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മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1699 �ത� 1770 വെര
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 1771 �ത� 1820 വെര
ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി : 1821 �ത� 1928 വെര
വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി

: 1929 �ത� 1988 വെര

�.എ.ഇ. സാ��ിക വ��ിെ� അ�ാം വാ�ഷിക സംഗമം

1699. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2015  മാ��്  30  �ത� ��് ദിവസം �ബായ് േവ�ഡ് െസ�റിെല ഇ��നാഷണ�
ക�െവ�ഷ� ആ�് എ�ിബിഷ� െസ�റി� നട� �.എ.ഇ. സാ��ിക വ��ിെ�
അ�ാം വാ�ഷിക സംഗമ�ി� ആ�െട �ണമ�സരി�ാണ് �ഖ�മ�ി പെ���ത്
എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട സംഘ�ി�  ഉ�ായി�� �തിനിധിക�  ആെരാെ�യാണ് എ�്
വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത സംഗമ�ി�  പെ����െകാ�് േകരള�ിേല�് ��ത�  നിേ�പം
ആക�ഷി�ാ� കഴി�ി�േ�ാ ; എ�ി� അ� സംബ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ
?

ജനസ��� പരിപാടി

1700. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടി�െട അ�ഭവ�ിെ� െവളി��ി� നിയമ�ിെ�
സാേ�തിക തട��ളി�െ��് അ�ഹതെ�� ആ��ല��� നിേഷധി�െ���വ��്
ആശ�ാസമായി നിയമ�ളി� കാേലാചിത പരി�ാര�� വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��ം ഏെത�ാം നിയമ��
േഭദഗതി െച�െവ�ം �റെ��വി� ഉ�ര�ക� ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?
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ഉപേയാഗ�ന�മായ ഉപകരണ��െട നി��ാ�ജനം

1701. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിവിധ സ��ാരാഫീ�കളി�  ഉപേയാഗ�ന�െമ�് നി�യി� ഫ�ണീ��ം
മ�പകരണ��ം ��മായി നശി�ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) അവ ഡിേ�ാസ് െച��തി�� നടപടി�മം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഉപേയാഗ�ന�മായ ഫ�ണി��ം മ�പകരണ��ം ��ത നടപടി�മം പാലി�് ഡിേ�ാസ്
െച�ാ� നി�േ�ശം ന�േമാ ;

(ഡി) �ര�ാ കാരണ�ളാ�  ൈട�്ൈറ��  േപാ�� ഉപകരണ��  പല രാജ��ളി�ം
വീ�ം ഉപേയാഗി�വാ�  തീ�മാനി�ി�� സാഹചര��ി�, ഓേരാ ഓഫീസി�ം
ഉപേയാഗേയാഗ�മായ ഒ� ഉപകരണെമ�ി�ം ��ി�ണെമ�് നി�േ�ശം ന�േമാ ?

ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം കാര��മമാ�ാ� നടപടി

1702. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല എ�ാ വ��കളി�ം ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി എ�ാ ഉേദ�ാഗ���ം
പരിശീലനം ന�കിയി��േവാ  ;  േവ�� പരിശീലനം ന�കാ��െകാ�് ഈ
സംവിധാനം കാര��മമായി �വ��ി��ി� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

ഉെ��ി� ��ത സംവിധാനം കാര��മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാന�ിെ� ഭാഗമായി ഒ� ഉേദ�ാഗ�െ� ഇ�േബാ�ി� എ��
ഫയ�ക�  ദിവസ��  കഴി�ാ�ം �റ�േപാ�ം േനാ�ാ� �ിതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ-ഫയ� ആയി ഒ� വ��ി� എ�� ഫയ�ക� അവ�െട
ന�രിെ� ��ഗണനാ �മ�ില� വ��കളി�  േ�ാസസ് െച��െത� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ� പരിഹരി�ാ�  എ� നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��ത്;

(ഡി) ഒ� വ��ി� എ�� ഫിസി�� ഫയ� �ാ� െച� ഇ-ഫയലിംഗ് നട�ാ� തപാ�
െസ��കളി�  േവ�� ജീവന�ാ�  ഇ� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

ഉെ��ി� ഇ� പരിഹരി�ാ� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത് ;
(ഇ) ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം വഴി േ�ാസസ് െച�� ഒ� ഫയ� ഏ� ഉേദ�ാഗ�െ�

��ിലാണ് ഉ�െത�് കെ��ാ� െപാ�ജന���ം ജന�തിനിധിക��ം കഴിയാ�
സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ; ഇെതാഴിവാ�ാ� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ക ;

(എഫ്) ഇ-ഫയ�കെള സംബ�ി� വിവര�� ഐഡിയാസ്, െസ��റിേയ�് ഫയ� �ാ�ിംഗ്
സംവിധാനം എ�ിവയി�െട െപാ�ജന���ം ജന�തിനിധിക��ം �ത�മായി
അറിയാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാന�ിെ� ന�നതക�

1703. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�  ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാന�ിെ� ന�നതക�  സംബ�ി�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ-ഫയ�  �കാര�� ഉ�രവ് നട�ിലാ��ത് ഫിസി��  ഫയ�  �ടി
പരിേശാധി�ി�ാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

എം. എ� എ മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�ക� സംബ�ി� രജി�ർ

1704. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഗവ.  െസ�േ�റിയ�ി�ം വിവിധ സർ�ാർ വ��കളി�ം എം.  എ� എ മാ�െട ആ�ി
വികസന ഫ�ക�  സംബ�ി��ം ഇതര ഫയ�ക�ം ഒേര രജി�റിലാണ്
േരഖെ����െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ത�ലം ആ�ി വികസന ഫ�കള�സരി�� ഫയ�ക�  ��ി�െ�ടാ�ം
തീ��ക�ി�െ�ടാ�ം കാലതാമസം േനരി�� ��ം അറി��താേണാ ;

(സി) എ�ി�, െസ�േ�റിയ�ിെല വ��കളിേല�ം വിവിധ വ��് ഓഫീ�കളിേല�ം മ�ലം
തിരി�് ആ�ി വികസന ഫ� സംബ�ി� ഫയ�ക� േരഖെ����തിന് �േത�കം
രജി��ക� ��ി�ാ� ആവശ�മായ തീ�മാനെമ��് നി�േ�ശ�� �റെ��വി�േമാ
?

ചായ സ��ാര�ിന് െചലവഴി� �ക

1705. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ�ം ചായ
സ��ാര�ിന് െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

എസ്.സി. വിഭാഗ�ി�െ��വ��് പി.എസ്.സി �േഖന നിയമനം

T 1706.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം പി.എസ്.സി.  �േഖന എസ്.സി.
വിഭാഗ�ി�െ�� എ� േപ��് സ��ാ�  വ��കളി�  നിയമനം ലഭി�ി��്;  വ��്
തിരി�� കണ�് ന��േമാ ;

(ബി) സംവരണ തത�ം അ�സരി�് നിയമനം ലഭിേ��� എ�ാ ത�ികകളി�ം ഇവ��്
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നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ ; വിശദവിവരം ന��േമാ ?

േകരള േകാ�� േസാ� മാേനജ് െമ�റ് അേതാറി�ി

1707. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േകാ��  േസാ�  മാേനജ് െമ�റ് അേതാറി�ി ��ാെക സമ��ി��
അേപ�കളി� തീ�മാനെമ���തിന് ആ�മാസ�ിലധികം താമസം േനരി�� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  േലാ�  എ��ം പലിശ�് പണം കടെമ��ം
വീ�നി��ി��തിന് ത�ാെറ��� തീരേദശവാസിക�െട അേപ�ക�
സമയബ�ിതമായി തീ�� ക��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) അേപ�കളി� തീ��ക��ി��തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടി
വിശദീകരി�ാേമാ ;

(സി) െക.സി.ഇസഡ്.എം.എ  .��ാെക എ�� അേപ�കളി�  ഒ� മാസ�ിനകം
തീ��ക��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േദശീയ െപ�ഷ� പ�തി

1708. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െപ�ഷ�  പ�തി  (എ�.പി.എസ്.)  നട�ാ���മായി ബ�െ��് �ഖ�മ�ി
സ��ീസ് സംഘടനക�െട േയാഗം വിളി�് ച�� നട�ിയി�േ�ാ  ; എ�ി� ആയതിെ�
തീ�മാന�� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) പ�തി ഉേദ�ാഗ�ർ�് �ണകരമായ രീതിയിൽ നട�ാ�െമ�് സ��ീസ്
സംഘടനക��് ഉറ�ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�കാരമാണ് േകരള�ി�  പ�തി
നട�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) എ�.പി.എസി � േച��വ��് േകരള�ി� ജി.പി.എഫ് അ�വദി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�
ഇത് സംബ�ി�് �റെ��വി� ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) എ�.പി.എസി േല�് സം�ാന സ��ാ�  വിഹിതം അട� �ട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
എ�് �തലാണ് അട� �ട�ിയത് ;എ� ജീവന�ാ��ാണ് സ��ാ� ഇേ�ാ� വിഹിതം
അട��ത് ;

(ഇ) എ� �ക ഇ�വെര സം�ാന സ��ാ� െപ�ഷ� ഫ�ിേല�് അട�ി��്  ; ��ത
പണം േകരള�ി� അട��ത് ഏത് ഫ�് ഏജ�സി വഴിയാെണ�ം വ��മാ�േമാ ?

കായിക താര���് സ��ാ� േജാലി

1709. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  നട� നാഷണ�  െഗയിംസി�  മിക� �കടനം കാ�വ� കായിക
താര���് സ��ാ� േജാലി ന��െമ�്�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ ;
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(ബി) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) നാഷണ� െഗയിംസി� മിക� �കടനം കാ�വ� കായികതാര���് സ��ാ� േജാലി
ലഭ�മാ�വാ� സമയബ�ിതമായി നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

ആ�ിത നിയമന വ�വ�

1710. �ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ിത നിയമന വ�വ� വഴി ഏെത�ാം ത�ികകളി�  നിയമനം നട��തിന്
വ�വ��െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ആ�ിത നിയമന�ി�ളള നിലവിെല മാനദ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ  ;

ആയ�മായി ബ�െ�� ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

െഫയ� േകാ�ി ���് ഗസ�ഡ് ത�ികയാ�ണെമ� �പാ�ശ

1711. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��ാരിെ� വിവിധ വ��കളി� െെട�ി�് ത�ികയി� േജാലി െച�വ��
ജീവന�ാ�െട ഏ��ം ഉയ�� �േമാഷ�  ത�ികയായ െഫയ�  േകാ�ി ���്
ഗസ�ഡ് ത�ികയാ�ണെമ� ഒ�പതാം ശ�ള ക�ീഷ� �പാ�ശയി�േമ� സ��ാ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പൗരാവകാശ േരഖ �ദ�ശി�ി��

1712. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ� ഓഫീ�ക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ാ ഓഫീസി�ം പൗരാവകാശ േരഖ �ദ�ശി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) േസവന രംഗെ� കാര��മത വ��ി�ി�ാ�  തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന
അടി�ാന�ി� എ�ാ സ��ാ� ഓഫീ�കെള�ം ഉ�െ���ി ജനകീയ സമിതിക��്
�പം ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ; ആയതിെ� സാധ�ത പരിേശാധി�േമാ ?

േപ�� െലസ് സംവിധാനം

1713. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) എ�ി� ��ത സംവിധാന�ിെ� ഉേ�ശ�ല����ം േന���ം വിശദമാ�േമാ ;
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(സി) ��ത സംവിധാനം നട�ാ��തി� ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് സഹകരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�ഭരണ വ��ിെല േജാലിഭാരം

1714. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െപാ�ഭരണ വ��ിെല േജാലിഭാരം സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ  ;  ആയതിെ�
അടി�ാന�ി�  അധിക ത�ിക അ�വദി�് ജന���് േവഗ�ി�  േസവനം
ലഭ�മാ�േമാ ?

േസവനാവകാശ നിയമം നട�ി� വ���തിെല കാര��മത

1715. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േസവനാവകാശ നിയമം നട�ിലാ�ിയ വ��കളി�  അത് കാര��മമായി
നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�് വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) അതിെല വീ�ക� പരിേശാധി�ാ� നിലവി� സംവിധാന��േ�ാ ;

(സി) എ�ി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാ��ത് ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ ?

െമാെെബ� േഫാ� കണ��

1716. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട േപരി� െമാെെബ� േഫാ� കണ�� ഉേ�ാ?

ഭരണരംഗെ� പിഴി�കൾ

1717. �ീ.ജി.�ധാകര�
,, വി.െച�ാമരാ��
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണരംഗെ� പിഴ�കൾ തി��ാ�  �േത�ക പരിപാടി ആവി�രി�ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; പിഴ�കൾ കെ��ിയത് ഏത് നിലയിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഇതിേനാടകം സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജന���് വിവിധ ഘ��ളി�  ന�കിയ�ം നട�ിലാ�ിയി�ി�ാ��മായ ഉറ�ക�
പാലി�ാ� ഇൗ അവസരം �േയാജനെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;
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(ഡി) അഴിമതിെ�തിരായ നടപടിക�  ഇതിെ� ഭാഗമായി നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ജനസ��� പരിപാടി

1718. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� 2015 െമയ് 14 ന് നട� ജനസ��� പരിപാടിയിെല തി�ി�ം
തിര�ി�ംെപ�് ��ള േദവിനഗ� �നാമി േകാളനിയിെല പേരതനായ �ഹ�ദിെ� ഭാര�
സാറ  (48വയസ്) ന�െവാടി�് ആ�പ�ിയിലായ പ�വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) പാവെ�� ഈ വീ��െയ സഹായി��തിനായി എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?

സ��ാ� �ഖ�ാപി� പ�തിക�

1719. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സാംപിേ�ാഡ  2012  ജ�വരി  15-ന് �ഖ�മ�ി�മായി നട�ിയ ച���െട
അടി�ാന�ി� സ��ാ� �ഖ�ാപി� പ�തിക� ഏെത�ാം;

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

(സി) പ�തിക� �ട�ച്അ� �ാർഡ് ആയി അ�വദി�ാ��താ�ചയായി അവേലാകനം
െച�ി�േ�ാ;  ഏ��ം ഒ�വി�  അവേലാകനം നട�ിയത് എേ�ാഴായി��;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തിക��ാവശ�മായ �ക ബജ�ി� വകയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) പ�തിക� എ�് �ാബല��ി� വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ�ാത�� സമര െപ�ഷ�

1720. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ�ാത�� സമര െപ�ഷ�  വാ�� സ�ാത�� േസനാനി,  േനാമിനിെയ േച��ാെത
മരണമട�ാ�  അവകാശിക��് �ട�  െപ�ഷ�  അ�വദി��തി��
മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) അവകാശ സ��ിഫി��്,  മ�് േരഖക�  എ�ിവ ഹാജരാ��തിന് കാലതാമസം
��ായാ�  �ട�െപ�ഷ�അ�വദി�േ�ാ�  ��കാല �ാബല�ം ലഭി�ാ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(സി) ��കാല �ാബല�േ�ാെട �ട�െപ�ഷ�  ലഭി�ണെമ�ാവശ�െ��് ആെര�ി�ം
അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതി�േമ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ജനസ��� പരിപാടിക�വഴി ലഭി� അേപ�ക�

1721. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ജനസ��� പരിപാടിക�വഴി ലഭി� അേപ� കളി�െട എ�
ഫയ�ക� ഉ�ഭവി�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� ഇതിനകം എ� ഫയ�കളി� തീ��് ക��ിെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ിമാ�െട വിമാന യാ�ാ െചലവ്

1722. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി ഉ�െ�െട�� ഇൗ മ�ിസഭയിെല അംഗ��  നട�ിയ വിേദശ
വിമാനയാ�ക� എ�യാണ്;

(ബി) ഓേരാ����ം െചലവായ സംഖ� എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ���ക�് വിമാന യാ� നട�ിയതിന് �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ�ം െചലവഴി� സംഖ�
എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ീസി� നി�ം പിരി�വ�ം ��തായി �േവശി�വ�ം

1723. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സം�ാന സിവി� സ��ീസിെല വിവിധ
ത�ികകളി�  നി�ം പിരി�വ�  എ�യാെണ�ം ��തായി സ��ീസിേല�്
കട�വ�വർ എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) സ��ീസി� നി�ം ഒ�േദ�ാഗ�� പിരി�തി�േശഷം നിയമനം നട�ാതിരി�ക�ം
കാല�മ�ി� ��ത ത�ികതെ� നി��ലാ�ക�ം െച� എ� ത�ികക� ഈ
കാലയളവിൽ ഉ�ായി എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

തീ�മാനമാകാെത െക�ി�ിട�� ഫയ�കൾ

1724. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല വിവിധ വ��കളി� തീ�മാനം എ��ാെത െക�ി�ിട�� ഫയ�കെള
സംബ�ി� �ിതിവിവര�ണ�ക� വിശദമാ�ാേമാ ;
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(ബി) 2015 െമയ്  31 വെര ഓേരാ മ�ി�െട�ം പരിഗണന�് വ� എ� ഫയ�ക� വീതം
തീ�മാനം എ��് തിരി�യ�ാ� ബാ�ി നി��ായി��െവ�ം ��ം ആ�ം മാസ�ം
ഒ� വ�ഷ�ി�  ��ത�ം കാലമായി തീ�മാനമാകാെത മ�ി കാര�ാലയ�ിൽ
െക�ി�ിട�� ഫയ�ക� എ� എ�ം അറിയി�ാേമാ ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട കാര�ാലയ�ിൽ മ�ിസഭാേയാഗ തീ�മാന�ിേ�ൽ ഉ�രവ്
�റെ��വിേ��ത് സംബ�ി� എ� ഫയ�ക� 2015 െമയ് 31 അവസാനി�േ�ാ�
ബാ�ി��ായി��െവ� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ഖ�മ�ി�െട കാര�ാലയ�ിൽ മ�ിസഭ�െട പരിഗണന�് അയേ��തായ എ�
ഫയ�ക�  2015  െമയ്  31  അവസാനി�േ�ാ�  ബാ�ി��ായി��െവ�
അറിയി�ാേമാ ?

സ�ാത��സമര െപ�ഷ�

1725. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� സ�ാത��സമര െപ�ഷ� ലഭി��ത് എ� േപ��ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േപ� ആ�ിതരാെണ�് പറയാേമാ;

(സി) സ�ാത��സമര െപ�ഷ�  വിതരണം െച��തി�  വീ� വ���തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

അേപ�ക��ം പരാതിക��ം ൈക��് രസീത്

1726. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മ�ിമാ�െട ഓഫീ�കളി�ം െസ��റിേയ�ിെല വിവിധ െസ��കളി�ം
എം.എ�.എ-മാ�ം മ�് അേപ�ക�ം ന��� നിേവദന��, പരാതിക�, അേപ�ക�
എ�ിവ�് അ�േ�ാ�  തെ� ൈക��് രസീത് ന��� സ�ദായം നിലവി�േ�ാ,

ഇെ��ി�  ഇ�കാരം ന��� അേപ�ക�  മ�ിമാ�െട ഓഫീസി�ം വിവിധ
ഡി�ാ��്െമ�റ് െസ��കളി�ം ലഭി� എ�റി�വാ� എ�ാണ് മാ��ം,വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ ഓഫീ�കളി�ം മ�ിമാ�െട ഓഫീ�കളി�ം ലഭി�� അേപ�ക��്
യഥാസമയം ൈക��് രസീ�ക�  േപാ�ം ലഭി��ി� എ� ആേ�പം ��യി�
െപ�ി�േ�ാ,  ഇ� പരിഹരി�വാ�  ൈകെ�ാ�ി�� നടപടി എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

(സി) വിവിധ ഡി�ാ��്െമ�ക�െട തപാ�  െസ��കളി�  േരഖക�ം ക�ക�ം േനരി�്
െകാ�െച�ാ� അ�േ�ാ� ൈക��് രസീേതാ, തപാ� ന�േരാ ന�കണെമ�് എ�ാ
ഓഫീ�ക��ം അടിയ�ിര നി�േ�ശം ന��േമാ?
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�ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടിക� .

1727. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി നാളി�വെര എ� ഘ�ം ജനസ��� പരിപാടിക�  ഏെത�ാം ജി�കളി�
നട�ി  ;  ഒാേരാ ഘ����ം എ� �ക നട�ി�ിനായി െചലവായി  ;  ജി� തിരി�്
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട ഒാേരാ ഘ�ം ജനസ��� പരിപാടികളി�മായി എ� �പ�െട
സഹായധനം ആ�െ��ാം ന�ാെമ� �ഖ�ാപി� എ�ം ��ത സഹായ ധനം ഇവരി�
എ�േപ��് ലഭി� എ�ം ഇനി�ം ലഭിേ��വ� എ� എ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ
;

(സി) ��ത ജനസ��� പരിപാടിക��ായി എ� �ക ഒാേരാ ഇന�ി�ം പരസ�യിന�ി�
പ� �ശ� മാധ�മ�ളി�െട െചലവായി എ�ം പ��, ഭ�ണം എ�ിവ�ായി എ� �ക
െചലവായി എ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത ജനസ��� പരിപാടികളി�  ഒാേരാ�ി�ം ഏെത�ാം മ�ിമാ�  ,  ഉയ��
ഉേദ�ാഗ�� എ�ിവ� പെ���  ; അവ� ആെര�ാം  ; അവരി� ഒാേരാ����ം �ി.
എ.,  ഡി.  എ.  ഇന�ി�  സ��ാരി�  നി�ം എ� �ക െെക��ി;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഇ) ഒാേരാ ഘ��ളിെല ഒാേരാ ജനസ���പരിപാടികളി�ം പെ��� െപാ�ജന
പരാതി�ാ� എ� ;എ� േപ�െട പരാതി പരിഹരി� ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

�ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടി

1728. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�് നാളി�വെര �ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടി
എ� ഘ��ളിലായി നട�ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ഘ� ജനസ���പരിപാടി�ം സംഘടി�ി��തിന് എ� �ക െചലവാെയ�ം
ഓേരാ ഘ��ി�ം എ� �ക വീതം വിതരണം െച�െത�ം ജി� തിരി� വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �ഖ�ാപന��

1729. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജന സ��� പരിപാടികേളാട് അ�ബ�ി�് ബ�.  �ഖ�മ�ി ഓേരാ ജി�യി�ം
�ഖ�ാപി�� നിരവധി പ�തിക�  �ാവ��ികമാ��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി��േ�ാ  ;  ഒ� വ�ഷ�ി��ി�  ഇവ ���ിയാ��തിന് എ�ിെന
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കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

െക�ി�ിട�� ഫയ�ക� തീ��ാ�ാ�ളള പ�തി

1730. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശല���� എെ��ാമാണ് ;
(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�� ന�കാേമാ ?

ക�ത� 2015

1731. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, എ.പി.അ����ി
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ത� 2015 എ� പരിപാടി നട�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ� വഴി െെകവരി�ാ�േ�ശി�� ല���� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത പരിപാടി നട��തിന് എെ��ാം സ�ീകരണ�ളാണ് ഭരണതല�ി�
നട�ിയത് ; സമാനമായി നട�െ�� പരിപാടികളി� നി�് ഇൗ പരിപാടി��ായി��
വ�ത��തക� വിശദമാ�ാേമാ?

മിഷ� 676 െ� ഭാഗമായി േസവനാവകാശ നിയമം നട�ിലാ�ാ� പ�തി

1732. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, പാേലാട് രവി
,, എ.പി.അ����ി
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസവനാവകാശ നിയമം മിഷ� 676 െ� ഭാഗമായി എ�ാ വ��ി�ം നട�ിലാ�ാ� പ�തി
�പീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

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

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

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

വിശദാംശ�� ന��േമാ ?

റി�യ�ഡ് ജ�ിസ് M. രാമച�� �മതല വഹി�� ക�ീഷ�ക�

1733. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റി�യ�ഡ് ജ�ിസ്  M.  രാമച�െന ഏെത�ാം ക�ീഷ�ക�െട �മതല�ാരനായി
നിയമി�ി��് ; ഇവ ഏെതാെ� എ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതി� �വ��നം ���മാ�ം ���ീകരി� ക�ീഷ�ക� ഉേ�ാ  ; എ�ി� ഇതിെ�
വിശദാംശ�� വിവരി�േമാ ;

(സി) ഇതി�  ഓേരാ ക�ീഷ�ക�െട�ം �വ��ന�മായി ബ�െ��് എ� �പ ഇേ�ഹം
�തിഫലമായി വാ�ിയി��് ;

(ഡി) ��ത ക�ീഷ�കളി� നി�ം പ�ിയ ശ�ളം, �ി.എ., ഡി.എ. മ�് അലവ��ക� ഇവ
�േത�കമായി വിശദമാ�േമാ ?

പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ�െട േക�കൾ െെകകാര�ം െച��തി�� േകാടതിക�

1734. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ�െ�തിെര�� അതി�മ��മായി ബ�െ�� േക�കൾ
െെകകാര�ം െച��തിന് എ�ത േകാടതിക�  �ാപി�ി�െ��ം അവ�െട
വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) േദശീയ സം�ാന പ�ികജാതി ക�ിഷ�ക�െട നി�േ�ശാ�സരണം ഇ�കാരം എ�ത
േകാടതികളാണ് �ാപി�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) അ�കാരം േകാടതിക� �ാപി�ി�ിെ��ി� അതി�� കാരണ�� വിശദമാ�േമാ ?

േകാടതികളി� തീ��ാ�ാെത കിട�� േക�ക�

1735. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

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

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

(സി) േകാടതിക�െട �ഗമമായ �വ��ന�ിന് ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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ക���യി� �ഡീഷ�� ഫ�് �ാസ് മജിേ��് േകാടതി അ�വദി��

1736. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക���യി� �ഡീഷ�� ഫ�് �ാസ് മജിേ��് േകാടതി അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��്
ലഭി� അേപ�യിേ�� സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിേ��  ബ�.  ൈഹേ�ാടതി�െട ശിപാ�ശ ലഭി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�
��ത ശിപാ�ശെയെ��് വ��മാ�േമാ ?

പി�വലി�െ�� േക�ക�

1737. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ഇ�വെര എ� േക�ക�  പി�വലി��തിനായി
േ�ാസിക�ഷ� ഉ�രവ് ന�കിയി�െ��ം ഇതി� �കാരം പി�വലി�െ�� േക�ക�
എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവ ഏെതാെ� െസ��  ഉ�െ���ിയി�� േക�കളാെണ�ം ഏെതാെ�
േകാടതികളി� ഉ�വ ആയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ ?

തീരേദശ വീ� നി��ാണ�ിന് ഇളവ്

1738. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ സംര�ണ നിയമമ�സരി�് െക�ിട നി��ാണ�ിന് അ�മതി ന��തി��
വ�വ�ക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) വീട് വ�ാ�  േവെറ �ലമി�ാ� പാവെ��വ��് എെ��ി�ം ഇളവ് ഈ
നിയമ�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;  ഇവ��് വീ� നി��ാണ�ിന് ഇളവ്
ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന�േമാ?

തീരേദശ നിയ�ണ വി�ാപന േഭദഗതി

1739. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ നിയ�ണ വി�ാപന േഭദഗതി�് േക� സ��ാ�  അംഗീകാരം
ന�കിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) േകരള�ിെ� ഏെത�ാം ആവശ��� അംഗീകരി� എ�റിയി�ാേമാ ;

(സി) തീരേദശ നിയ�ണ വി�ാപന േഭദഗതി�് അംഗീകാരം ലഭി�ി�ിെ��ി�  ആയത്
ലഭി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ ?
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ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലി� വകയി��ിയ�ക

1740. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിെ� വിവിധ പ�തിക��ായി കഴി�
ബ�ജ�ി� (2014-15) വകയി��ിയ �ക എ� േകാടിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വകയി��ിയ �കയിൽ എ� �പ അ�വദി�െ��ി�െ��ം എ� �ക
െചലവഴി�ാെത ബാ�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ലഭി� �കെകാ�് എെ��ാം �വ��ന�� നട�ിയി�െ�� വ��മാ�ാേമാ?

സി.ആ� ഇസഡ് േമഖലയിെല നി��ാണ �വ��ന���് അ�മതി

1741. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ല�ഴ മ�ല�ിെല ആല�ഴ �നിസി�ാലി�ി, �ാമപ�ായ�ക� എ�ിവ �േഖന
സി.ആ�.ഇസഡ് േമഖലയി�  െക�ിട നി��ാണ അ�മതി/ന��
ന�ക�/�മവ��രണം എ�ിവ�� എ� അേപ�കളാണ് േകരളാ േ��് േകാ��
േസാ� മാേനെ��് അേതാറി�ി�് 2015-� ഇ�വെര ലഭി�ത്;ഇതി� എ�െയ��ിന്
�ിയറ�സ് ന�കി;�ിയറ�സ് ലഭി� അേപ�ക�െട േപ�ം േമ�വിലാസ�ം സഹിതം
പ�ിക ന�കാേമാ:

(ബി) ലഭി� അേപ�കളി�  നിരസി�വ എ�െയ�ം അേപ� നിരസി�വ�െട േപ�ം
വിലാസ�ം നിരസി�ാ��ായ കാരണ�ം വിവരി�� പ�ിക ന�കാേമാ;

(സി) േകരള േകാ�� േസാ� മാേനെ��് അേതാറി�ിയി� �ിയറ�സിനായി സമ��ി��
അേപ�ക�  തീ��ാ��തിന് അന�മായ കാലതാമസം ഉ�ാ��താ�� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;ഇ� പരിഹരി�ാ�  എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�
വ��മാ�ാേമാ?

പി. എസ്. സി. കാലാവധി നീ��

1742. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� പി. എസ്. സി. ലി�ക�െട കാലാവധി
നീ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് �ലം എ� േപ��് നിയമനം ലഭ�മായി��്;
(സി) ഓേരാ ലി�ി�  നി�ം എ� േപ��് വീതമാണ് ഇ�ര�ി�  നിയമനം

ലഭ�മായി��െത�് �േത�കം വിശദമാ�ാേമാ ?

റാ�് ലി�കളി� നി�� നിയമനം
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1743. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�വി�� എ�.ഡി.സി., ലാ�്േ�ഡ് െസ�വ�് പി എസ് സി റാ�് ലി�കളി� നി�്
എ� േപ��് നിയമനം ന�ിയി��് ; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ ; ��ത റാ�്
ലി�ക� നിലവി� വ�െത�് ; റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി എ�വസാനി�ം ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�കളി�നി�് പരമാവധി ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന���തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;

(സി) ഇതി���് �സി�ീകരി� ലി�ി�  നി�ം ��ത ത�ികകളിേല�് എ�
ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�ിയി�� ; വിശദാംശം ന�േമാ?

ഐ.സി.ഡി.എസ്. ���ൈവസ� ത�ിക�െട റാ�് ലി�്

1744. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�േ�മ വ��ി� ഐ.സി.ഡി.എസ്. ���ൈവസ� ത�ിക�െട (കാ�ഗറി ന��
412/11)  റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��തിന് കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�് എ�േ��് നിയമനം നട�ാനാ�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. �െട പരീ�ാരീതി

1745. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി. �െട പരീ�ാരീതി പരി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ്
വ��ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവിെല പരീ�ാരീതിയി� ഉേ��ാഗാ��ിക��� എെ��ാം ആശ�കളാണ് ��ത
പരി�ാര�� വഴി പരിഹരി�െ���ത്; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത പരി�ാര��  നട�ാ��തിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�
എ��ി��് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

എ�.ഡി. �ാ��് നിയമനം

1746. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) വിവിധ വ��കളി�  എ�.ഡി.  �ാ��് നിയമന�ിന് പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ക�
നിലവി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  ��ത ലി�കളിൽനി�് ഓേരാ ജി�യി�ം ഇ�വെര നട� നിയമന��െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) കഴി� വ�ഷം ഇൗ ത�ികയി� എ�ത ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം അവയി�
എ�ത നിയമന�� നട�ിയി�െ��ം അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) വ��കളി�  നി�ം ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തി�  കാലതാമസം വ��കേയാ
നിയ�ണം ഏ�െ���കേയാ െച�ി��തായി അറി�േമാ ;

(ഇ) എ�ി� അതിെ�റ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(എഫ്) നിലവി�� ഒഴി�ക� ���മാ�ം റിേ�ാ��് െച�് നിയമന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

എ�.ഡി.�ാ��് ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ� വ��ക�

1747. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പി.എസ്.സി.  വഴി എ� േപ��് നിയമനം
ന�കി ; ജി�ാടി�ാന�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിെല എ�.ഡി.  �ാ��് റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപെര നിയമി�  ;

ഓേരാ വിഭാഗ�ി� നി�ം എ� േപെരയാണ് നിയമന�ിനായി �പാ�ശ െച�ത്  ;
കാ�ഗറി തിരി�് നിയമന �പാ�ശ ന�കിയവ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) നിലവി�� എ�.ഡി.�ാ��് ഒഴി�ക� ��വ� റിേ�ാ��് െച�ാ� ഏെത�ാം വ��ക�
ആ��ത് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഡി) നിലവി�� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ാ� വ��് േമധാവിക�െ�തിെര എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�വാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

ആ�ിത നിയമന പ�തി

1748. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�്ആ�ിത നിയമനം സംബ�ി�് എ��ി�� �ധാന
തീ�മാന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് �േത�ക ഉ�ര�ക�  ഇറ�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ആയതിെ�
േകാ�ിക� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ആല�ഴ ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ. മലയാളം പി.എസ്.സി. നിയമനം

1749. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആ��ഴ ജി�ിയി� എ�്.എസ്.എ.  മലയാളം റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;  ��ത റാ�്
ലി�് എ�ാണ് നിലവി�  വ�ത്,  ഈ ലി�ിെ� കാലാവധി എ�വെരയാണ്;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�് എ� േപ��് ഇ�വെര നിയമനം ന�കി; വിവിധ വിഭാഗ��
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന സ��ീസി� നി�ം വിരമി� ജീവന�ാ�

1750. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം  2015 ഏ�ി� 30 വെര സം�ാന
സ��ീസി� നി�ം എ� ജീവന�ാ� വിരമി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

പിേ�ാ� സ�ദായ നിയമന��

1751. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ീസി� പിേ�ാ� സ�ദായ���� �ാതിനിധ��റവ് നിക��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �റവ് നിക��തിെ� ഭാഗമായി ഈ സർ�ാർ ഇ�വെര എ� നിയമന��
നട�ിയി�െ��് ജാതി തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയതായി നിലവി� വ� എ�.ഡി.സി. റാ�് ലി�ിെല നിയമനം

1752. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �തിയതായി നിലവി� വ� എ�.ഡി.സി.  റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട��ത്
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ലി�ി� നി�ം എ� �ത� നിയമനം നട�െമ� വ�കതമാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ എ�.ഡി.സി.  റാ�് ലി�് �ാബല��ി� വ�തി� േശഷം പഴയ എ�.ഡി.സി.
റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) �തിയ റാ�് ലി�് �ാബല��ി�  വ�ാ�  പഴയ ലി�് നിലനി�ി� എ�
പി.എസ്.സി.�െട വ�വ� ��ത ലി�ി� ലംഘി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ?

വികലാംഗരായ ഉേദ�ാഗ���്�ാനകയ��ിനായി സംവരണം

1753. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  സ��ീസിെല വികലാംഗരായ ഉേദ�ാഗ���് �ാനകയ��ിനായി  3%

സംവരണം ഏ�െ����ത് സംബ�ി�് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംവരണം ഏ�െ����ത് സംബ�ി� ബ�.  ��ീംേകാടതി�െട വിധി�െട
പ�ാ�ല�ി�ആയതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

���ന�മററി ത�ികക�

1754. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-2015 വ�ഷ�ി� വിവിധ വ��കളി� എ� ���ന�മററി ത�ികക� ��ി�  ;

വിശദമാ�ാേമാ ?

അ�ിക��റ� അസി�ററ�് നിയമനം

1755. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2012െമയ് മാസ�ി�  നിലവി�  വ� അ�ിക���  അസി�ററ�് േ�ഡ്  II

ത�ികയിേല�ളള റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി ഒ� വ�ഷേ��് നീ�ി ന��േമാ;

(ബി) സ��ാ� െപ�ഷ� �ായം ഉയ��ിയതി�െട ഇൗ ലി�ിെല ഉേദ�ാഗാ��ിക��് വ�
(അവസര ) ന�ം നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െസ�േ�റിയ�് അസി��് റാ�് ലി�്

1756. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിവി�� െസ�േ�റിയ�് അസി��് റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എ�ാണ്
അവസാനി��ത്;

(ബി) ��ത ലി�ി� നി�ം ഇ�വെര എ� േപെരയാണ് നിയമി�ി��ത് ;
(സി) ഓേരാ വിഭാഗം തിരി�� നിയമന�ിെ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ� എ� ഒഴി�കളാണ് റിേ�ാ��് െച�െ��ി��ത്?

സ��ീസി�നി�് വിരമി�വ�

1757. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വിവിധ വ��കളി�  നി�് വിരമി�
ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം വ��് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

100% അ�ത��വെര റാ�് ലി�ി� നി�ം ഒഴിവാ�ിയ നടപടി

1758. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പി.എസ്.സി നട�ിയ എ�.ഡി.�ാ��് �േവശന പരീ�യി�  (കാ�ഗറി ന��
218/13) 100% അ�ത��വ� േഷാ��് ലി�ി� വരിക�ം ഇ��വ�വിന് പെ���ക�ം
െച�െത�ി�ം റാ�് ലി�് വ�േ�ാ�  ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട േപര്
ഉ�െ���ാ�തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വി�ാപന�ി�ം പരീ��് അേപ�ി�േ�ാ�ം ഇ��വ� സമയ�ം അറിയി�ാെത
െപെ�െ�ാ� തീ�മാനം എ���തി��ായ സാഹചര�ം എ�ാണ്;

(സി) ക��  ജി�യി�  എ� ഉേദ�ാഗാ��ികെള ഇ��കാരം റാ�് ലി�ി�
ഉ�െ���ാ�തായി��്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) പല ഉേദ�ാഗാ��ിക��ം അേപ�ി�ാ�� �ായപരിധി കഴി�തിനാ�
ഇ�ാര��ി� മാ�ഷിക�ം അ��ല�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

1.4.2014 �ത� 31.5.2015 വെര സ��ീസി� നി�ം വിരമി�വ�ം നിയമി�െ��വ�ം

1759. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1.4.2014 �ത� 31.5.2015 വെര�� കാലയളവി� സ��ാ� സ��ീസി� നി�ം എ�
േപ� വിരമി�; ഓേരാ വ��ി� നി�ം വിരമി�വ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 1.4.2014 �ത� 31.5.2015 വെര എ�ത ആ�കെള പി.എസ്.സി വഴി നിയമി�ക��ായി
വിശദാംശം വ��് തിരി�് ന�കാേമാ?

െപ�വ�ാ�ഴി സി.ആ�.പി.എഫ് ക�ാ�്

1760. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െപ�വ�ാ�ഴി സി.ആ�.പി.എഫ് ക�ാ�് അ�വദി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  എേ�ാഴാണ്
അ�വദി�ത് എ�് ��ത ഉ�രവിെ�റ പക��് സഹിതം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ക�ാ�ിനാവശ�മായ �മി ഏെ���ി�േ�ാ ; എ�ി� ഏത് വ��ി� നി�ാണ് �മി
ഏെ���ത് എ�ം �മി�െട അള�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) സി.ആ�.പി.എഫ് ക�ാ�ിെ�റ ���ി ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം എേ�ാ�
���ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� അ�വദി� ചികി�സാ സഹായധനം

T 1761.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം നാളി�വെര കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ�
േകാടി �പ�െട ചികി�സാ സഹായധനം അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?
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�രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�� ധനസഹായം

1762. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം അ�വദി��തി�
എം.എ�.എ മാ�െട ശിപാ�ശേയാെട വ�� അേപ�യിേ��  അ�വദി��
സാ��ിക സഹായം വളെര �റ�ം ജനസ��� പരിപാടിയി�  ലഭി��
അേപ�യിേ�� വളെര ��ത�ം ആെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇത് േരാഗികേളാ�� സ��ാരിെ� ര� തരം സമീപനമാെണ�� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി�  ജനസ��� പരിപാടിയി�  അ�വദി�� സാ��ിക സഹായ�ിന്
ആ�പാതികമായ �ക തെ� മ�് മാ�േ�ന ന��� അേപ�ക��ം ന��� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ ?

നദീസംേയാജനം

T 1763.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നദീസംേയാജനം സംബ�ി�് േക�സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിെയ �ടർ�് സം�ാനം
േനരി�� ആശ�ക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�ാര�ം േക�സ��ാരിെ� ��യി�െ���ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ?

ന�� ശിവാന� ആ�മ �ന��ാരണം

1764. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ന�� ശിവാന� ആ�മ മഠാധിപതി,  ആ�മ �ന��ാരണ
സഹായ�ിനായി 6/2/2015 � �ഖ�മ�ി�് സമ��ി� അേപ� ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ
:

(ബി) എ�ിൽ ഈ അേപ�യിേ�ൽ എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ� െവളിെ���ാേമാ?

നവര� പ�തിക��ായി പി�വലി� �ക

1765. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നവര� പ�തിക��ായി  (െകാ�ി െമേ�ാ,  �ാ��് സി�ി,  വിഴി�ം �റ�ഖം,  ക��
വിമാന�ാവളം,  േദശീയ ജലപാത,  തി�വന��രം  -  േകാഴിേ�ാട് േമാേണാ െറയി�,
സബ്അ�ബ�  െറയി�േവ,  േദശീയ പാതാ വികസനം  ,  �വജന സംരംഭകത�ം)  ഈ
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സ��ാരിെ� കാല�് �ഷറിയി�  നി�ം പി�വലി� �ക എ�യാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ ; ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ��തിന് ��പ് ഓേരാ പ�തി�ം
േവ�ി എെ��ാം സംഗതിക� നി��ഹി�െ��ക��ായി�� ;

(ബി) ��ത പ�തിക��ായി കഴി� നാല് ബ�ജ�കളി� �ഖ�ാപി�ി�� �ക എ� വീതം
; യഥാ���ി� പി�വലി�െ�� �ക എ� ; വിശദമാ�ാേമാ ?

വിഴി�ം പ�തി�മായി ബ�െ�� േയാഗം

1766. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം പ�തി�മായി ബ�െ��്  3-6-2015  ന് �ഖ��ി വിളി�് േച�� േയാഗ
നടപടിക�െട മിനി�്സിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��തേയാഗ തീ�മാന��  എെ��ാമായി��  ;  െട��മായി ബ�െ�� �തിയ
എെ��ാം േരഖക� പരസ�െ���ണെമ�ായി�� േയാഗ�ി� ആവശ��യ��ത്  ;
അവ ആവശ�െ��വ��് ലഭ�മാ�ക��ാേയാ ;

(സി) ചില േരഖക� ന�ാ� നി��ാഹമിെ��് േയാഗെ� �ഖ�മ�ിഅറിയി�ി��ായി��േവാ
; അവ ഏെത�ാമായി��െവ�റിയി�േമാ ?

ജന��െട ���� പരിഹരി��തിനായി ക�� പ�തി

1767. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, ടി.എ�. �താപ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജന��െട ���� േനരി�് അറി�വാ�ം അവ� പരിഹാരം കാ�വാ�ം ഈസ��ാ�
എ� ക�� പ�തിയാണ് നട�ാ�ിയി��ത്;

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

മാ��തി�ം ജന����ാ�� ൈവഷമ���  ഒഴിവാ��തി�ം എെ��ാം
നടപടിക� ൈകെ�ാ�ക��ായി എ�റിയി�േമാ?

സ��ീസ് െപ�ഷ�കാ�െട ഇ�ഷ�റ�സ് �ീ�ക�

1768. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) 2014-15  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി�� സ��ീസ് െപ�ഷ�കാ�െട
ഇ�ഷ�റ�സ് �ീ�ക� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇതി� പ�ാളികളായ എ� േപ��് ഇ�വെര ധനസഹായം ലഭ�മാ�ിയി��്
വ��മാ�ാേമാ ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�െയ��വ�െ�തിെര�� ജ�ി

T 1769.�ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�െയ��വ�െ�തിെര ബാ�ക� ജ�ി ഭീഷണി വ�ാപകമാ��താ��
പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) പല ബാ�ക�ം ഇ�രം വാ�ാ�ാ�െ�തിെര സ�ഫാസി നിയമ�കാര��
പരസ�െ����  പരസ�ം ന�കി�ം വാ�ാ തീ��ാ�ലിന് റിസ�വ് ബാ�്
അ�ശാസി�� തര�ി�� അവസര��  ന�കാതിരി�ക�ം െച��താ��
പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ വാ��് വ�വ�ക��് വി��മായി ഈ�വാ�ിയ േക�കളി� ബാ�ക�
ജ�ി നടപടികളിേല�് നീ��� �ലം സ����ിലാ�� വാ��ാെര
സഹായി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

സ�ാത�� സമര െപ�ഷ�

1770. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�ാത�� സമര െപ�ഷ� വാ��വ� എ�യാെണ�ം ഇതി� േക�
െപ�ഷ�  വാ��വ�  ,  സം�ാന െപ�ഷ�  വാ��വ�  എ�ിവ ഇനം തിരി�്
വ��മാ�ാ േമാ;

(ബി) ര�് െപ�ഷ�ം ഒ�ി�് വാ��തിന് എെ��ി�ം നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന െപ�ഷ� ഇേ�ാ� എ� �പയാണ് ന�കി വ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ
;

(ഡി) െപ�ഷ� �ക വ��ി�ി�ത് എേ�ാഴാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െപ�ഷ� �ക വ��ി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ?

നീര ഉ�ാദി�ി��തി�ളള അ�മതി

T 1771.�ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകര ക�ഷക ��ാ�ക��് നീര ഉ�ാദി�ി��തിന് അ�മതി ന���തിേന�ം
അ�കാരി നിയമ�ി�ം ച��ി�ം ആവശ�മായ േഭദഗതി വ���തിേന�ം �റി�്
പഠി�ാ�  2013  ജ�വരി  15-ന് നിയമി� സമിതി  2013  െമയ്  18-ന് സമ��ി�
റിേ�ാ��ിെ� ഉ�ട�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇത�സരി�്  2013  െസ�ംബ�  23-ന്  GO(MS)No.160/13  ആയി നി�തി വ��്
ഇറ�ിയ േഭദഗതി എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) 2014  െഫ�വരി  14-ന്  GO(P)No.27/14  ആയി നി�തി വ��് ഇറ�ിയ േഭദഗതി
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഉ�ര�കളിെല അപാകതക� �ലം നീര ഉ�ാദന�ി�� ൈലസ�സ് ലഭി��തി��
തട��� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മദ� നിേരാധന�ിെ� �ണ-േദാഷ വശ��ം സർ�ാർ വ�മാന�ം

1772. �ീ.എ.െക.ബാല�
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, െജയിംസ് മാത�
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗീ�ത മദ�േഷാ�ക�െട�ം ബാ�ക�െട�ം വി�ന മാ�ം അടി�ാനമാ�ി
മദ�പാനിക�െട യഥാ�� ഉപേഭാഗം തി�െ����ത് എ�േ�ാളം യാ
��മായിരി�െമ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ബാ�കെള ആ�ശയി�ി�� ഒ� വിഭാഗം ഉപേഭാ�ാ�ളിേ�ാ�  ക�വാ�കാെര�ം
െസ���സ് മദ��െള�ം ആ�ശയി��തായി അറിയാേമാ;

(സി) എ�ി� സം�ാനെ� അംഗീ�ത�ം അ�ാ��മായ മദ� ഉപേഭാഗം തി�െ���ാ�
സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) ബാ�ക�െട െെലസ�സ് റ�െച�തി�േശഷം സം�ാന�് വ�ാജമദ� നി��ാണ
�ണി�ക�ം,  വ�ാജ മദ�വി�ന േക���ം കെ��ക��ായി�േ�ാ;  ��വ�ഷേ��ം
ഇൗ വ�ഷേ��ം അ�കാരി േക�ക�െട ലഭ�മായ വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ��വ�ഷം േ��് എെെ�സ് വഴി�� വ�മാനം എ�ത േകാടിയായി��;  ത�ാ�ി�
�തീ�ി�� വ�മാനം ബജ�ി�  കണ�ാ�െ��െത�;  മദ�നിേരാധന�ിെ�റ
പ�ാ�ല�ി� വ�മാന�ിെല �തീ� �റ�ി�േ�ാ?

�തിയ മദ�നയം

1773. �ീ.െക.രാധാ���
,, സി.���
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

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

(എ) സ��� മദ�നിേരാധനം ഈ സ��ാരിെ� കാല�് നട�ാ��േ�ാ
(ബി) �തിയ സാഹചര��ി� മദ�നയ�ി� കാേലാചിതമായ മാ�ം വ��െമ�് സ��ാ�

േകരള ൈഹേ�ാടതിെയ അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ി� മാ�ം സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മദ�നയം �പീകരി��തി�ം നട�ിലാ��തി�ം �ട�ം �തേല െക�കാര��തക�ം
പാളി�ക�ം സംഭവി�താ�� വിമ�ശനം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉറ��ം ശാ�ീയ�ം �താര��മായി ഒ� മദ�നയ�ം അതിന��തമായ നടപടിക�ം
സ�ീകരി�ാ� സ��ാരി�േ�ശ��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

ബാ� ൈലസ�സ്

1774. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� ബാ�ക��് ൈലസ�സ്
ന�കിയി�െ��ം അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ബാ�കളി�  എ�െയ�ം ഇേ�ാ�  �വ��ി��െ��ം അവ
ഏെതാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ബിയ�/ൈവ� പാർലർ ൈലസ��ക�

1775. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ സർ�ാർ ഓേരാ വ�ഷ�ം ന�കിയ ബിയ�/ൈവ�  പാർലർ
ൈലസ��ക� എ� എ� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) നിലവിൽ ബിയർ/ൈവൻ പാർലർ ൈലസ��ക� ഉ�വ എ� ;

(സി) ബാ� ൈലസ�സ് ���ി ന�ാതി�� എ� േഹാ��ക��് ബിയ�/ൈവ� പാർലർ
ൈലസ�സ് ന�കിയി��് ; വ��മാ�ാേമാ ?

സം�ാന ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� വഴി�ളള മദ�വി�ന

1776. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

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

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

��ിയ ബാ�ക�െട വിവര��

1777. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� ബാ�ക��് ൈലസ�സ്
ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇേ�ാ�  സം�ാന�് എ� ബാ�ക�  നി��ലാ�ിയി�െ��ം എ� ബിവേറജസ്
ഔ�് െല�ക� അട�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ ?

എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ���് പരിശീലനം

1778. �ീ.പാേലാട് രവി
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

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

ലഭ�മാ�േമാ?

എൈ�സ്-ൈ�ംബാ�് വിഭാഗം ആരംഭി�ാ� നടപടി

1779. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ്-ൈ�ംബാ�് വിഭാഗം ആരംഭി�െമ� തീ�മാനം ഇ�വെര
നട�ിലാ�ാ�തി�� കാരണം വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ൈ�ം�ാ�് വിഭാഗം ആരംഭി�� കാര�ം ഇേ�ാ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ  ;  എ�ി�
അതിെ� ഘടന വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത വിഭാഗം എ�് �ത� ആരംഭി�െമ�് അറിയി�േമാ ?

ബിവേറജസ് ഔ�് െല�കളിെല ജീവന�ാ�െട അപര�ാ�ത

1780. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള�ി� എ� ബിവേറജസ് ഔ�് െല�ക� ���ി���്  ;  ഇവിട�ളി� എ�
ത�ികകളാണ് ആെക��ത്  ;  നിലവി� എ� ജീവന�ാരാണ് ഓേരാ ത�ികയി�ം
ഉ�ത് ; ഇനി എ� ജീവന�ാ��ടി ഓേരാ ത�ികയി�ം ആവശ���് ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട �റ� �ലം നിലവി�� ജീവന�ാ�  വളെരയധികം ക�െ���ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി�ാ�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) റാ�ി ബിവേറജസ് ഔ�് െല�ി� എ� ജീവന�ാരാണ് േവ�ത് ; നിലവി� ഇവിെട എ�
ജീവന�ാ� ഉ�് ; ജീവന�ാ�െട �റവ് ഇേ�ാ� എ�െനയാണ് പരിഹരി� േപാ��ത്
;

(ഡി) പനി ബാധി�് അവധി ആവശ�െ��ി�ം അധി�ത�  അവധി ന�കാ�തിെന�ട��്
ഡ��ി�ിെട റാ�ി ബിവേറജസി�  ജീവന�ാര�  �ഴ�വി� മരി� സംഭവം
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  അ�ഖമായി�ം ഇയാ��് അവധി ന�കാ�
േമ�േദ�ാഗ��െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) റാ�ി ബിവേറജസിെല തിര�് കണ�ിെല��് ��ത�  ജീവന�ാെര നിയമി�ാ൯
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;എ�ി� എ� േപെര അധികമായി നിയമി�ം എ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

ജനൈമ�ി എൈ�സ്

1781. �ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, േതറ�ി� രാമ���
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനൈമ�ി എൈ�സ് പ�തി �പീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ  ;  പ�തി�െട
ഉേ�ശ�ല����ം �വ��നരീതി�ം വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) വ�ാജമദ�ം തട�വാ�ം മദ��ിെനതിെര േബാധവ��രണം നട�വാ�ം എെ�ാെ�
�വ��ന�ളാണ് ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ആ�െട േന�ത��ിലാണ് ഇത് �ാവ��ികമാ�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� ഔ�് െലറ�കളിെല ബി�ിംഗ് സി�ം

1782. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� ഔ�് െല�കളി� വ�ാജ ബി�ിംഗ് സ�ദായം കാണെ���
സാഹചര�ം ��യി�  െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ� നിയ�ി��തിന് ��ത ഔ�്
െല�കളിെല ക�വട�ം വില�ം ബി�ിം�ം ഒ� െന�് വ��ി�െട ബ�ി�ി�്
നിരീ�ണവിേധയമാ�ാ�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(ബി) മദ�ം വാ�� �ണേഭാ�ാവ് എ�ാ നിലയി�ം വ�ി�െ��� സാഹചര�ം
ഒഴിവാ�വാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാജമദ� ക�വടം

1783. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശമദ�ബാ�ക� അട���ിയ േശഷം വ�ാജമദ�ം ക�വടം െച���മായി ബ�െ��്
എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�് വ�ാജമദ� ക�വടം വ��ി�ി�െ��� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി� വ�ാജമദ�ക�വടം തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ?

ബാ�ക�െട ൈലസ�സ് ����

1784. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) 2014-15  സാ��ിക വ�ഷം ൈലസ�സ് ���ി ന�കിയവ എ�;  ��തായി
ൈലസ�സ് ന�കിയവ എ�;

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

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

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

വ��മാ�ാേമാ?

മദ�നയ�ം വ�മാന�ം

1785. �ീ.എ.െക.ബാല�
�ീമതി.െക.െക.ലതിക
േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാൾ മദ�നയം സംബ�ി� നിലപാട്
എ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� വ�ഷംതെ�
��ത നിലപാട് അ�സരി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ക��ാേയാ  ;  എ�ി� ആ
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വ�ഷ�ം ബാ�ക�െട ൈലസ�സ് ���ക�ം �തിയ ബാ�ക�  അ�വദി�ക�ം
െച�ത് എ�െകാ�ായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  എ� ബാ�ക�ം മദ�വി�നശാലക�ം
നിലവി��ായി�� ; എ� ബാ�ക��് ��തായി ൈലസ�സ് ന�കിയി��്

(സി) മദ�നയ�ിെ� ഫലമായി േ��് എൈ�സി�  നി�� വ�മാന�ി�  �റവ്
സംഭവി�ി�േ�ാ  ;  2010-11�  വ�മാനം എ�യായി��  ;  2014-15  �  വ�മാനം
എ�യായി വ��ി�  ;  2015-16  െല ബജ�ി�  േ��് എൈ�സ് വഴി �തീ�ി��
വ�മാനം എ� ;

(ഡി) മദ�നയ�ിെ� ഫലമായി വ�മാന�ി� �റ��ായി�െ��ി� ശരാശരി എ� േകാടി
�പ �തിവ�ഷം ഖജനാവിന് ന�ം ഉ�ായതായി കണ�ാ�� ; വിശദമാ�ാേമാ?

േ��് എൈ�സി� നി��� വ�മാനം

1786. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�ക�െട ൈലസ�സ് ന�കാതി����ലം േ��് എൈ�സി� നി��� വ�മാനം
�റ�െവ�ത് ശരിയാേണാ ;

(ബി) 2010-11 � േ��് എൈ�സി� നി��� വ�മാനം എ� �കയായി�� ; 2013-14 �
അത് എ�യായി വ��ി�  ;  2014-15  -�  എ�യായി വ��ി�  ;  2015-16  -െല
ബ�ജ�ി� േ��് എൈ�സി� നി�� വ�മാന ല��ം എ� �കയാണ്;

(സി) വ�മാനം �റ�െവ�ത് ശരിയാെണ�ി�  ഏെത�ാം വ�ഷ�ി�  എ� �ക�െട
വ�മാനം �റ��ായി എ�ം ഇതിനകം െമാ�ം എ� �ക�െട �റ��ായി എ�ം
െവളിെ���ാേമാ ;

(ഡി) സ��ാ� വി��� മദ�ം �ടാെത അനധി�തമായി നട�� വി�പന �ടി പരിഗണി�ാ�
മദ� ഉപേഭാഗ�ി� ഒ� �റ�ം ഉ�ായി�ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� എൈ�സ് ഓഫീസ്

1787. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  എൈ�സ് ഓഫീസിന് സ��മായി �ല�ം െക�ിട�ം
ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ; വിശദമാ�േമാ ?

ചാല�ടിയി� എൈ�സ് സ��ി� ഇ�െ��� ഓഫീസ്

1788. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ചാല�ടിയി�  താ��് ഓഫീസ് �വ��നം ആരംഭി�് ഒ� വ�ഷം പി�ി�
സാഹചര��ി�  എൈ�സ് സ��ി�  ഇ�െ���  ഓഫീസ് ചാല�ടിയി�
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) ആതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല െവ�ില�ാറയി�  ഒ� എൈ�സ് െറയി�് ഓഫീസ്
ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െവ�രി��് ആ�ാനമായി എൈ�സ് ഓഫീസ്

1789. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി നിലവി�  വ� താ��കളി�  എൈ�സ് ഓഫീ�ക�  അ�വദി��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) െവ�രി��് താ��് പരിധിയി�� ഏഴ് പ�ായ�കളി�ം എൈ�സ് ഓഫീസ്
ഇെ�� വ�ത പരിഗണി�് െവ�രി��് ആ�ാനമായി െറ��് ഓഫീസ്
ആരംഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

കാസ�േഗാഡ്എൈ�സ് േകാം��്

1790. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എൈ�സ് േകാം��് നി��ി�ാ�  ആേലാചന�േ�ാ  ;

ഉെ��ി� അതി�ളള �ലം ലഭ�മാേണാ ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�ിന് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി� എ�ിേമ�് �ക
എ�യാണ്; ഇതി�� ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം എേ�ാ� ലഭ�മാ�ം എ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് നിേയാജകമ�ല�ിെല ബദിയ��യി� എൈ�സ് േറ��് ഓഫീസ്
നി��ി�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ ; ഉെ��ി� ഇതി�� �ലം ലഭ�മാേണാ ;

(ഡി) ��ത നി൪�ാണ�ിന് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  അതിെ�
എ�ിേമ�് �കെയ��ം അതിന് എ�് എ എസ്&  �ി എസ് ലഭ�മാ�െമ�ം
വ��മാ�ാേമാ ?

മദ��ി�നി�� വ�മാനം.

1791. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം മദ��ി� നി�� വ�മാനവ��ന
എ� േകാടി �പയാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബാ�കൾ അട�തി�േശഷം മദ��ി�നി��വ�മാന�ിൽ എ� േകാടി �പ�െട
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�റവ് വ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

മാരിൈടം േബാ�ഡ്

1792. �ീ.െക.�രളീധര�
,, എ.പി.അ����ി
,, ഐ.സി.ബാല���
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാരിൈടം േബാ�ഡ് �ാപി�ാ� നട�ിയി�ളള �മ�� വിശദമാ�േമാ ;

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

(സി) മ��സ��് േവ�വിധ�ി�  �േയാജനെ���വാനായി ഇതി�
ഉ�െ���ിയിരി�� കാര��� വിശദമാ�േമാ ;

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

വ�ാ� പാടം കെ��� െട�മിന� �വ��ന�മമാ��േവളയിെല െതാഴിൽ ന� പരിഹാരം

1793. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാ� പാടം കെ��� െട�മിന� �വ��ന�മമാ��തിന് േവ�ി േദശീയ പാത,

െറയി�  െെല�  എ�ിവ �ാപി��തിന് നീ�ം െച�െ�� ചീനവല,  ഉൗ�ിവല
എ�ിവ�െട ഉടമക��് െതാഴി� ന�ം പരിഹരി��തിന് യഥാസമയം ന� പരിഹാരം
ന���തിന് സ�ീകരി� നടപടിെയെ��് വിശദീകരി�ാേമാ  ;  ന�പരിഹാര�ിന്
അ�ഹരായവ�  എ� േപെര�ം ഇതിന് ആവശ�മായി വ�� �ക എ�െയ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ന�പരിഹാര�ക എ�േ��് വിതരണം െച�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) �ക വിതരണം െച��തിന് കാലതാമസം എ�െകാെ��ം ഇ�ാര��ി�
തട��െ��ി� എെ��ം വ��മാ�ാേമാ ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി െപാ�േമഖലയി� നട�ാ��

1794. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി െപാ�േമഖലയി�  നട�ാ��ത് േക�ം
ഏെ���ാ� ത�ാറാെണ�് േക� ഷി�ിംങ് മ�ി �ീ. നിതി� ഗാ�കരി സ��ാരിെന
അറിയി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�ാര�ം സം�ാന സ��ാരിെന മ�ാെര�ി�ം അറിയി�ി�േ�ാ ;
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(സി) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�ളള നിലപാട് േക� സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ  ;  നിലപാട്
െവളിെ���ാേമാ?

വിഴി�ം ഇ��നാഷണ� സീേപാ��് ലിമി�ഡ് ക�നി�െട േബാ�ഡ് േയാഗ തീ�മാന��

1795. �ീ.പി.െക.��ദാസ�
,, െക.���ത് മാ��
,, വി.ശിവ���ി
,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണം അദാനി��ിെന ഏ�ി�ാ�  ചീഫ് െസ��റി
അ���നാ�� എംപേവ�ഡ് ക�ി�ി ന�ിയ ശിപാ�ശ�െട ഒ� പക��് സഭ�െട
േമശ�റ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിയമ,  േ�ാ�പ�േ�സ് വ��ക�  ഇ�ാര��ി�  ശിപാ�ശ ന��ക��ായി�േ�ാ;

എ�ി� അവ�െട പക��ക� േമശ�റ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട ക�സ���മാരായ ഏണ�് ആ�് യ�ിെ� ശിപാ�ശ എ�ായി��;

ആയതിെ� പക��് സഭ�െട േമശ�റ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി�െട കാര��ി�  അ�ിമ തീ�മാനം ൈകെ�ാ� �ഖ�മ�ി അ���നായ
വിഴി�ം ഇ��നാഷണ�  സീേപാ��് ലിമി�ഡ് ക�നി�െട േബാ�ഡ് േയാഗ
തീ�മാന��  എെ��ാമായി��;  േയാഗം പരിഗണി� അജ� േനാ�ിേ��ം
തി�മാന��െട�ം പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) സ��ാ� ഇ�ാര��ി� എ�� അ�ിമ തീ�മാന�� വിശദമാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന �റ�ഖ വ��് മാേവലി�ര മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

1796. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-12,  2012-13,  2013-14,  2014-15  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  മാേവലി�ര
മ�ല�ി�  മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം വ��് നട�ിലാ�ിയ ���ിക�
ഏെതാെ�െയ�ം അവ�െട വിശദാംശ��ം വ�ഷം തിരി�് വിശദമാ�േമാ?

മ��ബ�ന �റ�ഖ വ��ിെല ബജ�് വിഹിത�ം േക�ാവി�ത പ�തിക�ം

1797. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�ന �റ�ഖ വ��ി� 2010 -  11  �ത� 2014 -  15  വെര,  ഓേരാ വ�ഷ�ം
ബജ�ി� നീ�ി വ��ം െചലവഴി��മായ �ക പ�തി തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെത�ാം പ�തികളാണ് േക�ാവി�ത പ�തികളായി��ത്  ;  ഇവ�്
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േക��ി�  നി�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം ലഭി� �ക�ം െചലവഴി� �ക�ം എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

�തലെ�ാഴി മ��ബ�ന �റ�ഖം

1798. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തലെ�ാഴി മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ�റ നി��ാണം എ�് ���ിയാ�ി ക�ിഷ�
െച�ാനാ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ�റ �വ��നം ആരംഭി��തിന് ��ായി എെ��ാം അ�ബ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി��െത�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാ�പാടം കെ��� െട�മിന�

1799. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാ�പാടം കെ��� െട�മിന� നി��ി��തിന് പാരി�ിതിക അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ
; എ�ിൽ ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) പാരി�ിതിക അ�മതി ലഭ�മാ��തി�ളള വ�വ�ക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത വ�വ�ക�  ���മാ�ം പാലി�െ��ി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി�  ഇനി�ം
പാലി�െ�ടാ�വ ഏെതാ�െയ�ം വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ഡി) വ�വ�ക�  ���മാ�ം സമയബ�ിതമാ�ം നട�ാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടി
എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ ?

െച�വ�� മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണം

1800. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െച�വ��  മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണ
�വ��നം ���ീകരി�് എ�േ��് �റ�െകാ��ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �റ�ഖ�മായി ബ�െ��് ��തായി എ� േപ��് െതാഴി�  ന�കാ�
കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ടി.എം. ചിറ പാല�ിെ� നി��ാണ�േരാഗതി
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1801. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം നിേയാജക മ�ല�ി� ഉ�െ�� േദവി�ള�ര �ാമപ�ായ�ിെല ടി.എം.
ചിറ പാലം നി��ാണ�ിെ� നിലവി�� അവ� വിശദമാ�ാേമാ ?

അഴീ�� �റ�ഖ�് ��ജിംഗ് നട��തിന് നടപടി

1802. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഴീ��  �റ�ഖം ഉ�ഘാടന�ിന് േശഷം മ��ബ�ന േബാ�ക�  അ��ി�ാ�
കഴി��ി�ാെയ�ത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) അഴീ��  �റ�ഖ�് ��ജിംഗ് നട��ി� എ�തിനാ�  അതി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ

(സി) േപാ��ിന് ആവശ�മായ �ാ�്േഫാറം നി��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ്, ക�� ജി�കെള ത�ി� ബ�ി�ി�� രാമ�ളി പാലം നി��ാണം

1803. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ്,  ക��  ജി�കെള ത�ി�  ബ�ി�ി�� രാമ�ളി പാലം നി��ാണം
എേ�ാ�  ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ്
ഡി�ാ��്െമ�ി�  കഴി� വ�ഷം എ�േകാടി �പ�െട �വ��ിക��് നബാ�ഡ്
അംഗീകാരം ലഭി�ി�െ��ം ഏെതാെ� �വ��ികളാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന �റ�ഖ��െട നി��ാണ �വ��ന��

1804. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14  �  ���ീകരി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� വിഴി�ം,  �തലെ�ാഴി,  േച�വ,

െകായിലാ�ി, തലായി, െച�വ�� എ�ീ മ��ബ�ന �റ�ഖ�ളി� നട� വ�ി��
നി��ാണ �വ��ന�� ���ിയായി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) െച�ി മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� ഒ�ം ര�ം ഘ�വികസന �വ��ന��
���ീകരി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) താ�രിെല മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ��ം �ന�ാ�ടവിെല ഫിഷ് ലാ�ിംഗ്
േക��ിെ��ം നി��ാണ �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ ?

മ�� വി�് െസ��ക�
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1805. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-െല േകരളാ മ��വി�് നിയമമ�സരി�് സം�ാന വി�് െസ��ം റീജിയണ�
വി� െസ��ക�ം നിലവി� വ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇെ��ി� ��ത െസ��ക� എേ�ാ� നിലവി� വ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

മ�� സ��ി പ�തി

1806. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�� സ��ി പ�തിയി�െട  2012-13, 2013-14, 2014-15 സാ��ിക വ�ഷ�ളി�
ഉ�ായ അധിക മ�� ഉ��ാദനം എ�യാെണ�് ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

മ�� െതാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ീഷ�

1807. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  മ�� െതാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ീഷ�  ശിപാ�ശ
�കാരം എ� േപ��് കടാശ�ാസം അ�വദി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) കടാശ�ാസം അ�വദി� േക�കളി�  എ� േപ��് ആ��ല�ം വിതരണം െച�ാ�
ബാ�ി�െ��ം ഇത് എേ�ാ� വിതരണം െച� െമ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) കടാശ�ാസ�ി�� കാലപരിധി  2008  വെര ദീ�ഘി�ി�ണെമ�് ക�ീഷ�
സ��ാരിേനാട് ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  അ�ാര��ി�  നിലപാട്
വിശദമാ�ാേമാ ?

േകാ�ഡ് െചയി� പ�തി

1808. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, വ��ല കഹാ�
,, പാേലാട് രവി
,, സ�ി േജാസഫ് : 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�േ�ാ ; എ�ി� ��ത പ�തി എ�് �ത�
ആരംഭി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) മ�സ� വിഭവ��െട �ണേമ��ം വിനിേയാഗ�ം ഉറ�് വ���തിനായി േകാ�ഡ്
െചയി� പ�തി കാര��മമായി നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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കായം�ളം േദവി�ള�ര ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ�റിെ� �വ��നം

1809. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം അസം�ി മ�ല�ി�  േദവി�ള�ര പ�ായ�ിെല ഫിഷ് ലാ�ിംഗ്
െസ�റിെ� �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� നി��ാണ �വ��ന��  എ�േ��് ���ീകരി�ാ�  കഴി�ം എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം

1810. �ീ.പി.�ീരാമ���
,, പി.െക.��ദാസ�
,, എസ്.ശർ�
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം  41 ദിവസമായി �റ�ണെമ� ആവശ�ം േക� സ��ാ� ത�ിയ
സാഹചര��ി� ഇ� സം�ി�് സ�ീകരി�� നടപടികെള �റി�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) 61  ദിവസെ� േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം ഉ�െ�െട മ��േമഖലെയ �തി�ലമായി
ബാധി�� തീ�മാന��  ശിപാ�ശ െച� ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ത് ഏ� സ��ാ�
ആയി�� ;

(സി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികെള നിേരാധന വ�വ�കളി�  നി�ം ���മാ�ം
ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് േക� സ��ാ�  ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ആയത്
ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) േ�ാളിംഗ് നിേരാധനകാല�് പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക��്
ന�കിവരാ��ായി�� ആ��ല��� എ�ാം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ?

േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം

1811. �ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാളിംഗ് നിേരാധനകാലം ���ി നട�ാ�ി വ��േ�ാ ;

(ബി) േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം എ� ദിവസേ��ാണ് നട�ാ�ി വ��ത് ;
(സി) ടി കാലയളവ് ദീ�ഘി�ി��ത് സംബ�ി� േക� ശിപാ�ശ ലഭി�ി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) േ�ാളിംഗ് ദീ�ഘി�ി���െകാ�് ഉേ�ശി�� േന���  എെ��ാം  ;  ഇ��ലം
പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�  അട���വ��് ലഭി�� �േയാജനം
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വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) േ�ാളിംഗ് നിേരാധന കാല�് പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക��് ന���
ധനസഹായ�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം

1812. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  ഒ� �ത�  ആരംഭി�� േ�ാളിംഗ് നിേരാധന�മായി ബ�െ��് എ��ി��
നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�ാലയളവി�  െതാഴി�രഹിതരാ�� മ��െ�ാഴിലാളിക��് സൗജന�
േറഷ��െ�െട�� ആ��ല���  ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;  എ�ി�
വിശദാംശം ന��േമാ ?

ചാല�ടി നഗരസഭയി� ആ�നിക മ��മാ���്

1813. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി നഗരസഭയി� ആ�നിക മ��മാ���് �ാപി��തിന് ഫിഷറീസ് വ��്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

കാ��ാട് മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

1814. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�ന �റ�ഖ വ��് കാ��ാട് മ�ല�ി�  2011  �ണി� േശഷം
നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് പ�ായ�് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതി�  ���ിയാ�ിയവ ഏെത�ാമാെണ�ം �ട�വാ��വ ഏെത�ാമാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

അക�ാ�ിക് ഡിേ� �ണി�്

1815. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി അസം�ി മ�ല�ിെല കണയംേകാട് ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ��
െക�ിട�ിെല െറേ�ാറ�ി�  കണയംേകാട്/േകാര�ഴയിെല �ശ�മായ ഇ�മീ�കെള
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ജീവേനാെട �ദ�ശി�ി�ാ�� അക�ാ�ിക് ഡിേ� �ണി�് സഥാപി��തി��
നി�േ�ശം പരിഗണി�ാേമാ;

(ബി) �റിസം വ��ിെ� സഹായേ�ാെട െക�ിട�ിെ� ഭംഗി വ��ി�ി�� കാര�ം
പരിഗണി�ാേമാ?

സ��മ�� ലഭ�ത

1816. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  സ��മ�� ലഭ�തയി�  �റ��ാ��താ�� റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� കാരണ��  കെ���തിന് പഠന��
നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സ��മ���ിെ� ലഭ�ത �റ��ത് അശാ�ീയ�ം നിേരാധിത മാ���ളി�െട�ം ഉ�
മ��ബ�നം �ലമാെണ� വ�ത മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  സം�ാന�ിെ� മ�� സ��് നിലനി���തി�ം വ��ി�ി��തി�ം
നിലവി�  അ�വ��ി�� അശാ�ീയ�ം നിേരാധിത�മായ മ��ബ�ന രീതിക�
തട��തിനാവശ�മായ നടപടിക� ശ�മാ�േമാ?

േകാര�ഴയി� മ��ം കര���ി�� േക�ം

1817. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േകാര�ഴയി� മ��ം കര���ി�� േക�ം നി��ി��തിനായി
സാധ�താ പഠനം നട�ാ� ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) എ�ി�, സാധ�താപഠനം നട�ാ� �മതലെ���ിയ ഏജ�സി�െട േപ�ം അ�വദി�
�ക�ം െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) സാധ�താപഠനം നട�ാ� ��ത ഏജ�സി�് കാലപരിധി നി��യി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട പാ��ിട ����

1818. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��മായി വീ� വ�ാ�  �ലമി�ാ� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട പാ��ിട ����
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഇവ�െട പാ��ിട�� പരിഹാര�ിന് ആവി�രി�
പ�തിക�ം നടപടിക�ം വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളികെള തീരേദശ�ളി�  നി�് മാ�ി �മിയി�ാ�തിെ� േപരി�  മ�
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േദശ�ളി� പാ��ിേ�� �ിതി വിേശഷം നിലവി�േ�ാ ; ഇവെര തീര�േദശ� തെ�
താഅ�  �ാർഡ് ആയി അ�വദി�ാ�അ�  �ാർഡ് ആയി
അ�വദി�ാ��താണ്അ�  �ാർഡ് ആയി
അ�വദി�ാ��താ��താ�സി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

എയ� േകരള പ�തി

1819. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, െക.അ�ത�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, വി.പി.സജീ�� : 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�ി� പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� 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 ?

അയ� സം�ാന��മായി ബ�െ���ി വിമാന സ��ീസ്

1820. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, ഷാഫി പറ�ി� : 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�െ���ി വിമാന സ��ീസ് നട�വാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

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

��ിക�/�ീക�/���െ�തിെര��ായ ���ത��ൾ

1821. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-12  �ത�  2015-16  വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം ൈ�ം റി�ാ��സ് ബ�േറാ
കണ��കാരം എ� ��ിക�/�ീക�/���/��ംബ�� എ�ിവ� പീഡനം, േമാഷണം,
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വധ�മം, െകാലപാതകം എ�ിവ�് ഇരകളായി; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  ഇ�രം �ര�ത���� ഇരകളായവ�െട േക�കളി�
എ�െയ��ി�  �തികെള പിടി�ടി;  എ� േക�കളി�  �തികെള പിടി�ടാ��്;
ജി�തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത േക�കളി�  �തികളായവരി�  അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�  ആെര�ാം;
േപാലീസ്/സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��  ആെര�ാം;  മ� �തിക�  ആെര�ാം;  ജി� തിരി�്
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2011-12  �ത�  ഓേരാ വ�ഷ�ം മ� സം�ാന�ളി�  നി�ം േകരള�ിേല��
��ിക�െട കട�് വ��ി� വ��� പരിേശാധി�േവാ;  എ�ി�  എ�
ആവശ����ാണ് ��ികെള കട�ിെ�ാ� വ��െത�ം,  ഇ� തടയാ�  എ�
നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

രജി�� െച� ൈ�ം േക�ക�

1822. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�് നാളി�വെര സം�ാന�് രജി�� െച� ൈ�ം
േക�ക� എ�യാെണ�് വ�ഷം തിരി�് കണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  �ീപീഡ നം,  �ീധന പീഡനം,  �ീക�െ�തിെര�� അ�മം,  ബലാ�സംഗം,
�ീകെള ത�ിെ�ാ�േപാക�  എ�ീ വിഭാഗ�ളി�  എ� േക�ക� വീതം രജി��
െച�െത�് വ�ഷം തിരി�് കണ�് െവളിെ���ാേമാ?

മിഡ് �യി� ആ�ിേവഷ� െസ��ക� ത�ി�്

1823. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മിഡ് �യി�  ആ�ിേവഷ�  െസ��ക�  എ� േപരി�ം സമാന
േപ�കളി�ം �പന�� ആരംഭി�് ത�ി�് നട��താ�� പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇ�രം പരാതികളി�േ�� സ�ീകരി� നടപടിെയെ��് അറിയി�േമാ ;

(സി) നിലവി�  സം�ാന�് ഇ�രം എ� േക���  �വ��ി��െ��്
അറിയി�ാേമാ ; ഇ�രം േക����് �വ��നാ�മതി ന�കിയി��ത് ഏെതാെ�
അധി�തരാെണ�ം സ�ീകരി� മാനദ�െമ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഇ�രം െസ��ക�െട ആധികാരികത പരിേശാധി��തി�ം ത�ി�കാ�െ�തിെര
ശ�മായ നടപടിെയ���തി�ം ഇ�രം ത�ി�ക�  ആവ��ി�ാതിരി��തി�ം
അടി�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റാ�ി േപാലീസ് ഡിവിഷ� �പീകരി�ാൻ നടപടി
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1824. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� പ�നംതി� ജി��െട കീഴി� എ� േപാലീസ് സ�ഡിവിഷ�കളാണ് ഉ�ത് ;
അവ ഏെത�ാം ;

(ബി) റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല കിഴ��  േമഖലയിെല ആ�ക�  േപാലീസ്
സ�ഡിവിഷ�  ആവശ���മായി ബ�െ��്  70  കിേലാമീ�റിലധികം സ�രി�്
തി�വ�യിലാണ് എേ��ത് എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) പ�നംതി� ജി�യിെല ഏ��ം വി�തിേയറിയ േപാലീസ് സബ് ഡിവിഷനായ തി�വ�
വിഭജി�് റാ�ി ഡിവിഷ�  �പീകരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത് ?

േപാലീസ് വ��ി� േഫാേ�ാ�ാഫ� ത�ിക

1825. �ീ.എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസ് വ��ി� േഫാേ�ാ�ാഫ� ത�ികയിേല�് നിലവി� വ� പി.എസ്.സി.
റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപ��് നിയമനം ന�കി;  ��തലായി ഒഴി�ക� റിേ�ാ��്
െച�െ��ി�േ�ാ;  വിശദവിവരം ന��േമാ;  നിലവി�� പി.എസ്.സി.  ലി�ി� ഉ�െ��
�രിപ�ം ഉേദ�ാഗാ��ിക�ം �ായപരിധി കഴി�വരായതിനാ� മാ�ഷിക പരിഗണന
ന�കി ഇവ��് നിയമനം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് വ��ി�  നി�ിതേയാഗ�ത�� ഡി�ാ��െമ��  േഫാേ�ാ�ാഫ�മാ�  എ�
േപ� വീതം ഉ�്; ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകരള േപാലീസി�  ഡി�ാ��െമ��  േഫാേ�ാ�ാഫ�മാ�  ആവശ��ിന്
ഇ�ാ��കാരണം സം�ാനെ� വിവിധ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ൈദനംദിനം
റിേ�ാ�� െച�� സംശയകരമായ മരണ��, െകാലപാതകം,  േമാഷണം,  കവ��
�ട�ിയ ��തരമായ ���ത���െട െതളിവ് െക�വ��തിന് ൈ�വ�്
േഫാേ�ാ�ാഫ�മാെര ആ�യി����ലം ആയത് ഫല�ദമായി ലഭി��ി� എ�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േകരള േപാലീസി�  വിജില�സ്,  ൈ�ം�ാ�് വ��കളി�  ഡി�ാ��െമ��
േഫാേ�ാ�ാഫ�മാെര നിയമി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി�് ലഭി� പരാതിക�

1826. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ിയി�
എ� പരാതിക� ലഭി�ി��്;

(ബി) ഇതി� എ� എ��ി� നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;
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(സി) എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി� ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് ജി�ാ അടി�ാന�ി�� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

'നി�ഭയ േകരളം �ര�ിതേകരളം'

1827. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'നി�ഭയ േകരളം �ര�ിതേകരളം'  എ� �ീ�ര�ാ പ�തി�ായി  2014-15  െല
സം�ാന ബ�ജ�ി�  7േകാടി �പ വകയി��ിയ� വിനിേയാഗി� നി��ഹി�െ��
�വ��ന�െള സംബ�ി�ളള ജി�തിരി�ളള വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

പി. �രളി വധേ��ിെല �തി

1828. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ��ള ശാ�ിപ�െത സി.പി.ഐ.  (എം) �വ��കനായ പി.
�രളി വധേ��ിെല �തി ശരത് എ� ശരത് രാജ് പരസ�മായി മാരകാ�ധ��മായി
ബ�ി�ം ഓേ�ാറി�യി�മായി സ�രി��വെര ഭീഷണിെ���ിയ സംഭവം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി�് േകസ് രജി�� െചയിതി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ
;

(സി) ��ത �തിെയ പിടി�ടിയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?

(ഡി) ഈ �തി�െട േപരി�  നിലവി�  ഇ�വെര എ� േക�കളാ��ത്;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ?

�.എ.പി.എ. �കാരം രജി�� െച� േക�ക�

1829. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �.എ.പി.എ.  �കാരം സം�ാന�് എ� േപ�െ�തിെര േക�ക�  നിലവി��്;
വ��മാ�ാേമാ  ;  2014  �  എ�േക�ക�  ഇ�കാരം രജി��  െച�ി��് എ�ം  ;

ആയതിെ� ജി� തിരി�� കണ�ക�ം െവളിെ���ാേമാ ?

സി.സി.�ി.വി വിവര േശഖരണം

1830. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ര��െട ഭാഗമായി സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�ം െപാ� �ല�ളി�ം �ാപി��
സി.സി.�ി.വി അഥവാ േ�ാ�ഡ് സ�ക��് െടലിവിഷ�  വഴി േശഖരി�� �ശ���
��ി��� സംബ�ി� നിലവി�� തീ�മാനം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ക�ാമറാ�ശ���  അ�േ�ാ�  കംപ��റി�  േശഖരി�ാ�ം വ�ഷ�േളാളം ��ി�്
വ�ാ�ം സാധ�മാേണാ  ;  ഇ�കാരം േശഖരി�� �ശ���  ആവശ�മായി വ��
ഘ��ി�  തിരിെ���ാ�ം �ശ��ി�  നി�് �ലം,  സമയം,  തീയതി അട���
വിവര�� േശഖരി�വാ�ം കഴി�േമാ ;

(സി) സ��ാ�  ഫയ�ക�  ��ി��ത് േപാെല സി.സി.�ി.വി �ശ���
��ി�ാതിരി��തിെ� കാരണ�� െവളിെ���ാേമാ ;

(ഡി) സി.സി.�ി.വി. കളി�െട ഇതിനകം േശഖരി�െ�� �ശ��� നശി�ി�് കളയാ� തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാ ; എ�ി� ഏത് തല�ി� ; വിശദമാ�ാേമാ ?

വിസ ത�ി�്

1831. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വിസ ത�ി�് സംബ�ി�് രജി�� െച�
േക�ക� എ� വീതെമ�് ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ;;

(ബി) ��ത േക�കളി�  എ� േപ�  പിടിയിലായി�െ��ം എ� േപ�െ�തിെര
േകെസ��ി�െ��ം െവളിെ���ാേമാ?

േകരള സാ�ഹ� വി�� �വ��ന�� (തടയ�) ആ�് േഭദഗതി

1832. �ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, �ഡി �യിസ്
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : 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 േഭദഗതി െകാ�വരാ�േ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ിൽ എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത നിയമ�ി�
ഉ�െ���ാ�േ�ശി��െത� വിശദമാ�ാേമാ ;

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

(ഡി) ��ത നിയമ നി��ാണ ��ിയ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

െപാ� യാ�ാസംവിധാന�ളി� വ�് �ീക�� േനെര�ളള അതി�മ��
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1833. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��് െപാ� യാ�ാസംവിധാന�ളി�ം,  ഓേ�ാറി�കളി�ം,  ടാ�ി കാ�കളി�ം
�ീക�� േനെര അതി�മ�� ഉ�ാ��താ�� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  യാ� സംവിധാന�ളി�  വ��ാ�� അതി�മ��  തട��തിന്
സം�ാന സ��ാ� എെ��ാം ��ക�ത�ക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) യാ��ാ��്,  �േത�കി�് �ീക��് �ര�ിതയാ� ഒ���തിന് എെ��ാം
സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�സ് � ബാ�ക� അ�വദി�തിെല �മേ��ക�

1834. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

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

(എ) അധിക �സ് � ബാ�ക�  അ�വദി�തിെല �മേ��ക�  സംബ�ി� അേന�ഷണം
ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ് ;

(ബി) േലാകാ�� ഇ�ാര��ി�  ന�കിയ നി�േ�ശം എ�ായി��  ;  ഏത്
തീയതിയിലായി�� ;

(സി) ഋഷിരാജ് സിംഗ് ഐ.പി.എസ് െ� േന�ത��ി�� അേന�ഷണ സംഘം ഇതിനകം
എ�യാ�കെള േചാദ�ം െച�ക��ായി  ;  വിദ�ാഭ�ാസ വ��് മ�ിെയ േചാദ�ം
െച�ി�േ�ാ  ;  ഏെത�ാം േരഖക� എവിെട നിെ��ാം പിടിെ���കക��ായി  ;  ഇ�
സംബ�മായി സ��ാരി�ം വിജില�സി�ം ലഭി� പരാതിക�  എ�ാം �േത�ക
അേന�ഷണ സംഘ�ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ ; ഇെ��ി� കാരണെമ�് ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് രജി��  െച� എഫ്.ഐ.ആ�  െല �തിക�  ആെരാെ�  ;

േകസേന�ഷണെ��ട��� ��പ�ം േകാടതിയി� സമ��ി�ി�േ�ാ ;

(ഇ) അേന�ഷണം അ�ിമറി�െ��താ�� ആേ�പ�� പരിഗണി�ി�േ�ാ ?

നിർഭയ േകരളം �ര�ിത േകരളം

1835. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
,, ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് നി�ഭയ േകരളം �ര�ിത േകരളം എ� പ�തി ആരംഭി�െത�ാണ്, ഈ
പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി െമാ�ം എ� �ക വകയി��ി, െവളിെ���േമാ;

(സി) �ീക�െ�തിെര�� അതി�മ�� വ��ി�വ��േ�ാ; ഉെ��ി� 2011-� േശഷം
ഓേരാ വ�ഷ�ം റിേ�ാ�� െച� ഇ�രം േക�ക� എ� വീത�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് നി�ഭയ വാള�ിയ�മാ� �വ��ി��േ�ാ; ഇവ�െട �വ��നല��ം
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ൈ�ം ആ�് �ിമിന� �ാ�ിംഗ് ആ�് െന�് വ��് സി�ം

1836. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പ�തിയായ ൈ�ം ആ�് �ിമിന�  �ാ�ിംഗ് ആ�് െന�് വ��് സി�ം
സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സംവിധാന�ിെ� ല���� എെ��ാം ; വിശദാംശ�� ന�േമാ ;

(സി) പ�തി എ�െനയാണ് നട�ാ�വാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) രാജ�െ� എ�ാ േപാലീസ് േ�ഷ�കെള�ം ബ�െ�� മ�് ഓഫീ�കെള�ം ക����
�ംഖല വഴി ബ�ി�ി��തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ� �വ��നം

1837. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ� അ�വദി� ജി�കളി� േ�ഷ� �വ��നം ആരംഭി�് േകസ്
രജി��  െച�ാ�ം �ട���� നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇ�സംബ�ി�്
സാേ�തിക തട��� ഉെ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) വനിതാ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് ജനറ� എ. എസ്. ഐ. ത�ിക നിലവി� ഉേ�ാ;

(സി) നിലവിെല ജനറ� വനിത എ. എസ്. ഐ. മാെര ജനറ� എ. എസ്. ഐ. മാരാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�
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1838. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാട് വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

ൈ�ം �ാ�ിെ� ആ�നികവ�കരണം

1839. �ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈ�ം �ാ�ിെ� �വ��ന��  ആ�നികവ�കരി��തിന്   എെ��ാം ക��
പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് ��ത പ�തിയി�
ഉ�െ���ാ�േ�ശി��ത് ; വിശദാംശ�� എെ��ാം ;

(സി) ൈസബ�  ���ത���  ക�പിടി�ാ�ം െതളിയി�ാ��� കാര���
ആ�നികവ�കരണ�ി� ഉ�െ���േമാ ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദീകരി�ാേമാ ?

മാഫിയ അതി�മ��െട നിയ�ണം

1840. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈദനംദിനം വള��വ�� മണ�മാഫിയ,  പാറഖനന(ക�റി)  മാഫിയ
�ിരി�് മാഫിയ,  െപ�വാണിഭ മാഫിയ,  ക�ാവ് മാഫിയ,  ഡി.െജ പാ��ി നട�ി�
മാഫിയ,  മ�ഷ��ട�്/��ികെള കട�് മാഫിയ,  േ�ഡ് മാഫിയ,  അന�സം�ാന
െതാഴിലാ ന��ചി�മിടാ� േചാദ�മായി അ�വദി�ാ��താ�ളി �ിമിന�ക�െട
മാഫിയാ, �ായ���ിയാകാ� ��ികെളെ�ാ�് െതാഴിെല��ി�� േഹാ�� മാഫിയ,

എ�ിവ�െട �വ��നം നാ��നാ�  �ടിവ��� നിയ�ി�ാ�  സ��ാ�  എ�
നടപടിക� സ�ീകരി� ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത മാഫിയക�െട അതി�മ��� വിേധയമായവരി�  നി�ം  2011-12  �ത�
2015-16  വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� േക�ക� സം�ാന� വിവിധ ജി�കളിലായി
രജി��  െച�  ;  എ� േക�കളി�  �തികെള അറ� െച�  ;  എ� േക�കളി�
�തികെള അറ�െച�വാ��് ; വ�ഷം തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ഇ�രം വിവിധ മാഫിയാ �വ��ന��െട ഭാഗമായി എ� േപാലീസ്  /മ� സ��ാ�
ജീവന�ാ�െട േപരി� പരാതിക�ം, േപാലീസ് നിരീ�ണ�ി� കെ��ിയവ�ം ഉ�്;
എ�േപെര അറ� െച�  ;  ഇനി എ�േപെര അറ� െച�വാ��്  ;  ജി�തിരി�്
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വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) ഇ�രം മാഫിയക�െട അ�മണ��� വിേധയമായി മരണെ��വ�, വീ�ന�െ��വ�,
അ�മണ�ി� വിേധയമായി ആ�പ�ിയി�  ചികി�േതേട�ിവ�വ�  ആെര�ാം,
എ�ം  2011-12  �ത�  2015-16  വ�ഷം വെര�� വിശദാംശം ജി�തിരി�്
വ��മാ�േമാ ?

േപാലീസ് േസന�െട അംഗബലം

1841. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസന�െട അംഗബലം വ�ഷം േതാ�ം 5% വ��ി�ി��താെണ�
2013-െല �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) 2013-�  �ഖ�ാപി� അത�ാ�നിക സ�ീകരണ�േളാ� �ടി �േത�കം സ�ീകരി�
�ാഫിക് വിംഗ്,  ജന��െ� നിയ�ി��തിനായി �േത�ക േപാലീസ് േസന
എ�ിവ�െട �വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ?

റാ�ി േപാലീസ് േ�ഷെ� �തിയ െക�ിട നി��ാണം

1842. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി േപാലീസ് േ�ഷെ� �തിയ െക�ിട�ിെ� നി��ാണ�ിനായി എ� �കയാണ്
അ�വദി�ത്;  ഏ� വ�ഷം;  എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് �തിയ െക�ിട�ി�
ഉ�ാ�ക;  നി��ാണ�മതല ആ��ായി��;  എ�ാണ് നി��ാണം ആരംഭി�ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട�ിെ� നി��ാണം എ�േ��് ���ിയാ�ണം എ�ായി�� കരാ�;
നി��ാണം ���ിയാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ� ശതമാനം നി��ാണം ���ിയാ�ി;
വ��മാ�േമാ;

(സി) നി��ാണം ���ിയാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  നി��ാണം
���ിയാ�ാ�  എ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്  ;

വിശദമാ�േമാ ?

േതാ�് ൈലസ�സ്

1843. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  സ�യം ര��ം �ഷി സംര�ണ�ി�മായി എ� േപ��് േതാ�്
ൈലസ�സ് ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈലസ�സ് ലഭ�മായവ�െട കണ�് ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) �തിയ േതാ�് ൈലസ�സ് ന���തി�ം പഴയവ ����തി�ം എെ��ാം
മാനദ��ളാണ് ഉ�െത�് െവളിെ���േമാ?

േപാലീസ് വ��ിെല ൈ�വ� പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�്

1844. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  നിലവി�� േപാലീസ് വ��ിെല ൈ�വ�  ത�ികയിേല��
പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവി� വ�െതേ�ാഴാണ് ;

(ബി) ഇ�വെര എ� േവ��സി റിേ�ാ��് െച�െത�ം എ�േപ��് അ�ൈവസ് െമേ�ാ
ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഉട�  റിേ�ാ��് െച�ാ�  കഴി�� േവ��സിക�  എ��െ��ം േവ��സിക�
പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക�ം വിശദമാ�േമാ ?

േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി

1845. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ിയി� എ�
േക�ക� തി�� ക��ി�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േപാലീ�കാ�െ�തിെര�� േക�ക�
�റ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉെ��ി� അതി�� കാരണ��ം സ�ീകരി� നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് സ��കലാശാല

1846. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, �ഡി �യിസ്
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് സ��കലാശാല �ാപി�ാ�േ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി�� ല���� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) േപാലീസ് സ��കലാശാല ബി�ിെ� കരട് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) േപാലീസ് സയ�സി�ം ആഭ��ര �ര�യി�ം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ സൗകര�െമാ��ാ�
എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയിരി��ത് ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ
?
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േപാലീസ് ക�ഡിയി� നി�ം േകാ���് �വ��കെര ബലമായി പിടി�െകാ�േപായ
സംഭവം

1847. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എളമരം കരീം
,, െക.െക.നാരായണ�
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�കവ�� പീഡന നിേരാധന നിയമ�കാരം ക�� േപാലീസ് അറ�െച� നാല്
േകാ���് �വ��കെര ഏതാ�ം േപ�  േച��് േപാലീസ് ക�ഡിയി�  നി�ം
ബലമായി പിടി�െകാ�േപായ സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േചാദ�ം െച� േപാലീ�കാെര ഡി.ൈവ.എസ്.പി.�െട സാ�ി���ി�  �ലം
എം.എ�.എ. മ��ി�താ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) േപാലീസ് അധി�ത�ം േകാ��സ് എം.എ�.എ.�ം േച��് േകസ് അ�ിമറി�ാ�
�മി�താ�ം മ��നേമ� േപാലീ�കാരനി�  നി�് പരാതി സ�ീകരി�ാ�
ത�ാറാകാതി��താ��� റിേ�ാ��് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�േമാ ?

േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െ�തിെര േലാ��് മ��ന�മായി ബ�െ��് പരാതി

1848. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരധികാരേമ�േശഷം ഏെത�ാം േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െ�തിെര േലാ��്
മ��ന�മായി ബ�െ��് പരാതി ഉയ��ി��് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ�� ആെരാെ�യാെണ�ം ഓേരാ���െട�ം ത�ിക�ം,  ഇവരി�
ആ�െ�തിെരെയാെ� േക�് നിലവി��് എ�ം �േത�കം �േത�കം വിശദമാ�ാേമാ ?

ക�ത� തട��

1849. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം സാ�ഹ� വി�� നിയമ �കാരം തട�ലി�
പാ��ി�െ��വ� എ� ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� ആെക �റെ��വി� ക�ത� ത�� ഉ�രവ് എ� ;

മലബാ� സിമ�്സ് അഴിമതി
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1850. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  സിമ�്സിെ� അഴിമതി സംബ�ി�� േകസിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ�
എ�ാണ്; ഇതിെല �തിക� ആെരാെ�; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മലബാ� സിമ�്സിെല ശശീ�� വധേ�സ് എത് എജ�സിയാണ് അേന�ഷി��ത്;
ഈ േകസിെ� �ിതി ഇേ�ാ� എ�ാണ്;

(സി) ��ത േക�ക� സി.ബി.ഐ.  �് വി�വാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ഈ നടപടി ഏ� ഘ�ംവെര ആയി എ�് വിശദമാ�േമാ?

�� പരിസര�് �കയില ഉ����െട വി��ന

1851. �ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��  പരിസരം േക�ീകരി�് നിേരാധി�െ��ി�ളള�ം അ�ാ��മായ
�കയില ഉ���� വ�ാപകമായി വി��െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം �വ��ന��െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�
കഴി��െത�് വ��മാ�േമാ; സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�ക�െട േസവനം ഇ�രം അനധി�ത വി��ന
കെ���തിന് ഉപേയാഗി�� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ ; ഇെ��ി�
ആയതി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം

1852. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല പരിയാരം െമഡി��  േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷന് േവ�ി സ��ം
െക�ിടം നി��ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) െമഡി��  േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷെ� നിലവി�ളള േശാച�ാവ� പരിഗണി�്
കട��ളളി വിേ�ജി�  പഴയ ടി.ബി.  സാനിേ�ാറിയ�ി�  നി�ം �ലം ലഭ�മാ�ി
േപാലീസ് േ�ഷ�ം ക�ാ�േ��ം നി��ി��തി�ളള നടപടി�െട �േരാഗതി
അറിയി�േമാ?

ക�ത� തട�ലി� കഴി��വ�

1853. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ജയി�കളിലായി എ� േപ� ക�ത� തട�ലി� കഴി��െ��് വ��മാ�ാേമാ
;
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(ബി) ഇതി� വനിതക�െട എ�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ക�ത� തട�ലി� പാ��ി�െ��വ�െട എ�ം

1854. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം ഇ�വെര ക�ത� തട�ലി� പാ��ി�െ��വ�െട
എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  സാ�ഹ�വി�� �വ��നം തടയ�  നിയമ�കാരം ക�തി�
തട�ലി� പാ��ി�െ��വ�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

നിേ�പ ത�ി�ക�

1855. �ീ.സി.ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിേ�പ ത�ി�ക� വ�ാപി�വ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ,

(ബി) നിേ�പ ത�ി�ക�മായി ബ�െ��് എ� പരാതിക� കഴി� നാ� വ�ഷ�ിനിടയി�
ലഭി�ി��്,  ഈ പരാതികളിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�കേമാ;

(സി) ൈമേ�ാ ഇ�ഷ�റ�സ് നിേ�പ പ�തി,  ജന�ീവാ�ാ പ�തി എ�ീ ത��കെള
സംബ�ി�� പരാതികളിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം ത�ി�ക�  തട��തിന് എ�നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

വി�ിം േകാ��േസഷ� �ീം

1856. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാല െച�െ���വ�െട ��ംബ���് ന�പരിഹാരം ന��തിന് വി�ിം
േകാ��േസഷ� �ീം നട�ിലാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആയ��കാരം ഇ�വെര എ�േപ�  ആ��ല����് അേപ� സമ��ി�ി��്;
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വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതി� എ� േപ��് ആ��ല��� ന�കിയി��്; ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ഗാ�ഹിക പീഡന നീേരാധന നിയമ�കാരം രജി�� െച� േകസ്

1857. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗാ�ഹിക പീഡന നിേരാധന നിയമ�കാരം േകാടതി�െട നി�േ�ശ�ിെ�
അടി�ാന�ി� കഴി� ര�മാസ�ിനിെട ആ�െടെയാെ� േപരി� േകസ് രജി��
െച�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഇതി�  ഏെത�ി�ം രാ�ീയപാ��ി�െട സം�ാന ഭാരവാഹിയായി �വ��ി�ി��
വ��ി�െട േപരി� േകസ് എ��ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ��ത േകസ് നിലവി� ആരാണ് അേന�ഷി��ത് ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത േക�ിെല �തിെയ അറ�് െച�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  െച�ാതിരി�ാ��
കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

�ാഫിക് നിയമ ലംഘന��

1858. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഫിക് നിയമ ലംഘന��  �ലം വാഹന അപകട��  വർ�ി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ:

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എ� �ാഫിക് നിയമലംഘന�� നട�ി�െ��ം അവയി�
എ� എ��ിലായി എ� �പ പിഴ ഈടാ�ിയി�െ��ം അറിയി�േമാ ;

(സി) �ാഫിക് നിയമലംഘനം സ��ാരിെ� ��യി�െകാ�വരാ�  വാ�സ് ആ�്
സംവിധാനം ഉപേയാഗി��േ�ാ ; എ�ിൽ ഇതിെ� ന�� അറിയി�േമാ ;

(ഡി) വാ�സ് ആ�് വഴി ലഭി� പരാതിക��് പിഴ ഈടാ�ിയതിെ� വിവര�� ന��േമാ ?

ജനൈമ�ി േപാലീസ്

1859. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനൈമ�ീ േപാലീസ് പ�തിയിെല ക��ിയംഗ���ിടയി� �ാപിത താ�പര��ാ�
കട����ത് ഒഴിവാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) അയ�  വീ�ക�  ത�ി�ളള ���ളി�  ജനൈമ�ി സമിതി അംഗ��െട ഏ�തരം
ഇടെപടലാണ് ഈ പ�തിയി� നി��ഷി��െത�് വിശദമാ�േമാ?
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ഏ�േകാ� േപാലീസ് േ�ഷ� നി��ാണം

1860. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല ഏ�േകാ� േപാലീസ് േ�ഷ� നി��ാണ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�
േകരള േപാലീസ് ഹൗസിംഗ് ക����  േകാ��േറഷന് നി�േ�ശം ന�കിയത്
എ�ാണ്;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ�ിേ�� സ�ീകരി� �ട� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ൈ�ബ� ക��് റിയാ�� ടീം

1861. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15  സം�ാന ബ�ജ�ി�  6  ജി�കളി�  ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി��
ൈ�ബ� ക��് റിയാ�� ടീം എ� െ�ഷ�� ടീം �പീകരി�് ഇതിെ� �വ��നം
ആരംഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� എ�് �വ��നം ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� �വ��നം സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ാഫിക് നിയമലംഘനം

1862. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഫിക് നിയമലംഘന��  �ലം വാഹന അപകട��  ഉ�ാ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) നിയമലംഘന��  ��യി�  െകാ�വരാ�  വാ�സ് ആ�് സംവിധാനം
ഉപേയാഗി��േ�ാ  ;  എ�ി�  ഇതിെ� ന��  അറിയി�േമാ  ;  ന��ചി�മിടാ�
േചാദ�മായി അ�വദി�ാ��താണ്.

(സി) വാ�സ് ആ�് വഴി ലഭി� പരാതിക��് പിഴ ഇൗടാ�ിയതിെ� വിവര�� അറിയി�േമാ
?

�തികെള പിടി���തി� കാലതാമസം

1863. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� നാല് കേ�ളക�ം ഒ� പ�ി�ം കെ�റി�് ആ�മണം
നട�ിയ േക�ി�  ഉ�െ�� �തികെള മാസ��  പി�ി�ി�ം പിടി�ടാ�ത്
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��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇരി�ാല�ട എസ്.ഐ.�െട�ം േപാലീസ് േകാ��ബിളായ സേഹാദരെ��ം
െവ�ില�ാറയിെല വസതി�േനെര ആ�മണം നട�ി വീ�ിെല ൈബ�് ക�ി�ക�ം
കാ�  േക�വ��ക�ം െച� സംഭവ�ി��രവാദികളായവെര കെ���തി�ം
നിയമ�ിെ� ��പി� െകാ�വ��തി�ം സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ��ത േക�കളി�  �തികെള കെ���തി�ം മാ�കാപരമായി ശി�ി��തി�ം
ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

അനീഷിെ� ആ�ഹത�

1864. �ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല ��ി�� ഹയ�െസ��റി �� അധ�ാപക� െക.െക. അനീഷിെ�
ആ�ഹത��മായി ബ�െ��് ഡി.പി.ഐ.  വിജില�സ് വിഭാഗം റിേ�ാ��്
ന�കിയതിെ� അടി�ാന�ി� ആ�െ��ി�ം എതിെര നടപടിക� എ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ആെര�ാമാണ് ��ത സംഭവ�മായി ബ�െ�� �തി�ാന�് നി���ത് ;
(സി) ഇവ�െ�തിെര ഏെത�ാം വ��ക� അ�സരി�ാണ് േകസ് എ��ി��ത് ;
(ഡി) ആെര�ി�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ ; എ�ി� ആെരയാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഇനി ആെരെയ�ി�ം അറ�് െച�ാ� ബാ�ി�േ�ാ  ;  എ�ി� ആെരെയ�ാം എ�്
വിശദമാ�ാേമാ ?

വിജില�് േകരള പ�തി

1865. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�് േകരള എ� േപരി� പ�തി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ ;

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

(സി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി ആെരെയ�ാമാണ് സഹകരി�ി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി�  നട�ിയി�ളള സ�ീകരണ��

വിശദമാ�ാേമാ ?

��� േപാലീസ് േ�ഷ�
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1866. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� േപാലീസ് േ�ഷ� സംബ�ി�  77675/E1/2011എ� ഫയലി� സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ ?

വനിതക�െട േപയിംഗ് ഗ�് സംവിധാനം

1867. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതക�െട േപയിംഗ് ഗ�് സംവിധാന�ിന് േപാലീസ് �ിയറ�സ് േവണെമ�
നിബ�ന ഏ�െ���േമാ ; വിശദമാ�േമാ ?

അനീഷിെ� െകാലപാതകം

1868. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� െത�് �ാമപ�ായ�്,  പ��ാം വാ�ഡി�, എസ്.എം.േകാളനി  ,ന�നം
വീ�ി� പി.അനീഷ് �മാറിെന ആല�ഴ ൈകതവനയി� മയ� മ�� മാഫിയ സംഘം
െകാല െച��മായി ബ�െ�� േകസിെ� അേന�ഷണ �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േകസ് ആരാണ്അേന�ഷി��െത�ം േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാെയ�ം
ഏെത�ാം വ��ക� �കാരമാണ് േകസ് രജി�� െച�ി��െത�ം അറിയി�േമാ;

(സി) േകസി�  എ� �തികളാണ് ഉ�െത�ം ഇ�വെര എ� �തികെള അറ�
െച�െവ��� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ആല�ഴ ഠൗ�ം വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന��ം േക�ീകരി� �വ��ി�� ��ാ
മയ�മ�� മാഫിയാസംഘ�െള അമ�� െച�ാ� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) അനീഷിെ� ��ംബ�ിന് ധനസഹായം ന�ു� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;അനീഷിെ�
��ംബ�ിെല ഒരംഗ�ിന് സ��ാ� േജാലി ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

പാെമാലി� ഇറ�മതി അഴിമതി േകസ്

1869. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.രാ� എ�ഹാം
,, എം. ഹംസ
,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാെമാലി� ഇറ�മതി നട�ിയത് സംബ�ി� േകസ് വിചാരണ നട��േ�ാ ;

(ബി) വിചാരണ െച��തിെനതിെര വിജില�സ് േകാടതിയി�ം ൈഹേ�ാടതിയി�ം ഉയ��ിയ
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തട�വാദ��  േകാടതിക�  അംഗീകരി�ി�േ�ാ  ;  കീേ�ാടതി�െട ഉ�രവ്
ൈഹേ�ാടതി റ�ാ�ിയി�േ�ാ ;

(സി) പാെമാലി� ഇടപാടി� ഖജനാവിന് ന�ം ഉ�ായി�െ��് കെ��ിയത് സി & എ.ജി.
ആയി��േവാ  ; ��ത റിേ�ാ��ിേ��� പ�ിക് അ�ൗ�്സ് ക�ി�ി�െട നിഗമനം
എ�ായി�� ;

(ഡി) േകസ് പി�വലി�ാ�  പ�ിക് േ�ാസിക���  ഹ�ജി ന��ക��ാേയാ  ;  അത്
അ�വദി�െ��ക��ാേയാ  ;  ഇതിെനതിെര ൈഹേ�ാടതിയി�  റിവ� ഹ�ജി
ന�കിയി�േ�ാ ; എ�ി� കാരണം െവളിെ���ാേമാ ?

ത�ി� േക�ക�

1870. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര സം�ാന�് മണി
െചയി�മായി ബ�െ�� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;

(ബി) ഓ�ൈല� വഴി�� ത�ി�് സംബ�ി�് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;
(സി) വിസ ത�ി�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;
(ഡി) ഇവ ഓേരാ�മായി ബ�െ��് എ� �പ�െട ത�ി�് നട�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഓേരാ േക�കളി�ം എ� േപ�  �തികളായി�െ��ം അവരി�  എ� േപ�  ഇനി�ം
അറ�് െച�െ�ടാ� ബാ�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

���ാട് േപാലീസ് േ�ഷ� േകാ�ൗ�ി� േപാലീസ് ക�ാ�േ��് നിർ�ാണം

1871. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാട് പഴയ േപാലീസ് േ�ഷ�  േകാ�ൗ�ി�  േപാലീസ് ക�ാ�േ��്
നിർ�ിേ����് എ� കാര�ം ��ിയി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ ?

ഓ�േറഷ� �േബര

1872. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ�  �േബര �കാരം എ� േക�കളാണ് രജി��  െച�ി��ത്;  എ�
േപെരയാണ് ശി�ി�െ��് ജയിലി�  അയ�ി��ത്;  ശി�ി�ി�ിെ��ി�  കാരണം
വ��മാ�േമാ ?
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ഓ�േറഷ� �ര�

1873. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക��ം ��ിക��െമതിെര�� അതി�മ�ളി�  ഉ�െ�� എ� േപെരയാണ്
ഓ�േറഷ� �ര� �േഖന അറ�് െച�െത�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� �ര�

1874. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, എ.പി.അ����ി
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കെള േനരിടാ�  ഓ�േറഷ�  �ര� എ� പ�തി�് �ട�ം�റി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ ; പ�തി�െട ഉേ�ശല���� എെ��ാമാണ് ;

(ബി) ജന���് ൈസ�രജീവിതം ഉറ�ാ�ാ� എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

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

ഓ�േറഷ� �ര�

1875. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ-മാഫിയ സംഘ��െ�തിരായ  'ഓ�േറഷ�  �ര�'  �െട ഭാഗമായി എ�
േക�ക� രജി�� െച�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ി�  വ��ിയതി� േശഷം മാഫിയാ �വ��ന�ളി�  �റവ്
വ�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

മല��ാറ േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

1876. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� മല��ാറയി�  േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം
നി��ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
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�മസമാധാന രംഗെ� ����

1877. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മസമാധാന രംഗെ� ���� സ��ാ� മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന�് ആെക എ� െകാലപാതക��
നട�ി�െ��ം അതി� എ� �ീക� ഉ�െ��ി�െ��ം അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ��ാലി�ി� എ� േപെര ഉ�െ���ിയി�െ��ം ഇവരി� എ� േപ�
ജയി�കളി� ഉെ��ം ജി� തിരി�് അറിയി�േമാ?

�മസമാധാന പരിപാലനം

1878. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, ആ� . െസ�വരാജ് : 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�ം ഇതിനായി സ�ീകരി�ി��
നടപടികെളെ��ം വിശദമാ�േമാ ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ���ിക�

1879. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ആഭ��ര വ��് മാേവലി�ര മ�ല�ി�
നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

ആ�കാ� േ���ിന് സമീപം �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

1880. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ�കാ�  േ���ിന് സമീപ�് �തിയ ഒ�
േപാലീസ് േ�ഷ� �ാപി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ ?
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േപാലീസിെ� പീഡന�ിനിരയായവ�

1881. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം േപാലീ�കാ�  നട�ിയ �ീപീഡന
േക�ക� എ�യാണ് ; േപാലീ�കാ� �തികളായ ബലാ�ംഗേ��ക� എ�യാണ് ;
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ കാലയളവി� പീഡന�ി� മരണെ�� �ീക� എ�യാണ്  ;  ആ�ഹത� െച�
�ീക� എ�യാണ് ; വ��മാ�ാേമാ ?

േമാഷണ��, ഭവനേഭദന��, കവ��

1882. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഇ�വെര നട� േമാഷണ��  ,

ഭവനേഭദന�� ,  പക� സമയെ� കവ��  ,  ഭവനേഭദനം  ,  ആരാധനാലയ�ളി�
നട� േമാഷണം  ,  െപാ��ല�് നട� പിടി�പറി ഇവ ഓേരാ�ം എ� വീതെമ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഓേരാ േകസി�ം ഉ� �തിക�െട എ�ം  ,  അറ�് െച�െ��വ�  ,  അറ�്
െച�െ�ടാ��വ� എ�ിവ� എ�വീതെമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) േമാഷണ�ത� തിരിെക കി�ാ� േക�ക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ��/ആദിവാസി വിഭാഗ���േനെര�� അതി�മം

1883. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ� വെര സം�ാന�്
പ�ികജാതി/പ�ികവ��/ വിഭാഗ�ി�െ��വ��് േനെര�� അതി�മ�� സംബ�ി�
േക�കളി� േകാടതിയി� എഫ്. ഐ. ആ�. സമ��ി�വ എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ
;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ� വെര ഈ വിഭാഗ�ി�െ��
�ീക�  പീഡി�ി�െ�� സംഭവം എ�യാണ്;  ഇതി�  ചാ��് ഷീ�് സമ��ി�വ
എ�യാണ് ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ ഇനം േക�ിേല�ം �തിക�  എ�െയ�ം അവയി�  അറ�് െച�െ��വ�ം
ശി�ി�െ��വ�ം എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അേന�ഷണം ���ിയാകാ� േക�ക� എ� വീതമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?
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പി�വലി� ൈ�ം േക�ക�

1884. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം എ� ൈ�ം േക�ക� പി�വലി�ാ�
നിരാേ�പ പ�ം ന�കിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� സ�ഭാവ�� േക�കളാണ് പി�വലി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െ�യിനി� �ീ യാ��ാ�� േനെര�� അതി�മ��

1885. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െ�യിനി�, �ീ യാ��ാ��േനെര�� അതി�മ��  വ��ി� വ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇവ�െട �ര��ായി എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഏ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2014 ജ�വരി �ത� ഇ�വെര �ീ യാ��ാ�� േനെര�� അതി�മ�� സംബ�ി�്
എ� േക�കളാണ് രജി��  െച�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;  ��ത േക�കളി�
�ട�നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഡ�് േകഡ�് പ�തി

1886. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഡ�് േകഡ�് പ�തി പ�തി നട�ിലാ�ിയ ��ക�െട ജി�ക� തിരി�� കണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

വാഹന��െട അമിതേവഗം

1887. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈഹേവകളി� �ാപി� ക�ാമറകളി� നി�� വിവരമ�സരി�് 2015 ഏപി� 30 വെര
അമിതേവഗ�ി�  േപായ എ� വാഹന ഉടമക��് േനാ�ീസയ�ി��്  ;  എ�േപ�
പിഴയട�ി��് ;

(ബി) ഇവരി�  മ�ിമാ�, എം.എ�.എ മാ�, ഐ.എ.എസ്,  ഐ.പി.എസ് ഉേദ�ാഗ��
എ�ിവ��െ�െട എ� േപ�െട ഔേദ�ാഗിക വാഹന�� ഉെ��് വ��മാ�േമാ  ;

ഇതി� എ� േപ� പിഴയട�ി��് ?
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(സി) േവഗ നിയ�ണ നിയമ വ�വ�കളി�  നി�ം ആ�െ��ി�ം ഇളവ് ന�കിയി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) പിഴ ഈടാ�� കാര��ി� മ�ിമാെര ഒഴിവാ�ക�ം സാമാജികെര ഉ�െ���ക�ം
െച��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ ?

സം�ാനെ� ജയി�ക�ം തട�കാ�ം .

1888. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ� എ� ജയി�കളാണ് നിലവി��ത്;
(ബി) ഇതി�  െസ���  ജയി�ക�, ജി�ാ ജയി�ക�, സബ് ജയി�ക�  എ� വീതെമ�

വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇവയിെല�ാം �ടി എ� േപെര പാ��ി�വാ�� സൗകര�മാ��ത് ;
(ഡി) ഇേ�ാ� എ� േപരാണ് സം�ാനെ� ജയി�കളി� ഉ�ത്;
(ഇ) അതി� ശി�ി�െ��വ�, റിമാ�് തട�കാ� എ� വീതെമ� വ��മാ�േമാ?

െഷഡ��സ് കാ�്സ് & െഷഡ��ഡ് ൈ��് �ിവ�ഷ� ഓഫ് അേ�ാസി�ീസ് ആ�്

1889. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഷഡ��സ് കാ�്സ് & െഷഡ��ഡ് ൈ��് �ിവ�ഷ� ഓഫ് അേ�ാസി�ീസ് ആ�്
ഫല�ദമായി നട�ിലാ��േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ l;

(ബി) നിയമം ഫല�ദമായി നട�ാ�െ��� എ�് ഉറ�ാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഏ��ം ഒ�വി�  ഇ�ാര���  അവേലാകനം െച�ത് എേ�ാഴാെണ�ം ഇ�കാരം
എ�ിേ��� നിഗമന�� എെ��ാമാെണ�ം അറിയി�േമാ ;

(ഡി) പ�ിക വിഭാഗ��െ�തിെര നട�� അതി�മ�ളി�  ഈ ആ�മായി ബ�െ��്
നിയമാ��ത കടമ നി��ഹി�ാ�തിെ� േപരി�  ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര
േകെസ��ക��ാേയാ ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ ?

പ�ിരി�ര െപ�വാണിഭ േകസ്

1890. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിരി�ര െപ�വാണിഭ േക�ിെ�റ ഇേ�ാഴെ� അവ� എെ��്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത േക�ി� എ�ത �തിക� ഉെ��ം അവ� ആെരാെ�െയ�ം െവളിെ���േമാ;
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(സി) േകസിെ�റ ��പ�ം സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� എേ�ാഴാണ് എ�ം വ��മാ�േമാ?

െഷഡ��ഡ് കാ�്സ് ആ�ഡ് െഷഡ��ഡ് െെ��് (�ിവ�ഷ� ഓഫ് അേ�ാസി�ീസ്) ആ�്
�കാര�� ���ത���

1891. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഷഡ��ഡ് കാ�്സ് ആ�ഡ് െഷഡ��ഡ് െെ��്  (�ിവ�ഷ�  ഓഫ്
അേ�ാസി�ീസ്)  ആ�് �കാരം അതി�മ�ളായി പരിഗണി�� ���ത���
എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം ഇ�കാരം രജി��െച� േക�കളി� അേന�ഷണം
���ിയാ�ി ��പ�ം സമ��ി�ാ� എ� േക�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ� വിധിക�

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

(എ) 1993-െല മ�ഷ�ാവകാശ സംര�ണനിയമ�കാരം ഇൗ സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷനി�
േപാലീസ്/സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ലഭി� പരാതികളി�  എ� േപ�െ�തിെര
േകെ���ി��്,  അവ�  ആെര�ാം  ;  ആ�െ��ാം എതിെര ശി�ാ നടപടിക�
സ�ീകരി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ഇൗ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  സ��ാ�  തീ�മാന��െ�തിെര
മ�ഷ�ാവകാശക�ീഷെ� എ� വിധിക� വ�, എ� എ��ി� സ��ാ� നടപടിക�
സ�ീകരി� ;

(ഡി) ലിംഗപരമായ അസമത�ം,  മലിനീകരണം,  പരി�ിതിനാശം,േ�ഡ് മാഫിയ �ട�ി
മാഫിയക�  എ�ിവരി�  നി�ം ജന���് സംര�ണം ന�കിെ�ാ�്
മ�ഷ�ാവകാശക�ീഷ� എ� േക�കളി� 2011-12  �ത� 2015-16  വെര വിധിക�
�ഖ�ാപി�;അതി േ�� ഓേരാ േക�ി�ം സ��ാ� സ�ീകരി� �ട� നടപടിക� എെ��ാം
; വ�ഷം തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

അന�സം�ാന െതാഴിലാളികളിെല ��വാളികെള നിയ�ി�ാ� നടപടി

1893. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�  �തികളായ എ� േക�ക�  ഇതിേനാടകം രജി��
െച�െ��ി��് എ�് വ��മാ�േമാ; ഇവ�െട ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക� �തികളായ നിരവധി േക�ക� ഉ�ാ�� സാഹചര�ം
കണ�ിെല��് അവ�െട ���ിക�  നിരീ�ി��തി�ം ���ത���
നിയ�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) പരിചയമി�ാ�വെര�ം ഐഡ�റി�ിേപാ�ം �ത�മായി ലഭ�മാ�ാ�വ�മായ
അന�സം�ാനെ�ാഴിലാളികെള േവതന�റവ് മാ�ം പരിഗണി�് വീ�ക�െട
��ി�േജാലിേപാ�ം ഏ�ി�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�വാ�  ജനൈമ�ി േപാലീസിെ�
േന�ത��ി� േബാധവ��രണ പരിപാടിക� സംഘടി�ി�േമാ?

അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ���ത��ൾ നിയ�ി�ാൻ നടപടി

1894. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ���ത���െ�തിെര എെ��ാം അടിയ�ര
നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇ�െന േജാലി േതടിെയ�� അന�സം�ാന െതാഴിലാളികെള നിയ�ി�ാ�ം
നിരീ�ി�ാ�ം എെ��ി�ം നടപടിെയ��േമാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി��ിെ� അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�
�തികളാ�� എ� �ിമിന�  േക�ക�  േകരള�ി�  രജി��  െച�ി�െ�� ജി�
തിരി�് വിശദമാ�േമാ  ;  ഇതി�  എ� െകാലപാതകേ��ക�  ഉെ��് �േത�കം
വിവരി�േമാ ?

പ�ി�� ഹിരണ�ന�� േ�� അ�ിബാധ

1895. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ി��  ഹിരണ�ന��  േ��ം തീപി���മായി ബ�െ��് നിലവി�  അേന�ഷണം
നട�ിവ��േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� അേന�ഷണ�ി� ഉ�ായി�� കാലവിളംബ�ിെ� കാരണം അറിയി�േമാ ;

(സി) ��ത അേന�ഷണ�ി�േമ� െവളിെ���ാ�� വിവര�� വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) സമയബ�ിതമായി ഈ അേന�ഷണം ���ീകരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

�ാ��് േപാലീ�്േ�ഷ�ക�

1896. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  �ാ��് േ�ഷ�കളാ��തിന് ഈ സ��ാ� എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത പ�തി എ�േ��് യാഥാ���മാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േപാലീസ് �േററഷ�കെള ജനസൗ�ദമാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�
എ� വ��മാ�ാേമാ?

മാേവായി�് �വ��നം

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

(എ) മാേവായി�് �വ��നം വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) മാേവായി�് �വ��നം േനരി��തിന് േക�സഹായം േതടിയി�േ�ാ ;

(സി) ര�ത �വ��നം േനരി��തിന് മ�് സം�ാന��മായി സഹകരി�് ക��പരിപാടി
ആവി�രി�ി�േ�ാ ?

(ഡി) പ്

െസക�രി�ി ജീവന�ാരനായ അ�ത� നായ��് മ��നേമ�ത് സംബ�ി� േക�്

1898. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���-���ം ��ഗിരി കാ�ി��  റസിഡ�സി �ാ�ി�  െസക�രി�ി ജീവന�ാരനായ
അ�ത�  നായ��് േജാലി�ിെട �ര മ��നേമ�് ഇട� ൈക�െട എല്� െപാ�ിയ�
സംബ�ി� പരാതിയി�  േപാലീസ് േക�് രജി��  െച�ി�േ�ാ;  ആെര
�തിേച��ാണ് േകെ���ി��ത്; ഏെത�ാം വ��ക� േച��ാണ്എഫ്.ഐ.ആ�.
ത�ാറാ�ിയി��ത്; എഫ്.ഐ.ആ�.െ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വിവിധഭാഗ�ളി�  െസക�രി�ി ജീവന�ാ��് േജാലി�ിെട മ��നം
ഏ���ത് നിത�സംഭവം ആയി മാ��� കണ�ിെല��് േജാലി�ിടയി� ഇവ��്
സംര�ണം ഉറ�വ���തിന് എ� നടപടികളാണ് േപാലീസ് സ�ീകരി�ി��ത്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഡ�്സ് േപാലീസ്

1899. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഡ�്സ് േപാലീസ് ആരംഭി��തിന് ൈഹ��, ഹയ�  െസ��റി വിഭാഗ��
ത�ി� എെ��ി�ം വ�ത�ാസം നിലനി���േ�ാ ;

(ബി) �ഡ�്സ് േപാലീസ് അംഗ���് ഈ വ�ഷം �ത� ന��വാ� ഉേ�ശി�� േ��സ്
മാ��് എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) �ഡ�്സ് േപാലീസ് അംഗ���് േപാലീസ് റി��്െമ�ി� എെ��ി�ം തര�ി��
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��ഗണന ലഭ�മാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

മയ�മ��് ഉപേയാഗ�ം വിപണന�ം

1900. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മയ�മ��് ഉപേയാഗം വിപണനം എ�ിവ സംബ�ി� േക�ക�
വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(സി) മയ� മ��് ഉപേയാഗ�ം വിപണന�ം തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) മയ� മ��മായി ബ�െ�� �വ��ന�ളി�  ഇ��െന�് സാേ�തികവിദ�
ഉപേയാഗി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ?

റിേ�ാ��് െച�െ�� വാഹനാപകട��

1901. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം റിേ�ാ��് െച�െ�� വാഹനാപകട��  എ�;

അതി� മരണെ��വ� എ�;

(ബി) ക�ാബിന�് പദവി��വ�െട വാഹന��  ഇടി�് ഉ�ായ അപകട��  എ�,

�ട���ായ മരണ�� എ�;

(സി) �ാഫിക് നിയമലംഘനം സംബ�ി��ായ േക�ക� എ�;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ��് പിഴ ആയി ഈടാ�ിയ �ക എ�; വിശദമാ�ാേമാ?

�ീകൾ�ം ��ികൾ�െമതിെര�� ���ത��ൾ

1902. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം സം�ാന�് നട� െകാലപാതക�ളി�  എ�
�ീക�ം ��ിക�ം െകാ�െ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി�  എ� േക�കളി�
�തികെള കെ��ാ�  കഴി�ി�െ��ം മ� േക�ക�െട നടപടിവിവരം
എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ധനകാര�മ�ി േനാ�മാല സ�ീകരി� സംഭവം

1903. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ധനകാര�മ�ി�് കറ�സി േനാ�ക�  െകാ�് മാല ധരി�ി� സംഭവം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േനാ�മാല ധരി�െകാ�� േഫാേ�ാക�  സഹിത�ള� പ�വാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ഒ� മ�ി േനാ�മാല സ�ീകരി���ം ധരി���ം എ�േ�ാളം നിയമ വിേധയമാണ് ;
(ഡി) േപാലീസ് ഇത് സംബ�മായി അേന�ഷി�കേയാ എഫ്.ഐ.ആ�. ത�ാറാ�ി

�ടരേന�ഷണം നട�കേയാ െച�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

സാ�ഹ�വി�� �വ��ന�� തടയ� നിയമം

1904. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, എം.ച��
,, െജയിംസ് മാത�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�വി�� �വ��ന�� തടയ� നിയമ �കാരം വ�ാജവാ�കാ�/ മയ�മ��
��വാളിക�/ഹവാല ത�ി�കാ�/ ക�േനാ�കാ�, സാ��ിക ത�ി�കാ�/േ�ഡ്
മാഫിയക� �ട�ിയവ�െ�തിെര സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത നിയമം േമ��റ� വിഭാഗ��െ�തിെര ഉപേയാഗി��ിെ�� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത നിയമ �കാരം നാ�കട�ക�ം ക�ഡിയി�  െവ�ക�ം െച� ഒേ�െറ
നടപടിക� േകാടതി റ�് െച�ി��തായി അറിയാേമാ ;വ��മാ�േമാ ?

(ഡി) നിയമം ��വിനിേയാഗം െച��വ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ ?

വാടാന��ിയി� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിടം

1905. �ീ.പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല വാടാന��ിയി� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിടം
നി��ി��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� നി��ാണ �വ��ന�� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ് ;
(സി) ഇതിെ� നി��ാണം അടിയ�രമായി ���ീകരി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

ക�ഡിയിെല�� വാഹന��

1906. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��ം�ളം,  എ�മെ��ി എ�ീ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�� ��ിെല േറാഡി�  വിവിധ
േക�കളിലായി േപാലീസ് ക�ഡിയിെല�� വലിയ വാഹന�� നി��ിയി�ിരി��ത്
കാ�നടയാ�കാ��ം മ�വാഹന���ം വലിയ േതാതി� ��ി��ം ഗതാഗത തട��ം
േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത വാഹന�� നീ�ം െച�് ഗതാഗത തട�ം മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

�ീക�െ�തിെര നട� അതി�മ��

1907. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം രജി�� െച�െ�� �ീക�െ�തിെര
നട� അതി�മ�� ,  ബലാ�സംഗം,  െകാലപാതകം,  ൈലംഗികാതി�മ േക�കളി�
അറ�ി� േശഷം ജാമ��ി�  വി�യ�െ��വ�, റിമാ�് െച�െ��വ�  എ�ിവ എ�
വീതെമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ േക�കളി� അേന�ഷണം ���ിയായി�ി�ാ� എ� േക�ക� ഉ�് ?

��വാളിക�െ�തിെര നടപടി

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

(എ) �ിമിന�  േക�കളി�  �തിയായവ�  വീ�ം ���ത��ളി�  ഏ�െ���തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ ; ഇ�രം ��വാളികെള നിരീ�ി��തിന് സംവിധാന�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത സംവിധാനം ��ികരമായി �വ��ി��േ�ാ ;

(സി) ���ത���  സംബ�ി� പരാതിക�  മ�ി�െട ��യി�  െകാ�വ��തിനായി
ആരംഭി� വിവരസാേ�തികവിദ�ാ സഹായ പരിപാടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ ?

�ായ���ിയാകാ� െപ���ികെള പീഡി�ി� േക�ക�

1909. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം �ായ���ിയാകാ� െപ���ികെള
പീഡി�ി� േക�ക�, പ�വയ�ിന് താെഴ�� ��ികെള പീഡി�ി� േക�ക�, ��ികെള
ൈലംഗികമായി പീഡി�ി� േക�ക�, ��ിക�െ�തിെര വീ�കളി�ം വിദ�ാലയ�ളി�ം
നട� പീഡനം,  എ�ിവ ഒേരാ�ി�ം എ� വീതം േക�ക�  രജി�൪ െച�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവ ഓേരാ�ി�ം അേന�ഷണം ���ിയായവ,  അേന�ഷണം ���ിയാ�ാ�
ബാ�ി��വ,  ��പ�ം േകാടതിയി�  സമ��ി�െ��വ,  ഇവ എ� വീതെമ�്
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വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഓേരാ ഇനം േക�ി�ം അറ�് െച�െ�� �തിക�, റിമാ�് െച�െ��വ�, ജാമ��ി�
വി�യ�െ��വ�, ഇനി�ം അറ�് െച�െ�ടാ��വ�  എ�ിവ എ� വീതെമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

അന�സം�ാനെ�ാഴിലാളിക� �തികളായ േക�ക�

1910. �ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15 വ�ഷം അന�സം�ാനെ�ാഴിലാളിക� �തികളായ േക�ക�െട വിശദാംശം
ജി�, േക�ക�െട സ�ഭാവം എ�ിവ തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

േപാലീസ്ഉേദ�ാഗ��െ�തിരായ പരാതിക�

1911. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിരായ പരാതിക�  പരിഹരി�ാ�  ജി�ാ തല�ി�
അദാല�ക� നട��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ സ��ാ� വ�തിന് േശഷം എ� അദാല�ക� നട�ി; എ� പരാതിക�
ലഭി�;  എ� പരാതിക�  പരിഹരി�;  എ� പരാതികളി�  േപാലീ�കാ�  ���ാെര�്
കെ��ി;  അവ�െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�;  ജി� തിരി�� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര�റി�� എ� പരാതിക�  നിലവി�  അദാല�ക��്
��ാെക ഉെ��� ജി� തിരി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) എസ്.സി./എസ്.ടി. വിഭാഗ�� ന�കിയ എ� പരാതിക� പരിഹരി�; ജി� തിരി��
വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഇ) എസ്.സി./എസ്.ടി. വിഭാഗ�� ന�കിയ എ� പരാതിക� ജി�ാ അദാല�് ��ാെക
നിലവി� ഉ�്; ജി� തിരി�� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

അന�സം�ാനെ�ാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷൻ

1912. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പണിെയ��� അന�സം�ാനെ�ാഴിലാളിക� ഏെത�ി�ം േപാലീസ്
േ�ഷനി� േപ�ം വിലാസ�ം മ� േരഖക�ം രജി�� െച�ണെമ� നി�േ�ശം ആഭ��ര
വ��് എ�ാണ് ന�ിയെത�ം അതി�േശഷം ഇ�ര�ി� രജിേ�ഷ� നട�ിയവ�
എ� എ�ം വ�ഷം തിരി�് വിശദാംശം ന�േമാ ;

(ബി) ഇ�രം നി�േദശം ലംഘി�് സം�ാന�് �വ��ി�� അന�സം�ാന
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െതാഴിലാളികെള സംബ�ി�് ആഭ��ര വ��് പരിേശാധി�േവാ  ;  എ�ി� 2011 -12

�ത� 2015-16 വെര�� വിശദമായ റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ഇ�ര�ി�  േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  രജി��  െച�െ��വ��് േപാലീസ് വ��്
എെ��ി�ം െഎഡ�ി�ി കാ�ഡ് വിതരണം െച�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ിൽ അതിന് എ�്
നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ� വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) അന�സം�ാന െതാഴിലാളികളിൽ സം�ാന�ാകമാനം കവ��/െകാലപാതകം
/സംഘ�ന െകാലപാതകം/  മ� �ിമിന�  �വ��ന��  /േരാഗസം�മണം �ട�ിയ
�ിമിന�  പ�ാ�ലം ഉ�വ��് എ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ ; ഇ�രം ���ിക� തട�വാനായി അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക��്
സം�ാന േപാലീസ് വ��് െഎഡ�ി�ി കാ�ഡ് ന��വാ�ം,  ഇത് വാ�ാ�വെര
സം�ാന�ിന് �റ�ാ�ി ഇ�രം നിയമ ലംഘന �വ��ന�� തട�വാ�ം എ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ� വ��മാ�േമാ ?

േപാലീസ് �ഭയാ� 2015

1913. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.�ി.ബ�റാം : 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�ശല���� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ജന���് സംര�ിതയാ� ഉറ�ാ�ാ� എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം കാര���  െച�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ ?

�തിയ ഫയ� എ�ി�ക�

1914. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫയ� ആ�് െറ�� വ��ി� േവ�ി എ� �തിയ ഫയ� എ�ി�ക� വാ�വാനാണ്
ഓ�ഡ� ന�കിയി��ത്;

(ബി) �തിയ ഫയ� എ�ി�ക� എേ�ാ� ലഭ�മാ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഫയ�  ആ�് െറ�� വ��ിന് �തിയ ഫയ�  എ�ി�ക�  ലഭി�� ആദ�ഘ��ി�
തെ� നി��ി� ക�� അ�ാരാ� വിമാന�ാവളം �ിതി െച�� ഫയ� ആ�് െറ��
േ�ഷ� എ� പരിഗണന ന�കി മ��� ഫയ� ആ�് െറ�� േ�ഷന് �തിയ ഫയ�

68 of 92 Sunday 28 June 2015 07:57 PM



എ�ി� ലഭ�മാ�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

ഫയ� ആ�ഡ് െറ�� വ��ിെ� നവീകരണം

1915. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫയ�  ആ�ഡ് െറ�� വ��ിെ� നവീകരണ�ിനായി  2011-2012,  2012-2013,

2013-2014, 2014-2015സാ��ിക വ�ഷ�ളി� േക� ഗവ�െമ�ി� നി�ം ലഭി�
വിവിധ ഫ�ക� ഏെത�ാമാണ്; ഇ�കാരം എ� �ക ലഭി�ക��ായി;

(ബി) ഇേത കാലയളവി�  സം�ാന സ��ാ�  ഫയ�  ആ�ഡ് െറ�� വ��ിെ�
നവീകരണ�ിനായി െചലവഴി� �ക എ� വീതമാണ്;

(സി) ഇ�ാലയളവി�  ഫയ�  ആ�ഡ് െറ�� വ��ി�  നട�ിയ നവീകരണ പ�തിക�
എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ഇേത കാലയളവി�  ക��  ജി�യിെല വിവിധ ഫയ�  ആ�ഡ് റ�� േ�ഷ�ക��്
നവീകരണ പ�തിയി� ഉ�െ���ി എെ��ാം സംവിധാന�� ലഭ�മാ�ിയി��്?

ആല�ഴ ഫയ�േ�ഷനി� ജീവന�ാെര നിയമി�ാ� നടപടി

1916. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ഫയ�േ�ഷനി�  അ�വദനീയമായ ത�ികക�  എ�;  നിലവി�  ഓേരാ
ത�ികയി�ം േജാലി െച��വ� എ�; എ� ഒഴി�ക� നിലവി��് ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആല�ഴ ഫയ�േ�ഷനി� നി�ം ഈ അ�� കാല�് എ� ജീവന�ാെര �ലം മാ�ി;
പകരം ആെള നിയമി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി� ഒഴി�� ത�ികകളി� ജീവന�ാെര നിയമി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ആല�ഴ ഫയ�േ�ഷനി�  ആവശ�മായ വിവിധ വാഹന��  എ�;  നിലവി�  ഉ�വ
എ� ; ഇതി� പ� വ�ഷ�ി� ��ത� പഴ���വ എ�;

(ഇ) േദശീയപാത,  കായ�, കട�  എ�ിവ ഉ�െ��� ഈ �േദശ�് ഉ�ാകാ��
അപകട��ം ആവശ��ം �� നി��ി ആല�ഴ ഫയ�േ�ഷന് ആ�നിക വാഹന��ം
ഉപകരണ��ം ന��വാ�ം,  ജീവന�ാ�െട എ�ം വ��ി�ി�വാ�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ആല�ഴ ഫയ�േ�ഷനി�  ജീവന�ാ��് താമസി�വാ�  സൗകര�മി�ാ� �ിതി
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

മ��� ഫയ� ആ�് െറ�� േ�ഷ�
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1917. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��� ഫയ� ആ�് െറ�� േ�ഷന് �തിയ െക�ിടനി��ാണ�ിനായി എ� �പ�െട
എ�ിേമ�ാണ് സമ��ി�ി��ത്;

(ബി) ��ത എ�ിേമ�് �കാരം മ��� ഫയ� ആ�് െറ�� േ�ഷ� െക�ിട നി��ാണ�ിന്
ഭരണാ�മതി ന���തി�� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി ഫയ�േഫാ�് േ�ഷനിെല അടി�ാന സൗകര���

1918. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി ഫയ�േഫാ�് േ�ഷനി�  ആവശ��ിന് ഉപകരണ�േളാ ഓഫീസ്
സൗകര��േളാ ജീവന�ാേരാ വാഹന�േളാ ഇെ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െകായിലാ�ിയി� ഫയ�േ�ഷ�

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

(എ) െകായിലാ�ിയി� ഫയ�േ�ഷ� �ാപി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ജന�തിനിധികളട�ം നിര�രമായി ഉ�യി�� ഈ ആവശ��ിന് അ��ല തീ�മാനം
എ��ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഫയ� & റ�� കമാ��് ജനറ� ന�കിയ റിേ�ാ��ിേ�� നടപടിക� എ�ായി എ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

മിഷ� 676 - ഫയ� & റ�� സ��ീസിെ� പരി�രണം

1920. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിഷ� 676 പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഫയ� & റ�� സ��ീസിെ� പരി�രണ�ിനായി
എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�ി��ത്  ;  ഇവ ബജ�ിന് �റ��
പ�തികളാേണാ ;

(ബി) ഇതി� ഇ�വെര�ം ��ണമാ�ം നട�ിലാ�ാ� സാധി�ാ� പ�തിക� ഏെത�ാം  ;

വ��മാ�ാേമാ ?

അഴിമതി ആേരാപണ�ിെ� േപരി� വിജില�സ് അേന�ഷണം
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1921. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി�� എ� മ�ിമാ�െട േപരി�� ആേരാപണ���്
ക�ി�് െവരിഫിേ�ഷ�  നട�ി  FIR  രജി��  െച�ി��്;  മ�ിമാ�െട േപ�ക�ം
അവ�െട േപരി� ഇ� FIRെല വ��ക�ം വ��മാ�ാേമാ?

ബാ� േകാഴയിെല വിജില�സ്അേന�ഷണം

1922. �ീ.െക.െക.ജയച��
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, സി.െക സദാശിവ�
,, വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �.ഡി.എഫ്.  സ��ാരിെല പല��മായി  24 േകാടി �പ ൈക�ലി ന�കിയി�െ��ം
ഒ� മ�ി നി�േ�ശി�വ�െ��ാം പണം ന�ിയി�െ��ം ബാ�  ഓേണ�്
അേസാസിേയഷ�  വ��ിംഗ് �സിഡ�് പരസ�മായി െവളിെ���ിയി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ബാ�  േകാഴ സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�� വിജില�സ് സംഘം ഇ�ാര�ം
അേന�ഷണ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ ;

(സി) പണം വാ�ിയവ�െട ലി�് തെ� ക�ി�െ�� വ��ിംഗ് �സിഡ�ിെ�
െവളിെ���ലിെ�യടി�ാന�ി� അ�സംബ�മായ േരഖക� വിജില�സ് സംഘം
പിടിെ���ക��ാേയാ ;

(ഡി) ബാ�  േകാഴ ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ��് �റ�വ� െവളിെ����കെള �ട��്
വിജില�സ് സംഘം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�േമാ?

വിജില�സ് േക�ക� ,

1923. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഇ� വെര വിജില�സിന് വി� േക�ക� ,
പി�വലി� വിജില�സ് േക�ക�  ,  േടാ�  �ീ ന��  വഴി വിജില�സിന് ലഭി�
പരാതിക�  ,  ഇതി�  �ാഥമികാേന�ഷണ�ിന് േശഷം �ടരേന�ഷണ�ി��രവി�
േക�ക� എ�ിവ ഒാേരാ�ം എ� വീതെമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ൈവ�ചാ�സല��ം പി.വി.സി.�െമതിെര േകസ്

1924. �ീ.ജി.�ധാകര�
,, ��ഷ� കട��ി
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െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ���ാ��േവ�ി അനധി�തമായി പരീ� നട�ിയതിന് ഏെത�ി�ം
സ��കലാശായിെല ൈവ�ചാ�സല��ം പി.വി.സി.�െമതിെര വിജിലൻസ് േകസ്
എ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ക�ിക് െവരിഫിേ�ഷ� േശഷം ആെരെയ�ാം �തികളാ�ി േകസ് രജി�� െച�ി��് ;
(സി) �തിക�െട േപരി� ആേരാപി�െ�� ���� എെ��ാമാണ് ;
(ഡി) �തികളായ ൈവസ് ചാ�സല�ം പി.വി.സി.�ം ഇേ�ാ�ം ത��ാന�ളി�

�ട��േ�ാ ?

സം�ാനെ� ജയി�ക�

1925. �ീ.പി.തിേലാ�മ�
,, ���ര ര�ാകര�
,, ഇ.ച�േശഖര�
,, െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളിെല പാ��ിടേശഷി എ�യാണ് ; എ�ാ ജയി�കളി�മായി എ�
തട�കാെര പാ��ി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ആം�ല�സ് സൗകര�ം ഇ�ാ� ജയി�ക�േ�ാ ; എ�ി� എ� ;

(സി) ജയി�കളി�  േഡാ��മാ�െട േസവനം ഇ�പ�ിനാല് മണി��ം ലഭ�മാ��േ�ാ  ;

ഇെ��ി�  േഡാ��മാ�െട േസവനം ഇ�പ�ിനാല് മണി��ം ലഭ�മാ��തി��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?-

മല�റം ജി�യിെല സബ് ജയി�കളിെല അടി�ാനസൗകര� വികസനം

1926. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല  4 സബ് ജയി�കളിെല�ം അടി�ാനസൗകര��� വ��ി�ിേ��
സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അടി�ാന സൗകര���െട അഭാവം �ലം തട�കാ�ം ജീവന�ാ�ം അ�ഭവി��
�യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അവ പരിഹരി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജയി�കളി� കഴി�� വിചാരണതട�കാ�
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1927. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ജയി�കളി�  എ� വിചാരണതട�കാരാ��്  ;  ഇതി�  ജാമ��ാെര
ലഭി�ാ�വേരാ,  വ�ീലിെന വ�ാ� കഴിവി�ാ�വേരാ ആയ എ� േപ��്;  ജയി�
തിരി�ളള വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േമ� വിഭാഗ�ി� പ�ികജാതി-പ�ികവ���ി�െ��വ� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിചാരണ തട�കാരി�, െച� ���ിന് ലഭി�ാ�� ശി��െട പ�തി കാലയളവ്
���ിയാ�ിയവ� ഉേ�ാ ; ജയി� തിരി�ളള വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ീം േകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി� ഇ�ര�ാെര സ��ം ജാമ��ി� വിടാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ��ം പരിഗണി�ാ�  ലഭി�ാ�� ശി��െട കാലയളവ് ���ിയാ�ിയവ�  ഉേ�ാ;

എ�ി� ജയി� തിരി�ളള വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ചികി�യി�� തട�കാ�

1928. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ജയി�കളി� മരണെ�� തട�കാ�െട
എ�ം െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) നിലവി�  ജയി�കളി�  എ�േപ�  ��തര േരാഗം ബാധി�് ചികി�
യിലാെണ�റിയി�േമാ;

(സി) ആ�പ�ി സംവിധാനം ഉളള ജയി�കെള�െയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ക�� മാനസികേരാഗ�ം മ� ��തരേരാഗ��ം പിടിെപ� തട�കാ��് വിദ�ധ ചികി�
ന��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം ന�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� വനം വ��് നട�ിലാ�ിയ ���ിക�

1929. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം മാേവലി�ര മ�ല�ി�  വനം വ��്
നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

വനം വ��ിെല താ�ാലിക ജീവന�ാ�െട �ിരെ����

1930. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വനം വ��ി�  ഏ��ം ഒ�വിലായി എ� താ�ാലിക ജീവന�ാെരയാണ്
�ിരെ���ിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ ; ഇവ�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ
;

(ബി) ഏെതാെ� ത�ികകളിലാണ് �ിരെ���ിയെത�ം അവ�െട ശ�ള െ�യി�ം
വ��മാ�േമാ ;

(സി) �ിരെ����തിന് സ�ീകരി� മാനദ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) �ിരെ����മായി ബ�െ��് എെത�ി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ ?

ആരണ�ം മാസിക

1931. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആരണ�ം മാസിക നി��ലാ�ാ� നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിനിടയായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വനഗേവഷണേക�ം,  േകാേളജ് ഓഫ് േഫാറ�ി എ�ിവയിെല വിദ�ാ��ിക��ം
അ��ാപക��ം േപ�ക�  റിസ�വ് െച�് ഫീ��ക�  ഉ�െ���ിെ�ാ�് മാസിക
വനവി�ാനേമഖലയിേല�് �ടി വ�ാപി�ി�ാ� നി�േ�ശി�ാേമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല ൈ�ബ� ൈഹേവ നി��ാണം

1932. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ിയി�  നി��ി�� ൈ�ബ�  ൈഹേവ� േവ�ി എ� ഏ��  വന�മി
ഏെ���ാ�/വി�ന�കാ� തീ�മാനി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വന�മി ഏെ����തിനായി േക� പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി�ായി
അേപ� ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�ാണ് അേപ� ന�കിയെത�്
വ��മാ�േമാ; അേപ��െട േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ� വനവ��രണ പ�തി

1933. �ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� വനവ��രണ പ�തി�മായി ബ�െ��് ൈതക� ഉ�പാദി�ി�് വിതരണം
നട��തി� അഴിമതി നട��തായി പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ  ; ആയത് സംബ�ി�്
േക�ക� രജി�� െച�് അേന�ഷണം നട��േ�ാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) സാ�ഹ� വനവ��രണ പ�തി�മായി ബ�െ��് എ� ൈതക� ന�െവ�ം അവ�െട
ഓേരാ ഘ��ിെല�ം പരിചരണ�ിനായി എ�് �ക െചലവാെയ��� വിശദവിവരം
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ന�േമാ ?

സ��ം ആവശ�ാ��ം േത�് മരം �റി��തി�ം വാഹന�ളി� െകാ�േപാ��തി��ളള
നിയ�ണ��

1934. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� ക�ഷകന് സ��ം �മിയിെല േത�് മരം സ��ം ആവശ�ാ��ം �റി��തി�ം
മി�കളിേലേ�ാ ഫ�ണീ��  നി��ാണ �ണി�ിേലേ�ാ വാഹന�ളി�
െകാ�േപാ��തി�ം എെ��ാം നിയ�ണ�ളാണ് നിലവി��ത് ;

(ബി) ഇ�ര�ി�െ�� മരം വാഹന�ളി� െകാ�േപാ�േ�ാ� ഉ�ായിരിേ�� േരഖക�
എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ ?

വന�ജീവി ആ�മണം

1935. �ീ.ഇ.ച�േശഖര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, പി.തിേലാ�മ�
,, വി.എസ്.�നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവിക�െട ആ�മണം തട��തിനായി ആരംഭി� പ�തിക�  ഏെത�ാം;
��തപ�തിക� ���ീകരി�ാ� കഴി�ി�ിെ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��ായി അ�വദി� �ക എ�യാണ്;  എ� �ക െചലവായി എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വന�ജീവിക�െട ആ�മണം തട��തിന് ഈ വ�ഷം ആവി�രി� പ�തിക� ഏെത�ാം;
ഇതിനായി എ� �ക അ�വദി�;  ഈ പ�തിക�  എ�േ��് ���ിയാ�ാ�
കഴി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

ൈഹേറ�് മൗ�� ലാ�് േ��് േ�ാജ�്

1936. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �.എ�.ഡി.പി സഹകരണേ�ാെട വനം വ��് നട�ാ�� ൈഹേറ�് മൗ�� ലാ�്
േ��് േ�ാജ�ിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�മായി ബ�െ��് എ� �ക ലഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ� �ക െചലവായി എ�ം എെ��ാം �വ��നമാണ്
നട�ിയി��ത് എ�ം വ��മാ�ാേമാ ?
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േസാഷ�� േഫാറ�റി വിഭാഗം നട�ിലാ�� പ�തിക�

1937. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസാഷ�� േഫാറ�റി വിഭാഗം നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� വിവിധ�ളായ പ�തികെള
സംബ�ി�� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ��ത പ�തിക�െട നട�ി�ി�ം മ�മായി എ� �ക
െചലവഴി�ി�െ�� ജി�ാടി�ാന�ി�� വാ�ഷിക കണ�ക�  ഇനം തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ?

പരി�ിതി ��ബല �േദശം

1938. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി ��ബല �േദശനിയമ�കാരം സം�ാന�് എ� െഹ��  �ലമാണ്
ഏെ���ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ഏെ���ി��െത�ം എ� െഹ��  വീതമാണ്
ഏെ���ി��െത�ം ജി� ,വിേ�ജ് തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� ജനവാസ േക��� ഉ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഏെത�ാം വിേ�ജിലാണ് എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി -പ�ിക വ���ാ��് പ�തിക�

1939. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം പ�ികജാതി -പ�ിക വ���ാ��് േവ�ി വനം വ��്
വഴി ഓേരാ വ�ഷ�ം നട�ാ�ിയ പ�തിക� ഏെത�ാെമ�ം ഓേരാ�ി�ം േവ�ി നീ�ി
വ� �ക എ�െയ�ം െചലവാ�ിയ �കെയ�െയ��� വ�ഷം തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ?

അ��ാടിയി� വനം വ��് അ�വദി� �ക

1940. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം അ��ാടിയി� മാ�ം ആദിവാസിക��ായി
എ� �പ വനം വ��് അ�വദി�െവ�ം അതി�  എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം
വ��മാ�ാേമാ ;

76 of 92 Sunday 28 June 2015 07:57 PM



(ബി) ഏെത�ാം പ�തിക��ായി എ� �പാ വീതമാണ് അ�വദി�െത�ം ഒാേരാ
പ�തിക��ായി എ� െചലവാ�ിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ ?

അ�േ�ാ�ി� ആദിവാസി ��ിക��് �ളിനായി �ലം

1941. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�േ�ാ�ി�  ആദിവാസി ��ിക��ായി ആരംഭി� �തിയ �ളിനായി ഒ� െഹ��
�ലം വനാവകാശ നിയമ�കാരം വി�ന�കണെമ�ാവശ�െ��് െപ�നാട് പ�ായ�്
ന�കിയ നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ളിനായി �ലം വി�ന�കാ�  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; ഇെ��ി� ഇതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ന�നടീലിെ� ഭാഗമാ�� വനേമഖലയിെല തീയിട�

1942. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനം വ��് �ന�നടീലിെ� ഭാഗമായി വനേമഖല തീയി�� രീതി
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് വംശനാശ ഭീഷണി േനരി�� ജീവജാല�െള�ം ഔഷധ സസ��� ഉ��െട��
പല സസ���െട�ം നാശ�ിനിടയാ��െ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വനം ��ിയാ��തിന് ഇ�ര�ി�� രീതി അവലംബി��ത് �ലം വന�ജീവിക�
��േ�ാെട നാ�ിേല�് പാലായനം െച��തിന് ഇടയാ�െമ�ം
ക�ഷക���െട��വ��് ��ി��ക�  ��ി�െമ�� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) വന�ജീവികെള െകാ�ം ആവാസവ�വ� നശി�ി��� ഈ ��ിയ �ട��ത്
സംബ�ി�് ഒ� �ന�ചി�ന�ിന് ത�ാറാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാ��ികെള ഉ�െ���ി വനവ��രണ പ�തിക�

1943. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ികെള ഉ�െ���ി വനവ��രണ പ�തിക�  നിലവി�േ�ാ  ;  ഉെ��ിൽ
ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി വിദ�ാലയ�െള െതരെ����തിന് എെ�ാെ�
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മാനദ��ളാണ് പാലി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) പ�തി�െട വിജയ�ിനായി സ�ീകരി�ി�ളള മാ����  ഏെതാെ�െയ�്
വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) പ�തി�െട �േരാഗതിെയ�റി�ം ഇതിന് േക� സഹായം ലഭി��േ�ാെയ�ം
വിശദമാ�േമാ ?

വനസംര�ണപ�തിക�

1944. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനേമഖല�െട സംര�ണ�ിനായി  2014-15  ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി��
ജലസംര�ണ പ�തിക� ആരംഭി��, മഴനിഴ� �േദശ�െള ഹരിതാഭമാ��, ��തി
ആസ�ാദന േക���  �ാപി��, േമാഡ�  േഫാറ�് േ�ഷ�  �ാപി��
പ�ികവ��വിഭാഗ�ിെല െച���ാെര �റി�് ൈഗ�കളാ�� �ട�ിയ പ�തിക�
�വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ഇതിനായി എ� �കയാണ് ബജ�ി�  വകയി��ിയി��ത്;  ഇതി�  എ� �ക
അ�വദി�െ��  ;എ� �ക െചലവവഴി�  ;��ത �ക ഉപേയാഗി�്
നട�ാ�ുെമ�റിയി�ി�� എെ��ാം �വ��ന�� നട�ാ�ാെത അവേശഷി��
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അേഗവ് േവലിക�െട നി��ാണം

1945. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ��െട ഉപ�വം തട��തി�� നടപടി എ� നിലയി�  അേഗവ് േവലിക�
��ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത േവലിക�െട നി��ാണ�ി�� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��തി സംര�ണ�ിനായി ��ത�  അേഗവ് േവലിക�  ��ി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാെയ� വ��മാ�േമാ ?

ക�വാ സേ�ത��െട വിവരാധി�ിത സാേ�തിക വികസന�ിനാ�ളള ബജ�് വിഹിതം

1946. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15 വ�ഷെ� സം�ാന ബജ�ി� െപരിയാ�, പറ�ി�ളം ക�വാ സേ�ത��െട
വിവരാധി�ിത സാേ�തിക വികസന�ിനായി ആവി�രി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� പ�തി
നട�ി� വ��ിയി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ക നീ�ിവ�ി��  ;  ഇതി�  എ� �ക അ�വദി�  ;  എ� �ക
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െചലവഴി� ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത �ക ഉപേയാഗി�് നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി� ���ിക�  എെ��ാമായി��  ;

ഇവയി� ���മാ�ം നട�ാ�ാെത അവേശഷി��വ എെ��ാം ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത ���ിക� നട�ാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

വന��ഗ സംര�ണ േക���െട�ം േദശീേയാദ�ാന��െട�ം വികസനം

1947. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ സംര�ണ േക���െട�ം േദശീേയാദ�ാന��െട�ം ഉ�മന�ി�� േക�
സഹായ പ�തിക��ായി 2014-15 സം�ാന ബജ�ി� നീ�ിെവ�ി�� 14.07 േകാടി
�പയി� എ� �ക ഇ�വെര െചലവഴി� ;

(ബി) ��ത �ക ഉപേയാഗി�് ഓേരാ േക��ി�ം എെ��ാം ���ിക� നട�ാനാണ്
ഉേ�ശി�ി��ത്  ;  ആയതിൽ എെ��ാം നട�ിലാ�ിെയ�ം ഇനി എെ��ാം
നട�ിലാ�ാ�െ��ം വ��മാ�േമാ ?

ഉ�വസീസണിെല ആന ഇടയ�

1948. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ഉ�വസീസണി�  എ���ി�ിനിെട എ� ആനക�  ഇട�്
അ�മകാരികളായി��് ; ഇതി� എ� േപ��് ജീവഹാനി േനരി��് ; വിശദമാ�ാേമാ ?

വന��ഗശ��ം �റ��തിന് നടപടി

1949. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��� നിേയാജക മ�ല�ിെല വനാതി��ി ഭാഗ�ളി�  വന��ഗശ��ം
�റ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിനായി കഴി� സാ��ിക വ൪ഷം െചലവഴി� �ക�െട ഇനം തിരി�� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ��ത �വ��ിക��ായി നട� സാ��ിക വ�ഷം ഏെ���ാ�  ഉേ�ശി��
���ിക�െട ബ�ജ�് സഹിത�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

കാലാവ� വ�തിയാനം

1950. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, െബ�ി െബഹനാ�
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,, ടി.എ�. �താപ�
,, േതറ�ി� രാമ��� : 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) ഈ പ�തി�് േക� ഗവ�െമ�ിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; എ� �ക അ�വദി�;

വിശദമാ�േമാ ;

(സി) പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ ?

പരി�ിതി സംര�ണം

1951. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാരി�ിതികാവേബാധം െപാ�ജന�ളി�  വള���തിനായി പരി�ിതി വ��്
ൈകെകാ� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ബി) പരി�ിതി വ��ിെ� അ�മതി�ായി എെ��ാം വ�കിട പ�തിക�െട അേപ�കളാണ്
പരിഗണന�ാ��ത് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ആയത് സമയബ�ിതമായി തീ��ക��ി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ ; വ��മാ�ാേമാ ?

(ഡി) ;

(ഇ)

േ��് എ�വിേയാ�െമ�് ഇംപാ�് അസെ��് അേതാറി�ി

1952. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ��് എ�വിേയാ�െമ�് ഇംപാ�് അെസെ��് അേതാറി�ി �പീകരി�ത് എ�ാണ്;
അംഗ�� ആെരാെ�യആണ്;

(ബി) നിലവി� ഏെത�ാം പ�തിക��് പരി�ിതി �ിയറ�സി�� അേപ�ക� ��ത
അേതാറി�ി�െട പരിഗണനയി��്  ;  �തിയ അേതാറി�ി നിലവി�  വ��തിന് ��പ്
േക� പരി�ിതി മ�ാലയ�ിേല�് അയ� അേപ�കളി� എ�െയ�ം സം�ാന
അേതാറി�ി�് റഫ� െച�ക��ായി��് ; അവ ഏെതാെ�യാണ്;

(സി) ��തായി വ� അേതാറി�ി എ� അേപ�കളി�  തീ�മാനം എ��  ;  അവ
ഏെത�ാെമ�ം അവേശഷി��വ എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ ?

വിദ�ാ��ിക��ളള പരി�ിതി അവാ�ഡ്
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1953. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, പി.എ.മാധവ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : 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,  േടായ് ല�് സൗകര�ം,  കാര��മമായ മലിന�
നി��ാ�ജനം എ�ിവ പരി�ിതി അവാ�ഡ് നി��യ�ി� നി��ഷി�ാ� വ�വ�
ഉ�ാ�േമാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

ഉ��ാ�ിെന�റി�� പഠനം

1954. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�, െത��ാന സം�ാന�ളി� ര�ായിരേ�ാളം േപ�െട മരണ�ിനിടയാ�ിയ
ഉ��ാ�് ഇ�� ��വ� വ�ാപി�ാനിട��് എ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �തിഭാസെ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
ഇതിന് ത�ാറാ�േമാ?

�ഡ് ൈല�് സംവിധാനം

1955. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി പ�നാട് േ�ഡിയ�ി� �ിരം �ഡ് ൈല�് സംവിധാനം �ാപി��കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ� സംബ�ി�് വിശദമായ എ�ിേമ�് ലഭി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ലഭി�
തീയതി�ം സ�ീകരി� നടപടി�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത േ�ഡിയ�ി�  �ഡ് ൈല�് �ാപി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ?

നാഷണ� െഗയിംസ്

1956. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2015-� നട� നാഷണ� െഗയിംസിെ� േകരള ആഡി�് വ��് നട�ിയ ആഡി�്
���ീകരി�ി�േ�ാ ; എ�ി� ആയതിെ� ഒ� പക��് ന�കാേമാ ;

(ബി) �ധാനമാ�ം എെ��ാം നിരീ�ണ�ളാണ് ��ത റിേ�ാ��ി��ത്  ;  വിശദവിവരം
ന��േമാ?

പ���ി�് അംഗീകാരം

1957. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത കായികയിനമായ പ���ിയി� േകരളതാര�� േദശീയ കിരീടം േനടിയ
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േദശീയതല�ി� േകരള�ിെ� യശ�് ഉയ��ിയ ഈ കായികയിന�ിന് േ�ാ��സ്
കൗ�സി� അംഗീകാരം ന�കിയി�ി� എ� കാര�ം അറി�േമാ;

(സി) പ���ി�് േ�ാ��സ് കൗ�സിലിെ� അംഗീകാരം ന��വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സാഫ് െഗയിംസ്

1958. �ീ.പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം േകരള�ിന് അ�വദി�ാെമ�് േക� സ��ാ�  അറിയി�ി �� സാഫ്
െഗയിംസ് േവദി ഇേ�ാ� മാ��തിന് േക� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇതി�� കാരണ�� എെ��ാെമ�ാണ് അറിയി�ിരി��ത്
(സി) സാഫ് െഗയിംസ് േകരള�ി� തെ� നട��തിന് സ��ാ� �മി�േമാ ?

(ഡി)

േകരള േ��് ആട�ാ പാട�ാ അേ�ാസിേയഷന് അംഗീകാരം

1959. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ആട�ാ പാട�ാ അേ�ാസിേയഷന് േ�ാ��സ് കൗ�സിലിെ� അംഗീകാരം
ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയതി�� �ധാന തട���  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആട�ാ പാട�ാ അേ�ാസിേയഷ� േ�ാ��സ് കൗ�സിലിെ� അംഗീകാരം ന���തിന്
അജ�യി�  ഉ�െ���ി ഇ�ാര�ം ച�� െച�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇ���
ഒളി�ി�്അേ�ാസിേയഷ� ഈ കളിെയ അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ആട�ാ പാട�ാ അേ�ാസിേയഷന് അംഗീകാരം ന�കണെമ� കാണി�്
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അേ�ാസിേയഷ� എ� നിേവദനം ന�കിയി��്; ഇ� സംബ�ി�് ഈ വിഷയ�ി�
എ�� നടപടിക�  വ��മാ�ാേമാ;  പരാതി�ാ��് എെ��ി�ം മ�പടി
ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

കായിക നയം

1960. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന കായികനയം പരി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ
(ബി) ഉെ��ി� നിലവി�� കായിക നയ�ി� എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ് വ��വാ�

ഉേ�ശി��ത്;
(സി) ഇതിനായി �േത�ക ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ക�ി�ി�െട പരിഗണനാവിഷയ�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

കായിക േമഖലയിെല പ�തിക�

1961. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15  വ�ഷെ� സം�ാന ബ�ജ�ി�  കായിക േമഖല�ായി എെ��ാം
പ�തികളാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത് ;

(ബി) ഇതി�  ഏെത�ാം പ�തിക�  ഇനി�ം നട�ിലാ�ാ�  അവേശഷി��െ��്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത പ�തിക��ായി എ� �ക അ�വദി�ി�� ; ഇതി� എ� �ക െചലവഴി�ാെത
ബാ�ി നി��� ; വ��മാ�ാേമാ ?

െകാ�ം േഹാ�ി േകാ��്

1962. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം േഹാ�ി േകാ��ിെ� സംര�ണ�ം നട�ി�ം നി�വഹി��തി��
ഉ�രവാദിത�ംആെരെയ�ി�ം ഏ�ി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത േകാ��് പരിശീലന�ിന് ന��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;  ഇ�ാര��ി�
സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ ?
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നാഷണ� െഗയിംസിെ� െചല�ം �ട�നടപടിക�ം

1963. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�് അ��കാല� നട� നാഷണ� െഗയിംസിെ� ആെക െചലവ്
എ� ;

(ബി) ഇതി� സം�ാന സ��ാ� വിഹിതം എ� ; േക�സ��ാ� വിഹിതം എ� ;

(സി) നാഷണ�  െഗയിംസിനായി സം�ാന�് വിവിധ �ല�ളി�  ഉ�ാ�ിയിരി��
വിവിധ െഗയിംസ് േകാ��ക�  മ�് ആവശ����് െകാ��ാെത സംര�ി�ാ�
എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;

വിശദമാ�േമാ ?

��ാ� ൈഹ ആ��ി��ഡ് െ�യിനിംഗ് െസ��

1964. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�  ൈഹ ആ��ി��ഡ് െ�യിനിംഗ് െസ��  �ൗ�ിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം എ� ��ികെളയാണ് െ�യിനിംഗ് െസ�റി� െ�യിനിംഗ് ന�കിയത്;
(സി) െ�യിനിംഗ് െസ��  വികസന�ിനായി അ�� കാല�് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി ഉട� സ�ീകരി�േമാ?

േലാ േ�ാർ എ.സി ബ�കളിെല സൗജന� യാ�ാപാസ്

1965. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. േലാ േ�ാർ എ.സി ബ�കളി� സൗജന� യാ�ാ ആ��ല���
അ�വദി�ി��വ�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.  േലാ േ�ാർ എ.സി ബ�കളി�
വാറ�് ഉപേയാഗി�് യാ� െച�ാ� അ�വാദ�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

െക. എസ്. ആ�. ടി. സി യി� ടി��ിന് െസ�്

1966. �ീ.സി.േമായി� ��ി
,, എ�. ഷം��ീ�
,, പി.െക.ബഷീ�
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,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി യി�  ടി��ിന് െസ�് ഏ�െ���ിയ േശഷ�� �ിതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െസ�് ഏ�െ���ിയതിെ� േപരി�  െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി �് ദീ�ഘ�ര
��കളിേ��� ��ക ഇ�ാതാ�ാ�  സ�കാര� േലാബി �മം �ട�ിയതായ
റിേ�ാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ���ി�  െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി �െട താ�ര�ം സംര�ി��തി�ം  ,

യാ��ാ��് െമ�െ��് േസവനം ഉറ� വ���തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ?

െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. ബ�േ�ഷനി� േകാഫീ ഹൗസ് ഔ�്െല�ക�

1967. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�േ�ഷ�കളി�  േകാഫീ ഹൗസ് ഔ�് െല�ക�
ആരംഭി��തിന് െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.  ഭരണസമിതി തീ�മാനം എ��ത്
എ�ാണ്;

(ബി) ഏെത�ാം േ�ഷ�കളി� ഇതിെ� �വ��നം �ട�ി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െകാ�ാര�ര ബ�േ�ഷനി�  േകാഫീ ഹൗസ് ഔ�്െല�് ആരംഭി��തി��
നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട നവീകരണം പാല�ാട് ജി�യി�

1968. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1.7.2011  �ത�  31.5.2015  വെര എ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക�  പാല�ാട്
ജി�യി� സ��ീസ് നട�ിവ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) 1.7.2006  �ത�  31.5.2011  വെര ജി�യി�  അ�വദി�ി�� െഷഡ��കളി�  നി�്
1.7.2011 �ത� 31.5.2015 വെര�� കാലയളവി� എ�ത ബസ് ��ക� നി��ലാ�ി ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി നവീകരണ�ിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി നവീകരണ�ിനായി എ� �കയാണ് േമ�കാലയളവി�
െചലവഴി�ത് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െപ�ഷ�
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1969. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഇൽ െപ�ഷ� �ട�ിയി�് എ� മാസമായി എ�് അറിയി�ാേമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് ഡിേ�ാക�േട�ം വ��് േഷാ�ക�െട�ം നവീകരണം

1970. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ് ഡിേ�ാക�േട�ം വ��് േഷാ�ക�െട�ം നവീകരണം  ,

�തിയ ബസ് േ�ഷ�ക�െട നി��ാണം,  ആ�നിക ഗാേര�ക�െട നി��ാണം
എ�ിവ�ായി  2014-15 സാ��ിക വ�ഷെ� സം�ാന ബ�ജ�ി� 17.32 േകാടി
�പ നീ�ി വ�ി��� വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ എ�ാ ���ിക�േട�ം ജി�
തിരി�ളള വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് െച�സി�ക�ം േലാ േ�ാർ ബ�ക�ം

1971. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  എ� �തിയ
ബസ് െച�സി�ക�  വാ�ിയി��്;  ഇവ�െട �ക എ�െയ�ം;  ഇത് േബാഡി
െച�ാ� െചലവായ �ക എ�െയ�ം വ�ഷം തിരി�് വിവരി�േമാ;

(ബി) േകരള�ി�  എ� േലാ േ�ാ�  ബ�ക�  നിര�ി�  ഓ���്;  ജി� തിരി�് എ�ം
വ��മാ�േമാ;

ബസ് യാ�ാ ടി��് നിര�്

1972. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  എ� തവണ ബസ്
യാ�ാ ടി��് നിര�് വ��ി�ി�െവ�ം ഓേരാതവണ��� നിര�് വ��ന�െട
വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ?

ബസ് ഡിേ�ാക�െട�ം വ��്േഷാ�ക�െട�ം നവീകരണം

1973. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15  െല ബ�ജ�ി� ബസ് ഡിേ�ാക�െട�ം വ��്േഷാ�ക�െട�ം നവീകരണം,
�തിയ ബ�്േ�ഷ�ക�െട നി��ാണം,  ആ�നിക സംവിധാന��� ഗാേര�ക�െട
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നി��ാണം �ട�യവ�ായി എ� �ക വകയി��ിയി�� ;

(ബി) ഇതി�  എ� �ക അ�വദി�െവ�ം എ� �ക െചലവഴി�ാെത ബാ�ി�െ��ം
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) എെ��ാം നി��ാണ �വ��ന�� ���ിയാ�ാ��് ; വ��മാ�ാേമാ?

േറാഡ് ഗതാഗത�ം വാഹന��ം ത�ി�� അ�പാതം

1974. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  രജി��  െച�െ��ി�� വാഹന��ം അവ�് സ�രി�ാ�� േറാ�ക�ം
ത�ി� എെ��ി�ം അ�പാതം നിലനി���േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) സം�ാന പാതകളി�ം േദശീയ പാതകളി�ം ഒ� ച�ര�കിേലാമീ�റി�  ഒ� നി�ിത
സമയ�് കട�േപാകാ�� വാഹന��െട കണ�് ഇനം തിരി�് ന�കാേമാ ;

(സി) നിലവി�� രജിേ�ഷ� �മം,  വാഹന��െട െപ��ം എ�ിവ കണ�ിെല��േ�ാ�
എ� കാല�ി��ി� ന�െട േറാ�ക� അപര�ാ�മാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) നിലവി�� വാഹനെ����ം േറാ�ക�െട േപാരാ�ക�ം പരിഗണി�് �തിയ
വാഹന��  രജി��  െച�� �റ�് കാല�ഴ�ം വ� വാഹന��  നി�ബ�മായി
ക�ം െച��തി�ം ��ത വാഹന���് ഇ�ഷ��  െച�െ��� �ക വാഹന
ക�നികളി� നി�ം ലഭി��തി�ം േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(ഇ) വാഹന��  �മാതീതമായി െപ��� സാഹചര�ം കണ�ിെല��് േകരള�ിെല
േറാ�ക�െട സൗകര�ം ��ണെമ� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ?

�തിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക�

1975. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  എ� �തിയ ബ�ക�
വാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

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

(സി) �തിയ ബ�ക�  വാ��തിനായി ഏെത�ി�ം ഏജ�സികളി�  നി�ം പണം
സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി� വ�വ�ക� വിശദമാ�ാേമാ ?

ഒ� തീർ�് വ�വ�കൾ

1976. �ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, എളമരം കരീം
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,, എം.ച��
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.എംേ�ായീസ് അേസാസിേയഷ� െസ�േ�റിയ�് നടയി� നട�ിവ�
രാപക� സത��ഹ സമരം ഒ�തീ��ാ��തിന് �ഖ�മ�ി വിളി�േച�� േയാഗ�ിെല
തീ�മാന�� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത തീ�മാന�� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ; െപ�ഷ� വിതരണ�ിന് �തിമാസം എ�
േകാടി �പ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ന��െമ�ായി�� തീ�മാനം  ;  അയ��കാരം
ഇ�ഴി� മാസ�ളി�  സ��ാ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�ം �ഷറിയി�  നിേ�പി�
�ക എ� ; വിശദമാ�ാേമാ ;

ഗതാഗത വ��ിെ� മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ���ിക�

1977. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ഗതാഗത വ��് മാേവലി�ര മ�ല�ി�
നട�ാ�ിയ ���ിക�െട വിശദാംശ�� ന�േമാ ?

അ��/പ�ളം ഡിേ�ാക��് േലാേ�ാ� ബ�ക�

1978. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് വാ�ിയി�� േലാേ�ാ�  ബ�ക�െട എ�ം നിേയാജക
മ�ലം തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ഡിേ�ാക��ാണ് ഇവ ന�കിയി��ത്,  ആയവ�െട എ�ം �ചി�ി��
പ�ിക സഹിതം വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അ��  നിേയാജകമ�ല�ി�� അ��,പ�ളം ഡിേ�ാക��് േലാേ�ാ�  ബ�ക�
അ�വദി�ണെമ� നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ആയതിേ��  അ��ല നടപടി സ�ീകരി��തിന് നിലവി�� തട�ം
എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) സമയബ�ിതമായി അ��/പ�ളം ഡിേ�ാക��് േലാേ�ാ�  ബ�ക�
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�� സം�ാന സ��ീ�ക��് ആ ഡംബര ബ�ക�

1979. �ീ.െക.െക.ജയച��
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
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,, സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ��തായി ആരംഭി�� അ��  സം�ാന സ��ീ�ക�െട
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) അ��  സം�ാന സ��ീസ് �ംഖല ഏെത�ാം �ല�ളിേല�്
വ��ി�ി�ാ�േ�ശി��;  ഇതിനായി എ� ആഡംബര ബ�ക�  വാ�ാ�  നടപടി
എ��ി��്;

(സി) �തിയ ഒ� ആഡംബര ബസ് േറാഡിലിറ��തിന് �തീ�ി�� െചലെവ�യാണ്;
െചലവായ �ക എ�യാണ്;  അ��  സം�ാന സ��ീ�ക�െട മറവി�  അഴിമതി
നട��താ�� ആേ�പ�� സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

റിേസർവ് ക��� / റിേസർവ് ൈ�വ� നിയമനം

1980. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ി� നി�ം റിസ�� ക���, റിസ�വ്� ൈ�വ�
ത�ികകളിേല�് എ� േപെരയാണ് അൈഡ�സ് െച�െത�് വിശദമാ�േമാ ; ഇവരി�
എ� േപ��് നിയമനം ന�കി ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) അൈഡ�സ് െമേ�ാ ലഭി� ക���  ലി�ി��വ��് ഒ� വ�ഷ�ിനകം നിയമനം
ന��െമ�് �വജനസംഘടനക�െട സമരെ��ട��് നട� ച��യി�  ന�കിയ
ഉറ�് പാലി�െ��ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

കായം�ളം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാ

1981. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാ കാല�ഴ�ം െകാ�് ജീ��ാവ�യിലാണ്
എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവിെട �തിയ ബ�് െട�മിന�ം , േഷാ�ിംഗ് േകാം��ം നി��ി��തി�� പ�തി�െട
ഒ�ാംഘ�മായി നട�ിലാ�� ബ�് െട�മിന�  നി��ാണ പ�തി നട�ിലാ�ാ�
കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� നി��ാണ �വ��ന��  എേ��് ആരംഭി�ാ�  കഴി�ം എ�്
വിശദമാ�േമാ?

കായം�ളം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായിെല സ��ീ�ക�

1982. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കായം�ളം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായി� നി�ം കഴി� ര�് വ�ഷ�ി��ി�
റ�് െച� സ��ീ�ക� എ�യാെണ�ം അവ ഏെത�ാം ആെണ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കായ�ളം ഡിേ�ായി� നി�ം ആരംഭി�ി��
�തിയ സ��ീ�ക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

��ാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സബ് ഡിേ�ാ

1983. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സബ് ഡിേ�ാ�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ാ�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സബ് ഡിേ�ായി�  ���് ഇ�ാ��ം,  ���ിെ�
ചാ��് ആ��ം ന�കിയി�ി�ാ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് ൈദനംദിന �വ��നെ� ബാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�െനയാണ്
ബാധി�ി��ത് ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�� �ിതി എ� കാല�ി��ി� പരിഹരി�ാ� സാധി�ം?

പാല�ാട് ജി�യിെല വിദ�ാ��ിക�െട യാ�ാ ��ം

1984. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല വിദ�ാ��ിക�െട യാ�ാ ��ം പരിഹരി��തിന് ബ�െ��
ജി�ാതല സമിതി േച��ി�േ�ാ ;

(ബി) യാ�ാ ��ം പരിഹരി��തിന് എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;
(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�  വിദ�ാ��ിക��് എെ��ാം പരിഗണനകളാണ്

ന�കിവ��ത് ?

ബ�േ�ഷ�കളി� എ.ടി.എം കൗ��ക�

1985. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�േ�ഷ�കളി�  എ.ടി.എം കൗ��ക�  ആരംഭി�ാ�  െക.എസ്.ആ�  �ി.സി
ഭരണസിമിതി തീ�മാനം എ��ത് എ�ാണ് ;

(ബി) ഏത് ബാ�ിെ� എ.ടി.എം �ാപി��തിനാണ് ധാരണയായി��െത�് വിശദമാ�േമാ
;

(സി) എ.ടി.എം �ാപിെക.എസ്.ആ�  �ി.സി ഭരണസിമിതി�� ബ�  േ�ഷ�ക�െട
�ാഥമിക പ�ിക ആയി�െ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ ?

90 of 92 Sunday 28 June 2015 07:57 PM



വ�ി�ാ��യി� ബ�ക��് േ�ാ�്

1986. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ�-മേ�രി ��ിെല വ�ി�ാ��യി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട ടി.ടി.
ബ�ക��് േ�ാ�് അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  വ�ി�ാ��യി�  േ�ാ�് അ�വദി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ ?

അമിതേവഗ�ി� വാഹനേമാടി�തി�ളള പിഴ

1987. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അമിതേവഗ�ി�  വാഹനേമാടി�തിന് എ� വാഹന ഉടമക�െ�തിെര ഈ
സർ�ാരിെ� കാല�് േകസ് എ��ി��് ;

(ബി) അമിതേവഗ�ി�  വാഹനേമാടി�തിന് ഓേരാ����ം എ� �പയാണ് പിഴ
�മ�ിയി��ത്  ;  ഇ�െന പിഴ �മ�െ��വ�െട ���ി� മ�ിമാ�, എം.  എ�. എ
മാ� �ട�ിയ വി. ഐ. പി. ക� ഉേ�ാ ; വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(സി) േനാ�ീസ് ലഭി�് സമയപരിധി കഴി�ി�ം പിഴ ഒ��ാ�വ� ഉേ�ാ ; ഇ�കാര��വ�െട
���ി�ം വി. ഐ. പി. ക� ഉേ�ാ ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ഓേ�ാറി��ാ�െട അമിത �ലി ഈടാ��

1988. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓേ�ാറി�ാ ൈ�വ�മാ� യാ��ാരി� നി�ം അമിത �ലി ഈടാ��ത് തട��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) മേ�രിയിെല ഒ� ഓേ�ാ ൈ�വ� നട�ിലാ�ിയ െഫയ� മീ�റിേനാട് േച�� െഫയ�
�ി�ിംഗ് െമഷീ�  രീതി ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ആയത് നട�ിലാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) അന�ായമായി �ലി ഈടാ��ത് തടയാ�ഇത് �ലം കഴി�െമ�കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) തി�വന��രം,  എറണാ�ളം,  ��� എ�ിവിട�ളിലാണ് ഓേ�ാറി��ാ� അമിത�ലി
ഈടാ��െത�് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) ഇ� തട��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?
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േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
null

�േ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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