
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പ��ാം സേ�ളനം

2014 ഡിസംബ� 15, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--360]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 3632 �ത� 3732 വെര
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി

: 3733 �ത� 3782 വെര

ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി : 3783 �ത� 3900 വെര
വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി

: 3901 �ത� 3991 വെര

ഇ-ഫയലിംഗ് സി�ം

3632. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�  ഇലേ�ാണിക് ഫയലിംഗ് സി�ം അഥവാ ഇ-ഫയലിംഗ്
നട�ാ��തിനായി �തിയ ത�ികക� ��ി�ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�േവ�ി എഎ�്�കയാണ് െചലവഴിേ��ി വരിക എ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ആവ��ന െചലവ് വ�ഷം എ� �പ വ�െമ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ഓഫീസ് നടപടിക�െട പരി�രണ�ിനായി ��് നട�ാ�ിയ
DDFS/IDEAS/LIMS  എ�ീ സംവിധാന��  ഇേ�ാ�ം പി��ട��േ�ാ;

ഇെ��ി�  എ�െകാ�്;  ഇവ�േവ�ി എ�് �ക െചലവഴി�െവ�്
െവളിെ���േമാ?

(ഡി) ഇ-ഓഫീസ് നട�ാ�ിയ�മായി ബ�െ��് ജീവന�ാ��് േനരി� �����്
പരിഹാരം ക�ി�േ�ാ;  ഇ� നട�ാ�േ�ാ�  ഏെത�ി�ം ത�ികക�
ന�െ��േമാെയ�റിയി�േമാ ?
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െപ൯ഷ൯ പ�ിയതിന് േശഷ�ം �ന൪ നിയമനം ലഭി�് സർവീസിൽ �ട��വർ

3633. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െപ൯ഷ൯ പ�ിയതിന് േശഷ�ം സ൪�ാരി� വിവിധ കാരണ�ളാ� േസവനം
അ��ി�� എ�യാ�ക� ഉ�്; അവ�െട േപര് വിവരം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) പല തവണ േസവന കാലാവധി നീ�ിെകാ��് �ന൪ നിയമനം ലഭി�് സ൪�ീസ്
�ട��വ�െട േപര് വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� േസവനം നീ�ി െകാ��ാ��ായ കാരണ�� വിശദീകരി�ാേമാ;

ഇ�കാരം �ന൪ നിയമന��  നട��ത് വഴി താെഴ ത�ി�  ഉ�വ�െട
ഉേദ�ാഗകയ�ം തടയെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

മത-സാ�ദായിക സംഘടനക�മായി ബ�െ�� ക�ി�ികളിെല അംഗത�ം

3634. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മത,  സാ�ദായിക,  രാ�ീയ,  ചാരി�ബി�  സംഘടനക�മായി ബ�െ��
ക�ി�ികളി�  സ��ാ�, െപാ�േമഖലാ,  എ�ഡഡ് �ാപന�ളിെല
ജീവന�ാ��് അംഗമാ��തിേനാ ഭാരവാഹിയാ��തിേനാ വില��
സ��ാ� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ; േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി�, ��ത ഉ�രവ് പി�വലി�ണെമ�ാവശ�െ��് ഏെത�ാം
സംഘടനകളാണ് അേപ� സമ��ി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് പി�വലി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ?

പി. എസ്.സി. െചയർമാ�ം അംഗ��ം യാ��ലിയിന�ിൽ വ��ിയ വർ�നവ് 

3635. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  െചയ�മാ�ം അംഗ��ം യാ��ലിയിന�ി�  വ�വ��ന�
വ��ി സ�യം ���ി തീ�മാനി�ത് ��യി�െ��േവാ  ;  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െടേയാ,  ധനവ��ിെ�േയാ അ�മതി വാ�ാെത എ� �ക
യാ��ലിയിന�ി� ���ി നി�യി�;  നിലവി� പി.എസ്.സി.  െചയ�മാ�ം
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അംഗ���ം യാ��ലി കിേലാമീ�റിന് എ� �പയായി��;  ആയത്
എ�ക�് വ��ി�ി�;  നിലവിെല നിര�ി�നി�ം എ� ശതമാനം ��ത�
വ��നവ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം യാ��ലിയിന�ി� വ��ിയ വ�വ��ന� െെക��വാ� ഇവ�
അ�ൗ��് ജനറലിെ� അ�മതി വാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സാ��ിക�തിസ�ി ��മായ ഇൗ സമയ�് യാ��ലിയിന�ി�
നിലവിെല �കേയ�ാ�  വ�വ��ന� വ��ിയ ഇവ�െട ഇൗ നടപടി
ശരിയാേണാെയ� പരിേശാധി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) പി.എസ്.സി. െചയ�മാ��െ�െട നിലവിെല അംഗ�� യാ��ലിയിന�ി�
നാളി�വെര െെക��ിയ ആെക �ക എ�; ഇവ� ഓേരാ���ം വ�ഷാവ�ഷം
നാളി�വെര വാ�ിയ യാ��ലി�ക എ�െയ� തരംതിരി� വ��മാ�േമാ;

(എഫ്)�ഖ�മ�ി,  ധനവ��്,  അ�ൗ��് ജനറ�  �ട�ിയവ�െട അ�മതിേയാ,

ക�ിടപാ�കേളാ നട�ാെത പി.എസ്.സി.  െചയ�മാ��െ�െട��
അംഗ��െട യാ��ലി സ�യം ���ിനി�യി�് വ�വ��ന� വ��ിയ
നടപടി റ�െച�വാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

എ�.ഡി. ���് റാ�് ലി�ി� ഉ�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ികൾ�് നിയമനം

3636. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എ�.ഡി.  ���് ത�ികകളിൽ ���  ന�മററി നിയമന��  നട�ിയ�
കാരണം പി.എസ്.സി.  �െട എ�.ഡി.  ���് റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ��
ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട അവസരം ന�െ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയ� പരിഹരി��തി� നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദമാ�േമാ?

�തിയ അന�് െക�ിട�ിെ� പണി

3637. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി� േവ�ി പണി�� �തിയ അന�് െക�ിട�ിെ� പണി
എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ബി) നിലവി�  �ല സൗകര�മി�ാ�തിെ� േപരി�  ഒേര ഡി�ാ��്െമ�റിെ�
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വിവിധ വിഭാഗ��ം ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��ം പല �ല�ളിലായി
�വ��ി���് കാര��മതെയ�ം സൗകര��െള�ം േദാഷകരമായി
ബാധി�� കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(സി) �തിയ അന�് െക�ിടം ���ിയാ��േതാെട ഓേരാ വ��ം
വ��തലവ�ാ�െട ഓഫീ�ക��െ�െട ഒ� േ�ാ�ി��െ� �ിരമായി
�ാപി�ാ� േവ� നടപടിക� �ടി സ�ീകരി�േമാ;

നവര� പ�തി െചലവ്

3638. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്നട�ാ�� നവര� പ�തിക��ായി ഓേരാ�ി�ം നാളി�വെര
എ� �കെചലവഴി�െവ�ം ഇത് ഏെതാെ� കാര����ാണ്
െചലവഴി�െത�ം പ�തി തിരി�് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിക��ായി ആെക നീ�ിവ�ി�� �ക എ�െയ�ം അതി�
െചലവഴി�ാ� ബാ�ിെയ�െയ�ം പ�തിതിരി�് വിവരം ന�കാേമാ;

(സി) െചലവഴി�ാനായി �ക മി�ം വ�തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ?

��് ഒാഫീസ് സംവിധാനം

3639. �ീ.െക.അ�ത�
,, �ി.എ�. �താപ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജന���് ഫയ�  സംബ�മായ വിവരം ന��വാ�ം അേപ�
സ�ീകരി�വാ�ം ��് ഒാഫീസ് സംവിധാനം ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ി�
ഏ൪െ���േമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ി�  എ�� െപാ�ജന���് െസ��കളി�
കയറിയിറ�ി�ളള ��ി��് ഒഴിവാ�ാ൯ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇത് വഴി
സ�ീകരി�വാ൯ ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് എ��ാ�േ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?
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സിവി� സ��ീസ് േബാ�ഡ് �പീകരണം

3640. �ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, വ��ല കഹാ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സിവി� സ��ീസ് േബാ�ഡ് �പീകരി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

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

(സി) ഉേദ�ാഗ��െട സംര�ണം ഉറ�ാ�ാ�  എെ��ാം കാര��ളാണ്
േബാ�ഡിെ� �വ��ന�ി� ഉ�െ���ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േബാ�ഡിെ� �പീകരണ�ിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം?

െമാൈബ� ടവ�കളി� നി�� വികിരണ��

3641. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, പി.െക.ബഷീ�
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ടനീളം �ാപി�ി�� െമാൈബ�  ടവ�കളി�  നി��തായി
പറയെ��� വികിരണ�െള സംബ�ി�് ജന�ളി��ായി�� ആശ�ക�
��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് ��ത�  െമാൈബ�  ടവ�ക�  �ാപി�� �ല�ളി�
ഇ��ല��ാ�� ആശ�ക� ഗൗരവ���ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ���ിന് അടിയ�ര പരിഹാരം ഉ�ാ�ാ�  വിദ��
ഉ�െ�െട�ളളവ�െട അഭി�ായ �പീകരണം നട�ി ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�ാെക െപാ�  -  സ�കാര� േമഖലക�െട കീഴി�  എ� ടവ�ക�
നിലവി�െ��തിെ� കണ�് േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ി� െവളിെ���േമാ;
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സർ�ാർ േസവന��െട ഫീസ് വർ�ന

3642. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വ��ി�ി� വിവിധ േസവന
ഫീ�ക�െട�ം രജിേ�ഷ�  ഫീ�ക�െട�ം വിശദവിവര��
ന��േമാ;ബ�െ�� ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ൈവദ�തി ചാ�ജ്, വാ�� ചാ�ജ്, �മി
സംബ�ി� രജിേ�ഷ�  ഫീ�ക�  എ�ിവ എ� �ാവശ�ം
വ��ി�ി�ക��ായി; വിശദ വിവരം ന��േമാ;

ലാ�് േ�ഡ് ത�ികക� ��� ന�മററിയായി �ിേയ�് െച��തി�� നടപടി

3643. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ലാ�് േ�ഡ് ത�ികക�  ���  ന�മററിയായി �ിേയ�് െച�്,  നിലവി��
പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�കളിെല ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അവസരം
ന���തി�� തീ�മാനം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത്
സംബ�ി�് വ��മാ�േമാ?

��തായി ആരംഭി� ക�ീഷ�ക�ം,േകാ��േറഷ�ക�ം

3644. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഏെത�ാം ക�ിഷ�ക�ം,
സ��ാ�  ധനസഹായേ�ാ� �ടി�� �ാപന��ം േകാ��േറഷ�ക�ം
��തായി ആരംഭി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ��തായി ആരംഭി� �ാപന���് സ��ാ�  �ാ�ായി
നാളി�വെര എ� �ക ന�കിയി��് എ�് വിശദമാ�േമാ?

െപാ�േമഖല-സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല പരസ���
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3645. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െപാ�േമഖല-സ�യംഭരണ
�ാപന�� എ� �പ�െട പരസ��� ന�കിയി��് ;

(ബി) ഏെതാെ� പ����് എ� �പ വീതം ഈ ഇന�ി� ന�കിയി�െ��്
വിശദമാ�േമാ ?

നിയമന�ൾ ത�രിതെ����തിന് നടപടി

3646. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിരമി��  �ായം വ��ി�ി�കയി�ാെയ�് �തിപ� �വജന
സംഘടനക��് സ��ാ� ഉറ�ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വിരമി��  �ായം വ��ി�ി�ാെത�ം നിയമന നിേരാധനം പി�വലി�ം
പരമാവധി ഒഴി�ക�  നിക��തിനായി നിയമനം ത�രിതെ����തിന്
സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േസവനാവകാശ നിയമം

3647. �ീ.എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േസവനാവകാശ നിയമം നട�ിലാ�ാ� എ� വ��കെള �ടി ��ത
നിയമ�ിെ� പരിധിയി� െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േസവനാവകാശ നിയമ�ിെ� പരിധിയി�  െകാ�വ��തിന് ��പ് ഓേരാ
വ��ി�ം ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാര വ��ിെ� വിശദമായ വ��് �ഡി
നട�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  േസവനം ന���തി�� സമയപരിധി
നി�യി�ി��ത് എ�ടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ നിയമ�ിെ� പരിധിയി�  െകാ�വ� േസവന�െള സംബ�ി�
ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േസവനാവകാശ നിയമം
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3648. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.പി.സി. േജാ�ജ്
,, േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േസവനാവകാശ നിയമ�ിെ� ഫല�ദമായ നട�ി�് ഉറ�വ���തിന്
ഉത�� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം നിലവി� വ�േവാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ലഭ�മാേ�� േസവന��മായി ബ�െ��് െപാ�ജന����ാ�� പരാതി
പരിഹരി��തിന് സമീപിേ�� ഉേദ�ാഗ�െ� വിവര��  അതാ�
ഓഫീ�കളി� �ദ�ശി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�േ�ാ� വിഭാഗ േ�മ േകാ൪�േറഷെ� �വ൪�നം

3649. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �േ�ാ� വിഭാഗ േ�മ േകാ൪�േറഷെ� �വ൪�നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) 2013-14  സാ��ിക വ൪ഷം േകാ൪�േറഷന് അ�വദി� �ാ൯ ഫ�്
എ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) അ�വദി� �കയി� ഏെതാെ� �ീമിലായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�് ഇനം
തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിവിധ ആ��ല�ം ലഭി�വ�െട എ�ം സ�ദായ അടി�ാന�ി�
വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) �േ�ാ� വിഭാഗ�ിെല പിേ�ാ��ാെര നി�യി�� മാനദ�ം
എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

���� അ�മതിയി�ാെത വിേദശരാജ��� സ��ശനം

3650. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ��് സ��ാരിെ� ���� അ�മതിയി�ാെത ഏെത�ാം
വിേദശരാജ��� സ��ശി�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ആവശ����ാണ് ��ത രാജ��� സ��ശി��തിന് ����
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അ�മതി ആവശ�മി�ാ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം രാജ���  സ��ശി��തിന് എ� ദിവസമാണ് അവധി
ലഭി�കെയ�ം ഇതി�  ��ത�  അവധി അ�വദി��തിന് എെ��ാം
മാനദ��� പാലിേ���െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� ആഫീ�കളിെല കരാ� നിയമനം

3651. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സാ��ിക �തിസ�ി�െട േപരി�  കരാ�-ദിവസ�ലി�ാെര സ��ാ�
ആഫീ�കളി� നിയമി��ത് ഒഴിവാ�ാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

കാസ�േഗാഡ്, മേ�ശ�രം താ��കളി� വിവിധ വ��കളിലായി ഒഴി�� ത�ികകൾ

3652. �ീ.പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസേ�ഗാഡ് സിവി�േ�ഷനി�  ഏെത�ാം വ��കളി�  വിവിധ
ത�ികകളിലായി എ� ഒഴി�ക�  ഉെ��് വിശദമായ കണ�ക�  സഹിതം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ്,  മേ�ശ�രം താ��കളി� ഏെതാെ� ത�ികകളിലായി എ�
ഒഴി�ക� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ?

ബധിര��ം �ക��ം സംവരണ ആ��ല�ം

3653. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വികലാംഗ വിഭാഗ�ിെല ബധിര��ം �ക��ം എ�.ഡി.സി.
അട��� േജാലികളി�  സംവരണ ആ��ല�ം ലഭി��ിെ�� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ�� ആ�ക��് നിയമനം ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ ;

(സി) ബധിര��ം �ക��ം അ�ഹമായ �ാതിനിധ��ി�  േജാലി
ലഭി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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ഇ�ഫ�േമഷ� േകരള മിഷനിെല ജീവന�ാ�െട ����

3654. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഫ�േമഷ�  േകരള മിഷനിെല ജീവന�ാ�െട ����  ച�� െച�ാ�
�ഖ�മ�ി�െട അ���തയി�  േയാഗം േച��ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  ഈ
േയാഗ�ി� പെ���വ� ആെര�ാം ;

(ബി) േയാഗ�ിെ� തീ�മാന�� എെ�ാെ�യാണ്;
(സി) ഇവയി� ഏെതാെ� തീ�മാന�� നട�ി� വ��ി ;
(ഡി) ഓേരാ തീ�മാന��ം നട�ിലാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടി വിശദീകരി�േമാ

;

(ഇ) േയാഗ�ിെ� തീ�മാന�� അടിയ�രമായി നട�ി� വ��ാ� എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�ഭരണ�ി� വ��ിഗത �വ��നം വിലയി��ൽ

3655. �ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, െക.�രളീധര�
,, �ഡി �യിസ്
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െപാ�ഭരണ�ി� വ��ിഗത �വ��നം വിലയി���തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആയതിന് ന�ായ�ം വിശ��ത�മായ മാനദ�ം ആവി�രി�� കാര�ം
ആേലാചി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്?

�ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ�ം ന��� വാ�ാന��

3656. �ീ.എം.ച��
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

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

(എ) �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ�ം പ�സേ�ളന�ളി�െട�ം മ� നിലയി�ം ��തായി
നട�� �ഖ�ാപന��ം വാ�ാന��ം നിറേവ�െ���െ��റ�ാ�ാ�
നിലവി� സംവിധാന�� ഉേ�ാ; എ�ി� ��ത സംവിധാന�� സംബ�ി�
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) �ഖ�ാപന��  നട�ാ�ാ�  അതത് ഘ��ളി�  തെ� മ�ിമാ�  ഉ�രവ്
ന�ാ�േ�ാ;  എ�ി� അ�കാര�� ഉ�ര�ക� നിയമാ��തമാേണാ എ�്
പരിേശാധി�െ�ടാ�േ�ാ;

(സി) �ഖ�മ�ി അശരണരായ ആ�ക�െട �ര�ിതത�ം ഏെ���െകാ�്
നട�ിയ�ം പ�-�ശ�മാധ�മ��  റിേ�ാ�� െച�ി���മായ എ�
�ഖ�ാപന��  ഇേ�ാ�ം നട�ിലാ�ാ�  അവേശഷി��െ��്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വാ�ാന��  ലഭി�വരി�  പല�ം അത് പാലി� കി��തിനായി ഇേ�ാ�ം
സ��ാ� ഓഫീ�ക� കയറിയിറ�കയാെണ�് അറിയാേമാ?

തി�വ�വ�� �ാമപ�ായ�ിെല ആറിെ�റ നീെരാ��് വീെ���ാ� നടപടി

3657. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി� െച��� �നിസി�ാലി�ി, തി�വ�വ�� �ാമപ�ായ�്
എ�ിവിട�ളി�െട ഒ�കിയി�� ആറിെ� നീെരാ��് വീെ����തിനായി
ബ�െ�� വ��ക�െട �വ��നം ഏേകാപി�ി��തിനായി ഒ�
സം��േയാഗം വിളി�് േച���തിന് തീ�മാനെമ��േമാ;  വിശദാംശം
അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ വിഷയ�ിേ�� നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�� �വ��ന��െട വിശദാംശം
അറിയി�േമാ;

(സി) പരി�ിതി സ�ലന�മായി ബ�െ��� ഇൗ വിഷയ�ിെ� �ാധാന�ം
േബാ��െ��് സമയബ�ിതമായി ��ത �വ��നം ���ീകരി��തി�ളള
�മ��ാ�േമാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

െസ�േ�റിയ�ി� �ൻപി�ം പരിസര�ം സമര�ൾ ഒഴിവാ�ാ�� നടപടിക�

3658. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, പി.എ.മാധവ�
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,, �ി.എ�. �താപ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി� �ൻപി�ം പരിസര�ം സമര�ൾ ഒഴിവാ�ാ��
നടപടിക�� �ട�ം �റി�ി�േ�ാെയ� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് നി�േ�ശ��  ത�ാറാ�ി രാ�ീയ�ാ��ിക��
ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) െസ�േ�റിയ�ി� �ൻപി�ം പരിസര��� സമര�ൾ ജനെ�
��ി��ി�ാ�വിധം �മീകരി��തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ്
നി�േ�ശ�ി��െത� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് സ��ക�ിേയാഗ�ി� അഭി�ായസമന�യം ഉ�ായി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം?

െസ�േ�റിയ�ി� ഡിജി�� േഡാക�െമ�് ഫയലിംഗ് സി�ം

3659. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�  ഡിജി��  േഡാക�െമ�് ഫയലിംഗ് സി�ം നട�ാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��� സംവിധാന�ിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി�� ഫയലിംഗ് സംവിധാന�ി� നി�് എെ��ാം മാ��ളാണ് �തിയ
സംവിധാനം �േഖന ഉ�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

(ഡി) ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് ��ത സംവിധാന�മായി സഹകരി��ത്;
വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

�സി�െ���ാ� നടപടി

3660. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) േകരള െസ�േ�റിയ�് ഡയറ�റി ആദ�ം �സി�െ���ിയത് എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഏ��ം ഒ�വിലായി അത് പരി�രി�് �സി�െ���ിയത് ഏ� വ�ഷമാണ് ;
(സി) അതി�േശഷ�� മാ����െ���ി പരി�രി� പതി�്

�സി�െ����തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണെമ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഡയറ�റി�െട ഘടനയി�ം, ഉ�െ���� വിവര�ളി�ം വ�ത�ാസം വ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) വിവിധ വ��ക��ം,  ജന�തിനിധിക��ം,  െപാ�ജന���ം
ഉപകാര�ദമായ ഡയറ�റി പരി�രി�് എ��ം െപെ��്
�സി�െ���ണെമ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

�ാ�ി�ി�� അസി��് ത�ികയിെല നിയമനം

3661. �ീ.എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ� �സി�ീകരി� �ാ�ി�ി�� അസി��് /
ഇ�െവ�ിേഗ�� േ�ഡ്  2 (കാ�ഗറി ന�� 253/2011) ത�ിക�െട േഷാ��്
ലി�ി� ഉ�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ികളി� ബിസിനസ് �ാ�ി�ി�് ഒ� വിഷയമായി
ബി.േകാം േയാഗ�ത േനടിയ ഉേദ�ാഗാ��ികെള േയാഗ�തയി� എ�
കാരണ�ാ�  റാ�് ലി�ി�  നി�ം ഒഴിവാ�െമ�് അറിയി� സാഹചര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 24.10.2014  െല സ��ാ�  ഉ�രവ് ന��  (എം.എസ്)  47/14/ആ.സാ.വ
�കാര�ം,  ബ�.അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലിെ� ഉ�രവ് �കാര�ം,  േമ�
േഷാ��് ലി�ി� ഉ�െ�� ബിസിനസ് �ാ�ി�ി�് ഒ� വിഷയമായി ബി.േകാം
േയാഗ�ത േനടിയ ഉേദ�ാഗാ��ികെള �ടി ഉ�െ���ി റാ�് ലി�്
ത�ാറാ�ാ� പി.എസ്.സി-�് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) 24.10.2014  െല സ��ാ�  ഉ�രവ്  (എം.എസ്)  47/14/ആ.സാ.വ �കാരം
�ാ�ി�ി��  അസി��്  /  ഇ�െവ�ിേഗ��  േ�ഡ്  2  ത�ികയിേല�്
അേപ�ി�വാ�� േയാഗ�തയി�  ബിസിനസ് �ാ�ി�ി�് ഒ� വിഷയമായി
ബി.േകാം.  േയാഗ�ത േനടിയവെര�ടി ഉ�െ���ി െ�ഷ��  ��സ്
പരി�രി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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2015-16 സാ��ിക വ�ഷേ��് േക� ബജ�ി� േകരള�ിെല പ�തിക��് �ക
അ�വദി�ാ� നടപടി

3662. �ീ.എ.എ.അസീസ്
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ�  2015-16  സാ��ിക വ�ഷേ��� െപാ� ബജ�ി�
േകരള�ിെല പ�തിക��് �ക അ�വദി�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�്
സം�ാന സ��ാ� േക� സ��ാരിന് നിേവദനം ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നിേവദനം എ�കാരമാണ് ത�ാറാ��ത്;
(സി) ഇതിനായി ആെരാെ��മായി സ��ാ� ച�� നട�ാ��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േക� ബജ�ി�  സം�ാന�ിെ� അവകാശ��  ഉറ�് വ��ാ�
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� സിവി� സ��ീസ് പരിശീലന േക�ം

3663. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസപരമാ�ം സാ�ഹ�പരമാ�ം വളെര പിേ�ാ�ം നി���
കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ,സിവി� സ��ീസ് പരീ�കൾ�� പരിശീലന�ിന്
ഒ� പരിശീലന േക�ം അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എം.എ.സി.ടി േകാടതിക�

3664. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹന അപകട േക�ക�  ൈകകാര�ം െച�� എം.എ.സി.ടി േകാടതിക�
ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഇ�ാ�െത�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) എം.എ.സി.ടി േകാടതി�ായി കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ആവശ�മായ െക�ിട�ം
േചംബ�ം മ�് സൗകര���ം ഒ��ിയി�ം ഇ�വെര േകാടതി �വ��നം
ആരംഭി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി� ജി�യി� എം.എ.സി.ടി േകാടതി�െട �വ��നം എ� �ട�ം എ�്
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അറിയി�ാേമാ ?

െഷ�ി ക�ീഷ� ശിപാ�ശ

3665. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നീതിന�ായ വ��ി� െഷ�ി ക�ീഷ� ശിപാ�ശ �കാരം ശിര�ദാ�, േ�ാ�സ്
സ�വ�മാ�, േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��് േ�ഡ്  I,II  എ�ിവ��്
എെ��ാം ആ��ല�മാണ് ന�േക�ിയി��ത്;  ��ത ആ��ല���
അ�വദി�് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �തിയ േകാടതിക�

3666. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ��തായി എ� േകാടതിക�  �ട�വാനാണ്
ഉ�രവിറ�ിയത്; അവ ഏെത�ാം;

(ബി) ��ത േകാടതികളി�  ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് ആവശ�മായി വ��ത്,
േകാടതി തിരി�് ത�ിക�ം എ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ത�ികകളി�  എ� എ�ം അ�വദി�് ഉ�രവാ�ിയി��്;  േകാടതി
തിരി�് ത�ിക�ം എ��ം വിവരി�േമാ;

(ഡി) ��ത േകാടതിക� എേ�ാ� �വ��നം ആരംഭി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്
;തട��� വ���േ�ാ; ഉെ��ി� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ചാല�ടിയി� േകാടതി സ��യം

3667. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി� വിവിധ േകാടതിക� ഒ�മി�് �വ��ി�വാ� സൗകര�െ���
വിധ�ി�  ഒ� േകാടതി സ��യം നി��ി��തിനാ�� നടപടിക�  ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചാല�ടിയി� േകാ��് േകാം��് നി��ി��തിനായി അടിയ�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?
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തീ��ാകാ� േകാടതി േക�ക�

T *3668.�ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ േകാടതികൽ ഉ�െ�െട സം�ാനെ� േകാടതികളി� എ� േക�ക�
തീ��ാകാെത കിട���് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക�ക�  േവഗ�ി�  തീ��ാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാടതിക�െട �ഗമമായ �വ��ന�ിന് ആവശ�മായ ജീവന�ാെര
നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�മ�ാ�് MACT (Motor Accident Claims Tribunal) േകാടതി

T *3669.�ീ.പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് േക�മായി �തിയതായി  MACT  (Motor  Accident  Claims

Tribunal)  േകാടതി �ട��ത് സംബ�ി�് ബ� ൈഹേ�ാടതി�െട
നി�േ�ശം സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാണ് നി�േ�ശം ലഭി�ത്; എെ�ാെ�യാണ് നി�േ�ശ��;
(സി) ഇതിേ�� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(ഡി) മലേയാര താ��് ആ�ാനമായ െന�മ�ാട് േക�മായി ഒ� MACT േകാടതി

ഈ വ�ഷം തെ� �ട��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള സം�ാന ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി െകൗ�സിലിെല ഡയറ��
ത�ികകളിെല നിയമന��

3670. �ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി െകൗ�സിലി�ം
(െക.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ)  അതി� കീഴി�ളള ഗേവഷണ �ാപന�ളി�ം
പി�ട�� നിയമന-േവതന വ�വ�ക�  കൗ�സി�  േഫാ�  സയ�ിഫിക്
ആ�് ഇ�ഡ�ിയ�  റിസ��്  (സി.എസ്.ഐ.ആ�.)  പി�ട��
വ�വ�ക��് അ��തമാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) എ�ി�, സി.എസ്.ഐ.ആ�. നിയമന മാനദ���  അ�സരി�
േയാഗ�ത�ളളവരാേണാ ഇേ�ാ�  െക.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ യി�ം അതി�
കീഴി�ളള ഗേവഷണ �ാപന�ളി�ം ഡയറ��മാരായി �ട��ത്;  ഇവ�െട
നിയമന�ി�  സി.എസ്.ഐ.ആ�. വ�വ�യ�സരി�ളള നടപടി�മ��
പി�ട��ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഡയറ��  നിയമന�ളി�ം �ട��� നിയമന�ളി�ം
സി.എസ്.ഐ.ആ�. മാനദ���ം നടപടി�മ��ം ഉറ�വ��വാ�
ഉേ�ശ��േ�ാ;  നിലവി�  ഡയറ��മാരായി �ട��വ�െട േയാഗ�തക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േമ��റ� ഗേവഷണ�ാപന�ളി�  ഡയറ��  ത�ികകളി�  നിലവി�
ഒഴി�ക�  ഉേ�ാ;  എ�ി�  എ�െയ�ം;  ��ത ത�ികകളി�
േയാഗ�ത�ളളവെര ഉട� നിയമി�േമാ;

(ഇ) എ�ി�  എ� കാല�ിനകം ��ത ഒഴി�ക�  നിക�ാ�  കഴി�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

െസ�് ഏെ���ാൻ നടപടി

3671. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, െക.അ�ത�
,, െക.�രളീധര�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െസ�് ഏെ���ണെമ�് േക� സ൪�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െസ�് ഏെ���ാ൯ േക� സ൪�ാ൪ തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) ഇത് �ലം െസ�ിെ� വികസന �വ൪�ന�ളി�  എെ��ാം മാ��ളാണ്
വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ��ാം പ�വ�ര പ�തി�ാല�് ��ത �ാപന�ിെ� വികസന
�വ൪�ന�ിന് എ� �കയാണ് െചലവഴി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാേലാട് JNTBGRI-�െട സാ��ിക ബാ��തക�ം �തിസ�ി�ം പരിഹരി�ാ�
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നടപടി

3672. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാേലാട്  JNTBGRI  �െട �വ��ന��ം,  അ��േദശീയ �സ�ി�ം
വിശദമാ�േമാ; ആെക എ� ജീവന�ാ� േജാലി െച��; ത�ികക�െട എ�ം,
ഏെത�ാം ത�ികക�, ജീവന�ാ�െട �തിമാസ േവതനം എ�ിവ സംബ�ി�
കണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) JNTBGRI  യി�  താ��ാലിക അടി�ാന�ി�  േജാലി െച��വ�െട
പ�ിക�ം അവ�െട ത�ിക�ം േവതന�ം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

താ��ാലിക ജീവന�ാെര നിയമി��തി�� മാനദ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ �ാപന�ിെ� �വ��ന���ായി ഓേരാ വ�ഷ�ം ശരാശരി എ�
�പയാണ് െചലവഴി��ത്; സം�ാന ഗവ�െമ�ം േക� സ��ാ�ം ഓേരാ
വ�ഷ�ം എ� �പ വീതമാണ് ന�കി വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം  JNTBGRI  �  നി�ം
വിരമി�വ�ം �ലം മാറി േപായവ�ം എ�യാണ്; ഇവ��് �ടി�ികയിന�ി�
ന�കാ�� �ക എ�യാെണ�്അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) വിരമി� ജീവന�ാ��് ശ�ള�ടി�ിക ന�കാ�േ�ാ;  എ� �കയാണ് ഇൗ
ഇന�ി� െകാ�� തീ��ാ��ത്;  ഇത് ന���തിന് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;  വിരമി� ജീവന�ാ��് െട�മിന�  സറ��  ഇന�ി�
ന��വാ�� �ടി�ിക എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;  ഇത് ന���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്)ഇവി�െ� ജീവന�ാ�െട  EPF �ടി�ിക എ�യാണ്;  എ� മാസെ�  EPF

ബാ��തയാണ് നിലവി��ത്;  EPF  ബാ��ത �മാതീതമായി വ��ി���
കാരണം ജീവന�ാ���ാ�� ക�ന���  എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�േമാ;  ഇത് പരിഹരി��തിന് സ��ാ�  അടിയ�ിര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ജി) ഈ �ാപന�ിെ� �ാ�വി�ി ഫ�ി� അവേശഷി�� �ക എ�; �ാ�വി�ി
ഇന�ി�  എ� �പ�െട ബാ��തയാണ് ഇേ�ാ��ത്  ;  േ�ാജ�്
േകാ-ഓ�ഡിേനഷ�  െസ�ി�  (PCC)  നി�ം എ� �പയാണ്
കടെമ��ി��ത്;  ഇത് ഏെത�ാം കാര����ാണ് ഉപേയാഗി�ത്;
ഗേവഷണാവശ����ായി ഇതി� നി�ം എ� �ക െചലവാ�ി  ;  ധനകാര�
വ��ി�  നി�ം അ�മതി�ം സാ��ിക സഹായ�ം ലഭി�ാ� എ�
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നിയമന��  ഇവിെട നട�ിയി�െ��ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം
അറിയി�േമാ;  JNTBGRI  യി�  ഇേ�ാ�  നിലവി�� ആെക ബാ��തക�
എ�യാെണ�് ഇനം തിരി�� കണ�് ന��േമാ;  ��ത സാ��ിക
ബാ��തക� അടിയ�ിരമായി പരിഹരി��തി�ം JNTBGRI �െട �ഗമമായ
�വ��ന���ം ഉ�മന�ി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�ം വിശദീകരി�േമാ?

ത�ികക�െട �ന�വിന�ാസം

3673. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ന� വിന�ാസം നട��തിനായി കെ��ിയ ത�ികക� എ�യാണ്; വ��്
തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഇതിനകം എ� ത�ികക�  �ന�  വിന�ാസം
നട�ക��ായി;

(ബി) �ന�വിന�ാസ�ി�� ത�ികക� കെ��ിയ മാനദ�ം എ�ായി��;

(സി) ഇത് സംബ�മായി നിേയാഗി�െ�� ചീഫ് െസ��റി�െട അ���തയി��
ക�ി�ി�െട �പാ�ശക� എെ��ാമായി��;

(ഡി) ഏത് തീയതി�കം �ന�വിന�ാസം ���ിയാ�ാനാ�േ�ശി��ത്?

ഐ.എ.എസ്, െസ�േ�റിയ�്/പി.എസ്.സി അസി��് ത�ികക��് േവ�
േയാഗ�ത

3674. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �.പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമിതനാ�� ഐ.എ.എസ് ഉേദ�ാഗ���് േവ�
അടി�ാന വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത എെ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാന പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമി�� അസി��് ത�ിക�െട
(െസ�േ�റിയ�്/പി.എസ്.സി  etc)  ഇവ�െട അടി�ാന വിദ�ാഭ�ാസ
േയാഗ�തെയ�് ;

(സി) ഓേരാ ത�ിക�ം േവ� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത പി.എസ്.സി.  ഉയ��േ�ാ�
�.പി.എസ്.സി.  പരിഗണി�� േയാഗ�തക�മായി പി.ആ�്.എ.ആ�.ഡി.
താരതമ� പഠനം നട�ാ�േ�ാ ?
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പി. എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലനിൽെ� താ�ാലിക നിയമന��ം �ിരെ����ം

3675. �ീ.വി.െച�ാമരാ��
,, ടി.വി.രാേജഷ്
,, ആ�. രാേജഷ്
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) താ�ാലിക ഒഴി�കളിേല�� നിയമന��ം പി.എസ്.സി പ�ികയി�
അ�ഹരായവരി� നി�ായിരി�ണം എ� മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ� നി�േ�ശം
��െപ�ി�േ�ാ ; നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം പി.  എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലനിൽെ�
ഏെത�ി�ം വ��കളിേലാ �ാപന�ളിേലാ താ��ാലിക നിയമനം
നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ആയ� പി.  എസ്.സി റാ�് ലി�് നിലനിൽെ� മ�് മാ���ളി�െട
നിയമനം നട��െത� ബ�.��ീംേകാടതി,െെഹേ�ാടതി വിധികേളാട്
എ�കാരമാണ് േയാജി� േപാ��ത്  ;  അ�കാര�� നിയമന�െള�ാം
റ�ാ�േമാ;

ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാെര സേബാ൪ഡിേന�് സ൪�ീസി� ഉ�െ���ാ� നടപടി

3676. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗവ�െമ�് െസ��റിേയ�്,  പി.എസ്.സി എ�ിവിട�ളിെല ലാ�് േ�ഡ്
ജീവന�ാെര സേബാ൪ഡിേന�് സ൪�ീസി�  ഉ�െ����തി�� നി൪േ�ശം
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� ഏത് രീതിയിലാണ് നിയമനം നട��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സേബാ൪ഡിേന�് സ൪�ീസി� നിയമി��ത് �ലം െഹ�ക�ാ൪േ��് ഒഴിവിേല�്
മ�് ജി�കളി�  നി�ം ഉ�വ൪�� അവസരം നിേഷധി�െ��ം എ�
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�ാര�ം �ടി പരിേശാധി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ-ഫയലിംഗ്
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3677. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�  നട�ിലാ�ിയ ഇ-ഫയലിംഗ് സി��ി�  തപാ�  ന��
എ��വാ� കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ-ഫയലിംഗിെന സംബ�ി�് ജീവന�ാ�  എെ��ി�ം േപാരാ�ക�
��യി�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഐഡിയാസ് സംവിധാനം കാര��മമാ�ി ഈ-ഫയലിംഗ് പി�വലി��ത്
പരിഗണി�േമാ?

പി. എസ്. സി - �െട ഓ� െെല� പരീ�ാേക�ം

3678. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പി. എസ്. സി. ഓ�െെല� പരീ�ാേക��� എ�ാ ജി�കളി�ം ആരംഭി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇത് �േഖന പരീ�ാ നട�ി�ി� എെ��ാം സൗകര��ൾ ലഭ�മാ�ാനാണ്
ഉേദശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓ�െെല� പരീ�ാേക�ം �േഖന�� പരീ� നട�ി�ി� െചലവ് ���ാ�
സാധി�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  ഒ� ഉേദ�ാഗാ��ി�് പരീ�ാ നട�ി�ിന് പി.എസ്.സി.
െചലവഴി��ത് എ� �പയാെണ�ം ഓ�െെല�  പരീ�ാേക�ം വ�ാ�
ഇത് എ�യാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഇത് നട�ിലാ��തിനായി �തിയ ത�ികക�  ��ി�കേയാ നിലവി��വ
െവ�ി���കേയാ െച��േ�ാ?

പി.എസ്. സി. യിെല ജീവന�ാരെ� സീനിേയാറി�ി �നർ �ാപനം

3679. �ീ.പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) KS&SSR  ��  8  അ�സരി�് മാ�വ��ായ പി.എസ്.സി യിേല�് തിരിെക
വ��തി�� അേപ� ഏഴ് െകാ��ാലം തട�് വ�ക�ം പി�ീട് േകാടതി
വിധിയി�െട പി.എസ്.സി യി� �ന� നിയമനം ലഭി� േജാ�സ�. ജി �െട
സീനിേയാറി�ി �നഃ�ാപി���ം മ�ാ��ല���  ന����ം ഒ�ര
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െകാ�മായി�ം നട�ാ�ി ന�കാ�തിെ� കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) KS&SSR �� 8 അ�സരി�് തിരിെക മാ�വ��ി� േജാലിയി� �േവശി��
തീയതി�് േശഷം െ�ാേമാഷ�  വ�ാ�  മാ�ം സീനിേയാരി�ി നൽകിയാൽ
മതിെയ� ��സ് െസ�നിെല നി�േ�ശം ഏത് ച��കാരമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ച�വി�� പരാമ�ശ��  േനാ�് ഫയലി�  എ�തിയ
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ീ.  േജാ�സ�  ജി �െട മാ�വ��ിേല�� മട�ിവരവ് ച�വി��മായി
തട� സംഭവം േപാലീസ് വിജില�സിെന െകാേ�ാ പി.എസ്.സി
അംഗ��െട പാനലിെന െകാേ�ാ സമ�മായി അേന�ഷി�് ���ാ�െ�തിെര
മാ�കാപരമായ ശി�ണ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) �ീ. േജാ�സ� ജി �െട സീനിേയാറി�ി �നഃ�ാപി�് ��വ� ആ��ല���ം
ന���തിന് ഇനി�ം എ� കാലം േവ�ി വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്)സ��ാ�  സ��ീസ് സംബ�ി�് സ��ാരിെ� ഔേദ�ാഗിക ഉപേദശക
�ാന�� പി.എസ്.സി യി�  തെ� ഇ�രം ച�വി�� നടപടിക�
നട��ത് തട�മാ� എെ�ാെ� നടപടിക� ഉ�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ക� സമയ ബ�ിതമായി �സി�ീകരി�ാ� നടപടി

3680. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, എ.പി.അ����ി
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.�െട റാ�് ലി�ക�  സമയബ�ിതമായി �സി�ീകരി�ാ�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.�െട റാ�് ലി�ക�  സമയബ�ിതമായി
�സി�ീകരി��തി�� മാ�� േരഖക��് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉേദ�ാഗാ��ികെള പി.എസ്.സി.�െട റാ�് പ�ികയി�  താ��ാലിക
അടി�ാന�ി�  ഉ�െ���� രീതി അവസാനി�ി�് അ�ിമ റാ�് ലി�്
�സി�ീകരി��തിന് എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ് ��ത മാ�� േരഖയി�
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ഉ�െ���ിയി��ത് ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം ത�ാെറ��ക�  പി.എസ്.സി.  സ�ീകരി�ി��്  ;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

പി.എസ്.സി. �െട ക����വ�കരണം

3681. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി �െട ഒ��വണ രജിേ�ഷ�  �കാരം എ�േപ�  നാളി�വെര
രജി�� െച�; ആയതിൽ എ� ശതമാനം േപ��് ഓ�ൈല� പരീ�ാേക�ം
െകാ�് �േയാജനം ലഭി�ം;

(ബി) പി.എസ്.സി �െട ആദ�െ� സ��� ക����വ��ത ഓഫീസായി
�വ��നം ആരംഭി� കാസ�േഗാഡ് ജി�ാ ഓഫീസിൽ ഫയ�  ��െമ�്
ഉ�െ�െട�� കാര���  ക����  വഴിയാേണാ നട��ത്;  പി.എസ്.സി
ആ�ാന ഓഫീസ് ���മായി ക����വ�രി�ാെത ഒ� ജി�ാ ഓഫീസിെന
മാ�ം അ�കാരം െച��തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) േദവസ�ം േബാ�ഡ്,  മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് എ�ിവിട�ളിെല
നിയമന�� പി.എസ്.സി വഴി നട�ാ�ത് എ�െകാെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ക����വ�കരണം �ലം പി.എസ്.സി യി�  കാര��ാ�ി�ം േവഗ�ം
ൈകവരി��തിന് സാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) സാേ�തികമായി പി.എസ്.സി �െട �േരാഗതി��സരി�് ഉേദ�ാഗ��െട
�ാവീണ�ം വ��ി�ി��തിന് വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമന നില

3682. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  �സി�ീകരി� കാ�ഗറി ന�൪  257/12

എ�.ഡി.ൈട�ി�്,ൈട�ി�് �൪�് റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ� േപ൪�്
നാളി�വെരയായി നിയമനം ലഭി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലി�ി� നി�ം �പാ൪ശ െച� എ�ാവ�ം േജാലിയി� �േവശി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  എ� േപരാണ് േജാലിയി�  �േവശനം േനടിയെത�ം ഇവ൪�്
പകരം മ�ാെരെയ�ി�ം നിയമന�ിന് �പാ൪ശ െച�ി�േ�ാ എ�ം
വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) സം�ാന�് വിവിധ വ��കളി�  എ�.ഡി.ൈട�ി�്,  ൈട�ി�് �൪�്
ത�ികകളി�  ഒഴിവ് ഉ�ായി�ം ��ത ഒഴി�ക�  വ��് േമധാവിക�
പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ൪�് െച�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഫിഷറീസ്,  റവന�,  പ�ായ�്,  വനം,  വിദ�ാഭ�ാസം,  ആേരാഗ�ം എ�ീ
വ��കളി�  നിലവി�  ഈ ത�ിക�െട ഒഴി�ക�  ഉ�ായി�ം ഒഴി�ക�
റിേ�ാ൪�് െച�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ��ത ഒഴി�ക�
അടിയ�രമായി റിേ�ാ൪�് െച�ി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പി.എസ്.സി. �േഖന�� നിയമന��

3683. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� ഒഴി�ക�
പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി��്;

(ബി) സം�ാനതല�ി�ം ജി�ാതല�ി�മായി പി.എസ്.സി.�െട എ� റാ�്
ലി�ക�  നിലവി��്;  ��ത റാ�് ലി�കളി�  എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക�
ഉ�െ��ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പല വ��ക�ം യഥാസമയം ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��ിെ��ത്
��യയിൽെ��ി�േ�ാ; ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര
എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി.  �േഖന�� നിയമന��  ത�രിതെ����തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഒേര േയാഗ�ത വ�� ത�ികകളിേല�് പി.എസ്.സി ഒ� പരീ� നട�ി റാ�് ലി�്
�സി�ീകരി�� രീതി

3684. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഒേര േയാഗ�ത വ�� ത�ികകളിേല�് ഒ� പരീ� നട�ി റാ�് ലി�്
�സി�ീകരി��തിന് പി.എസ്.സി.  തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ഏെതാെ� പരീ�കളാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �നിയ� െഹ��് ഇ�െ���, െഹ��് ഇ�െ���, സാനി�റി െഹ��്
ഇ�െ��� ത�ികകളിേല�് നിലവി� ഏെതാെ� വ��കളിലാണ് അേപ�
�ണി�ാ��ത്;  ഓേരാ�ിെ��ം േയാഗ�താ മാനദ�ം എ�ാെണ�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത�  പരീ�ക�  നട��� �ലം പി.എസ്.സി.�് ഉ�ാ�� ��ി��്
ഒഴിവാ��തിന് സമാന േയാഗ�ത�� വിവിധ വ��കളി�  െഹ��്
ഇ�െ��� ത�ികകളിേല�് ഒ��രീ� നട�ി റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��
കാര�ം ഇേ�ാ�  പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ��ത ത�ികയിേല�്
ഒ��രീ� നട�ി റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷനിെല േവതനവ�വ�യിെല ന�നത പരിഹരി�ാ�
നടപടി

T *3685.�ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷനി� അംഗ�ളായി വ��വ��് ര�തരം
േവതനവ�വ� നിലനി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി�ണെമ�ാവശ�െ��് നിേവദനം ലഭ�മായി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിേവദന�ിേ��  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

�ീ സ��ീസ് പരിശീലനം

3686. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് �ീ സ��ീസ് പരിശീലനം
ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീ സ��ീസ് പരിശീലനം സ��ീസായി പരിഗണി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

എ�.ഡി.സി. റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമന��

3687. �ീ.പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് നിലവി�� എ�.ഡി.സി. റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� ശതമാനം
നിയമന�� നട� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മി� ഒഴി�ക�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��  റിേ�ാ��് െച�ാ� സാഹചര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) 31-3-15-ന് കാലാവധി അവസാനി�� എ�.ഡി.സി.  റാ�് ലി�ി�  നി�ം
ഉടെന ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�് നിയമന��  നട��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഓേരാ ജി�യി�ം  31-5-15  വെര എ�.ഡി.സി.�െട എ�
ഒഴി�ക� ഉ�ാ�െമ�് ജി� തിരി�് കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ?

മലയാള ഭാഷാ നിയമനി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി

3688. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പതി��ാം േകരള നിയമസഭാ കാലയളവി�  തെ� മലയാള ഭാഷാ
നിയമനി��ാണ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വ��മാ�േമാ?

പ� ശതമാനം െ�ാേമാഷ� സംവരണം

3689. �ീ.എ.എ.അസീസ്
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� വിവിധ വ��കളിെല ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ��്
�റി�� ത�ികയി� 10 ശതമാനം െ�ാേമാഷ� സംവരണം െച�� ഉ�രവ്
ഇറ�ിയി�േ�ാ; പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�, ഏെതാെ� വ��ക� െ�ാേമാഷെ� സീനിേയാറി�ി
ലി�് ത�ാറാ�ിയി��്  ;  നാളി�വെര സീനിേയാറി�ി ലി�് ത�ാറാ�ി
�സി�ീകരി�ി�ി�ാ� വ��കൾ ഏെതാെ�;

(സി)

ഹയ� െസ��റി, െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി, േകാേമ�് (സീനിയ�, �നിയ�)
റാ�് ലി�്
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3690. �ീ.െക.അ�ത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി,  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി,  േകാേമ�്  (സീനിയ�,
�നിയ�) റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ഒഴിവിേല�് എ� േവ��സിക� വ��ക� നിയമന�ിനായി റിേ�ാ��്
െച�ി��്;

(സി) ഹയ� െസ��റി,  െവാേ�ഷണ� ഹയ�െസ��റി വിഭാഗ�ളിെല േകാേമ�്
(�നിയ�  &  സീനിയ�) ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം നട��തിനായി റാ�്
ലി�ിെല എ�േപ��് അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ�ി��്?

വിവിധ വ��കളി� നിയമനം ലഭി�ാ� ഉേദ�ാഗാ��ിക�

3691. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പി.എസ്.സി അൈഡ�സ്
ന�കിയി�ം യഥാസമയം നിയമന ഉ�രവ് ന�ാ� എ� വ��ക�ം
ത�ികക���്; എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�കാ��്; വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) എ�ാ ജി�കളി�ം നിലവി�� എ�.ഡി.  �ാ��്,  ലാ�് േ�ഡ് സ���്സ്
ത�ികകളിേല�് ഇ�വെര എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�;  എ� േപ��്
നിയമനം നീ�ി എ�ിവ ജി� തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

എ�്.എസ്.എസ്.ടി. േകാേമ�് റാ�് ലി�്

3692. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� എ�്.എസ്.എസ്.ടി. േകാേമ�് (സീനിയ� & �നിയ�) റാ�് ലി�ി�
നി�ം നാളി�വെരയായി എ� േപ��ാണ് നിയമനം ന�കിയി��െത�ം
ഇേ�ാ�  എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി.യിേല�് റിേ�ാ��്
െച�െ��ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;p

(ബി) എ�്.എസ്.എസ്.ടി.  േകാേമ�് റാ�് ലി�ി�  നി�ം റിേ�ാ��് െച�െ��
ഒഴി�കളിേല�് അൈഡ�സ് െച��തിന് എെ��ി�ം തട���േ�ാ;

ഇെ��ി�  നിയമന നടപടിക�  ത�രിതെ����തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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ആ�ിത നിയമനം

3693. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ീസി�  നിലവി�� ആ�ിത നിയമന വ�വ�കൾ
സംബ�ി�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ം േബാ��കളി�ം എ�ഡഡ് �ാപന�ളി�ം
ആ�ിത നിയമന വ�വ� നിലനി���േ�ാ;  ഇെ��ി�, ��തായി
െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ആ�ിത നിയമന വ�വ� �കാരം നിരവധി വ��കളി�  േജാലി
�തീ�ി�ിരി��വ��് അ� ലഭി��തിന് േനരി�� കാലതാമസം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ര�ാ��് േജാലി ലഭ�മാ��തിന് സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� എ�ാ
വ��ക��ം അടിയ�ിര നി�േ�ശം ന��േമാ?

േലാവ� ഡിവിഷ� �ാ��മാ�െട നിയമന�ളിെല ആ�ാന ഒഴി�ക�

3694. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േലാവ� ഡിവിഷ� �ാ��മാ�െട നിയമന�ളി� ആ�ാന ഒഴി�ക� എ�ാ
ജി��ാ��ം വീതംവ�് ന���തി� റവന�, പ�ായ�് �ട�ിയ വ��ക�
�ത�ത പാലി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�്
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യി� പി.എസ്.സി. �േഖന�ളള നിയമനം

3695. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വയനാട് ജി�യി�
പി.എസ്.സി.  �േഖന എ� േപ��് ഏെതാെ� ത�ികകളി�  നിയമനം
ന�കിയി��് എ��തിെ� വ�� തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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േക� - സം�ാന ജീവന�ാ��് ഭരണ സമിതിയി� ഭാരവാഹിത�ം

3696. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ മത�ാ�െട ആരാധനാലയ��െട ഭരണ സമിതിയി�
േക�  -  സം�ാന ജീവന�ാ��് ഭാരവാഹിത�ം പാടി� എ� ഉ�രവ്
നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േമ��റ� ആരാധനാലയ�ളി�  േക�  -  സം�ാന ജീവന�ാ�
ഭാരവാഹിത�ം വഹി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  ഇതി�േമ�  നടപടി സ�ീകരി�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം
സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

സം�ാന സ��ീസിെല ൈ�വ� ത�ിക�െട (ൈല�് േമാേ�ാ� വാഹനം)
അടി�ാന േയാഗ�ത

3697. �ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� സം�ാന സ��ീസിെല ൈ�വ� ത�ിക�െട (ൈല�് േമാേ�ാ�
വാഹനം) അടി�ാന േയാഗ�ത എ�ാണ്;

(ബി) ഇത് ഉയ���തിന്ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) ഇതിനായി ഏെത�ി�ം ശിപാ�ശക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� അതിനായി എെ��ി�ം തീ�മാന�േളാ, നടപടികേളാ എ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) അ�� ശ�ള പരി�രണേ�ാ� �ടി േയാഗ�ത ഉയ��ി നി�യി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ?

ക�� ജി�യിെല ലാ�് േ�ഡ് സ���് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

3698. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യി�  ലാ�് േ�ഡ് സ���് ത�ികകളി�  എ� ഒഴി�ക�
നിലവി��്; വ��് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

ഒഴി�� ത�ികകളി� നിയമനം നട��തിന് നടപടി

3699. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
�ീമതി.ജമീല �കാശം
�ീ.സി.െക.നാ�
,, േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� വിവിധ വ��കളി�  ഒഴി�� ത�ികകളി�  നിയമനം
നട��തി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.  അൈഡ�സ് െമേ�ാ ന�കിയതി�േശഷ�ം ഒഴി�ക� നിക�ി
നിയമന�� നട�ാ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െപ�ഷ� �ായം വ��ി�ി��

T *3700.�ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഏെതാെ� വ��കളി�ം
െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ം െപ�ഷ� �ായം വ��ി�ി�ി��്;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� സ��ാ�/െപാ�േമഖലാ
ജീവന�ാ�  റി�യ�  െച�ി��്;  എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് െതാഴി�
ന�കിയി��്; ഓേരാ വ�ഷെ��ം വിശദാംശം ന��േമാ?

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

3701. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഒഴി�ക� യഥാവിധി പി.എസ്.സി.െയ അറിയി�ണം എ� P&ARD സ��ല�
�കാരം നടപടിക�  സ�ീകരി��തി�  നിയമന അധികാരിക�  �ത�ത
പാലി��ി� എ� ആേ�പം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഉെ��ി�  വ��കൾ ഒഴി�ക�  യഥാ സമയം പി.എസ്.സി.െയ
അറിയി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല ഇല�ിസി�ി മ��� റാ�് ലി�്

3702. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ഇല�ിസി�ി മ���  റാ�് ലി�ി�  നി�ം നാളി�വെര
എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��ാണ് നിയമനം ന�കിയത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��്; ഇനി എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��്
െച�ാ��്;  ഇതിനായി സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ���  റാ�് ലി�ി�� ��വ�  ഉേദ�ാഗാ��ിക��ം നിയമനം ന�കാ�
ആവശ�മായ നടപടി സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ ഗണിതശാ�ം ത�ിക

3703. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� എ�്.എസ്.എ ഗണിതശാ�ം ത�ികയി� (കാ�ഗറി നം.
661/2012)  പിഎസ്.സി അേപ� �ണി�ി�ം നാളി�വെര പരീ�ാ തീയതി
നി�യി�കേയാ നിയമന നടപടിക�  ആരംഭി�കേയാ െച�ി�ി�ാ�തിെ�
സാേ�തിക തട�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

ത�ികക� �റ��തിെന�റി�്പഠി�ാ� നിേയാഗി� ഉ�താധികാര സമിതി

3704. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ത�ികക�  �റ��തിെന�റി�്പഠി�ാ�  നിേയാഗി� ഉ�താധികാര
സമിതി�െട �പാ�ശക����തമായി സ��ാ� ഓേരാ വ��ി�ം എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

താ��ാലിക നിയമനം ലഭി� അംഗപരിമിത�െട �ിരനിയമനം
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3705. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1999  �ത�  2003  വെര എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന താ��ാലിക
നിയമനം ലഭി� എ� അംഗപരിമിത��് �ിരനിയമനം ന�കിയി��് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാല�് ഒ� വ�ഷെ� കരാ� നിയമനം ലഭി�വ��് ആ�െ��ി�ം
�ിരം നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  ഒ� വ�ഷെ� കരാ�  നിയമനം ലഭി� എ�
അംഗപരിമിത��്എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2011-�  ഇ�ര�ി�  ഒ� വ�ഷെ� കരാ�  നിയമനം ലഭി� ��ിത ടി.
എ�യാളിൽ നി�ം  15615/ORD/CM/13  ന�റായി ലഭി� നിേവദന�ി�
ഇ�വെര എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) മാ�ഷിക പരിഗണന ന�കി ഈ അേപ�യി�  അ��ല നടപടി
ൈകെ�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

അസി��്/ഓഡി��( ഗവ. െസ�േ�റിയ�്, പി.എസ്.സി., േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് )
റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമനം

3706. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അസി��്/ഓഡി��, ഗവ.  െസ�േ�റിയ�്,  പി.എസ്.സി.,  േലാ��  ഫ�്
ഓഡി�് എ� റാ�് ലി�ി�  നി�ം നാളി�വെരയായി എ�
ഉേദ�ാഗാ��ിക��ാണ് നിയമനം ന�കിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��്;
(സി) ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

ആേരാഗ�വ��ിെല ഹൗസ് കീ�ിംഗ് ത�ികക�

3707. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��ി� കീഴി�  ഹൗസ് കീ�ിംഗ് ത�ിക�ായി  (കാ�ഗറി ന��
100/2006 �കാരം ) പി.എസ്.സി. �സി�ീകരി� ലി�് ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ
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;  ��ത ലി�ിെ� കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��ത്  ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലി�ി� ഉ�െ��ി�� എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ലഭ�മായി  ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

അ�� െക.എ.പി.3 ബ�ാലിയനിേല�് നിയമനം

3708. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം  (സി�ി  /�റ�)  ,  ആല�ഴ,  പ�നംതി� േപാലീസ് ജി�കളിെല സിവി�
േപാലീസ് ഓഫീസർമാ�െട റി��ിംഗ് ക�ാ�ായ അ��  െക.എ.പി.3
ബ�ാലിയനിേല�് നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി. ത�ാറാ�ിയ ലി�് ഇേ�ാ�ം
നിലവി�േ�ാ ; എ�ി� 11.9.2014 ന് നിലവി� വ� ഈ ലി�ി� നി�ം എ�
ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ആഭ��ര വ��ി� നി�ം ��ത ത�ികയിേല�് എ� ഒഴി�കളാണ് റിേ�ാ��്
െച�ിരി��ത് ; ആയത് എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(സി) ഈ ത�ികയിേല�് നിരവധി ഒഴി�ക� നിലവി�െ��ി�ം ആയത് യഥാസമയം
പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��ി�ാെയ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട പരാതി
��ി�േവാ  ;  എ�ി� അടിയ�രമായി ഒഴി�� എ�ാ ത�ികക�ം റിേ�ാ��്
െച�വാ� ആഭ��ര വ��ിന് നി�േ�ശംം ന��േമാ ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ
?

DEO റാ�് ലി�ിൽ നി��� നിയമന�ിെല കാലതാമസം

3709. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ ി.എസ്.സി.  24.7.2010  ന് �സി�ീകരി�  DEO  റാ�് ലി�ിെല  1(A)

റാ�്കാര�  ആരായി��െവ�ം അേ�ഹ�ിന് നിയമനം ന���തി�
കാലതാമസം ഉ�ായതിെ� കാരണം എെ��ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ടിയാെ� നിയമനം സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം േകാടതി ഉ�ര��ായി�േ�ാ
എ�ം ഉെ��ി� ഉ�രവിെ� പക��ം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ടിയാന് ഉട�  തെ� സീനിേയാരി�ി �ന�ാപി�് നിയമനം ന���തിന്
സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ ?
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�നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ് II എ��പരീ�

3710. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2012  ഡിസംബറി�  കാ�ഗറി ന��.  665/2012  �കാരം വി�ാപനം
�റെ��വി� ആേരാഗ�വ��ിെല �നിയ�  െഹ��് ഇ�െ���  േ�ഡ്  II

ത�ിക�െട എ��് പരീ� നാളി�വെരയായി നട�ിയി�ി� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത പരീ� നട��തിന് എെ��ി�ം
തട��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� പരീ� അടിയ�രമായി നട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�േമാ?

വി�� ഭട�ാ൪�് വീ�കര�ി� ഇളവ്

3711. �ീ.എ.എ.അസീസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വി�� ഭട�ാ�െട�ം വിധവക�െട�ം േപരി���ം അവ൪ താമസി��തിന്
ഉപേയാഗി���മായ ഭവന���് തറവി�ീ൪�ം േനാ�ാെത വീ�കരം
ഒഴിവാ�ി സ.  ഉ.  (എം.എസ്)  നം:  171/09  ത.സ�.ഭ.വ തീയതി  29.08.2009

ഉ�രവി�ി��ത്, 2000 ച�ര� അടിയി� താെഴ�� വീ�ക��് മാ�മാ�ി
സ:ഉ.  (എം.എസ്)  നം:242/2013/ത.സ�.ഭ.വ തീയതി  2.7.2013

ഉ�രവിറ�ിയതി�െട നെ�ാ� വിഭാഗം വി�� ഭട�ാ�ം ഈ ആ��ല�ം
ലഭി�ാെത ��ി��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വീടിെ� വി�തി �റ�് ഉ�രവിറ�ാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ആഡംബര നി�തി ഈടാ��ത്  3000  ച:  അടിയി� ��ത�� വീ�ക��്
മാ�മാെണ�ിരിെ� വി�� ഭട�ാ൪�� ഈ ��ി��് പരിഹരി�ാ൯ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ധനസഹായ�ിന് അേപ�

3712. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) അപകടമരണം സംഭവി�തി� ധനസഹായം ആവശ�െ��് �ീ.  �ദീപ് �മാ�
�തിയ പറ��് എ�യാ�  സമ��ി��ം േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ കല��െട
23.2.2011 -െല എഫ്-1-53050/2010 ന�രായി�� ഫയലി� ഉ�െ���മായ
അേപ�യി� എ�് തീ�മാനം എ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ടിയാന് ഉട�തെ� ധനസഹായം അ�വദി��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ ?

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

3713. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തിേ�ാഭ�ില�ാെത മ�് അപകട�ളി�ം �ര��ളി�ം ന�ം സംഭവി��
��ംബ���് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം ധനസഹായം
ന�കാ�േ�ാ; ഇതിെ� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് പറയാേമാ;

(ബി) േച൪�ല കിഴേ� നാ�തി�  19/11/2014  -  �  ഉ�ായ പട�ശാല
േ�ാടന�ി�  �ാപന�ി� ��വ��� ഒേ�െറ വീ�ക�  തക൪�
േപാ�ക�ം മ�് നാശന��ൾ ഉ�ാ�ക�ം െച�ി�ം സ൪�ാ൪ അവർ�്
ന�പരിഹാരം ന�കാതി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ  ;

ഇ�രം സ�൪ഭ�ളി�  സ൪�ാ൪ അടിയ�ര സഹായെമ�ി�ാ�ത്
എ�െകാ�ാെണ�് പറയാേമാ ?

അ�� മ�ല�ിെല േച�ംപ�ി�റം പ�ായ�ി� മരണെ�� രവി�െട
��ംബ�ിന് സഹായം

3714. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അ��  മ�ല�ിെല േച�ംപ�ി�റം പ�ായ�ി�  8-� വാർഡിൽ
േപാലീ�കാ�  ഓടി�തിെന �ട��് കായലി�  വീണ് മരണെ�� രവി എ�
െച���ാരെ� മരണ�ിന് കാരണ�ാരായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര
എ� ശി�ണ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) മരണമട� ടിയാെ� ��ംബ�ിന് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�
നി�ം പരമാവധി ധനസഹായം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മരണെ�� ടിയാെ� ��ംബ�ിെല ഒരംഗ�ിന് സ��ാ�  േജാലി ന�കി
��ംബ�ിെന സഹായി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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സമാശ�ാസ ധനസഹായ പ�തി

3715. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമാശ�ാസ ധനസഹായം അപകട�ി�  മരണെ��വ�െട ആ�ിതർ�്
ന���തിന് വ�മാന സ��ിഫി��് ഹാജരാ�ണെമ� വ�വ�
ഒഴിവാ��� പരിഗണി�േമാ ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി� വ�മാന പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ?

മാന�വാടി സ�േദശിയായ ബാലിക�് എ�്.ഐ.വി.

3716. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ിയി�  നി�് ര�ം സ�ീകരി�തി�െട എ�്.ഐ.വി.
ബാധിതയായ മാന�വാടി സ�േദശിയായ ബാലിക�ം ��ംബ�ി�ം 3.12.2013

ന് �ഖ�മ�ി �ഖ�ാപി� �മി വാ�ി വീട് െവ�ാ�� പണം (13.5 ല�ം �പ)

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി ന�കിയ വാ�ാനമ�സരി�� സഹായം ലഭി�ാെത ബാലിക�ം
��ംബ�ം ഇേ�ാ�ം �റേ�ാ�ി�  കഴി�കയാെണ� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ?

(സി) ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

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

3717. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ീ. വിശ�േമാഹന�, െെദവ�ര�� േകാളനി ,��� എ�യാൾ �ഖ�മ�ി�െട
�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തിന് സമ��ി� അേപ�
1194/ഡിആ�എഫ്/സി.എം.2013  ന�രായി ലഭി�െവ�്  5-3-2013-�
അേപ�കന് മ�പടി ന�കിെയ�ി�ം നാളി�വെര അേപ�കന് ധനസഹായം
ലഭ�മാകാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; കാരണം വ��മാ�ാേമാ?
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�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയിൽ നി�� സഹായം

3718. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹനാപകട�ളി�ം,  മ�പകട�ളി�ം മരണം സംഭവി�വ�െട
ആ�ിത��്കഴിവ�ം േവഗ�ി� ധനസഹായം വിതരണം െച��തി� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

3719. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം അ�വദി�ി�ം,
2014  നവംബ൪ മാസം വെര�� കണ� �കാരം എ� േപ൪�് �ക
ൈകമാറാ൯ ബാ�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ീമതി േമരി,  കിഴ�ം തല വീട്,  െചലാമ�ം,  ഒ��  പി.ഒ.,  എറണാ�ളം
എ�യാ��് 26.10.2013-� 37161/DRF/CM/2013 �കാരം അ�വദി� �ക
ൈകമാറിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ക ൈകമാറാ�� നടപടി�മ��  എേ�ാ�  �൪�ിയാ�ാ൯ കഴി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

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

3720. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ചികി�ാസഹായമായി
അ�വദി�� �ക സ��ാ� ഉ�രവ് ഉ�ായി�ം എ�െകാ�ാണ് ബ�െ��
കള�േറ�കളി�  നി�ം വിതരണം െച�ാ�  കാലതാമസ��ാ��െത�്
പറയാേമാ;

(ബി) ചികി�ാ സഹായം അ�വദി�െകാ�ളള ഉ�രവിെ� പക��് അേപ�ക�
�പാ�ശ െച�� എം.എ�.എ.  മാ��ം ലഭ�മാ�വാ�  നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?
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�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം അ�വദി�� �ക വിതരണം
െച��തിെല കാലതാമസം.

3721. �ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം അ�വദി�തി� െകാ�ം ജി�യി�
കഴി� ര�് വ�ഷമായി വിതരണം െച�ാെത ബാ�ി��ത് എ�
�കയാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് വിേ��കളി�  നി�ം �ത�മായി അറിയി�്
ലഭി�ാതിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത്
പരിഹരി�ാനായി എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ  ;

ഇെ��ി� എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

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

3722. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�് നാളി�വെര �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ
നിധിയി�  നി�ം എ� �ക �ഖ�മ�ി േനരി��വദി�െകാ�് ഉ�രവ്
ന�കിെയ�് ജി� തിരി�് കണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി അ�വദി� �കയി�  എ� �ക ഇതിനകം അേപ�ക��്
ലഭ�മാ�ിെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി അ�വദി� �കയി� 80% �ക�ം ഇനി�ം വിതരണം െച�ി�ി� എ�
കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�� ധനസഹായം ലഭി��തിനായി �ീമതി
�ലിയ�് േജാ�സ�, അ�ല�ഴ ന�ിയ അേപ�

3723. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അപകട മരണ�ി�െ��വ�െട ആ�ിത��് �രിതാശ�ാസ സഹായനിധിയി�
നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തിന് �ീമതി �ലിയ�് േജാ�സ�, വലിയവീ�ി�,
വാ�ഡ് നം:16, ��� വട�്, അ�ല�ഴ എ�വ� ന�കിയ അേപ�യിേ��
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ധനസഹായം ന�കി ഉ�രവായി��േവാ;

(ബി) 14-3-2014 െല  15432/ഡി.ആ�.എഫ്/സി എം/14 ന�രായി റവന� വ��ിന്
ൈകമാറിയ അേപ�യിേ�� എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അേപ�ക�് നാളി�വെര ധനസഹായം ലഭ�മാകാ�തിന് കാരണം
വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടി

3724. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടികളി�െട അ�വദി� ആ��ല���
ഇനി�ം െപാ�ജന���് ലഭ�മായി�ിെ�� പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� അതി�ളള കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വാഹനാപകട�ി�  പരി�പ�ി ��തരമായി ചികി� �ട�� േചല�ര
മ�ല�ി� െച����ി താഴ� യ�ീംഖാന ക�ാേ��ി� �ീവിദ�,  �ീേദവി
സേഹാദരിമാ��്  2013  െല ജനസ��� പരിപാടിയി�െട  25000/-  �പ
ധനസഹായ�ം  ,  2500/-  �പ വീതം �തിമാസ െപ�ഷ�ം �മി�ം വീ�ം
അ�വദി�ത് ��യി�േ�ാ;

(സി) ��ത ആ��ല��� ഇ�വെര ലഭി�ി�ിെ�� പരാതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഈ ആ��ല���  എ��ം േവഗം ലഭ�മാ�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

അ�� സം�ാന നദീജല�മായി ബ�െ�� വിഷയ�� ൈകകാര�ം െച��തിന്
�ിരം സംവിധാനം

3725. �ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അ��  സം�ാന നദീജല�മായി ബ�െ�� വിഷയ��  ൈകകാര�ം
െച��തിന് തമി�നാട്,  ക��ാടക എ�ീ സം�ാന�ളിേല�േപാെല ഒ�
�ിരം സംവിധാനം േവണെമ�് നിയമസഭ�െട അ�േഹാക് ക�ി�ി �പാ�ശ
െച�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ,  എ�െകാ�് ��ത �പാ�ശ നട�ിലാ�ിയിെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��െ�രിയാ�, പറ�ി�ളം,  കാേവരി എ�ീ നദികളിൽ നി�ം സം�ാന�ിന്

39 of 151 Sunday 07 December 2014 04:04 PM



അ�ഹതെ�� െവ�ം കി�ാെത വരിക�ം േകാടതി�െട
പരിഗണനയി��ായി�� േക�കൾ പരാജയെ��ക�ം െച�തിെ�
അടി�ാന�ി�  വീ�ക�  മന�ിലാ�ി �ഖ�മ�ി�െട അ���തയി�  ഒ�
�ിരം സംവിധാനം ഏർെ���വാൻ തീ�മാനെമ��േമാ?

ഇ��ി���് ഓഫ് െവ�് ലാ�് �ഡീസ്

3726. �ീ.പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി���് ഓഫ് െവ�് ലാ�് �ഡീസ് എ� �ാപനം േകാ�യ�്
�ട��തിന് സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) സാ��ിക നില േമാശമായ സം�ാന�ിന് ഒ� �തിയ സംവിധാനം
�ട��ത് അഭിലഷണീയമാെണ�് സ��ാ� ക���േ�ാ;

(സി) ഇ��ി���് ഓഫ് െവ�് ലാ�് �ഡീസ് എ� �ാപന�ിന് ഒ� വ�ഷം എ�്
െചല�വ�െമ�ാണ് കണ���ിയി��ത്;

(ഡി) െവ�് ലാ�് പഠനം �ടി സി.ഡ��  .ആ�.ഡി.എം � തെ� നട�ാ�
സാധി�േമാ എ�് സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

ഐ.എ.എസ്/ഐ.പി.എസ്ഉേദ�ാഗ��െട മദ� സ��ാര പരിപാടിക�

3727. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചീഫ് െസ��റി��െ�െട ഒ� വിഭാഗം സീനിയ� ഐ  .എ  .എസ്  /ഐ  .പി
.എസ് ഉേദ�ാഗ��  നട�ിയ ദീപാവലി ആേഘാഷം എവിെട
വ�ായി��െവ�ം ഇതിനായി എെ��ി�ം സഹായം ന�കിേയാെയ�ം
ഒൗേദ�ാഗിക വാഹന��െ�െട ഏെത�ാം സ��ാ�  വാഹന��  ഇതിനായി
ഉപേയാഗി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ആഭ��രവ��് ഉ�െ�െട ഏെത�ാം ജീവന�ാ�െട േസവനം
ഉപേയാഗി�; വ��മാ�േമാ;

(സി) മദ��ിെനതിെര�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േ�ാ�
ഐ.എ.എസ്/ഐ.പി.എസ് ഉേദ�ാഗ��  കട��രയി�� ��ിയ സ�കാര�
േഹാ�ലി�  മദ�വി��് നട�ിയ� സംബ�ി� പരാതിക�  സ��ാ�
പരിേശാധി�േവാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  ഇതിനായി സ��ാ�  അ�മതി ഇവ�  വാ�ിയി�േ�ാെയ�ം,
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ഇ�ാെയ�ി� സ��ീസ് ച�ലംഘനമായ ഇ�രം ���ിക� നിയ�ി�ാ�
എ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇവ� മദ�സ��ാരം മദ� െെലസ�സ് ഇ�ാ� േഹാ�ലിലാ� നട�ിയെത�
കാര�ം ��യി�െ��േവാ;  ��തപരിപാടിയി�  പെ���
ഐ.എ.എസ്/ഐ.പി.എസ് ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാം; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്)ഇ�രം മദ� സ��ാരപരിപാടിക�  ഏെത�ാം �ശ�-പ� മാധ�മ��
�റ�വി�ക��ായി എ�റിയാേമാ  ;  വ��മാ�േമാ;  �തിേഷധപരിപാടിക�
നട�ിയത് ആെര�ാം; വ��മാ�േമാ;

(ജി) ഇ�രം �വ��ന��  സ��ീസ് ച�ലംഘനമാെണ� ��ി�ാ�ിയവ�ം
പരാതിെ��വ�മായ ഐ.എ.എസ്/ഐ.പി.എസ് ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാെമ�
വ��മാ�േമാ?

�ീമതി.എസ്. രാജ� �ഖ�മ�ി�് സമ��ി� പരാതി.

3728. �ീമതി.ജമീല �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല െന�ാ�ി�കര താ��ി�  െപാഴി��  േപാലീസ്
േ�ഷ� അതി��ിയി�െ�� മണലിവിള വീ�ി� എസ്.ആ�ി� േദവരാജിെ�
വിധവ എസ്. രാജ� 5/9/2014 � �ഖ�മ�ി�് ഒ� പരാതി സമ��ി�ി�േ�ാ

(ബി) എ�ി� ആ പരാതി�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പരാതിയി�േമ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ
(ഡി) ആ�ി�  രാജിെ� മരണ�മായി ബ�െ�� േകസ്  CBI  �്

ൈകമാ��തിനാവശ�മായ വി�ാപനം സ��ാ�  �റെ��വി�ി �േ�ാ
;േകേ��ഷണം  CBI  �് ൈകമാ�വാ�  േക� സ��ാരിേനാട്
ആവശ�െ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) അതിെന �ട��് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േവ�� - നായേ�ാട് -എയ�േപാ��്േറാഡ് വികസനം

3729. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി അ�ാരാഷ് � വിമാന�ാവള�ിെ�  (  സിയാൽ  )  വികസന�മായി
ബ�െ��്,  അ�മാലിയി�  നി�� �ധാനെ���ം തിരേ�റിയ�ം
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എം.സി.േറാഡി�  നി� എയ�േപാ��ിേല�� ഏക മാ���മായ േവ��  -

നായേ�ാട്  -  എയ�േപാ��് േറാഡിെ� ര�ാംഘ� വികസന�ിന് സിയാൽ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

(ബി) സിയാൽ െചയർമാൻ എ� നില�് ഇ�ാര��ിൽ അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

ജ�ിസ് ജി. ശിവരാജ� അേന�ഷണ��ീഷെ� േടംസ് ഓഫ് റഫറ�സ്

3730. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജ�ിസ് ജി.  ശിവരാജ�  അേന�ഷണ��ീഷെ� േടംസ് ഓഫ് റഫറ�സ്
എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�ീഷ�  ��ാെക സ��ാ�  േ��്െമ�് ഫയ�  െച�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) േസാളാ�  ത�ി� േകസി�  അധികാര�ാന��െട സ�ാധീനം ഉെ��
ആേ�പ�ിേ��� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

റസിഡ�സ് അേസാസിേയാഷ�ക�

3731. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റസിഡ�സ് അേസാസിേയഷ�ക�െട �വ��നം �താര�മാ��തിനായി
അവെയ തേ�ശ �ാപന��െട നിയ�ണ�ി� ആ��� പരിഗണി�േമാ ;

(ബി) റസിഡ�സ് അേസാസിേയഷനിെല ഇല��  ��ിയ �താര�മാ���
പരിഗണി�േമാ ;

(സി) റസിഡ�സ് അേസാസിേയഷെന വിവരാവകാശ നിയമ�ിെ� പരിധിയി�
ഉ�െ����� പരിഗണി�േമാ ?

ഇ�ഫ�േമഷ� േകരള മിഷ� എംേ�ായീസ് െസ��റി�െട അേപ�

3732. �ീ.എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 30.10.2014-െല ഇ�ഫ�േമഷ�  േകരള മിഷ�  എംേ�ായീസ് േകാ��സ്
െസ��റി�െട അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;
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(ബി) അേപ�യി�േമ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� അേപ�യി�േമ� ഉട� തീ�മാനെമ��േമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല ത�ികക�

3733. �ീ.പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനി�  നിലവി�  എ� ത�ികക�
അ�വദി�ി��്;

(ബി) ഇതി� പി. എസ്. സി. വഴി നിയമനം നട��വ ഏെത�ാം;
(സി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനി�� േലാവ�  ഡിവിഷ�  �ാ��്,  അസി��്

േ�ഡ്  II,  ക����  േ�ാ�ാമ�  എ�ീ ത�ികക�െട �േമാഷ�  ത�ികക�
ഏെത�ാമാണ്;

(ഡി) �േമാഷ� ത�ിക ലഭി�വാ� േവ� അധിക േയാഗ�തക� നി�യി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ� മാനദ�ം ഉപേയാഗി�ാണ് �േമാഷ�ക� ന���ത്;
(ഇ) നിയമന��ം �േമാഷ�ക�ം നട�ാ��തിന് എെ��ി�ം �ാ��േ�ാ,

ച��േളാ നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏത് നിയമം അ�സരി�ാണ്
�േമാഷ�ക� നട��ത്;

(എഫ്)�ാഫ് പാേ��ം �ാ���ം ഇെ��ി�  നിയമന���ം �േമാഷ�ം േവ�
നിയമനി��ാണം നട�േമാ?

ക�് വ�വസായരംഗെ� നവീകരണം

3734. �ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, െക. ദാസ�
,, എം.ച��
,, െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ക�് വ�വസായ�ിെ� നവീകരണ�ി�ം വികസന�ി�ം
സ��ാ� പരിഗണി�� പ�തിക� സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�്െച�് വ�വസായരംഗെ� െതാഴിലാളി സം�� സമരസമിതി ഉ�യി�
ആവശ���  പരിഗണി�ി�േ�ാ;  ആവശ��േളാ�� സ��ാ�  നിലപാട്
വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) േടാഡി േബാ�ഡ് �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) െതാഴിലാളിക�െട േ�മനിധിയിേല�� സ��ാ� വിഹിതം ന�കിയി�േ�ാ?

മാഫിയാ -�ിമിന� ബ��� എെെ�സ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

3735. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ിരി�് മാഫിയ,  മ� �ിമിന�  സംഘ��  എ�ിവ�മായി
ബ��� എെെ�സ് വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ത�ികയി�� ഉേദ�ാഗ���ാണ് ഇൗ സംഘ��മായി
ബ���െത� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇൗ സംഘ��മായി ബ�െ��തിെ� അടി�ാന�ി�  നടപടി േനരി��
ഉേദ�ാഗ��  ആെരാെ�െയ�ം,  നിലവി�  എവിെടയാണ്
േജാലിെച��െവ�ം വിശദമാ�േമാ?

നീര ഉ�പാദനം

3736. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  നീര ഉ�പാദന�ിനാ�� ൈലസ�സിന് എ�
അേപ�കളാണ് ലഭി�ി��ത്;  ഏെത�ാം െഫഡേറഷ�കളാണ്
ൈലസ�സിന് അേപ�ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എൈ�സി�  നി�ം ൈലസ�സ് ലഭി��തി�� മാനദ���
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

നീര ഉ��ാദനം

3737. �ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീര ഉ�പാദി�ി�ാ� അ�വാദം ന�കിയതി�� മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� െഫഡേറഷ�കളാണ് അേപ�ി�ി��ത്;  ജി�തിരി�് വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി) പാല�ാട് ജി�യിെല ഒ�പത് െഫഡേറഷ�ക� അേപ�ി�ി�ം ൈലസ�സ്
ന�കാതിരി�ാ�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

നീര ഉ�പാദന�ിന് ൈലസ�സ് െകാ��ത് സംബ�ി�� വിവരം

3738. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നീര ഉ�പാദന�ിന് ൈലസ�സ് െകാ��ത് സംബ�ി��
ജി� തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിെല എ� സംഘ���ാണ് നിലവി�  ൈലസ�സ്
െകാ��ി��ത്;

(സി) പാല�ാട് ജി�യി� ൈലസ�സിനായി എ� അേപ�ക� ലഭി�ി��്; ��ത
അേപ�കളിേ�� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നീര ഉ�പാദന�ിന് െമാ�ം െത�ക�െട  10ശതമാനം അ�വദി�വാ�
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നീര ഉ�ാദി�ി��തി�� അ�മതി

3739. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീര ഉ�ാദി�ി��തി�� അ�മതി ഏത് തീയതി വെര അേപ�ി�വ��ാണ്
ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത തീയതി�േശഷം അേപ�ി�വ��് ൈലസ�സ് എേ�ാ� ന��െമ�്
വ��മാ�േമാ ;

(സി) ൈലസ�സ് ലഭി�ാ�� എ� അേപ�ക� ഇേ�ാ� െപ�ഡിംഗിൽ ഉെ��്
വ��മാ�േമാ ?

ലഹരി വി�� �വ��ന��

3740. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം സം�ാന�് ലഹരി വി��
�വ��ന���ായി െചലവഴി� �ക�െട ജി�ാതല വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

45 of 151 Sunday 07 December 2014 04:04 PM



(ബി) സം�ാന�് ലഹരി വ���െട ഉപേഭാഗം,  ൈകവശം ��ി�� എ�ിവ
സംബ�ി�് രജി��  െച� േക�ക�െട ജി�ാടി�ാന�ി�� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ ജി�യി�ം നട�ിയ ലഹരി വി�� �വ��ന��െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ലഹരി വ���െട ഉപേഭാഗ വ��നവിെനതിെര നടപടി

3741. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� വ��ി�വ�� ക�ാവിെ��ം മയ�മ��ക�െട�ം ഉപേഭാഗം
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി� ഇ�മായി
ബ�െ��് എ� േക�ക�  എൈ�സ് വ��് രജി��  െച�ി��് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ി�  ക�ാവിെ��ം മയ�മ��ിെ��ം ഉപേഭാഗം വ��ി�ാ��
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ; ക�ാവ് വി�ന തടയാ� എെ�ാെ� മാ���ളാണ്
എൈ�സ് വ��് ��തായി സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അന�സം�ാന�ളി� നി�ം േകരള�ിേല�് മയ�മ��ക� കട��ത്
തടയാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) േകരള�ിെല ��ക�ം േകാേള�ക�ം േക�ീകരി�് വ��ി�വ�� ക�ാവ്
വി�ന ഉ�െ�െട�� നിയമവി�� ലഹരി ഉപേയാഗം തടയാ� എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; ഇ�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക� എ��;

എ� േപെര അറ�് െച�;  എ� േക�കളി� �തിക� ശി�ി�െ��;  എ�
േക�ക� െവ�െത വി�?

മദ� വി�ന�െട�ം മദ� ഉപേഭാഗ�ിെ��ം കണ�കൾ

3742. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ മദ�നയ�ി� �൯പ് സം�ാനെ� മദ� ഉപേഭാഗ�ിെ�
വിശദാംശ�� ജി�ാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ മദ�നയ�ി� േശഷം സം�ാനെ� മദ� ഉപേഭാഗ�ിെ�
വിശദാംശ�� ജി�ാടി�ാന�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2014  -�  ബിവേറജസ് േകാ൪�േറഷ൯ വഴി�ം ബാ�ക�  വഴി�ം വി�ഴി�
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മദ��ിെ� ഓേരാ മാസെ��ം കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;  വി�ഴി� മദ��ിെ�
അളവ് ലഭ�മാ�േമാ?

എൈ�സ് ജീവന�ാ��് കാ�ീ� സൗകര�ം

3743. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വിഭാഗം ജീവന�ാ��് സൗജന� നിര�ി�  സാധന��
വാ��തിനായി േപാലീസ് വിഭാഗ�ി�  ന�കി വ���േപാെല കാ�ീ�
സൗകര�ം ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണയി�േ�ാ;

(ബി) എൈ�സ് വിഭാഗം ജീവന�ാ��ം കാ�ീ� സൗകര�ം ഏ�െ����തിനായി
എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

എൈ�സ് േറ�് ഓഫീ�ക�

3744. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013  ജ�വരി�് േശഷം സം�ാന�് ��തായി എൈ�സ് േറ�്
ഓഫീ�ക� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  എവിട�ളിെലാെ�യാണ് �ാപി�ത്;വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��തായി �പീകരി� താ��കളി� സ��ി� ഓഫീ�ക�ം േറ�് ഓഫീ�ക�ം
�ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഇ) െവ�രി��ി�  എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസ് �ാപി��ത്
പരിഗണനയിലാെണ� നി�തി വ��്  (എഫ്)  -െ�  15.10.2013  -െല
24549/എഫ്  3/2011  ന�� ഫയ� �കാര�� നടപടിക� ഏ�വെരയായി
എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

എൈ�സ് േസന�െട േസവനം െമ�െ���ാൻ നടപടി

3745. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
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,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് േസന�് പരിശീലനം ന���തി�� സംവിധാനം
നിലവി�െ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� എൈ�സ് നിയമ��ം ച���ം സംബ�ി�് ഉേദ�ാഗ���്
അവേബാധം ��ി��തിനായി ഇ�സ��ീസ് പരിശീലനം ന���േ�ാ;

(സി) എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ��െട ഔേദ�ാഗിക �ത�നി��ഹണ�ി�  ഉ�ാ��
വീ�കൾ നിരീ�ി��തിന് എെ��ി�ം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(ഡി) എൈ�സ് േസന�െട �ത�നി��ഹണം നിരീ�ി�വാ�  ഉ�തതല സമിതി

�പീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

എൈ�സ് അ�ാദമി

3746. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, പി.എ.മാധവ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് അ�ാദമി �ാപി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ�
�വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എൈ�സ് അ�ാദമി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ാം എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ�െര�ം പരിശീലി�ി��തിന് അ�ാദമി
പര�ാ�മാെണ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) അ�ാദമി�െട �വ��നം വി�ലെ����തി�ം ആ�നിക ��ാേന�ഷണ
രീതിക� പഠി�ി��തി�ം ആവശ�മായ േബാധനരീതി ഇവിെട നട�ിലാ�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മദ�നയം �ഖ�ാപി��തി��ായ കാലതാമസം

3747. �ീ.എളമരം കരീം
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
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�ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  �ഖ�ാപി� മദ�നയ�ിെ�യടി�ാന�ി�  സം�ാന�്
�വ��ി�� ബാ�ക�  നാലാം വ�ഷ�ി�  േപാ�ം അട���ാ�
കഴിയാതിരി��ത് എ�െകാ�ാണ്;

(ബി) സ��ാരിെ� മദ�നയം േചാദ�ം െച�െകാ�് ബാ�ടമക�  ന�കിയ
ഹ�ജികളി�  േകാടതിയി�  നി��ായ വിധിന�ായം എ�ായി��െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  നിലപാടിന് ൈഹേ�ാടതിയി�  പരിര� ലഭി�ാെത േപായത്
ഏെത�ാം കാര��ളിലാണ്  ;  എെ��ാം സാഹചര��ളിലാണ്;  സ��ാ�
നിലപാട് േകാടതിയി�  സമ��ി��തിന് വീ� വരിക��ാേയാ;

വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) മദ�നയം �ഖ�ാപി��തി��ായ കാലതാമസ�ിന് കാരണെമ�ായി��;

�.ഡി.എഫിെ� െതരെ���് മാനിെഫേ�ായിെല മദ�നയ�ിന��തമായി,
സ��ാരിെ� ആദ�വ�ഷം തെ� നയം �പീകരി�ാ� കഴിയാെത േപായതിെ�
കാരണെമ�ായി��;  മാനിെഫേ�ാ നിലവി��ായിരിെ�,  ഈ സ��ാ�
പി�ി� ആദ�െ� 3 വ�ഷ�ം �ഖ�ാപി� മദ�നയ�ം അതി��കാരം ന�കെ��
ബാ�ൈലസ��ക�ം എ�യായി��?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� ഔ�്ല�ക�

3748. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�നയ�ിെല �ഖ�ാപന �കാരം സം�ാനെ� ��വ�  ബിവേറജ്
ഔ�്ല�ക�ം എ�േ��് അട���ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�െറ ജീവകാ�ണ� �വ��ന��

3749. �ീ.�ഡി �യിസ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�, ജീവകാ�ണ� �വ��ന���് സാ��ിക
സഹായം ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

(ബി) എ�ി�  എെ��ാം �വ��ന���് പി�ണ ന��വാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്?

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി സ��ാ�/സ�കാര� ആ�പ�ിക�  േക�ീകരി�്
ഡീ-അഡി��  െസ��ക�  ആരംഭി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്
വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) ജീവകാ�ണ� �വ��ന���് �ണേഭാ�ാ�െള കെ���തിന് �േത�ക
സംവിധാനം ഏ�െ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ? വിശദാംശ�െളെ��ാം?

മദ��ിന് െസ�്

3750. �ീ.�ഡി �യിസ്
,, എ.പി.അ����ി
,, �ി.എ�. �താപ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��നരായ േരാഗിക��് െസൗജന� മ��് വിതരണ�ി� �ക
കെ���തിനായി മദ��ിന് െസ�് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  �തിവ�ഷം ��ത ഇന�ി�  എ�് �ക പിരിെ���ാനാ�െമ�്
ക���;

(സി) െക.എസ്.ബി.സി എ� ശതമാനം െസസാണ് ഇതിനായി �മ�ിയിരി��ത്;
(ഡി) െസസ് നിര�് ഉയ��വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

മദ�പാന�ം മദ�വ�ാപാര�ം അേയാഗ�തയാ�ാൻ നടപടി

3751. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, ആ�. രാേജഷ്
,, സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �തിയ മദ�നയ�ിെ� ഭാഗമായി മദ�പാന�ം മദ�വ�ാപാര�ം ഏെത�ി�ം
േമഖലകളിൽ അേയാഗ�തയായി കണ�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െതരെ���കളി�  മ�രി��തിന് ഇവ അേയാഗ�തയായി
കണ�ാ�ണെമ� അഭി�ായ�ിേ�� നിലപാട് വ��മാ�േമാ ;

(സി) മദ�പി��തിെ��ം മദ�വ�ാപാരം നട��തിെ��ം േപരി�  സ��ാരിെ�
ഏെത�ി�ം ഔേദ�ാഗിക പദവി വഹി��വെര ത��ാന� നി�ം
ഒഴിവാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ഡി) ആ�െ��ാം മദ�ം വി��ാ�  പാടിെ��ാണ് നിലവി�  വ�വ���ത്  ;

�ായ���ിയായി�� മേ�െത�ി�ം വിഭാഗ�ാെര ഈ വിഭാഗ�ി� ��തായി
ഉ�െ���ാ�േ�ശ�േ�ാ  ;  മദ�നയ�ിെ� അടി�ാന�ി�
വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാജചാരായം െറ��ക�

3752. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം വ�ാജചാരായം
പിടിെ����തി�ളള എ� െറ��ക�  നട� എ�തിെ� ജി�തിരി�ളള
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െറ��കളി�െട എ� ലി��  വ�ാജചാരായം/മദ�ം ആണ്
പിടിെ���െത�് അറിയി�ാേമാ;  ഇ�ാലയളവി�  എ� വ�ാജ ചാരായ
േക�ക� രജി�� െച�െവ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ായ���ിയാകാ�വ�െട േപരി�ം ആദിവാസി േമഖലകളി�ം ഇ�രം
േക�ക� രജി�� െച�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ��ത േക�കളി� സ�ീകരി� നടപടിക�െട �േരാഗതി െവളിെ���േമാ; എ�
േക�കളി�  �തികെള ശി�ി����ായി;  േകാടതിയി�  സമ��ി�െ��
�����ി� റ�് െച�െ��വ എ�?

മദ�നയ�ിെ� ഭാഗമായി െതാഴി� ന�െ��വർ

3753. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മദ�നയ�ിെ� ഭാഗമായി അട���െ�� ബാ�കളി�ം,  ബിവേറജ് ഔ�്
ല�കളി�മായി െതാഴി�  ന�െ��വർ�് എ� �പ�െട സമാശ�ാസം
�ഖ�ാപിെ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഇതിനകം എ� േപ��് എ� �ക വീതം ആെക എ� �ക സമാശ�ാസം
ന�കിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െതാഴി�  ന�െ��് ബാ�  െതാഴിലാളിക�  ആ�ഹത�യിേല�് തിരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിനകം എ� െതാഴിലാളിക�  ആ�ഹത�
െച�െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) �� ആ�ഹത� ഒഴിവാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

അ��ാടിയിെല സ��� മദ� നിേരാധനം

3754. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��� മദ� നിേരാധനം ഏ�െ���ിയ അ��ാടിയി�  ഇേ�ാ�  മദ�ം
ലഭ�മാേണാ;  ആെണ�ി�  എ�െനെയ�ാമാണ് മദ�ം ലഭ�മാ��െത�്
കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മദ� �ിെ� നി��ാണം, വിതരണം, െെകവശംവ�� �ട�ിയ ���ത���മായി
ബ�െ��് എെെ�സ് വ��് കഴി� ��് വ�ഷ�ിനിടയി� എ� േക�ക�
അ��ാടിയി�  രജി��  െച�ി��്;  എ� െറയി�ക�  നട�ിയി��്;  എ�
മദ�ം പിടിെ���കേയാ നശി�ി�കേയാ െച�ി��്;

(സി) അ��ാടിയി�  നി�ം കഴി� ��് വ�ഷ�ിനിടയി�  വ�ാജമദ�ം
കെ��കേയാ പിടിെ���കേയാ െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) മദ� ഉപേയാഗം നി��ാഹെ���ാനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

െകാേ�ാ�ിയി� �തിയ എക് ൈസസ് സ൪�ി� ഒാഫീ�ം, െറ��് ഒാഫീ�ം

3755. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല െകാേ�ാ�ി ആ�ാനമായി ഒ� എക് ൈസസ് െറ��്
ഒാഫീസ് േവണെമ� ആവശ�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) മല�റം എക് ൈസസ് സ൪�ി�  ഒാഫീസ് ഇേ�ാ�  െകാേ�ാ�ിയി�
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�വ൪�ി��േ�ാ;

(സി) ഇത് മല�റേ��് മാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  െകാേ�ാ�ിയി�  �തിയ സ൪�ി�  ഒാഫീ�ം,  െറ��് ഒാഫീ�ം
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ��ല�ളി�ം വിദ�ാലയ��െട സമീപ�ം മയ�മ��ം ക�ാ�ം വി�ന
തടയാ� നടപടി

3756. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ��ല�ളി�ം വിദ�ാലയ��െട സമീപ�ം മയ�മ��ം ക�ാ�ം വി�ന
തട�വാ൯ സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് െപാ�ജന�� േഫാ� �േഖനേയാ ക�ി�െടേയാ അറിയി�
ന�കിയാ�  നാ�േ�ാ�ിക് വിഭാഗം നട�� �ട൪നടപടിക�
എ�കാരമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യി�  2014  ഒാഗ�് മാസം �ത�  നവംബ൪  30  വെര
േഫാ�  �േഖന�ം അ�ാെത�ം എ� പരാതിക�  കി�ിയി��്;  ഇതിേ��
സ�ീകരി� നടപടിക�  വ��മാ�ാേമാ;  എ� േക�ക�  രജി�൪ െച�;

�ീകാര�� നി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

�റ�ഖ വ��ിെന േകരള മാരിൈടം േബാ�ഡാ�ി മാ�ിയ നടപടി

3757. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ഖ വ��ിെന േകരള മാരിൈടം േബാ�ഡാ�ി ഓ�ഡിന�സ്
�റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഓ�ഡിന�സിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �റ�ഖ വ��ിെല ജീവന�ാ��് നിലവി� സ��ാ� ജീവന�ാ� എ� നില�്
ലഭി�െകാ�ിരി�� എ�ാ ആ��ല���ം േകരള മാരിൈടം േബാ�ഡ്
�പീകരി�ാ� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകരള േ��് മാരിൈടം ഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷെന േകരള മാരിൈടം
േബാ�ഡി� ലയി�ി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �റ�ഖ വ��ിെ� ഭാഗമായ ൈഹേ�ാ�ാഫിക് സ�േ� വിംഗിെന േബാ�ഡി�
ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;
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(ഇ) േബാ�ഡിേല�് ജീവന�ാെര മാ�േ�ാ�  താ�ര��� ജീവന�ാ��് മ�്
വ��കളിേല�് േപാ�വാ� ഓ�ഷ� സൗകര�ം ന��േമാ; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്)ഹി� ധ�� �ാപന  (ഭരണ)  വ��ിെന മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡ് ആ�ി
മാ�ിയേ�ാ�  അവിെട നിലവി��ായി�� ജീവന�ാെര സ��ാ�
ജീവന�ാരായി നിലനി��ിയ അേത വ�വ�ക� �റ�ഖ വ��ി� നിലവി��
ജീവന�ാ��ം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാരിൈടം േബാ�ഡിെല ജീവന�ാരായി നി�യി�തി� ജീവന�ാ��� ആശ�

3758. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ഖ വ��ിെല ജീവന�ാെര മാരിൈടം േബാ�ഡിെല ജീവന�ാരായി
നി�യി�തി� ജീവന�ാ��� ആശ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ�  േബാ�ഡിെല ജീവന�ാരായി മാ�േ�ാ�  അവ�െട
നിലവിെല േസവന േവതന വ�വ�ക�  സംര�ി�ാ�  സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡ് �പീകരി�േ�ാ�  ഇ�ാതായ ഹി�മത
ധ���ാപന  (ഭരണ)വ��ിെല ത�ികക�  ���  ന�മറിയാ�ി സ��ാ�
ജീവന�ാരായി �ട��തിന് അ�മതി ന�കിയ�േപാെല �റ�ഖ വ��ിെല
ജീവന�ാെര സ��ാ� ജീവന�ാരായി �ടരാ� അ�മതി ന��േമാ?

കായി�ര പാലം നി൪�ാണം

3759. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ഖ വ��ിെ� പരിഗണനയി�� കായി�ര പാലം നി൪�ാണ�ിന് �ാഥമിക
ഡി.പി.ആ൪. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ, ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് ഫ�് ന���ത് ഏത് ഏജ൯സിയാണ്, എ�് �കയാണ്
നീ�ിെവ��ത് ;

(സി) ഇൗ പ�തി�് േവ�ി അേ�ാ�് േറാഡ് നി൪�ാണ�ിനായി അ�്െത�്,
വ�ം എ�ീ പ�ായ�കളി� നി�ം �ലം ഏെ���് ന�കാെമ�് ഉറ�്
ന�കിയ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതിന് േവ�ി റവന� വ��് വഴി �ലം
അള�് വില�് വാ�ി പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡിന് േവ�ി�� നടപടിക�
നട�് വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?
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മണലിെ�റ വില വ��ന

3760. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��് �േഖന വിതരണം െച�� മണിലിേന�ാ�, േപാ��്
അധീനതയി�ളള മണലിന്,  േപാ��് അധി�ത� ഇര�ിേയാളം വില നി�യി�്
വി�പന നട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഈ അപാകത പരിഹരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകാ�� ഏരിയ ഡവല�്െമ�് േകാ�േറഷ� കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� നട�ിലാ��
���ിക�.

3761. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫിഷറീസ് വ��ിെ� കീഴി�  േകാ��  ഏരിയ ഡവല�്െമ�് േകാ�േറഷ�
കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഏെതാെ� ���ികളാണ് നട�ിലാ��ത്  ;

നട�ിലാ�� ���ിക�ം അ�വദി� �ക�ം വിശദമാ�േമാ ?

ഓഷ�േനറിയം പ�തി

3762. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ി� ഓഷ�േനറിയം പ�തി ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടി
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആദ�മായി ആേഗാള െട��  വിളി�െത�ാണ്  ;  ഇതി�േശഷം ഏെത�ാം
തീയതികളി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി ആരംഭി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട���
ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�വാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ��ാട് മ�ല�ി� അജാ�� മ��ബ�ന �റ�ഖം
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3763. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ാട് മ�ല�ി�  അജാ��  മ��ബ�ന �റ�ഖം
�ാപി��തിെ� ഭാഗമാ�� സ�േ� നടപടിക�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് സാേ�തിക തട���  ഉ�ായി�േ�ാ;ഉെ��ി�
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ�േ� നടപടി എ�േ��് ���ിയാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

�റ�ഖ�ളിെല മാന�� ��ജി�്

3764. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �റ�ഖ�ളിെല മാന��  ��ജി�ി�  നി�ം,  ���ഡ്
െമ�ീരിയലിെ� വിപണന�ി� നി�ം സഹകരണ സംഘ�െള ഒഴിവാ�ാ��
നി�േ�ശം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത സംഘ�െള ഒഴിവാ�ാ�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല രാമ�ളി - പാ��ാല�ടവി� നട�ാലം

T *3765.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന്
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��രി��  മ�ലെ� പ���  മ�ല�ിെല
രാമ�ളി�മായി ബ�ി�ി�� രാമ�ളി  -  പാ��ാല�ടവി�  നട�ാലം
നി��ാണ�ിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ
പാലം പണി എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� ഉ�നാട� മ���ഷി

3766. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  ഉ�നാട�  മ���ഷി�ായി എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ിവ��ത്;വിശദ വിവരം ന��േമാ; ഈ വിധ�ി�� �ഷി�ാ��്
വ��് �േഖന എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ന�കി വ��ത്;
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(ബി) േകാ�ാട് മ�ല�ി�  ഇ�ര�ി�  ന�കിയി�� പ�തിക�െട�ം
ആ��ല���െട�ം വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) വിശദമായ  DPR  േകാ�ാട് മ�ല�ി�  നി�ം സമ��ി�െ��ാ�
പരിഗണി�േമാ?

മ�� െതാഴിലാളിക�െട മ���് ന�കി വ�� െെ���്

3767. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�� െതാഴിലാളിക�െട മ���് ന�കി വ�� െെ���് വിതരണ�ി�
�ടി�ിക വ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി� ഏത് കാലയളവ് �ത� എ� �പെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െെ���് യഥാസമയം വിതരണം െച��തിന് സ�ീകരി� നടപടി എെ��്
വ��മാ�ാേമാ?

ഫിഷറീസ് ��ക�

3768. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  എ� ഫിഷറീസ് ��ക�  �വ��ി��െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിെ� �മതല ആരി� നി�ി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�വെര സം�ാനെ�
ഫിഷറീസ് ��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി േക�-

സം�ാന സ��ാ�കളി�നി�ം എ� �ക ലഭ�മായി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �ക ഉപേയാഗി�് ഓേരാ �ളി�ം നട�ിയ വികസന�വ��ന��
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കണയംേകാട് ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ��

3769. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കണയംേകാട് ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ��  �വ��ി�െട �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�േവ�ി ത�ാറാ�ിയ �ാൻ,  ഡിൈസൻ എ�ിവ�െട പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �േദശ�് �റിസം വ��് നട�ിലാ�� സൗ�ര�വ��രണ
�വ��ിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) �റിസം വികസന പരിപാടി�മായി സംേയാജി�ി�് ലാ�ിംഗ് െസ��  ��ത�
ആക�ഷകമാ�� കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ?

മീനാ�മാരി ക�ി�ി റിേ�ാ��്

3770. �ീമതി.ജമീല �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഡാ. മീനാ�മാരി ക�ി�ി, യാെതാ� ശാ�ീയ പഠന�ം നട�ാെത ആഗ�ി�
സമ��ി� റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ശരിയായ ശാ�ീയ പഠനെ� �ട��് സമ��ി�െ�� �രാരി ക�ി�ി
റിേ�ാ��ിെല പര�രാഗത മ��െതാഴിലാളി സ�ഹ�ിെ� താ�പര��െള
��നി��ി�� ശിപാ�ശകെള പാെട അ�ിമറി��താണ് മീനാ�മാരി ക�ി�ി
റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശകെള�് മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  മീനാ�മാരി ക�ി�ി റിേ�ാ��് ത�ി�ളയണെമ�് േക�
സ��ാരിേനാട് അവശ�െ�ടാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഏ� രീതിയിലാണ് ഈ ആവശ�ം േക� സ��ാരിെ�
��യി�െ����ത് ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല കണയംേകാട് ഇ�ലാ�് ഫിഷ് ലാ�ിംഗ്

3771. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല േകാര�ഴ തീര�് കണയംേകാട് ഇ�ലാ�് ഫിഷ്
ലാ�ിംഗ് �ാപി��തിന് നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ �േദശ�് വള�� വ�� �റിസം േമഖലയിെല സാധ�തക� പര�രാഗത
മ��െ�ാഴിലാളിക��് �േയാജനെ����തി�േവ�ി ഫിഷ് ലാ�ിംഗ്
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െസ�റിെ� മാ�കയി�  �റിസം വ��ിെ� പരി�രണ നി�േ�ശ��
പരിഗണി�ാേമാ;

(ഡി) കണയംേകാട് ഇ�ലാ�് ഫിഷ് ലാ�ിംഗി� േവ�ി ത�ാറാ�ിയ �ാ�,
ഡിൈസ�, എ�ിേമ�് എ�ിവ�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ��േഡഷ� ഓഫ് േകാ�� േറാഡ്

3772. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാട് നിേയാജക മ�ല�ി� നി�ം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി അ��േഡഷ�
ഓഫ് േകാ��  േറാഡ് പ�തിയി�  ഉ�െ����തിന് ഭരണാ�മതി
ലഭ�മാ�വാ�  എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി സമ��ി��ം,  അേപ�യി�  േമ�
എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ാ�ളള�മായ �വ��ിക� �ക സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പരിമിതമായ ഗതാഗത സൗകര���  മാ��ളള ��നാ�ിെല േറാ�
നി��ാണ�ിന് െട�� �ണി�ി�ം കരാ�കാ� ഏെ���ാ� �വ��ിക��്
അധിക നിര�് അ�വദി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ച�നാേ�രി മ�ല�ി� മ�� �ഷി

3773. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15  സാ��ികവ�ഷ�ി�, ഉ�നാട�  ജലാശയ�ളി�ം,  �ള�ളി�ം
നട�� പ�തിയി�െ���ി ച�നാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  എ�
പ�തിക� നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി���് ;

(ബി) ഇൗ പ�തിക�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

��നാ�ിെല മാ�ക മ�� �ാമം പ�തി

3774. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം മാ�ക മ�� �ാമം പ�തി,
േദശീയ മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി ഭവനനി��ാണ പ�തി എ�ിവയി�
ഉ�െ���ി ��നാ�ി�  എ� വീ�ക�  ആ�െ�ാെ� അ�വദി�െവ�്
വിശദമാ�ിയ റിേ�ാ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) നട� സാ��ിക വ�ഷം മ��െ�ാഴിലാളിക��് �ലം വാ�ി വീട്/�ാ�്
നി��ി� ന��� പ�തിയി� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

��നാ�ിെല നീലംേപ�� പ�ായ�ി� മ��സേ�തം (ഫിഷ് സാ�ച�റി)

3775. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാ�ിെല നീലംേപ��  പ�ായ�ി�  മ��സേ�തം  (ഫിഷ് സാ�ച�റി)
നി��ി��തിന് േകരള തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ�  നാളി�വെര
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് ഇ�വെര എ� �ക അ�വദി�െവ�ം  ,െചലവഴി�െവ�ം
വ��മാ�േമാ?

മ��െതാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ീഷ�

3776. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െതാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ീഷ�  കടാശ�ാസം അ�വദി��തിന്
അ�ഹെര�് കെ��ി സമ��ി� ലി�ി�  ഉ�െ�� എ�േപ��് ഇനി�ം
കടാശ�ാസം അ�വദി�വാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കടാശ�ാസം അ�വദി��തിന് അ�ഹരായ എ�േപ�െട എ� ലി�കളാണ്
മ��െതാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ിഷ�  സമ��ി�െത�ം ഏെതാെ�
തീയതികളിെല�ം വ��മാ�ാേമാ?

തീര�േദശ�ളിെല മ��ബ�ന�റ�ഖ��െട അപര�ാ�തക�

3777. �ീ.സി.േമായി� ��ി
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, എ�. ഷം��ീ�
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ി�െറ തീര�േദശ�ളിെല മ��ബ�ന �റ�ഖ��െട
അപര�ാ�തക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി� �വ��ന�മമായ എ� മ��ബ�ന�റ�ഖ��ം
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ഫിഷ് ലാ�ഡിംഗ് േക����െ��തിെ� വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) നി��ാണ�വ��ന���് �ട�മി� �റ�ഖ��െട �വ��ന�േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� അ� സംബ�ി� വിവരം െവളിെ���േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഭവന വാ�ാ �ടി�ിക

T *3778.�ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജ�ി േനാ�ീസിെ� അടി�ാന�ി�  �ടിശിക ഭവന വാ�  ,  തിരി�ട�
മ��െ�ാഴിലാളികെള  ,ടി �ക എ�തി��� പ�തിയി�  കീഴി�
ഉ�െ����ി� എ� പരാതി പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) 2012-� മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസക�ീഷന് അേപ� ന�കി 11.7.2014

� �ക അ�വദി�െകാ�ളള േനാ�ീസ് ജി�ാ ബാ�ി� നി�് ലഭി�. എ�ാ�
ബാ�ി�നി�് �ക ലഭ�മാകാ�  സ��ാരിെ� �തിയ ഉ�രവ്
ആവശ�െ�����ല��ാ�� ��ി��് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വാ�ാ തിരി�ടവിന് ഇള�ക�

3779. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വാ�ക��് �ഖ�ാപി� േമാറേ�ാറിയം കാലാവധി
എ�ാണ് ���ിയായത്;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് കാടാശ�ാസ ക�ീഷ�  വഴി �ഖ�ാപി� ഇള�ക�
���മാ�ം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�ാണ് കാലതാമസ�ിന്
കാരണെമ�റിയി�േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക��് വാ�ാ തിരി�ടവിന് �ഖ�ാപി� ഇള�ക�
അടിയ�രമായി ന���തി�ം ജ�ി നടപടികളി�  നി�ം ര�ി��തി�ം
ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വിേദശ���ക��് മ��ബ�ന�ിന് അ�മതി ന�കിയി�� �രപരിധി

3780. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� കട��ീര� നി�ം എ� േനാ�ി��  െെമ�  അകെല
വെരയാണ് വിേദശ���ക��് മ��ബ�ന�ിന് അ�മതി
ന�കിയി��ത്;  ��ത പരിധി ലംഘി�് വിേദശ ക��ക�  മ��ബ�നം
നട�� കാര�ം ��യി�േ�ാ;

(ബി) വിേദശ���ക�  അ�കാരം മ��ബ�നം നട��ത് മ��സ��്
�റ�വാ�  കാരണമാെയ� ആേ�പം ��യി�േ�ാ;  ഉെ��ി�, അ�
തട��തിനായി സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) കടലിെല മ��സ��് �റയാനിടയായ സാഹചര�ം പഠി��തിനായി വിദ�
സമിതിെയ നിയമി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ആവാസ േക��� സംര�ി�ാൻ നടപടി

3781. �ീ.എസ്.ശർ�
,, പി.�ീരാമ���
,, ജി.�ധാകര�
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കട��ീര�ം കായ��ീര�ം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ആവാസ
േക�മാെണ� കാര�ം സ��ാ�  അംഗീകരി��േ�ാ;  എ�ി�, ��ത
�ല�ളി�നി�ം മ��െ�ാഴിലാളികെള ആ�ിേയാടി�� തര�ി��
നിലപാ�ക� തി��ാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) േവലിേയ� േരഖയി�നി�ം  50  മീ��  കര�േദശം നിയ�ണേമഖലയായി
�ഖ�ാപി�തിെന�ട��് ഇൗ േമഖലയി�  ��തായി വീ�ക�  നി��ി�ാ�
േപാ�ം അ�മതി നിേഷധി�കയാെണ�റിയാേമാ ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക�  തീര�േദശ�ളി�നി�് അക�െ��േ�ാ�ം
വ�വ�വസായ���ം �റി�് റിേസാ��ക��ം അ�വാദം ന���തിന്
നിയമം വ�വ� െച��േ�ാ ;

(ഡി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട അവകാശ��  നിേഷധി�� തീരേദശ നിയ�ണ
വി�ാപന�ിെല വ�വ�ക� പി�വലി�ാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവിത നിലവാരം െമ�െ���വാ� നടപടിക�

3782. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട�
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,, �ി.�. ��വിള
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവിത നിലവാരം െമ�െ���വാ�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക�� ��ത�  കട ബാ��ത�� പിേ�ാ� വിഭാഗ
േകാ��േറഷനിേല�ം വനിതാ വികസന േകാ��േറഷനിേല�ം കടബാധ�തകക�
എ�തിത��തിന് നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കതി�രിൽ മേനാജ് െകാലെച�െ�� േകസ്

3783. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കതി�രിെല ബി.െജ.പി.  �വ��ക�  മേനാജ് െകാലെച�െ�� േകസി�
(780/14)  /�.എ.പി.എ.  അ�േലാ��  ആ�ിവി�ീസ് �ിവ�ഷ�
ആ�്(�.എ.പി.എ.)-െ� വ�വ�ക� േച��തിെ� കാരണം എ�ായി��;

(ബി) ��ത സംഭവം സംബ�ി�് േപാലീസിന് ലഭി� ആദ�വിവരം എ�ായി��; ആ
വിവര�ിെ� അടി�ാന�ി� ഇ� സംബ�ി�് �ാഥമികമായി അേന�ഷണം
നട�ിയതി�േശഷമാേണാ �.എ.പി.എ.  വ�വ�ക�  േച��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ട��� അേന�ഷണ�ി�  ആദ�വിവരം ശരിയായി�� എ�
നിഗമന�ിെല�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത നിയമ�ിെല വ�വ�ക��് വി��മായി േകസ് എ��ത്
സംബ�ി� പരാതിയി�േമ�� അേന�ഷണം ���ിയായി�േ�ാ;  ആരാണ്
അേന�ഷി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ജി�ാ ൈ�ം�ാ�് �പീകരണം

3784. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ി�  ജി�ാ ൈ�ം �ാ�് �പീകരി�ണെമ� തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�്  GO  (MS)  No.  124/14  dt.  17/6/14  �കാരം ഗവ�െമ�്
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��േവാ;  എ�ി�  ആയത് ഏ� വിധ�ി�
�ാേയാഗികമാ�വാനാണ് ഗവ�െമ�് നടപടി സ�ീകരി�ി��െത�്
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വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് �കാരം ജി�ാ ൈ�ം�ാ�ിെല ഓേരാ �ണി�ി�ം ര�്
സ��ി� ഇ�െ���മാെര �ടി നിയമി��തിന് തീ�മാനി�േവാ; ജി�ാ ൈ�ം
ഡി�ാ�െമ�ി�  സ��ി�  ഇ�െ���മാ�െട അ�വദനീയ ത�ിക
നിലവി�േ�ാ;  ഇ�ാെയ�ി� ഈ വിഭാഗം േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര എ�െന
നിയമി�വാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന േപാലീസിെല സ��ിൾ ഇ�െ���മാ�െട ത�ികക�
�ന�വിന�ാസം നട�ി ഒഴി�ക� പരിഹരി�് ജി�ാ ൈ�ം�ാ�് �വ��നം
ആരംഭി��തിന് സം�ാന േപാലീസ് േമധാവിെയ ഗവ�െമ�്
�മതലെ���ിയി��േവാ;  അതിേ��  എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) �ന� വിന�ാസം �േഖന സ��ി� ഇ�െ���മാ�െട ഒഴിവ് നിക�ി ��ത
�ണി�് ആരംഭി�� കാര�ം ഗവ�െമ�് സജീവമായി പരിഗണി�വാ�
ത�ാറാ�േമാ;

(ഇ) സ��ി� ഇ�െ���മാ�െട �ന�വിന�ാസം �ലം ജീവന�ാെര കെ��വാ�
കഴിയാ� പ�ം സം�ാന േപാലീസ് േസനയിെല ഹയ�  േ�ഡ് സ�്
ഇ�െ���മാ�െട  38  ത�ികക� അ�േ�ഡ് െച�് �ാനകയ�ം ന�കി
��ത �ണി�് ആരംഭി�� കാര�ം ഗവ�െമ�് പരിഗണി�േമാ; ഇ�ര�ി�
ത�ിക അ�േ�ഡ് െച��� �ലം ഗവ�െമ�ിന് യാെതാ� സാ��ിക
ബാ��ത�ം ഉ�ാകിെ�� കാര�ം ഗവ�െമ�് ��ി�േവാ;

(എഫ്)എ��ം േവഗം ജി�ാ ൈ�ം�ാ�് �പീകരണെമ� ഗവ�െമ�് തീ�മാനം
�ാവ��ികമാ�വാ� ഗവ�െമ�് സ��മാ�േമാ;

േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട �വ൪�നം

3785. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട �വ൪�നം സ൪�ാ൪ വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീസി�  പരാതി ന���തിന് എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്
ഏ൪െ���ിയി��ത്;

(സി) പരാതി ന���തിന് വിവര സാേ�തിക വിദ��െട�ം നവ മാധ�മ��െട�ം
സഹായം സ൪�ാ൪ ഉപേയാഗെ���േമാ;

(ഡി) പരാതി�ാരന് രസീത് ന��� സംവിധാനം കാര��മമാേണാ;  ഇതിന്
അധികാരെ���ിയ ഉേദ�ാഗ�൯ ആരാണ്;
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(ഇ) ഈ സ൪�ാരിെ� കാല�് േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  എ�തി ത�ാറാ�ിയ
എ� പരാതിക�  ലഭി�ി��്;  ഇതി�  എ� എ��ിന് ൈക��് രസീത്
ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്)�ായമായവ�ം �ീക�ം മാ�ം താമസി�� വീ�ക��് സംര�ണം ന�കാ൯
�േത�ക സംവിധാനം ഏ൪െ���േമാ;

(ജി) സം�ാന�് എ� േപാലീ�കാ�െട ഒഴി�ക�െ��് ത�ിക തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ?

�ിമിന� േക�കളി� �.എ.പി.എ. വ��് �മ�ൽ

3786. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� �ിമിന�  േക�കളി�
�.എ.പി.എ. വ��് �മ�ിയി��്;

(ബി) �.എ.പി.എ.  വ��് �മ�ാ�  അധികാര�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��
ആരാണ്;  ഇൗ വ��് �മ�ാ�  നിയമം അ�ശാസി�� കാരണ��
എെ��ാെമ� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) രാ�ീയ �തിേയാഗിക��േനെര �തികാര���ാ ഇൗ നിയമം �മ�ാ�
ഉേദ�ാഗ��  നി���ിതരാ�� സാഹചര�ം നിലവി�െ��ത്
വ�താപരമായി ശരിയാേണാ;

(ഡി) രാ�ീയ പകേപാ�ലിെ� ഭാഗമായി നട�െവ� ക��� എ�
െകാലപാതകേ��കളി�  2013  ജ�വരി �ത�  2014  നവംബ�  വെര
അേന�ഷണം സി.ബി.െഎ.െയ ഏ��ി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ?

േസാളാ� ത�ി�് േകസ് �ഡീഷ�� ക�ീഷൻ

3787. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസാളാ�  ത�ി�് േകസ് �ഡീഷ��ക�ീഷ�  ��ാെക വിശദീകരണ പ�ിക
ന�കാ� കാലവിളംബം േനരി�ക��ാേയാ ; ഇേത�ട��് സ��ാ� ക�ീഷന്
മാ�് അേപ� ന�ക��ാേയാ ?

ലീഗ് �വ��കനായ റഷീദിെ� മരണം സംബ�ി� േകസ്
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3788. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� ഒേ�ാബ� -16 ന് അ��രാ�ി ൈബ�ി� േപാകെവ കാസ�േഗാഡ്
ജി�യി� രാവണീശ�രം ��ട് ജിലാനി നഗറി� രാവണീശ�രം ഇല�ിക് േപാ�ി�
ഇടി�് ലീഗ് �വ��കനായ റഷീദ് മരി� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�
ഏെതാെ� വ��ക�  േച��ാണ് േകസ് രജി��  െച�ി��ത്  ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(സി) പേരതെ� പിതാവ് തെ� മകെ� മരണെ� സംബ�ി�് അേന�ഷി�ണെമ�്
ആവശ�െ��് പരാതി ന�കിയി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി�  ��ത പരാതി�െട അടി�ാന�ി�  എെ��ി�ം �ട�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?

രാ�ീയ േ�രിതമാ�� േക�കൾ

3789. �ീ.എ.െക.ബാല�
,, െക.െക.ജയച��
,, പി.�ീരാമ���
,, എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാ�ീയ പകേപാ�ലിന് അധികാരം ��വിനിേയാഗി��താ��
ആഭ��ര��ിെന സംബ�ി�� ആേ�പ��  വിലയി��ി യി�േ�ാ;

രാ�ീയ എതിരാളികെള ക�േക�കളി� ���ി േവ�യാ��ത് നയമാേണാ :

(ബി) ഇ��ിയിെല െപാ� �വ��കനായ സി.പി.െഎ.(എം) േനതാവ് �ീ. എം. എം.
മണി ഒ� �ാമ�ി�  ജന�േളാ� സംസാരി�േ�ാ�  ഉേപയാഗി�തായി
പറയെ��� ചില വാചക�െള അടി�ാനമാ�ി േപാലീസ് അേ�ഹെ�
അറ�് െച�ി��ായി��േവാ;  എ� ദിവസം ജയിലി�  അട�ക��ായി;
ഏെത�ാം വ��ക� �കാരം േകെ���;

(സി) െെഹേ�ാടതി�െട ഡിവിഷ�  െബ�് മണി�െട �സംഗെ� ആധാരമാ�ി
സ��ാെര�� �നരേന�ഷണ നിലപാട് ത�ി�ള�െകാ�് വിധി��ാവന
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) രാ�ീയ�വ��ക� ജന�േളാട് െപാ�േയാഗ�ളി� �സംഗി�േ�ാ� വ�
േച�� പരാമ�ശ��െട േപരി�  രാ�ീയ േ�രിതമായി േകെ����ത്
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അവസാനി�ി�ാേമാ?

േപാലീസ് േകാ��ബി�മാ�െട ഒഴി�ക�

3790. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയി�  ഓേരാ വിഭാഗ�ി�മായി
േകാ��ബി�മാ�െട എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��് പറയാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് േകാ��ബി�മാ�െട  30.11.2014  വെര�� ഒഴി�ക�
ജി�ാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് േപാലീസ് േകാ��ബി� റാ�് ലി�് നിലവി��ത്;
ഓേരാ ലി�ി� നി�ം എ� േപ��് വീതം നിയമന ഉ�ര�ക� ന�കി എ�്
വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം ജി�ാ ആ�പ�ിയി� േപാലീസ് സ൪ജെ� ഒഴിവ്

T *3791.�ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�ാ�പ�ിയി� േപാ�്മാ൪�ം നട�� േപാലീസ് സ൪ജെ� ഒഴിവ്
വ�ി�് ��് വ൪ഷ�ിലധികമായി�ം ��ത ഒഴിവ് നിക�ാതിരി��തി�ളള
കാരണം അറിയി�േമാ;

(ബി) ജി�ാ�പ�ിയി�  േപാലീസ് സ൪ജെ� േസവനം ലഭ�മാ��തിന് അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ിയിെല പരാതിക�

3792. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ിയി� ഇ�വെര എ� പരാതിക�
ലഭി� എ�് ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� പരാതികളി�  തീ�� ക��ി� എ�ം അത�സരി�് എ�
ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�  എെ�ാെ� നടപടി എ�� എ��� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െ�തിെര േ�ാസിക�ഷ�  നടപടി�� ഫയ�
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ഡി.ജി.പി.  ഓഫീസി�  നി�ം കാണാതാ�� എ� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  എ� ഫയ�ക�  കാണാതായി��് എ�് വ��മാ�േമാ;  ഇത്
സംബ�ി�് ആഭ��ര വ��് അഡീഷണ�  ചീഫ് െസ��റി�െട ക�്
ഡി.ജി.പി.�് ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി� നടപടി
വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് സ�ജ�ാ�െട അലവ�സ് വ��നവ്

3793. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിവിധ വിഭാഗം േപാലീസ് സ�ജ�ാ�െട �തിമാസ അലവ�സ്
�കയായ  125  �പ,  190  �പ എ�� ��� വ�ഷമായി
വ��ി�ി�ി�ി�ാെയ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  വ��നവിനായി
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) അലവ�സ് വ��നവ് കഴി� ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷെ� പരിഗണന
വിഷയ�ളി�െ�ടാ�� കാരണം നിരസി�െ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

��ത വിഷയം �തിയ ശ�ള ക�ീഷനി�  ശിപാ�ശ െച�ാ�� നടപടി
വ��ി� നി�ം ഉ�ായി�േ�ാ ?

�� കാ��കെള ലഹരി ��മാ�ാ� �ഡ�് െപാലീസ് േകഡ�്

3794. �ീ.എ.എ.അസീസ്
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് �േഖന ��  കാ��കെള ലഹരി ��മാ�ാ�
നിലവി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��  കാ��ക�  േക�ീകരി�് മാ�മ�ാെത �ഡ�് േകഡ�ക�െട
വാസ�ല�ിന് ��ം വിദ�ാ��ിക�െട ��ാ� സംഘടി�ി�് ലഹരി വി��
പരിപാടി�ം ലഹരി�െട ഉറവിടം കെ���തി�� പ�തി ആവി�രി�േമാ?

�ിമിന� േക�കളി�െ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��
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3795. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയി�  �ിമിന�  േക�ക�  നിലവി��
െഎ.പി.എസ്. േകഡ� �ത� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ� വെര��വ�െട
എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവരി�  എ� േപ�െ�തിെര ഡി�ാ��്െമ�് ശി�ാ നടപടി എ��ി��്;
വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ിമിന� േക�ി� �തികളായവെര േപാലീസ് േസനയി� നിയമി��ത് എ�
��ീംേകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�  �ിമിന�  േക�് നിലവി��
േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ� നടപടിയാണ് ഗവ�െമ�്
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

അന�സം�ാന െതാഴിലാളികൾ

3796. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ത��െട �വ൪�ന പരിധിയി��
അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ചി�ം,  തിരി�റിയ�  േരഖ,  ൈലസ൯സ്
ഉ�െ�െട�� േരഖക�  എ�ിവ േശഖരി�ാ�േ�ാ;  േപാലീസ് േ�ഷനി�
നി�ം െതാഴിലാളിക��് �ിയറ൯സ് സ൪�ിഫി��ക�  ന�കാ�േ�ാ;  ഇ�
സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

എ.ആ൪.ബ�ാലിയ൯ അേബാളിഷ് െച� െകാ�് ഉ�രവ്

3797. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ.ആ൪.ബ�ാലിയ൯ അേബാളിഷ് െച� െകാ�്  2007-  ന്
േശഷം ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� 2007-� സ൪�ീസി� വരിക�ം  2008

�  െ�യിനിംഗ് �൪�ിയാ�ക�ം െച� എ� േപ൪�് എ.ആ൪.  വി�ിം�്
അ�വദി�ി��്; ഇനി�ം എ�േപ൪�് വി�ിം�് ന�കാ��്;

(സി) 2010  മാ൪�ിന് �൯പ് എ.  ആ൪.  വി�ിം�് ന�കാ�വ൪�് അ�മതി
ന�കാ�ത് ഏത് ച� �കാരമാണ്;

(ഡി) ഒേര ബാ�ി�െ�� ജീവന�ാരി�  പ�തി േപ൪�് എ.  ആ൪.  വി�ിം�്
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അ�വദി�ക�ം പ�തി േപ൪�് നിേഷധി�െ��ക�ം െച��ത്
എ�ടി�ാന�ിലാണ്;

(ഇ) എ�ി� 2007 -െല ബാ�ി� ഉ�െ�� എ�ാ ജീവന�ാ൪�ം എ. ആ൪. വി�ിം�്
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

ഐടി ആ�്

3798. �ീ.പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐടി ആ�് 66A വ��് �കാരം ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം
എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം േക�ക�  ൈസബ�  െസ�  അേന�ഷി�ണെമ�് വ�വ�
െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം േക�കളി�  �തികെള അറ�് െച��തിന് ഉ�ത േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�െ� ���� അ�മതി േവണെമ�് ��ീംേകാടതി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം േക�ി�  േമ��റ��കാരം അറ�ി�� അ�മതി
ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം േക�കളിലാണ് അ�മതി
ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ീംേകാടതി�െട മാ��നി�േ�ശ�����തമായി േകരള സ��ാ� നയം
�പീകരി�ി�േ�ാ;

(എഫ്)��ത വ��് അഭി�ായം �കടി�ി�ാ�� അവകാശെ� ഹനി��തായി
ക���േ�ാ;

(ജി) ഐ.ടി.  ആ�്  66A  വ���സരി�് എ��� േക�കളി�  അറ�്
െച��തി�ം ജാമ�ം ന���തി�ം എ�് വ�വ�യാണ് നി�യി�ി��ത്?

എസ്.ഐ.(ജനറ� എ�ിക��ീവ്) ത�ികക�

T *3799.�ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2008 ജ�വരി �ത� 2014 ഒേ�ാബ� മാസം വെര േപാലീസ് വ��ി� എ�
�തിയ എസ്.ഐ (ജനറ� എ�ിക��ീവ്) ത�ികക� ��ി�ി��്; ഏെതാെ�
ഉ�ര�ക�  �കാരമാണ് ഇവ ��ി�െ��ി��ത്;  അവ ഓേരാ വ�ഷം
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തിരി��വ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�െന ��ി�െ�� ത�ികകളി�  1:1  അ�പാത�ി�  എ� േനരി��
എസ്.ഐ ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി��ത്;

(സി) 2008 ജ�വരി �ത� 2014 ജ�വരി വെര എ� േനരി�� എസ്.ഐ മാ��്
സി.ഐ.മാരായി െ�ാേമാഷ� ലഭി�ി��്;

(ഡി) േകരള േപാലീസി�  എസ്.ഐ ജനറ�  എ�ിക��ിവിെ� അ�വദി�െ��
ത�ികകൾ എ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ?

േകരള േപാലീസ് സബ് ഇ�െ���മാ�

3800. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസി� സബ് ഇ�െ���മാ�െട സാം�ഷ�ഡ് �െ��ത് എ� ;

(ബി) ഇതി� േ�ഡ് സബ് ഇ�െ���മാെര ഉ�െ���ിയി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി� ഉ�രവിെ� േകാ�ി േമശ�റ�് വ�േമാ?

ആംഡ് േപാലീസ് ബ�ാലിയ�കളി� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക�

3801. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആംഡ് േപാലീസ് ബ�ാലിയ�കളി� എ� സിവി� േപാലീസ്
ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക�  നിലവി�െ��് ബ�ാലിയ�  അടി�ാന�ി�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമന �പാ�ശ ന�കിയവ��് നിയമനം
ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള േപാലീസ് െടലിക��ണിേ�ഷ� വിഭാഗ�ിെല ത�ികക�

3802. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് േകരള േപാലീസ് െടലി ക��ണിേ�ഷ�  വിഭാഗ�ി�  എ�
ത�ികകളാണ് നിലവി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െടലി ക��ണിേ�ഷ� വിഭാഗ�ിന് െകാ�ം,  ��� ജി�ക� �പീകരി�് മ�്
ജി�കളിേല�േപാെല െടലി ക��ണിേ�ഷ�  േസനാംഗ�െള നിയമി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആ�നിക സാേ�തികവിദ� അടി�ാനമാ�ി�� മാ���
നട�െകാ�ിരി�� േമഖലയായതിനാ� െടലിക��ണിേ�ഷ� വിഭാഗ�ിെല
അംഗബലം വ��ി�ി��തി�ം ആ�നിക ഉപകരണ��  ലഭ�മാ��തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരള േപാലീസ് െടലിക��ണിേ�ഷ� വിഭാഗ�ിെ� അപര�ാ�തകൾ

3803. �ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസിെ� വാ��ാവിനിമയ സംവിധാനമായ േകരള േപാലീസ്
െടലിക��ണിേ�ഷ�  വിഭാഗം ആ�നിക ഉപകരണ��െട�ം,
സൗകര���െട�ം അഭാവ�ി�  ഏെറ �യാസമ�ഭവി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉയ�� മല�കളി� �ാപി�ി�� റി�ീ�� േ�ഷ�കളി� ഉറ�� െക�ിടേമാ,

�ടിെവ�േമാ,  ൈവദ�തിേയാ,  ഗതാഗത േയാഗ�മായ േറാ�കേളാ ഇ�ാെത
ജീവന�ാ� �യാസെ���ത് അ��െട ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല പ��� റി�ീ�റി� 12 km അകെല�� നീ��ാലി� നി�ം
ജലം ബാര�കളിലാ�ി െകാ� വ���ം �ര�ിതമ�ാ� െക�ിട�ി�
ഇട�ിെട വിഷ�� പാ�ക�  കയറി വ���ം അ��െട
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  സം�ാനെ� എ�ാ റി�ീ��  േ�ഷ�ക�ം നവീകരി�് അടി�ാന
സൗകര���ം, േറാ�ം നി��ി��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ന� ജനേറഷ� ബാ�കൾ

3804. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാധാരണ�ാരെ� ആവശ����് �ാ�് െച�് ലീ�ക�ം ��പ����ം
ഈടായി സ�ീകരി�െകാ�് പണം കടംെകാ��ക�ം പി�ീട് ഇവയി�
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�കെയ�തി െനേഗാഷ�ബി�  ഇ��െമ�് ആ�ിെല വ��ക�  ��പേയാഗം
െച�െകാ�് വ�ാജേരഖക� ചമ�് െച�േക�ക� ഫയ� െച�ക�ം െച�്
വ�വകക�  അപഹരി�� േ�ഡ് മാഫിയ സംഘ��  െച���േപാ��
സാ�ഹ�േ�ാഹ�വ��ന��  സം�ാന� �വ��ി�� ചില ന�
ജനേറഷ�  ബാ�ക�ം ���ം ചില സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ക�ം
െച�വ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് സം�ാനെ� ഇ�ലിജ�സ് വ��ി�ം ഇതര
ഏജ�സിക��ം ലഭി�� പരാതികളിേ��  ��കാലാടി�ാന�ി�
അേന�ഷണം നട��തി�ം ���ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��തി ന്
ബ�െ��വ��് നി�േ�ശം ന���തി�ം കഴി�േമാ;

(സി) പാവെ��വെ� ക�ീെരാ�ാ�  �പീ�തമായ സഹകരണ ��ാന�ിെല
സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ക� നട�� ഇ�രം �വ��ന���് അ�തി
വ���തിന് ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ?

�ീ. എ. �നി�രാജിെന ഡി.പി.സി. െസല�് ലി�ി� ഉ�െ����

3805. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ  HHW-1,  CBCID-SI  �ീ.  എ.  �നി�രാജിെന ഡി.പി.സി.  െസല�്
ലി�ി� ഉ�െ���ണെമ� അേപ� ഗവ�െമ�ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേപ� ൈകകാര�ം െച�� ഫയലി� (No.87225/A3/014/Home)-

തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ഈ ഫയലി� ഉട� തീ��് ക��ി�ാ� നടപടി എ��േമാ?

�ീ. പി. വിേജഷിെ� േപരി� ക��രം േപാലീസ് േ�ഷനിെല േക�്

3806. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�രിെല ക��ാേ�രി േകാല�് വയലി�  �ീ.  പി.  വിേജഷിെ� േപരി�
ക��രം േപാലീസ് േ�ഷനി� ഏെത�ി�ം േക�് രജി�� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�െട പരാതി�െട അടി�ാന�ിലാണ് േക�് രജി�� െച�ി��ത്;
(സി) ഏെത�ാം വ��ക� �മ�ിയാണ് േക�് രജി�� െച�ി��ത്;
(ഡി) പരാതി�ാ�  മ��നേമ��കേയാ ആ�പ�ിയി�  �േവശി�ി�െ��കേയാ
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�റിേവ��െ��കേയാ ഒ�ം െച�ാ� സാഹചര��ി�  യാെതാ�വിധ
അേന�ഷണ�ം നട�ാെത മദ�പാനിക�ം �ിമിന�  പ�ാ�ല���
പരാതി�ാ�െട അഭി�ായം മാ�ം പരിഗണി�് നിരപരാധിയായ ഒ�
െച���ാരെനതിെര ഇ�രം വ��ക�  �മ�ി േക�് രജി��  െച�തിന്
എ� ന�ായീകരണമാ��ത്;വിശദമാ�ാേമാ?

േസാളാ൪ േകസ്

3807. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസാളാ൪ േകസേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി �തി സരിത എസ് നായരി� നി�്
എ� െമാൈബ�  േഫാ�ക�ം ലാ�്േടാ�ക�ം അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�൪
പിടിെ���ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ�൪ എ� വീതം െമാൈബ�  േഫാ�ക�ം
ലാ�്േടാ�ക�മാണ് പിടി�ടിയെത�ം ഇതി�  എ� വീതം ഏെത�ാം
േകാടതിയി� ഹാജരാ�ിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േസാളാ൪ േകസിെല നി൪�ായക െതളി�കളട�ിയ 3 െമാൈബ� േഫാ�ം ഒ�
ലാ�്േടാ�ം േപാലീസ് പിടിെ���് േകാടതിയി�  ഹാജരാ�ാെത �ഴ് �ി
വ�ക�ം തനിെ�തിെര ��പേയാഗി�ക�ം െച��െവ�് കാണി�് സരിത
എസ് നായ൪ ഡി . ജി .പി �് പരാതി ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി)

വനിതാ േപാലീസ് - ഇ�� ഡി�ി�് �ാ���

3808. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) G.O.  (P)  No.  83/11/േഹാം തീയതി  01.03.2011  ഉ�രവ് �കാരം വനിതാ
േപാലീ�കാ��് അവ�െട മാ�ജി�യിേല�് �ലം മാ�ം ആവശ�െ��വ�െട
േപ�വിവരം ജി�തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് �കാരം �ലം മാ�ം ലഭി��തിന് അേപ�ി�വ��് മാ�
ജി�യി�  നിയമനം ലഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി��തിനായി
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േമ�  ഉ�ര� �കാരം
തി�വന��രം ജി�യി� നി�് എ� േപ��് െകാ�ം ജി�യിേല�് �ാ���
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ലഭി�ി��്; േപ�വിവരം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം ജി�യി�  നി�ം െകാ�ം ജി�യിേല�് ഇനി എ�േപ��്
�ാ��� ലഭി�വാ��്; ആയതിെ� സീനിേയാറി�ി ലി�് �സി�െ���േമാ?

ഹവാലാ പണമിടപാട് േക�ക�

3809. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ ഗവെ��് അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സം�ാന�് ആെക എ�
ഹവാലാ പണമിടപാട് േക�ക� രജി�� െച�ി��്;

(ബി) ആെക എ� �ക�െട ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ��ാണ് േക�ക�  രജി��
െച�ി��ത്;

(സി) ഇ�രം േക�ക�മായി ബ�െ��് എ� വിേദശ പൗര�ാ�െ�തിെര േകസ്
രജി�� െച�ി��്;

(ഡി) ഓേരാ���ം ഏ� രാജ�െ� പൗര�ാരാെണ� വ��മാ�േമാ?

ബ�ജന സാ��ിക �ര�ാ പരിപാടി

3810. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.�രളീധര�
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഭ��ര വ��ിെ� േന�ത��ി�  സം�ാന�് ബ�ജന സാ��ിക
�ര�ാ പരിപാടി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പരിപാടി ഏെത�ാം ഏജ�സിക�മായി സഹകരി�ാണ്
നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) േ�ഡ് മാഫിയ�് എതിെര െപാ�ജന അവേബാധ��ാ�ാ�  എെ��ാം
കാര��ളാണ് ��ത പരിപാടിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പരിപാടി നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം
എെ��ാം?

�ംബന സമര�ിെനതിെര�� േപാലിസ് നടപടികൾ
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3811. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിയി�  �ംബനസമരം തടയാെന� േപരി�  ആ�ധ��മായി വിേദ�ഷ
��ാവാക���യ��ി എ�ിയവെര േപാലീസ് സംര�ി� നടപടി
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) സാധാരണയി� നി�ം വ�ത��മായി , �തിേഷധ രീതികേളാട് േയാജി�ളളവ�ം
വിേയാജി�ളളവ�ം ഉ�ാ�േ�ാ�, ഇര��ാ�് സ�ീകരി�െത�െകാെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് സംഘ�ിെ� പി�ണേയാെട വ��ീയവാദിക� ഉ�െ�െട ആേ�ാശ
�കടനം നട�ിെയ�തിെന അംഗീകരി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) സ��ാ�  വ��ീയവാദിക�മായി ഉ�ാ�ിയ ധാരണ�െട പി�ബല�ിലാണ്
ഇവ� അഴി�ാടിയെത� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) ഇ�ാര��ി�  ഉ�രവാദിക�െ�തിെര നടപടിക�  സ�ീകരി �ി�േ�ാ  ;

വ��മാ�ാേമാ?

ഗതാഗത നിയ�ണ�ി�� ക�ാമറക�െട�ം സി�� സംവിധാന�ിെ��ം
േപാരാ�ക�.

3812. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹന ഗതാഗതം നിയ�ി�ാ�  ജം�ഷ�കളി�  �ാപി�ി��
ക�ാമറക�െട�ം സി�� സംവിധാന�ിെ��ം �വ��നം കാര��മമെ��
പരാതികൾ ��യി� വ�ി�േ�ാ; എ�ി� എെ�ാെ� പരിഹാര നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വശേ��ം വാഹനം കട�ിവി�� സമയം സി��  േപാ�ിെല
ഡിസ് േ� േബാ�ഡി�  �ദ�ശി�ി�ാ�� �ലം വാഹന��  ഓഫാ�ി
നി��ാ� കഴി��ിെ�� പരാതി ��യി�വ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ��ല��ാ�� ഇ�ന ന�ം,  ശ�ശല�ം,  വാ�മലിനീകരണ ��ം എ�ിവ
പരിഹരി�ാ� എ�ാ സി�� േപാ�കളി�ം സമയ കൗ�് ഡൗ� സംവിധാനം
�ടി ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േസാഷ�ൽ മീഡിയ
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3813. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�  േസാഷ�ൽ മീഡിയകളി�  �ടി ലഭി�� െമേ��ക�
ൈലക് െച�കേയാ െഷയർ െച�കേയാ െച�ാ�  അ�ട� നടപടി
സ�ീകരി��തിന് എെ��ാം വ��കളാണ് നിലവി��ത്  ;  ബ�െ��
വ��ക�െട�ം ഉ�ര�ക�െട�ം പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) േസാഷ�ൽ മീഡിയകളി�  സ��മായി അഭി�ായം േരഖെ����തിെന�ം
ൈലക് െച�കേയാ െഷയർ െച�കേയാ െച��തിെന�ം ര�ായി
കാ��തിന് നിയമതട��േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േകരള�ി� സ��ാ� ജീവന�ാ�െട േപരി� ഇ�ര�ി� എ� േക�ക�
എ��ി��്  ;  ഇവ�െ�തിെര എ�� നടപടിക�ം ��ത അ�ട� നടപടി
തീ��ാ��ം സംബ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം െച�തിന് ഏെത�ി�ം സ��ാ�  ജീവന�ാെര സെ�ൻഡ്
െച�ി�െ��ി�  ആയത് ആ�മാസ�ിേലെറ നീ�ിെ�ാ�േപാ��ത്
സാ�ഹ�നീതി�് എതിരാെണ�് ക���േ�ാ  ;  ഇ�രം സംഭവ��
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ�ം �ട�നടപടി�ം
വ��മാ�േമാ?

അ�� മ�ല�ിെല പ�ി�� ഹിരണ�ന�� േ���ിെല അ�ിബാധ-

അേന�ഷണം

3814. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  മ�ല�ിെല പ�ി��  പ�ായ�ി�� ഹിരണ�ന��  േ��ം
സംശയാ�ദമായ സാഹചര��ി�  അ�ി�ിരയാ�ിയത്
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ാ�ക�  പഴ��� വളെര �ാധാന�േമറിയ ഈ േ���ി��ായ
അ�ിബാധ സംബ�ി� അേന�ഷണ�ി�  കാര�മായ
�േരാഗതിയി�ാ�തിെ� ക ാരണം െവളിെ���േമാ ;

(സി) നാളി�വെര ഇ� സംബ�ി�് നട�ിയ അേന�ഷണ വിവര��െട വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) അ�ബ� അേന�ഷണം ൈ�ം�ാ�ിന് ൈകമാറി ഉൗ��ിതെ����തിന്
േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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ജനപ� യാ�

3815. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.പി.സി.സി.  �സിഡ�് നയി�� ജനപ� യാ��മായി ബ�െ��്
സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ�രി�  നി�ം മ�മായി പണ�ിരിവ് നട��താ�ം
സ��ാ�  പദവിക�  ��പേയാഗം െച��താ�ം പ�-െടലിവിഷ�
മാധ�മ�ളി� വ� ആേ�പ�� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
ഗൗരവ���മായ അേന�ഷണം നട�ി നടപടി സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

ജി�ാ സാ�ധ സ��ീസിേല�് �ലം മാ�ം വാ�� േപാലീസ് കാ�െട സീനിേയാറി�ി

3816. �ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�മാനെ�� േകരള െെഹേ�ാടതി തീ��ാ�ിയ  WPC No.  17133/2010-�
ന�� േകസിെ� വിധി �കാരം  G.O(p)No. 33/89/Home dtd 10-3-1989-െല
ഉ�രവ് നട�ിലാ�വാ�  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
എ�് നടപടി സ�ീകരി�; ഇെ��ിൽ ഉ�രവ് എ�് നട�ിലാ�ം;

(ബി) നിലവി�� നിയമ�കാരം ആംഡ് േപാലീസ് ബ�ാലിയനി�  നി�ം ജി�ാ
സാ�ധ സ��ീസിേല�് �ലം മാ�ം വാ�� േപാലീസ് കാ�െട സീനിേയാറി�ി
നി�യി��ത് ജി�ാ സാ�ധ റിസ��ിേല�് മാ�ിെ�ാ�് ആംഡ് േപാലീസ്
ബ�ാലിയ� ഡി.െഎ.ജി �റെ��വി�� ഉ�രവ് തീയതി �തലാണ്. എ�ാ�
ആയത് �ത�മായി പാലി��േ�ാ;  ഉ�രവിന് വി��മായ സീനിേയാറി�ി
നി�യി��ത് എ�് അടി�ാന�ിലാണ്;

(സി) ആംഡ് േപാലീസ് ബ�ാലിയനി�  നി�ം ജി�ാ സാ�ധ റിസ��കളിേല�്
19-4-1989  �ത� 19-4-1990  വെര �ാ��� ആയി വ�വ��്  G.O(p)No.

33/84  �കാരമാേണാ സീനിേയാറി�ി ന�കിയി��ത്;  ഇതി� വി��മായി
സീനിേയാറി�ി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) 1983,  84  കാലയളവി�  ആംഡ് േപാലീസ് ബ�ാലിയനി�  േപാലീ�കാരായി
നിയമനം ലഭി�വ��് ജി�ാ ആംഡ് റിസ��കളിേല�് �ാ���  ആയി
വ��തിന്  G.O(Ms)  No.  38/88  Home  dtd  22-3-1988  �കാരമാേണാ
�ാ��� ന�കിയി��ത്; GO ൽ �ാൻ�ർ ആ��തി�� കാലാവധി എ�;

78 of 151 Sunday 07 December 2014 04:04 PM



ജി� സാ�ധ റിസ��കളിൽ േവ�ൻസി�െട അടി�ാന�ിലാേണാ �ാ���
ന��ത്; അ�കാരം �ാ��� ആയി വ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് ജി�ാ
സാ�ധ റിസ��കളി� സീനിേയാറി�ി ഏത് തീയതി �തലാണ് നി�യി��ത്;

(ഇ) ബ�. െെഹേ�ാടതി വിധി WPC No. 17133/2010 , G.O(P)No. 33/89എ�ിവ
നട�ിലാ��തിനായി നിയമവ��ിെ� ഉപേദശം േതടിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
അതിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ സീനിേയാറി�ി നി�യി�ി��ത്;  ഏ�
തീയതിയിലാണ് നിയേമാപേദശം േതടിയി��ത്;

റാ�ി േപാലീസ് സ��ി� ഇ�െ��� ഓഫീസിെല ഉേദ�ാഗ��െട �റവ്

3817. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി േപാലീസ് സ��ി�  ഇ�െ���  ഓഫീസി�  �മസമാധാന
പരിപാലന�ി�� ഉേദ�ാഗ��െട �റവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇവിെട
എ� ഉേദ�ാഗ��െട ത�ികയാണ് ആെക��ത്;  ഇതി�  എ�േപ�
നിലവി��്;

(ബി) ഉേദ�ാഗ��െട �റവ് പരിഹരി�ാ�  താ��ാലിക വ�വ�യി�  റാ�ി
േ�ഷനി�  േപാലീ�കാെര നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�
േപെരയാെണ�് പറയാേമാ;

(സി) ഉേദ�ാഗ��െട �റവ് പരിഹരി�ാ�  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ശബരിമല സീസണി�ം മ�ം അ�ഭവെ��� �ാഫിക് ���ി� പരിഹാരമായി
റാ�ിയി�  അ�വദി�ാെമ� പറ�ി�� �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�
ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ാഫിക് ഡ��ി�് അധികമായി േപാലീ�കാെര അ�വദി�ാ� സ��ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

3818. �ീമതി.ജമീല �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എ� തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷ�ക� �വ��ി���്;
(ബി) അവ ഏെത�ാം എ�് വിശദമാ�േമാ;
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(സി) വിഴി��്  2010  �  �വ��നം ആരംഭി� വിഴി�ം തീരേദശ േപാലീസ്
േ�ഷെ� േശാച�ാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ��ത �ിതി�് മാ�ം വ��ാ� എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��ത്;

(ഇ) വിഴി�ം തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷെ� �ിതി സംബ�ി�്  2014 നവംബ�
24� തീയതിയിെല മലയാള മേനാരമ പ��ിെ�  13� േപജി�  വ�ി��
റിേ�ാ��് ��യിെ��ി�േ�ാ;

(എഫ്)എ�ി�  അത് സംബ�ി� വിശദാംശ��  വ��മാ�ാേമാ;  ��ത
റിേ�ാ��ിെന �ട��് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല ൈ�വർമാർ

3819. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േസനയി� േവ�� ൈ�വ�മാ� ഇ� എ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) നിലവി� എ� േപ�െട ഒഴി��് എ�് വ��മാ�േമാ ; ഒഴി�� ത�ികകയി�
നിയമനം നട��തിന് എെ��ി�ം തട��� നിലവി�േ�ാ ;

േപാലീസ് ഡ��ി മീ�കളിെല വിജയിക��് ആ��ല�ം

3820. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013  െല ഓൾ ഇ�� േപാലീസ് ഡ��ി മീ�ി�  െമഡ�  േനടിയ വ��ി�്
സ��ാേരാ ഡി�ാ��്െമേ�ാ ആ��ല�ം ന�കിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന േപാലീസ് ഡ��ി മീ�ിെ�  06.11.2013  �  നട� അവാ�� ദാന
ചട�ി� വ�് സം�ാന,  േദശീയ േപാലീസ് ഡ��ി മീ�കളിെല വിജയിക��്
ബ�: ആഭ��ര വ��് മ�ി �ഖ�ാപി� ക�ാഷ് റിവാ�ഡ് എേ�ാ� വിതരണം
െച�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് േസനയി� ൈ�വ� ത�ികയി� നിയമനം

3821. �ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയി�  േബാ�ം �വീല�ക�െമാഴിെക ആെക എ�
വാഹന�ളാണ് ഇേ�ാ� ഉ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന േപാലീസ് േസനയി� ഡ��ി �കാരം ആെക എ� ൈ�വ�മാെര
ആവശ��െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന േപാലീസ് വ��ിെല വാഹന���് ആ�പാതികമായി ൈ�വ�
ത�ികക�  ��ി�ം നിലവി�� ഒഴിവകളി�ം അടിയ�രമായി നിയമനം
നട��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് മ��നം സംബ�ി� പരാതിക�

3822. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര സം�ാന�്
േപാലീസ് മ��നം സംബ�ി� എ� പരാതിക�  ലഭി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  പ�ികജാതി/പ�ികവ��/ആദിവാസി
വിഭാഗ�ി�െ��വ��് േപാലീസ് മ��നേമ� എ� സംഭവം സം�ാന�്
റിേ�ാ��് െച�െ��ി�െ��് വ�ക�ാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�  എ� േക�കളി�  ���ാരായ േപാലീ�കാ�െ�തിെര നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് വ��ിെ� അധീനതയി�� �ലം വി�ന�കാ� നടപടി

3823. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ പ�ാ���ി േതാടി� ��െക പാലം പണി�് അേ�ാ�് േറാഡ്
നി��ി��തിന് േപാലീസ് വ��ിെ� അധീനതയി�� വ�വി�  നി�ം  5

െസ�് �ലം െപാ�മരാമ� വ��ിന് വി�ന�കണെമ� ആവശ�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�നടപടി സ�ീകരി�  ;  �ലം വി�ന�കി
ഉ�രവായി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസ് സ��കലാശാല

81 of 151 Sunday 07 December 2014 04:04 PM



3824. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് സ��കലാശാല �ാപി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇത് വഴി എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) േപാലീസ് സ��കലാശാല ബി� സംബ�ി� കര��പം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േപാലീസ് സയ�സി�ം ആഭ��ര �ര�യി�ം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
സൗകര�െമാ��ാ�  എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇതി�
ഉ�െ���ിയിരി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല ��ാം �റ

3825. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� വ�തി� േശഷം എ� േപ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ��ാം
�റ�് വിേധയരായി��്;  ഇരയായവ�െട വിശദാംശ��  േ�ഷ�  തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  വ�തി� േശഷം എ� പ�ികജാതി  -  പ�ികവ��
വിഭാഗ�ളി�െ��വ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ��ാം �റ�് വിേധയരായി��്;
ഇരയായവ�െട വിശദാംശ�� േ�ഷ� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� രാ�ീയ പാ��ി �വ��ക�  േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ��ാം �റ�്
വിേധയരായി��്;  രാ�ീയ ബ�ം ഉ�െ�െട�� വിശദാംശ��  േ�ഷ�
തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ാം �റ�മായി ബ�െ��് എ� േപാലീ�കാ�െട േപരി� സ��ാ� ശി�ാ
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;  േപര്,  ഔേദ�ാഗിക നാമം,  ശി�ാ നടപടി എ�ിവ
ഉ�െ�െട�� വിശദാംശ�� േ�ഷ� തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ാം �റെയ �ട��് എ� േപ�  െകാ�െ��ി��്;  േ�ഷ�  തിരി��
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്)��ാം �റെയ �ട��് എ� േപ� ആ�ഹത� െച�ി��്;  േ�ഷ� തിരി��
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വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േപാലീസ് േകാ��ബി� (ൈ�വ�മാ�െട) ത�ികക�

3826. �ീ.പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േകാ��ബി�  (ൈ�വ�മാ�െട  )  എ�
ത�ികകളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േകാ��ബി� ഒഴി�ക�

3827. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014 � നിലവി� വ� പി.എസ്.സി.  �െട േകരള േപാലീസ് േകാ��ബി�
ത�ിക�െട ലി�ി�  നി�ം എ� േപെര ഇ�വെര നിയമന�പാ�ശ െച�;

എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;
(ബി) 2011-14  സാ��ിക വ�ഷ കാലയളവി�  േപാലീസ് േസനയി�  ഉ�ായ

റി�യ�െമ�റ് ഒഴി�ക� എ�; ഇവയി�എ�െയ�ം പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��്
െച�; ഇവ�െട ജി�തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ��ി ജി�യി� മാ�ം എ� ഒഴി�ക�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ലി�ി� നി�ം എ�ദിവസ�ിനകം നിയമനം നട�ം എ�റിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� പിടി�ി�ിരി�� വാഹന��

3828. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ േക�കളി�െ��് േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  പിടി�ി�ിരി��
വാഹന��െട ജി� തിരി�� കണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവ േലലം െച��തിേനാ വി���തിേനാ നിലവി�� നടപടി�മ��
വിശദമാ�േമാ;  ഇതി� േവ�ിവ�� ���ിയ കാലാവധി എ�യാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഇ�ര�ി�� എ�
വാഹന�� േലലം െച�; ഇതി� നി�ം എ�് �ക സ��ാരിന് ലഭി�;
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(ഡി) വാഹന��  നശി�േപാ��തിന് ��തെ� േലലം െച� വി���തിന്
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�ാമറ �ാപി��തിന് െചലവായ �ക�ം ക�ാമറ�െട �വ��ന�ം

3829. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ആഭ��ര വ��് േറാ�കളി� ആ�നിക ക�ാമറാ
സൗകര�ം ഏ�െ���വാനായി നാളി�വെര എ� �ക െചലവാ�ി;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് സം�ാന�ാകമാനം എ� ക�ാമറക�  �ാപി�;

അവയി�  എ� എ�ം നിലവി�  �വ��ന �മമാണ്;  എ� എ�ം
�വ��നരഹിതമായി; ജി� തിരി�് വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�ാമറക�  �ാപി�ാ�ം അ����ണിക��മായി ഏെതാെ�
�ാപന�െള നിേയാഗി�ി��്  ;  ഇതിനായി എ� �ക ഓേരാവ�ഷ�ം
ന�േക���്; ഇതി� എ� �ക ഓേരാ വ�ഷ�ം ന�കി; എ� ന�കാ��്;
��ത �ാപന�� കരാ� ലംഘനം നട�ിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആഭ��ര വ��ിെ� പരിേശാധനയി�  ൈന�് വിഷ�  ക�ാമറയാണ്
�ാപിേ��െത� വ��ിെ� അറിയി�് പാലി�ാെത �ാപി�െ��
ക�ാമറകളി�  നി�് ഇവ പക��� രാ�ി �ശ���  വിവിധ
അേന�ഷണ���് ഫലവ�ാ��ി� എ��ം ഇ��ലം
അപകടമരണ���ാ�� വാഹന�� ക�പിടി�ാ� കഴി��ി� എ��ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) എ�ി�  ഇവ�െട കാര��മമ�ാ� �വ��നം �ലം വാഹനാപകടം �ലം
മരണെ��വ�െട മരണ�ിനിടയാ�ിയ�ം �ിരി�് ഉ�െ�െട േ�ാടക
വ��� കട�ിയ�മായ കെ��ാ� കഴിയാ� വാഹന�� എ�യാണ്;
ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്)ഇ�രം സാഹചര��ി�, ��ത അപകട മരണ���് വിേധയരായവ�
എ�; ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

അഴിമതി ആേരാപണ�ിേ��� വിജിലൻസ് അേന�ഷണം

3830. �ീ.പി.�ീരാമ���
,, സി.���
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�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഔേദ�ാഗിക പദവി ��പേയാഗം െച� വരവി�  കവി�് സ��്
സ�ാദി�തായി ആേരാപി�െ�� മ�ിമാെര�ം ഉേദ�ാഗ��ാെര�ം
സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട��േ�ാ;  ആയവ അേന�ഷി��തിന്
വിജില�സ് സംവിധാനം വി�ലെ���ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ; ഇേ�ാ� അേന�ഷണം
േനരി��വെര�; മ�ിമാ� എ�;

(ബി) �� വനം വ��് മ�ി�ം, െപാ�മരാമ�് വ��് െസ��റിയായി�� സിവി�
സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ��ം അഴിമതി�ാ�െട േപ�ക�  െവളിെ���െമ�്
�ഖ�ാപി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിജില�സ് അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��ാ�
�ഖ�ാപനം നട�ിയവരി� നി�് വിവര�� േശഖരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് വിജില�സ് വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�  വിശദമാ�ാേമാ;

േശഖരി� �ാഥമിക വിവര��െട അടി�ാന�ി�
ആേരാപി�െ��വ�െ�തിെര എഫ്.ഐ.ആ�. രജി�� െച�ി�േ�ാ?

െ�ാഫ. എ�. ആ�. മാധവേമേനാ� റിേ�ാ��്

3831. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഖ�മ�ി വിസി�� ആ�ം, ആഭ��രവ��മ�ി ചാ�സല�മായി
േപാലീസ് സ��കലാശാല �ട�ാ�  െ�ാഫ.  എ�. ആ�. മാധവേമേനാ�
അ���നായ സമിതി റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െ�ാഫ. എ�. ആ�. മാധവേമേനാ� സമിതിയിെല അംഗ�� ആെര�ാെമ�ം,
നാളി�വെര ഇവ�െട ശ�ളം,  അലവ��ക�  എ�ിവ��െ�െട
ഓേരാ����ം ന�കിയ �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സമിതി നട�ി�ി�ം �വ��ന�ി�മായി നിേയാഗി� മ�േദ�ാഗ��
ആെര�ാെമ�ം,  ഇവ�െട ശ�ളം,  മ�് അലവ��ക�  എ�ിവ�ായി
െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത സ��കലാശാല �ട��തിനായി എ� �ക�െട െചല�വ�െമ�ം,
ഇതി�  േക�സഹായമായി എ� �ക �തീ�ി��െവ�ം,  ഇതിെ�
ആ�ാനം എവിെടയാ� തീ�മാനി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത റിേ�ാ��ി�  െെവസ് ചാ�സല�, ഉപേദശകസമിതി,  േബാ�ഡ് ഓഫ്
മാേനെ��് എ�ിവയി�  നിേയാഗി�െ�േട�വ��് വിദ�ാഭ�ാസ��െ�െട
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േയാഗ�തക� നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്)സം�ാനെ� നിലവി�� എ�ാ സ��കലാശാലക�െട�ം ചാ�സല� ബ�ഃ
സം�ാനഗവ���  ആയിരി�ണെമ� ഭരണഘടനാവ�വ�ക�  ലംഘി�്
ബ�ഃ ഗവ���െട അധികാര��ം അവകാശ��ം കവ�െ���വാ�
േപാലീസ് സ��കലാശാലയി�െട �മി��ത്
ഭരണഘടനാലംഘനമാെണ�� വ�ത സ��ാരിെ�േയാ,  െ�ാഫ.

മാധവേമേനാ�  ക�ീഷെ�േയാ ��യി�െ��േവാ;  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

ആല�ഴ - െച�ി�ള�ര േപാലീസ് എ��േപാ�്

3832. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യിെല �ശ�മായ െച�ി�ള�ര േ��േ�ാട് േച��് ഒ�
�ിരം േപാലീസ് എ��േപാ�് �ാപി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െമാൈബ� ,ഇ��െന�് ,േഫസ് ��് എ�ിവയി�െട ൈസബ� ���ത��ൾ

3833. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഇ�വെര െമാൈബ� േഫാ�
��പേയാഗം,  ഇ��െന�് ��പേയാഗം,  േഫസ് ��ിെല വ�ാജ െ�ാൈഫ�
�ട�ിയവ�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈസബ� ���ത��മായി ബ�െ��് ഈ കാലയളവി� അതീവഗൗരവകരമായ
എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവയി� ��പ�ം സമ��ി�െ��വ എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

അനധി�ത മണ� വാര�ം, മണ� കട�മായി ബ�െ�� േക�ക�

3834. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര േപാലീസ് സ�ഡിവിഷെ� കീഴി��  ,വിവിധ േ�ഷ�കളി�
അനധി�ത മണ�  വാര�ം,  മണ�  കട�മായി ബ�െ��്  2011  �ത�
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നാളി�വെര രജി��  െച� േക�ക�െട എ�ം എ�യാെണ� വിവരം  ,

േ�ഷ� തിരി�് ൈ�ം ന�� സഹിതം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േസാളാ� േകസിെല �ഡീഷ�� ക�ീഷെ� നിയമപരമായ സാ�ത

3835. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� വ�നാേക�ി� പരസ�ാേന�ഷണ�ിന് നിയമം അ�വദി��േ�ാ?

(ബി) േസാളാ� സംഭവം സ�കാര�വ��ിക� ത�ി�� വ�നാേകസ് മാ�മാെണ�്
കാ�ി േസാളാ� ക�ീഷന് ��ി� സർ�ാർ സത�വാ��ലം സമ��ി�ി�േ�ാ?

(സി) അ�െനെയ�ി�  േസാളാ�  േകസിെല �ഡീഷ��  ക�ീഷന് നിയമപരമായ
സാ�ത ഉേ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ?

പര�� േപാലീസ് േ�ഷനിെല സബ് ഇ�െ���െ�തിെര നടപടി േവണെമ�
ആവശ�ം

3836. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  പര��  േപാലീസ് േ�ഷനിെല സബ് ഇ�െ���െട,

െപാ��വ��കേനാ�� േമാശെ�� െപ�മാ�ം,  ഇതര നടപടിക�  എ�ീ
���ികൾ അേന�ഷി�ണെമ�് ആവശ�െ��് രാ�.ഡി, മാവിളവീട്, �ത�ളം
എ�യാ� ന�ിയ പരാതി ലഭി�ി��േവാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരാതി അേന�ഷി�വാ�  ഏത് ഉേദ�ാഗ�െനയാണ്
�മതലെ���ിയെത�ം നാളി�വെര എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) െപാ��വ��കേരാ�ം െപാ�ജന�േളാ�ം വളെര േമാശമായി െപ�മാ�ക�ം
ആേ�പി�ക�ം െച�� ��ത ഉേദ�ാഗസഥെനതിെര എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

സം�ാന േപാലീസ് സ��ീസിെല �ിമിന� പ�ാ�ല��വർ

3837. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

87 of 151 Sunday 07 December 2014 04:04 PM



(എ) സം�ാന േപാലീസ് സ��ീസി�  ��ാ-മാഫിയ ബ���വ�ം,  �ിമിന�
പ�ാ�ല��വ�മായ എ� ഉേദ�ാഗ�രാണ് നിലവി��ത് എ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ഇ�രം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്
എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈക�ലി വാ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര കെ��ി മാ�കാപരമായ ശി�
ന���തിന് നിലവി�  േപാലീസ് വ��ി�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഉ�ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

േപാലീസ് േസനയിെല ��വാസന�് പരിഹാരം

3838. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയി� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�  �ത� െഎ.പി.എസ്.
തലം വെര�� വിഭാഗ�ി� വ��ി�വ�� ��വാസന� പരിഹാരം കാണാ�
എെ��ി�ം നടപടി സ��ാരിെ� ആേലാചനയി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീസ് േസനെയ യഥാ�� ജനേസവകരാ�ാ�ത�� പരിശീലന �ാ�ക�
ന�കാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) േപാലീസ് േസനയി�  തിരെ���െ�ടാ�� മാനദ��ളി�  ശാരീരിക
േയാഗ�ത�െ�ാ�ം മാനസികാേരാഗ��ി�ം �ാധാന�ം ന���
പരിേശാധനക� നട�ി� വ���ത് ആേലാചി�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�ക��് ��ി� പിടി�ി�ിരി�� വാഹന��

3839. �ീ.േജാസ് െത�യി�
,, മാത� �ി.േതാമസ്
,, സി.െക.നാ�
�ീമതി.ജമീല �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�ക��് ��ി�  വ�ഷ�ളായി
പിടി�ി�ിരി���ം കാല�ഴ�ംെകാ�് ���ി�് യാ��ാ��് ��ി��
��ി���മായ വാഹന��  എ��മാ��തിെന�റി�് സ��ാ�
ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  പിടി�ി�ിരി�� വാഹന��െട എ��ം
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പിടി�ി�ി��തിെ� പഴ��ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വാഹന�� മാ��തിന് എെ��ി�ം നിയമതട���േ�ാ;  എ�ി�
അവ അതിജീവി�വാ�  നിയമനി��ാണം അട��� നടപടിക��്
ത�ാറാ�േമാ?

ഓ�േറഷൻ �േബര

3840. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ� �േബര �കാര�� നടപടി �ലം അനധി�തമായി ൈകവശം വ�
േരഖക�, ആഭരണ വ���, പണം എ�ിവ എ� വീതം കെ���െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േപാലീസ് േ�ഷ� േക�ീകരി�ം ഓ�േറഷ� �േബര �കാരം �േത�ക
വിഭാഗം �വ��ി��േ�ാ;  എ�ി�  ഇവ�െട �വ��ന കാലയളവ്
നി�യി�ി�േ�ാ;

�ീധന പീഡനം സംബ�ി� േക�ക�

3841. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ൪�ാ൪ അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം �ീധന പീഡനം സംബ�ി�
എ� േക�ക� രജി�൪ െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ൪�ാ൪ അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം �ീധന�ിെ� േപരി� നട�
എ� െകാലപാതക��ം എ� ആ�ഹത��ം ഉ�ായി�െ��് ജി� തിരി��
കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േഫാറൻസിക് െമഡിസിൻ എം. ഡി. ബി�ദ�� േഡാ�ർമാെര േപാലീസ്
സർജ�ാരായി അംഗീകരി��തി�� നടപടി

3842. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ആേരാഗ�വ��ി� േജാലി െച� വ�� േഫാറ�സിക് െമഡിസി�
എം.ഡി.  ബി�ദ�� േഡാ��മാെര േപാലീസ് സ�ജ�മാരായി
അംഗീകരി��തി�� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ;  ഇ�മായി

89 of 151 Sunday 07 December 2014 04:04 PM



ബ�െ��് ആേരാഗ� വ��ിെ� ശിപാർശ ആഭ��ര വ��ിന് ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�ാ ആ�പ�ി ഒഴിെക മ� ജി�ാ ആ�പ�ികളി� േജാലി െച��
േഫാറ�സിക് വിദ���് ആഭ��ര വ��ിെ� അംഗീകാരം ഇ�ാ�തിനാ�
േപാലീസ് സ�ജ�ാരായി േജാലി െച�ാ�  കഴിയി� എ�കാര�ം ആഭ��ര
വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ?

ഫാ�് �ാ�് േകാ�െസ��

3843. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക�െട പരാതിക�  പരിഹരി��തി�� ഫാ�് �ാ�് േകാ�െസ��
�പീകരി�രി�ാ� എ�ാണ് തീ�മാനെമ��ത്; എ�ാണ് ഇത് സംബ�ി�
ഉ�രവ് ഇറ�ിയത്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  സം�ാന�് എ� േകാ�  െസ��ക�
�വ��ി���്;ഏെത�ാം �ല�ളി�; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� വീതം േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�രാണ് ഓേരാ െസ�റി���ത്;��ത
െസ��ക�  വഴി �ീക��് എെ��ാം േസവന�ളാണ്
ലഭ�മാ��ത്;വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസിെല ഒഴി�ക�

3844. �ീ.എ.എ.അസീസ്
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയി� ഇേ�ാ� എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി��ത്;
(ബി) ��ത ഒഴിവക� പി.എസ്.സ്.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(സി) േപാലീസ് േസനയിെല ഒഴി�ക�  നിക��തിന് വ��് സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

അനാശാസ�ം ഒളിക�ാമറ വഴി ചി�ീകരി�് പണം ത�ിയ സംഘം

3845. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) അനാശാസ�ം ചി�ീകരി�് ഭീഷണിെ���ി പണം ത�ിെയ��
സംഘെ��റി�� എറണാ�ളം േനാ��് സി.ഐ.�െട േന�ത��ി��
േപാലീസ് അേന�ഷണം ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) എ� ത�ി�കാെര േപാലീസ് അറ� െച�ക��ായി;  രജി�� െച� േകസ്
ന��ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അേന�ഷണ ഘ��ി� എെ��ാം നിലവി�� �തിയ വിവര�� അേന�ഷണ
ഉേദ�ാഗ���് ലഭി�ക��ായി;  അറ�ിലായ സംഘ�ിെ� ഒളിക�ാമറ
�ശ���  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  അതിെ� അടി�ാന�ി�� �ടരേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത േകസ് ഇേ�ാ�  അേന�ഷി��താരാണ്;  േകസിെ� ഇേ�ാഴെ�
അവ� എ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ?

േലാ��് മ��ന�മായി ബ�െ��് പരാതി

3846. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഏെത�ാം േപാലീസ്
ഓഫീസ�മാ�െ�തിെര േലാ��് മ��ന�മായി ബ�െ��് പരാതി
ഉയ��ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ�� ആെരാെ�യാെണ�ം ഓേരാ���െട�ം ത�ിക�ം  ,

ഇവരി� ആ�െ�തിെരെയാെ� േക�് നിലവി��് എ�ം �േത�കം �േത�കം
വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസിെല �ിമിന�കെള�ം അഴിമതി�ാെര�ം കെ���തിന് �േത�ക
സംവിധാനം

3847. �ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
,, �ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േപാലീസിെ� േ�ഷ�കളി�  വാദികളാ�ം �തികളാ�ം എ��
ജന�േളാട് േപാലീ�കാർ അപരി�തമായ രീതിയി�  െപ�മാ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; അ�രം നടപടിക� ആവ��ി�ാതിരി�ാ� േപാലീസ്
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േ�ഷ�കളി�  ക�ാമറ സംവിധാനം �ാപി��തി�ം ജന�േളാട്
െപ�മാ��ത് സംബ�ി�് ആ� മാസ�ി�  ഒരി��  ഇവ��് �േത�ക
േബാധവ��രണം ന��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േപാലീസിെല �ിമിന�കെള�ം അഴിമതി�ാെര�ം കെ���തിന് �േത�ക
സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ?

കാസ�േഗാഡ് േകാ���ി �ണി�ി െമഡി�� േ�ാറിെല തീപിടി�ം

3848. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ടൗ�  േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിധിയി�െ�� കാസ�േഗാഡ്
നഗര�ിെല േകാ���ി േറാഡി� �ണി�ി െമഡി�� േ�ാറി� 18.10.2014

� രാ�ി ഉ�ായ തീപിടി� സംഭവ�ി� േക�് രജി�� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഈ േക�ി� എ� �തിക� ഉ�്;അവെര അറ�് െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സംഭവ�ി� ഇല�ി�� വിംഗിെ� റിേ�ാ��് കി�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആ
റിേ�ാ��ിെല വിവരം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഓ�േറഷ� �േബര

3849. �ീ.സി.ദിവാകര�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.െക.രാ�
,, െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓ�േറഷ� �േബര എ��തലാണ് നട�ാ�ിയത്; ഈ പ�തി
�കാരം എ� േക�ക� രജി�� െച�;  എ� േപെര അറ�് െച�;  എ�
േക�ക� ഇ�വെരയായി ചാ��് െച�് േകാടതിയിെല�ി; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േ�ഡ് മാഫിയ�െട �വ��നം �ലം ഇതിനകം സം�ാന�് എ�
മരണ���ായി; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓ�േറഷ�  �േബര�െട ര�ാം ഘ�ം ആരംഭി�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ര�ാം ഘ��ി�  എെ��ാമാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ആരംഭി� ഓ�േറഷ� �േബര പരാജയെ��താ�� ആേ�പം
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��യി�െ��ി�േ�ാ?

ഓ�േറഷ� �േബര

3850. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ�  �േബരയി�  ഉ�െ���ി രജി��േക�കളി�  എ� �ക�െട
പണമിടപാ�ക� നട�ി�െ��ാ� കണ�ാ�െ���ത്;

(ബി) ഓ�േറഷ� �േബരയി� ഉ�െ�� എ� ക�േപാലീ�േദ�ാഗ��ാ�െ�തിെര
േക�് രജി�� െച�ി��്;

(സി) ഇ�രം േക�കളി�െ�� േപാലീ�േദ�ാഗ��ാ�െ�തിെര വ��തല�ി�
എ� നടപടികളാ� െെകെ�ാ�ി��ത്?

ഓ�േറഷ� �േബര �കാരം െകാ�ം ജി�യി� രജി�� െച� േക�ക�

3851. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ�  �േബര �കാരം െകാ�ം ജി�യി�  എ� േക�ക�  രജി��
െച�ി��്; േപാലീസ് േ�ഷ� തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചവറ ജനെെമ�ി േപാലീസ് േ�ഷ� െെ�ം ന�� 1166/2014�കാരം രജി��
െച� േക�ിെല െതാ�ി�ത�ക�െട വിശദവിവരം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േക�ിെല െതാ�ി�ത� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� മാ�ിയത് സംബ�ി�
ഏെത�ി�ം പരാതിേയാ ഇ�ലിജ�സ് റിേ�ാ�േ�ാ ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത േക�മായി ബ�െ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട വിവര�ം
ഇവ�െ�തിെര വ��് തല�ി�  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��ി�
ആയതിെ� വിവര�ം െവളിെ���േമാ;

(ഇ) നടപടി സ�ീകരിേ��ി വ�ി�െ��ി� ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ?

ക�ഷക�െട േതാ�് ൈലസ��ക�

3852. �ീ.പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക�ഷക�െട േതാ�് ൈലസ��ക�  ���ി െകാ��ാ� നടപടിക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ി ഉ�െ�െട�� �ഗ��  �ഷി നശി�ി��ത് വ�ാപകമായ
സാഹചര��ി�  �ഷി�ാ�െട ൈലസ��ക�  ���ി ന�കാ�
ത�ാറാ�േമാ;

(സി) േതാ�ക�െട ൈലസ�സ് ���ി ന�േക�തിെ��് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇ� സംബ�ി�് �റെ��വി� സ��ലറിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ി േകാടതി�െട �തിയ െക�ിട നിർ�ാണം

3853. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി േകാടതി�െട പഴയ െക�ിടം െപാളി�് മാ�ി �തിയ െക�ിടം
നി��ി��തിന് പഴയ െക�ിടം െപാളി�ാ�� േലല നടപടിക�
അംഗീകരി��തിന് റവന� വ��് �േഖന ആഭ��ര വ��ിന് സമ��ി�
അേപ�യി� ൈകെ�ാ� �ട� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െകായിലാ�ി േകാടതി ൈദ�ശതാ�ി െക�ിടം പണി െട��  നടപടികഴി�
േശഷം അനി�ിതാവ�യിലായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പഴയ േകാടതി െക�ിടം െപാളി� മാ��തി�ം �തിയ െക�ിട നി�മാണ �വ��ം
�ഗമാ��തി��� നടപടി�മ�� ���ീകരി�ാ� ആവശ�മായ ഉ�രവ്
എ�് ന��െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��ളയി� �രളീധര� എ� �വാവ് െകാല െച�െ��തിെന
�ട��� അേന�ഷണം

3854. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��ളയി�  �രളീധര�  എ� �വാവ് െകാല
െച�െ��തിെന �ട�� രജി�� െച� േക�ി� എ� �തികളാ��ത്;എ�ാ
�തികെള�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ;ഇെ��ി�  അതി�� കാരണം
അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ േക�ിെ� അേന�ഷണം ക�� േമഖലാ ഡി.ഐ.ജി. �െട േന�ത��ി��
�േത�ക സംഘെ� ഏ�ി�ി�േ�ാ;എ�ി�  ഈ സംഘ�ി�  ഉ�ായി��
േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��  ആെരാെ�യാണ്;  ഈ സംഘ�ി�  നി�് പി�ീട്
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ആെരെയ�ി�ം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി� അതി�� കാരണം അറിയി�േമാ:

(സി) ഈ േക�് ൈ�ം�ാ�ിെന ഏ�ി�ി�േ�ാ;എ�ി�  എേ�ാഴാണ് എ�ി�ത്;
അേന�ഷണം ���ിയാ�ാ� കാലാവധി നി�യി�ി�േ�ാ?

കാസ�േകാട് ജി�യിെല േപാലീ�കാ�

3855. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യിെല കാസ�േകാട്, വിദ�ാനഗ�, ബദിയ��, ആ�� േപാലീസ്
േ�ഷ�കളി� േജാലി െച�� എസ്.ഐ മാരട��� േപാലീ�കാ�െട എ�ം
േ�ഷ� തരംതിരി� പറയാേമാ;

(ബി) ഇവരി� �ട��യായി ��് വ�ഷ�ിലധികം ഒേര േപാലീസ് േ�ഷനി� േജാലി
െച��വ�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ�െട േപ�വിവരം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ഒേര േപാലീസ് േ�ഷനി�  ��് വ�ഷം വെര േജാലി െച�വെര മാ�േ�ാ�
�രപരിധി പരിഗണി�ാ�േ�ാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

അതി��ി ജി�കളി� ഓ�േറഷ� �േബര

3856. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�് സം�ാന�് രജിേ�ഷ� എ��േശഷം േകരള�ി� �വ��ി�� ചി�ി
/ൈഫനാ�സ് �ാപന��, പണം കടം െകാ��് അമിത പലിശ വാ���ം
വീ�ം പറ�ം ത�ിെയ����ം സംബ�ി�് ഓ�േറഷ� �േബരയി�, അതി��ി
പ�ി�� ഓേരാ ജി�യി�  നി�ം നാളി�വെര എ� പരാതിക�  ലഭി�;  ജി�
തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ാരി�  നി�ം നാളി�വെര എ� �ക പിടിെ���;  ജി� തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവയി�  എ� േക�കളി�  അേന�ഷണം ���ിയാ�ി;  �തികളായി
കെ��ിയവ�  ആെര�ാം;  ഇ�ര�ാ�െ�തിെര എെ�ാെ� നിയമ
നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ���ീകരി�ാ� േക�ക�െട അേന�ഷണം ���ീകരി�ാ� ആഭ��ര വ��്
എ� നടപടിക� സ�ീകരി�വ��;

(ഇ) ഇ�േപാെല സം�ാനെ� വിവിധ അതി��ി ജി�കളി�  തമി�ാട്
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നിവാസികളായ േ�ഡ് �തലാളിമാ�  വീ�കളിെല�ി അമിത പലിശ�് പണം
ന��ക�ം ��കെള ഉപേയാഗി�് പണം പിരി���ം വീ�ം പറ�ം
ൈക�ലാ���ം സ��ാ� പരിേശാധി�േവാ;

(എഫ്)എ�ി�  ഇ� സംബ�ി�് എ� പരാതിക�  ലഭി�;  കെ��ിയ �തിക�
ആെര�ാം;  ഇ�ര�ാ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) ��ത േ��കാെര കെ��ി നിയ�ി�ാ�  അതി��ി േമഖലകളി�
േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് ക�ശന നി�േ�ശം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വീ� വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

േക�ക� പി�വലി��

3857. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി�േശഷം കാസ�േകാട് ജി�യി�  നി�്
േക�ക�  പി�വലി��തിന് എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി��്;  എ�
അേപ�കളി�  തീ�മാനമായി��്;  അ��ല�ം �തി�ല�മായ
തീ�മാന��െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി�െട റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ േക�ക�
പി�വലി�ാ��ത്;  കാസ�േകാട് ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവിേയാട് എ�
അേപ�കളി�  റിേ�ാ��് ആവശ�െ��ി��്;  ഇ�വെര ആവശ�െ���ം
ലഭി��മായ റിേ�ാ��ക�െട വിശദാംശ�� തീയതികളട�ം വ��മാ�ാേമാ;

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��വ��് േനെര�� അതി�മ��

3858. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം ഇ�വെര പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ി�െ��വ��് േനെര�� അതി�മ��  സംബ�ി�് എ�
പരാതിക� ലഭി�ി��്; എ� േക�ക� രജി�� െച� ; എ� േപെര അറ�്
െച�ി��്;ജി� തിരി�� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ:

(ബി) പ�ികജാതി വനിതക��് േനെര�� അതി�മ��  സംബ�ി�് എ�
പരാതിക�  ലഭി�ി��്;  എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;  എ� േപെര
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അറ�് െച�ി��്; ജി� തിരി�� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി വനിതക��ം ��ിക��ം എതിെര�� ൈലംഗിക അതി�മ��
സംബ�ി�്എ� പരാതിക� ലഭി�ി��്; എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;
എ� േപെര അറ�് െച�ി��്; ജി� തിരി�� വിവിര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

നഗര�ളി� േ�ാ�ഡ് സ�ക��് നിരീ�ണ ക�ാമറക�

3859. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, എ.പി.അ����ി
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗര�ളി� േ�ാ�ഡ് സ�ക��് നിരീ�ണ ക�ാമറക� �ാപി��ത് വഴി
എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;  വിശദാംശ��
ന�കാേമാ;

(ബി) നഗര�ളി�  എവിെടെയാെ�യാണ് ഇ�രം ക�ാമറക�  �ാപി�ി�ളളത്;
വിശദമാ�േമാ?

പ�ി�� േപാലീസിെ� േകസ് അേന�ഷണം സംബ�ി� പരാതി

3860. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ി��  േപാലീസ് േ�ഷ�  ൈ�ം ന��  :  482/2011  എ� േകസിെ�
അേന�ഷണം ഫല�ദമ�ാെയ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ��ത േകസ്
സി.ബി.ഐ. അേന�ഷി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�

3861. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല�� അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക��ിടയി�  ��വാളിക�ം,
തീ�വാദിക�ം �ഴ� കയ��ത് തട�വാ�ം, നിേരാധി� �കയില ഉ����ം
മയ� മ��ക�ം ഇവരി�െട ൈകമാ�ം െച��ത് തട�വാ�ം എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട താമസ �ല�ളി�  �ത�മായ
തിരി�റിയ� േരഖ�െട അടി�ാന�ി� മാ�ം താമസി�ി��തിന് നി൪േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇവ പാലി�െ���േ�ാ എ�് ഉറ�് വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ്-ഉ�ളയി� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

3862. �ീ.പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ്-ഉ�ളയി�  �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി��ത് 
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േപാലീസ് േ�ഷ� എേ�ാ� ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

നി�ഭയേകരളം പ�തി

3863. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം �ര��ായി ആരംഭി�
നി�ഭയേകരളം പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�് ലഭ�മാ�� ഫ�ിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി നാളി�വെര�ം നട�ിലാ�ിയി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) നട�ിലാ�ാ��ായ കാലതാമസ�ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ച�നാേ�രി െടൗണി� നിരീ�ണ ക�ാമറക�

3864. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി െടൗണിെല �ധാന േക��ളി� ,  ���ത��� തട��തിെ�
ഭാഗമായി നിരീ�ണ ക�ാമറക�  �ാപി�� പ�തി നട�ിലാ�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത പ�തി എ��ം േവഗം നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ �ഡ�്സ് േപാലീസ്
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3865. �ീ.പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�ിെ� ബാ�് ഏെത�ാം
��കളിലാണ് അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാര�� മ�കസ് േബാ�സ് ഹയ� െസ��ഡറി �ളി� എസ്.പി.സി. ബാ�്
അ�വദി��തി� ന�കിയ അേപ�യിേ�� ബ�ഃ ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി േ��് േനാഡ�  ഓഫീസ�� എെ��ി�ം നി�േ�ശം
ന�കിയി��േവാ;  എ�ി�, ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ളി�  എസ്.പി.സി.  അ�വദി�െകാ�് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

ഇെ��ി�, ആയതി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേവാവാദിക� അട��� തീ�വാദ ��ാന��െട സാ�ി��ം

3866. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� മാേവാവാദിക� അട��� തീ�വാദ ��ാന��െട സാ�ി��ം
എവിെടെയ�ാം കെ��ിയി�െ��് അറിയി�േമാ  ;  ഏെത�ാം
��ാന��െട സാ�ി��മാണ് റിേ�ാ��് െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ� േകരള�ി� ഇത് വെര എ� ആ�മണ�� നട�ിയി�െ��ം അവ
ഏെത�ാമാെണ�ം അറിയി�േമാ ;

(സി) ഇവ�െട �വ��ന��  നിരീ�ി��തി�ം നിയ�ി��തി�ം എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�െത�ം ഈ നടപടിക��ായി നാളി�വെര
എ�് �ക െചലവായി�െ��ം വിശദമാ�േമാ?

മാേവായി�് സാ�ി��ം

3867. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാേവായി�് സാ�ി��ം ആഭ��ര വ��് �ിരീകരി�േ�ാ�ം
ഇത് സംബ�ി�് െതളിെവാ�മിെ�� സി.ആ�.പി.എഫ് അധി�ത�െട
െവളിെ����  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് സംബ�ി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ;  മാേവായി�് ആ�മണ��  ഓേരാ�ം ഏത് ഏജ�സിയാണ്
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അേന�ഷി��ത്;  എ� േക�ക�െട അേന�ഷണം ���ിയായി;  എ� േപെര
അറ�് െച�ി��്; വ��മാ�ാേമാ?

െകാലപാതക��

3868. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാന�്നട�
െകാലപാതക�ളിൽ െകാലെച�െ��വർ ഏത് രാ�ീയ�ാ��ി�ാരാണ് എ�ം
െകാലപാതകിക�  ഏ� രാ�ീയ�ാ��ി�ാരാണ് എ�ം �േത�കം �േത�കം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െകാലെച�െ��വ�െട േപരി�  മ�് േക�ക�  ഉ�ായി��െവ�ി�
ആയതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത െകാലപാതക േക�കളി� ഓേരാ�ി�ം ഏെത�ാം വ��പേയാഗി�ാണ്
േക�ക� എ��ി��ത് എ�് �േത�കം �േത�കം വിശദമാ�ാേമാ?

�ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി ആരംഭി��തി�ളള മാനദ���

3869. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി എ� വിദ�ാലയ�ളി� നിലവി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  അംഗ�ളായ വിദ�ാ��ിക��് എെ��ാം
ആ��ല��ളാണ് ന���െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാലയ�ളി�  എസ്.പി.സി ആരംഭി��തി�ളള മാനദ���
എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ഈ വ�ഷം എസ്.പി.സി എ� വിദ�ാലയ�ളി�  ആരംഭി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല ചി�ി ത�ി�്

3870. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  കാ�ാ�ടയി�  �വ��ി�ി�� െപാ�സ് ചി�ി
ഫ�് എ� �ാപനം നട�ിയ സാ��ിക ത�ി�് സംബ�ി� പരാതിക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ� സംബ�ി�് എ� പരാതിക�
ലഭി�ി�െ��ം അതിേ��  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��ം
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ത�ി�ിനിരയായ കാ�ാ�ട ഉടയ��ഴി ���വീ�ി�  എ�് ത�രാജ്
എ�യാ�  7-7-2014  ന് ഇ� സംബ�ി�് കാ�ാ�ട േപാലീസ് േ�ഷനി�
ന�കിയ പരാതിയി�േമ�  സ�ീകരി��ം ഇനി സ�ീകരിെ��ാ�മായ
നടപടിക�െട വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) ഈ �ാപനം നിയമവി�� �വ��നം നട�� കാര�ം എേ�ാഴാണ്
േപാലീസിെ� ��യി�െ��െത�ം, ��യി�െ�� ഉട� നടപടി സ�ീകരിേ�ാ
എ�ം, േകസ് രജി�� െച�ത് എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം ത�ി� സംഘ��െട �വ��നം നിരീ�ി�ാ�ം,  നിയമനടപടി
സ�ീകരി�ാ�ം എ�ാ േപാലീസ് േ�ഷ�ക��ം നി�േ�ശം ന��േമാ?

കാ��ാെ� അഭിലാഷിെ� െകാലപാതകം

3871. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ാട് മീനാ�ീസ് കട�റ�് െകാല െച�െ�� �� വിദ�ാ��ിയായ
അഭിലാഷിെ� മരണ�ിന് ഉ�രവാദികളായ യഥാ�� �തികെള അറ�്
െച�ണെമ�ാവശ�െ��് അഭിലാഷിെ� ��ംബ�ാ�  ന�കിയ നിേവദനം
ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് യഥാ�� �തികെള
പിടി���തിന് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) സമീപകാല�് മീനാ�ീസ് കട�റ�് നട�ി�� അ�മസംഭവ��മായി
ബ�െ��് എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ  ;  എ� �തികെള
പിടി�ടിയി��്  ;  ഇ�മായി ��ത െകാലപാതക�ിന് ബ��േ�ാ എ�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) സഹപാഠിക�  മാ�മാണ് �തിക�  എ� േപാലീസിെ� നിഗമനം
വിശ�ാസേയാഗ�മെ��ം ആയതിനാ�  ഉയ�� േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�െരെ�ാ�് ഇ� സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ണെമ���
നാ�കാ�െട ആവശ��ിേ�� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ വിശദാംശം
ന��േമാ?
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പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ�െ�തിെര��ായ അതി�മ��

3872. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷംപ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� എ� േപ�
ആ�മി�െ��ക��ായി;  എ�േപ�  ആ�ഹത� െച�ക��ായി
;വ��മാ�േമാ;

വിദ�ാലയ�ളിൽ ജനൈമ�ി േപാലീസ് പ�തി

3873. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, �ഡി �യിസ്
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനൈമ�ി േപാലീസ് വിദ�ാലയ�ളിേല�് എ� പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

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

(സി) പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് എവിെടെയാെ� ��ത പ�തി നട�ിലാ�ി വ���്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം?

��വാളിക�െട ഓ�ൈല� ൈ�ം ഡാ�ാേബസ്

3874. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വാളിക�െട ഓ�ൈല�  ൈ�ം ഡാ�ാേബസ് ത�ാറാ�ിയത് െകാ�്
ൈകവരി�ാനായ ല����  എെ��ാമാണ്;  എെ���ാം വിവര�ളാണ്
ഡാ�ാേബസി� ഉ�െ���ിയി��ത്?

സി�മാ�ിക് െഹ��് അെസെ�� ് േഫാ� േപാലീസ് േപ�ണ�

102 of 151 Sunday 07 December 2014 04:04 PM



3875. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, പി.എ.മാധവ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േസനയി� സി�മാ�ിക് െഹ��് അെസെ�� ്
േഫാ� േപാലീസ് േപ�ണ� പ�തി�് �പം നി�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) േപാലീസ് േസന�െട ആേരാഗ� സംര�ണ�ിന് എെ��ാം കാര��ളാണ്

പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം വ��ക�ം ഏജ�സിക�മാണ് പ�തി നട�ി�മായി
സഹകരി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

െതാഴിലിട�ളി� �ീക�െ�തിെര നട�� അതി�മ��

3876. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ൪�ാ൪ അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം െതാഴിലിട�ളി�
�ീക�െ�തിെര നട�� അതി�മ��  വ൪�ി�വ��ത് തടയാ൯ എ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  സ൪�ാ൪ സ�കാര� �ാപന�ളി�  ഇതിനകം എ� പരാതിക�
റിേ�ാ൪�് െച�െ��ി�െ��ം അതി�  എ�െയ��ി�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��ം �േത�കം കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�  സ൪�ാ൪ ജീവന�ാ൪ �തികളായി ശി�ി�െ��ത് ആെര�ം
ഏെത�ാം ഒാഫീ�കളിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2014 -� മാ�ം സം�ാനെ� േ��് സ൪�ീസി� മാ�ം എ� പരാതിക�
ലഭി�ി�െ��ം പരാതി�ാ൪ ആെര�ാെമ�ം എ� പരാതിയിേ��  നടപടി
സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വിമാന�ാവള�� വഴി സ��� ക��ട�്

3877. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� വിമാന�ാവള�� വഴി കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിടയി� എ�
�ക�െട സ��� ക��ട� നട�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ആെക എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരളീയ�  അ�ാ� ആ�ക�  ഉ�െ�� എ� േക�ക�  രജി��
െച�ി�െ�� വ��മാ�േമാ?

അ�വിശ�ാസ��ം അനാചാര��ം നിയ�ി��തി�� നിയമ നി��ാണം

T *3878.�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�വിശ�ാസ��ം അനാചാര��ം നിയ�ി��തി��നിയമനി��ാണം
സംബ�ി�് െപാ�ജന��മായി ച�� െച��തിന് േയാഗം വിളി� േച��ാ�
ത�ാറാ�േമാ എ�റിയി�േമാ?

െത�ി�രി�ി�� പരസ��� �ശ� - പ� മാ��മ�ളി� വ��തിന് നടപടി

3879. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശാ�ീയമായി െതളിയി�െ�ടാ� ചില വ���െട െത�ി�രി�ി��
പരസ���  �ശ�  -  പ� മാ��മ�ളി�  പതിവായി കാണി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് തട��തിന്  1954  -െല ��സ് ആ�് മാജി��  െറമഡീസ്
(ഒബ് ജ�ണ�  അ ഡ��ൈടസ് െമ�്)  ആ�് �കാരം േകെ����തിന്
േപാലീസിന് നി�േ�ശം ന��േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ആവശ���യി� െകാ�� പരാതി  30.8.2008  -ന്
Ref.No.10129/എം(എ�. വി &�ി.)2008 ന�റായി ഡി.ജി.പി.�് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  ആരാണ് പരാതി ന�കിയെത�ം ഇ�ാര��ി�  എ� നടപടി
സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�ി�ിെ��ി� എ�െകാെ��്
വ��മാ�േമാ?

�ീക�െ�തിെര�� ���ത���
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3880. �ീ.പി.െക.��ദാസ�
�ീമതി.െക.െക.ലതിക
,, െക.എസ്.സലീഖ
,, പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക�െ�തിെര�� ���ത��� സം�ാന�് വ��ി�െകാ�ിരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പണ�ിെ��ം മ� പല സ�ാധീന��െട�ം �േലാഭന��െട�ം ഫലമായി
���ത�ം െച�വ�െ�തിെര�� േക�ക� െപ�ിേ��കളായി മാറിേ�ാ��
അവ��ളവായതായി അറിയാേമാ;

(സി) �ീക�െ�തിരായ ���ത��ളി�  ഏ�െ��വ�  ശി�ി�െ�ടാെത
േപായി��തായി അറിയാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഒ� ദിവസം ശരാശരി എ� �ീക�  പീഡി�ി�െ���തായി
കണ�ാ��;  ഈ സ��ാരിെ� കാല�് �ീക��ം ��ിക��ം
എതിരാ��ായ ���ത���െ�തിെര രജി��  െച�െ�� േക�ക�െട
കണ�ക� ലഭ�മാേണാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

എസ്.സി./എസ്.ടി. (�ിവ�ഷ� ഓഫ് അേ�ാസി�ീസ്) ആ�്, 1989 �കാരം രജി��
െച� േക�ക�

3881. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�് നാളി�വെര,  െഷഡ��ഡ് കാ�്സ്
ആ�ഡ് െഷഡ��ഡ് ൈ��് (�ിവ�ഷ� ഓഫ് അേ�ാസി�ീസ്) ആ�്, 1989

�കാരം േപാലീസ് രജി�� െച� േക�ക� എ�യാണ്;
(ബി) െഷഡ��ഡ് കാ�്സ് ആ�ഡ് െഷഡ��ഡ് ൈ��്  (�ിവ�ഷ�  ഓഫ്

അേ�ാസി�ീസ്)  ആ�്,  1989 �കാരം േപാലീസ് രജി�� െച� േക�കളി�
ഇേ�ാ�ം േകാടതിയി� ��പ�ം ന�കിയി�ി�ാ�വ എ�;

(സി) അേന�ഷണം ���ിയാ�ിയി�ി�ാ� േക�ക� എ�; അതി� ��് വ�ഷ�ം
ര�് വ�ഷ�ം ഒ� വ�ഷ�ം കാലാവധിക�  പി�ി� േക�ക�  എ� വീതം;
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െപ�ഡിംഗി�� ആെക േക�കളി� എ�േപെര ഇനി�ം അറ�് െച�ാ��്;
വ��മാ�േമാ?
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�ിെവൻഷൻ ഓഫ് അേ�ാസി�ീസ് ആ�്, 1989 �കാരം രജി�� െച� േക�ക�

3882. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം �ിെവൻഷൻ ഓഫ് അേ�ാസി�ീസ്
ആ�് , 1989 �കാരം എ� േക�ക� രജി�� െച�െ��ി��്; ജി� തിരി��
കണ�് ന��േമാ;

(ബി) ഇതി� �ായ���ിയാകാ� െപ���ികെള പീഡി�ി� എ� േക�ക� ഉ�്
;  എ� എ�ം ശി�ി�െ��ി��്;  എഫ്.  ഐ  .ആർ രജി��  െച� എ�ാ
േക�ക�ം ശി�ി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) നിലവി�  ഇ�രം േക�ക�  ൈകകാര�ം െച��തി�� സംവിധാനം
എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;; ഇ�ാര��ി�� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

െക.എ.പി. 3 ബ�ാലിയനിേല�� നിയമനം

3883. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം(സി�ി  & �റ�),  ആല�ഴ,  പ�നംതി� േപാലീസ് ജി�കളിെല സിവി�
േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട റി��ിംഗ് ക�ാ�ായ അ��  െക.എ.പി.  3

ബ�ാലിയനിേല�് നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി.  ത�ാറാ�ി  11.9.2014-ൽ
നിലവി�  വ� ലി�ി�  നി�ം എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��ാണ് നാളി�വെര
നിയമനം ന�കിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഏ��ം ഒ�വിൽ പി.എസ്.സി.�് ഒഴിവ് റിേ�ാ��് െച�േശഷം പി�ീട് ഒഴി�ക�
വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�,  ആയത് എ�േ��് പി.എസ്.സി.-�് റിേ�ാ��്
െച�െമ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) െകാ�ം(സി�ി  & �റ�),  ആല�ഴ,  പ�നംതി� േപാലീസ് ജി�കളിെല സിവി�
േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട റി��ിംഗ് ക�ാ�ായ അ��  െക.എ.പി.  3

ബ�ാലിയനിേല�് നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി.  ത�ാറാ�ിയ ലി�ിെ�
കാലാവധി അവസാനി�വാ�  േകവലം പ�് മാസം മാ�ം അവേശഷിെ�
പരമാവധി ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�് നിയമനം നട�വാ� അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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സം�ാന േപാലീസ് േസനയി� �ീക��് 33% സംവരണം

3884. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയി�  �ീക��്  33%  സംവരണം
ഏ�െ���ണെമ� േക� സ��ാരിെ� നി�േ�ശം സം�ാന സ��ാരിന്
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ നി�േ�ശം നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇ�വെര
സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

KAP3 ബ�ാല ിയനിെല ഒഴി�ക� നിക�ാ� നടപടി

3885. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം സി�ി,  െകാ�ം �റ�, ആല�ഴ,  പ�നംതി� എ�ീ േപാലീസ്
ജി�കളിേല�� സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട �യിനി�് ക�ാ�ായ
അ�� KAP3 ബ�ാലിയനി� അ�വദനീയമായ ത�ിക എ�  ;  നിലവി��വ�
എ� ; ഒഴി�ക� എ� ;

(ബി) KAP3 ബ�ാലിയനി� നി�ം AR ക�ാ�ിേല�ം AR ക�ാ�കളി� നി�ം േലാ��
േ�ഷ�കളിേല�ം സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട �ാ���
നട�ാ�തിന് കാരണം വിശദമാ�േമാ ;

(സി) KAP3 ബ�ാലിയനിേല�് സിവി� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട റാ�് ലി�്
നിലവി�േ�ാ  ;  ഈ റാ�് ലി�് എ�ാണ് നിലവി� വ�ത്  ;  എ� േപ��്
നിയമനം ന�കി വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) KAP3  ബ�ാലിയനി�  നി�ം നിലവി�  എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി.�
റിേ�ാ�� െച�ി��ത് ;

(ഇ) KAP3  ബ�ാലിയനി�  2015  െസ�ംബ� വെര എ� �തീ�ിത ഒഴി�കളാണ്
ഉ�ാ�ക വ��മാ�ാേമാ ;

(എഫ്)�തീ�ിത ഒഴി�ക��െ�െട ��വ�  ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��
െച�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഉ�ള ഫയ� േ�ഷൻ െക�ിട നിർ�ാണം
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3886. �ീ.പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�ള ഫയ� േ�ഷെ� പരാധീനതക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഫയ� േ�ഷനി� ഏെതാെ� ത�ികകളി� എ� ഒഴി�ക� ഉെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�ക� എേ�ാ� നിക�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഫയ�  േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി�� നടപടിക�  ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) െക�ിടം നി��ി��തിന് അടിയ�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�മാലി ഫയ� ആ�് െറ�� േ�ഷനിെല �ാഷ് െട�ഡ� �ണി�്

3887. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി ഫയ� ആ�് െറ�� േ�ഷനിെല �ാഷ് െട�ഡ� �ണി�് വാഹന�ം
ആം�ല��ം ഉ�െ�െട,  വാഹന��ം ഉപകരണ��ം
ഉപേയാഗേയാഗ�മാ��തി�ം ജീവന�ാെര നിയമി��തി�ം ആവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�തിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;  ഇത് പരിഹരി�ാ�
സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

അ�രി� ഫയ� േ�ഷ�

3888. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  ഇ�ഡ�ിയ�  എേ��ി�ം സീ�സ് എ�്േപാ��് േമഖലയി�മായി
അടി�ടി��ാ�� അപകട�ളി�  ര�ാ�വ��ന�ിന് എറണാ�ള�
നി�ം േച��ലയി�  നി�ം ഫയ�േഫാ�് എ�േ�ാേഴ�ം നാശന���
ഒ�പാ��ാ��ത് പരിഗണി�് അ�രി� ഫയ� േ�ഷ� �ാപി�ണെമ�
ജനകീയ ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി �ലം കെ���തിന് എം.പി.,  എം.എ�.എ.,  ജി�ാ കള��, മ�്
ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��  എ�ിവ�െട േയാഗം ജി�ാ കളേ��ി�  േച��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആയത് �കാരം നി�േ�ശി�െ�� �ലം ബി.എസ്.എ�.എ�-െക.എസ്.ഇ.ബി
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�് ജി�ാ വ�വസായ േക�ം അേലാ�് െച�ി���ം എ�ാ�
ഉപേയാഗി�ാതിരി�ക�ം െച�തിനാ�  അത് റസ�ം െച� അനസ് എ�
വ�വസായി�് ന�കിയി���ം, ഈ വ�വസായി െപാ� ആവശ��ിനായി ഈ
�ലം വി�ന�കാ�  ത�ാറാെണ�് േയാഗ�ി�  സ�തി�ി���ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത �ലം ആവശ�െ��് ഫയ�േഫാ�് ജി�ാ വ�വസായ േക��ിന്
അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അേപ� ന��വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;  അവിെട ഫയ�േ�ഷ�  �ാപി�വാ�  സത�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െവ�രി��് ആ�ാനമായി ഫയ� & റ�� േ�ഷ�

3889. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെതാെ� താ��കളിലാണ് ഫയ�  &  റ�� േ�ഷ�ക�  ഇ�ാ�െത�്
അറിയി�േമാ ;

(ബി) െവ�രി��് താ��ി�  െവ�രി��് ആ�ാനമായി ഫയ�  &  റ��
േ�ഷ�  ആരംഭി��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ?എ�ിൽ
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഫയ�മാ�മാ�െട ഒഴി�ക�

3890. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഫയ�മാ�മാ�െട എ� ഒഴി�ക� ഇേ�ാ� നിലവി��്;
(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  നിക��തിനായി എ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത� വ��മാ�േമാ?

സി-ആ��് എം.ഡി. �െട േപരി� വിജില൯സ് േകസ്

3891. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന െപാ� േമഖല �ാപനമായ സി-ആ��് എം.ഡി.  �െട േപരി�
വിജില൯സ് േകസ് രജി�൪ െച�് അേന�ഷണം നട�ി വ��േ�ാ  ;
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ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് �ാഥമിക റിേ�ാ൪�് സമ൪�ി�ി�േ�ാ  ;  വിശദാംശ��
ന�കാേമാ;

(സി) വിജില൯സ് അേന�ഷണം എേ�ാ� �൪�ിയാ�ം ;
(ഡി) �ാഥമിക പരിേശാധനയി�  ��ത �ാപന�ി�  ന�ം സംഭവി�ി�േ�ാ  ;

വ��മാ�ാേമാ?

പി. രാേജ�ന് എതിരായി വിജില�സ് സാ��ിക അഴിമതി േകസ്

T *3892.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ ഫിനാ�ഷ��  േകാ��േറഷ�  തി�വന��രം �ാ�് ഓഫീസ്
മാേനജ� പി.  രാേജ�ന് എതിരായി വിജില�സ് സാ��ിക അഴിമതി േകസ്
എ��ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം വ��ക�  �കാരമാണ് േകസ് ചാ�ജ് െച�െത�ം
വിജില�സ് േകസ് ന��ം േകാടതിയിെല േകസിെ� ഫയ� ന�� സഹിതം
വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ടിയാെനതിെര ��ത േകസ് അ�ാെത മേ�െത�ി�ം വിജില�സ് േകസ്
നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േമ��റ� േക�മായി ബ�െ��് ടിയാെനതിെര ഡി�ാ��്െമ�് നടപടി
വിജില�സ് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ടിയാെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�ാെത സംര�ണം ന���
െക.എഫ്.സി�െട എ�്.ആ�.ഡി�ാ��െമ�ിന് എതിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്)ടിയാെന േജാലിയി�  നി�ം മാ�ി നി��ാെത അേന�ഷണം നട��ത്
ഫല�ദമായ േകസേന�ഷണെ� ബാധി�ം എ� കാര�ം ��ി�േമാ;

(ജി) എ�ി�  ടിയാെന ��ത �ാന�നി�ം മാ�ി നി��ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ജി�ാ �റിസം �േമാഷ൯ കൗ�സി� െസ��റിെ�തിെര പരാതി

3893. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തി�വന��രം ജി�ാ �റിസം �േമാഷ൯ കൗ�സി�  െസ��റിെ�തിെര
വിജില൯സി�  ആെര�ി�ം പരാതി സമ൪�ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആരാണ്
പരാതി സമ൪�ി�ി��ത് ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാഥമിക റിേ�ാ൪�് സ൪�ാരിന് സമ൪�ി�ി�േ�ാ; വിശദമായ അേന�ഷണ�ിന്
ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാഥമിക അേന�ഷണ�ി�  ��ത �ാപന�ിന് ന�ം സംഭവി�തായി
വ��മായി�േ�ാ  ;  അേന�ഷണ�ിെ�റ ഇേ�ാഴെ� അവ�
വിശദമാ�ാേമാ?

ജ�ിസ് െജ. ശിവരാജ� ക�ീഷ�

3894. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസാളാ� േക�് അേന�ഷി�� ജ�ിസ് െജ. ശിവരാജ� ക�ീഷ� ��പാെക
സ��ാ� ന�കിയ േ��്െമ�ിെ� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) സ��ാരിന് സാ��ിക ന�േമാ സ��ാ�  സംവിധാന��െട
��വിനിേയാഗേമാ ഈ േക�മായി ബ�െ��് ഉ�ായി�െ��്
നിരീ�ി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത നിരീ�ണ�ിെല�ിയതിന് സഹായകമായ വിവര��
െവളിെ���േമാ?

വിജില�സ് െറ��ക�

3895. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം എ� വിജില�സ് െറ��ക�
നട�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ സ��ാ�  വ��കളി�  വിജില�സ് നട�ിയ െറ��ക�െട എ�ം
�േത�കം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വിജില�സ് െറ�ഡി�  അഴിമതി കെ��ിയ ഓഫീ�ക�േട�ം
�ാപന��േട�ം വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി� വിജില�സിെ� പരിഗണനയി�� തീ��ാകാ� േക�ക�െട എ�ം
വ��മാ�ാേമാ?
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�ാവ��� ൈട�ാനിയം ക�നി�മായി ബ�െ�� അഴിമതി ആേരാപണം

3896. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.െജയിംസ് മാത�
,, എം.ച��
,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാവ���  ൈട�ാനിയം ക�നിയി�  256  േകാടി �പ�െട മലിനീകരണ
നിവാരണ പ�തി നട�ാ��തിെല, �ഖ�മ�ി ഉ�െ�െട��വ�െ�തിരാ��
അഴിമതി ആേരാപണം സംബ�ി� വിജില�സ് അേന�ഷണം ഇേ�ാ�  ഏ�
ഘ��ിലാണ്;  വിശദമാ�ാേമാ;  അഴിമതി�് �ഢാേലാചന നട�ിയതായി
ആേരാപി�െ��വ�െട പ�് െവളിെ���� േരഖക�  എ�ാം ക�ഡിയി�
എ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിജില�സ് അേന�ഷണം തട��തി�േവ�ി തി�വന��രം വിജില�സ്
േകാടതി�െട ഉ�രവ് േചാദ�ം െച�് ആെര�ി�ം ൈഹേ�ാടതിെയ
സമീപി�ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  ൈഹേ�ാടതി�െട വിധി ��ാവം
എ�ായി��;

(സി) വിജില�സ് േകസ് രജി��  െച��ത് തടയണെമ� ആവശ�ം േകാടതി
അ�വദി�ി�േ�ാ;  േകാടതിവിധി�െട അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത അഴിമതി ആേരാപണ�മായി ബ�െ��് വിജില�സിന് ലഭി�
പരാതിക� എ�; േകസ് രജി�� െച�വ എ�; െച�ി�ി�ാ�വ എ�;

(ഇ) ��ത ആേരാപണം സംബ�ി� േകസ് വിജില�സ് രജി��  െച�
സാഹചര��ി�, ആേരാപി�െ��വർ ��ത വ��ിെ� േമ�േനാ�ം
വഹി��ത് ധാ��ിക�ം ഉചിത�മാെണ�് അഭി�ായ�േ�ാ?

വിജില�സിെ� വ��തല അേന�ഷണ��

3897. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര എ� േക�കളി�
വിജില�സിെ� വ��തല അേന�ഷണ���് ഉ�രവി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇ�വെര ഇതി�  എ� േക�കളി�  അേന�ഷണം ���ിയായി  ;  എ�
േക�കളി� അേന�ഷണ റിേ�ാ��് ഡയറ���് ന�കി  ; ഡയറ���് ലഭി�
എ� റിേ�ാ��കളിേ�� നടപടിക� സ�ീകരി� ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം േക�കളി�  അേന�ഷണ റിേ�ാ��് സമ��ി��തി�  വീ�
വ��ിയി�േ�ാ;  അതിെ� േപരി�  ആ�െ��ി�െമതിെര നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള�ിെല ജയി�കളി� കഴി�� വിേദശീയ�

3898. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ േക�കളിലായി എ� വിേദശീയ�  േകരള�ിെല ജയി�കളി�
കഴി���്  ;  ഏെത�ാം ജയിലി�  എ� വിേദശിക�  വീതമാ��ത്  ;

ശി�ാകാലാവധി ���ിയായി േമാചനം കാ�് ജയി�കളി�  കഴി��
വിേദശിക� എ�യാണ്?

ജയി�കളി� തട�കാെര മ��ി�താ�� പരാതി

3899. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഏെത�ാം ജയി�കളിലാണ്
തട�കാെര മ��ി�താ�� പരാതി ഉ�ായി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജയിലിനക�് തട�കാ��് മ��നം ഏ���ത് �ടിവ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇ�ര�ി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��തിന്
ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

തട�കാേരാ�� വ��ീയ പീഡനം

3900. �ീ.െക.രാധാ���
,, െജയിംസ് മാത�
,, െക. ദാസ�
,, എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജയിലി��ി�  ജയിലധി�ത�  തട�കാേരാട് വ��ീയമായി െപ�മാ��ത്
സംബ�ി�് സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശ��ീഷ�  നിരീ�ണം
നട�ിയി��തായി അറി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം വ��ീയമായ േചരിതിരി��ാ�ാ�� �മ�െള ആരംഭ�ിൽ
തെ� ഇ�ാതാ�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മരം േലലം

3901. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ� ഡിേ�ാകളി�  മരം േലലം െച��തിന് നിലവി��ായി��
സംവിധാന��  എെ��ാമായി��;  ��ത സംവിധാന�ളി�  മാ�ം
വ��ിയി�േ�ാ,  ഉെ��ി� പരി�രി� സംവിധാന�� എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ സംവിധാനം വീ�ാവശ����ം മ�ം മരം ലഭി��തിന് ��ി���ാ��
വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ,  ഉെ��ി�  അത് പരിഹരി��തി��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വനം വ��ിെ� കീഴി� േബാ�ിംഗ് സ��ീസ്

3902. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനം വ��ിെ� കീഴി�  േബാ�ിംഗ് സ��ീസ് നട��
വിേനാദസ�ാര േക��� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ഇ�രം സ��ീ�ക��് ഉപേയാഗി�� എ� േബാ�കളാണ് നിലവി�
�വ��ന�മമ�ാെത��െത� വ��മാ�േമാ;

(സി) േബാ�കൾ യഥാസമയം അ����ണിക�  െച�ാ���ല�� വ�മാനന�ം
കണ�ാ�ാ�േ�ാ;  ഇ�ാെയ�ി�  വ�മാന ന���ാകാതിരി��തിന്
േബാ�കൾ യഥാസമയം �വ��ന�മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(ഡി) ഇ�രം േക��ളി�  െചറിയ േബാ�കേള�ാ�  വലിയ േബാ�ക�
ഉപേയാഗി��ത് ��ത�  ലാഭകര�ം �ര�ിത�മായിരി�െമ� റിേ�ാ��്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ��ത�  വലിയ േബാ�ക�  സ��ീസിന് ഉപേയാഗി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ?

ഇ.എഫ്.എ� േക�ക�

3903. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ.എഫ്.എ� േക�ക� വനം വ��ിന് േവ�ി ഇേ�ാ� വാദി��ത് ആരാണ്;
(ബി) ��ത േക�ക�  വാദി�� �മതലയി�  നി�ം അഡ�േ��് ജനറലിെന

ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ എ�ം,  എ�ി�  ആയതിെ� കാരണം എെ��ം
വിശദമാ�േമാ;

വനം വ��ിെല മ��� വാ��മാ�െട േവതന വിതരണം

3904. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം േഫാറ�് ഡിവിഷെ� കീഴി�  താ��ാലിക മ���
വാ��മാരായി േജാലി േനാ��വ��് ഇ�വെര ഏ� മാസം വെര��
േവതനമാണ് വിതരണം െച�ി��ത്;

(ബി) േവതനം വിതരണം െച��തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം എ�ാണ്;
(സി) ഈ വ�ഷെ� ഉ�വ ബ� വിതരണം െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മ���  വാ��മാ�െട മ��  േറാ�ക�  യഥാസമയം ത�ാറാ�ി അംഗീകരി�്
െതാ��� മാസം തെ� േവതനം വിതരണം െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വനം വ��ിെ� തടി വി�ന

3905. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ��് വ�ഷ�ളി� വനം വ��ിെ� തടി വി�നയി�െട എ� �പയാണ്
ലഭി�ത്; ഓേരാ വ�ഷ�ം ലഭി� �ക�ം വി� തടി�െട അള�ം തടി�െട േപ�ം
വ��മാ�േമാ ;
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(ബി) ഇ�കാരം തടി വി�ന നട��തി�� നടപടിക� എെ��ാമായി��;  തടി
വില എ�കാരമായി��;

(സി) നിലവി�� ഈ സംവിധാനം മാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  �തിയ
സംവിധാന�ിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) തടി വി�ന നട��തിനായി സ�കാര� ക�നികെള നി�യി�ി �േ�ാ  ;

ഉെ��ി�  െതരെ���െ�� ക�നിക�െട േപ�ം െതരെ���
മാനദ���ം ക�നിക�മ ാ��ാ�ിയ വ�വ�ക�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �തിയ സംവിധാന�ി�െട സ��ാരി��ാ�� േന�ം വ��മാ�േമാ?

�ീ. െക. ബാ�രാജ� പി��െട സീനിേയാറി�ി �നഃ�മീകരണം

3906. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനംവ��ി�  ത�ികമാ�ം നട�ി െഡപ��ി െറ��റായ �ീ.  െക.

ബാ�രാജ�  പി��െട സീനിേയാറി�ി �നഃ�മീകരി���മായി ബ�െ��
നടപടിക� ഏ� ഘ�ംവെര എ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

പ�യ �മിയി� വ�പിടി�ി� മര�� �റി��തിന് നിയമ തട�ം

3907. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈകവശ ക�ഷക� പ�യ �മിയി� വ�പിടി�ി� മര�� �റി��തിന് നിലവി�
എെ��ി�ം നിയമ തട�ം ഉേ�ാ; �റി�ാ� പാടി�ാ� മര��െട േപ� വിവരം
വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�ര�ി�� മര��  �റി�ാ�  എെ�ാെ� ശി�ാ
നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഷി�മി�െട തറവില�ം തടിവില�ം െക�ിവ�് പ�യം േനടിയ ക�ഷക��ം തടി
�റി�ാ� തട��േ�ാ;

(സി) പ�യ �മിയി�  നി�ം മരം �റി� എ� ക�ഷക�െ�തിെര കഴി� ��്
വ�ഷ�ി��ി�  േകസ് രജി��  െച�ി��്;  ഇവരി�  നി�ം എെ��ി�ം
ന�പരിഹാരം ഈടാ�ിയി�േ�ാ?

ക�ണാ എേ��ി (േപാ�്��്) െ� െെകവശം വന�മി
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3908. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ിയാംപതിയിെല ക�ണാ എേ��ി (േപാ�്��്) െ� െെകവശ�� വന�മി
സ��ാ� ഏെ���ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� �മി ഏെ���;

(ബി) ഇവ�െട െെകവശ�� �മി�െട പാ�കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി�ത്;
ഇതിെന �ട��് �മി ഏെ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് വനം വ��്
സ�ീകരി�ത്;

വന�മി കേ���മായി ബ�െ�� േക�ക�

3909. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വന�മി കേ���മായി ബ�െ��് എ� േക�ക� നിലവി��്
എ�് വ��മാ�ാേമാ  ;  സം�ാനെ� ആെക വനവി�തി എ�െയ�്
െവളിെ���ാേമാ?

േക� സഹായേ�ാെട വനം വ��് ഏെ��� പ�തിക�

3910. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  100%  േക� സഹായേ�ാെട
സം�ാന�് നട�ിലാ��തിന് വനം വ��് ഏെ��� പ�തിക�
ഏെതാെ�യായി��;

(ബി) ഇവ ഓേരാ�ി�ം തന� വ�ഷം എ� �ക വീതം വകയി��ിയി��;

ഓേരാ�ി�ം എ� വീതം �ക െചലവഴി�;

(സി) 2014-15  സാ��ിക വ�ഷ�ി� 100% േക� സ��ാ� സഹായേ�ാെട
നട�ിലാ�� പരിപാടിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ഡി) ഇവ ഓേരാ�ി�ം എ� �ക വീതം വകയി��ിയി��്;  ഈ ഇന�ളി�
ഓേരാ�ി�ം 2014 ഒേ�ാബ� വെര എ� �ക െചലവഴി�െ��ി��്;

(ഇ) പ�തിക�െട നി��ഹണ�ിന് ഗണ�മായ തട���  ��ി� കാരണ��
വ��മാ�ാേമാ?

േസാഷ�� േഫാറ�ി �േഖന െചലവഴി� �ക
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3911. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േസാഷ��  േഫാറ�ി വ��
�േഖന േച��ല മ�ല�ി�  െച�ി�� േജാലിക�  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ; ഇതിനായി െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േച��ല മ�ല�ിെല
വിദ�ാലയ�ളി�ം േറാ�ക�െട വശ�ളി�ം മര��  വ� പിടി�ി��തിന്
േസാഷ�� േഫാറ�ി വ�� �േഖന എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ?

റിസ�വ് വന�ി�ം സംര�ിത വന�ി�ം വിേനാദസ�ാര�ിെ� ഭാഗമാ��
വാഹനയാ�ിക�െട ��ി��ക�

3912. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  റിസ�വ് വന�ി�ം സംര�ിത വന�ി�ം േറാഡി�െട
വിേനാദസ�ാര�ിെ� ഭാഗമാ�ം മ�ം വാഹന�ം,  സ�ാരികേള�ം
കട�ിവി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� സംര�ിത വനേമഖലയിേലാ, റിസ�വ് വന�ിേലാ വ�് ���ത���
നട�ാ�  വാഹനം പിടിെ���് �തികെള അറ�് െച�് േകാടതിയി�
ഹാജരാ�േ�ാ�  വന��ഗ��  ൈസ�രവിഹാരം നട�� �ല�്
ഒ�െ��േപാ�� �ീക�ം ��ിക�മായി വ�� സ�ാരിക��് ഉ�ാ��
��ി��് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സംര�ിത േമഖലയി�ം റിസ�വ് വന�ി�ം േപാലീസ്,  എൈ�സ്,  േമാേ�ാ�
വാഹന വ��് �ട�ിയ വിഭാഗ�� സാധാരണയായി പേ�ാളിംഗ് നട�ാ�
സാഹചര��ി�  ഓവ�  �ീഡ്,  അ��േയാെട�� ൈ�വിംഗ്,  ലഹരി
ഉപേയാഗം �ട�ിയ ���ത���  ക�ാ�  വനനിയമ�കാരം �തികെള
അറ�് െച�് വാഹനം പിടി�് േകാടതിയി�  ഹാജരാ��ത് ഒഴിവാ�ി,
വാഹനവ��ം േപാലീ�ം െച���േപാെല ൈഫ� ഈടാ�ി താ�ീത് െച�്
വി��തിന് വനം വ��ിെല െഡപ��ി െറ���  ത�ികയി�  �റയാ�
ജീവന�ാരെന �മതലെ����തിന് ച�ം േഭദഗതി െച��തിന്
ത�ാറാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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പാല�ാട് ജി�യി� സ�കാര� വ��ിക��ം �ാപന���ം ന�കിയ വന�മി

3913. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി�  3  വ�ഷ�ിനിടയി�  പാല�ാട് ജി�യി�, േകാടതി�െടേയാ മ�്
അധികാര�ാപന��െടേയാ ഉ�രവ് �േഖന സ�കാര� വ��ിക�േ�ാ,

�ാപന��േ�ാ വന�മി വി� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വി�ന�കിയ വന�മി�െട വി�ീ�ണം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  വി� ന�കിയ വന�മി തിരി�പിടി��തി�ം ബ�െ��
േകാടതികളി� അ�ീ� േപാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വന�മി വി�ന����മായി ബ�െ�� േക�ക�  സ��ാ�  തല�ി�
അവേലാകനം നട�ാ�േ�ാ?

െഡപ��ി െറ��് േഫാറ�് ഓഫീസ� നിയമനം

3914. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ി�  എ� െഡപ��ി െറ��് േഫാറ�് ഓഫീസ�മാരാണ്
നിലവി��െത�ം ��ത ത�ികയി�  ഓേരാ����ം എ� �തലാണ്
നിയമനം ലഭി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) െഡപ��ി െറ��് േഫാറ�് ഓഫീസ�മാരായി േജാലി െച�� എ� േപ�െട
െ�ാേബഷ�  ���ീകരി�് ഉ�രവി�ി�െ��ം,  െ�ാേബഷ�
���ിയാ�ിയവ�  ആെരാെ�െയ�ം,  െ�ാേബഷ�  ���ിയാ�ാ�വ�
ആെരാെ�െയ�ം,  ���ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം എെ��ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏ� വ�ഷം വെര െഡപ��ി െറ��് േഫാറ�് ഓഫീസ�മാരായി നിയമനം
ലഭി�ി��വ��ാണ് െറ��് േഫാറ�് ഓഫീസ�മാരായി �ാന�യ�ം
ലഭി�ി��െത�ം ഇത് ഏത് റാ�് ന�� വെര��വരാെണ�ം ��ത റാ�്
ലി�ിെ� പക��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഏ� വ�ഷം �ത�  െഡപ��ി െറ��് േഫാറ�് ഓഫീസ�മാരായി നിയമനം
ലഭി�ി��വ��ാണ് െ�യിനിംഗ് നി�ബ�മാ�ിയി��െത�ം ഇത�സരി�്
എ� േപ� െ�യിനിംഗ് ���ിയാ�ിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െഡപ��ി െറ��് േഫാറ�് ഓഫീസ�മാ�െട െ�യിനിംഗ് സംബ�ി�
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വിശദാംശ��  എെ�ാെ�െയ�ം ഇതിെ� സിലബസ് എെ��ം
െവളിെ���േമാ?

േഫാറ�� �ീ. െക. ബാ�രാജ� പി��െട സീനിേയാറി�ി നി�യി��

3915. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ി�  േഫാറ��  ത�ികയിേല�് ത�ികമാ�ം നട�ിയ �ീ.  െക.

ബാ�രാജ�  പി��െട സീനിേയാറി�ി �നഃ�മീകരി� ഉ�രവിെനതിെര
വനംവ��ിെല ഏെത�ി�ം ജീവന�ാ�  നിയമനടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ
എ�ം ഏെത�ി�ം ജീവന�ാ� സീനിേയാറി�ി �നഃ�ാപി� നടപടിെ�തിെര
വനം വ��ി�  പരാതി ന�കിയി�േ�ാ എ�ം,  ന�കിയി�െ��ി�  വ��്
എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീ.  ബാ�രാജ�  പി��െട ത�ികമാ�െ� �ട��� സീനിേയാറി�ി
�നഃ�മീകരണ�മായി ബ�െ��് വിവരാവകാശ നിയമ�കാരം എ� േപരാണ്
അേന�ഷണം നട�ിയി��െത�ം അതി� എ� മ�പടിയാണ് വ��തല�ി�
ന�കിയി��െത�ം പക��സഹിതം വ��മാ�േമാ;

(സി) �ീ.  ബാ�രാജ�  പി��െട സ��ീസ് വിഷയ�മായി ബ�െ��് ��പ്
ഏെത�ി�ം േകാടതി നടപടിക� ഉ�ായി�േ�ാ എ�ം ഇ� സംബ�ി��ായ
േകാടതി ഉ�രവ് എ�ായി��െവ�ം പക��സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ീ.  ബാ�രാജ� പി��് സമാനമായി ത�ിക മാ��മായി ബ�െ��് എ�
അേപ�ക�  ലഭി�ി�െ��ം ഇതി�  വ��തല�ി�  എ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�െത�ം വ��മാ�േമാ?

കാടി�ണ�വ് നാടി�ണ�വ് പ�തി

3916. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാടി�ണ�വ് നാടി�ണ�വ് പ�തി �കാരം വയനാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം
ഊ�കെളയാണ് ഉ�െ���ിയിരി��ത് എ�തിെ� നിേയാജക മ�ലം
തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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ബേയാ�ി�്സ്

3917. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, പാേലാട് രവി
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനം വ��് ബേയാ�ി�്സ് എ� �ചാരണ പരിപാടി
സംഘടി�ി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

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

(സി) നഗര�ളിെല ൈജവൈവവിധ� സംര�ണ�െള�റി�് ജന�െള
േബാധവ��രി�ാ�  എെ��ാം കാര��ളാണ് പരിപാടിയി�
ഉ�െ���ിയി��ത്; വിവരി�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം?

പ�യ�മിയിെല മര�ൾ െവ�ിമാ��ത് തട��തിെനതിെര നടപടി

3918. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�േളാ�േച��� പ�യ�മിയി�  നി�ം ക�ഷക�  വ�പിടി�ി� �ാവ്
ഉ�െ�െട�� മര�� െവ�ിമാ��തിന് വനം വ��് അനാവശ�മായി തട�ം
നി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�, ആയത് പരിഹരി�വാ�
എെ�ാെ� നടപടിക� ഉ�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാലവ�ഷെ��തികളി� കട�ഴകിയ പ�യ �മിയിെല മര�� െവ�ിമാ��തിന്
വ��് എതി� നി���ത്,  ൈവദ�തി �നഃ�ാപി��തി�ം േറാ�ക�
ഗതാഗത േയാഗ�മാ��തി�ം തട�മാ��ത് പരിഹരി�വാ�  എെ�ാെ�
നടപടിക� ഉ�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മര��  ഒ�മി�ാെത,  തരി�ായി പ�യം ലഭി� �ല�് ക�ഷക�  വ�്
പിടി�ി�� മര��  െവ��തിന് അധികാരമിെ��് ചില പ�യ�ളി�
േരഖെ���ിയി��ത് തി��വാ�ം ക�ഷകെര സഹായി�� നടപടിക�
ഉ�ാ�വാ�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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വനവി�തി�ം ൈജവസ��ം വന�മി ൈകേ���ം

3919. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാന�ിെ� വനവി�തി�ം
ൈജവസ��ം വ��ി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഏ��ം ��ത� വനവി�തി�� ജി�ക� ഏെത�ാം ;
(സി) വന�മി ൈകേ�റിയത് സംബ�ി�് എ� േക�ക�  നിലവി��്  ;

ജി�ാടി�ാന�ി�� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� വനം ൈകേ���� ഒഴി�ി� ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഇ) സ�കാര� വ��ിക� വന�മി ൈകവശം വ�ിരി�� എ� േക�ക� പാല�ാട്
ജി�യി�െ��് വ��മാ�േമാ  ;  ഓേരാ േകസിെ��ം കാലിക �ിതി
വ��മാ�ാേമാ ?

കാ��ഗ�� �ഷി നശി�ി��

3920. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ഗ��  നാ�ിലിറ�ി �ഷി നശി�ി�ക�ം മ�ഷ�ജീവന്
ഭീഷണി��ാ�ക�ം െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  �െ��ം ഇ�ാ�
രീതിയി� കാ��ഗ�� നാ�ിലിറ�ാ� ഉ�ായ കാരണം അറി�േമാ;

(ബി) കാ�പ�ി ഉ�െ�െട�� �ഗ��  നാ�ിലിറ�ി �ഷി നശി�ി�ാ�  ഇവെയ
െകാ�ാ�  ക�ഷകന് അ�വാദ�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിന് എെ��ി�ം
നിബ�നക�  ബാധകമാേണാ;  ആെണ�ി�  എെ�ാെ� നിബ�നകളാണ്
ക�ഷക� പാലിേ��ത്;

(സി) നാ�ിലിറ�ി �ഷി നശി�ി�ാ� �മി� കാ��ഗ�െള െകാ�തിന് കഴി� ഒ�
വ�ഷ�ിനിെട ക�ഷക�െട േപരി� േക�് രജി�� െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�
എ� േപ�െ�തിെര ഇ�ര�ി� േക�് എ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാ�കടിേയ�് ചികി� േത��വ��് ചികി�ാ സഹായം
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3921. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പാ�കടിേയ�് ചികി� േത��വ��് ചികി�ാ െചലവ് വനം വ��് �േഖന
അ�വദി�െകാ���തിന് വ�വ��േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ�
മാനദ���ം വിശദാംശ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വയ�കളി�ം മ�ം പണിെയ��� പാവെ�� െതാഴിലാളിക��ാണ് മി�േ�ാ�ം
പാ�കടിേയ���ത് എ�ത് കണ�ിെല��് ഇവ�െട ചികി�ാ െചലവ്
വനം വ��് വഹി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  സ�ീകരി�െമ�ി�
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വനപരിപാലന�ി� നിേയാഗി�െ��ി�� ഉേദ�ാഗ��െട ആവശ��ൾ

3922. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനപരിപാലന�ിന് നിേയാഗി�െ��ി�� ഉേദ�ാഗ���്
േതാ��െ�െട�� യാെതാ� ആ�ധ��ം ന�കിയി�ി� എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വനം െകാ��ാ�െട�ം,  മാഫിയക�െട�ം വനംെകാ� അവസാനി�ി�വാ�
ശ�മായ സ�ീകരണ��ം നടപടിക�ം അനിവാര�മാെണ�ിരിെ�,  വനം
വ��് ഉേദ�ാഗ���് ഫല�ദമായി �വ��ി��തി�ം �ത�നി��ഹണം
കാര��മമായിി നി��ഹി��തി�ം ആവശ�മായ ആ�ധ��ം വാഹന��ം
ഉടനടി അ�വദി�് ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �മകര�ം ജീവ� പണയെ���ി���മായ വന സംര�ണ �വ��ികളി�
ഏ�െ��� വനം വ��് ഉേദ�ാഗ���്ന��� വളെര ��മായ റി�്
അലവ�സ് വ��ി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വന േമഖലയി� വ�ാജമദ� വാ�്, വനേമഖലയിെല േറാ�കളി� �കവലി എ�ിവ
കാര��മമായി �തിേരാധി��തിന് വനം വ��ിെല േഫാറ��  �ത��
ഉേദ�ാഗ���് അധികാരം ന��വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ദിവസേവതനാടി�ാന�ി� േജാലി േനാ�� വാ��മാ��് ശ�ളം

3923. �ീ.െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) NMPB �ീമി� എ� �പയാണ് ഈ വ�ഷം വനം വ��ിന് അ�വദി�ി��ത്;
(ബി) ��ത �ക വിവിധ വനം ഡിവിഷ�കളിേല�് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) വീതി� ന�കിയി�ിെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�  ഈ �ീമി�  േജാലി േനാ�� വാ��മാ��്
ശ�ളം െകാ��വാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

��� ജി�യി� ആനെ�ാ�് മ�സിയം

3924. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വനം വന�ജീവി വ��ിെ� സംര�ണ�ി�  എ� ആനെ�ാ�ക�
��ി���്; അവ എവിെടെയ�ാമാണ് ��ി��ത്;

(ബി) േഫാറ�് േ�ഷ�കളി� ആനെ�ാ�് ��ി��േ�ാ; അവിെട േ�ാങ് �ം
അട��ളള സംര�ണ സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� ആന േ�മികെള�ം,  ആഭ��ര വിേദശ �റി�കെള�ം ഒ�
േപാെല ആക�ഷി�� തര�ി�, ആനെ�ാ�് മ�സിയം,  ���  ജി�യി�
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� നാ�ാനക�

3925. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വനം വന� ജീവി വ��ിെ� കണ�ി�  സം�ാന�് എ� നാ�ാനക��്;
ഇതി� 60 വയ�് കഴി� എ� നാ�ാനക��്;

(ബി) 60  വയ�് കഴി� നാ�ാനകെള എ��ളളി�ി�ാ� പാടി� എ�് ആനിമ�
െവ�െഫയ� േബാ�ഡ് ഓഫ് ഇ�ഡ��െട നി�േ�ശം ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത നി�േ�ശം ക�ശനമായി പാലി���് എ�് ഉറ� വ��ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശംം വ��മാ�ാേമാ?

124 of 151 Sunday 07 December 2014 04:04 PM



കാ�ാനക�െട�ം വന��ഗ��െട�ം ആ�മണം

3926. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല ����, അ��ഴ,  മലയാ��
പ�ായ�കളിൽ കാ�ാനക�െട�ം വന��ഗ��െട�ം ആ�മണം �ലം
ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം േനരി�� ഭീഷണി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് എം.എ�.എ.�ം പ�ായ�് �സിഡ�ം
ന�കിയ നിേവദന�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

കാ��ഗ�� ജനവാസേക��ളി� �േവശി��ത് തടയാ� നടപടി

3927. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനവാസേക��ളിേല�് കാ�പ�ി,  �ര�് �ട�ിയ വന�ജീവിക�
അതി�മി�് കയറി ജന�െള ആ�മി�ക�ം കാ�ഷിക വിളക� നശി�ി�ക�ം
െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�േമാ;

(ബി) അ��കാല�ായി കാ��ഗ��  ��തലായി നാ�ിേല�ിറ��തിെ�
കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക വിളക�  ന�െ���വ��ം,  വന��ഗ��െട ആ�മണ�ളി�
പരിേ����വ��ം എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ന��െത�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) ആ�മണകാരികളായ വന��ഗ��  നാ�ിലിറ�േ�ാ�  അവെയ
െകാ��തിേനാ േനരി��തിേനാ വ�വ��േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

കായ�, തടാക��, ച��ക� എ�ിവ കേ�റി�ളള നി��ാണ �വ��ന��

3928. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കായ�, തടാക��, ച��ക� എ�ിവ കേ�റി വ� േതാതി�
നി��ാണ �വ��ന��  നട����ലം ഉ�ായി�� പാരി�ിതിക
���െള �റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഏത്ഏജ�സിയാണ് പഠനം
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നട�ിയത്; കെ���ക� എെ��ാമായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ?

മംഗളവനം പ�ി സേ�തം

3929. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല മംഗളവനം പ�ി സേ�തെ�
പരി�ിതി ��ബല/ബഫ�  േസാ�  ആയി �ഖ�ാപി���മായി ബ�െ��്
നാളി�വെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) മംഗളവനം പ�ി സേ�ത�മായി ബ�െ�� 8261/D2/2012, 12881/D2/2012

(വനം-വന�ജീവി വ��്)  എ�ീ ഫയ�ക�െട ����പം ഇലേ�ാണിക്/CD

/േപ�� �ി�് എ�ിവയിേലെത�ി�ം �പ�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പരി�ിതി വ��് അ�മതി നിേഷധി� വ�വസായ �ാപന��

3930. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ക�ിേ�ാട് വ�വസായ േമഖലയി�  പരി�ിതി വ��്
അ�മതി നിേഷധി� എ� വ�വസായ �ാപന��  ഉ�്;  അവ ഇേ�ാ�ം
�വ��ി�� കാര�ം ��യി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം വ�വസായ �ാപന���ാണ് േ�ാ�് െമേ�ാ ന�കിയത്; എ�്
കാരണ�ാലാണ് െമേ�ാ ന�കിയത്;  ��ത �റ�ക�  ടി �ാപന��
പരിഹരി�േമാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ക�ിേ�ാടിെല വ�വസായ �ാപന��  പരി�ിതി�് ഏെത�ാം
തര�ിലാണ് േദാഷം െച��ത്;  വിശദീകരണം ന�കാേമാ;  അ�
പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

വനേമഖല� �റ�� ൈജവൈവവിധ� സംര�ണം

3931. �ീ.െക.�രളീധര�
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വനേമഖല�് �റ�� ആവാസ�ല�ളിെല ൈജവൈവവിധ�ം
സംര�ി��തിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����ം �വ��നരീതി�ം എെ��ാമാണ്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ഏെത�ാം ഏജ�സിക�െട സഹായേ�ാെടയാണ് പ�തി നട�ാ��ത്;
വിശദമാ�േമാ?

�ാ�ി�് കവ�ക�ം �ാ�ക�ം �ീേറാേഫാം േ��ക�ം, ഉപേയാഗി��തിെനതിെര

3932. �ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാപാര�ാപന�ളി�, �േത�കി�ം വ�ാലയ�ളി�, �ണി�ര��
വാ�േ�ാ�  അവ �ാ�ി�് കവ�കളി�  ന���തി�പകരം
�ണിസ�ികളി�  ന���തിനാവശ�മായ േബാധവ��രണ�ം
നിയമനി��ാണ�ം നട�േമാ;

(ബി) ആേഘാഷേവളകളി�ം മ� ചട�കളി�ം �ാ�ി�ം,  �ീേറാേഫാം േ��ക�ം,
�ാ�ി�് �ാ�ക�ം ഉപേയാഗി��തിെനതിെര േബാധവ��രണ�ം
മാ��മ�ൾ വഴി �ചരണ�ം നട��തിനാവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ബേയാഡീ�ഡബി�  അ�ാ� ��്,  േ�ീേറാഫാം,  �ാ�ി�് കവ�ക�,
�ാ�ി�് �ാ�ക�, െത�േ�ാേ�ാ�  �ട�ിയവ�് ഉയ�� നി�തി
ഏ�െ����തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��െ�രിയാ� ഡാമിെല ജലനിര�ം പാരി�ിതിക ����ം

T *3933.�ീ.സി.ദിവാകര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, പി.തിേലാ�മ�
,, െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��െ�രിയാ�  ഡാമിെല ജലനിര�് ഏ��ം ഉയ�� േതാതി�  എ�ിയ�
വന�ജീവി സേ�ത�ി��െ�െട വ�  പാരി�ിതിക ����  ഉ�ാ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ ����  തട��തിന് എെ��ി�ം
പ�തിക�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
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'േടാ�� ഫിസി�� ഫി�്നസ്' േ�ാ�ാം

3934. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'േടാ��  ഫിസി��  ഫി�്നസ്'  േ�ാ�ാം ഏെത�ാം ഏജ�സിക�െട
സഹായേ�ാെടയാണ് ഇത് �ാവ��ികമാ�ിയത്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(ബി) പ�തി�െട �ധാന കെ���ക� എെ�ാെ�യായി��; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത കെ���ക�െട അടി�ാന�ി�  എെ��ാം �ട�നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

േദശീയ െഗയിംസ്

3935. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിെ� നട�ി�മായി ബ�െ��് ഇ�വെര എ� �പ
െചലവഴി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െഗയിംസിെ� ഭാഗമായി നാഷണ�  മീഡിയാ െസ��  �ാപി�ാ�
ഉേ�ശി��ത് എവിെടയാെണ�ം ഇതി�േവ�ി എ� �പ െചല�വ�െമ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) മീഡിയാ െസ��  ച�േശഖര�  നായ�  േ�ഡിയ�ിെല ഒളിംപ�ാ ഹാളി�
നി��ി�ാ� എെ��ി�ം തട��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം ��് ��ിെ� �ഫ് േടാ�് ���ി പണി��തി�ം ലി�്
�ാപി��തി�ം േദശീയ െഗയിംസിെ� ഫ�ി�  നി�ം എെ��ി�ം �ക
െചലവഴി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

റവന� ജി�ാ തല�ി� പെ���� കായിക താര���് േ��സ് മാ��്
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3936. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റവന� ജി�ാ തല�ി� പെ���� കായിക താര���ം ര�്
ശതമാനം േ��സ് മാ��് ന��� കാര�ം സ��ാരിെ� സജീവ
പരിഗണനയി�േ�ാ ; അ�േപാെല സം�ാനതല�ി� ഒ�ാം �ാന�ാ��്
ഏഴ് ശതമാന�ം ര�ാം �ാന�ാ��് ആറ് ശതമാന�ം ��ാം
�ാന�ാ��് അ�് ശതമാന�ം നാല് �ത�  എ�് വെര �ാന�ാ��്
നാല് ശതമാന�ം േ��സ് മാ��് ന��� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ ;

(ബി) േ�ാ��സിന് േ��സ് മാ��് ന���തിെ� ഘടനയി�  �നപരിേശാധന
വ���തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) റവന� ജി�യി� സ�ാന�ഹ��് ക�ാഷ് അവാ�ഡ് ന��� കാര�ം സ��ാ�
പരിഗണി�േമാ ?

േഗാ�ഫ് �റിസം ഏർെ���ാൻ നടപടി

3937. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േഗാ�ഫിന് വള��ാസാധ�തക� ഉേ�ാെയ� കാര�ം സ��ാ�
പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) പരിേശാധി�ി�ി�ാെയ�ി� ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) സം�ാന�് േഗാ�ഫ് �റിസ�ി�� സാധ�തക� ഉേ�ാ ;

(ഡി) ഇ�ാെയ�ി� ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഇ) സം�ാനെ� ഹി�  േ�ഷ�കളി�  ��ത�  േഗാ�ഫ് േകാ�ക�
ആരംഭി�� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ ?

തലേ�രി നഗരസഭാ േ�ഡിയ�ിെ� നവീകരണം

3938. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നഗരസഭാ േ�ഡിയ�ിെ� നവീകരണം സംബ�ി� �വ��ിക�
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ��ത �വ��ി�ായി വിവിധ ശീ�ഷക�ളിലായി എ� �ക
നീ�ിവ�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� എ� �ക�െട �വ��ിക��് ഇതിനകം ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േ�ഡിയ�ിെ� നവീകരണ�മായി ബ�െ��് ഇതിനകം ഏെത�ാം
�വ��ിക�  ���ീകരിെ��ം ബാ�ി �വ��ിക�  എ�േ��്
���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ��ത �വ��ി�ായി നിലവി�  ന�കിയ ഭരണാ�മതി�െട പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചാല�ടി പന�ി�ി െമേ�ാറിയ� ഗവ�െമ�് േകാേളജിെല േ�ഡിയം നവീകരണം

3939. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി പന�ി�ി െമേ�ാറിയ�  ഗവ�െമ�് േകാേളജി�  �ഷറി നിേ�പ
സമാഹരണ ഫ�് ഉപേയാഗി�് നി��ി� േ�ഡിയ�ി� ഗ�ാലറി�ം സി��ിക്
േ�ാറിം�ം അട��� സൗകര��� ഏ�െ����തിനായി സ��ാ� നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി സമ��ി�ി�� അേപ�യി�  സ��ാ�  അടിയ�ിര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േകാതമംഗല�് േ�ാ��സ് േകാം��് നി��ി��തിന് നടപടി

3940. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന  -  േദശീയ ��  കായിക േമളകളി�  മിക� �കടനം നട��
േകാതമംഗലെ� ��ക�െട മികവ് പരിഗണി�് വിദ�ാ��ിക��്
അ��േദശീയ നിലവാര�ി�� പരിശീലനം ന��� തര�ി�
േകാതമംഗല�് േ�ാ��സ് േകാം��് നി��ി��തിന് നടപടി ഉ�ാ�േമാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെ� അഭിമാന കായികതാര�െള വാ�െ���� േകാതമംഗലെ�
��ക��ം കായികാ��ാപക��ം �േത�ക സാ��ിക സഹായ��
ന���തിന് നടപടി ഉ�ാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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േ�ാ��്സ് േകാം��് നി��ി�� പ�തി

3941. �ീ.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) സം�ാന�് തീയ��കേളാട് േച��് േ�ാ��്സ് േകാം��് നി��ി��
പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�് എ�കാരമാണ് വിഭാവനം െച�ി��ത്;  വിഭവ
സമാഹരണം എ�കാരമാണ്; വിശദാംശ�� ന�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �ാവ��ികമാ��തിന് ഇ�വെര ൈകെ�ാ�ി��
നടപടിക� എെ��ാമാണ്?

��രി��-നട�ാവ് വലിയ െകാ�� ൈമതാനിയിെല സി��ി�് ട�ഫ് െ�ൗ�്
നി��ാണം

3942. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ��രി��-നട�ാവ് വലിയ െകാ�� ൈമതാനിയി�
അ�വദി� സി��ി�് ട�ഫ് െ�ൗ�് നി��ാണ �വ��നം എ�ാരംഭി�ാ�
കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േ�ഡിയ��െട �ന:��ാരണം

3943. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ േ�ഡിയ��െട �ന:��ാരണ�ിന് േ�ാ��സ് വ��മായി
ബ�െ��് ധനസഹായം അ�വദി��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തിന് േശഷം എ� േ�ഡിയ��െട
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�ന:��ാരണ�ിന് ഫ�ക�  അ�വദി�;  ജി�തിരി�് വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േ�ഡിയ��െട �ന:��ാരണ�ിന് ഇനി�� നടപടി �മ��
വിശദമാ�േമാ?

35-� േദശീയ െഗയിംസ്

3944. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 35-� േദശീയ െഗയിംസിന് ഓേരാ േ�ഡിയ�ി�ം നട�� കായിക ഇന��
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

അ�� േഗാപാല��� ക�ി�ി റിേ�ാ��്

3945. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മലയാള സിനിമാേമഖലെയ�റി�് പഠി�് മാ���ം പരി�ാര��ം �പാ�ശ
െച��തിനായി നിേയാഗി� അ��  േഗാപാല���  ക�ി�ി റിേ�ാ��്
ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് ലഭി�ത്;

(ബി) ഈ റിേ�ാ��്   പരിേശാധി�ക�ം ഇതിെല നി�േ�ശ��  നട�ിലാ�ാ�
തീ�മാനി�ക�ം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�� േഗാപാല��� ക�ി�ി റിേ�ാ��്ഏെത�ാം നി�േ�ശ�� എ� �ത�
നട�ിലാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

നിലവി�� സിനിമാ തീയ��കൾ ആ�നീകരി��തി�� പ�തി

3946. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സിനിമാ സംരംഭക��് നിലവി�� തീയ��കൾ വിഭജി��തി�ം
ആ�നീകരി��തി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല����ം സവിേശഷതക�ം എെ��ാമാണ്; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സംരംഭക��് എെ��ാം സാ��ിക സഹായ�ളാണ് പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം �ാരംഭ നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ ?

ഇ�� േ��് ബ�് സ��ീസ്

3947. �ീ.പി.തിേലാ�മ�
,, െക.രാ�
,, െക.അജിത്
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ�� േ��് സ��ീസ് നട��തിനായി �േത�ക �ാൻേ�ാർ�് േകാ��േറഷന്
പ�തി�േ�ാ;

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി -െവ�ാറ�ട് , പാേലാട് ഡിേ�ാകളിൽ നിർ�ലാ�ിയ
സ�വീ�ക�

3948. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െക.എസ്.ആർ.ടി.സി
െവ�ാറ�ട് ഡിേ�ായി� നി�ം ഓ�േറ�് െച�ി�� ഏെത�ാം സ��ീ�ക�
നി��ലാ�ി;  �തിയതായി ഏെത�ാം സ�വീ�ക�  ആരംഭി�;  വിശദമായ
പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െക.എസ്.ആർ.ടി.സി പാേലാട്
ഡിേ�ായിെല ഏെത�ാം സ�വീ�ക�  റ�ാ�ിെയ�ം ��യായി ഏെത�ാം
സ�വീ�ക� ആരംഭി�െവ��� വിശദമായ പ�ിക ന�േമാ;

(സി) ��ത ഡിേ�ാകളി�  നി�� സ�വീ�ക�  റ� െച�തത്
എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;
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(ഡി) എ�ാ സ�വീ�ക�ം ഓ�േറ�് െച��തിന് പര�ാ�മായ അ��ം എ�ം
ബ�ക� �തിയതായി ന��തി� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യാ�ിക��ായി ഇ��റ�െ�സ്

3949. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യാ�ിക��ായി ഇ��റ�സ് െസസ്
ഏ�െ����തിെ� നടപടി �മ�� ഏ� ഘ��ിലാണ്; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇ��റ�സ് െസസ് ഏ�െ���ക വഴി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യാ��ാ��്
എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ലഭ�മാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) എ� �ക�് �കളി�� ടി��ിനാണ് ഇ��റ�സ് െസസ് ഏ�െ���ാ�
ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) ��ത �ക�് താെഴ�� ടി��് യാ�ിക��് െസസിെ� ഭാഗമായ
ആ��ല��� ലഭ�മാ�േമാ?

േറാഡ് േസ�ി ഫ�്

3950. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, പി.സി. േജാ�ജ്
,, എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡ് േസ�ി ഫ�് ഉപേയാഗി�് നിലവി�  െച�വ��
���ിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��ത ഇന�ി�  �തിവ�ഷം ശരാശരി െചലവഴി�� �ക�െട
വിശദാംശ�ൾ ന�േമാ;

(സി) ��ത ഫ�് ഉപേയാഗി�െകാ�� ���ിക�െട േമാണി�റിംഗ്
എ�കാരമാണ് നി��ഹി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േറാഡ് േസ�ി ഫ�് ഉപേയാഗി�െകാ�� ���ിക�െട ഫല�ദമായ
നി��ഹണ�ിന് ജന�തിനിധിക�െട സഹകരണം ഉറ�വ��� വിധ�ി�
േമാണി�റിംഗ് സംവിധാന�ി� ആവശ�മായ േഭദഗതിക� വ��ാ� നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ?

ബാണാ�ര ഡാമിേല�് സ��ീസ് നട�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�്

3951. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നി�് പടി�ാറ�റ ബാണാ�ര ഡാമിേല�് സ��ീസ്
നട�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�് െമാത�ര വെര നീ��� സംബ�ി�
സാധ�താ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത സാധ�താ പഠന�ി�  കെ��ിയി�� �ധാന നിഗമന��
എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ��ലം ��ത സ��ീസ് ��ത�  ലാഭകരമാ�ാെമ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

ചര��ലി�ം യാ�ാ�ലി�ം �റ�ാ� നടപടി

3952. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപേ�ാളിയം ഉ�����് വില �റ��െ��ി�ം അതിന�സരി�്
ചര��ലി�ം യാ�ാ�ലി�ം �റയാതിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

എ�ി� എ�െകാ�ാെണ� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) വില�റ�ണെമ�െ��ി�  അ�ാര�ം സ��ാരിന്
തീ�മാനി�ാ��താെണ�് േലാറി ഉടമക� �ഖ�ാപി�തി�േശഷ�ം ചര��ലി
�റ�ാതിരി��ത് ജനേ�ാഹപരമാെണ� ആേ�പം പരിഗണി�േമാ ;

(സി) ചര��ലി�ം യാ��ലി�ം �റ�ാതിരി����ലം സ�കാര� ബ�ടമ��ം
��ടമക��ം വ�ലാഭം ലഭി�െമ� യാഥാ���ം കണ�ിെല��് ഇവ ര�ം
�റ�് ജന�െള സഹായി�വാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

െക. എസ്. ആർ. ടി. സി - സ�കാര�വ�രണം

3953. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക. എസ്. ആർ. ടി. സി സ�കാര�വ��രി��തിന് ആേലാചി��െ���
വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

െക. എസ്. ആർ. ടി.സി. യിൽ സി.എൽ.ആർ. ആയി േജാലി െച� ജീവന�ാ�െട
�ിരെ���ൽ

3954. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.  ആർ.  ടി.  സി.  യിൽ വ�ഷ�ളായി സി.എൽ.ആർ.  ആയി േജാലി
േനാ��വെര �രെ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� വ�ഷം േസവനം
െച�വെരയാണ് �ിരെ���ിയി�ളളത്;

(ബി) സി.എൽ.ആർ.  ആയി േജാലി േനാ�ിയി�ളളവെര �രെ���ിയി�ളള
ഉ�രവി�  ഉ�െ�ടാെത വി�േപായി�ളളവ�  ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇവെര
�ിരെ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െക. എസ്. ആർ. ടി.സി. യി� 25 വ�ഷമായി േജാലി േനാ�� സി.എൽ.ആർ.

ജീവന�ാെര �രിെ����തിന് അ�ഹത�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇവെര
ഉ�െ���ി ഉട� ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ?

െക. എസ്.ആർ ടി. സി. യിെല െപ�ഷ�

3955. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എ� റി�യ�  െച� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ജീവന�ാ�  നിലവി�  െപ�ഷ�
ൈക���െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിമാസം ടി ജീവന�ാ��് െപ�ഷ� ന���തിന് എ� �ക ആവശ�മായി
വ�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) നിലവി�  െപ�ഷ�കാ��് ന�കാ�  ആെക എ� �ക �ടി�ിക�െ��്
െവളിെ���േമാ;

(ഡി) 2011ഏ�ി�  മാസ�ി�  KSRTC  െപ�ഷ�കാ��് െപ�ഷ�  ഇന�ി�
എ� �ടി�ിക��ായി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െപ�ഷ�കാരി� െപ�ഷ� ലഭ�മാകാ�തിെന �ട��്
സാ��ിക �യാസം�ലം എ� േപ�  ആ�ഹത� െച�െത�ം എ� േപ�
സമര�ളി�ം മ�ം പെ���് �ഴ� വീണ് മരിെ��ം അറി�േമാ?
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െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭി�ാ�� �ക

3956. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ബാ��തക� ഇനിേമൽ സ��ാരിന് ഏെ���ാ�
സാധി�ി� എ�� വിവരം െെഹേ�ാടതിെയ അറിയി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
സാഹചര�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) സൗജന� യാ�ാപാ�ക�ം മ�് യാ�ാ ഇള�ക�ം അ�വദി� വകയി�
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് എ� �ക സ��ാരി� നി�ം ലഭി�ാ��് ;

(സി) ��ത �കെയ സാ�കരി�� കണ�ക�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.
ന�കിയി�േ�ാ ; ഉെ��ി� എ�ാണ് ന�കിയത്?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �� അധിക നി�തി

3957. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ  1990-�  40%  അധിക നി�തിയി�  (സ�ചാ�ജ്)
നി�ം ഒഴിവാ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  1997  �  ഇത്
�നഃ�ാപി�വാ�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� സാ��ിക �തിസ�ി േനരി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ അധിക
നി�തിയി� നി�ം ഒഴിവാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ;

(സി) നിലവി�  ഇ�ര�ി�  അധിക നി�തി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് അ�ാെത
േവെറ �ാപന���്േമ� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ അധിക നി�തിയി�  നി�ം ഒഴിവാ�ിയാ�
സ��ാരിന് ഉ�ാ�� നി�തി ന�ം സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െപ�ഷ� �ടി�ിക

3958. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി
െപ�ഷ�കാ� എ� േപ� ആ�ഹത� െച� എ�് അറി�േമാ;

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ം സാ��ിക �തിസ�ി�ം

3959. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�  ജീവന�ാ൪�് ശ�ള�ം െപ൯ഷ൯കാ൪�്
െപ൯ഷ�ം ന���ത് �ട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�് �തലാണ് എ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) വിപണിയി�  ഡീസ�  വില താേഴ�് േപായത് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.
�േയാജനെ���ിയി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി� എ�െകാ�്  ;  ഈയിന�ി� എ�
�ക ലാഭമായി��്;

(സി) �ാഫ് കാ൪ ഒാ�ം,  അനാവശ� സിവി�  േജാലിക�  എ�ിവ�്
നിയ�ണ�േള൪െ���ി െപ൯ഷകാെര�ം മ�് െതാഴിലാളികെള�ം
പ�ിണി�ി��ത് ഒഴിവാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യിെല എഫ് ആ�് സി.എ.ഒ ത�ികയി� നിയമനം

3960. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� ��കാല�ളി� എഫ് ആ�് സി.എ.ഒ ത�ികയി�
നിയമനം ലഭി��തിന് നി�യി�ി�� േയാഗ�തക� എെ��ാം;

(ബി) ഇേ�ാ�  ��ത ത�ികയി�  നിയമനം ലഭി��തിന് നി�യി�ി��
േയാഗ�തക� എെ��ാം; ഇേ�ാ� േയാഗ�തയി� ഇള�ക� വ��ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എെ��ാം ഇള�കളാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  ഇള� വ��ാ��ായ കാരണ��  എെ��ാെമ�
വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട സാ��ിക �ിതി

3961. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട സാ��ിക �ിതി വിശദമാ�ാേമാ  ;  ഇൗ
സ൪�ാ൪ അധികാര�ി� വ�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് എ� �ക
ധനസഹായമായി ന�കിയി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �കയാണ് �തിമാസ ശ�ളം,  െപ൯ഷ൯ എ�ിവ�ായി േവ�ത്;
ഇതിനകം എവിെടനിെ��ാം വാ�ക�  എ��ി��്;  ബാ��തക�  എ�;

�തിമാസം എ� �കയാണ് തിരി�ടേ��ത്, വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സാ��ിക �തിസ�ി കാരണം എ� െഷഡ�� െവ�ി�റ�  ;  ആെക എ�
ബ�കളാണ് സ൪�ീസ് നട��ത്;

(ഡി) 2010  �ത�  2014  വെര �തിമാസം എ� ബ�കളാണ് �തിയതായി
നിര�ിലിറ�ിയത്;  നിലവി���ിരം,  താ��ാലികം,  എം-പാന�
ജീവന�ാ�െട എ�ം എ�; വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െചയി� സ��ീസ്

3962. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര േമഖലയിെല യാ�ാേ�ശം പരിഹരി�ാനായി ആരംഭി� �ന��-
പ�നംതി�-റാ�ി-എ�േമലി വഴി ���യ�ി�ം െപാ����ി�ം
കാ�ിര��ി�ം ഉ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െചയി�  സ��ീസ് ഇേ�ാ�ം
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െചയി�  സ��ീസ് ആരംഭി�േ�ാ�  വിവിധ ഡിേ�ാകളി�നി�ം
അ�വദി� ബ�ക�െട എ��ം െഷഡ��ക�െട എ��ം എ�െയ�്
പറയാേമാ; നിലവി� ഇേത ��ി� വിവിധ ഡിേ�ാകളി� നി�ം എ� ബ�ക�
എ� െഷഡ��കളി� സ��ീസ് നട���് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ത�മായി ലാഭ�ി�  �വ��ി�ി�� ബ�ക�ം െഷഡ��ക�ം
െവ�ി�റ�വാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� ��് വ�ഷ�ിനിടയി�  ഇേത ��ി�െട ദീ�ഘ�ര സ�കാര�ബ�ക�
അ�വദി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��തായി എ� സ�കാര�ബസ് സ��ീ�കളാണ്
ഇ�ര�ി� അ�വദി�ിരി��ത് എ�് പറയാേമാ;

(ഇ) ��ത�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�  ഇേത ��ി�  അ�വദി�് െചയി�
സ��ീസ് കാര��മമാ�ാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?
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െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. റിസ�വ് ക��� റാ�് ലി�്

3963. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  റിസ�വ് ക��� റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�
��ത ലി�ി� നി�ം എ� േപ��് നിയമന ഉ�രവ് ന�കി, ജി� തിരി�ളള
കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ്,കാ��ാട് ഡിേ�ാകളി� എ� േപ��ാണ് നിയമന ഉ�രവ്
ന�കിയെത� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�ര�ക�  ൈക��ിയ എ� േപരാണ് കാ��ാട്,  കാസ�േഗാഡ്
ഡിേ�ാകളി� േജാലിയി� �േവശി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കാ��ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  ക���മാ�  ഇ�ാ�ത്
സ��ീ�ക�  �ട��തിന് കാരണമാ�� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െപ�ഷ�

3964. �ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െപ�ഷ� �ാ���റി െപ�ഷനാേണാ ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െപ�ഷ� സ��ാ� ഏെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. പാല�ാട്, വട�േ�രി ഡിേ�ാകൾ

3965. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. പാല�ാട്, വട�േ�രി ഡിേ�ാകളി� നി�ം ഈ വ�ഷം
എ� �തിയ സ��ീ�ക� ആരംഭി�;

(ബി) ഇതി� എ� അ�� സം�ാന സ��ീ�കളാണ് ഉ�ത്;
(സി) വട�േ�രി ഡിേ�ായി�  നി�ം ഈ കാലയളവി�  ഏെത�ി�ം സ��ീസ്

നി��ലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. പാല�ാട്, വട�േ�രി ഡിേ�ാക�െട നവീകരണ�ിന്
സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;
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(ഇ) ഉെ��ി� ഡിേ�ാ തിരി�് പ�തിക� വ��മാ�േമാ;

(എഫ്)ശബരിമല, ഉ�വ സീസ� എ�ിവ കണ�ിെല��് പാല�ാട്-���, ���-
െപാ�ാ�ി  (ആല��  വഴി)  എ�ീ ��കളി�  ��ത�  ബസ് സ��ീ�ക�
അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ��ാ�ക�

3966. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമാ�ര സ��ീ�ക�  തട��തിനായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ��ാ�ക�
�വ��ി��േ�ാ;  എ� ��ാ�കളാണ് ഇതി��ത്;  ഏെതാെ�;  ഈ
സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഈ ��ാ�ക� എ� വാഹന��
പിടി�;  പിടി� വാഹന��െട ഉടമ��െ�തിെര എെ�ാെ� ശി�ാ
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) സമാ�ര സ��ീ�ക�  തട��തിനായി ��ാ�ക�  �വ��ി��
�േദശ�ളി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട വ�മാനം വ��ി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ബാ��ത

3967. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ബാ��ത എ�െയ� െവളിെ���ാേമാ; ഏെത�ാം
ഏജ�സിക��് എ�വീതം �ക വാ�യിന�ി� തിരി�ട�ാ�െ�� കാര�ം
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) 2014-15 വ�ഷ�ി� നാളി�വെര ഏെത�ാം �ാപന�ളി�നി�ം എ� �ക
വാ�െയ��;

(സി) ��ത വാ� ഏെത�ാം കാര����ാ� െചലവഴി�ത്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വ�മാന�ം നിര�വ��ന�ം

3968. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട കഴി� നാ� മാസെ� വ�മാനം എ�
വീതമാെണ�ം  2013  -�  ഇേത മാസ�ളി�� വ�മാനം എ� യാെണ�ം
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) 2013-ന് നവംബറി� േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  നിര� വ��ന
നട�ാ�ിയി�േ�ാെയ�ം എ� ശതമാനമാണ് വ��ന വ��ിയെത�ം
വ��മാ�േമാ ;

(സി) കഴി� നാ� മാസ�ളി�ം  2013-െല ഇേത മാസ�ളി�ം
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� എ� െഷഡ��കളാണ് സ��ീസ് നട�ിയെത�ം
വ��മാ�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല െപ�ഷ�കാർ

3969. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പതിന�ായിരം �പ�െട �കളി�  െപ�ഷ�  വാ�� എ� െപ�ഷ�കാ�
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� ഉ�്;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� െപ�ഷ�കാ�െട െപ�ഷ� �ന� നി��യി�ാ�
ആേലാചന�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� ജീവന�ാ��് അദ� ഡ��ി/ൈല�് ഡ��ി

3970. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  നിലവി�  �നിയ�  അസി��് ഒഴി�കളി�  മ�്
ഓ�േറ�ിംഗ് വിഭാഗം ജീവന�ാ��് അദ� ഡ��ി/ൈല�് ഡ��ി �മവി��മായി
ന���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  േസവനമ��ി�� ജീവന�ാെര സംബ�ി�് വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) ഓ�േറ�ിംഗ് വിഭാഗം ജീവന�ാ� ഇ�ര�ി� േജാലി െച�േ�ാ� അവ�െട
േന�ർ ഓഫ് വർ�് മാ��� �ലം ക�ാളിഫയിംഗ് സ��ീസി�  ഇ�രം
സ��ീസ് ��ാ�  കഴിയി� എ� ച�ം െക.എസ്.ആർ.ടി  .സി  -യി�
പാലി�ാ�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� ന��� അദ� ഡ��ി  /ൈല�് ഡ��ിക� 6 മാസം കഴി�ാ�
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സ��ീസായി പരിഗണി�ാ�  പാടി� എ�് െക.  എസ്.ആ�.ടി.  2001-�
�റെ��വി� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ; പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ഉ�രവ് പി�വലി�ി�െ��ി�  അത് സംബ�ി� വിശദാംശ�ം,
ഉ�രവ് പി�വലി�ാ��ായ സാഹചര��ം വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� എ�ിക��ീവ് ഡയറ�� ത�ികയിേല�് �േമാഷ�

3971. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  നി�ിത േയാഗ�ത�� ഉേദ�ാഗ�രി�  നി�ം
എ�ിക��ീവ് ഡയറ��  ത�ികയിേല�് �േമാഷ�  ന�കണെമ�് േബാ�ഡ്
തീ�മാന�േ�ാ;  ഉെ��ി� ��ത തീ�മാനം നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
ഈ തീ�മാന�ി� എെ��ി�ം േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��  തീ�മാന�ി� വി��മായി എ�ിക��ീവ് ഡയറ��, ഇ�ഡ�ിയ�
റിേലഷ� മാേനജ� എ�ീ ത�ികകളി� െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� നിയമനം
നട�ാ�  അ�വാദം ന�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അെത�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്ആ�.ടി.സി.�് േവ�ി വാ�ിയ ബസ് േചസി�ക�

3972. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െക.എസ്ആ�.ടി.സി.�് േവ�ി
എ� ബസ് േചസി�ക� വാ�ിയി��് ; അതിന് എ� �ക െചലവായി ;

(ബി) ��ത േചസി�കളി�  എ�െയ�ം േബാഡി നി��ാണം ���ീകരി�്
സ��ീസിന് സ�മാ�ി ന�കി ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട ഏെത�ാം വ��് േഷാ�കളിലാണ് ��ത േബാഡി
നി��ാണം നട�െത�ം ഓേരാ വ��്േഷാ�ക�ം എ� വീതം ബ�ക�െട
േബാഡി നി��ാണം നട�ിെയ�ം േബാഡി നി��ാണ�ിന് ബസ് ഒ�ിന്
എ� �ക െചലവാെയ�ം െവളിെ���േമാ?

േറാഡ് �ാ�േ�ാ��് ആ�ഡ് േസ�ി ബി�
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3973. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
�ീമതി.ജമീല �കാശം
�ീ.സി.െക.നാ�
,, േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� േറാഡ് �ാ�േ�ാ��് ആ�ഡ് േസ�ി ബി�മായി ബ�െ��്ഡ�ഹിയി�
േച�� ഉ�തതല േയാഗ�ി�  േകരള�ിെ� �തിനിധിക�
പെ���ി��േവാ; ഉെ��ി� ആെര�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

ഓ�ിറ െക .എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ് �ാ�ഡ് െക�ിട നിർ�ാണം

3974. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിറ  KSRTC ബസ് �ാ�ഡിന് എം.എ�.എ ഫ�ി� നി�് അ�വദി�  25

ല�ം �പ�െട െക�ിട നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാണ്  ;  നിർ�ാണം
�ർ�ിയാ�ാൻ കാലതാമസം ഉ�ാ��തി�� കാരണെമ�ാണ്
;എ�േ��് െക�ിട നി��ാണം ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

�ീഡ് ഗവ�ണ� ഘടി�ി�ാ� നടപടി

3975. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം വാഹന���ാണ് �ീഡ് ഗവ�ണ� നി�ബ�മാ�ിയി��ത് ;
(ബി) �ീഡ് ഗവ�ണ�  നി�ബ�മാ�ിയി�� എ�ാ വാഹന�ളി�ം ആയത്

ഘടി�ി�ി�േ�ാെയ�് സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(സി) ഇെ��ി�  ഇത് പാലി�ി�ി�ാ� വാഹന��  കെ���തിന് സ��ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�� പ�ായ�ി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സേ�ഷ�മാ�� ഓഫീസ് നി��ാണം

3976. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  പ�ായ�ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  േ�ഷ�  മാ��  ഓഫീസ്
നി��ി�ണെമ�� പ�ായ�് അധികാരിക�െട നിേവദനെ��ട��്
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��ത ഓഫീസ് നി��ി��തിന് അ�വാദം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ന�കിെയ�ി� എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് ഇതിനായി നട�ിയി��ത്;
(സി) ��ത ഓഫീസ് നി��ി��തിന് ഏെത�ി�ം വ��ിെ� എതി��േ�ാ;

ഉെ��ി� ഏ� വ��ിെ� എ�് െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) ഈ തട���  മാ�ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  േ�ഷ�  മാ��  ഓഫീസ്
ആരംഭി��തി�� സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ് െട�മിന� കം േഷാ�ിംഗ് േകാം��്- നി��ാണ
�േരാഗതി

3977. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ് െട�മിന�  കം േഷാ�ിംഗ് േകാം��്
നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���ിയ �ാ�ം എ�ിേമ�ം അ�സരി�് ഇനി�ം ഏെത�ി�ം വ��കളി� നി�്
എ�.ഒ.സി.�ം അംഗീകാര�ം ലഭിേ���േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) നി��ാണ�മതല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി േനരി�് തെ� ഏെ����േ�ാ;

(ഡി) െട��  നടപടിക�  ���ീകരി�് എ�േ��് പണി ആരംഭി�ാ�
സാധി�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) �.ഡി.എഫ് സ��ാരിെ�  100  ദിന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ആരംഭി�ാ�
നി�യി�ി�� ബസ് െട�മിന�  കം േഷാ�ിംഗ് േകാം��് നി��ാണം
അന�മായി നീ��തി�� �യാസ��  �രീകരി��തി�ം നി��ാണം
എ��ം േവഗം ആരംഭി��തി�ം സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര� ബ�ക�െട ��� �ാ�് പദവി

3978. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സ�കാര�ബ�ക�  പല�ം ���  �ാ�് പദവിയിേല�്
ഉയ���ത് �ലം വിദ�ാ��ിക� അട���വർ�് ഉ�ാ�� ��ി��ക�
��യി� വ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം എെ��ാം ;

(ബി) ഓ�ഡിനറി ബ�കളി� നി�ം വിഭി�മായി എ�് സൗകര�മാണ് ഫാ�്/���
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ഫാ�്  /സ�കാര� ബ�ക�  ��ത�  ചാ��ക�  ഈടാ��തിന് പകരമായി
യാ��ാ��് ന���ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഫാ�ം/���  ഫാ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് മാ�ം
പരിമിതെ���ി�ം,െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �േവ�ി േദശസാ��രി� ��വ�
��ക�ം ഏെ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാഴേ�ാട് േറാഡ് �ന��രി��തിന് വനം വ��ിെ� �മി വി�െകാ��ാൻ നടപടി

3979. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���-െഷാ���  േറാഡിെല �ട��യായ അപകട���് കാരണമായ
വാഴേ�ാട് ജം�ഷനിെല െകാ�ംവളവ് ഒഴിവാ�ി േറാഡ് �ന��രി��തിന്
വനം വ��ി�  നി�ം �മി വി�കി�വാ�  െപാ�മരാമ�് വ��് അേപ�
സമ��ി�ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� േറാഡിെ� അപകടകരമായ അവ� ഒഴിവാ�ി േറാഡ് �ര�
ഉറ�ാ��തിന് േവ�ി െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അേപ� പരിഗണി�് �മി
വി� െകാ��വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�ഗതാഗത സംവിധാന�ിെല ബ�ക�െട വിവരം

3980. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ഗതാഗത സംവിധാന�ി� എ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക�ം എ�
സ�കാര� ബ�ക�മാണ് സ��ീസ് നട��െത�ം ഇത് എ� ശതമാനം
വീതെമ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  എ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി
ബ�കളാണ് ഉ�ായി��െത�ം അത് സം�ാന�് ആെക��
ബ�കളി� എ� ശതമാനമായി��െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) െക.എസ്.  ആ�.ടി.സി �െട വ�മാന�ി�  ബസ് ടി��ി�െട എ�
ശതമാനമാണ് ല��മി��െത�ം ഇത് ഏതാവശ��ളിേല�ാണ്
വിനിേയാഗി�ാ� ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ?
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���ാട് ഡിേ�ായിെല ഏക ���ഫാ�് ബ�ിെ� ��് മാ�ം

3981. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ���ാട് ഡിേ�ായിെല ഏക ���ഫാ�് ബ�് കഴി� ര�്
വ�ഷ�ാലമായി �ട��യായ ന��ി� ഓ�� കാര�ം അറി�േമാ;

(ബി) ലാഭകരമായ നിരവധി ��കളിേല�് മാ�ണെമ�് ആവ��ി��
എം.എ�.എ.�െട നി�േ�ശ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ലാഭം ലഭ�മാ�� ��ക�  അേനകം ഉ�ായി�ം ന�ം ഉ�ാ�� ��ി�  �ടി
സ��ീസ് നട��ത്എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള�ി� നി�� വാഹന���് ക��ാടകയിെല അധിക നി�തിനിര�്

3982. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��ാടകയിൽ �േവശി��തിന് േകരള�ി� നി�� വാഹന���് എ�
�പ വീതമാണ് നി�തി ഈടാ��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ക��ാടക�ി�  നി�ം മ�് അന� സം�ാന�ളി�  നി�ം വ��
വാഹന���് േകരള�ി� എ� �പ വീതമാണ് ഈടാ��ത് ;

(സി) ര�് സം�ാന�ളിെല�ം നി�തിയി�� വലിയ അ�രം പരിഹരി��തിന്
ക��ാടക സ��ാ�മായി ബ�െ��് നി�തി �റ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

അംഗപരിമിതരായവ��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യാ�ാ സൗജന�ം

3983. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  േബാ�ഡ് പരിേശാധന�െട അടി�ാന�ി�  അംഗപരിമിത��്
ന��� സ��ിഫി��ം തിരി�റിയ� കാ��ം സ��ാ� ആ��ല�����
ആധികാരിക േരഖയായി അംഗീകരി�ണെമ�് സാ�ഹ�നീതി വ��് സ��ല�
ഇറ�ിയി�ം അംഗപരിമിതരായ ��ിക�  ഉ�െ�െട��വ��്
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യാ�ാസൗജന�ം നിേഷധി��ത് ��യി� െപ�ി�േ�ാ;
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ആയത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�നാഗ��ി KSRTC േഷാ�ിംഗ് േ�ാം��്  .

3984. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി  KSRTC  േഷാ�ിംഗ് േ�ാം��ിെ� പണി ഇേ�ാ�  ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;  ആയ� എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�ാൻ
കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

വാഹന രജിേ�ഷ�ം ൈ�വിംഗ് ൈലസ൯�ം

3985. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് രജി�൪ െച� എ� വാഹന�� നിലവി�െ��് ജി� തിരി�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) എ� േപ൪ ൈ�വിംഗ് ൈലസ൯സ് കര�മാ�ിയി�െ��് ജി� തിരി�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ സ൪�ാ൪ അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ� േപ൪�് ൈ�വിംങ്
ൈലസ൯സ് ന�കിയി�െ��ം എ� േപ�െട ൈലസ൯സ് സെ��്
െച�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

കാല�ഴ�ം െച� വാഹന��െട നിേരാധനം

3986. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ� മലിനീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി 15 വ�ഷം കാല�ഴ�ം െച� വാഹന��
ഡ�ഹിയി�  നിേരാധി��േപാെല േകരള�ിെല പ�ണ�ളി�ം ഇ�
സംബ�ി�് ഗതാഗത വ��് വാഹന��െട രജിേ�ഷന് എെ��ി�ം
നിയ�ണം ഏ�െ���വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ി�  വിശദാംശ��
െവളിെ���ാേമാ;

വാഹന സ��ീസിംഗ്
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3987. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വാഹന സ��ീസിംഗ് സംബ�ി�് സ��ാ� തല�ി� പരാതി േക���തിന്
സംവിധാനം ഉേ�ാ ;

(ബി) സാേ�തിക പരി�ാനമി�ാ� വാഹന ഉടമകെള സഹായി�വാ�
സ��ീസിംഗ് സംബ�ി�് ��ത�  കാര��മമായ നിയമം െകാ�വ���
പരിഗണി�േമാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

പാചകവാതക വാഹന�ളി� ജി.പി.എസ്. �ര�ാ സംവിധാനം

3988. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, പി.എ.മാധവ�
,, െക.�രളീധര�
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാചകവാതകം െകാ� േപാ�� വാഹന�ളി� നി���ാ�� അ�ിബാധ�ം
വാതക േചാ���ം �ല��ാ�� �ര���  ഒഴിവാ�ാ�  േമാേ�ാ�  വാഹന
വ��് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി പാചകവാതക വാഹന�ളി�  ജി.പി.എസ് സംവിധാനം
ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ഈ സംവിധാനം വഴി വാഹന�െള നിയ�ി�ാ�ം നിരീ�ി�ാ�ം ക�േറാ�
��കളി�  എെ��ാം സ�ീകരണ��  ഒ��ാനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

കാ��ാട് േമാേ�ാ� െവഹി�ി� േകാം��്

3989. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ാട് േമാേ�ാ� െവഹി�ി� േകാം��് �ാപി��തി�� നടപടി ഏ�
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ിനായി ��ൈ� വിേ�ജി�െ��  10  ഏ��  �ലം
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അ�വദി� കി��തിന് കല���് ന�കിയ അേപ�യിേ��  നടപടിക�
സ�ീകരി�േവാ;

(സി) ഇതിന് ആവശ�മായ ഫ�് ലഭ�മാ��തി�� നടപടി�െട �േരാഗതി
വിശദീകരി�ാേമാ?

യാ��ാ�മായി െപേ�ാ� പ�കളി� നി�ം ഇ�നം നിറ�� വാഹന��െ�തിെര
നടപടി

3990. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) യാ��ാെര കയ�ിയതി�േശഷം വാഹന��  െപേ�ാ�  പ�കളി�  നി�ം
ഇ�നം നിറ�ാ� പാടി� എ� നിയമം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� ബസ് ജീവന�ാ�െട നടപടി യാ��ാ��് ��ി���ാ��
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  ഇ�രം വാഹന��െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്?

ഓേ�ാറി�ക��്അ�വദി�ി�� യാ�ാനിര�്,

3991. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  ഓേ�ാറി�ക��്അ�വദി�ി�� യാ�ാനിര�്,  സ�രി�ാ�
കഴി�� �രം എ�ിവ നി�യി�് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ ; പക��് ലഭ�മാ�േമാ
;

(ബി) േകാ��േറഷ�, ��സി�ാലി�ി,  പ�ായ�് എ�ി�െന ഓേരാ കാ�ഗറിയി�ം
അ�വദി�ി�� യാ�ാനിര�്,  സ�രി�ാ�  കഴി�� �രം ഇവ
എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
07-12-2014
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�േ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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