
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പതി��ാം സേ�ളനം

2015 മാ��്  17, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--306]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1761 �ത� 1838 വെര
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി

: 1839 �ത� 1887 വെര

ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി : 1888 �ത� 1989 വെര
വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി

: 1990 �ത� 2066 വെര

ജനേ�മ പ�തിക�

1761. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  വ��ക�ം സ��ാരിന് കീഴിെല മ� �ാപന��ം
നട�ാ�� ജനേ�മ പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�തിെ� സ��� ലി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം �ണേഭാ�ാ���് േവ� അ�ഹതാ മാനദ���,
സഹായ�ക,  അേപ� ന�േക� രീതി,  അേപ� ന�േക� വിലാസം
എ�ിവ��െ�െട�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

േക� ഗവ�െമ�ിന് സമ��ി� പ�തിക�

1762. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2015-16  സാ��ികവ�ഷം േക� ഗവ�െമ�ിന് സമ��ി� പ�തിക�
ഏെത�ാെമ�ം അവയിൽ ഏതിെന�ാം അംഗീകാരം ന�കിെയ�ം അവ
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ഓെരാ�ി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

േകരള േ��് അ�ഡിേ�ഷ� കൗ�സി�

1763. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ഹയ�  എഡ�േ�ഷ�  കൗ�സിലിെ� ആഭി�ഖ��ി�  േകരള
േ��് അ�ഡിേ�ഷ� കൗ�സി� �പീകരി��� സംബ�ി� ഫയലിേ��
�ഖ�മ�ി തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  എ�ാണ് തട�െമ�ം കൗ�സി�  എേ�ാ�  �പീകരി�െമ�ം
വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ പരീ�ാ േബാ�ഡ് വഴി�� നിയമന�ളിെല സാ�ദായിക സംവരണം

1764. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ പരീ�ാ േബാ�ഡ് വഴി നിയമനം നട�� �ാപന�ളി�
സാ�ദായിക സംവരണം പാലി��ിെ�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�രം �ാപന�ളി�  സാ�ദായിക സംവരണം ഏ�െ���ാ�
എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

നവര� പ�തിക�

1765. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നവര� പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്  ;  ഈ പ�തിക� ഓേരാ�ം എ��ത�
ആരംഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഓേരാ പ�തിക�ം ���ിയാ�ാ�  എ�് �ക േവ�ിവ�െമ�ാണ്
കണ�ാ�ിയി��ത് ;

(സി) ഓേരാ പ�തി�ാ�ം സം�ാന ഖജനാവി� നി�ം ഇതിനകം െചലവാ�ിയ
�ക എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;;

(ഡി) ഈ പ�തിക�  ഓേരാ�ം ഏത് തീയതി��ി�  ക�ീഷ�  െച�െമ�്
അറിയി�ാേമാ ?
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െെറ�് � ഹിയറിംഗ് പ�തി

1766. �ീ.�ഡി �യിസ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെറ�് � ഹിയറിംഗ് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി �േഖന എെ��ാം ല���ളാണ് െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) സ��ാ�  േസവന��  േവഗ�ി�ം കാര��മമാ�ം ജന���് ലഭി�വാ�

എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയിരി��െത� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി ആ�െട േന�ത��ിലാണ് നട�ിലാ��െത�
വ��മാ�ാേമാ?

േക� സ��ാ� പ�തിക� �േയാജനെ����തിന് ക��പ�തി

1767. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  പ�തിക� പരമാവധി �േയാജനെ����തിന് എെ��ാം
ക��പ�തികളാണ് ഭരണതല�ി� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(ബി) ഇതിനായി ചീഫ് െസ��റി,  വ��് െസ��റിമാ��് നി�േ�ശ��
ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏ�ി� ��ത നി�േ�ശ��െട ഉ�ട�ം വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇത് േമാണി��  െച�വാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഒ��ിയി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

േക� ബ�ജ�ി� സം�ാന�ിെ� ��ഖമായ ആവശ���

1768. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) േക� ബ�ജ�ി�  പരിഗണി��തിനായി സം�ാന�ിെ� ��ഖമായ
ആവശ���  �ഖ�മ�ി നിേവദന�ി�െട സമ��ി�ക��ാേയാ;  എ�ി�
എേ�ാ� ആണ് സമ��ി�ത്; ��ത നിേവദന�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആവശ���  േനടിെയ���തിനായി ബ�ജ�ിന് െതാ���പ് �ഖ�മ�ി
ആെരെയ�ാം േനരി� ക�് ച�� നട�ക��ായി; വിശദമാ�ാേമാ?

വിവരാവകാശ നിയമ �കാരം ലഭി� േരഖക�െട സാ��െ����

1769. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിവരാവകാശ നിയമ �കാരം ന�� േരഖക�  െപാ� അധികാരി
സാ��െ���ി ന�കണെമ� െെഹേ�ാടതി വിധി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െെഹേ�ാടതി വിധി പാലി��തിന് ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ?

േസവനാവകാശ നിയമം

1770. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േസവനാവകാശ നിയമം ബാധകമാ�ിയ വ��കളി�, േസവനം സമയ
ബ�ിതമായി ലഭ�മായി�ാെയ� പരാതി  2014  വ�ഷ�ി� ഓേരാ വ��ി�ം
എ�െയ�ം വീതം ലഭി�െവ�ം,അതിേ���ായ തീ��് എ�ാെണ�ം
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) േസവനാവകാശം ബാധകമാ�ിയ സംഗതികളി�  അേപ�ക�  ന�കിയാ�
നിയമ�കാരം സമയ നി�േയാെട േസവനം അേപ�കന് ലഭി��െവ�്
ഉറ�ാ�ാ�  വ��തല�ി�  ഏ�െ���ിയി�� പരിേശാധനാ സ�ദായം
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�ര�ി�  പരിേശാധന നട�ിയ
റിേ�ാ��ക� സമാഹരി�് �സി�ീകരി�ാ� നടപടി��ാ�േമാ?

േസവനാവകാശ നിയമം

1771. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) മിഷ�  676  െ� ഭാഗമായി സം�ാന�് േസവനാവകാശ നിയമം
�പികരി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േസവനാവകാശ നിയമ�ിെ� ഉേ�ശ�ല����  എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) സ��ാ�  േസവന��  േവഗ�ി�ം കാര��മമാ�ം ജന���് ലഭി�വാ�
എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത നിയമ�ി�  ഉ�െ���ിയിരി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േസവനാവകാശ നിയമം ഓേരാ വ��ി�ം നട�ാ��ത് ആ�െട
േനത�ത��ിലാണ്; വിശദാംശ�� ന�േമാ ?

െപ�ഷ� �ായം

1772. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഏെതാെ� വ��കളി�  /

സ��ാ�  നിയ�ണ�ി�� �ാപന�ളി�  ഏെതാെ� ത�ികകളി�
െപ�ഷ� �ായം വ��ി�ി�ി��് ; വിശദമാ�േമാ ?

ജന��െട ���� േനരി�് അറി�വാ�ം പരിഹാരം കാ�വാ�ം ക��പ�തി

1773. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, എ.പി.അ����ി
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജന��െട ����  േനരി�് അറി�വാ�ം പരിഹാരം കാ�വാ�ം ഈ
ഗവ�െമ�്എ�് ക��പ�തിയാണ് നട�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) ക��പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം പരിപാടിക� നട�ാ�ക��ായി;
(സി) പരിപാടി�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(ഡി) പരിപാടിക�െട അ�ഭവ�ിെ� െവളി��ി�  നിലവി�� ച���ം

ഉ�ര�ക�ം മാ��തി�ം ജന����ാ�� ൈവഷമ���
ഒഴിവാ��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ക��ായി?
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ന�ഡ�ഹി േകരള െഹൗസ്

1774. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ന�ഡ�ഹിയിെല േകരളെഹൗസി�  �റിക�  റിസ��െച��� സംബ�ി�്
െപാ�ഭരണ െപാളി�ി��  വ��് ഉ�ര�കേളാ മാ��നി�േ�ശ�േളാ
�റെ��വി�ി�േ�ാ ; എ�ി� അവ�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഇെ��ി� എ�് മാനദ�മ�സരി�ാണ് �റിക� റിസ�വ് െച��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) �റിക�  റിസ�വ് െച��തിന് എെ��ി�ം േ�ാേ�ാേ�ാ�  ഉേ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) േകരളെഹൗസിെല ര� േ�ാ�ക��ം �ത�ക മാനദ��ളാേണാ  ;

ആെണ�ി� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) ��മ�ിമാ�, ��  എം.പി.മാ�, ��  എം.എ�.എ.മാ�, െപാ�േമഖല
േകാ��േറഷ�  െചയ�മാ�മാ�, ൈവ�ചാ�സല�മാ�  എ�ിവ��് പഴയ
േ�ാ�ി� �റിക� റിസ�വ് െച�ാ� പാടി�ാെയ�് െപാ�ഭരണ െപാളി�ി��
വ��ി�നി�് ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ ?

ഗവെ��് െസ�േ�റിയ�ിെല ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം

1775. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗവെ��് െസ�േ�റിയ�ി�  ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം നട�ാ�ിയതിെ�
ഭാഗമായി ജന�തിനിധിക��ം എം.എ�.എ മാ��ം ഫയ�  േഫാേളാഅ�്
െച��തിന് േനരി�� �യാസ�� പരിഹരി�വാ� സ��ാ� എ� നടപടി
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര���  പരിഹരി�ണെമ�് ആവശ�െ��് ഏെത�ാം എം.എ�.എ
മാരാണ് സ��ാരിന് നിേവദനം ന�കിയി��ത്;  ഇതി�  സ��ാ�
സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ-ഫയലിംഗിെ� ഭാഗമായി ഫയ�  െപാസിഷ�  അറി��തിന് എം.എ�.എ
മാ��ം പാ�് േവ�ം ഐ.ഡി �ം ന��േമാ;  ഇതിെനെ��ി�ം
നിയമതട��േ�ാ; ഉെ��ി� അത് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ-ഫയിലിംഗ് നട�ാ�ിയേ�ാ� ഒ� ഫയലിന് തെ� വിവിധ ഫയ� ന��ക�
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വ��ത് ജന�തിനിധിക��് േഫാേളാ അ�ിന് വളെരയധികം �യാസം
േനരി��തിന് പരിഹാരം കെ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഇ-ഫയിലംഗ് �ലം പല ഫയ�കളി�ം കാലതാമസം േനരി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ?

സ��ാ� ഫയ�ക� തീ��് ക��ി��തി�� നടപടിക�

1776. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�  തീ��് ക��ി�വാ�
എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ി� ര�് ആ�യി� ��തലായി തീ��്ക��ി�ാെത
ഇരി�� ഫയ�ക� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഫയ�ക�ം അേപ�ക�ം െപെ��് തീ��് ക��ി��തിന് ആ�നിക
സാേ�തിക വിദ�ക�  പരമാവധി �േയാജനെ���വാ�  നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഏ��ം ��ത�ം േവഗ�ി�ം േസവന�� ലഭ�മാ�� ജീവന�ാ��് �േത�ക
പാരിേതാഷികം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

വീ�െചയ� സംവിധാനം

1777. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  വിവിധ ആവശ����് എ��
അംഗപരിമിത��് എെ��ാം �േത�ക സൗകര��� ഒ��ിയി��്;

(ബി) സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം ഓഫീ�കളി�  വീ�െചയ�  സംവിധാനം
ഇ�ര�ാ��് ലഭ�മാേണാ;

(സി) അംഗപരിമിത�െട വിഷയ��  ൈകകാര�ം െച�� ഓഫീ�കളി�ം
െസ�േ�റിയ�്,  ജി�ാ കള�േറ�് �ട�ിയ ഓഫീ�കളി�ം വീ�െചയ�
സംവിധാന�ം �േത�ക സൗകര���െമാ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െട വിേദശയാ�
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1778. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��െട വിേദശയാ��് നിലവി�
നിയ�ണേമ�െ���ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ;

(സി) 2015  െഫ�വരി മാസംവെര ഒൗേദ�ാഗികാവശ����ായി എ� സ��ാ�
ഉേദ�ാഗ��  വിേദശരാജ���  സ��ശി� എ�ം ആെരാെ� ഏെത�ാം
രാജ��� സ��ശി� എ�ം അറിയി�േമാ ;

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

നിയമന�ി� സംവരണം

1779. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെതാെ� അ��-സ��ാ�  സ��ാരിതര �ാപന��
എ�ിവയിലാണ് നിയമനകാര��ളി�  സംവരണ തത���
പാലി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സ��ാ�  േനരി�് ശ�ളം ന��� ഏെതാെ� �ാപന�ളിലാണ്
സംവരണതത�ം നിയമന�ി� പാലി�െ�ടാ�ത് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇ�രം �ാപന�ളി�  സംവരണം പാലി�വാ�  നി�േ�ശ��
ന�കിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  അ�രം ഉ�ര�ക�, സ��ല�ക�
എ�ിവ�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ ?

ജനസ��� പരിപാടി

1780. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനസ��� പരിപാടി�് ആവശ�മായ �ക കഴി� ബ�ജ�ി�
വകയി��ിയി��േവാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ��ം �ക�െട വിഭവേ�ാത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �ക ബ�ജ�് കണ�മായി എ�െന ബ�െ���ം എ�്
വ��മാ�ാേമാ?
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ജനസ��� പരിപാടിയി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� നി�് ലഭ�മായ അേപ�ക�

1781. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) ഇതി�  എ� പരാതിക��് ഇ�വെര പരിഹാരം കെ��ിയി�െ��
വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതി� സാ��ിക സഹായ�ി�� അേപ�ക� എ� എ�ം ഉ�ായി��;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ജനസ��� പരിപാടിയി�െട വിതരണം െച� �ക

1782. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�് നാളി�വെര �ഖ�മ�ി�െട ജനസ���
പരിപാടിയി�െട എ� �ക വിതരണം െച�െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� �ക �ണേഭാ�ാ���് ന�കി�ഴിെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഇന�ി� ഇനി എ� �ക ന�കാ�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) നാളി�വെര ജനസ��� പരിപാടിക�െട സംഘാടന�ിനായി എ� �ക
െചലവഴിെ��് ജി� തിരി�് കണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ിമാ�െട വിേദശ യാ�ക�

1783. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷംചീഫ് വി�് നട�ിയ വിേദശ
യാ�ക�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ മ�ി�ം ചീഫ് വി�ം വിവിധ ഘ��ളിലായി നട�ിയ ആദ�ാവസാനം
വെര�� യാ�ാ പരിപാടിക��് െചലവായ �ക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

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

മ�ിമാ�െട ശ�ളം

1784. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ിക �തിസ�ി കണ�ിെല��് മ�ിമാ�െട ശ�ള�ി�
�റ�വ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇത�സരി�് ഓേരാ മ�ി�ം എ� �പ ശ�ള�ി� �റ�വ��ിയി�െ��്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത തീ�മാനം നിലവി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� േരാഗിക�െട ബാ�് വാ�

T 1785.�ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ�  േരാഗിക�െട ബാ�് വാ� എ�തിത�ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

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

(സി) വാ� എ�തി ത��തി�� ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  എ� �ക
ഇതിനായി ഇ�വെര അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എ� േപ�െട വാ� ഇ� ഉപേയാഗി�് എ�തി ത�ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

െക�ി�ിട�� ഫയ�കൾ തീർ�ാ�വാ�� പ�തി

1786. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, ടി.എ�. �താപ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�  തീ��ാ�ാ�  പ�തി
�പീകരി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ��ത പ�തി വഴി
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െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) സ��ാ�  േസവന��  േവഗ�ി�ം കാര��മമാ�ം ജന���് ലഭി�വാ�

എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

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

വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി�� െഎ.എ.എസ്., െഎ.പി.എസ് ഉേദ�ാഗ��മാ�

1787. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ� െഎ.എ.എസ്.,  െഎ.പി.എസ് ഉേദ�ാഗ��മാ�
വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി���് എ�് വ��മാ�ാേമാ;ഇതിെ�
ഭാഗമായി സ��ീ�ി�  നി�ം മാ�ി നി��െ��വ�െട വിശദാംശം
െവളിെ���ാേമാ?

സം�ാന�� ഐ.എ.എസ്. ത�ികക�

1788. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒഴി�കിട�� ഐ.എ.എസ്.  ത�ികക�  എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക� സ��ീസി� �വ��ി�� സം�ാന േകഡറി�� ഐ.എ.എസ്.കാ�
എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�രി� സ�േ�ാടതി

T 1789.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� പരിഗണനാലി�് �കാരം നാളി�വെര എവിെടെയ�ാം േകാടതിക�
നിലവി� വ� ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�രി�  സ�േ�ാടതി �ാപി��ത് സംബ�ി� നിലവി�� തട���
എെ��ാം ;വിശദമാ�േമാ ;

(സി) അ�ബ�വിഷയ�ിേ�� നിലവി�� കാലവിളംബം പരിഹരി��തിന് േവ�
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നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

നീതിന�ായ വ��ിന് േവ�ി�� ധനവിനിേയാഗം

1790. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം േകാ��് േകാം��ക��്
ഭരണാ�മതി ന�കി; ഏെത�ാം; എ� �പ�െട ; ഓേരാ�ിെ��ം�വ��ന
�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) നീതിന�ായ വ��ിന് േവ�ി കഴി� വ�ഷം എ� �ക നീ�ിവ�;  എ�
െചലവഴി�;

(സി) �ക ��വ�  െചലവഴി�ിെ��ി�  എ�ാണ് കാരണം എ�് പഠി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

തമിഴ് നാട് േതനിയി� �ഗ�ഭ പരീ�ണം

1791. �ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തമി�ാട് േതനിയി� �ഗ�ഭ പരീ�ണം നട�വാ� േക� സ��ാ� തീ�മാനി�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� നടപടി സ�ീകരി�  ;

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) �െനേ�ാ�െട െെപ�ക േമഖലയായി �ഖ�ാപി� പ�ിമ ഘ��ി�  ഇത്
നട��ത് തടയാ� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള അതി��ിയി� നി�ം 20 കിേലാമീ��ം ഇ��ി അണെ��ി� നി�് 30

കിേലാമീ��ം അകെല�� �ല�് പരീ�ണം നട��ത് ഇ��ി
അണെ��ിേന�ം േതനി ജി�യിെല മ� അണെ��കെള�ം ബാധി�െമ� കാര�ം
േക� സ��ാരിെ� ��യി�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പരി�ണം നട��തിന് െവ�ം ആവശ�മായതിനാ� ��െ�രിയാ�
അണെ��ി�  ഒ�കിെയ�� െവ��ിെ� അളവ് �റ�െമ� കാര��ം
േക�സ��ാരിെന േബാ��െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരളാ േകാ�� േസാ� മാേനെ��് അേതാറി�ി�െട തീരേദശ മാ�് നി��ാണം
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1792. �ീ.എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള തീരേദശ സംര�ണ അേതാറി�ി  2011-െല വി�ാപന �കാരം
േകാ�� േസാ� മാേനെ��് മാ�് ത�ാറാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഇതിനായി �മതലെ���ിയിരി��ത്,
നാളി�വെര ഏെത�ാം ജി�ക�െട മാ�് ത�ാറാ�ി, മാ�് ത�ാറാ�ാ� ചിലവ്
വഹി��താര്,  ആയതിന് േക�സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ  ,  േക� സഹായം
ലഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�ീ കാര��� സംബ�ി� വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ ?

ശാ� വിദ�ാ��ികൾ�� െഫേ�ാഷി�് �ക�െട വർ�ന

1793. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശാ�,സാേ�തിക,  പരി�ിതി േമഖലയിെല ഗേവഷണ �വ��ന��
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ഏ��ം മിക� വിദ�ാ��ികൾ�് കൗ�സി�
ന��� െഫേ�ാഷി�് �ക വ��ി�ി��ത് സംബ�ി�് നി�േ�ശ��
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ?

ശാ�നയം

1794. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് മാ�മായി ശാ� നയം �പീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ അത്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ശാ� സാേ�തിക രംഗ�് ഗേവഷണ�ിനായി എെ��ാം പ�തിക� ആണ്
ആവി�രി�ി��ത്; ഏെത�ാം േമഖലകളി� ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ശാ� ഗേവഷണ�ിെ� ഭാഗമായി എെ��ി�ം എ��പറയ�� േന�ം
ൈകവരി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ ?

തീരേദശ േമഖല നിയ�ണ വി�ാപനം
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1795. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ േമഖല നിയ�ണ വി�ാപന�മായി ബ�െ��് േക�
വനം-പരി�ിതി മ�ാലയം �പീകരി� സമിതി�മായി സ��ാർ 2014 ആഗ�്
22  �ം  2014  ഒേ�ാബ�  27  ന് ഡ�ഹിയി�  വ�ം നട�ിയ ച��യിെല
തീ�മാന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ച���െട അടി�ാന�ി�  തീരേദശ നിയ�ണ വി�ാപന�ിന്
േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

ഇ��� ന��ീേനാ ഒ��േവ�റി പ�തി

1796. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.പി.സി. േജാ�ജ്
,, േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േതനിയിെല ഇ���  ന��ീേനാ ഒ��േവ�റി പ�തി േകരള�ിന് ഏെത�ി�ം
തര�ി� േദാഷകരമാ�േമാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ന��ീേനാ പരീ�ണ പ�തി നട�ി�മായി ബ�െ��് േകരള�ി�
ഉയ��ി�ളള ആശ�കെള�റി�് പഠി�ാ�  വിദ� സമിതിെയ
നിേയാഗി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലായാ� സം�ാന�ിെ� ഏെത�ാം ഭാഗ�െളയാണ്
ബാധി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

�നിയ� ഇൻെ��ർ �ംബ� ത�ിക നിയമനം

1797. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ പരിശീലന വ��ിേല�് �നിയ�  ഇൻെ��ർ �ംബ�
ത�ികയിേല�് നിയമനം നട��തിനായി കാ�ഗറി ന�� 457/2008 ആയി
വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ാണ് വി�ാപനം
�റെ��വി�ി��ത്;

(ബി) 2009 ൽ േനാ�ിഫിേ�ഷ� വ�് 2011 � പരീ� നട�ിയ ഈ ത�ികയി�
പരീ�ാഫലം �റെ��വി��ത് ൈവകാ�  ഇടയായ സാഹചര�ം
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വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) അടിയ�രമായി ഫലം �റെ��വി�് േഷാ��് ലി�് ത�ാറാ�ി നിയമനം
നട��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��� ജി�യിെല ലാ�് േ�ഡ് സ���് ത�ിക

1798. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2012  ��  29-� തീയതി നിലവി�വ� ���  ജി�യിെല വിവിധ
വ��കളിേല�� ലാ�് േ�ഡ് സ���് ത�ിക�െട റാ�് ലി�ി�െ�� എ�
ഉേദ�ാഗാ��ിക��ാണ്ഇ�വെര നിയമനം ന�കിയത്;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ിെ� �ാബല�ം ഒ� വ�ഷം �ടി വ��ി�ി��തിനായി നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സൈ�േകായിെല അസി��് െസയി��ാ� നിയമനം

T 1799.�ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകായിെല അസി��് െസയി��ാ� ത�ികയിേല�� പി.എസ്.സി.
റാ�് ലി�് നിലവി�  വ�െതേ�ാഴാണ്;  ലി�ിെ� കാലാവധി എ�്
അവസാനി�ം;  റാ�് ലി�ി� നി�ം ഇ�വെരയായി എ� േപ��് നിയമനം
ന�കിെയ�ം അറിയി�േമാ  ;  ��തായി എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�
ലഭി�ി��് ; ജി� തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഒഴി�ക�  അടിയ�രമായി റിേ�ാ��് െച� ലഭി��തി�ം ��ത�
ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന���തി�ം ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

തി�വന��രം ജി�യിെല ലാ�്േ�ഡ് നിയമനം

1800. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളിെല ലാ�്േ�ഡ് നിയമന�ിനായി തി�വന��രം ജി�യി�
നിലവി�� റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമനം ഏത് വെരയായി എ��
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ;
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(ബി) റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�ിയി�േ�ാ ; കാലാവധി എ�ാണവസാനി��ത് ;
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) �തിയതായി എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം ഏത് വ��കളിൽ ഏ�
ഒഴി�ക� വീതെമ�ം വ��മാ�ാേമാ ?

പി .എസ്. സി. പരീ�ാ റാ�് ലി�ക�െട �സി�ീകരണം

1801. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള പ�ിക് സ��ിസ് ക�ീഷ� നട�ിയ എ�്. എസ്. എസ്. �ി. ഫിസി�്,
ഹി�റി,  ഹി�ി വിഷയ��െട പരീ��െട റാ�് ലി�്
�സി�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇെ��ി�  ആയത് അടിയ�ിരമായി �സി�ീകരി��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) എ�്.  എസ്.  എസ്.  �ി.  ഫിസി�്,  ഹിസ�റി,  ഹി�ി വിഷയ�ളി� റിേ�ാ��്
െച�െ�� ഒഴി�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

പി എസ് സി നിയമനം

1802. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി എസ് സി അൈഡ�സ് െമേ�ാ ന�കിയി�ം,  പല വ��ക�ം നിയമനം
ന�കാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�രം നിയമന��  അടിയ�രമായി നട�വാ�  നി�േ�ശം
ന��േമാ?

പി. എസ്. സി. റാ�് പ�ികക�

1803. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷെ� ആ�ാന ആഫീസി�ം േമഖലാ
ഓഫീ�ക�, ജി�ാതല ആഫീ�ക� എ�ിവയി� ഓേരായിട�ം വി�ാപനം
െച� എ� കാ�ഗറികളിെല റാ�് പ�ികക� ത�ാറാ�ാ� അവേശഷി��;

വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഉേദ�ാഗാ��ിക�  ഓ�ൈല�  സംവിധാന�ി�െട അേപ�
സമ��ി����ലം െതരെ���് നടപടി�മ��  േവഗ�ിലായി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി നിയമനം

1804. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 31.3.2015  �  കാലാവധി അവസാനി�� ഏെത�ാം ത�ികക�െട
പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ക� നിലവി��്;

(ബി) അവയിൽ ഓേരാ റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ� വീതം നിയമന��
നട�ക��ായി;

(സി) ഒരാെള േപാ�ം നിയമന�ിനായി ശിപാ�ശ െച�ാെത റ�ായി േപാ�� എ�
റാ�് ലി�ക� ഉ�്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒഴി�ക�  യഥാസമയം പി.എസ്.സി െയ അറിയി�ാ� കാര�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് വ��് തലവ�മാ��് എെ��ാം
നി�േ�ശ�� ന�കിയി��്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഇ) ഓേരാ വ��ി�  നി�ം പി.എസ്.സി െയ അറിയി� ഒഴി�ക�  എ�െയ�്
1.2.2015 െല കണ�് �കാരം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്)ഒഴി�ക�  യഥാസമയം പി.എസ്.സി െയ അറിയി��തിനായി ഓ�ൈല�
സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ജി) ജി�ാതല നിയമന��  കാര��മമായി നട��തിനായി പി.എസ്.സി �െട
ജി�ാ ഓഫീ�കളി�  എെ��ാം ആ�നിക സംവിധാന��  ആണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി പരീ�

1805. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  നട�� പരീ�കളി� പല േചാദ���ം റ�ാ�ി �ല�നി��യം
നട��ത് ഒഴിവാ�ി ��മ� രീതിയി� പരീ� നട��തി�ം േചാദ��ളിെല
പിശ�ക� ഇ�ാതാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
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പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം

1806. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ജി�കളിലായി നിലവി�� എ�.ഡി �ാ��്,  ലാ�്േ�ഡ് സ���്
റാ�് ലി�കളി� നി�ം എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി��്; റാ�് ലി�ിെ�
കാലാവധി എേ�ാ� അവസാനി�ം;

(ബി) ��പ് �സി�ീകരി� ലി�ി�  നി�ം ��ത ത�ികകളിേല�് എ�
ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�കാ� സാധി�ി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി വഴി�� നിയമന��

1807. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന്
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നാളി�വെര പി.എസ്.സി
�ഖാ�ിരം എ� നിയമന��  നട�ിയി��്;  ത�ിക�ം ജി��ം തിരി�ളള
കണ�് ന��േമാ?

പി.എസ്.സി. നിയമന�ൾ

1808. �ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യി� നിലവി�� എ�.ഡി.���് (വിവിധ വ��ക�) റാ�് ലി�ി�
നി�് നാളി�വെര എ� േപ��് നിയമന ശിപാ�ശ ന�കി;

(ബി) ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാര  (ഉപേദശ-ഡി) വ��ിെ� 3-12-2014, 15-12-2014

എ�ീ തീയതികളിെല  25085/ഉപ ഡി3/2014  സ��ല�ക�െട
അടി�ാന�ി� 2015 ഏ�ി�, െമയ്, �� മാസ�ളിെല എ� �തീ�ിത
ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഭരണ �താര�ത�് േപ�ണ� േപാളിസി

1809. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, �ഡി �യിസ്
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,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

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

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

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

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ്

1810. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, പി.സി. േജാ�ജ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് നട�ാ��ത് സംബ�ി� നടപടി�മ��
ഏ�ഘ�ംവെരയാെയ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) സിവി�  സ��ീസ് രംഗം നിലവി�  അഭി�ഖീകരി�� �����് ഇത്
എ�േ�ാളം സഹായകരമാ�െമ�് അറിയി�േമാ ;

(സി) സ��ാ�  ജീവന�ാെര വിശ�ാസ�ിെല��ം അവ�െട �ാേയാഗിക
നി�േ�ശ�െള മാനി�െകാ�ം േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് നട�ാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�.സി.എ. ഒഴി�ക� നിക�ാ� െക.എസ്.&എസ്.എസ്.ആ�. � േഭദഗതി

1811. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നിരവധി വി�ാപന���േശഷ�ം ഉേദ�ാഗാ��ികെള ലഭി�ാെത അനവധി
എ�.സി.എ. ഒഴി�കൾ നിക�െ�ടാെത അവേശഷി�� സാഹചര�ം സ��ാ�
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�.സി.എ.  നിയമന�ളിെല സ�ീ��ത പരിഹരി��തിനായി െക.എസ്.&
എസ്.എസ്.ആ�. �  േഭദഗതി വ��ണെമ� സ��ാരിെ� നയപരമായ
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തീ�മാന�ിേ�� പി.എസ്.സി. �െട ഉപേദശം ലഭി�ി�േ�ാ ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് പി.എസ്.സി.�് അയ� ക�ക��് മ�പടി ലഭി�ി�േ�ാ  ;

എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ഡി) അ�ിമ േഭദഗതി വി�ാപനം എ�േ��് �റെ��വി�ാ�  സാധി�െമ�്
അറിയി�േമാ ?

നിയമന നിേരാധനം

1812. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അ�ഖ�ാപിത നിയമന നിേരാധനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) 1.7.2013 �ത� 30.11.2013 വെര ഏെത�ാം വ��് തലവൻമാ� േവ��സി
റിേ�ാ��ക� ന��ക��ായി; വിശദാംശം വ��് തല�ി� ന�കാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം കാ�ഗറികളിെല ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��്
െച�െ��ത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) 1.7.2013  �ത�  30.11.2013  വെര എ� േപ��് പി.എസ്.സി നിയമന
�പാ�ശ ന�കി;  ഏെത�ാം വ��കളിെല ഏെത�ാം ത�ികളിേല�ാണ്
�പാ�ശ ന�കിയത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഇ) 1.7.2013 �ത� 30.11.2013 വെര ഓേരാ മാസ�ം ന�കിയ നിയമന�ിെ�
വിശദാംശ�� വ��് തിരി�് കാ�ഗറി തിരി�് മാസ�മ�ി� ന�കാേമാ?

ആ�ിത നിയമനം

1813. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അധിക േയാഗ�ത��വർ�് അവ�െട േയാഗ�ത�െട അടി�ാന�ിൽ
ആ�ിത നിയമനം ന��തിനായി നിലവിെല ഉ�രവി�  േഭദഗതി
വ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ?

േലാവ� ഡിവിഷ� �ാ��് റാ�് ലി�് കാലാവധി.

1814. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നിലവിെല േലാവ� ഡിവിഷ� �ാ��് റാ�് ലി�് നിലവി� വ�ത് എ�ാണ്;
ജി� തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം ആെക എ� േപ��് നാളി�വെര നിയമനം
ന�കിയി��് എ� വിവരം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േലാവ�  ഡിവിഷ�  �റി��  ത�ികകളിെല �� മാസെ� �തീ�ിത
ഒഴി�ക�  ����ി പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ണെമ� സ��ാ�
നി�േ�ശ�കാരം ഈ വ�ഷം റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�െട എ�ം ജി� തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവിെല േലാവ�  ഡിവിഷ�  �ാ��് റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�ി
ന���തിന് നടപടി ഉ�ാ�േമാ?

േലാ�� ഫ�് ഓഡി�്, പി.എസ്.സി. വ��കളി� �തിയ ത�ികകൾ

1815. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േലാ��  ഫ�് ഓഡി�്,  പി.എസ്.സി.  �ട�ിയ വ��കളി�  �തിയ എ�
േപാ�ിെ� �േ�ാസ�  ആണ് സ��ാരിന് ലഭി�ി�ളളത്;  അതി�  എ��
തീ�മാനെമ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

�നിയ� ഇ���� (ഇ��െമ�് െമ�ാനി�് െകമി�� �ാ�്) ത�ിക�െട
േയാഗ�ത

1816. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.പി.എസ്.സി.  കാ�ഗറി ന��  458/2009  �കാരം അേപ� �ണി�
�നിയ� ഇ���� (ഇ��െമ�് െമ�ാനി�് െകമി�� �ാ�്)  േപാ�ിെ�
േയാഗ�ത എെ�ാ�യായി��;

(ബി) െകമി��  എ�ജിനിയറിംഗ് ഡിേ�ാമ ��ത േപാ�ിെ� േയാഗ�തയായി
ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) േബസിക് �യിനിംഗ് െസ��  (ച�നേ�ാ�് െകാ�ം)  �  ഈ േപാ�ി�
െമ�ാനി��  എ�ജിനീയറിംഗ് ഡിേ�ാമകാ��് എംേ�ാ�െമ�് �േഖന
നിയമനം ന�കിയി��് എ� വിവരം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) െമ�ാനി��  എ�ജിനിയറിംഗ് ഡിേ�ാമ�ാെര �ടി ഉ�െ���ി കാ�ഗറി
458/2009  �കാര�� റാ�് ലി�് �ന�മീകരി��തി�� നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ?

െപ�ഷ� �ായം വ��ന

1817. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െപ�ഷ�  �ായം വ��ി�ി��തി�� നി�േ�ശം ധനവ��ി�  നി�്
�ഖ�മ�ി�് ലഭി�ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  ��ത നി�േ�ശ��  എെ��്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ധനവ��ിെ� നി�േ�ശം അംഗീകരി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) െപ�ഷ�  �ായം വ��ി�ി��ത് െതാഴി�  �തീ�ി�ിരി��
�വജനസ�ഹെ� േദാഷകരമായി ബാധി�െമ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ?

െപ�ഷ� �ായം വ��ി�ി��

1818. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� ഏെതാെ� വ��കളിെല�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല�ം
ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� �ായം വ��ി�ി�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�ാ� എൽ ഡി �ാർ�്
ഒഴി�ക�

1819. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ േലാവ� ഡിവിഷ� �ാ��് ഒഴി�ക� വ��് േമധാവിക�
പി.എസ്.സി.�് മന�ർവം റിേ�ാർ�് െച�ാ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം വ��് േമധാവികളാണ് പി.എസ്.സി.�് ഒഴി�ക� റിേ�ാ��്
െച�ാ�ത്;

(സി) പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�ാ� എ� എൽ ഡി �ാർ�് ഒഴി�ക� ഓേരാ
വ��ി�ം ഉെ��് െവളിെ���േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം വ��് േമധാവിക�െട േപരി�  എ�് നടപടികളാണ്
ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?
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കാസ�േഗാഡ് പി. എസ് . സി റാ�് ലി�്

1820. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� നിലവി� വ� എൽ.ഡി .സി /ലാ�്േ�ഡ് പി. എസ് .
സി റാ�് ലി�ിൽ നി�ം കഴി� കാല�െള അേപ�ി�് വളെര �റ�് േപ��്
മാ�ം നിയമനം ലഭി�ാ��ായ സാഹചര�െമെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി നീ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ഓഫി�കളി� േപ�� െലസ് സംവിധാനം

1821. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഓഫി�കളി�  േപ��  െലസ് സംവിധാനം
നട�ാ�ാ�േ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സംവിധാന�ിെ� ഉേ�ശ�ല����ം േന���ം എെ�ാെ�യാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) സംവിധാനം നട�ാ��തി�  ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ്
സഹകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��് ഇട�ാലാശ�ാസം

1822. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��് ഇട�ാലാശ�ാസം ന���കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മലയാള�ി� സ��ാ� ഉ�രവ്
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1823. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഉ�ര�ക�  മലയാള�ി�  ഇറ�ാ�  തീ�മാനിെ��ി�ം
ഉ�ര�ക� ഇേ�ാ�ം ഇം�ീഷി� തെ� ഇറ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�� കാരണെമെ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) സ��ാ�  ഉ�ര�ക�  മലയാള�ിലാ�ണെമ�് തീ�മാനി�േശഷം എ�
ഉ�ര�ക� ഇ�വെര മലയാള�ില�ാെത മ� ഭാഷയി� ഇറ�ിയി�െ��്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) മലയാള�ി�  തെ� സ��ാ�  ഉ�ര�ക�  �റ�ിറ�ാ�  നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ി� രാ�ികാവ� ത�ിക

1824. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) രജിേ�ഷ�  വ��ി�  ��തായി ��ി�  311  രാ�ികാവ�  ത�ികയിേല�്
സ�കാര� ഏജ�സി �േഖന നിയമനം നട��തിന് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) വിവിധ ജി�കളി�  ലാ�് േ�ഡ് സ���് ത�ിക�െട പി.എസ്.സി.  റാ�്
ലി�് കാലാവധി അവസാനി�ാറായ സാഹചര��ി�  േമ��ചി�ി�
രജിേ�ഷ� വ��ിലട��� സമാന ത�ികകളി� ��ത റാ�് ലി�ി�നി�ം
നിയമനം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഭി�േശഷി�� ഉേദ�ാഗ��െട �േമാഷ� സംവരണം

1825. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� സ��ീസി� ഭി�േശഷി�� ഉേദ�ാഗ��െട �േമാഷ� സംവരണം
െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭി�േശഷി�� ഉേദ�ാഗ���് �േമാഷനി�  സംവരണം ഏ�െ���ണം
എ� നി�േ�ശം സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എവിെട നി�്;

(സി) ഇ� നട�ാ��തിന് ഏെത�ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;
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അ�ിക��� അസി��് നിയമനം

1826. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ിക���  അസി��് ത�ികയിെല റാ�് ലി�ി�  നി�ം
സം�ാനാടി�ാനമായി എ�േപെര ഇ�വെര നിയമി�ി�െ��ം ഇൗ റാ�്
ലി�ിെ� കാലാവധി ഇനി എ�വെര�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�ാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി��േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െസ��റിേയ�് അസി��് നിയമനം

1827. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��റിേയ�് അസി��ിെ� റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ; ഈ ലി�ി� നി�ം
എ� േപെര നിയമന�ിനായി �പാ�ശ െച�;  ഇതി�  എ�.െജ.ഡി.
േവ��സിക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച� ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) 2015 േമയ് 31 വെര ഉ�ാകാ�� അസി��് േവ��സിക� പി.എസ്.സി. �്
റിേ�ാ��് cheythu ലഭി�ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത ത�ികയിേല�� ൈബ �ാ���  ലി�ി�  എ� േപ�െട റാ�്
ലി�ാണ് നിലവി��ത്;  ഇതി�  നി�ം എ�യാ�ക��് നിയമന �പാ�ശ
ന�കി എ�് വ��മാ�ാേമാ; 2015 േമയ് 31 വെര�� റിേ�ാ��് െച�െ��
റി�യ�െമ�് േവ��സികളി� എ� േപ��് ൈബ �ാ��� നിയമന�പാ�ശ
ന�കാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

കാ��ാട് നിേയാജകമ�ലം ഇല�� വിഭാഗം

1828. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാ��ാട് നിേയാജകമ�ലം ഇല��  വിഭാഗം െഹാ����ി�  നി�
െവ�രി��് താ��ിേല�് മാ�ിയത് സംബ�ി� പരാതിക� ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസ് മാ��തി� ��ായി ജന�തിനിധിക�  അംഗീ�ത രാ�ീയ
പാ��ിക� എ�ിവ�മായി ച�� നട�ക��ാേയാ;
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(സി) ഓഫീസ് മാ��തിന് ആധാരമായ കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െവ�രി��് താ��് പരിധിയി� വ��വ��് െവ�രി�ു�ം േഹാ����്
താ��് പരിധിയി�  വ��വ��് േഹാ����ി�ം ഇല��  വിഭാഗം
�മീകരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�രിതാശ�ാസ സഹായം സനിതേമാ� ന�ിയ അേപ�

1829. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം സഹായ�ിനായി �ീമതി
സനിതേമാ�, െവ�േ�ട�്,  അ��, േച��ല എ�യാ�, തെ� ഭ��ാവ്
അപകട�ി�  മരി�തിെന �ട��് അേപ�ി�ി�് നാളി�വെരയായി
ധനസഹായം ലഭി�ി�ി� എ� വിവരം ��യി� െപ�ി�േ�ാ; സാ��ികമായി
വളെരയധികം ക�െ��� ��ത ��ംബ�ിന് എ��ം േവഗം ��ത
ധനസഹായം ലഭ�മാ��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിത ബാധിത��� ധനസഹായം

1830. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2010  ഡിസംബ�  31ന് േദശീയ മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  �പാ�ശ െച�
നി�േ�ശ��  അംഗീകരി�െകാ�് എ� എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിത
ബാധിത��് സഹായം ലഭി�െവ�് കണ�ക� സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ീഷ�  �പാ�ശ നട�ിലാ��തി�� കലാവധി എ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത�െട നിലവി�� പ�ികയി�  എ�
േപരാ��െത�ം,  ഇതി�  എ�േപ��് ധനസഹായം ���മാ�ം
അ�വദി�ി��് എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �രിതബാധിത�െട കട�� എ�തിത�െമ�് സ��ാ� ഉറ�് ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  എ� േപ�െട കടബാധ�തക�  എ�തി��ിെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ച�േബാസിെ� ചികി�ാ ചില�ക�
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1831. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ന�ി�  പരി�പ�ി ചികി�യിലിരിെ� മരണെ�� ച�േബാസിെ�
ചികി�ാ ചില�ക� സ��ാ� വഹി�ി��േവാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇൗ ഇന�ി�  എ� �പ അ�വദി� ന�കിയി��്;  ഇ�
സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

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

1832. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�സ നിധിയി�  നി�ം ചികി�ാ ധനസഹായം
അ�വദി�ി�ം �ക വിതരണം നട�ാെത ഇ��ി കളേ��ി� എ� അേപ�ക�
28.2.2015 വെര ഉ�്;

(ബി) ഇവ��് അടിയ�രമായി ധന സഹായം വിതരണം നട��തി� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

1833. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ
നിധിയി� നി�� ധനസഹായമായി നാളി�വെര എ�് �ക അ�വദി�ി��് ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക�െട വിവര��  നിേയാജക മ�ല അടി�ാന�ി�
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി ന�ിയ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  എ� േകാടി �പ�െട
സഹായം ഇനി�ം െകാ��ാവാ� ബാ�ി��്; വ��മാ�േമാ?

നീര പ�തി

1834. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നീര പ�തിയി�  �ഷി വ��ം എൈ�സ് വ��ം ത�ി�� ത��ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ��ം പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
െവളിെ���ാേമാ?

നാദാ�രം �േണരി അ�മം

1835. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം�േണരി അ�മ�ിൽ �രിതമ�ഭവി��വ�െട �നരധിവാസ�ിന്
നട�ാ�ാ�േ�ശി�� കാര��� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  എ�ാ വിഭാഗ��മായി
�ടിയാേലാചി�് ആവശ�മായ ��ക�ത� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വ�ാജ�ചരണ��  നട��ത് തടയാ�ം അ�രം �വണത �ളയിേല
തിരി�റിയാ�ം തേ�ശവാസികെള �ാ�രാ�ാ��
േബാധവ�രണ�വ��ന�� ആരംഭി�േമാ

േസവന��െട ഫീസ് നിര�ി� വ��നവ്

1836. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ജന��� ന��� വിവിധ
േസവന��െട ഫീസ് നിര�ി� വ��നവ് വ��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഏെതാെ� േസവന���ാണ് �ക വ��ി�ി��െത�ം എ� �ക
വ��ി�ി�ി�െ��ം �േത�കം �േത�കം വിശദമാ�ാേമാ ?

�വാസിക�െട ബാ�് നിേ�പം

T 1837.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �വാസിക�െട ബാ�് നിേ�പ�ളി�  അധികനി�തി ഏ�െ����തിന്
തീ�മാന�േളാ നിയമനി��ാണ�േളാ നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �വാസി മലയാളിക�െട അവസാന ��് വ�ഷ�ളിെല നിേ�പം എ�
വീതെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �വാസി നിേ�പം �ടിയി�േ�ാെയ�ം ��ത നിേ�പം േകരള�ിെ�
വികസന�ിനായി �േയാജനെ����േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടി

1838. �ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, �ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട േന�ത��ി�  നട�ിയ ര�് ജനസ��� പരിപാടിക�െട
വിജയം ��നി��ി വീ�ം അ�രം ജനകീയ പരിപാടിക�  നട��തിന്
ത�ാറാ�േമാ ;

(ബി) ��ി��ക�  ഒഴിവാ�ി ജന���് ഏ��ം േവഗം നീതി ലഭി��തിന്
��ഗണന ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ;

(സി) ജനസ��� പരിപാടിയി�െട ജന���് ന�കിയ േസവന�� സംബ�ി�്
��കം �സി�ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

അന� സം�ാന�ാ�െട മയ�മ��് കട�്

1839. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����്
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന� സം�ാന െതാഴിലാളികൾ േകരള�ിേല�് വ�ാപകമായ േതാതി�
ലഹരി വ���ം മയ�മ��ക�ം കട�� കാര�ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് അന� സം�ാന�ളി�� എ� േപ�  ഇ�രം
സംഭവ�ളി�െപ�് പിടിയിലായി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അന�സം�ാന�ളി�  നി�് വ��വെര നിരീ�ി�ാ�ം ഇവ�െട
വാസ�ല�� േക�ീകരി�് അേന�ഷണം നട�വാ�ം സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ?
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ബിയ� ൈവൻ പാ�ല�കളിെല മദ�വി��ന

1840. �ീ.എ.എ.അസീസ്
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിയ�ം ൈവ�ം മാ�ം വി��ാ�  അ�വാദം ന�കിയി�ളള േഹാ��കളി�
വീര�ം �ടിയ മദ�ം വി���ി� എ�് ഉറ�് വ���തിന് സ�ീകരി�ി�ളള
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ബിയ�ം ൈവ�ം മാ�ം വി��ാ� അ�വാദ�ളള േഹാ��ക��് ബാ� എ�
േബാ�ഡ് �ദ�ശി�ി�ാ� അ�വാദം ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ബിയ�/ൈവ�കളിെല ആ��േഹാ� ക��്

1841. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� വി�പന നട�ിയ ബിയ�/ൈവ�കളി� ഏ��ം
��ത� ആ��േഹാ� ക��് ഉ�ായി�� �ാ�ക� ഏെത�ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബിയ�കളി�ം/ൈവ�കളി�ം ആ��േഹാ�  വീര�ം ഏ��ം �റവ് എ�;

ആ��േഹാ� വീര�ം ഏ��ം �ടിയത് എ�?

��ിയ ബാ�കളിെല മദ��ിെ� ഏെ���ൽ

1842. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെലസ�സ് ന�ാതി��തിെന �ട��് ��ി സീ� െച�െ��ി�� ബാ�കളി�
��ി�ി��ായി�� ബിയ�, െെവ�,മദ�ം എ�ിവ ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�
ഏെ���ക��ാേയാ  ;  ബാ�ടമക��് ന� പരിഹാരം ന�ിയ ഇന�ി�ം
നശി�േപായ മദ��ിെ� ഇന�ി�ം െമാ�ം എ� �ക ബിവേറജസ്
േകാ��േറഷന് െചലവാ�ക��ായിഎ�് വ��മാ�േമാ?

ക�ിെല ആ��േഹാളിെ� അളവ്
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1843. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, ���ര ര�ാകര�
,, വി.ശശി
,, പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�കാരി നയം അ�സരി�് ക�ിെല ആ��േഹാളിെ� അംശം
എ�യായി�ാണ് നി�യി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) േകരള സ��കലാശാല രസത�വിഭാഗം തലവ�  െചയ�മാനായ ഇത്
സംബ�ി�� സമിതി�െട �വ��ന ല���� എെ��ാമായി��;

(സി) സമിതി�െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;  റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക�
എെ��ാെമ�ം ശിപാ�ശകളി�േമ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�ിെല ആ��േഹാളിെ� അംശം  9.59 ആയി നി�യി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

എെെ�സ് ഉേദ�ാഗ���് പരിശീലനം

1844. �ീ.െക.അ�ത�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

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

ലഭ�മാ�േമാ ?

ചാല�ടി എൈ�സ് സ��ി� ഓഫീസ്

1845. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി താ��് േക�ീകരി�് എൈ�സ് സ��ി�  ഓഫീസ്
�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(ബി) ചാല�ടി മ�ല�ിെല കിഴ�� �േദശ�ളായ വനേമഖലകെള ഉ�െ���ി
അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല െവ�ില�ാറയി� എൈ�സ് െറ��് ഓഫീസ്
�ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എൈ�സി�  ൈ�ം �ാ�് വിംഗ് �ാപി�െമ� �ഖ�ാപനം
നട�ാ��തിനായി എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

സം�ാനെ� ഡി�ിലറിക�.

1846. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) സം�ാന�് �തിവ�ഷം ആവശ�മായ മദ��ിെ��ം ൈവനിെ��ം എ�
ശതമാനം ഇവിെട ഉ�ാദി�ി���്;  നിലവി� സം�ാന�് �വ��ി��
ഡി�ിലറിക�  എ� എ���്;  ഇവ ആ�െടെയ�ാം ഉടമ�തയിലാണ്
�വ��ി��ത്;

(സി) ഇവയി� എ� എ�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം അട���വാ�േ�ശി��;  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

മദ��ിെ� ഉപേഭാഗം �റ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

1847. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം മദ��ിെ� ഉപേഭാഗം �റ��തിനായി
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  വ��മാ�േമാ  ;  ഇതിനായി എെ��ാം
പ�തികളാണ് �പീകരി�ി��ത് ;

(ബി) 418  ബാ�  നിേരാധി���ലം മദ� ഉപേഭാഗ�ിെ� അളവ് �റ�ി�േ�ാ  ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ�  'ബാ�  നിേരാധനം'  എ� നയം െത�ായി��െവ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ ; ഇ�ാര��ി� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ ?

ലഹരിമ��ക�െട ഉപേയാഗം
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1848. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െകാെ��� ഉ�െ�െട�� വിവിധ തരം ലഹരിമ��ക�െട
ഉപേയാഗം വ��ി� വ��താ�� വിവരം ��യി���ി�േ�ാ;

(ബി) മ����ികളി� മ�െ�� വ�ാേജന അന� സം�ാന�ളി� നി�ം വിവിധ
തരം ലഹരിമ��ക� കട��താ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇത് തട��തിന് ഏെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(സി) ലഹരി മ�� േക�കളി�  ൈകവശം വ�� ലഹരി മ��ിെ� അളവിെ�

ഏ��റ�ി� അ�സരി�് ശി�യി� ഏ��റവ് വ��ാ� വ�വ��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ� �ലം പല േക�കളി�ം ക�ശനമായ നടപടി സ�ീകരി��തിന്
തട���ാക�താ�� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ഇെതാഴിവാ��തി�ം ലഹരി മ��ിെ� ഉപേയാഗ�ം വിപണന�ം
തട��തി�ം ബ�െ�� നിയമ�ി� ആവശ�മായ േഭദഗതി വ��� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ?

മയ�മ��ക�െട ഉപേയാഗം

1849. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����്
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ിക��ിടയി�ം �വാ���ിടയി�ം മയ�മ��ക�െട ഉപേയാഗം
വ��ി�വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ലഹരി വ���െട വ�ാപനം തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ
;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ലഹരിവ� വിപണന�മായി
ബ�െ��് പിടിയിലായി��വ�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

അട���െ�� ബാ�െതാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസം

1850. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അട���ിയ  418  ബാ�ക�  �റ� �വ��ി��തിന് അ�മതി ന���
കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) അട���െ�� ബാ�കളിെല െതാഴിലാളിക��് �നരധിവാസം ഉ�െ�െട
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എെ��ി�ം ആ��ല�ം ന�കിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  വിശദാംശം ന��േമാ  ;

ഇെ��ി� എ�െകാ�് ?

വിഴി�ം മദ�േപാ��് നി��ാണം

1851. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, �ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം മദ�േപാ��് നി��ാണം നവര� പ�തിയി�  ഉ�െ���ി
ഊ��ിതമാ��തിന് ��തായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

െവ�യി� ഫിഷീ�് ഹാ�ബ� നി��ാണം

1852. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) ഇൗ ���ി�െട െമാ�ം �ക,  േക� സം�ാന വിഹിതം എ�ിവ
എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി�ായി േക� സം�ാന വിഹിതമായി എ� �പയാണ് ലഭ�മായെത�്
വിശദമാ�േമാ?

(ഡി)

ആ�ി�� തീരേദശ േറാ� നവീകരണ പ�തി

1853. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ േറാ� നവീകരണ പ�തി �കാരം 2014-15 � ആ�ി�� നിേയാജക
മ�ല�ി��െ��� ഏെത�ാം േറാ�ക�  നവീകരി���്;  നവീകരണ
�വ��ന�� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2015-16  �  തീരേദശ േറാ�ക�  നവീകരി�� പ�തി �ട�വാ�
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തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഭരണാ�മതി ലഭി� തീരേദശ േറാ�ക�

1854. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  2014-�  എ� തീരേദശ േറാ�ക��് ഭരണാ�മതി
ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എല�� മ�ല�ി� 2014-� എ� േറാ�ക��് എ�ിേമ�് എ��; അവ
ഏെതാെ� എ�് െവളിെ���ാേമാ?

(സി) ഇവയി� ഭരണാ�മതി ലഭി�വ�ം �ക�ം െവളിെ���ാേമാ?

െച��� മ�ല�ിെല �റ�ഖ വ��് പാല��െട നി��ാണം

1855. �ീ.പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  മ�ല�ിൽ �റ�ഖ വ��് നി��ി�� മഠ�ി�  കടവ്,
െചറിയെപ��ഴ�ടവ്,  പറ�ടവ് എ�ീ പാല��െട നിർ�ാണ
�വ��ന��െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നി��ാണ �വ��ന��െട �ർ�ീകരണ�ിനായി എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത� വ��മാ�ാേമാ  ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വിശദമാ�േമാ?

ഒ��ം െക��� പാല�ിെ� നി��ാണം

1856. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����്
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല ഒ��ം െക��� പാല�ിെ� നി��ാണം
ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) എ� േകാടി �പയാണ് ഇതിനായി വിനിേയാഗി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണ�ിന് �ലം ലഭ�മായി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?
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��നാട് അ��േഡഷ� ഓഫ് േകാ�� േറാഡ് പ�തി

1857. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  അ��േഡഷ�  ഓഫ് േകാ��  േറാഡ്
പ�തിയി�െ���ി നട�് സാ��ിക വ�ഷം അ�വദി� ���ിക�െട ലി�്
ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) അ�വദി� ���ികളി�  െട��  �ണി�ി�ം കരാ�കാ�  ഏെ���ാ�
���ിക� വിശദമാ�ാേമാ ?

ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��വഴി അ�� മ�ല�ിെല ���ിക�

1858. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ�� വഴി
അ��  മ�ല�ി�  എെ�ാെ� ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി
ന�കിയി��ത്;  ഓേരാ ���ി�ം എ� �പയാണ് ഭരണാ�മതി
ന�കിയി��ത്; ഓേരാ ���ിക�െട�ം നിലവിെല അവ� എ�ാണ്എ�്
വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര �തിയകാവ് മാ���് നവീകരണം

1859. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര �തിയകാവ് മാ���് നവീകരണ�ിന് ആവശ�മായ �ക
അ�വദി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) �തിയകാവ് മാ���് നവീകരണ�ിന് ഹാ�ബ�  എ�ിനിയറിംഗ് വിഭാഗം
എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) �ന�ര-താമര�ളം പ�ായ�കളിെല മാ���ക�െട നവീകരണ�ിന്
ഹാ�ബ�  എ�ിനിയറിംഗ് വിഭാഗം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ആവശ�മായ �ക അ�വദി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?
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േതാ���ി ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ

1860. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ���ി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെ� േശാച�ാവ� പരിഹരി�ാ�  എ�്
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഹാ�ബറിെ� �ഖം മണ� അടി�� �ലം അട�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി�ാ�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ ?

കടൽ ര�ാ�വർ�ന�ൾ

1861. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല െപാ�ാനി �ത� േകാഴിേ�ാട് വടകര േചാ�ാ� വെര��
കട�  ര�ാ �വ��ന��ം ഏേകാപന�ം നിയ�ിേ�� േബ�രിെല
ഫിഷറിസ് ക�േ�ാള�  �മി�  �ര�ാ സംവിധാന��  പരിമിതമാെണ�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�നിക സൗകര��േളാട് �ടിയ ഇ�� േബാ�ം മ�് ഉപകരണ��ം
അ�വദി�് കട� ര�ാ �വ��ന�� കാര��മമാ��തി�േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േ�ാ; സ�ീകരി�േമാ;

(സി) തീര�ടലി�ം ഉ��ടലി�ം അപകട�ി�െ��� മ�� െതാഴിലാളിക�
ഉ�െ�െട��വെര ര�ി��തിനായി നിയമി� കട� �ര�ാ ഗാ��മാ�െട
േജാലിസമയം എ�് മണി�റാ�ി നിജെ���ി േജാലി �ിരത ഉറ�ാ�ണെമ�ം
േവതനം വ��ി�ി�ണെമ��� ഇവ�െട ആവശ�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാള നി��ാ�ജനം

1862. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാട് പാേ�ജ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് ഫിഷറിസ് വ��ി�  ഫി�മ
നട�ിെ�ാ�ി�� ജലാശയ�ളിെല േപാള നീ�� േജാലി നി��ിവ�വാ�
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��നാട് പാേ�ജ് േ�ാ�്പരി�ി കൗ�സി� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം േപാള നീ�ം െച�ാ�� �ലം േതാ�കളി�  േപാള നിറ�്
കിട��� െകാ�് ��നാ�ിെല ക�ഷക���ായിരി�� ��ി��്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിന് ഒ� �തിയ സംവിധാനം നി�േ�ശി�വാ� അ�ിക��� െ�ാഡ��
ക�ീഷണ�െട േന�ത��ി� ഒ� ക��ി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അ�ിക���  െ�ാഡ��  ക�ീഷണ�  ഇൗ കാര��ി�  റിേ�ാ��്
ന�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ��നാ�ി�  െകാ�് ആരംഭി�ിരി�� സമയ�് േതാ�കളി�� േപാള നീ�ം
െച�വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�ിഡി നിര�ി� മെ��

1863. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�നാവശ��ിന് സ�ിഡി നിര�ി�  മെ�� ന���തിന്
സ��ാരി�െറ ബ�ജ�് �ഖ�ാപനം അ�സരി�� �ക അ�വദി�ി�േ�ാ
എ�് പറയാേമാ;

(ബി) എ� �കയാണ് ഇതിനായി ന�കിയി��ത് എ�് പറയാേമാ;  ഈ �ക
അ�വദി�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മ��ബ�നാവശ��ി�� മെ�� സ�ിഡി ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ�
മാ�ം വിതരണം െച� എ�് പറയാേമാ;  ഇനി�ം സാ��ിക
വ�ഷാവസാന�ിനകം എ�കാരം ഈ �ക സമയബ�ിതമായി വിതരണം
െച�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

അ�ല�ഴ മ��െതാഴിലാളി ഭവന പ�തി

1864. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െതാഴിലാളി ഭവന പ�തി�കാരം  2011  �ത�  2014  വെര അ�ല�ഴ
മ�ല�ി� എ� മ��െതാഴിലാളിക��് വീട് അ�വദി� ; വ��മാ�ാേമാ
;

(ബി) അ�ല�ഴ മ�ല�ി�നി�് ഭവന പ�തി�ായി അേപ� ന�കിയി��വ�
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എ�െയ�് മ���ാമ അടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഭവന പ�തി�് സ��ാ�  ക�ാ� ഉെ��ിൽ എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ  ;

ഇ�കാര�� ക�ാ�യി�നി�ം ഭവന��  ലഭ�മാ�ിയവ�െട എ��ം
വിശദവിവര��ം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഡി) കാ�സ�, ��േരാഗം, കര�േരാഗം, �േ�ാഗം ബാധി�വ�� മ��െതാഴിലാളി
��ബം��െട ഭവന നിർ�ാണ അേപഷകൾ ന�െ���് �ടാെത
പരിഗണി��കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(ഇ) മ��െതാഴിലാളി ഭവനനി��ാണ�ിന് ന��� �ക വ��ി�ി�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

രജി�� െച� മ��ബ�ന േബാ�ക�

1865. �ീ.ഇ.ച�േശഖര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് രജി��  െച�ി�ളള എ� മ��ബ�ന േബാ�ക�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) രജിേ�ഷ�ം ൈലസ��മി�ാ� അന�സം�ാന േബാ�ക� േകരള തീര�്
മ��ബ�നം നട�ാ�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെത�ാം സം�ാന േബാ�കളാണ്
കട�കയ��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) മൈറ�  േ�ാഡ�്സ് എ�്േപാ��് ഡവല�െമ�് അേതാറി�ി�െട
സ��ിഫി��ം,  മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡിന് �സ�ഫീ�ം
അട�ാ�  േകരള തീര�് മ��ബ�ന�ി�ളളഅ�മതി
ന�കാ�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

േഡാ. മീനാ�മാരി ക�ീഷൻ റിേ�ാ��്

1866. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഡാ.  മീനാ�മാരി െചയ�മാനാ�� ക�ി�ിെയ േക�സ��ാ�  നിയമി�ത്
എ�ാണ് ;
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(ബി) തീര േമഖല�മായി ബ�െ��് േക�സ��ാ�  2014  നവംബ� 12�ം  28�ം
�റെ��വി� ഉ�ര�ം െപാ� േനാ�ീ�ം ലഭി�ി�േ�ാ  ;  ആയതിെ� േകാ�ി
ന��േമാ ;

(സി) ധീവര സഭ�ം മ��െ�ാഴിലാളി സംഘടനക�ം റിേ�ാർ�് സംബ�ി�്
നിേവദന�� ന�കിയി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ിൽ ധീവര സഭ�മാേയാ മ��െ�ാഴിലാളി സംഘടനക�മാേയാ ച��
നട�ിയി�േ�ാ ?

മ�� െതാഴിലാളിക�െട മ���് യഥാസമയം ൈ���്

1867. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�� െതാഴിലാളിക�െട മ���് യഥാസമയം ൈ���് ലഭ�മാ��തിന്
സ��ാ� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ വ� േശഷം ഏെതാെ� സാ��ിക വ�ഷ�ിലായി എ�
�പയാണ് �ടി�ിക ഇന�ി� വിതരണം െച�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ഹരായ ��വ� വിദ�ാ��ിക��ം ആ��ല�ം ന���തിന് ആവശ�മായി
വ�� �ക എ�െയ�ം �ക ലഭ�മാ��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�ിരി��
നടപടിെയെ��ം വ��മാ�േമാ?

മ�� െതാഴിലാളിക��� സഹായ��

1868. �ീ.എ.എ.അസീസ്
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�� ബ�ന േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ്
ന�കി വ��ത്;

(ബി) സബ് സിഡി ഇന�ി�� മെ�� െപ�മി�് എ� ലി�റാണ്
അ�വദി��െത�ം ആ�െ�ാെ�യാണ് ന�കി വ��െത�ം
വ��മാ�േമാ?

തവ�� മംഗലം പ�ായ�ിൽ മ���ാമം പ�തി
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1869. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���ാമം പ�തിയി� ഉ�െ�� �േദശ���് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ്
ന���െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) തവ��  മ�ല�ിെല മംഗലം പ�ായ�ിെന മ���ാമം പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി�  എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ��ത പ�തി �േഖന മംഗലം
പ�ായ�ിന് ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

ഫിഷറീസ് േ�ഷ�

1870. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  ഏെത�ാം ജി�കളി�  ഫിഷറീസ് േ�ഷ�ക��്;��ത
േ�ഷ�കളി�  നി�് ലഭ�മാ�� േസവന��ം ഇവ�െട �വ��ന��ം
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഫിഷറീസ് േ�ഷ�  ഉേ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�ളള
കാരണം എ�ാണ്; ഫിഷറീസ് േ�ഷ� ജി�യി� നി��ി�ാ� ഉേ�ശ��േ�ാ;

അതി� �മി�ം ഫ�ം ലഭ�മാേണാ;  നി��ാണം എേ�ാ�
�ട�ാനാ�േ�ശി��ത്?

ഫിഷറീസ് േകാളനികളിെല വീ�ക� റി�യ� െച��തി�� സാ��ിക സഹായം

1871. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫിഷറീസ് േകാളനികളിെല വീ�ക�  അ����ണിക�  െച��തിന് വ��്
�േഖന സാ��ിക സഹായം ന���േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  തവ��  മ�ല�ിെല മംഗലം പ�ായ�ിെല ഫിഷറീസ്
േകാളനികളിെല വീ�ക�  അ����ണി നട��തി� സഹായം ന�കാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േക� സ��ാരിെ� തീരപരിപാലന ഉ�രവ്
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1872. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേമഖല�മായി ബ�െ��് േക� സ��ാരിെ� തീരപരിപാലന ഉ�രവ്
�കാരം തീരേദശ�് നി��ാണ��  നട��തി�� നിയ�ണ��
എ�കാരമാണ്;

(ബി) ഇ� നിമി�ം തീര�േദശ�് മ��െ�ാഴിലാളിക��് �തിയ വീ�ക�
നി��ി��തി�ം അഥവാ നി��ി�ാ�  വീ�ന��  ഇ��തി�ം
തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��  അ�വാദം ന���ിെ�� ��ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാ� ഇറ�ിയി�� ഉ�ര�ക��് നിയമ
�ാബല�ം ഇ�ാ�തിനാ�  പ�ായ�് െസ��റിമാ�  ഈ ഉ�രവ്
അ�സരി��ിെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േക�സ��ാരിെ� തീരപരിപാലനം സംബ�ി� ഉ�ര�ക� പി�വലി�വാ�
സം�ാന സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക��് േക��ി�  നി�ം എ�
മ�പടിയാണ് ലഭി�ത്; ആയതിെ� പക��് ഹാജരാ�ാേമാ;

(ഇ) േകാ�ൽ െറ�േലഷൻ േസാ�  സംബ�ി� ഉ�ര�കളിൽ ഏെത�ാം
കാര��ിനാണ് ഇളവ് അ�വദി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവ�ിനിെല ഓഷ�േനറിയം പ�തി

1873. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ിനിെല നി��ി� ഓഷ�േനറിയം പ�തി നട�ിലാ��തിന് പരി�ിതി
ആഘാത പഠന റിേ�ാ��ം,  പാരി�ിതിക അ�മതി ലഭി��തി��
അേപ��ം സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി� എ�ാെണ�ം സമ��ി� വിശദാംശ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി സംബ�ി�് മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡി� നി�ം അ�മതി
ലഭി��തിന് അേപ� സമ��ി� തീയതി എ�ാെണ�ം ഇത് സംബ�ി�
�ട�നടപടിക� എെ��ാമാെണ�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) പ�തി�ായി േ�ാബ� െട�� വിളി��തിന് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േദവി�ള�ര ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ��
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1874. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ള�ര �ാമപ�ായ�ിെല ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ�റിെ� നി��ാണ
�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി എേ��് ���ീകരി�ാ� കഴി�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കായം�ള�് ഫിഷറീസ് വ��ി� നി�് ഭരണാ�മതി ലഭി� �വ��ിക�

1875. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം അസം�ളി മ�ല�ി� 2012 -2013, 2013 -2014, 2014 -2015

എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളിൽ ഫിഷറീസ് വ��ി� നി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�
�വ��ിക�  ഏെതാെ�െയ�ം ടി ���ിക�െട നിലവി�� അവ�
എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം നി��ാണ �വ��ന�� ആരംഭി�ാ� കാലതാമസം
േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി അടിയ�രമായി നി��ാണ �വ��ന��
ആരംഭി��തിനാവശ�മായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��� നഗരസഭയിെല മ��മാ���് നവീകരണം

1876. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���  നഗരസഭയിെല മ��മാ���് നവീകരി��തിന് ഫ�്
ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��് ഗവ�െമെ�ിന് നിേവദന�� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ളി�  എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�ം  2014  15

സാ��ിക വ�ഷ�ി�  മ���  നഗരസഭയിെല മ�� മാ���്
നവീകരി�വാ�  ഫ�് അ�വദി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം
വ��മാ�േമാ;

െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ി� ഫിഷറീസ് വ��ിെ� ���ിക�

1877. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ് : 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� േശഷം നാളി�വെരയായി െന�ാ�ി�കര
നിേയാജക മ�ല�ി� ഫിഷറീസ് വ��ി� നി�ം ഭരണാ�മതി ന�കിയ�ം
���ീകരി��മായ ���ിക�െട േപ�ം �ക�ം ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ന�കിയതി� ഏെത�ാം ���ികളാണ് ആരംഭി�ാ��െത�ം
��ത ���ിക��് കാലതാമസം വ���തി�� കാരണെമെ��ം
വ��മാ�ാേമാ?

മ��െതാഴിലാളി െപ�ഷ�

1878. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െതാഴിലാളി െപ�ഷ�കാ��് യഥാസമയം െപ�ഷ�  വിതരണം
െച��തി�  വീ� വ�ിരി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപ�ഷ�കാ�െട ഭാഗ�് നി��ാ� സാേ�തിക ����  പറ�്
�ട��യായി െപ�ഷ� നിേഷധി��ത് പരിഹരി��തിനായി  , ഇ�ര�ി�
െപ�ഷ� ലഭി�ാ�വ��് മണിേയാഡ� ആേയാ,  ഡിഡി ആേയാ െപ�ഷ�
െകാ���തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എറണാ�ളം ജി�യിെല എ� മ��െതാഴിലാളി െപ�ഷ�കാ��ാണ് െപ�ഷ�
�ടി�ിഖ ന�കാ�ളളെത�് ലി�് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി ഭവന നി��ാണം

1879. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര� ക�ീഷ� �ാ�ായി മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഭവന നി��ാണ�ിന്
ലഭി� ധനസഹായ�ിെ� വിനിേയാഗ കാലയളവ് വളെര പരിമിതമാണ് എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) നിർ�ാണ സാധന��െട ദൗർലഭ�ം പരിഗണി�് ഈ വിഷയ�ി� നടപടിക�
സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ ?

മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ��െട സംര�ണ�ി�� സഹായ നടപടിക�
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1880. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തീര�േദശ�ളി�  ഈയ�� കാല�ായി മ���ിെ�
ലഭ�ത�റവ് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ��ലഭ�ത �റ�വ��തിനാ�  തീര�േദശെ� മ��െ�ാഴിലാളി
��ംബ��  അ�ഭവി�� ദാരി��ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ അവ�െട സംര�ണ�ിന് സ��ാ�  അടിയ�രമായി സഹായ
നടപടിക� അ�വദി�േമാ ;

െപാ�ജലാശയ�ളിെല മ���ഷി

1881. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�നാട�  ഫിഷറീ�ം അക�ാക���ം ആ�്(2010)  അ�സരി�്
െപാ�ജലാശയ��  മ���ഷി�ായി പാ��ിന് ന���തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� അതി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മ�സ�വിഭവ��െട �ണേമ�

1882. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�സ�വിഭവ��െട �ണേമ� ഉറ�ാ�വാ� എെ��ി�ം പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) േകാ�ഡ് െചയി� പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത പ�തി എ�് �ത�  ആരംഭി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ�സ�വിഭവ��െട �ണേമ��ം വിനിേയാഗ�ം ഉറ�് വ���തിന് േകാ�ഡ്
െചയി� പ�തി കാര��മമായി നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട കടാശ�ാസ ക�ീഷ�
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1883. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ �ാപന�ളി�  നി�ം േലാ� എ��് കടെ�ണിയിലായ ��വ�
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട�ം കടബാ��തക�  എ�തിത�വാ�  നടപടി
ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക��് ന�കിവ�� ഭവനനി��ാണ സഹായം ��ത�
േപ��് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി ഉ�ാ�േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളി ആവാസ േക��ളിെല അടി�ാന
സൗകര�വികസന�ിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടി വ��മാ�േമാ?

എയ� േകരള പ�തി

1884. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, വ��ല കഹാ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എയ� േകരള പ�തി സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാം;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �വാസിക��് �റ� നിര�ി�  വിേദശയാ� ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം
കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി �ാവ��ികമാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് വിമാനതാവള�ിെ� റ�േവ അട�ി���മായി ബ�െ�� വിഷയം

1885. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് വിമാനതാവള�ിെ� റ�േവ അ����ണി�െട േപരി�
വിമാന�ാവളം അട�ി��തിേനാ സ��ീ�ക�  െവ�ി�റ��തിേനാ
എെ���ം തീ�മാനെമ��തായി അറിയി�് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് �ലം യാ��ാ��� �യാസ��  ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം

46 of 119 Tuesday 10 March 2015 11:20 AM



നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� കാലേ��ാണ് നിയ�ണം എ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാനാ�ര വിമാനസ��ീസ്

1886. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, വ��ല കഹാ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിമാന�ാവള��ം അയ�സം�ാന�ളിെല
വിമാന�ാവള��മായി ബ�െ���ി വിമാനസ��ീസ് നട�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) ഇതി�� സാ��താപഠനം നട�വാ� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��് ;
(സി) സാ��താപഠനം ആെര ഏ��ി�ാനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത് ;
(ഡി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�വാ�േ�ശി��ത് ?

തീരേദശ ക�� ഗതാഗത പ�തി

1887. �ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ ക�� ഗതാഗത പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ��ബ�ന േമഖല�ം തീരേദശ ഗതാഗത�ി�ം ��� ഉണ�വ് ന�കാ�
എെ��ാം കാര���  ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി��് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി അ�സരി�് കാ�േഗാ�ം യാ��ാ��ം ന��� ഇ�െസ�ീവ്
സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�മായി ബ�െ��് �റ�ഖ വികസന�ിന് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ�� വ��മാ�ാേമാ;
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സ����ട�്തട�വാ� നടപടി

1888. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിമാന�ാവള��  വഴി�ം അ�ാെത�ം സം�ാന�് സ����ട�്
�ടിവ���ം അവ സി.ബി.ഐ ഉ�െ�െട�� അേന�ഷണ എജ�സിക�െട
പിടിയിലാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� എ� ആഭ��രവ��് ഉേദ�ാഗ��
ഇ�രം േക�കളി� �തികളായി��്; അവ� ആെര�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അവരിൽ ആ�െടെയ�ാം ബാ�് അ�ൗ�ക�, മ� േരഖക�  �ട�ിയവ
ക�െക�ിയി��്;വിശദാംശം ന��േമാ

(ഡി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവിൽ ഇ�ര�ി� എ� �ക�െട സ����ട�്
കെ��ിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം സ����ട�് തട�വാ�  ആഭ��രവ��് എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ജീ�് ൈ�വ� മണിയ�പി��െട െകാലപാതകം

1889. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല പാരി��ി േപാലീസ് േ�ഷനിെല ജീ�് ൈ�വ� ആയി��
മണിയ�പി� എ� ജീവന�ാരെന െകാലെ���ിയത് എ�ാെണ�ം,
അ�മായി ബ�െ�� അേന�ഷണ �േരാഗതി�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാരെ� െകാലപാതകിെയ അറ�് െച�ാ�തി� ��കരമായ
വീ� വ�തായി േബാ���േ�ാ;

(സി) േക�ിെല �തിെയ അറ�് െച��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) മരണെ�� േപാലീ�കാരെ� ��ംബ�ിന് ഗവ�െമ�് എെ�ാെ�
സഹായ�� ന�കിയി�െ��് െവളിവാ�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി�െട �വ��നം .
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1890. �ീ.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) സം�ാന േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി�െട �വ��നം കാര��മമായി
നട��ി� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) അേതാറി�ി �പീകരി�തി�േശഷം ആെക ലഭി� പരാതിക�  എ�  ;  ഇതി�
തീ��ാ�ിയവ എ� ;

(സി) തീ��ാ�ലി� േനരി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ?

െജയിംസ് മാത� എം. എ�. എ �െട അറ�്

1891. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െജയിംസ് മാത� എം.  എ�. എ �െട അറ�ിന് കാരണമായ ����
എ�ാണ്; ഇത് സംബ�ി�് േപാലീസ് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

റാഗിംഗ് േക�ക�

1892. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം സം�ാന�് എ� റാഗിംഗ്
േക�ക� രജി�� െച�ി��്  ;  എ� േപ�െട േപരി� ഏെത�ാം വ��ക�
�കാരമാണ് േക�ക� രജി�� െച�ത് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ കാലയളവി� റാഗിംഗിന് വിേധയരായ വിദ�ാ��ികൾ ആെര�ാം എ�ം
എ� േപ� മരി�െവ�ം അവ� ആെര�ാം എ�ം എ� േപ��് അംഗൈവകല�ം
സംഭവി�െവ�ം അവ� ആെര�ാം എ�ം ആ�െ��ാം എെ�ാെ� സ��ാ�
സഹായം ലഭ�മാ�ിെയ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) റാഗിംഗ് നിയമ��  ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി��തി�  ആഭ��രവ��്
ഉേദ�ാഗ�� വീ� വ���േ�ാ; ഉെ��ി� പരിേശാധി�ാേമാ ;

(ഡി) ഈ കാലയളവി� രജി�� െച�െ�� റാഗിംഗ് േക�കളി� എ�േപെര േകാടതി
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ശി�ി�  ;  ഏെത�ാം േക�കളി�  ആ�െ��ാം എ� ശി� ലഭി� എ�ം
വ��മാ�േമാ ?

�ഡ�്സ് േപാലീസ് �ണി�്

1893. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല എല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� ��കളി�
�ഡ�്സ് േപാലീസ�ണി�് ആരംഭി�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) മ�ല�ിെല േചള�ർ എ.െക.െക.ആ�.എ�്.എസ്.എസ്,  �ള�ർ ഗവഃ
ഹയ�  െസ��ഡറി ��  എ�ിവ എസ്.പി.സി �ണി�ി�േവ�ി അേപ�
ന�കിയി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ ��ക��് എ�് എസ്.പി.സി �ണി�് അ�വദി�െമ�്
െവളിെ���ാേമാ?

നിരീ�ണ�ിന് സി.സി.ടി.വി. ക�ാമറക�

1894. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െസ�സി�ീവ് ഏരിയകളി�  നിരീ�ണ�ിനായി
എ� സി.സി.ടി.വി. ക�ാമറക� �ാപി�ി��്; അവയി� എ�െയ�ം നിലവി�
�വ��ി�ാ���്; നിേയാജക മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ:

(ബി) ക�ാമറക� �ാപി��തി�ം അ�ബ� സാധന�� ഒ���തി�ം ആെക
എ� �പയാണ് ചിലവായെത�ം അതി�  എം.എ�.എ.  എസ്.ഡി.എഫ്.�
നി�ം എ� �ക ലഭ�മായി എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�േ�ാഭ�ി� പെ��� �വ��ക�െ�തിെര േക�ക�

1895. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�് നാളി�വെര �േ�ാഭ�ി� പെ���
എ� സി.പി.ഐ.(എം) �വ��ക�െ�തിെര ആെക എ� േക�ക� രജി��
െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?
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െഹ�േകാ��ബി�മാ�െട ഒഴി�ക�

1896. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  േപാലീസ് െഹ�േകാ��ബി�മാ�െട എ� ഒഴി�ക�
നിലവി� ഉ�്;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� എ��ത� നിലനി��� എ� വിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മത - സാ�ദായിക സംഘടനകളി� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട �വ��നം

1897. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് മത  -  സാ�ദായിക സംഘടനകളി�
�വ��ി��തി�ം,  ഭാരവാഹിത�ം വഹി��തി�ം നിയമപരമായി
അവകാശ�േ�ാ ;എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) േകരള േപാലീസ് ആ�് 2011� അ��ായം '7' െസ�� 86 (1) (e) �ം The

Police  Forces  (Restriction  of  Rights)  Act  -  1966  �ം  PHQ  സ��ല�
08/2012 ഉം, GO (P) 27/2014 P&ARD/7/8/14 �ം ഇ�സംബ�ി�് എ�ാണ്
�തിപാദി�ിരി��െത�് െവളിെ���േമാ ;

(സി) േകരള േപാലീസ് അേസാസിേയഷ�  സം�ാന ജനറ�െസ��റി�ം
തി�വന��രം സി�ി �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷനിെല സിവി�  േപാലീസ്
ഓഫീസ�മായ �ീ. ജി. ആ�. അജിത് (CPO - 4324) തി�വന��രം കവടിയാ�
2793-� ന�� എ�.എസ്.എസ് കരേയാഗം െസ��റിയായി �വ��ി��ത്
സംബ�ി� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) പ� �ശ�മാധ�മ�ളി�  ഇ� സംബ�ി�വ� വാ���െട�ം േരഖാ�ലം
േപാലീസ് േമധാവി�് ലഭി� പരാതി�െട�ം അടി�ാന�ി�  അഡീഷണ�
ഡയറ��  ജനറ�  ഓഫ് േപാലീസ്  (ഇ�ലിജ�സ്)  അേന�ഷണം നട�ി
റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഇ) �ീ.  ജി.  ആ�. അജി�് ഔേദ�ാഗിക പദവി ��പേയാഗം െച�െകാ�്
എ�.എസ്.എസ് െ� ഇല�നി�  തെ� എതി�ഭാഗ��വെര
ഭീഷണിെ���ിയതാ�ം,  ഒ� േപാലീ�കാരെ� ഭാര�െയ േഫാണി�  വിളി�്
ഭീഷണിെ���ിയതാ�ം കാണി�് തി�വന��രം സി�ി േപാലീസ് േമധാവി�്
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പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ ; എ�ി� എ�ാണ് ;
(എഫ്)ഇ�സംബ�ി� എ�നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�െത�ം നടപടി

സ�ീകരി�ിെ��ി� എ�െകാെ��ം അറിയി�േമാ ?

മത പരിവർ�നം

1898. �ീ.സാ� േപാ�
,, പി.ടി.എ. റഹീം
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ീയവ��രണ�ിന് ആ�ം ��� നടപടിക�  നി��ാഹെ���ാ�
ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) ഭരണഘടന�െട അ�േ�ദം  25  പരസ�മായി ലംഘി�� സംഭവ�െള
നിരീ�ി��േ�ാ;

(സി) മതനിരേപ�ത ഉയ��ി�ിടി�ാ�ം അതിെനതിരാ�� െവ�വിളിക�
തടയാ�ം സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

ബി.എ. �ഹ�ദ് ��ി�െട ��� തീെവ�് നശി�ി� സംഭവം

1899. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015  ജ�വരി മാസ�ി�  കാസ�േഗാഡ് െച�രി� സ�േദശി�ം
ഐ.എ�.എ�  െച�രി� ശാഖ െസ��റി�ം പാചക�ാര�മായ ബി.എ.

�ഹ�ദ് ��ി�െട ��� തീെവ�് നശി�ി� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ;  ആെരാെ�യാണ് �തിക�;
വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ാ �തികെള�ം പിടി�ടിയി�േ�ാ;  ഏെത�ി�ം �തിെയ ഇനി
പിടികി�ാ�േ�ാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

എം.എസ്.പി. െബ�ാലിയനി� ൈ�വ� നിയമനം

1900. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എം.എസ്.പി.  െബ�ാലിയനി�  ൈ�വ�മാ�െട റാ�് ലി�ിൽ നി�ം
എ�േപ��് നിയമനം ന�കി ;

(ബി) നിലവി� എ� ഒഴി�ക�െ��ം െവളിെ���േമാ ;

(സി) എം.എസ്.പി ബ�ാലിയ� ൈ�വ� േപാ�ി� ��തായി എ� ത�ികകളാണ്
��ി�െ��ി��ത്  ;  അതിെന �ട��് എ� േപ���ടി നിയമന
സാധ�ത�െ��് െവളിെ���േമാ ?

ഘ� വാപസി

1901. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ി�ം ഘ� വാപസി എ� േപരി� മതപരിവ��ന
�മ��  നട�ത് സംബ�ി�് ആെര�ി�ം പരാതിക�  ന��കേയാ
േക�ക� രജി�� െച�കേയാ ഉ�ായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

ബാ� േകാഴ വിവാദം

1902. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബാ� േകാഴ വിവാദ��മായി ബ�െ��് എ� േക�കളാണ്
രജി�� െച�ി��ത്എ�് വ��മാ�േമാ?

വ�ന, ത�ി�് േക�ക�

1903. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.വി.െച�ാമരാ��
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ന�ം ത�ി�ം സംബ�ി� േക�ക�  വ��ി�വ��േ�ാ  :  എ�ിൽ
കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) നിരവധി േക�ക�  റിേ�ാ�� െച�െ���െ��ി�ം �തിക�  ഏെറ�ം
ശി�ി�െ���ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(സി) ത�ി�കാ�െട �േലാഭന�ളി�  അകെ�ടാതിരി��തിന് ജന�ളി�
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അവേബാധം ഉ�ാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ  ;  െപാ�ജന���ിടയി�
ത�ി�കാ��് സ�ീകാര�ത ലഭി�ാതിരി�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) ഇ�രം േക�കളി�  �തിയ െതളി�ക�  �റ�വ�ാ�ം അവ
അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി പരിഗണി�െ�ടാെത േപാ�� �ിതിവിേശഷം
പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� നി�്െമ�െ�� േസവനം

1904. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, �ി.�. ��വിള
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� എ��വ��് െമ�െ�� േസവനം ലഭ�മാ��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട ൈദനംദിന �വ��ന��  നിരീ�ി��തിന്
�േത�ക സംവിധാനം ഉ�ാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല�� പരാതി�ാ��് ലഭി�� േസവനം
സംബ�ി�് അവ�െട അഭി�ായം േശഖരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

േപാലീസ് േകാ��ബി�മാ�െട ഒഴി�ക�.

1905. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം േപാലീസ് വ��ി�  േകാ��ബി�മാ�െട എ�
ഒഴി�ക��ായി�െ��് പറയാേമാ;

(ബി) 2013-14  വ�ഷെ� ഒഴി�ക�  എ�യായി��െവ�ം അതി� എ�േപ��്
നിയമനം ന�കിെയ�ം പറയാേമാ;

(സി) ഒഴി�ക� ���മാ�ം നിക�ിയിെ��ി� അതി�� കാരണ�� പറയാേമാ;

(ഡി) ഈ വ�ഷെ� ഒഴി�ക�  ���മാ�ം നിക��തി�ം അ��വ�ഷം
ഉ�ാേയ�ാ�� ഒഴി�ക�  ����ി നി�യി�് നിയമനം നട��തി��ളള
നടപടിക� സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ?
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സദാചാര ��ാ ആ�മണം

1906. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നാളി�വെരയായി എ�
സദാചാര ��ാ ആ�മണേ��ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ�ഷം തിരി��
കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ടി േക�കളി�  എ�െയ��ി�  അേന�ഷണം ���ിയാ�ി ��പ�ം
േകാടതിയി� സമ��ി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം േക�കളി� ഒ�ിലധികം തവണ �തികളായവെര കെ��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� അവ�െട േപ�വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

േറഷ� കാ�ഡ് ����തിന് നിലനി��� അപാകതക�മായി ബ�െ�� സമരം

1907. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കാ�ഡ് ����തിന് നിലനി��� അപാകതക�
പരിഹരി�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�് സി.പി.ഐ(എം)െ� േന�ത��ി�
സം�ാനെ� എ� വിേ�ജ് ആഫീ�ക��് ��ി� സമരം നട�;

(ബി) വിേ�ജ് ആഫീ�ക��് ��ി�  സി.പി.ഐ(എം)  ആഹ�ാനം അ�സരി�്
സമര�ി�  പെ���വ�െട എ�ം േപാലീസ് േശഖരി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ
എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ച� േബാസിെ� െകാലപാതകം

1908. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യി�  �ര�ാ ജീവന�ാരനായി�� ച�േബാസിെന
െകാലെ���ിയ േകസി�  ആഭ��ര വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകസി� �തിയായ നിസാമിെന ര�ി��തി�േവ�ി �ിമിന� ച��കാര��
പല നടപടിക�ം േപാലീസ് സ�ീകരി�ി�ിെ�� പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െകാലേ��മായി ബ�െ��് പല െതളി�ക�ം നശി�ി�െ��തായ വ�തക�
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��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) �തിെയ ര�ി��തിന് ചില ഉയ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� ഇടെപ�െവ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) �തി�െട േമ�  കാ� നിയമം �മ�ാതിരി�വാ��ായ സാഹചര���
െവളിെ���ാേമാ;

(എഫ്)ച�േബാസിെ� െകാലപാതകം ഗൗരവമായി അേന�ഷി�് ��വാളി�്
നിയമാ�സരണ�� ശി� ഉറ�ാ�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് വ��് േഷാ�ക�

1909. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� േപാലീസ് വ��് േഷാ�ക� ഉ�്; എവിെടെയ�ാം �ിതി
െച�� ;

(ബി) ��ത വ��്േഷാ�കളി� ആവശ��ിന് െമ�ാനി�ക�ം മ�് സംവിധാന��ം
നിലവി�േ�ാ;

(സി) ��ത വ��് േഷാ�ക�െട �മതലക�  നിലവി�  നി�ി�മാ�ിയി�ളളത്
ആരിലാണ്;

(ഡി) െമ�ാനി�ിേനാ,  െമ�ാനി�് ഡിേ�ാമ ഉളളവ�േ�ാ വ��് േഷാ�ക�െട
�മതല ന���തി�ം അതിെ� േമ�േനാ�ം ഉയ�� േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ���് ന���തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(ഇ) നിലവിെല വ�ക് േഷാ�കളി� അവശ�ം സംവിധാന�� ഉെ��ി� േപാലീസ്
വാഹന��  �റ�യ�് പണിക�  െച�ിേ��ി വ��തിെ� കാരണ��
െവളിെ���േമാ?

സിപിെഎ(എം) �വ��കെര െകാലെ���ിയ സംഭവ��

1910. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, ടി.വി.രാേജഷ്
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സിപിെഎ(എം)  �വ��കെര ആ�.എസ്.എസ്.
�വ��കർ െകാലെ���ിയ സംഭവ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സിപിെഎ(എം)െ� എ� �വ��ക� ആ�.എസ്.എസ്. ഉ�െ�െട�ളള വിവിധ
സംഘടനക�െട �ിമിന�കളാ�  െകാലെച�െ��ക��ായി�െ��്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സിപിഐ(എം)  �വ��ക�െ�തിെര ഉ�ായ െകാലപാതക �മ��
എ�;ഏെത�ാം േക�കളി�  എ� �തിക�  ഇനി�ം അറ� െച�െ�ടാ�
ബാ�ി നി��്,  എ� േക�കളി�  ��വാളിക�  ശി�ി�െ�ടാ�  ബാ�ി
നി��്എ�ീ വിശദാംശ�� ലഭ�മാേണാ;

(ഡി) ആ�.എസ്.എസ്.  സംഘെ� നില�് നി��ാ�  നി��മായ �വ��നം
ഉറ�ാ�ാേമാ?

മാനവീയം വീഥി

1911. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െവ�യ�ല�് �പം ന�കിയ മാനവീയം വീഥിയിൽ ���
വാഹന��  പാ�� െച�ം സാ�ഹിക വി���െട താവളമാ�ി മാ�ി�ം
സാം�ാരിക പരിപാടിക�  നട��തിന് വിഘാതം ��ി�
വ��തിെന�റി�േന�ഷി�ാേമാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി�് മാനവീയം വീഥി സംര�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇവിെട
േപാലീസിെ� �ിരം പേ�ാളിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ാേമാ?

ഇരി�ി േപാലീസ് േ�ഷ� വിഭജി�് കാ�യ�ാട് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

1912. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ി േപാലീസ് േ�ഷ�  വിഭജി�് കാ�യ�ാട് ആ�ാനമായി �ഴ��്,
തി�േ�രി പ�ായ�കെള ഉ�െ���ി േപാലീസ് േ�ഷ� �പീകരി�ണെമ�
ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാം;
കാ�യ�ാട് േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി�ാ�  അടിയ�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?
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പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിടം

1913. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല പരിയാരം െമഡി��  േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷന്
സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�െമ� ആഭ��ര വ��്
മ�ി�െട ഉറ�ി�േമ� എെ�ാെ� �ട�നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;

(ബി) െമഡി��  േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷെ� നിലവി�� േശാചനീയാവ�
പരിഗണി�് കട���ി വിേ�ജി�  സ�േ� ന��  272�  പഴയ ടി.ബി  .

സാനിേ�ാറിയ�ി� നി�ം �ലം ലഭ�മാ�ി േപാലീസ് േ�ഷ�ം ക�ാ�േ��ം
നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

ആല�ഴ പ�ണ�ിെല സാ�ഹ�വി��െര അമർ� െച�ാൻ നടപടി

1914. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ പ�ണ�ി� കഴി� ര�വ�ഷ�ി��ി� സാ�ഹ�വി���െട�ം
��ക�െട�ം േന�ത��ി� എ� ആ�മണ�� ഉ�ായി;  എ� േക�ക�
രജി�� െച�ി��്; എ� �തികെള അറ�െച�ി��്;

(ബി) സാ�ഹ� വി��,  ��ാ ആ�മണ�ളി�  എ�േപ�  മരണെ��ി��്;
എ�േപ��് പരിേ��ി��്;  എ� വീ�ക�  അ�മി�െ��ി��്;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ചില േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��  ഈ അ�മണ�ളിെല �തികെള
സംര�ി��തായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി�
എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�റിയി�േമാ ;

(ഡി) ആല�ഴ പ�ണ�ിെല സാ�ഹ� വി�� ��ാ മാഫിയ സംഘ�െള അമ��
െച��തിന് ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

��� പാവറ�ിയിെല സി.പി.ഐ (എം) �വ��ക�െട െകാലപാതകം

1915. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��� പാവറ�ിയിെല സി.പി.ഐ (എം) �വ��കരായി�� ഒ� വീ�ിെല ര�്
സേഹാദര�� (�ജീബ് റ�ാ�, ഷിഹാബ്)  ആ�.എസ്.എസ് �ിമിന�കളാ�
െകാലെച�െ�� സംഭവ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�.എസ്.എസ് �ിമിന�ക�  2005-�  െകാലെച� �ജീബ് റ�ാെ�
സേഹാദര�  ഷിഹാബിെന െകാല െച� സംഭവം സംബ�ി� േപാലീസ്
അേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) ഒ� വീ�ിെല സി.പി.ഐ  (എം)  �വ��കരായി�� ര�് സേഹാദര��
ആ�.എസ്.എസ് �ിമിന�കളാ�  െകാല െച�െ�� സംഭവം സംബ�ി�്
അേന�ഷി�ാ�  �േത�ക അേന�ഷണ സംഘെ� നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  എ�ാ
�തികെള�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ?

വി�ിം േകാ��േസഷ� �ീം

1916. �ീ.െക.െക.ജയച��
,, ടി.വി.രാേജഷ്
,, പി.�ീരാമ���
,, െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി�ിം േകാ��േസഷ�  �ീം ഫ�് വിനിേയാഗം സംബ�ി� വ�വ�ക�
വിശദമാ�ാേമാ;  ഇതിനായി നട�് വർഷം ബജ�ി�  വകയി��ിയ �ക
എ�െയ� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പീഡിത�െട ആ�ിത��് ന�പരിഹാരം ന���ത് സംബ�ി� മാനദ�ം
െവളിെ���ാേമാ;  ഏെത�ാം തര�ി�� പീഡിതരാണ് ന�പരിഹാര�ിന്
അ�ഹരായി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് എ� പീഡിത��ം ആ�ിത��ം ജീവ�  ന�െ��വർ�ം
അ�ഹതെ�� വി�ിം േകാ��േസഷ�  ന��വാ�  ബാ�ി നി�െ��
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം തര�ി� പീഡി�ി�െ�� ഇരക��ാണ് ഇതിനകം ന�പരിഹാരം
ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

നിേരാധിത ഉ�����െട വി�പന തട��തിന് നടപടിക�

1917. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��, േകാേളജ് പരിസര�ളി�  നിേരാധിത ഉ�����െട വി�പന�ം
മദ�മയ�മ��് വി�പന�ം ക�ശനമായി തട��തിന് സ�ീകരി�വ��
നടപടിക� എെ��ാം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ിക��് ക�ാവ്,  മയ�മ��്,  മ�് നിേരാധിത ഉ�����
എ�ിവ വി�പന നട�ിയതിെ� േപരി� 2014-� എ� േക�ക� രജി��
െച�ി��്;  എ�േപ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്;  ജി�തിരി�് വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക��് ക�ാവ്,  മയ�മ��്,  മ�് നിേരാധിത ഉ�പ��� ഇവ
എ�ി�് െകാ���വെര കെ���തി�ം അമ�� െച��തിനായി �േത�ക
��ാഡിെന നിയമി�േമാ?

സാ�ഹ� വി���വ��ന�� (തടയ�) ആ�്

1918. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

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

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

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

എടേ�രി ജമീല െകാലപാതക േകസ്

1919. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല എടേ�രിയി� 2001 െസ�ംബ� 8ന് െകാലെച�െ��
ജമീല�െട െകാലയാളിെയ കെ���തിൽ േപാലീസ് ���
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പരാജയമാെണ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) യഥാ�� �തിെയ കെ��ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത േകസിെല �തിെയ കെ���തി�� അേന�ഷണ �മതല മെററാ�
ഏജ�സിെയ ഏ��ി��കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനം

1920. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനം എ�ാ േ�ഷ�കളി�ം നട�ിലാ��തിന്
നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�ജന�േളാട് സൗഹാ��പരമായി ഇടെപ��തി�ം നാ�ി�  സമാധാനം
നിലനി���തി�ം േപാലീസ് േസനയിെല എ�ാ അംഗ���ം വ�ഷം േതാ�ം
�േത�ക െ�യിനിംഗ് ന���തിന് നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(സി) േപാലീസ് േസനെയ ശ�ിെ���ി ��ത� ജനസൗ�ദമാ��തി�ം �ിമിന�
പ�ാ�ല�� േപാലീ�കാെര കെ��ി ശി�ി��തി�ം,  �ിതല
പ�ായ�ക�െട സഹകരണേ�ാെട േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട �വ��നം
കാര��മമാ��തി�ം നടപടിക� ഉ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�േകാ� േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിടനി��ാണം

1921. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�െ�� എ�േകാ�  േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം
നി��ി��തിന് �മി ലഭ�മാ�ി ഉ�രവായത് എ�ാണ് ;

(ബി) ��ത �ല�് േപാലീസ് േ�ഷന് െക�ിടം നി��ി�ാ�  നടപടിക�
സ�ീകരി��തിനാ�� എം.എ�.എ �െട ക�് ആഭ��ര മ�ി�െട
ശിപാ�ശേയാെട േകരള േപാലീസ് ഹൗസിംഗ് ക����  േകാ��േറഷ�
അധികാരിക��് ലഭി�ത് എ�ാണ് ;

(സി) ��ത ക�ിേ�� സ�ീകരി� �ട� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

കായം�ളം േപാലീസ് േ�ഷ�െറ മതി�
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1922. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം  -  െക പി േറാഡ് വീതി��� പ�തി�െട ഭാഗമായി കായം�ളം
േപാലീസ് േ�ഷ�െറ മതി�  െപാളി�്മാ�� �വ��ന��  എേ��്
ആരംഭി�ാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

ആഭ��ര വ��് �ാപി� ക�ാമറക�

1923. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം ആഭ��ര വ��്
േറാ�ക�/േപാലീസ് േ�ഷ�ക�/മ�് �ല�� എ�ിവിട�ളിൽ ഏെത�ാം
ക�നിക�െട എ� ക�ാമറക� �ാപി�; ഇതിനായി എ� �ക ഓേരാ വ�ഷ�ം
െചലവാ�ി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി�  നിലവി�  �വ��ന�മമാ�� ക�ാമറക�  എ�െയ�ം
�വ��നരഹിതമായവ എ�െയ�ം ജി�തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�ാമറക�  �ാപി��തി�ം അ����ണി നട��തി�ം വീ�കേളാ കരാ�
ലംഘനേമാ നട�ിയവ�/�ാപന��  ആെര�ാം;  ഇവ�െ�തിെര എ�്
നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം ക�ാമറകളി�െട ൈ�വർമാ�െട അതിേവഗം അട��� എ�
േക�ക�  ഈ കാലയളവി�  രജി��  െച�;  ആയ��കാരം എ� �ക
പിഴയിന�ി�  ഈടാ�ി;  കാബിന�്,  ഐ.എ.എസ്.,  ഐ.പി.എസ്.,  റാ��
ആെരാെ� ഇ�ര�ി� പിഴയട�; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഇരവി�ളം നാഷണ� പാ��ിെല (രാജമല) ഗതാഗത���്

1924. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരവി�ളം നാഷണ� പാ��ിെല  (രാജമല) ഗതാഗത���ിെന സംബ�ി�്
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത് ;
(സി) ഇെ��ി�  ഗതാഗത���് ഫല�ദമായി പരിഹരി�ാ�  ഡി.�ി.പി.സി.�െട

സഹകരണം േത�േമാ ;
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(ഡി) അെ��ി� വാഹനപാ��ിംഗ് നിര�് 10 �പേയാ 15 �പേയാ ആ�ി ���ി
��പരിഹാരം േത�േമാ; വ��മാ�േമാ ?

ടി�� േലാറിക�െട അമിത േവഗത

1925. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ടി��  േലാറികളിടി��ായി��
അപകടമരണ��െട എ�ം വാ�ഷിക �മ�ി� ജി� തിരി�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ടി��  േലാറിക�െട അമിത േവഗത നിയ�ി��തിനായി േപാലീസിെ�
ഭാഗ�നി�� സംവിധാന��  /�മീകരണ��  എെ��ാെമ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവി�� സംവിധാന��  ഫല�ദമാേണാെയ�് വിലയി���
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ആഭ��ര വ��ിെല വാഹന��

1926. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഭ��ര വ��ി�, കാ�, ജീ�്, ബ�് �ട�ിയ വാഹന�� എ� എ�ം വീതം
ഉ�്,  ഇ��ം വാഹന���് എ� ൈ�വ�മാ�  സ��ീസി� ഉ�് എ�ീ
വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പല സമയ�ളി�ം ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ് ഇ�ാ� േപാലീ�കാരാണ്
വാഹന�� ഓടി��ത് എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഒഴി�കിട�� ൈ�വ�മാ�െട ത�ിക നിക��തിന് എ� നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��െത� വിശദമാ�ാേമാ ?

േക�ക� പി�വലി��തിനാ�� നിരാേ�പ പ�ം

1927. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�് നാളി�വെര എ� േപാലീസ് േക�ക�,
ൈ�ം �ാ�് േക�ക�, വിജില�സ് േക�ക�  എ�ിവ
പി�വലി��തിനായി സ��ാ�  നിരാേ�പ പ�ം ന�കിെയ�്

63 of 119 Tuesday 10 March 2015 11:20 AM



വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േക�ക� പി�വലി�് േകാടതി നടപടിക� ���ീകരി�െവ�്
െവളിെ���ാേമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക��

1928. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നട� രാ�ീയ
െകാലപാതക�ളിൽ ഏെത�ാം രാ�ീയ പാ��ിക�മായി ബ�െ��വരാണ്
െകാലെച�െ��ത്  ;  ഓേരാ െകാലപാതക�മായി ബ�െ��് അറ�്
െച�െ��വ�  ഏത് രാ�ീയ പാ��ി�മായി ബ�െ��വരാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) രാ�ീയ െകാലപാതക�െള �ട���ായ അനി� സംഭവ�ളി� നാശന�ം
സംഭവി� ��ംബ�� ഓേരാ േകസി�ം എ� വീതമാണ് ;

(സി) ഏെത�ാം െകാലപാതക സംഭവ�െള �ട��ാണ് േപാലീസിെ� നി�ിയത��ം
മ�ം കാരണ�ാ� ആ �േദശ�് അനി� സംഭവ�� ഉ�ായി��ായി��ത്
;

(ഡി) ടി.  പി.  ച�േശഖര�  വധെ��ട��് അ�� ദിവസ�ളി�  വടകര
താ��ി�  എ� വീ�ക��് േനെര ആ�മണ��ം അതി�  നാശന���ം
ഉ�ായി��തായി പരാതിക��ായി�� ; വിശദമാ�ാേമാ ?

ചാല�ടി അഹബ്ഇ�ാഹിമിെ� െകാലപാതകം

1929. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി ��റ�ി� വീ�ി� സ�ദ് ഇ�ാഹിമിെ� മക� അഹബ് ഇ�ാഹിം
ബാം��  േസാലേഡവനഹ�ി ആചാര� േപാളിെട�ിക് േകാേളജി�
പഠി�െകാ�ിരിെ�, റാഗിംഗി�ം ആ�മണ�ി�ം വിേധയനായി 10-8-2014-�
മരണെ���മായി ബ�െ��് േകസ് രജി��  െച�കേയാ,  അേന�ഷണം
നട�കേയാ െച�ി�േ�ാ ;

(ബി) അേന�ഷണം ആവശ�െ��് അഹബിെ� മാതാപിതാ�� സമ��ി� പരാതിയി�
എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത് ;

(സി) അഹബിെ� െകാലപാതകം അേന�ഷി��തി�ം ���ാെര ശി�ി��തി�ം
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ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

എട�ാ� - േകാേലാള�് നിേ�പ��ി�്

1930. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എട�ാ�  -  േകാേലാള�് നിേ�പ��ി�് സംബ�ി� അേന�ഷണം
നീ�േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈ�ം ന�� 554/10 �ത� 590/10 വെര CBCID (EOW) KKD (Now MPM

Cr. branch DYSP) ആയി�� േകസിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ അേന�ഷണം എേ�ാ� ���ിയാ�ാ� കഴി�ം ;
(ഡി) ആയിര�ണ�ിന് സാധാരണ�ാരായ നിേ�പക�െട എ�ാ സ�ാദ��ം

ന�െ�� ഈ േകസ് സംബ�ി�� അേന�ഷണം അകാരണമായി
നീ�േപാ��ത് അവസാനി�ി�് അേന�ഷണം �തഗതിയി� ���ിയാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

േപരാ� േ�ാ�് പ�ായ�് ഓഫീസി� അതി�മി� കയറിയ േകസ്

1931. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപരാ� േ�ാ�് പ�ായ�് ഓഫീസി� ഭരണ സമിതി േയാഗം നട�േ�ാ�
അതി�മി� കയറിയ�മായി ബ�െ��് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാെയ�്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ�ി� ആരാണ് പരാതി ന�ിയെത� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് േപാലീസ് േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�
േകസ് രജി�� െച�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത സംഭവ�ിൽ ആ�െടെയാെ� േപരിലാണ് േക�് എ��ി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഏെത�ാം വ��് േച��ാണ് േകസ് എ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

�തിക� ഏത് സംഘടനയി� ഉ�െ��താണ് എ�ം െവളിെ���േമാ?

േ�ാമിസറി േനാ�ക�ം �ാ�് െച�് ലീ�ക�ം ��പേയാഗം െച�� ന� ജനേറഷ�
ബാ�ക�ം സഹകരണ സംഘ��ം
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1932. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പണം കടംെകാ��് ���റായി െസക�രി�ിെയ�േപരി� വാ�� േ�ാമിസറി
േനാ�ക�ം �ാ�് െച�് ലീ�ക�ം ��പേയാഗം െച�� േ�ഡ് മാഫിയ
സംഘ�� െച� വ�� �വ��ന��� സമാനമായി സം�ാനെ� ന�
ജനേറഷ�  ബാ�ക�ം ചില സഹകരണ സംഘ��ം �വ��ി� വ��ത്
സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് സം�ാന ആഭ��ര വ��ി�ം ഇ�ലിജ�സി�ം കഴി�
െകാ�ം  (2014)  എ� പരാതിക�  ലഭി�െവ�ം ഈ പരാതികളിേ��  എ�
നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ന� ജനേറഷ� ബാ�കളി� നി�ം സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�കളി� നി�ം
വാ� എ��േ�ാ� ���റായി വാ�� െച�് ലീ�ക� വാ��ാരനറിയാെത
കള�നയ�് വ�ി െച�ാ�ി േകാടതികളി�  േകസ് ഫയ�  െച�
വ��തിെന�റി�േന�ഷി�ാേമാ;ഇ�രം ��തരമായ ���ത���
െച��വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�ാ� ബ�െ��വ��് നി�േദശം
ന�കാേമാ?

(ഡി) ഇ�രം ��തരമായ ���ത���  െച��വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി
സ�ീകരി�ാ� ബ�െ��വ��് നി�േദശം ന�കാേമാ?

മ�നാട� െതാഴിലാളിക� ഉ�െ�� ���ത���

1933. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ�നാട�  െതാഴിലാളിക�  ഉ�െ�� ���ത���
വ��ി�വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ�നാട�  െതാഴിലാളിക��ിടയിെല �ിമിന�കെള നിരീ�ി��തി�ം
കെ���തി�ം ആഭ��ര വ��് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി���്;
വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) മ�നാട�  െതാഴിലാളിക��ം ��ംബ���െമതിെര�� അതി�മ��
റിേ�ാ��് െച��തി�ം നടപടിെയ���തി�ം എെ��ി�ം �േത�ക
സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ാെയ�ി�  അവ��ിടയിെല �ിമിന�കെള കെ���തി�ം ഈ
വിഭാഗ�ി� േനെര�� അതി�മ��  തട��തി�മായി �േത�ക
സംവിധാനം ഒ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?
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രാ�ീയ െകാലപാതക��

1934. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടി.പി.  ച�േശഖര�  െകാലപാതക സംഭവ�ി�േശഷം സം�ാന�് എ�
രാ�ീയ െകാലപാതക സംഭവ��  ഉ�ായി��്;  ഏെത�ാം രാ�ീയ
പാ��ിക�മായി ബ�െ��വരാണ് െകാല െച�െപ�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ടി.പി.  ച�േശഖര�  െകാലപാതകെ� �ട��് അേ�ഹ�ിെ� വസതി
സ��ശനം നട�ിയ േക� സം�ാന മ�ിമാ�  ആെരാെ�യായി��;

ആഭ��ര മ�ി എ� തവണ സ��ശനം നട�ി;
(സി) ഇതി�േശഷ��ായ രാ�ീയ െകാലപാതക സംഭവ�ളി�  െകാല

െച�െ��വ�െട ഓേരാ��െട�ം വസതിയി� ഏെത�ാം േക� സം�ാന
മ�ിമാ� എ� തവണ വീതം സ��ശനം നട�ക��ായി; വിശദമാ�ാേമാ;

േപാലീസി�ം �ിമിന�ക��മിടയി� ഇടനില�ാ�

1935. �ീ.എം.എ.േബബി
േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േക�ക�  ഒ��ി തീ��ാ�ം അ�ിമറി�ാ�ം േപാലീസി�ം
�ിമിന�ക��മിടയി� ഇടനില�ാ� �വ��ി��തായി വിവിരം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇടനില�ാ� വഴി ൈക�ലി വാ�ി േകസിെല �തികെള വി�യ� സംഭവ��
ഏെത�ാമാണ് റിേ�ാ��് െച�െ��ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ഇടപാ�കളി� ���ാരായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��മാെര�ം അവ��്
�� നി��� ഉ�തെര�ം നിയമ�ിെ� ��ി� െകാ�വരാ�ം ശി�ി�ാ�ം
ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) ത�ി�കാരിയായ കവിതാപി��െട ഇടനിലയി�  േപാലീ�കാ�  ൈക�ലി
വാ�ി മയ�മ��് േകസ് �തികെള വി�യ� സംഭവം റിേ�ാ�� െച�െ��തി�
േശഷം സ�ീകരി� നടപടിക�  വിശദമാ�ാേമാ;  ഇത് സംബ�മായ
രഹസ�ാേന�ഷണ റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?
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കളമേ�രി, കടകംപ�ി �മിത�ി�് േകസ്

1936. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, എസ്.ശർ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കളമേ�രി,  കടകംപ�ി �മിത�ി�് േക�ി�  സെ��ഡ് െച�െ��വെര�;

അവരിൽ ആെരെയ�ി�ം സ��ീസി�  തിരിെക �േവശി�ി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ത�ി�മായി ബ�െ�� േരഖക�ം െതളി�ക�ം നശി�ി�െ��താ��
വാ��ക�  ശരിയാേണാ;  ഇ�ാര�ം സി.ബി.ഐ.�െട
��യി�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) അേന�ഷണസംഘ�ിനാവശ�മായ എെ��ാം സഹായ��  സ��ാ�
ന�കിയി��്?

ഓ�േറഷ� �േബര

1937. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ�  �േബര�മായി ബ�െ��് എ� േക�കളാണ് സം�ാന�്
ഇതിനകം രജി�� െച�ി��ത് ;

(ബി) ഈ േക�കളിെല�ാം �ടി എ� േപ� �തികളായി��് ;
(സി) എ� േക�കളി� േകാടതിയി� ��പ�ം സമ��ി�ി��് ;
(ഡി) ഓ�േറഷ�  �േബര�െട േപരി�  ഇേ�ാ�ം നടപടിക�  �ട��േ�ാ  ;

വ��മാ�ാേമാ ?

��മംഗലം േപാലീസ് േ�ഷ�

1938. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മംഗലം േപാലീസ് േ�ഷ�  െക�ിടം നി��ി��ത് സംബ�ി�
�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?
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ച�േബാസ് െകാലപാതക േകസ്

1939. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�േബാസ് െകാലപാതക േക�ി�  �തി നിഷാമിെന േപാലീസിെ�
തല���വ� സഹായി�ി��തായ ആേരാപണം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

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

ഓ�േറഷ� �ര�ാ നടപടി

1940. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ�  �ര�ാ നടപടിക�െട ഭാഗമായി കായം�ളം,  കരീല�ള�ര,

വ�ി��്, മാേവലി�ര, കനക��് േപാലീസ് േ�ഷ� അതി��ികളി� എ�
��ാ മാഫിയ സംഘ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;  ഇതി�  �ീക�െ�തിെര നട�് അ�മ��െട എ�ം
തരംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

�മസമാധാന പരിപാലന �മതല�ം ��ാേന�ഷണ �മതല�ം �േത�കമാ��

1941. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, േതറ�ി� രാമ���
,, �ഡി �യിസ്
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മസമാധാന പരിപാലന �മതല�ം ��ാേന�ഷണ �മതല�ം
�േത�കമാ��തിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിന് എെ��ാം േക� സഹായ�ളാണ് ലഭി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

ച�േബാസ് വധേ�സ്
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1942. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, പി.�ീരാമ���
,, എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�േബാസ് വധേ�സ് അ�ിമറി�ാ� ഉ�ത ഭരണ േന�ത�ം ഇടെപ�െവ�
െവളിെ���ലിെ� അടി�ാന�ി� ഇേത��ി സമ� അേന�ഷണം നട�ാ�
ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) േകസ് അ�ിമറി�ാ�  രാ�ീയ �ഢാേലാചന നട�ി�േ�ാ:  എ�ി�
ആെരാെ�യാണ് �ഡാേലാചന നട�ിയെത�് അേന�ഷി�േമാ;

(സി) ച�േബാസിെ� ര�ം �ര� വ�ം ഉ�െ�െട,  േകസിെല ��ധാന
െതളി�കെള�ാം നശി�ി�െ��താ�� റിേ�ാ��ക�  അേന�ഷണ
വിേധയമാ�േമാ;

(ഡി) െകാലയാളി നിസാമിെ� ഭാര�െ�തിെര െതളി�ക�  ഉ�ായി�ം
േകെസ��ാതി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ആദ� നാ�കളി�  തെ� മരണെമാഴി എ��ാതി��ത് �തിെയ
സഹായി�ാ�� �ഢാേലാചന�െട ഭാഗമായി�ാേണാെയ� കാര�ം
അേന�ഷണസംഘം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(എഫ്)�തി ൈകവശം െവ�ി�� േതാ�് കെ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ജി) സംഭവ�ി�േശഷ�� �തി�െട�ം ഇടനില�ാ�െട�ം
�ഢാേലാചന�ാ�െട�ം േഫാ�േകാ�കെള�റി�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

സംഭവെ� �ട��് ��രിെല�ിയ മ�ിമാ�ം ഉ�ത
േപാലീ�േദ�ാഗ��ാ�ം ആെരാെ�യായി��;  നട�ിയ ച��ക�
എെ��ാമായി��; വിശദമാ�േമാ ?

ച�േബാസ് വധേ�സ്

1943. �ീ.െക.രാധാ���
,, ജി.�ധാകര�
,, ��ഷ� കട��ി
,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ച�േബാസ് വധേ�സ് അേന�ഷണം നട�� േപാലീസ്, �ട�ം �തേല �തി
നിസാമിെന ര�ി�ാ�  �മി�താ�� ��ത�  െതളി�ക�
�റ�വ�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിസാമിെനതിരാ�� �മിന�  േക�ക�െട �ാഥമിക റിേ�ാ��്
ആവശ�െ��െകാ�� ക�് ��ിവ�െ���ം ആവശ�ം യഥാസമയം
അവഗണി�െ���ം സംബ�ി�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(സി) വധ�മം ഉ�െ�െട�� ���ത��� േച��് കാ� �മ�ാ�� അേപ�
ന�കാ� താമസം േനരി�തിെ� കാരണം എ�ായി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ച�േബാസിെ� വ�ം േശഖരി��തി�ം മരണെമാഴി എ���തി�ം ഉ�ായ
വീ�ക�  അേന�ഷി�ി�േ�ാ;  േപാലീസ് ക�ഡിയി�  വാ�ിയ നിസാ�മായി
ബാം�രി�ം തി�െന�േവലിയി�ം െതളിെവ��് യാ� നട�ിയതിെ� പി�ിെല
��ഹതക� അേന�ഷണ വിേധയമാ�േമാ?

ജാതിേ�� വിളി�് ആേ�പി�തിന് േകസ്

1944. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.സി,  എസ്.ടി വിഭാഗ�ി�െ��വെര ജാതിേ�� വിളി�്
ആേ�പി��ിെ� േപരിൽ സം�ാന�് എ� േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര പരാതി ലഭി�ി��്; എ�േപ�െ�തിെര േകസ് രജി��
െച�;  എ�േപ�െ�തിെര വ��് തല നടപടി സ�ീകരി�ി��്;  വിശദാംശ��
വ��മാ�േമാ?

(ബി) എസ്.സി,എസ്.ടി വിഭാഗ�ി�െ��വെര ജാതിേ�� വിളി�്
ആേ�പി��ിെ� േപരിൽ സം�ാന�് എ� സർ�ാർ
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര പരാതി ലഭി�ി��്; എ�േപ�െ�തിെര േകസ് രജി��
െച�;  എ�േപ�െ�തിെര വ��് തല നടപടി സ�ീകരി�ി��്;  വിശദാംശ��
വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �ര�ാ സൗകര���

1945. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �ര�ാ സൗകര���  വ��ി�ി��തിെ�
ഭാഗമായി ആഭ��ര വ��ിെ� �മതലയി�  സി സി �ി വി ക�ാമറക�
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�ാപി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) മാേവലി�ര വി��  ജം�ഷ�, ത�ാര�ലം ജം�ഷ�, ചാ�ം�ട് ജം�ഷ�
എ�ിവിട�ളിെല സി��  ൈല�ുകളി�  ക�ാമറ �ാപി��തി��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� �ാഫിക് �ണി�്

1946. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  �ാഫിക് �ണി�് �ാപി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക�  വിശദമാ�േമാ;  �ാഫിക് �ണി�് അടിയ�രമായി
ആരംഭി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

നാദാ�ര�് �� വിദ�ാ��ിനി പീഡന�ിനിരയായ േകസ്

1947. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം ദാ���ദാ ഇം�ീഷ് മീഡിയം �� വിദ�ാ��ിനി പീഡന�ിനിരയായ
േകസ് അേന�ഷണം കാര��മമ� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��  േകസ് ��  മാേന�െമ�ിന്
അ��ലമാ�� എ� പീഡന�ിനിരയായ െപ���ി�െട ബ���െട
ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  അേന�ഷണം കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ?

കാല�ഴ�ം െച� േപാലീസ് വാഹന�� �ല�� അപകട മരണ�ൾ

1948. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബ�� മ�ല�ി�െ�� െച�വ�രി� േപാലീസ് ജീ�ിടി�് ഒ� അ��ാപിക
മരണ�� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) അപകട�ിന് കാരണമായ േപാലീസ് ജീ�് കാല�ഴ�ം െച�തായി�� എ�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കാല�ഴ�ം െച� വാഹന��  ഒഴിവാ�ി േപാലീസിന് �തിയ വാഹന��

72 of 119 Tuesday 10 March 2015 11:20 AM



ന�ാ� നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ടൗ� േപാലീസ് രജി�� െച� േക�്

1949. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1176 /2011 െെ�ം ന�റായി കാസ�േഗാഡ് ടൗ� േപാലീസ് രജി�� െച�
േക�ി� എ� �തികളാ��ത്  ;  ഇൗ േക�ിെ� എഫ്.െഎ.ആ�. രജി��
െച� തീയതി�ം അത് ത�ാറാ�ിയ ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഏെതാെ� െസ��ക�  േച��ാണ് എഫ്.െഎ.ആ�. ത�ാറാ�ിയത്  ;

ചാ��്ഷീ�് എേ�ാഴാണ് േകാടതിയി�  സമ��ി�ത്  ;  എഫ്.െഎ.ആറി�
പറ� െസ��ക�ം �തിക�ം ചാ��് ഷീ�ി�ം ഉേ�ാ  ;  ഇെ��ി�
അതി�� കാരണെമ�് ;

(സി) ഇൗ േകസി� ഇനി�ം �തികെള അറ�് െച�ാ�േ�ാ  ;  ഉെ��ി� അറ�്
െച�ാതിരി�ാ�� കാരണെമ�് ;

(ഡി) ഇൗ േക�ിെല എഫ്.െഎ.ആ�. െ� േകാ�ി ന��േമാ ?

ഒാ�േറഷ� �ര� പ�തി

1950. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��കെള േനരിടാ�  ഒാ�േറഷ�  �ര� എ� പ�തി�്
�ട�ം �റി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജന���് െെസ�ര�ജീവിതം ഉറ�ാ�ാ�  എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത
പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം കാര���
ഒ��ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

അനധി�തമായി േതാ�് ൈകവശം വ��വ�െ�തിെര നടപടി
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1951. �ീ.എ.എ.അസീസ്
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ികൾ േതാ�് ൈകവശം വ��തിന് പാലിേ�� നി�േ�ശ��
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) അനധി�തമായി േതാ�് ൈകവശം വ��വെര നിയമ�ിെ� ��ി�
െകാ�വരാൻ സംവിധാന�േ�ാ; എ�ിൽ എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

അന�സം�ാന ഭി�ാടന മാഫിയക�

T 1952.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അന�സം�ാന ഭി�ാടന മാഫിയ�െട �വ��ന��
വ�ാപകമാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�രം ഭി�ാടന മാഫിയക� േമാഷണ��ം മ�് ���ത���ം നട��തായ
റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം ഭി�ാടന മാഫിയകെള ഫല�ദമായി തട��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� പി�വലി� േക�ക�

1953. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് േപാലീസ് എഫ്.ഐ.ആ�  ഇ�് േകാടതിയി�
വിചാരണയിലിരി�കയായി�� എ� േക�ക�  പി�വലി�ാ�  ഉ�ര�ക�
�റെ��വി�;

(ബി) േപാലീസ് അേന�ഷണ�ിലിരി�കയായി�� എ� േക�ക�  സ��ാ�
ഉ�രവി�െട പി�വലി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് അേന�ഷണ�ിലിരിെ� �തിക�  അറ�് െച�െ�ടാ�
ബാ�ി��ായി�� എ� േക�ക� സ��ാ� ഉ�രവി�െട പി�വലി�ി��്;
ഇതിെ� േപരി� അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി അറ�് െച�െ�േട�ിയി��
എ� േപെര േപാലീസിന് അറ�് െച�ാ�  സാധി�ാെത േപായി��്
വ��മാ�ാേമാ?
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കാ��ാട് പീഡനേ��്

1954. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ാട് ട�ഷ� െസ�റി� നട� പീഡനേ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിെ� ��പ�ം സമ��ി�ി�േ�ാ  ;  �തിക� ആെരാെ�യാെണ�ം ��ത
േക�ി� ഇനി എ� �തികെള പിടി�ടാ�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത േക�ിെ� അേന�ഷണം ഏത് ഏജ�സിയാണ് നട��െത�്
അറിയി�ാേമാ ?

സം�ാന�് വള��വ�� വിവിധ മാഫിയ സംഘ��

1955. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വള��വ�� േ�ഡ് മാഫിയ,  �മാഫിയ,  െപ�വാണിഭ
മാഫിയ,  മണ�  മാഫിയ,  പാറഖനന മാഫിയ,  മ�ഷ��ട�്,
അന�സം�ാന� നി�ം ��ികെള കട�ിെ�ാ�വ�� കട� മാഫിയ
എ�ിവ �ടി വ��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ൈ�ം െറേ�ാ��സ് ബ�േറാ�െട കണ��കാരം 2011 �� �ത�
2015  െഫ�വരി വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം രജി��  െച�ി�� േക�ക�െട
കണ�് തരം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതി�  എ� േക�കളി�  �തികെള അറ� െച�ി��്;  എ� േക�കളി�
�തികെള അറ� െച�വാ��്; തരം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം േക�കളി� ഉ�െ�� ആഭ��ര വ��് ജീവന�ാ�, മ� സ��ാ� -

അ�� സ��ാ� - െപാ�േമഖല - സ�കാര�േമഖല ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാെമ�്
വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം മാഫിയകെള നിയ�ി�ാ�  ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

വാടാന��ി േപാലീസ് േ�ഷൻ

1956. �ീ.പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മണ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല വാടാന��ി േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ
െക�ിടം നി��ി�� പ�തി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണ�ിെ� �മതല ഏെ���ിരി��ത് ഏത്
ഏജ�സിയാെണ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) നി��ാണം അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ ഉ�ര�ക�
ന��േമാ ?

മാേവായി�് ആ�മണം

1957. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  വ��ി�വ�� മാേവായി�് ആ�മണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�രം ആ�മണ�ിെനതിെര എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;
ഏെതാെ� േ�ഷ� അതി��ികളിലാണ് േക�ക� രജി�� െച�ിരി��ത്;

(ബി) മാേവായി�് ആ�മണെ� െച��ാ� സം�ാനം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ�ാെ�;

(സി) ശബരിമല വനേമഖലയി� മാേവായി�് സാ�ി��ം സംബ�ി�് എെ��ി�ം
റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയതിെ�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

���മാ� ന�കിയ പരാതി

1958. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െച�വ��  സ��ി�  ഇ�െ�ക�  ഓഫീസി�  ���മാ�  എം,
ക�വീന�, ആ��  ക��ി എ� േപരി�  21.2.2015  ന് ഒ� പരാതി
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) പരാതിയിേ��  എഫ്.ഐ.ആ�  രജി��  െച�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�
എഫ്.ഐ.ആറിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മയ�മ�� കട�ിെനതിെര നടപടി
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1959. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, സി.മ��ി
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മയ�മ�� കട�ം,  ഉപേയാഗ�ം �മസമാധാന രംഗ�് ��തര
�ത�ാഘാത���ിടയാ��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി�  േക� നാ�േ�ാ�ിക് വി�� സംവിധാന�മായി േച��്
ശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് കഴി� ഒ� വ�ഷ�ാലം േപാലീസ് എ� േക�ക�
രജി�� െച�ി��്;

(ഡി) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ാലം േക� ഏജ�സിക�  മയ�മ��് കട�മായി
ബ�െ��് എ� േപെര സം�ാന� നി�ം അറ�് െച�െവ�തിെ�
വിശദവിവരം ന�ാേമാ?

േറാഡപകട�ളി� പരിേ����വ��് ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

1960. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, െക.�രളീധര�
,, പാേലാട് രവി
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡപകട�ളി�  പരിേ����വ��് സൗജന� ചികി� ന���
ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി ആഭ��ര വ��് നട�ാ�ിയി�േ�ാ  ;  വിശദാംശം
ന�കാേമാ;

(ബി) പ�തി ആ��ല��ിന് വ�മാനപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന�കാേമാ;

(സി) പ�തിയി�  സ�കാര� ആ�പ�ികെള ഉ�െ���ിയി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�േമാ?

�ീക��ം ��ിക��െമതിെര�� അതി�മ��
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1961. �ീ.എ.എ.അസീസ്
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക��ം ��ിക��ം എതിെര�� അതി�മ�� തടയാ� സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�രം േക�കളി��െ�� �തിക�  േകാടതിയി�  നി�ം െതളി�ക�െട
അഭാവ�ി�ം നടപടി�മ��െട പാളി�ക�  �ല�ം ര�െ�ടാ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി��തി�ം ��വാളിക��് ത�തായ ശി� ഉറ�്
വ���തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

ഭീകര�വ��നം

1962. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആരാധനലായ��  േക�ീകരി�് ഭീകരസംഘടനക�  �വ��ി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ആ�ര േസവന�ിെ� േപരി� ചില സംഘടനക� ആം�ല��ക� ൈകവശം
വ�ക�ം മ�് ആവശ����ായി ഉപേയാഗി���ം റിേ�ാ��് െച�െ��ി�േ�ാ
;

(സി) ആം�ല��ക�െട ��പേയാഗം തടയാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) വ��ീയ സംഘടനകേളാട് േപാലീസ് ��സമീപനം സ�ീകരി��േ�ാ
വിശദമാ�േമാ ?

�ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ��െമതിെര�� അേന�ഷണ��

1963. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� �.ഡി.എഫ്.  മ�ിസഭയിെല �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ��െമതിെര
നിലവി�  ഏെത�ാം വിഷയ�ളി�  ഏെത�ാം അേന�ഷണ ഏജ�സിക�െട
േന�ത��ി� അേന�ഷണ�� നട�വ��െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� മ�ിസഭയിെല �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ��െമതിെര ഏെത�ാം
േകാടതികളി� എ� വീതം േക�ക� നിലവി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) അഴിമതി നിേരാധന നിയമ�കാരം �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ��ം എതിെര എ�
വീതം േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

അ�വിശ�ാസ��െട േപരി� ചികി�ാ പീഡന��

1964. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�വിശ�ാസ��െട േപരി� സം�ാന വ�ാപകമായി നട�� വിവിധതരം
ചികി�ാ പീഡന��ം �ട��� മരണ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ഇ�രം നടപടിക�  അവസാനി�ി�ാ�  എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ� േപ�  ഇ�രം പീഡന�ളി�  െകാ�െ�� എ�ാണ്
കെ��ിയി��ത്; ജി� തിരി�� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െകാലപാത��മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�  സം�ാന�് രജി��
െച�ി��്;  എ�േപെര അറ�് െച�  ;േപാലീസ് േ�ഷ� തിരി�� കണ�്
ന��േമാ;

(ഡി) അ�വിശ�ാസ��െട േപരി�  നട�� �ാ�ത ചികി�ാരീതികെള�റി�
പരാതിക�  ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�വെര എ� പരാതിക�  ലഭി�;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

അന�സം�ാന�ാ�െട ���ത���

1965. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േജാലി ആവശ�ാ��ം എ� വ�ാേജന എ��
അന�സം�ാന�ാ�  മയ�മ��്,  േമാഷണം,  മ�് ��തര ���ത���
എ�ിവയിേല�െ��� സാഹചര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) െറയി�േവ േ�ഷ�കളി�  ഇവ�െട പ��� നിേരാധിത വ���
പരിേശാധി��തി�ം ഇ�ര�ാെര നിരീ�ി��തി�ം സംവിധാനം
ഏ�െ���േമാ;

(സി) അന�സം�ാന�ാ�  സം�ാന�് താമസി��ത് വ��മായ േരഖക�െട
അടി�ാന�ിലാകണം എ� നി�േ�ശം േപാലീസിന് ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

79 of 119 Tuesday 10 March 2015 11:20 AM



വ�ജസ��ിഫി��്

1966. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ജസ��ിഫി��് ത�ാറാ�ി ന��� േക�ം  2014 ഡിസംബ� മാസ�ി�
കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല കാ��ാട് കെ��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  ഇ� സംബ�ി�് േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ആെരെ�യാണ് �തികെള�ം ഇനി ആെരെയ�ി�ം പിടികി�ാ�േ�ാ െയ�ം
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഈ �തികളി�  ആെര�ി�ം ഏെത�ി�ം രാ�ീയ പാ��ിക�െടേയാ േപാഷക
സംഘടനക�െടേയാ ഭാരവാഹിയായി �വ��ി�ി��േവാ;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ ;

(ഇ) ഈ േകസ് ആരാണ് ഇേ�ാ� അേന�ഷി��ത്;  ��പ�ം സമ��ി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്)��ത േകസ് അേന�ഷണ�മായി ബ�െ��് ജി�യിെല ഏെത�ി�ം
ഉേദ�ാഗ�ന് നി�ബ�ിത �ലം മാ��ിന് വിേധയനാേക�ിവ�ി�േ�ാ  ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?

േപാലീ�േദ�ാഗ��ാ�െട ഇടയിെല ��വാസനക�

1967. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ാകമാനം ���ത���  നിയ�ി�ാ�  �മതല��
േപാലീ�േദ�ാഗ��  ��വാളികളാ���ം ���ത����് ��നി����ം
നിലവി� വ��ി�വ��ത് ��യി�െ��േവാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ഇതി�  ഉ�െ�� േപാലീ�േദ�ാഗ��
ഉ�െ�െട�� ആഭ��ര വ��് ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാം എ�ം ഇേ�ാ� എ�
േപ�െ�തിെര എ� േക�ക� ഉെ��ം എ�േപ� ജയിലിലാണ് എ�ം അവ�
ആെരാെ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ആഭ��രവ��േദ�ാഗ�രി�  വ��ി�വ�� ��വാസന�് പരിഹാരം
കെ��ാ�ം,  നിയമവി�� ���ികളി�  ഏ�െ�ടാതിരി�വാ�ം എ�്
നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?
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വിദ�ാ��ിക��ായി നിരീ�ണ േപാലീസ് സംവിധാനം

1968. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൂ�  വിദ�ാ��ിക�  മയ�മ��ക�െട�ം മ�് ���ത���െട�ം
പാതയിേല�് േപാകാതിരി�വാ�  േപാലീസ് എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി��െവ�് വിശദീകരി�ാേമാ; ;

(ബി) ��, േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��ായി ഒ� നിരീ�ണ േപാലീസ് സംവിധാനം
ഒ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

െപ���ിക�െ�തിെര നട� അതി�മ��

1969. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം നാളി�വെര
�ായ���ിയാകാ� െപ���ിക�െ�തിെര നട� അതി�മ��
സംബ�ി�് ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക�ക�മായി ബ�െ��് ഇ�വെര അറ�് െച� �തിക�െട എ��ം
ഇനി�ം അറ�് െച�ാൻ ബാ�ി��വ�െട എ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േക�കളി�  അേന�ഷണം ���ിയാ�ിയവ എ�;  വിചാരണ
���ിയാ�ിയവ എ�; ശി�ി�െ�� �തിക�െട എ��ം വി�യ�െ��വ�െട
എ��ം എ�; വ��മാ�ാേമാ?

�ീക�െ�തിെര�� അതി�മ േക�ക�

1970. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര സം�ാന�്
�ീക�െ�തിെര�� എ� അതി�മ േക�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  �ീക�െ�തിെര നട� ���ത��ളി�
െകാലപാതക��, ബലാ�സംഗ��, മാനഭംഗെ����ക�, മ�്
പീഢന�� �ട�ിയവ സംബ�ി�് ഇനം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ ;
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(സി) ഈ േക�കളിെല�ാമായി ഇതിനകം അറ�് െച�െ��വ�  എ�  ;  ഇനി�ം
അറ�് െച�ാ� ബാ�ി��വ� എ� ; വ��മാ�ാേമാ ?

വിദ�ാ��ിക��ിടയിെല മയ�മ��് വിപണനം

1971. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിദ�ാ��ിക�െട ഇടയി�ം,  കലാലയ പരിസര�ളി�ം
മയ�മ��ിെ� വിപണനം നട��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിേല�് മയ�മ��് എ�ി�� േലാബികെള�ം,
വിദ�ാ��ികളട���വരിേല�് ഇത് ൈകമാ�ം െച�െ��� സാഹചര��ം
ഇ�ാതാ��തിന് �േത�കം ��ാഡിെന നിയമി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിദ�ാലയ പരിസര�ളി�  �േത�ക നിരീ�ണം ഏ�െ����തിന് ജി�ാ
േപാലീസ് േമധാവിക��് നി�േ�ശം ന��േമാ?

െഷഡ��ഡ് കാ�്സ് ആ�ഡ് െഷഡ��ഡ് ൈ��് ആ�് 1989

1972. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം  1989  -െല െഷഡ��ഡ്
കാ�്സ് ആ�ഡ് െഷഡ��ഡ് ൈ��്  (�ിവ�ഷ� ഓഫ് അേ�ാസി�ീസ്)
ആ�് �കാരം േപാലീസ് രജി�� െച� േക�ക� എ�യാണ്;

(ബി) ഈ നിയമ�കാരം രജി��  െച�െ�� െമാ�ം േക�കളി�  ഇേ�ാ�ം
േകാടതിയി� ��പ�ം ന�കിയി�ി�ാ�വ എ�;

(സി) അേന�ഷണം ���ിയാ�ിയി�ി�ാ�വ എ�;  അതി�  ര�് വ�ഷ�ം ഒ�
വ�ഷ�ം പി�ി� േക�ക� എ�; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െപ�ഡിംഗി�� െമാ�ം േക�കളി�  എ� േപെര ഇനി�ം അറ�്
െച�വാ��്; വ��മാ�േമാ?

(ഇ) ഇതി�  �ീക��ം ��ിക��ം േനെര നട� അതി�മ��  എ�;

െകാലപാതകേ��ക�  എ�;  �ീ പീഡനേ��ക�  എ�;

ബലാ�ംഗേ��ക� എ�; വ��മാ�ാേമാ?
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േപാലീസ് �ഭയാ� 2015 പ�തി

1973. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, ടി.എ�. �താപ�
,, പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ്  '�ഭയാ�  2015'  എ� പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

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

(സി) ജന���് �ര�ിതയാ� ഉറ�ാ�ാ� എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം കാര���
െചയിതി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം േപാലീസ് േ�ഷ� ൈ�ം ന�� 233/2014

1974. �ീമതി.ജമീല �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം േപാലീസ് േ�ഷനിൽ രജി�ർ െച� ൈ�ം ന�� 233/2014 െ�
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകസ് അേന�ഷണ�ിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകസ് ൈ�ം�ാ�ിെനെ�ാ�്
അേന�ഷി�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�� നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� അത് സംബ�ി� വിശദാംശ��ം ��ത നിേവദന�ിേ�� സ�ീകരി�
നടപടി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത േകസിെ� ചാ�ജ് ഷീ�് േകാടതിയി� സമ��ി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
അത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

ഫയ� ആ�് റ�� സ��ീസി�േവ�ി വാഹന��ം ഉപകരണ��ം

1975. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഫയ�  ആ�് റ�� സ��ീസി�േവ�ി നട�് സാ��ികവ�ഷ�ി�
വാ�ിയി�� വാഹന��െട�ം ഉപകരണ��െട�ം വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ ; അതിനായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വാഹന��ം ഉപകരണ��ം ഏെത�ാം നിലയ���ം ഫയ� ആ�്
റ�� വ��് ആഫീ�ക��മാണ് വിതരണം െച�ി��ത് എ�തിെ�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െകാ�ാര�ര അ�ിശമന ര�ാ
നിലയ�ിേല�് ലഭ�മാ�ിയ വാഹന��െട�ം ഉപകരണ��െട�ം വിവരം
െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) െകാ�ാര�ര നിലയ�ിന് അടിയ�രമായി ഒ� െമാെെബ� ടാ�് �ണി�ം ഒ�
ജീ�ം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

പര�� ഫയ� േ�ഷനിേല�� വാഹന�ൾ

1976. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല പര��  ഫയ�  േ�ഷനിൽ വിവിധ ആവശ����്
ഉപേയാഗി�� എ� വാഹന�ളാണ് ആെക��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വാഹന�ളി�  ഓേരാ�ിെ��ം കാല�ഴ�ം എ�യാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) വാഹന�� അത�ാവശ� ഘ��ളി� ഉപേയാഗി�വാ� കഴി��താേണാ;

(ഡി) അത�ാഹിത�� േനരി��തിേല�് �തിയ വാഹന�� �ടി ആവശ�മാെണ�
കാര�ം ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� �തിയ വാഹന�� �ടി ലഭ�മാ�വാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

��നാട് നിേയാജകമ�ല�ി� ഫയ� േ�ഷ�

1977. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  ഫയ�  േ�ഷ�  അ�വദി��തിന്
നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

െപരിേ�ാം ഫയ� േ�ഷൻ
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1978. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യി�  െപരിേ�ാം ഫയ�  േ�ഷന് െക�ിടം നി��ി��തിന് �മി
ലഭി���മായി ബ�െ�� െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവി�� അവ�
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് റവന� വ��് ആവശ�െ�� വിവര�� ന�കിയി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

���ാട് ഫയ� േ�ഷനി� വാഹന�ം അ�ബ� ഉപകരണ�ം ലഭ�മാ��ത്
സംബ�ി�്

1979. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാട് ഫയ� േ�ഷനി� ആവശ�മായ വാഹന�ം അ�ബ� ഉപകരണ�ം
ഇ�ാെയ�കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ��ത ആവശ���
ഉ�യി�് നിേവദന�ൾ ലഭ�മായി�േ�ാ  ;അതിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) എേ��് വാഹന�ം മ� ഉപകരണ��ം ലഭ�മാ�െമ� വ��മാ�ാേമാ ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� �തിയ ഫയ� േ�ഷ�ക�

1980. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� �തിയ ഫയ� േ�ഷ�ക� �ാപി��� സംബ�ി�
നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം �ല�ളാണ് �തിയ ഫയ�  േ�ഷ�ക�  �ാപി��തിന്
പരിഗണനയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��� ഫയ� ആ�ഡ് െറ�� സ��ീസ് േ�ഷൻ

1981. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���  ഫയ�  ആ�ഡ് െറ�� സ��ീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം
നി��ി��തിന് വിശദമായ എ�ിേമ�് ഗവ�െമ�ിന്
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സമ��ി�ക��ായി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ എ� �ക�െട എ�ിേമ�ാണ്
സമ��ി�ി��ത്;

(ബി) മ���  ഫയ�  ഫയ�  ആ�ഡ് െറ�� സ��ീസ് േ�ഷ�  െക�ിട
നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി ന���തി�� നടപടിക�  ഏ�
ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

അ�ിശമനേസനാ വിഭാഗ�ിെ� ആ�നികവ��രണം

1982. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  അ�ിശമനേസനാ വിഭാഗ�ിെ�
ആ�നികവ��രണ�ി�ം പരി�രണ�ി�ം എെ��ാം കാര���
നട�ിലാ�ിെയ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) േച��ല ഫയ� & റ�� �ണി�ി� ഈ കാലയളവി� ന�കിയ വാഹന��,
ഉപകരണ�� എ�ിവ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(സി) ഇവ�െട �തിയ ഉപേയാഗരീതിക�  പഠി�ി��തിന് ഈ വ��ിെല
ജീവന�ാ��് �േത�ക െ�യിനിംഗ് ന�കിയി�േ�ാ ?

സി ആ��ിെല അഴിമതി

1983. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി ആ��ിെല അഴിമതി�മായി ബ�െ��് എം.ഡി.  �െ�തിെര��
വിജില�സ് അേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം േരഖകളാണ് �ാപന�ി�  നി�ം
വിജില�സ് എ��ി��ത്;

(സി) വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിന് എെ��ി�ം തര�ി�� തട���
ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) �തിെയ േ�ാസിക��് െച��തി�� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
എ�െകാ�്?

ബാർ േകാഴ ശ�േരഖ
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T 1984.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അട���ിയ ബാ�ക� �റ��തിന് നാല് േകാ���് മ�ിമാ� �ടി േകാഴ
വാ�ിെയ� ബാ�  അേസാസിേയഷ�  �സിഡ�ിെ� െവളിെ����
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�മായ ശ�േരഖ വിജല�സിെ� ബാ� േകസ് അേന�ഷണസംഘം
പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) ശ�േരഖ വ�ാജമാെണ�് വിജില�സ് കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�കാരം;
ശ�േരഖയി�നി�ം േകസേന�ഷണ�മായി ബ�െ�� എെ��ാം വിവര��
വിജില�സിന് ലഭി�ക��ായി; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ശ�േരഖ ഏെത�ി�ം നിലയി�� പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ണെമ�്
വിജില�സ് സംഘ�ിന് അഭി�ായെ��ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

പാെമാലി� അഴിമതി േകസ്

1985. �ീ.ജി.�ധാകര�
,, പി.െക.��ദാസ�
,, െജയിംസ് മാത�
,, െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാെമാലി�  അഴിമതി േകസ് വിചാരണ െച��തിെനതിെര വിജില�സ്
േകാടതിയി�ം െെഹേ�ാടതിയി�ം സ��ാ�  ഉയ��ിയ വാദ��
എെ��ാമായി��;  ഇതിനായി സ��ാരിെന േ�രി�ി� ഘടക��
എെ��ാമാണ്;  ഇ� േകാടതിക�ം സ��ാ�  വാദ�ഖ��
ത�ി�ള�ക��ാേയാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിചാരണ േകാടതി ��ാെക�� െതളി�ക�െട�ം സാ�ിെമാഴിക�െട�ം
അടി�ാന�ി�  �തികെള വിചാരണ െച�ാ�  സ��ാ�  വി�ഖത
കാണി��ത് എ�െകാ�ാണ്;  പാെമാലി�  ഇടപാടി�  ഖജനാവിന് ന�ം
ഉ�ായതാ�ം ��ഹതക�  ഉ�താ�ം സി.എ.ജി.  റിേ�ാ��ം,  പി.എ.സി.
റിേ�ാ��ം ��ി�ാണി�ിരി�� കാര�ം സ��ാരിനറിയാമായി��േവാ;

(സി) സ��ാരിെ� റിവിഷ�  ഹ�ജി െെഹേ�ാടതി ത�ിയ സാഹചര��ി�
തീ�മാനം തി��ാ�ം,  ഇടപാ�മായി ബ�െ��് അധികാര
�ാന�ളി��വെര ത��ാന�ളി�  നി�ം മാ�ി നി��ാ�ം സ��ാ�
ത�ാറാ�േമാ;
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(ഡി) ഇടപാടിെല ധനപരമായ ഉ�രവാദി�ം അ�െ� മ�ി സഭയിെല
ആ��ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ ?

പാ�രിെല �മിയിടപാടിെന സംബ�ി� വിജില�സ് അേന�ഷണം .

1986. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം പാ�രി�  നട� �മിയിടപാടിെന സംബ�ി�് വിജില�സ്
അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വിജില�സ് േലാകാ��� ന�കിയ റിേ�ാ��ി� ആ�െ��ാം പ��തായി
േരഖെ���ിയി��്

(സി) വിജില�സ് അേന�ഷണ�ി� എ� െസ�് �റേ�ാ� �മി ൈകേ�റി �ാ�്
നി��ി�തായി�ാണ് കെ��ിയി��ത്;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ?

മ�ിസഭാംഗ��െ�തിെര�� വിജില�സ് േകസ്

1987. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം മ�ിസഭയിെല എ� അംഗ��െ�തിെര
വിജില�സ് േകസ് അേന�ഷണം നട���് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഏെത�ാം േക�കളിലായി ഏെത�ാം മ�ിമാ�െ�തിെരയാണ് വിജില�സ്
േക�ക��ത് ; വിശദവിവരം ന��േമാ  ; ഇ�ാര��ി�� നടപടി�മ��െട
�േരാഗതി വിശദമാ�േമാ ?

േലാ��് മ��നം

1988. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര സം�ാന�് േലാ��്
മ��നം സംബ�ി� എ� പരാതിക� ലഭി�ി��് ; ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ
;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  18  വയസിന് താെഴ�ളള എ� ��ികെള േലാ��്
മ��ന�ിന് വിേധയരാ�ി;  ഏെതാെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�;
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വ��മാ�ാേമാ ;

(സി)

കാ��ാട് െച��ം വയലിെല സബ് ജയി�

1989. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ാട് െച��ം വയലി� �വ��ി�ി�� സബ് ജയി� എ�ാണ് ജി�ാ
ജയിലാ�ി ഉയ��ിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാ ജയിലായി ഉയ��ിയേശഷം ഏെതാെ� �തിയ ത�ികകളാണ് ഇവിെട
അ�വദി�ി��െത�ം എെ�ാെ� അടി�ാന സൗകര��ളാണ്
വ��ി�ി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവിെട എ� �ീ-��ഷ തട�കാെര പാ��ി�ാ�� സൗകര�മാ��െത�ം
നിലവി� എ� തട�കാ�െ��ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത�  സൗകര���  വ��ി�ി��തിന് എ� നടപടിയാണ്
സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മര��െട സംര�ണം

1990. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി ദിനാചരണേ�ാട�ബ�ി�് വനം വ��് മരംെവ�് പിടി�ി��
പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പരിപാടിയി� െവ�്പിടി�ി� മര�� സംര�ി��തിന് എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത� വ��മാ�േമാ;

(സി) പരി�ിതി ദിനാചരണ�ിെ��ം മ�ം ഭാഗമായി െവ�്പിടി�ി�� മര��
പി�ീട് സംര�ി�ാതിരി��തിനാൽ ഉേ�ശി�� ഫല��ാ��ിെ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) മര��  ആര് െവ�് പിടി�ി�ാ�ം അവെയ സംര�ി��തി� ആവശ�മായ
നടപടി വനം വ��് സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വനം �മിൈകേ���ം വനം െകാ��ം
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1991. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം �മിൈകേ���ം വനം െകാ��ം വ�ാപകമാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ
;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ഇ�വെര വന�മി ൈകേ���ം വനം
െകാ��മായി ബ�െ�� എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��്  ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) വനം ൈകേ���ം വനം െകാ��ം തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ ?

ശബരിമല ളാഹയി� സ�ം

1992. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ശബരിമല
ളാഹയി�  സ�ം നി��ി��തി�ം നി��ല�രം മ�ാര�റ േറാഡ്
നി��ാണ�ി�ം എ�ാണ് എം.എ�.എ േ�ാേ�ാസ� ന�കിയി��ത്;

(ബി) എ� �പ�െട എ�ിേമ�ാണ് ഇതിനായി ത�ാറാ�ിയി��ത്;  എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ിയി�ി�ാെയ�ി� എ�െകാെ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ���ി�് ഇനി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�  ൈവ��തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ; ഇ� സംബ�ി� ഫയ� ഇേ�ാ� ആ�െട പ�ലാ��ത്;

(ഡി) അടിയ�രമായി ഈ ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന്
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േക� ഫ�്

1993. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാരിെ� ���/ഭാഗിക വിഹിതഫ�് ലഭ�തേയാെട നിലവി�
സം�ാന�് വനം വ��് നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� പ�തിക�
എെ��ാെമ�് �കവിവരമട�ം ഇനംതിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നാളി�വെര�� �േരാഗതി വിവരം ഇനംതിരി�്
അറിയി�േമാ?
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വനാവകാശ നിയമം

T 1994.�ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസിക��് വന �മി പതി� ന�കി �മിയി�� അവകാശം ഉറ�ാ��
നിയമം സം�ാന�് എ�് �തലാണ് നട�ിലായെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വനാവകാശ നിയമം നട�ാ��തിന് എ� ഏ��  �മിയാണ് േക�ം
സം�ാന�ി� വി� ന�കിയത്; ജി�തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� എ� ഏ�� �മിയാണ് ഇ�വെര വിതരണം െച�ത്;  ജി� തിരി��
കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2006 േമയ് �ത� 2011 േമയ് വെര എ� ഏ�� �മി വിതരണം െച�;  ജി�
തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) 2011  �ണിന് േശഷം ഇ�വെര എ� ഏ��  �മി വിതരണം െച�;  ജി�
തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എഫ്)വനാവകാശനിയമ�കാരം േക�ം അ�വദി� എ� ഏ�� �മി ഇനി വിതരണം
െച�ാ��്; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േസാഷ�� േഫാറ�ി വിഭാഗ�ിെ� പ�തിക�

1995. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസാഷ��  േഫാറ�ി വിഭാഗം ഇതര വ��ക�മായി ബ�െ��്
നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� പ�തിക�  എെ��ാെമ�് ഇനംതിരി�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� േക�ഫ�് ��� വിഹിതേമാ ഭാഗിക വിഹിതേമാ ആയി ലഭ�മാ��വ
ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

വന�ജീവി ആ�മണ��

1996. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ി�  വനാതി��ിയി�  താമസി�� മ�ഷ���ം
വള���ഗ���ം �ഷി�ം നിര�രം നാശന���  ഉ�ാ�� കാര�ം
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��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം നാശന���  ഉ�ാ��ത് തട��തിന് ഏെത�ാം ശാ�ീയ
മാ���� നട�ിലാ�ിയി��്;

(സി) ഇ�ര�ി� നാശന���ായതിന് കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി� എ� �ക
ന�പരിഹാരയിന�ി� െചലവായി��് ;

(ഡി) വന�ജീവി ആ�മണ�ിെ� �തിേരാധ �വ��ന���് കഴി� ഒ�
വ�ഷ�ാലയളവി� എ� �ക െചലവാ�ി ;

(ഇ) വന�ജീവി ആ�മണ��  ആവ��ി�ാതിരി��തിന് �ിരം സംവിധാനം
ശാ�ീയമായി ഒ���തിന് �േത�ക പ�തി നട�ിലാ�േമാെയ�്
വിശദമാ�േമാ

വന�ജീവി സേ�ത��െട അതി��ി �േദശ�ളി� കരി�� ഭി�ിെക��ത്

1997. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറളം,  െകാ�ി��  വന�ജീവി സേ�ത��െട സമീപ�് താമസി��
െപാ�ജന��െട സ��ി�ം ജീവ�ം വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ളി�
പരി�ക�ം,  നാശന���ം സംഭവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം ;

(ബി) വന�ജീവി സേ�ത��െട അതി��ി �േദശ�ളി�  കരി��  ഭി�ിെക�ി
വന�ജീവി ശല�ം തട��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ  ;  ഇതിനായി
2014-15 വ�ഷ�ി� ബ�ജ�് �സംഗ�ി� എ� �ക വകയി��ിയി��് ;
ആയത് �കാരം നട�സാ��ിക വ�ഷ�ി�  എ� പ�തിക��്
അംഗീകാരം ന�കിയി��്  ;  ഇതിനായി െചലവഴി� �ക എ�  ;  ��ത
��പരിഹാര�ിന് ആവശ�മായ പ�തിക� �പീകരി��തി�ം അതിേല�്
പണം കെ���തി�ം അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

വാഴേ�ാട് ജം�ഷനിെല അപകട�� ഒഴിവാ��തി�� നടപടികൾ

1998. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര മ�ല�ിെല വാഴേ�ാട് ജം�ഷനി�  �ട��യായി നട��
അപകട�� ഒഴിവാ��തിന് നിലവി�� വലിയ വളവ് ഒഴിവാ�ി േറാഡിെ�
ഘടനയി�  മാ�ം വ��വാ�  വനം വ��ി�  നി�് �റ�് �ലം
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വി�കി��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��് അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ ;

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

(സി) �മി വി�െകാ��വാ� വനം വ��് അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ി� േഫാറ�് �ാംെവ ൈപ�ക മ�സിയം

T 1999.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി േക�മായി െകാ�ി�  േഫാറ�് �ാംെവ ൈപ�ക മ�സിയം
�ാപി��തി�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) �ാംെവ മ�സിയം യാഥാ���മാ�ാ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഇേ�ാ�റിസം

2000. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇേ�ാ�റിസം പ�തി വ�ാപി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ എെ��ാം ല���ളാണ് ��ത പ�തി �േഖന
ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;

(സി) ഏെത�ാം വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് പ�തി നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��ത് ;

(ഡി) പ�തി�ായി �േദശ��  െതെര����തി�� മാനദ���
എെ��ാമാണ ് ?

മ��� പ�ിേയാട്-െച�െ�ായി� േറാഡ് നി��ാണം

2001. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�വം േഫാറ�് െറ��ി� കീഴിെല
പ�ിേയാട്-െച�െ�ായി�  േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ഫ�്
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ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാെയ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ിേ�� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത� വ��മാ�േമാ;

(സി) 2014-15  സാ��ിക വ�ഷെ� ഫ�ി�  നി�ം ��ത േറാഡ്
നി��ാണ�ിനാവശ�മായ ഫ�് ലഭ�മാ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�
വ��മാ�േമാ?

വനേമഖലകളി� നി�ം േശഖരി�� ഉ����െട വി�ന

2002. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന വിഭവ��െട വിപണന�ിനായി വനം വ��ിന് ഏെത�ാം
�ാപന�ളാണ് നിലവി��െത� വിവരം ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം റീെ�യി� ഒൗ�് െല�ക� എ�ാ ജി�യി�ം ��ത� വ�ാപകമാ��തിന്
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഇ�രം ഉ����  അ��േദശീയ തല�ി�  വിപണനം നട��തിന്
നിലവി� സംവിധാന�േ�ാ ; എ�ി� ആയത് വിശദമാ�േമാ ?

മാേവായി�് �വ��ന��

2003. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, എ�. ഷം��ീ�
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വനാതി��ി��ി�  നട�� മാേവാവാദി
�വ��ന�െള�റി�് വനം വ��് റിേ�ാ��് ന�കാ�േ�ാ;

(ബി) വനം വ��ിെ� �ാപന�ളി�  ആ�മണം നട�ാ�  േ�രി�ി�
സാഹചര���  എെ�ാെ�യാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ;

വനാതി��ിയിെല െകാ��ാ�ം തീ�വാദിക�ം

2004. �ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
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ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഗ�� വന�ി�ം േകരളേ�ാട് അതി��ി പ�ി�� ഭാഗ�ളി�ം
െകാ��ാ�ം പിടികി�ാ��ിക�  ഉ�െ�െട��വ�ം ത�ടി�ി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െന�ാ�, േപ�ാറ,  അഗ�� വനം ബേയാളജി��  പാ��് എ�ീ വന�ജീവി
സേ�ത�ളി�  ഉ�െ�ാ��  'ആന നിര�ി'  േപാ�� �ല�ളി�
ആദിവാസി േക���െട സഹായേ�ാെട ഒളിജീവിതം നട��
െകാ��ാെര�ം,  തീ�വാദികെള�ം പിടികി�ാ��ികെള�ം ക�ഡിയി�
എ��വാ�  വനം വ��കാേരാ,  േപാലീ�കാേരാ ��ി�ാറിെ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അടിയ�രമായി െകാ��ാെര�ം തീ�വാദികെള�ം പിടികി�ാ��ികെള�ം
ക�ഡിയി� എ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�പ�ിക�െട അ�മണം

2005. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി��െട ചില ഭാഗ�ളി�  കാ�പ�ിക�െട ശല�ം വ��ി�
വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�ായ�കളിലാ� പ�ിക�െട ശല��ളളത്; ഇത് നിയ�ി�ാ�ം
തടയാ�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ിക�െട അ�മം �ലം കാസ�േകാട് ജി�യി�  എ�േപ�� ജീവഹാനി
സംഭവി�ി��്; എ� േപ�� പ�� പ�ിയി��്; ഇവ�� ന�കിയ സാ��ിക
സഹായം എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ആദിവാസിക��ായി വനം വ��് നട�ാ�� പ�തിക�

2006. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ആദിവാസിക��ായി വനം
വ��് എ� പ�തിക� നട�ാ�ാ� തീ�മാനി�െവ�ം അവ ഏെത�ാെമ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ായി എ� �പാ നീ�ിവ�െവ�ം ഓേരാ�ി�ം എ� �പ
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െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ; ഈ പ�തിക�െട വിലയി��� റിേ�ാ��്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇടമല�ടി ആദിവാസിക��് ഏലം �ഷി നട���മായി ബ�െ��
വിഷയ�ിൽ നട�ിയ വ��തല അേന�ഷണ�ി�  ���ാരായി
കെ��ിയവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ; അേന�ഷണ
റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

െചാ�ന�ാരി�ടവ് െെ�ബ� േകാളനി േറാഡ്

2007. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െചാ�ന�ാരി�ടവ് െെ�ബ� േകാളനി േറാഡ് ന�ാ��തിനായി നിരവധി
തവണ നിേവദനം ന�കിയി�ം വനം വ��ിെ� അ�മതി ലഭി�ാെത പണി
�ട�ി�ിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  വനം വ��് അ�മതി ന�കാ�  എെ��ി�ം തട�ം ഇേ�ാ�
നിലനി���േ�ാ;എ�ി� തട�ം എ�ാണ് ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െചാ�ന�ാരി�ടവ് േറാഡ് സ�ാരേയാഗ�മാ��തിന് വനം വ��് എ�്
അ�മതി ന��ം ; വ��മാ�ാേമാ

(ഡി)

വാമന�ര�് കാ�പ�ിക�െട�ം �ര�ക�െട�ം ആ�മണം

2008. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  കാ�പ�ിക�െട�ം �ര�ക�െട�ം
ആ�മണ�ളി�  എ�േപ��് ജീവഹാനി സംഭവി�ി��്;  എ� േപ��്
പരിേ��ി��്;

(ബി) മരണെ��വ��ം പരിേ��വ��ം എ� �കയാണ് ന�പരിഹാരമായി
ന�ിവ��ത് ; ഇത് വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ന�പരിഹാര�ക�് �റെമ മെ�െ��ി�ം ആ��ല���  ഇവ��്
ന��േ�ാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?
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െന�ിയാ�തിയിെല ക�ണ േപാ�� എേ��ിെല �മി

2009. �ീ.എ.െക.ബാല�
,, വി.െച�ാമരാ��
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ിയാ�തിയിെല ക�ണ േപാ��  എേ��ിെല  876  ഏ��  �മി
കേ��െ��റി�് ലാ�് േബാ�ഡ് െസ��റി�െട അേന�ഷണ റിേ�ാ��്
ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  റിേ�ാ��ിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം ശിപാ�ശകളാണ്
ലഭി�ി��ത്; �പാ�ശകളിേ��ളള വനം വ��ിെ� നിലപാട് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �മി കേ�� ��ം നിയമസഭയി�  ഉ�യി�െ��തിെന�ട��്,  �നി�തി
സ�ീകരി� നടപടി റ�് െച�െ��ി��ായി��േവാ;

(സി) ഇതിെനതിെര േപാ��  ��് േകാടതിെയ സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
സമ��ി�ി�� ഹ�ജിയി�, �മി ���ി� സ�കാര��മിയാെണ�് േനരെ�
നിയേമാപേദശം ന�കിയ അഡ�േ��് ജനറ�മായി ബ�െ��യാളാേണാ
ഇേ�ാ� േപാ�� ��ി� േവ�ി ൈഹേേ�ാടതിയി� േകസ് വാദി��ത്  ;
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) അേന�ഷണ റിേ�ാ��് അ�ിമറി�െ��െമ� ആശ�െയ�റി�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  �ഗ�രായ അഡ�േ��മാെര നിേയാഗി�് സ��ാരി�
േവ�ി േകസ് വാദി�ാ� ത�ാറാ�േമാ ;

(ഇ) ൈഹേ�ാടതിയി�  നി��ായ ഇട�ാല ഉ�ര�ം അേത �ട��ളള
നടപടിക�ം വ��മാ�ാേമാ?

ആഘാത നി��യ അേതാറി�ി�ം വിദ�ധ സമിതി�ം

2010. �ീ.എം. ഹംസ
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

,, പി.ടി.എ. റഹീം
േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി ആഘാത നി��യ അേതാറി�ി�ം വിദ�ധ സമിതി�ം
�ന:സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;
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(ബി) അേതാറി�ി�ം വിദ�ധ സമിതി�ം ഏത് തീയതി �തലാണ് ഇ�ാതായെത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനം േക� പരി�ിതി മ�ാലയ�ിന് സമ��ി� �പാ�ശ,

�പാ�ശയിേ��  േക� സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടി എ�ിവ
എ�ായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അേതാറി�ി െചയ�മാെ��ം മ�ം േയാഗ�ത,  പരിചയം,  �ായം �ട�ിയ
കാര���  സംബ�ി�് േക� പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� ഉ�രവ്
ലംഘി�െകാ�ായി�� സം�ാനം �പാ�ശ സമ��ി�െത� ആേ�പം
പരിേശാധി�ക��ാേയാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) അേതാറി�ി ��പാെക സമ��ി�െ�� പരി�ിതി അ�മതി�ാ��
അേപ�ക� എ�െയ�ം െപ�ിംഗി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന പരി�ിതി ആഘാത പരിേശാധനാ സമിതി

T 2011.�ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കരി�� ക�ാറി (പാറമട) ഉ�െ�െട�� ഖനന�വ��ന��െട പാരി�ിതിക
���� പരിേശാധി��തിന് സം�ാന പരി�ിതി ആഘാത പരിേശാധന
സമിതി  (േ��് എ�െവയ�െമ�് ഇംപാ�് അസ�െമ�് അേതാറി�ി)
�പീകരി�ാ�� കാരണം കരി�ല്�,  മ�്,  മണ� ഖനനാ�മതി�് �യാസം
േനരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഖനന അ�മതി ന���തി�ം, ����തി�ം ഈ അേതാറി�ി�െട അ�മതി
ആവശ�മാേണാ ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് േക�ാ�മതി ആവശ��േ�ാ ;വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) നി��ാണ േമഖലയിെല �തിസ�ി കണ�ിെല��് ഈ വിഷയ�ി� സത�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

വനം വ��ിെ� െഹ�പ് െഡ�്

2012. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി നിേയാജക മ�ല ആ�ി വികസന ഫ�് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി
നീലിമല,  അ�ാ�ിേമട് എ�ിവിട�ളി�  വനം വ��ിെ� െഹ�പ് െഡ�്
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�ാപി��തിന് െക�ിടം നി��ി��തിനാ�� െ�ാേ�ാസ� എം.എ�.എ.

എ�ാണ് ന�കിയി��ത്;
(ബി) ഇതിനായി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഓേരാ പ�തി�ം എ�

�ക വീതമാണ് എ�ിേമ�ി��ത്;  ഇത് സംബ�ി�� ഫയ�  ഇേ�ാ�
ആ�െട പ�ലാ��ത്;

(സി) എം.എ�.എ.  െ�ാേ�ാസ�  ന�കി ഇ�നാ�  കഴി�ി�ം ഈ ���ി�്
ഭരണാ�മതി ന�കാ�  കഴിയാ�തിെ� കാരണം അറിയാേമാ;  ഈ ഫയ�
ഇേ�ാ� ആ�െട പ�ലാണ് ഉ�ത്എ�ം അറി�േമാ;

(ഡി) ഇതിന് അടിയ�ിരമായി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

അനധി�ത ക�ാറിക�െട അട���ൽ

2013. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അനധി�ത ക�ാറിക�  അട���ാ�ം പിഴ ഈടാ�ാ�ം
ജി�ാകല��മാ��് അധികാരം ന�കിെ�ാ�്30.5.2013  7/14  /പരി
ഉ�രവ�സരി�് എ� ക�ാറിക� അട���ി; അവ ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ്?

(ബി) ��ത ഉ�രവ�സരി�് ലഭി� പിഴ സംഖ� എ�യാണ്; ഏെത�ാം ക�ാറിക�
പിഴ അട�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

പരി�ിതി ആഘാത പഠനം

2014. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്ഏെതാെ� ഏജ�സികളാണ് പരി�ിതി ആഘാതപഠനം
നട��ത് ;വ��മാ�േമാ ;

(ബി) പരി�ിതി ആഘാതപഠനം നട��തിന് ��ത ഏജ�സികൾ ��ാെക
നാളി�വെരയായി എ� അേപ�ക�  ലഭി�െവ�ം എ� അേപ�കളി�
തീ��ക��ി�െവ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) പരി�ിതി ആഘാതപഠനം നട�ി എ� കരി��
ക�ാറിക��്പാരി�ിതികാ�മതി ന�കിെയ�് വ��ിമാ�േമാ ?
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കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ല�� �����് പരിഹാരം

2015. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, അ�വ� സാദ�്
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ല�� �����് പരിഹാരം േത��തിനായി
ക��പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� ഉേ�ശല���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�് േക�ഗവ�െമ�ിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാെയ�ം എ� �ക
അ�വദി�െവ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ

വിദ�ാ��ികളി� പരി�ിതി അവേബാധം

2016. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, പാേലാട് രവി
,, ടി.എ�. �താപ�
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ികളി� പരി�ിതി അവേബാധം േ�ാ�സാഹി�ി��തിന് അവാ�ഡ്
ന�കാ�േ�ാ; എ�ി� മാനദ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിനായി ഫ�് വകയി��ിയി�േ�ാ  ;  േക� സഹായം ലഭി��േ�ാ  ;

വിശദാംശം ന��േമാ ;

(സി) എ�ാ വിദ�ാലയ�ളി�ം ��ജലം, േടായില�് സൗകര�ം, കാര��മമായ മാലിന�
നി��ാ�ജനം എ�ിവ പരി�ിതി അവാ�ഡ് നിർണയ�ിൽ നി��ഷി�ാ�
വ�വ� ഉ�ാ�േമാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ ?

േദവമാതാ േകാേളജിെ� നീ���ള നി��ാണം

2017. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��വില�ാട് േദവമാതാ േകാേളജിെ� നീ���ള നി��ാണ�മായി ബ�െ��്
േ�ാ��സ് കൗ�സി� ���ിയ െ�ാേ�ാസ� ന�കിയി�േ�ാ  ;  കി�്േകാ
ന�കിയിരി�� േ�ാജ�ി� എെ��ി�ം മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ിേമ�് േ�ാ��സ് കൗ�സി� റിൈവസ് െച�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) നീ���ള നി��ാണ�ിന് ആ�ി വികസന ഫ�് വഴി ന�കിയിരി��
ഡി.പി.ആറി�  േ�ാ��സ് കൗ�സി�  റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

ഇ�സംബ�ി�് കൗ�സി�  എെ��ി�ം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

ആല�ഴ ജി�യിെല േദശീയ െഗയിംസ്

2018. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിേനാട�ബ�ി�് ഏെത�ാം മ�ര�ളാണ് ആല�ഴ
ജി�യി� നട�ിയത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ െഗയിംസിെ� ഒ�����ായി ആല�ഴ ജി�യി�  എ� �ക
ഏെത�ാം കാര����ായി െചലവഴി� എ�ീ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) േദശീയ െഗയിംസിെ� നട�ി�ിനായി ആല�ഴ ജി�യി� എ� �ക െചലവഴി�
; വിശദാംശം ന��േമാ ?

അേന�ഷണം േനരി�� േ�ാ��സ് കൗ�സി� അഫിലിേയ�ഡ് ഭാരവാഹിക�.

2019. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന േ�ാ��സ് കൗ�സിലി�  അഫിലിേയ�് െച�ി��
അേസാസിേയഷ�ക�െട സം�ാന ഭാരവാഹികളി�  ആെര�ി�ം വിവിധ
ചാ���ഷി�ക�  നട�ിയതി�  സാ��ിക �മേ��ക�െട േപരി�
വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട േപര് വിവരം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി���ം ��പ�ം ന�കിയ�മായ ��ത
വ��ികെള ത��ാന�് നി�് മാ�ി നി��ിയാേണാ അേന�ഷണം
നട��െത� കാര�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) േദശീയ െഗയിംസ് നട�ി�മാ�� സാ��ിക �യവി�യ��  ഈ
ഭാരവാഹിക� �േഖന നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഇ) ��ാേരാപിതരായ ഇവ�െ�തിെര സം�ാന േ�ാ��സ് കൗ�സി� സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈപകാ പ�തി

2020. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ��സ് വ��് �േഖന നട�ിലാ�� ൈപകാ പ�തി �കാരം മ���
നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ �ാമ പ �ായ�കളി�  ഏെത�ാം
പ�തിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��ത്;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം എ� �ക വീതമാണ് അ�വദി�ി��ത്;
(സി) ഓേരാ പ�തി�ം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കായിക നയ പരി�രണം

2021. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന കായിക നയം പരി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ നിലവി�� കായിക നയ�ി�  എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ്
വ��വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഇതിനായി �േത�ക ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ക�ി�ി�െട പരിഗണനാ വിഷയ�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േദശീയ െഗയിംസ നട�ി�ിെല അഴിമതികൾ

2022. �ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, വി.ശിവ���ി
,, ബി.സത��
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,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിെ� നട�ി�് സംബ�ി�് സ��ാ�  തല�ി�
അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േദശീയ െഗയിംസ് നട�ി�ി�  ആേ�പി�െ�� അഴിമതി�ം പാളി�ക��ം
���ി�ം ഭീമമായ �വ��ന െചല�ക��ം ഇടയാ�ിയ സാഹചര���
പരിേശാധി�ക��ാേയാ;  വിശദമാ�ാേമാ;  ആേ�പം ഉയ�� വ�
സാഹചര��ി� പണം തിരി� ന�കാ� ത�ാറായവ� ആെരാെ�, ഏെത�ാം
ഇന�ി�  ന�കിയ പണം ആെര�ാം തിരി�് ന��ക��ായി��്;
വിശദമാ�ാേമാ;  വരവ് െചല� കണ�ക�  എ� ദിവസ�ിനകം ആഡി�്
െച�ണെമ�ാണ് ഇ��� ഒളി�ിക് അേസാസിേയഷ� നി�േ�ശി�ി��ത്;

(സി) അഴിമതി ആേരാപണ�െള�റി�� അേന�ഷണ�ിനായി ഏത്
ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയത്;  ഗവ�െമ�് ചീഫ് വി�് ഉ�യി�
ആവശ�ം എ�ായി��;

(ഡി) െഗയിം�മായി ബ�െ�� ഏെത�ാം ക�ി�ികളി�  നി�് ആെര�ാം
രാജിെവ�ക��ായി; �വ��ന�ളി� അസം��ി അറിയി�വ� ആെരാെ�;

എെ��ാം കാരണ��  ഉ�യി�െകാ�ായി�� രാജി;  �മതലെയാഴിയാ�
കായിക വ��് മ�ി ക�് ന�കാ�  കാരണെമ�ായി��;  എ�െകാ�്
സ�ീകരി�െ��ി�;എ�് അറിയി�േമാ ;

(ഇ) യഥാസമയം െഗയിം�മായി ബ�െ�� നി��ാണ ���ിക�
���ീകരി�ാ�ം ഉപകരണ��  ലഭ�മാ�ാ�ം കഴിയാതി��തി��
കാരണെമ�ായി��?

േദശിയ െഗയിംസ് ജംഗമ വ���െട �ന�പേയാഗം

2023. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശിയ െഗയിംസിെ� ഭാഗമായി സമാഹരി�െ�� വിവിധ ജംഗമ വ�കളി�
�ന�പേയാഗ��മായവ ഏെതാെ�യാെണ�് പ�ികെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) വിവിധതരം ഫ�ണീ��ക�ം േ�ഷനറി�ം ��ീ�െവ�ാെത
�ന�പേയാഗ��മായവ �ാപന���് െെകമാ�� കാര�ം
പരിഗണി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇതിന് നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(സി) െഗയിംസ് വിേ�ജിെല വീ�ക�  �േയാജനെ����തിന് എെ��ാം
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നി�േ�ശ�ളാണ് പരിഗണനയി��ത്?

േദശീയ െഗയിംസ് അഴിമതി

2024. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസ് നട�ി�മായി ബ�െ�� കാര��ൾ സംബ�ി�് ഏ�
തര�ി�� അേന�ഷണമാണ് നട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അേന�ഷണ �േരാഗതി വ��മാ�േമാ?

േദശീയ െഗയിംസി� വാ�ിയ കായിക ഉപകരണ�ൾ

2025. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസി�േവ�ി ഏെത�ാം കായിക ഉപകരണ�ൾ വില�
വാ�ക��ായി��്;

(ബി) യഥാസമയം ഉ�രവ് ന�കാ� കഴിയാതി����ലം വാടക�് വാേ��തായി
വ� കായിക ഉപകരണ�� ഏെത�ാം;

േദശീയ െഗയിംസി� േവ�ി െചലവഴി� �ക

2026. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസി� േവ�ി ഡിസംബ�  1  �ത�  ഇ�വെര െചലവഴി� �ക
എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് എെ��ാം ആവശ����ാെണ�ം ഓേരാ ആവശ����ം
എ�െയാെ� �കയാണ് െചലവഴി�െത�ം �േത�കം �േത�കം
വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ െഗയിം�മായി ബ�െ�� വാ�ിയ കായിക ഉപകരണ�ൾ

2027. �ീ.വി.ശിവ���ി
,, പി.െക.��ദാസ�
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,, എ.എം. ആരിഫ്
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശിയ െഗയിംസിെ� ആവശ�ാ��ം വാ�ാ�  തീ�മാനി�ി�� കായിക
ഉപകരണ��ം മ�ം െഗയിംസ് ആരംഭി��തിന് ��് തെ� ബ�െ��്
േക��ളി�  എ�ി�ാ�ം കായികതാര���് ഉപേയാഗി�ാ�ം
സാധ�മാ�ക��ാേയാ; ഇെ��ി� കാരണം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) കായിക ഉപകരണ��ം മ�ം �ത�സമയ�ിനകം വാ�ാ�
സാധി�ാതി��തിനാ�  വാടക�് വാ�ി ഉപേയാഗിേ��ി വ�വ
�ധാനമാ�ം എെ�ാെ�;

(സി) േദശീയ െഗയിംസിെ� ആവശ�ാ��ം ജംഗമമായ വ���  വാ��തിന്
ബജ�ി�  വകയി��െ�� െമാ�ം �ക എ�;  വാ�ിയ ജംഗമ വ���
യഥാസമയം ലഭ�മാകാ�തിനാ� വാടക�് എ�േ��ിവ�തി��ായ അധിക
െചലവ് എ�; എ�ീ കണ�ക� ലഭ�മാേണാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

മേ�രി ��േബാ� അ�ാഡമി

2028. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രിയി� ��േബാ� അ�ാഡമി �ാപി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

നാഷണ� ഗയിംസിനാ�� നി��ിതിക� ഭാവിയി� ഉപേയാഗെ����തിന് നടപടി

2029. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, പി.െക.ബഷീ�
,, സി.േമായി� ��ി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നാഷണ�  ഗയിംസി� േവ�ി നി��ി� േ�ഡിയ��  ഉ�െ�െട��
നി��ിതിക� ഭാവിയി� ഏെതാെ� വിധ�ി� ഉപേയാഗെ���ാനാ�െമ�
കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ ;
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(ബി) ഗയിംസ് വിേ�ജിെല േകാേ��ക�  ഏ� രീതിയി�  ഉപേയാഗെ���ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഗയിംസിനായി വാ�ിയ ഉപകരണ��  ഉ�െ�െട�� വ�വകക�
ഉപേയാഗ�ദമായി വിനിേയാഗി�� കാര�ം പരിേശാധി�് �പാ�ശ ന�കാ�
ബ�െ�� േമഖലകളിെല വിദ�ധ��െ�� സമിതിെയ നിേയാഗി�� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ ?

അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം

2030. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല അ�ം�ഴ പ�ായ�് വക  50  െസ�്
�ല�് േവാളിേബാ�, ബാ�ി�� േകാ��്, �ാ�ക�, ജിംേനഷ�ം, ക��ണി�ി
ഹാ�, േഷാ�ിംഗ് െസ��, പ�ിക് ൈല�റി എ�ിവ ഉ�െ�ാള�� ഒ�
ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയം ആരംഭി��തിനായി അ�മതി�ം ധനസഹായ�ം
ലഭ�മാ��തിനായി സമ��ി� നിേവദന�ി� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി എെ��്
വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി�� �ീപാദം േ�ഡിയ�ിെ� പരിപാലന �മതല

2031. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ� െഗയിംസിന് േശഷം ആ�ി�� �ീപാദം േ�ഡിയം നാശ�ിേല�്
േപാ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ��ത േ�ഡിയം
സംര�ി��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

കളരി�യ�്മ�ര��

2032. �ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരളി�യ�് മ�ര�� നട��തിന് േകരള േ�ാ��സ് കൗ�സിലിെ�േയാ
േകരള കളരി�യ�് അേസാസിേയഷെ�േയാ നിയമാവലി നിലവി�േ�ാ; പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) ജി�ാ-സം�ാന തല കളരി�യ�് മ�ര�ിെ� വിധിക��ാ�െള
െതരെ����തി�� മാനദ���  എെ��ാമാണ്;  ഇ� സംബ�ി�
ഉ�രവിെ� പക��് ന�കാേമാ;

(സി) ജി�ാ സം�ാന തല കളരി�യ�് മ�ര�ളി� മാനദ��� പാലി�ാെത
ചില �േത�ക കളരി�യ�് സംഘ�ിെല അഭ�ാസികെള വിജയികളായി
�ഖ�ാപി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ചി�ാ�ലി �ഡിേയാ�െട നവീകരണം

2033. �ീ.എ.എ.അസീസ്
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര�� ചി�ാ�ലി �ഡിേയായി�  ഇേ�ാ�  നട�വ��
സിനിമാ അ�ബ� ���ിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത� സിനിമ സംവിധായകെര ആക�ഷി��തി�ം ചി�ാ�ലി �ഡിേയാ
ആ�നിക സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�് �ന:��രി��തി�ം ആവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

സാം�ാരിക േ�മനിധി െപ�ഷ�

T 2034.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സാം�ാരിക േ�മനിധി െപ�ഷ� പ�തി ആരംഭി�ത് എ�ാണ്;
(ബി) എ� �പയാണ് �തിമാസം െപ�ഷനായി ന���ത്;
(സി) േ�മനിധിയി�നി�ം എ�േപ��് െപ�ഷ�  ന����്;  അവസാനമായി

െപ�ഷ� ന�കിയത് എ�ാണ്?

െക. എസ്.ആ�.ടി.സി യി� ക��� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

2035. �ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.  ആ�.ടി.സി.യി� 2012 � നിലവി� വ� ക��� റാ�് ലി�ി�
നി�ം നാളി�വെര നട� നിയമന�ളെട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ; ��ത
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നിയമന�ി� േശഷം എ� എ�.െജ.ഡി ഒഴി�ക�  ഉ�ായി എ�ം ഇതി�
നട�ിയ നിയമന��െട വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� െക. എസ്.ആ�.ടി.സി യി� ക��� ത�ികയി� എ� ഒഴി�കളാണ്
റിേ�ാ��് െച�െ��ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;  ആയതിേ��  നിയമന
നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  സ�ീകരി��തി�ളള സത�ര
നടപടിക� ഉ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാഫിക് സമയ�ളി� തടിേലാറിക�.

2036. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭാരി� തടി ഉ��കൾ കയ�ിയ േലാറിക�  �ാഫിക് തിരേ�റിയ പക�
സമയ�ളി�  �ധാന പാതകളി�െട േപാ��� �ല�� അപകടസാധ�ത
തട��തിന് നിലവി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്
എ�റിയി�േമാ;

(ബി) �ാഫിക് നിയമ�� ലംഘി�� ഇ�രം തടിേലാറിക�മായി ബ�െ��് എ�
േകസ് ഇ�ഴി� ��് വ�ഷ�ി��ിൽ രജി�� െച�ി�െ��് ജി�തിരി�്
വാ�ഷികാടി�ാന�ി� അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട �തിസ�ി

2037. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട �തിസ�ി പരിഹരി�ാ�  സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട ആെക ന�ം
ഇേ�ാ� എ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല താ�കാലിക ജീവന�ാ�

2038. �ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�  ആെക എ� താ�കാലിക ജീവന�ാ�
നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ� എ� വ�ഷമായി േസവനം അ���ി�� എ�� സംബ�ി�് ത�ിക

108 of 119 Tuesday 10 March 2015 11:20 AM



തിരി�ളള വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) താ�കാലിക ജീവന�ാ��് പലേ�ാ�ം ഡ��ി ലഭി��ി� എ� വ�ത
��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്..ആ�.ടി.സി യിെല ഒഴി�ക�െട വിശദാംശ��ം നിയമന രീതി�ം
വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� ,എ�.ഐ.സി േപാളിസി വിഹിതം

2039. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ജീവന�ാരി�  നി�ം ഈടാ�� െപ�ഷ�  ഫ�്,
എ�.ഐ.സി േപാളിസി വിഹിതം എ�ിവയിലായി എ� �കയാണ് മാേനെ��്
��ത ക�നിക��് ന�കാ��ത്; ഏത് മാസം വെര�� �കക� ��ത
ഫ�ി� അട�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി അ��സം�ാന സ��ീ�ക�

2040. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എ� അ��സം�ാന സ��ീ�ക� നട���്;
(ബി) ദീ�ഘ�ര അ�� സം�ാന യാ��ാ� േനരി�� റിസ�േവഷ� സംബ�ി�

പരാതിക� ��യി���ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(ഡി) ഓ�ൈല�  റിസ�േവഷ�  സംവിധാനം എ� സ��ീ�കളി�

ഏ�െ���ിയി��്;
(ഇ) ഈ സംവിധാനം എ�ാ അ�� സം�ാന സ��ീ�കളി�ം ലഭ�മാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; എ�ി� എ�േ��് ഇത് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ല�� വാടക�്

2041. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) അ�മാലിയിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�് െട�മിന�  കം-േഷാ�ിം
േകാ��ിെല �ല��  വാടക�് ന���തിനായി േകാ��േറഷ�
നിജെ���ിയി�� പലിശ രഹിത െഡെ�ാസി�് എ�യാണ് ;

(ബി) വാടക�് േപാകാെത കിട�� �ല��  വാടക�് ന���തിനായി എ�
തവണ ദ�ഘാസ്  - േലല നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ;ഇത് എ��ാമായി�� ;

(സി) ആവശ��ാെര േനരി�് കെ�്�ി �ലം വാടക�് ന���തിനായി
െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി.�െട േബാ�ഡ് തി�മാനെമ��ി�േ�ാ  ;ഉെ��ി� ഇത്
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഇ�കാരം എ� �ലം വാടക�് േപായി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) വ�ഷ�ളായി വാടക�് േപാകാെത കിട�� �ല��  വാടക�്
ന���തിനായി �ാേയാഗിക നടപടിക�  എെ��ി�ം സ�ീകരി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(എഫ്)ഉെ��ി�  സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�േമാ  ;ഇനി എ� �ല��  വാടക�് േപാകാനിട�െ��്
വ��മാ�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട �വ��ന നവീകരണം

2042. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട �വ��നം നവീകരി��തി�ം
ലാഭകരമാ��തി�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ജീവന�ാെര�ം,  െപാ�ജന�െള�ം
സഹകരി�ി�് ജനസൗ�ദ ഗതാഗത സൗകര�ം ന���തിന് നടപടിക�
ഉ�ാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ലാഭകരമാ�ാ�ം കാര��മമാ�ാ�ം ��തായി
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �തിയ േലാ�േളാ� ബ�ക�

2043. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �തിയ േലാ�േളാ�  ബ�ക�  നിര�ിലിറ�ാെത
കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല റിസ�വ് ക���/റിസ�വ് ൈ�വ� നിയമന��

2044. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� ലി�ിൽ നി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല റിസ�വ്
ക���/റിസ�വ് ൈ�വ�  ത�ികയിേല�് എ� േപ��് പി.എസ്.സി.
നിയമന �പാ�ശന�കിയ ക�ാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് ലഭി�ത്;

(ബി) ഇട�പ� �വജന സംഘടനക� നട�ിയ സമര�മായി ബ�െ��് സ��ാ�
ന�കിയ ഉറ�് പാലി��തിന് പി.എസ്.സി.  നിയമന �പാ�ശ ന�കിയ
എ�ാവ��ം നിയമന ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ ;

(സി) ഇേ�ാ� എ�േപ��് നിയമന ഉ�രവ് ന�കിയി��് ; വിശദാംശം ന��േമാ
?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ���� -ഒ�തീ��് വ�വ�കൾ

2045. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ����  സംബ�ി�് �ഖ�മ�ി�െട
സാ�ി���ി��ായ ഒ�തീ��് വ�വ�കളി�  ഏെത�ാമാണ് നട�ായത്
എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ സംബ�ി�് പഠനം നട�ാ� വിദ�ധ സമിതിെയ
നിേയാഗി�െമ� തീ�മാനം നട�ാ�ാ�ത് എ�് െകാ�ാണ്?

വടകര-െതാ�ി��ാലം െചയി� സ��ീസ്

2046. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വടകര-െതാ�ി��ാലം ��ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െചയി�  സ��ീസ്
നട��തിന് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െചയി� സ��ീസ് സംബ�മായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഫീസിബിലി�ി
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�ഡി നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത പഠനം സംബ�ി� വിശദാംശ��
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത െചയി� സ��ീസ് എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ബ�് യാ�ാനിര�്

2047. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപേ�ാ�-ഡീസ� വില �റ� സാഹചര��ി� ബ�് യാ�ാനിര�് �റ��
കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സ��ാ�  തല�ി�  പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
കെ���ക� വിശദമാ�ാേമാ?

ഓേ�ാ, ടാകസി, ബ�് നിര�ക� �റ��തിന് നടപടി

2048. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വ��ി� േതാതി�� വില�യ�ം �ലം
ജനജീവിതം ��ഹമായ� കണ�ിെല��് വ��ി�ി� ഓേ�ാ,  ടാകസി,  ബ�്
നിര�ക�  �റ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  സ�ീകരി�െമ�ി�  അതിെ�
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

എടത�ാ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െക�ിട നി��ാണം

2049. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.�െട നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന �ീമി� ഉ�െ���ി 40

ല�ം �പ അ�വദി� എടത�ാ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െക�ിട നി��ാണം
എ�േ�ാളം ���ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത െക�ിട നി��ാണ�ിെ� ���ിയാ�ിയ ���ി�് കരാ�കാരന്
എ� �ക അ�വദി�െവ�ം എ�് നി��ാണം ���ിയാ�െമ�ം
വ��മാ�േമാ ?
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ജ�റം പ�തി�െട ഭാഗമായി �തിയ േലാേ�ാ� ബ�ക�

2050. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജ�റം പ�തി�െട ഭാഗമായി ��തായി എ� േലാേ�ാ�  ബ�ക�
സം�ാന�ിന് ലഭ�മായി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� നി�ം ഓേരാ ജി��ം അ�വദി� എ.സി.,  േനാ� എ.സി ബ�ക�െട
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േലാ േ�ാ� ബ�ക� ജി�ക��് അ�വദി��തിന് സ�ീകരി� മാനദ���
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി ഇ�രം വാഹന�� ഓേരാ ജി��ം അ�വദി��
കാര�ം പരിഗണി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ഏല�� നിേയാജകമ�ല�ി� അ�വദി� െക. എസ്. ആർ. �ി. സി. ബസ് ��ക�

2051. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഏല�� നിേയാജകമ�ല�ി� ഇൗ ഗവ�െമ�ിെ�
കാല�്എ� െക.  എസ്.  ആർ.  �ി.  സി.  ബസ് ��ക� അ�വദി�ി�െ��്
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാ� നി�് പാവയി� ചീ��് വഴി കേ�ാടി�് േപാ�� ബസ് സ��ീസ്
ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ബസ് ��് നി��ലാ�ാ�ളള കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കള��  �റ� ബസ് ��കളി�  വ�മാനം വ��ി�ി�ാ�ളള എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�് �ാ�്

2052. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ബി.ഒ.ടി.  അടി�ാന�ി�  നി��ി��
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�് �ാ�് എേ�ാ� ഉ�ഘാടനം െച�ാ� കഴി�െമ�്
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െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഉ�ഘാടനം െച�ാ� ബ�് �ാ�ി� ര� മാസം ��േപ ഡീസ� േ�ാ�്
െച�ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�െന േ�ാ�് െച�െ�� ഇ�ന�ിെ� സംര�ണ�ിനായി
കാവ��ാെര നിയമി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഈ ഇന�ി� എ� �ക െചലവാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ഉ�ഘാടനം െച�െ�ടാ� ബ�് �ാ�ി�  ����ി ഇ�നം േ�ാ�്
െച�ാ�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്)െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് അനാവശ� െചല�ക�  ഉ�ാ��വ�െ�തിെര
എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

വാഹന�� പാ��് െച�ാ� �േത�കം �ല��

2053. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തിരേ�റിയ കവലകളി�  കട�വ�� വാഹന�െള മറ�് േറാഡിെ�
വശ�ളി�  ദീ�ഘേനരം വാഹന��  പാ��് െച����ലം �ാഫിക്
തട���ം അപകട��ം ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�രം സാഹചര���  ഒഴിവാ�വാ�  എ�് നടപടികളാണ്
ൈകെ�ാ�ി��െത�് പറയാേമാ ;

(സി) എ�ാ �ധാന േറാ�കളി�ം തിരെ�ാഴി� ഭാഗ�ളി� വാഹന�� പാ��്
െച�ാ� �േത�കം �ല��ം നി�േ�ശ�� ക�ശനമായി പാലി�േ�ാെയ�്
നിരീ�ി�വാ� സംവിധാന�ം ഒ��േമാ ?

െഹ�െമ�് ധരി��തി� ഇളവ്

2054. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ച�േമാടി�� ആ�െ��ി�ം െഹ�െമ�് ധരി��തി�  നി�ം ഇളവ്
അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആ�െ�ാെ�യാെണ�ം എ�ടി�ാന�ിലാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ?
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കാ��ാട്- റാണീ�രം ബസ് സ��ീസ്

2055. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ാട് നി�ം റാണീ�രേ��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ബസ് സ��ീസ്
ആരംഭി��തിന് ചീഫ് ഓഫീസി�  നി�ം ഉ�രവ് ലഭി�ി�ം ബസ്
ആരംഭി�ാ�െത�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ബസ് സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ി��, കിളിമാ�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാക�

2056. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  ,  കിളിമാ��  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാകളി�  ആെക എ�
ബ�ക��് ; ഡിേ�ാ തിരി�ം ഇനം തിരി�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതി� സ��ീസ് നട�ാ� കഴി��വ എ� ,കഴിയാ�വ എ�െയ�്ഡിേ�ാ
തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ ഡിേ�ാകളിേല�് �തിയ ബ�ക�  അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; എ�ി� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിെല�് വ��മാ�േമാ
?

േറാഡപകട��

2057. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��തര അപകട�� വ���വ�െട ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ് �ിരമായി
റ�് െച��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ

(ബി) േറാഡപകട���് കാരണമാ�� തര�ി�  േറാഡ�കിെല അനധി�ത
പാ��ിംഗ്,പരസ� േബാ��ക�, േറാ�കേ��ം എ�ിവ നിയ�ി��തിന്
ബ�െ�� വ��ക�െട േന�ത��ി� ഏേകാപന സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ?
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ചാ��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ�െട അടി�ാനസൗകര� വികസനം

2058. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാ�െട അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിനായി ഈ സർ�ാർ എ� �പ അ�വദി�െവ�ം �ക ഏെതാെ�
ആവശ��ിന് വിനിേയാഗി�െവ��� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) അടി�ാന സൗകര� വികസന�മായി ബ�െ�� എെ��ി�ം �വ��ിക�
��ത ഡിേ�ായി� െച�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഭൗതിക സാഹചര���െട �റ��ലം ജീവന�ാ�ം യാ��ാ�ം ��ി��്
അ�വഭി�� കാര�ം ��ി�ി�േ�ാ ; എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി�േമാ ?

യാ�ാനിര�് വ��ന

2059. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, സി.െക സദാശിവ�
,, എസ്.രാേജ��
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�ം വാഹനഉടമക�ം യാ�ാ നിര�് വ��ി�ി��തിനായി ഓേരാ
ഘ��ി�ം �ധാനമാ�ം ഉ�യി�ി�� ആവശ�ം എ�ായി��;

(ബി) ഈ സ��ാ�  എ� തവണ യാ�ാനിര�് വ��ി�ി�വാ�  തീ�മാനം
െെകെ�ാള�ക��ായി,  ഓേരാ ഘ��ിേല�ം ഒ� ലി��  ഡീസലിെ��ം
െപേ�ാളിെ��ം വില എ�യായി��; നിലവി�ളള വില എ�;വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�ളള ഇ�നവില�െട അടി�ാന�ി�  യാ�ാ നിര�ി�  എ�
ശതമാനം �റവ് വ��ാ� കഴി�ം;

(ഡി) ഏ��ം വില �റ� ഇ�നം ഉപേയാഗി�് ബസ് ഓടി�ാ�ളള
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �ഖ�ാപിതതീ�മാനം നട�ി� വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�
എ� ശതമാനം ബ�കളി� ഇത് ഏ�െ���ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

മല�റം KSRTC ബസ് െട�മിന� കം േഷാ�ിംഗ് േകാം��്
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2060. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം KSRTC ബസ് െട�മിന� കം േഷാ�ിംഗ് േകാം��് നി��ാണം ഇേ�ാ�
ഏ� ഘ��ിലാണ് ; അതിെ� �േരാഗതിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) െ�ാജ�ിെ� ഭരണാ�മതി റിൈവസ് െച��തി�ം െട��  നടപടിക�
ആരംഭി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�ാ�  സാധി�െമ�്
െവളിെ���ാേമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെ� െച�് േപാ�കളിൽ അഴിമതി

2061. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതി��ികളിൽ �ാപി�ി�� േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെ� െചക്
േപാ�കളിൽ അഴിമതി നട��േ�ാ ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ
അ�കാര�� അഴിമതി അവസാനി�ി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ത് എ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െചക് േപാ�കളി�  കഴി� വ�ഷം എ� പരിേശാധനക�  നട�ിെയ�്
�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  ഏെതാെ� വ��് ഉേദ�ാഗ��െട
േനത�ത��ിലാണ് പരിേശാധനക� നട�ിയത്; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ഉേദ�ാഗ��  നട�ിയ പരിേശാധനയി�  എെ�ാെ� �മേ��കളാണ്
കെ��ിയത്;

(ഡി) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിടയി�  ഓേരാ െചക് േപാ�ി�ം നട�ിയ
പരിേശാധനകളി�  പിടിെ��� കണ�ി�െപടാ� പണ�ിെ� അളവ്
െച�േപാ�് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) െച�േപാ�കളി�  പാസിംഗ് എജ�മാ�  അഴിമതി�് ��നി���േ�ാ;

എ�ിൽ ��ത എജ�മാ� വഴി�� അഴിമതി നിയ�ി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േജായി�് ആ�.�ി.ഒ. ഓഫീ�ക�

2062. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ� േശഷം േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെ�
കീഴി�  എ� േജായി�് ആ�.�ി.ഒ.  ഓഫീ�ക�  ��തായി ആരംഭി�െവ�ം
ആയത് എവിെടെയാെ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യിെല ചാ���  േക�ീകരി�് �തിയ േജായി�് ആ�.�ി.ഒ.

ഓഫീസ് അ�വദി�ണെമ�് ആവശ�െ��് ഗവ�െമ�ിേല�് അേപ�
ലഭി�ി��േവാ;  എ�ി�  അതിേ��  എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ��തായി േജായി�് ആ�.�ി.ഒ. ഓഫീ�ക� അ�വദി��തിന് മാനദ���
എെ��ി�ം നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

��മംഗലം േജായി�റ് ആ�. ടി.ഒ. ഓഫീസ്

2063. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മംഗലം ആ�ാനമായി േജായി�റ് ആ�. ടി.ഒ.  ഓഫീസ്
ആരംഭി��തി�ളള നി�േ�ശം സ��ാ�  പരിഗണി��േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��് �ഖാ�ിരം ലഭി� വ�മാനം

2064. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2014-15  സാ��ികവ�ഷം േമാേ�ാ�  വാഹന വ��് �ഖാ�ിരം ലഭി�
വ�മാനം എ�യാെണ�ളള ജി�തിരി�ളള കണ�് ന��േമാ?

വാഹന��െട േവഗപരിധി നിയ�ണം

2065. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാഹന��െട േവഗപരിധി പരമാവധി ഓേരാ േറാഡി�ം
എ�യാെണ�് നി�യി�് ഉ�രവായി�േ�ാ;  ഉ�രവിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േവഗപരിധി ലംഘി��വ�െ�തിെര എ� നടപടിയാണ്
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ൈകെ�ാ��ത്;  േവഗപരിധി നിയ�ണ�ി�  നി�ം ആെരെയ�ി�ം
ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം ഉ�ര�ക�
ഇറ�ിയി�േ�ാ; പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� േവഗപരിധി ലംഘി�തിെ� േപരി� 2014 �� �ത� 2015 ജ�വരി
31 വെര എ� േപ��് പിഴെയാ��ാ� േനാ�ീസ് അയ�; അവയി� മ�ിമാ�,
എം.എ�.എ.മാ�, മ�് �ധാനെ�� വ��ിക�  ഉ�െ��ി�േ�ാ;

ആെര�ാമാെണ� വിശദാംശം �ടി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േവഗപരിധി സംബ�ി�് വ��മായ േബാ��ക�  നി�ിത അകല�ി�
�ാപി�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറാഡപകട��

2066. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ഓേരാ വ�ഷ��� േറാഡപകട��െട
കണ�് താരതമ�പഠന�ിന് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) േറാഡപകട��  നിയ�ി��തിന് �തിയ പ�തിക�  നട�ിലാ��കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
10-03-2015

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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