
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പതി��ാം സേ�ളനം

2015 മാ��്  9, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--346]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1 �ത� 82 വെര
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി

: 83 �ത� 148 വെര

ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി : 149 �ത� 262 വെര
വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി

: 263 �ത� 346 വെര

പിേ�ാ� വിഭാഗ���� എൻ.സി.എ ഒഴി�കൾ

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

(എ) �ട��യായി വി�ാപനം െച�ി�ം പിേ�ാ� വിഭാഗ���� എ�.സി.എ.

ഒഴി�കളിേല�് അേപ�കരിെ��ി�  ��ത ത�ികകളിെല നിയമന�മായി
ബ�െ��് വ��ത വ��വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് പി.എസ്.സി.�െട അഭി�ായം ആരാ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� എെ��ാം കാര��� ആരാ�ി��െവ�ം അതിന് മ�പടി ലഭിേ�ാ
എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� ആവശ�മായ �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െഎക�രാ� സഭ�െട �ര�ാരം

2. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
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,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

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

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

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഭരണരീതി പഠന വിേധയമാ�വാ�  �.എ�.ഡി.പി തീ�മാനി�തായി
അറിയാേമാ ;എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ?

മ�ര�ളി� പെ����തിന് കായികതാര���് അവധി

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

(എ) സം�ാന�് േദശീയതല�ി�  മിക� �കടന��  കാ�വ�� സ��ാ�
ജീവന�ാരായ കായികതാര���് മ�ര�ളി�  പെ����തി�ം
പരിശീലന���ം ആവശ�മായ അവധി അ�വദി�ാ�തായ പരാതിക�
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഇ�കാരം എ�
പരാതിക�  ലഭി�ി�െ��ം അവയിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം ലഭി�� അേപ�ക�  വ������ാ�ം ഉയ��
ഉേദ�ാഗ�തല�ി�ം നിരസി�ക�ം അ�കാരണം മിക� കായികതാര���്
അവ�െട കഴി�ക�  െതളിയി�ാ�� അവസരം ന�മാ���ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സ��ാ�  ജീവന�ാരായ കായികതാര���് മതിയായ അവധി
അ�വദി�ാ�� കാരണം ഉ�ാ�� ��ി��ക�  പരിഹരി�വാ�
ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പി.എസ്.സി. ഓ�ൈല� പരീ�ാ സംവിധാനം

4. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
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,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

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

ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���ൾ വിശദമാ�േമാ;

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

കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷ�

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

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം അ��ാപക�െട�ം േസവനേവതന
വ�വ�ക� പരി�രി��തി�ളള 9-� ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷെന എ�ാണ്
നിയമി�ത്,  ��ത ക�ീഷ�  സ��ാരിന് റിേ�ാ��് ന�കിയത് എ�ാണ്
എ�ീ വിവര�ൾ അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) 10-� ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷെന നിയമി�ി�് എ� മാസമായി:  ��ത
ക�ീഷെ� �വ��ന��  ഏ� ഘ��ിലാണ്  :10-� ശ�ള പരി�രണ
ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് എ�് അ�ഭവേവദ�മാ�ം എ�ീ വിവര�ൾ
വ��മാ�ാേമാ?

വികസന �വ�ന�െള സംബ�ി� ഉ�ര�ക�െട പക��ക�

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

(എ) നിേയാജക മ�ല�ിെല വികസന ���ന�െള സംബ�ി�
ഉ�ര�ക�െട പക��ക�  എം.എ�.എ.മാ��് ലഭ�മാ�ണെമ�
ഉ�ര��ായി�ം പല വ��ക�ം ഈ ഉ�രവ് പാലി�ാ�
ത�ാറാകാ�തിനെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഉ�രവിെന സംബ�ി�് െസ�േ�റിയ�ിെല തെ� വ��ക��്
അറിവി�ാ�തിനാ�ം അറി�� വ��ക� എം.എ�.എ.മാ��് ആ�ഖ ക�്
ത�ാറാ�കയാെണ�ം െവബ് ൈസ�കളി�  �സി�ീകരി�ം എെ��ാം
പറ�് പക��് ലഭ�മാ�ാ��ം പല വികസന പ�തിക�ം
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സമയബ�ിതമായി നട�ാ�� കാര��ി�  ��ി�� അനാവശ�
കാലതാമസം പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എം.എ�.എ.മാ�  �ഖാ�ിരം സമ��ി�െ��� നിേയാജക മ�ല�ളി�
നി�� വ��ിഗത അേപ�കളി� �റെ��വി�� ഉ�ര�ക�െട പക��ക�
എം.എ�.എ.മാ��് ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഡവിഡ് ലാലി എ�യാ��് ലഭി� ശി�

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

(എ) േസാഡാ��ിെകാ�ടി�് പ�ം താടിെയ�ം തക��് ��തര
പരിേ��ി�െവ�തി� മലയൻകീഴ് േപാലീസ് രജി�� െച� േകസിെല �തി
േഡവിഡ് ലാലി എ�യാ��് വിധി� ശി� എ�ായി��; ഈ ശി� ��ീം
േകാടതി ശരിെവ�ക��ാേയാ;

(ബി) ��ീം േകാടതി ശരിവ� ശി� പി�ീട് ഗവ�െമ�് ഇള� െച�ക��ാേയാ;

എ�ി� ഏത് ഉ�രവി�െട; ��ത ഉ�രവിെ� പക��് സഭ�െട േമശ�റ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ര�് വ�ഷം തടവി�� ശി� ഒ� ല�ം �പ പിഴ മാ�മാ�ാ��ായ കാരണം
എ�ായി��; ആ�െട ശിപാർശയിേ�ലാണ് സ��ാ� ഉ�രവ് ന�കിയത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േകസി� �തി എ� ദിവസം തടവി� കഴി�ക��ായി;  �തി�ം ഇ���
നാഷണ� േകാ��സ് പാ��ി�ം ത�ി�� ബ�ം അറിയാേമാ?

അഴിമതി ആേരാപണ വിേധയരായ മ�ിമാർ

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

(എ) �ഖ�മ�ി നിേയാഗി� മ�ിമാരി�  ഏെത�ാം വ��് മ�ിമാ�െ�തിെര
നിയമസഭയി�ം,  വിജില�സി�ം,  മ�് നിലയി�ം അഴിമതി ആേരാപണ��
ഉയ�� വ�ി��് ;

(ബി) ഏെത�ാം ആേരാപണ�െള �ട��് ഏെത�ാം മ�ിമാ� രാജിെവ�െകാേ�ാ,

മാ�ിനി��ിെ�ാേ�ാ അേന�ഷണം േനരി�ക��ായി ;

4 of 148 Sunday 01 March 2015 05:20 PM



(സി) ബ�െ�� മ�ിമാെര ത��ാന�് നി�ം മാ�ി നി��ി,
അേന�ഷണ�ി��രവി� േക�ക�  എ�  ;  ബ�െ�� മ�ിമാരി�  നി�ം
വ��് മാ�ിയത് ഏെത�ാം േക�ക�മായി ബ�െ���ിെ�ാ�ാണ്;

(ഡി) ഇേ�ാഴെ� മ�ിമാരി�  ഇ�രം ആേരാപണ�ിന് വിേധയരാകാ�വ�
ആെര�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ആ�ിത നിയമനം

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

(എ) കായം�ളം അസം�ി മ�ല�ി�  െച�ി�ള�ര �ാമപ�ായ�ി�
െകാ��ി കാരാ�യി� ഓലെക�ിയി� 24.10.2011 ന് ബലാ�സംഗം െച�
െകാലെ���ിയ വിധവയായ �ിത�െട മക�  വ�ഷ�് ആ�ിത നിയമനം
ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

അഴിമതി ആേ�പ��

10. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, വി.ശിവ���ി
,, വി.െച�ാമരാ��
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഴിമതിക�ം �മേ��ക�ം േനരി�് അറിയി�ാ�  �ഖ�മ�ി�െട ആഫീസി�
ഏ�െ���ിയ സംവിധാന�ിെ� �ണഫല�ം �വ��ന�േരാഗതി�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ചില മ�ിമാ� അഴിമതി നട�� എ� ആേ�പം ��മ�ി �ീ. ബാല��പി�
�ഖ�മ�ി�െട ��യി�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എേ�ാ�  ;  അതിേ��
സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) മ�ാെര�ാമാണ് ധനമ�ി �ീ. െക. എം. മാണിെ�തിെര േരഖാ�ലം ആേ�പം
ഉ�യി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) 2014  െസ�ംബ�  28  ന് �ഖ�മ�ി�െട ��യി�  െകാ�വ�ി��
വിവര�ളിൽ ഒ�ാണ് ബാ�ടമ ബി�രേമശ് ഉ�യി�ിരി��െത� �ീ.
ബാല��പി��െട  2015  ജ�വരി  10  െല �ശ�മാധ�മ�ളി�െട��
െവളിെ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ഇ) �ീ.  ബാല��പി� തേ�ാട് േനരി�് പറ�ി�� കാര���  എ�ാം
ബാ�േകാഴ േകസ് അേന�ഷി�� വിജില�സ് സംഘെ� �ഖ�മ�ി
അറിയി�ി�േ�ാ ;വ��മാ�ാേമാ ;

�ിഫ് ഹൗസി�െവ�� ആ�. ബാല��പിളള-�ഖ�മ�ി �ടി�ാ�

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

(എ) �.ഡി.എഫ്.  േനതാ�ം,  ��  മ�ി�മായ �ീ ആ�. ബാല��പിളള  2014

െസ��ംബ�  28  ന് �ിഫ് ഹൗസി�െവ�് ബ�.  �ഖ�മ�ിെയ േനരി�
കാ�ക�ം ധനകാര�വ��് മ�ി ബ�ജ�ിെ� മറവി�  േകാഴ
വാ��തിെന�റി�് പരാതിെ��ക�ം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) �.ഡി.എഫ് േനതാവ് �ഖ�മ�ിെയ േനരി� ക�് തെ� മ�ിസഭയിെല ഒ�
അംഗ�ിെനതിെര ��യി�െ���ിയ സംഗതികളിേ�� �ഖ�മ�ി സ�ീകരി�
�ട�നടപടി എ�ായി��?

ആറ�ള വിമാന�ാവള�ിന് പാരി�ിതികാ�മതി

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

(എ) ആറ�ള വിമാന�ാവള�ിന് പാരി�ിതികാ�മതി
ന�കണെമ�ാവശ�െ��്െകാ�് �ഖ�മ�ി പരി�ിതി വ��് മ�ി�് ക�്
ന�ിയി��ായി��േവാ  ;  എ�ിൽ ��ത ക�ിെ� പക��് സഭ�െട
േമശ�റ�് വ�ാേമാ ?

ഐഡിയാസ് സംവിധാനം

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

(എ) ഐഡിയാസ് സംവിധാനം വഴി പരാതി�ാരന്/ഹ�ജി�ാരന് ഫയ�  ന��
എസ്.എം.  എസ്.  വഴി ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?
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േസാളാ� �ഡീഷ�� ക�ീഷ� അേന�ഷണ പരിധി

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

(എ) േസാളാ�  ത�ി�് േക�മായി ബ�െ�� �ഡീഷ��  ക�ീഷെ� അേന�ഷണ
പരിധിയി�  �ഖ�മ�ിെയ�ം �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസിെന�ം
ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അേന�ഷണ�ിെ� േടംസ് ഓഫ് റഫറ�സി�  �ഖ�മ�ി�ം ഓഫീ�ം
ഉ�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� സ��ാരിെ� നിലപാട് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

��തായി ��ി� ത�ികകൾ

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

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം എ� ത�ികക� ��തായി
��ി�െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) വിവിധ വ��കളി�ം, �ാപന�ളി�ം ��തായി ��ി� ത�ികക�െട േപ�ം
എ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ ത�ികക� ��ി�ത് വഴി സ��ാരിന് അധിക ബാ��ത ഉ�ായി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ എ�?

െപ�ഷ� �ായം

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

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ�െട�ം, അധ�ാപക�െട�ം െപ�ഷ� �ായം ഉയ��ാ�
സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് സ��ാ�, അ��-സ��ാ� �ാപന�ളിെല െപ�ഷ��ായം
എ�യാെണ�് ഇനം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ ?

േപ�ണ� �ാഫ് നിയമന�ി�� നിയമവ�വ�ക�
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17. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� ച�ം അ�സരി�് �ഖ�മ�ി,  മ�ിമാ�, ഗവ�െമ�് ചീഫ് വി�്
എ�ിവ�െട േപ�ണ� �ാഫി� ഏെത�ാം ത�ികകളിലായി എ� േപെര വീതം
നിേയാഗി�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബ�െ�� ച���െട ഓേരാ പക��് സഭ�െട േമശ�റ�് വ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  ജീവന�ാ��� എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് േപ�ണ�  �ാഫ്
അംഗ���് നിലവി� ന�കാതിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െപ�ഷ� �ായവ�ധന

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

(എ) സം�ാന�് െപ�ഷ�  �ായവ�ധന പരിഗണനയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ആെക എ� സ��ാ�  ജീവന�ാ�ം അധ�ാപക�മാണ്
നിലവി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി� �ീക�േട�ം ��ഷ�മാ�േട�ം
എ�ം െവേ�െറ െവളിെ���ാേമാ;

(സി) 2015  മാ��് �ത�  ഡിസംബ�  വെര എ� സ��ാ�  ജീവന�ാ�ം
അധ�ാപക�ം വിരമി�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ?

അഴിമതി�ം �മേ��ം - പരിഹാര മാർ��ൾ

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

(എ) അഴിമതി�ം �മേ��ക�ം സംബ�ി� വിവര�� പരിഹരി�ാ� �ഖ�മ�ി�െട
ആഫീസി�  �ത�ക സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�
�ഖ�മ�ി�െട �ഖ�ാപനം എ� �തലാണ് നട�ി� വ��ിയത്;

(ബി) ��ത സംവിധാനം വഴി നാളി�വെര അഴിമതി�ം �മേ��ക�ം സംബ�ി�
എ� വിവര�� ലഭി�ക��ായി; �ട� നടപടിക� സ�ീകരി� പരാതിക�െട�ം
ശി�ി�െ��വ�െട�ം എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം മ�ിമാ�െ�തിെര �ഖ�മ�ി�് പരാതി ലഭി�ക��ായി;  േനരി�
ക�് ഉ�യി� പരാതിക�  എ�യാെണ�ം ഏെതാെ�യാെണ�ം
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വ��മാ�ാേമാ ?

േപ�ണ� �ാഫി� നിയമി�� വർ�് അ�ഹതെ�� മിനിമം ശ�ളം .

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

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  നി�ം േപ�ണ�  �ാഫി�  നിയമി��വെര
സംബ�ി� െ�ഷ��  ��സി�  കാലാ��തമാ�ം വ��ാ�തിനാ�
െച�� േജാലി�് അ�ഹതെ�� മിനിമം ശ�ളം േപാ�ം
നിേഷധി�െ���തായി,  �ൈലമാ�  �ത�േപ�  ന�കിയ പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േജാലി െച�� ത�ികയി� അ�ഹമായ മിനിമം േവതനെമ�ി�ം ലഭി�ാ�ളള
അവ�െട അേപ� അ�ഭാവ���ം പരിഗണി�േമാ ;

പ�ിമഘ� സംര�ണ റിേ�ാ��്

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

(എ) പ�ിമഘ� സംര�ണ�ി�േവ�ി േക�സ��ാ�  ത�ാറാ�ിയ ഗാ�ഗി�-
ക�രിരംഗ� റിേ�ാ��കളി� ഏത് റിേ�ാ��ാണ് നട�ാ��െത�റിയി�േമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��് നട�ാ�േ�ാ� സം�ാനെ� എ� വിേ��കളിെല എ�
ജന�െളയാണ് ബാധി��െത�് കണ�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�െയ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) റിേ�ാ��് നട�ാ�േ�ാ� ഈ േമഖലയി� താമസി�� ജന��െട സാധാരണ
ജീവിതം തട�െ�ടാ�  ഇട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്
പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ േമഖലയി�  ഇനി�ം പ�യം ലഭി�ാ� ൈകവശ�ാ��് പ�യം
നിേഷധി��തിന് ഇത് കാരണമാ�േമാെയ�റിയി�േമാ;

(ഇ) ഈ േമഖലയിെല ജന��െട ഇ�ാര��ി�� ആശ�യക�ാ�  എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ഭാകര� ക�ീഷ� റിേ�ാ��്
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22. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  �ഭാകര�  ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് �കാരം  2

വ�ഷ�ിനകം എ� േകാടി �പ ചിലവഴി�ി�െ��ം ക�ീഷെ� റിേ�ാ��്
�കാരം എ�േകാടി �പ�െട വികസന �വർ�ന�ളാണ് ശിപാ�ശ
െച�ി��െത�ം ഇതിെ� എ� ശതമാനമാണ് ജി�യി�  ഇൗ വ�ഷ�ളി�
നട�ിലാ�ിയെത�ം വ��മാ�േമാ ?

സ��ാ� �ല�ളി�ം ഓഫീസ് േമ��രകളി�ം െമാെെബ� ടവ�ക�

23. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� �ല�ളി�ം ഓഫീസ് േമ��രകളി�ം െമാെെബ�
ടവ�ക�  �ാപി��തിന് സ�കാര� െമാെെബ�  ക�നിക��് അ�മതി
ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജനവാസ േക��ളി�  ഇ�രം ടവ�ക�  �ാപി��ത് ആേരാഗ�
�����ാ�െമ�ത് സംബ�ി� പഠന�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത തീ�മാനം സംബ�ി�് െപാ�ജന�ളി� ഉ�ായി�� ആശ�
പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ തീ�മാനം നട�ിലാ��ത് �ലം സ��ാ�  �ല��െട�ം
ഓഫീ�ക�െട�ം ഭാവി വികസന പരിപാടിക� തട�െ�ടാനിട�െ�� കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം
��ക�ത�ക� സ�ീകരി�ി��്;വിശദമാ�േമാ?

വ��കളിെല അഴിമതി ആേരാപണ��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഏെത�ാം വ��കളിെല
ഏെത�ാം �വ��ന��മായി ബ�െ��് അഴിമതി ആേരാപണ��
നിയമസഭയി� ഉയ��വ�ക��ായി;

(ബി) നിയമസഭയി�  ഉയ��വ� ആേരാപണ�െള സംബ�ി�് സ��ാ�
പരിേശാധി�ക��ായി�േ�ാ;

(സി) നിയമസഭയി�  േരഖാ�ലം എ�തി ന�ിെ�ാ�് അംഗ��  ആേരാപണം
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ഉ�യി�ാ� അേത�റി�് �ാഥമിക അേന�ഷണം നട�ാ�േ�ാ; ഈ സഭയി�
ഉ�യി�െ�� ഏെത�ാം അഴിമതി ആേരാപണം സംബ�ി�് വിജില�സ്
�ാഥമിക അേന�ഷണം നട�ക��ായി?

�ഖ�മ�ി േനരി� നിയ�ി�� വ��ക�മായി ബ�െ�� ബ�ജ�്

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

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

(ബി) ��ുത വ�ഷ�ളി� ഓേരാ വ��ി�ം വകയി��െ�� �ക എ�യായി��,

ആയതി� െചലവഴി� �കെയ� എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ ?

ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ�

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

(എ) േകരള�ി�  നാളി�വെര ഭരണ പരി�ാര�ിനായി എ� ക�ീഷ�ക�
�പീകരി�; അവ ഏെത�ാം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണം �താര�മാ�ം േവഗ�ി�ം നീതി����ം ആ��തിനാ��
ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ�  റിേ�ാ��ക�  ഏെത�ാം ആണ്
നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ-ഗേവണ�സി� േവ�ി എെ��ാം നീ��ളാണ് സം�ാന�്
നട�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ-ഗേവണ�സ് നട�ിലാ�േ�ാ�  മാ�ം വ�േ�� ഓഫീസ് െ�ാസീജ��
എെ��ാമാെണ�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഓഫീസ് െ�ാസീജറി�  േഭദഗതി വ��വാ�� നീ��ി�  എ�മാ�ം
�േരാഗതി ൈകവരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്)േകരള�ിെല ഏെത�ാം വ��കളി�  എ� ശതമാനം ഇ-ഗേവണ�സ്
���ിയായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഓേരാ വ��ിേല�ം ശതമാനം
വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ഇ-ഗേവണ�സ് നട�ിലാ��തി� ഏ��ം �റകി� നി��� വ��് ഏത്;
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കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;  ഇ-ഗേവണ�സ് സമയബ�ിതമായി
���ീകരി��തി�� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

ഇ-ഗേവണ�സ് വഴി െപാ� ജന���് ലഭ�മാ�� േസവന��
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�ിമാ�െട ഔേദ�ാഗിക വസതികളിൽ അ����ണിക��ായി െചലവഴി� �ക

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

(എ) 2014  വ�ഷ�ി�  സം�ാനെ� ഏെത�ാം മ�ിമാ�െട ഔേദ�ാഗിക
വസതികളിലാണ് അ����ണിക�, േമാടി പിടി�ി��  �ട�ിയവ
നട�ിയി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ ഇന�ി�  ഓേരാ മ�ിമാ�ം െചലവഴി� �ക എ� വീതെമ�്
വ��മാ�േമാ?

മ�ിമാ�െട േപ�ണ� �ാഫ്

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

(എ) �ഖ�മ�ി�ം മ� മ�ിമാ��മാ�� േപ�ണ� �ാ�ക�െട എ�ംഎ� എ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവയി�  എ�േപ�  സ��ാ�, അ��സ��ാ�, െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ളിെല ജീവന�ാരായി��വരാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

മ�ിമാ�െട വിേദശയാ�

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

(എ) മ�ിമാ�  വിേദശയാ� നട��തിന ് എെ��ി�ം നിയ�ണ��
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�വ�തി�േശഷം മ�ിമാ�  നട�ിയി��
വിേദശയാ�ക�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ?
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മ�ിമാ�െട വിേദശയാ�

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

(എ) 2014 ജ�വരി �ത� ഡിസംബ� വെര�ളള കാലയളവി� സം�ാനെ� എ�
മ�ിമാരാണ് വിേദശയാ� നട�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ മ�ിമാ�െട�ം യാ� സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവ� സ��ശി� രാജ��� ഏെത�ാമാെണ�ം യാ��െട ഉേ�ശം എെ��ം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിേദശയാ� ഇന�ി�  2014  വ�ഷം ഓേരാ മ�ിമാ�ം െചലവഴി� �ക
എ�യാണ്;വ��മാ�േമാ?

മ�ിമാർ�് േവ�ി െചലവഴി� �ക

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര �ഖ�മ�ി, മ�ിമാ�,
ചീഫ് വി�് എ�ിവ�െട�ം േപ�ണ�  �ാഫിെ��ം െമാെെബ�  േഫാ�
ചാ��്, ഓഫീസ്/ഒൗേദ�ാഗിക വസതി എ�ിവിട�ളിെല െടലിേഫാ� ചാ�ജ്
എ�ിവ�ായി െചലവഴി�െ�� �ക എ�ിവ എ�തെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി� �ഖ�മ�ി,  മ�ിമാ�, ചീഫ് വി�് എ�ിവ� ടി.  എ.,  ഡി.  എ.

ഇന�ളി� എ� �ക െെക��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അതിഥി സ��ാര�ിനായി ഇവേരാേരാ���ം െചലവഴി� �ക എ�ത
വീതെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ച�േബാസിെ� ആ�ിത��് നിയമനം

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

(എ) ച�േബാസ് എ� െസക�രി�ി ജീവന�ാര� െകാലെച�െ��തി�േശഷം ഈ
��ംബ�ിന് എെ��ാം സഹായ�� ന�ിയി�െ�� െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ഈയാ�െട ആ�ിതന് സ��ാ� േജാലി ന���� സംബ�ി�് എെ��ി�ം
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ ;
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നയ�ഖ�ാപന��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം എ� നയ�ഖ�ാപന��
നട�ി ;

(ബി) ഓേരാ നയ�ഖ�ാപന�ി�െട�ം �ഖ�ാപി�െ�� പരിപാടിക�  ഏെത�ാം  ,

അവയി�  എ� പരിപാടിക�  നട�ാ�ി  ,  നട�ാ�ാ�ത് എ�  ,  അതിന്
കാരണെമ�് എ�ിവ സംബ�ി�് വിശദീകരി�ാേമാ ;

(സി) നട�ാ�ിയ ഓേരാ പരിപാടി�ായി നീ�ിവ� �ക  , െചലവാ�ിയ �ക എ�ിവ
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) നട�ാ�ിയ ഓേരാ പരിപാടി�ായി നീ�ിവ� �ക എ�  ;  െചലവാ�ിയ
�കെയ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

െക�ി�ിട�� ഫയ�കെള സംബ�ി� �ിതി വിവരകണ�ക�

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

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല വിവിധ വ��കളി� തീ�മാനം എ��ാെത െക�ി�ിട��
ഫയ�കെള സംബ�ി� �ിതി വിവരകണ�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2015  െ��വരി അവസാനി�േ�ാ�  ഓേരാ മ�ി�െട�ം പരിഗണന�്
വ�ി�� എ� ഫയ�ക� വീതം തീ�മാനം എ��് തിരി�യ�വാ� ബാ�ി
നി��ായി��;  ��ം ആ�ം മാസ�ം ആ വ�ഷ�ി�  ��ത�ം കാലമായി
തീ�മാനമാകാെത മ�ി ആഫീസി�  െക�ികിട�� ഫയ�ക�  എ� എ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട ആഫീസി�  മ�ിസഭാേയാഗ തീ�മാനം ഉ�രവ്
�റെ��വിേ��ത് സംബ�ി� എ� ഫയ�ക�  2015  െഫ�വരി
അവസാനി�േ�ാ� െപ�ി�ി��ായി��;

(ഡി) �ഖ�മ�ി�െട ആഫീസി� മ�ിസഭ�െട പരിഗണന�് അയേ��തായ എ�
ഫയ�ക� 2015 െഫ�വരി അവസാനി�േ�ാ� െപ�ി�ി��ായി�� എ�്
അറിയി�ാേമാ?

ഐ.എ.എസ്/ഐ.പി.എസ് ഉേദ�ാഗ��
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35. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എ� ഐ.എ.എസ്, ഐ.പി.എസ് ഒഫീസർമാ��്; ഇവ��ായി
നീ�ി വ� ത�ികക� എ�യാണ്;

(ബി) ഈ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം എ� ഐ.എ.എസ്  /  ഐ.പി.എ�കാ�
േക��ിേല�് െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� മാറിേപായി��്;

(സി) അതി� എ� േപ� തിരി� വ�ി��്;
(ഡി) ഐ.എ.എസ്,  ഐ.പി.എസ് സ��ീസി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഈ

സ��ാ�  വ�തി�േശഷം അ�ട� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ
ആ�െ��ാെമതിെര; എ�ിെന�ാമായി��; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സിവി� സ��ീസ് േകഡറി� നി�ം െഡപ�േ�ഷനിൽ േപായവർ

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

(എ) സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സിവി�  സ��ീസ് േകഡറി�  നി�്
എ� ഉേദ�ാഗ�� േക��ിേല�് െഡപ�േ�ഷനി� േപായി��്; വിശദവിവരം
ന�കാേമാ;

(ബി) നിലവി� സം�ാന�് എ� സിവി� സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ�രാണ് േവ�ത്;
ഇതി� എ� ഒഴി�ക��്;

(സി)

േകാടതിഭാഷ മലയാള�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ

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

(എ) േകാടതിഭാഷ മലയാള�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;
(സി) ഇതിന് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര���  േകാടതിക��് ഉറ�ാ�ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി േകാ��് േകാം��്
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38. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി�  േകാ��് േകാം��് �ാപി��തി�� നടപടിക�  ഏ�
ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാ��് േകാം��ിെ� നി��ാണം ആരംഭി��തിനായി അ�മതി ന��തിന്
അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ിമിന� േക�കളിെല ശി�കളി� ഇളവ്

39. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, സാ� േപാ�
,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിമിന�  േക�കളി�  േകാടതി ന��� ശി�ക�  സ��ാ�  റ�ാ�കേയാ
ല�കരി�കേയാ െച�ി�േ�ാ;എ�ിൽ ഇ� സംബ�മായ നിയമ വ�വ�ക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ീം േകാടതി ശരിെവ� തട�ശി��് സ��ാ�  ഇളവ് ന�ിയതായി
��യിൽെപ�ി�േ�ാ ;

(സി) െന�ാ�ി�കര മജിേ��് േകാടതി ര� വ�ഷം കഠിന തടവി� ശി�ി� �ീ
.േഡവിഡ് ലാലിെയ ഒ� ല�ം �പ പിഴ ഇൗടാ�ി സ��ാ� ശി�യി� ഇളവ്
ന�കിേയാ; എ�ിൽ ഇതി� �പാ�ശ െച�ത് ആരാണ് ;

(ഡി) ഏെത�ാം നിലയി�� േക�കളിലാണ് ശി�കളി�  ഇളവ് ന�കാ��
അധികാരം സ��ാ� വിനിേയാഗി��െത�് െവളിെ���ാേമാ.

(ഇ) േകാടതിവിധി �കാര�� ശി� ഇളവ് െച� കി��തിേനാ,  റ� െച�
കി��തിേനാ ഇൗ സ��ാരിന് ലഭി� ഹ�ജിക�  എ�ത;  എ�തെയ��ി�
തീ�മാനെമ��?

േകാടതിക�െട �വ��നം

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

(എ) ജി�ാ േകാടതിക�  ഉ�െ�െട േകാടതികളി�  എ� േക�ക�  തീ��ാകാെത
കിട��െ��് വ��മാ�േമാ;
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(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 നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

എ�ക�യറി ക�ീഷ�ക�

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

(എ) േകരള�ി�  ഇേ�ാ�  എ� എ�ക�യറി ക�ീഷ�ക�  �വ��ി���്;
എ�് �ത� ആണ് ഇവെയ�ാം �വ��നം ആരംഭി�ത്;  എ�് വെരയാണ്
ഓേരാ�ിെ��ം കാലാവധി;  എ� തവണ കാലാവധി നീ�ി ന�കിയി��്;
ഇ�വെര ഓേരാ ക�ീഷെ��ം െചലവ് എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി, മ� മ�ിമാ�, േപ�ണ� �ാഫ്, സിവി� സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ��
എ�ിവ�െട േപരി� നിലവി�� േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  നാളി�വെര വിവിധ വിഷയ�ളി�
േലാകാ�� ഉ�െ�െട�� വിവിധ േകാടതികളി�  �ഖ�മ�ി ഉ�െ�െട
ഏെത�ാം മ�ിമാ�െട�ം അവ�െട േപ�ണ� �ാഫി�െപ�വ�െട�ം േപരി�
എ� േക�ക� വീതം നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി,  മ� മ�ിമാ�, ഇവ�െട കീഴി�  �വ��ി� േപ�ണ�  �ാഫ്,  മ�
സിവി� സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ�� എ�ിവ�െട േപരിെല േക�ക� ഇനം തിരി�്
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവയി� ഏെത�ാം േക�കളി� ��പ�ം നീതിപീഠ�ിന് ��ി� സമ��ി�;

ഏെത�ാം േക�കളി� സമ��ി�വാ��്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ�െട േപരി�  നിലവി�� ഏെത�ാം േക�കളി�  ഇവെര
��വി��രാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇവ�െട േപരി�  േലാകാ�� ഉ��െട വിവിധ േകാടതികളി�� ഏെത�ാം
േക�കളി�  വിജില�സ് ഉ�െ�െട വിവിധ അേന�ഷണ��
നട�ക��ാെയ�ം ��ത വിഷയ�ളി�  ഇവ�െ�തിെര��
ആേരാപണ�ളി� കെ��ിയ നിയമവി�� ഇടെപട�ക� എെ��ാെമ�ം
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വ��മാ�േമാ;

(എഫ്)ഇ�മായി ബ�െ��് േലാകാ��/  േകാടതി പരാമ�ശ�� നീ�ണെമ�ത്
സംബ�ി�് എ� േപ�  ബ�മാനെ�� ��ീംേകാടതി,  ൈഹേ�ാടതി
എ�ിവെയ സമീപി�; അവ� ആെര�ാം; വ��മാ�േമാ;

ക���യി� �ഡീഷ�� ഫ�് �ാസ് മജിേ��് േകാടതി

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

(എ) ക���യി�  �ഡീഷ��  ഫ�് �ാസ് മജിേ��് േകാടതി അ�വദി���
സംബ�ി�് േകരള അഡ�േ��് �ാ��്സ് അേസാസിേയഷ�  വയനാട്
സമ��ി�ി�� അേപ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�ളള മജിേ��് േകാടതി �ാപി��തി�ളള നടപടി �മ��ം
മാനദ���ം എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

മ�ിസഭാംഗ�ൾെ�തിെര�� വിജില�സ് േക�കൾ

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

(എ) ഈ മ�ിസഭയിെല അംഗ�ളി�  ആ�െടെയ�ി�ം േപരി�  വിജില�സ്
േക�കേളാ മ�് േക�കേളാ എ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആ�െട േപരിലാെണ�ം,  അതിന് ആധാരമായ വിഷയ�ം �േത�കം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതി�  ആ�െ��ി�ം എതിെര ��പ�ം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�
ആ�െ�തിെര; വിശദമാ�േമാ?

മിഷൻ 676 - പ�തികൾ

45. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, ഐ.സി.ബാല���
,, പി.എ.മാധവ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) മിഷ�  676-�  ഉ�െ���ി,  ശാ� സാേ�തിക വ��് കാ�െെവകല�ം
ഉ�വ�െട ശാ�ികരണ�ിനായി പ�തിക� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇതിനായി ഈ മിഷ�  വഴി
നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത� വിശദമാ�േമാ.;

(സി) പ�തി �പേരഖ ത�ാറാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(ഡി) ��ത പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

ആല�ഴ, േകാ�യം, ജി�കളി� എ�.ഡി.സി. റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമന��

46. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  �െട നിലവിെല എ�.ഡി.സി.  റാ�് ലി�ി�  നി�ം ആല�ഴ,

േകാ�യം, ജി�കളി� എ� നിയമന�ളാണ് നട�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�.ഡി.സി.  ത�ികയി� ആല�ഴ,  േകാ�യം ജി�കളി� നിലവി� റിേ�ാ��്
െച�ി�� ഒഴി�ക�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) നട� നിയമന��െട സംവരണം തിരി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഔേദ�ാഗിക ഭാഷ

47. �ീ.പാേലാട് രവി
,, സ�ി േജാസഫ്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മലയാളഭാഷെയ ഔേദ�ാഗിക ഭാഷയാ�ാ� എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്
ആ��ണം െച�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് ഇത് �ാവ��ികമാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) മലയാളം ഔേദ�ാഗിക ഭാഷയാ��തിനായി നിയമനി��ാണം നട�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ ; എ�ിൽ ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ
?
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ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.� റിേ�ാ��് െച��തി�� നടപടി

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

(എ) 2014-15  വ�ഷ�ി�  വിവിധ വ��കളിലായി എ� േപ��് പി.എസ്.സി.
�േഖന നിയമനം ന�കിയി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പല വ��ക�ം ഒഴി�ക�  യഥാസമയം പി.എസ്.സി.� റിേ�ാ��് െച��ി�
എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി�  ഒഴി�ക�  ���മാ�ം പി.എസ്.സി.� റിേ�ാ��് െച�ാ�
വ��േമധാവിക�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�തിെ�
വിശദാംശം ന�ാേമാ;

(ഡി) ഒഴി�ക�  ���മാ�ം പി.എസ്.സി.� റിേ�ാ��് െച��തി� അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഒ� ലി�ി�  നി�ം �റ�ത്  50%  േപെരെയ�ി�ം നിയമി�ാെത �തിയ
അേപ� �ണി�ാതിരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

അംഗപരിമിതരായ ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട ൈവകല�ം െതളിയി���ി�� നിബ�ന

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

(എ) പി.എസ്.സി.  നിയമന�ിന് അംഗപരിമിതരായ ഉേദ�ാഗാ��ിക��്
ൈവകല�ം െതളിയി��തിന് �തിയ ഉ�രവ് �കാര�� നിബ�നക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ര�് വ�ഷം സ��ീ�� േപാ�് �ാേജ��് േയാഗ�ത�� േഡാ��മാ�െട
സ��ിഫി��് ഹാജരാ�ണെമ� നിബ�ന �ലം ഉേദ�ാഗാ��ിക� ��ി���
കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഐ. സി. ഡി. എസ്. ���ൈവസ� ത�ികയിേല�� ഇ��വ�

50. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) പി.  എസ്.  സി.  2013 -� പരീ� നട�ി  ,2014 െമയ് മാസം േഷാ��് ലി�്
�സി�ീകരി� ഐ.  സി.  ഡി.  എസ്.  ���ൈവസ�  ത�ികയിേല��
ഇ��വ� നട�ാ� കാലതാമസം വ��തി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സം�ാന�് ഐ.  സി.  ഡി.  എസ്.  ���ൈവസ�  ത�ികയിെല��
നിയമന�ി�േവ�ി എ� ഒഴി�ക�  പി.  എസ്.  സി.  �് റിേ�ാ��്
െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ത�ികയിേല�� ഇ��വ� നട�ി ലി�് എേ�ാ� �സി�ീകരി�ാ�
സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ ?

പി.എസ്.സി. �െട ഓ�െെല� പരീ�ാ സംവിധാനം

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

(എ) പി.എസ്.സി.  �െട പരീ�ക�  േവഗ�ി�ം കാര��മമാ�ം നട��തിന്
പി.എസ്.സി.  ഓ�െെല�  പരീ�ാ സംവിധാന�ിന് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  ��ത സംവിധാനം എവിെടെയ�ാമാണ് ഉളളത്;  ഏെത�ാം
പരീ�കളാണ് ��ത സംവിധാന�ി� ഇ�വെര നട�ിയി�ളളത്;

(ഡി) പി.എസ്.സി.  നട�� എ�ാ പരീ�ക��ം ��ത സംവിധാനം
ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമനം

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� ഒഴി�ക� ഓേരാ വ�ഷ�ം
പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച�ി��്;  എ�േപ��് നിയമനം ന�കി;
ജി�ാതല�ി�ം സം�ാന തല�ി�ം എ� റാ�് ലി�ക�  നിലവി��്;
��ത ലി�ി� എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക� ഉ�െ��ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.  അൈഡ�സ് െച�ി�ം നിയമന ഉ�രവ് ലഭി�ാ� എ�
ഉേദ�ാഗാ��ിക� ഉ�്; വിശദാംശം ന��േമാ?
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കരാർ നിയമന�ം �ിരെ����ം

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

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

(ബി) ഉെ��ി�  സ��ാ�  വ��കളി�  ദിവസ�ലി/കരാ�  അടി�ാന�ി�
നിയമനം നട�ക�ം ച�വി��മായി അവെര �ിരെ���ക�ം െച��രീതി
നി��ലാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകരള സിവി� സ��ീസ്

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

(എ) േകരള സിവി� സ��ീസ് �കാരം ഏെതാെ� വ��കളിെല എ�ത ത�ികക�
വീതമാണ് നീ�ി വ�ി�ളളത്;

(ബി) ഇൗ ത�ികകളിേല�ളള നിയമന�ിെ� �ായപരിധി എ�യാണ്;
(സി) സ��ീസി�ളളവ��് എ�ത ശതമാനം സീ�കളാണ് നീ�ി വ�ി�ളളത്  ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

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

(എ) ബി�ദ നിലവാര�ി�ളള പരീ� എ�തി േനരി� നിയമനം േന��
ത�ികകെള�ം അതിെ� �േമാഷ� ത�ികകെള�ം േകരള അ�ിനിേ��ീവ്
സ��ീസി� നി�ം ഒഴിവാ�േമാ;

(ബി) പ�ായ�് െസ��റിമാ�, �നിയ� എംേ�ായിെമ�് ഓഫീസ�മാ�, ബി.ഡി.ഒ.

മാ�, െസ��റിയ�് / എ�.എഫ്.എ.ഡി / അഡ�. ജനറ� ഓഫീസ് എ�ിവ�െട
�േമാഷ�  ത�ികകളിൽ നി�ം േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസിെന
ഒഴിവാ�േമാ?
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േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

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

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസി�നി�ം ഏെത�ാം വ��കെള
ഒഴിവാ�ിയി��്;

(ബി) ഇത് സംബ�മായി ഇറ�ിയ ഉ�ര�കളി�  മാ���
വ��ക��ായി�േ�ാ;

(സി) െസ�േ�റിയ�് ജീവന�ാ�െട സംഘടനാ �തിനിധിക�മായി മ�ിസഭാ
ഉപസമിതി ച�� നട�ക��ാേയാ; തീ�മാനം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് �പീകരി�തിെ� ല��ം എ�ായി��; ഇത്
ചില വ��ക�െട കാര��ി� േവ�തിെ��് തീ�മാനി�ി�ളളതിെ� കാരണം
െവളിെ���ാേമാ?

എ�.ഡി. ൈട�ി�് ത�ിക

57. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  വ��കളി�  �� �ാ��ിന് ഒ� ൈട�ി�് എ� അ�പാതം
�ാമപ�ായ�കളി�  നട�ി�  വ���തി�ം �ാമപ�ായ�കളി�
അ�ഹമായ ൈട�ി�് ത�ിക അ�വദി�ാ�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�.ഡി.  ൈട�ി�് ത�ികയിേല�ളള നിയമന�ിന് ക����  പരി�ാനം
അടി�ാന േയാഗ�തയായി നി�യി�ി�േ�ാ;

(സി) ക����വ��രണ�ിെ� േപരി�  േമാേ�ാ�  വാഹന വ��് ഉ�െ�െട�ളള
വ��കളി� എ�.ഡി.  ൈട�ി�് ത�ിക െവ�ി�റ�ി�േ�ാ  ;  വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ?

സംവരണ ത�ികയിെല നിയമനം

58. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) പി.എസ്.സി.  നിയമന�ളി�  പ�ികജാതി പ�ിക-വ�� വിഭാഗ���ളള
സംവരണ ത�ികയി� ��ത വിഭാഗ���് തെ� നിയമനം ഉറ�ാ��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) നിലവി�ളള ച�ം ലംഘി�തി�െട 1995 �ത� എ� ജീവന�ാ��് പി.എസ്.സി.
നിയമനം ന�കിയി��്;

(സി) എ�ി�  ച�ലംഘന�ി�െട സ��ീസി�  �േവശി� ജീവന�ാ�െട
സ��ിഫി��ക� �ന:പരിേശാധി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹയ� െസ��റി വിഭാഗ�ിെല ഹി�ി എ�്. എസ്. എസ്. �ി. റാ�് ലി�്

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

(എ) ഹയ� െസ��റി വിഭാഗ�ി� ഹി�ി എ�്. എസ്. എസ്. �ി. റാ�് ലി�് പി.
എസ്.സി.  �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ാണ് �സി�ീകരി�ത്;  എ�
േപ�െട ലി�് �സി�ീകരി�;

(ബി) ഇേ�ാ� എ�ത േവ��സിയാണ് പി.എസ്.സി.  യി� നിലവി�ളളത്;  ഇതിെ�
അെെഡ�സ് െമേ�ാ എേ��് അയ�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി)

ഹയ� െസ��റി, േവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി േകാേമ�് (സീനിയ�, �നിയ�)
അ��ാപക നിയമനം

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

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

(ബി) ��ത ത�ികകളിൽ എ� ഒഷി�കൾ നിയമന�ിനായി റിേ�ാ��് െച�ി��്;
(സി) ഹയ� െസ��റി, െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി വിഭാഗ�ളിെല േകാേമ�്

(�നിയ�, സീനിയ�)അ��ാപക ഒ��കളിേല�് നിയമനം നട��തിനായി
റാ�് ലി�ിെല എ� േപ��് അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ�ി��്;

(ഡി) എ�്.എസ്.എസ്.ടി േകാേമ�് അ��ാപക റാ�് ലി�ി�  നി�ം റിേ�ാ��്
െച�െ�� ഒഴി�കളിേല�് അൈഡ�സ് െച��തിന് എെ��ി�ം
തട���േ�ാ;  ഇെ��ി�  നിയമന നടപടിക�  ത�രിതെ����തിന്
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അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആല�ഴ ജി�യി� െക.എസ്.ഇ.ബി മ��� നിയമനം

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

(എ) ആല�ഴ ജി�യി� നിലവി� വ� െക.എസ്.ഇ.ബി മ��� റാ�് ലി�ി� നി�ം
എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�കിയി��് ;

(ബി) നിലവി�  എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി��്  ;  റിേ�ാ��് െച� ��വൻ
ഒഴി�കളിേല�ം നിയമനം നട��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

സിവി� സ��ീസ് അഴിമതി

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

(എ) സിവി� സ��ീസ് അഴിമതി രഹിത�ം കാര��മ�മാ��തിന് സ��ാ� എ�്
നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഇ-ഗേവ�ണ�സ് സംവിധാന�ം ഇ-െട�ഡ� സംവിധാന�ം
ഏെത�ാം വ��കളി�  നട�ിലാ�ിെയ�ം എവിെടെയ�ാം നട�ാ�ാ��്
എ�ം ഇതിെ� �വ��നം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇവ നട�ിലാ�ിയ വ��കളി�  ��ത സംവിധാന�െള മാ�ി നിർ�ി,
��കാല�ളി�  അഴിമതി കെ��ിയതിനാൽ ഒഴിവാ�ിയ സംവിധാനം
ഏെത�ാം വ��കളി�  ഇേ�ാ�ം സ�ീകരി� വ��  ;  ഇത് നിയ�ി�ാ�
സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� നട�വ�ഷ�ിൽ (2014-15) അഴിമതി നിയ�ി�ാ� ഏെത�ാം
വ��കളി�  വിജില�സ് െറയി�കൾ നട�ി  ;  ഇവയി�െട കെ��ിയ
അഴിമതി �ക എ� ; ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി� ;

വ��് തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി�േശഷം നാളി�വെര ൈക�ലിേ��ി�
അേന�ഷണ���് വിേധയരായ ഐ.എ.എ�്,  ഐ.പി.എ�്,
ഐ.എഫ്.എ�്,  ഐ.ആ�.എ�് ഉേദ�ാഗ��  ആെര�ാം എ�ം ഇവരി�
എ� േപ�െ�തിെര ��പ�ം ന�ി എ�ം എെ��ാം നടപടിക� ഇവ�െടേമ�
സ�ീകരി�െവ�ം ഇവരി� എ� േപ��് �ട�  �േമാഷ�ക� ന�കി എ�ം
വ��മാ�േമാ ;
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(എഫ്)ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  വിവിധ വ��കളിലായി വിജില�സ് കെ��ി
നടപടിക��വിേധയരായവരി� എ� േപെര സ��ീസി� നി�ം �റ�ാ�ി ;

(ജി) അവ� ആെര�ാെമ�ം ഇവെര സ��ീസി� നി�ം �റ�ാ�ിയ� ഏെതാെ�
വ��കളി� നി�മാെണ�ം വ��മാ�േമാ ?

പാല�ാട് ജി�യിെല എ�.ഡി.�ാ��് റാ�് ലി�്

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

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല എ�.ഡി.�ാ��് റാ�് ലി�് നിലവി�  വ�ി�് എ�
വ�ഷമായി; ഈ ലി�ിെ� കാലാവധി എ�് അവസാനി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ലി�ി�  നി�ം നാളി�വെരയായി എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��്നിയമനം
െകാ��ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�� എ�ാ ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ� എ�ാ വ��്
േമധാവിക��ം സ��ാ� ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) ഈ ലി�ി�  നി�ം ��വ�  ഉേദ�ാഗാ��ിക��ം നിയമനം ലഭി��തിന്
ആവശ�മായ നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േലാവ� ഡിവിഷ� �ാ��് നിയമനം

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

(എ) കാ�ഗറി ന�� 477/2010 �കാരം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� േലാവ� ഡിവിഷ�
�ാ��മാ��് േവ�ി ത�ാറാ�ിയ പി.എസ്.സി.  ലി�ി�  നി�ം
എ�േപ��ാണ് നിയമനം ന�കിയി��ത്;

(ബി) റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�കളി� ഇനി നിയമനം ന�കാ� ബാ�ി�േ�ാ;  അ��
വ�ഷെ� ഒഴി�ക� (�തീ�ിത ഒഴി�ക�) കണ�ാ�ി ��� ന�മററിയായി
നിയമനം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ി� െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�

65. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ി� െക�ി�ിട�� ഫയ�ക� തീ��് ക�ി��തിന്
സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ മാസ�ം നി�ിത ദിവസം ഫയ� തീ��ാ�� പ�തി നട�ാ�േമാ;

(സി) കള�േറ�് �ത�  താേഴാ�� ഓഫീ�കളി�  നി�ം യഥാസമയം റിേ�ാ��്
ലഭി�ാ�ത് ഫയ�  തീ��ാ��തി�  കാലതാമസം വ���ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് പരിഹരി�വാ�  എ�് നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ശ�ളക�ീഷൻ

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

(എ) ഇട�ാലാശ�ാസം ആവശ�െ��െകാ�് സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം
അധ�ാപക�െട�ം സമരസമിതി,  �ചന പണി�ട�് സമരം നട�െമ�്
അറിയി�ി��ായി�േ�ാ;

(ബി) പണി�ട�് േനാ�ീസ് ന�കിയ ജീവന�ാ�െട�ം അധ�ാപക�െട�ം സംഘടനാ
േനതാ�െള വിളി�് ച�� െച�ക��ാേയാ;  എ�ി�  എേ�ാ�; ഇെ��ി�
കാരണം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട�ം അധ�ാപക�െട�ം ന�ായമായ ആവശ�ം പരിഗണി�്
ഇട�ാലാശ�ാസം ന�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല എ�.ഡി. �ാ��് നിയമനം

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

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  വിവിധ വ��കളിേല�്എ�.ഡി.  �ാ��്
ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി.  ത�ാറാ�ിയ റാ�് ലി�് നിലവി�
വ�െത�ാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ിന്എ� തവണ കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�് ന��ക��ായി  ;
ലി�ിെ� കാലാവധി അവസാനി��ത് എ�ാണ്  ;  െമയി�  ലി�ി�  എ�
േപെരയാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്  ;  ഇതി�  നി�ം എ� േപ��് ഇ�വെര
നിയമന �പാ�ശ ന�കിയി��് ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഇനി�ം എ� േപ��് നിയമന �പാ�ശ ന��വാ�� ഒഴി�ക� നാളി�വെര
പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�് കി�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ ;
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(ഡി) ഉേദ�ാഗ�യ�ം �േഖന�ം റി�യ�െമ�് �േഖന�ം ഏത് കാലയള�വെര
ഉ�ാ�� ഒഴി�ക�  കണ�ാ�ി പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�വാനാണ്
ഇേ�ാ� വിവിധ വ��ക��് നി�േ�ശം ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� ഏെത�ാം വ��ക� എ� ഒഴി�ക� ഇതിേനാടകം
റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ  ;  സ��ാ�  നി�േ�ശം അ�സരി�്
ഇ�രം ഒഴി�ക�  ഇനി�ം റിേ�ാ��് െച�ി�ി�ാ� വ��ക�
ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ

(എഫ്)റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി തീ��തിന് ��് സ��ാ� നി�േ�ശം അ�സരി�്
ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തിന് ക�ശന നി�േ�ശം ന��വാ�ം അത്
നട�ിലാ�വാ�ം എ�് നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ ?

െസ�േ�റിയ�് മാന�� പരി�രണം

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

(എ) െസ�േ�റിയ�് മാന��  ഏ��ം ഒ�വി�  പരി�രി�ത് എേ�ാഴാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�നിക ക��ണിേ�ഷ�  സംവിധാന��ം യ�സാമ�ിക�ം ഉപേയാഗി�
�ട�ിയതി�േശഷം ആയതി�  കാലികമായ മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� HSA ഗണിതശാ�ം ത�ികയിെല പരീ�

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  HSA  ഗണിതശാ�ം ത�ിക�െട കാ�ഗറി ന��
(661/12)  പരീ� നാളി�വെര നട�ാ�ത് േചാദ�േപ��  ലഭ�മാകാ��
�ലമാെണ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�� പരീ� നട��തിന് ആവശ�മായ േചാദ�േപ��
ലഭി�ി�േ�ാ ;

(സി) പരീ� എ�േ��് നട�ാ�  സാധി�ം എ� വ��മാ�േമാ;  ഇെ��ി�
തീയതി നി�യി�ാ�  സാധി�ാ�തിെ� ഭരണ-സാേ�തിക തട���
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?
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പ�നംതി� ജി�യി� ലാബ് െട�ീഷ�� േ�ഡ് II നിയമനം

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

(എ) പ�നംതി� ജി�യി� ആേരാഗ� വ��ി� ലാബ് െട�ീഷ�� േ�ഡ് II െ� റാ�്
ലി�് എ�ാണ് നിലവി� വ�ി��ത്;

(ബി) എ� േപരാണ് റാ�് ലി�ി��ത്;  റാ�് ലി�ിന് എ�വെരയാണ്
കാലാവധി��ത്;

(സി) റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�് ഒ� വ�ഷം ���ിയായേ�ാേഴ�ംലി�ി� നി�ം
എ� േപ��് നിയമനം ലഭി�െവ�ം ബാ�ി��വ��് നിയമനം ന�കാ�
കഴിയാ�തിെ� കാരണം എെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലനി��േ�ാ� ജി�യി��ാ�� ഒഴി�കളിേല�്
െപാ� �ലംമാ�ം വഴി മ� ജി�കളി� നി�ം ജീവന�ാെര മാ�ി നിയമി��ത്
തട�െകാ�്ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഉ�രവിെ� േകാ�ി
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  ഇ�ര�ി�  ഒ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ാ�  ത�ാറാ�േമാ;

ഇതിനായി എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്)റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി അവസാനി��തി� ��പ് പരമാവധി േപ��്
നിയമനം ലഭി�ാനായി എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല LD ���് റാ�് ലി�്

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

(എ) മല�റം ജി�യി�  നിലവി��  LD  ���് റാ�് ലി�് എ�ാണ് നിലവി�
വ�ത് ; അതിെ� കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��ത് ;

(ബി) ഇതിനകം വിവിധ വ��കളിലായി നട�ിയ നിയമന വിവര��
വിശദീകരി�ാേമാ ;

(സി) ജി�യി� 2015 െഫ�വരി 28 വെര ഓേരാ വ��ി�ം റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�
എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ  ;��ത ഒഴി�കളിേല�് നിയമന നടപടിക�
ആരംഭി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ഡി) താരതേമ�ന �റ� നിയമനം നട� സാഹചര��ി�  റാ�് ലി�ിെ�

29 of 148 Sunday 01 March 2015 05:20 PM



കാലാവധി നീ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

PSC �െട ഒ��വണ രജിേ�ഷ�

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

(എ) PSC �െട ഒ��വണ രജിേ�ഷ� �കാരം സ��ിഫി��് പരിേശാധന�മായി
ബ�െ��് ഉേദ�ാഗാ��ിക�  േനരി�� ��ി��ക�  സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) സ�കാര� കേഫകളി�  നി�് സ��ിഫി��ക�  �ാ�  െച�്
അയ�േ��ിവ����ലം സാ��ിക�ം മ��� �യാസ��
ഉേദ�ാഗാ��ിക�  േനരി��താ�� പരാതി സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ഉെ��ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് വ� ന ടപടിക�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ ?

രവിദാസെ� ��ംബ�ിന് ധനസഹായം.

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െവ�് ഹി� ���്  29.3.2014� ഇ��� ഓയി�
േകാ��േറഷ�  ടാ��  േലാറി മറി�് മരണെ�� രവിദാസ�,  (ഇ�വനിലയം,
എര�ി��  പി.ഒ.,  േകാഴിേ�ാട്)  എ�യാ�െട ��ംബ�ിന് ഗവ�െമ�്
േജാലി�ം ധനസഹായ�ം വാ�ാനം െച�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� വാ�ാനം െച� ധനസഹായ�ം േജാലി�ം ന�കിയി�േ�ാ എ�്
െവളിെ���േമാ ;

(സി) ഇെ��ി�  മരണെ�� രവിദാസെ� ��ംബ�ിന് ധനസഹായ�ം േജാലി�ം
ന�കാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

74. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം അേപ�ക��് അ�വദി��
ധനസഹായം യഥാസമയം ലഭ�മാ��ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അപകടമരണം േനരി�വ�െട ആ�ിത�ം മ�് ക�� േരാഗബാധിത�ം
അ�വദി� ധനസഹായ�ിന് ആഫീ�ക�  പലതവണ കയറി ഇറേ��
അവ� ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ കാര��ി�  റവന� വ��ിെ� ��ത�  ജാ�തേയാെട�� �വ��നം
ഉ�ാകാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി - കമല��െട അേപ�

75. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല കമല�, കലാസദനം,പാ��. പി.ഒ, �റനാട് എ�
വ��ി തെ� ഭ��ാവ് െത�ി�  നി�് വീണ് മരണെ��തിെന �ട��്
�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് അേപ� ന�കി ര� വ�ഷം
കഴി�ി�ം,  നാളി�വെര�ം �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം
ന�കിയി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അേപ�ക�െട ��ംബ�ിന് ധനസഹായം ന���തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം സഹായം ലഭി��തിന് �ീമതി �ജാത
സമ��ി� അേപ�

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

(എ) ക����ി നിേയാജക മ�ല�ി� �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�
നി�ം സഹായം ലഭി��തിന് �ീമതി �ജാതസമ��ി�ി��അപകട
മരണെ� �ട��� ധനസഹായ�ിനായി 24424/12/CM dated 21/7/2012

എ� അേപ�യി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ അേപ�യിേ��  േകാ�യം ജി�ാ കല�േറ�ി�  നി�ം റിേ�ാ��്
ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ അേപ� നിരസി�ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ീമതി �ജാത�െട അേപ�യിേ��  വിേ�ജ് ഓഫീസ�  അേന�ഷണം
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നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിേ�ജ് ഓഫീസ�െട റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) അേപ�ക�് ധനസഹായം ന���തിന് �ട� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസനിധിയി�നി�ം ചികി�ാ സഹായം

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�നി�ം അ�വദി�� ചികി�ാ സഹായം
സമയ�് ലഭി��ി�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ�ാര�ം പരിഹരി�ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ീ. ആ�. ബാല��പിളള�െട �ിഫ് ഹൗസ് സ��ശനം

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

(എ) �ഖ�മ�ിെയ, 2014 െസ�ംബ� 28ന് ഒേദ�ാഗിക വസതിയായ �ിഫ് ഹൗസി�,
��മ�ി �ീ. ആ�. ബാല��പിളള േനരി� ക�ി��ായി��േവാ;

(ബി) സ��ശന ഉേ�ശ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ീ.  ആ�. ബാല��പിളള സ��ശനം നട�ിയ േവളയി�, �ിഫ് ഹൗസിെല
േ�ാ�ഡ് സ�ക��് ടി.വി. �വ��ന�മമായി��േവാ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) സ��ശനം നട�ിയി��െവ� �ീ.  ആ�. ബാല��പിളള
െവളിെ���ിയതിെന�ട��് , അ�ാര�ം ബ�. �ഖ�മ�ി നിേഷധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ പ�ാ�ല�ി� സി.സി.ടി.വി. �ശ��� പരിേശാധി�ണെമ� �ീ. ആ�.
ബാല��പിളള�െട ആവശ�ം സ��ാ� അംഗീകരി�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ?

േക� ബ�ജ�ി� പരിഗണി��തി�� ആവശ���

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

(എ) േക� ബ�ജ�ി�  പരിഗണി��തിനായി േക� ധനകാര� വ��് മ�ി�െട
��യി�െപ��ിയ സം�ാന ആവശ���  എെ��ാമാണ്;
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വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��  �.പി.എ സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��� �ടാെത ��തായി ഉ�യി�
ആവശ��� ഏെത�ാമാണ്  ;

(സി) �.പി.എ.  സ��ാ�  ബ�ജ�കളി�  �ഖ�ാപി�ി�� ഏെത�ി�ം പ�തി�െട
കാര��ി� േക� ഗവ�െമ�് ഇനി�ം തീ�മാനം എ��ാ �േ�ാ;  എ�ിൽ
പ�തികൾ ഏെത�ാം?

ബ�ജ�് നി�തി നി�േ�ശ�ളി� നി�ം ഒഴിവാ�ാ� േകാഴ

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

(എ) ബ�ജ�് നി�തി നി�േ�ശ�ളി�  നി�ം ഒഴിവാ�ാ�  സ���വ�ാപാരിക�,
േബ�റിഉടമക�, ക�ാറി ഉടമകൾ �ട�ിയവരി� നി�ം ധനകാര� വ��് മ�ി
േകാഴ വാ��തായി ആേ�പി�െകാ�ളള �ീ.  ആ�. ബാല��പിളള�െട
പരാമ�ശം പ� �ശ� മാ��മ��  �സി�ീകരി�ി�ളളത് സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഗൗരവകരമായ ഇൗ ആേരാപണ��  സംബ�ി�് റിേ�ാ��ക�െട
അടി�ാന�ി�  സ��ാ�  അേന�ഷണം നട�ക��ാേയാ;  എ�ി� ഏത്
ഉേദ�ാഗ�െ� േന�ത��ി� ആെര�ാം അട�� സംഘമാണ് അേന�ഷണം
നട�ിയിരി��ത്;

(സി) നി�തി വരവി�ം,  അധിക വിഭവസമാഹരണ�ി�ം �തീ�ി� േന�ം േപാ�ം
ഇ�ാതായിരി��തിെ�യടി�ാന�ി�  ആേ�പ�ിെ� ഗൗരവം
പരിഗണി�്,  ധനകാര� വ��് ബ�െ�� മ�ിയി�  നി�ം എ��് മാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ?

�തിപ� േനതാവിെ� െചല�ക�ം ഔേദ�ാഗിക നിയമന��ം

81. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, എ.പി.അ����ി
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �തിപ� േനതാവിെ� ഔേദ�ാഗിക വസതി േമാടിപിടി�ി��തി�ം
അ����ണിക� നട��തി�ം െചലവഴി� �ക�െട ഇനം തിരി�� കണ�്

33 of 148 Sunday 01 March 2015 05:20 PM



ലഭ�മാ�േമാ;

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

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

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

േക�സ��ാ� അ�വ��ി�� ജനവി�� നിലപാ�ക�

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

(എ) േക�സ��ാരിെ� ജനവി�� നിലപാ�കളി�  സം�ാന ഗവ�െമ�്
അസം��ി അറിയി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഏെത�ാം
നിലപാ�ക�െ�തിെരയാെണ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക� ഗവ�െമ�് നയ��െ�തിെര സം�ാന�് ഏെത�ി�ം നിലയി��
ജനകീയ അഭി�ായ �പീകരണ�ിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) േക�സ��ാ�  സ�ീകരി� ഏെത�ാം നയ സമീപന�ളാണ്
സം�ാന�ിെ��ം ജന��െട�ം െപാ� താ�പര����് വി��മായി
ഭവി�ി��െത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

നീര േടാഡി േബാ�ഡ് �പീകരണം

83. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, വ��ല കഹാ�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീര േടാഡി േബാ�ഡ് �പീകരി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത
േബാ�ഡിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േബാ�ഡിെ� സാ��ത  ,ഘടന എ�ിവെയ�റി�് പഠനം നട�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ��ത പഠന�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?
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ബാർ ൈലസ�സ് ���ി നൽകൽ

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

(എ) �ീ�ാ�, േഫാ��ാ�  കാ�ഗറികളിൽെ�� പ�് ബാ�ക��് ൈലസ�സ്
���ി ന��� ൈഹേ�ാടതി�െട ഇട�ാല ഉ�രവിെനതിെര സം�ാന
സ��ാ� ��ീം േകാടതിയി� അ�ീ� ഹ�ജി ന�കിയി��ായി��േവാ;

(ബി) ഇട�ാല ഉ�രവി�  അ�ീ�  ന�കണെമ� നിയമ ഉപേദശം
ന�കിയതാരായി��;

(സി) അ�ീ� ഹ�ജിയിേ�� ��ീം േകാടതിയി� വാദം നട�ാ� �ിരം വ�ീല�
മാര�ാ� ��ഖരായ എെത�ി�ം അഡ�േ��ിെന �മതലെ���ാതി��ത്
എ�െകാ�ായി��;

(ഡി) ബാ�  േകസി�  ��ീം േകാടതിയി�  നി�് തിരി�ടി േനടിെയ���തിന്
ക��ളി നട�കയായി��െവ� ആേ�പം ഉയ��വ�ി��തായി
സ��ാരിനറിയാേമാ;

(ഇ) ��ീംേകാടതിയി� നി��ായ വിധി�െട ഒ� പക��് സഭ�െട േമശ�റ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

മദ� വി�� േകരളം പ�തി

85. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, �ഡി �യിസ്
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ� വി�� േകരളം പ�തി നട�ാ�ി�ട�ിേയാ;  ��ത പ�തി�െട
ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മദ�ാസ�ിെ�തിെര ��  േകാേളജ് കാ��കളി�  േബാധവ��രണം
നട��തി�ം മദ�വി�� നയപരിപാടി സംബ�ി� വിവര��  എ�ാ
��ംബ�ളി�ം എ�ി��തി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി�
ഉ�െ�ാ�ി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പരിപാടി�് സ�� സംഘടനക�, മാധ�മ��  എ�ിവ�െട
പ�ാളി��ം സഹകരണ�ം �േയാജനെ���േമാ?
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ലഹരി വി�� �വ��ന��

86. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം �� -  േകാേളജ് തല�ിൽ
എ�ത ലഹരി വി�� ��ക� ആരംഭി�ി��് ;

(ബി) �� പാഠ�പ�തിയി� ലഹരി വി�� പാഠ�� ഉ�െ����തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് വ��് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

(സി) ഇൗ സ��ാ� ലഹരി വി�� �വ��ന���ായി എ�ത �പ െചലവഴി� ;

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

മദ�ം, മയ�മ��് എ�ിവ�െട ഉപേയാഗം �ല�� ആേരാഗ� ����

87. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�ം,  മയ�മ��് എ�ിവ�െട ഉപേയാഗം �ല�� ആേരാഗ� ����
സംബ�ി�് േബാധവ��രണം നട��തിനായി എെ��ാം പരിപാടികളാണ്
നിലവി� ഉ�െത�് ഇനം തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  ��ത പരിപാടിക�/പ�തിക��് എ� �ക വീതം
െചലവി�െമ�� വിവരം ഇനം തിരി�് ജി�ാടി�ാന�ി� അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം �തിയ പരിപാടികളാണ് ആവി�രി�വാ�
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

മദ�നയം

88. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.��ഷ� കട��ി
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,, െക.െക.നാരായണ�
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  �റെ��വി� മദ�നയ�ി�ം അേത �ട��ളള
നടപടിക��ം മ�ിസഭ�െട ���രവാദിത�േ�ാ� �ടിെയ��ി�ളള
തീ�മാന��െട അടി�ാനം എ�േ�ാളം ഉ�ായി���;

(ബി) തീ�മാന�ളി�  േകാടതിയി�  േചാദ�ം െച�െ��ി�ളളവ എെ�ാെ�യാണ്;
ഏെത�ാം സംഗതികളി�  ഏെത�ാം േകാടതികളി�  നി�് എെ��ാം
നിലയി�ളള വിധി ��ാവ��  ത�ാ�ിെല മദ�നയ �ഖ�ാപനെ�
�ട���ായി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  ആദ�ം �ഖ�ാപി� നയ�ിെ� അടി�ാന�ി�ളള സ��ാ�
ഉ�ര�ക��ം വ�വ�ക��ം പി�ീട് ഏെത�ാം നിലയി�ളള േഭദഗതികേളാ,

മാ��േളാ വ��ക��ായി;
(ഡി) ഇേ�ാ�  �ാബല��ി�ളള സ��ാ�  തീ�മാന�േളാട് സ��ാരി�ളള

ഏെത�ി�ം മ�ിമാ�  ഫയലി�, വിേയാജി�് േരഖെ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
ഏത് ഫയലി� ഏത് തീ�മാനേ�ാടാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

സം�ാന ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�

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

(എ) സം�ാന ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� നിലവി� ഏെത�ാം �ാപന�ളി�
നി�ാണ് മദ�ം, ബിയ�, െെവ� �ട�ിയവ വാ��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� മദ��ി�ം ബിയറി�ം െെവനി�ം ഏെത�ാം തീയതികളി� എ�ത
ശതമാനം വീതം നിര�് വ�ധന ക�നിക��് അ�വദി�് െകാ��ക��ായി
എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) നിലവി� മദ�ം, ബിയ�, െെവ� �ട�ിയവ�െട ഇന�ി� ഏെത�ാം നിലയി�
എ�ത ശതമാനം �ക വീതം സ��ാ� ഖജനാവിേല�് ലഭി���്; ബിവേറജസ്
േകാ��േറഷ� വാ�� വില�ം ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�് ഇൗടാ�� വില�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

നീര�െട ഉ��ാദന�ം വിതരണ�ം
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90. �ീ.�ഡി �യിസ്
,, പി.എ.മാധവ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീര�െട ഉ��ാദന�ി�ം വിതരണ�ി�ം എൈ�സ് വ��് അ�മതി
ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം �ാപന���ാണ്
ന�കിയി��ത്എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നീര�െട ഉ��ാദന�ി�ം വിതരണ�ി�മായി നിയമ�ളി� മാ�ം വ��ാ�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നീര�െട ഉ��ാദന�ം വിതരണ�ം നിരീ�ി�ാ�ം നിയ�ി�ാ�ം
ഭരണതല�ി� സംവിധാനം ഒ��വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� വഴി�� വ�മാനം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ഇ�വെര,  ഓേരാ വ�ഷ�ം ബിവേറജസ്
േകാ��േറഷ� വഴി ആെക എ�് �ക�െട വീതം മദ��� വി�ന നട�ിയി��്
; ഓേരാ വ�ഷ�ം വി�ന നട�ിയ ബിയ�/ൈവ� �ട�ിയവ�െട ആെക �ക
എ� ;

(ബി) േമ�റ� കാലയളവി�  മദ�ം/ബിയ�/ൈവ�  �ട�ിയ ഇന��െട
വി�നയി�െട�ം ൈലസ��ക�  ന�കിയതി�െട�ം െമാ�ം എ� േകാടി
�പ വീതം സ��ാ�  ഖജനാവി�  ലഭി�ക��ായി  ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ:

(സി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷന് ഓേരാ വ�ഷ�ം ലഭി� വ�മാനം എ� േകാടി
വീതമായി�� ;

(ഡി) എൈ�സ് വ��ി�  വിവിധ ഇന�ളി�  ഇേതവെര ലഭി�വാ�� ആെക
�ടി�ിക എ� േകാടി �പ�േടതാണ് ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� വഴി�� മദ�വി��ന

92. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േകരള േ��് ബിവേറജസ്
േകാ��േറഷ� ഇേതവെര വാ�ിയ മദ�ം, ബിയർ, ൈവൻ എ�ിവ�െട െമാ�ം
അള�ക� വാ�ഷികാടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േമ��റ� കാലയളവി� ഓേരാ വ�ഷ�ം ഇതിനായി െചലവാ�ിയ െമാ�ം
�ക എ�െയ� ഇനം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േമ��റ� കാലയളവി� ഏെത�ാം ഇന�ി� എ� �കവീതം ഖജനാവിന്
�ത���ായി��് എ�് വ�ഷ�ം ഇന�ം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� വി�ന നട�� ബിയ�ക�ം െെവ�ക�ം

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

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� 2014 ഡിസംബ� 19ന് േശഷം ഇേ�വെര വി�ന
നട��തിന് ഏെത�ാം �ാ�കളി�� ബിയ�ക�ം െെവ�ക�ം വാ�ിയി��്
;വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഓേരാ �ാ�ഡി�ം അതി�  അട�ിയിരി�� ആ��േഹാളിെ� ശതമാനം
സംബ�ി� വിശദാംശ�� േരഖെ���േമാ ;വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഏ��ം ��ത� ആ��േഹാ� ക��് ഉ�ാ�� ഏെത�ാം �ാ�കളി�െ��
ബിയ�ം െെവ�ം േകാ��േറഷ� വാ�ിയി��് ; വിശദമാ�േമാ ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനി� െഹ���/പ�� ത�ിക നിയമനം

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

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനി� െഹ���/പ�� ത�ികയി� പി. എസ് . സി .
വഴി നിയമനം നട��േ�ാ ; എ�ിൽ എ�ാണ് വി�ാപനം �റെ��വി�ത്;
ലി�ി�നി�ം എ�േപ��് നിയമനം ന�കി ;

(ബി) അദ� �ി��� (ഒ.എ�്)  വിഭാഗ�ി� എ�േപ��് നിയമനം ന�കി  ;  ഈ
വിഭാഗ�ിെല വനിതക�െട റാ�ിൽ നി�ം താ� റാ�് ഉ�വ��് നിയമനം
ന�കാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� ഔ�് െല�കളിെല ഒഴി�കളിേല�് വനിതകെള
പരിഗണി�ാ�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  എ�ാണ് കാരണം  ;  േപാലീസ്,  ഗതാഗതം
എ�ീ വ��കളിേല�േപാെല ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനി�ം വനിതകെള
നി�ിത ശതമാനം ഒഴി�കളിേല�് പരിഗണി�േമാ ;
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(ഡി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനി� എ� പ�� ത�ികകളാണ് ഉ�ത് ; അവയിൽ
എ� േപർ െഡപ�േ�ഷനിൽ േജാലി േനാ���് ; P.S.C. ലി�് നിലവിലിരിെ�
താ��ാലികമാ�ം,  െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യി�ം നിയമനം നട��ത്
നിയമവി��മേ�  ;  അവെര മാ�ി ആ ഒഴി�ക�  P.S.C.  ലി�ി�നി�ം
നിക�ാ� സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(ഇ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� �വ��ന��  െമ�െ����തിന്
സമ��ി�ി�� �ാഫ് പാേ�� നട�ിലാ�േമാ ?

ബാ�ക� നി��ലാ�ിയതിെ� ഭാഗമായി നി�തി വ�മാന�ി��ായ �റവ്

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

(എ) സം�ാന�് ബാ�ക�  നി��ലാ�ിയതിെ� ഭാഗമായി നി�തി
വ�മാന�ി� എ� �പ�െട �റവ് സംഭവി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ ?

സ��ാ� ന�കിയ ബാ� ൈലസ��ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� നാളി�വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം ഏെത�ാം �ാ�കളി�െ�� എ�
ബാ�  ൈലസ��ക�  ന�കിയി��ായി��  ;  ഓേരാ വ�ഷ�ം ന�കിയ
ബിയ�/ൈവ� ൈലസ��ക� എ� എ�ം വ��മാകാേമാ ;

(ബി) 2011, 2012, 2013, 2014 എ�ീ ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ി�ം ഏെത�ാം
�ാ�കളി�െ�� എ� ബാ� ൈലസ��ക� ���ി ന�കിയി��ായി��  ;

ഓേരാ വ�ഷ�ം ���ി ന�കിയി�� ബിയ�/ൈവ�  പാ�ല�ക�  എ�  ;

വിശദമാകാേമാ ;

(സി) നിലവി� സം�ാന�് ഏെത�ാം �ാ�കളി�െ�� ഏ� ബാ�ക� സ��ാ�
ൈലസ�േസാ��ടി �വ��ി�് വ���്  ;  ബിയ�/ൈവ� ൈലസ��ക�
എ�;

(ഡി) ബാർ ൈലസൻസ് ���ി ന�ാതി�� എ� േഹാ��കൾ�് ബിയർ/  ൈവൻ
ൈലസൻസ് ന�ിയി��്;വിശദാംശം ന��േമാ?

സ��� മദ�നിേരാധനം-സ�ീകരി� നടപടികൾ
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97. �ീ.എ.െക.ബാല�
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.സി.െക സദാശിവ�
േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��� മദ�നിേരാധനം ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ല��മി�ി�േ�ാ;എ�ി�
അധികാരം ഏെ���ത് �തൽ അതി�ത�� അ�കാരി നയം ആവി�രി�ാ�
സാധി�ി�േ�ാ;  ഈ സ��ാ�  ��താ�ം ���ി�ം ന�കിയ ബാ�
ൈലസ��ക�  എ�യായി��;ഈ സ��ാരിെ� അവേശഷി��
കാലയളവി�ളളി� ഒ�വി� �ഖ�ാപി� നയം �ാവ��ികമാ�വാൻ നടപടിക�
ഉ�ാ�േമാ;�ഖ�ാപന�ം നടപടിക�ം ത�ി�ളള െപാ��േ��ക�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;  നയ�ം നടപടിക�ം അ�ാേയാഗികമായി�� എ�
കാര�ം സ��ാ� തിരി�റി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2014ആഗ�ി�  �ഖ�ാപി� നയ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം
സ�ീകരി�െ�� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;  ആദ� �ഖ�ാപന�ി�  നി�്
പി�ീട് എെ��ാം കാര��ളി� മാ�ം വ��ക��ായി; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആദ�മദ�നയ �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�ം അേത �ട��്ഇ�വെര�ം
സ��ാ� ഇറ�ിയ എ�ാ ഉ�ര�ക�െട�ം പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇനി�ത�  �തിയ  5�ാ�  േഹാ��ക�േ�ാ,  ബിയ�/ൈവ�  പാ�ല�ക�േ�ാ
ൈലസ�സ് ന�കാതിരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;നിലവി��വെയ�ാം
അട���കയ�ാെത,  ��തായി ഒ�ി�ം ൈലസൻസ് ന��കയിെ��
നിലപാട് സ��ാ� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) 2014  ആഗ�ി�  മദ�നയം �ഖ�ാപി�തി�േശഷം ഇേതവെര ��തായി
ഏെത�ി�ം ബാറിന് സ��ാ�  ൈലസ�സ് ന�കിയി�േ�ാ;ഇതിനകം
സ��ാ�  സ�ീകരി� എ� അേപ�ക�  തീ�മാനം എ��ാെത ബാ�ി
നി���്?

ബാ�ക��് ൈലസ�സ്

98. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�െപ� എ� വീതം ബാ�ക��്
ൈലസ�സ് ന��ക��ായി��്;

(ബി) 2014-2015  സാ��ിക വ�ഷം ൈലസ�സ് ���ി ന�ിെകാ��വ എ�;
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��തായി ൈലസ�സ് ന�ിയവ എ�;

(സി) ൈലസ�സി�� ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�െ�� എ� അേപ�ക�  ഇേ�ാ�
സ��ാരിന് ലഭി�ി��്;  ലഭി� എ� അേപ�ക�
ത�ി�ള�ി��്;സ��ാറിെ� പരിഗണനയിലിരി��വ എ�;  അവ
ഏെത�ാം;

(ഡി) ൈവ� ബിയ� പാ�ല�/ ൈലസ�സി�� എ� അേപ� ഈ വ�ഷം ലഭി�;

എ� േപ��് ൈലസ�സ് ന�ക��ായി; പരിഗണനയിലിരി��വ എ�?

സ��ാരിെ� മദ� നയം

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

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� നിലവി�� മദ� നയം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� മദ� നയം �ാവ��ികമാ��തിന് എെ��ി�ം തട���േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാരിെ� മദ� നയം നട�ിലാ�ിയ കാലയളവി�  മദ��ിെ�
ഉപേയാഗ�ി� �റ� വ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന�േമാ ?

മദ�ാസ�ിെ�തിരായ േബാധവ��രണം

100.�ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

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

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

വ�ം - അ�െത�് �ാമപ�ായ�കെള ബ�ി�ി�� കായി�ര പാലം
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101.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ം  -  അ�െത�് �ാമപ�ായ�കെള ബ�ി�ി�� കായി�ര പാലം
നി��ാണ�ിനാ�� നടപടി �മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ
;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴിേ��ി വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്
എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) നി��ാണ �വ��നം എ�ാരംഭി�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ ?

�റ�ഖ വ��ിെ� കീഴി� േച��ല മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ ���ിക�

102.�ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ഖ വ��ിെ� കീഴി� ഈ സ��ാ� േച��ല മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ
േജാലിക�  ഏെത�ാമാെണ� പറയാേമാ;  ഇതി�േവ�ി െചലവഴി� �ക
എ�യാെണ� വ��മാ�േമാ;  ഈ േജാലിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി��ം
േജാലിക�  നട�ിലാ�ിയ�മായ കാലയളവ് വിശദമാ�േമാ;  �റ�ഖ വ��ി�
കീഴി�  േച��ല മ�ല�ി�  �േരാഗതിയിലിരി�� ���ിക�
ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

താ�� ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെ� നി��ാണ ���ിക�

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

(എ) താ��  ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെ� നി��ാണ ���ിക�  ഇേ�ാ�  ഏത്
ഘ��ിലാണ്;

(ബി) എെ��ാം ���ികളാണ് ���ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�േ��് സ���മാ�ം ���ിക� ���ീകരി�ാനാ�ം; വിശദാംശ��
ന��േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ െട��
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104.�ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ�ി�� െട�റി�  പെ���ാ�  എ�
ക�നികളാണ് െട�� അേപ� ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �റ�ഖ നി��ാണ�മായി ബ�െ��് േ�ാജ�് പഠന�ിനായി ക�നിക�
േകാടി�ണ�ിന് �പ െചലവഴി�ി�ം െട�� നടപടികളി� നി�് ക�നിക�
പി�വലിയാ�� കാരണംഅറിയാേമാ ; എ�ിൽ െവളിെ���ാേമാ;

(സി) അട��  �ക�െട  30%  സ��ാ�  ഇടനില�ാ�  ൈക�ലി
ആവശ�െ��തിനാലാണ് ക�നിക�  പി�മാറിയെത� ആേ�പെ���ി
അേന�ഷി�ാ�  വിജില�സ് ഉ��െട�� ഉ�തതല ഏജ�സിെയ
�മതലെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

വിഴി�ം െട�റി� നി�് ക�നിക�െട പി�ാ�ം

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

(എ) വിഴി�ം െട�റി� നി�് ക�നിക� പി�ാറിയതി� അ�ിമറി നട�ി��ാകാം
എ� വ��് മ�ി�െട ��ാവന സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതി� സ��ാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമ�വിഷയം സംബ�ി�് ഒ� സ�ത� ഏജ�സിെയ െകാ�് അേന�ഷി��
കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ; ഇതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

വിഴി�ം രാജ�ാ�ര �റ�ഖ പ�തി

106.�ീ.െക.�രളീധര�
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം രാജ�ാ�ര �റ�ഖ പ�തി യാഥാ���മാ�വാ�  സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

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

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

(ഡി) പ�തിയ�സരി�� നി��ാണ �വ��ന��  എേ�ാ�  �ട�ാനാണ്
ല��മി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

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

വിഴി�ം പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി

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

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക��ി�  നി�ം വിഴി�ം പ�തി���ലമായി ഏെതാെ�
തീ�മാന�ളാണ് ഇനി�ം ഉ�ാകാ��ത്;

(സി) വിഴി�ം പ�തി�െട �വ��ന�ിന് വിഘാതമായി നി��� ഘടക��
ഏെതാെ�യാണ്;

(ഡി) വിഴി�ം പ�തി�െട െട�ഡ�  നടപടിക�  ഏ�വെരയായി എ�്
വ��മാ�േമാ?

െപാ�ാനി മ��ബ�ന �റ�ഖം

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

(എ) െപാ�ാനി മ��ബ�ന �റ�ഖം ���േതാതി�  �വ��നം
ആരംഭി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�ം ഇനി
എെ��ാം �വ��ന�� നട�ാ� ഉേ�ശി�� എ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവിടെ� തിരയിള�ം �ലം േബാ�ക�  അ��ി�ാ�  കഴിയാ� ��ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി�  ഇേത�റി�് പഠനം നട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  അതിനായി
എെ��ി�ം നടപടി എ��ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഹാ�ബ�  െജ�ിേയാട് േച��് റ��  െഫ�സിംഗ് നട��തി�ളള
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നടപടി�മ��  ഏ� ഘ��ിലാണ്;  ഇത് അടിയ�രമായി ���ിയാ�ാൻ
കഴി�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) മ��ം ��ി��തി�ളള േ�ാേറജ് െസ�ക�  നി��ി�� ���ിക�
ഏ�വെരയായി;  ഇവ ��ത�  എ�ം നി��ി��തി�ളള നടപടി ഉട�
�ട�ാനാ�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖനി��ാണം

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

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണം സംബ�ി�് െട�ഡ�  ന���
കാര��ി�  �ടെര �ടെര ഉ�ായിെ�ാ�ിരി�� അനി�ിതത�ം
കണ�ിെല��് �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണ �വ��ന�� േക� - സം�ാന
സ��ാ�ക�െട സം�� സംരംഭമായി ഏെ��� നട�ാ�  ആവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ി� അത് സംബ�ി�് വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് മ��ബ�ന �റ�ഖം

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിന് എേ�ാഴാണ് തറ��ി�െത�ം എ�
മാസ�ി��ിലായി�� പണി ���ിയാേ��ിയി��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ� വെര നി��ാണം ���ിയായി�ിെ��ി�  അതി�� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇനി ഏെത�ാം േജാലികളാണ് ബാ�ി��ത് എ�ം ��ത �റ�ഖം എേ�ാ�
നാടിന് സമ��ി�ാ� കഴി�ം എ�ം വ��മാ�േമാ?

�റ�ഖ വ��ിെ� 2014-15 െല പരിപാടികൾ
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111.�ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15  െല ബജ�ി�, �റ�ഖ വ��ി�  ഏെത�ാം പരിപാടികളാണ്
നട�ാ�ാ� നി�േ�ശി�ി��ത് ;

(ബി) ഓേരാ പരിപാടിക��ം ബജ�ി�  �ാ�, േനാ�  �ാ�  ഇന�ളിലായി
വകയി��ിയ �കെയ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പരിപാടിക��ായി നാളി�വെര െചലവാ�ിയ �ക�െട വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ?

ഹാർബർ എ�ിനിയറിംഗ് വ��് അ�മതി ന�ിയ മരാമ�് പണികൾ

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

(എ) ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��്  2013-14,  2014-15  വ�ഷ�ളി�
ഭരണാ�മതി ന�കിയ മരാമ�് പണിക�െട േപര് വിവരം,  അട��  �ക
എ�ിവ വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� നാളി�വെര ആരംഭി� പണിക� ഏെത�ാം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പണി ആരംഭി�ാ�ത് ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

െകാ�ം പര�രിെല മിനി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�

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

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല പര�� നഗരസഭയിെല െത�ംഭാഗം എ� �ല�് മിനി
ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�  �ാപി��തിേല�ായി നാളി�വെര എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ിേല�ായി എ� �പ വിനിേയാഗി�ി�െ��ം അവ
ഏെതാെ� ആവശ��ിനാെണ�ം വ��മാ�േമാ;  നാളി�വെര നട�
പഠന��െട �േരാഗതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) പര��  െത�ം ഭാഗ�് മിനി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�  �ാപി��തിേല�്
എെ��ി�ം തട��� നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയത് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മിനി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� �ാപി��തിേല�ായി കഴി� 5 വ�ഷമായി �ാരംഭ
നടപടിക�  ആരംഭി�െവ�ി�ം ആയത് ���ീകരി�വാ�  കാലതാമസം
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വ��തായി ��യി�  െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ��ം േവഗം നി��ാണം
ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹാ�ബ� എ�ിനിയറിംഗ്

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഹാ�ബ�  എ�ിനിയറിംഗ്
വ��് വഴി തി�വന��രം ജി�യി�  നട�ാ�ിയ നി��ാണ ���ിക�െട
േപ�ം,  അതിന് േവ�ി നീ�ിവ� �കക�ം അവ ഓേരാ�ി�ം െചലവഴി�
�കക� എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നാളി�വെര ���ീകരി� പണിക� ഏെത�ാം;
(സി) �ർ�ിയാകാ� പണിക�  ഓേരാ�ം എ�േ��് ���ീകരി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ഫിഷറീസ് വ��് �വർ�ന�ൾ

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

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് �ഖാ�ിരം ഫിഷറീസ്
വ��് നട�ിലാ�� ���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന ഫിഷറീസ് വ��് മാേവലി�ര മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിവ��
മാ���് നവീകരണ�ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�� മാ���ക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ?

�തിയ�ാടി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� പ�തി.

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

(എ) ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല �തിയ�ാടിയി�  ഫിഷിംഗ്
ഹാ�ബ�  നി��ി���മായി ബ�െ��് േക� സ��ാ�ഏജ�സിയായ
�െനയിെല CWPRS നട�ിയ പഠന��െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) എേ�ാേഴ�് പഠന�� ���ിയാ�വാ� കഴി�ം;
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(സി) പ�തി�െട �പേരഖ എേ�ാേഴ�് സമ��ി�ാ� കഴി�ം;വിശദാംശം ന��േമാ?

ആല�ഴ ജി�യിെല മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ��െട �നരധിവാസം

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

(എ) തീരപരിപാലന നിയമ�കാരം കട�  -  കായ�  തീരേമഖലയി�  താമസി��
പാവെ�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വീ�ക�  സംര�ി�വാ�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� �കാരം ആല�ഴ ജി�യി� വീ�ക� ന�െ��� എ� മ��െ�ാഴിലാളി
��ംബ�� ഉ�് ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ; ഇ�രം ��ംബ�െള അവ�െട
െതാഴിലിെന ബാധി�ാ�വിധം �നരധിവസി�ി�വാ�  സ��ാ�
കെ��ിയിരി�� മാ���� എെ��ാെമ�് പറയാേമാ?

ഫിഷറീസ് വ��ി�, കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല അ�വദനീയമായ ത�ികക�

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

(എ) ഫിഷറീസ് വ��ി�, കാസ�േഗാഡ് ജി�യിൽ അ�വദി�ി�� ത�ികക�
എ�യാെണ�് ത�ിക, ഓഫീസ് എ�ിവ തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�യി� ആെക എ� ഫിഷറീസ് വിേ��കളാ��െത�ം ഓേരാ ഫിഷറീസ്
വിേ�ജി�ം അധിവസി�� ഫിഷ�െമ� എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഫിഷറീസ് വ��ിെന ആ�യി�� ഉ�നാട� േമഖലയിെല മ��ക�ഷക�െട
എ�െമ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജി�യി�  ഫിഷറീസ് വ��ി�  ആവശ��ിന് ജീവന�ാരി�ാ�തിനാ�
ഓഫീസ് �വ��നമട�ം ��ി��ാ�� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ിൽ സബ് ഇ�െ��� ഓഫ് ഫീഷറീസ്,  �ാ��്,  ഓഫീസ് അ��ഡ�്,
ൈട�ി�് എ�ീ ത�ികക�  അധികമായി അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

മീനാ�മാരി ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

119.�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, െക. ദാസ�
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,, പി.�ീരാമ���
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഡാ.  ബി.  മീനാ�മാരി ക�ീഷ�  റിേ�ാ��ം അതിെ�യടി�ാന�ി�
േക�സ��ാ� �റെ��വി� മാ��േരഖ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അവ നട�ിലാ�ിയാ� പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക� േനരിേട�ിവ��
�തിസ�ിെയ�റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) വിേദശക��ക��് കട� ���മായി വി�െകാ���താണ് നയം എ� കാര�ം
സ��ാ� പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികെള �തി�ലമായി ബാധി�� ക�ീഷ�
റിേ�ാ��ിേല�ം മാ��നി�േ�ശ�ളിേല�ം മ�് നി�േ�ശ��
പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത റിേ�ാ��് ത�ി�ളയാ� േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ?

സ��മ��ബ�ന നിയമം

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

(എ) സം�ാന�് സ��മ��ബ�ന നിയ�ണ നിയമം ലംഘി� െകാ��
മ��ബ�നം വ�ാപകമാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) മ��ബ�നേമഖലയി�  �ാഷ് ഫിഷിംഗ് �റ��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ ന��േമാ;

(സി) മ��സ��് സംര�ി��തിന്  ,  മ��ബ�ന ച�ം അ�സരി�്
നിയമനി��ാണം നട�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ?

േഡാ. മീനാ�മാരി ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

121.േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
,, പി.സി. േജാ�ജ്
,, േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േഡാ.  മീനാ�മാരി ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് മ��െ�ാഴിലാളി സ�ഹെ�
േദാഷകരമായി ബാധി�െമ�് കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന �പാ�ശക� എെ��ാമാണ്;
(സി) സം�ാനെ� പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികെള സംര�ി��തിനായി

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േഡാ. മീനാ�മാരി ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

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

(എ) പര�രാഗത മ�� െതാഴിലാളിേമഖലാ പഠന�ിനായി  2013-�  നിേയാഗി�
േഡാ. മീനാ�മാരി ക�ീഷ� റിേ�ാ��് ��യി�െ��േവാ;

(ബി) എ�ി� റിേ�ാ��ിെല വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�നെ� മ�� ബ�ന വ�വസായ േമഖലേയ�ം അതിെന ആ�യി�
കഴി�� െതാഴിലാളികേള�ം ��ംബേ��ം തക��� ��ത റിേ�ാ��്
അംഗീകരി�ാതിരി�വാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കട�ം കട�റ�ം വിേദശ ശ�ിക��് തീെറ��ം തര�ിെല തീരേദശ
നിയ�ണ പ�തി േഭദഗതി നി�േദശമട�� ��ത റിേ�ാ��് ത�ി�ള�വാ�
േക� സ��ാറിേനാട് ആവശ�െ��േവാ; ഉെ��ി� എെ�ാെ� കാര��ളാണ്
ആവശ�െ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േഡാ. മീനാ�മാരി റിേ�ാ��്

123.�ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഡാ.  മീനാ�മാരി റിേ�ാ��ിെല �പാ�ശക�  സം�ാനെ� മ��ബ�ന
േമഖലേയ�ം, മ��െ�ാഴിലാളിക�െട െതാഴിലിെന�ം ഏെതാെ� വിധ�ി�
ബാധി�െമ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േഡാ.  മീനാ�മാരി റിേ�ാ��ിെല �പാ�ശക�െട അടി�ാന�ി�  േക�ം
നിയമനി��ാണ�ിന് �ട�ം �റി� കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;
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(സി) സം�ാന മ��ബ�ന േമഖല�ം,  മ��െ�ാഴിലാളിക��ം
ഹാനികരമാവാ�വിധ�� നിയമനി��ാണ�ിന് േക� സ��ാരി� സ���ം
െച��ാ� േവ�� െച�േമാ?

േഡാ. മീനാ�മാരി ക�ീഷ� റിേ�ാ��്.

124.�ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, െക.അജിത്
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഡാ.  മീനാ�മാരി ക�ീഷ�  റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  വിേദശ �ലധന
പ�ാളി��ളള സം�� സംരംഭക��് മ��ബ�ന�ിന് അ�മതി ന�ാ�
േക�ം മാ�� നി�േ�ശ�� �റെ��വി�ി�േ�ാ, ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) റിേ�ാ��ിെനതിെര സം�ാന സ��ാ�  സമ��ി� അേപ�യിേ��  േക�
ഗവ�െമ�് എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

േകരള േ��് േകാ�� ഏരിയ ഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷ� �േഖന വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന���് ഫ�്

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

(എ) േകരള േ��് േകാ��  ഏരിയ ഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷ�  �േഖന
സം�ാന�് എ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന���് ഭൗതിക സാഹചര���
െമ�െ����തിന് ഫ�് അ�വദി�ി��് എ�് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഇതി�  േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �തിയാ� ഹയ�  െസ��റി ��
ഉ�െ��ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  പാവെ�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ��ിക�
പഠി�� �തിയാ� ഹയ� െസ��റി �ളിന് െക.എസ്.സി.എ.ഡി.സി. �േഖന
ഫ�് അ�വദി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഏല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  േകാ��േറഷ�
�േഖന ഇ�വെര അ�വദി� �വ��ിക�ം �ക�ം െവളിെ���േമാ ?

േകരള േ��് േകാ�� ഏരിയാ െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷെ� �വ��ന��
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126.�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് േകാ��  ഏരിയാ െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷെ�
�വ��ന�� വി�ലീകരി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാ��േറഷെ� കീഴി� ഫിഷ് െമ�ഡ് എ� �ാ�ഡി� എെ��ാം
ഉ����ളാണ് മാ���് െച��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േകാ��േറഷ� കീഴി�  ഫിഷ് മാ�ക�  �ാപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

താ�� ഗവ. റീജിണ� ഫിഷറീസ് െട�ി�� ൈഹ��

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

(എ) താ��  ഗവ.  റീജിയണ�  ഫിഷറീസ് െട�ി��  ൈഹ�ളി�ം,  ഹയ�
െസ��റിയി�ം,  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റിയി�മായി എ�
വിദ�ാ��ിക�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവരി� േഹാ�ലി� താമസി�് പഠി�� എ� േപ�െ��് അറിയി�േമാ ;

(സി) ഇ�ഴി� എസ്.എസ്.എ�.സി.,  ഹയ�  െസ��റി,  വി.എ�്.എസ്.സി.
പരീ�കളി� ഇവി�െ� വിജയ ശതമാനം എ�യായി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ
;

(ഡി) ഈ �ാപന�ി� അധ�ാപക-അധ�ാപേകതര ജീവന�ാ� എ� േപ�െ��്
വ��മാ�ാേമാ ?

താ�� ഗവ�െമ�് റീജിയണ� ഫിഷറീസ് െട�ി�� ൈഹ�ൾ

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

(എ) താ�� ഗവ�െമ�് റീജിയണ� ഫിഷറീസ് െട�ി�� ൈഹ�ളി� നിലവി�
ഏെത�ി�ം െക�ിട�ിെ� നി��ാണ���ി നട��േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ െക�ിട�ിെ� നി��ാണ�മതല ആ��ാെണ�ം എ�േ��് ���ി
���ീകരി�ാനാ�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ���ി�് എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;
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(ഡി) ഈ വിദ�ാലയ�ി� േഗ�്, ��മതി�, �ൗ�് എ�ിവ�െട നി��ാണ ���ി
ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഈ വിദ�ാലയ�ി� നിലവി� �വ��ന�ിനാവശ�മായ ക����, ഫ�ണീ��
എ�ിവ ലഭ�മായി�േ�ാ; ഇെ��ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ക�� ജി�യിെല ഓല�ീ��ടവ് പാലം

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

(എ) ക��  ജി�യിെല മാടായി �ാമപ�ായ�ിെല ��ാടിെന�ം രാമ�ളി
�ാമപ�ായ�ിെല ഓല�ാലിെന�ം ത�ി�  ബ�ി�ി���ം
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട�ം തീരേദശവാസിക�െട�ം �ധാന ആവശ��മായ
ഓല�ീ��ടവ് പാലം നബാ�ഡിെ� RIDF �ീമി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി
ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�തിെ�
വിശദാംശം ന��േമാ?

സംേയാജിത മ�സ��ാമവികസന പ�തി

130.�ീ.ടി.എ�. �താപ�
,, വി.പി.സജീ��
,, ഐ.സി.ബാല���
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

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

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ലഭി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ?

െപാഴി�ര-ല�ീ�രം േതാ�് തീരേദശ േറാഡ് നവീകരണം

131.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ചാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാഴി�ര-ല�ീ�രം േതാ�് തീരേദശ
േറാഡ് സ�ാര േയാഗ�മ�ാെയ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  �ഗമമായ
ഗതാഗത�ിന് നിലവി�  എെ�ാെ� ��ി��കളാ���െത�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത േറാഡിെല െമ�ലിം�ം ടാറിം�ം ���ീകരി��തിേല�് എ� �പ�െട
അ�മതി എ�് ലഭി�െവ�് അറിയി�േമാ ;

(സി) ��ത േറാഡ് നവീകരണം ���ീകരി�വാ�  നാളി�വെര സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ  ;അവേശഷി�� േജാലിക�
എ�േ��് ���ീകരി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഇെ��ിൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് അറിയി�േമാ ?

െപാഴി�ര-ല�ി�രം േതാ�് േറാഡി� െറ�േല�� കം �ി�ജ്.

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

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല െപാഴി�ര-ല�ി�രം േതാ�് േറാഡി� േറാഡ് നി��ാണം
���ീകരി�ാ� കഴിയാ��ം വ�ഷകാല�് േറാഡ് തക��് കട�ം കായ�ം
ഒ�ായി തീ�ക�ം െച�� ഭാഗ�് ഒ� െറ�േല��  കം �ി�ജ്
�ാപി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, േക� ഗവ�െമ�്/സം�ാന ഗവ�െമ�് എ�ിവ�െട സാ��ിക
സഹായേ�ാെട െറ�േല��  കം �ി�ജ് �ാപി�വാ�  ഗവ�െമ�്
നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  ഇതിനായി ഗവ�െമ�് സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

മീനാ�മാരി ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

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

(എ) ആഴ�ട�  മ��ബ�ന�മായി ബ�െ�� മീനാ�മാരി ക�ീഷ�  റിേ�ാ��്
നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�് േക�സ��ാരിെ� നി�േ�ശെമെ��ി�ം
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് നട�ിലാ��ത് തേ�ശ മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഉപജീവനെ�
േദാഷകരമായി ബാധി�െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇവ�െട ആശ� പരിഹരി��തി�ം തീരേദശ �ര� സംബ�ി�്
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ഉയ��വ�ി�� ആശ� പരിഹരി��തി�ം എെ��ാം ഇടെപട�ക�
നട�ിയി��് ; വ��മാ�േമാ?

മീനാ�മാരി ക�ീഷ� റിേ�ാ��് സംബ�ി� ഔേദ�ാഗിക പഠനം

134.�ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മീനാ�മാരി ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് നട�ിലാ�ിയാ�  േകരളെ� അത്
എ�കാരെമ�ാം ബാധി�െമ�� സംബ�ി� ഔേദ�ാഗിക പഠന��
സം�ാന തല�ി�  നട�ിയി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി� വിശദവിവരം
ന��േമാ?

മീനാ�മാരി റിേ�ാ��് �ലം പര�രാഗത മ�� െതാഴിലാളിക���ായിരി�� ആശ�

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

(എ) മീനാ�മാരി റിേ�ാ��് മറയാ�ി ആഴ�ട�  -  �റം കട�  േമഖലക�  വിേദശ
മ�� ക��ക��് �റ�് െകാ���ത് �ലം പര�രാഗത മ��
െതാഴിലാളിക���ായിരി�� ആശ� ��യി�െ� �ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� മീനാ�മാരി റിേ�ാ��ിെ� േകാ�ി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� േകാ�ി
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ിെ� ആശ� േക�െ� അറിയി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട അവകാശ��  നിലനി���തിന്
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉ�നാട� ജലാശയ�ളി� മ��സ��് വർധി�ി��തി�� നടപടി

136.�ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഉ�നാട�  ജലാശയ�ളി�  മ��സ��് വ��ി�ി�ാ�
2014-15 സാ��ിക വ�ഷ�ി� എ� �ക െചലവഴി� എ�് വ��മാ�ാേമാ
;

(ബി) േമൽ�റ�വയിൽ ഏെത�ാം ആവശ����് എ� �ക വീതം എ�ത്
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കണ�ാ�ി ആെക �ക�െട പ�ിക ന�കാേമാ;

(സി) ഇ�െന മ�����െള വിതരണം െച� �ല�ളി�  അവ�െട
സംര�ണ�ി�ം പരിപാലന�ി�ം സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�  എെ��ം
ഇതിന് ആവശ�മായ �ക അ�വദി�ി�േ�ാ എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

സ��മായി �മിയി�ാ� മ��െ�ാഴിലാളിക��് �ാ�്

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

(എ) സ��മായി �മിയി�ാ� മ��െ�ാഴിലാളിക��് �ാ�് നി��ി� ന���
കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇതിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� മാനദ���  ല�കരി�് നി��നരായ എ�ാ
മ��െ�ാഴിലാളിക��ം അടി�ാന സൗകര��� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

മ����െട വംശനാശം

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

(എ) വള��െയ�ാ� െച�മ���െള സം�ാന�നി�ം വ�േതാതി�
തമി�ാ�ിേല�് കട��തായ റിേ�ാ��ക�െട നിജ�ിതി എെ��്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇത് മ����െട വംശനാശ�ി�ം മ��സ��് വ�േതാതി� �റ�വാ�ം
ഇടയാ�ം എ� വ�ത കണ�ിെല��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�ര�ി� െച�മ���െള�ം മ�ം പിടി�ാ� തിരിെക ജലാശയ�ിേല�്
തെ� തിരിെക അയ�ണം എ�തിന് ക�ശന നിയമവ�വ� നിലവി�േ�ാ
എ�ം എ�ി� ഇ� സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം േക�ക� സം�ാന�് രജി��
െച�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െച�മ����  വലയി�  അകെ��ാ�  തിരിെക അയ�ാ�വ�െ�തിെര
ക�ശന ശി� ഉറ�വ���തിന് നിയമ�ി� വ��ക� ഉ�െ���ാ��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) മ��ബ�നം നട�ിവ�� േബാ�കെള പരിേശാധനക��്
വിേധയമാ�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�ം വ��മാ�േമാ?
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മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ നിയമ �കാരം കട�� എ�തി��ൽ

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

(എ) ഈ സ��ാ� മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ നിയമ �കാരം ഏെത�ാം കട��
എ�തി��ി എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഏെത�ാം കട�ളാണ് ഇനി�ം എ�തി ത�ാ�
ഉ�ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവിത നിലവാരം െമ�െ����തിന് േക�
ഗവ�െമ�ിെ� സഹകരണേ�ാെട നട�ാ�വാ�� പ�തി�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

മിഷ� 676 െല മ��െ�ാഴിലാളി േ�മപ�തികൾ

140.�ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, �ഡി �യിസ്
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിഷ� 676� ഉ�െ���ി മ��െ�ാഴിലാളി േ�മ�ി�ം കടാശ�ാസ �ി�ം
പ�തിക� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് മിഷ�  വഴി നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ :

(സി) പ�തികെള സംബ�ി�ി�� �പേരഖ ത�ാറാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക�
എ��ി��്;

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

രാജ�ാ�ര വിമാന�ാവള ഹബി� ഉ�െ��� എയ�േപാ��ക�

141.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആറ് വിമാന�ാവള�� മാ�ം അട�� രാജ�ാ�ര വിമാന�ാവള ഹബി�
സം�ാന�നി�ം ഏെത�ാം എയ�േപാ��കെള ഉ�െ���ണെമ�ാണ്
സം�ാന സ��ാ� ആവശ�െ��ിരി��ത്;

(ബി) ഇത് സംബ�മായി �ധാനമ�ി�ം േവ�ാമയാനമ�ാലയ�ി�ം �ഖ�മ�ി
ന�കിയ നിേവദന�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�ർ വിമാന�ാവള നിർമാണം

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

(എ) ക��  വിമാന�ാവള നി��ാണ പ�തി�െട ഏെത�ാം �വ��ികളാണ്
ഇതിേനാടകം െട�ഡ� െച�തെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �വ��ിക�  ഏെത�ാം നി��ാണ ക�നിക�  ഏെ���െവ�ം
എേ�ാ� എ�ിെമ�് ഒ�് വ�െവ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഓേരാ �വ��ിക�ം എ�് ആരംഭി�െവ�ം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം
എേ�ാ� ���ിയാ�െമ�ം വ��മാ�േമാ ;

േവ�ാമയാന ഹ�്

143.�ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവ�ാമയാന പാതയിെല രാജ�ാ�ര ഹ�് നി�യി�തി�  നി�ം േകരളെ�
ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഒഴിവാ�ാ��ായ സാഹചര���
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഹ�ിന് േയാഗ�ത�� വിമാന�ാവള��  സം�ാന�േ�ാ;  ഉെ��ി�
എ�െയ�െമ�ം അവ ഏെത�ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േവ�ാമയാന ഹ�് േനടിെയ���തിന് എ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ക�� വിമാന�ാവള നി��ാണ�ം �മി ഏെ����ം
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144.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� വിമാന�ാവള നി��ാണ�ിന് ആെക എ� ��ടമകളി� നി�ം �മി
ഏെ���െവ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ആെക എ� ��ടമക��് ന�പരിഹാര�ക ലഭ�മാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ
;

(സി) ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇനി�ം എ� ��ടമക��് ന�പരിഹാര�ക ന��വാ�െ��്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഇതിനായി എ� �ക േവ�ിവ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(എഫ്)ഇനി�ം ന�പരിഹാര�ക ന��വാ�� ��ടമക��് അതിേവഗം
ന�പരിഹാര�ക ന��വാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ?

ക�� വിമാന�ാവളനി��ാണ�ിനായി േ�ാടക വ���െട ഉപേയാഗം

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

(എ) ക��  വിമാന�ാവളനി��ാണ�മായി ബ�െ��് �മി നിര�ാ�വാ�ം
മ�മായി േ�ാടക വ���  ഉപേയാഗി�വാ�  അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഏത് ഉ�ര��കാരമാണ് േ�ാടക വ���  ഉപേയാഗി�വാ�  അ�മതി
ന�കിയി�ളളത്;

(സി) ഇ�ര�ി�  േ�ാടനം നട�േ�ാ�  േ�ാടനശ�ി എ� വെരയാകാെമ�്
(േ�ാടന ശ�ി�മായി ബ�െ�� ശാ�ീയമായ കണ� �കാരം)
നിയ�ണേമ�െ���ിെകാ�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത നിയ�ണ നി�േ�ശ��  ക�ശനമായി പാലി����െവ�്
ഉറ�ുവ��വാ� ഗവ�െമ�് എ� സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ിയി�ളളത്;

(ഇ) വിമാന�ാവള നി��ാണ�ല� നട�� അത�� േ�ാടന��
സമീപവാസിക�െട ജീവ�ം സ��ി�ം വലിയ ഭീഷണി ഉയ����
സംബ�ി�് ജന�തിനിധിക�െട നിേവദന�� ലഭി�ി�േ�ാ;

(എഫ്)എ�ിൽ ��ത നിേവദന��  �കാരം ഗവ�െമ�് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) അത���ാടന��  കാരണം വീ�ക��ം െക�ിട���ം
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വ�ാപാര�ാപന���ം ന�പരിഹാരം ന���തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�ം ന�പരിഹാരം സമയബ�ിതമായി
ന���െവ�റ�ാ�വാ� എ� സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ിയി�ളളെത�ം
വ��മാ�േമാ?

അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�� സംബ�ി� കരട് നയം

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

(എ) അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�� സംബ�ി�് ഇ��ാ ഗവ�െമ�് �റെ��വി�
കരട് നയം സം�ാന സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േക� േവ�ാമയാനമ�ാലയ�ി�  നി�ം  2014  നവംബ�  10-ന് സം�ാന
ഗവ�െമ�ിന് അയ� ക�ിന് സം�ാന ഗവ�െമ�് ന�ിയ �തികരണം
എ�ായി��; ��ത ക�ിെ� പക��് സഭ�െട േമശ�റ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് നിലവി�  അ�ാരാ�പദവി�� എയ�േപാ��ക�
ഏെത�ാമാണ്;  ഓേരാ എയ�േപാ��ി�ം അ�ാരാ� പദവി ലഭി�ത് ഏത്
കാലഘ��ിലായി�� ?

വിമാന�ാവള�െള അ�ാരാ� ഹ�ിെ� േപരി� തരംതിരി�ാ�ളള നീ�ം.

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

(എ) വിമാന�ാവള�െള അ�ാരാ� ഹ�ിെ� േപരി�  തരംതിരി�ാ�ളള നീ�ം
നി��ി� ക�� വിമാന�ാവള�ിെ� ഭാവിെയ ഏത് നിലയി� ബാധി�െമ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ആഭ��ര വിമാന സ��ീസ് മാ�ം നട�ി ക��  വിമാന�ാവള പ�തി
ലാഭകരമാ�ാ�  കഴി�േമാ പതിനായിര�ണ�ായ ഗ�ഫ് യാ��ാെര,

നി��ി� ക�� എയ�േപാ��ി� നി�ം അക�ി,  ബാം�� എയ�േപാ��ിേല�്
നയി�� േക� നീ��ി�, ഗ�ഫ് മലയാളിക�ം എയ�േപാ��് ക�നി�െട
ഓഹരി ഉടമക�ം ക�� ആശ�യിലാെണ�റിയാേമാ;

(സി) ഗൗരവതരമായ ഈ �വ��ന�ി� േക� സ��ാരിെ� �� �ണി�ാ�
സം�ാന സ��ാ�  ത�ാറാ�േമാ;ഇ��  നാഷണ�  ഹ�ി�  െകാ�ി
വിമാന�ാവളെ� മാ�ം ഉ�െ���ിയാ�  മതിെയ� സം�ാന
ഗവ�െമ�ിെ� ആവശ�ം ക��  ഉ�െ�െട�ളള എയ�േപാ��കെള
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അവഗണി��താെണ�റിയാേമാ?

േബാ�് സ��ീസ്

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

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം ജലമാ���ി�െട യാ�ാ േബാ�ക�  സ��ീസ്
നട��; ഇതി� െക. എസ്. ഡ��.�ി.സി �െട ഉടമ�തയി�ളള േബാ�ക�
എ�;; അ�ാ�വ എ�;

(ബി) സ�കാര� സ��ീസ് േബാ�ക��് സം�ാനെ� ജലപാതയി�െട സ��ീസ്
നട��തിന് ഗവ�െമ�ിെ� െപ�മി�് ആവശ�മായി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഇത്
ലഭി��തിന് ഗവ�െമ�്/സ�കാര� േബാ�ക��് എെ��ാം
നിബ�നകളാണ് പാലിേ��തായി�ളളത്;

(സി) സ��ീസ് േബാ�ക�െട �ര� ഉറ�ാ�ാ�  എെ�ാെ� പരിേശാധനക�ം
��ക�ത�ക�മാണ് ഏ�െ���ിയി�ളളെത�ം ഇവ �ത�മായി
പാലി�െ���െ��് ഉറ�ാ�ാ� ഏ�െ���ിയി�ളള സംവിധാനെമെ��ം
വ��മാ�േമാ?

മതപരിവ��നം

149.�ീ.സി.ദിവാകര�
,, ഇ.ച�േശഖര�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  മതപരിവ��ന�ിന് �ട�ം �റി�ിരി��തായ ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� �� മതപരിവ��ന�ിന് േന�ത�ം െകാ���വെര കെ���തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ�കതമാ�േമാ;

(സി) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാന�്
മതപരിവ��നം നട�ി��തായി പറയെ���ത് എവിെടെയ�ാമാണ്;  ഇത്
തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വ�കതമാ�േമാ?
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േസാളാർ േകസ്

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

(എ) േസാളാർ േകസ് ത�ി�മായി ബ�െ��് എ� േക�കൾ രജി�ർ െച�ി��്  ;
ഏെത�ാം േ�ഷ�കളിൽ; ഇതിൽ �തികൾ ജാമ�െമ�� േക�കൾ എ� ;

(ബി) ഈ േക�േന�ഷണ�മായി ബ�െ��് ഇ�വെര െചലവായ �ക
എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ ?

രജി�ർ െച� �ിമിന� േക�കൾ

151.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് ബലാ�ംഗം,
േമാഷണം,  ഭവനേഭദനം,  ��ിക�െ�തിെര�ളള അതി�മം,  �ീപിഡനം,
മയ�മ�� േക�ക�, രാ�ീയെകാലപാതകം,  രാ�ീേയതര െകാലപാതകം
,��ാ ആ�് �ട�ിയയിന�ി� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;  ഇനം
തിരി�ളള കണ�ക� ഉ�െ�െട വിശദവിവരം ന��േമാ?

(ബി) ഇതി�  എ� േക�കളി�  �തികെള ശി�ി�ി��്;  Conviction  rate-െ�
വിശദവിവരം ന��േമാ?

സ��ാ� പി�വലി�� േക�ക�

152.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, ബി.സത��
,, എസ്.രാേജ��
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��� ശി�ാനിയമ �കാര�� വിചാരണ�ം ശി��ം ഒഴിവാ�ാ� സ��ാ�
േക�ക�  പി�വലി��ത് എെ��ി�ം മാനദ��ിെ�
അടി�ാന�ിലാേണാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാടതി വിചാരണ�െട വിവിധ ഘ��ളിലി�� േക�ക�  സ��ാ�
പി�വലി�ി�േ�ാ;
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(സി) ഈ സ��ാ� നാളി�വെര േകസ് പി�വലി��തിന് ന�കിയ ഉ�ര�ക�െട
കണ�ക� ലഭ�മാേണാ; വിജില�സ് േക�ക� ഏെത�ി�ം പി�വലി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) േകസ് പി�വലി�കി��തിേല�് സ��ാരിെ� പരിഗണനയിലിരി��
അേപ�ക�െട കണ�ക�  ലഭ�മാേണാ;  അവയി�  വിജില�സ് േക�ക�
ഉേ�ാ? വിശദമാ�ാേമാ ?

�ീകൾ�് േനെര�� അതി�മ�ൾ

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

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

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

ഡി.ൈവ.എസ്.പി.െ�തിരായ പരാതി

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

(എ) നാദാ�രം പാറ�ടവ് പീഡനേ�സിെ� അേന�ഷണ�ി�  താമരേ�രി
ഡി.ൈവ.എസ്.പി.  ജ�സ� എ�ഹാം ഇടെപ�ത് സംബ�ി�് സ��ാരി�
പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പരാതി സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��് എ�്
വ��മാ�േമാ?

എം.എം.മണി�െട അറ�്

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

(എ) സി.പി.ഐ.(എം)  േനതാവ് സഖാവ് എം.എം.മണി നട�ിയതായ ഒ�
�സംഗെ� �ട��് അേ�ഹെ� േപാലീസ് അറ�് െച�ത്
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എേ�ാഴായി��;  അറ�് െച��തിനായി സംഭവ�ല�് നിേയാഗി�െ��
േപാലീ�കാ� എ�യായി��;

(ബി) അറ�ിെന�ട��് അേ�ഹം എ� ദിവസം ജയിലി� അട�െ��; അേ�ഹ�ി�
സ��ം നാ�ി� �േവശനം നിേഷധി�െ��ത് എ� ദിവസ�ളായി��;

(സി) അേ�ഹ�ിെനതിെര േപാലീസ് ചാ��് െച� േകസ് എ�ായി��; അേ�ഹം
ഏത് �ല�് നട�ിയ �സംഗ�ിെ� േപരിലായി�� േകസ് എ��ത്;
േകസ് എ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട�ം അേത �ട��� അേന�ഷണ
സംഘ�ിെല േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട�ം േപ�ക�ം ത�ികക�ം
െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) �സംഗ�ിെ� അടി�ാന�ി�  �ടരേന�ഷണം നട�ാ�� തീ�മാനം
സംബ�ി� ��ീം േകാടതി�െട വിധി ��ാവം എ�ായി��;

(ഇ) വിധി�െട അടി�ാന�ി�, നിയമവി��മായി ഒ� െപാ� �വ��കെന
ജയിലി�  അട�ം നാ�കട�ി�ം പീഡി�ി� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര
നടപടി സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

മണി െചയിൻ, െച�്, വിസ ത�ി�് േക�കൾ

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

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാരേമ� േശഷം മണി െചയി�മായി ബ�െ��് എ�
േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേത കാലയളവി�  സം�ാന�് െച�് ത�ി�മാ�ം വിസാ ത�ി�മാ�ം
ബ�െ��് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േക�ക�മായി ബ�െ��് എ� �തിക�  ഇനി�ം അറ�്
െച�െ�ടാ�െ��ം എ� �പ�െട ത�ി�് നട�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

േശാഭ സി�ിയിെല െസക�രി�ി ജീവന�ാരനായ ച�േബാസിെ� െകാലപാതകം

157.�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� �ഴ�� േശാഭ സി�ിയിെല െസക�രി�ി ജീവന�ാരനായ ച�േബാസിെന
െകാലെ���ിയ�മായി ബ�െ�� േക�ിെല �തി �ഹ�ദ് നിഷാമിെനതിെര
ഏെത�ാം വ��ക�  േച��ാണ് േപാലീസ് േകെ���ി��ത്;  ��ത
േക�ിെ� എഫ്.െഎ.ആ�. പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) മാരകമായി പരി�പ�ി ചികി�യി�  കഴി�ി�� ച�േബാസിെ� െമാഴി
േപാലീസ് േരഖെ���ിയി�േ�ാ ;

(സി) മരണ�ി� ��പ് ച�േബാസിെ� െമാഴി േരഖെ����തിന് െപാലീസ്
േബാധ���മായ വീ� വ��ി എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ച�േബാസിെ� െമാഴി േരഖെ���ാതി��ത് �തി�െ�തിെര�� േക�ിെന
�ർബലെ���േമാ ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െമാഴി േരഖെ���ാ� വീ� വ��ിയ അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�െനതിെര എ�
നടപടി സ�ീകരി�; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

വാഹന പരിേശാധന

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

(എ) സം�ാന�് വാഹനപരിേശാധന�ം േബാധവ�കരണ�ം ശ�മാ�ിയി�ം
വാഹനാപകട�� വ��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി�േശഷം നാളി�വെര വാഹനാപകട�ളി�
എ� േപ� മരണെ�� എ�� വിവരം  ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� മദ�പി� വാഹനേമാടി�തിെ� ഫലമായി എ�
േക�ക� രജി�� െച�, ഈയിന�ി� എ� �ക വിവിധ േകാടതിക� �േഖന
പിഴയായി ഈടാ�ിെയ�് ആഭ��രവ��് കണ�ാ�� എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ കാലയളവി� െഹ�മ�് ധരി�ാ�തിെ� േപരി� എ� േക�ക� രജി��
െച�, പിഴയിന�ി� എ�് �ക ഈടാ�ി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ കാലയളവി� സീ�് െബ��് ധരി�ാ�തിെ� േപരി� എ� േക�ക�
രജി�� െച�, പിഴയിന�ി� എ�് �ക ഈടാ�ി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്)സ�ഫിലി�ക�  ഒ�ി�തിെ� േപരി�  ഈ കാലയളവി�  എ� േക�ക�
രജി��  െച�െവ�ം പിഴയിന�ി�  എ�് �ക ഈടാ�ിെയ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) േറാഡിെ� മറവി�  നി�് വാഹനപരിേശാധന നട�ിയതിെ��ം �ാഫിക്
സി�ലിെ� സമീപ�് നി�് വാഹനപരിേശാധന നട�ിയതിെ��ം ഫലമായി
േപാലീസിെന ക�് ഭയ�് വാഹനം �േ�ാെ���തിെ� ഫലമായി എ� േപ�
ഈ കാലയളവി� മരണെ�� എ�് വ��മാ�േമാ  ;  േപാലീസ് േമധാവി�െട
സ��ല�  ന��  6/2012  ലംഘി�െകാ�് ഇേ�ാ�ം ചില േപാലീസ്
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ഉേദ�ാഗ��  ഇ�രം വാഹനപരിേശാധന നട��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ഇത് ഒഴിവാ�വാ�ം ഇ�ര�ി��
വാഹന പരിേശാധന നട�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന നടപടി
സ�ീകരി�വാ�ം എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ ?

േകരള േപാലീസ് സ��ീസ്

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

(എ) തമി�നാട് മാ�കയി�  ഡി.െെവ.എസ്.പി ത�ികയി�  ഉ�െ�െട േനരി�
നിയമനം നട�� തര�ി� േകരള േപാലീസ് സ�വീസ് �പീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�� മതം മാ��

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

(എ) ഘ�വാപസി എ� േപരി�  വിശ�ഹി� പരിഷ�ിെ� േന�ത��ി�
സം�ാന�് �� മതം മാ��  സംഭവം നട�ി�� വിഷയം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ര�ി�� എ�ത സംഭവ��  ഉ�ായി��്;  ജി� തിരി��
കണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ�ിേ�ൽ എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

േറാഡ് �ര�

161.േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് �ര��െട ഭാഗമായി മ�ിമാ�െട�ം ഉേദ�ാഗ��െട�ം
വാഹന��െട േവഗത നിയ�ി�ാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഗതാഗത നിയമം ലംഘി��വ�െ�തിെര �ഖം േനാ�ാെത നടപടി
സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) മദ�പി�് വാഹനം ഓടി�തിെ� േപരി�  എ� ആ�ക�െട ൈലസ�സ് റ�്
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െച�ി��്;
(ഡി) നിരീ�ണ ക�ാമറകളി�  േശഖരി�െ�� നിയമ ലംഘന�ളി�, നാളി�വെര

�ട� നടപടി സ�ീകരി�ി�ി�ാ� േക�ക� എ�;

(ഇ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് നാളി�വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം ഉ�ായ ഗതാഗത
നിയമ ലംഘന േക�ക� എ�; വിശദമാ�ാേമാ?

ജനകീയ �േ�ാഭ���് േനെര എ�� േപാലീസ് നടപടി

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�വെര ജനകീയ
�േ�ാഭ���് േനെര എ� േപാലീസ് ലാ�ി�ാ��്,  ടിയ�ഗ�ാസ് െഷ�
�േയാഗം, ജലപീര�ി �േയാഗം എ�ിവ നട�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  െപാ�നിര�കളി�  �കടനം നട�ിയതിന്
എ�േപ�െ�തിെര േകെ���ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് ജന�തിനിധികേളാട് അപമര�ാദയായി െപ�മാറിയേതാ
ജന�തിനിധികെള മ��ി�േതാ ആയ എ� പരാതിക�  ലഭി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

അഴിമതി േക�കൾ

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

(എ) േകരള�ി� ഇേ�ാ� എ� അഴിമതി േക�കളാണ് നിലവി��ത് ;
(ബി) 2013-14,  2014-15  എ�ീ വർഷ�ളിൽ എ� േക�കളാണ് രജി��

െച�െത�് അറിയി�ാേമാ ?

സദാചാര േപാലീസ് അ�മ�� .

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

(എ) അ��കാല��ായിെ�ാ�ിരി�� സദാചാര േപാലീസ് അ�മ�� എ�
എ�ം ��യി�െ��ി��്;ഇവയി�  എ�േപ�െ�തിെര േപാലീസ് േകസ്
രജി�� െച�; എ� േക�കളി� �തികെള അറ�് െച� എ� പറയാേമാ;

68 of 148 Sunday 01 March 2015 05:20 PM



(ബി) േകരള�ിെല സദാചാര േപാലീസിെ� േപരി�  നട�� അ�മ�െള
ഇ�ാതാ�വാ� ആഭ��ര വ��് ൈകെ�ാ�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�േമാ
;

(സി) സദാചാര േപാലീസിെന നിയ�ി��തി�ം അ�രം ആ�ക�െ�തിെര
ക�ശന നിയമ നടപടിക�  സ�ീകരി��തി�ം സം�ാന തല�ി�  �തിയ
നിയമനി��ാണം നട�േമാ;

േപാലീസ് േസനയിെല ഒഴി�ക�

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

(എ) േപാലീസ് േസനയിെല നിലവി�� െമാ�ം ഒഴി�ക�  സംബ�ി�
വിശദാംശ��  െവളിെ���ാേമാ;  ഏെത�ാം ത�ികകളി�  എ� ഒഴി�ക�
നിലനി���; ഓേരാ ത�ികയി�ം അ�വദനീയമായ എ�ം എ�;

(ബി) േസനയി� എ� ശതമാനം �ീക� ഉ�്; �ീക�െട ശതമാനം വ��ി�ി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�ി�;��ത നടപടി �ഖാ�ിരം എ� ശതമാനമായി എ�ം
വ��ി�ക��ായി;

(സി) നിലവി�� ഒഴി�കളിേല�് പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�കളി�  നി�ം നിയമനം
നട��തിന് എെ��ാം നിയ�ണ�ളാണ് നിലനി���ത്;

(ഡി) െ�ാേമാഷ� ന���തി�ം ആ�ിത��് േജാലി ന���തി�മായി നിയമനം
നട�ാെത മാ�ിെവ�െ�� െമാ�ം ഒഴി�ക� എ� ; വിശദമാ�േമാ?

ൈസബ� െസ�ിെ� അധികാര��

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

(എ) ൈസബ�  െസ�ിന് ഏെതാ� നിയമ�കാരമാണ് േകെ���വാ�
അധികാര��െത� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈസബ�  െസ�ിെ� അധികാര പരിധി��റം ഉ� ഇടെപട�ക�
നട��തായി ൈഹേ�ാടതി പരാമ�ശം ഉ�ായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി
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167.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, പി.എ.മാധവ�
,, വി.പി.സജീ��
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് ഇതിെ� �വ��ന�ിനായി
ഒ��ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ?

ൈസബ� ���ത��ൾ

168.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, ടി.എ�. �താപ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈസബ�  ���ത��െള�റി�ം അ��ല��ാ�� ഭവിഷ��കെള�റി�ം
വിദ�ാ��ികെള േബാധവ��രി�ാ�  േപാലീസ് വ��ിെ� േന�ത��ി�
പരിപാടിക� ആ��ണം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ�െടെയ�ാം സഹകരണേ�ാെടയാണ് പരിപാടിക�  നട�ാ��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) എെ��ാം േബാധവ�കരണ പരിപാടികളാണ് ഇതിനായി ആ��ണം
െച�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പരിപാടിക�  നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

െകാ�ം �റ� േപാലീസ് ജി�യി� എ.ആ� ക�ാ�്

169.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െകാ�ം �റ� േപാലീസ് ജി�യി� എ.ആ� ക�ാ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) െകാ�ാര�ര ആ�ാനമാ�ി എ.ആ�. ക�ാ�് ആരംഭി��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െക എ പി ��ാം ബ�ാലിയനിെല ര�് ക�നി േസനെയ െകാ�ം �റ�
േപാലീസ് േസന�ായി അ�വദി��തി�� നടപടി �മ��  ഏത്
ഘ��ിലാണ്;  അടിയ�ിരമായി ��ത േസനെയ ലഭ�മാ��തി��
നടപടി�മ�� ���ീകരി�േമാ ?

�ീ� ക�ാ�സ് േസഫ് ക�ാ�സ് പ�തി

170.�ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആഭ��ര വ��ിെ� േന�ത��ി�  �ീ�  ക�ാ�സ് േസഫ്
ക�ാ�സ് പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത പ�തി �േഖന ൈകവരി�ാ�േ�ശി�� ല����
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��- േകാേളജ് ക�ാ��കെള ലഹരി വി��മാ�ാ�  എെ��ാം
കാര��ളാണ് പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത് ;

(ഡി) പ�തി�മായി സഹകരി��ത് ആെരാെ�യാണ്  ;  വിശദാംശ��
ന�കാേമാ?

േചല�ര മ�ല�ി� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) േചല�ര മ�ല�ി� േദശമംഗലം േക�മായി ഒ� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�
�ാപി��തി�� നിേവദന�� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിേ�� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �േദശ�ിെ� �േത�കതക� കണ�ിെല��് ഈ വ�ഷം തെ� ഇവിെട
േപാലീസ് േ�ഷ� �വ��നം ആരംഭി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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കവ�� , േമാഷണ േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�് നാളി�വെര സം�ാന�് കവ��,

േമാഷണം,  പിടി�പറി എ�ി�െന�� എ� േക�ക� രജി�� െച�െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� വ�് നാളി�വെര സം�ാനെ� എ� േ���ളി�ം, ����
ച��കളി�ം,  ��ീം പ�ികളി�ം കവ���ം,  േമാഷണ��ം നട�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ?

കതി�� േബാംബ് േ�ാടനം

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

(എ) കതി��  േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിധിയി�  ജ�വരി  18-ന് ഉ�ായ േബാംബ്
േ�ാടന�ി�  എെ�ാെ� നാശന����ായി എ�ം േകസ് രജി��
െച�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േബാം�ക� നി��ി� �തിക�െ�തിെര ഏെതാെ� വ��ക� േച��ാണ്
േകെസ��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) അ�ണവാടി�സമീപം ജീവഹാനി ഉ�ാ�ാ��വിധം േ�ാടകവ���
ൈകകാര�ം െച� സംഭവം ഗൗരവ��വം വീ�ി�ക�ം,  േദശവി��
�വ��നെമ� രീതിയി�  ൈകകാര�ം െച�ാ�  നി�േ�ശം നൽ�ക�ം
െച�േമാ?

നാദാ�രം ഷിബി� വധം

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

(എ) നാദാ�ര�ിന��് �േണരിയി�  സി.പി.ഐ.  (എം)  �വ��കനായ
ചടയ��ി�ാഴ ഷിബിെന വധി� സംഭവെ��ട��് വ�ഗീയ സാ�ദായിക
നിറം കല��� �ചാരണ��  നട�ിയവെര�റി�് േപാലീസ്
അേന�ഷി�ി�േ�ാ ;
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(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സി.പി.ഐ.  (എം)  ഉ�ര േമഖല എ.ഡി.ജി.പി.�് ന�കിയ
പരാതിയിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) നവ മാധ�മ�ളി�െട നട�െ�� �ണ�ചരണ��െ�തിെര േകസ് രജി��
െച�ി�േ�ാ  ;  അേന�ഷണെ��ട��് എ�േപെര അറ�് െച�ക��ായി
;വ��മാ�േമാ?

(ഡി) േഫസ് ��്,  വാ�സ് അ�് �ട�ിയ വഴി െത�ായ �ചരണ��
നട�ിയവ�െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�?

നാദാ�രം പീഢനേകസ്

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

(എ) നാദാ�രം പാറ�ടവി�  �ായ���ിയാകാ� െപ���ിെയ പീഢി�ി�
സംഭവ�ി� ��പ�ം ത�ാറാ�ി േകാടതിയി� സമ��ി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത സംഭവ�ി�  ��ാേരാപിത�  ആെരാെ�യാെണ�ം അവ�െ�തിെര
എെ��ാം വ��ക� �കാരമാണ് േകെസ��ി��െത�ം വ��മാ�േമാ ?

ഷിബിെ� െകാലപാതകം സംബ�ി� അേന�ഷണം

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

(എ) ഡി.ൈവ.എഫ്.ഐ.  �വ��കനായ �േണരി ചടയ�ക�ി�ാഴ ഷിബി�
എ�യാെള െകാലെ���ിയ േകസി�  ��ീം ലീഗ് �വ��കരായ
�ിമിന�കെള അറ�് െച�ി�േ�ാ;

(ബി) െകാലപാതക�ം അതിനായി നട� �ഢാേലാചന�ം സംബ�ി�് ഏെത�ാം
വ��ക� �കാരം എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;

(സി) േകസ് അേന�ഷണ�ി�  ഇതിനകം എ� �തികെള അറ�് െച�ി��്;
റിമാ�ി��വ� എ�;

(ഡി) ഇേതവെര അറ�് െച�ാ� സാധി�ി�ി�ാ�വ� എ�; അവ� ആെരാെ�;

(ഇ) സംഭവം സംബ�ി�് ആ�െട േന�ത��ി� ആെര�ാം അട�� സംഘമാണ്
അേന�ഷണം നട�ിവ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്)സംഭവ�ി� പരി�് പ�ിയവ� ആെരാെ�യാണ്;
(ജി) െകാലെച�െ�� ഷിബിെ� ബ��െള ആശ�സി�ി�ാ� ഏെത�ാം മ�ിമാ�
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വീ�ി� സ��ശനം നട�ക��ായി?

നാദാ�രം േമഖലയിെല �മസമാധാനം

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

(എ) നാദാ�രം േമഖലയി�  വളെര�ാലമായി നിലനി�ി�� സൗഹാ��ാ�രീ�ം
തകരാനിടയായ സാഹചര�ം സംബ�ി�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇവിെട��ായ നാശന��� എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഏെത�ാം മതവിഭാഗ�ളി�െ��വ�െട കടക�ം വീ�ക�മാണ് ആ�മി�െ��ത്
എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�് �വാ��  േബാംബ് െപാ�ി മരി��മായി ബ�െ�� അേന�ഷണം
���ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല െകാള�� േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) മല�റം ജി�യിെല െകാള�� േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധി �ന�നി��യി��ത്
സംബ�ി�് സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി �റ�ിറ�ിയ കരട്
വി�ാപന�ിെല അപാകതക�  പരിഹരി�് സ��ാരിന് റിേ�ാ��്
സമ��ി�ി�േ�ാ ;എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ആഭ��ര വ��ി� ഇ1-21566/12 ന�� ഫയലി� ഇ�വെര
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ ;

(സി) മല�റം നഗര�ിെ� 2 കി.മി. ��ളവി� �ിതിെച�� െകാള�� േപാലീസ്
േ�ഷ�  പരിധിയി�െ�� േകാ��  പ�ായ�ിെല ഉ���, ��േ�ാട്,
െപരിേ�ാ��ലം, പ�വമ� �േദശ�� മല�റം േ�ഷ� പരിധിയിലാ�വാ�
അ��ല നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

ആഭ��ര വ��ിെല പരി�ാര��

179.�ീ.എ.എ.അസീസ്
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആഭ��ര വ��ി�
നട�ിലാ�ിയി�ളള പരി�ാര�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) േപാലീസ് േസനാംഗ��െട എ��ി�  വ��ിയി�ളള വ�ധനവ്
വ��മാ�േമാ ?

തി�വ� മാ�േ�ാമ േകാേളജി� സമീപം കാ� ക�ി�സംഭവം

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

(എ) തി�വ� മാ�േ�ാമ േകാേളജി� സമീപം വീടിെ� േപാ��ി�  കിട� കാ�
ക�ി�ക�ം സമീപം കിട� കാ� അടി� തക��ക�ം െച� സംഭവ�ിെ�
അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േകസി� ആെരെയ�ി�ം �തി എ� സംശയി��േ�ാ;

(സി) ഈ ���ത�ം നട�ിയ �തികളി� ആെരെയ�ി�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) ���ത�ം നട�ി�് ഇ��ം ദിവസ��  കഴി�ി�ം അേന�ഷണ�ി�
കാലതാമസം ഉ�ാ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

േസാഷ�� മീഡിയാക�െട ��പേയാഗം

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

(എ) ��ചരണ��  അഴി�വി��തി�ം,  വ��ിഹത�ക�  നട��തി���െ�െട
േസാഷ�� മീഡിയാക� ��പേയാഗം െച�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ൈസബ�  ���ത���  െച��വ�െ�തിെര എ�്
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  വ��മാ�േമാ;  ഇെ��ി�  ഇ�രം
സാ�ഹ�മാധ�മ�െള ��പേയാഗം െച��വ�െ�തിെര ൈസബ� നിയമ��
അ�സരി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േസാഷ�� മീഡിയവഴി�� �തികരണ�ൾ

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  വിവിധ അ�മണ സംഭവ��െട �ട��യായി
മതസൗഹാ��ം തക��� തര�ി�  േസാഷ��  മീഡിയകളി�െട ചില
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�തികരണ��ം �റി�ക�ം �ചരി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ
;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇത് സംബ�ി�് ജി�യിെല ഏെത�ി�ം വ��ിക�െടേയാ,

�ാപന��െടേയാ േപരി�  േപാലീസ് േകസ് രജി��  േച�ി�േ�ാ  ;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ ;

(സി) േസാഷ��  മീഡിയകളി�െട ഇ�രം �തികരണ��ം,  �റി�ക�ം
�ചരി�ി�െ���ത് നിയ�ി��തിന് സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി� വ��ത് ?

രജി�ർ െച� �ീപീഡന േക�കൾ

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�് നാളി�വെര സം�ാന�് എ�
�ീപീഡന േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ�� കണ�് വ�ഷം തിരി�്
െവളിെ���ാേമാ?

(ബി) നാളി�വെര സം�ാന�് �ായ���ിയാകാ� െപ���ികെള
പീഡി�ി��, �ീകെള ത�ിെകാ�േപാക�, �ീകെള െകാലെ����
എ�ി�െന�� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല മാേവായി�് ആ�മണം

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

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല അ��ാടിയി�  �വാവ് െവടിേയ� മരി�ത് മാേവായി�്
ആ�മണെ��ട��ാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� േകസ് അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാണ്;
(സി) �തികെള സംബ�ി� �ചന ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ഡി) എ� േപെര േചാദ�ം െച�; അേന�ഷണ �േരാഗതി വ��മാ�േമാ?

�തിയതായി �ട�� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

185.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് �തിയതായി എവിെടെയ�ാമാണ് േപാലീസ് േ�ഷ�ക�
�ട�വാ� തീ�മാനെമ��ി��ത്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നഗ��  േക�മാ�ി േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി���മായി ബ�െ��
നടപടി�മ�� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

കരിഓയി� ഒഴി�വ�െട േപരി�ളള േകസ് .

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

(എ) 2012  ഫി�വരിയി�  ഹയ�  െസ��റി ഡയറ�റായി��
�ീ.േകശേവ��മാറിന് േമ�  കരിഓയി�  ഒഴി�വ�െട േപരി�ളള േകസ്
പി�വലി��തി�േവ�ി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) സംഭ�മായി ബ�െ��് എ� ല�ം �പ�െട െപാ��ത�  നശി�ി�
;എ�ായി�� േകസ്;

(സി) േകസ് പി�വലി�ാ�ളള അേപ� േകാടതിയി� സമ��ി�ത് എ�ായി��;

(ഡി) ��ത േകസി�  േകാടതിയി�  സമ��ി�ി�� ��പ��ിെ��ം േകസ്
പി�വലിേ��ത് സംബ�ി�് സ��ാ�  �റെ��വി� ഉ�രവിെ��ം
പക��ക� സഭ�െട േമശ�റ�് ലഭ�മാ�ാേമാ:

(ഇ) �ീ.േകശേവ��മാ�  Iെഎ.എ.എസ്.  ഇ�ാര��ി�  �ഖ�മ�ി�് ന�കിയ
പരാതിയിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക��

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

(എ) �.ഡി,എഫ്..  സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം എ� രാ�ീയ
െകാലപാതക�� നട�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത െകാലപാതക�ളി�, െകാ�െ��വ�ം െകാലപാതകിക�ം
ആെര�ാമാെണ� തരംതിരി� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഓേരാ െകാലപാതക�ി�ം ഏെത�ാം വ��് ഉപേയാഗി�ാണ് േക�് രജി�ർ
െച�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ  ;ഓേരാ േക�ം ഇേ�ാ�  ഏത്
ഘ��ിലാെണ�ം,  േക�ിെല �തിക�  ആെരാെ�യാെണ�ം,  ഇവ�െട
രാ�ീയ ബ��ം വിശദമാ�ാേമാ ;
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(ഡി) ഓേരാ േക�ി�ം ഏെതാെ� �തികെള അറ�് െച�ി��് എ�ം,  ഇനി
ആെരെയാെ� അറ�് െച�ാ�  ബാ�ി ഉ�് എ�ം തരംതിരി�
വിശദമാ�ാേമാ ?

രാ�ീയ �വ��ക�െ�തിരായ േക�ക�

188.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സി.പി.ഐ(എം)െ�
�വ��ക�െ�തിരായി എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േകാ���ിെ� �വ��ക�െട
േപരി� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതി�  എ� േക�ക�  ഈ സ��ാ�  പി�വലി�ി��്  ;  വിശദവിവരം
ന��േമാ?

ഓ�േറഷ� �േബര

189.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, എ.പി.അ����ി
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആഭ��ര വ��ിെ� േന�ത��ി�  ഓ�േറഷ�  �േബര
�വ��ി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓ�േറഷ�  �േബര �േഖന എെ��ാം ല����  ൈകവരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്;

(സി) അനധി�ത പണമിടപാട് �ാപന��െ�തിെര നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�
എെ��ാം കാര��ളാണ് ഓ�േറഷ�  �േബരയി�  ഉ�െ���ിയിരി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഓ�േറഷ�  �േബര �ാവ��ികമാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

മല��ാറ േപാലീസ് േ�ഷൻ
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190.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� ജീ��ി� െക�ിട�ി� �വ��ി�� ചാല�ടി മ�ല�ി�െ��
മല��ാറ േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിനായി സ��ാ�
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല സദാചാര ��ാ ആ�മണ േക�ക�

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�കളിലാണ് സദാചാര
��ാ ആ�മണ േക�ക� രജി�� െച�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) േമൽ�റ� �കാരം എ� േക�ക� രജി�� െച� എ�ം എ� �തിക�
ഓേരാ േകസി�ം ഉ�െ��ി��് എ�ം േപാലീസ് േ�ഷ�  അടി�ാന�ി�
വ��മാ�േമാ;

(സി) �തികളി� എ� േപെര ഇ�വെര അറ�് െച�ി�െ��് െവളിെ���േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �േണരിയി� നട� ആ�മണം

192.�ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല നാദാ�ര�ിന��് �േണരിയി�  ഷിബി�  എ�
�വാവിെ� െകാലപാതക�ിന് േശഷം നട� അ�മ�ി�ം െകാ�യി�ം
പെ���വ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) അ�മെ� �ട���ായ െകാ�യിൽ ന�െ�� ആഭരണം,  പണം  ,മ�്
സാധന��  എ�ിവ വീെ����തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ത് ;

(സി) അ�മം തട��തി� േപാലീസി��ായ വീ� പരിേശാധി� ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) സാ�ദായിക സൗഹാ��ം തക��� എ�ാ നടപടികെള�ം ശ�മായി
�തിേരാധി��തിന് ഇവിട�ളി� ഇ�ലിജ�സ് സംവിധാനം ശ�മാ�േമാ ?
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കാസ�േഗാഡ് ��ളയിെല പി. �രളി െകാലപാതക േകസ് സംബ�ി�്

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ��ളയിെല പി.  �രളിെയ െകാലെ���ിയ േക�ിെല എ�
�തികെള അറ�് െച�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത േക�ിെല �ഡാേലാചനയി�  പെ���വെര �ടി
പിടി�ടണെമ�ാവശ�െ��് ന�കിയ ഹ�ജിയി�  എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  �ഡാേലാചനയി�  പെ���വെര പിടി���തി�� എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

കാണാതായവെര സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നാളി�വെര കാണാതായ
െപ���ിക�, ആ���ിക�, ���, വനിതക�  മ�ളളവ�  എ�െയ�
തരംതിരി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� ഓേരാ വിഭാഗ�ി� നി�ം എ�ത േപെര നാളി�വെര കെ��ിെയ�ം
എ�ത േപെര കെ��വാ�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�  െകാ�െ��വ�, മ�ഷ��ട�ിന് വിേധയരായവ�  എ�െയ�
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� കാണാതായവെര കെ��ാ�ം ഇതി� പി�ിെല അേധാേലാക
േലാബികെള കെ��വാ�ം എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി�  കാണാതാ��വെര മ�ഷ�ാവയവ ക�വട േലാബി ത�ി�ി�
വിേധയരാ�� എ�� സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം ആഭ��രവ��്
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ിമിന� േക�കളി� �നരേന�ഷണം
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195.�ീ.പി.െക.��ദാസ�
,, െക.െക.ജയച��
,, എം. ഹംസ
,, ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േവദികളിെല �സംഗ�െള അടി�ാനമാ�ി,  േകാടതി വിധിന�ായം
�റ�വ���െ�െട�� �ിമിന�  േക�കളി�, �നരേന�ഷണം നട�ക
എ�ത് സ��ാരിെ� നയമാേണാ ;

(ബി) ഏെത�ാം സാഹചര��ളിലാണ് �ിമിന�  േക�കളി�  �നരേന�ഷണം
നട�ാ� തീ�മാനി�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) സി.പി.െഎ(എം)  ജി�ാെസ��റി എം.  എം.  മണി�െട �സംഗ�ിെ�
അടി�ാന�ി�  ബാ�വധ േകസി�  �ടരന�ഷണം നട�ാ�� തീ�മാനം
േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട ഡിവിഷ�െബ�് ത�ി�ള�ി��ായി��േവാ  ;

എ�ിൽ ഇതിെനതിെര സ��ാ�  ��ീംേകാടതിയി�  ന�കിയ
അ�ീലിേ���ായ വിധി��ാവം എ�ായി�� ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�  സ��ാ�  നട�ിയത് രാ�ീയ പകേപാ��ം അധികാര
��വിനിേയാഗ�മാെണ� ആേ�പം ശരിെവ��താണ് ��ീംേകാടതി വിധി
എ� കാര�ം അറിയാേമാ ;

(ഇ) രാ�ീയ �സംഗ�ിെ� േപരി�  എം.  എം.  മണിെ�തിെര നിയമവി��മായി
േകെസ��് ഭീകര അ�രീ�ം സ��ി�് അറ�് െച�് ജയിലി�  അട�
േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േേമാ ?

േകാഴിേ�ാട് നാദാ�രെ� നരി�ാേ�രിയിെല േ�ാടന േകസ് അേന�ഷണം

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

(എ) നരി�ാേ�രിയി�  നട� േ�ാടന േകസ് അേന�ഷണം ഇേ�ാ�  ഏത്
ഘ��ിലാണ് ; േ�ാടന�ി� മരണെ��വ� എ�യായി�� എ�ം ��പ�ം
േകാടതിയി�  സമ��ി�ാതിരി��തിെ� കാരണം എ�ായി��െവ�ം
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) േ�ാടന�ി�� �ഢാേലാചന നട�ത് എവിെടനി�ാെണ�ം
ആെര�ാമാണതി�  പ�ാളികളായെത�ം അേന�ഷി�്
കെ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;
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(സി) ആ�െട േന�ത��ി�  ആെര�ാമട�ിയ സംഘമാണ് അേന�ഷണം
നട��ത് എ�ം സംഘ�ി�െ��വ�  ഇേ�ാ�  എവിെടെയ�ാം േജാലി
േനാ�ി വ�� എ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത േകസ് സംബ�ി� ��പ�ം എ�േ��് േകാടതിയി�
സമ��ി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ�� പീഡനനിേരാധന നിയമ�കാര�� േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം പ�ികജാതി/പ�ികവ�� പീഡനനിേരാധന
നിയമ�കാരം സം�ാന�് എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��്
ജി�തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം േക�കളി�  ��പ�ം സമ��ി��തി�� കാലതാമസം
ഗവ�െമ�ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  കാലതാമസം
ഒഴിവാ��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് "ആയി�ി" തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷ�

198.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല  "ആയി�ി"യി�  അ�വദി� തീരേദശ േപാലീസ്
േ�ഷ� നാളി�വെരയാ�ം �വ��നം ആരംഭി�ാ� കഴിയാെത വ�തിെ�
കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

�ാ��് േപാലീസ് േ�ഷൻ

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

(എ) േകരള�ിെല എ�ാ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�ം �ാ��് േ�ഷ�കളാ��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) �ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ� പ�തി�ം അ� ജന���് ന��� േസവന��ം
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) സം�ാനെ� ആദ� �ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ� മല�റ�് ആരംഭി�െമ�
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മ�ി�െട �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) പ�തി എ�േ��് യാഥാ���മാ�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

അ�മാലിയിൽ �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�

200.�ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി േപാലീസ് േ�ഷ�ക�ം �ാഫിക് േപാലീസ്
േ�ഷ�ക�ം ആരംഭി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) ഇതിനായി ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാര വ��് ��ഗണനാ ലി�് ത�ാറാ�ി
ന�കിയി�േ�ാ; ഇതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വാഹനാപകട��ം �ാഫിക് ���ത���ം വ��ി�വ���ം ഗതാഗത ���ം
കണ�ിെല��് അ�മാലിയി�  �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി��
കാര��ിന് �ഥമ പരിഗണന ന��േമാ?

നാദാ�രെ� അ�മ�ൾ

201.�ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�ര�് �േണരിയി�  നട� ഷിബിെ� െകാലപാതകെ� �ട��്
�േദശ��ായ അ�മ�ളി� എെ�ാെ� അതി�മ�� നട�ി��് എ��
സംബ�ി� റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� േകാ�ി േമശ�റ�
വ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;
(സി) അ�മ�ിന് ഇരയായ ��ംബ�ളി�െ�� ആെരെയ�ി�ം

െകാലപാതകേ��ി� �തി േച��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഡി) �ീക�  മാ��� എ� വീ�ക�  ആ�മി�െ��ി��്;  അ�മിക�െ�തിെര
ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന�് രജി�� െച� ൈ�ം , വിജില�സ് േക�ക�

202.�ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�് നാളി�െവര സം�ാന�് എ� ൈ�ം
േക�ക�ം വിജില�സ് േക�ക�ം ൈ�ം�ാ�് േക�ക�ം രജി��
െച�ി�െ�� ജി� തിരി�് വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

േമ��� സലഫി വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട ബസ് ക�ി� സംഭവം

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

(എ) േമ���  സലഫി വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട ബസ് ക�ി� സംഭ�മായി
ബ�െ��് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) േകസി�  എ� �തിക�  ഉ�െ��ി�െ��ം അവ�െട േപ� വിവര�ം
വ��മാ�േമാ ;

(സി) �തികളി�  എ� േപെര അറ�് െച�ി�െ��ം അവ�െട േപ� വിവര�ം
അറിയി�േമാ ;

(ഡി) േക�മായി ബ�െ�� ��പ�ം സമ��ി�ി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി� അതി��
കാരണ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) േകസിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� വ��മാ�േമാ ?

അഭിലാഷിെ� ��ഹ മരണം

204.�ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ാട് േഹാ����് ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി ��  വിദ�ാ��ി
അഭിലാഷിെ� ��ഹ മരണം സംബ�ി� െെ�ം �ാ�് അേന�ഷണം ഏ�
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അേന�ഷണം ���ിയാ��തിന് എ� കാലെമ��െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അേന�ഷണ�ിെ� �മതല ആ�െ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �ഡ�് േപാലീസ് �ീം

205.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഏെതാെ� ��കളി�  �ഡ�് േപാലീസ് �ീം
നട�ിലാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് െന�നാട് വിേ�ജി� പാറെപാ�ി� കട��� സംബ�ി� പരാതി

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

(എ) �മി�െട അതി��ിക�  തക��് ബലാ�ാരമായി െെകേയറി പാറെപാ�ി�
കട��� സംബ�ി�് െന�മ�ാട് െന�നാട് വിേ�ജി� േകാ���ം ഉഷസ്
ഭവനി� രാമ��� മക� ��െ� പരാതി �കാരം �ിമിന� േകസ് രജി��
െച�ി�േ�ാ; എ�ി� േകസ് ന�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�മായി എെ�ാെ� നടപടിക�  ഏെതാെ� തീയതികളി�
േപാലീസ് സ�ീകരി�ി�െ��തിെ� വിശദവിവരം ന�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� ��സിഫ് േകാടതി�െട ഇ�ം�ഷ� ഉ�ര�ം, ജി�ാ കള��െട
േ�ാപ് െമേ�ാ�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  അ� നട�ാ�ാ�  എെ�ാെ�
നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;  നിേരാധനം ലംഘി� എ� വാഹന��ം,
െമഷിനറി�ം പിടിെ���ി��്,വിശദാംശ�� ന��േമാ?

സം�ാന�് നട�� മതപരിവ��നം

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

(എ) സം�ാന�് മതപരിവ��നം നട��ത് സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാമാണ് റിേ�ാ��് െച�ി��െത�്
അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ� പരാതിക� ലഭി�,

എവിെടനി�മാണ് പരാതി ലഭി�ത്, എ� േക�ക� രജി�� െച�, ഏെത�ാം
േപാലീസ് േ�ഷ�കളിലാണ് േകസ് രജി�� െച�ി��ത്എ�ിവ സംബ�ി�്
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഘ�വാപസി േകരള ഘടകം സം�ാന�് �വ��ി��താ�ം
�ന�മതപരിവ��ന�ിന് െഹ��് ൈല�  �വ��ി��താ�ം
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?
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നാദാ�ര�് വാഹന�� തീയി� േക�കൾ

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

(എ) നാദാ�രം നിേയാജക മ�ല�ി�  നിര�രമായി വാഹന��  തീയി�്
നശി�ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ര�ി� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;  ഇ�രം രജി��
െച� േക�കളി� എ� എ��ിന് തീ��ക��ി�ാ� കഴി�ി��്;��ത
േക�കളി� �തികെള അറ�് െച�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

പി�വലി� �ിമിന� േക�കൾ

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം നാളി�വെര നിരാേ�പപ�ം
ന�കി പി�വലി� �ിമിന�  േക�ക�െട എ�ം എ�;  അവ ഏെത�ാം;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�ളള േക�ക�െട എ�ം എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ; അവ ഏെത�ാം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇേത കാലയളവി�  വിജില�സ് േകാടതി�െട പരിഗണനയി�ളള എ�ത
േക�ക� പി�വലി��തിന് നിരാേ�പപ�ം ന�കിയി��്; അവ ഏെത�ാം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതി� മ�ിമാ�െട േപരി��ായി�� േക�ക�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

പ���,ഹ�ീം വധം

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

(എ) പ��� േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയിെല ഹ�ീം വധ�മായി ബ�െ�� ൈ�ം
�ാ�് അേന�ഷണ�ിെ� നിലവി�� അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകസേന�ഷണം സി.ബി.ഐ.  ഏെ���ണെമ�ാവശ�െ��് േക�
സ��ാരിെന അറിയി�െതേ�ാഴാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം മ�പടി േക� സ��ാരി�  നി�്
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ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ബാ�േകാഴേകസ്

211.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�വിഷയ�ി�  ധനമ�ിെ�തിെര ബാ�ടമക�  പരസ�മായി േകാഴ
പ�ിെയ� പറ�ി�ം ആയതിേ��  േകസ് രജി��  െച�ി�ം
അറ��െ�െട�� കാര��ളി� �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�ത് ആഭ��ര
വ��ിെ� ��തര�ം ��കര�മായ അനാ�യാെണ� ആേ�പം
��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദ വിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) േകസിെ� വിശദാംശ��ം സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവര��ം ന��േമാ?

മാേവായി�് ��ാന��െട �വർ�നം

212.�ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, പി.െക.ബഷീ�
,, എം.ഉ��
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവായി�് ��ാനം ഏെതാെ� ജി�കളി� സജീവമാെണ�ത് സംബ�ി�
വിവരം േശഖരി�ി�േ�ാ;

(ബി) അവ�െട �വ��നം വ�ാപകമാ�വാൻ സഹായകരമായ
സാഹചര��െള�റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �വ��നം നിയ�ി��തിനായി,  വനേമഖലയിെല�ം
വനാതി��ികളിെല�ം ആദിവാസിക��െ�െട��വ�െട സഹകരണം
ഉറ�ാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� െവളിെ���േമാ ?

മാേവായി�് ഭീഷണി േനരിടാൻ ക��പ�തികൾ

213.�ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, ടി.എ�. �താപ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാേവായി�് ഭീഷണി േനരിടാ� എെ��ാം ക��പ�തികളാണ്
ത�ാറാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ ?

(ബി) ഇതിനായി �േത�ക േപാലിസ് േസന �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം ;
(സി) ഇ�ാര��ി�  എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഭീഷണി േനരിടാ� ജാ�താ സമിതിക�െട �വ��നം കാര��മമാ��
കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

മാേവായി� സംഘടന- �തിേരാധ േസനാ വിഭാഗം

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

(എ) സം�ാന�് മാേവായി�് സംഘടനക�െട േപരി�  നട� ആ�മണ
സംഭവ�� എ�യാണ്; ഏെത�ി�ം സംഭവ�ിന് പി�ി� �വ��ി�വരായി
കെ��ിയവ� എ�; എ�േപ� ശി�ി�െ��;

(ബി) മാേവായി� സംഘടനകെള േനരി��തിനായി �വ��ി��
േസനാവിഭാഗ�ി�െ��വ�  എ�;  അവ��ായി ശ�ളം ഉ�െ�െട കഴി�
ര�് വ�ഷം െചലവഴി�ി�� �ക എ�;

(സി) േസനയിേല�് ��ത�  ആ�കെള നിയമി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

�ഡ�സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

215.�ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, �ഡി �യിസ്
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം �ഡ�സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി
കാര��മമായി നട�ാ�വാ�  ഏെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത േകഡ�ക��് കാര��മമായ പരിശീലനം ലഭ�മാ�വാ�ം ��ത
പ�തി ��ത�  ��കളിേല�ം ഹയ�  െസ��റി  /െവാേ�ഷണ�  ഹയ�
െസ��റി എ�ീ േമഖലകളിേല�ം വ�ാപി�ി�വാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തിയി�  സഹകരി�� ��ിക��് േ�സ് മാ��് ഉ�െ�െട�ളള
ആ��ല���  ന���തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി�ായി �േത�ക ഡയറ�േറ�് �പീകരി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാെയ�ം ഏ�ി�  ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് പ�ീര�ാവ് േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് പ�ീര�ാവ് ആ�ാനമായി േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി��ത്
സംബ�ി�് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ീര�ാവി� േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീ�കാ�െട േ�ാേ�ാേകാ� ലംഘനം

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

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  വിവിധ ആവശ����ായി
സ��ശനം നട�ിയി�ളള ജന�തിനിധികേളാട് േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��
അപമര�ാദയായി െപ�മാറിയത് സംബ�ി�് സ��ാരിന് പരാതിക�
ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഉെ��ി�  എ� പരാതിക�  ലഭി�ി�െ��ം ഏെതാെ�
േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിരായി�ാണ് പരാതി ലഭി�ി�ളളെത�ം
െവളിെ���േമാ;

(സി) ഓേരാ േക�കളി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

മാേവായി�് �വ��ന��
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218.�ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാേവായി�് �വ��ന��  അടി�മ���തി�ം,
നിരീ�ി��തി�ം സം�ാന േപാലീസി�  �േത�ക വിഭാഗെ�
നിേയാഗി�ി�േ�ാെയ�ം എ�ി� ��ത വിഭാഗ�ിന് എ� േപരാണ് വ��്
തല�ി� ന�കിയി�ളളെത�ം ഇതി� എ� േപാലീസ് േസനാംഗ�െളയാണ്
ഉ�െ���ിയി�ളളെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) മാേവായി�് �വ��നം നിയ�ി��തി�ളള േപാലീസ് േസനാവിഭാഗ�ിന്
ന�കിയി�ളള �മതലക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇൗ വിഭാഗ�ിെ�
�വ��ന���ായി എെ��ാം ഭൗതിക സൗകര��ളാണ്
ന�കിയി�ളളെത�ം ഇതിെല അംഗ�െള െതരെ����തി�ളള
മാനദ�ം എെ��ം െവളിെ���േമാ;

(സി) മാേവായി�് �വ��ന��  സം�ാന�് അടി�മ���തി�ം
നിയ�ി��തി�മായി ഇ�വെര എ� �ക െചലവഴി�ി�ളളതായി
െവളിെ���േമാ;  ഇതിന് നിേയാഗി�െ��ി�ളള േസനാംഗ���് ത��െട
ത�ിക��സരി�ളള ആ��ല����പരിയായി എെ��ാം ആ��ല���
സ��ാ� ന��� എ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഇ�വെര എ�ത മാേവായി�് ആ�മണ��  നട�ി�െ��ം
ഇതി�  എ�േപ�  പിടി�െ��ി�െ��ം പിടി�െ��വരി�  സം�ാനെ�
�ധാനെ�� ഏെത�ി�ം �വ��ക� ഉ�െ��ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

അ��േകാവി� േപാലീസ് ഔ�്േപാ�് െക�ിടം

219.�ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��േകാവി� േപാലീസ് ഔ�്േപാ�് െക�ിടം േമ��ര ഉ�െ�െട തക��്
അപകട ഭീഷണിയി�  ആയ അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ  ;  ആെക ര�് �റിക� മാ��� ��ത െക�ിടം ഓഫീസായി
ഉപേയാഗി��തി�ം െതാ�ി�ത�  ��ി��തി�ം �തികെള
��ി��തി�ം സൗകര��� ഇ�ാെത ��ി��� സാഹചര��ി� ��ത
െക�ിടം �ന�നി��ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�  ഉേ�ാ;  എ�ി�  ഇതി��
സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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െകാലപാതക�ി� ആ�ാദം �കടി�ി�് െഫ�സ് ��ി� േപാ�ി�വ�െ�തിെര
േകസ്

220.�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.പി.െഎ.(എം)  �വ��ക�  പി.  �രളി െകാലെച�െ�� ദിവസം ആ�ാദം
�കടി�ി�് െഫ�സ് ��ി�  േപാ�ി�തിെനതിെര േപാലീസ് എ�� േകസ്
അേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ് ;

(ബി) ��വാളിെയ േപാലീസ് അറ�് െച�് േചാദ�ം െച�ക��ാേയാ  ;

െകാലപാതക�ി� ടിയാന് പ��ായി��േവാ ;

(സി) �ഡാേലാചനയി�  ഇേ�ഹ�ി�ം പ��തായി പരാതി ഉ�ായി��േവാ  ;

അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ ;

(ഡി) ഈ േക�മായി ബ�െ��്അ���മാ�  എ�യാ�െ�തിെര േപാലീസ്
രജി��  െച� േകസ് എ�തി ��ിയതായി അറി��ത് ശരിയാേണാ  ;

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ ?

ച�േബാസിെ� െകാലപാതകം

221.�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  േശാഭാ സി�ിയിെല െസക�രി�ി ജീവന�ാരനായ ച�േബാസിെന
അതി�രമായി മ��ി�് െകാലെ���ിയ� സംബ�ി� േക�ിെല �തി �ഹ�ദ്
നിഷാം ഇതി� ��് സം�ാന�് എ� േക�കളി� �തി േച��െ��ി��്;

(ബി) ഇതി�  എ� േക�ക�  േപാലീസിെ��ം,  േ�ാസിക�ഷെ��ം വീ� കാരണം
വിചാരണ െച�െ�ടാെത േപായി��്;  ഇ� സംബ�ി�് ആഭ��ര വ��്
ഏെത�ി�ം തര�ി�� വിലയി���ക� നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) നിര�രം ധാ���േ�ാെട നിയമ ലംഘനം നട�ി േക�കളി� �തിയായി�ം,
പണ�ിെ��ം ഉ�ത ബ��ളിെല സ�ാധീനം െകാ�ം �ഹ�ദ് നിഷാം
വിചാരണ െച�െ�ടാെത�ം ശി�ി�െ�ടാെത�ം ര�െ���െവ� അതീവ
ഗൗരവകരമായ ആേ�പം ഉയ��വ��ത് സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഇ� സംബ�ി�് എ� നടപടിയാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്;
വ��മാ�േമാ?
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ച�േബാസിെ� െകാലപാതകം

222.�ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
,, േജാസ് െത�യി�
,, സി.െക.നാ�
�ീമതി.ജമീല �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രി� ച�േബാസിെന �ഗീയമായ രീതിയി� െകാലെ����തിന് േന�ത�ം
ന�കിയ നി�ാമിെ� േപരി�  എ� േക�കളാണ് േനരേ� ചാ��്
െച�െ��ി��ത് ;

(ബി) അവ സംബ�ി� വിശദാംശ��ം ആ േക�ക�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി�ം
എെ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) േനരേ� ചാ��് െച�െ�� േക�ക�െട ചാ��് ഷീ�ക�െട പക��ക�
സഭ�െട േമശ�റ�് വ�ാേമാ ;

(ഡി) ച�േബാസിെ� െകാലപാതക�മായി ബ�െ��് രജി�� െച�ി��  FIR െ�
പക��ം അത് സംബ�ി�് നാളി�വെര േകാടതി�് സമ��ി�ി��
റിേ�ാ��ക�െട പക��ം സഭ�െട േമശ�റ�് വ�ാേമാ ?

ഹിരണ�ന�� േ��ാ�ിബാധ - ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണം

223.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ി�� പ�ായ�ി��തായ ��ാ�ക�
പഴ�േമറിയ ഹിരണ�ന��  േ��ം സംശയാ�ദമായ സാഹചര��ി�
അ�ിബാധ�ിരയായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േക�േന�ഷണ�ി�  േലാ��  േപാലീസിെ� നി�ിയ�ം
സ�ിഷനി�െട േബാ��െ���ിയതിെ� അടി�ാന�ി�  േക�്
ൈ�ം�ാ�ിന് ൈകമാറാെമ�് മ�പടി ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) അ�ബ� മ�പടിയിേ��  ബ�െ�� േക�് ൈ�ം �ാ�ിന്
ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(ഡി) തിക�ം സംശയാ�ദമായ സാഹചര��ി�  നട� ഈ േ���ിെല
അ�ിബാധയിേ��� അേന�ഷണം ൈ�ം�ാ�് ആരംഭി��തി��
കാലവിളംബ�ിന് കാരണം െവളിെ���േമാ;
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(ഇ) ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണം ആരംഭി�െമ� സഭയി�  ന�കിയി�� ഉറ�്
സമയബ�ിതമായി പാലി��തിന് ത�ാറാ�േമാ?

െകാലപാതക��െട എ�ം

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�് നാളി�വെര സം�ാന�് എ�
െകാലപാതക�� നടെ��് െവളിെ���ാേമാ?

(ബി) ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� െകാലപാതക�� നടെ��് െവളിെ���ാേമാ?

(സി) 2011  െമയ് �ത� നാളി�വെര എ� സി.പി.ഐ  (എം)  �വ��ക� െകാല
െച�െ�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) സി.പി.ഐ(എം)  �വ��കെര െകാലെ���ിയ േക�കളിൽ ഓേരാ
േകസിെല�ം �തിക�െട രാ�ീയ ബ�ം െവളിെ���ാേമാ?

ച�േബാസിെ� െകാലപാതകം

225.�ീ.െക.രാധാ���
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, പി.�ീരാമ���
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസക�രി�ി ജീവന�ാര�  ച�േബാസിെന കാ�  കയ�ി െകാലെ���ിയ
േകസിെ� അേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) അേന�ഷണ�ി��ായ അനധിക�ത ഇടെപട�ക�ം ��തരമായ വീ�ക�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െകാലയാളി�മായി ��  സി�ി േപാലീസ് ക�ീഷണ�  രഹസ� �ടി�ാ�
നട�ിയതായ വിവരം ലഭി�ി�േ�ാ;ഇത് ആ�െട ഇടെപടലിെന
�ട��ായി��െവ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) േകസ് അേന�ഷി�െകാ�ി�� സി�ി േപാലീസ് ക�ീഷണ�  നിശാ�ിനിെയ
അേന�ഷണ �മതലയി�  നി�് മാ�ിയത് എ�ിനായി��;  ഇേ�ാ�
അേന�ഷണം നട��ത് ആ�െട േനത�ത��ി�� സംഘമാണ്;

(ഇ) ആ�പ�ിയി��ായി��േ�ാ�  ച�േബാസിന് സംസാരേശഷി
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ഉ�ായി��േവാ;  ച�േബാസിെ� മരണെമാഴി േരഖെ���ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  കാരണം െവളിെ���ാേമാ;�തി നിസാമിെനതിെര നിലനി���
േക�ക� ഏെതാെ�യാണ്?

�ീക��ം ��ിക��ം �തി�� പൗര�ാ��ം എതിെര�� അതി�മ��

226.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, �ി.�. ��വിള
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക��ം ��ിക��ം �തി�� പൗര�ാ��ം എതിെര വ��ി� വ��
അതി�മ��  തട��തിന് എെ��ാം �തിയ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�
വ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം അതി�മ��  തട��തിന് ��ത�  ശാ�ീയ സമീപന��ം
ശ�മായ നടപടിക�ം സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ക����ിയിൽ �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) ക����ി നിേയാജക മ�ല�ി� നട�് വ�ഷം �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�
ആരംഭി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിെ� �ാരംഭ �വ��ന��  ഏ� ഘ�ം
വെരയായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക����ി നിേയാജക മ�ല�ി�  ��തായി േപാലീസ് ഔ�് േപാ�് 
�ാപി��തി�� െ�ാേ�ാസൽ ആഭ��ര വ��ിെ� പ�� ലഭി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എവിെടയാണ്; ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല മര�ാ�പ�ി േപാലീസ് േ�ഷെ�
െവഹി�ി�  െഷഡ് നി��ാണ�മായി ബ�െ��്  9639/E/Home/2015

ഫയലി� പി.  എ�്.  ക�.  -വി� നി�് റിേ�ാർ�് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ ഇത്
എ��ം േവഗം ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ആ�ി വികസന ഫ�് 
വഴി�� നി��ാണ �വ��ന���് പി.  എ�്.  ക�.  റിേ�ാർ�്
ആവശ�മായി�േ�ാ?
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�ിമിന�േ��ക�

228.�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാന�ാെക എ�
�ിമിന�േ��ക� രജി�� െച�ി��് ;

(ബി) ഇതി� േമാഷണം,  കവ��,  പിടി�പറി,  ഭവനേഭദനം,  േദവാലയ കവ�� എ�ീ
ഇന�ളി� ഓേരാ�ി�ം എ� േക�ക� വീതം രജി�� െച�െ��ി��് ;

(സി) ഇതി�  ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം അേന�ഷണം ���ിയാ�ി �തിക�
ശി�ി�െ��ത് എ�െയ���് എ�് അറിയി�ാേമാ ?

െകാ��ലിശ�ാ�െ�തിെര നടപടി

229.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആര�നാട് പ�ായ�ിെല ഈ��രി പഴ��ി ആ�ി��റം സ�േദശിനി വീണ
െകാ��ലിശ�ാര�  കിട�ാടം ത�ിെയ��തി�  മനംെനാ�് ആ�ഹത��്
�മി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  കിട�ാടം ത�ിെയ��ാ�  �മി�യാളിെനതിെര സ�ീകരി� നടപടി
വിശദമാ�ാേമാ ?

2014 െല േറാഡപകട��

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

(എ) 2014� എ� േറാഡപകട�� റിേ�ാ��് െച�െ��ി��്;
(ബി) ഇതി�  മരി�വെര�;  പരിേ��വ�  എ�;  ഇതിെ� ജി�തിരി�ളള കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

മിഷ� 676 വഴി�� പ�തിക�
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231.�ീ.െക.�രളീധര�
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മിഷ� 676 � ഉ�െ���ി നി�ഭയ േകരളം, �ര�ിത േകരളം
എ�ീ പ�തിക� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇ� വഴി നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്;  വിശദാംശ��
ന��േമാ;

(സി) പ�തിക�െട �പേരഖ ത�ാറാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ ?

െെ�ം ന�� 885/2014

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ടൗ� േപാലിസ് േ�ഷനി� െെ�ം ന�� 885/2014 �കാരം
രജി�� െച� േക�ി� എ�ത �തിക� ഉ�്;

(ബി) �തികെള അറ�് െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  നഗര�ിെല ഒ� െമഡി��
േ�ാറിൽ രാ�ി ഉ�ായ തീ പിടി� സംഭവം േപാലീസ് എ�െനയാണ്
വിലയി���ത്;

(സി) സംഭവ�ി� ഇല�ി�� വിംഗിെ� റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; ��ത റിേ�ാ��ി�
എ�ാ� േരഖെ���ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ർ ഫയർ േ�ഷൻ െക�ിടം

233.�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� ഇ�ഡ�ിയ� എേ��് േമഖലയി�ം പരിസര�മായി കഴി� നാല്
വ�ഷ�ളി�  തീപിടി��ം അേമാണിയ ലീ�് െച���ം ഉ�െ�െട��
അപകട�� എ� തവണ നട�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി��തിനാ�  അവിെട ഒ� ഫയ�  േ�ഷ�
നി��ി��തി� േവ�ി ആല�ഴ ജി�ാ കള�� േയാഗം വിളി� േച��ി�േ�ാ;

എ�ി�  ജന�തിനിധിക�  ഉ�െ�െട ആെര�ാം പെ���;  േയാഗ
തീ�മാന��െട പക��് ന��േമാ;

(സി) അ� �കാരം അ�ിശമന വ��് ഫയ� േ�ഷ� നി��ാണ�ിനായി �ലം
വി� ന���തിനായി ജി�ാ വ�വസായ േക��ിേനാ വ�വസായ വ��ിേനാ
അേപ� ന�കിേയാ;  ഇ�ഡ�ീസ് ഡയറ��െട മ�പടി എ�ായി��െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ബി.എസ്.എ�.എ�.െ� ൈകവശ�� �മി അനസ് എ� വ�വസായി�്
അ�വദി��ം അതിേ�ൽ ബി.എസ്.എ�.എ�. ബ�.  ൈഹേ�ാടതിെയ
സമീപിെ��ി�ം �മി അന�ിന് ൈകമാ�ം െച� വ�വസായ വ��ി�െറ നടപടി
ബ�.ൈഹേ�ാടതി ശരിെവ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ �ലം ഫയ�  േ�ഷ�  ആവശ��ിന് വി�ത�വാ�  �ീ.  അനസ്
സ�തി�തിന് പകരമായി മെ�ാ� �ലം അേ�ഹ�ിന് ന���തിന്
തീ�മാനി�ത് പാലി�ാെത വ�വസായ വ��് മെ�ാരാ��് െകാ��വാ�
തീ�മാനി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്)അ��  േപാലീസ് േ�ഷ�  നി�ി�� �ലം ഫയ�  േ�ഷ�
നി��ി��തിനായി അേപ�ി��തിന് തട��േ�ാ;  ഇെ��ി�  നി��ി�
േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിടം െപാളി� മാ�ി െക�ിടം നി��ി� ത�ാ� അവിെട
ഫയ� േ�ഷ� അ�വദി�േമാ;

(ജി) േപാലീസ് േ�ഷ� നി�ി�� �ല�ിന് അേപ� ന��വാ� അ�ി ശമന
വ��ിന് അടിയ�ര നി�േ�ശം ന��േമാ?

മല�റം ജി�യിെല അ�ിര�ാേസന േനരി�� �യാസ��

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

(എ) ജീവന�ാ�െട �റ�ം േക�ക�െട എ��ി��ായ വ��ന�ം കാരണം
മല�റം ജി�യിെല അ�ിര�ാേസന േനരി�� �യാസ��
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ജി�യിെല ഫയ�  േ�ഷ�കളി�  ഓേരാ�ി�ം ഫയ�മാ�ാ�െട എ�
ഒഴി�കളാണ് നിലവി��ത് ; അവ പി. എസ്. സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ ;

വിശദാംശം ന��േമാ ;

(സി) ഫയ� േ�ഷ�കളി� എ��ം േവഗം ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി�ാ�
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നി�േ�ശം ന��േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ജി�യി�  ��തായി ഫയ�േ�ഷ�ക�  ആരംഭി�� കാര�ം സ��ാ�
പരിഗണനയി�േ�ാ ; എ�ി� അതിെ� �േരാഗതിക� വ��മാ�ാേമാ ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �തിയ ഫയ� േ�ഷ�ക�

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല രാമനാ�കരയി�ം,  പ�ീരം കാവി�ം �തിയ ഫയ�
േ�ഷ�ക� ആരംഭി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ� സംബ�ി�് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

േലാകാ�� ആ�്

236.�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േലാകാ�� ആ�് പരി�രി��തിന് വിദ� സമിതിെയ
നിേയാഗി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഉെ��ി� ക�ി�ി�െട �ധാന ശിപാ�ശക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ക�ി�ി�െട ശിപാ�ശക�  നട�ാ��തിന് എെ��ാം സംവിധാന��
ഏ�െ���ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ ?

ബാർ േകാഴ േകസ്

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

(എ) ധനമ�ി �ീ. െക. എം. മാണി ബാ�ടമകളി� നി�ം േകാഴ വാ�ിെയ�തിെ�
ശ�േരഖ എ�് അവകാശ െപ��തട��� െതളി�ക�, ബാ�
അേസാസിേയഷ�  വ��ിംങ് �സിഡ�് ബി� രേമശ് വിജില�സിന്
സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ബി� രേമശ് വാ��ാ സേ�ളനം നട�ി �ഖ�ാപി� കാര��െള�റി�്
വിജില�സ് സംഘം അേന�ഷി�ക��ായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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ബാർ േകാഴ�ം ബി� രേമശിെ� േഫാ� സംഭാഷണ�ം

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

(എ) സ����ട�ാരി�  നി�ം അരിമി�കാരി�  നി�ം േബ�റി�ാരി�
നി���െ�െട സം�ാന ധനകാര�മ�ി �ീ. െക. എം. മാണി േകാടിക� േകാഴ
വാ�ിെയ�ാേരാപി�െകാ�� ��മ�ി�ം �.ഡി.എഫ് േനതാ�മായ �ീ.
ആ�. ബാല��പി��ം ബാ�  അേസാസിേയഷ� �സിഡ�് ബി� രേമ�ം
ത�ി�� േഫാ�  സംഭാഷണം �റ�് വ�ി��ത് വിജില�സ് വ��ിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�  ബാല��പി��ം ബി� രേമ�ം ത�ി�� േഫാ�  സംഭാഷണ�ിന്
�റേമ ഗവ�െമ�് ചീഫ് വി�് പി.സി. േജാ��ം ബി� രേമ�ം ത�ി�� േഫാ�
സംഭാഷണ�ം �റ� വ�ി��തായി അറിയാേമാ;

(സി) ബാ�  േകാഴേ�സ് അേന�ഷി�� വിജില�സ് അേന�ഷണസംഘം,  േഫാ�
സംഭാഷണ�ളി�െട �റ�വ� വിവര�� എ�ാം േശഖരി�ക�ം അതിെ�
�ടി അടി�ാന�ി� അേന�ഷണം നട�ക�ം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ീ.വി.എ അ���മാറിെനതിെര വിജില�സ് അേന�ഷണം

239.�ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, എ.പി.അ����ി
,, വ��ല കഹാ�
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  കയ�െഫഡ് എം.ഡി.  �ീ.വി.എ.  അ���മാറിെനതിെര വിജില�സ്
േകസ് എ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം �മേ��കളാണ് വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിെ� പരിധിയി�
വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� പരാതിയി� എഫ്.ഐ.ആ� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േകസിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ആ�.ടി.ഒ. ഓഫീ�കൾ -വിജില�സ് െറ��ക�
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240.�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഏെത�ാം ആ�.ടി.ഒ.  ഓഫീ�കളി�
വിജില�സ് െറ��ക� നട�ി��് എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) വിജില�സ് െറ��കളി�  ഏെത�ാം ഓഫീ�കളിലാണ് �മേ��ക�ം
അഴിമതി�ം കെ��ിയി��ത്;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ� ഉേദ�ാഗ��െട േപരി� നടപടി എ��ി��്;
(ഡി) ആ�.ടി.ഒ.  ഓഫീ�ക� അഴിമതി ��മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

ബാ� േകാഴ അേന�ഷണ�മായി ബ�െ�� ഉ�ര�ക�

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

(എ) ബാ�  േകാഴ അേന�ഷണ�മായി ബ�െ��് ആഭ��ര വ��ി�  നി�് എ�
ഉ�ര�ക� ഇറ�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഉ�ര�ക�  ഏെത�ാമാെണ�ം ഉ�ര�ക�െട േകാ�ിക�ം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

�� ചീഫ് െസ��റി�െ�തിെര വിജില�സ് അേന�ഷണം

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

(എ) ചീഫ് െസ��റിയായി�� �ീ.ഭരത് �ഷ�  അനധി�ത സ��്
സ�ാദി�െവ� ആേ�പം സംബ�ി�് വിജില�സ് അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ; അേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഇത് ഘ��ിലാണ്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) സിവി�  േവ�ാമയാന ഡയറ��  ജനറലായിരിേ� �ീ.ഭരത് �ഷ�  സ�കാര�
ക�നി�െട െഹലിേകാ�്�റി� നട�ിയ യാ�ക� ഒൗേദ�ാഗികമായി��േവാ;

ഇത് സംബ�ി�് േവ�ാമയാന മ�ാലയ�ി� നി�ളള വിവര�� വിജില�സ്
സംഘ�ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ജ�കാ�ീ� സ��ാരിെ� െഹലിേകാ��റി� അമ�നാഥിേല�് ഭാര��െമാ�്
ഭരത് �ഷ�  നട�ിയതായി പറയെ��� �മവി�� യാ�െയ�റി�ളള
വിവര�� വിജില�സ് േതടിയി�േ�ാ;
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(ഡി) �ൻ ചീഫ് െസ��റി,  നിയമവി��മായി ���ി�തായി ഉ�യി�െ��
ഏെത�ാം ആേരാപണ��  സംബ�ി�ാണ് വിജില�സ് അേന�ഷണം
നട�ിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ െഗയിംസ് നട�ി�ിെല അഴിമതി

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

(എ) േദശീയ െഗയിംസ് നട�ി�ിെല അഴിമതികെള �റി�് അേന�ഷണം
നട��േ�ാ;  ആ�െട േന�ത��ി�  ആെര�ാം അട�ിയ സംഘമാണ്
അേന�ഷണം നട��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േ�ാ��സ് വ��് മ�ി �ീ  .തി�വ�� രാധാ���, അഴിമതി സംബ�ി�
അേന�ഷണം നട�ിയാ�  ���� ചില�െ��ം അവ�െട േപര് പി�ീട്
പറയാെമ�ം ��ാവി�ി��� ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ:

(സി) അേന�ഷണ സംഘ�ിന് തനി�റിയാ��വ�െട േപര് മ�ി
ന�ിയി�േ�ാ;അേന�ഷണ സംഘം മ�ിെയ േചാദ�ം െച�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അഴിമതി നട�ിയതിെന�റി�് അറിയാ�� മ�ി അ�ാര�ം യഥാസമയം
അധികാരിക�െട ��യി�െ���ാതി��ത്എ�േ�ാളം ��കരമാണ്;
ഇ�ാര��ി� ഒ� മ�ി�് �േത�ക പരിര� ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പാ�ർ �മി വിജില�സ് അേന�ഷണം

244.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�രിെല ജലവിഭവ വ�� വക �മിയി�  �ാ�് സ��യ നി��ാണ�ിന്
അ�മതി ന�കിയ�മായി ബ�െ�� വിജില�സ് അേന�ഷണ റിേ�ാ��്
േലാകാ���് ന�കിയത് എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അധികാര��വിനിേയാഗ�ം അഴിമതി�ം �മേ��ക�ം നട�ിയതായി
വിജില�സ് കെ��ിയ ഉേദ�ാഗ�� ആെരാെ�യാണ് ;

(സി) ���ാരായവ�െ�തിെര എഫ്.ഐ.ആ� രജി�� െച�ത് എ�ാണ്;
(ഡി) എഫ്.ഐ.ആ�  രജി��  െച��തിന് എെ��ി�ം തട�ം

േനരി�ി��ായി��േവാ;
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(ഇ) അേന�ഷണ റിേ�ാ��് േലാകാ���് ൈകമാറിയ േശഷം ചീഫ് െസ��റി,
വിജില�സ് ഡയറ�െറ േഫാണി�ം അ�ാെത�ം എ� തവണ
ബ�െ��ി��ായി��;

(എഫ്)ചീഫ് െസ��റി�് വിജില�സ് വ��ിെ� എെ��ി�ം �മതല േനരി�്
ഉ�ായി��േവാ;  ഇെ��ി�  വിജില�സ് ഡയറ�െറ ഔേദ�ാഗികമായ
എെ��ാം കാര����ാണ് േഫാണി�  ബ�െ��ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) വിജില�സ് അേന�ഷണ�ി� ���ാരായി കെ��െ�� ഒ� ഉേദ�ാഗ��,
അേന�ഷണ ഏജ�സി�െട ഡയറ�െറ നിര�രം ബ�െ���ത് എ�േ�ാളം
ഉചിതമാണ് ?

ബാ�േകാഴ - വിജില�സ് അേന�ഷണം

245.�ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േകാഴ ഇടപാടി� ആേരാപിതരായ മ�ിമാ�ം േനതാ��മാ�ം ത��െട
േപര് വിവര��ം െതളി�ക�ം �റ� വരാതിരി�ാ�  ബാ�ടമകളി�  ഒ�
വിഭാഗ�ി�േമ�  സ���ം െച��ിയതാ�� റിേ�ാ��ക�  വിജില�സ്
അേന�ഷണ സംഘം അേന�ഷണ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാ�ികെള സ����ിലാ�ാ� �മി�താ�� പരാതിയി� േകസ് രജി��
െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അേന�ഷണ സംഘ�ിന് െതളി�ക�ം െമാഴിക�ം ന�കാതി�� സാ�ിക�
ആെരാെ�യാെണ�് െവളിവായി�േ�ാ?

ബാ�േകാഴ േകസ് അേന�ഷണം

246.�ീ.എസ്.ശർ�
,, െക.���ത് മാ��
,, െക.െക.നാരായണ�
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േകാഴ േകസ് അേന�ഷി�� വിജില�സ് സംഘ�ിന് ലഭി�,

ബാ�ടമക�െട സം�ാന നി��ാഹക സമിതിേയാഗ�ിെ� ശ�േരഖയി�
നി�ം എെ��ാം െതളി�ക� െവളിവാ�െ��ി��് ; വിശദമാ�ാേമാ ;
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(ബി) സാ�ികളായി ആെരെയ�ാം ഇതിനകം വിജില�സ് സംഘം േചാദ�ം
െച�ക��ായി  ;  നി��ാഹക സമിതി േയാഗ�ി� സംസാരി� ആെര�ി�ം,
ബ�െ�� ശ�േരഖയി� പറ��തിന് വി��മായി നിലപാട് സ�ീകരി�ി�േ�ാ
;

(സി) ഭരണ�ിെല ഉ�തതല�ി�െ��വ�  ആേരാപിതരായ ഈ േകസി�
ബ�ടമകൾ ആെര�ി�ം സ������ിടയായി��തായി അറിയാേമാ ;

(ഡി) അഴിമതി പണം ൈകപ�ിയവ� അതിന് രസീേതാ െതളിേവാ ന��കയിെ��
കാര�ം അേന�ഷണസംഘം പരിഗണി�ി�േ�ാ ;

(ഇ) ലഭ�മായ െതളി�ക�െട അടി�ാന�ി�ം,  സാ�ി െമാഴി ന�കാ�
ത�ാറായവെര സ����ാരി�  നി�് വി��മാ�ി�ം സത�സ��ം
വ�താപര�മായ അേന�ഷണം ഉറ�ാ�ി�ം േകാഴ വാ�ിയവെര നിയമ�ിെ�
��ി� െകാ�വരാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ബാ�േകാഴ േകസ് അേന�ഷണം

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

(എ) ബാ�േ�ാഴ�മായി ബ�െ��് 31.12.2014-� നട� ബാ� അേസാസിേയഷ�
േയാഗ�ി�  �തിയ െവളിെ����ക�  ഉ�ായത് വിജില�സ് അേന�ഷണ
സംഘ�ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േയാഗ�ി�  നട� ച��ക�െട ശ�േരഖ വിജില�സ് ക�ഡിയി�
എ��ി�േ�ാ;

(സി) �ീ മാണി േകാഴ വാ�ിയതാ�� ആേരാപണ�െള ബലെ���� ഒേ�െറ
െതളി�ക� ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) ബാ� അേസാസിേയഷ� േയാഗ�ിെ� ശ�േരഖ ൈകവശെ���ി െ�ാ�്,
അേന�ഷണം നട�ി ��തായി ആെരെയ�ാം േകസി�
�തികളാ�ക��ായി��്?

ബാ�േകാഴ േകസി� വിജില�സ് നട�ിയ �ാഥമിക പരിേശാധന

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

(എ) ബാ�േകാഴ േകസി� വിജില�സ് നട�ിയ �ാഥമിക പരിേശാധന റിേ�ാ��ിെ�
ഒ� പക��ം േശഖരി� െതളി�ക�െട�ം േരഖക�െട�ം പക��ക�ം
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ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ി�് െവരിഫിേ�ഷ�  റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�െ��
�ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകരള ൈഹേ�ാടതിയി�  ബാ�േകാഴ സംബ�ി� േക�കളി�  വിജില��ം
സ��ാ�ം അറിയി� നിലപാ�ക�  വിശദമാ�ാേമാ;േകാടതിയി�  നി�ം
എെ��ാം നി�േ�ശ�� ഉ�ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

പാ�� �മി ഇടപാട് സംബ�ി� വിജില�സ് അേന�ഷണം

249.�ീ.എ.െക.ബാല�
,, വി.ശിവ���ി
,, എം. ഹംസ
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�� �മി ഇടപാട് സംബ�ി� േലാകാ�� നി�േ�ശ�കാര�� വിജില�സ്
അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിജില�സ് എ.ഡി.ജി.പി. േലാകാ���് ന�കിയ റിേ�ാ��ി�, �മി ഇടപാടി�
�ഖ�മ�ി�െട�ം റവന� മ�ി�െട�ം ചീഫ് െസ��റി�െട�ം പ�്
വ��മാ��േ�ാ;

(സി) േകരള വാ��  സൈ�സ് ആ�് സ�ീവേറജ് നിയമ�ിന് വി��മായ
നടപടികളി�െട അഴിമതി വി�� നിയമ�കാര�� ��ം ഉ�ത
ഭരണേന�ത��ി� നി��ായി�െ��് റിേ�ാ��ി� വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഉ�ത ഭരണേന�ത�ം പ�ാളിയാെണ�് എ.ഡി.ജി.പി.  �ചി�ി�ിരി��ത്
ബ�െ�� ഫയ�കളിെല ഖ�ികക�  ��ി�ാ�ിെ�ാ�ാേണാ;  റവന�
വ��ിെല ബ�െ�� ഫയലിെല 57 �ത� 60 വെര�� ഖ�ികക��് താെഴ
ഒ�ി�ിരി��ത് ആെരാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിെ� പക��്
സഭ�െട േമശ�റ�് വ�ാേമാ;

(ഇ) വാ��  അേതാറി�ി�െട ൈപ�്ൈല�  മാ�ിയി�് െകാ��വാനായി ഉ�രവ്
ന�ിയതാരാണ്;  ഇതിനാധാരമായ റിേ�ാ��് നിയമവി��മായി
ഉ�ാ�ിയതാെണ�് വിജില�സ് കെ��ിയി�േ�ാ;

(എഫ്)ൈപ�്ൈല� േപായ �റേ�ാ�് �മിെയ സംബ�ി�് �ത�ത ഉ�ായിരിെ�,

കേ��ം ഒഴി�ി�ാ�  ഉ�രവ് ന�കാെത,  െസ�ി�  െച�ാ�  �ഖ�മ�ി
ഉ�രവ് ന�കിയത് എ�െകാ�ായി��;
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(ജി) ൈപ�്ൈലനിെ� സ��� അധികാരം വാ��  അേതാ�ി�ാേണാ;  എ�ി�
ജലവിഭവ വ��ിെന അവഗണി�െകാ�് റവന� വ��ിന് നി�േ�ശം ന�കിയത്
നിയമാ��തമായി��േവാ; വിശദമാ�ാേമാ; ഇത് സംബ�മായ വിജില�സ്
എ.ഡി.ജി.പി.�െട കെ��� എ�ായി��; �റേ�ാ�ിെല �ളാ�് സ��യ
നി��ാണ�ിന് ന�കിയ എ�.ഒ.സി.ക�  റ�ാ�ിയി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ?

പാ�� �മി ഇടപാട്,വിജില�സ് അേന�ഷണ റിേ�ാ��്

250.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��  �മി ഇടപാടി�  വിജില�സ് അേന�ഷി�് കെ��ിയ �മേ��ക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിജില�സ് അേന�ഷണ റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ാേമാ;അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെ�
അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ആെര�ാം എ�� തീ�മാന�ിെ��ം അതിെ� അടി�ാന�ി�
�റെ��വി� ഉ�രവിെ��ം അടി�ാന�ിലാണ് പാ�രിെല സ��ാ�  �മി,
റിയ� എേ��് �തലാളി�് മറി�് ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിയമവി��മായ തീ�മാനം എ��് െപാ�സ��് ന�െ���ിയ
ഉ�തെരെയ�ാം �തി േച��് േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
കാരണം എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;  ഉെ��ി�  േകസിെ� വിശദാംശ��
െവളിെ���ാേമാ?

പാ�� �മി �ഭേകാണം സംബ�ി� വിജില�സ് അേന�ഷണം

251.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��  �മി �ഭേകാണം സംബ�ി� വിജില�സ് അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെ�
അടി�ാന�ി� രജി�� െച� എഫ്.ഐ.ആറിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ിെ�യടി�ാന�ി� വിജില�സ് ഡയറ���് ലഭി� നിയമ
ഉപേദശ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ലഭി� നിയമ ഉപേദശ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  വിജില�സ് ഡറ��,
ആ�െ��ാം ക�ക�  അയ�ി��്  ;  ഏെത�ാം ആവശ����് േവ�ി,
ആെര�ാം ആവശ�െ��ത് �കാരമാണ് ക�ക�  അയ�ി��െത�്
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വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) സം�ാന ചീഫ് െസ��റിെയ സംബ�ി�് അേന�ഷണ റിേ�ാ��ി�
എെ��ാം ഉ�യി�െ��ി��ായി�� ?

പാ�� �മി ത�ി�് േക�്

252.�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�� �മി ത�ി�് േക�ി� േലാകാ���് ശ�മായ അേന�ഷണ റിേ�ാ��്
ന�കിയ വിജില�സ് ഡി.ജി.പി.  േജ�ബ് േതാമസ് ഏ�നിമിഷ�ം
ആ�മി�െ�േ��ാം എ� അേ�ഹ�ിെ� ആശ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�
സംബ�ി�് മാധ�മ�ളി� വ� വാ��കളി� അഭി�ായം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സത�സ��ം,  മിക�� അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��മായവ��് അ��ണ
മേനാഭാവേ�ാെട േജാലി െച�ാ�  ആവശ�മായ സൗകര�ം
ഒ��ിെ�ാ���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  വിശദാംശം
വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�േകാഴ ആേരാപണം

253.േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േകാഴ അട��ളള ധനമ�ി �ീ.െക.എം.മാണി�െട ഇടപാ�ക�
സംബ�ി�് �ഖ�മ�ിേയാട് പറ�ി��െവ� �.ഡി.എഫ് േനതാ�ം
��മ�ി�മായ �ീ.ആ�.ബാല��പിളള�െട െടലിേഫാ�
സംഭാഷണ�ി�െട�ളള െവളിെ����ക�  വിജില�സ് അധി�ത�െട
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ബാ�  േകാഴ ആേരാപണം സംബ�ി�് അേന�ഷി�� വിജില�സ് സംഘം
ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിെയ�ാണ്;

(സി) ബാ� േകാഴ ഇടപാട് സാധ�ത സംബ�ി�് �ഖ�മ�ിയി� നി�ം ����ി�ളള
നി�േ�ശം വിജില�സിന് ലഭി�ി��ായി��േവാ; ബാല��പിളള പറ�തായി
പറയെ��� വിവരം �ഖ�മ�ി വിജില�സിന് െെകമാറിയി�േ�ാ ;

(ഡി) െവളിെ���ലിെന�ട��് വിജില�സ് സംഘം �ഖ�മ�ിേയാ�ം,
ധനകാര�മ�ിേയാ�ം െവളിെ����കെള സംബ�ി�് ആരാ�ക��ാേയാ;

ഇേത �ട��് �േത�കമായി ഏെത�ി�ം േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാെയ�്
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വ��മാ�ാേമാ?

വിജില�സ് േലാകാ���് സമ��ി� അേന�ഷണ റിേ�ാ��്

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

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് േലാകാ�� ആവശ�െ��ത�സരി�് വിജില�സ്
വ��് അേന�ഷണം നട�ിയി�� പരാതികൾ ഏെത�ാമാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) അവയിൽ ഏെത�ാം പരാതികളിേ�� വിജില�സ് േലാകാ���് റിേ�ാ��്
സമ��ി�ി��്;

(സി) വിജില�സ് അേന�ഷണ�ി�  �ഥമ ���ാ ആേരാപണം ശരിയാെണ�്
െതളി� േക�ക� ഏെത�ാം; അ�രം േക�കളിെല�ാം േലാകാ���െട
റിേ�ാ��് ന��േതാേടാ�ം വിജില�സ് എഫ്.െഎ.ആ�  രജി��
െച�ി�േ�ാ;എ�ി�  ഏെത�ാം േക�കളി�; ഇെ��ി�  കാരണം
െവളിെ���ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ി�െട ആഫീസിെന�റി�്ഉ�യി� ആേരാപണ��

255.�ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ി�െട ആഫീസിെന�റി�് �� മ�ി �ീ. ഗേണഷ്
�മാ�  എം.എ�.എ ഉ�യി� ആേരാപണ��  സംബ�ി�് വിജില�സ്
അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ീ.  ഗേണഷ് �മാ�  എം.എ�.എ.  ഇ�ാര�ം സംബ�ി�്
�ഖ�മ�ി�്ന�കിയി�� ക�ിേ��  സ�ീകരി�െ�� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആേരാപണം ഉ�യി� ആളി�  നി�ം,  ആേരാപിതരായവരി�  നി�ം
വിജില�സ് െതളിവ് എ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഏത് ഉേദ�ാഗ�െ� േന�ത��ി�  ആെര�ാമാണ് അേന�ഷണം
നട��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ിെ�തിെര�� വിജില�സ് അേന�ഷണം
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256.�ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ി�ം ആഫീസി�ം എതിെര േലാകാ���് പരാതി
ലഭി�ി�േ�ാ; േലാകാ�� േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േകസി� �� മ�ി�ം നിയമസഭാംഗ�മായ �ീ. െക. ബി. ഗേണഷ് �മാ�
െമാഴി ന�കിയി�േ�ാ;അേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) മ�ി�ം ആഫീസി�ം എതിരാ�� പരാതിയി�  വിജില�സ് അേന�ഷണം
നട��േ�ാ;  �ാഥമികാേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ി�  എഫ്.ഐ.ആ�.
രജി�� െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ ?

�ാവ��� ൈട�ാനിയം ക�നി അഴിമതി�മായി ബ�െ�� വിജിലൻസ് അേന�ഷണം

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

(എ) �ാവ���  ൈട�ാനിയം ക�നിയി�  മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ്
പ�തിയി�  നട� അഴിമതി�മായി ബ�െ��് വിജില�സിന് ലഭി�
പരാതിക�  എ�;  അതി�  ഏെത�ാം പരാതിക�  സംബ�ി�് അേന�ഷണം
നട�ി എഫ്.ഐ.ആ�. േകാടതിയി�  സമ��ി�ി�െ��ം എ�്
സമർ�ി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇേ�ാ�ം അേന�ഷണ�ിലിരി�� പരാതിക�  ഏെതാെ�യാണ് എ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) േകാടതിയി�  സമ��ി�െ�� എഫ്.ഐ.ആ�. �കാരം �തികളായി��വ�
ആെരാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇേ�ാ� അേന�ഷണം നട��ത് ആ�െട േന�ത��ി� ആെര�ാം അട�ിയ
വിജില�സ് സംഘമാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) പാ��  സ�േദശി �നി�  ന�കിയ പരാതിയി�  ���ാരായ ആെരെയ�ാം
ശി�ി�ണെമ�ായി�� ആവശ�െ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(എഫ്)അേന�ഷണം നട�� മ�് പരാതിക� ആ�െ��ാം എതിരായി��താെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ിമാ��ം േപ�ണ� �ാഫ് അംഗ���െമതിെര�� വിജില�സ് അേന�ഷണം

258.േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് മ�ിമാ��ം േപ�ണ�  �ാഫ്
അംഗ���െമതിെര വിജില�സ് അേന�ഷണം ആവശ�െ��് എ� ഹ�ജിക�
ലഭി� ; വിജില�സ് ഡയറ���് ലഭി�വ എ�; സ��ാരിന് ലഭി�വ എ� ;

(ബി) ഏെത�ാം ഹ�ജിക�  �ാഥമിക അേന�ഷണം നട�ി �ട�  അേന�ഷണം
ആവശ�മിെ��് ക�് ഉേപ�ി� ;

(സി) ഏെത�ാം ഹ�ജികളി� വിജില�സ് അേന�ഷണം നട�ി വ���്;ഇതിെല
ക�ികൾ ആെര�ാം ; അേന�ഷണം ���ിയാ�ിയവ എ�;

(ഡി) സ��ാരിന് ലഭി� എ� ഹ�ജിക�  വിജില�സിെ� �ാഥമിക
അേന�ഷണ�ിനായി അയ� െകാ��ി��്; അവേശഷി��വ എ�?

�ൻ�ഖ�മ�ി�െട ബ�വിന് �മി

259.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് അ�െ� �ഖ�മ�ി,  തെ� ബ�വിന് �മി
അ�വദി�ത് സംബ�ി� േകസിെ� അേന�ഷണം ���ിയായി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത േകസിൽ ആ�െ��ാെമതിെരയാണ് ��പ�ം
സമ��ി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകസിേ��ളള അ�ിമ റിേ�ാ��് വിജില�സ് േകാടതിയി�
സമ��ി��തി�ളള നടപടി�മ��  ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ ?

മ�ിമാ�െ�തിെര�� വിജില�സ് േക�ക�

260.�ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാറിെല മ�ിമാ�െ�തിെര അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�
നിലവി��ായി�� വിജില�സ് േക�ക�  എ�യായി��;  ആ�െ��ാം
എതിെര ;ഏെത�ാം േക�ക� ഉ�ായി��;
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(ബി) മ�ിമാ�െ�തിെര എ� �ിമിന� േക�ക� നിലവി��ായി��; ആ�െ��ാം
എതിെര ഏെത�ാം േക�കൾ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�ിമാ�  ആയിരിെ�,  അവർെ�തിെര ഏെത�ാം േക�കളി�  വിജില�സ്
േകസ് എ��ി��്;  ഉ�ായി�� ഏെത�ാം േക�ക�  പി�വലി�ാ�
സ��ാ�  ഉ�രവ് �റെ��വി�ക��ായി;  എ� �ിമിന�  േക�ക�
പി�വലി��തിനായി സ��ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി� ?

െ�ാേബഷ� ഓഫ് ഒഫ�േഡ�് ആ�്

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

(എ) െ�ാേബഷ�  ഓഫ് ഒഫ�േഡ�് ആ�്  -1958  നിയമ �കാര�� പരിര�
നിലവി� സം�ാന�് എ�േപ��് ലഭി���് ;

(ബി) ��ത ആ�ിെ� പരിര� സം�ാന�് കാര�മായി �േയാജനെ���ാ�
സാഹചര�ം സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(സി) ആദ�മായി ��ം െച��വെര നിരീ�ി��തി�ം ജയി�കളിേല�യ��ത്
ഒഴിവാ��തി�മായി ഈ നിയമം കാര��മമാ��തിന് സ��ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിയമ�ിെ� വ��ക�  ��പേയാഗം െച�ാതിരി��തിന് എെ��ാം
��ക�ത�ക� സ��ാ� സ�ീകരി�ി��് ?

അസി��് �ിസ� ആഫീസ� നിയമനം

262.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജയി�  വ��ി�  നിലവി�� ഒഴി�ക�െട വിശദാംശ��  ത�ിക തിരി�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അസി��് �ിസ� ആഫീസ� റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ ��ത
റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമനം നട�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േമാഡ� �ിസ� മാ�വ� �കാരം തി�വന��രം ജയി� �ണി�ിെല എ�
അസി��് �ിസ� ആഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക� നികേ��താ��് എ�
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വിവരം െവളെ���േമാ?

വനം വ��് ഡിേ�ാകളിെല മരം േലലം

263.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��് ഡിേ�ാകളിെല മരം േലലം ഓ�െെല�  വഴിയാ�ിയതിെ�
�ണേദാഷ�� സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഓ�െെല�  േലല നടപടി ആരംഭി�തി�േശഷം ഇേ�വെര വി�നയി�
�റ��ായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഓ�െെല�  രീതി പരാജയെ���ാ�േ�ശി�െകാ�് ക�� നിബ�നക�
ഏ�െ���ി എ� ആേ�പം സ��ാരിനറി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) അ�വ��ി�േപാ�ി�� േലലനടപടി,  ഓ�െെലനിലാ�ിയേ�ാൾ ക��
നിബ�നക�  സാധാരണ�ാെര േലല�ി�നി�ം
അക�ാനിടയാ�ിെയ�റി��ത് ശരിയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഓ�െെലനി�െട�� മരംേലല നടപടി സാധാരണ�ാെര ��ി��ി�ാെത
�താര��ം ലളിത�മാ�ാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(എഫ്)വനം വ��ിെല ചില അധികാരിക�ം മരവ�ാപാരിക�ം ത�ി��തായി
ആേ�പി�െ�� അവി�� ബ�ം ഇ�ാതാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

വനം വ�� നട�ാ�� വികസന �വ��ന�ൾ

264.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ�� നട�ാ�� വികസന �വ��ന�ളി�  �താര�ത ഇ� എ�
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വനം വ�� �േഖന വിവിധ വികസന �വ��ന��  നട�ാ�േ�ാ�,
ജന�തിനിധിക�െട�ം,  തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന��േട�ം
സഹകരണേ�ാെട �താര�ത ഉറ� വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തടി �റി��തി�� േലല അവകാശ�ി�ം തടിക�െട ഓ�ൈല� േലല�ി�ം
സംവിധാനം.
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265.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനംവ��ി� കീഴി�� വിവിധ േറ�കളി� നി�ം തടി �റി��തി�� േലല
അവകാശ�ി�ം ഡിേ�ാകളി�ം െറയി�കളി�ം അ�ിവ�ി�� തടിക�െട
ഓ��ം ഓ�ൈല�  സംവിധാനം എ��തലാണ് ഏ�െ���ിയത്  ;  തടി
�റി��തിന് ഇ െട�ഡ�ം  ,  തടി േലല�ിന് ഇ ഓ��ം
ഏ�െ���വാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ  ;  ആ�െട
നി�േ�ശ�കാരമാണ് ഈ ര� േമഖലയി�ം ഇ െട�ഡ�ം,  ഇ ഓ��ം
ഏ�െ���ിയി��ത് ;

(ബി) ഇ െട�ഡ�ം,  ഇ ഓ��ം നട��ത് വനംവ��് േനരി�ാേണാ  ;  അെ��ി�
ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാണ് ഇത് നട�ാ��ത്  ;  ഇത് െപാ�േമഖലാ
�ാപനമാേണാ  ;  ഇ�െന ഒ� ഏജ�സിെയ ഇത് ഏ��ി�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ  ;  എ� ശതമാനം �കയാണ് ഈ ഏജ�സി�് ന�േക�ി
വരിക;  ഇ െട�ഡറിം�ം  ,  ഇ ഓ��ം ഏ�െ���ിയതി� േശഷം എ�
�ക�� ഇ െട�ഡ�, ഇ ഓ�� എ�ിവ ഈ ഏജ�സി വഴി നട�ി ; എ�
�ക ഇതിനായി ഏജ�സി�് ന�കി ;

(സി) ഇ െട�ഡറി�ം ഇ ഓ�നി�ം പെ���ാനായി കരാ�കാ�  ൈലസ�സ്
ഫീേസാ, രജിേ�ഷ� ഫീേസാ ഈ ഏജ�സി�് അട�േ���േ�ാ ; എ�ി�
ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം അട�േ�� �ക എ� വീതം  ;  ഈ �ക നി�യി�ത്
ആരാണ്;

(ഡി) സം�ാന വനംവ��ിന് ലഭിേ�� േകാടി�ണ�ിന് �പ ഇ�ര�ി�
സം�ാന�ിന് �റേ��് േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) തടി വി��ന�ായി വനംവ��ി�� സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാണ് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ  ;  ഇ ഓ��  ഏ�െ����തിന് ��് ഡിേ�ാകളിെല
േലല�ിന് സാധാരണയായി പെ���ി��വ� എ�  ;  ഇ ഓ�ന് രജി��
െച�വ� എ� ; ഇ ഓ�� വ��തി� ��� 4 മാസെ� ശരാശരി വി��ന
നി�തി�ം, വ�തി�േശഷം  4 മാസെ� വി��ന നി�തി�ം എ� വീതെമ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(എഫ്)മ�് സം�ാന�ളി� പരാജയെ�� ഈ പരീ�ണംവഴി സം�ാന�് ഈ
േമഖലയി�  �വ��ി�വ�� നിരവധി െച�കിട ക�വട�ാ��് െതാഴി�
ന�െ��ക�ം, , സം�ാന ഖജനാവിന് ഭീമമായ ന�ം വ�ക�ം െച�തിെ�
അടി�ാന�ി�  ഈ സംവിധാനം �ന:പരിേശാധി�ാ�  സ��ാ�
ത�ാറാ�േമാ ?
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ക�ം ഓല�ാറ വലിയേതാടിന് ��െക�� ച�ാ�് നി��ാണം

266.�ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ന��  നിേയാജക മ�ല�ി�  എം.എ�.എ.  നിേയാജക മ�ലം ആ�ി
വികസന ഫ�ി�  ഉ�െ���ി  2014-15  വ�ഷ�ി�  െത�ല
�ാമപ�ായ�ി�  െച�കടവ് വാ�ഡി�  െതാടിയി�  ക�ം ഓല�ാറ
വലിയേതാടിന് ��െക ച�ാ�് നി��ി��തി�� നി�േ�ശം വനം വ��ിന്
ലഭി� തീയതി എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ �കാരം അ ഡീഷണ�  �ി�സി��  ചീഫ് േഫാറ�്
ക�സ�േവ�േറാട്  (െ�ഷ��  അേഫാറേ�ഷ�) ടി ���ി�െട റിേ�ാ��്
ആവശ�െ��ത് എ�ാണ്  ;ആയതി�  19.11.2014-െല  FC2-47083/2014

ന��  ക�് �കാരം അഡീഷണ�  �ി�സി��  ചീഫ് േഫാറ�്
ക�സ�േവ��  (െ�ഷ�� അേഫാറേ�ഷ�)ന�കിയ മ�പടി ക�ക�െട�ം
അ�ബ� േരഖക�െട�ം പക��ക�  സഹിത�� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�ക�െട സംര�ണം

267.�ീ.പി.എ.മാധവ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ക�െട സംര�ണ�ിനായി എെ�ാെ� പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി��് ;
(ബി) കാ�കളിെല �ള�� സംര�ി��തിന് �േത�ക പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) േ���േളാട�ബ�ി�� തരി� �മിയി�  കാ�ക�  നി��ി�വാ�
വനംവ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

വന�ി�ം വനാതി��ിയി�ം താമസി��വർ

268.�ീ.വ��ല കഹാ�
,, ടി.എ�. �താപ�
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,, എ.പി.അ����ി
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ി�ം വനാതി��ിയി�ം താമസി��വ�െട ക�ന���  �റ�ാ�
എെ��ാം പ�തികളാണ് ത�ാറാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വന�ജീവി ശല��� �േദശ�ളി� താമസി�� േഗാ�വ�� ക�ഷകെര മാ�ി
പാ��ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) വന�ി��ിെല േഗാ�വ���ാ�ം മ�് സ�ഹ��ം ത�ി�� ബ�ം
െമ�െ����തി�� പരി�മ�� �ട�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആദിവാസിക�ം �ടിേയ� ക�ഷക�ം അ�ഭവി�� ��ി��ക�

269.�ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ� നിേഷധാ�ക സമീപനം കാരണം ആദിവാസിക�ം �ടിേയ�
ക�ഷക�ം അ�ഭവി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ അത്
പരിഹരി�വാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ികരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�യ �മിയി� ക�ഷക� വ�് പിടി�ി� മര�� പി�ത് വീണത് ഉ�െ�െട �റി�്
മാ��തിന് വനം വ��് തട�ം നി���ത് �ലം ക�ഷക�  അ�ഭവി��
��ി��ക�  പരിഹരി�വാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

മാേവായി�് ഭീഷണി

270.�ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാേവായി�് ഭീഷണി�ളള വന�േദശ�� ഏെതാെ�െയ�ം
ഇത് ഏെതാെ� ഡിവിഷ�ക�േട�ം,  െറ��ക�േട�ം പരിധിയി�  വ��
�േദശ�ളാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മാേവായി�് സാ�ി���െ��് കെ��ിയതായ �േദശ�ളി�  േജാലി
െച�� ജീവന�ാ��് എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ��തലായി
ഏ�െ���ിയി�ളളെത�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) മാേവായി�് സാ�ി���ളള വന�േദശ�ളി�  േജാലിെച�� ജീവന�ാ��്
ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള ഭീഷണി തീ�വാദികളി� നി�ം ഉ�ായ സംഭവ��
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റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) മാേവായി�് സാ�ി��ം കെ��ിയ �ല�ളി�  േജാലി െച��
ജീവന�ാ��് �േത�ക റി�് അലവ�സ് ന���േ�ാ എ�ം എ�ി� എ�
�പ വീതെമ�ം ഇെ��ി�  റി�് അലവ�സ് ന�കാ�ളള നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ എ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) മാേവായി�് സാ�ി��േമഖലകളി�  േജാലി െച�� ജീവന�ാ��്
ഉ�ാകാ�� ഭീഷണിക� സംബ�ി�് സ��ാരിന് േബാധ��േ�ാ എ�ം ഇത്
സംബ�ി�് എ�് പരിഹാര നടപടികളാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്)മാേവായി�ക�  വനം വ��ിെന �ധാന ശ��ളായി ക�് ഇറ�ിയ
ല�േലഖക�  സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇത്
സംബ�ി�് എ�് ��ക�ത�  നടപടികളാണ് വ��് തല�ി�
സ�ീകരി�ി�ളളെത�ം വ��മാ�േമാ?

െന�ിയാ�തി ക�ണാ എേ��ിെ� ൈകവശ�� �മി.

271.�ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ിയാ�തി ക�ണാ എേ��ിെ� ൈകവശ�� �മി�് േപാ�വരവ്
െച�െകാ���തിന് െന�മാറ ഡി.എഫ്.ഒ.  ന�കിയ എ�.ഒ.സി.  സ��ാ�
പി�ീട് േ� െച�ി�േ�ാ?

(ബി) എ�ി� അതിെനതിെര ക�ണാ എേ��് േകാടതിെയ സമീപി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് സ��ാരിന് േനാ�ീസ് ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാം
ആവശ��ളാണ് േപാ�� ഹ�ജിയി� ആവശ�െ��ിരി��ത്;

(ഡി) േപാ�ണിന് േവ�ി േകസി�  വ�ാല�് എ��ി�� വ�ീല�മാ�
ആെര�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ) ക�ണാ എേ��ിെ� ൈകവശ�� �മിെയ സംബ�ി�് സ��ാരിന്
അഡ�േ��് ജനറൽ നിയേമാപേദശം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എേ�ാഴാണ്
ന�കിയത്; ആയതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

��� �േവാളജി�� പാ��്

272.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ���  ജി�യിെല ���  �േവാളജി��  പാ��് യാഥാ���മാ�വാ�
സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ?

അഗ��ാ��ട സ��ശനം

273.�ീ.എ.എ.അസീസ്
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� അഗ��ാ��ടം സ��ശനം െപാ�ജന���ായി �റ�്
െകാ��ത് ഏെതാെ� ദിവസ�ളിലായി��;

(ബി) സ��ശന�ിനായി പാസ് ന�കിയത് എ�കാരെമാെ�യായി��;

(സി) എ� േപ��ാണ് പാസ് ന�കിയത്;
(ഡി) എ� അന� സം�ാന�ാ��ാണ് പാസ് ന�കിയത്;
(ഇ) �ിരമായി അഗ��ാ��ട സ��ശനം നട�ിവ�� േകരളീയ��് ��വ�

പാസ് ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മിഷൻ 676 � പരി�ിതി സംര�ണം.

274.�ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, വി.പി.സജീ��
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മിഷ�  676  �  ഉ�െ���ി പരി�ിതി സംര�ണ�ിന്
പ�തിക� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് മിഷ� വഴി നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) പ�തികെള സംബ�ി� �പേരഖ ത�ാറാ�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാം എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാം എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

116 of 148 Sunday 01 March 2015 05:20 PM



േദശീയ െഗയിംസ് കളി�ല��െട സംര�ണം

275.�ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ിയ�ാം േദശീയ െഗയിംസിന് േവ�ിനവീകരി��ം ��തായി
നി��ി��മായ േ�ഡിയ�� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കളി�ല��െട സംര�ണം എ�കാരമായിരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

റ� േകരള റ�

276.�ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിെ� �ചരണാ��ം നട�ിയ റ� േകരള റ� ��േയാ�ം
സംഘടി�ി�ാ�  സ��ാ�  െട��  �ണി�ി�േ�ാ എ�ം ഉെ��ിൽ
എെ�ാെ�യായി�� െട��  വ�വ�ക�  എ�തിെ��ം വിശദാംശ��
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െട�റി�  പെ��� �ാപന��െട േപ�ം,  ക�ാ� െച� �ക�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) െട�റി�  പെ���വാ�  �ാപന���് നി�യി�ി�� േയാഗ�തക�
എെ��ാമായി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െട��  ഉറ�ി� �ാപനം ഏതായി�� എ�ം എ� �പയായി�� ക�ാ�്
െച�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േദശീയ െഗയിംസിെ� സംഘാടന�ിന് എ� �പയാണ് ചിലവായെത�ം
േക� ഗവ�െമ�് എ� �ക അ�വദി�െവ�ം സം�ാന വിഹിതം
എ�യായി�� എ�ം വ��മാ�േമാ?

റ� േകരള റ� സംഘടി�ി��തിന് െചലവായ �ക

277.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നാഷണ�  െഗയിംസിെ� ഭാഗമായ റ�  േകരള റ�  സംഘടി�ി� തിന്
ഏെത�ാം ഇന�ി�  എ� �ക വീതം െചലവ് വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഇതിനകം െചലവായ �ക എ�;

(ബി) പ�-�ശ� മാധ�മ���ം,  പരസ�/മാേനെ��്/ഇതര ഏജ�സിക��മായി
ഏെത�ാം ഇന�ി�  എ� �ക വീതം നൽേക�തായി��്;  ഇതിനകം
ന�കിയ �ക എ�;

(സി) റ� േകരള റ� പരിപാടി�മായി ബ�െ��് ത�ാറാ�െ�� ബ�ജ�ി� എ�
�ക ഏെത�ാം ഇന�ി�  �തീ�ി�ി��ായി��;  യഥാ���ി�
�തീ�ി�� െചലവ് എ�;വിശദമാ�േമാ?

േദശീയ ഗയിംസ്

278.�ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിെ� വിജയകരമായ പരിസമാ�ി േകരള�ിെ� േ�ാ��സ്
േമഖലയി� ഉ�ാ�ിയ മാ��� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േദശീയ െഗയിംസിനായി വാ�ിയ ഉപകരണ��ം സ�ീകരണ��ം
േ�ാ��സിെ� വികസന�ിന് എ�െന �േയാജനെ���വാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്;

(സി) േദശീയ െഗയിംസിെ� കണ�ക� �താര�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

േദശീയ ഗയിംസ് സംബ�ി� സാ��ിക �മേ��ക� .

279.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഗയിംസ് സംബ�ി�് സാ��ിക �മേ��ക�  ഉ�ായതായി
പരാതിക�  ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��  െവളിെ���ാേമാ;

ഇ�ാര��െള�റി�് അേന�ഷണം നട�ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

േദശീയ െഗയിംസ്

280.�ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
,, േജാസ് െത�യി�
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,, സി.െക.നാ�
�ീമതി.ജമീല �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� േദശീയ െഗയിംസ് േകരള�ി� വ�് നട��തിന് ആെക എ�് �ക
െചലവായി;

(ബി) േക� ഗവ�െമ�് ഇതിന് േവ�ി എ� �ക അ�വദി�ി��്;
(സി) സം�ാന സ��ാരിെ� ബ�ജ�കളിലായി എ� �ക ഇതി� േവ�ി

വകയി��ിയി��ത്;
(ഡി) ഏെതാെ� സാ��ിക വ�ഷ�ളി� എ� �ക വീതം വകയി��ിയി��

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േദശീയ െഗയിംസിെ� �േ�ാടിയായി ��േയാ�ം സംഘടി�ി�ാ�� തീ�മാനം
എേ�ാഴാണ് ൈകെ�ാ�ത്; ആരാണ് ൈകെ�ാ�ത്;

(എഫ്)��േയാ�ം സംഘടി�ി��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന സ��ാരിന് എ�് �ക
െചലവഴിേ��ി വ�;

(ജി) സം�ാന സ��ാരിെ� കീഴി�� മ�് �ാപന��േ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��േ�ാ എ�് �ക െചലവഴിേ��ി വ�;  വിശദാംശ��
വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ െഗയിംസ് ൈപേറാ െട�ിക് കരിമ�� �േയാഗം

281.�ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 35-� േദശീയ െഗയിംസിെ� ഉ�ഘാടന  -സമാപന ചട�കളി�  ൈപേറാ
െട�ിക് എ� കരിമ�� �േയാഗ�ിനായി ആെക എ� �കയാണ്
വിനിേയാഗി�െ��െത�ം,  ഇവയി�  ഓേരാ ചട�ി�ം എ� സമയം വീതം
ൈപേറാെട�ിക് ഉപേയാഗി�െവ�ം, ഈ ൈപേറാെട�ിക് നി��ഹി�ത് ഏത്
ക�നി/വ��ി ആെണ�ം,  ഇ� സംബ�ി�� െട��  വിശദാംശ��ം
വ��മാ�േമാ?

േദശീയ െഗയിംസ് മീഡിയ െസ��

282.�ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േദശീയ െഗയിംസിെ� ഭാഗമായി �ധാന മീഡിയ െസ�� �ാപി�ത് സ��ാ�
െക�ിട�ിലാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) അടി�ാന സൗകര���  ഒ���തിനായി എ� േകാടി �പ ഏെത�ാം
കാര����ായി െചലവഴി� എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) മീഡിയാ െസ�റി�  എെ��ാം സൗകര���  ഒ��ക��ായി എ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) െഗയിംസിന് േശഷം ഇവ�െട സംര�ണം നി�ി�മാ�ിയിരി��ത്
സ��ാരിെ� ഏത് സംവിധാന�ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) െഗയിംസ് ആരംഭി��തിെ� എ� ദിവസം ��് ഈ സൗകര��െള�ാം
���ീകരി�ക��ായി എ�് അറിയി�ാേമാ;

(എഫ്)മീഡിയാ െസ�റിെ� �വ��നം ��തായി ഒ��ിയ സംവിധാന�ി�െട
എ�ാണ് ആരംഭി�െത� വിശദമാ�ാേമാ ?

േദശീയ െഗയിംസ് േവദികൾ

283.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  നട� േദശീയ െഗയിംസിെ� േവദിയ�ാ� ഏെത�ാം
േ�ഡിയ��ം കായികേവദിക�ം െഗയിംസിനായി അ�വദി�െ��േതാ
വകയി��ിയേതാ ആയ പണം ഉപേയാഗി� നവീകരി���ായി;

(ബി) ഓേരാ നവീകരണ �വ��ിക��ം എ�ത �ക െചലവായി;
(സി) െഗയിംസ് േവദികള�ാ� ഇട�ളി�  ��ത നവീകരണ �വ��ിക�

നട�ിയതിെ� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ െഗയിംസ് സംഘടനാ സമിതി�ം ഉപക�ി�ിക�ം

284.�ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസ് സംഘടനാ സമിതി�ം ഉപക�ി�ിക�ം �പീകരി�െകാ�്
�റെ��വി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ക�ി�ി�ം ��ത ഉ�രവ് വഴി ന�കിയ അധികാര��
എെ�ാെ�യായി��; അത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?
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േദശിയ െഗയിംസ് സംഘാടന ക�ി�ിക�

285.�ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശിയ െഗയിംസ് സംഘാടന�മായി ബ�െ��് എ� ക�ി�ിക� �പീകരി� ;

അവയിൽ നി�ം പി�ീട് ആെരാെ� രാജിെവ�  ;  രാജി സ��ത
��ാവനയി�െട�ം മ�ം അറിയി�വ� ആെരാെ�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �പീകരി�െ�� ക�ി�ിക� ഓേരാ�ം എ� തവണ വീതം േയാഗം േച��  ;

�പീകരി�െ�� ക�ി�ികൾ ഏെത�ി�ം േയാഗം േചരാതി��ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏത് മ�ിസഭാ േയാഗ�ിലാണ് േ�ാ��സ് വ��് മ�ി, വ��് ഒഴിവാകാ�
സ��ത അറിയി�ി��ായി��ത്  ;  കാരണം എ�ായി��  ;  ചീഫ്
െസ��റി�െട ഏെത�ി�ം നിലപാടിെന േ�ാ��സ് വ��് മ�ി മ�ിസഭാ
േയാഗ�ി�ം �റ�ം വിമ�ശി�ക��ായി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ?

േദശിയ െഗയിംസ് ഉ�ഘാടന ചട�്-കരിമ��് �േയാഗം

286.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശിയ െഗയിംസ് ഉ�ഘാടന ചട�ി� കരിമ��് �േയാഗി�ാ� തീ�മാനം
എ��ത് ഏത് തല�ിലാണ്;  ഇതിനായി എ�ിേമ�് െച� �ക എ�;  ഏത്
ഏജ�സി �േഖനയാണ് ഇത് നട�ിലാ�ിയത്;  ഏജ�സിെയ കെ��ിയത്
ഏത് നടപടി �മ�ി�െടയാണ്;

(ബി) ഇതിനായി െചലവായ �ക എ�;  തീ�മാനി�ത�സരി�� കരിമ��
�േയാഗി�െ��ി�െ��് ഉറ�് വ��ിയത് ഏ� രീതിയിലായി��;

ഇതിനായി �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�� ആരായി�� ;

(സി) കരിമ�� �േയാഗ�മായി ബ�െ��് ഉയ�� വ� അഴിമതി ആേരാപണം
സംബ�ി�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ ?

േദശീയ െഗയിംസ് ഉ�ഘാടന ചട�ിെ� നട�ി�്

287.�ീ.എം.ച��
,, പി.ടി.എ. റഹീം
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�ീമതി.െക.െക.ലതിക
�ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസ് ഉ�ഘാടന ചട�ിേനാട�ബ�ി�് വിേനാദപരിപാടി
സംഘടി�ി�ത് ആരാണ്;

(ബി) വിേനാദപരിപാടി�െട �തിഫലമായി ആ�െ��ാം എ� �കവീതം
ന��ക��ായി;  ആെര�ി�ം �തിഫല �ക തിരിെക ന��ക��ാേയാ;

എ�ി� ആെര�ാം; എ� �ക; ഇതിനിടയായ സാഹചര�ം എ�ായി��;

(സി) �തിഫല �ക തിരി�് വാേ��തിെ��് മ�ിസഭ തീ�മാനി�ത്
ആ�െടെയ�ാം കാര��ിലാണ്; ആയതിെ� കാരണം െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) േമാഹ�ലാലി� നി�് പണം തിരിെക വാേ��തിെ�� മ�ിസഭാ തീ�മാനം,
ഉ�ര�വഴി സി.ഇ.ഒ.െയ അറിയി�ി��ായി��േവാ;  എ�ി�  പണം
ൈക��ാെത തിരി�യ�ാതി��ത് എ�െകാ�ാണ്;  സ�ിതനിധിയി�
നി�� �ക�െട വിനിേയാഗം സംബ�ി� ഏത് വ�വ� �കാരമാണ്
മ�ിസഭ�െട ��ത തീ�മാനം;

(ഇ) �തിഫല�ക തിരിെക വാ�ണെമ� അഭ���ന�മായി �ഖ�മ�ി�ം കായിക
വ��് മ�ി�ം ആെരെയ�ാം േനരി�് കാ�ക��ായി; തിരി�യ� പണം �ീ.
േമാഹ�ലാ� സ�ീകരി�ക��ാേയാ  ;  �ടി�ാ�യിൽ ഏെത�ി�ം കാര��ിൽ
തീ�മാനം ഉ�ായി�േ�ാ;  �ീ.  േമാഹ�ലാലിെ� നിലപാട് എ�ായി��;

വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്)ഉ�ഘാടനേ�ാട�ബ�ി�് എെ��ാം നടപടികളി�  വീ� ഉ�ായി��്;
ഉ�യി�െ�� ആേരാപണ�� എെ��ാമായി��;  മ�ിസഭാ േയാഗ�ി�,
െചയ�മാ�ം ആ�ിംഗ് െചയ�മാ�ം വീ�കളി��ായതായ പ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ?

േദശീയ െഗയിംസ് ക�ി�ി �പീകരണം

288.�ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിെ� നട�ി�ിേല�ായി ആെക എ� സ�ക�ി�ികളാണ്
�പീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ  ;  ��� ക�ി�ിക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) േദശീയ െഗയിംസ് ക�ി�ിയി�  ധനവ��ി�  നി�് െഡപ�േ�ഷനി�
എ�ിയവ�, �റ�ഖ വ��ി�  നി�ം എ�ിയ വിരമി��വ�, ��മ�ിമാ�െട
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േപ�സണ� �ാഫി� ഉ�ായി��വ� എ�ിവ�െട ഔേദ�ാഗിക �ാന��
ഉ�െ�െട�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

േദശീയ െഗയിംസ് നി��ാണ പ�തികൾ

289.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം നി��ാണ പ�തിക��്
ഭരണാ�മതി ന�ി ; അവ ഓേരാ�ി�ം െട�ി�� സാ�ഷ� ന�കിയത് ഏത്
തീയതികളിലായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം ഭരണാ�മതി,  െട�� വിളി� തീയതി  ,  െട�� ഉറ�ി�
തീയതി,  വ��് അവാ�ഡ് െച� തീയതി,  എ�ിെമ�് െവ� തീയതി,  വ��്
ആരംഭി� തീയതി,  വ��് ���ികരി��തിന് കരാ�കാ��് ന�ിയ തീയതി,
വ��് ���ിയാ�ിയ തീയതി,  ക�ീഷ�  െച� തീയതി എ�ിവ
വിശദീകരി�ാേമാ ;

(സി) ഏെത�ി�ം വ��ിെ� എ�ിേമ�് ���ക��ായി�േ�ാ; ഏെത�ാം വ��ിന്
എ� ശതമാനം വീതം െട�� എ�സ് ന�ക��ായി ?

േദശീയ െഗയിംസ് നട�ി�ിെല അഴിമതി

290.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, വി.ശിവ���ി
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസ് നട�ി�ി�  നിറെയ അഴിമതി��ായി��െവ�
ആേരാപണ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) അഴിമതിക�  നട�ത് സംബ�ി�് െതളി�ക�  നശി�ി�െ�ടാതിരി�ാ�
ക�ത� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(സി) കാര�വ�ം �ീ�ഫീ�ഡ് േ�ഡിയം,  പിര��േകാട് നീ���ളം,  െകാ�െ�
േഹാ�ി േ�ഡിയം �ട�ിയവിട�ളി� നി�ം സിബിഐ�് െതളിെവ�േ��ി
വ�ി��തായി �റ�വ� വാ��ക� സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�  വിശദമായ അേന�ഷണം നടേ��ത് സംബ�ി�് സ��ാ�
നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ  ;  ഇതിനായി സം�ാന സ��ാ� േനാ�ിഫിേ�ഷ�
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�റെ��വി�െകാ�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) േകാമ�െവ��് െഗയിംസ്,  ഝാ�ഖ�് േദശീയെഗയിംസ് എ�ിവ�െട
നട�ി�കാരി�  ആേരാപിതരായ ഒേ�െറേപ�  അറ�ിലാ�ക�ം ജയിലി�
അട�െ��ക�ം െച�ി�� കാര�ം സ��ാരിനറിയാേമാ ;

(എഫ്)ഈ സാഹചര��ി� സം�ാന�് നട� േദശീയെഗയിംസിെ� നട�ി�ി�
അഴിമതി ഉെ��ിൽ അത് നിയമ�ിെ� ��ി� െകാ�വ��തിന് സ�ത�
ഏജ�സിെയെ�ാ�് അേന�ഷി�ി�ാ� അടിയ�ര നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ ?

േദശീയ െഗയിംസ് നിർമിതിക�െട �ന�പേയാഗം

291.�ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിനായി ഒ��ിയ െഗയിംസ് വിേ�ജ് അട���
�ി-ഫാ�ിേ��ഡ് നി��ിതിക� ഇനി എ� െച�ാനാണ് ഉപേയാഗി��ത് ;

(ബി) ഇവ സം�ാനെ� വിവിധ േ�ാ��സ് േക��ളിേല�് മാ�ി
�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഇ�ിെന െച�േ�ാ�  െഗയിംസിന് േവദിയാവാ� ജി�ക��് ��ഗണന
ന��േമാ ;

(ഡി) വിവിധ േ�ാ��സ് ഉപകരണ��ം വീ�ം ഉപേയാഗി��തിനായി ന�കാ�
ആേലാചി��േ�ാ ?

േദശിയ െഗയിംസ് േവദിക��ാ�� അ�ിശമന �ര�ാ ഉപകരണ��

292.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശിയ െഗയിംസ് േവദിക��ാവശ�മായ അ�ിശമന �ര�ാ ഉപകരണ��
വാ�ാ�  െട��  വിളി�ത് ഏത് തീയതിയിലാണ്,  ഏെത�ാം പ��ളി�
ഇതിനായി െട��  പരസ�ം ന�ക��ായി,  സ��ാ�  െവൈ��ി�ം േദശീയ
െഗയിംസ് െസ��റിേയ�ിെ� െവൈ��ി�ം ഈ പരസ�ം ന�ിയത് ഏത്
തീയതിയിലായി�� എ�ിവ സംബ�ി� വിവര�ൾ ന�ാേമാ;

(ബി) �താര�മായ നടപടികളി�ാെത �തിപിടി�് െട��  വിളി�ാനിടയായതായി
പറയെ��� സാഹചര�ം എ�ായി��; അ�ിശമന �ര�ാ ഉപകരണ��െട
ആവശ�ം ����ി കാണാ� കഴി�ി��ായി��ിേ� എ�് വ��മാ�ാേമാ ?
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(സി) െട�റി�  പെ���വ�  ആേരാെ�െയ�ം ആരി�  നിെ��ാം ക�ാ�്
വാ�ക��ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െമാ�ം എ� �ക�െട ഉപകരണ��  വാ�ി�ക��ായി എ�്
അറിയി�ാേമാ;  ഉപകരണ���് േവ�ി വ�� എ�ിേമ�് �ക െട��
പരസ��ി�  വ��മാ�ിയി��ായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണെമെ��
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െട��മായി ബ�െ���ായ ആേ�പ��  സംബ�ി�്
പരിേശാധി�ക��ാേയാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

േദശീയ െഗയിംസിെ� െചലവ്

293.�ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിെ� സംഘാടന െചലവ്,  പരസ�ം എ�ിവ�ായി
െപാ�ജന�ളി� നിേ�ാ �ാപന�ളി�നിേ�ാ പണം പിരി�ാ� സംഘാടക
സമിതിേയാ സ��ാേരാ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ആ�െ��ാമായി�� പിരിവിെ� �മതല; എ� �പയാണ് പിരി�ാ�
തീ�മാനി�ത്; എ� �പ പിരി�കി�ി;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പിരിവിന് ഏെത�ി�ം വ��ിെന �മതലെ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ�
വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) പിരിവിന് തീ�മാനി�ി�ിെ��ി�  സം�ാന�് പിരിവ് നട�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ��ാ�
സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

േദശീയ െഗയിംസിെ� െചലവ്

294.�ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിെ� ഭാഗമായി,  എെ��ാം ആവശ��ൾ�ായി എ� �പ
െചലവഴി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക െചലവഴി�ത് എേ�ാെഴാെ�യാെണ�ം ഏെത�ാം
ആവശ����ാെണ�ം തരംതിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?
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േദശീയ െഗയിംസിെ� സംഘാടക ക�ി�ികൾ

295.െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിെ� സംഘാടന�മായി ബ�െ��് നയപര�ം സാ��ിക
ബാധ�ത വ����മായ തീ�മാന�� എ��ത് ഏത് ക�ി�ിയാണ്;

(ബി) ��ത ക�ി�ി�െട ഭാരവാഹിക�  ആെരാെ�യാണ്;  എ� തവണ ��ത
ക�ി�ി േയാഗം േച�ക��ായി;

(സി) ബ�െ�� ക�ി�ികളി�  ച�� െച� തീ�മാനം എ��ാെത എെ��ി�ം
െചലവ് നട�ക��ായി�േ�ാ;

(ഡി) സാ��ിക കാര��ളി�ം നയപരമായ സംഗതികളി�ം തീ�മാനം എ��ാ��
അധികാര�ം ��ത ക�ി�ിക��് സ��ാ�  ഉ�രവ് വഴി
ന�ക��ായി�േ�ാ;  നി�ി�മായ അധികാര���് �റ�് എെ��ാം
തീ�മാന�� എ��ക��ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

േദശീയ െഗയിംസിെ� നട�ി�്

296.�ീ.എ.െക.ബാല�
,, എളമരം കരീം
,, രാ� എ�ഹാം
,, സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിെ� നട�ി�ം ഉ�ഘാടന-സമാപന പരിപാടിക�മാ�ം
ബ�െ��് ഉയ�� വ� ആേരാപണ�െള�ാം സ��ാ�
ത�ി�ള�ി�േ�ാ;

(ബി) അേന�ഷണം നട�ാ�  തീ�മാനി�തി�േശഷം ആേരാപണ��  പാെട
ത�ി�ളയാ�ം അത് പരസ�മായി പ� സേ�ളനം നട�ി �ഖ�ാപി�വാ�ം
കാരണം എ�ായി��;  ഇത് �ാഥമികമായ ഏെത�ി�ം അേന�ഷണ�ിെ�
അടി�ാന�ിലായി��േവാ; �ഖ�മ�ി നട�ിയ �ഖ�ാപനം അേന�ഷണെ�
സ�ാധീനി�െമ�റിയാേമാ;  െഗയിം�മായി ബ�െ��് ഉയ��വ�
പരാതികെള�റി�് ഏത് ഏജ�സിയാണ് അേന�ഷണം നട��ത്.
വിശദമാ�ാേമാ;  ഇ�ാര��ി�  കായിക വ��് മ�ി ചീഫ് െസ��റി�്
ന�കിയ നി�േ�ശ�� എ�ായി��;
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(സി) ഉ�ഘാടന ചട�ിന് െചലവി� �ക �ടിെയ�ം സമാപന ചട�ിെല െചലവ്
�റ�െമ�ം പിഴ�ക��ായി�െ��ം േദശീയെഗയിംസ് �വ��നം
അവേലാകനം നട�ിയതി�േശഷം ചീഫ് െസ��റി
��ാവി�ക��ായി��േവാ;  �ടിയതായി കെ��ിയ െചല�ക�
എെ��ാമായി��.  സ��ാറി��ായ ന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

സ��ാരി� നി�ം ൈക��ിയ പണം ആെര�ാം തിരി�് ന��ക��ായി;
(ഡി) െഗയിംസ് സംബ�ി�് ചീഫ് െസ��റി�െട വിലയി���ക�  സ��ാ�

അംഗീകരി��േ�ാ;

(ഇ) െഗയിംസ് ഉ�ഘാടന പരിപാടി യാെതാ� അ��ം ചി��മി�ാെത
അലേ�ാലമായി�േ�ാ ; ഉെ��ി� കാരണ�ാ� ആെരാെ�യാണ്;

(എഫ്)േദശീയ െഗയിം�മായി ബ���് ആെര�ാമായി എ� കരാ�കളി�
ഏ�െ��ി��ായി��;  അവ ഏെത�ാം;  ഏെത�ാം കരാ�കളി�
ലംഘന��ായി��്;

(ജി) സ��ാരി��ായ ന�ം തിരി� ന�കാ�  ത�ാറായവരി�  നിെ��ാം
ഈടാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണെമ�്?

േദശീയ െഗയിം�മായി ബ�െ�� പരാതിക�

297.�ീ.��ഷ� കട��ി
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െജയിംസ് മാത�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയെഗയിംസിെ� ഒ����മായി ബ�െ��് ഉയ��വ�
ആേ�പ�െള�ം െക�കാര��തകെള�ം സംബ�ി�്
പരിേശാധി�ക��ാേയാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഉ�യി�െ�� പരാതിക�  എെ��ാമായി��  ;  അവ ഓേരാ�ിെ��ം
കാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ :

(സി) ഇ���  ഒളി�ിക് അേസാസിേയഷ�  േദശീയെഗയിം�മായി ബ�െ��്
എെ��ാം നി�േ�ശ��  ന�കിയി��ായി��  ;  അവയി�  യഥാസമയ�ം
ഇനി�ം ൈകവരി�ാ� സാധ�മായി�ി�ാ�വ എെ��ാമാണ് ;

(ഡി) േദശീയെഗയിംസിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം അടി�ാന സൗകര� വികസന
പ�തിക� ല��മി�ി�� ; അവയി� ���മായി ���ീകരി�ാ� കഴിയാെത
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േപായി��വ എെ�ാെ�യാണ് ;
(ഇ) െഗയിംസിെ� വിവിധ ക�ി�ികളി� നി�്ആെര�ാം രാജിെവ�ി��് ;എെ��ാം

കാരണ�ളാലാണ് രാജിെവ�ത് ;
(എഫ്)ഒ����  വിലയി��ാ�  സം�ാനെ��ിയ ഒളി�ിക്

അേസാസിേയഷ� �തിനിധിക�ം കായിക മ�ാലയ�ം െഗയിംസ് സംബ�ി�്
എെ��ാം തീ�മാന�� അറിയി�ി��ായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

േദശീയ െഗയിം�മായി ബ�െ��് ഇറ�മതി െച� പരിശീലന ഉപകരണ��

298.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിം�മായി ബ�െ��് ഇറ�മതി െച� ഓേരാ പരിശീലന
ഉപകരണ���ം െചലവായ �ക�െട വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�േമാ  ;  എ�
വീതം ഉപകരണ�ളാണ് ഇറ�മതി െച�ത് ; ഓ�ഡ� െച� ഉപകരണ��െട
എ�ം ലഭ�മാ�േമാ  ;  ഏത് ക�നിക��ാണ് ഓേരാ ഉപകരണ��െട�ം
ഇറ�മതി അ�വാദം െകാ��ത്  ;  ഈ അ�വാദ�ിന് സ�ീകരി�
നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�ാമാ�േമാ ;

(ബി) േദശീയ െഗയിംസിന് ഇറ�മതി െച� പരിശീലന ഉപകരണ�ളിൽ
ഉപേയാഗി�ാ�വ എ�െയ�് തി�െ���ിയി�േ�ാ  ;ഇെ��ിൽ അവ
അടിയ�രമായി തി�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയ െഗയിം�� ബ�ജ�്

299.�ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസ് സംഘടി�ി��തി�� അ�ിമ ബ�ജ�ി�  ഏെത�ാം
ഇന�ളി� എ� �ക വീതം വകയി��ക��ായി;

(ബി) വിവിധ ഇന�ളി�െട എ� �ക വരവ് �തീ�ി�;

(സി) വകയി��ിയതി�ം ��ത� െചല��ായത് ഏെത�ാം ഇന�ൾ�ാണ്;
(ഡി) ബ�ജ�ി�  ഉ�െ�ാ�ി� ഏെത�ാം പരിപാടിക�  ല�കരി�കേയാ

േവെ��് വ�കേയാ െച�ി��് ;
(ഇ) േദശീയ െഗയിംസിെ� വര�െചല� കണ�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്)പ�-�ശ� മാ��മ���് പരസ�ം ന�കിയതിന്എ� �ക െചലവ് വ�;
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ബ�ജ�ി� വകയി��ിയ �ക എ�യായി��?

കായിക താര���് േജാലി .

300.�ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസി� െമഡ� േനടിയ സം�ാനെ� കായിക താര���്
എെ�ാെ� പാരിേതാഷിക�ളാണ് സ��ാ�  �ഖ�ാപി�ി��ത്;  െമഡ�
േനടിയ കായികതാര���് േജാലി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� കായികതാര���ാണ് സ��ാ� േജാലി ന���ത്;
2010 �ത�� നിയമനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇ� �കാരം
എ� കായിക താര���് േജാലി ന�ിയി��്; എ� േപ��് േജാലി ന�ാ��്;
വിശദാംശം ന�േമാ;

(സി) കായിക താര���് നിയമനം ന��ത് ത�രിതെ���ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േദശീയ െഗയിംസിേനാട�ബ�ി�� നി��ാണ �വ��ന��

301.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിെ� ആവശ�ാ��ം െട��  നടപടി�മ��  പാലി�ാെത
നട�ിയ നി��ാണ �വ��ന��െട�ം സാധനസാമ�ികേളാ
േസവന�േളാ വാ�ിയതിെ��ം വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ���ിക�, സാധനസാമ�ിക�, േസവന��
�ട�ിയവ�ം അതിന് െചലവായ �ക�ം വിശദമാ�ാേമാ?

നാഷണ� െഗയിംസ് െചല�കൾ.

302.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ�  െഗയിംസിന് എ� േകാടി �പ േക�വിഹിതമായി ലഭി�;

േകരള�ിെ� വിഹിതമായി എ� �ക െചലവഴി� ; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതി�  ഇൻ�ാ��ർ ഡവല�െമ�ിെ� ഭാഗമായി എ� േകാടി �പ
െചലവഴി�; �തിയതായി എ� േ�ഡിയ�� പണികഴി�ി�; എ� േകാടി �പ
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െചലവഴി�;

(സി) നാഷണ�  െഗയിംസ് ഇന�ി�  ആെക ലഭി� �ക�േട�ം െചലവഴി�
�ക�േട�ം ഇനം തിരി� വിശദാംശം ന��േമാ;ഉ�ഘാടന�ട�ി� മാ�മായി
എ� േകാടി �പ െചലവഴി�; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഡി) ഉ�ഘാടന,  സമാപന ചട�കളി�  മ�ിമാ��ം,  എം.എ�. മാ��ം േവ��
പരിഗണന ലഭി�ിെ�� മാധ�മവാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  �േവശന
പാ�ക� േപാ�ം അ�ഹി�� �ാധാന�േ�ാെട ന�കിയിെ�� തര�ി�ളള
വാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

(ഇ) ഉ�ഘാടന,  സമാപന ചട�കളി�  മ�ിമാ��ം,  M.L.A  മാ��ം േവ��
പരിഗണന ലഭി�ിെ�� മാധ�മവാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  �േവശന
പാ�ക�  േപാ�ം അ�ഹി�� �ാധാന�േ�ാെട ന�കാെത പരിഹസി��
തര�ി�ളള വാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

നാഷണ� െഗയിംസ് ഉേദ�ാഗ�ർ�് െചലവായ �ക

303.�ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 35-� നാഷണ� െഗയിംസിെ� സി.ഇ.ഒ., �ി�സി�� േകാ-ഓഡി�� എ�ിവ�
ശ�ളം/അലവ�സ്/ഓണേററിയം/ടി.എ/ഡി.എ/മ�ിന��-എ�ി�െന വിവിധ
ഇന�ളിൽ ൈക��ിയ �ക, ഇനം, ത�ിക എ�ിവ തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േമ��റ� ഓേരാ���ം ൈക��ിയ ആെക �ക െവേ�െറ ലഭ�മാ�േമാ?

തല�ാന നഗരിയിെല അനധി�ത െപാളി� മാ��

304.�ീ.സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന നഗരിയി�  െവ�യ�ല�് ഉ�ായി�� നീ��  �ള�ം,
അ�ബ� െക�ിട��ം വി�ലീകരണ�ിെന� േപരി�െപാളി� മാ�ിയത്
എ�ാണ്; ആ തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ത് ആെര�ാമാണ്; െപാളി� മാ�ിയതി�
ഏ� ഫ�ി� നി�്;എ� �ക െചലവാ�ി;

(ബി) നീ��  �ളം വി�ലീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി ജി�ി േജാ��് ഇ�േഡാ�
േ�ഡിയ�ി� സമീപം �ഴി�തി�ം,  അടിയി�  ൈപ�് ൈല�  ഉ�തിനാ�
നി��ാണം ഉേപ�ി�തി�ം എ� �ക െചലവായി;  ഇ� സംബ�മായ
തീ�മാന�� ൈകെ�ാ�ത് ആെര�ാം; ഏെത�ാം തീയതികളി�;
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(സി) െപാളി� മാ�ിയ നീ�� �ള�ിെ� �ന� നി��ിതി�് എ� �ക ഇ�വെര
െചലവഴി� എ�് െവളിെ���േമാ?

നാഷണ� െഗയിംസിനായി വാ�ിയ ദിശാ േബാ��ക�

305.�ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 35-◌ാമ� നാഷണ� െഗയിംസി� ഉപേയാഗി��തിനായി �ള െകാ� നി��ി�
എ� ദിശാ േബാ��ക�  വാ�ി എ�ം ഓേരാ�ി�ം എ� വില�െ��ം
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) അവ വാ��തിനായി ആെക എ� �ക വിനിേയാഗി�െവ�ം,  എവിെട
നി�ാണ് വാ�ിയത് എ�ം,  െഗയിംസ് പര�വസാനി�തി� േശഷം ഇവ
എ�െച�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�േമാ?

െട�ീസ് പരിശീലനേവദിയിെല അടി�ാനസൗകര��ൾ

306.�ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിെ� ഭാഗമായി െട�ീസ് താര��െട പരിശീലന േവദിയായ
�ിവാ��ം െട�ീസ് ��ി�  എെ�ാെ� അടി�ാന സൗകര��ളാണ്
ഒ��ി ന�കിയെത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിന് െചലവഴി�െ�� �ക�െട ഇനം തിരി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) �മാര�ര�� െട�ീസ് േകാം��ിെല �ധാന േകാ��ി� നട�ിയ നി��ാണ
�വ��ന��െട�ം ഇതിന് െചലവഴി�െ�� �ക�െട�ം വിശദാംശ��
ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ ?

ചാല�ടി, പന�ി�ി െമേ�ാറിയ� ഗവ�െമ�് േകാേളജ് േ�ഡിയ�ി� ഗ�ാലറി�ം,
സി��ിക് േ�ാറിം�ം അട��ളള വികസന �വ��ന��

307.�ീ.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�് േകാേളജ് േ�ഡിയ�ി�
ഗ�ാലറി�ം,  സി��ിക് േ�ാറിം�ം അട��ളള വികസന �വ��ന��
നട�ാ��തിനായി സമ��ി�ി�ളള അേപ�കളി�  എെ��ി�ം നടപടി
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സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) എം.എ�.എ.  �െട �ഷറി നിേ�പസമാഹരണ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി  3

േകാടിയിലധികം �പ െചല� െച�് നി��ി� േ�ഡിയ�ി�  ഗ�ാലറി�ം,
സി��ിക് േ�ാറിം�ം നി��ി��തിനായി അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ആ�ി�� �ീപാദം േ�ഡിയ�ിെ� േമ�േനാ�ം

308.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ�  െഗയിംസ് നട�ി�ിനായി നവീകരി� ആ�ി��  �ീപാദം
േ�ഡിയ�ിെ� േമ�േനാ�ം ഇനി�ത�  ആ��ാെണ�ം േ�ഡിയ�ി�
�തിയതായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�വാനാണ്
തീ�മാനി�ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നാഷണ�  െഗയിംസിെ� ഭാഗമായി േ�ഡിയം നവീകരി�വാ�  എ� �ക
െചലവഴി�ി�ിെ��ം മ�രയിന��  നട�ിയതിന് എ� �ക
െചലവായി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

സ��� കായിക�മതാ പ�തി

309.�ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ��സ് വ��ിെ� േന�ത��ി� സ��� കായിക�മതാ പ�തി�് �പം
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് സ��� കായിക�മതാ പ�തി വഴി
ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) കളി�ല��െട നി��ാണ�ി�ം വികസന�ി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ്
��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയ�സരി�് എെ��ാം കാര��ളാണ് നട�ിലാ�ിവ��െത�്
വിശദമാ�േമാ;?
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����ാമത് േദശീയ െഗയിംസ്

310.േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിെ� ഭാഗമായി,  തി�വന��രെ� കാര�വ�ം �ീ�ഫീ�ഡ്
േ�ഡിയ�ി�  െമാ�ം എ�േപ��ളള ഇരി�ിട��
സ�മാ�ിയി��ായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ െഗയിംസിെ� ഉ�ഘാടന പരിപാടിയി�  പെ����തിന് �േവശന
പാ�് ഏ�െ���ിയി��ായി��േവാ;  ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളിലായി എ�
�േവശന പാ�ക� �ി�് െച�ക��ായി; അവയി� വിതരണം െച�വെയ�;

ഏെത�ാം മാ�േ�നയാണ് പാ�് വിതരണം െച�ി��ത്;  േ�ാ��സ് വ��്
മ�ി�െട ആഫീ�് വഴി വിതരണം െച� �േവശന പാ�ക� എ�യായി��;

(സി) േദശീയ െഗയിം�മായി ബ�െ��് �േവശന പാ�ക� �ി�് െച� ഇന�ി�
െമാ�ം എ�് �ക െചലവായി��്;

(ഡി) �ാേവശന പാ�ക�  പണം ഇൗടാ�ി വി�ന നട��ിയത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അെത�റി�് അേന�ഷി�ക��ാേയാ?

35-മത് േദശീയ െഗയിംസ്

311.�ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 35-മത് േദശീയ െഗയിംസ് വിജയകരമായി നട�ാ��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) േദശീയ െഗയിംസിനായി നവീകരി� േ�ഡിയ�ൾ ��ി��തി�ം,  കായിക
താര���് �ിരമായി ഉപേയാഗെ����തി�ം എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ െഗയിംസിെ� വിജയ�ിെ� അടി�ാന�ി� േദശീയ അത് െല�ിക് മീ�്,
േദശീയ �� കായിക േമള �ട�ിയവ േകരള�ി� നട��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

നാഷണ� െഗയിംസിനായി 6 എം.എം. ���ക�/കാ�ി��ക�
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312.�ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 ജ�വരി  31 �ത� െഫ�വരി  14-വെര േകരള�ി� നട� നാഷണ�
െഗയിംസി�  300  മീ��  ��ിംഗ് േറ�് ആവശ���  6  എം.എം.  ���്
കാ�ി��ക� ഉപേയാഗി�െ��� ��ിംഗ് മ�ര�� ഒ� മ�ര ഇനമായി
ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;ഇെ��ി� 6 എം.എം. ���ക�/കാ�ി��ക� 35-മ�
നാഷണ� െഗയിംസിനായി വാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വാ�ിയി��െവ�ി� ആയത് എ�ിനാെണ�ം ഇ� വാ�ിയത് സംബ�ി�
വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ?

സിനിമാരംഗം പരി�രി��തിന് ഉ�തതല സമിതി

313.�ീ.അ�വ� സാദ�്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, പി.എ.മാധവ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സിനിമാരംഗം പരി�രി��തിന് ഉ�തതല സമിതിെയ
നിേയാഗി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം വിഷയ�ളാണ് ��ത സമിതി�െട പരിഗണനയി�ളളത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) അവാ�ഡ് നി��യം, ചല�ി�േമള ഉ�െ�െട�ളളവ�െട പരി�രണം എ�ിവ
സംബ�ി�് എെ��ാം കാര��ളാണ് സമിതി�െട പരിഗണന�ായി
ഉ�െ���ിയി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

െക എസ് ആർ ടി സി ജീവന�ാ�െട പണി�ട�ം അ�മ�വർ�ന�ം

314.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക എസ് ആർ ടി സിയിെല വിവിധ െതാഴിലാളി �ണിയ�ക� തി�വന��രം
ജി�യി�  മാ�ം  17.12.2014  ന് നട�ിയ പണി�ട�ിേനാട�ബ�ി�്
വ�ാപകമായി നട� അ�മ�വ��ന�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ക�ാ�സ�  േരാഗി�മായി ചികി�ാ��ം എ�ിയേ�ാ�  സമരാ��ലിക�
അവെര ആ�മി� സംഭവ�ി� എെത�ാം വ��് �കാരം എ�േപ�െ�തിെര
േകസ് രജി�� െച�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േക�ി�  �തി േച��െ��വ�െ�തിെര എെ��ാം വ��് തല നടപടിക�
സ�ീകരി�; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഡി) െക എസ് ആർ ടി സി ജീവന�ാ�  നട�� ഇ�േപാ�ളള സമര�ളി�
െപാ�ജന�� അ�മി�െ�ടാതിരി�ാ� ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െട�മിന� കം േഷാ�ിം�് േകാം��്

315.�ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െട�മിന�  കം േഷാ�ിം�് േകാം��് ഏെത�ാം
�ല�ളി�നി��ി��തിന് �� സ��ാ� പ�തിയി�ി��;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം നി��ാണം ആരംഭി�ത് ഏത് തീയതി �തലാണ്;
ആരംഭി�് എ�ത മാസ���കം നി��ാണം ���ിയാ�ണെമ�ാണ്
പ�തിയി�  ല��മി�ി��ത്;  ഓേരാ പ�തി�െട�ം കാര��ി�  എ�
കാലതാമസം േനരി�;  ���െേതാതി�  പ�തി ���ികരി�ാ�  ഒേരാ
പ�തി�ം ഇനി�ം എ� മാസ��  ആവശ�മാണ്;  കാലതാമസ�ി��ായ
കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) നി��ാണകാലാവധി �തീ�ി�തി�ം �ടിയത് �ലം നി��ാണ െചലവി� എ�ത
ശതമാനം വ�ധന േനരി�ി��്;  അ�വഴി പ�തി െചലവ് എ�തയി�  നി�ം
എ�തയായി വ�ധി�െമ�ാണ് കണ�ാ�െ���ത്;

(ഡി) പ�തി ക�ീഷ� െച�ാ� താമസി�േപായതിനാ� ഓേരാ പ�തിയി� നി�ം
�തി�ി�� വ�മാന�ി� ഇതിനക��ായ ന�ം എ� േകാടി വീതമാണ്?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ടി��ിേനാെടാ��� െസ�്

316.�ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ് യാ��ാരി�നി�് ടി��ിേനാെടാ�ം െസ�്
പിരി�ാ�  �ട�ിയത് ഏത് തീയതി �തലാണ്  ;  ഇത് സംബ�മായ
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡയറ��  േബാ�ഡ് തീ�മാന�ിെ� േകാ�ി
ലഭ�മാ�ാേമാ ;
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(ബി) �തിവ�ഷം എ� േകാടി �പ ഈ ഇന�ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി
�തീ�ി��  ;  െസ�് ഇന�ി� ഈടാ�� �ക ഏെത�ാം കാര����്
വിനിേയാഗി��െത�ം എ�കാരമാണ് ��ി��െത�ം വിശദമാ�േമാ ;

(സി) യാ��ാരെ�േമ�  �മ�െ�� െസ�് നിര�ിെ� വിശദാംശം
െവളിെ���ാേമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �തിയ പ�തിക�

317.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ന�ം സമീകരി��തിനായി െകാറിയ�/പാ�സ�
സ��ീസ് ആരംഭി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ��ത പ�തി സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� വിദ� പഠനം
നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉെ��ിൽ നാളി�വെര അ�ബ� �വ��ന���ായി എ� �ക
െചലവായി�െ��് ഇനം തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അ�ബ� പ�തി സാ��ത സംബ�ി�് വിദ� പഠനം നട�ിയി�ിെ��ി�
അ�ര�ി�� ഒ� �മീകരണം നട��തിന് ത�ാറാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വാ�ിയ ബ�ക�

318.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് നാളി�വെര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. എ� ബ�ക�
വാ�ിയി�െ��ം ഇവ വാ��തിനായി െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം ഇനം
തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വാഹന��  ഏെത�ാം ഡിേ�ാകളിേല�ാണ് ന�കിയി��െത�
വിവരം നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി� അറിയി�േമാ;

(സി) അ��  ഡിേ�ായിേല�് ന�കാെമ�് ഉറ�് ന�കിയി�� �തിയ ബ�്
ലഭ�മാ��തിന് നിലവി�� തട�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ന��ാരണ പാേ�ജ്.
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319.�ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �ന��ാരണ പാേ�ജിന് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) പാേ�ജിന് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) സാ��ിക �തിസ�ിയി� നി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െയ കരകയ�ാ�
എെ��ാം നടപടികളാണ് പാേ�ജി�  ഉ�െ���ിയി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പാേ�ജ് നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല താ��ാലിക ജീവന�ാെര �ിരെ����

320.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 5  വ�ഷ�ി�  അധികമായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  താ��ാലികമായി
േജാലി െച�� എ� ജീവന�ാ� ഉെ��് ത�ിക തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത താ��ാലിക ജീവന�ാെര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�
�ിര����തി�ളള സാധ�ത സംബ�ി�് പരിേശാധനക� നട�േമാ;

(സി) ആയതിന് സഹായകമായ എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�് ഇ�ന സ�ിഡി

321.�ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�് രാജ�െ� എ�ക�നിക�  സ�ിഡി നിര�ി�
ഇ�നം ന���ത് �നഃരാരംഭി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ എ� �ത� ;

(ബി) അ� �ത�  ഈ ഇന�ി�  എ�് �ക െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �്
ലാഭി�ാനായി��്; വാ�ിയ ഇ�ന അടി�ാന�ി� പ�ിക തിരി�് കണ�്
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ന�ുേമാ?

ബസ് യാ�ാ നിര�് വ��ന�ം ഇ�ന വില�ം

322.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ��തലാണ് ബസ് യാ�ാ നിര�ക� വ��ി�ി�ത് ;
(ബി) വ��നവ് �ാബല��ി� വ�േശഷം എ�് �തലാണ് ഡീസ� വില �റ�

�ട�ി ഇ�െ� താ� നിലയിെല�ിയത് ;
(സി) ഇ�ന വിലയിടി�തിെന�ട��് KSRTC�് ആ ഇന�ി� ഇ�വെര എ�്

�ക ലഭ�മായി��് ;വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ലാഭം  KSRTC�് ഏത് വിധ�ി�  �േയാജനെ���ാ�  സാധി�ി��്  ;

വിശദവിവരം ലദ�മാ�േമാ ?

െെവ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായിെല സ��ീസ്

323.�ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  െെവ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.
ഡിേ�ായി�  സ��ീസ് നട��തിന് ഉപ��മായ എ� ബ�കളാണ്
ഉ�ായി��െത�ം ഇ� വഴി എ� െഷഡ��ക� ഓ�േറ�് െച�ി�� എ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) െെവ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായി� കഴി� 4 വ�ഷ�ി�ളളി� എ�
ബ�ക�  ക�ം െച�് മാ�ിയി���ം എ� ബ�ക�  ��തലായി
ഡിേ�ായിേല�് അ�വദി�ി�െ��ം അ�വദി�തി�  എ� �തിയ
ബ�കളാണ് ഉളളെത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െെവ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി�  ഇേ�ാ�  എ�ത ബ�കളാണ്
ഉളളെത�ം ഇ�വഴി എ� െഷഡ��ക�  ഓ�േറ�് െച��െ��ം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കഴി�  4  വ�ഷ�ി�ളളി� െെവ�ം ഡിേ�ായിേല�് അ�വദി� ബ�ക�
ഏെതാെ� േമാഡ�കളി� ഉളളവയാെണ�് വ��മാ�േമാ?

എംപാന� ജീവന�ാെര പിരി� വിടൽ
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324.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� എംപാന� ജീവന�ാെര പിരി�് വി�് നിലവി��
ക���  ലി�ി�  നി�ം നിയമനം നട�ണെമ� െെഹേ�ാടതി വിധി
നട�ിലാ�ാ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� ഓേരാ ഡിേ�ായി�ം േസവനമ��ി�� എംപാന� ജീവന�ാ�െട
എ��ം, െെഹേ�ാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി� പിരി�വി� ജീവന�ാ�െട
വിശദവിവര�ം ഡിേ�ാ തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

േച��ല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായിെല െഷഡ��ക�

325.�ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േച��ല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  നി�ം നിലവി�  എ�
െഷഡ��ക�  ഓ�േറ�് െച�െ��� എ�ം �തിദിനം എ� െഷഡ��ക�
ക�ാ�സ� െച�െ��� എ�ം പറയാേമാ;

(ബി) ക�ാ�സ� ആ��തിന് എെ�ാെ�യാണ് കാരണ�� എ� പറയാേമാ;

(സി) ബ�ക�െട �റ�ക�, െ�യ�  പാ��്സ് ഇ�ാ� ഇവ �ലം െഷഡ��ക�
െവ�ി�റ��ത് ഒഴിവാ�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്
എ� പറ�േമാ?

ദീ�ഘ�ര ����ാസ് ബസ് ��ക�

326.�ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ദീ�ഘ�ര ����ാസ് ബസ് ��ക� ഏെ����തിന് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി
�് തട�മായി ന��� വ�തക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���  �ാ�് ബസ് ��ക�  ഏെ����തി�� ബ�ക�െട എ��ി��
�റവ് എ�െയ� വ��മാ�േമാ ;

(സി) 2014-15-�  എ� �തിയ ബ�ക�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി
�റ�ിറ�ിയി�െ��ം ഈ ബ�ക�  ഏെത�ാം ഡിേ�ാകളി�  നി�ാണ്
സ��ീസ് നട��െത�ം അറിയി�േമാ?
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േകാഴിേ�ാട് മംഗലാ�രം ബസ് ��്

327.�ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട്  -മംഗലാ�രം ��ി� െപ�മി�് കാലാവധി കഴി� എ� സ�കാര�
ബ�കൾ ഉെ�� ബ�്, ��് എ�ിവ�െട അടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപ�മി�് കാലാവധി തീ�� സ�കാര� ബ�ക��് പകരം എ�
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�കളാണ് ആരംഭി�െത�് ഡിേ�ാ,  ��് എ�ിവ
തിരി�് വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പകരം ഓ�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�കളി� �രിഭാഗ�ം ടൗ� � ടൗ�
സ��ീ�കളാെണ��ം യാ��ാ��് സൗകര��ദമായ ലിമി�ഡ്,  ഓ�ഡിനറി
ബ�ക�  ഇേതാെടാ�ം ആവശ��ിന് ആരംഭി�ി�ിെ���മായ പരാതിക�
ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ ��ത പരാതിക� പരിഗണി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

കാ��ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സബ് ഡിേ�ാ�് �തിയ ബ�ക�

328.�ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സബ് ഡിേ�ായി� സ��ീസ് േയാഗ�മായ
ആെക എ� ബ�കളാ��lത്;

(ബി) കാല�ഴ�ം �ലം അ�� ര�് വ�ഷ�ിനകം ��ത ഡിേ�ായി� സ��ീസ്
േയാഗ�മ�ാതായി തീ�� എ� ബ�കളാണ് ഉ�ത് ;

(സി) സ��ീസ് േയാഗ�മ�ാ� പഴയ ബ�ക��് പകരം �തിയ ബ�ക�
ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വാഹന�ളിെല േഹാ� ��പേയാഗം

329.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹന�ളിെല േഹാ�  ��പേയാഗം ��യി�  വ�ി�േ�ാ;  അ�വദനീയ
െഡസിബലി� �ടിയ േഹാ�ക� ഫി�് െച�് നിര�രം �ഴ�ി ശല���ാ��
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കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് അപകട���ം വഴിയാ��ാ��് ��തര ആേരാഗ� �����ം
കാരണമാ��െ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) നഗര�ളി�  േവഗപരിധി�ം,  ഗതാഗത നിയ�ണ�ിന് സി��
സംവിധാന�ം,  കാര��മമായ �ാഫിക് നിയ�ണ സംവിധാന�ം നിലനി��
സാഹചര��ി�  നഗരപരിധികളി�  േഹാ�  നിേരാധി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

യാ��ലി വർ�ന

330.�ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി  ,  സ�കാര� ബസ്  ,എ�ിവയിൽ അവസാനമായി
യാ��ലി വ��ി�ി�ത് എ�് �തലാണ്  ;

(ബി) ഡീസ�വില �റ�ി�ം യാ��ലിയി�  വ��ിയ വ��ന �റ�ാ�തിന്
കാരണം വ��മാ�േമാ ;

(സി) എ�വില �റ�ി�ം വ��ി�ി� ഓേ�ാ,  ടാ�ി �ലി ഉ�െ�െട�� യാ�ാ
നിര�് �റ�ാ�ത് നീതി��മാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ?

വാഹന��െട േവഗപരിധി

331.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എം.  വി.  നിയമ�കാരം ഓേരാതരം വാഹന�ി�ം അ�വദനീയമായ
േവഗപരിധി പ�ിക തിരി�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി� വ�തി� േശഷംവാഹന��െട േവഗപരിധി
വിഷയ�ി�  എെ��ി�ം േഭദഗതിക�  വ��ിയി�േ�ാ;  വിശദവിവരം
ന�കാേമാ ;

(സി) േവഗതാപരിധി പാലി��തി�  ഏെത�ി�ം വാഹന���് ഇളവ്
ന�കിയി�േ�ാ ; എ�ിൽ തീ�മാന�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇളവ് അ�വദി�തി�� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ ?

രാമനാ�കര �ളാടി��് ൈബ�ാസി� ബസ് സ��ീസ്
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332.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാമനാ�കര �ളാടി��് ൈബ�ാസി�  ബസ് സ��ീസ് ആരംഭി��ത്
സംബ�ി�് േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ വികസന സമിതി �േമയം പാസാ�ിയ വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈബ�ാസി�  ബസ് സ��ീസ് ഇ�ാ�ത് �യാസ��  ��ി��തായ
പരാതി പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

യാ�ാ�ലി

333.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഓ�ഡിനറി,  ഫാ�്,  ���  ഫാ�്,  എ�്��്,  ഡീല�്
ബ�കളിെല മിനിമം യാ�ാനിര�ം േപായി��സരി�് ��� �ക�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാഴെ� ഈ ചാ��് നിലവി� വ�ത് എ��ത� എ�ം അ�് ഡീസ�
വില ലി�റിന് എ� �പയായി�� എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിര�് നട�ിലാ�േ�ാഴേ��ം ഇേ�ാഴേ��ം ഡീസ�  വിലയി��
വ�ത�ാസം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഡീസ� വില �റ��തിന�സരി�്
ആ�പാതികമായി യാ�ാ�ലിയി�  �റവ് വ��ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ന വില�റവിന് അ�സരി�് യാ��ലിയി� �റ�വ��ാ� എെ��ി�ം
നീ�ം നട�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതിന് എെ�ാെ� നടപടി
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േറാഡപകട��

334.�ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡപകട��  �റ��തിനായി എെ��ാം
�വ��ന�ളാണ് നട��െത�് വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) 2011-12,  2012-13,  2013-14,  2014-15  എ�ീ വ�ഷ�ളി�
സം�ാന��ായ േറാഡപകട�ളി�  എ�േപ�  മരണെ��ി�െ��്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) േറാഡ് �ര�ാ സേ�ശം ഉ�െ��� വിവിധ േബാധവ��രണ പരിപാടിക�
നട�ി�ം ക�ശന വാഹന പരിേശാധന നട�ി�ം സം�ാന�്
േറാഡപകട�� ഇ�ാതാ��തിനായി എെ��ി�ം പ�തിക� നിലവി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

പടി�ാറ�റ - ��ിയാം വയ� േജ�ാതിസ് ബാലജനസഖ�ം

335.�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക��� നിേയാജകമ�ല�ിെല പടി�ാറ�റ - ��ിയാം വയ� േജ�ാതിസ്
ബാലജനസഖ�ം �വ��ക�  സമ��ി� അേപ� ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത അേപ�യിേ��  നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ക���യി� നി�ം പടി�ാറ�റയിേല�് സ��ീസ് നട�� ഏെത�ി�ം
ഒ� ബ�ിെ� �ി�് വിദ�ാ��ിക��് ഉപകാര�ദമായ രീതിയി� രാവിെല�ം
ൈവകി�ം ��ിയാം വയലിേല�് നീ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

രാമച�� ക�ീഷ� �പാ�ശ

336.�ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബസ് ചാ��് വ��നവ് നട�ിലാ��തിന് രാമച��
ക�ീഷ� ന�കിയ �പാ�ശക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഡീസ�  വില ഇടി� സാഹചര��ി�  യാ�ാ-ചര�് �ലിക�
�റ��തി�� നടപടിക�  പരിഗണനയി�  ഉേ�ാ  ;  കട�് �ലി �റ��
സാഹചര��ി�  നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിലയി�  വ�  �റവ്
ഉ�ാ�� സാഹചര�ം �ടി പരിഗണി�് യാ�ാ-ചര�്�ലി �റ��തി��
സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?
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േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� േലാ േ�ാ� ബസ് സർവീ�കൾ

337.�ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ വ�ഷം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  േകരള അ�ബ�  േറാഡ് �ാ�േ�ാ��്
േകാ��േറഷെ� നിയ�ണ�ി�  എ� േലാ േ�ാ�  ബ�ക�  സ��ീസ്
നട�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ജി�യി� ഏെത�ം ��കളിലാണ് ഇൗ സ��ീസ് നട�ാ� ഉേ�ശി��െത�്
െവളിെ���േമാ ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഏല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെതാെ�
��കളിലാണ് സ��ീസ് നട�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

നിേയാജകമ�ലം ആ�ിവികസന പ�തി ഫ�് ഉപേയാഗി�് ബ�ക� വാ��
പ�തി

338.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, പി.സി. േജാ�ജ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേയാജകമ�ലം ആ�ിവികസന പ�തി ഫ�് ഉപേയാഗി�് ബ�ക�
വാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�കാരം നട�ാ�ാനാണ് ല��മി��ത് ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിന് എം.എ�.എ.  മാ�െട സഹകരണം
എ�േ�ാളം �േയാജനെ���വാ�  സാധി�െവ�് വ��മാ�േമാ  ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(ഡി) ��ത പ�തി�്  2015  മാ��്  31  ന് ��പ് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�
സാധി�േമാ ; വ��മാ�േമാ ?

ക���മാ�െട ശ�ളെ�യി�

339.�ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) 2004  െസ��ംബ�  മാസം പി.എസ്.സി അൈഡ�സ് ലഭി�്
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� നിയമിതരായ ക���മാ��് ശ�ളം ന�കിയത്
ഏത് െ�യിലിലാണ്;

(ബി) പി.എസ്.സി യി�  നി�് അൈഡ�സ് ലഭി�് നിയമി�െ��വ��് ആദ�ം
അൈഡ��ഡ് എംപാന� തലെ��ി� 110 �പ നിര�ി�ം പി�ീട് ��കാല
�ാബല�ം ന�കി അൈഡ�സ് ലഭി�് നിയമി�െ�� ദിവസം �ത�  ശ�ള
െ�യിൽ ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത കാലയളവി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�  േജാലി േനാ�ിയ
ക���മാ��് ശ�ള െ�യിൽ ന�കിയേ�ാ�  ഇവിെട നി�ം
െഡപ�േ�ഷനി� േപ�ണ� �ാഫിേല�് േപായ ആ��ം ��ത െ�യിലി�
ശ�ളം ന�േക�തേ�െയ�ത് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െപയി�� േ�ഡ് - II നിയമനം

340.�ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െപയി��  േ�ഡ്  -  II  ത�ികയി�  താ��ാലിക
നിയമനം വഴി എ� േപ� േജാലി െച���്;  �ിരം നിയമന�ി�� എ�
ഒഴി�കളാണ് നിലവി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) പി.എസ്.സി.  �ഖാ�ിരം ഈ ത�ികയി�  ഈ വ�ഷം എ� േപ��ാണ്
നിയമനം ന�കിയി��ത്;  ബാ�ി�� ഒഴി�കളി�  നിയമനം നട��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറാഡ് ടാ�്

341.�ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാന�് വാഹന��െട
േറാഡ് ടാ�് സ�ീകരി�� രീതിയിേലാ േതാതിേലാ എെ��ി�ം മാ���
വ��ിയി�േ�ാ എ�തിെ� വിശദവിവരം ന�ാേമാ;  ഉെ��ിൽ ��ത
ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) സം�ാന�് ഓേണ�് വാഹന���ം ടാ�ിക��ം േറാഡ് ടാ�്
സ�ീകരി�� രീതിയി�  വ��ിയ മാ�ം സാധാരണ�ാ��്
�യാസ��ാ��െ�� കാര�ം അറി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;
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(സി) ഓേണ�് വാഹന ഉടമക� േറാഡ് ടാ�് കാലാവധി കഴി�� �റ�് േനരെ�
ര� െകാ�േ��് ഒ�മി�ട�ി��ത് ഇേ�ാ� അ� െകാ�േ��് മാ�േമ
അട�ാനാ� എ�് നി�ബ�ി�� വ�വ� സാ��ിക ��ി��� പല��ം
പാലി�ാനാ��ിെ�� വ�ത ഗവ�െമ�് പരിഗണി�ി�േ�ാ;  ഇതി�
ആ�െ��ി�ം ഇളവ് അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ അതി�� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�  ഓേണ�് വാഹന ഉടമകെള അധിക കാലേ��് ടാ�്
അട��തിന് നി�ബ�ി�� വ�വ� മാ��തിന് ഗവ�െമ�് ത�ാറാ�േമാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ ; ഇെ��ി� കാരണം അറിയി�േമാ?

െഹ�മ�് ധാരികളായ യാ��ാ�

342.�ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 ജ�വരി 31 വെര െഹ�മ�് ധരി�ാ� �വീല� യാ�ികരി� നി�് എ�്
�ക പിരിെ����തിനാണ് ടാ�ജ�് നി�യി�ി��ത്;

(ബി) ഇതി� നി�� റവന� വ�മാനം വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണി��േ�ാ;

(സി) െഹ�മ�് ധരി��ത് ��തരമായ ആേരാഗ� ���ിന് കാരണമാ��
േരാഗികളായ യാ��ാ��ായി ച��ളി�  േഭദഗതി വ��ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം അറിയി�േമാ?

െഹ�മ�് ധരി�ാ� യാ��ാരി� നി�് ഈടാ�ിയ പിഴ

343.�ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം െഹ�മ�് ധരി�ാ�
േരാഗിക��െ�െട�� �വീല� യാ��ാരി� നി�് എ�് �ക പിഴയിന�ി�
പിരിെ���ി��് ;

(ബി) ��ത �ക �� സ��ാരിെ� ഇേത കാലയളവി� പിരിെ��� �ക�മായി
താരതമ�ം െച�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(സി) യഥാ�� േരാഗിക��് ഇളവ് ന�കാെത പിഴ ഈടാ��തിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ ?
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െഹ�മ�് നി�ബ�മാ�� നിയമ�ി� ഇളവ്

344.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െഹ�മ�് ധരി�ാ� ആേരാഗ�����ളള � വീല�
യാ��ാ��ം െഹ�മ�് നി�ബ�മാ�� നിയമ�ി�  ഇളവ് ന�കാ�
സം�ാന സർ�ാരിന് അധികാര�േ�ാ;

(ബി) െഹ�മ�് ധരി��തിെല അസൗകര�ം കണ�ിെല��്,  പി�സീ�്
യാ�ികാ��് ഇളവ് അ�വദി� സം�ാന സർ�ാർ, എ�െകാ�് യഥാ��
േരാഗികളായവ��് ഇളവ�വദി��ിെ��് വ��മാ�േമാ?

�ാ��് കാ�ഡ്

345.െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈ�വിംഗ് ൈലസ��ം ആ�. സി.  രജിേ�ഷ�ം ഡിജി�ൈലസ്
െച�വാ�� പ�തി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) �ാ��് കാ�ഡ് ഇം�ിെമേ�ഷന് േവ�ി ഇതിനകം സ�ീകരി�െ�� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി ഏജ�സിെയ കെ���തിന് വിളി� െട�� നടപടി ഇേ�ാ� ഏത്
ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിന് �തീ�ി�� െചലവ് എ�യാണ�്
അറിയി�ാേമാ;

ഓേ�ാറി�കളി� �ി�ഡ് െഫയർ ബില്�

346.�ീ.സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓേ�ാറി�കളി� യാ� െച��വ��് �ി�ഡ് െഫയർ ബില്� ന��� മീ��
�ാപി��തിന് നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി�  തീ�മാനം
ൈവ��തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് ഏ�െ����തിെനതിെര എെ��ി�ം തര�ി�� സ���ം
ഗവ�െമ�ിന് േമൽ ഉ�ാ��േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ;
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(സി) ഇത് എ��തലാണ് ഇ� നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
01-03-2015

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ
തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ്
[ച�ം 47(1)].
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