
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പ��ാം സേ�ളനം

2014 ഡിസംബ� 8, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--374]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1865 �ത� 1977 വെര
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി

: 1978 �ത� 2036 വെര

ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി : 2037 �ത� 2156 വെര
വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി

: 2157 �ത� 2238 വെര

പിേ�ാ� വിഭാഗ��െട ഉേദ�ാഗ� �ാതിനിധ�ം പരിേശാധി��തി� ക��ി

1865. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പിേ�ാ� വിഭാഗ��െട ഉേദ�ാഗ� �ാതിനിധ�ം
പരിേശാധി��തി�ം ഉറ�് വ���തി�ം ജന�ിതിനിധികളട�ിയ
എെ��ി�ം ക�ി�ി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിെ� �പീകരണം എ�ായി��െവ�ം,  ആെര�ാമാണ് ഇതി�
അംഗ�െള�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് എ� �ാവശ�ം,  ഏെത�ാം തീയതികളി�  േയാഗം േച��െവ�ം
എെ��ാം തീ�മാന�� എ�� എ�ം വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിൽ �ഖ�മ�ി�െട സാ��ിക സഹായം

1866. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�
�ഖ�മ�ി�െട സാ��ിക സഹായം എ� േപ��് ലഭി�ി�െ��ം എ�്
�കയാണ് ഇതിനായി അ�വദി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

െക�ി�ിട�� ഫയ�ക� തീ൪�ാ�ാ൯ പ�തി

1867. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, െക.�രളീധര�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�  തീ൪�ാ�ാ൯ പ�തി
�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ� ല���ളാണ് ��ത പ�തി വഴി
ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) സ൪�ാ൪ േസവന�� േവഗ�ി�ം കാര��മമാ�ം ജന���് ലഭി�വാ൯
എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ആ�െട േന�ത��ിലാണ് പ�തി നട�ാ��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

എം.എ�.എ.മാ� ന��� നിേവദന��ം �പാ�ശക�ം

1868. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ബ�.  �ഖ�മ�ിയട�ം ബ�.  മ�ിമാ��ം മ�് ഉ�ത അധികാരിക��ം
എം.എ�.എ.മാ�  ന��� നിേവദന�ളി�ം �പാ�ശകളി�ം സ�ീകരി��
നടപടിക�ം അ�ിമ തീ�മാന��ം ബ�െ�� എം.എ�.എ.മാെര
അറിയി�ണെമ� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�ര�െ��ി� അത് പാലി�െ���ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി�  ഇതിേ��� �ട�നടപടി�് എം.എ�.എ.മാ�  ആേരാടാണ്
പരാതിെ�െട�െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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പി.എ�്.ഡി. ബി�ദം ലഭി�വ�െട േഡാ�� പദവി സംബ�ി�്

1869. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാലയി�  നി�് പി.എ�്.ഡി.  ബി�ദം ലഭി�വ�െട
േപരിെനാ�ം േഡാ��  എ�് േച���ത് നിേരാധി�െകാ�് ഉ�രവ്
ഇറ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഉ�രവ് നിലവി�  ഇ�ാെയ�ി�, വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�ള
ഏെത�ി�ം ജീവന�ാരൻ േഡാ��  എ� പദം േച���ത് തടയാ�
ഡി.എം.ഒ.മാ��് അ�വാദം ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ആല�ഴ ജി�ാ െമഡി��  ഓഫീസ�, േഡാ��  എ� പദം േച���തിന്
തട�ം ഉ�യി� സംഭവെ� സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ി അടിയ�ിര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള എയ� ൈല� പ�തി

1870. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള എയ� ൈല� പ�തി നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ?

പ� �ര�ാര�� ന��തിന് �പാ�ശപ�ിക ത�ാറാ��തിെല മാനദ�ം

T *1871.�ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ� �ര�ാര��  ന��തിനായി �പാ�ശപ�ിക ത�ാറാ��തി�
മാനദ�ം പാലി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� �മതലക� നി��ഹി�� െസ��് ക�ി�ി നിലവി�േ�ാ ;

(സി) എ�ിൽ ക�ി�ിയംഗ��  എ� േപരാെണ�ം ആെരാെ�യാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ ?
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എയ� േകരള പ�തി

1872. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എയ�  േകരള പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ��ത പ�തി�െട
ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �വാസികളിൽ നി�ം മ�മായി എ� േകാടി �പയാണ് ഇതിനായി
സമാഹരി�ാ� തീ�മാനി�ി��ത്; ഇവരി� നി�് �ക സമാഹരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത സംരംഭ�ിന് േക� ഗവ�െമ�് �േ�ാ�വ� നിബ�നക�
എെ��ാമാണ്; ഈ നിബ�നക� പാലി�ാ� കഴി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എയ�  േകരള പ�തി എ�േ��് യാഥാ���മാ�ാ�  കഴി�െമ�്
െവളിെ���േമാ?

അ�ർ സം�ാന കരാ�കൾ

1873. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെതാെ� സം�ാന��മായി എെ�ാെ� വിഷയ�ളി�  കരാറി�
ഏ�െ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഓേരാ കരാ�ക�െട�ം കാലാവധി എ�യാെണ�ം,  കരാ�ക�െട സമയ
പരിധി��ി� കരാ�ക� ����തി�ം സ���� തിരിെക ഉടമ�തയി�
െകാ� വ��തി�ം എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�്
വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം കരാ�ക�  സംബ�ി�്
അവേലാകന േയാഗം േച��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത കരാ�ക�  സംബ�ി� �മാണ��െട കേ�ാഡിയ�  ആരാെണ�്
വ��മാ�േമാ ?

വിവിധ വ��കളിെല അധിക ത�ികക�
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1874. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

വിവിധ വ��കളിെല അധിക ത�ികക�  കെ���തിന് സ��ാ�  ഒ�
ഉ�താധികാര സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ആെര�ാമായി��
അംഗ�ൾ എ� വിശദമാ�ാേമാ;  സമിതി�െട ശിപാ�ശ സ��ാരിന്
ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

വിവിധ വ��കളിെല ഫയ� സംവിധാനം

1875. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളിെല ഫയ�  സംവിധാനം കാര��മമാ��തിന് ഏെത�ാം
േസാ�് െവയ�കളാണ് ഉപേയാഗി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇതി�  ഏ� േസാ�് െവയറി�  നി�� വിവര�ളാണ് നിയമസഭാ
സാമാജിക��ം ജന���ം ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഫിനാ�സ് വ��ിെല�ം ഹയ�  എഡ�േ�ഷ�  വ��ിെല�ം ഫയ�  നീ�ം
യഥാസമയം നിയമസഭാ സാമാജിക��് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ
?

ൈറ�് � ഹിയറിംഗ്

1876. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ൈറ�് � ഹിയറിംഗ് നട�ില�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ� വഴി എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) സ��ാ�  േസവന��  േവഗ�ി�ം കാര��മമാ�ം ജന���് ലഭി�വാൻ

എെ��ാം കാര��ളാണ്ഇതി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി ആ�െട േന�ത��ിലാണ് നട�ിലാ��ത്;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ?
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തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി

1877. �ീ.െക.വി.അ�ൽ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി എ�ാണ് നിലവി�  വ�ത്  ;  അതിെ�
അംഗ�� ആെര�ാമാണ് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ുത അേതാറി�ി�െട �വ��ന�� എെ��ാെമ�് നി��ചി�ി�േ�ാ  ;

എ�ി� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇൗ അേതാറി�ി�െട അധികാര��  എെ��ാം  ;  അത് �േയാഗ�ി�
വ��ാ� പര�ാ�മായ എെ��ാം നിയമ�ളാണ് നിലവി��ത്  ;  നിലവിെല
നിയമ�� പര�ാ�മെ��ി� പര�ാ�മായ നിയമനി��ാണ�ി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) അേതാറി�ി�് സ��മായി ഒ� ആ�ാനം നിലവി�േ�ാ ; ഇെ��ി� അതി��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ി� സം�ാന�ിന് ഇളവ് അ�വദി�ണെമ�
ആവശ�ം

1878. �ീ.െക.വി.അ�ൽ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ി�  സം�ാന�ിന് ഇളവ്
അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��് േരഖാ�ലം േക��ിന് അേപ�
സമ��ി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ാണ് അേപ� സമ��ി�ത്  ;  എെ��ാം ഇള�കളാണ് അതി�
ആവശ�െ��ിരി��ത് ; ഇതിേ�� േക� സ��ാ� ഇ�വെര സ�ീകരി� �ട�
നടപടികെളെ��ാം ; വ��മാ�ാേമാ ?

ആ�ിത നിയമന�ി�ളള കാലതാമസം

1879. �ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആ�ിത നിയമനം ലഭി�വാ� അ�ഹരായ എ� അേപ�ക� നിലവി�െ��്
വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഈ ഇന�ി�  എ� േപ��്
നിയമനം ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ; േയാഗ�ത��വ��് അ�േയാജ�മായ
ഇതര വ��കളി� നിയമനം ന���തിന് തട��േ�ാ;

(സി) �ീ.  �ീജി�് ആ�.എസ്.,  പൗ�ണമി,  െപ�മ�� പി.ഒ.,  വാ�കം,  ടിയാ�െട
പിതാ�ം ഗവ.  എ�.പി.എസ്.  വാ�കം �ഥമാധ�ാപക�മായി�� പി.  രാജ�
സ��ീസിലിരിെ� മരണെ�� സാഹചര��ി�  ആ�ിത നിയമന�ിനായി
സമ��ി�  52461/L3/2013/TGEdn.  ന��  ഫയലിേ��ളള നടപടിക�െട
നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ?

സം�ാന സ��ീസിെല േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമനം

1880. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ീസി� േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമന�മായി ബ�െ��് ഇേ�ാ�
എെ�ാെ� മാ��ളാണ് വ��ിയി��ത്; ഓേരാ വ�ഷ�ം �ഗ�രായ എ�
കായിക താര���ാണ് നിയമനം ന���ത്;

(ബി) 2010 �ത�� നിയമനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�
കായിക താര���ാണ് നിയമനം ലഭി�ക; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) കായിക താര���� നിയമനം നീ� േപാ��െത�െകാ�ാണ്?

�ന�� റിഹാബിലിേ�ഷ� �ാേ�ഷനിെല പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��
സിേലാ�കാ�െട ജാതി സ�ടിഫി��്

1881. �ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ന�� നിേയാജക മ�ല�ി� ഉ�െ�� റിഹാബിലിേ�ഷ� �ാേ�ഷ� എ�
�ാപന�ി�  �നരധിവസി�െ�� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��
സിേലാ�കാ�, ജാതി സ��ിഫി��് ലഭി�ാെത ��ി��� സാഹചര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഉ�ര�ക� �റെ��വി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) ��ത വിഷയം പരിഹരി��തിന് ബ�െ�� മ�ിമാ�െട�ം ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ��െട�ം ഒ� േയാഗം വിളി��തിന് ബ�.  �ഖ�മ�ി നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?
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േസവനാവകാശ നിയമം

1882. �ീ.എം.എ.േബബി
,, െജയിംസ് മാത�
,, സി.രവീ�നാഥ്
േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േസവനാവകാശ നിയമം നിലവി� വ�േതാെട െപൗരാവകാശ�� ���മാ�ം
പാലി�െ���േ�ാ;

(ബി) േസവനാവകാശ നിയമം നിലവി� വ�ി�ം സ��ാ�  ഓഫീ�കളിൽ നി��
േസവന��  ഇേ�ാ�ം െപാ�ജന���് യഥാസമയം ലഭ�മാ��ി� എ�
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��;

(സി) ലഭി� അേപ�ക�  വിവിധ സ��ാ�  ഓഫീ�കളിൽ നി�ിത സമയ
പരിധി�കം തീ�മാനം ഉ�ാകാെത െക�ി�ിട��തായി
പരിേശാധി�െ��ി�േ�ാ;  സ��ാ�  വ��കളി�  നി�ിത പരിധി കഴി�്
െക�ി�ിട�� ഫയ�ക� സംബ�ി� ലഭ�മായ കണ�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാബല��ി�� േസവനാവകാശ നിയമം നട�ി�  വ���തിന് സ��ാ�
ഒഫീ�കെള സ�മാ�ാ� നടപടി എ��േമാ?

േസവനാവകാശ നിയമം -വീ� പരിേശാധി�ാൻ നടപടി

1883. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േസവനാവകാശ നിയമം നട�ിലാ�ിയ വ��കളി� അവ സമയബ�ിതമായി
നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഇതി�  വീ���ാ��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ാ�  എ�് സംവിധാനമാണ്
നിലവി��ത്; ഇതിന് ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��ത്?

താ�കാലിക സ��ീ�� ൈ�വ�മാർ

1884. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) പ�ായ�് വ��ി�  േജാലി െച�ി��  25  വ�ഷം വെര താ�കാലിക
സ��ീ�� ൈ�വ�മാെര പിരി�് വി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ജീവിത സായാ��ിെല�ിയ ഇവ��് മെ�ാ� േജാലി േനടാ�
കഴിയാ� അവ��ം മാ�ഷിക പരിഗണന�ം ��നി��ി സ��ാരിെ�
ഏെത�ി�ം വ��ി� േജാലി ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ായ�് വ��ി� േജാലി െച�ി���ം പിരി�വി��മായ ൈ�വ�മാ��്
ഏെത�ി�ം വ��ി� േജാലി ന���തി�� നടപടി

1885. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  25  വ�ഷം വെര താ�കാലിക സ��ീ�� പ�ായ�്
വ��ി� േജാലി െച�ി�� ൈ�വ�മാെര പിരി�വി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ജീവിത സായാ��ിെല�ിയ ഇവ��് മെ�ാ� േജാലി േനടാ�
കഴിയാ� അവ��ം മാ�ഷിക പരിഗണന�ം ��നി��ി ഏെത�ി�ം
വ��ി� േജാലി ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാ�ിമട ന�പരിഹാര ൈ�ബ�ണ� ബി�.

1886. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

2011 െഫ�വരി 24 ന് േകരള നിയമസഭ ഐകകേ��ന പാ�ാ�ിയ �ാ�ിമട
ന�പരിഹാര ൈ�ബ�ണ�  ബി�ിന് രാ�പതി�െട അംഗീകാരം േന��തിന്
സം�ാന�നി�ം അ��െട േന�ത��ി�  ഒ� സ�വക�ി സംഘം
രാ�പതിെയ ക�് നിേവദനം ന��� കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ്, വയനാട് ജി�കളിെല എ�.ഡി. ൈട�ി�് റാ�് ലി�ി� നി�ം
നിയമനം

1887. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ്, വയനാട് ജി�യിെല എ�.ഡി. ൈട�ി�് റാ�് ലി�ി� നി�ം
എ� േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�ം റാ�് ലി�് നിലവി� വ� ദിവസ�ം
പറയാേമാ;
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(ബി) കാസ�േഗാഡ്,  വയനാട് ജി�കളിലായി വിവിധ വ��കളി�  എ� എ�.ഡി
ൈട�ി�് ത�ിക നിലവി��് എ�ം എ�േപ� േജാലിെച�� എ�ം വ��
തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ജി�കളി� 2015 െമയ് 31 വെര എ� എ�.ഡി ൈട�ി�് ത�ിക ഒഴി�
വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത് എ�് വ��് തിരി�� വിവരം
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇത് പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ത�ികയി� ഒഴിവ് യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച�ാ��മായി ബ�െ��്
പരാതി ലഭി�ക��ാേയാ എ�ി� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ത്?

േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമനം

1888. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 30-10-2014 െല G.O.(Rt) No. 8378/2014/GAD ഉ�രവ് �കാരം േ�ാ��സ്
ക�ാ� നിയമന�ിന് അ�ഹരായവ��് നിയമന ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിയമന ഉ�രവ് ന�കിയി�ിെ��ി�  േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമന�ിന്
അ�ഹരായവെര ഏെത�ാം വ��ി�  ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ്
നിയമി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമന�ിന് ഓേരാ കായിക വിഭാഗ�ി�ം നി�ിത വ��ി�
നി�ിത ത�ികക� സംവരണം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�ക�െട �വ��നം

1889. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�ക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തി�ം േസവന��
��മ�വിധം എ��മാ��തി�ം എെ��ാം ആ�നിക സൗകര��ളാണ്
സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  നിലവി�  ഏ�െ���ിയി��ത് എ�് പറയാേമാ;

ഇ�രം സംവിധാന��  കാര��മമായി �വ��ി��േ�ാ എ�
പിേശാധി�വാ�ം േക�പാ�ക�  പരിഹരി��തി�ം ഇതി�േവ� അ�ബ�
സാമ�ിക�  യഥാസമയം ഓഫീ�കളി�  എ�ി��തി�ം നിലവി��
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സംവിധാന�� എെ��ാമാെണ� പറയാേമാ?

(ബി) പല സ��ാ� ഓഫീ�കളി�ം ക����ക� േകടായവ�ം �ി��, �ാന� എ�ിവ
�വ��ി�ാ�വ�മാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇവ
പരി�രി��തി�ം േക�പാ�ക�  മാ��തി�ം ഏത് ഏജ�സിെയ ആണ്
�മതലെ���ിയിരി��ത് എ� പറയാേമാ;  േറ�് േകാ��ാ�് ഈ
വിഷയ�ി� നിലവി�േ�ാ?

(സി) സ��ാ�  ഓഫീ�ക�െട സാേ�തിക സംവിധാനം പരി�രി��തി�ം
�ാപി��തി�ം േവ�ി ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  െചലവായ �ക
എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�കളി� േപ��െലസ് സംവിധാനം

1890. �ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, എ.പി.അ����ി
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  േപ��െലസ് സംവിധാനം
നട�ാ�ാ�േ�ശി��േ�ാാ ;

(ബി) ��ത സംവിധാന�ിെ� ഉേ�ശ�ല����ം േന���ം എെ�ാെ�യാണ് ;
(സി) ��ത സംവിധാനം നട�ാ��തി�  ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ്

സഹകരി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

സ��ാ� ഒാഫീ�കളി� ന�� പരാതിക��് മ�പടി

1891. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഓഫീ�കളി�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ം വിവിധ ആവശ���ം
ആവലാതിക�ം ഉ�യി�് ന��� പരാതിക��് ഒ� മ�പടിെയ�ി�ം
ന�കിയിരി�ണെമ�് വ�വ� െച�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�
അ�ര�ി� ഏ��ം ഒ�വി� ന�കിയ നി�േ�ശ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െസ��റിമാ��െ�െട�� ഉേദ�ാഗ���് ന��� പരാതികളി�
വ�ഷ��  കഴി�ാ�ം തീ���ാ�കേയാ മ�പടി ന��കേയാ െച�ാ�
�ിതിവിേശഷം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(സി) അ�രം േക�ക� പരിേശാധി�ാ� എെ��ി�ം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� പരാതി�ാരായ െപാ�ജന���് ഉ�ാ�� അവഗണനയിേ��
പരാതിെ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ാ�  സംവിധാന��ാ�ക�ം അ�ാര�ം
െപാ�ജന�െള അറിയി�ക�ം െച�േമാ?

സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െട വിേദശയാ�

1892. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െട വിേദശയാ��് നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ
എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) 2014  നവംബ�  മാസം വെര ഒൗേദ�ാഗികാവശ����ായി എ� സ��ാ�
ഉേദ�ാഗ�� വിേദശ രാജ��� സ��ശി� എ�ം ആെരാെ�യാണ് എ�ം
ഏെത�ാം രാജ��� സ��ശി� എ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ യാ��ം ഓേരാ ഉേദ�ാഗ��ം േവ�ി സ��ാ�  െചലവഴി� �ക
എ�െയ�ം െവളിെ���േമാ?

�ഖ�മ�ി ഒ�വിൽ �ധാനമ�ിെയ ഡ�ഹിയി� േപായി സ��ശി�ത്

1893. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി ഏ��െമാ�വി� �ധാനമ�ിെയ ഡ�ഹിയി� േപായി സ��ശി�ത്
എ�ായി��;

(ബി) ഈ സംഘ�ി�  �ഖ�മ�ി�െ�ാ�ം മ�ാെര�ാമായി�� ഉ�ായി��ത്;
എ� േക�മ�ിമാെരയാണ് േനരി�ക�് സംഘം ച�� നട�ിയത്;

(സി) സം�ാന�ിെ� എ��ാം ആവശ���  സ��ശന േവളയി�
ഉ�യി�ക��ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�യി� ഏെത�ാം കാര��ളി�  �ധാനമ�ി�ം മ�് മ�ിമാ�ം
ഉറ�ന��ക��ായി; ഇവയി� നട�ിലാ�ിയവ ഏെത�ാം; നട�ിലാ�ാ�വ
ഏെത�ാം; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത സ��ശന�മായി ബ�െ��് സം�ാന ഖജനാവി� നി�ം െചലവായ
ആെക �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

12 of 152 Sunday 30 November 2014 02:10 PM



സ�ാത�� സമര െപ൯ഷ൯

1894. �ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ�ാത�� സമര െപ൯ഷ൯ ലഭി��തിനായി സ�ാത��സമര േസനാനിക�
സ൪�ാ൪ ഒാഫീ�ക�ം,  േകാടതിക�ം കയറിയിറ��ത് ഗൗരവമായി
പരിഗണി�േമാ;

(ബി) ആല�ഴ ജി�യി�, േച൪�ല താ��ി�, വട��റിപ�ി, ��േ�രിയി� ��െ�
മക�ം സ�ാത�� സമരേസനാനി�മായ �ീ. പി.െക. ദാസ൯ േക� െപ൯ഷ�
േവ�ി സമ൪�ി�ി�ളള അേപ�യി൯േമ�  നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത്
എ�െകാ�ാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) �ീ. പി.െക. ദാസന് േക� െപ൯ഷ൯ അ�വദി�ാ൯ േയാഗ�നാെണ� ബ�:

േകാടതി�െട വിധി  (W.P  (C)  No.  31232  of  2007  -R)  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േകാടതി�െട അ��ല വിധി��ായി�ം �ീ. പി.െക. ദാസന് േക� െപ൯ഷ൯
ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത് ��തരമായ വീ�യായി ക�്
അടിയ�ിര നടപടി ൈകെകാള�വാ൯ നി൪േ�ശം ന��േമാ;

(ഇ) െക�ി�ിട�� ഇ�രം അേപ�ക�ം,  അ�ീ�ക�ം സമയബ�ിതമായി
തീ൪�ക��ി�് സ�ാത� സമര േസനാനികേളാട് ���ല൪�വാ൯
ത�ാറാ�േമാ?

സ�ാത�� സമര േസനാനിക�െട േ�മം

1895. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജീവി�ിരി�� സ�ാത�� സമര േസനാനിക�െട േ�മ�ം അവ� അ�ഭവി��
വിവിധ ����ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇവരി�  ക�ത അ�ഭവി��വെര സഹായി��തിനായി അ�ഹത��
ആ�ിത��് സ��ാ� േജാലി ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇവ�െട െപ�ഷ�  കാലാ��തമായി വ��ി�ി��തിന് നടപടിക�
ഉ�ാ�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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ജനസ��� പരിപാടി

1896. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന്
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിവിധ വ��ക�മായി ബ�െ��് ജനസ��� പരിപാടിയി�െട ലഭി�
പരാതിക� എ�;  നാളി�വെര തീ��ാ�ിയ പരാതിക� എ�;  ജി��ം വ��ം
തിരി�� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി േനരി� നിയ�ി�� വ��ക�മായി ബ�െ�� ബ�ജ�് നി�േ�ശ�ൾ

1897. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13, 2013-14, 2014-15 എ�ീ സാ��ികവ�ഷ�ളി� �ഖ�മ�ി േനരി�
നിയ�ി�� വ��ക�മായി ബ�െ�� ബ�ജ�് നി�േ�ശ�ളി�
നട�ിലാ�ാ� കഴിയാ�വ ഏെത�ാമാെണ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��തവ�ഷ�ളി� ഓേരാ വ��ി�ം വകയി��െ�� �ക എ�യായി��;

ആയതി� െചലവഴി� �കെയ�; വ��മാ�േമാ?

വിശ��ത�ം �താര�ത��� ഭരണം

1898. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, െക.�രളീധര�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണ�ി�  ��ത�  വിശ��ത�ം �താര�ത�ം ഉറ�് വ���തിനായി
എെ��ാം ക��പരിപാടികളാണ് ആവി�രി�ാ�േ�ശി��ത്;

(ബി) ��ത ല��ം നിറേവ��തിനായി ഒ� േപ�ണ�  േപാളിസി �പീകരി�്
നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആയതിനായി എെ��ാം �ാരംഭ നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി, മ�ിമാ�, ചീ� വി�് എ�ിവർ നട�ിയ വിേദശയാ�ക�െട വിവരം
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1899. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം നാളി�വെര �ഖ�മ�ി,
മ�ിമാ�, ചീ�  വി�് എ�ിവരി�  ആെര�ാം നട�ിയ വിേദശയാ�ക�െട
കണ�കളാണ് നാളി�വെര തീർ�ാ�ാ�െത� വ��മാ�േമാ;  ഏെത�ാം
വിേദശയാ�ക�െട കണ�കളാണ് ഇ�ര�ിൽ തീർ�ാ�വാൻ
ബാ�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ; െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) വിേദശ യാ��് �ൻ�ർ വാ�ിയ �കയി� മി�ം വ� �ക തിരി�ട�ി�ി�ാ�
ആെര�ി�ം ഉേ�ാ;  എ�ി�, ആെര�മാെണ�ം എ� �ക വീതം തിരിെക
ന�േക��െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നാളി�വെര ഓേരാ മ�ി�ം ചീ� വി�ി�ം വിേദശയാ� നട�ിയ ഇന�ി�
ഖജനാവി� നി�് െചലവായ �ക�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

േ�ാ��്സ് ക�ാ� നിയമനം

1900. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

േ�ാ��്സ് ക�ാ� നിയമന�ിന് ഉേദ�ാഗാ��ികെള െതരെ����തിന്
െസല�� ക��ി സ�ീകരി� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�ം ��ഗണനാ
േപായി�ക� കണ�ാ��ത് എ�െനയാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ിമാ�െട വിേദശയാ�ക�

1901. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം �ഖ�മ�ി, മ�ിമാ�, ചീഫ് വി�് എ�ിവ�
നട�ിയവിേദശയാ�ക� ഏെത�ാമായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ���ം നട�ിയ യാ�ാപരിപാടി�െട ആദ�വസാനം വെര�ളള
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം മ�ി ഏെത�ി�ം വിേദശയാ�ാ േവളയി�  പരിപാടിയി�  മാ�ം
വ��ി മേ�െത�ി�ം �ലം �ടി സ��ശി�ക��ാേയാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാേ�ാേ�ാ�
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1902. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി,  എം.പി.,  എം.എ�.എ.,  �ിതല പ�ായ�് ഭാരവാഹിക�,
അംഗ��, വിവിധ ഉേദ�ാഗ�� എ�ിവ� െപാ�ചട�കളി� പെ���േ�ാ�
അ�വദിേ��� പരിഗണന സംബ�ി�് േ�ാേ�ാേ�ാ� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത �മം എ�കാരമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് സ��ാ�  �റ�ിറ�ിയ ഉ�ര�ക�െട േകാ�ിക�
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േ�ാേ�ാേ�ാ�  സംബ�ി� ൈക��കം �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ആയത് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഭരണസംവിധാന�ിെല േപാരാ�കൾ

1903. �ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, െക.െക.ജയച��
,, പി.�ി.എ. റഹീം
,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഭരണ സംവിധാന�ിെ� േപാരാ� �ലം ജന�� �യാസ�� േനരി��െവ�
വിമർശനം ��യി�െ��ി�േ�ാ?  ഭരണ�ി�  �താര�ത�ം ഏേകാപന�ം
ഇെ�� ആേ�പ�� വർ�ി� വ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

(ബി) ഉേദ�ാഗ�തല�ി��െ�െട ഭരണസംവിധാന�ിെ� വീ��ലം അടിയ�ര
�ാധാന�േ�ാെട ൈകകാര�ം െചേ�� വിഷയ�� േപാ�ം �വ�് നാടയി�
���ി കിട��െവ�് േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട ��െബ�്
അഭി�ായെ�ടാനിടയായ സാഹചര�ം എ�ായി��െവ� വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായ�ിനായി ലഭി�
അേപ�ക�

1904. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ
നിധിയി� നി�� സഹായ�ിനായി ലഭി� അേപ��െട എ�ം ജി�തിരി�്
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ലഭ�മാ�ാേമാ ;

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

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

(ഡി) �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�� ധനസഹായ�ിനായി ലഭി� എ�
അേപ�ക� ഇ�ാലയളവി� നിരസി�െ��ക��ായി എ�റിയി�ാേമാ ?

െസ�േ�റിയ�ി�ം വിവിധ ഡയറ�േറ�കളി�മായി െക�ി�ിട�� ഫയ�കൾ

1905. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െസ�േ�റിയ�ി�ം വിവിധ ഡയറ�േറ�കളി�മായി െമാ�ം എ�
ഫയ�ക� െക�ി�ിട���് ;

(ബി) ഇതി� 2006-െല എ� ഫയ�ക�െ��ം; 2006 -�ം 2011 -�ം ഇട�� എ�
ഫയ�ക�െ��ം; 2011 -� േശഷ�� എ� ഫയ�ക�െ��ം ഇനം തിരി�
വ��മാ�േമാ ?

�ഖ�മ�ി�െട�ം മ�ിമാ�െട�ം �തിമാസ ശ�ളം

T *1906.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട�ം മ�ിമാ�െട�ം �തിമാസ ശ�ളം എ�യാണ്;
(ബി) ശ�ള�ിെ�  20%  �റ�് വാ�ിയാ�  മതിെയ�് മ�ിസഭാേയാഗ�ി�

തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് നട�ിലാ�ക വഴി  2015  മാ��്  31  വെര എ� �ക�െട െചലവ്
സ��ാരിന് �റ�് കി�ം;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് �േത�ക ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ�റ
ഒ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജനസ���േക�ം വഴി �ഖ�മ�ി�് ലഭി� പരാതിക�

1907. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) െസ��റിയ�ിെല ജനസ���േക�ം വഴി �ഖ�മ�ി�് ഇ�വെര എ�
പരാതിക� ലഭി� ; ഇതിെ� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പരാതികളി� ഓേരാ വ��ിേല�ം എ� പരാതികളിേ�� അ�ിമമായി
തീ��ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

അ�വിശ�ാസ��െ�തിെര�� നിയമനി��ാണം

1908. �ീ.പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അ�വിശ�ാസ��  �ലം �ീക�ം ��ിക�ം െകാ�െ�� സംഭവ��
��യി�െ��ി�േ�ാ?

(ബി) അ�വിശ�ാസ��െ�തിെര എ� സം�ാന�ളി�  നിയമനി��ാണം
നട�ി��് എ�റിയാേമാ ;എ�ിൽ െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) േകരള�ി�  നിയമനി��ാണം നട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

മിഷ� 676 - ഭരണ സാ��ിക അധികാര��െട ല�കരണ�ിന് പ�തി

1909. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, േതറ�ി� രാമ���
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മിഷ� 676 -െ� ഭാഗമായി സം�ാന�് ഭരണ സാ��ിക അധികാര��െട
ല�കരണ�ിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ� ല���ളാണ് പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) സ��ാ�  േസവന��  േവഗ�ി�ം കാര��മമാ�ം ജന���് ലഭി�വാ�
എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ആ�െട േന�ത��ിലാണ് പ�തി നട�ാ��ത്; വിശദാംശ�� ന�േമാ ?

മിഷൻ 676 - േസവനാവകാശ നിയമം
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1910. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.പി.സജീ��
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മിഷ�  676  െ� ഭാഗമായി േസവനാവകാശ നിയമം �പീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമ�ിെ� ഉേ�ശല���ൾ എെ��ാം;
(സി) സ��ാ�  േസവന��  േവഗ�ി�ം കാര��മമാ�ം ജന���് ലഭി�വാ�

എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത നിയമ�ിൽ
ഉ�െ���ിയിരി��െത�വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ വ��ി�ം ��ത നിയമം നട�ാ��ത് ആ�െട േന�ത��ിലാണ്  ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം?

LBS ഡയറ�� ഇ�ചാ�ജ് �ീ. സയിദ് റഷിദിെ� െഡപ�േ�ഷ�

1911. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� സ�യംഭരണ �ാപനമായ  LBS  ഡയറ��-
ഇ�-ചാ�ജ് ആയി �വ��ി�� �ീ.  സയിദ് റഷിദിെനതിെര ബ�മാനെ��
�ഖ�മ�ി�്  21.10.2014-�  െന�ാ�ിൻകര എം.  എൽ.  എ ന�കിയ
പരാതിയി�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദാംശം സഹിതം
വ��മാ�ാേമാ;  ചീഫ് െസ��റി എ�ാണ് അേന�ഷണം ആരംഭി�െത�ം,
അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെ� പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് െഡപ�േ�ഷ�  അ��ി�� ഉേദ�ാഗ���് മാ�വ��ി�
നി��  NOC  ന�കിയി�� കാലാവധി കഴി�ം,  NOC  ന�കി�ാ എ�്
അറിയി�ി�ം ��ത വ��ി�  ജീവന�ാരെന �ട�വാ�  നിയമം
അ�ശാസി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതിെനതിെര എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) നിലവി� LBS -െ� ചാ�ജ് വഹി�� �ീ.  സയിദ് റഷിദിെ� െഡപ�േ�ഷന്
ഏത് തീയതിവെരയാണ് മാ�വ��ി�  നി�ം  NOC  ന�കിയി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ; ��ത NOC �െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ടിയാെ� േസവനം അവസാനി�ി�് മാ�വ��ിേല�് തിരിെക അയ��തിന്
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സം�ാന സ��ാരിന് എ� �ാവശ�ം ടിയാെ� മാ�വ��ി� നി�ം ക�്
ന�കിയി��് ; ��ത ക�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ �ാപനമായ  LBS  -െല സാേ�തിക വിഭാഗം
ജീവന�ാർെ�തിെര�ം �ി�സി�� ഉ�െ�െട�� അ��ാപക�െ�തിെര�ം
അ�ട� നടപടിവെര എ��ാ�  അധികാര�� നിലവിെല ഡയറ��െട
വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�ം ���ി പരിചയ�ം വ��മാ�ാേമാ; LBS ഡയറ��
ആ��തിന് നി�യി�ി�� േയാഗ�തക� നീ�കാലം ചാ�ജ് വഹി�� �ീ.
സയിദ് റഷീദിന് ഉേ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എഫ്)െഡപ�േ�ഷ� കാലാവധി അവസാനി�ി�ം,  മാ�വ��ി� നി�ം െഡപ�േ�ഷ�
കാലാവധി നീ�ി ന�കി� എ�് അറിയി�ി�ം സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�്
���ി പരിചയ�ം സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�ം ഇ�ാ� �ീ. സയിദ്
റഷീദിെന നിലനി��ിയിരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ടിയാ�
ഏെതാെ� �ാപന��െട �മതലയാണ് ഇേ�ാ�  വഹി��ത് എ�ം
കാലയള�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ടിയാെ� െഡപ�േ�ഷ�  സംബ�ി� ഫയലി�  P&ARD  �േട�ം നിയമ
വ��ിേ��ം �പാ�ശ�േ�ാ;  ഇെ��ി�  നിയമ വ��ിെ� പരിേശാധന�്
അയ�ാ�  ത�ാറാ�േമാ;  �ൻ സ��ാരിെ� കാല�് െഡപ�േ�ഷ�
അ�വദി�ക�ം,  ഇേ�ാ�  മാ� വ��് എ�  ഒ സി ന�കാെത വി�ത�
െച�ണെമ�് േരഖാ�ലം ആവശ�െ��ക�ം െച� �ീ. സയിദ് റഷീദിെന എ�്
റിലീവ് െച�െമ�് വ��മാ�ാേമാ; ടിയാെ� നിയമനം സംബ�ി� ഫയലിെ�
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഐ.എ.എസ് അ�ാദമി ആരംഭി�ാ� നടപടി

1912. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ഐ.എ.എസ് അ�ാദമി
ആരംഭി�ി��ത്;  ആയതിെ� �വ��ന��  വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഇ��ി ജി�യി�  ക��ന േക�ീകരി�് ഐ.എ.എസ് അ�ാദമി
ആരംഭി�ണെമ� �ഖ�ാപനം നട�ി�  വ���തി�� നടപടി�മ��
ഏ�ഘ�ം വെരയായി; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

20 of 152 Sunday 30 November 2014 02:10 PM



െഎ.എ.എസ്., ഐ.പി.എസ്. ഒഴി�കളിേല�് നിയമന��

1913. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െഎ.എ.എസ്.,  ഐ.പി.എസ്.  േകഡറി�െ�� എ�
ഉേദ�ാഗ��ാ��്;  നിലവി�� ഒഴി�ക�  എ�;  ��ത ഒഴി�കളിേല�്
േനാ�-േകഡറി�െ�� എ�േപെര നിേയാഗി�ി��്; അവ� ആെരാെ�;

(ബി) ഐ.എ.എസ്.,  ഐ.പി.എസ്.  േകഡറി�, േനാ�-േകഡറി�െ��
ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി��� സംബ�ി�് േക�ഗവെ��് എെ��ി�ം
നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�, ��തനി�േ�ശ�ി� വി��മാ�� നിയമന��  ഇേ�ാ�ം
നിലവി�േ�ാ;  അതി�� കാരണ��  വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�കാരം നിയമി�
നടപടി തി��ാൻ ഉേ��ി��േ�ാ?

സിവി� സ��ീസ് ആഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക�

1914. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  എ� സിവി�  സ��ീസ് ആഫീസ�മാ�െട
ത�ികകളാണ് ഒഴി�കിട��ത് ;

(ബി) ഇതി�  ഐ.എ.എസ്.,  ഐ.പി.എസ്.,  ഐ.എഫ്.എസ്.  ആഫീസ�മാ�െട
ഒഴി�ക� എ� എ�ം വീത��്;

(സി) സിവി� സ��ീസ് ആഫീസ�മാ�െട ത�ികക� ഒഴി� കിട��ത് നിമി�ം
ഭരണരംഗ�് നി�ലാവ� സംജാതമാ�ം എ�� കണ�ിെല��് ഒഴി�ക�
നിക��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി� വിശദാംശം
വ��മാ�ാേമാ ?

ഉ�േതാേദ�ാഗ��െ�നിെര ഉയർ� പരാതികൾ

1915. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ചീഫ് െസ��റിെയ ത��ാന�് നി�ം മാ�ണെമ�് ഏെത�ാം
മ�ിമാ�  /  എം.എ�.എ മാരാണ് �ഖ�മ�ിേയാട് ആവശ�െ��ി��ത്;  എ�
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കാരണ�ിലാണിത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�െട വിേദശയാ��മായി ബ�െ�� അവധി
സംബ�ി�� ഫയലിെല വിവരം േചാ��ത് സംബ�ി�് ചീഫ് െസ��റി
�ഖ�മ�ിേയാട് അടിയ�ര അേന�ഷണം ആവശ�െ��ത് എ�ാണ്;  ��ത
വിഷയ�ിൽ എ� നടപടി സ�ീകരി�;  ഇ�ാര�ം സംബ�ി�് സം�ാന
േപാലീസ് േമധാവി �റ�ിറ�ിയ വാ��ാ�റി�് എ�ാണ് എ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ചീഫ് െസ��റി ഏെത�ാം സിവി� സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ��െട വിേദശയാ�
ഉൾെ�െട�� നിയമവി�� �വ��ന��  ��ി�ാണി�ി��്;  ഏെത�ാം
ഉേദ�ാഗ��  സമ��ി� അവധി ഡയേ�ാ�  ആ�ണെമ�് നി�േ�ശം
ന�കിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ചീഫ് െസ��റിെ�തിെര ഡി.ജി.പി. എെ��ാം പരാതിക�ം വിമ�ശന��മാണ്
�ഖ�മ�ി�െട ��യി�െ���ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ� വ�േശഷം നാളി�വെര വിേദശ പരിശീലന�ിനായി േപായ ഐ.

എ.എസ്.,  ഐ.പി.  എസ്.ഉേദ�ാഗ��  ആെര�ാം;  നാളി�വെര എ� �ക
ഖജനാവി� നി�ം ��ത യാ�കൾ�ായി െചലവഴി�; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്)�ാനിംഗ് േബാ�ഡ് അധി�ത�ം സബ�െബ�  അധി�ത�ം പെ��േ��
ഏെത�ാം േയാഗ�ളി� ചീഫ് െസ��റി പെ���െവ�ം ഇതിന് സ��ാ�
അ�മതി��ായി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ?

ഐ . എസ് . ആർ. ഒ. ചാരേ�സ് അേന�ഷണം

1916. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, സാ� േപാ�
,, െക.�േരഷ് ���്
,, എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഐ  .  എസ്  .  ആർ.  ഒ.  ചാ�െ��ിൽ ൈഹേ�ാടതി വിധിെ�തിെര അ�ീ�
ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) സി.ബി.ഐ.  നി�േ�ശി� ശി�ണ നടപടി എ�േ��തിെ��്
തീ�മാനി�ാ�ളള കാരണം എ�ായി��;  ഈ നിലപാട് തി��ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ

(സി) ��  ഡി.ജി.പി.  സിബി മാത�സ് ഈ േകസി�  ൈഹേ�ാടതിെയ
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സമീപി�ി�ളളതായി അറിയാേമാ; ഇതിേനാ�ളള നിലപാട് െവളിെ���ാേമാ?

െക എസ് ആ�-ന് വി��മായി േജായിനിംഗ് ൈടം

1917. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി സിവി� �ഡീഷ�� ജി�യിെല േകാടതിയി� (ക�� ജി� സിവി�
�ഡീഷ�� േകാടതി)�ലം മാ�ം െച�െ��� ജീവന�ാ��് KSR അ�സരി�്
ലഭിേ��� േജായിനിംഗ് ൈടം നിേഷധി�കേയാ നിജെ���കേയാ െച��
കാര�ം ��യി�  െപ�ി�േ�ാ;  2012  �ത�� �ലം മാ� ഉ�ര�ക�െട
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െക എസ് ആ�-ന് വി��മായി േജായിനിംഗ് ൈടം നിജെ���ാേനാ
നിേഷധി�ാേനാ ഉ� നി�േ�ശ��  നിയമന അധികാരിക��്
ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  േജായിനിംഗ് ൈടം നിജെ���ി �ലം മാ� ഉ�ര�ക�
�റെ��വി�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ലം മാ�ം െച�െ��� ജീവന�ാരന് െക എസ് ആ�  അ�സരി�്
േജായിനിംഗ് ൈടം അ�വദി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വിവാഹ േമാചന േക�ക�

1918. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014 ജ�വരി �ത� നവംബ� 30 വെര സം�ാന�് എ� വിവാഹേമാചന
േക�ക� രജി�� െച�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട ജി�ക� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ംബേകാടതികളി� എ� േക�ക� നിലവി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െകാേ�ാ�ി യിൽ ഫ�് �ാ�് മജിേ��് േകാടതി

1919. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ ഫ�് �ാ�് മജിേ��് േകാടതിക� �ാപി��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ;
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(ബി) ഇതി�േവ�ി നിലവി�  ഒ� �േയാറി�ി ലി�് ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  ലി�ിെ�
പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െകാേ�ാ�ി േക�മാ�ി  (മല�റം ജി�)  ഒ� ഫ�് �ാ�് മജിേ��് േകാടതി
എ� ആവശ��ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

വിജില�സ് േകാടതി�െട പരിഗണനയി�ളള േക�ക�

1920. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം വിജില�സ് േകാടതി�െട
പരിഗണനയി�ളള എ� േക�ക�  പി�വലി��തിന് നിരാേ�പ പ�ം
ന�കിയി��്;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�കളിെല ഏെത�ാം േക�കളാണ് ഇ�െന പി�വലി��തിന്
നിരാേ�പ പ�ം ന�കിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി� മ�ിമാ�െട
േപരി��ായി�� േക�ക� എെ��ാം;

(സി) ഇതിനായി സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�ളള േക�ക�  ഏെത�ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�ീക��ം ��ിക��ം േവ�ി�� േകാടതി

1921. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക��ം ��ിക��ം എതിെര�� ���ത��� ൈകകാര�ം െച��തിന്
മാ�മായി സം�ാന�് എ� േകാടതിക�  �ാപി�ി�െ��ം അവയി�
എ�െയ�ം �വ��നം ആരംഭി�ി�െ��ം അവ എവിെടെയാെ�യാണ്
�ാപി�ി��ത് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�വദി�െ�� േകാടതികളി�  ഏെതാെ� േകാടതികളാണ് ഇനി�ം
�വ��നം �ട�ാ�െത�ം ആയതിെ� കാരണ��  എെ��ം
വിശദമാ�േമാ?

മലബാ� േബാ�ാണി�� ഗാ�ഡ�

1922. �ീ.പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല മലബാ�  േബാ�ാണി��  ഗാ�ഡ�  �വ��ന��
വി�ലീകരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ക��ണി�ി അേ�ാബേയാെടക് റിേസാഴസസ് െസ�൪

1923. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��ണി�ി അേ�ാബേയാെടക് റിേസാഴസസ് െസ�൪  (CARC)  -  മായി
ബ�െ��് സം�ാനെ� കാ൪ഷിക േമഖലയി�  നട�ിലാ�ി വ��
പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാ൪ഷിക േമഖല�മായി ബ�െ��്  CARC  -  �െട പരിധിയി�  വ��
�വ൪�ന�� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ?

മിഷ� 676 -കാ�ൈവകല�ം ഉ�വ�െട ശാ�ീകരണ പ�തിക�

1924. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മിഷ�  676  �  ഉ�െ���ി ശാ� സാേ�തിക വ��് വഴി നട�ാ��
കാ�ൈവകല�ം ഉ�വ�െട ശാ�ീകരണ പ�തിക� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ാ�വാൻ ഉേ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) പ�തികെള സംബ�ി�� �പേരഖ ത�ാറാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്

(ഡി) പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം
നടപടിക� എ��ി��്എ�് വിശദീകരി�ാേമാ ?

"സിെ�ഡ്" (െസ�� േഫാ� സയ�സ് ആ�ഡ് െടേ�ാളജി എ���േണ�്
െഡവല�െമ�് ) േനരി�� �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് നടപടി

1925. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സംരംഭകത� വികസന�ിന് ബ�ജ�് �ക�െട ഒ� ശതമാനം  (500  േകാടി
�പയിേലെറ)  �ക െചലവഴി�ാെമ� സ��ാ�  �ഖ�ാപനം
�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത �ഖ�ാപനം നിലനി��േ�ാ��െ� ശാ� സാേ�തിക സംരംഭകത�
പരിശീലന രംഗ�് വ�േന��� ൈകവരി� േകരള�ിെല ആദ��ാപനമായ
"സിെ�ഡ്"  (െസ�� േഫാ� സയ�സ് ആ�ഡ് െടേ�ാളജി എ���േണ�്
െഡവല�െമ�്  )  നിലവി�  തക��യിേല�് പതി�കയാെണ� വാ��
��യി�െ��ി�േ�ാ ; ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) കഴി� എ�.ഡി.എഫ് ഗവ�െമ�ിെ� ഭരണകാല�് ��ത �ാപനം
എ� �പവെര ലാഭ��ാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) നിലവി� ഇൗ �ാപന�ിെ� സാ��ിക�ിതി വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഇൗ �ാപന�ിെല ജീവന�ാ�െട ആ��ല���  നിലവി�
�ടി�ികയായി�േ�ാ;  ഇവ��് ശ�ളം ന���തി�� �ക വ�മാനമായി
കെ���തിന് �ാപന�ിന് സാധി��േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ;

(എഫ്)ഇ�ാര���  പരിേശാധി�് �ാപനെ� തക��യി�  നി�ം
കരകയ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ികരി�േമാ ?

വിവിധ ത�ികകളിെല അടി�ാന േയാഗ�ത

1926. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, �ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�  നട�� വിവിധ ത�ികകളിെല
അടി�ാന േയാഗ�ത ഉയ���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് നട�ിലാ��ത് �ലം സാധാരണ�ാരായ ഉേദ�ാഗാ��ിക��്
അവസര�� ന�െ��ം എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

ലാ�് േ�ഡ് ത�ികക� നി��ലാ�ി �റം കരാ�

1927. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ലാ�് േ�ഡ് ത�ികക� നി��ലാ�ി �റം കരാ� ന�കാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏത് ക�നി�ാണ് �റംകരാ� ന�കിയി��ത്;
(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് െട�� വിളി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി� െട�� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(എഫ്)ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് �റംകരാ�  ന�ി സ��ാ�  ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി��ത്;

(ജി) ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. �ം ക�� പ�തിക�ം

1928. �ീ.�ി.എ�. �താപ�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.�െട റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി കഴി�ാ� ഉട� അ�� റാ�്
ലി�് �സി�ീകരി�വാ�  എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം
െച�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) ഏെത�ാം ത�ികക��ാണ് ��ത പ�തി നട�ാ�ിയി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ�ാ ത�ികകളിേല�ം ��ത പ�തി നട�ാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
ൈകെ�ാ�വാനാണ് തീ�മാനി�ിരി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ഇതിനായി എെ��ാം ത�ാെറ��കളാണ് നട�ി�  വ��വാ�
ഉേ�ശി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യിെല റിസ�വ് ക���മാർ

1929. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) 31.12.2010  തീയതിയിെല വി�ാപനം വഴി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യിെല
റിസ�വ് ക���മാ�െട എ� ഒഴി�കളിേല�ാണ് അേപ� �ണി�ത്;
ഇതി�� എ��പരീ� എ�ാണ് നട�ിയത്; ഇതിെ� റാ�് ലി�് എ�ാണ്
�സി�ീകരി�ത്; ഇതിെ� കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��ത്;

(ബി) ഈ ലി�ി� നി�ം എ� േപ��ാണ് ഇേതവെര പി.എസ്.സി.  അൈഡ�സ്
െമേ�ാ ന�കിയത്;  ഇതി�  നി�ം എ� േപ��ാണ് ഇേതവെര നിയമനം
ലഭി�ി��ത്;  ബാ�ി എ� േപ��ാണ് ഇനി നിയമനം ന�കാ��ത്;
അ ൈഡ�സ് െമേ�ാ ലഭി�ി�ം നിയമനം ലഭി�ാ�ത് എ�െകാ�് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ലി�ി�  അവേശഷി��വ��് റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി��ി�  നിയമനം
ന�കാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

ആംഡ് േപാലീസ് ബ�ാലിയനിെല ൈ�വ� ത�ികയിെല പി.എസ്.സി നിയമനം

1930. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 267/2011  കാ�ഗറി ന��  �കാരം പി.എസ്.സി,  09.05.2013-�  എ��
പരീ��ം 05.02.2014-� �ാേയാഗിക പരീ��ം നട�ിയ, ആംഡ് േപാലീസ്
ബ�ാലിയനിെല ൈ�വ�  ത�ികയിേല�� റാ�് ലി�് എ�െകാ�ാണ്
നാളി�വെര �സി�ീകരി�ാ�െത�ം ആയത് എ�േ��്
�സി�ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിെല എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി- �് റിേ�ാ�� െച�െ��ി��്
എ�ം ��ത ഒഴി�ക�  റിേ�ാ�� െച�െ��ി�� തീയതിക�ം സംബ�ി�
വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

എ�.ഡി.സി. റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�ാ൯ നടപടി

1931. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇേ�ാ� വിവിധ ജി�കളി� നിലവി�ളള പി.എസ്.സി. എ�.ഡി. �ാ൪�് റാ�്
ലി�് നിലവി� വ�ത് എ�ാണ്;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�കളി� നി�ം നാളി�വെര എ� േപ൪�് നിയമനം ന�കി,
വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) 2012  ഏ�ി�  ഒ� �ത�  2013  മാ൪�്  31  വെര�ളള ഒഴി�ക�
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��൪ന�മറിയായി കണ�ാ�ി �൯ ലി�ി�ളള എ� േപ൪�് എ�.ഡി.സി.
ത�ികയി� നിയമനം ന�കി;

(ഡി) 2012  ഏ�ി�  ഒ� �ത�  നാളി�വെര ൈബ �േമാഷ൯ വഴി എ� ലാ�്
േ�ഡ് ജീവന�ാ൪�് എ�.ഡി.സി. ത�ികയി� നിയമനം ന�കി;

(ഇ) 2012 ഏ�ി� ഒ� �ത� നാളി�വെര എ�.ഡി.സി. ത�ികയി� എ� േപ൪�്
ആ�ിത നിയമനം ന�കി;

(എഫ്)റാ�് ലി�ി�െ�� ��ിെലാ� േപ൪�് േപാ�ം നിയമനം ലഭി�ാ�
സാഹചര��ി� നിലവി�ളള എ�.ഡി.സി. റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�ാ൯
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�.ഡി.സി. റാ�് ലി�കളി� നി�ളള നിയമനം

1932. �ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ ജി�കളിെല�ം നിലവി�� എ�.ഡി.സി. റാ�് ലി�കളി� നി�ം എ�
േപെര വീതം നിയമി� എ�് ജി� തിരി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��പെ� ര�് ലി�കെള അേപ�ി�് നിയമന�ി�  �റ� വ�ി�േ�ാ;

എ�ി� എ� ശതമാനം വീതം എ� വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിയമനം �റയാ�ളള കാരണെമ�ാണ്;  െപ�ഷ�  �ായം  56  ആ�ി
നിജെ���ിയത് �റവിന് കാരണമായി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� 2015 മാ��് 31 വെര�� കാല�് വ�� ഒഴി�കളി� ഈ ലി�ി�
നി�ം ��� ന�മററി നിയമനം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ വിശദമാ�േമാ?

�തിയ നിയമന��

1933. �ീ.എ.എ.അസീസ്
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം പി.എസ്.സി വഴി
��തായി എ�േപ��് നിയമനം ന�കി;

(ബി) ��തായി എ� ത�ികകളാണ് � �ി�െത�് വ��് തിരി�് വ��മാ�േമാ?

നിയമന നിേരാധനം
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1934. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് നിയമന നിേരാധനം ഏ�െ���വാ�  ഉ�ായ കാരണ��
വിശദമാ�േമാ?

മലയാളം ഔേദ�ാഗിക ഭാഷയാ��� സംബ�ി� േയാഗം

1935. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മലയാളം ഔേദ�ാഗിക ഭാഷയാ��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി
വിലയി��ാ�  ചീഫ് െസ��റി�െട അ���തയി�  �ൈല മാസ�ി�
ഡ�ബാ� ഹാളി� േചരാ� നി�യി� േയാഗം നട�ക��ാേയാ ;

(ബി) േയാഗ�ി� പെ���ാ� സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി� നി�� എ�
േപെര �ണി�ി��ായി�� ;

(സി) േയാഗം നട�ാതി��തിെ� കാരണം എ�ായി��; േയാഗം നട�ാതി��ത്
�ലം സം�ാന ഖജനാവി��ായ ന�ം കണ�ാ�ി വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഡി) മലയാളം ഔേദ�ാഗിക ഭാഷയാ�ാ�� നടപടി അ�ിമറി�ാ�  നീ�ം
നട��താ�� വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ?

േലാവ� ഡിവിഷ� �ാ��മാ�െട ഒഴി�കൾ

1936. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  സം�ാന�് വിവിധ വ��കളിലായി േലാവ�  ഡിവിഷ�
�ാ��മാ�െട എ� ഒഴി�കളാണ് നിക�െ�ടാ��ത് ;

(ബി) ഇതിെ� ജി� തിരി�� എ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഒഴി�കിട�� േലാവ� ഡിവിഷ� �ാ��മാ�െട ഒഴി�ക� നിക��തിന്
അടിയ�ിരമായി നി�േ�ശം ന��േമാ ; അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ ?

ഇ��ി ജി�-എ�.ഡി �ാ��് റാ�് ലി�്

1937. �ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 31.03.2012-�  ഇ��ി ജി�യി�  നിലവി�  വ� വിവിധ വ��കളിേല��
എ�.ഡി �ാ��് റാ�് ലി�ി�  നി�് നാളി�വെര എ� േപ��് നിയമനം
ന�കി; ഓ�� െമറി�ി� എ� േപ��് നിയമനം ന�കി;സംവരണ�ി� എ�
േപ��് നിയമനം ന�കി;

(ബി) നിലവി�� റാ�് ലി�ി�  നി�് വളെര �റ�് നിയമനമാണ് നട�ി��ത്
എ�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�� ��വ�  േവ��സിക�ം റിേ�ാ��് െച�വാ�  സത�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ?

അനധി�ത നിയമന�ൾ

1938. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, പി.�ീരാമ���
,, ടി.വി.രാേജഷ്
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നിയമനം പി.എസ്.സി.�് വി�ി�ി�ാ� വിവിധ സ��ാ� വ��ക��് കീഴി��
�ാപന�ളി�  അനധി�തമായി നിയമന�ൾ നട��ത് സംബ�ി�
ആേ�പ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  �ാപന��  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കെള ഒഴിവാ�ി,
ദിവസ�ലി,  േകാ��ാ�് വ�വ�യി�  േനരി�് നിയമന��
നട�ിവ��േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് തടയാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

അനധി�ത നിയമന�ൾ തടയാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് പി.എസ്.സി.  വഴിയ�ാെത നട� താ��ാലിക
നിയമന��  സംബ�ി� വിവര��  േശഖരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ന�ഡ�ഹിയിെല േകരള ഹൗസി�  ഈ സ��ാ�  േനരി�് നട�ിയ
നിയമന�� എ�യാണ്;  വീ�ം നിയമനം നട�ാ�േ�ശി��േ�ാ;എ�ി�
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

സർ�ാർ വ��കളിെല കരാറടി�ാന�ി�� നിയമനം
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T *1939.�ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  വ��കളി�  ജീവന�ാെര കരാറടി�ാന�ി�  ച�വി��മായി
നിയമി�ക�ം �ിരെ���ക�ം െച�� നടപടിക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  വ��കളി�  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച� �േഖനേയാ പി.എസ്.സി
�േഖനേയാ മാ�ം നിയമനം ന���തി�പകരം ദിവസ�ലി  /കരാ�
അടി�ാന�ി�  നിയമനം നട�ക�ം ച�വി��മായി അവെര
�ിരെ���ക�ം െച�� രീതി നി��ലാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

��് സി, ഡി ത�ികകളിേല�� െവ�േ�ജ് മാ��്

1940. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധവ��കളിെല ��് സി,  ഡി ത�ികകളിേല�് പി.എസ്.സി.  വഴി��
നിയമന�ിന് അതാ� ജി��ാ��് െവ�േ�ജ് മാ��് ന��� നടപടി
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�, ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െവ�േ�ജ് മാ��് ന��� നടപടി േകാടതി ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ
ഒഴിവാ�ിയി�െ��ി�, ��ത ഉ�രവിെനതിെര േമ�േ�ാടതികളി� അ�ീ�
ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി�, അ�ീ� ന���തി� സത�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാഫ് ന�് ത�ിക പി.എസ്.സി. അേപ�

1941. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�കീഴി�� ആ�പ�ികളി�  �ാഫ് ന�്
ത�ികയി� എ� ഒഴി�കളിേല�ാണ് പി.എസ്.സി. അേപ� �ണി�ി��ത് ?

പ�ിക് സർവീസ് ക�ീഷെ� െസ�േ�റിയ�്/പി.എസ്.സി / എ�.എഫ്.എ.ഡി റാ�്
ലി�ി� നി�� നിയമനം

1942. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െസ�േ�റിയ�്/പി.എസ്.സി  /എ�.എഫ്.എ.ഡി എ�ിവിട�ളിേല��
നിയമന�ിനായി  8.4.2013-� നിലവി� വ� പ�ിക് സർവീസ് ക�ീഷെ�
അസി��മാ�െട റാ�് ലി�ി�  നി�� നിയമനം നാമമാ�മായി മാ�േമ
നട���െവ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വ��കളിേല�� നിയമന�ിനായി �� റാ�് ലി�കളി� നി�ം ഒ�
വ�ഷം മാ�ം  400  �ം  500  �ം ഇടയി�  നിയമനം നട�േ�ാ�  നിലവിെല
ലി�ി�  നി�ം ര�് വ�ഷം െകാ�്  200-�  പരം നിയമന��  മാ�േമ
നട�ി��െവ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) വ�ഷാവ�ഷം സ��ീസി�  നി�ം വിരമി��വ�െട എ��ി�  വലിയ
വ�ത�ാസമിെ��ിരിെ� നിയമന�ി� വ� ഈ �റവ് ഫല�ിൽ അ�ഖ�ാപിത
നിയമനനിേരാധനം ആ��ിേ� എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) നിലവി�� െസ�േ�റിയ�്/പി.എസ്.സി/എ�.എഫ്.എ.ഡി റാ�് ലി�ി�
നി��� നിയമനം ത�രിതെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല എ�.ഡി.സി. റാ�് ലി�്

1943. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല എ�.ഡി.സി.  ത�ികയിേല�്
പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ��ത റാ�് ലി�് എ�ാണ് �സി�ീകരി�ത് ; ��ത ലി�ി� നി�ം
നാളി�വെര എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�കി ?

പാല�ാട് ജി�യിെല എ�.ഡി. ���് നിയമനം

1944. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല എ�.ഡി. ���് റാ�് ലി�ി� നി�ം നാളി�വെര എ�
ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�വെര നിയമനം നട�ിയത് സംബ�ി�് സംവരണം തിരി�ളള വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) നിലവി� എ� ഒഴി�കളാണ് റിേ�ാ��് െച�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ?
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പാല�ാട് ജി�യിെല ലാ�് േ�ഡ് നിയമനം

1945. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ലാ�് േ�ഡ് റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമനം
ന�കിയവ�െട സംവരണം തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� എ�േപ��ാണ് നിയമനം ന�കിയി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) നിലവി� എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��്;
(ഡി) ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തിന് ആവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

വിവരാവകാശ നിയമ�കാരം വിവര�� ലഭി��തിെല കാലതാമസം

1946. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവരാവകാശ നിയമ�കാരം വിവര��  േതടിയാ�  ഉട�  തെ� മ�പടി
ന�കാ�� വിവര�� േപാ�ം അ�വദി�െ��ി��തിെ� അവസാന ദിവസം
ന��� �വണത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��യി�െ��ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വിവര��  അ����ം,  സത�വി���മായി ന���വ�െ�തിെര എ�
നടപടിയാണ് സ�ീകരിേ��ത്;

(സി) ആവ��ി�് െത�ായ വിവര��  ന�� ഓഫീസി�ം ഓഫീസ��െമതിെര
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് നിയമം അ�ശാസി��ത്;

(ഡി) വിവരാവകാശ നിയമ�ിെ� അ�സ��ം,  �താര�ത�ം,  പൗരാവകാശ�ം
സംര�ി��തിന് ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ?

േ��് സിവി� സ��ീസ്

1947. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േ��് സിവി�  സ��ീസിെ� �പീകരണം സംബ�ി� സാ��താ
പഠന�ിനായി  24.09.2013-െല ഉ�രവ് �കാരം നിയമി� ക�ി�ി
റിേ�ാ��ിെ� സാരാംശം െവളിെ���േമാ;  ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെ� പക��്
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ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകരളാ േ��് സിവി�  സ��ീസ് �പീകരി�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഈ
സ��ീസിേല�് �ായപരിധിയി�ാെത േയാഗ�രായ എ�ാ ജീവന�ാ��ം
െട�ിെ��ം ഇ��വ�വിേ��ം അടി�ാന�ി�  നിയമനം ലഭി�ാ��
സാഹചര�ം ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഉ�െ���ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകരളാ അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് �പീകരി��ത് സംബ�ി�് സ��ീസ്
സംഘടനക�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെല തീ�മാന��
െവളിെ���േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല എ�.ഡി.ൈട�ി�് നിയമനം

1948. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� എ�.ഡി.ൈട�ി�്  (കാ�ഗറി ന��.205/2009)  റാ�്
ലി�ി� എ� േപ��് ഇ�വെര നിയമനം ന�കിയി��്;

(ബി) റാ�് ലി�് നിലവി�  വ�േശഷം ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് ൈട�ി�്
ത�ികക� െവ�ി�റ�ി��ത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) നിലവി�  ഓേരാ വ��കളി�ം ഉ� ഒഴി�ക�  യഥാസമയം പി.എസ്.സി.�്
റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവിെല തട��� നീ�ി ��വ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��ം നിയമനം ന�കാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വികലാംഗ�െട നിയമനം

1949. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� വികലാംഗരായ
ഉേദ�ാഗാ��ിക��് സ��ാ�  സ��ീസി�  നിയമനം ന�കിെയ�് ജി�
തിരി�് കണ�ക� വ��മാ�േമാ;

പ�നംതി� ജി�യിെല വനിത എൈ�സ് ഗാ�� നിയമന�ം എസ്.സി, എസ്.�ി
സംവരണ�ം
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1950. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് ഡി�ാ��െമ�ി�  വനിതകെള എൈ�സ് ഗാ��മാരായി
നിയമി��തിന് പ�നംതി� ജി�യി�  എ�ാണ് പി.എസ്.സി.  പരീ�
നട�ിയത്;  റാ�് ലി�് എ�് �സി�ീകരി�;  എ� ഒഴിവിേല�ാണ് പരീ�
നട�ിയത്;  എ� േപ��് നിയമനം ലഭി�;  ഇവ�െട ജാതി തിരി�� പ�ിക
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി. നിമന�ളി� സ�ീകരി�� െറാേ�ഷ� ചാ��് �കാരം എസ്.സി,
എസ്.�ി വിഭാഗ�ളി�െ���വ��് ��ത ലി�ി�  നി�ം നിയമനം
ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�ാമെ� വീതം നിയമന�ളാണ് ��ത
വിഭാഗ���് ലഭി�ി��ത്;  ഇനി ��ത വിഭാഗ�ി�െ��വ��്
എ�ാമതാണ് നിയമനം ലഭി�ക;

(സി) പി.എസ്.സി.  േനാ�ിഫിേ�ഷനി�  പറ�ിരി�� ത�ികക�െട എ��ി�,
റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�േ�ാ�  �റ� വ��ിയി�േ�ാ;  എ� �റവാണ്
വ��ിയത്; എ�െകാ�ാണ് �റ� വ��ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� വ��ക�

1951. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ബ�ജ�് േരഖക� �കാരം സം�ാന�് എ� സ��ാ� വ��ക� ഉെ��ം
ഇവയി� എ� ത�ികക� ഉെ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ� വ��ക� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് സമയബ�ിതമായി റിേ�ാ��്
െച��തി� വീ�വ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആയത് തട�വാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ിരി��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട േസവന-േവതന വ�വ�ക�

1952. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

36 of 152 Sunday 30 November 2014 02:10 PM



(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട േസവന-േവതന വ�വ�ക�
നി�യി�ി��ത് എ�െനെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) KS&SSR  ��  8  അ�സരി�് മാ� വ��ിേല�് തിരി� വ�� ഒ�
ജീവന�ാരന് അ�ര�ി�  വ��തിന് എെ��ി�ം തട���  ഉേ�ാ;

ആയതിെ� വ�വ�ക� എെ�ാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ��  അ�സരി�് എെ��ി�ം കാരണം േബാധി�ി�ാെല വ��് േമധാവി
ഇവെര തിരിെ��� എ�് നിബ�ന ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�്
കാരണ�ളാണ് സ�ീകാര�മായി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) KSR,KS&SSR എ�ിവയിെല വ�വ�ക� വ��് േമധാവി�് ഇ��െ��ി�
നട�ിലാ�ിയാ� മതിേയാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) KS&SSR  ��  8  �കാരം തിരിെക എ���തി�ം തിരിെക എ��വ��്
സീനിേയാറി�ി തിരിെക ന���തി�ം �കടമായ വിേവചനം നട�ാ�
ഏെത�ി�ം വ��് േമധാവി�് അവകാശ�േ�ാ;

(എഫ്)ഈ ��  നട�ാ���മായി ബ�െ�� ഫയലി�  ച����് വി��മായ
അഭി�ായ�� േരഖെ�����ം തീ�മാന�� എ����ം ��കരമാേണാ;

എ�ി�  ഏത് ച��കാരം ഇവ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാം എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ജി) സ��ീസ് ��ക��് വി��മായി ജീവന�ാ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�വാ�  വ��് േമധാവി�് അവകാശ�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;KS&SSR  ��  എ�മായി ബ�െ��് സ��ാ�  ഇറ�ിയി��
ഉ�ര�ക�ം സ��ല�ക�ം ഏെതാെ�യാണ്;  ആയതിെ� േകാ�ി
ലഭ�മാ�േമാ; KS SSR �� എ�് അ�സരി�് തിരിെക മാ� വ��ി� എ��
ജീവന�ാരന് സീനിേയാറി�ി �ന:�ാപി��തി� സമയപരിധി
നി�യി�ി�േ�ാ:  ആയത് വ��് േമധാവി�െട വിേവചനാധികാരമാേണാ;

എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; േനാ�് ഫയ�കളി� ച����് വി��മായി
എ��� ഒ� ജീവന�ാരെനതിെര ഏെത�ാം സ��ീസ് ച���  �കാരം
നടപടിക�  സ�ീകരി�ാം എ�് വ��മാ�േമാ;  വ��മായ ച��ം േകാടതി
വിധിക�ം �ിസിഡ��ം ഉ�േ�ാ�  അവ�് വി��മായ അഭി�ായ��
എ��� ജീവന�ാ�െ�തിെര വ��് േമധാവിക��് സ�ീകരി�ാ�� ശി�ണ
നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  ഏെതാെ� ച���  �കാരമാണ് എ�ം
വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� സ��ീസി� േജാലി�് അേപ�ി�ാ�� �റ� �ായപരിധി
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1953. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  സ��ീസി�  േജാലി�് അേപ�ി�ാ�� �റ�
�ായപരിധി നി�യി�ി�െ��ി� അത് എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� വ�വ� �കാരം നി�യി�ി�� �ായപരിധി അതാ�വ�ഷം
ജ�വരി ഒ�് എ�് വി�ാപനം െച��ത് �ലം ജ�വരി 2 �ത� ഡിസംബ�
31 വെര�� വി�ാപനകാലയളവി� നി�ിത �ായം ���ിയാ��വ��്
അേപ�ി�ാ�� അവസരം ന�മാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െപ�ഷ� പ�� തീയതി�െട കാര��ി� നിലനി�ി�� അപാകത പരിഹരി�്
നീതി നട�ാ�ിയ തത��ിെ� അടി�ാന�ി�  അേപ�ി��തി��
വയ�ിെ� കാര��ി�ംവി�ാപനവ�ഷ�ിെല ഡിസംബ�  31  വെര��
തീയതിയി�  നി�ിത �റ�/�ടിയ �ായെമ��വ��് അേപ�ി�ാ��
അവസരം ന�കി ഉ�രവ് �റെ��വി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഗവെ��റ് െസ�േ�റിയ�്, പി.എസ്.സി. ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാെര
സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസി� ഉ�െ����

1954. �ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗവെ��റ് െസ�േ�റിയ�്,  പി.എസ്.സി.  എ�ീ �ാപന�ളിെല ലാ�്
േ�ഡ് ജീവന�ാെര സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസി�  ഉ�െ�����
സംബ�ി� നടപടി�മ�� ഏ�വെരയായി എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഗവെ��് െസ�േ�റിയ�്,  പി.എസ്.സി.  എ�ിവിട�ളിെല അസി��്,
െെട�ി�്,  െസക�രി�ി ജീവന�ാ�  എ�ിവ��് െപാ�ലി�്
ത�ാറാ���േപാെല ഇൗ �ാപന�ളിെല ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാെര
സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസി�  ഉ�െ���ി െപാ� റാ�് ലി�് ത�ാറാ�ി
നിയമനം നട��തി�് നടപടിക�  ഉ�ാ�േമാ;  എ�ി�, വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഗവെ��് െസ�േ�റിയ�്,  പി.എസ്.സി.  എ�ിവിട�ളിെല ലാ�് േ�ഡ്
ജീവന�ാ��് വിവിധ വ��കളിെല ലാ�് േ�ഡ് വിഭാഗം ജീവന�ാ��്
െ�റി��  ത�ികയിേല�് അ�വദി�ി�� �േമാഷ�  10%  എ�ത്
െസ�േ�റിയ�ി�ം പി.എസ്.സി.യി�ം നട�ാ�േമാ;  എ�ി�, വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഗവെ��റ് െസ�േ�റിയ�്,  പി.എസ്.സി.  എ�ിവിട�ളിെല ലാ�് േ�ഡ്
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ജീവന�ാ��് സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് നട�ാ��തിന് പി.എസ്.സി.
എെ��ി�ം മ�പടി സ��ാരി� ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയ�
വ��മാ�േമാ?

മ��െഫഡിെല പി.എസ്.സി. നിയമനം

1955. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െഫഡി�  �നിയ�  അസി��് ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി.  എ�
േപ��് അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ�െവ�ം എ�ാണ് അയ�െത�ം
പറയാേമാ;

(ബി) ഇതി�  പ�ികജാതി,  പ�ികവ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക�  എ� േപ�െ��്
പറയാേമാ;

(സി) അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ�ി�ം മ��െഫഡി�  നി�ം ഉേദ�ാഗാ��ിക��്
നിയമന ഉ�രവ് അയ�വാ��ായ കാലതാമസ�ി�� കാരണ��
പറയാേമാ;

(ഡി) വിശദമായ പരിേശാധനക�� േശഷം സ��ാ�  ഉ�രവിെന�ട��്
പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ി�  നി�ം മ��െഫഡി�  �നിയ�  അസി��്
ത�ികയിേല�് അൈഡ�സ് ലഭി� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് കാലതാമസം
ഒഴിവാ�ി നിയമന ഉ�രവ് ന��വാ� സ��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ജീവന�ാ�െട കാര��മത മന�ിലാ��തിന് മി�� പരിേശാധന

1956. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ജീവന�ാ�െട കാര��മത�ം,
ഓഫീ�കളിെല ഹാജ�  നില�ം േനരി� മന�ിലാ��തിേല�ായി
�ഖ�മ�ി��െ�െട�� മ�ിമാ�  എ� �ാവശ�ം ഏെത�ാം ഓഫീ�കളി�
മി�� പരിേശാധന നട�ക��ായി;

(ബി) എ�ാണ് നട�ിയത്;  തീയതി�ം,  ഓഫീ�ക�ം,  സമയ�ം,  ഇ�െ���
നട�ിയ മ�ിെയ�ം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഇ�െ���  വഴി എെ��ാം ന�നതക�  കെ��ി  ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?
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താ��ാലിക-കരാ�-ദിവസ�ലി അടി�ാന�ിൽ നിയമി�െ��വർ

1957. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് താ��ാലികമാേയാ കരാ�  അടി�ാന�ിേലാ
ദിവസ�ലി അടി�ാന�ിേലാ നിയമി�െ��വ�െട വ��ടി�ാന�ി��
എ�ം െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) നിലവി�  േജാലിയി�� ആെര�ം പിരി�് വിടിെ�� സർ�ാർ തീ�മാനം
ഇ�രകാ��് ബാധകമാേണാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

സ��ീസി� �ിരെ���ിയ ജീവന�ാർ

1958. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം സ��ാ�  േമഖലയി�  എ�
താ��ാലിക ജീവന�ാെര നിയമി�ി�െ��ം,  ഇവരിൽ എ� േപെര
സ��ീസി� �ിരെ���ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

കാര��മത�� സിവി� സ��ീസിനായി ഭരണ പരി�രണ ക�ീഷൻ

1959. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാര��മത�� സിവി�  സ��ീസ് നട�ിലാ��തിനായി �തിയ ഭരണ
പരി�രണ ക�ീഷെന നിയമി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) അവസാനമായി എ�ാണ് ഭരണ പരി��രണ ക�ീഷെന നിയമി�ത്; അതിെല
�പാ�ശക�  എെ��ാമായി��;  അതി�  എ� എ�ം നട�ിലാ�ി;
അവേശഷി��വ ഏെത�ാം; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) സം�ാന െസ�േ�റിയ�ി�  െപാ�ഭരണ വ��ി�  തീ��ാ��തിേല�ായി
31-10-2014 � എ� ഫയ�ക� അവേശഷി���്; വ��് തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഫയ�ക�  സംബ�ി� വിഷയം െപാ�ജന���റിയി��തിേല�ായി
നിലവി�  എെ��ാം സംവിധാന��  ആ��ത്;  ആയതിേല�് ഓേരാ
േ�ാ�ി�ം െഹ��് ഡ�ക� ഏ�െ���േമാ: വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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െസ�േ�റിയ�് അസി��റ് ഒഴി�ക�

1960. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സാ��ിക വ�ഷം െപാ�ഭരണ വ��ി� നി�ം  2014 ഒേ�ാബ� മാസം
വെര െസ�േ�റിയ�് അസി��റിന് �കളി�� എ� ജീവന�ാ� സ��ീസി�
നി�ം വിരമി�;

(ബി) ഇതി� ഏെതാെ� ത�ികയി� ഉേദ�ാഗ�യ�ം ന�കിയി��്;
(സി) ��ത കാലയളവി� എ� അസി��റ് ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��്

െച�ി��്;
(ഡി) െസ�േ�റിയ�ി�  ത�ികമാ�ം വഴി എ� േപ��് അസി��റായി നിയമനം

ന�കിയി��്;
(ഇ) െസ�േ�റിയ�് അസി��റ് ത�ിക�െട  2015  െമയ് വെര�� ഒഴി�ക�

എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

ധനകാര�വ��ിെ� അ�മതി ഇ�ാെത ��ി� �തിയ ത�ികക�

1961. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതി ഇ�ാെത ��ി�
�തിയ ത�ികക� എ�യാണ് ; വ��് തിരി�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ധനകാര���് അ�വദി�ാ� മാ�ം �തിയ ത�ികക� ��ി�ാ� മതി എ�്
മ�ിസഭാ േയാഗം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി� എ�്  ;  അതി�േശഷം
ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതി ഇ�ാെത ��ി� ത�ികക�  എ�  ;

അ�മതിേയാട �ടി ��ി� ത�ികക� എ� ; അവ ഏെതാെ� ?

2014 ഡിസംബ� 31 � കാലാവധി അവസാനി�� റാ�് ലി�ക�

1962. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014  ഡിസംബ�  31  � കാലാവധി അവസാനി�� എ� റാ�് ലി�ക�
ഉെ��ം അവ ഏെത�ാെമ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�കളി�  ഓേരാ�ി�  നി�ം എ� േപ��് നിയമനം
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ന�കിയി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ ത�ികയി�ം എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച� എ�ം കാലാവധി
തീ�ം��് ��ത ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം നട�ാ� എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�േമാ?

േലാക് സഭാ െതരെ���് നട�ി�് െചലവി� അഴിമതി

1963. �ീ.െക.വി.അ�ൽ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� േലാക് സഭാ െതരെ���് നട�ി�് െചലവി�  അഴിമതി
നട�താ�� ആേ�പ��  ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ിൽ അത് സംബ�മായ
അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാണ്;  ��ാേരാപിതരായ ഉേദ�ാഗ��ാ�
ആെരാെ�യാണ്; ഇവ� ഇേ�ാ�ം സ��ീസി� �ട��േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം കള��മാ�  െതരെ���് നട�ി�് െചലവിെല അഴിമതി
സംബ�മായി അേന�ഷണ�ം പരിേശാധന�ം നട�ക��ായി��്;  ചീഫ്
ഇല�റ� ഓഫീസ��് ഏെത�ാം കള��മാ� റിേ�ാ��് ന�കിയി��്?

റവന� ഡി.ആ�.എഫ് െസ��കളിെല േജാലിഭാരം

1964. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� ഡി.ആ�.എഫ് െസ��കളിെല േജാലിഭാരം കണ�ിെല��് ��ത�
അസി��മാെര നിയമി��ത് പരിഗണി�േമാ;

(ബി) റവന�,  തേ�ശസ�യംഭരണം,  വിദ�ാഭ�ാസം എ�ീ വ��കളി�  വ��്
ഡി�ിബ�ഷ� സം�ലിതമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കാ��ാട് മ�ല�ി� �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി��
ധനസഹായം

1965. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാ��ാട് മ�ല�ി�  ഇ�ര�ി�� എ� അേപ�കളി�േമലാണ്
ധനസഹായം ഇനി�ം ന��വാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ധനസഹായം ൈവ��തി�� കാരണ��  എെ�ാെ�െയ�്
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അറിയി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�� ധനസഹായ വിതരണം എം.എ�.എ.

മാെര അറിയി��തിന് നടപടി

1966. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ചികി�ാ ധനസഹായ�ിന്
എം.എ�.എ.�െട �പാ�ശേയാ��ടി അേപ�ി��വ��് ധനസഹായം
വിതരണം െച�� �റ�് താ��ാഫീസി� നി�ം ��ത വിവരം എം.എ�.എ.

മാെര അറിയി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ ധനസഹായം

1967. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ
നിധിയി�നി�് ധനസഹായം ലഭി��തിന് എ� അേപ�ക�  നാ�ിക
മ� ല�ി� നി�് ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ അേപ�കളി�  എ�െയ��ി� ധനസഹായം അ�വദി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ആെക എ� �പ�െട ധന സഹായമാണ് �ണേഭാ�ാ���് അ�വദി�
വിതരണം നട�ിയെത�് വ��മാ�േമാ?

��െ�രിയാറി� നി�� ജലം ഉപേയാഗി�് തമിഴ് നാട് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി��ത്
സംബ�ി� വിവരം

T *1968.�ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��െ�രിയാറി�  നി�� ജലം ഉപേയാഗി�് തമിഴ് നാട് ൈവദ�തി
ഉ�ാദി�ി��േ�ാെയ�ം ഉെ��ി�  എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ്
ഉ�ാദി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം കരാ�  നിലവി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി�
എേ�ാഴാണ് കരാ�  ഉ�ാ�ിയെത�ം കരാ�  എ� വ�ഷേ��ാെണ�ം
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വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��െ�രിയാറി�  നി�� ജലം ഉപേയാഗി�് തമിഴ് നാട് ൈവദ�തി
ഉ�ാദി�ി��െ��ിൽ അതി� സം�ാന�ിന് ലഭി�� �ക
എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) സം�ാനം ��തരമായ ൈവദ�ത �തിസ�ി േനരി�� അവ�യി�
��െ�രിയാറിെല ജലം ഉപേയാഗി�് തമിഴ് നാട് ഉ�ാദി�ി�� ൈവദ�തിയി�
നി�ം സം�ാന�ിന് അ�ഹമായ വിഹിതം േനടിെയ��ാ�  എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വ��മാ�േമാ ?

ക�ം െചേ�� സർ�ാർ വാഹന�ൾ

1969. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉടനീളം ക�ം െചേ�� സ��ാ� വാഹന�� ഓഫീ�ക��്
��ി��ിട�് നശി�െകാ�ിരി�� കാര�ം ��യി�  വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�
അവ േലലം െച��തി�  ഉ�ാ�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വ��ിെ��ം കീഴി� ക�ം െച�ാ� മാ�ിയി�ി�� എ� വാഹന��
വീത�െ��തിെ� കണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� സാേ�തിക തട��െ��ി� അവ നീ�ി സമയബ�ിതമായി
േലലം െച� സ��ാരിേല�് �ത���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�താര� േകരളം പ�തി

1970. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �താര� േകരളം പ�തിയി� ഇൗ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം
എ� പരാതിക� ലഭ�മായി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ലഭ�മായ പരാതികളി� എ�െയ�ം പരിഹരി�ി�െ�� വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം തീരേദശ അേതാറി�ി

1971. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തീരേദശ അേതാറി�ി �പീകരി� െകാ�ം ജി�ാതല സമിതി ഇ�വെര നട�ിയ
�വ൪�ന�� സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സമിതി�് ഇ�വെര എ� പരാതിക�  ലഭി�ി��്;  പരാതിക�
സംബ�ി� വിശദാംശം ന�േമാ;

(സി) ��ത പരാതികളി� എ� എ�ം തീ൪�ാ�ിയി��്; വിശദാശം ന�േമാ;

(ഡി) സമിതി നിലവി�  വ�തിന് േശഷം െകാ�ം ജി��െട തീര�് ൈകേ��ം,
അനധി�ത നി൪�ാണം എ�ിവ ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� സ�ീകരി�
നടപടി വിശദമാ�േമാ?

മ�ിതല സംഘ��െട േക� സ��ശനം

1972. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ൪�ാ൪ അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� തവണ മ�ിതല സംഘ��
സം�ാന�ിെ� ആവശ��� ഉ�യി�് േക� സ൪�ാരിെന സമീപി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� സം�ാനം േനരി�� ഏെത�ാം വിഷയ�ളാണ് േക� സ൪�ാരിെ�
അ�മതി�ായി സമ൪�ി�ത്;

(സി) ഇതി�  ഏെത�ാം കാര���  േക� സ൪�ാ൪ സം�ാന�ിന് അ�വദി�
ന�കി;

(ഡി) മ�ിതല സംഘ��െട സ�൪ശന�ിനായി ഒാേരാ തവണ�ം എ� �ക
െചലവായി; വിശദമാ�ാേമാ?

അന� സം�ാന�ളിെല സ�� വിവരം

1973. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��യിെല ഏെതാെ� സം�ാന�ളി�ം േക� ഭരണ �േദശ�ളി�മാണ്
സം�ാന�ിന് �സ���� ഉ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �സ����  ഓേരാ�ം എവിെടയാെണ�ം ആയതിെ� വി�ീ��ം,
മതി�വില എ�ിവ എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ �സ����െട ഉടമ�ാവകാശം സംബ�ി� �മാണ�� സ��ാരിെ�
ൈകവശ�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി� ആയതിെ� കേ�ാഡിയ� ആരാെണ�ം
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വ��മാ�േമാ?

േക� ബ�ജ�ി� പരിഗണി�ാ� വിഷയ��െട പരിഗണന

1974. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ബ�ജ�ി�േശഷം �ഖ�മ�ി ഏെത�ാം േക�മ�ിമാെര േനരി���്
ബ�ജ�ി�  പരിഗണി�െ�ടാെത േപായ േകരള�ിെ� ആവശ���  വീ�ം
ഉ�യി�ക��ായി; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം കാര��ളി�  ഏെത�ാം േക� മ�ിമാരി�നി�് ഉറ�ക�
ലഭി�ക��ായി;  ഇൗ ഉറ�കളി�  ഏെത�ാം ഇ�വെര പാലി�ക��ായി;
വ��മാ�േമാ;

(സി) �.പി.എ.  ഗവെ��ി�നി�ം സം�ാനസ��ാരി� ലഭി�ി�� ഏെത�ാം
ആവശ��ളിേ��� ഉറ�ക�  ഇനി�ം നട�ാ�ാ�  അവേശഷി���്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

ര�ാംഘ� ജനസ��� പരിപാടി

1975. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ര�ാംഘ� ജനസ��� പരിപാടിയി� ആല�ഴ ജി�യി� നി�്
എ� പരാതികളാണ് സമ��ി�െ��ത്;

(ബി) അവയി� എ� പരാതികളി� തീ��ായി��്;
(സി) തീ��ാ�ാ�വയി�േമ�  എ� �ട�നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പരിപാടിയി� ആല�ഴ ജി�യി� എ.പി.എ� കാ�ഡ് ബി.പി.എ� ആ�ി
മാ��തി�� എ� അേപ�ക� ലഭി�;  എ� േപ��് ബി.പി.എ� കാ�ഡ്
അ�വദി�;

(ഇ) ര�ാംഘ� ജനസ��� പരിപാടിയി� �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�
നി�� ധന സഹായ�ിനായി എ� അേപ�ക� ലഭി�; എ� േപ��് എ�
�ക ധനസഹായമായി അ�വദി�; വ��മാ�ാേമാ?

ജനസ��� പരിപാടിയി� ലഭി� അേപ�ക�
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1976. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി�േശഷം �ഖ�മ�ി നട�ിയ ജനസ���
പരിപാടിയി� ഏ��ം ��ത� അേപ�ക� ലഭി�ത് ഏത് ജി�യി� നി�ാണ്;

(ബി) ജനസ��� പരിപാടിയി�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  നി�് ലഭി�
അേപ�ക�െട എ��ം വിശദാംശ��ം ന�കാേമാ;

(സി) ജി�യി�നി�് ലഭി� അേപ�കളി�  എ� എ��ി�  തീ��ായി��്;
തീ��ാകാ� അേപ�ക�  എ�യാണ്;  തീ��ാകാതിരി�ാ�
കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) ജനസ��� പരിപാടിയി�  �രിതാശ�ാസനിധിയി�നി�് സഹായ�ിനായി
എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി��;  ഇതി�  പരിഗണി�െ���ം
പരിഗണി�െ�ടാ��മായ അേപ�ക�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

2014-15-െല േക�ബ�ജ�ി� പരിഗണി�ാനായി �േ�ാ�വ� സം�ാന�ിെ�
ആവശ���

1977. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15-െല േക�ബ�ജ�ി�  പരിഗണി�ാനായി സം�ാന�ിെ�
ഏെത�ാം ആവശ��� �േ�ാ� െവ�ക��ായി; ഇവയി� പരിഗണി�െ��വ
ഏെതാെ�; പരിഗണി�െ�ടാെത േപായവ ഏെതാെ�; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ബ�ജ�് അവതരണ�ി� �േ�ാടിയായി �ഖ�മ�ി,  സം�ാന�ിെ� ��ഖ
ആവശ���  നിേവദന�ി�െട സമ��ി�ക��ാേയാ;  എ�ി�, എേ�ാ�;
നിേവദന�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ആവശ��� േനടിെയ���തിനായി ബ�ജ�ി� ��് �ഖ�മ�ി ആെര�ാമായി
ച�� നട�ിെയ� വ��മാ�ാേമാ?

വിേദശമദ��ിെ� ഉ�പാദനം

1978. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എ.െക.ബാല�
,, െക. ദാസ�
,, എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വീര�ം�ടിയ വിേദശമദ��ിെ� ഉ�പാദനം സം�ാന�്
നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി� സ��ാരിെ� നിലപാട് �ഖ�ാപിത
മദ�നയ�ിെ� അടി�ാന�ി� െവളിെ���ാേമാ; ഇതിെ�യടി�ാന�ി�
ഏെത�ാം ഡി�ിലറിക�െട �വ��നം അവസാനി�ി�ി��്;

(ബി) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  വിേദശമദ�ം ഉ�ാദി�ി��േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം
�ാപന�� വഴി �തിവ�ഷം എ�മാ�ം; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിേദശമദ��ിെ� വി�ന�ം വിതരണ�ി�ം ആ�െ��ാമാണിേ�ാ�
അവകാശം ന�കിയിരി��ത്;

െക.എസ്.ബി.സി.�െട ഔ�് െല�ക�

1979. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത�രികി�ം ജനനിബിഡമായ �േദശ�ളി���
െക.എസ്.ബി.സി.�െട ഔ�് െല�ക�  മാ�ി �ാപി�ണെമ� ബ�.

ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവിെ� �സ�ഭാഗം ന�കാേമാ;

(ബി) ബാ� അട�ി�തി�േശഷം െക.എസ്.ബി.സി. വഴി�� വി�വരവിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ബാ�  നി��ലാ�ിയതി� േശഷം  (േകാടതി ഇടെപട�  വ�െതാഴിെക)

മദ��ിന് വില �ടിയി�േ�ാ; �റ�ി�േ�ാ;

(ഡി) സ��ാ� മദ�നയം നട�ിലാ�ിയതിെ� ഭാഗമായി േഷാ�ക� എവിെടെയാെ�
��ിയി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

മദ� വിപണന േമഖലയിെല െസയി�സ് െ�ാേമാഷ൯ ജീവന�ാർ

1980. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ� വിപണന േമഖലയി� മദ� ക�നിക�െട ഉ���� െ�ാേമാ�് െച��
എ� െസയി�സ് െ�ാേമാഷ൯ ജീവന�ാ��്;

(ബി) �തിയ മദ�നയം നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി െസയി�സ് െ�ാേമാഷ൯
ജീവന�ാ൪�് െതാഴി� ന�െ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ െതാഴി�  ന�െ��� െസയി�സ് െ�ാേമാഷ൯ ജീവന�ാെര
സംര�ി�ാ൯ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?
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മദ� നിേരാധനം -െതാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസം

1981. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മദ� നിേരാധനെ� �ടർ�്ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� ഔ�് െല�കൾ
��േ�ാ�  െതാഴിലാളികെള എ�കാരം �നരധിവസി�ി�ാനാണ് സർ�ാർ
ഉേ�ശി��ത്;  ഇതിനായി �പീകരി�ി�� പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

ലഹരി വി�� േബാധവ�കരണം

1982. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരി വി�� േബാധവ�കരണ �വ��ന�ിന് ആെക
െചലവാ�ിയ �ക എ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എൈ�സ് വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��  �േഖന നട�ിയ ലഹരി വി��
േബാധവ�കരണ �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിവരി�േമാ;

(സി) ലഹരി വി�� േബാധവ�കരണ �വ��ന��െട ഭാഗമായി എൈ�സ് വ��്
നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

മദ� ��ിക��� േഹാേളാ�ാം നിർ�ാണം

1983. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.പി.െക.��ദാസ�
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി�ഴി�� മദ� ��ിക��� േഹാേളാ�ാം നി��ാണ�ിെല
�ര�ാ ഘടക�� ഫല�ദമായി��താേണാ ;

(ബി) േഹാേളാ�ാം േലബ�  നി��ാണ�ി�  നി�് സി-ഡി�ിെന ഒഴിവാ�ാ�
തീ�മാനി�ത് എ�െകാ�ാണ്  ;  സി  -ഡി�ിെന ഒഴിവാ�ിയതി� േശഷം
സ�കാര� ക�നിെയ ഏ�ി�ാ�  എൈ�സ് വ��് െട��  വിളി�ി�േ�ാ  ;

സി-ഡി�ി��ായി�� കരാ� നീ�ി ന�കാതി��ത് എ� െകാ�ാണ് ;
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(സി) എൈ�സ് സ് വ��്,  സി-ഡി�ിെന ഒഴിവാ�ി ക��ാടകയിെല സ�കാര�
�ാപന�െള ആ�യി�േ�ാ�, ക��ാടക സ��ാ�  സി-ഡി�ിെ�
സാേ�തിക വിദ� പഠി�ാ� സി ഡി�ിെല�ിയ വിവരം എൈ�സ് വ��ിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ?

�തിയ മദ� നയം-അനധി�ത �ിരി�് കട�്,വ�ാജ ചാരായ നി��ാണം എ�ിവ�മായി
ബ�െ�� േക�കൾ

1984. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ൪�ാരിെ� �തിയ മദ� നയം �ഖ�ാപി�തി� േശഷം അനധി�ത �ിരി�്
കട�് ശ�ിെ��ി�ളളതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി� എ� �ിരി�് കട�് േക�കളാണ് ഉ�ായി�ളളത്;
(സി) എ�ാം �ടി എ� ലി�൪ �ിരി�ാണ് അനധി�തമായി േകരള�ിേല�്

കട�ിയി�ളളത്;
(ഡി) വ�ാജ ചാരായ നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഈ കാലയളവി�  എ�

േപെരയാണ് അറ�് െച�ി�ളളത്;
(ഇ) എ� േക�കളാണ് ഇേ�ാ�  േകാടതികളി�  വ�ാജ മദ� നി൪�ാണ�മായി

ബ�െ��് ഉളളെത�് വിശദമാ�േമാ?

�കയില ഉ����െട വി�പന

1985. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നിേരാധി�െ�� �കയില ഉ����  വി�പന നട��വ�െ�തിെര�ളള
ശി�ാ നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് ; ��ത ശി�ക� വളെര നിസാരമാണ്
എ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  �കയില ഉ����  വി�പന
നട��വ�െ�തിരായ ശി�ാ നടപടിക�  വ��ി�ി��തിനാവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

മദ�നയം

1986. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന സ��ാ�  2014-15  വ�ഷേ��് മദ�നയം �പീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  വിശദാംശ��  വ��മാ�ാേമാ;  ഇ� സംബ�ി� ഉ�രവിെ�
േകാ�ി ന�കാേമാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം �വ��ി�െകാ�ി�� ഏെത�ി�ം ബാ�ക��് ഈ വ�ഷം
�വ��നാ�മതി നിേഷധി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�െയ��ിന്;  എ�
കാരണ�ാലാണ് ഇവ�് �വ��നാ�മതി നിേഷധി�ത്എ�ം ഇവ�െട
ലി�് ത�ാറാ�ിയത് ആരാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ിെല ബാ�ക�െട നിലവാരം സംബ�ി�് എെ��ി�ം പരിേശാധനക�
നട�ിയി�േ�ാ;  ഈ പരിേശാധന�െട അടി�ാന�ിലാേണാ ബാ�ക��്
�വ��നാ�മതി നിേഷധി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഒ� ബാ�  േഹാ��  �വ��ി�ാ�  േവ� മിനിമം സൗകര���
എെ�ാെ�യാെണ�് നി��ഷി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ�ാെ�
സൗകര��� ആെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സ��ാരിെ� മാനദ���  പാലി�ി�� േഹാ��ക��ാേണാ ബാ�
ൈലസ�സ് ���ി ന�കിയി��ത്;  ഈ മാനദ���  പാലി�ാ�
േഹാ��ക�  ���ിയ ലി�ി�  ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അവ
ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(എഫ്)ൈലസ�സ് ���ി ന�കാ� ബാ�  േഹാ��കളിൽ ഏതിെല�ി�ം ഈ
മാനദ��� ഉ�വ�േ�ാ; നിലവാരം ഉ� ബാ�ക��് �വ��നാ�മതി
നിേഷധി� നടപടി �ന:പരിേശാധി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശ��
വ��മാ�ാേമാ?

എൈ�സ് വ��ിെ� ആ�നികവൽ�രണ പ�തി

1987. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, പി.എ.മാധവ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ിെ� ആ�നികവ��രണ�ിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് ഇ�മായി സഹകരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി എെ��ാം കാര���  െച�ി��്;
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വിശദാംശ�� എെ��ാം?

ക�ാവ് വി�ന�മായി ബ�െ�� േക�ക�

1988. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014  വ�ഷ�ി�  ഇേതവെര ക�ാവ് വി�ന�മായി ബ�െ��് എ�
േക�ക� രജി�� െച�ി��് ;

(ബി) ഇതിെല �തികളി� നി�ം എ� കിേലാ ക�ാവ് പിടിെ���ി��് ;
(സി) ഇതിെ� വി�ന ഫല�ദമായി തട��തിന് എൈ�സ് വ��് എ�

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

എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ���് പരിശീലനം

1989. �ീ.�ഡി �യിസ്
,, �ി.എ�. �താപ�
,, പാേലാട് രവി
,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ���് പരിശീലനം ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ പരിശീലനം ന��വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം;
(സി) പരിശീലന�ിനായി െമാഡ��  ത�ാറാ�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�� ആ�മണ� �

1990. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ���് �തികളി�  നി�ം ആ�മണ� �  ഉ�ാ��
സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതര സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ���് ലഭി�� നിയമ പരിര� എൈ�സ്
ഉേദ�ാഗ���ം ലഭി��തിന് നിലവിെല അ�കാരി നിയമ�ി�
വ�വ��േ�ാ;
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(സി) ഇെ��ി� ഈ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�� അ�മ�� ഫല�ദമായി തട��
വിധ�ി� ശി�ാവ��ക� �ടി ഉ�െ���ി അ�കാരി നിയമം പരി�ിര��
കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ ;

(ഡി) എൈ�സ് വ��ിന് കീഴി� ഡീ-അഡി�� െസ��ക� ആരംഭി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഇ) ഇെ��ി� അടിയ�രമായി ഇവ ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബിവേറജസ് ഒൗ�് ല�ക�

1991. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  എ� ബിവേറജസ് ഒൗ�് ല�ക�  �വ��ി��െവ�� ജി�
തിരി�� കണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ഒൗ�് െല�ി�ം വി�ി�� മദ��ിെ� അള�ം വി�വര�ം എ�യാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) �തിയ മദ�നയ�ിെ� ഭാഗമായി ഇ�വെര എ� ഒൗ�് ല�ക� ��ിയി�െ��്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) ബാ�ക�ം ഒൗ�് ല�ക�ം അട� ���തിന് ��് സം�ാനെ� ശരാശരി മദ�
ഉപേഭാഗം എ�യായി��;

(ഇ) �തിയ മദ�നയം �ാബല��ി� വ�തി�േശഷം സം�ാനെ� ശരാശരി മദ�
ഉപേഭാഗം എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

ബിവേറജസ് േകാ൪�േറഷെ� വ�മാന�ിെല �റവ്

1992. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന്
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ബാ�ക� ��ിയ േശഷം േശഷം ബിവേറജസ് േകാ൪�േറഷെ�
വ�മാന�ിൽ എ� �ക�െട �റ��ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  2013

-െല വ�ാപാര�മായി താരതമ�െ���ിയാ�  എ� �ക വ�ത�ാസം
ഉ�ായി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ബാ�ക� �ട��തി�� മാനദ��ൾ
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1993. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബാ�ക� �ട��തി�� നടപടിക� േഭദഗതി െച��തിന്
സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) മദ�ഷാ�ക�ം ബാ�ക�ം �ട��തിന് തേ�ശ ഭരണ �ാപന��െട അ�മതി
േവണെമ� പ�ായതയത് രാജ് / �നിസി�ാലി�ി നിയമ�� റ�് െച��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� ൈഫ��ാ�  ബാ�ക�  അട� ���തിന് സം�ാന
സ��ാരിന് സാേ�തിക തട��േളാ അധികാര പരിമിതിേയാ ഉേ�ാ;

വിേദശമദ� വി�നയി�െട ലഭി� വ�മാനം

1994. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013  -14  സാ��ിക വ൪ഷം െക.എസ്.ബി.സി വഴി വി�ഴി� വിേദശ
മദ��ിെ� അളവ് എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;  ��ത കാലയളവി� വി�ഴി�
ബിയറിെ� അളവ് എ�െയ�് െവളിെ���േമാ; വിേദശമദ��ം ബിയ�ം വി�ന
വഴി ഖജനാവിേല� 2013-14 � ലഭി� �ക�െട കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2013 ഏ�ി� �ത� നവംബ൪  30 വെര വിേദശ മദ��ം ബിയ�ം എ� അളവ്
വീതം വി�ഴി�;  ആയതിൽ നി�ം ��ത കാലയളവി�  സർ�ാരി� ലഭി�
വ�മാനെമ�;

(സി) 2014  ഏ�ി�  �ത�  നവംബ൪  30  വെര വി�ഴി� വിേദശ മദ��ിേ��ം
ബിയറിേ��ം അളവ് വ��മാ�േമാ;  ഈ കാലയളവി�  ഗവ�െമ�ി�ളള
വ�മാനം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

വ�ാജമദ� നി��ാണ�ം വിപണന�ം

1995. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ാജമദ��ിെ� ഉ�ാദന�ം,  വിപണന�ം തട��തിനായി
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�. വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് വ�ാജമദ��ിെ� ഉ�ാദന�ം,  വിപണന�ം തട��തിനായി
സ�ീകരി� നടപടിക� കാര��മമ� എ� ആേ�പം ��യി�േ�ാ;
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(സി) 01/07/2012  �ത�  31/10/2014  വെര വ�ാജമദ� വിപണന�ം,  നി��ാണ�ം
സംബ�ി�് എ� േക�ക� സ��ാ� രജി�� െച�;  ജി�ാടി�ാന�ി�
വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) 01/07/2011  �ത�  31/10/2014  വെര എ� അ�കാരി േക�ക�  രജി��
െച�. ജി�ാടി�ാന�ി� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) അയ�  സം�ാന�ി�  നി�് അതി�  �ാമ�ളിെല ഊ�വഴിക�  �േഖന
�ിരി�് കട�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�േ�ാ; അ� തട��തിനായി
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� .വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��മംഗലം ടൗണിെല ബിവേറജസ് േഷാ�്

1996. �ീ.പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മംഗലം ടൗണി� NH-212 � �വ��ി�� ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�
േഷാ�് മാ�ി �ാപി��തിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�ാര��ി�  എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്
വിശദമാ�ാേമാ ?

അനധി�തമായി മദ�ം വിള�ിയ ��ക�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�

1997. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബാ� േഹാ��ക�ം സ��ാ� നിയ�ണ�ി� �വ��ി��
വിേദശമദ� ചി�റ വി�നശാലക�ം ഘ�ംഘ�മായി അട���ാ�
തീ�മാനെമ��ത് എ�ാണ്;  ഇ�ര�ി� ഒ� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ാ�
ഇടയാ�ിയ അടിയ�ര സാഹചര�ം എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ� ��ക��ാണ് മദ�ം വിള��തിന് സ��ാ�
ൈലസ�സ് ന�കിയി��ത്; അവ ഏെതാെ�; ൈലസ�സ് ഫീസിന�ി�
എ�് �കയാണ് ഇവരി�  നി�ം വ�ഷം േതാ�ം ഈടാ��ത്;  ബാ�
േഹാ��ക��് ൈലസ�സ് ഫീ എ�യാണ്;

(സി) �തിയ മദ�നയ�ിെ� അടി�ാന�ി�  മദ� ഉപേഭാഗം �റ�ാ�  എ�
��ക�െട ൈലസ��ക�  റ�ാ�ിയി��്;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അനധി�തമായി മദ�ം വിള�ിയ എ� ��ക�െ�തിെര ഈ വ�ഷം
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േകെസ��ി��്;  അവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ� എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ബിവേറജസിെ� മദ�വി�ന ശാലക� നീ�ം െച�ാ� നടപടി

1998. �ീ.ഇ.ച�േശഖര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ-സം�ാന പാതേയാര�ളി�  നി�ം ബിവേറജസിെ� മദ�വി�ന
ശാലക� നീ�ം െച�ാ�� ബ�.ൈഹേ�ാടതി ഉതര� �ഈ ഉകാരം എ�
ഔ�് െല�ക�  മാേ��തായി��്;  ഇവ മാ��തി�� നടപടിക�
ആരംഭി�ി�േ�ാ

(ബി) ഇ�രം പാതേയാര�ളി�  നി�ം മദ�ശാലക���ാേക� �രപരിധി
എ�യാണ്?

��മംഗല�് എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസിന് െക�ിടം

1999. �ീ.പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മംഗല�് എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടമിെ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ െക�ിടം നി��ി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ഡി�ിലറിക�െട �വർ�നം

2000. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന്
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ബാ�ക�  നി൪�ലാ�ി മദ�വ൪�നം നട�ിലാ�� േവളയി�ം മദ�ം
നി൪�ി�� ഡി�ിലറിക�  നി൪�ലാ�ാ൯ നടപടി
സ�ീകരി�ാ�െത�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

തീരേദശ ബഫ� േസാ�
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2001. �ീ.എസ്.ശർ�
,, പി.�ീരാമ���
,, െക. ദാസ�
,, െക.വി.അ�ൽ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീര�ടലി� 200 മീ�� �ത� 500 മീ�� വെര ആഴം വ�� േമഖലെയ ബഫ�
േസാണായി �ഖ�ാപി��� സംബ�ി� വിദ�സമിതി റിേ�ാ��്
പരിഗണി�� േക�സ��ാരിെന,  സം�ാന�ിെ� നിലപാട്
അറിയി�ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  സം�ാന സ��ാരിെ� നിലപാട്
അറിയി�മേമാ;

(ബി) നി�ിതേമഖലയി�  �വ��ി�� നാലായിരേ�ാളം േബാ�ക��് ഇ�വഴി
വില��ാ�െമ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ക�ത�േമഖലയായി �ഖ�ാപി�കവഴി േകരള�ിെ� തീേരദശ�ളി�
എെ��ാം �തിയ നിയ�ണ��  ഉ�ാ�െമ�ാ� ക���ത്;
വിശദാംശ�� അറിയി�മേമാ?

െസൗ�് പര�രിെല മിനി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� നി��ാണം

2002. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല െസൗ�് പര�രി�  മിനി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�
ആരംഭി��തിേല�ാ�� �ാഥമിക നടപടിക�  അരംഭി�ത് എ�ാണ്;
�ാഥമിക നടപടിക�  ആരംഭി�്  4  വ�ഷം പി�ി�ി�ം അത�ാവശ�മായ
റിേ�ാ��ക�ം, പഠന വിവര��ം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) മ�കാ പഠന�ി�ം,  �ട� പഠന���ം േവ�ി �ക അപര�ാപതമായതിനാ�
��ത�  �ക ബ�െ�� വ��് ആവശ�െ��ി��േവാ;  എ�ി�  അതിേ��
എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) മിനി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�  �ാപി��തിേല�് ആവശ�മായ പരി�ിതി
�ിയറ�സ്,  മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് അ�മതി,  െസ�ി� നി��
സി.അ�.ഇസഡ് �ാ�സ് റിേ�ാ��്,  വിശദമായ �പേരഖ എ�ിവ
ലഭ�മാ�വാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി എ��ം െപെ��് പ�തി �വ��നം ആരംഭി�വാ�
സ��മാ�േമാ?

57 of 152 Sunday 30 November 2014 02:10 PM



െകാ�ി �റ�ഖ�ിെ� �തിസ�ി

2003. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി �റ�ഖ�ിെ� �തിസ�ി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �റ�ഖ�ിെ� സംര�ണ�ിനായി നടപടി സ�ീകരി�വാ�  േക�
സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ിൽ ഒ� സ��ക�ി നിേവദക സംഘെ� േക��ിേല�്
അയ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ

െപാ�ാനി കാ�േഗാ േപാ��്

2004. �ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ാനി കാ�േഗാ േപാ��ിെ� നി��ാണ �വ��നം �ട��തി��
നടപടി �മ�� ഏ�വെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നി��ാണ ക�നി�മായി പാ��രാ� ഒ�വ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാെയ�ി�  ആയതിെ� നടപടി�മ��  ���ിയാ�ി �വ��ി
�ട��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിഴി�ം രാജ�ാ�ര �റ�ഖ പ�തി

2005. �ീ.എം.എ.േബബി
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, വി.ശിവ���ി
,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം രാജ�ാ�ര �റ�ഖ പ�തി�് േക� സ��ാരി�  നി�ം സംരംഭ
�ലധനം  (വി.ജി.എഫ്)  ഉറ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് സംബ�മായി
മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് സം�ാനം ആവശ�െ��ി�� സഹായം എ�ായി��;

അ�ാര��ി� േക� നിലപാട് എ�ായി��ം;
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(സി) ��ത പ�തി�് സംരംഭക �ലധനമായി ഉറ�ായ േക�സഹായം എ�
േകാടിയാണ്;

(ഡി) ഇതിെ� പ�ാ�ല�ി�  ക�നി വിളി� െട�റി�  മാ�ം
വ��ാ�േ�ശ�േ�ാ;

(ഇ) േക�സഹായ മാനദ��� സംബ�ി� േക� ധനവ��് െസ��റി വിളി�്
േച�� േയാഗ�ി�  സം�ാന സ��ാ�  ൈകെ�ാ� നിലപാട്
എ�ായി��ം; േയാഗതീ�മാനം സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ?

��നാട് പാേ�ജി� ഫി�മ�െട േപാള നി��ാ�ജനം

2006. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാട് പാേ�ജി�  ഉ�െ���ി ജലാശയ�ളിെല േപാള നി��ാ�ജനം
െച��തിന് ഫി�മ നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വിശദമാ�ിയ
റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട കാലാവധി കഴി�തിനാ�  ���ി വീ�ം േപാള
നി��ാ�ജനം െച��തിന് എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

ത�േ�രി �റ�ഖ�ിെ� വികസനം

2007. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ത�േ�രി മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിന് മതിയായ �ക  2015-16  സാ��ിക
വ൪ഷം ബ�ജ�ി� വകയി��ാ൯ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ത�േ�രി �റ�ഖ�ിെ� സമ� വികസന�ിന് േക� ഗവ�െമ�ി� നി�ം
അ൪ഹമായ �ക ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വിശദീകരി�േമാ?

വ�ാ�പാടം കെ��� െട�മിന�

2008. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാ�പാടം കെ��� െട�മിനലി�േവ�ി േദശീയപാത, െറയി�േവ കണ�ിവി�ി
എ�ീ സൗകര��� ഒ��ിെയ���തിന് നീ�ം െച� ഊ�ിവല,  ചീനവല
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എ�ിവ�െട ഉടമക��് ന�പരിഹാരം ന���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ന�പരിഹാര�ിന് അ�ഹരായവ�  എ� േപെര�ം ന�പരിഹാര�ക
എ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ന�പരിഹാരം എ�േ��് വിതരണം െച�ാനാ�െമ�് പറ�േമാ;

(ഡി) ന�പരിഹാരം ന���തിന് തട��െ��ി� വിശദീകരി�ാേമാ?

വ�ാ�പാടം കെ��ന� െട�മിനലിന് പാരി�ിതിക അ�മതി

2009. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാ�പാടം കെ��ന�  െട�മിനലിന് പാരി�ിതിക അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പാരി�ിതിക അ�മതി ന��തി�� വ�വ�ക�  എെ�ാെ�യായി��;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വ�വ�ക�  എ�ാം തെ� പാലി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഇെ��ി�  ഇ�വെര പാലി�െ�ടാ� വ�വ�ക�  ഏെതാെ�െയ�ം
ഇ�ാര��ി� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടി എെ��ം വിശദീകരി�ാേമാ?

ചാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല തീരേദശ േറാഡ്

2010. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാഴി�ര �ത�-ല�ീ�രം േതാ�് വഴി
െകാ�ം വെര�� തീരേദശ േറാഡിെ� നിലവി�� ഗതാഗത സൗകര�ം
എ�ാണ്; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് ഗതാഗത േയാഗ�മാ��തിേല�ായി സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��
നടപടിക�ം, ആയതിെ� �േരാഗതി�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ േറാഡിെ� �ട��ി�� ടാറിംഗ് േജാലിക� ആരംഭി�േവാ ( 4.5 കി.മി. ) ;
എ�ി�  �വ��ന�േരാഗതി അറിയി�േമാ;  ടാറിംഗ് ആരംഭി��തിന്
തട��� വ��ം നിലവി�േ�ാ;  അത് പരിഹരി��തിേല�് സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്?
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യാ�ാ��� സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് പ�തി

2011. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് യാ�ാ���  സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് പ�തി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �ാരംഭ �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ആദ�ഘ�ം എേ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ ?

ഓല�ീ� കടവ് പാലം നി��ാണം

2012. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല മാടായി �ാമപ�ായ�ിെല ��ാടിെന�ം രാമ�ളി
പ�ായ�ിെല ഓല�ാലിെന�ം ത�ി� ബ�ി�ി�� ഓല�ീ��ടവ് പാലം
നബാ�ഡിെ� �ീമി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് ഹാ�ബ� വ��് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) 10  ല�ം �പ�െട ഇ�െവ�ിേഗഷ�  എ�ിേമ�ിന് ഉടെന അ�മതി
ന���താെണ�് 11/7/2014 െല സ�മിഷന് ബ�. ഫിഷറീസ് വ��് മ�ി
മ�പടി ന�കിയി�െ��ി�ം ഇ�വെര ഫ�് ലഭ�മായി�ി�.  ഫ�് ലഭ�മാ�ി
��ത പാലം നബാ�ഡിെ�  RIDE  20  �  ഉ�െ����തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

കാ��ാട് മ�ല�ി� ഫിഷറീസ്, ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��ിെ�
പ�തിക�

2013. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ാട് മ�ല�ി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം
ഫിഷറീസ് വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ�ഷം, പ�തി,
അട�� �ക തിരി�് കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) വ��് ഏെ���് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�  എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ ;
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(സി) ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�  എെ��ാെമ�്
വ�ഷം, പ�തി, അട�� �ക തിരി�് കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഡി) വ��് ഏെ���് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�  എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

മ�� �ാമം പ�തി

2014. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����്
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��  മ�� �ാമം പ�തിയി�  ഇേ�ാ�  എെ�ാെ� ���ികളാണ്
ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;
(സി) താ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല �തിയ കട�റം,  പ�ാരകട�റം എ�ീ

�േദശ��  നി�ധനരായ പര�രാഗത മ��െതാഴിാളിക�  താമസി��
�േദശ�ളാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ �ാമ��  �ടി മ�� �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ����തിന് സ��ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തീര സ��ി പ�തി - �ത�ളം �ാമപ�ായ�ിൽ

2015. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫിഷറീസ് വ��് നട�ിലാ�ിയി�� തീര സ��ി പ�തി യിെല േശഷി� ഫ�്
ഉപേയാഗി�് �ത�ളം �ാമപ�ായ�ിെല െനേ��ി� എ� �ല�് വാ��
ടാ�് നി��ി�ണെമ�് കാണി�് അേപ� ലഭി�ി��േവാ;  (  ഫയ� ന��
2116/സി2/13 )

(ബി) ��ത നി�േ�ശം ലഭി�് ഒ� വ�ഷം പി�ി�ി�ം വാ��ടാ�് നി��ാണ ആവശ�ം
പരിഗണി��തിേല�് നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ്;

(സി) ��ത ടാ�് നി��ി��തിേല�് തട��� വ��ം നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�
ആയത് എ�ാെണ�ം,  അവ പരിഹരി�വാ�  െെകെ�ാ� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ?

േകരള േ��് േകാ�� ഏരിയ ഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷെ� �വ��ന��
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2016. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് േകാ��  ഏരിയ ഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷ�  �ധാനമാ�ം
ഏെ���് നട�ിലാ�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ചാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല പര��  നഗരസഭയിെല ഒ� േറാ�ം
ചാ���, പാരി��ി എ�ിവിട�ളിെല െപാ� മാ���ം നവീകരി�ണെമ�്
കാണി�് അേപ� ��ത �ാപന�ിന് ലഭി�ി��േവാ; എ�ി� അതിേ�ൽ
അ��ല നടപടി സ�ീകരി�വാ� സർ�ാർ സ��മാ�േമാ?

മ�� �ാമ വികസന പ�തി

2017. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�� �ാമ വികസന പ�തി�് �ട�മി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

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

(സി) ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്;
(ഡി) ഇത് വഴി എെ��ാം സൗകര��ളാണ് മ�സ�െ�ാഴിലാളിക��് ലഭി��ത്

; വിശദാംശ�� ന�ാേമാ ?

മാ�കാ മ�� �ഷിയിട വികസനം

2018. �ീ.എ.പി.അ����ി
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�കാ മ�� �ഷിയിട�� വികസി�ി�ാ� പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�തികെള സംബ�ി� �പേരഖ ത�ാറാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��് ;

(സി) പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാമാണ്?
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മ�� സേ�ത�� �ാപി�ാൻ പ�തി

2019. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, വ��ല കഹാ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�� സേ�ത�� �ാപി�ാൻ പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തികെള സംബ�ി�� �പേരഖ ത�ാറാ�ാ�  സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) ��ത പ�തിക�  സമയ ബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

മ�� മാ���ക�െട നവീകരണം

2020. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�� മാ���ക�െട നവീകരണ�ിന് േക�സ��ാറിെ� സഹായേ�ാെട
എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സം�ാന�് ഏെത�ാം മ�� മാ���കെള ഇതിനായി തിരെ���
എ�ം, ഇതിന് എ�് �ക ലഭി� എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ മാ���കെള ഇതിനായി ഇനി�ം തിരെ����േ�ാ;  പി�ീട്
സമ��ി� െ�ാേ�ാസ�ക��് അംഗീകാരം ലഭിേ�ാ എ�ം വിശദമാ�േമാ;

ഫിഷറീസ് ��ക�െട േശാച�ാവ�

2021. �ീ.െക.വി.അ�ൽ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫിഷറീസ് ��ക�െട േശാച�ാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഫിഷറീസ് ��ക�െട �വ��നം െമ�െ�����മായി ബ�െ��് ഇൗ
േമഖലയിെല വിദ�ധ� നി�േ�ശ�� സമ��ി�ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ാണ് ��ത നി�േ�ശ��  ലഭി�ത്  ;  �ധാന നി�േ�ശ��
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എ��ാമായി�� ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത നി�േ�ശ�� നട�ാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ഇ) ഇെ��ി� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�െത�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ ?

നാ�ിക മ�ല�ിെല കാലവ�ഷെ��തി �രിതാശ�ാസം

2022. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ിക മ�ല�ിെല വല�ാട്, നാ�ിക, കളി�ളം പ�ായ�കളിെല തീരേദശ
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട കാലവ�ഷെ��തി �രിതാശ�ാസം സംബ�ി�
പരാതിക�  ലഭി�ി�േ�ാ,  എ�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വീ�ം,വളള��ം,  വലക�ം ന�െ�� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ധനസഹായം
അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� എ� ��ംബ���് എ� �പ വീതം അ�വദി�െവ�് അറിയി�േമാ?

ഫിഷറീസ് ��കളിെല സൗകര��ൾ

2023. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഫിഷറീസ് ��കളി�  നിലവി�  അ�വദനീയമായ എ�ം
��ിക� പഠി��േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഏെത�ാം ഫിഷറീസ് ��കളി�  ഉറ�� െക�ിടം,
അ��ാപക��ം െഹഡ് മാ���ം �റിക�, �ാ��് �ാ�് �റിക�,
കളി�ല��, ൈല�റി,  ലാ�ക�, ആവശ��ിന് ഫ��ി��ക�,
േടായിെല�കൾ എ�ീ അടി�ാന സൗകര��� ��ി���ം െമ�െ���മായ
രീതിയി� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ��കളിെല വിദ�ാ��ിക��് നിലവി�  അ�വദി�െ��� െമ�്
അലവ�സ് �ക േപാഷക �ല��� ഭ�ണം ന���തിന് അപര�ാ�മാെണ�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത �ക വ��ി�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പാര�ര� മ��െ�ാഴിലാളിക�ം മീനാ�മാരി ക�ീഷ�ം
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2024. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഡാ. ബി. മീനാ�മാരി ക�ീഷ� റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ക�ീഷ� റിേ�ാ��് സംബ�ി�് എെ��ി�ം നിലപാ�ക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികെള ബാധി�� ക�ീഷ�  റിേ�ാ��ിെല
�പാ�ശക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല മ�� മാ���ക�

2025. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം മാേവലി�ര മ�ല�ി� മ��ബ�ന
വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട�ം ���ിക�െട�ം വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;  മാേവലി�ര മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി��
���ിക�െട�ം പ�തിക�െട�ം വിശദമാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര മ�ല�ി� ഏെതാെ� മ�� മാ���കളാണ് നവീകരി�വാ�
തീ�മാനി�ി��ത്;  ഏെതാെ� മ�� മാ���ക�െട വിശദമായ എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ിയി��്;ഇതിെ� �ക ഉൾെ�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

അ��േഡഷ� ഓഫ് േകാ�� േറാഡ് പ�തി

2026. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സാ��ികവ�ഷം അ��േഡഷ� ഓഫ് േകാ�� േറാഡ് പ�തിയി�
ഉ�െ���ി ��നാ�ി� അ�വദി� േറാ�ക�െട ലി�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഇ�വെര ഭരണാ�മതി ലഭ�മായവയിൽ െട�� നടപടിക� �ർ�ിയാ�ാ��
�വ��ിക� ഏെത�ാെമ� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) െട��  െച�ി� കരാ�ക�  ഏെ���ാ��ം കരാ�കാ�  ഏെ���ി�്
നി��ാണം ആരംഭി�ാ��മായ േറാ�ക� ഏെത�ാെമ� വ��മാ�േമാ ?

െച�വ�� ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�

2027. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����്
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െച�വ��  ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെ� �വ��നം
എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഹാ�ബറിെ� എെ��ാം വികസന �വ��ന�ളാണ് ഇനി�ം
���ീകരി�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മ���ാമം പ�തിയി� ഉ�െ��ി�ി�ാ� തീരേദശ �ാമ പ�ായ�ക�

2028. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ��ി�ി�ാ� തീരേദശ �ാമ പ�ായ�ക�
സം�ാന�് നിലവി�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ�ടാ�� കാരണം ഈ �ാമ പ�ായ�കളിെല
നിരവധി മ��െ�ാഴിലാളിക��്,  ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ��
പ�ായ�കളിെല മ��െ�ാഴിലാളിക��് ലഭി�� ആ��ല��ളി�
പല�ം ലഭി��ി�ാെയ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല തീരേദശ �ാമപ�ായ�ായ വ�ി��് �ാമപ�ായ�്
��ത പ�തിയി� ഉ�െ��ി�ി�ാെയ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  വ�ി��് �ാമ പ�ായ�ിെന �ടി ��ത പ�തിയി�
ഉ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െപ�വ�ാ�ഴി റിേസാ�േ�ായറിെല ��ജല മ���ഷി

2029. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി അസം�ി മ�ല�ിെല െപ�വ�ാ�ഴി റിേസാ�േ�ായറി�
��ജല മ���ഷി�� സാധ�തക� പരിഗണി�് പ�തി ആവി�രി�ാേമാ;

ഇവിെട ഇേ�ാ�� സഹകരണ ഹാ�റി�െട സാധ�തക� �േയാജനെ���ി
മ�� �ജനന�ി�ം,  ���െള വ��ി ഡാമി�  വി��തി��� പ�തി
പരിഗണനയി�േ�ാ; ഹാ�റി�െട ആ�നികവ��രണ�ി�ം ��ത� വ�മാന
വ��നവി�ം പ�തി സമ��ി�ാ� നി�േ�ശി�ാേമാ?

(ബി) ഇവിെട ഇേ�ാ�� സഹകരണ ഹാ�റി�െട സാധ�തക� �േയാജനെ���ി
മ�� �ജനന�ി�ം,  ���െള വ��ി ഡാമി�  വി��തി��� പ�തി
പരിഗണനയി�േ�ാ;
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െച�മ���െള അന� സം�ാന�ളിെല വളം ഫാ�റികളിേല�് കയ�ി
അയ��തിന് നിേരാധനം

2030. �ീ.പി.തിേലാ�മ�
,, ���ര ര�ാകര�
,, െക.അജിത്
,, വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടലിെല െച�മ���െള നിയമ വി��മായി പിടി�് അന� സം�ാന�ളിെല
വളം ഫാ�റികളിേല�് കയ�ി അയ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) മ��സ��ിന് േദാഷകരമായി ബാധി�� ഇ�രം മീ�  പി��ം
നിേരാധി�ി�േ�ാ  ; ഉെ��ി� ഈ നിേരാധനം ലംഘി��വ�െ�തിെര എ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത് ;

(സി) 1980-െല േകരള കട�  മീ�പി�� നിയ�ണ നിയമം അ�സരി�് ഇത്
തട��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�േ�ാ ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ ?

മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ പ�തി ��ർ ജി�യിൽ

2031. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ പ�തി �വ��ന�മമാേണാ;  എ�ി�
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �േഖന ��ർ ജി�യിെല മ��ബ�ന െതാഴിലാളികൾ�് േവ�ി
സ�ീകരി� കടാശ�ാസ നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) നാ�ിക മ�ല�ിെല നാ�ിക,  വല�ാട്,തളി�ളം പ�ായ�കളിെല
തീരേദശെ�ാഴിലാളിക��് ഈ പ�തി �കാരം എെ��ാം ആശ�ാസ
ആ��ല���  ന�കിെയ�ം ഓേരാ ഇന�ി�ം എ� �ക�െട ആശ�ാസ
നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി േ�മപ�തിക�

T *2032.�ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����്
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��� േ�മ പ�തിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി� കീഴി��ളള �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം ജി� തിരി�് ന��േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി ഈ വ�ഷം ഇ�വെര എ� �ക
ചിലവഴി�ി�െ��് ജി� തിരി�് െവളിെ���േമാ?

മ��െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ി� പ�തികൾ

2033. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, െക.എം.ഷാജി
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െതാഴിലാളിക��േവ�ി േ�മ�വ��ന��  നട�ാ��തി�ം,
അവ�െട ഉ�മന�ം,  �ര��ം ഉറ�വ���തി�ം പ�തിക�
നട�ാ��തി�ം ഏെതാെ� ഏജ�സികളാണ് സ��ാരിെ� കീഴി�
�വ��ി��െത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) അതിൽ ഓേരാ വിഭാഗ�ം നട�ാ�ിവ�� �ധാന പ�തിക�
എെ�ാെ�യാെണ�ം,  ഈ വ�ഷം നട�ാ�� പ�തിക�െട �േരാഗതി
അവേലാകനം െച�ി�േ�ാെയ�ം എ�ി� അ� സംബ�ി� വിശദ വിവര�ം
െവളിെ���േമാ;

(സി) 2014  ഇൽ ഇ�വെര മ��ബ�ന�ിനിെട അപകട�ിൽെ��്മരണമട�
െതാഴിലാളിക�െട ആ�ിതർ�് എെ�ാെ� സഹായ�ൾ ന�ിയി��്?

മ��വിഭവ�യ�മതി

2034. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13,  2013-14  സാ��ികവ�ഷ�ളി�  മ��വിഭവ�യ�മതിയി�
േകരള�ി�നി�ം നി�തിയിന�ി� േക�സ��ാരിന് എ� �പ കി�ിയി��്;

(ബി) സം�ാനസ��ാരിന് ഇതി� ഏെത�ി�ം തര�ി�� നി�തി ലഭി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�, എ� �പ വീതെമ� വിശദമാ�ാേമാ?
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മ�സ�െ�ാഴിലാളിക�െട സ�േ�

2035. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, പാേലാട് രവി
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�സ�െ�ാഴിലാളിക�െട സ�േ� നട�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്;
(സി) ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് ഇ�മായി സഹകരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മ�സ�െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവിത നിലവാരം അറി��തി�ം വികസന
പ�തിക�  ഫല�ദമാ��തി�മായി എെ��ാം കാര��ളാണ് സ�േ�യി�
ഉ�െ���ിയിരി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഭവനനി��ാണ�ിനായി �ണേഭാ�ാ�െള
െതരെ����തി� സ�ീകരി� മാനദ�ം

2036. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�� ബ�ന വ��് മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഭവന നി��ാണ�ിനായി
�ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����തി� സ�ീകരി� മാനദ�ം എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ���േ�ാ�  നേ� െച���ി�
വിധവകളായവ��േവ�ി �േത�ക പരിഗണന ന�കാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആംഡ് േപാലീ�് ബ�ാലിയനിെല ൈ�വർ ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ

2037. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആംഡ് േപാലീസ് ബ�ാലിയനി�  ൈ�വ�  ത�ികയി�
ഇേ�ാ� എ� ഒഴി�ക� ഉ�് എ�� വിവര�� ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) അവയി�  എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.� റിേ�ാ�� െച�ി��് എ�

70 of 152 Sunday 30 November 2014 02:10 PM



വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇനി�ം ടി ത�ികയിേല�� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ�� െച�വാ�
ഉെ��ി� ആയത് എ�േ��് റിേ�ാ��് െച�ം എ�് വ��മാ�േമാ ?

�ീപീഡന േക�ക�

2038. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�് നാളി�വെര സം�ാന�് എ�
�ീപീഡന േക�ക� രജി�� െച�െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�് നാളി�വെര സം�ാന�് എ�
�ായ���ിയാകാ� െപ���ികെള പീഡി�ി� സംഭവ��  റിേ�ാ��്
െച�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�് നാളി�വെര എ� �ീക�ം െപ���ിക�ം
െകാല െച�െ��ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ?

െക.എ.പി. നാലാം ബ�ാലിയനിെല സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക�

2039. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എ.പി.  നാലാം ബ�ാലിയനി�  ഉ�െ��ി�� ക��, കാസ�േഗാഡ്,
വയനാട് ജി�കളി� ഓേരാ�ി�ം ഇേ�ാ� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��് എ�
വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� ഒഴി�ക� ക�� ജി�യി� നി�ം പി.എസ്.സി� റിേ�ാ�� െച�ി��്;
(സി) എ� ഒഴി�ക�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  നി�ം പി.എസ്.സി� റിേ�ാ��

െച�ി��്;
(ഡി) എ� ഒഴി�ക� വയനാട് ജി�യി� നി�ം പി.എസ്.സി� റിേ�ാ�� െച�ി��്;
(ഇ) െക.എ.പി ഒ�ി� അധികമായ എ� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാെര ഇേ�ാ�

െക.എ.പി. നാലി� അ�ാ� െച�ി�െ�� വ��മാ�േമാ; ഇവെര െക.എ.പി.
ഒ�ിേല�് മട�ി അയ�വാ�ം ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി � റിേ�ാ��
െച�വാ�ം എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  ക��  ജി�യി�  ര�
വ�ഷമായി സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട �ന�യ�ം നില�ിരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ക��  ജി�യിെല സിവി�  േപാലീസ്
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ഓഫീസ�മാ�െട �ാന�യ�ം അടിയ�രമായി നട�വാ�ം ��ത
ത�ികക� പി.എസ്.സി � റിേ�ാ�� െച�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ� നിയമ�കാരം രജി�� െച� േക�ക�

2040. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ� നിയമ�ി�  ഉ�െ���ി േകെ����തിന് മാനദ���
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) രജി�� െച�ി�� േക�കളി� ആെരെയ�ാമാണ് �തി േച��ി��െത�ം
ഇവ�െട രാ�ീയ ബ�ം എ�ാെണ�ം �േത�കം വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന േപാലീസ് വ��ിൽ അ�വദി� ത�ികകൾ

2041. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാലീസ് വ��ിെല വാഹന��െട എ��ിന��തമായി ൈ�വ�മാ�, മ�്
സാേ�തിക വിദ�� എ�ിവ�െട ത�ികക� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഇ�രം ത�ികകളി�  അടിയ�ിരമായി നിയമനം നട��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് േസനയി� േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് നിയമനം

2042. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയി�  േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി���മാ�െട എ�
ത�ികകളാണ് ആെക��ത്; ഇതി� എ� ത�ികക� ഒഴി�കിട���്;
എ�കാലമായി ��ത ത�ികക� ഒഴി�കിട��;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളി� അവസാനമായി നിയമനം നട�ിയത് എേ�ാഴാണ്;
(സി) ��ത ഒഴി�കളി�  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച� വഴി നിയമനം നട�ാ�

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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പരിയാരം െമഡി��േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷന് സ��ം െക�ിടം

2043. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  �ിതി െച�� പരിയാരം
െമഡി��േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിട�ം ക�ാ�േ��ം
നി��ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) െമഡി��  േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷെ� നിലവി�ളള േശാചനീയാവ�
പരിഗണി�് അടിയ�ിരമായി െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പി. പി. മേനാജ് െകാലെച�െ���മായി ബ�െ�� േക�്

2044. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  അ�ാംപീടികയി�  േകാല�വയലി�  �ീ.  േസാമെ� മക�  പി.  പി.
മേനാജ് െകാലെച�െ���മായി ബ�െ��് േക�് രജി��  െച�ത് ഏ�
േപാലീസ് േ�ഷനിലാണ്;

(ബി) എ�ാണ് േക�് രജി�� െച�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) േക�േന�ഷണെ��ട��് എ� േപെര �തികളാ�ി േക�് രജി��
െച�ി�െ��ം ആെര�ാമാ� �തികെള�ം �തിക�െട രാ�ീയ ബ�ം
എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ� ഏത് ഉേദ�ാഗ�െ� �മതലയിലാണ് േക�േന�ഷണം നട��െത�്
പറ�േമാ;

(ഇ) േക�േന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ� വിവരി�േമാ;

(എഫ്)േക�ിെ� ചാ�ജ് ഷീ� ന���തി� കാലതാമസം
േനരി��െത�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

സി.ബി.ഐ. അേന�ഷണം േനരി�� സം�ാന േപാലീസ് േസനയിെല
ഉേദ�ാഗ��മാ�

2045. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വിവിധ േക�കളി� സി.ബി.ഐ. അേന�ഷണം േനരി�� സം�ാന േപാലീസ്
േസനയിെല ഉേദ�ാഗ��മാ�  ആെരാെ�യാണ്;  വിശദാംശ��
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സി.ബി.ഐ.  അേന�ഷണം േനരി�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��മാ� ആെര�ി�ം
ഇേ�ാ�  സ��ീസി�  േസവനം അ��ി�വ��േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം
ത�ികകളി� ആെര�ാം?

എം.ജി.േകാേളജി� േപാലീസിെന ആ�മി� േക�്

2046. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം എം.ജി.േകാേളജി� േപാലീസിെന ആ�മി��മായി ബ�െ��്
ആ�.എസ്.എസ് �വ��ക�  �തികളായ േക�ക�  പി�വലി�ാ�
നിരാേ�പ പ�ം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ആ�െട അേപ� �കാരമാണ് നിരാേ�പ പ�ം ന�കിയെത�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് േപാലീസ് ന�കിയ റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

മണി െചയി�,വിസാ ത�ി�്, ഓ�െെല� ത�ി�് േക�ക�

2047. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഇ�വെര മണി െചയി�മായി
ബ�െ��് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;  വിസാ ത�ി�്,  ഓ�െെല�
ത�ി�് എ�ിവ സംബ�ി� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;

(ബി) ��ത േക�കളി�  �തികളായ എ�േപെര അറ�് െച�ി��്;  എ�േപ�
അറ�് െച�െ�ടാ��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) മണി െചയി�മായി ബ�െ��് എ� �പ�െട ത�ി� നടെ��ാണ്
കണ�ാ�ിയിരി��ത്; വ��മാ�േമാ?

�ഖം �ടി ധരി�് ആ�മി�് പ�േ���ി� സംഭവം

2048. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2013 നവംബ� മാസ�ി� െച�നാട് വിേ�ജ് അരമ�ാനം ഉ�ജി സ�േദശി
കമലാ�.  എ�്.  എസ് എ� വ��ിെയ േഫാണി�  വിളി� വ��ി
േകാളിയ��ം ശിവ�രം േ���ി� സമീപം �ഖം�ടി ധരി�് ആ�മി�്
പ�േ���ി� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ;  ആെരാെ�യാണ് �തിക�;
ഇ�വെര ആെരെയാെ� അറ�് െച�ി��്;

(സി) ��ത േകസ് ആദ�ം അേന�ഷി�ത് ആരായി��; ഈ അേന�ഷണ സംഘെ�
�തികെള പിടി�� ഘ��ിെല�ിയേ�ാ� മാ�� നടപടി സ�ീകരി�ി��േവാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േമ�  സംഭവ�ി�  ഇ�വെര �തികെള പിടി �ടാ�  സാധി�ാ�തിെ�
കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആംഡ് േപാലീസ് ബ�ാലിയൻ തി�വന��രം ജി�യി� ൈ�വ� ത�ികക�

2049. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആംഡ് േപാലീസ് ബ�ാലിയനി�  തി�വന��രം ജി�യി�  ആെക എ�
ൈ�വ�  ത�ികക�  ഉെ��ം അവയി�  ഇേ�ാ�  എ� ത�ികക�
ഒഴി�കിട�� എ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) 2017  ഡിസംബ�  വെര ��ത ത�ികകയി�  റി�യ�െമ�കളി�െട എ�
ഒഴി�ക� ഉ�ാ�ം എ� വ��മാ�േമാ ?

േസഫ് കാ�സ് �ീ� കാ�സ് പ�തി

2050. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസഫ് കാ�സ് �ീ�  കാ�സ് പ�തി �കാരം സം�ാനെ� ��കളി�
വിദ�ാഭ�ാസ-ആഭ��ര വ��ക�  സം��മായി നട�ിയ പരിപാടി�െട
�പവ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��തമാ�േമാ;

(ബി) ��  ��ിക�െട ഇടയി�  ക� വ�� അനാശാസ�മായ �വണതക�,
ലഹരിമ��പേയാഗം എ�ിവ തട��തിന് ��ത പ�തി�് കഴി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

75 of 152 Sunday 30 November 2014 02:10 PM



േകരള സാ�ഹ�വി�� �വ��ന�� (തടയ�) ആ�്

2051. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2007-െല േകരള സാ�ഹ�വി�� �വ��ന��  (തടയ�) ആ�് ��ത�
ഫല�ദമാ��തിന് നിയമ േഭദഗതി െകാ� വരാ�േ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം കാര��ളാണ് നിയമ�ി� ഉ�െ���ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ���ത���  തട��തി�ം േ�ഡ് മാഫിയെയ േനരി��തി�ം എെ��ാം
ശി�കളാണ് നിയമ�ി� വ�വ� െച�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി� നിയമനി��ാണ ��ിയ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വനിതാ സബ് ഇ�െ���മാ��് എസ്.എ�്.ഒ ആയി നിയമനം

2052. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതാ സബ് ഇ�െ���മാ��് േ�ഷ�  ഹൗസ് ആഫീസ�  ചാ�ജ്
ന�കാതിരി��തി�� സ��ാ�  ഉ�ര�കേളാ വ��തല ഉ�ര�കേളാ
ഉെ��ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  നിലവിെല വനിതാ സബ് ഇ�െ�ക�മാ��്
എസ്.എ�്.ഒ ആയി നിയമനം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സബ് ഇ�െ���മാ�, സ��ി�  ഇ�െ���, െഡപ��ി േപാലീസ് ���്,
േപാലീസ് ���് (െ�ാേമാഷ� വഴി) എ�ിവ��് ആ�പാതികമായി വനിതാ
േപാലീസ് ആഫീസ�മാ��് െ�ാേമാഷ� ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വനിതാ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് ജനറ�  എ.എസ്.ഐ ത�ിക
��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഗതാഗത നിയമ ലംഘനം - േസാഷ�� മീഡിയക�െട സഹായം േതടൽ
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2053. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗതാഗത നിയമ ലംഘനം വ��ി��ത് സ��ാ� മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം നിയമലംഘനം, െപാ�ജന���് സ��ാരിെ� ��യി�െ���ാ�
േസാഷ��  മീഡിയക�െട സഹായം സ��ാ�  ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
എെ�ാെ�െയ�ം ഇതിെ� �വ��നരീതി എെ�ാെ�െയ�ം
അറിയി�േമാ;

(സി) േസാഷ�� മീഡിയക� വഴി േപാലീസിന് ലഭി� പരാതിക� എ�െയ�ം അവ
ഏെതാെ� മീഡിയക�  വഴിയാണ് ലഭി�െത�ം അവയി�  സ�ീകരി�
നിയമനടപടിക� എെ�ാെ�െയ�ം അറിയി�േമാ?

ൈ�ം �ാ�ിെ� ആ�നികവ��രണം

2054. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈ�ം �ാ�ിെ� �വ��ന�� ആ�നികവ�കരി�ാ� എെ��ാം ക��
പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം അടി�ാന സൗകര���ം സാേ�തിക
സൗകര���മാണ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ാ�േ�ശി��ത്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) ൈസബ�  ���ത���  ക�പിടി�വാ�ം െതളിയി�വാ��� കാര���
ആ�നികവ��രണ�ി� ഉ�െ���േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

േപാലീസ് എ�ഡ് േപാ�് �ാപി�� നടപടി

2055. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല മലേയാര അതി��ി �േദശമായ പാണ�രി�
േപാലീസ് എ�ഡ് േപാ�് �ാപി��തി�� നടപടിക�  ഏ�
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ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�� അട�� �ക എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) പ�തി എ�് �ട�െമ�ം എ�േ��് ���ിയാ�െമ�ം അറിയി�ാേമാ ?

േപാലീസ് േസന�െട നവീകരണ �വർ�ന�ൾ

2056. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസന�െട നവീകരണ�ിനായി നട�ിലാ��  MOPF

Scheme, Plan Scheme, 13th FCA എ�ീ പ�തിക��ായി എ� �ക നാളി�
വെര െചലവി�െവ�ം, ആയത് ഏെത�ാം ഇന�ിലാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക�െട നാളി�വെര��ായി�ളള �വ൪�ന��
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് െവളിെ���േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല ൈ�വ൪ ത�ികയിേല�ുളള നിയമനം

2057. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയി� ൈ�വ൪ ത�ികയി� പി.എസ്.സി. �ഖാ�ിരം നിയമനം
നട�ി�് എ� കാലമായി എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) േപാലീസ് േസനയി� ൈ�വ൪ ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�്;
(സി) ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ൪�് െച�ി�േ�ാ;  ഇ�ാ� പ�ം

ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വിവിധ ജി�കളിലായി േപാലീസ് േസനയി� ആെക എ� വാഹന�� ഉ�്;
(ഇ) നിലവി� േസനയി� എ� ൈ�വ൪മാ൪ േജാലി േനാ�ിവ��?

േപാലീസ് േസന�െട അംഗസംഖ� വ��ി�ി��

2058. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േപാലീസ് േസന�ം ജന��ം ത�ി�  ആവശ�മായ അ�പാതം
െകാ�വ��തിന് എെ��ാം ക��പരിപാടികളാണ് ആ��ണം
െച�ിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി േപാലീസ് േസന�െട അംഗസംഖ� വ��ി�ി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) േസന�െട അംഗബലം എ� ശതമാനം വ��ി�ി�ാനാണ് ല��മി�ി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

അ�� േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

2059. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�� െ�ാേ�ാസ�
ഏ� ഘ��ിലാണ് ; അ�� പ�ായ�ിെ� അധീനതയി�� വ� േപാലീസ്
േ�ഷ� െെകമാ��തി�� നടപടി�മ�� ���ിയായി�േ�ാ ; ആയതിെ�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷ� നി��ി��തി�� ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�
അ�വദി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

േപാലീസ് േസനയി� അംഗബലം വ��ി�ി�വാ� നടപടി

2060. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� ഇ�ലിജ�സ് റിേ�ാ��് �കാരം കാസ�േഗാഡ്, ക��, വയനാട് എ�ീ
ജി�ക�  മാേവായി�് ഭീഷണി േനരി��തിനാ�  െക.എ.പി.  നാലാം
ബ�ാലിയെ� അംഗബലം വ��ി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വ�ഷം േതാ�ം േപാലീസ് േസനക�െട അംഗബലം  5%  വ��ി�ി�െമ�്
�ഖ�മ�ി �ഖ�ാപി�ി��ത് �കാരം നടപടിക�  സ�ീകരി��തി��
തട�െമ�ാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വിവിധ ബ�ാലിയ�കളിലായി നിലവി�  എ� േപാലീ�കാ�െട ഒഴി�ക��്;
വിശദാംശം ന�േമാ;

(ഡി) േപാലീസ് േസനയി�  �േമാഷ�  യഥാസമയം നട��ി� എ� പരാതി
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പരിഹരി��തി�ം ഒഴി�ക�  അടിയ�ിരമായി നിക��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് വ��ിെല വാഹന��ം ൈ�വർമാ�ം

2061. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തി�വന��രം ജി�യി�  േപാലീസ് ഡി�ാ��െമ�ി�  എ� വാഹന��
നിലവി�െ��ം അവയി�  ൈല�്-െഹവി േമാേ�ാ�  വാഹന��
എ�വീതെമ�ം ഇേ�ാ�  എ� േപാലീസ് േകാ��ബി�മാ�  (സിവി�
േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�) താ��ാലിക ൈ�വ�മാ� എ� നിലയി� േപാലീസ്
വാഹന�� ഓടി�� എ�ം വിശദമാ�േമാ ?

േപാലീസ് വ��ിെല വാഹന��െട െമയി�ന�സ്

2062. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  േപാലീസ് വ��ിെല ഓേരാ തല�ി��� ഉേദ�ാഗ���്
വാഹന�� റി�യ� ആ�ഡ് െമയി�ന�സ് നട��തി�� ധനവിനിേയാഗ
പരിധി എ� �പ വെരയാണ് അ�വദി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പരിധി കാലാ��തമായി ഉയ��ി േപാലീസ് വാഹന���്
യഥാസമയം �ത�മായി െമയി�ന�സ് നട��തിന് ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ക?

േപാലീസ് വ��ി� വിസി� േ�ാവ� െ�ാ��� േപാളിസി

2063. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ി�  വിസി�  േ�ാവ�  െ�ാ���  േപാളിസി നട�ിലാ�ി
�ട�ിേയാ;  എ�ി�  എ� ���ത���െട വിവരം ഇ�വെര ലഭി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േക�ക� സംബ�ി� വിവര�ളാണ് ഇ�െന ലഭി�ത്; വിവര��
ന�ിയതി� �തിഫലം ന�കിയി�െ��ി�  എ� �പ വീതം ഏെത�ാം
േക�ക��് ന�കിെയ�് വ��മാ�ാേമാ?
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േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട �ിമിന� ��ം

2064. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം എ� േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ��െട േപരിലാണ് �ിമിന� ���ിന് നടപടി സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഓേരാ���േട�ം റാ�് അ�സരി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� എ�േപെരയാണ് സ��ീസി� നി�് സെ��ഡ ് െച�ി��ത്;
(ഡി) �ീക�െ�തിെര�� അതി�മ�ളി� ഉ�െ��ി�� േപാലീ�കാ�  എ�;

ഇവ�െട േപരി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാം; വ��മാ�ാേമാ?

ആ�കെള ക�ഡിയി� എ�� േശഷം ദിവസ�� കഴി�് അറ�് േരഖെ����
നടപടി

2065. �ീ.എളമരം കരീം
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.െക.െക.നാരായണ�
�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�കെള ക�ഡിയി�  എ�� േശഷം ദിവസ��  കഴി�് അറ�്
േരഖെ���� നടപടി അവസാനി�ി�ാ� സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�
ആവശ�െ��ക��ാേയാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ�ിെ� വിശദാംശ��  െവളിെ���ാേമാ;  ഇ�ര�ി�
നി�േ�ശം ന�കാനിടയായ സാഹചര�ം ഇേ�ാ�ം േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�
നിലനി���തായി അറിയാേമാ;

(സി) ഏെതാരാേള�ം അറ�് െച�േ�ാ�  പാലിേ��തായ ��ീം േകാടതി
നി�േ�ശ�� സം�ാന�് വ�ാപകമായി ലംഘി�െ���തായി അറിയാേമാ;

��ീം േകാടതി നി�േ�ശ��  എെ��ാമായി��;  അവ ക�ശനമായി
പാലി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;  നി�േ�ശ��  ലംഘി�െ��തായ എ�
പരാതിക� ഈ സ��ാരിെ� കാല�് റിേ�ാ��് െച�െ��ി��്?

െകാ�ം, ആല�ഴ, പ�നംതി� ജി�കളി� സിവി� േപാലീസ് ഒാഫീസ൪മാ�െട
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ഒഴി�ക�

2066. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം,  ആല�ഴ,  പ�നംതി� ജി�കളി� നിലവി� എ� സിവി� േപാലീസ്
ഒാഫീസ൪മാ�െട ഒഴി�ക� ഉ�്;

(ബി) ��ത ജി�കളിെല ഒഴി�ക� സംബ�ി�് പി.എസ്.സി �് ഏ��ം ഒ�വി�
റിേ�ാ൪�് ന�കിയത് എ�ാണ്;

(സി) ��ത ജി�കളിെല സിവി�  േപാലീസ് ഒാഫീസ൪ ത�ികയി�  നിലവി�ളള
��വ൯ ഒഴി�ക�ം അടിയ�രമായി പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ൪�് െച�ാ൯ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സർ�ാർ ഉ�രവി�െട പി�വലി� േക�കൾ

2067. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് േപാലീസ് എഫ്.ഐ.ആ�  ഇ�് േകാടതിയി�
വിചാരണയിലിരി�കയായി�� എ� േക�ക�  പി�വലി�ാ�  ഉ�ര�ക�
�റെ��വി�;

(ബി) േപാലീസ് അേന�ഷണ�ിലിരി�കയായി�� എ� േക�ക�  സ��ാ�
ഉ�രവി�െട പി�വലി�ി��്;

(സി) േപാലീസ് അേന�ഷണ�ിലിരിെ�,  �തിക�  അറ�് െച�െ�ടാ�  ബാ�ി
നി���ായി�� എ� േക�ക�  സ��ാ�  ഉ�രവി�െട
പി�വലി�ി��്;ഇതിെ� േപരി�  അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി അറ�്
െച�െ�േട�ിയി�� എ�േപെര േപാലീസിന് അറ�് െച�ാ� സാധി�ാെത
േപായി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

േറാഡപകടം - സൗജന� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

2068. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, �ി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
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വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡപകട�ളി�  പരിേ����വ�� സൗജന� ചികി�സ ന���
ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;  വിശദാംശം
ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ആ��ല��ിന് വ�മാന പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന�കാേമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി�  സ�കാര� ആ�പ�ികെള ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

നി�ഭയ േകരളം �ര�ിത േകരളം പ�തി

T *2069.�ീ.െക.അ�ത�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, �ി.എ�. �താപ�
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മിഷ� 676-� ഉ�െ���ി നി�ഭയ േകരളം �ര�ിത േകരളം
പ�തിക� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് മിഷ� വഴി നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ��
ന�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തികൾ സംബ�ി� �പേരഖ ത�ാറാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്?

സം�ാന േപാലീസിെല േമാേ�ാ� �ാ�േ�ാ��് വിഭാഗം

2070. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസി�  േമാേ�ാ�  �ാ�േ�ാ��് വിഭാഗം എ�ാ� നിലവി�
വ�െത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഇൗ വിഭാഗ�ി�  എ�ാ ജി�കളി�ം സാേ�തികേയാഗ�ത��
ഉേദ�ാഗ��  ആവശ��ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�, ജി�കളി�  ��ത ത�ിക
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അ�വദി�വാേനാ,  നിലവി�  സാേ�തികേയാഗ�ത�� േകാ��ാ�ലറി
വിഭാഗ�ി�  വ��് െച�� ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�വാേനാ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല സി�ി േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട
ഒഴി�ക�

2071. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല സി�ി േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  സിവി�  േപാലീസ്
ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക� നിക�ാെത കിട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�ാ സാ�ധേസനയി� നി�ം െകാ�ം സി�ി േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�
അവസാനമായി �ാ��� നട�ിയത് എേ�ാഴാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െകാ�ം ജി�യിെല സി�ി േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല ഒഴി�ക� നിക��തി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�ത� തട�ലി� പാ��ി�െ��വ�െട എ�ം

2072. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഇ�വെര ക�ത� തട�ലി�
പാ��ി�െ��വ�െട എ�ം എ�െയ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാ�ഹ�വി���വ��നം തടയ�  നിയമ�കാരം ക�ത�  തട�ലി�
പാ��ി�െ��വ�െട എ�ം എ�െയ� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ കാലയളവി�  രജി��  െച� ഏെത�ാം േക�കളി�  � എ പി എ
�മ�ിയി�െ�� വ��മാ�ാേമാ?

േജായിസ് േജാ��് എം.പി.�െട പരാതി

2073. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തെ� െെകേയ�ം െച� ഇ��ി ഡി.സി.സി.  �സിഡ�് േറായ്.  െക.

പൗേലാസിെനതിെര നടപടിെയ��ണെമ�ാവശ�െ��് േജായിസ് േജാ��്
എം.പി. യി� നി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ ;
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(ബി) എ�ിൽ എ�്; ഏത് േപാലീസ് േ�ഷനിലാണ് പരാതി ലഭി�ത്; വ��മാ�ാേമാ
;

(സി) ��ത പരാതി�െട അടി�ാന�ി�  േപാലീസ് സ�ീകരി�
�ട�നടപടികെളെ��ാം ; വ��മാ�ാേമാ ?

ഇ��ാ റിസ�� ബ�ാലിയ� കമാ�േഡാ വിംഗ്

2074. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��ാ�ം േക� സ��ാ�ം സം��മായി �പം ന�കിയ ഇ��ാ
റിസ�വ് ബ�ാലിയ�  കമാ�േഡാ വിംഗി�  എ� േപ�  ശാരീരിക �മത
പാ�ായിെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതി� േകരള�ി� �ര��് നിയമന ഉ�രവ് ലഭി�വ� എ�െയ�ം ��ത
ലി�ി� ഇനി അവേശഷി��വ� എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ലി�ിെ� കാലാവധി അവസാനി��ത് എ�ാണ്;  േശഷി��വ��്
അടിയ�രമായി നിയമനം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി

2075. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയിെല �ിമിന�  േകസി�  ഉ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര
അവ�െട ഭാഗം �ടി േക�േശഷം ആവശ�െമ�ി� ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ജന�േളാട്, േപാലീസ് േസനാംഗ�� േമാശമായി െപ�മാ��� സംബ�ി�
പരാതികളി� നടപടി സ�ീകരി�വാ�� അധികാരം �ടി േപാലീസ് കം�യി�്
അേതാറി�ി�് ന��േമാ?

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട വാഹന പരിേശാധന

2076. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട വാഹന പരിേശാധന�മായി ബ�െ��് പരാതിക�
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) വാഹന പരിേശാധനക�  നട�േ�ാ�  പാലിേ�� മാ�� നി�േ�ശ��
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എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ക�ാമറ ചി�ീകരണം ഇ�ാെത വാഹന പരിേശാധന നട�ി യാ��ാെര
��ി��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�െട നി�േ�ശം മറികട�് വാഹന പരിേശാധന
നട�ിയ എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് ജി�
തിരി�് അറിയി�േമാ:

(ഇ) സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�െട നി�േ�ശം ലംഘി�് പരിേശാധന
നട�ിയാ�, നിയമനടപടികളി�  നി�ം യാ��ാെര ഒഴിവാ�ാ�  സ��ാ�
ത�ാറാ�േമാ?

േപാലീസ് ഡി�ാ��്െമ�ി� ജീവന�ാരിയായ ഷീല�ം സ�േ� വ��ി� േജാലി��
സേഹാദരി സജിത�ം െകാ��ലിശ�് പണം കടം െകാ�� സംഭവം

2077. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം േചേ�ാ�േകാണം മഠ�ി� വീ�ി� േപാലീസ് ഡി�ാ��്െമ�ി�
ജീവന�ാരിയായ ഷീല�ം സ�േ� വ��ി� േജാലി�� സേഹാദരി സജിത�ം
െകാ��ലിശ�് പണം കടം െകാ���ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) 2013 െമയ് 12- � തീയതി ഓ�േറഷ� �േബരയി�െട ഇവ�െട വീ�ി� നി�ം
പിടിെ��� ഡയറി�െട�ം ഒ�ി� െവ�േപ��ക�ം ലഭ�മാ�െമാ ?

��, േകാേളജ് പരിസര�ളി� നിേരാധിത ഉ����െട വി�ന തട��തിന് നടപടി

2078. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��, േകാേളജ് പരിസര�ളി�  നിേരാധിത ഉ����െട വി�ന�ം
മദ�-മയ�മ��് വി�ന�ം ക�ശനമായി തട��തിന് സ�ീകരി�വ��
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ികളി� മയ�് മ��് എ�ി�� �ഢസംഘ�െള ��ാ ആ�ി�
ഉ�െ���ി അമ�� െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി �േത�ക ��ാഡിെന നിയമി�േമാ?

ക�ഡി മരണം
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2079. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ� വെര എ� ക�ഡി
മരണ�� ഉ�ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ഡി മരണം തട��തി�� സ�ീകരണ�െള സംബ�ി�്
വിശദമാ�ാ� ��ീം േകാടതി ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിന് മ�പടി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആ മ�പടി എ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

സഫീദ�െട മരണം സംബ�ി� േകസ്

2080. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് അ�ല�റ േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി�െ�� പാറ��ിയി�
2014 ഒേ�ാബ� 3 -ന് സഫീദ എ� �ീ മരണെ���മായി ബ�െ��് േകസ്
രജി��  െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �തികളാണ് േക�ി�  ഉ�ത്;
ആെരെയ�ി�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ;

(ബി) സഫീദ�േടത് ��ഹമരണമാെണ�് സംശയി�ാ� കാരണെമ�ാണ്; ��ത
േകസ് ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷി�ണെമ�് ആെര�ി�ം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

േലാ�� േപാലീസ് േസനയിെല ഉേദ�ാഗ�യ�ം സംബ�ി�്

2081. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ഒ�രവ�ഷ�ിേലെറയായി േലാ�� േപാലീസ് േസനയി� സീനിയ�
സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�, എ.എസ്.ഐ.,  എസ്.ഐ.,  ത�ികകളി�
െ�േമാഷ� ന ട��ിെ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േപാലീസ് േസനയിെല എ.ആ�, െക.എ.പി. വിഭാഗ�� ത�ി� സീനിേയാരി�ി
സംബ�മാ��ായി�� േകസിെ� േകാടതിവിധി എെ�ാെണ�ം ഈ വിധി
നട�ാ�ിയി�േ�ാ എ�ം ഇെ��ി�  കാരണെമെ��ം വ��മാ�േമാ  ;

��ത േകാടതി ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ��ത വിധിെയ �ട��് േപാലീസ് ഡി�ാ��െമ�ിെല ബ�െ�� േസനാ
വിഭാഗ��െട സീനിേയാരി�ി ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം ഇതിെ�
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�ട�നടപടിക� ഏ�ഘ�ംവെര ആെയ�ം െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) താ� റാ�ി�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് അ�ഹതെ�� �ാന�യ�ം
ലഭി�ാ���ലം അവ��് ലഭിേ�� ആ��ല���  ന�െ��ക�ം താ�
റാ�ി�  വിരമിേ��ിവരിക�ം െച�� കാര��ം ഇത് ഉേദ�ാഗ�രി�
അസം��ി ഉ�ാ�െമ� കാര��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) േപാലീസ് േസനയി�  �ംഭനാവ�യിലായ െ�േമാഷ�  നടപടിക�
ത�രിതെ���ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ  ;  എ��ത�  െ�േമാഷ�
നടപടിക� നട�ാ�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

ക�� ജി�യിെല വിവിധ േപാലീസ് േക�കളിെല �തികെള സംബ�ി� വിവരം

2082. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല െവ��ായി സ�േദശികളായ �േണാബ്, േ�ംജി�്, ഓട�ടവ്
സ�േദശികളായ �ീജി�്,  ലാ� േകാ�ം സ�േദശിയായ നിധീഷ്
എ�ിവ�െ�തിെര ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� എ� േക�ക� വീതം
രജി�� െച�ി��് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േക�ക�െട വിശദാംശ��ം േക�ക�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി�ം ഇനം
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമ�േക�കളി� �തിയായി�� ആ�െട വീ�ി� നി�ം �ീ� േബാംബ്, ച�നം,
െകാ�വാ� എ�ിവ േപാലീസ് കെ����മായി ബ�െ��് േകസ് രജി��
െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആഭ��ര കലാപ��

2083. �ീ.എ.എ.അസീസ്
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം സം�ാന�് എ� ആഭ��ര
കലാപ�ളാണ് നട�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) ആഭ��ര കലാപ��  ����ി അറി��തി�ം,  അമ�� െച��തി�ം
ആഭ��രവ��് സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ?
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കായം�ളം പ�ണ�ിെല ഗതാഗത ���്

2084. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം പ�ണ�ിെല ഗതാഗത ���ി� പരിഹാരമായി കായം�ളം  -  KP

േറാഡി�  േപാലീസ് േ�ഷ�  ജം�ഷനി�  �ാഫിക് സി��  ൈല�്
�ാപി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വീ�ക� േക�ീകരി�� ���ത��ൾ

2085. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പക�  സമയ�േപാ�ം സ��ം വീ�കളി�  നി�ഭയം ജീവി�ാ�  കഴിയാ�
അവ� സം�ാന�് നിലനി���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ� േശഷം വീ�ക� േക�ീകരി��
ആ�മണ���ം,  േമാഷണ���ം ആനാശാസ� �വ��ന���ം
വീേധയരായി എ� േപ� മരണെ��ി��്; ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി�  എ� േക�കളി�  �തികെള കെ��ിയി��്;  എ� േക�കളി�
കെ��വാ��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ാ�െട ആ�മണ�ിന് വിേധയരായി മരണെ��വ�െട ��ംബ�ിന്
എെ�ാെ� ആശ�ാസ /ധനസഹായം ലഭ�മാ�ിയി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം ���ികളി�  പെ���് �തികളായ ആഭ��ര വ��ിന് കീഴിെല
ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാം; ഇവ�െ�തിെര ക�ശനമായ എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

അ�മാലി, കാലടി, െന��ാേ�രി സ��ി� േ�ഷ�ക�െട കീഴിെല വാഹന
അപകട��ം �ാഫിക് ���ത���ം സംബ�ി� കണ�്

2086. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2006-2014  കാലയളവി�  IPC  279,  337,338,  304(a)  �ട�ിയ വിവിധ
വ��ക�  �കാരം എ� വാഹന അപകട��ം മ�് �ാഫിക് ���ത���ം
റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

89 of 152 Sunday 30 November 2014 02:10 PM



(ബി) ��ത വാഹനാപകട��െട�ം �ാഫിക് ���ത���െട�ം ബാ�ല��ം
വ��ി�വ�� ഗതാഗത���ം കണ�ിെല��് അ��ല റിേ�ാ��ക�
സമ��ി�െ��ി�ം എം.സി. േറാ�ം േദശീയപാത�ം സംഗമി�� അ�മാലിയി�
�ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി��തി��ാ�� കാലതാമസ�ിെ�
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇനി�ം ���ീകരി�വാ�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ; ��ത േ�ഷ� എ�േ��് ആരംഭി�വാ� സാധി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ജനെെമ�ി �ര� പ�തി സംബ�ി�് െസമിനാ�

2087. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, �ഡി �യിസ്
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജനെെമ�ി �ര� പ�തി�െട ഭാഗമായി നിയമ വി��മായി
അമിത പലിശ�് പണം ന���വെര േനരി��തിെന സംബ�ി�് െസമിനാ�
സംഘടി�ി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) െസമിനാറി� ച�� െച�െ��ത് എെ��ാം വിഷയ�ളാണ്  ; വിശദാംശ��
വ��മാ�ാേമാ

(സി) െസമിനാറി�  പെ���ി��ത് ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളി�  നി��വരാണ്  ;

വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) െസമിനാറി�  ച��െച� വിഷയ��െട കാര��ി�  എെ��ാം �ട�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത് ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ൈ�വർമാർ മദ�പി�ി�േ�ാ എ�് കെ���തി�� നിലവിെല സംവിധാനം

2088. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013, 2014 എ�ീ വ�ഷ�ളി� ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� േറാഡ് അപകട��
റിേ�ാ��് െച�െ��ി��്; എ� മരണ�� ഉ�ായി��്; പരിേ��വ� എ�;

(ബി) ഈ അപകട�ളി�െ�� െെ�വ�മാരി�  എ� േപെര മദ�പി�ി�േ�ാ
എ�റിയാ�� പരിേശാധന�് വിേധയരാ�ിയി��്;  അവരി�  എ� േപ�
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മദ�പി�തായി കെ��ിയി��്;
(സി) വാഹനേമാടി��വ�  മദ�പി�ി�േ�ാ എ� കെ��ാ�  പരിേശാധന

നട�ാ�� നിലവിെല സംവിധാനം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സംശയാ�ദമായ എ�ാ േക�കളി�ം പരിേശാധന നട�ാ�� ഉപകരണം
േപാലീസി� ന�ക�ം പരിേശാധന ക�ശനമാ�ാ�  നി�േ�ശം ന��ക�ം
െച�േമാ?

െകാലേ�സ് �തി േക� ആഭ��രവ��് മ�ിെയ സ�ീകരി��തിന് ഇടയായ
സാഹചര�ം

2089. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാേ�ാേ�ാ�ം ���് െ�ാസിജിയ�ം മറികട�് െകാലേ�സ് �തി�ം
ച�ന���ട�് േകസി�  ജയിലി�  കിട�യാ�ം േക� ആഭ��രവ��്
മ�ിെയ സ�ീകരി��തിന് ഇടയായ സാഹചര�ം എ�െന��ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ിൽ േക� േസന�് യഥാവിധം വിവരം ന���തി�  വീ�
വ��ിയ സം�ാന േപാലീസിെ� നടപടി പരിേശാധി�ി�േ�ാ  ;

���ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

നിരാേ�പ പ�ം ന�കി പി�വലി� �ിമിന� േക�കൾ

2090. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഇ�വെര നിരാേ�പ പ�ം
ന�കി പി�വലി� �ിമിന�  േക�ക�െട എ�ം എ�;  അവ ഏെത�ാം;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�� േക�കേളെത�ാം;
വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല കവ�� േക�ക�

2091. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പാല�ാട് ജി�യി� ഈ വ�ഷം എ� കവ�� േക�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��്;
(ബി) ഏെത�ാം തര�ി�� കവ�� േക�കളാണ് റിേ�ാ��് െച�െ��ി��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) കവ�� േകസി�െ�� ��വ�  �തികേള�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

േപാലീസി� വ�ാപകമായ �ിമിന�വ��രണം

2092. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസി�  വ�ാപകമായ �ിമിന�വ��രണം നട��െവ� മാധ�മ
വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ിമിന�കളായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദീകരി�േമാ; ഇതിെ� അടി�ാന�ി� നടപടി�് വിേധയരായ േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ��െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േകരള�ിെല േപാലീസ് േസന�് സമയബ�ിതമാ�ം നി�ിത ഇടേവളകളി�ം
സമ��ം ശാ�ീയ�മായ പരിശീലനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
ഇ�ാര�ം പരിഗണി�് ഓേരാ വ�ഷം ��ത പരിശീലന�ിനായി കല��
�സി�ീകരി�േമാ; ഇതിനായി വ��മായ േ�ാജ�് ത�ാറാ�ി നട�ിലാ�േമാ;

വിശദ വിവരം ന��േമാ?

നിർഭയ�െട �വർ�നം

2093. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീകെള�ം ��ികെള�ം പാ��ി�� �ാപനമായ നി�ഭയ�െട �വ��നം
കാര��മമ� എ� വ�ത സ��ാരിെ� ��യി�െ��േവാ;

(ബി) എ�ി� ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം നി�ഭയയി� നി�ം നാളി�വെര
കാണാതായവ� എ�;  േപാലീസ് എ� േപെര കെ��ി;  ഇനി എ� േപെര
കെ��വാ��്;  എ�െകാ�ാണ് ഇവെര കാണാതാ��ത്;  ഇ�രം
കാണാതാക�  ഇ�ാതാ�ാ�  ആഭ��രവ��് ശ�മായ എ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ം; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) നി�ഭയ�െട �വ��ന�ിന് നിേയാഗി�ി�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��
ആെര�ാം; ഇവരി� �വ��ന�ളി� വീ� വ��ി നടപടി�് വിേധയരായവ�
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ആെര�ാം;  ഇ� എ�ി�  േപാലീസിെ� േമ�േനാ�ം നി�ഭയ േക��ളി�
നട�ാ� ആഭ��രവ��് എ� നടപടി സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നി�ഭയയി�  െവളിയി��വ�െട ഇടെപട�ക�  നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്
��മ�രീതിയി�  പരിേശാധി�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�വാ�ം ആഭ��രവ��്
േപാലീസിന് നി�േ�ശം ന��േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നി�ഭയയി�  24  മണി��ം വനിതാ േപാലീസിെ� േസവനം ലഭ�മാ�ാ�ം
നി�ഭയയിെല അേ�വാസിക�െട തിേരാധാനം ഒഴിവാ�ാ�ം എ� നടപടിക�
ആഭ��രവ��് സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്)നി�ഭയയിെല നിയമവി�� �വ��ന��  തട��തി�ം �വ��നം
െമ�െ����തി�മായി ഏെത�ാം ജന�തിനിധിക�  പരാതിക�  ആഭ��ര
വ��ിന് ന�കി; എ� നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

രാ�ീയ െകാലപാതക�ൾ

2094. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2012 െമയ്  31 ന് േശഷം േകരള�ി� നട� രാ�ീയ െകാലപാതക��െട
വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�േമാ;  െകാ�െ��വ�െട�ം �തികളായവ�െട�ം
രാ�ീയ ബ�ം വിശദമാ�േമാ;�തികെള പിടി�ടിയതിെ� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ; ഓേരാ �തിക�െ�തിെര�ം �മ�ിയ വ��ക� വിശദമാ�േമാ;

സ��ാര് സർ�ീസി�� �ീക�� േനെര�� അതി�മ��

2095. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്�ീക�� േനെര�� അതി�മ��  വ��ി� വ��തായി
ആഭ��രമ�ി തെ� ��ാവന നട�ാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ�  സേബാഡിേന�് സ��ീസി�ം േ��് സ��ീസി�ം
ഇതിനകം എ� പരാതിക�  ലഭി�ി�െ��ം അതി�  എ�െയ��ിന്
നടപടിെയ��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

േപാലീസിെ� െെ�ം െറേ�ാ��സ് ബ�േറാ കണ�്
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2096. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസിെ� െെ�ം െറേ�ാ��സ് ബ�േറാ�െട ഏ��ം �തിയ
കണ��സരി�് കഴി�  9  മാസ�ിനിടയി�  േകരള�ി�
ബലാ�ംഗ�ിനിരയായ �ീക� എ�;

(ബി) ഇതി� ഒ�വയ�ി�ം പതിേന� വയ�ി�മിടയി��വ� എ�;

(സി) ഇൗ കാലയളവി��ി� ആ���ിക�െ�തിെര�� പീഡന�� എ�െയ�ം
റിേ�ാ��് െച�;

(ഡി) ഇ�രം േക�കളി� േപാലീസ് കഴി�  9 മാസ�ിനിടയി� എ� േക�ക�
രജി�� െച�; ഇതി� എ� േക�കളി� �തികെള അറ�് െച�; ആയതി�
എ�േപെര േക�് വിചാരണ ���ിയാ�ി ജയിലിലട�;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇതി�  �തികളായ സ��ാ�/അ��സ��ാ�/െപാ�േമഖല/െഎ.�ി.
/സ�കാര�േമഖലാ ജീവന�ാ�  ആെര�ാെമ�ം,  ഇവ�െ�തിെര ക�ശനമായ
എെ�ാെ� നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� �േബര

2097. �ീ.എസ്.ശർ�
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, സി.���
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജന�െള െകാ�യടി�െകാ�ിരി�� അനധി�ത പണമിടപാ�കാ�ം
െകാ��ലിശ�ാ�ം വ�ാപകമാ��ത് ഫല�ദമായി നിയ�ി�ാ�  സ��ാ�
ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) ഓ�േറഷ� �േബര �വ��നമാരംഭി�േ�ാ�� സാഹചര��� തെ�യാണ്
ഇേ�ാ�ം നിലനി���ത് എ� കാര�ം ��യിൽ െ��ി�േ�ാ;  അത്
എ�െകാ�ാെണ�് സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ക�����  പലിശ�ാരി�  ചില�െ�തിെര ഓ�േറഷ�  �േബര �കാരം
എ��വ� നടപടികളി�  പ��ക�  ഏെറ ഉ�ായി��തിനാ�  �തി
േച��െ��വ�  നിയമനടപടികളി�  നി�ം ര�െ��െകാ�ിരി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

94 of 152 Sunday 30 November 2014 02:10 PM



(ഡി) ഭരണ േന�ത��ി��വ�മായി അ�� ബ�ം �ല���
െകാ��ലിശ�ാരിേല�് അേന�ഷണം എ�െമ� ഘ��ി�, ഓ�േറഷ�
�േബര അ�ിമറി�െ��താ�� ആേ�പെ��റി�് സ��ാ�
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  പ��ക�  ഇ�ാെത�ം �ഖം േനാ�ാെത
നിയമാ��തമാ�ം േക�ക�  എ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�
ത�ാറാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� �േബര

2098. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഓ�േറഷ� �േബര ക�ാ�യി� �കാരം  2014 ഒേ�ാബ� �ത� നവംബ� 30

വെര മാ�മായി എ� േക�ക� എ��ി��് വ��മാ�ാേമാ?

വിജില�സ് േകസി� �തിയായി�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െന െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ി� വിജില�സ് ഓഫീസറായി നിയമി�ത് സംബ�ി� വിവരം

2099. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�സ് േകസി�  �തിയായി�� ഏെത�ി�ം േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ന്
വിരമി�തി�േശഷം ഏെത�ി�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ി�  വിജില�സ്
ഓഫീസറായി നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏത്
ഉേദ�ാഗ�നാണ�ം ഏത് െപാ�േമഖലാ �ാപന�ിലാണ് നിയമനം
ന�കിയി��െത�ം െവളിെ���േമാ;  ��ത ഉേദ�ാഗ�െനതിെര
സ��ീസിലി��േ�ാ�  ഏെത�ാം േക�കളാണ് ചാ��് െച�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ�െനതിെര അേ�ഹ�ിെ� ഔേദ�ാഗിക
കാലയളവി��ായി�� ഏെത�ി�ം ആേരാപണ��
െതളിയി�െ��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വിജില�സ് േകസി�  �തിയായി�� ഒരാെള വിജില�സ് ഓഫിസറായി
നിയമി��ത് ശരിയായ നടപടിയാെണ� ക���േ�ാ?

�ിമിന� �ാ�ിംഗ് ആ�ഡ് െന�് വ��് സി�ം സം�ാന�് നട�ിലാ��തിന്
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നടപടി

2100. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, �ി.എ�. �താപ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപ�തിയായ �ിമിന� �ാ�ിംഗ് ആ�ഡ് െന�് വ��് സി�ം നിലവി�
സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം �േഖന എെ��ാം ല���ളാണ്
ൈകവരി�വാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ��ത പ�തി എ�െനയാണ് നട�ാ�വാ�േ�ശി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) രാജ�െ� എ�ാ േപാലിസ് േ�ഷ�കെള�ം ബ�െ�� മ�് ഓഫീ�െകള�ം
ക���� �ംഖല വഴി ബ�ി�ി��തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി�
ഉൾെ���ിയിരി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

�ിമിന� േക�കളി� ഉ�െ�� സ��ാ� ജീവന�ാ�

2101. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ� േശഷം �ിമിനൽ േക�കളിൽ ഉ�െ��
സ��ാ� ജീവന�ാ�െട എ�ം എ�െയ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േപ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് അഴിമതി,  ൈക�ലി േക�കളി� ഉ�െ�� എ�
സ��ാ�  ജീവന�ാ�  ഉെ��ം അതി�  ഉ�െ�� േപാലീ�കാ�െട എ�ം
എ�െയ�ം �േത�കം തിരി�് ന��േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സെ��ഷനിലായ സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട
എ�ം എ�െയ�ം അതി�  എ� േപാലീ�േദ�ാഗ��  ഉെ��ി�െ��ം
അറിയി�േമാ?

�മസമാധാന പരിപാലന�മതല�ം ��ാേന�ഷണ�മതല�ം �േത�കമാ��
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2102. �ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, വ��ല കഹാ�
,, െക.�രളീധര�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മസമാധാന പരിപാലന�മതല�ം ��ാേന�ഷണ�മതല�ം
�േത�കമാ��തിെ� ഉേ�ശ�ല����  എെ��ാമാണ്;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിന് എെ��ാം േക�സഹായ�ളാണ് ലഭി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

മ�ഷ�ാവകാശ സംര�ണ നിയമം

2103. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, എം. ഹംസ
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ� അ�ീ� അധികാരി ആവാ� സം�ാന േപാലീസ്
േമധാവി �മി��െത�് മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ� താ�ീത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രെമാ� താ�ീത് ന�ാനിടയായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ�ഷ�ാവകാശ സംര�ണ നിയമ�കാരം ക�ീഷ�  �റെ��വി��
ഉ�ര�ക�  നട�ാ�ാ�  േപാലീസ് േമധാവി ത�ാറാകാതി��ത്
എ�െകാ�ാണ് ; സ��ാ� നിലപാ�ം നിയമവ�വ�ക�ം െവളിെ���ാേമാ?

രജി�� െച� േപാലീസ് േക�ക�

2104. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�് നാളി�വെര സം�ാന�് രജി��
െച� എ� േപാലീസ് േക�ക� പി�വലി�ാ� സ��ാ� നിരാേ�പ പ�ം
ന�കിെയ�് െവളിെ���ാേമാ;  ഇതിെ� േപാലീസ് ജി� തിരി�് കണ�്
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ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� േപാലീസ് വാദികളായ എ� േക�ക�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) വിശ�ഹി� പരിഷ�് േനതാവ് �വീ�  െതാഗാഡിയ�െട വ��ീയ
വിേദ�ഷ��ാ�� �സംഗ�ിെനതിെര എ�� േകസ് സ��ാ�
പി�വലി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  ആ�െട അേപ� �കാരമാണ് തീ�മാനെമ��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ േക�് പി�വലി���മായി ബ�െ��് േപാലീസ് ന�കിയ റിേ�ാ��ിെ�
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

രജി�� െച� േക�ക�

2105. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�് നാളി�വെര സം�ാന�് േമാഷണം,
പിടി�പറി,  കവ��,  ഭവന േഭദനം എ�ീയിന�ളി� എ� േക�ക� രജി��
െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി� േമാഷണം, കവ��, പിടി�പറി, ഭവന േഭദനം എ�ിവ�ിടയി�
എ� േപ� െകാ�െ��ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ?

േഫാറ�സിക് ലാബിെ� �വ��നം

2106. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഫാറ�സിക് ലാബിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േഫാറ�സിക് പഠനം ���ിയാ�ിയവ��് പരിശീലന�ിന് ലാബി�
സൗകര�ം െച�െകാ��േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പരിശീലന�ിന് എ� േപ��്
േഫാറ�സിക് ലാബി� സൗകര�ം െച� െകാ��ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

ക�േ�ഷ� സംഘ�� നട�ിയ ആ�മണം

2107. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

98 of 152 Sunday 30 November 2014 02:10 PM



(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഇ�വെര ക�േ�ഷ� സംഘ��
നട�ിയ ആ�മണ�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�  റിേ�ാ��്
െച�ി�െ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��തസംഭവ�ളി� എ�േപ� െകാ�െ��ി�െ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ ആ�മണ��മായി ബ�െ��് എ� �തികെള അറ�് െച�; എ�േപ�
അറ�് െച�െ�ടാ�  ബാ�ി��്;  അറ�് െച�െ��വരി�  എ�േപ�
ശി�ി�െ��; എ�േപെര െവ�െതവി�; വ��മാ�േമാ?

െെമ��റ് േലബേറ�് രജി�ർ

2108. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം െെമ��റ് േലബേറ�് രജി��
��ി��േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) ��ത രജി�റി� ഉ�െ�ാ�ി�ിരി�� വിവര�െള സംബ�ി�് വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) ��ത രജി�റിെല വിവര�� യഥാസമയം അ�േഡ�് െച�ാ�േ�ാ ; അതിന്
�മതലെ���ിയിരി��ത് ഏത് കാ�ഗറിയിെല ഉേദ�ാഗ�െനയാണ്  ;

വിശദമാ�ാേമാ ?

അനധി�തമായി പണമിടപാട് നട�� �ാപന��െ�തിെര നടപടി

2109. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനധി�തമായി പണമിടപാട് നട�� എ� �ാപന��
�വ��ി��തായി ഇ�വെര കെ��ിയി�െ��് ജി� തിരി�
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�ളള എ� �ാപന�ളി�  േപാലീസ് െറ�� നട�ിയി��്;
എ�േപെര അറ� െച�;  എ� �പ പിടിെ���;  ജി� തിരി�� കണ�്
ന��േമാ;

(സി) എ� േക�ക�  രജി��  െച�;  എ� േക�ക�  േകാടതിയിെല�ി;  എ�
േക�കളിേ�� വിചാരണ ആരംഭി�;

(ഡി) ��ത േക�കളി� ജാമ�ം ലഭി�ാെത നിലവി� എ� േപ� ജയിലി�െ��്
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വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േ�ഡ് മാഫിയ�െട ഭീഷണിെയ�ട��് എ� േപ� സം�ാന�് ആ�ഹത�
െച�ി��്; ജി� തിരി�� കണ�് ന��േമാ;

(എഫ്)രാ�ീയ പാ��ികളി�െ�� എ�േപ�  ഇ�രം േക�കളി�  �തിയായി��്;
അവ�  �തിനിധാനം െച�� പാ��ി�ം അവ�െട േപ�ം േമ�വിലാസ�ം
വ�കതമാ�േമാ;

(ജി) േപാലീ�കാ� ഉ�െ�െട�� എ� സ��ാ� ജീവന�ാ� ഇ�രം േക�കളി�
ഇതിനകം �തി േച��െ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ക�േ�ഷ� സംഘ��െട �വ��ന��

2110. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�തി�േശഷം നാളി�വെര ക�േ�ഷ� സംഘ��െട
ആ�മണ���് വിേധയരായവ� എ�;  ഇത് സംബ�ി�് എ� േക�ക�
രജി��  െച�;  ഇ�മായി ബ�െ��് എ� േപ�  മരണെ��;വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ാ�െട ആ�മണം �ലം മരണെ�� െപാ�ജന��, േപാലീസ്
ഉ�െ�െട�� സ��ാ� ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാം; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ���ത�ം െച� ക�േ�ഷ�  സംഘ�ിെല എ� േപെര നാളി�വെര
ആറ�് െച�് നിയമ നടപടിക� ���ിയാ�ി ജയിലിലട�;ഇതി� എ� േപെര
ഇനി�ം പിടി�ടാ��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  വ�േശഷം ക�േ�ഷ�  സംഘ��െട
ആ�മണ���ിരയായവ�ം െകാ�െ��വ�െട ബ��ളായ വ�മായ
ആ�െ��ാം ആശ�ാസ സഹായം ലഭ�മാ�ി; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ക�േ�ഷ� സംഘ��മായി ബ���് എ�് കെ��ിയ ആഭ��ര വ��ി�
കീഴിെല ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാം എ�ം ഇവ�െട േപരി� എ� േക�ക� വീതം
രജി��  െച�ി�െ��ം ഇവ�െ�തിെര ആഭ��ര വ��് എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്)മ�് സ��ാ� സ��ീസിെല ആർെ�ാെ� ഇ�രം ക�േ�ഷ� സംഘ��മായി
ബ���് എ�് േപാലീസ് കെ��ിയി��്; ഇവ�െ�തിെര എ� േക�ക�
രജി�� െച�; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?
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കം�യി�് അേതാറി�ിക�

2111. �ീ.െക.വി.അ�ൽ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ീംേകാടതി നി�േ�ശ�കാരം സം�ാന�് നിലവി�  വ� കം�യി�്
അേതാറി�ിക��് ��പാെക ഇതിനകം ലഭി� പരാതിക�  എ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) അവയി� തീ��് ക�ി�െ��വ എ� ;

(സി) ��ത അേതാറി�ി�െട �വ��നം ഉറ�ാ�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ ; ഇ��ി�
കാരണം െവളിെ���ാേമാ ;

(ഡി) േപാലീസ് അേതാറി��െട �വ��ന�ിന് വിഘാതമാ�� സ��ാ�
തീ�മാന�� തി��ാ� തയാ��േമാ ?

സം�ാന�് െകാലപാതകേ��കൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ

2112. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷംസം�ാന�് നട�ി��
െകാലപാതക�ളിൽ  ,  ��ാ ആ�മണം,  മാഫിയാ ആ�മണം,  മത���,

ധനാപഹരണം എ�ീ വിഷയ��മായി ബ�െ��് എ� േപ�
ഇരയാ�െ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

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

അേന�ഷണം ���ിയായി ��പ�ം സമ��ി� േക�കെള�; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിചാരണ ���ിയായ േക�കെള�;  ശി�ി�െ�� �തികെള�;

വി�യ�െ��വെര�; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അേന�ഷണം സി.ബി.ഐ.-�് ൈകമാറിയ േക�കെള�െയ�് വ��മാ�േമാ?

െപ��ള�് േപാലീസ് ഔ�് േപാ�്

2113. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ുഴ ജി�യിെല വടേ� അ��� ദ�ീപ് പ�ായ�ായ െപ��ളം, ��ാ-

മയ�മ��് സംഘ��െട താവളമാെണ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഇത് പരിഹരി��തി�ം ദ�ീപിെല ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം സംര�ണം
ന���തി�മായി െപ��ളം ദ�ീപ് േക�മാ�ി ഒ� േപാലീസ് ഔ�് േപാ�്
�ാപി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മാേവായി�് സാ�ി��ം

2114. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് മാേവായി�് സാ�ി��ം കെ��ിയി�ം ഇ�വെര ഒ�
മാേവയി�ിെന േപാ�ം പിടി�ടാനാവാ� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദീകരണം ന�കാേമാ?

േലാകാ��െയ ശ�ിെ���ാ� ക�� പരിപാടിക�

2115. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാകാ��െയ ശ�ിെ���ാ�  എെ��ാം ക�� പരിപാടികളാണ്
ആ��ണം െച�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) നിലവി� ഇവ�െട �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ് ;
(സി) േലാ�പാ�  ബി�  �ാബല��ി�  വ�േ�ാ�  േലാകാ���് ��ത�

അധികാരം ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��ത്  ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ ?

മയ�മ��് മാഫിയ�ാരായ അന�സം�ാന െതാഴിലാളികെള കെ��ാൻ �േത�ക
സംഘം

2116. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി� പിടി�െ��� ക�ാവ് - മയ�മ��് -
മാഫിയ ��െക�ിന് പി�ി�  അന�സം�ാന െതാഴിലാളികളാെണ� കാര�ം
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��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിെല മയ�മ��് വ�ാപാര�ിെ� െമാ���വട�ാരായി മാ��
അന� സം�ാന െതാഴിലാളികെള പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ാ൯ െറയി�േവ
േ�ഷ�കളി�ം മ�ം �േത�ക സംഘ�െള നിേയാഗി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

റാണിേപാളിെ� ��ഹ മരണം

2117. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാര�ി �ാമപ�ായ�ി� കഴി� 14 വ�ഷ�ാലമായി പ�ായ�് െമ��ം
�ാ�ിംഗ് ക�ി�ി െചയ�  െപ��മായി�� റാണിേപാളിെ� ��ഹ മരണം
അേന�ഷി�ണെമ�് ആവശ�െ��് വിവിധ സംഘടനക�  നട�ിയ
�േ�ാഭ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ?

(ബി) റാണിേപാളിെ� ��ഹമരണം അേന�ഷി��തി�ം,
മരണ�ി��രവാദികളായവെര കെ���തി�ം,  ആവശ�മായ അടിയ�ര
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ഡ�്സ് േപാലീസ്അ�വദി��

2118. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� െവ�ില�ാറ ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി ��,
െകാടകര േഡാ�േബാേ�ാ എ�ീ ��കളി�  �ഡ�്സ് േപാലീസ്
അ�വദി��തി�ളള അേപ�കളി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�കാ�േദവി േ���ിന് സമീപം ഒ� േപാലീസ് േ�ഷ�

2119. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജകമ�ല�ി�  �ിതിെച�� േലാക�സി�മായ
ആ�കാ�േദവി േ���ിന് സമീപം ഒ� േപാലീസ് േ�ഷ� �ാപി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;
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(ബി) എ�ി� ആയ� സംബ�ി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

മാേവലി�രയി� �ാഫി�് �ണി�്

2120. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�രയി�  �ാഫി�് �ണി�് അ�വദി�േമാ;  അടിയ�രമായി
ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര സി ഐ ആഫീസ് പിരിധിയി� ക�േ�ഷ� ആ�മണ�� വ��ി�
വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  2014  �  നട� ക�േ�ഷ�  ആ�മണ��
എ�;  എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;എ�യാ�കെള ക�ഡിയി�
എ��ി��്;

(സി) രജി��  െച� േക�കളി�െ�� �തികെള പിടി�ടാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ; അടിയ�രമായി �തികെള പിടി��േമാ?

�ീക��ം ��ിക��ം േനെര�� െെലംഗികാതി�മ��

2121. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി�  9  മാസ�ിനിെട �ീക�ം ��ിക�മട�ം  1531  േപ�
ബലാ�ംഗ�ിനിരയായി എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത
േക�കളി�  എ�േപെര അറ�് െച�െവ�ം,  എഫ്.െഎ.ആ�. രജി��
െച�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീക��ം ��ിക��ം േനെര�� െെലംഗികാതി�മ��  തടയാ�  ഇൗ
സ��ാ� െെകെ�ാ�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ� പറയാേമാ;

(സി) പീഡന�ിനിരയാ��വ�െട െമാഴിക�െട അടി�ാന�ി�
േക�േന�ഷി��തി�ം �തികെള അറ�് െച��തി�ം േപാലീസ് വി�ഖത
കാണി��െവ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

െവ�ില�ാറയിെല േപാലീസ് േ�ഷേനാട് േച��് നി��ി�ി�ളള �റിസം ഇ�ഫ�േമഷ�
െസ��

2122. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) അതിര�ിളളിയി�  �റിസം േപാലീസിെ� കീഴി�  െവ�ില�ാറയിെല േപാലീസ്
േ�ഷേനാട് േച��് നി��ി�ി�ളള �റിസം ഇ�ഫ�േമഷ� െസ�� ഉ�ഘാടനം
കഴി�െവ�ി�ം �വ��നം ആരംഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�ഫ�േമാഷ�  െസ��  �വ��നം ആരംഭി��തിനായി അടിയ�ിര
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �റിസം േപാലീസിെ� �വ��നം കാര��മമാ��തിനായി ��ത�
വാഹന�� അ�വദി��തട��ളള സൗകര��� അ�വദി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

അ�ട�നടപടി�് വിേധയരായ േപാലീ�കാ�

2123. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നാളി�വെര േപാലീസ്
േസനയി�  സ�ഭാവ�ഷ��ിേനാ മ� ���ത���െട േപരിേലാ
അ�ട�നടപടി�് വിേധയരായ േപാലീ�കാ�െട എ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവരി�  പിരി�വിടെ��വ�ം സെ��ഷന് വിേധയമായവ�ം �ലം
മാ�ിയവ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി�  േപാലീ�കാ�  �തികളായ എ� �ീ പീഡനേ��ക�ം
ബലാ�ംഗേ��ക�ം രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സെ��ഡ് െച�െ�� എ� േപെര ഇതിനകം തിരിെ���ക ��ായി��്;
സ��ീസി� നി�ം �റ�ാ�െ��വെര�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഉേദ�ാഗ��ാ�െട അഴിമതി�മായി ബ�െ�� വിജില�സ് േക�ക�

2124. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉേദ�ാഗ��െട അഴിമതി�മായി ബ�െ�� വിജില�സ് േക�കളിൽ
ആ�െ��ാെമതിെരയാണ് േകസ് എ��െത�ം എ�ിെന�ാമായി�� േകസ്
എ��െത�ം ഉ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ� സ��ാ� ജീവന�ാ� തടവിലാ�െ��; ആെര�ാം;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എ� ഉേദ�ാഗ��മാ�െ�തിെര പിഴ �മ�ി; ആ�െ��ാെമതിെരയാണ് പിഴ
�മ�ിയത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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�ഖ�മ�ി�ം, മ�ിസഭയിെല അംഗ���ം എതിരായ അേന�ഷണം

2125. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�് നാളി�വെര �ഖ�മ�ി�ം, മ�ിസഭയിെല
അംഗ���ം എതിരായി വ� ഏെത�ാം െവളിെ����കളി�  േകാടതി
നി�േ�ശ�കാര�ം,  സ��ാ�  േനരി�ം ഏെത�ാം ഏജ�സികെളെ�ാ�്
അേന�ഷണം നട��തിന് തീ�മാനി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ അേന�ഷണ�ം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ീക�െ�തിരായ അതി�മ��

2126. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014 ജ�വരി �ത� നവംബ� വെര സം�ാന�് �ീക�െ�തിരായ എ�
അതി�മ�� റിേ�ാ��് െച�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട ജി� തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�വിശ�ാസ�ിെ� േപരി�� �ഷണ�ം അ�മ��ം

2127. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�വിശ�ാസ�ിെ� േപരി�� �ഷണ�ി�ം അ�മണ�ി�ം
ഇരയാ��ത് �ീകളാെണ�� വ�ത മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�രം സാ�ഹ�വിപ�് തട��തിന് നിയമനി��ാണം
ഉ�െ�െട�� നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ?

അ�മിസംഘ��െട�ം സംഘടനക�െട�ം സദാചാരപാലനം

2128. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സദാചാരപാലനം നാ�ി�  സ�യം ഏെ���് ജന��െട
സ�കാര�ജീവിത�ിേല� കട�ാ�മണം നട�� അ�മിസംഘ��െട�ം
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സംഘടനക�െട�ം ധാരാളം േക�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി�ം ഇ�രം
സംഭവ��െ�തിെര�ം സംഘ��െ�തിെര�ം �തികരി�ാ�ത്
എ�െകാ�ാെണ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�ം നിയമ�ം ഇ�രം സാഹചര��ി�  നി�ംഗത പാലി�ാ�
െപാ�സ�ഹ�ിൽ അ�മ��ം സംഘ�ന��ം വ�ാപകമാകാൻ
സാ��ത��തിനാൽ ഇ� സംബ�ി�് അടിയ�രമായി നിയമനി��ാണം
നട�വാ� ത�ാറാ�േമാ?

���ത����് ഇരയാ��വ��് ന�പരിഹാരം

2129. �ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ���ത����് ഇരയാ��വ��് ന�പരിഹാരം ന���
പ�തി�് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്;
(സി) ��ത പ�തിയി�െട സി.ആ�.പി.സി.  �കാരം എെ��ാം

ന�പരിഹാര�ളാണ് ന�കാ�േ�ശി��ത്;
(ഡി) പ�തി നട�ിലാ�ാൻ എെ��ാം നടപടിക�  എ��ി��്;  വിശദവിവര��

ന�കാേമാ ?

െപരിേ�ാ�കരയി� േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി�ാ� നടപടി

2130. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ിക മ�ല�ിെല െപരിേ�ാ�കരയി�  േപാലീസ് േ�ഷ�
�ാപി��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േ�ഷ�  അ�വദി��തിന് കാലതാമസം േനരി�� സാഹചര��ി�
താ��ാലിക േ�ഷ� സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� സംവിധാനം ഉ�ാ�േമാ?

ക�േനാ�േക�ക�
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2131. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ാെക എ� ക�േനാ�േക�കളാണ് നിലവി�  രജി��
െച�െ��ിരി��ത്;  ഇവയി�  എ� േക�കളാണ് വിവിധ േകാടതിക�െട
പരിഗണനയി��െത� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�േനാ�േക�ക�െട വിചാരണ�മാ�മായി �ാപി� എ� േകാടതികളാ�്
നിലവി��ത്; അവ ഏെത�ാം; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ േകാടതി�െട പരിഗണനയി�  എ� േക�കളാണ് നിലവി��െത�
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ� േകാടതിക�െട പരിഗണനയി�� ക�േനാ�േക��ടി ഇൗ �േത�ക
േകാടതി�െട പരിഗണനയി� െകാ�വ��തി� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വാഹനപരിേശാധന�� ഇ��െസ��� വാഹന��

2132. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് വ��ി�  വാഹനപരിേശാധന�ായി ഇ��െസ���
വാഹന�� (ടേയാ� ) വാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��തവാഹന��  വാഹനപരിേശാധന�പേയാഗി��വഴി  2014-�  എ�
നിയമലംഘന��  കെ��ി;  പിഴയിന�ി�  എ� �പ ലഭി�ി��്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ീക�െ�തിെര�ളള അ�മ��

2133. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ീക�െ�തിരായി നട� എ�
അ�മ�� സം�ാന�് റിേ�ാ��് െച�െ��ി��് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ീക�െ�തിരായ അ�മ��  തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) �ീക�െ�തിെര ഉ�ാ�� അ�മ��  അേന�ഷി��തി�ം നടപടിക�
ത�രിതെ����തി�ം ഭരണതല�ി� സ�ീകരി� മാ���� വിശദമാ�േമാ?
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അപകട�ളി�െ���വെര ആ�പ�ികളി� എ�ി��തി�ളള െചലവ്

2134. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അപകട�ളി�െ���വെര ആ�പ�ികളി�  എ�ി��തിെ� െചലവ്
േപാലീസ് വഹി�െമ� ആഭ��ര വ��മ�ി�െട ��ാവന നട�ി�
വ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) �ഖ�ാപനം അ�സരി�് നാളി�വെര എ� േക�കളിലായി, എ� �പ െചലവ്
വ�ക��ായി;

(സി) അപകട�ി�െ���വെര ആ�പ�ികളിെല�ി�ാ�� െചലവ് ഏത്
െഹഡി� നി�ാണ് െചലവഴി�ാ� തീ�മാനി�ിരി��ത്?

2013-2014 വ�ഷ�ളി� റിേ�ാ��് െച�െ�� വിവിധ േക�ക�

2135. �ീ.സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-�  സം�ാന�് റിേ�ാ��് െച�െ�� േറാഡപകട��, ഗാ�ഹിക
പീഡന��, �ിമിന�  േക�ക�, െകാലപാതക��, �ീക��േനെര��
അതി�മ�� എ�ിവ സംബ�ി� കണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) 2014  ജ�വരി  1  �ത�  മാ��്  31  വെര ഇ�രം എ� എ�ം റിേ�ാ��്
െച�ി��്;

(സി) 2014  ഏ�ി�  1  �ത�  ഒേ�ാബ�  31  വെര ഇ�രം എ� േക�ക�
ഉ�ായി��്?

േപാലീസ് േസനയി� �ീക��് 33% സംവരണം

2136. േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീമതി.െക.െക.ലതിക
,, െക.എസ്.സലീഖ
,, പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയി�  �ീക��്  33%  സംവരണം ഏ�െ���ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�മായ സ��ാ�  നിലപാ�ം നടപടിക�ം
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വിശദമാ�ാേമാ;  ഇതിെ� ഭാഗമായി ��തായി ��ി� ത�ികക� എ�;  പി.
എസ്. സി.െയ അറിയി� ഒഴി�ക� എ�;

(ബി) നിലവി�� േപാലീസ് േസനയി�  �ീക��� �ാതിനിധ�ം എ�
ശതമാനമാണ്;  ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഇത് എ� ശതമാനമായി
വ��ി�ി�ം. ഇ�ാര��ി� േക� സ��ാ� ന�കിയ നി�േ�ശം എ�ായി��;

(സി) േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  �ീ സൗ�ദപര�ം നീതി നി��ഹണം നട�ാ���ം
ആ��ം നി�ഭയം കട� െച�ാ���മായ േക��ളാ�ി മാ�ാ�
ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) മറി�� �ര�ഭവ���ിരയായവരാ�  ആേരാപി�െ�� േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

െക.എ.പി. 4-� ബ�ാലിയനിെല േപാലീസ് േകാ��ബി�മാ�െട ഒഴി�ക�

2137. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എ.പി.4-� ബ�ാലിയനി�  െക.എ.പി.  1-� ബ�ാലിയനി�  നി�്
താ��ാലിക അടി�ാന�ി�  േപാലീസ് േകാ��ബി�മാെര
നിയമി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ നിയമനം െക.എ.പി.  4-� ബ�ാലിയെ� റാ�് ലി�ി��
ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട അവസരം ന�െ���െമ� വിഷയം
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ്,  ക��, വയനാട് ജി�കളിെല ജനൈമ�ി േപാലീസ്
േ�ഷ�കളി�  എ� സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക��്;  ഇവ
നിക��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� െക.എ.പി. 4-� ബ�ാലിയെ� കീഴി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;
ആയത് പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എറണാ�ളം K.A.P - (I) -� ഉ�െ�� വനിതാ േപാലീസ് റാ�് ലി�്

2138. �ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 04.02.2014 � നിലവി� വ� എറണാ�ളം ജി�യിെല K.A.P - (I) -� ഉ�െ��
വനിതാ േപാലീസ് റാ�് ലി�ി� നി�് എ� േപ��് നിയമനം ന�കി;
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(ബി) നിലവി�� ഈ ലി�ിെ� കാലാവധി എ�് അവസാനി�ം;  ലി�ിെ�
കാലാവധി��ി� എ� േപ��് �ടി നിയമന ശിപാ�ശ ന�വാ� കഴി�ം എ�
വ��മാ�ാേമാ?

ഫയ� േ�ഷ�ക� അ�വദി��തി�� മാനദ�ം

2139. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ഫയ�  േ�ഷ�കളാണ് നിലവി��െത�ം;  എ�
മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ഫയ�  േ�ഷ�ക�
അ�വദി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ി�� ഫയ�  േ�ഷ�ക�
നിലവി�േ�ാ;

(സി) ആെക എ� ജീവന�ാ�െട ത�ികകളാണ് ഇേ�ാ� ഒഴി�കിട��ത്;
(ഡി) ഒഴി�കിട�� ത�ികക�  നിക�വാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

നാ�ിക - വല�ാട് ഫയ� േ�ഷ�

2140. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�് ഭരണാ�മതി ലഭി��ം നാ�ിക മ�ല�ി�
വല�ാട് റവന� വ��് ൈകമാറിയ�മായ �ല�് ഫയ�  േ�ഷ�
െക�ിട�ിെ� നി��ാണ ���ിക� ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നി��ാണ ���ി െട�ഡ� െച� ശിലാ�ാപനം നട�വാ� അടിയ�ിര
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പഴയ�ാടിയി� ഫയ� േ�ഷ�

2141. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല പഴയ�ാടിയി�  ഫയ�  േ�ഷ�  �ാപി�ണെമ�
നിേവദന�ിേ�ൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
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(ബി) ��ത ഫയ� േ�ഷനായി മാടായിപാറയിെല തി�വ��ാ�കാവ് േ���ിെ�
അധീനതയി�� �ലം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചാല�ടിയി� ഫയ�േഫാ�ിന് െക�ിടം

2142. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി�  ഫയ�േഫാ�ിന് െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഫയർേഫാ�ിൽ നിലവി�� ഒഴി�ക�  നിക��തി�ം ആ�നീക
ഉപകരണ��ം വാഹന��ം അ�വദി��തി�ം അടിയ�ിര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

ഐ.എ.എസ്/ഐ.പി.എസ്/ഐ.എഫ്.എസ് റാ�ി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര
വിജില�സ് അേന�ഷണം

2143. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഐ.എ.എസ്/ഐ.പി.എസ്
/ഐ.എഫ്.എസ് റാ�ി�� എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വിജില�സ്
അേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ  ;  ബ�െ��വ�െട
േപ��െ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) സം�ാനെ� ഏെത�ാം വ��കളിെല ഉേദ�ാഗ��െ�തിെരയാണ് ��ത�
വിജില�സ് േക�ക� ഉ�ായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

ബാ� േകാഴ

2144. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ� േകാഴ�മായി ബ�െ��് സം�ാനെ� ഒ� മ�ി�െട�ം എറണാ�ളം
ജി�യിെല ഒ� ഭരണക�ി എം.എ�.എ �െട�ം േപരി�  ഉ�യി�െ��
ആേ�പം വാ��യായി വ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?
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വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി�� ഉേദ�ാഗ��

2145. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല മാേനജിംഗ് ഡയറ��മാരാണ് ഈ
സ��ാരിെ� കാല�് വിജില�സ് േകസ് �തികളായത്;

(ബി) േകസി��െ�� വ��ിയാേണാ,  അേതാ �ാപനമാേണാ ��ത േകസ്
നട�ി�ിന് േവ� േകാടതി െചലവ് വഹി��ത് ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാപന���് ന�ം വ��� വ��ിക�  വിജില�സ് േകസി�
ഉ�െ��േ�ാ�  ��ത �ാപന��െട തല��് �ടരാ�  വീ�ം
അ�വദി�േമാ

േകാഴിേ�ാട് ���� വിേ�ജിെല �മി ജി�ാ രജി�ാ� ഓഫീസി� െവ�് രജി��
െച�ത് സംബ�ി� പരാതി

2146. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ����  വിേ�ജി�  �ീമതി �ീലത�െട �മി സ�രജി�ാ�
ഓഫീസി�  രജി��  െച�ാെത ജി�ാ രജി�ാ�  ഓഫീസി�  െവ�് രജി��
െച�ത് സംബ�ി�് ആ�� കൗ�സിൽ ക�വീനർ �ീ. െക. െക. �േരഷ്
ന�കിയ പരാതിയി�  എെ��ാം നടപടിക�  വിജില�സ് വ��്
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് വിജില�സ് വ��് ആരി�  നിെ��ാം
െതളിെവ��് നട�ിെയ�് വിശദമാ�േമാ?

സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െട ൈക�ലി േകസ്

2147. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ൈക�ലി േകസി�  എ�
ഉേദ�ാഗ�ർ പിടി�െ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പിടി�െ��വ�െട ത�ിക തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഐ.പി.എസ് ഉേദ�ാഗ�നായ രാ�� R. നായ� േക�ാറി ഉടമയി� നി�ം 17
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ല�ം �പ വാ�ിയതിന് വിജില�സ് േകസ് എ�� എ� പ�വാ��
ശരിയാേണാ;

(ഡി) ശരിയാെണ�ി�  അേ�ഹ�ിെനതിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത� വ��മാ�േമാ?

മ�ിസഭയിെല അംഗ��െ�തിെര�� അഴിമതി േക�ക�

2148. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം മ�ിസഭയിെല എ� അംഗ��െ�തിെര
അഴിമതി േക�ക� രജി�� െച�െ��ി��്; വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിൽ േകാടതി�െട പരിഗണനയിൽ ഇരി�� േക�ക�  എ�െയ��ം
വിജില�സിെ� അേന�ഷണ�ി�  ഇരി�� േക�ക�  എ�െയ��ം
സംബ�ി�് വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഇതി� േക�് രജി�� െച�െ��് അേന�ഷണ�ി� ഉ�വ�െട വിശദ വിവരം
ന��േമാ?

അഴമതിയാേരാപണ�ളിെല അേന�ഷണം

2149. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഴമതിയാേരാപണ�ളി�  15  ദിവസ�ിനകം വിജില�സ് പരിേശാധന
���ിയാ�ി പരാതിയി� തീ��ക��ി�ണെമ� ബ�.  ��ീംേകാടതി വിധി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ബാർ അഴിമതി േകസിെ� അേന�ഷണ�ിൽ ��ത വിധി
പാലി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇലേ�ാണിക് മാധ�മ�ളി�െട നട�� െവളിെ����ക�ം �ാഥമിക
െതളിവായി അംഗീകരി�ാെമ�്  2000  െല െതളിവ് നിയമ�ി�  വ��ിയ
േഭദഗതി �കാര�� അേന�ഷണം ��ത േകസി�ം നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ആേരാപണം ഉ�യി�യാ� െമാഴിന��േ�ാ� മാ�ി�റ�ാ�ം മാധ�മ�ളിൽ
വ� െവളിെ����ക�െട അടി�ാന�ി� േകസ് നിലനി���താേണാ?

അഴിമതിേ��കളി� ഉ�െ�� സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െട വിവര��
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2150. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� സ��ാ�
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര അഴിമതിേ��ക�  രജി��  െച�ി�െ��്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ ഉേദ�ാഗ��െട േപര്, ഉേദ�ാഗേ�ര്, വ��് എ�ിവ അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത േക�ക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� വിശദമാ�േമാ?

മ�ിമാർെ�തിെര�� വിജിലൻസ് േക�കൾ

2151. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന മ�ിസഭയിെല �ഖ�മ�ി അട��� ഏെത�ാം മ�ിമാ�െ�തിെര
എ� വീതം വിജില�സ് േക�ക� നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ഈ മ�ിസഭയിെല �ഖ�മ�ി
അട��� ഏെത�ാം മ�ിമാ�െ�തിെര�� വിജില�സ് േക�ക�
പി�വലി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) േകാടതി ഉ�രവിെന�ട��ാേണാ മേ�െത�ി�ം പരാതി�െട
അടി�ാന�ിലാേണാ ഓേരാ േക�ം രജി�� െച�െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

ജയി� ച�ാ�ി�ം േകാഴി�റി�ം വി��ന

2152. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജയി�  തട�കാ�  ഉ�ാ�ി െപാ�ജന��� വി��� ച�ാ�ി�ം
േകാഴി�റി�ം വി��നയി�െട സ��ാരിന് ഉ�ായ ലാഭം എ�യാെണ�്
പറയാേമാ;  ഇതിെ� വി�ന ��ത�  തല�ളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന്
തീ�മാനംഉേ�ാ;

(ബി) എ�ാ ജി�കളിെല�ം �ധാന േക��ളിെല തട�കാ��ാ�� ച�ാ�ി�ം
ചി��  കറി�ം മിതമായ നിര�ി�  വിതരണം െച�് അന�ായമായി ഭ�ണ
സാധന���് വില ഈടാ�� സ�കാര� �ാപന��െട �വണത
അവസാനി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ച�ാ�ി�ം ചി��കറി�ം വി���തി�െട ജയിലി�ം സ��ാരി�ം ��ത�
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സാ��ിക േന���  ഉ�ാ�� സാഹചര��ി�  ജയി�  തട�കാ�െട
സൗകര��� വ��ി�ി��തി�ം അവ�െട േവതനം വ��ി�ി��തി�ം ഈ
ലാഭ�ിെ� ഒ� വിഹിതം വിനിേയാഗി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജയി� വ�മാന�ി� വർ�നവ് 

2153. �ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, �ഡി �യിസ്
,, എ.പി.അ����ി
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഭ�ണ സാധന��  ഉ�െ�െട�� ജയി�
ഉ�����  െപാ� വിപണിയി�  എ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ജയി�  വ�മാന�ി�  നാളി�വെര ഉ�ായ
�േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വ�മാന വ��നവിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
(ഡി) വ�മാന വ��നവിന് എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് ജയി�കളി�

ഒ��ിയി��ത്?

ആല�ഴ ജി�ാ ജയിലിന് �തിയ െക�ിടം

2154. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�ാ ജയിലിേനാട് േച��് േപാലീസ് വ��ിെ� വയ�െല�് േ�ഷ�
�ിതി െച�� �ലം ജയി�  വ��ിന് ൈകമാറാ�� നടപടിക�
���ിയാേയാ;  ഇെ��ി�  ഇതി�� തട�െമ�ാണ്;  എ�േ��് നടപടി
���ീകരി�ം; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആല�ഴ ജി�ാ ജയിലിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ജയിലിെല െമയി� വാ൪ഡ�മാ�െട ഒഴി�ക�
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2155. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജയി� ച� �കാരം ജീവന�ാ�ം തട�കാ�ം ത�ി�ളള അ�പാതം എ�യാണ്;
(ബി) തി�വന��രം �ണി�ി�  ജയി�  ച� �കാരം ഇേ�ാ�ളള തട�കാ൪�്

ആ�പാതികമായി എ� െമയി� വാർഡൻ  (അസി��് �ിസ� ആഫീസ൪)

മാ�െട �റവാ�ളളത്;
(സി) ജയി�ക�െട അവ� പഠി� നിയമസഭാ സമിതി തി�വന��രം �ണി�ി�

കെ��ിയ ഒഴി�ക� എ�യാണ്;
(ഡി) �ിരമായി എ� അസി��് �ിസ� ആഫീസ൪മാ൪ നിലവി� തി�വന��രം

�ണി�ി� േജാലി െച� വ��?

പേരാളി�� നടപടി �മ��

2156. �ീ.എ.എ.അസീസ്
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പേരാളിലിറ�ിയി�് ജയിലി� തിരിെ��ാ� എ� �തികളാ��ത്;
(ബി) ഇവെര കെ���തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടി�മ�� വ��മാ�േമാ?

�ൾ േകാേളജ് പാഠ� പ�തിയി� വനം- പരി�ിതി പഠനം ഉൾെ���വാ� നടപടി

2157. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി പഠനം സംബ�ി�� വിവര��  പാഠ� പ�തിയി�
ഉ�െ����തിന് വനം വ��് സ�ർ�ം െച��� കാര�ം ഗൗരവ���ം
പരിഗണി�േമാ

(ബി) വനം,പരി�ിതി ���െള�റി�് ��  ��ികളി�  അവേബാധം
വള���തി� വ��് ഇേ�ാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വനം, പരി�ിതി പഠനം സംബ�ി�് േഫാറ�് റിസ��് ഇൻ�ി���ിെ� കീഴി�
�നിേവ�ി�ിക�മായി ബ�െ���ി �തിയ േകാ�ക�ം റിസർ�് െസ��ക�ം
��തലായി ആരംഭി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ?
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ഹരിത�ീ പ�തി

2158. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, െക.അ�ത�
,, �ി.എ�. �താപ�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��് ഹരിത�ീ പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശല���ളാണ് ��ത പ�തി വഴി
ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ; വിശദാംശ�� എെ��ാം ;

(സി) ഏെത�ാം വ��ക�ം സാ�ഹിക സംഘടനക�മാണ് ��ത പ�തി�മായി
സഹകരി��ത് ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്  ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം ?

വനം വ��ിെല ജീവന�ാർ

2159. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വനം വ��ിെല ജീവന�ാ�െട േജാലി സമയം എ�
മണി�റാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇത് മ�് വ��കളിേലതിന് �ല�മാ��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന േപാലീസ് േസനയി�ം വനം വ��ി�ം ശ�േളതര ആ��ല��ളി�
വ�ത�ാസ�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ ആ��ല���  േപാലീസ് േസനയിേലതിന്
�ല�മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വനം വ��ിെല േജാലി�െട ��ി��് പരിഗണി�് െ�ഷ��  പാേ�ജി�
ഉ�െ���ി ശ�ളപരി�രണം നട�ിലാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വനം വ��് ഉേദ�ാഗ���് ആവശ��ിന് താമസസൗകര��ം
വാ��ാവിനിമയ സൗകര���ം നിലവി�  ലഭ�മാ��ി� എ�ത്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഈ അപര�ാ�തക�  പരിഹരി��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;
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(ഇ) വനം വ��ി�  ബീ�് ഓഫീസ�മാരായി േജാലിയി�  �േവശി��വരി�
�രിഭാഗ�ം േജാലി ഉേപ�ി�് താ� േവതന�ി�� മ�് േജാലിക�
സ�ീകരി��താ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇതിനിടയായ സാഹചര���
കെ��ി പരിഹരി�് േസന�െട കാര��മത വ��ി�ി��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

വനം വ�� അഡീഷണ� െസ��� അസി��സ് �േഖന വയനാട് ജി�യി�
നട�ാ�� പ�തിക�

2160. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അഡീഷണ� െസ��� അസി��സ് വഴി വയനാട് ജി�യി� വനം വ��
നട�ാ�� പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ളിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അവ�െട നിേയാജക മ�ലം തിരി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

വനം വ��്സംര�ണ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട െഡപ�േ�ഷ�

2161. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ി� സംര�ണ വിഭാഗം ജീവന�ാ��് െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി�
മ�് ഡി�ാ��്െമ�കളി�  േജാലി െച��തിന് അ�മതി നിേഷധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഒേര ഡി�ാ��്െമ�ി�� മിനി�ീരിയ�  വിഭാഗ�ാ��് െഡപ�േ�ഷ�
അ�വദി�ക�ം സംര�ണ വിഭാഗ�ാ��് അ�വദി�ാതിരി�ക�ം
െച��ത് സ��ീസ് �� ലംഘനമാേണാെയ�് അറിയി�േമാ;  എ�ി� ഈ
അപാകത പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വനം വ��ിെല വിവിധ ഡിവിഷ�കളി� സംര�ണ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട�ം
മിനി�ീരിയ�  വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട�ം ത�ിക തിരി�് നിലവി�� ഒഴിവ്
എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?
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ഇേ�ാ േകഡ�് േകാ� �പീകരണം

2162. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, �ി.എ�. �താപ�
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനം വ��് ഇേ�ാ േകഡ�് േകാ� �പീകരി��തിന് പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആെര�ാമാണ് ഈ പ�തി�മായി സഹകരി��ത്;
(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�

എ��ി��്;വിശദമാ�േമാ?

ഇേ�ാ - േകഡ�് പ�തി സംബ�ി�്

2163. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനം വ��് ഇേ�ാ-േകഡ�് എ� പ�തി നട�ിലാ�ിയി��
��ക�െട വിശദ വിവരം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) നാളി�വെര ��ത പ�തിയ�സരി�് എ� വിദ�ാ��ിക��് വ��്
പരിശീലനം ന�കിയി��്;  ഇതിനായി എ� ല�ം �പയാണ്
വകയി��ിയി��ത്;

(സി) ഇേ�ാ േകഡ�് പ�തി�െട സിലബസ് �സി�െ���ാേമാ?

ഇ�� ൈഹേറ�് മൗ�� ലാ�്േ��് േ�ാജ�്

2164. �ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, എസ്.രാേജ��
,, െക.െക.ജയച��
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വാഷിം�ടണി�  ത�ാറാ�െ�� ഇ�� ൈഹേറ�് മൗ��  ലാ�്േ��്
േ�ാജ�് ഇ��ി,  എറണാ�ളം,  ���  ജി�കളിെല �ല�െള ബ�ി�ി�്
നട�ാ�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  സം�ാന സ��ാ�  പ�തി�് അ�മതി
ന�കിയി�േ�ാ; ഇ��യിെല ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ് ഇത് നട�ാ��ത്  ;
ഇതിൽ വനം വ��ിെ� പ�് എ�ാണ്;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി എ� ഏ��  �ഷി�മി സംര�ിത
വന�േദശമാ�ി മാ�ാ�േ�ശി���്  ;  പ�തി നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി
എ� ഏ�ർ �ല�് ��തായി നിയ�ണ�� ഏ�െ���ം ;

(സി) ഈ പ�തി�് ലഭി� വിേദശ സഹായം  ,  കണ�ാ�െ�� െമാ�ം
പ�തിെ�ലവ് എ�ിവ എ�യാണ് ;

(ഡി) േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന� നി�് ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ��ാ�
ആ�െടെയാെ� േന�ത��ി�  വിേദശയാ� നട�ി  ;  ഇതിന് സ��ാ�
അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ  ;  വിേദശ സ��ശന�ിെ� െചലവ് വഹി��ത്
ആരാണ് ; യാ��െട ഉേ�ശ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ക�� വനേമഖലക�െട സംര�ണം

2165. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ��ല�ളിെല ക�� വനേമഖലക� സംര�ി�ാ� സ��ാ� സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാലിന� നിേ�പെ� �ട��് ക�� വന��െട ൈജവ സ��ത നശി��
വ�ത സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� േബാധവ�കരണ പ�തിയി�െട ഇ�രം വന�� സംര�ി��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഇ��ി-ഉ���� േറാഡ് നി��ാണം

2166. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി-ഉ����  േറാഡി�  വനം വ��ിെ� അധീനതയി�� ഭാഗ�ിെ�
ൈദ�ഘ�ം എ� കിേലാമീ�റാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആദിവാസി േമഖലയായ െപ��ാലാ,  മണിയാറ��ടി,  വ�േമട്,  ൈകത�ാറ,

മനയ�ടം �േദശ�ളിെല ജന���് െതാ��ഴ ഭാഗേ��്
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സ�രി��തിന് ഏ��ം �രം �റ � േറാ�മാ��മാണ് ഇെത�്
നിരീ�ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) യഥാകാലം �ന��ാരണ ���ിക� നട�ാതിരി��� �ലം വനംവ��ിെ�
അധീനതയി�� േറാ�ഭാഗം ഗതാഗത�ി� ��രമാണെമ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േറാഡിെ� മണിയാറ��ടി പാ��േതാട് ഭാഗം �ത�  േവ��  െച�്
േപാ�് വെര�� ഭാഗ�ിെ� നി��ാണം വനംവ��് �ഖാ�ിരം നട��തിന്
നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ി�  ഒ� േകാടി �പ
അ�വദി��തി�� �പാ�ശ ക�് ന�കിയ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയതിെ� നിലവി�� �ിതി എ�കാരമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത േറാഡിെ� നി��ാണം താമസംവിനാ നട�ാ��തിന് അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വനദീ�ി പ�തി

2167. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വനദീ�ി പ�തി�മായി ബ�െ��്,  സ൪�ാ൪ നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി��
�വ൪�ന��െട വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) എ� �ക ഈ പ�തി�ായി നാളി�വെര വകയി��ിയി�െ��ം ആയവ
ഏെത�ാം ഇന�ിലാണ് െചലവി�ി�ളളെത�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) വനേമഖല�് �റ�് ഈ പ�തി�മായി ബ�െ�� ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള
�വ൪�ന�� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

വനദീ�ി പ�തി

2168. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനദീ�ി പ�തി നിലവി� ഏെത�ാം ജി�കളി� നട�ിലാ�ിയി��് ;
(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ന�പിടി�ി� �ഷെെ�ക�െട അതിജീവനനം

സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി�  ഇ�രം ��െെ�ക�െട സംര�ണ�ിന് എെ��ാം
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മാ���ളാണ് നട�ിലാ�ിയിരി��ത് ?

വന�ജീവി ആ�മണം - ധനസഹായം

2169. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ി� ജീവഹാനി സംഭവി��വ�െട ആ�ിത��്
എ� �പ�െട ധനസഹായമാണ് അ�വദി��ത്;

(ബി) വന��ഗ��െട ആ�മണ�ി�  പ�േ����വ��് ന�കിവ��
ധനസഹായം എ�യാണ്?

േഫാറ�് േറ�് ഓഫീസ� നിയമനം

2170. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെല േഫാറ�് േറ�് ഓഫീസ�  നിയമന�ി�� സ��ീസ് ��
നിലവി� വ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത ��  സ��ാ�  ഉ�രവായി �റെ��വി�തി�േശഷം േറ�് േഫാറ�്
ഓഫീസ� ത�ികയി� വിവിധ കാ�ഗറികളിലായി നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ  ;

ഉെ��ി� ഏെതാെ� കാ�ഗറിയി� ; എ� വീതം ;
(സി) വനം വ��ി� േഫാറ�ി ബി�ദധാരിക��ായി നീ�ിവ�ി�� നിയമന�ിനായി

ഇേ�ാ� റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ ;

(ഡി) ��ത കാ�ഗറിയി�� നിയമന�ിനായി  1962  െല സേബാ�ഡിേന�്
സ��ീസ് �ളി�  നി�ം  2010  െല െ�ഷ��  �ളി�  എ�് മാ�മാണ്
വ��ിയി��ത് ;

(ഇ) േറ�� നിയമന�ിനായി െ�ഷ�� �� നിലവി� വ�തി�േശഷം ഉ�ായി��
ഒഴി�കളിേല�്  1962 െല സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് �� �കാരം നിലവി�
വ� റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമനം നട�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ?

ശബരിമലയിെല കാ�കളിെല അ�ല�മായ മര��
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2171. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയിെല കാ�കളിെല അ�ല�മായ മര��  ,െവടി�ര കരാ�
എ��ിരി�� ആ�ക� െവ�ി മാ�ി ഉപേയാഗി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(സി) ഇ�രം കാര���  ��യി�െ��ി�ം നടപടി എ��ാ� വനം വ��്
ഉേദ�ാഗ��െട േപരി� നടപടി സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല വന��ഗ��െട ശല�ം

2172. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� വന��ഗ��െട ശല�ം �മാതീതമായി വ��ി�വ��
വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജനവാസേക��ളി�ം ��  പരിസര�ം പക�  സമയ�ളി�  കാ�ാന��ം
ഇറ�ി പരി�ാ�ി ��ി�� വിഷയം ഗൗരവ�ി� എ��ി�േ�ാ;

(സി) ജനവാസ േക��ി�  ആന ഇറ�േ�ാ�  േപരിന് �ര��  നടപടി
സ�ീകരി��ത�ാെത ആയതിന് ശാശ�ത പരിഹാരം കാ��തിന് എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ാ� ആേലാചി��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ഇേ�ാ�റിസം പ�തി

2173. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വീയ�രം തടി ഡിേ�ാേയാട�ബ�ി�് ഇേ�ാ�റിസം പ�തി നട�ിലാ��തിന്
ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

�ഡ�സ് അ�ിക��റ� േഫാറേ�ഷ� േ�ാ�ാം

124 of 152 Sunday 30 November 2014 02:10 PM



2174. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ� േന�ത��ി�  �ഡ�സ് അ�ിക��റ�  േഫാറേ�ഷ�
േ�ാ�ാമിന് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) ��  ��ിക��് �ഷിയി�ം വനവ��രണ�ി�ം േ�ാ�സാഹനം

ന���തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��കളിൽ ��ത േ�ാ�ാം ഈ അ��യന വ�ഷം �ത� നട�ാ�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

വന��ഗ�� നശി�ി�� കാ�ഷികവിളക��് ന�പരിഹാരം

2175. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ�� നശി�ി�� കാ�ഷികവിളക��് ന�പരിഹാരം ന��� പ�തി
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ�് അടി�ാന�ിലാണ് �ക അ�വദി��ത്;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� അ�വദി� �കയി� �ടി�ികയായി എ� �പ കാസ�േഗാഡ്
ജി�യി� ന�കാ�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

��െ�രിയാ� ഡാമിെല ജലനിര�് ഉയ�ക വഴി വന���ം വനവിഭവ���ം
സംഭവി� േദാഷം

2176. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

��െ�രിയാ� ഡാമിെല ജലനിര�് ഉയ�ക വഴി വന���ം വനവിഭവ���ം
േദാഷം സംഭവി��ത് േക� സ��ാരിെ��ം തമി�ാട് സ��ാരിെ��ം
��യി�  െകാ�വ�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  ��ത
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ഗവ�െമ�ക�െട �തികരണെമ�ായി�� ; വ��മാ�ാേമാ ?

��െ�രിയാറിെല ജലനിര�് ഉയ�����ല��ാ�� പാരി�ിതിക ���ൾ

2177. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��െ�രിയാറിെല ജലനിര�്  136  അടിയി�  നി�ം  142  അടിവെരയായി
ഉയ�����ലം െവ��ിനടിയിലാ�� വന�മിയി� അതീവ പാരി�ിതിക
�ാധാന��� �േദശ��  ഉ�െ��േമാ;  ഉെ��ി�  ��ത �േദശ��െട
വി�ീ��ം എ��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��െ�രിയാ� േകസിെ� ഏെത�ി�ം ഘ��ളി� വനംവ��് ക�ിയാ�കേയാ
വന�മി�ം പരി�ിതി�ം ഉ�ാ�� നാശം ��ീം േകാടതിെയേയാ
സ��ാരിെനേയാ അറിയി�കേയാ െച�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��െ�രിയാറി� ജലനിര�യ��� �േദശ�് മാ�ം കാണെ��� ഏെത�ി�ം
സസ�ജാല��െടേയാ ജ�ജാല��േടേയാ വംശനാശ�ി� കാരണമാ�ം
എ�് വനം വ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��െ�രിയാറി�  ജലനിര�യ����ലം വലിെയാരളവ് വന�േദശ�ി�ം
അവി�െ� സസ�-ജ� ജീവജാല��െട ആവാസ വ�വ��ം ഉ�ാ��
ആഘാതെ� സംബ�ി�് വനം വ��് പഠനം നട�ിയി�േ�ാെയ�ം ഇ�
സംബ�ി� വ�തക�  േകാടതി�െട ��യി�  െകാ�വ�ി�േ�ാെയ�ം
വ��മാ�േമാ?

തീെ��ിെ�ാ�ി��നിക�െട സംരം�ണം

2178. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� �വ��ി�� ആയിര��േറാളം വ��
തീെ��ിെ�ാ�ി��നികളി�  അവേശഷി��  400-��ാെഴ
ക�നിക��ാവശ�മായ െപ�മരം  (മ�ിമരം)  ലഭ�മ�ാ�തിനാ�  ഇൗ
ഫാ�റിക� ���ഭീഷണിയിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, തീെ��ി��നിക��് അവശ�ം േവ� അസം�തവ�വായ മ�ി�െട
ലഭ�ത�റ� പരിഹരി�വാ� അടിയ�ിരനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി�  ��ി�ിട�� തീെ��ിെ�ാ�ി��നികളി�  പണിെയ��ി��
ഇ�പതിനായിരേ�ാളം വ�� ബി.പി.എ�. ��ംബാംഗ���ം,  ഇേ�ാ�
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���ഭീഷണി േനരി�� ക�നികളിെല പതിനായിരേ�ാളം വ��
െതാഴിലാളിക��ം െതാഴി�സംര�ണം ഏ�െ���േമാ;

(ഡി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് വനംവ��മ�ിതല�ി�  27.08.2006-�ം,
19.09.2008-�ം �ടിയ ഉ�തതലേയാഗ�ിെല�� തീ�മാന�കാരം മ�ി, പാല
എ�ീ മര�� അവശ�സാധനനിയ�ണനിയമ�ി� ഉ�െ���ണെമ��
തീ�മാനം നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ചീഫ് േഫാറ�് ക�സ�േവ��െട  (സംര�ണം)  04.05.2010-െല
േ�ാ(4)2849/2008  ക� �കാരം പാല,  മ�ി എ�ീ ഇനം മര�� 1986-െല
േകരള അവശ�സാധനനിയ�ണനിയമ�ിെ� പരിധിയി�
ഉ�െ���ണെമ�� ശിപാ�ശ അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(എഫ്)ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� എ�ിയതി�േശഷം േകരള േ��് മാ�് �ി�്
ആ�ഡ് വിേ��് മാ�ഫാ�േറ�് അേസാസിേയഷ� ന�കിയ നിേവദന��
പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ജി) ഇൗ വ�വസായ�ി��ായി�� അര�ിതാവ� പരിഹരി��തി�ം,
ഇതി�േവ� പരിഹാര�� കെ���തി�ം േവ�ി ഏെത�ി�ം ക�ീഷെന
നിയമി�ി�േ�ാ;  എ�ി�, ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  പല
െച�കിടവ�വസായ���ം അ�ഹി�� സംര�ണം കി�ാ�തിനാ� ഇ�രം
വ�വസായ��  അന�സം�ാന�ളിേല� പറി�മാ�െ���ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ?

��െ�രിയാ� അണെ��ിെല ജലനിര�് 152 അടിയായി ഉയ���� സംബ�ി�
പഠന റിേ�ാ��്

2179. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, ���ര ര�ാകര�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��െ�രിയാ�  അണെ��ിെല ജലനിര�്  152  അടിയായി ഉയ����
സംബ�ി�� േകരള േഫാറ�് റിസ��് ഇ��ിട��ിെ� പഠന റിേ�ാ��്
ലഭി�െത�ാണ്;

(ബി) ��ത പഠന സംഘ�ിെല അംഗ�� ആെര�ാമായി��; പഠന റിേ�ാ��ിെല
�പാ�ശക� എെ��ാമായി��െവ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത പഠന റിേ�ാ��് ��ീം േകാടതിയി�  ഹാജരാ�ാ�  കഴി�ിെ��
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ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

ൈഹേറ�് മൗ�� ലാൻഡ് േ��് േ�ാജ�് പ�തി ( H R M L P )

2180. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈഹേറ�് മൗ�� ലാൻഡ് േ��് േ�ാജ�് ( H R M L P ) സം�ാന�്
നട�ാ�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  എവിെടെയ�ാമാണ് പ�തി
നട�ാ��ത് ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശല����  വിശദമാ�േമാ  ;  ഏത് ഏജ�സി/�ാപനം
�േഖനയാണ് പ�തി നട�ാ��ത് ;

(സി) പ�തി നട�ാ��തിന് വിേദശ സഹായം വാ�ാനം െച�ി�േ�ാ  ;  എ�
�പ�േടതാണ് വാ�ാനം ; ഏത് രാജ�െ� ഏത് ഏജ�സി/�ാപനം ആണ്
വാ�ാനം ന�കിയി��ത് ;

(ഡി) സാ��ിക സഹായ�ിെ� വ�വ�ക� വിശദമാ�േമാ  ;  ഈ വ�വ�ക�
അംഗീകരി�് സം�ാന സ��ാ� കരാ� ഒ�ി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� ആയതിെ�
വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ഈ പ�തി�െട നട�ി�മായി ബ�െ��് സം�ാനെ� �തിനിധീകരി�്
ആെര�ി�ം വിേദശയാ� നട�ിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  ആെര�ാമാണ്
വിേദശയാ� നട�ിയത്  ;  എവിെടയാണ് യാ� െച�ത്  ;  െചലവ് ആരാണ്
വഹി�ത്; വിശദാംശം ന�േമാ ?

��െ�രിയാ� സംഭരണേശഷി വർ�നവ് 

2181. �ീ.പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��െ�രിയാ�  അണെ��ിെ� സംഭരണേശഷി  142  അടിയായി
ഉയ��ിയതിെനതിെര സം�ാന വനംവ��് േദശീയഹരിത ൈ�ബ�ണലിെന
സമീപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��െ�രിയാറിെ� സംഭരണേശഷി 142 അടിയായി ഉയ��ിയ� �ലം ഉ�ാ��
പാരി�ിതിക ����ം,  വനം-വന�ജീവി സ��ി��ാ�� നാശന��െള
സംബ�ി�ം �ാഥമിക പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;
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(ഡി) ��െ�രിയാ� അണെ��ിെ� അപകടേമഖല പരിധിയി� ശബരിമല ഉ�െ���
പ�നംതി� ജി� ഉ�െ���േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഈ വിഷയ�ം ഹരിത
ൈ�ബ�ണലിെ� ��യി�െ���േമാ?

വന�ജീവികളി� നി�� ആ�മണ�ൾ

2182. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനാതി��ിേയാട് േച��് ജീവി�� മ�ഷ���ം വള���ഗ���ം
വന�ജീവികളി�  നി��ാ�� അ�മ�ളാൽ അപകട���ാ�� വിവരം
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) വന�ജീവികളി�  നി�� ആ�മണ�ളി�  ജീവ�ം സ��ി�ം നാശന�ം
േനരി��വ��് നിലവി� എെ��ാം ന�പരിഹാരം ന����് ;

(സി) �േടാ,  മയ�െവടിേയാ െവേ�ാ പിടി�് �െര�� കാ�കളി�  െകാ�േപായി
വി�� വന��ഗ��  വീ�ം ����  ��ി���� വിവരം
��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി� ഇതിന് ശാശ�ത പരിഹാരം കെ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(ഇ) നാ�ിലിറ�� വന�ജീവികെള�റി�� െപാ�ജന��െട ആശ�
പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത് ?

വന��ഗ��െട ആ�മണ�ി� �ഷിനാശം സംഭവി� ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം

2183. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.പി.സി. േജാ�ജ്
,, േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വന��ഗ��െട ആ�മണ�ി�  �ഷിനാശം സംഭവി�
ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം ന���തിന് നി�യി�ി�� മാനദ���
എെ��ാമാണ്;  ന�പരിഹാര �കയി�  വ��നവ് വ��ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ന�പരിഹാര�ക ന���തി�  കാലതാമസം േനരി��
േക�കളി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ക�രി രംഗ൯ റിേ�ാ൪�്

2184. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിമഘ� സംര�ണ�ിന് ഗാ�ഗി�  സമിതി റിേ�ാ൪�ാേണാ
അതിെന�റി�് പഠി�വാ൯ നിേയാഗി� ക�രിരംഗ൯ റിേ�ാ൪�ാേണാ
സം�ാന�് നട�ിലാ�വാ൯ ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ക�രി രംഗ൯ റിേ�ാ൪�ി� സം�ാനെ� എ� വിേ��കളാണ് പരി�ിതി
േലാല�േദശമായി �ഖ�ാപി�ി�ളളെത� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ വിേ��കളി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള വികസന �വ൪�ന��
നട��തി� തട���േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ വിേ��കളി�  ജന���് അവ�െട �മി സ��മായി �യവി�യം
െച��തി�ം പണയെ����തി�ം തട�ം ��ി�്െകാ�� എെ��ി�ം
ഉ�ര�ക� ഏെത�ി�ം വ��് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി� ഇ� നീ�ം െച��തിന് സ൪�ാ൪ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��് നിേരാധനം

2185. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��് നിേരാധന�മായി ബ�െ��് സ��ാ� ഉ�ര� �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� എെ��ി�ം ഇള�ക� �ഖ�ാപി��രവായി�േ�ാ?

വി�ാപനം െച� പരി�ിതി ��ബല �േദശ��

2186. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിമഘ��ിെല ഏെത�ാം വിേ��കളിെല ഏെത�ാം �േദശ�ളാണ്
പരി�ിതി ��ബല �േദശ�ളായി വി�ാപനം െച�ി��ത്;

(ബി) ഇ�െന വി�ാപനം െച�ി�� ആെക �മി�െട വി�തി എ�യാണ്;
(സി) ഗാ�ഗി� ക�ി�ി റിേ�ാ��ി� േമ�� േകാടതി വ�വഹാര��മായി ബ�െ��്
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േക� വനം-പരി�ിതി മ�ാലയ�ിന് സം�ാന ഗവ�െമ�് സമ��ി�
റിേ�ാ��ി�  ഏെത�ാം �േദശ�ളാണ് പരി�ിതി ��ബല �േദശ��െട
പ�ികയി�  ഉ�െ���ിയി��െത�� ജി� തിരി�ം വിേ�ജ് തിരി���
കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

പരി�ിതി ��ബല �േദശ നിയമം

2187. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി ��ബല �േദശ നിയമ �കാരം സം�ാന�് ആെക എ� �മി
ഏെ���ി��്;

(ബി) ജി�ാ തിരി�� കണ�ക� വ��മാ�േമാ;

(സി) പരി�ിതി ��ബല�േദശ നിയമ�കാരം ഏെ��� �മിയി�  ര� െഹ��
വെര�� �മി ��ടമക��് തിരി� ന��വാ�� ഉ�രവ് എ�ാണ്
�റെ��വി��ത്;

(ഡി) ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇതിെ� �ണേഭാ�ാ�� എ�േപരാണ്;
(എഫ്)ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

പരി�ിതി ��ബല�േദശ നിയമം

2188. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി ��ബല�േദശ നിയമം നിയമമ�സരി�് ഓേരാ ജി�യി�ം പരി�ിതി
��ബല �േദശ�� വി�ാപനം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ജി� തിരി�ം വിേ�ജ് തിരി��ളള ലി�് ലഭ�മാ�േമാ?

വനംവ��ിെല െ�ഷ�� �� േഭദഗതി

2189. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനംവ��ിെല െ�ഷ��  ��  േഭദഗതി െച�് ഉ�രവിറ�ിയത്
എ��തലാെണ�ം ഏ� തീയതി �തലാണ് ഈ േഭദഗതി�് �ാബല�ം
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ഉ�ായി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �� േഭദഗതി�് നിയമസഭാ വനംപരി�ിതി സ��് ക�ി�ി അംഗീകാരം
ന�കിയതായി അറിയാേമാ; എ�ിൽ എ��തലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

��െ�രിയാ� പാരി�ിതിക ���� ജ�ിസ് ആന�് ക�ി�ി ��പാെക
ഉ�യി�ാതി��തിെ� കാരണം

2190. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
�ീമതി.ജമീല �കാശം
�ീ.േജാസ് െത�യി�
,, സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��െ�രിയാ�  ഡാമിെല ജലനിര�്  136  അടി കവി�േ�ാ�  ഉ�ാ��
വനനശീകരണം ഉ�െ�െട�ളള പാരി�ിതിക ����  ��ീം േകാടതി
നിയമി� ജ�ിസ് ആന�് ക�ി�ി ��പാെക ഉ�യി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ിൽ
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജലനിര�്  142  അടിയായി ഉയ��� �ല��ായ നാശന���  േക�
സ��ാരി� ��പാെകേയാ മേ�െത�ി�ം അധികാര�ാന�ിന്
��പാെകേയാ സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ െഗയിം�ം പ�തിക�ം

2191. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ിയ�ാം േദശീയ െഗയിംസിെ� ഭാഗമായി സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ െഗയിം�മായി ബ�െ��് �ഖ�ാപി� മിഷ�  േമാഡ് പ�തിക�
ഏെത�ാമാണ്;

(സി) മിഷ�  േമാഡ് �ീമി�  ഉ�െ���ി ഇനി�ം ���ീകരിേ�� പ�തിക�
ഏെത�ാമാണ് വിശദമാ�ാേമാ?

കായിക താര���് െതാഴി� ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
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2192. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േദശീയ-സം�ാന തല�ളി�  കായിക രംഗ�ളി�  മികവ് �ല��� പല
കായിക താര��ം ഉപജീവന മാ���ിന് ��ി ��� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കായിക താര���് െതാഴി�  ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�
എ� കായിക താര�� േജാലി ന�കിയി��് ;

(ഡി) ��ത നിയമന�ളി� കായിക താര���് സംവരണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ൈ�� പ�തി

2193. �ീ.പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക �വജനകാര�ാലയ�ിെ� ൈ��  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി
2013-14-� ഏെത�ാം �വ��ിക��് അ�മതി ന�കിയി��്;

(ബി) ��ത പ�തി�് എ� �പയാണ് അ�വദി�ി��ത്;
(സി) ഈ പ�തി�െട കീഴീ� ഏെത�ാം �വ��ിക� ആരംഭി�ി��്;
(ഡി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം �വ��ിക�  ���ിയാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

പ�ായ�് �വ �ീഡ ഔ� േഖൽ (ൈപ�)

2194. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�് �വ�ീഡ ഔ� േഖൽ  (ൈപ�)  പ�തി �കാരം ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� �ക സം�ാന�ിന് േക��ി� നി�ം
ലഭ�മായി ;

(ബി) ൈപ� പ�തി �കാരം എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന�കി വ��െത�്

133 of 152 Sunday 30 November 2014 02:10 PM



വ��മാ�േമാ;

(സി) 2011 �ത� ഈ പ�തി�ായി ലഭ�മായ േക� വിഹിതം ഏെത�ാം ജി�കളി�
ഏെത�ാം പ�തി�ായി വിനിേയാഗി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി. �െട കീഴി� സിനിമാശാലക�

2195. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.  �െട കീഴി� സം�ാന�് എ� സിനിമാശാലക�
�വ��ി��െവ�് അറിയി�ാേമാ; കഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ഈ
സിനിമാശാലകളി� നി�� വ�മാനം എ� വീതെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം ��ത സിനിമാശാലക�  ലാഭ�ിലാേണാ
�വ��ി�ി��ത്;

(സി) സിനിമാശാലക�െട നവീകരണ�ി�ം വി�ലീകരണ�ി�മായി എെ��ാം
പ�തികളാണ് െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി. നട�ിലാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.�െട കീഴി�  �തിയ തീയ��ക�  ആരംഭി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

രാജ�ാ�ര ചല�ി�േമളക� േ��ക പ�ാളി��ം തിേയ�� േകാം��് നി��ാണ�ം

2196. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�ാ�ര ചല�ി�േമളകളിെല േ��ക പ�ാളി�ം നിയ�ി��തിന്
�മി�ക��ായി എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േ��ക പ�ാളി�ം നിയ�ി��തിന് പകരം വി�ലമായ രീതിയി�  േമള
സംഘടി�ി�ി��തി�ം ജനകീയമാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ��ത േമള�മായി ബ�െ��് തിേയ��  േകാം��് നി��ി��തിന്
എെ��ി�ം നി�േ�ശം നിലവി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി� ആയതിേ�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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2014െല ഇ��നാഷണ� ഫിലിം െഫ�ിവൽ

2197. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2014െല ഇ��നാഷണ�  ഫിലിം െഫ�ിവലി�േവ�ി എ� �ക
വകയി��ിയി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േമള�െട നട�ി�മായി ബ�െ��് �തിയ എെ��ി�ം നിയ�ണ��
െകാ� വ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ�ാെ� നിയ�ണ�ളാണ്
ഏ�െ���ിയത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഐ..എഫ്  .എഫ് െക  2013െ� നട�ി�മായി ബ�െ��് എ� �പ
െചലവഴി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ ഇന�ി�ം െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െഷഡ�ളിന് ആ�പാതികമായി ബ�ക�

2198. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാകളി�  െഷഡ�ളിന് ആ�പാതികമായി എ�
ബ�ക� ആവശ��െ��ം എ� ബ�ക�െട �റവ് നിലവി�െ��ം ഡിേ�ാ
അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െഷഡ�ളിന് ആ�പാതികമായി ബ�ക�  അ�വദി�ാ�  നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ബസ് ചാ��് വ��നവ് �ന:പരിേശാധി�ാ� നടപടി

2199. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� സമയ�് സം�ാനെ� ഓ�ഡിനറി,
ലിമി�ഡ് േ�ാ�്,  ഫാ�് പാസ��, ���ഫാ�്,  എ�്��് ബ�കളിെല
മിനിമം നിര�ം സ�രി�ാ�� �ര�ം എ�യായി��;  ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം
കിേലാമീ�റിന് എ� �പയായി�� നിര�്; െഫയ� േ�ജ് നി�യി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  െഫയ�  േ�ജ് നിര�് എ� വീതമായി��;  അ�െ�
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ഡീസ�/െപേ�ാ�  വില ലി�റിന് എ� �പയായി��;  അ�് അസം�ത
എ��െട അ�ാരാ� വില എ�യായി��;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എ� തവണ ബസ് ചാ��കളി�  വ��നവ്
വ��ിയി��്; ഓേരാ തവണ�ം വ��ിയ വ��നവ് എ� വീതമാണ് എ�്
ഇനം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;  വ��നവ് വ��ിയതിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ; ഈ ഓേരാ വ��നവ് വ��ിയേ�ാ�ം െപേ�ാ�/ഡീസ� വില
ലി�റിന് എ� �പയായി��; ഈ സമയ�ളി� അസം�ത എ��െട വില
എ�യായി��;

(സി) ഏ��െമാ�വി� ബസ് ചാ��് വ��ി�ി�േ�ാ� ഉ� ഡീസ�/െപേ�ാ� വില
ലി�റിന് എ�യാണ്; ചാ��് വ��ന നട�ിലാ�ിയേശഷം െപേ�ാ�/ഡീസ�
വിലയി�  എ� തവണ മാ�ം വ�ി��്;  ഓേരാ തവണ�ം വ� മാ���
എെ�ാെ�;

(ഡി) െപേ�ാ�/ഡീസ�  വില വ��നവിെ� അടി�ാന�ി�  ഏ�െ���ിയ
ചാ��് വ��നവ് വില �റ�തിെ� അടി�ാന�ി� �ന:പരിേശാധി�ാ�
എ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െഫയ�  േ�ജി� പകരം മിനിമം ചാ��് ഫി�് െച�് കിേലാമീ�റിന്
ആ�പാതികമായ നിര�് നി�യി�ക�ം െപേ�ാ�/ഡീസ�  വില
�റ��ത�സരി�് ബസ് ചാ��കളി� ആ�പാതിക �റ� വ���തിന്
ഒ� �ിരം സംവിധാനം ഏ�െ���ക�ം െച��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

എടത�ാ ഡിേ�ായി� െഷഡ��ക� െവ�ി�റ��

2200. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െ�യ�  പാ���ക�  ലഭി�ാെത എടത�ാ ഡിേ�ായി�  നി�ം െഷഡ��ക�
െവ�ി�റ��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��നാ�ിേല�� ഏെത�ാം െഷഡ��കളാണ് ഈ വ�ഷം നാളി�വെര റ�്
െച�െത�് വിശദമാ�ിയ റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ ?

െക എസ് ആ� ടി സി �െട വ�മാനം

2201. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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KSRTC �െട വ�മാനം വ��ി�ി�ാനായി സ��ാ� �തിയതായി നട�ിലാ�ിയ
പ�തിക�  എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;KSRTC  �െട വ�മാനം
വ��ി�ി�ാനായി സ��ാ� �തിയതായി നട�ിലാ�ിയ പ�തികളി�െട എ�
അധിക വ�മാനം ഉ�ാ�ാ� കഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

െക. എസ്. ആർ. ടി .സി .�െട െസ�് പിരിവ്

2202. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.രാ� എ�ഹാം
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യാ��ാരി�  നി�ം െസ�് പിരി�ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  െസ�് വഴി സമാഹരി�� �ക എെ��ാം
ആവശ����് വിനിേയാഗി�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;

(ബി) െസസ് ഇന�ി�  �തിവ�ഷം സമാഹരി�ാെമ�് ക��� �ക
എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) യാ��ാരി� നി�ം പിരി�� െസ�് െപ�ഷ� ബാ��ത നി��ഹി��തിന്
വിനിേയാഗി��േ�ാ

(ഡി) ഈ തീ�മാനം വഴി ടി��് ചാ��് ഇന�ി�  സ�കാര� ബ�കാ�ം
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�ം ത�ി��ാ�� വ�ത�ാസം,  സ�കാര� വാഹന�െള
സഹായി���ം,  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട മ�ര�മത ഇ�ാതാ�െമ�
ആേ�പം �ദ�ധയി�െപ�ി�േ�ാ

െക.എസ്. ആ�.ടി.സി. ടി��ി� െസ�്

2203. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െക.എസ്. ആ�.ടി.സി. ടി��ി� െസ�് ഏ�െ���ിയ� വഴി ഇ�വെര എ�്
�കയാണ് പിരിെ���ാ� കഴി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി. സി യിെല െപ�ഷ�
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2204. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.  സി യി� െപ�ഷ� നിർ�ലാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നിലവിൽ െക.എസ്.ആർ.ടി. സി ന��� െപ�ഷെ� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആർ.ടി.  സി യിെല െപ�ഷ�  ���ിന് ശാശ�ത പരിഹാരം
കാ��തിന് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�  എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി .സി. െയ ശ�ിെ����

2205. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, വ��ല കഹാ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹിക�തിബ�ത നിലനി��ിെ�ാ�് സ��ം നില�് വ�മാനം
വ��ി�ി�വാ�  െക.എസ്.ആ�.ടി  .സി.  എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ� ചില സം�ാന�ളിെല �ാ�േ�ാ�ട് �േകാ�െ�ാേറേഷ�
സ�കാര�വ��രി�കേയാ, ��േകയാ െച�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.�ി.സി.െയ ശ�ിെ���വാ�  സ�ീകരി�ി��
�ന��ീവനപ�തിക� വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിൽ പാസ�� ഇതര വാഹന��െട ശീതീകരണം

2206. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല പാസ��  ഇതര വാഹന��െട തരം തിരി�
എ�ം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി� വ�േശഷംെക.എസ്.ആ�.ടി. സി.യി� എ�
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പാസ��  ഇതര വാഹന��  ശീതീകരി�ി��്;  ഇവ�െട ശീതീകരണ�ിന്
അടിയ�രമായി ഉ�ായ സാഹചര�െമെ��ാമായി��;  ഇവ�ായി
െചലവാ�ിയ �ക എ� എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �റ�ിറ�ിയ �തിയ ബ�ക�

2207. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ�േശഷം എ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എ� ബ�ക�
ക�ം െച�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) വിവിധ ഡിേ�ാകളി� നി�ം ഓ�േറ�് െച�� ആെക െക.എസ്.ആ�.ടി.സി
െഷഡ��ക� എ�;  ഇവ�് എ� ബ�കളാണ് ആവശ�മായി��ത്;  ഇേ�ാ�
എ� ബ�കളാണ് ഉ�ത്;

(സി) ബ�ക�െട �റവ് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െയ െപാ�േമഖലയി� നിലനി��ാ� നടപടി

2208. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െയ െപാ�േമഖലയി� നിലനി��ാ� ഒ� വ��മായ
നയം �പീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാ��ിക �തിസ�ി കാരണം എ� ബ�് ��ക�  െവ�ി���ി,  എ�
ബ�ാണ് സ��ീസ് നട��ത് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ിന് സ�ിെെഡ�ഡ് ഡീസ�  ലഭ�മാ��തിന്
േക� സ��ാരി� സ���ം െച��ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട �തിദിന വ�മാനം , െപ�ഷ�, ശ�ളം, �തിമാസ
ബാ��ത,  �തിമാസ േലാ�  �ടി�ിക എ�ിവ�െട ഇനം തിരി�ളള കണ�്
വ��മാ�േമാ ; െപ�ഷ�കാ��് ഏത് മാസം വെര െപ�ഷ� ന�കിയി��്
?
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െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട ബസ് െട�മിന� കം േഷാ�ിംങ് േകാ��്

2209. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി.  അ�മാലിയി�  ബി.ഒ.ടി.  അടി�ാന�ി�  ൈപല�്
െ�ാജ�് ആയി നി��ി�ി�ളള െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ് െട��ിന�  കം
േഷാ�ിംങ് േകാ��ി� േലല ദ�ഘാസ് നടപടികളി�െട ഓേരാ നിലയി�ം എ�
�ലമാണ് വാടക�് െകാ��ി�ളളത്;  ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �ലമാണ് ഇനി േലല�ി�  േപാകാ�ളളത് ��ത �ല��
േലല�ി�  േപാ��തിനായി നാളി�വെര എ� തവണ േലല നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്;  ഈ �ല��  േലല�ി�  േപാ��തി�ളള
കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട �തിയ ബ�ക�

2210. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2014-15  വ�ഷ�ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  എ� �തിയ ബ�കളാണ്
നിര�ിലിറ�ിയത്; ഇതിനാവശ�മായ �ക എവിെട നി�ാണ് ലഭ�മാ�ിയത്?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട �തിയ ബ�ക�

2211. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  മാ�  അവശ�െ��ത�സരി�് ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എ�
െക.എസ്.ആ�.�ി.സി. ബ�ക� അ�വദി�ി��്;

(ബി) ഉെ��ി�  ആ�െടെയ�ാം �പാ�ശയി�; ഏെത�ാം മ�ല�ളി�  എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� അ�രം ��കളി� സ��ീസ് നട�ിവ��േ�ാ;

(ഡി) യാ�ാസൗകര�ം പരിമിതമായ കാസ�േകാട് നിേയാജക മ�ല�ി�
,മലേയാരേമഖലയായ െബ��, കാറ�� പ�ായ�കെള െച�ള

140 of 152 Sunday 30 November 2014 02:10 PM



പ�ായ�് വഴി കാസ�േകാട് നഗര�മായി ബ�െ���� കി�ി�ർ
-കാസ�േകാട് ��ി�  �ലം എം.എ�.എ.�െട �പാ�ശയി�  അരംഭി�
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീസ് നി��ിെവ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�കളി� യാ� െച�ാ� ജന�െള േ�രി�ി�വാ� ക��
പ�തിക�

2212. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, പി.എ.മാധവ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�കളി� യാ� െച�ാ� ജന�െള േ�രി�ി�വാ�
എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ഇതിനായി �ന��ാരണ പാേ�ജി�  എെ��ാം കാര���
ഉ�െ���ിയി��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) േകാ��േറഷെ� സാ��ിക �തിസ�ി�് പരിഹാരം കാണാ�  ഇത്
എ�മാ�ം �േയാജനെ���ാനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം �ാരംഭ നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല െപ�ഷ� �ടി�ിക

2213. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� നി�് വിരമി� ജീവന�ാ��് െപ�ഷ� �ടി�ിക
െകാ��വാ� സ��ാരി�നി�് സാ��ിക സഹായം അ�വദി�ി�െ��ി�
അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �രിഭാഗം േപ�ം െപ�ഷ� �കെയ മാ�ം ആ�യി�് ജീവി��വരാകയാ�
മാ�ഷികപരിഗണന ന�കി െപ�ഷ�  �ടി�ിക ���മാ�ം വിതരണം
െച�വാ�ം മാസാമാസം �ടി�കയി�ാെത �ക ���മാ�ം വിതരണം
െച�വാ�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?
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െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.���-ല��റി ബ�ക�

2214. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ആരംഭി�� ���-ല��റി ബ�ക�  എ��ത�
നിര�ിലിറ�െമ�് വിശദമാ�േമാ; ഏെതാെ� ഡിേ�ാകളി� നി�ാണ് ബസ്
സ��ീസ് ആരംഭി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�
എ� ആ�ക��് നിയമനം ന�കി; ഇതി� പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ി� നി�ം
എ�യാ�ക��് നിയമനം ന�കി; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടിസി െകാ�ം - െച��൪ െചയി൯ സ൪�ീസ്

2215. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടിസി െകാ�ം  -  െച��൪ െചയി൯ സ൪�ീസ് ആരംഭി��
കാര�ം പരിഗണനയി�  ഉേ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനാവശ�മായ ബ�ക�ം
ജീവന�ാെര�ം ലഭ�മാ�ാ൯ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത സ൪�ീസ് എ�ാരംഭി�െമ�റിയി�േമാ?

ബസ് ചാ�ജ് വർ�നവ് 

2216. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
�ീമതി.ജമീല �കാശം
�ീ.േജാസ് െത�യി�
,, സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� തവണ ബസ് ചാ�ജ്
വ��ി�ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) വിവിധ വ��ന�കളിലായി വ�ത�� സ��ീ�ക�െട മിനിമം ചാ�ജി�  എ�
ശതമാനം വ��ന��ായി;

(സി) ബസ് ചാ�ജ് പരി�്കരി�ാ�  NATPAC-െ� പഠന റിേ�ാ��് ഇേ�ാ�
ആ�യി��േ�ാ;
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(ഡി) പല തവണകളിലായി ഡീസലിന് ഉ�ായ വില�റവിെന �ട��് ബസ്
ചാ��കളി� �റവ് വ��ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

ബസ്-ഓേ�ാ-ടാ�ി ചാ��് വ��നവ്

2217. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� തവണ ബസ്-ഓേ�ാ-ടാ�ി
ചാ��ക� വ��ി�ി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ തവണ�ം നിലവി��ായി�� ചാ��ം വ��ി�ി� ചാ��ം കാണി��
ഒ� പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ചാ�ജ് വ��നവ് നട�ാ�ിയേ�ാ�  ഡീസ�, െപേ�ാ�  വിലവ��നവ്
പരിഗണി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പരിഗണി�ി�െ��ി�  ഡീസ�, െപേ�ാ�  വില �റ� സാഹചര��ി�
ബസ്-ഓേ�ാ-ടാ�ി ചാ��ക�  �റവ് വ���തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

ബസ് ��ക�െട േദശസാൽ�രണം

2218. �ീ.എളമരം കരീം
,, സി.െക സദാശിവ�
,, െജയിംസ് മാത�
,, െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബസ് ��ക�െട േദശസാ��രണം സംബ�ി�് അ�വ��ി� വ��
നയ�ി� മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� ഇതിനകം നട�ിയ മാ���ം അതി��കാരം േദശസാ��രണം
മരവി�ി� ����ാസ് ��ക�ം സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േദശസാ��രണം മരവി�ി�െകാ�് ഏെത�ാം ����ാസ് ��കളി� സ�കാര�
ബ�ടമക��് താ��ാലികേമാ �ിരേമാ ആയ െപ�മി�ക�
ന�കിയി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;  ഇ�ര�ി�  ന�കെ�� െപ�മി�ക�
എ�; ഏെത�ാം സ�കാര� ബസ് ഉടമക��ാണ് ന�കിയി��ത്;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �ന��ാരണ പ�തി�് ഏെറ
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സഹായകരമാ�െമ�് ��ി�ാ�ിയ േദശസാ��രണം
അ�ിമറി�െ�ടാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േറാഡ് േസ�ി ബി�

2219. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� േറാഡ് ഗതാഗത രംഗ�് േറാഡ് േസ�ി ബി� എ� േപരി�
ഒ� �തിയ നിയമം െകാ�വരാ� ഉേ�ശി�� വിവരം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ബി�ിെല വ�വ�ക�  േറാഡ് �ാ�േ�ാ��് േകാ��േറഷ�കെള
േദാഷകരമായി ബാധി�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത കരട് ബി�ിെല വ�വ�ക�  സം�ാന സ��ാരിെ� േറാഡ്
ഗതാഗതേമഖലയി�� അധികാരം െവ�ി���െമ� കാര�ം അറിയാേമാ;

(ഡി) എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്?

�തിയ താ��് ആ�ാന�ളി� ആ�.�ി.ഒ. സബ് ഓഫീ�ക�

2220. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��തായി ആരംഭി� താ��് ആ�ാന�ളി� ആ�.�ി.ഒ. സബ് ഓഫീ�ക�
�ട��തി�� നി�േ�ശം ഗതാഗത വ��ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�േവ�ി ധനകാര�വ��ി�  സമ��ി� െ�ാേ�ാസലിന് അംഗീകാരം
ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല �തിയ െകാേ�ാ�ി താ��് േക�മായി ഒ� സബ് ആ�.ടി.ഒ.

ഓഫീസ് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഗതാഗത നിയമ ലംഘനം

2221. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗതാഗത നിയമ ലംഘനം വ൪�ി� വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം നിയമ ലംഘനം സ൪�ാരിെ� ��യി�െ���ാ൯ േസാഷ��
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മീഡിയകെള �േയാജനെ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ�െയ�ം
അവ�െട �വ൪�ന രീതിക� എ�െനയാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) േസാഷ��  മീഡിയക�  വഴി േമാേ�ാ൪ വാഹന വ��ിന് എ� പരാതിക�
ലഭിെ��ം അവ ഏെതാെ� േസാഷ�� മീഡിയക� വഴിയാെണ�ം അവയി�
സ�ീകരി� നിയമ നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് ബ�ക�

2222. �ീ.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) ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗി�് െക.  എസ്.ആ�.ടി.സി�ായി ബ�ക�
വാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം എ� ബ�ക� വാ��തിനാണ് ല��മി��െത� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിേയാട് സ��ത അറിയി�് എ� േപർ സഹകരണം വാ�ാനം
െച�ി��് ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�െട ഓേരാ നിേയാജകമ�ല�ിെല�ം യാ�ാേ�ശ�ിന്
എ�േ�ാളം പരിഹാരം കാണാ�  സാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�േമാ?

ശബരിമല തീ��ാടന�മായി ബ�െ��് െക.എസ്.ആ�.�ി.സി. ഏ�െ���ിയ
�മീകരണ��

2223. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തീ��ാടന�മായി ബ�െ��് െക.എസ്.ആ�.�ി.സി.  എെ��ാം
�മീകരണ�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചടയമംഗലം ഡിേ�ായി�  നി�് പ�യിേല�് നിേത�ന സ��ീസ് നട��
കാര�ം പരിഗണി�േമാ?
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തല�ാന നഗരിയി� സ��ീസ് നട�� സ�കാര�ബ�കൾ

2224. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തല�ാന നഗരിയി� സ��ീസ് നട�� സ�കാര�ബ�ക�െട എ�ം എ�;

(ബി) ഇതി�  എ� എ��ിന് തിരേ�റിയ കിഴേ�േ�ാ� �ാ�ഡി�  കയറി
േപാ��തിന് അ�മതി ന�കിയി��്;

(സി) അ�മതി ന�കിയി�ിെ��ി�ം നഗര�ിെല ഏെറ�െറ എ�ാ സ�കാര�
ബ�ക�ം ഇവിെടവ�് േപാ��ത് തടയാ� എെ��ി�ം നടപടി നാളി�വെര
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  ഗതാഗത���് ഒഴിവാ�ാ�  ഇവ�െ�തിെര നടപടി
നട�ാതിരി��തിന് കാരണം വ��മാ�േമാ?

�ണിേഫാം ധരി�ാ� െച�ിംഗ് ഇ����മാ�െ�തിേര നടപടി

2225. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയി�  െച�ിംഗ് ഇ����മാ��് �ണിേഫാം
നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ���് �ണിേഫാം അലവ�സ് ന���േ�ാ;  എ�
�കയാണ് ന���ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2014-15 സാ��ിക വ�ഷം �ണിേഫാം അലവ�സ് ൈക��ക�ം എ�ാ�
�ണിേഫാം ധരി�ാ��മായ ഉേദ�ാഗ�െര സംബ�ി�് വിവര േശഖരണം
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം േക�കളി� ���ാ�െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

�ന�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാ

2226. �ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ന��  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി�  നി�ം തി�വന��രേ��്
േലാേ�ാ� ബസ് സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;
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(ബി) �ന�� നി�ം െത�ാശി വഴി മ�രയിേല�ം �ന��നി�ം േകായ��രിേല�ം
അ�� സം�ാന ബസ് സ��ീ�ക� ആരംഭി�േമാ?

ഗാ�ിേറാഡ്-നട�ാവ്-െമഡി�� േകാേളജ് ��ി� ബ�് സ��ീസ്

2227. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നഗര�ിെല ഗാ�ിേറാഡ്-നട�ാവ്-െമഡി�� േകാേളജ് ��ി�
ഓടിയി�� ബ�് സ��ീസ് �നഃ�ാപി�ണെമ�ാവശ�െ��് േകാഴിേ�ാട്
റീജണ� �ാ�േ�ാ��് ഓഫീസ��് നിേവദനം ലഭി�ി��േവാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത നിേവദന�ി�േമ� സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

െവ�ാറ�ട്, പാേലാട് െക .എസ്.ആർ.ടി.സി. ഡിേ�ാകളിെല ബ�ക�

2228. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െവ�ാറ�ട്,  പാേലാട് എ�ീ െക
.എസ്.ആർ.ടി.സി ഡിേ�ാകളി�  നിലവി�� െമാ�ം െഷഡ��ക�െട ലി�്
ന�ാേമാ ;

(ബി) െവ�ാറ�ട്,  പാേലാട് ഡിേ�ാകളിെല ��വ�  െഷഡ��ക�ം ഓ�േറ�്
െച��തിന് ആവശ�മായ ബ�ക�െട എ�ം സംബ�ി� വിവരം
അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവി� ഈ ഡിേ�ാകളി� എ� ബ�ക� വീതമാണ് ഉ�ത് ;
(ഡി) ��ത ഡിേ�ാകളിെല �വ��ന�മമ�ാ� ബ�ക�െട എ�ം എ�യാണ് ;
(ഇ) ഈ സ��ാ� നാളി�വെര ��ത ഡിേ�ാക��ായി എ� �തിയ ബ�ക�

അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(എഫ്)ഈ ഡിേ�ാക��ായി ��ത� �തിയ ബ�ക� അ�വദി�േമാ; ഓേരാ�ി�ം
എ� ബ�് വീതം ന��െമ�് അറിയി�ാേമാ?

േറാഡപകട�� െപ���ത് തട�വാൻ നടപടി

2229. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, എ.പി.അ����ി
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,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡപകട�� െപ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� വ൪ഷം േറാഡപകട�ളി� മരി�വ�െട എ�ം,  കാ�നടയാ��ാ൪,

ൈബ�് യാ�ിക൪,  മ�് വാഹന�ളിെല യാ��ാ൪ എ�ി�െന തരം
തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ാഫി�് നിയമ�� പാലി�ാ��ം അ�വദനീയമായതി�മധികം േവഗ�ിൽ
വാഹനേമാടി���ം �ലമാണ് അപകട��  െപ���െത�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  ആയത് തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് അറിയി�േമാ?

ചാല�ടി K.S.R.T.C. �ാൻഡിൽ നി��� ബ�് സ��ീസ്

2230. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� ശബരിമല സീസ� ആരംഭ�ി� തെ� ചാല�ടി െക, എസ്.
ആ�. ടി.  സി.  �ാൻഡിൽ നി�ം പ�യിേല�് ബ�് സ��ീസ്
ആരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ചാല�ടിയി�  നി�ം അതിര�ിളളി,  മല��ാറ,  വാ��ാറ,  െപാളളാ�ി വഴി
പഴനിയിേല�് അ�ഃ സം�ാന സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിനായി അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ി� നി�തിക�ം മ�ം ഓ�ൈലനായി അട�ാ�� സംവിധാനം

2231. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, �ി.എ�. �താപ�
,, പാേലാട് രവി
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ി�  നി�തിക�ം മ�ം ഓ�ൈലനായി അട�ാ��
സംവിധാന�ിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;
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(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�മായി സഹകരി��ത്ആെര�ാമാണ് ;
(ഡി) ��ത പ�തി നി��ഹണ�ിന് ഭരണ തല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�

എ��ി��്; വിശദമാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� ഗതാഗതവ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ

2232. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര ഗതാഗതവ��് മാേവലി�ര
മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട�ം ���ിക�െട�ം വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ആ�.ടി ഓഫീ�കളി�  അത�ാവശ� േസവന��
�ധനാ�കളി�ം െച� െകാ��ണെമ� ഉ�രവിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;��ത ഉ�രവ് ആ�.ടി ഓഫീ�ക�  നട�ിലാ�ാ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  വ��മാ�േമാ;  ഈ ഉ�രവ് നട�ിലാ��തി��
നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  ഉ�രവ് നട�ിലാ��തിൽ വീ� വ���
ഉേദ�ാഗ���െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-യി� പാഴ് സ� െകാറിയ� സ��ീ�ക�

2233. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, ൈ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.  പാഴ് സ�  െകാറിയ�  സ��ീ�ക�  �ട�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്  ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം ;
(സി) േകാ��േറഷെ� സാ��ിക �തിസ�ി�് പരിഹാരം കാണാ� ഇത് എ�

മാ�ം �േയാജനെ���ാനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത് ;
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(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം �ാരംഭ നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്  ;  വിശദാംശ��
എെ��ാം ?

േമാേ�ാ൪ വാഹന വ��ിെല എ൯േഫാ�്െമ�് നടപടിക�

2234. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ൪ വാഹന വ��ി�  എ൯േഫാ�്െമ�് നടപടിക�  ശ�മാ��തിന്
എെ��ാം ക൪� പ�തികളാണ് നട�ാ�ിയി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�കളാണ് ഉപേയാഗി�ി�ളളത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ��ത വ��ി�  എെ��ാം ശാ�ീകരണ പരിപാടിക�ം അടി�ാന
സൗകര���ം ഇതിനായി ഒ��ക��ായി; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ൯േഫാ�്െമ�് ശ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം േന���
ൈകവരി�ി��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

േമാേ�ാ� വാഹനവ��ിെ� െഹ��് ൈല� സംവിധാനം

2235. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, പി.എ.മാധവ�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) യാ��ിടയി�  �ീക��ം വിദ�ാ��ിക��ം വേയാജന���െമതിെര
ഉ�ാ�� അതി�മ��ം ���ത���ം തടയാ�  േമാേ�ാ�  വാഹനവ��്
െഹ��് ൈല� സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) െഹ��് ൈലനിെ� �വ��ന രീതി വിശദമാ�േമാ;

(സി) െഹ��് ൈല�  വഴി ന��� പരാതിക��് പരിഹാരം കാ��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ�െട �വ��നം േമാണി��  െച�ാ�  സ�ീകരി�ി�� സംവിധാനം
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എെ��ാമാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

സ��ാ� വാഹന��െട ��പേയാഗം

2236. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  വാഹന�ളി�  ന��  േ��ം,  വ��ിെ� േപ�ം �ദ�ശി�ി��ത്
സംബ�ി� വ�വ�ക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ�വ�ക��് വി��മായി വാഹന�ളി�  േബാ��ക�
�ാപി��വ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത് എ�്
െവളിെ���േമാ;

(സി) ഔേദ�ാഗിക ആവശ��ിനായി വ��ക��് അ�വദി�ി�� ഇ�രം
വാഹന�ളി�  ഔേദ�ാഗിക േപ�ം ത�ിക�ം �ദ�ശി�ി�് സ�കാര�
ആവശ����് ഉപേയാഗി�� നടപടി ��യി�  െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇതിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േമാേ�ാ� െവഹി�ി� ഡി�ാ��െമ�ിെല ജനറ� �ാ���

2237. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േമാേ�ാ�  െവഹി�ി�  ഡി�ാ��െമ�ിൽ ഈ വ�ഷം ജനറ�  �ാ���
നട�ിലാ�ിേയാ; ഏെത�ാം ത�ികയിൽ ജനറ� �ാ��� നട�ിലാ�ിയി��് ;
വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ഴയിെല യാ�ാേ�ശം പരിഹരി��തിന് നടപടി

2238. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തീ��ാടനം �മാണി�് ആല�ഴ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി�
നി�് എ� െ�ഷ�� സ��ീ�കളാണ് ആരംഭി�ി��ത്;  ഇതിന് ��തായി
ബ�ക� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) െ�ഷ��  സ��ീ�ക�  നട��തി� േവ�ി ��ത ഡിേ�ായി�  എ�
�തിദിന ��കളാണ് റ� െച�ി��ത്;
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(സി) ��ക�  റ�ാ�ിയ� �ലം ആല�ഴ-തകഴി-തി�വ� ��കളി�  യാ�ാേ�ശം
അ�ഭവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ� പരിഹരി�ാ� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
29-11-2014

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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