ�വി� �തിേഷധം
�കടി�ി�ാെന�ിയവെര തടയാ൯ ആ�മണം അഴി�വി� വ൪ഗീയ സംഘടനാ
�വ൪�ക൪െ�തിെര േപാലീസ് നിയമാ��ത നടപടിക� എ��ക��ാേയാ;

(ബി) അ�മികളായ വ൪ഗീയ വാദിക�ം ��വാളിക�ം ആഭാസ ��ാവാക���മായി മണി��കേളാളം
മൈറ൯ൈ�വ് ക�ട�ിയി��ി�ം േപാലീസ് േകെസ��വാേനാ അറ� െച�വാേനാ
ത�ാറാകാതി��ത് എ�െകാ�ാണ്;

(സി) അ�മിക�െട �ശ��� േപാലീസി� ലഭ�മായി��േവാ; �ശ��ളി� െതളി�� എ�േപ൪െ�തിെര
േകെസ��ാതി��ി��്.  �൯�൪ അ�മതിേയാ� �ടിയാേണാ വ൪ഗീയ സംഘടനക�  �കടനം
നട�ിയി��ത്;  �൯�൪ അ�മതിയി�ാെത �കടനം നട�ിയ സംഘടനക�െ�തിെര
േകെസ��ക��ാേയാ; എ�ി� ഏെത�ാം സംഘടനക�െ�തിെര ഏെത�ാം വ��ക� �കാരം
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സംഭവ�ി�  സദാചാര േപാലീ�കാ൪�് അ��ലമായി നിയമവി�� നിലപാെട�� േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�െര�റി�് അേന�ഷി�േമാ?

േപാലീസ് േസനയിൽ വനിതാ ൈ�വർമാർ.

192.�ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://assurancekerala.gov.in/laiskerala/unStar...

54 of 98 Sunday 23 November 2014 08:07 PM



(എ) സം�ാന�് സ��ീസ് നട�� സ�കാര� ബ�കളി�  ൈ�വ�മാരായി വനിതകെള
നിയമി��ത് ��യിൽെപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ിൽ തല�ാന നഗരിയിെല വനിതക��ാ�� േപാലീസ് െസ�ിൽ നാ� ച�വാഹന�ളി�
ൈ�വ�മാരായി ��ഷ�ാെര മാ�ം നിയമി��തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ ?

തീരേദശ േപാലീസ് േബാ�ിെല ജീവന�ാർ�് ഇ��റ�സ് പരിര�

193.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

തീരേദശ േപാലീസ് േബാ�ി�  ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�  േജാലി െച�� ജീവന�ാ��്
േജാലി�െട അപകടസാ��ത കണ�ിെല��് ഇ��റ�സ് പരിര� ന���തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

േപാലീസ് േസനയിെല �ിമിന�കൾ

194.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന േപാലീസ് േസനയി� �ിമിന� േക�കളി� ഉ�െ��ി��വ�െട എ�ം എ�െയ�ം
ഇതി�  �ീക�െ�തിരായ അതി�മ�ളി�  ഉ�െ��ി��വ�െട എ�ം എ�െയ�ം
വ��മാ�ാേമാ ?

കതി�ർ െകാലപാതകം

195.�ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കതി�രിെല മേനാജ് െകാലെച�െ�� സംഭവ�ി�  േപാലീസ് ഒ�ാം �തിയാ�ിയ വി�മ�
എ�യാെള അറ�് െച�ത് ഏത് തീയതിയി�  എവിെടവ�്,  ഏത് സമയ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) സി.ബി.ഐ അേന�ഷണ�ിനായി േക� ഗവ�െമ�ിന് ക�യ� തീയതി ഏതാണ്?  ��ത
ക�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ��ത ക�ിൽ,  ഇ�വെര അറ�് നട�ിയി�ിെ��് േക� ഗവ�െമ�ിെന
അറിയി�ക��ാേയാ?  ഇ�ര�ി� േക�ഗവ�െമ�ിെന അറിയി� സാഹചര�ം എ�ായി��
എ�് വ��മാ�േമാ ?

കതി�ർ െകാലപാതകം

196.�ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�രിെല കതി�രി�  െകാലെച�െ�� മേനാജ് എ�യാ�െട േപരി�  ഉ�ായി�� േപാലീസ്
േക�ക� എ�യായി��; അവ ഏെത�ാം;

(ബി) മേനാജിെനതിെര ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ഏെത�ാം ൈ�ം ന��കളിലായി ഏെത�ാം
വ��ക� �കാരം േക�ക� എ��ി��ായി��;

(സി) മേനാജ് ഏെത�ാം േക�കളി� ശി�ി�െ��ക��ായി��്?വിശദമാ�േമാ?
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േപാലീസ് തല�െ� അനധി�ത െ�ാേമാഷ�.

197.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ൪�ാ൪ അധികാര�ി� വ� േശഷം േപാലീസി� DGP, ADGP, IG, DIG �ട�ിയ ഉയ൪�
ത�ികകളി� സീനിേയാറി�ി മറികട�് െ�ാേമാഷ�ക� നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദവിവരം
ന��േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�കാരം െച�വാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം നിയമ��േട�ം ച���േട�ം അടി�ാന�ിലാണ് ഇ�കാരം നടപടി സ�ീകരി�െത�്
വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത നടപടി�െട അടി�ാന�ി� േക�സ൪�ീസിേല�് െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� എ� േപ൪
േപായി�െ�� വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് ക�ഡിയിൽ രാ�ിയിെല േചാദ�ംെച�ൽ

198.�ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് ക�ഡിമരണ��ം മ��ന�റക�ം വ��ി�ിരി�� സാഹചര��ി�
േപാലീസ് േ�ഷ�കേളാട�ബ�ി�് സി.സി.  ടിവി സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�  സ��ാ�
ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� സി.സി. ടിവി സംവിധാനം ഉ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക� ഏെത�ാമാണ്;
(സി) േപാലീസ് ക�ഡിയി��വെര രാ�ി സമയ�് േചാദ�ം െച��ത് നിയമാ��തമാേണാ;

സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  രാ�ി സമയ�് േചാദ�ം െച��  നട�വ��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) രാ�ി സമയ��,  ക�ഡിയി��വെര േചാദ�ം െച��  നി��ണെമ� �ംൈബ
ൈഹേ�ാടതി�െട വിധി ��യി�െ��ി�േ�ാ?

അ�ാത വാഹനമിടി�� അപകട�ൾ

199.�ീ.സി.േമായി� ��ി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ാത വാഹനമിടി�� അപകട�ളി�െ���വ��ം,  ആ�ിത��ം സഹായം ലഭി�ാ�
നിലവി�� വ�വ�ക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2013, 2014 വ�ഷ�ളി� ഓേരാ വ�ഷ�ം ഇ�ര�ിൽ എ� േക�ക� റിേ�ാ��് െച�െ��ി��്;
(സി) ഇ�രം അപകട�ളിൽെ���വർ�ം ആ�ിത��ം സഹായം ന���തി�� നടപടി�മ��

ല�കരി��തി�ം, ന�പരിഹാര�ക വ��ി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ി �ാ�്െമയി� െപ�വാണിഭ േകസ്
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200.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വ��രം ജി�യിെല െവ�ാറ�ട് സ�േദശിയായ രവീ�െ� ആ�ഹത��മായി ബ�െ��്,
െകാ�ി �ാ�്െമയി� െപ�വാണിഭ േകസിെല �തിക�െ�തിെര േകെസ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകസേന�ഷണം ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ഇതിനകം ഏെത�ാം �തികെള അറ�്
െച�ക��ായി; അറ�് െച�ാ� അവേശഷി��വ� എ�?

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��ാ�െ�തിെര�� േക�ക�

201.�ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ� േശഷം നാളി �വെര േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��ാ�  േകാഴ
വാ�ിയേതാ േകാഴ ആവശ�െ��േതാ ആയി�� എ� ആേ�പ�� ലഭി�ി��്;

(ബി) എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��ാ�െ�തിെര നിലവി�  വിജില�േസാ,  മ�് ഏജ�സികേളാ
അേന�ഷണം നട�ി വ���്;  അേന�ഷണം േനരി�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��ാ�
ആെരാെ�യാണ്; അതി� ഐ.പി.എസ്. ഉേദ�ാഗ��ാ� എ�; അവ� ആെരാ�യാണ്;

(സി) എ� േക�കളി�  എഫ്.ഐ.ആ�  രജി��  െച�ി��്;  എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��ാെര
സ�വീസി� നി�ം സെ��് െച�ി��്;സെ��് െച�െ�� എ� േപെര തിരിെക സ��ീസി�
�േവശി�ി�ി��്?

അ�ടി-�ശ� മാധ�മ���്ന��� േക�ക�െട വിവര��

202.�ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, എം.ഉ��
,, പി.െക.ബഷീ�
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ���ത���മായി ബ�െ�� േക�ക�െട വിവര�� അ�ടി,  �ശ�മാധ�മ��� ന���തി�ം
��ത വിഷയ�ിൽ ക�ഡിയി�  ഏെ����വെര അവ�് ��ിൽ �ദ�ശി�ി��തി�ം
നിലവി�� നിയ�ണ വ�വ�ക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് ആ�ി�ം,  മ�ഷ�ാവകാശ നിബ�നകളി�ം ��ത വിഷയം സംബ�ി��
നിയ�ണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇവ�െട ലംഘനം നിരീ�ി�ാ�  ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�ം,  വ�വ�ാ
ലംഘന�ിെ� േപരി�  എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര  2013,  2014  കാലയളവി�  എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ���� വിശദവിവരം ന�ാേമാ?

നാഷണ� ൈ�ം െറേ�ാ�സ് ബ�േറാ�െട കണ�ക�.

203.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ�  ൈ�ം െറേ�ാ�സ് ബ�േറാ�െട കണ�ക�  �കാരം ���ത���െട കാര��ി�
നിലവിൽ േകരള�ിെ� �ാനം എ�ാമതാണ് ;
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(ബി) �ീകൾ�്എതിെര�� ���ത��ളി� നിലവിൽ േകരള�ിെ� �ാനം എ�ാമതാണ് ;
(സി) കൗമാര �ായ�ാരായ െപ���ിക�� േനെര�� ���ത��ളി�  നിലവിൽ േകരള�ിെ�

�ാനം എ�ാമതാണ് ;
(ഡി) ��ിക�െ�തിരായ ���ത��ളി� നിലവിൽ േകരള�ിെ� �ാനം എ�ാമതാണ് ;
(ഇ) സാ��ിക ���ത��ളി� നിലവിൽ േകരള�ിെ� �ാനം എ�ാമതാണ് ;

(എഫ്) ആ�ഹത��െട കാര��ിൽ നിലവിൽ േകരള�ിെ� �ാനം എ�ാമതാണ് ?

നി�ഭയ പ�തി

204.�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�ഭയ പ�തി സംബ�ി�് �ഖ�ാപനം നട�ക�ം നയം നിലവി�  വരിക�ം െച�ത്
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� നി�ഭയ െസ� �പീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� നയം നിലവി� വ�തി� േശഷ�ം നി�ഭയ
െസ� �പീകരി�ാ�െത�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി�ഭയ�െട െ�ാജ�് ഓഫീസ�മാെര െഡപ�േ�ഷനി� നിയമി�തിന് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�െകാ�് ;
(ഡി) നി�ഭയ എ� േപരി�  നിലവി�  എ� പ�തിക�  സം�ാന�് �ഖ�ാപി�െ��ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നി�ഭയ�െട ഉപേദശകയായി�� �നിത ���  പദവി രാജിെവ�ാനിടയായ സാഹചര�ം
വ��മാ�ാേമാ?

േസാളാ� േകസിെല �ഡീഷ�� ക�ീഷൻ

205.�ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസാളാ� �ംഭേകാണേ�സി� സ��ാ� നി�യി� �ഡീഷ�� ക�ീഷെ� േടംസ് ഓഫ് റഫറ�സ്
എെ��ാമായി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� സ��ാ� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �ഡീഷ��  ക�ീഷ�  സ��ാ�  നി�േ�ശി� കാര����് �റെമ മ�് ഏെത�ി�ം വിഷയം
അേന�ഷണ പരിധിയി� െകാ�വരണെമ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

അനധി�ത കരിമണ� കട�്

206.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി�ം തമി�നാട് ഉ�െ�െട�ളള അന�സം�ാന�ളി േല�് അനധി�തമായി
കരിമണ� കട�ിെ�ാ�േപാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം മാർഗ�ൾ �േഖനയാണ് കരിമണ�  കട��െത� അറിയാൻ സാധി�ി�േ�ാ;

മ��ബ�ന േബാ�കളിൽ കരിമണ� കട��തായി അറിവ് ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് നിയമവി��മായി കരിമണ�  കട�ിയത് സംബ�ി�് വിവിധ
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േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;  അവ ഏെത�ാം േപാലീസ്
േ�ഷ�കളിലാണ് രജി��  െച�ി��ത്;  ��ത േക�കളി�  എ� �തികെള അറ�്
െച�ക��ായി; ഇേ�ാ�ം അറ�് െച�െ��ി�ി�ാ�വ� എ� ; ഏെത�ാം േക�കളി� �തിക�
ശി�ി�െ��ക��ായി�െ��ം വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് അനധി�തമായി കട�ിെകാ�്േപായി�ളളതായി ക���
കരിമണലിെ� �ല�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ കണ� ലഭ�മാ�േമാ?

ആല�ഴ ജി�യിെല േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�� പരാതിക�

207.�ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് കം�യ�്  -�  ആല�ഴ ജി�യി�  2013  �ത�  നാളി�വെര േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ� പരാതിക� ലഭി�ി�െ��ം എ� എ��ി� അേന�ഷണം നട�ി
നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കായം�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  ��ത കാലയളവി�  ഏെത�ി�ം േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര പരാതി ലഭി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഉെ��ിൽ എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േസാളാ� ത�ി�േകസ്

208.�ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

േസാളാ� ത�ി�േകസി� �തിയ െതളി�ക� ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ ; അേന�ഷണം
ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

േഫാറി� േകാ��ിബ�ഷ� െറ�േലഷ� ആ�് ലംഘി�� �ാപന��െ�തിെര�� നടപടിക�

209.�ീ.െക.വി.അ�ൽ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� �റ�ിറ�ിയ േഫാറി� േകാ��ിബ�ഷ� െറ�േലഷ� ആ�് (FCRA) ലംഘക�െട
പ�ികയി�  ഉ�െ��ി�� സം�ാനെ� �ാപന��  ഏെതാെ�യാെണ�� വിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എഫ്.സി.ആ�.എ ആ�് ലംഘി�� �ാപന��െ�തിെര�� നിയമപരമായ നടപടിക�
എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

നിയമസഭാ സാമാജികെനതിരാ�� �ശ��� - ആേ�പ��

210.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി �ീ.  ഉ��ചാ�ി�െട അറിേവാെടയാണ് ഒ� നിയമസഭാ സാമാജികെനതിെര �ശ���
മാധ�മ���് ന�കിയെത�് ആേ�പി�െകാ�് എറണാ�ളം സി�ി േപാലീസ് ക�ീഷണ��് ഒ�
�വതി പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരാതിയി�  ഉ�യി�ിരി�� ആേ�പ��  സംബ�ി�് അേന�ഷി�ക��ാേയാ;

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://assurancekerala.gov.in/laiskerala/unStar...

59 of 98 Sunday 23 November 2014 08:07 PM



അേന�ഷണെ� �ട��് സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പരാതിെയ �ട��് ആ�െ��ാം എതിെര ഏെത�ാം വ��ക� �കാരം േകസ് രജി�� െച�ി��്?

േസാളാ�-അേന�ഷണപരിധിയി� �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസ്

211.�ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

േസാളാ�  അേന�ഷണക�ീഷ�െറ അേന�ഷണപരിധിയി�  �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസിെന �ടി
ഉ�െ���ാ��ായ സാഹചര�െമെ��് വ��മാ�േമാ?

�ിമിനൽ േക�ക�

212.�ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം എ� �ിമിനൽ േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  േമാഷണം,  കവ��,  പിടി�പറി,  ഭവനേഭദനം,  േദവാലയ കവ�� എ�ീ ഇന�ളി�
ഓേരാ�ി�ം എ� വീതം േക�ക� രജി�� െച�െ�െ��് വ��മാ�േമാ?

അഹബിെ� മരണം സംബ�ി� അേന�ഷണം

213.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി,  ��റ�ി�  വീ�ി�  സ�ദ് ഇ�ാഹിമിെ� മക�  അഹബ് ഇ�ാഹിം,  ബാം��
േസാലേഡവനഹ�ി ആചാര� േപാളിെട�ി�ി�  പഠി�െകാ�ിരിെ� േകാേളജി�  വ�് �തി��
��ിക�െട �രമായ റാഗിം�ി�ം, ആ�മണ�ി�ം വിേധയനായി ചികി�യിലിരിെ� 10-3-2014 �
മരണമട� സംഭവ�ി�  ര�ിതാ��  ന�കിയ പരാതിയി�േമ�  എ�് നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അഹബിെ� ��ഹമരണം അേന�ഷി��തി�ം ���ാെര കെ��ി നിയമ�ി� ��പി�
െകാ�വ��തി�ം ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ജനൈമ�ി േപാലീസ് പ�തി

214.�ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, പാേലാട് രവി
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജനൈമ�ി േപാലീസ് പ�തി സംബ�ി� പരാതിക� പരിഹരി�് കാര��മമായി നട�ിലാ��തിന്
എെ��ാം ക��പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി സംബ�ി�് പഠനം നട��തിന് �മതലെ���ിയി��ത്ആെരയാണ്;
വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) പഠന റിേ�ാ��് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  ��ത റിേ�ാ��ിെല �പാ�ശകളി�േമ�  എെ��ാം �ട�നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

എ�േകാ� േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിട നി��ാണം

215.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  എ�േകാ�  േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിടം നി��ി��തി�� നടപടിക��ായി
ബ�.  ആഭ��ര മ�ി േകരളാ േപാലീസ് ഹൗസിംഗ് ക����  േകാ��േറഷ�  അധികാരി�്
ന�കിയ നി�േ�ശ�ി�  (1024  VIP/M(Home  &  vigi)  2014  സ�ീകരി� �ട�  നടപടിക�
വിശദാമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ �വ��ി എ�േ��് ആരംഭി��തി�� �െ�ാ���ളാണ് നട��ത്?

�ിമിനൽ േക�കൾ പിൻവലി��ത് സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ

216.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.വി.ശിവ���ി
,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് രജി��  െച�� �ിമിന�  േക�ക�  പി�വലി�ാ�, സ��ാ�
േകാടതികേളാടഭ���ി��ത് സംബ�ി� നിയമവ�വ�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക�ക�  പി�വലി�കി��തി�� ഹ�ജികളി�  തീ�മാനം ൈകെകാ��തി� സർ�ാർ
എെ��ി�ം മാനദ��� നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� അത് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഒ�ിലധികം ആ�ക�  �തിയാ�� �ിമിന�  േക�കളി�  ഒരാ�  നിരപരാധിയാെണ�്
േബാധ�െ��ാ�  എ�ാവ�െട�ം േപരി�� േക�ക�  പി�വലി�ാ�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇ�കാരം
െച��ത് സ��ാ� നിലപാടാേണാ; ��ത നടപടി �േഖന നിരപരാധികെള െവ�െത വി�െകാ�്
��വാളികെള ശി�ി�ാ�� അവസരം ന�െ���ക�ം ��വാളികെള നിയമവി��മായി
ര�െ���ക�ം െച�കയാെണ�റിയാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  പി�വലി�ാ�  തീ�മാനി� �ിമിന�, വിജില�സ് േക�ക�െട കണ�ക�
ലഭ�മാേണാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

സ�കാര� പണമിടപാട് �ാപന��െട �വർ�നം

217.�ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� സ�കാര� ചി�ി��നിക�, സ�കാര� പണമിടപാട് �ാപന��
എ�ിവ,  റിസ�വ് ബാ�ിെ� വ�വ�ക�  പാലി�െകാ�ാണ് �വ��ി��െത�് സ��ാ�
ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ���്,  മണ�റം ഫിനാ�സ് േപാ�� �ാപന��, ഇടപാ�കാരി�  നി�് അമിതമായ പലിശ
ഈടാ�� എ� പരാതി സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
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(സി) േമാേ�ാ� വാഹന���് സാ��ിക വാ� ന��� �ാപന�� െകാ��ലിശ ഈടാ��ത്
തടയാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

നിരീ�ണ ക�ാമറക�

218.�ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ�ാ�ാെക േപാലീസ് വ��് എ� നിരീ�ണ ക�ാമറക�  �ാപി�ി��്;  ഇവയി�
���ി�ാ�വ എ�;

(ബി) ഈ വ�ഷം എ� നിരീ�ണ ക�ാമറക� ��തായി �ാപി�ാ�േ�ശി��; ഏെത�ാം തര�ി��
�ല�ളാണ് ഇതിനായി പരിഗണി��ത്;

(സി) ക�ാമറകളി�െട�� നിരീ�ണ��െട ഫലമായി �ര�ാ രംഗ�് എെ��ാം േന��� ഉ�ായി;
���ത��� �റ�ാ� ഇത് ഏെത�ാം നിലയി� സഹായകരമായി��്;

(ഡി) ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ് നിരി�ണ ക�ാമറക�  �ാപി�ി��ത്;  ഇതിനായി െചലവഴി� �ക
സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ?

എറണാ�ളം ഗവ�െമ�് ഗ�് ഹൗസിന് ��ിെല സംഘ�ഷം

219.�ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ഗവ�െമ�് ഗ�് ഹൗസി� 2014  ആഗ�്  18ന് രാ�ി �ഖ�മ�ി താമസി�ി��
�റി�െട ��ി� േപാലീസ് േനാ�ി നി�െ� ഒ� എം.എ�,എ �ം വ�വ�ാപരി�ം ത�ി� ഉ�ായ
സംഘ�ഷെ� �റി� േപാലീസ് േകസ് റജി�� െച�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഗ�് ഹൗസി�  �ഖ�മ�ി�െട �റി�് ��ി�  സംഘ�ഷ�ി�  ഏ�െ�� ആ�െ��ാം
എതിെര േപാലീസ് േകസ് എ��ി��്; ഏെത�ാം വ��ക� �കാരമാണ് േകസ് എ��ിരി��ത്;
അേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;അറിയി�േമാ;

(സി) കേ���മം ഉ�െ�െട�� സംഭവം സംബ�ി� പ�വാ��ക�  േപാലീസിെ�
��യി�െ��ി��ായി��േവാ ; അറിയി�േമാ ?

സ�കാര� ��കളിെല പീഡന�ൾ

220.െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ്
�ീമതി.െക.െക.ലതിക
�ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ��കളി� പി���ിക� പീഡി�ി�െ��� സംഭവ�� അ�ദിനം വ��ി� വ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;ഇ�രം സംഭവ�ളി�  ��വാളികെള ര�ി�ാ�  േപാലീ�ം ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ��ം �മി��താ�� ആേ�പ�െള�റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) പീഡന�ിനിരയായവ�െട പരാതിക�  ഒ��ി തീ��ാ�� �മ���് േപാലീസ് ��
നി���തായ ആേ�പം ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ ;

(സി) നാദാ�രം പാറ�ടവി�  ദാ���ദാ ഇം�ീഷ് മീഡിയം �ളി�  െപ���ി ൈലംഗികമായി

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://assurancekerala.gov.in/laiskerala/unStar...

62 of 98 Sunday 23 November 2014 08:07 PM



പീഡി�ി�െ�� േകസി� യഥാ�� �തിെയ ക�ഡിയി� എ��ി�േ�ാ ; അേന�ഷണം നട��ത്
ആ�െട േന�ത��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ  ;  �നീറിെന �തിയാ�ി,  യഥാ�� �തിെയ
ര�െ���ാ�  ��  മാേനജ് െമ�ം േപാലീ�ം �മി�താ�� ആേരാപണം സംബ�ി�്
അേന�ഷി�ക��ാേയാ ;

(ഡി) പീഡനേകസി�  യഥാ�� �തിെയ ര�ി�ാ�  �നീ�  എ� െച���ാരെന േ�ഷനി�
െകാ�േപായി ��ാം�റ�് വിേധയനാ�ിയ സംഭവം അേന �ഷി�ി�േ�ാ ;

(ഇ) നിരപരാധിെയ �തിയാ�ാ�  �മി�ക�ം അതി�രമായി മ��ി�ക�ം െച�
േപാലീ�കാ�െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ ?

കതി�രിൽ െകാ�െ�� മേനാജിെ� േകസ്

221.�ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കതി�� േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി� െകാ�െ�� മേനാജ് എ� േക�കളി� �തിയായി��്
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയിലാെണ�ം, ഏെത�ാം വ��ക� �കാരമാണ് േക�്
രജി�� െച�ത് എ�ം �േത�കം �േത�കം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� േകാടതി നടപടി ���ിയായ േക�ക�ം ���ിയാ�ാ� േക�ക�ം ഏെതാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

പ�ാ�ി േപാലീസ് േ�ഷ� വിഭജനം

222.�ീ.സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി േപാലീസ് േ�ഷ� വിഭജി�് െകാ�ം േ�ഷ� �പവ��രി�േമാ;

(ബി) ഏ��ം വലിയ േ�ഷ�കളി� ഒ�ാണ് പ�ാ�ി എ�ത് കണ�ിെല��് അടിയ�ിരമായി െകാ�ം
േ�ഷ� യാഥാ���മാ�േമാ?

മാ�� േപാലീസ് േ�ഷ� �പീകരണം

223.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി�  ക����ി മ�ല�ിെല മാ��  േപാലീസ് േ�ഷ�  �പീകരി���
സംബ�ി�� േ��് േപാലീസ് ചീഫ് (എസ്.പി.സി ) റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എസ് പി സി റിേ�ാ��് ലഭി��തിന് അടിയ�ര �ാധാന�ം ന��േമാ; ആയതിെ� വിശദാംശ��
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷന് ത�ിക ��ി�� ആവശ�മാേണാ; എ�ി� എ� ത�ിക ��ി�ണം;
വിശദമാ�ാേമാ?

ഒളിക�ാമറ അനാശ�ാസ ത�ി�്

224.�ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഒളിക�ാമറ അനാശ�ാസ ത�ി�് സംഘ�ിെല �തി ജയച�െന േപാലീസ് അറ�് െച�ത് ഏത്
തീയതിയി� ഏത് സമയ�് ഏത് �ല�് െവ�ായി��െവ� വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) അറ�് െച��തി� ��് �തി ഒളിവി�  കഴി�ി�� �ലം എവിെടയായി��?  ��ത
�ല�് നി�തെ� അറ�് െച�ാതി��തിെ� കാരണം െവളിെ���ാേമാ?

(സി) �തി�െട താമസം സംബ�ി�് അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��ാ�, താമസി� �ല�ിെ� അധികാര
േക��ി� അറിയി�ക��ായി�േ�ാ? അ�മതിേയാ��ടി ��ത �ല�് നി�്തെ� അറ�്
െച�ാതി��ത് എ�െകാ�ാ�്?

(ഡി) �തിെയ അറ�് െച�തി�േശഷം �തി ഒളിവി� താമസി� എ�ാ �ല�ളി�ം െകാ�്േപായി
െതളി�ക� േശഖരി�ക��ാേയാ? ഇെ��ി� കാരണം െവളിെ���ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല ഓ�േറഷ� �േബര

225.�ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  ഓ�േറഷ�  �േബര�െട ഭാഗമായി േ�ഡ് മാഫിയക�െ�തിെര എ�
പരാതിക� േപാലീസിന് ലഭി�ി�െ��ം എ� േക�ക� രജി�� െച�െവ�ം എ� േപെര അറ�്
െച�െവ�ം എ� േക�കളി� േകാടതിയി� ��പ�ം സമ��ി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജി�യി� േ�ഡ് മാഫിയക�െട ഭീഷണിെയ �ട��് എ� േപ� ആ�ഹത� െച�;  എ�
േപ� ��ഹ സാഹചര��ി� മരണമട�ി��്;  ഇവ�െട േപ�ം �ല�ം േകസ് രജി�� െച�
േപാലീസ് േ�ഷ� സഹിതം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ജി�യി�  ഓ�േറഷ�  �േബര� േന�ത�ം ന��� ഏെത�ി�ം േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജി�യി� ഓ�േറഷ� �േബര� േന�ത�ം ന��� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര ഇതിനകം �ലം
മാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക��

226.�ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� പ�് വ�ഷ�ി��ി�  സി.പി.ഐ  (എം)  �വ��കരായ എ� േപ�
െകാല െച�െ��ി��് ; ഓേരാ േകസിെല�ം �തിക�െട രാ�ീയ ബ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സി.പി.ഐ  (എം) �വ��കരായ എ�േപ� െകാല െച�െ��ി��്  ;
േപര് വിവരം ന�ാേമാ  ; െകാലപാതക�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം അേന�ഷണം സി.ബി.ഐ.�്
വി�ക��ായി�േ�ാ;  ഓേരാ െകാലപാതക േകസിെല�ം �തിക�  ഏെത�ാം രാ�ിയ
സംഘടനക�മായി ബ�െ��വരായി��; വിശദമാ�േമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക��

227.�ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നാളി�വെര എ� െകാലപാതക��
നട�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;
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(ബി) ഇതി� എ� രാ�ീയ െകാലപാതക�� നട�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�് നാളി�വെര എ� സി.പി.െഎ.(എം)  �വ��ക�ം,
അ�ഭാവിക�ം െകാ�െ��ി�െ��് ജി� തിരി�� കണ�് െവളിെ���ാേമാ?

രാ�ീയ �വ��ക� െകാലെച�െ�� േക�ക�

228.�ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ഇ�വെര രാ�ീയ �വ��ക�  െകാലെച�െ�� എ�
േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;  ഏെത�ാം തീയതികളി�  ആെര�ാമാണ് െകാ�െ��ത്;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േക�ിെ��ം അേന�ഷണ �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� �ധാന �തികെള ഇനി�ം അറ�് െച�ാ� േക�ക� ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��പ�ം േകാടതിയി� സമ��ി�വ എ�;

(ഇ) ഇവയി� �േത�ക അേന�ഷണ സംഘെ� ഏ�െ���ി അേന�ഷണം നട�ിയവ ഏെത�ാം;
(എഫ്) അേന�ഷണം സി.ബി.ഐ-െയ ഏ�ി�വ ഏെത�ാം; അതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ജി) െകാലപാതക േകസ് സി.ബി.ഐ.�് വി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

രാ�ികാല േപാ�്േമാ��ം

229.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് രാ�ികാല േപാ�്േമാ��ം നട��തി�ളള തീ�മാനം ൈകെകാ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇത് നട�ിലാ�ാ�ളള തട��െളെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) രാ�ികാല േപാ�്േമാ��ം എ�െതാ�് യാഥാ���മാ�ാനാ�ം;
(ഡി) ഇ� സംബ�ി� ഫയ� ഇേ�ാ� ഏ� വ��ിലാ�ളളത്?

കാണാതായവർ

230.�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം കാണാതായ ��ിക�, വനിതക�,
��� എ�ിവ�െട ജി�തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവരി�  ഓേരാ വിഭാഗ�ി�നി�ം എ�േപെര കെ��ിെയ�ം എ�േപെര
കെ��വാ�െ���� ജി�തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവരി�  െകാ�െ��വ�  ആെര�ാെമ�ം ഇത് സംബ�ി�് രജി��  െച� േക�ക�
എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  കാണാതാ��വെര കെ��ാ�  ഒ� �േത�ക ഏജ�സിെയ സം�ാന�്
ഏ�െ����തിനായി എ�് നടപടി സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� �േബര
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231.�ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ��
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആഭ��ര വ��ിെ� േന�ത��ി�  ഓ�േറഷ�  �േബര �വ��ി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓ�േറഷ� �േബര �േഖെന എെ��ാം ല���� ൈകവരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
(സി) അനധി�ത പണമിടപാ� �ാപന���തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� എെ��ാം കാര��ളാണ്

ഓ�േറഷ� �േബരയിൽ ഉ�െ���ിയിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഓ�േറഷ� �േബര �ാവ��ികമാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം?

ഓ�േറഷ� �േബര - ആല�ഴ ജി�

232.�ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ�  �േബര �കാരം ആല�ഴ ജി�യി�  എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ; ആയതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത ജി�യിെല അംഗീ�ത പണമിടപാട് �ാപന��െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;  അംഗീ�ത
പണമിടപാട് �ാപന��  �വ��ി��തി�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓ�േറഷ� �േബര �കാരം നടപടിക� സ�ീകരി�േ�ാ� വ� ഇടപാ�കാ� ഒഴിവാ�െ���െവ�
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത ആേ�പം പരിഹരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഓ�േറഷ� �േബര വ�ാപകമാ�ാ� നടപടി

233.�ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാധാരണ�ാരി�നി�് ���റായി േ�ാമിസറി േനാ�ക�ം �ാ�് െച�ക�ം ഈടായി
വാ�ിെ�ാ�് പണം കടം െകാ��ക�ം പി�ീട് ഇ�രം ഈടിെന ��പേയാഗം െച�്
വ�ാജേരഖക�  ഉ�ാ�ി വ�വകക�  അപഹരി�ക�ം െച�� േ�ഡ് മാഫിയ സംഘ�െള
നിയ�ി�ാ� സ��ാ� ആവി�രി� ഓ�േറഷ� �േബര േപാ�� നടപടിക� വ�ാപകമാ�േമാ;

(ബി) േ�ഡ് മാഫിയ സംഘ�� െച��തിന് സമാനമായി �ാ�് െച�ക� സ�ീകരി�് വാ� ന���
സഹകരണ �ാപന��, ഈടായി വാ�� �ാ�് െച�ക�  ��പേയാഗം െച�്
സാധാരണ�ാ�െ�തിെര േകാടതികളി� േകസ് ഫയ� െച�വ��ത് സംബ�ി�് അേന�ഷണം
നട�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ആഭ��ര ഇ�ലിജ�സ് വിഭാഗ�ി�  എ� പരാതിക�  ലഭി�െവ�ം
പരാതികളി�േമ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം പരാതികളിേ�� അടിയ�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ഓ�േറഷ� �േബര

234.�ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ� �േബര പ�തി ഇേ�ാ�ം �ട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ആദ� ഘ��ി�  എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;  ഇതി�  എ� േപ�െട
അറ�് േരഖെ���ിയി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�, ഇ��ൻ ശി�ാനിയമം അ�ശാസി�ം�കാരം വ�ന, വ�ാജേരഖ ചമ��, അ�പേയാഗി�്
ഭീഷണി,  വധ ഭീഷണി �ട�ിയ വ��കൾ േച��് എ� േപ�െ�തിെര േകസ് ചാ��്
െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മണി െല�ഡിംഗ് ആ�ിെല 17, 18 വ��ക� മാ�ം േച��് എ� േപ�െ�തിെര േക�് ചാ��്
െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�-ആ�രിൽ ദളിത് �വതിെയ പീഡി�ി�� സംബ�ി�്

235.�ീ.െക.��ിരാമ� ഉ�മ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ആ�� േപാലീസ് േ�ഷനി� പരാതി�മായി എ�ിയ ആ�� സ�േദശിയായ
ദളിത് �വതിെയ പീഡി�ി� സംഭവം ��ിയി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകസിെല �തിക�  ആെരാെ�െയ�ം �തിക�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��് എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകസി� ഏെത�ി�ം �തികെള പിടി�ടാ�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

�ിമിന� േകസി� ഉ�െ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��

236.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയി� �ിമിന� േകസി� ഉ�െ�� എ� ഉേദ�ാഗ�� ഉ�് ;
(ബി) ���ത��ളി�  ഉ�െ�� േപാലീ�കാ�െട ���ിെ� ഗൗരവം അ�സരി�് ശി�

�ന:പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ��തരമ�ാ� ���ത��ളി� ഉ�െ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് ശി� ഇളവ് ന��േമാ?

�മസമാധാന രംഗ�് േദശീയതല�ി� േന�ം

237.�ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് �മസമാധാന രംഗ�്,  േകരളം േദശീയതല�ി� ഉ�ത�ാന�്
എ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇത് സംബ�ി� റിേ�ാർ�ക�െട�ം സർെ�ക�െട�ം വിശദാംശ�� എെ��ാമാണ്;
(സി) ��ത േന�ം ൈകവരി�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് ഭരണതല�ി�  സ�ീകരി�ി��ത്;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �മസമാധാന രംഗ�് ��ത�  േന���  ൈകവരി�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��ത് ; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

�ിമിന� േകസി� ��പ��ി� േശഷ�� നടപടിക�

238.�ീ.പി.െക.��ദാസ�
,, വി.ശിവ���ി
,, െക.���ത് മാ��
,, എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഒ�ിേലെറ േപ� െകാലപാതക �മ�ിന് �തികളായി�� �ിമിനൽ േകസി� ��പ�ം േകാടതിയി�
സമ��ി�െ��തി�േശഷം ഒരാ�െട പ�ാളി�ം സംബ�ി�് സ��ാരിന് സംശയ��ായാ�
നിയമാ��തം സ�ീകരിേ��� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��പ�ം സമ��ി�െ�� േകസി�  �തികളായവരി�  ഒരാ�  നിരപരാധിത�ം അറിയി�് ഹ�ജി
ത�ാ�  �ിമിന�  നടപടി�മമ�സരി�് സ��ാ�  സ�ീകരി�� നടപടിക�
എ�ാെണ�റിയി�േമാ;

(സി) ഈ ഘ��ി�  ഒരാ�  നിരപരാധിയാെണ�് സ��ാരിന് തീ�മാനി�ാനാ�േമാ;  അേ�ാ�
അവേശഷി��വ� ���തിക� അ�ാതാ�േമാ; േകസ് ഒ�ാെക ഒഴിവാ�ാ� പാ��താേണാ; ഇ�
സംബ�ി� നിയമവ�വ�ക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) എം.ജി.  േകാേളജിെല െകാലപാതക�മം ഉ�െ�െട�� �ിമിന�  േക�കളിെല �തികെള
സംര�ി��താ�� ആേ�പ�� പരിഗണി�് അ�രം േക�കളി� �നരേന�ഷണം നട�ാ�
ത�ാറാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ���-എട��യിെല ഓേ�ാറി�ാ ൈ�വ� ആ�ഹത�െച� സംഭവം

239.�ീ.െക.��ിരാമ� ഉ�മ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അപകീ��ികരമായ വാ���െട േപരി�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ���-എട��യിെല
ഓേ�ാറി�ാ ൈ�വ� ര�ി�് ആ�ഹത�െച� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അപകീ��ികരമായ വാ�� ന�കിയ സായാ� പ� ഉടമ�െ�തിെര�ം േലഖകെനതിെര�ം
�ഡാേലാചനയി� പ�ാളിയായവ�െട�ം േപരി� ഇ� സംബ�ി�് േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ���ാടി - നാദാ�രം പാതയിെല ഗതാഗത ����

240.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ���ാടി  -  നാദാ�രം സം�ാന പാതയി�  അപകട��  പതിവാ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി� അതിെ� കാരണ�െള�റി�് വിശദമായ പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;  കെ���ക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം അപകട��  ഇ�ാതാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാഫിക് സി�� ഉ�െ�െട�ളള നിയ�ണ സംവിധാന�� ��ത േറാഡി� നട�ിലാ��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് നഗര�ി� ക�േ�ഷ� സംഘ��െട ആ�മണം

241.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നഗര�ി� കഴി�  3 വ�ഷ�ി��ി� ക�േ�ഷ� സംഘ��െട ആ�മണ�മായി
ബ�െ��് എ� േക�ക� രജി�� െച�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ട��യായി ക�േ�ഷ� സംഘ��െട ആ�മണ�� ഉ�ാ�� സാഹചര��ി� ഇതി� പരിഹാരം
കാ��തിനായി ആഭ��ര വ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഓ�േറഷ� �േബര�മായി ബ�െ�� കണ�കൾ

242.�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െകാ��ലിശ�ാെര�ം േ�ഡ് മാഫിയകെള�ം നിയ�ി�ാനായി സ��ാ�
നട�ാ�ിയ ഓ�േറഷ�  �േബര �കാരം നാളി�വെര സം�ാന�് എ� േക�ക�  രജി��
െച�െവ�ം എ� േപെര പിടി�ടിെയ�ം എ�േപെര പിടി��വാ�െ���� ജി�തിരി��
കണ�ക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓ�േറഷ� �േബര�മായി ബ�െ��� വിവിധ െറ��കളി� എ� �ക നാളി�വെര േപാലീസ്
പിടിെ���െവ�തിെ� ജി�തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓ�േറഷ�  �േബര�മായി ബ�െ�� വിവിധ െറ��കളി�  പിടിെ���െ�� േരഖകളിൽ
െകാ��ലിശ�ാ�െട പ��നി�ം പിടിെ��� െച�ക�ം ആധാര��ം യഥാ��
അവകാശിക��് ന��വാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓ�േറഷ�  �േബര�െട േപരിൽ നട�ിയ അേന�ഷണ�ി�  െകാ��ലിശ�ാെര
സഹായി�ാനായി �വ��നം നട�ിയതായി കെ��ിയ�ം,  പണമിടപാട് സംബ�ി�
പരാതിക� േനരി��� മായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� ഉ�െ�െട�� മ�് സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��
ആെര�ാെമ�ത് സംബ�ി� വ��് തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;  ഇ�രം
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ൈലംഗികമായി പീഡി�ി�െ��� �� ��ിക�

243.�ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��  ��ികെള ൈലംഗികമായി പീഡി�ി�തിന് എ� അ��ാപക�െട േപരിലാണ്
േകെസ��ി��ത്;ജി�തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� ��ികളാണ് അ��ാപക�െട പീഡന�ിന് ഇരയായി��ത്;

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://assurancekerala.gov.in/laiskerala/unStar...

69 of 98 Sunday 23 November 2014 08:07 PM



(സി) ��ികെള ൈലംഗികമായി പീഡി�ി�തിന് ഏെത�ി�ം േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�  േകസ്
എ��് അറ�് െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െരയാണ് അറ�് െച�ി��ത്;
(ഇ) ��ിക�െ�തിരായ ൈലംഗികാതി�മ��  ഇ�ാതാ�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഒ��ാലം, െഷാ���, �ീ���രം, മ�ര േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല േക�കൾ

244.�ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ഒ��ാലം, െഷാ���, �ീ���രം, മ�ര േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� 1.1.2013

�ത� 31.10.2014 വെര എ� േക�ക� രജി�� െച� എ�് വ��മാ�േമാ ; ഓേരാ േപാലീസ്
േ�ഷനി�ം രജി�� െച�െ�� േക�ക� സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��ക� �കാരമാണ് േക�ക� എ��ത്; ഓേരാ വ�� �കാരം എ�� േക�ക�
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മണ�െകാ�, െകാലപാതകം, െകാലപാതക�മം, �ീകെള മാനഭംഗെ����, കവ�� എ�ിവ�്
എ� േക�ക� രജി�� െച�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സം�ാന�് മാേവായി�് അ�മണ��

245.�ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് മാേവായി�് ആ�മണ��  നട�ി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��് വിശദ വിവരം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േക�കളി� ആെരാെ�യാണ് �തികളായി��ത്; ഇവ�െട വിശദാംശ��ം െവളിെ���ാേമാ?

െകാലേ��് �തി േക� ആഭ��ര മ�ി�് തല�ാവ് അണിയി� സംഭവം

246.�ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തല�ാന�് എ�ിയ േക� ആഭ��ര മ�ി�് െകാലേ�സിെല ഒ�ാം �തിയായ
ആ�.എസ്.എസ്. �വ��ക� തല�ാവ് അണിയി� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സംഭവം നട�ത് സം�ാന േപാലീസ് അധി�ത�െട സാ�ിധ��ിലായി��േവാ;  അതീവ
�ര��� പ�നാഭസ�ാമി േ���ി�  െകാലേ��് �തി എ�ിെനെയ�ക��ാെയ�ം,
തല�ാവ് അണിയാ� എ�ിെന സാധി�െവ�ം േപാലീസ് അേന�ഷി�ക��ാേയാ;

(സി) അേന�ഷണം നട�ിയത് ആരാണ്; അേന�ഷണെ� �ട��് സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത അേന�ഷണം നട�ിയതിന് േശഷം റിേ�ാ��് സമർ�ി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ആയതിെ� ഒ�
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ാറി� �റിസം േപാലീസിെന നിയമി��തിന് നടപടി
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247.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ധാന വിേനാദസ�ാര േക�മായ ��ാറി�  എ�� സ�ാരികെള
സഹായി��തിന് �റിസം േപാലീസിെന നിയമി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി� നടപടി�മ��െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് നാളി�വെര നടപടി സ�ീകരി�ി�ിെ��ിൽ ആവശ�മായ നടപടി ഉട�
സ�ീകരി�േമാ?

��രിയ� വധേ�സ്

248.�ീ.െക.വി.അ�ൽ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രിയ� വധേ�സി�, ��ിമ െതളി�ക�  ��ി�് നിരപരാധിെയ �തിയാ�ിയ
േപാലിസ്ഉേദ�ാഗ��ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാ�  മാറാട് �േത�ക അഡീഷണ�
െസഷ�സ് ജ�ജി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇ��� ശി�ാ നിയമം 340-� വ��് �കാരം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��ാ��് കാരണംകാണി�ൽ
േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) വ��് തല�ി� ബ�െ��വ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാെര േകസി� ����

249.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�  വാദികളായി വ�� േക�കളി�  അവ�െ�തിെര എതി�ക�ി �ിമിന�
േകസ് െകാ��് േകസ് അ�ിമറി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം പരാതിക� ഇ�ലിജ�സ് വിഭാഗം റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാ� ജീവന�ാ� ക�ികളായി വ�� േക�കളി� എതി�ക�ി �ിമിന� േകസ് െകാ��്
േകസ് അ�ിമറി��ത് തട��തിന് നിയമനി��ാണം നട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

കാലി��് �ണിേവ�ി�ി സി�ഡിേ��് േയാഗ�ിെല സംഘ�ഷം

250.�ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 18/8/14  ന് നട� കാലി��് �ണിേവ�ി�ി സി�ഡിേ��് േയാഗ�ി�  േചരിതിരി��ായ
സംഘ�ന�ിൽ പരിേ��വ� ആെരാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് േപാലീസ് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��ം ഏെത�ാം
വ��ക� �കാരം ആ�െ��ം എതിെരയാണ് േകസ് രജി�� െച�ിരി��െത�ം േചരിതിരി�്
സംഘ�നം നട�ിയ സി�ഡിേ��് അംഗ��  ഏെത�ാം രാ�ീയ പാ��ിക�മായി
ബ�െ��വരാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സി�ഡിേ��് േയാഗ�ിൽ ,സംഘ�ന�ിൽ കലാശി� തർ�ം എ�ായി��െവ� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത സംഭവെ� �ട��് ൈവ�ചാ�സല�േ�ാ സി�ഡിേ��് അംഗ��േ�ാ എതിെര
എെ��ി�ം ശി�ാ നടപടി സ�ീകരി�ക��ാേയാ?
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േപാലീ�കാ�െട പീഡനം

251.�ീ.എം.ച��
,, ��ഷ� കട��ി
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീ�കാരി�നി�ം സാധാരണ ജന��  പീഡന���ിരയാ�� സംഭവ��
വ��ി�വ��െവ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിരപരാധികെള േപാലീസ് േ�ഷനി�  വിളി�വ��ി �ഗീയമായി പീഡി�ി�താ�� സംഭവ��
റിേ�ാ�� െച�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ലീബ എ� �വതിയായ വീ��െയ േചരാന�� േ�ഷനിെല വനിതാ േപാലീ�കാ� അട�ം �രമായി
മ��ി�് നെ��് തക�� സംഭവ�ി�  ഉ�രവാദികളായവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാെമ�് െവളിെ���ാേമാ?

�ഡ�സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

252.�ീ.�ി.എ�. �താപ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, പി.എ.മാധവ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം �ഡ�സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി കാര��മമായി
നട�ാ�വാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകഡ�ക��് കാര��മമായ പരിശീലനം ലഭ�മാ�വാ�ം ��ത പ�തി ��ത�
��കളിേല�ം ഹയ� െസ��ഡറി, െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��ഡറി എ�ീ േമഖലകളിേല�ം
വ�ാപി�ി�വാൻ എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി�� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തിയി� സഹകരി�� ��ിക��് േ�സ് മാ��് ഉ�െ�െട�ളള ആ��ല��� ന���തിന്
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി�ായി �േത�ക ഡയറ�േറ�് �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിനായി
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

മാേവായി�് ആ�മണ��

253.�ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാേവായി�ക�െട �വ��ന��  ��കാല�െള അേപ�ി�് ശ�ിെ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2014  ജ�വരി �ത�  സം�ാന�് എ� മാേവായി�് ആ�മണ��  നട�ി��് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ആ�മണ സംഭവ�ളി� എ�േപ�െട േപരിലാണ് േകസ് എ��ി��ത്;ആെരെയ�ി�ം
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ഇതിെ� േപരി� അറ�് െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) നീ�ാ ജലാ�ി�  ക�നി�െട ഓഫീസ് ആ�മി�ത് മാേവായി�കളാെണ�് �ിരീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

അ�േലാ�� ആ�ിവി�ീസ് �ിവ�ഷ� ആ�് 

254.�ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, എളമരം കരീം
,, പി.�ി.എ. റഹീം
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അ�േലാ��  ആ�ിവി�ീസ് �ിവ�ഷ�  ആ�്  (�.എ.പി.എ  )  എ�് ഉേ�ശേ�ാെടയാണ്
െകാ�വ�െത�് അറിയാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

(ബി) ��ത നിയമ�ിെല വ�വ�ക�  അതിെ�റ ഉേ�ശല�����് വി��മായി,  അ�മായി
യാെതാ� ബ��മി�ാ� േക�കളി�  ബാധകമാ��തായി�� പരാതി സം�ാന�്
വ�ി��തായി അറിയാേമാ  ;  എ�ി�  സം�ാന േപാലീസ് എഫ്.െഎ.ആ�  ഇ�ത് ഏത്
േകസിലാണ്;  കതി�രിെല ബി.െജ.പി �വ��ക� െകാലെച�െ�� സംഭവ�ി� േപാലീസ് ഇ�
എഫ്.െഎ.ആറി�  �.എ.പി.എ േച��ത് ആ�െടെയ�ാം നി�േ�ശെ� �ട��ാണ്  ;  ��ത
എഫ്.െഎ.ആറിെ�റ പക��് ലഭ�മാ�േമാ :

(സി) രാജ��ിെ�റ പലഭാഗ�ം ന�നപ���െ�തിെര ��പേയാഗം െച�െ�� കരിനിയമമായി
ആേ�പി�െ�� ��ത നിയമം സം�ാന�ം ��പേയാഗം െച�െ�ടാതിരി�ാ�ം,  ഇ�പകാരം
െത�ായെത� ആേ�പ�� നടപടിക� തി��ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േഹാ����് ഗവ.ഹയ� െസ��റി �� വിദ�ാ��ി അഭിലാഷിെ� മരണം

255.�ീ.െക.��ിരാമ� ഉ�മ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ാട് േഹാ����് ഗവ.ഹയ�  െസ��റി ��  വിദ�ാ��ി അഭിലാഷ്
��ഹസാഹചര��ി� മരി� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകസ് അേന�ഷണ�ിന് �േത�ക സംഘെ� നിയമി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ?

�ീക�� േനെര നട� അതി�മ��

256.�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011  ��  മാസം �ത�  2014  നവംബ�  വെര �ീക�� േനെര നട� അതി�മ��മായി
ബ�െ��് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;

(ബി) േക�ക�െട സ�ഭാവം അ�സരി�് ഇനം തിരി�� പ�ിക�ം ജി� തിരി�� പ�ിക�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േക�ക�മായി ബ�െ��് ��പ�ം േകാടതിയി�  ന�കിയവെയ�;  അേന�ഷണം
���ിയാകാ�വ എ�;  �തികളി�  ഇതിനകം അറ�് െച�െ�ടാ�  ബാ�ി��വെര�;
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വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിക��് ശി� ലഭ�മായ േക�ക�െട എ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാേവായി�കെള അമ�� െച��തി�� നടപടിക�

257.�ീ.എ.എ.അസീസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാേവായി�ക�  സാ�ധ വി�വ�ിന് ആഹ�ാനം െച�ി��തായ വാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� ആ�മണ േക�കളി� എ� എ��ിലാണ് മാേവായി�് സാ�ിധ�ം ഉ�തായി
റിേ�ാ��് െച�െ��ി��ത്;

(സി) സം�ാനെ� മാേവായി�ക�െട നിരീ�ണ�ിനായി എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) മാേവായി�കെള അമ�� െച��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

വാഹനാപകട�ളി� മരണെ��വ�

258.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ഭരണ�ാലയളവി� നാളി�വെര സം�ാന�് വാഹനാപകട�ളി�ം മ�് വിധ
േറാഡപകട�ളി�മായി എ� േപ� മരണെ�� എ�് വിശദമായി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ൈബ�പകട�ി�െ��് എ� �വാ�ളാണ് മരണെ��ത്എ�് വ��മാ�ാേമാ; ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� എൻ.എ�്-� േകാര�ഴ പാല�ി�ം �തട പാല�ി�ം ഇടയി� ഉ�െ���
�േദശ�ളി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം വാഹനാപകട�ി�  എ� േപ�
മരണെ�� എ�ത് വിശദമാ�ാേമാ;  എൻ.എ�്  -െല ഈ ഭാഗ�ളി�  വാഹാനാപകടം
വ��ി�വ���ം അപകടമരണം �ട��യായി സംഭവി���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എൻ.എ�്-�  ��ത ഭാഗ�ളി�  അപകട��  ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� അടിയ�ിര
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) വാഹനാപകട�� നിയ�ി��തിന് നട�ിവ�� പരിപാടിക�/പ�തിക� എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ; ?

�ാ�്െമയിലിംഗ് േകസ്

259.�ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�്െമയിലിംഗ് െപ�വാണിഭ േകസിെല �തി ജയച�� എ�യാെള േപാലീസ് അറ�് െച�ത്
എവിെട നി�്; ഏത് തീയതിയിലായി��;

(ബി) �തി ഒളി�് താമസി�ി��ത് എവിെട�� , ആ�െട �റിയിലായി��;

(സി) �തി�് ഒളിവി�  കഴിയാ�  �റി എ��് ന�കിയ ആളിേന�ം,  വാഹനം സംഘടി�ി�് ന�കിയ
ആളിേന�ം സംബ�ി�് േപാലീസിന് വിവരം ലഭി�ി��ായി��േവാ;  ഇവ�  ര�് േപെര�ം
േപാലീസ് അറ�് െച� േചാദ�ം െച�ക��ാേയാ;  ഇവ�  ആെരാെ�യായി��;ഏെത�ി�ം
രാ�ീയ പാ��ി�മായി ബ�െ��വ� ആേണാ; എ�ി� ഏത് പാ��ി;
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(ഡി) �തി�് ഒളിവി� കഴിയാ� സൗകര�ം ഒ��ിയ ആ�െ��ാം എതിെര ഏെത�ാം വ��ക� �കാരം
േകസ് രജി�� െച�ക��ായി��്എ�് െവളിെ���ാേമാ ?

മ�ിമാ��ം ഉ�ത ഉേദ�ാഗ���ം എതിെര�� അഴിമതി ആേരാപണ��

260.�ീ.എ.െക.ബാല�
,, രാ� എ�ഹാം
,, വി.െച�ാമരാ��
,, എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ�ിമാ��ം ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��ാ��ം എതിെര േകാഴ ആേരാപണ��ം
ആേ�പ��ം വ��ി�െകാ�ിരി�� സാഹചര��ി�ം അഴിമതി നിേരാധന�ിനാ��
വിജില�സ് സംവിധാനം ��ഴി� നിലയിലായിരി��എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സാഹചര��ി� േകാഴ ആേരാപണ�� സംബ�ി�് സത�സ��ം നിയമാ��ത�മായ
അേന�ഷണം ഉറ�ാ�ാ�  എ�് നിലയി�� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  ഈ
സ��ാരിെ� കാല�് ഭരണരംഗ��വ�െ�തിെര ഉ�യി�െ�� ആേരാപണ�ളി�ം
െവളിെ����കളി�ം �ഥമ���ാ ��ം �കടമായി�ം എഫ്.െഎ.ആ� ഇ��തിന് േപാ�ം വിജില�സ്
ഉേദ�ാഗ��ാ� മന:���മായി വീ� വ��ിയതായ ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ശരിയായ വിധ�ി� അേന�ഷണം നട�ാതിരി�� സാഹചര��ി� �ഡീഷ�റി�െട ഇടെപട�
ഉ�ായി�േ�ാ;  ബാ�േകാഴേ�സി�  ൈഹേ�ാടതി ആവശ�െ�� വ�തക�  യഥാസമയം
േകാടതിെയ അറിയി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സ�ാഭാവിക നീതിന�ായ ��ിയെയ ��ബലെ���ാ�� നീ���  അവസാനി�ി�ാ�
ത�ാറാ�േമാ;

(ഇ) ക�ാറി ഉടമയി�  നി�് ൈക�ലി വാ�ിെയ� ആേരാപണ�ിന് വിേധയനായ ���് ഓഫ്
േപാലീസ് രാ��. ആ�. നായ�, എ.ഡി.ജി.പി.  െഎ.ജി റാ�കളി�  �വ��ി�� ര�് ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വിജില�സ് ഡയറ���് െമാഴി ന�കിയതായ റി�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) �ീ. രാ�� ആ�. നായ�െ�തിെര ക�ാറി ഉടമ ന�കിയ െമാഴി�െട�ം �ീ. രാ�� ആ�. നായ�
ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��ാ��്എതിെര ന�കിയ െമാഴി�െട�ം അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�െ��
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ടിയിെല�� വാഹന��

261.�ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം പരിസര�ളി�ം വിവിധ േക�കളി�  പിടി�ി�
വാഹന�� നശി��ത ് ഒഴിവാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കളി�  വാഹന��  നശി��ത് ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി��് എ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) പിടി�െ�� വാഹന�ളി�  നി�് യ�സാമ�ിക�ം മ�ം േമാഷണം േപാ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇവ തട��തിന ് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?
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മാേവായി�ക�െട സാ�ി��ം.

262.�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാേവായി�ക�െട സാ�ി��ം വ��ി�വ��തായ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) സമീപകാല��ായ അ�മ സംഭവ�ളി�  മാേവായി�ക�െട പ�് �ിരീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ഇ�രം സംഘടനകളി� നി�ം േനരി�� ഭീ�ണിക� തട��തിന് എെ��ാം �ൻക�ത�കളാണ്
സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ ?

അ��ഹ�ീമിെ� െകാലപാതകം സംബ�ി� അേന�ഷണം

263.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ���  േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിധിയി�  പ��രി�  ക�ി�രി� നിലയി�  �തേദഹം
കെ��ിയ അ��ഹ�ീമിെ� െകാലപാതകം സംബ�ി� അേന�ഷണ�ിെ� നിലവി��
അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സംഭവം നട�്  9  മാസം കഴി�ി�ം �തികെള കെ��ാ�  കഴിയാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകസ് സി.ബി.ഐ.  അേന�ഷണം നട��ത് സംബ�ി�് ഉ�രവായി�േ�ാ;  പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ഹസാഹചര��ി� മരണെ�� രതീഷിെ� േകസ്

264.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��ഹസാഹചര��ി�� രതീഷിെ� മരണം സംബ�ി�് ചിറയി�കീഴ് േപാലീസ് േ�ഷ� ൈ�ം
.102/2013  ന��  േകസി�  �നരേന�ഷണം നട�ാ�  സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി
ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ�ാണ് അത് സംബ�ി� ഉ�രവ് തി�വന��രം ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി�്
ലഭി�െത�ം �നരേന�ഷണ�മതല ഏത് ഉേദ�ാഗ�നാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  ബ�െ�� േകാടതിയി�നി�ം അ�വാദം േനടിയി�േ�ാ;  അേന�ഷണം ഏത്
ഘ��ിലാെണ�ം എെ�ാെ� നടപടിക� ഇേതവെര സ�ീകരി�ി�െ��ം വിശദമാ�േമാ?

മ�ിമാ�െ�തിരായ അഴിമതി ആേ�പ��

265.േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) മ�ിമാ�െ�തിരായ അഴിമതി ആേ�പ��  ഉ�ായാ�  �ാഥമിക അേന�ഷണം എ�
ദിവസ�ിനകം ���ിയാ�ണെമ�ാണ് ��ീം േകാടതി വിധിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ഇത്
സംബ�മായി ൈഹേ�ാടതി ഏ��ം ഒ�വി� �റെ��വി� വിധി ��ാവം എ�ാെണ�റിയാേമാ;

(ബി) നിലവി�� മ�ിമാ�െ�തിെര അഴിമതി ആേരാപി� െകാ�് ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ലഭി�
പരാതിക�  എ�യാണ്;  െവളിെ����കൾ ഏ�യാണ്  ;  ഇവ�െട അടി�ാന�ി�  എ�
േക�ക� രജി�� െച�ി��്; അവ ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ ?

�ായ���ിയാകാ� െപ���ിക�െ�തിെര നട�� അതി�മ��

266.�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര �ായ���ിയാകാ�
െപ���ിക�െ�തിെര നട� അതി�മ�� സംബ�ി�് ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക�മായി ബ�െ��് ഇ�വെര അറ�് െച� �തിക�െട എ��ം ഇനി�ം അറ�്
െച�ാ�� �തിക�െട എ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ േക�കളി�  �നരേന�ഷണം ���ിയാ�ിയവ എ�;  ���ിയാ�ാ�വ എ�;  വിചാരണ
���ിയാ�ിയത് എ�;  ശി�ി�െ�� �തിക�െട എ��ം വി�യ� �തിക�െട എ��ം
എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

അ�വിശ�ാസ���ം അനാചാര���െമതിരായ നടപടി

267.േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2014 -� സം�ാന�് മ�വാദെ��ട��് എ� േപ� െകാ�െ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇ�രം സംഭവ�� ആവ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�, അ�വിശ�ാസ���ം അനാചാര���െമതിരായി ജന�െള
േബാധവ��രി�ാ�ത�� എെ��ി�ം പരിപാടിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�കാര�� െകാലപാതകേ��കളി� ���ാ�െ�തിെര ശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ാ��
�ലം ഇ�രം സംഭവ�� ആവ��ി��തായി പറയെ��� �ിതി വിേശഷം പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

മ�ിമാ�െ�തിെര�� വിജില�സ് അേന�ഷണം

268.�ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം മ�ിമാ�  ഇേ�ാ� വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി���്;  ഏെത�ാം
േക�കളി�; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� ഏെത�ാം മ�ിമാ�െ�തിെര എ�വീതം വിജില�സ്
േക�കേളാ, അേന�ഷണേമാ നട���ായി��; അവയി� അവേശഷി��വ എ�;

(സി) മ�ിമാ�  ഉ�െ�� എെത�ി�ം േകസ് ത�ി�ളയാ�  സ��ാ�  ഉ�രവ് �റെ��വി�െകാ�്
േകാടതിേയാട് ആവശ�െ��ക��ാേയാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േപാലീസ്ഉേദ�ാഗ���്ശാ�ീയ അേന�ഷണ പരിശീലനം
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269.�ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസിെ� ��ാേന�ഷണ�ി�  മ�ഷ�ത�രഹിതമായ െപ�മാ���  പലേ�ാ�ം
ഉ�ാ��താ�� പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ���് ശാ�ീയ അേന�ഷണ രീതികെള��ി മതിയായ അറിവി�ാെയ�
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉേദ�ാഗ���് ശാ�ീയ അേന�ഷണ രീതികെള�റി�് മതിയായ പരിശീലനം ന�കാ�േ�ാ;

ഇ�ാെയ�ി� ��ത വിഷയം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) േകരള േപാലീസ് ആ�് നട�ാ��തി�  എെ��ി�ം വീ�ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ഇ) ��ത ആ�ി�  �തിപാദി�ി�� തര�ിലാേണാ ഉേദ�ാഗ��െട െപ�മാ�െമ�്
വിലയി���തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇ�ാെയ�ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറാഡപകട�ളി�െ���വ��് ചികി�

270.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േറാഡപകട�ളി�  മരണമട��വരി�  ഏെറ�ം േപ�  സമയ�് ആ�പ�ിയി�  എ�ി�ാെത
ചികി� കി�ാ�ത് �ലമാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആയതിേല�ായി എെ��ാം നടപടികളാണ് ആഭ��ര  -  ഗതാഗത വ��ക�
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

�രളി�െട െകാലപാതകം

271.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി��) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ളയിെല പി.�രളിെയ െകാലെ���ാ�  �ഡാേലാചന നട�ിയവെര സംബ�ി�് േപാലീസ്
അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(ബി) �രളിെയ െകാലെ���ാ� ���ം �മം നട�ി��തായി േപാലീസിന് വിവരം ലഭി�ി��ായി�േ�ാ;

ഉെ��ി� േപാലീസ് സ�ീകരി� ��ക�ത� നടപടിക� എെ��ാമായി��;

(സി) െകാലപാതക�ം �ഡാേലാചന�ം നട�ിയ ഏെതാെ� ആ�.എസ്.എസ്.,  ബി.െജ.പി.
�വ��ക��് എതിെര േപാലീസ് േകസ് രജി��  െച� അേന�ഷണം നട�ക��ായി;
അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി ഏെതാെ� ആ�.എസ്.എസ്., ബി.െജ.പി. �വ��കെര േപാലീസ്
േചാദ�ം െച�ക��ായി; ആ�െടെയാെ� േഫാ� ന��ക� പരിേശാധി�ക��ായി?

െകാള��, മല�റം േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധി �ന� നി�ണയം

272.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല െകാള��  േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിധി �ന�നി��യി�് കരട് വി�ാപനം
�റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ആഭ��രവ��ിെല ഇ1-21566/12  ന��  ഫയലി�  സ�ീകരി� നടപടിക�
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വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മല�റം നഗര�ിെ�  2  കി.മീ.  ��ളവി�� േകാ�� പ�ായ�ിെല ഉ���, െപരിേ�ാ��ലം,
��േ�ാട്,  പ�വമ� �േദശ��  മല�റം േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിധിയിലാ�ി ഉ�രവ്
�റെ��വി�വാ� സത�രനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െമാൈബ� ടാ�് �ണി�്

273.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മല�റം ഫയ�േ�ഷനിേല�് ��തായി വാ��  െട�ഡ�  (െമാൈബ�  ടാ�് �ണി�്)
അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ�� വിശദമാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല വികസന �വ��ന��

274.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  �വ��ി�� ഫയ�േഫാ�് �ണി�ിന്ആ�നിക ഉപകരണ��
ലഭ�മാ��തി�ളള നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  ഇതിനാവശ�മായ നി�േ�ശം ലഭ�മായി�േ�ാ;

സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�  വ�ാപകമായി ക�ാവ്,  ലഹരിമ��് എ�ിവ�െട വി�ന
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ���ാ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ി�  നി��ാണമാരംഭി� കമാ�േഡാ പരിശീലന േക��ിെ� �വ��ന��
���മായി എ�് ആരംഭി�ം;  ആയതി� കാലതാമസ���ി�  അടിയ�ിരമായി
ആരംഭി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവ�ിനി� ഫയ�േ�ഷ�

275.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ിനി�  ഫയ�േ�ഷ�  �ാപി��തിന് അ�േയാജ�മായ �ലം
കെ��ിയി�േ�ാ,ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവ�ിനി� ഫയ� േ�ഷ� �ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�ിമാ�െ�തിെര വിജില�സ് േക�ക�

276.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ മ�ിസഭയിെല എ� മ�ിമാ�െ�തിെര വിജില�സ് േക�ക� നിലവി��്; വ��മാ�േമാ ?

(ബി) ഓേരാ���െട�ം വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?
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�മി അ�വദി�ത് സംബ�ി� േക�ിെ� വിശദാംശം

277.�ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, എ.പി.അ����ി
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് അ�െ� �ഖ�മ�ി തെ� ബ�വിന് �മി അ�വദി�ത്
സംബ�ി� േക�ിെ� അേന�ഷണം ���ിയായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകസി� ആ�െ��ാെമതിെരയാണ് ��പ�ം സമ��ി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ���ാെര സംബ�ി� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േകസിേ��� അ�ിമ റിേ�ാ��് വിജില�സ് േകാടതിയി� സമ��ി��തി�� നടപടി�മ��
���ിയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ക�ാറി േകാഴ വിജില�സ് അേന�ഷണം

278.�ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജില �ാ േപാലീസ് േമധാവിയായി�� �ീ. രാ�� ആ�. നായ�, ക�ാറി ഉടമകളി� നി�്
17 ല�ം �പ േകാഴ വാ�ിയതാ�� ആേ�പം സംബ�ി� വിജില�സ് റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;

��ത േകസി�  വിജില�സ് അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��  എഫ്.െഎ.ആ�. ത�ാറാ�ി രജി��
െച�ത് എേ�ാഴായി��; എഫ്.ഐ .ആറിെ� ഒ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വിജില�സ് റിേ�ാ��ിേ�� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ; �ീ. രാ�� വിജില�സിന് ന�കിയ
െമാഴിയി�, എ.ഡി.ജി.പി.  �ീമതി �ീേലഖ,  തി�വന��രം േറ�് ഐ  .ജി.  മേനാജ് എ�ബഹാം
എ�ിവ��് ക�ാറി ���ി� എെ��ി�ം പ�് ഉ�തായി െവളിെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െച�് ത�ി� േകസ്

279.�ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െച�് ന�ി ത�ി� നട�ിയ േകസിെല �തിെ�തിെര തി�വന��രം േകാടതി �റെ��വി� വാറ�്
�കാരം �തിെയ അറ�് െച��ിെ�� കാണി�് പരാതി�ാര� ബ�. �ഖ�മ�ി�് ന�ിയ പരാതി
11.1.2012-� 1229/12/CM എ� ന�രി� തി�വന��രം സി�ി േപാലീസ് ക�ീഷണ��് അയ�
ന�ിയ �കാരം അേന�ഷണം നട�ി ന�ിയ റിേ�ാ��ിെല വിവര��  വ�തക��്
നിര��തെ��് വിശദീകരി�് ന�ിയ �ന� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� അേത�റി�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ ; അേന�ഷണ വിവരം െവളിെ���േമാ ;

(സി) വാറ�് നട�ാ�ാതിരി��തിന് വ�ാജ വിവര�� േച��് റിേ�ാ�� ന�ിയി�േ�ാ,  ഉെ��ി�
ഉ�രവാദിക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാ�ം, വാറ�് നട�ാ�ാ�ം േവ� നി�േ�ശം ന�ുേമാ ?

സ�കാര� ധനകാര� �ാപന��െട �ഷണം
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280.�ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അമിത പലിശ ഈടാ�� സ�കാര� ധനകാര� �ാപന��െട അ�മ��  തട��തി�ം
സാധാരണ�ാരായ ജന�െള സംര�ി��തി�ം ഈ സ��ാ�  ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) റിസ�വ് ബാ�് നി�േ�ശി�� പലിശനിര�ിേന�ാ�  ��ത�  പലിശ ഈടാ�ി ജന�െള
േ�ാഹി�� സ�കാര� ധനകാര� �ാപന��െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��് ; ഈ
ഇന�ി� എ� േക�ക� രജി�� െച� ;േക�ക�െട �േരാഗതി എ�ായി;വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ�കാര� ധനകാര� �ാപന��െട �ഷണ�ളി� നി�ം അ�മ�ളി� നി�ം സാധാരണ�ാെര
ര�ി�വാ�  നട�ിലാ�ിയ ഓ�േറഷ�  �േബരയി�െട എ� േപെര അറ� െച�  ;

സാധാരണ�ാ�െട സാ��ിക ആവശ���  നിറേവ��തിന് സ��ാ�  ൈകെ�ാ� ബദ�
നടപടിക� എെ��ാമാണ്;വ��മാ�േമാ?

�ഴ�പണ ഇടപാ�മായി ബ�െ�� േക�കൾ

281.�ീ.െക.വി.അ�ൽ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന�് ഇ�വെര എ� �ഴ��ണകട�കാെര
പിടി��ക��ായി ; എ� േക�ക� രജി�� െച� ; െമാ�ം എ� �ക പിടി��ക��ായി;

(ബി) സം�ാന�് �ഴ�പണകട�് വ�ാപകമായിരി�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് �ഴ�പണ ഇടപാ�മായി ബ�െ�� േക�കളി�  എ� േപ�
ശി�ി�െ��ി��്?

പാേമാലി� േകസ്

282.െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാേമാലി� േകസ് സി.ബി.െഎ അേന�ഷി�ണമായി�െ�� ബ�:  ��ീംേകാടതി�െട പരാമ�ശം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകസ് പി�വലി�ാ�� നടപടി�മായി സ��ാ�  �േ�ാ� േപാ�േ�ാ�  േപാലീസ് എ�്
അേന�ഷണമാണ് നട�കെയ�ം,  ഇ�രെമാ� േകസ് േപാലീസ് വീ�ം വീ�ം
അേന�ഷി���െകാ�് �ണമിെ��ം േകാടതി അഭി�ായെ��ി�േ�ാ;

(സി) േകസ് പി�വലി�ാ�� തീ�മാനെമ�� മ�ിസഭാേയാഗ�ി�  �ഖ�മ�ി പെ���ി�െ��ി�
അത് ശരിയെ��ം,  �ഖ�മ�ി�െട താ�പര�ം സംര�ി�ാനാേണാ േകസ് പി�വലി��െത�ം
േകാടതി ആരാ�േവാ ; എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി� അഭി�ായം വ��മാ�േമാ?

ബാ�േകാഴ വിവാദം സംബ�ി� അേന�ഷണം

283.�ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േകാഴ സംബ�ി�് വിജില�സ് വ��ിന് േനരി�് ലഭി� പരാതിക�ം പ�-�ശ�
മാധ�മവാ��ക�ം എ�; �ധാനമാ�ം ഏെതാെ�;
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(ബി) അേന�ഷണ സംഘം ഏെത�ാം പരാതിക�ം െവളിെ����ക�ം അേന�ഷണ
വിേധയമാ�ക��ായി;

(സി) ആ�െടെയ�ാം െവളിെ����ക�െട അടി�ാന�ി� ആെരെയ�ാം േചാദ�ം െച�ക��ായി;
േകാഴ വാ�ിയതായി ആേരാപി�െ�� ഏെത�ാം മ�ിമാെര േചാദ�ം െച�ക��ായി;

(ഡി) അട���െ�� എ� ബാ�ക�െട ഉടമകെള േചാദ�ം െച�ക��ായി;  േകാഴ ന�കാ�  പണം
ന�കിയതായി റിേ�ാ��് െച�െ�� എ� ബാ�ടമകെള േചാദ�ം െച� എ�റിയി�േമാ ?

വിജില�സ് െറ�ഡ്

284.�ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

സം�ാനെ� എ� ഉ�േതാേദ�ാഗ��െട വീ�കളിലാണ്  2014  ഒേ�ാബ�, നവംബ�
മാസ�ളി� വിജില�സ് െറ�ഡ് നട�ിയത്; എ� ഉേദ�ാഗ�രാണ് കണ�ി� കവി� സ��്
സ�ാദി�തായി കെ��ിയത്;  ഇവ�െട േപരി�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�
വിശദമാ�േമാ ?

സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വിജില�സ് അേന�ഷണം

285.�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഴിമതി നട�ിയ�മായി ബ�െ��് സം�ാന�് എ� സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര
വിജില�സ് അേന�ഷണം നിലവി��് ;

(ബി) ഇതി� എ� േക�കളി� ചാ�ജ് ഷീ�് സമ��ി�ി��്;
(സി) സ��ാ�  സ��ീസി�  അഴിമതി,  ൈക�ലി �ട�ിയവ തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ� വ��മാ�േമാ?

വിചാരണ തട�കാ�

286.�ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  വിചാരണ തട�കാ�  എ�യാണ്;  ഇതി�  �� മാസ�ിലധികമായി
തടവി�  �ട��വ�  എ�;  ആറ് മാസ�ിലധികമായി തടവി�  �ട��വ�  എ�;  ഒ�
വ�ഷ�ിലധികമായി തടവി� �ട��വ� എ�;

(ബി) വിചാരണ തട�കാരി�, ���ാെര�് െതളി�ാ�  ലഭി�ാ�� ശി��െട പ�തി കാലാവധി
���ിയാ�െ��വ� ആെര�ി�ം ഉേ�ാ; എ�ി� ആെരാെ�;

(സി) ഇ�ര�ാെര വി�യ�ാ�  ��ീംേകാടതി ഉ�രവി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ീംേകാടതി വിധിെയ
�ട��് എ� േപെര വി�യ�ക��ായി;  വി�യ�െ�ടാ� അ�ഹത��വ� എ� േപരാെണ�്
വിശദമാ�േമാ?

ജയി�കളിെല അനി� സംഭവ��െട വിശദവിവര�ൾ

287.�ീ.െക.രാധാ���
,, ��ഷ� കട��ി
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,, െജയിംസ് മാത�
,, െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തട�കാ��ിടയി� വ��ീയ�ം രാ�ീയ�മായ േചരിതിരി�ക� ഉ�ാ�� ഉേദ�ാഗ� നടപടിക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തട�കാ�  ഉേദ�ാഗ��ാരാ�  പീഡി�ി�െ����ം പര�രം ഏ�����മായ സംഭവ��
ആവ��ി�ാതിരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ജയി�കളി��ായ മ��ന��ം അനി� സംഭവ��ം സംബ�ി�
വിശദവിവര�� ലഭ�മാേണാ? എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വി�� െസ��� ജയിലി� തട�കാ�െ�തിെര ഈയിെട��ായ ജയി� വാ�ഡ�ാ�െട ��ാം�റ
�േയാഗ��ം മ��ന�ം സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ?  എ�ി�  ���ാ�െ�തിെര
എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ?

ജയി�വാ൪ഡ൯ ത�ിക

288.�ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല എ�ാ ജയി�കളി�മായി എ� തട�കാ൪ ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ; തട�കാ��ായി
േജാലി െച�ാ�  നി�യി�ി�ളള  'തട�കാ�െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം അ�പാതം  'എ�െയ�്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ജയി� വാ൪ഡ൯ ത�ികയിേല�് ഏെത�ാം ജി�കളി� പി.എസ്.സി.  അേപ� �ണി�െവ�ം
അതി� എ� ജി�കളി� പരീ� നട�ിെയ�ം െവളിെ���ാേമാ;  പരീ� നട�ിയ ജി�കളി�
എ�േ��് ലി�് നിലവി� വ�ം ;

(സി) നിലവി� ഒാേരാ ജി�യി�ം ജയി� വാ൪ഡ൯ ത�ികയി�ളള ഒഴി�ക�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ഒഴി�കളി� ഇേ�ാ� താ��ാലിക അടി�ാന�ി� നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ഇവ�െട ജാതി തിരി�ളള വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

വന��ഗ ശല�ം �റ�ു�തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

289.�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��� നിേയാജക മ�ല�ിെല വനാതി��ി ഭാഗ�ളി�  വന��ഗ ശല�ം �റ��തിനായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി നട� സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക വകയി��ിയി��്; അതി� എ� �ക െചലവഴി�;

ഇ� സംബ�ി�് ഇനം തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇനി�ം ���ിയാ�ാ�� നടപടിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

വനം വ��ിന് കീഴി�� െസാൈസ�ിക�

290.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വനം വ��ിന് കീഴി�� �ല�് സഹകരണ േമഖലയി� വേനാ����� വിപണനം നട��
എ� െസാൈസ�ിക� �വ��ി�് വ��; അവ എവിെടെയാെ�;

(ബി) ഇ�രം െസാൈസ�ിക��് നി�ിത �ല�ളി� �വ��ന സ�ാത��ം അ�വദി�ിരി��തിന്
സ�ീകരി� മാനദ��� എെ��ാമാണ്;

(സി) ഇ�രം �ാപന��  ഉപേഭാ�ാ���് വന ഉ����  വന�ീെയ�ാ�ം വില�റവി�
വിപണനം നട�ാനാ�െമ�ി�  ഗവ�െമ�് േനരി�് നട�� വന�ീക��് അതിന്
സാധി�ാ�തി�� കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം �ാപന�� െകാേമ��� ആ�് എ�ാ�ിെ��് ആ�ിെ� പരിധിയി�െ��േമാ;എ�ി�
ഇതി�െട വിപണനം നട�� ഉ����െട വിലവിവര പ�ിക �ദ�ശി�ി�ാ�തിെ� കാരണം
എ�ാണ്; ഇ�രം �ാപന���് ഗവ�െമ�് എെ��ി�ം ഇളവ് ന�കിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  ഇ�രം �ാപന�ളി�  ക�ശനമാ�ം വിലവിവര��ിക സത�രം �ദ�ശി�ി��തിന്
നി�േ�ശം ന��േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ ?

വന�ീ വിപണന േക���

291.�ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വന�ീ വിപണന േക��� എവിെടെയാെ�യാണ് �വ��ി��ത്;  ഇവ�െട
ഘടന വിവരി�ാേമാ; ഇവ�െട നിയ�ണം ആ��ാെണ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഇവയി�െട വിപണന�ിനാവശ�മായ ഉ���� സമാഹരി�� രീതി വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതി� ���മാ�ം �താര�ത ഉറ�ാ�ാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത വിപണന േക��ളിെല ഉ�����് ഉപേഭാ�ാ�ളി�നി�് ഇേത േമഖലയിെല മ�്
വിപണന �ാപന�െള�ാ�  ഉയ�� വില ഈടാ��തായ വിവരം ഗൗരവമായി
പരിേശാധി�േമാ?

വന�മി ൈകേ��ം

292.�ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� വ��ികേളാ,  �ാപന�േളാ,  േതാ��ടമകേളാ ഇതിനകം എ� ഏ��  വന�മി
ൈകേ�റിയതായി കെ��ിയി�െ�� െവളിെ���േമാ  ;  ജി� തിരി�� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  വ�തി� േശഷം എ� ഏ��  വന�മി ൈകേ�റിയതായി കെ��ിയി�െ��
വ��മാ�േമാ ; ജി� തിരി�� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) കേ�റിയ എ� ഏ�� വന�മി ഇതിനകം തിരി� പിടി�ി�െ�� െവളിെ���േമാ  ; ജി� തിരി��
കണ�് ന��േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� വ�തിന് േശഷം എ� വന�മി കേ���� തിരി� പിടി�ി�െ�� വിശദമാ�േമാ  ;

ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള�ിെല പരി�ിതി ��ബല �േദശ��മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ.
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293.�ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� വനേമഖലേയാ� േച��കിട�� പരി�ിതി �ാധാന�േമറിയ �േദശ��െട വി�തി
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ��ത �േദശ��െട വി�തി എ� ഏ��  ആെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) പരി�ിതി ��ബല �േദശമായി കണ�ാ�ിയ ഈ �മി ഏെത�ാം ജി�കളിലാെണ�ം എ� ഏ��
വീതമാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �േദശ�ൾ ഏെത�ാം വിേ��കളിൽ ആെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വനംവ��് പാ��ിന് ന�കിയ �മി

294.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� വിവിധ പ�തിക��ായി വനംവ��് പാ��ിന് ന�കിയ �മി�െട
ൈകമാ��മായി ബ�െ��് വനംവ��് നിയമ ഉപേദശം േത�ക��ായി�േ�ാ;

(ബി) ലഭി� നിയമ ഉപേദശ�ിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േബാ�ഡിെ� ൈകവശ��ായി�� �മികള��ം ഇേ�ാ�  േബാ�ഡി ന് പകരം �പീകരി�െ��
ക�നി�് ൈകമാ�ം നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത �മി,  ക�നി തെ� �ട��ം ഉപേയാഗി��ത് സംബ�ി� സ��ാ�  നിലപാട്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) പ�തി �േദശ�ിെല �മി ക�നി തെ� ൈകവശം വ��ത് �ലം വനം വ��ിന് എെ��ി�ം
�നധി�� ഉ�ായി�േ�ാ ?

���ാട് മ�ല�ിെല െചാ�ന കാരി�ടവ് േറാഡ് നിർ�ാണം.

295.െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാട് മ�ല�ിെല െചാ�ന കാരി�ടവ് േറാഡ് നി��ാണ�ിന് വനം വ�ു�ിെ� �ിയറ�സ്
ലഭി�ണം എ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ിൽ അതിനായി സ�ീകരി� നടപടി എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) �ിയറ�സ് എ�് ന�കാനാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ ?

പി�േ�ാട് െച�് ഡാം �ടിെവ�പ�തി

296.െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ത�ാട് മ�ല�ി�  പി�േ�ാട് െച�് ഡാം �ടിെവ� പ�തി
നി��ി�ണെമ�ാവശ�െ��ത�സരി�് വനേമഖലയിെല �ലം വി�് കി�ണം എ� നിേവദനം
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) മലേയാര േമഖലയി� താമസി�� പാവെ�� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� ആ�ക��് �ടിെവ�ം
എ�ി�ക എ� �ാധാന�ം കണ�ിലാ�ി െകാടകര േ�ാ�് പ�ായ�് ആവശ�െ�� �ലം വി�്
കി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;
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(സി) ഉെ��ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ� വിശദമാ�ാേമാ ?

െന�ിയാ�തി ക�ണാ എേ��്

297.�ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ിയാ�തിയിെല ക�ണാ എേ��് േപാ�് ��ിന് േപാ�വരവ് െച� ന���തിന് വനം വ��്
എ�.ഒ.സി ന�കിയി�േ�ാ;  ഈ എ�.ഒ.സി പി�ീട് ക�ാ�സ� െച�ി�േ�ാ;  നിലവിെല �ിതി
എ�ാെണ�റിയി�േമാ ;

(ബി) ഇ�കാരം എ�.ഒ.സി ന�കിയത് നിയമാ��തമാേണാ എ�് വനം വ��് അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആ അേന�ഷണ�ിെ� കെ��� എ�ായി��െവ�റിയി�േമാ;

(സി) ക�ണാ എേ��ിന് നിയമാ��തമായ �മാണം ഇെ��ം അവ�  ൈകവശം വ�ിരി��ത്
വന�മിയാെണ�ം േകാഴിേ�ാട് അഡീഷണ�  �ി�സി��  സി.സി.എഫ്.,  സ��ാരിെന
എേ�ാെഴ�ി�ം അറിയി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആ റിേ�ാ��ിേ��  സ��ാ�  എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകാഴിേ�ാട് അഡീഷണ� �ി�സി�� സി.സി.എഫ്. സ��ാരിെന അറിയി� വിവരം �� െന�ാറ
ഡി.എഫ്.ഒ. സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ാണ് അറിയി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഒ� ഡി.എഫ്.ഒ.  വന�മിയാെണ�് സ��ാരിെന അറിയി� �മി�് മെ�ാ� ഡി.എഫ്.ഒ.

േപാ�വരവിന് എ�.ഒ.സി. ന�കിയത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) േപാ�വരവിന് എ�.ഒ.സി.  ന�കിയ ഡി.എഫ്.ഒ.  �് എതിെര എെ��ി�ം നടപടി സ��ാ�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െന�ിയാ�തി ക�ണാ �ാേ�ഷനിെല നി�ി� വന�മി

298.�ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ിയാ�തി ക�ണാ �ാേ�ഷനിെല നി�ി� വന�മി�െട വി�ീ��ം എ�െയ�് അ�ിമമായി
തീ�മാനി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏത് േകാടതി�െട ഏത് വിധി�കാരമാെണ��ം,  ��ത േകാടതി വിധി�െട പക��്
ലഭ�മാ�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത വിധി�് എതിെര വനം വ��് അ�ീ� േപാ�ക��ായി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത �മി�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�  ഉ�ായി��ായി��;  വനം വ��് ഏെത�ാം
ഘ��ി� ആരി� നിെ��ാം നിയമ ഉപേദശം േത�ക��ായി��്;  ലഭി� നിയമ ഉപേദശ��െട
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഒളിക�ാമറേകസ് അേന�ഷണം

299.�ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒളിക�ാമറ അനാശാസ� േകസിെല �തി ആല�ഴ പര��  സ�േദശി ജയച��  ഉ�െ�െട��
സംഘ�ിന് വനം വ��് അധി�ത� സൗകര��� ഒ��ിെ�ാ��ത് സംബ�ി�് വനം വ��്
ചീഫ് േഫാറ�് ക�സ�േവ��െട നി�േ�ശ�കാരം നട�ിയ അേന�ഷണ�ിെ� റിേ�ാ��്
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ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെ� പക��് സഭ�െട േമശ�റ�് വ�ാേമാ?

െന�ിയാ�തിയിെല മീരാ േ�ാ�സ് എേ��ിെനതിരാ�� സി.ബി.ഐ അേന�ഷണ റിേ�ാ�ട്

300.�ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ിയാ�തിയിെല മീരാ േ�ാ�സ് എേ��ിെനതിരാ�� സി.ബി.ഐ അേന�ഷണ റിേ�ാ��്
ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത എേ��് അധി�ത� �മി പണയെ���ി വാ� എ��ി��ായി��േവാ; എ�ി� ഏെത�ാം
�ാപന�ി� നി�് എ�് �ക വീതം;

(സി) സി.ബി.ഐ അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�െ�� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിയമവി��മായി �മി പണയെ���ിയ േതാ�ം ഉടമക�  ആെരാെ�യായി��;  ആ�െ��ാം
എതിെര അേന�ഷണം നട�ക��ായി;  ഏെത�ാം േക�ക�  സി.ബി.ഐ �് വി�ി��ായി��
എ�് വ��മാ�േമാ ?

മിഷ� 676- െല "ഊരി�ണ�വ് കാടി�ണ�വ് "പ�തി

301.�ീ.�ി.എ�. �താപ�
,, �ഡി �യിസ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��് സം�ാന�് മിഷ�  676-  �  ഉ�െ���ി ആദിവാസിക�െട ഊ�ക�െട
ഉ�മന�ിന് "ഊരി�ണ�വ് കാടി�ണ�വ് "പ�തി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് മിഷ� വഴി നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) പ�തികെള സംബ�ി�� �പേരഖ ത�ാറാ�ാ� എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��് ?
(ഡി) പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്?

വന�ജീവി വാരാേഘാഷം

302.�ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവി വാരാേഘാഷ�ിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) വന�ജീവി വാരാേഘാഷ�ിെ� ഭാഗമായി സംഘടി�ി� ആേഘാഷപരിപാടികൾ എെ�ാെ�യാണ്;
��ത ആേഘാഷ�ിെ� ഭാഗമായി െപാ�ജന���് എെ��ാം സൗകര���
ഒ��ിയി��െവ� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി െചലവഴി� �ക സംബ�ി� വിവര�ൾ ന�േമാ?
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േകാ�ാട് മ�ല�ി� വന��ഗ��െട ആ�മണം

303.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകാ�ാട് മ�ല�ി�  കാ�ാനയട���
വന��ഗ��െട ആ�മണം നിമി�ം എെ��ാം നാശന��ളാണ് തി�െ���ിയി��ത്;  എ�
േപ��് വനം വ�� ന�പരിഹാരം ന�കിയി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി� എെ��ാം നടപടിക�ം ന�പരിഹാര��മാണ് വനം വ��് �േഖന
നട�ിലാ�ി വ��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിൽ നി�് �ഷിേയ�ം �ഷി�ാേര�ം സംര�ി�ു�തിന് നടപടി

304.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാനയട��� വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിൽ നി�് �ഷിേയ�ം �ഷി�ാേര�ം
സംര�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദവിവരം
ന��േമാ;

(ബി) െസൗര േവലി എ�ാ േമഖലകളി�ം വ�ാപകമാ��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) േകാ�ാട് മ�ല�ി�  ഇ�കാരം സംഭവി�ി�� ആ�മണ�ളി�  നി�് �ഷിേയ�ം
�ഷി�ാേര�ം സംര�ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം
ന��േമാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്; വ��മാ�േമാ?

കായ� കേ�റി �ാ�് നി��ാണം

305.േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡി.എ�.എഫ് ക�നി ചിലവ�രിെല കായ� കേ�റി �ാ�് നി��ി�തിെന സംബ�ി� േകരള
തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി�െട ��ംഗ ഉപസമിതി�െട പരിേശാധനാ റിേ�ാ��ിെ� ഒ� പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശകളിേ�� സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ?

��ാറി� ബേയാെഡവ�സി�ി െബാ�ാണി�� ഗാ�ഡ�

306.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറി�  ബേയാെഡവ�സി�ി െബാ�ാണി��  ഗാ�ഡ�  �ട��തി�� നടപടിക�  ഏ�
ഘ��ിലാണ് ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;
(സി) നടപടി സ�ീകരിചി�ിെ��ിൽ ആവശ�മായ സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ഇലേ�ാണിക് മാലിന� സം�രണം

307.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇലേ�ാണിക് മാലിന���െട സം�രണ�ി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;എ�ിൽ അത്
ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇലേ�ാണിക് മാലിന���െട �ന�പേയാഗ�ിന് സംവിധാനം ഒ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��െ�രിയാ� - പാരി�ിതിക നിയമലംഘന േകസ്

308.�ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��െ�രിയാ�  േകസി�  ��ീംേകാടതിയി�  ന�കിയ �നരവേലാകന ഹ�ജിയി�  ഏെത�ാം
വിഷയ�ളാണ് ഉ�യി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 1970-െല േഫാറ�് ആ�ിെ�റ വയേലഷ�  റിവ� ഹ�ജിയി�  ൈവ�ഡ് ൈലഫ് ആ�ിെ�റ
ലംഘന�� ��ി�ാണി�ി�േ�ാ;

(സി) പാരി�ിതിക നിയമ�ിെ�റ ലംഘന��  ��ി�ാണി�് ഇ��ിയിെല ആദിവാസി മ��,
ൈഹേ�ാടതിയി�  േകസ് ഫയ�  െച�ത് ��ീംേകാടതി�് റഫ�  െച� േശഷം അതി�േമ�
സ��ാ�  ക�ി േച�കേയാ അതിെല വാദ�ഖ��  റിവ�ഹ�ജിയി�  ഉ�യി�കേയാ
െച�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ?

��െ�രിയാ� ജലനിര�് വർ�നവ് �ല�� ആവാസ - പാരി�ിതിക ���ൾ

309.�ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
,, സി.െക.നാ�
�ീമതി.ജമീല �കാശം
�ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��െ�രിയാ�  അണെ��ിെല ജല�ിെ� ഉയരം  136  അടിയി�  നി�ം  142  അടിയായി
ഉയ��ിയതിന് േശഷം എ� ഏ�� വനം െവ��ി� ��ി നശി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��ലം അവി�െ� വന�ജീവി സേ�ത�ിെല ആവാസ വ�വ��് എെ��ാം ആഘാത�ളാണ്
സംഭവി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �ല�് ജലനിര�് വ��ി�തിെ� ഭാഗമായി എ� ആദിവാസി ��ംബ�െള മാ�ി�ാ��ിേ��ി
വ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വനം - വന�ജീവി സംര�ണ�ം ആദിവാസിക�െട ആവാസ �ര��ം സം�ാന�ിന് അക�ം
�റ�ം ��ീംേകാടതി �േത�ക സംര�ണം ന�കി നട�ിലാ�ിയ സാഹചര��ിൽ , സാ�വേദശീയ
നിയമം എ� നില�് ആദിവാസി ഊ�ക�െട സംര�ണം,  വനം-വന�ജീവി സംര�ണം എ�ീ
കാര��ളിൽ ��െ�രിയാ�  വിഷയ�ി�  മാ�ം സം�ാന ഗവ�െമ�ിന് േകാടതിയി�
ഫല�ദമായി ഇടെപടാ� സാധി�ാ�ത് എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ?

"മ��ി േ�ാ��സ് െ� െ��സ്"-
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310.�ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� "എല�� മിനി േ�ഡിയ"�ിേല�ായി 8-11-2012 െല സ��ാ� ഉ�രവ്
(ആ�.ടി.)ന��.253/12/S  &YA  �കാരം അ�വദി�  "മ��ി േ�ാ��സ് െ� െ��സ്"-െ�
നി��ാണ�ി�� തട�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം തട�ം ഉെ��ി� ബ�െ��വ� അ�ാര�ം അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) മ��ി േ�ാ��സ് െസ�� എല�� നിേയാജക മ�ല�ി� തെ� �ാപി��തി�� നടപടി
അടിയ�ിരമായി സ�ീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയ ഗയിംസി�േവ�ി�� േ�ഡിയം നി൪�ാണം

311.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഗയിംസിെ� ഉ�ഘാടന-സമാപന ചട�ക�  നി�യി�ി�ളള കാര�വ�െ� �തിയ
േ�ഡിയ�ിെ� നി൪�ാണം ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത നി൪�ാണ�ിെ� അട��  �ക എ�യാണ്;  നി൪�ാണ കരാ൪ ഏ��ി�ിരി��ത്
ആെരയാണ്; നി൪�ാണം എ�േ��് �൪�ീകരി�ം;

(സി) േദശീയ ഗയിംസി� േഹാ�ി നട�ാ൯ ഉേ�ശി�� െകാ�ം േഹാ�ി േ�ഡിയം നി൪�ാണ�ി�
എെ��ാം �മേ��ക� നട� എ�് ��യി�െ��ി��്;

(ഡി) ��ത േ�ഡിയം നി൪�ാണ�ിെ� അട�� �ക�ം കരാ൪ ഏ��ി�ിരി��ത് ആെരെയ�തിെ�
വിശദാംശ��ം െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ��ത നി൪�ാണം എ�േ��് �൪�ീകരി�ാ൯ ഉേ�ശി��?

�റവില�ാട് േദവമാതാ േകാേളജി� നീ���ളം നി��ി��� സംബ�ി�

312.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള േ�ാർ�സ് െകൗ�സി�ം കി�്േകാ�ം േച��് �റവില�ാട് േദവമാതാ േകാേളജി�
നീ���ളം നി��ി��� സംബ�ി� വിശദമായ െ�ാേപാസൽ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ��  എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ� �പ�െട എ�ിേമ�് ആണ്
ത�ാറാ�ിയി��ത്;  ഏ� ഏജൻസി വഴിയാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��ത്
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

���ിയ�ാം േദശീയ െഗയിംസ്

313.�ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ിയ�ാം േദശീയ െഗയിംസ് എ�ാണ് നട�വാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇേതാട�ബ�ി�� കളി�ല��െട നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;
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വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) ��ത െഗയിംസിനായി നവീകരി���ം ��തായി നി��ി���മായ േ�ഡിയ��

ഏെത�ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇവ�െട നി��ാണ �വ��ന�� സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�വാ� എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�വാ�  മിഷ�  676  -�  എെ��ാം കാര���
ഉ�െ���ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

35-� േദശീയ െഗയിംസ്

314.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 35-� േദശീയ െഗയിംസി�� ത�ാെറ��ക� ഏ� ഘ�ം വെരയായി എ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െഗയിംസിെ� കാര��മമായ നട�ി�ിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഏ�െ���ിയി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(സി) േദശീയ െഗയിംസിനാ�� അടി�ാന സൗകര���െട ���ിക�  ���ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

��ാറിെല തിേയ�� നി��ാണം

315.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറി� തീയ�� �ാപി��തി�� നടപടി�മ�� എ�ായി;
(ബി) എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി ഉട� സ�ീകരി�േമാ?

സിനിമാരംഗം പരി�രി��തിന് ഉ�തതല സമിതി

316.�ീ.വ��ല കഹാ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.പി.സജീ��
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സിനിമാരംഗം പരി�രി��തിന് ഉ�തതല സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം വിഷയ�ളാണ് ��ത സമിതി�െട പരിഗണനയി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) അവാ�ഡ് നി��യം,  ചല�ി�േമള ഉ�െ�െട��വ�െട പരി�രണം എ�ിവ സംബ�ി�്

എെ��ാം കാര��ളാണ് സമിതി�െട പരിഗണന�ായി ഉ�െ���ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?
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െക.എസ്.ആ�.ടി.സി േച��ല എ.�ി.ഒ �െ�തിെര�� പരാതി

317.�ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി േച��ല ഡിേ�ായിെല എ.�ി.ഒ �െ�തിെര േച��ല സ�േദശിനിയായ ഒ�
�ീ ന�കിയ പരാതി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; �ിരമായി ത�� യാ� െച�� ഒ�
�ി�ിന് ��തായി ന�കിയ ബ�ി� യാ� െച��തിന് �ീയാ��ാ��് ഉ�ാ�� ��ി��ക�
പരിഹരി�ണെമ�ാവശ�െ��് േമ�  പറ� പരാതി�ാ�  േച��ല എ.�ി.ഒ െയ വിളി�േ�ാ�
അേ�ഹം അവേരാട് േമാശമായി െപ�മാറിെയ�ം അതിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�ം
ആവശ�െ��് ന�കിയ പരാതിയിേ�� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ� വ��മാ�േമാ;

േലാ േ�ാ� ബസ് സർവീസ്

318.�ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െകാ�ി,  തി�വന��രം നഗര�ളി� യാ�ാേ�ശം പരിഹരി�ാ� ഏ�െ���ിയ
േലാ േ�ാ�  ബസ് േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�ം നട�ിലാ��തി� സ�ീകരി� നടപടിക�െട നിലവിെല
അവ� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ജി�യി� േലാ േ�ാ� ബസ് ആരംഭി�േ�ാ� എല�രി� നി�് േകാഴിേ�ാട് എയ�േപാ��ിേല�ം
സ��കലാശാലയിേല�ം ബാ�േ�രി  -  േകാഴിേ�ാട് ��ിേല�ം സ��ീസ് നട�ാ�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ� െവളിെ���േമാ?

െക. എസ്. ആർ. �ി.സി -യിെല പാസ�� ഇതര വാഹന��

319.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� എ� പാസ�� ഇതര വാഹന���്;അവ എവിെടെയാെ�;

(ബി) ഇവ�്  01.01.2014  �ത�  ഉപേയാഗി�ി�� ഇ�ന�ിെ� �തിമാസ കണ�്
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഭവനിേല��െ�െട വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� പാസ�� ഇതര വാഹന�� ഓടി�� ൈ�വ�മാ��് ശ�ള�ിന്
�റേമ എെ�ാെ� അധിക ആ��ല��ളാണ് ന�കി വ��ത്;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ വാഹന ൈ�വ�മാെര നിയമി��തിന് സ�ീകരി�� മാനദ�ം എ�ാണ്;
(ഇ) ഡ��ി സമയ�ിെ� കാര��ി� നിലവി�� മാനദ�െമ�ാണ്?

െക.എസ് .ആ�.ടി.സി. �റ�ിറ�ിയ �തിയ ബ�ക�

320.�ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം എ� �തിയ ബ�കളാണ് െക.എസ് .ആ�.ടി.സി.
�റ�ിറ�ിയത് ; വ�ഷം തിരി� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ഡിേ�ാക��ാണ് ��തായി ബ�ക� ന�കിയത്; ഡിേ�ാ, ബ�ക�െട എ�ം, തീയതി
എ�ിവ തിരി� കണ�ക� ന�കാേമാ;
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(സി) കാസ�േഗാഡ്,  കാ��ാട് ഡിേ�ാകളിേല�്ഈ കാലയളവി� മ� ഡിേ�ാകളി� നി�ം എ�
പഴയ ബ�ക�  ന�കിെയ�് ഡിേ�ാ,  എ�ം,  കാല�ഴ�ം എ�ിവ തിരി� കണ�ക�
വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്. അ� ടി.സി. വ��് വാഹന�ളിൽ ക��� ഉപേയാഗി�� യാ�

321.�ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്െക.എസ്.  അ� ടി.സി.  ഭവനിെല പാസ�� ഇതര വാഹന�ളി� ��ീം േകാടതി
വിധി മറികട�് �ാ�ക� മറ��തിന് ക��� ഉപേയാഗി�ാ� �േത�ക അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  െപാ�ജന�െള നിയമ�ിന് വിേധയരാ�ക�ം ��ത വിഭാഗ�ാ�
സ�േമധയാ ഇളെവ��ക�ം െച��ത് നീതി��മാേണാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇ�രം നിയമലംഘനം അവസാനി�ി�ാ� സത�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി അഭി�ഖീകരി�� ����

322.േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  അഭി�ഖീകരി�� ����  പരിഹരി�ാ�� മാ����
വ��മാ�ിെ�ാ�് സത�വാ��ലം സമ��ി�ാ�  േകരള ൈഹേ�ാടതി
ആവശ�െ��ി��ായി��േവാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അതി��കാരം സ��ാ�  േകാടതിയി�  സത�വാ��ലം സമ��ി�േവാ,എ�ിൽ ��ത
സത�വാ��ല�ിെ� ഒ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ൪.ടി.സി. �ന��ാരണ പാേ��്

323.�ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, �ഡി �യിസ്
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ൪.ടി.സി.  �ന��ാരണ പാേ�ജിന് �പം ന�കിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�
വിശദവിവര�ൾ ന�േമാ;

(ബി) പാേ�ജിന് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�േമാ;

(സി) സാ��ിക �തിസ�ിയി�  നി�് െക.എസ്.ആ൪.ടി.സി.  െയ കരകയ�ാ൯ എെ��ാം
നടപടികളാണ് പാേ�ജി� ഉ�െ���ിയി�ളളെത� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പാേ�ജ് നട�ാ�ാ൯ എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.-�െട �വർ�നം

324.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നിലവിൽ െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.-�െട �തിദിന വ�മാനം എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.-�െട ഒ� ദിവസെ� ശരാശരി െചലവ് എ� �പയാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.  നിലവിൽ ലാഭ�ിലാേണാ ന��ിലാേണാ �വ��ി��ത്;  എ�ി�
എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ ലാഭ�ിലാ�ാ� നടപടി

325.�ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, വ��ല കഹാ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ ലാഭ�ിലാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്  ;  അവ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ ലാഭ�ിലാ�ാ�  എെ��ി�ം പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��ത് ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ് പ�തി നട�ിലാ�േ�ാ� നിലവി� വ��െത� വിശദമാ�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട വി�മ സേ�ത��

326.�ീ.സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) യാ��ാ��് വി�മ സൗകര��ിനായി വി�മ സേ�ത��  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട
നിയ�ണ�ി� നി��ി�ി�േ�ാ;എ�ി� എവിെടെയാെ�യാണ്;

(ബി) ഇതിെ� നി��ാണ�ി� േവ� �ക ഗവ�െമ�് ആേണാ വഹി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) യാ��ാ��് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി��ിെ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� അ�
സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഗവ�െമ�് െചലവിെല വി�മ സേ�ത��  യാ��ാ��് ���മാ�ം
�േയാജനെ���ാനാവശ�മായ അടിയ�ിര നി�േ�ശം ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി മാേനജ് െമ�റ് സംവിധാന�ിെല െ�ാഫഷണലിസം

327.�ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, െക.എം.ഷാജി
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സിെയ ശ�ിെ�����മായി ബ�െ��് മാേനജ് െമ�റ് സംവിധാന�ി�
െ�ാഫഷണലിസം ഏ�െ����തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ�റ ഭാഗമായി ഒ� കഴി�ം �കടി�ി�ാതി��ി�ം സീനിേയാറി�ി�െട മാ�ം അടി�ാന�ി�
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ഉ�ത�ാന�ളി�  എ�ി �ാപന�ിന് ബാ��തയായി �ട��വ�െട കാര��ി�  എ�
നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) നിലവി� �ാപന�ിന് വ� ന�ം വ��ിവ�� പലിശെ�ല�ം മ� ���ക�ം അനഭിലഷണീയ
േ�ഡ് �ണിയ� �വ��ന�ം നിയ�ി�ാ�ം,  മാേനജ് െമ��ം െതാഴിലാളിക�ം ത�ിെല ബ�ം
�താര�മാ�ാ�ം ആവശ�മായ നടപടി ഇേതാെടാ�ം സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വ�വകകെള സംബ�ി� �ല�നി��യം

328.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വ�വകകെള സംബ�ി� �ല�നി��യം നട�ിയി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) M/s. വ�� & വ�� എ� �ാപനെ� �ല�നി�ണയം നട��തിന് നിേയാഗി�ി�േ�ാ ;

(സി) ഉെ��ി� ��ത �ാപനെ� നിേയാഗി�വാ�� സാഹചര�ം എെ��ാമായി�� ;

(ഡി) ഇതി�േവ�ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ��ായ സാ��ിക ബാ��ത എ�െയ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ ;

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� െപ�ഷ� ആ��ല���

329.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  െപ�ഷ�  ആ��ല���  ഏ� മാസം വെര ന�കിയി�െ��്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� എ� മാസെ� �ടി�ികയാണ് ഇവ��് ന�കാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െപ�ഷ�  �ടി�ിക ���മാ�ം ന����മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം േകാടതിവിധി
നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �ടി�ിക എ�േ��് െകാ�� തീ��ാ� സാധി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയിെല െപൻഷൻ

330.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� നി�ം 31.8.2014 നകം റി�യ� െച�ി�ളളവരി� ഇേ�ാ�ം െപ�ഷന്
അ�ഹത�ളളവ� എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�� അ�് വ�ഷ�ിനകം ഓേരാ വ�ഷ�ം റി�യ� െച��വ� എ� വീതമാണ്;
(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� നി�ം റി�യ� െച�ി�ളളവരി� െപ�ഷന് അർഹത�ളളവ��് അത്

ന���തിന് അ�� അ�് വ�ഷ�ി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക വീതം േവ�ി വ�െമ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) നിലവി� �ടി�ികയായി�ളള െപ�ഷ� ന���തിന് എ� �ക ആവശ�മാണ്;
(ഇ) �തിമാസം ശരാശരി എ� �ക െപ�ഷ� ന���തിനാവശ�മായി��്; വിശദമാ�ാേമാ?
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ഇ�ന വിലനിലവാര�ിന�സരി�� ചാ���മീകരണം

331.�ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ന വില �റ� സാഹചര��ി� ബസ്  , ഓേ�ാ, ടാ�ി നിര�ക� �റ��ത് സ��ാരിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ന വിലനിലവാര�ിന�സരി�് ചാ��ക� �മീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജലഗതാഗത വ��ിെല ഒാ�േറ�ിംഗ് ജീവന�ാ൪�� അവധി

332.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലഗതാഗത വ��ിെല ഒാ�േറ�ിംഗ് വിഭാഗം ജീവന�ാ൪�് അവധി ദിവസ�ളി� േജാലി
െച��തിന് �േത�ക അലവ൯സ് ലഭ�മാ�ാ�തിെ� കാരണം എ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗം ജീവന�ാ൪�് ര�ാം ശനിയാ� അവധി ദിനമായി അ�വദി�ാ�തിെ� കാരണം
എ�ാണ്?വിശദമാ�േമാ?

ടാ�� േലാറി അപകട��

333.�ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ടാ��  േലാറി അപകട��  വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  �ര���
ആവ��ി�ാതിരി�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ര�ാ�വ��നം ഊ��ിതമാ��തിനായി ഫയ�േഫാ�ിന് ആ�നിക ഉപകരണ��
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ക��  ജി�യി�  അടി�ടി ഉ�ാ�� ടാ��  േലാറി അപകട��  കണ�ിെല��് ആ�നിക
ഉപകരണ�േളാ��ടിയ ഒ� ഡിസാ�� മാേനജ് െമ�് േക�ം �ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ക�� ജി�യിെല ക��ാേ�രിയി� 2014 ജ�വരി 14-� തീയതി ടാ�� േലാറി അപകടം ഉ�ായേ�ാ�
�ശംസനീയമായ �വ��നം നട�ിയ ഫയ� േഫാ�് ജീവന�ാ��് പാരിേതാഷികം ന���തിന്
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിൽ സ��ീസ് നട�� ബ�ക�

334.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി��) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിൽ സ��ീസ് നട�� എ� ബ�കളാണ് കാലാവധി കഴി�ി�ം
ഓടിെ�ാ�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിെനതിെര എെ��ി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ന�ാേമാ ?

െഹ�മ�് ധരി��തിൽ ഇളവ്
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335.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ച�വാഹന യാ��ാരി�  െഹ�മ�് ധരി��തി�  നി�ം ആെരെയാെ�യാണ്
ഒഴിവാ�ിയി��ത്;

(ബി) െഹ�മ�് ധരി����ലം ��തര ആേരാഗ� �����ാ��വ��് ഇളവ് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� മാ�ഷിക പരിഗണന ന�ി അ�ര�ാ��് ഇളവ് ന���ത് പരിഗണി�േമാ ?

െഹ�മ�് ധരി��തി� ഇളവ്

336.�ീ.സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� ഗതാഗത നിയമ�കാരം ഇ�ച� വാഹന�ി� �റകിലി�� യാ� െച��വ�ം െഹ�മ�്
ധരി�ണെമ�് വ�വ� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  പി�സീ�് യാ��ാ��് െഹ�മ�് ധരി��തി�  നി�ം ഇള� ന�കിയത്
എ�െകാ�ാെണ�ം, ആരാണ് ഇള� ന�കിയെത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേത മാനദ��കാരം ആേരാഗ�കാരണ�ളാ�  െഹ�മ�് ധരി�ാ�  ആവാ�വ���ടി
നിബ�നയി� ഇള� ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

���ാടി �ര�ി��ാ�� വാഹനാപകട�ൾ തട��തിന് നടപടി

337.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ���ാടി �ര�ി�  െക.എസ്.ആ൪.ടി.സി.  ബ�ക�  പതിവായി
അപകട�ി�െ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� അപകട�� പതിവാ��തിെ� കാരണം,  വാഹന��െട കാല�ഴ��ം േറാഡിെ�
അശാ�ീയമായ നി��ാണ�മാെണ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആയവ പരിഹരി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ?

��� �ാ�് േദശസാ��ത ��കളി� സ�കാര� ബ�ക��് െപ�മി�്

338.�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  �ാ�് േദശസാ��ത ��കളി�  സ�കാര� ബ�ക��് െപ�മി�് കാലാവധി നീ�ി
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ സ��ാ�  കാലാവധി നീ�ിെ�ാ�� അ�രം ��ക�  ഏെതാെ�യാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ;  എ� കാലയളവിേല�ാണ് വീ�ം െപ�മി�് നീ�ിെകാ��ിരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

വാഹന��െട അന�സം�ാന രജിേ�ഷ�

339.�ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള�ി�  രജി��  െചേ�� വാഹന��  േറാഡ് നി�തി ഇള�ക�  േന��തിനായി
അന�സം�ാന�ളി�ം േക� ഭരണ �േദശ�ളി�ം രജി��  െച�െ���െ�� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിനായി എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
(സി) ഇ�രം വാഹന�� പിടിെ����തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജലഗതാഗത വ��ിെല ഒാ�േറ�ിംഗ് വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട അലവ൯സ്

340.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലഗതാഗത വ��ിെല ഒാ�േറ�ിംഗ് വിഭാഗം ജീവന�ാ൪�് �ണിേഫാം അലവ൯സായി എ�
�പയാണ് ന���ത്;

(ബി) ഇതര വ��ക�മായി താരതമ�ം െച�േ�ാ�  ഇത് താരതേമ�ന �റവാെണ� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ി� േ� സ൪�ീസി� േജാലി െച�� ജീവന�ാ൪�് വി�മി��തിേനാ �ാഥമിക
ആവശ��� നിറേവ��തിേനാ ഉളള സൗകര��� ഇ�ാ� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ��ത
സൗകര�ം ഏ൪െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭ െസ�േ�റിയ�് , പി.ഡി.ശാരംഗധര�,
തി�വന��രം, െസ��റി.
22-11-2014

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം
ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].
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