
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സേ�ളനം

2015 �� 8, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--345]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1 �ത� 101 വെര
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 102 �ത� 173 വെര
ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി : 174 �ത� 282 വെര
വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി

: 283 �ത� 345 വെര

'ക�ത�ം വികസന�ം'

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

(എ) കഴി� നാല് വ�ഷ�ാലം 'ക�ത�ം വികസന�ം' എ� ��ാവാക��ി�െട ൈകവരി�
േന���ം നട�ാ�ിയ േ�മ �വ��ന��െട വിജയ�ം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) വ�� ഒ� വ�ഷ�ാലയളവിൽ നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� വിവിധ പ�തിക�െട�ം
േ�മ പരിപാടിക�െട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

എ.പി.എ� േറഷ� കാ�ഡ് ബി.പി.എ� ആ�ിയതിെ� വിശദാംശ��

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് െവ�്നട� �ഖ�മ�ി�െട ര�ാം ജനസ��� പരിപാടിയി� എ. പി. എ�.
േറഷ� കാ�ഡ് ബി. പി. എ�. ആ��തി�� എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�ത്; േപ�ം,
േമ�വിലാസ�ം സഹിതം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  ആ�െടെയ�ാം േറഷ�  കാ�ഡ് ആണ് ബി.  പി.എ�. ആ�ി മാ�ി
ന�കിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ബി.പി.എ�. ലി�ിേല�് മാ�ാ� അേപ�ക� ആെര�ാം;  ആയതി�� കാരണ��
എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ?
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ജനസ��� പരിപാടി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട  2015 -െല ജനസ��� പരിപാടി എ� ജി�കളി� നട�ിയി�െ��ം
��ത ജി�കളി� നി�ായി എ� അേപ�ക� ലഭി�ി�െ��ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� ചികി�ാ ധനസഹായ�ിനായി എ� അേപ�ക� ലഭി�െവ�ം എ.പി.എ�.
കാ�ഡ് ബി.പി.എ�. ആ�ി കി��തിന് എ� അേപ�ക� ലഭി�െവ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഓേരാ ജി�കളി�ം ചികി�ാ ധനസഹായം അ�വദി�തിെ� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അേപ�േയാെടാ�ം േഡാ��െട സ��ിഫി��്,  വ�മാന സ��ിഫി��് �ട�ിയ
സ��ിഫി��ക� സമ��ി�ാ� �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ചികി�ാ ധനസഹായം
അ�വദി�ാെമ� മാനദ��� നിലനി�േ�,  അവശരായ േരാഗികെള ജനസ���
പരിപാടിയിെല�ി�് ��ി��ി��തിെനതിെര വിവിധ േകാ�കളി�  നി�ം
�തിേഷധ�യ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  അഭി�ായം
വ��മാ�ാേമാ?

ജനസ���പരിപാടി

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട േന�ത��ി� നട�ിയ
ജനസ���പരിപാടിക� എ�െയ�ം ആയതിൽ ചികി� ധനസഹായം ഒഴിെക�ളള
എ� പരാതിക� ലഭി�െവ�ം ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േമ� പരാതികളി� എ�െയ��ി� തീ�� ക��ി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ-ഫയ� സ�ദായം

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

(എ) ഇ-ഫയ�  സ�ദായം െസ�േ�റിയ�ി�  ഏെത�ാം വ��കളി�  നട�ിലാ�ിയി��്;
എ�ാ വ��കളി�ം ഈ സ�ദായം നട�ിലാ�വാ�  എ� നാ�  േവ�ിവ�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭാഗികമായി മാ�ം ഇ-ഫയ�  സ�ദായം നട�ിലാ�ിയാ�  ഫിസി��  ഫയ�ം,
ഇ-ഫയ�ം ഒ�േപാെല ത�ാറാേ��ിവ�െമ� കാര�ം േബാധ�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്
ജീവന�ാരി� അമിത േജാലിഭാരം ��ി�െമ�ം ഫയ�ക� തീ��ാ��തിന് ��ത�
കാലതാമസം േനരി�െമ�ം മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇ� പരിഹരി�വാ�  എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി� എ� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ-ഫയ� സ�ദായം നട�ിലാ�ിവ�� െസ�േ�റിയ�ി� ഒ� ഫയ� ഒ� െസ�നി�
നി�ം ധനവ��ിെല�ക�ം അവിെട നി�ം തിരിെക മാ� വ��ിെല�ക�ം െച�്
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ഭരണാ�മതി ഉ�രവിറ�ാ� എ�നാ� േവ�ിവ�െമ� വ��മാ�ാേമാ?

ബ�. �തിപ�േനതാവ് െ�യിം െച�ി�ളള �ക

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

(എ) 1-4-2015  ന് േശഷം ബ�.  �തിപ�േനതാവ് ശ�ളം,  ടി.എ,  ഡി.എ,  െമഡി��
റീഇംേബ�്െമ�് എ�ീ ഇന�ളിലായി െ�യിം െച�ി�ളള �ക�െട വിശദവിവരം ന�ാേമാ
?

എ�.ജി.ഒ ക�െട �വ��നം

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

(എ) േകരള�ി� നിലവി� എ� സ��ാ� പ�തിക�/േ�ാജ�ക� എ�.ജി.ഒ.മാ� �േഖന
നട�ിലാ���് ;

(ബി) ഇ�കാരം നട�ിലാ�� പ�തികൾ എ� േകാടി �പ��താെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) േകരള�ി� �വ��ി�� എ�.ജി.ഒ.ക�െ��ാം രജിേ�ഷ� ഉ�വയാേണാ;

(ഡി) രജിേ�ഷ� ഉ��ം ഇ�ാ��മായ എ� എ�.ജി.ഒ.ക� േകരള�ി��് ; ഇ�കാര��
എ�.ജി.ഒ.ക�െട ഓഡി�ിംഗ് �ത�മായി നട��േ�ാ  ;  ഇവരി�  നി�ം ഏെത�ാം
ഇന�ളിലാണ് റവന� ലഭി��ത് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) േകരള�ി�  �വ��ി�� എ� എ�.ജി.ഒ.ക��് വിേദശ ഫ�് ലഭി���്  ;

എ�ി� എ� േകാടിെയ�് വ��മാ�ാേമാ  ;  േകരള�ി� ഏെത�ാം പ�തികളാണ്
വിേദശ ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ  ;  ഇതി��
മാ��നി�േ�ശ�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

വിവിധ വ��കളിലായി അ�വദി� അധിക ത�ികക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വിവിധ വ��കളിലായി എ� അധിക
ത�ികക� അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഓേരാ വ��ി�ം അ�വദി� ത�ികക� എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) �തിയ ത�ികക�  അ�വദി���ലം സ��ാരിന് എ� സാ��ിക
ബാധ�ത��ായി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

ആ�ിത നിയമന ഉ�രവ് ലഭി�ി�ം നിയമനം ലഭി�ാ�തിെനതിെര നടപടി

9. �ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആ�ിത നിയമന�ിനായി അേപ� സമ��ി� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമന�ിന്
ഉ�രവ് ലഭി�് മാസ�� പി�ി�ി�ം േജാലിയി� �േവശി�വാ� സാധി�ി�ി� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് നിയമന ഉ�രവ് ലഭി�ി�ം നിയമനം ലഭി�ാ�ത്;
ആയതി�� സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ആ�ിത നിയമനം ലഭി��തി�� അേപ�ക�െട ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ
; ആയതിെ� നിയമന സാധ�ത വിശദമാ�േമാ ?

െകാ�ം ജി�യിെല ജനസ��� പരിപാടി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടി ക�ത�  2014  െ� നട�ി�ി�ം
ഒ�����മായി െകാ�ം ജി�യി�  എ� ല�ം �പയാണ് ചിലവഴി�െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� അേപ�കളാണ് ജനസ��� പരിപാടിയി� ആെക ലഭി�െത�ം ഇതി� എ�
എ��ി�  തീ��് ക��ി� എ�ം ഇനി എ� എ��ി�  തീ��് ക��ി�ാ�
ഉെ��ം വ��മാ�േമാ?

�ീമതി ക�യാട് വാസ�ി�െട നിേവദനം

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

(എ) ഈ വ�ഷം േകാഴിേ�ാട് െവ�് ബ�.  �ഖ�മ�ി നട�ിയ ജനസ��� പരിപാടിയി�
ഭവനരഹിതയായ �ീമതി ക�യാട് വാസ�ി,  �തിയ നിര�് പി.ഒ.,  ഏല��
എ�വ�െട നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വാടക വീ�ി�  താമസി� വ�� ഇവ�െട ��ംബ�ിന് വീട് നി��ി��തി��
ആ��ല�ം അ�വദി�ാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

േസാളാ� േകസ്

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

(എ) േസാളാ� ത�ി�് േകസിെല �തി സരിതാ നായ� ത�ി�ിെ� വിഹിതമായ  30 ല�ം �പ
�ഖ�മ�ി ഉ�� ചാ�ി�് ന�കിയതായി പറയെ��� സംഭവം വിജില�സ് അേന�ഷണം
നട�ിയി�� സംഘ�ിെ� ��യി�െ��ി��ായി��േവാ;

(ബി) സരിതാ നായ�  തി�വന��ര�് നട�ിയ പ� സേ�ളന�ിനിെട മാധ�മ
�വ��ക��് കാണി�െകാ�� ക�ം താ� വായി�തായി ഗവ�െമ�് ചീഫ് വി�്
അവകാശെ��� ക�ം ഒ�ാെണ� വിവരം വിജില�സിെ�
��യി�െ��ി��ായി��േവാ;
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(സി) ��ത ക�് വിജില�സ് അേന�ഷണ സംഘം പിടിെ���ക��ായി�േ�ാ;

അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി അത് പിടിെ���ി�ിെ��ി�  ആയതിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ?

ആല�ഴ ജി�യിെല ��ാംഘ� ജനസ��� പരിപാടി

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

(എ) ആല�ഴ ജി�യി� നട�ിയ ��ാംഘ� ജനസ��� പരിപാടിയി� എ� അേപ�ക�
ലഭി� ; ഏെത�ാം തര�ി�� അേപ�കളാണ് പരിഗണി�ത് ;

(ബി) എ� അേപ�കളി�  തീ��ക�ി�  ;എ� �ക വിവിധ ആ��ല��ളായി ന�കി  ;

വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഒ�ം ര�ം ഘ� ജനസ��� പരിപാടിയി�  ആല�ഴ ജി�യി�  നി�ം ലഭി�
അേപ�കളി� എ� എ��ിൽ ഇനി�ം തീ�� ക�ി�ാ��് ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) �ഖ�മ�ി നി�േ�ശി� ആ��ല���  പല��ം ഇ�വെര ലഭ�മായി�ി� എ� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) ��ാംഘ� ജനസ��� പരിപാടി ആല�ഴ ജി�യി� സംഘടി�ി��തിന് എ� �ക
െചലവായി ; വ��മാ�ാേമാ ;

(എഫ്) ��ാംഘ� ജനസ��� പരിപാടിയി� ആല�ഴ ജി�യി� ��തായി എെ��ാം വികസന
�വ��ന�ളാണ് �ഖ�ാപി�ത്  ;  ആതിനായി എ� �ക നീ�ിവ�ി��്  ;

വിശദമാ�ാേമാ ?

ആല�ഴ ജി�യിെല ജനസ��� പരിപാടി

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

(എ) ജനസ��� പരിപാടിയി�െട ആല�ഴ ജി�യി�  സാ��ിക സഹായം
അ�വദി��ത�ാ� എ� േക�ക� തീ��ാ�ിെയ�് അറിയി�േമാ  ;  ഇ�കാര��
േക�കളി� ��് ഒരി��ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� വരാ�വ എ�യായി��  ;

ഏെത�ാം ഇന�ളി�െപ� േക�കളാണ് ഇ�കാരം തീ��ാ�ിയത് എ�
വ��മാ�േമാ ?

(ബി) വ�ഷ�ളായി സ��ാ� ഓഫീ�കളി� പരിഹരി�െ�ടാ� എ� േക�ക� ആല�ഴ
ജി�യി�  �ഖ�മ�ി�െട ജനസ���പരിപാടിയി�െട പരിഹരി�െ�� എ�
അറിയി�േമാ ; ഇ�രം േക�ക� പരിഹരി�വാ� നിലവി�� നിയമ�ളി� േഭദഗതി
വ��വാ�  എെ��ി�ം നടപടി സ��ാ�  സ�ീകരി�ി��േവാ  ;  ഇെ��ി�
എ�െനയാണ് ഇ�കാര�� േക�ക� പരിഹരി�െ���ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

മ�ി ഓഫീ�കളിെല വാഹന വിനിേയാഗം

15. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മ�ിമാ��ം അവ�െട ആഫീസി�ം േവ�ി സ��ാ�  അ�വദി� വാഹന�െള
സംബ�ി�ം അത് സംബ�മായ വ�വ�ക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�ളള വ�വ�ക��് വിേധയമായി ചില മ�ിമാ�ം ആഫീ�ം അവ�െട വ��ി�
കീഴി�ളള �ാപന��െട വാഹനം ഉപേയാഗി� വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഏെത�ാം മ�ിമാ�/ആഫീസ് ഏെത�ാം �ാപന��െട ഏെത�ാം ന��കളി�ളള
വാഹന�� താ��ാലികമാേയാ �ിരമാേയാ ഉപേയാഗി�വ���് ; വിശദമാ�ാേമാ
;

(ഡി) മ�ി  /ആഫീസിെ� ആവശ�ാ��ം ൈ�വ�മാ�െട േസവനം/വാഹനം
വി�െകാ��ി�ളള �ാപന��  ഏെത�ാമാണ്  ;  ഇവ ഏത് നിയമവ�വ��െട
അടി�ാന�ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ഇ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��് മാ�കയാേക�� മ�ിമാ�െട ആഫീ�ക�
നിയമവി��മായി വാഹന��  ഉപേയാഗി��ത് ശരിയാേണാ  ;  ഇ�രം
��വിനിേയാഗ�� കെ��ി അവസാനി�ി�ാേമാ?

േക� ബ�ജ�ിെല അവഗണന

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

(എ) േക� ബ�ജ�ി� േശഷം �ഖ�മ�ി േക� മ�ിമാെര േനരി�  ക�് ബജ�ി�
പരിഗണി�െ�ടാെത േപായ േകരള�ിെ� ആവശ��� ഉ�യി�ക��ാേയാ; എ�ി�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം കാര��ളി�  ഏെത�ാം മ�ിമാരി�  നി�ം �തിയ ഉറ�ക�
ലഭി�ക��ായി; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��  ബ�ജ�കളി�  േക� സ��ാ�  �ഖ�ാപി� എെ��ാം പ�തിക�ം പരിപാടിക�ം
ഇേ�ാ�ം നട�ാ�ാ� ബാ�ി നി��െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േക� ബ�ജ�ി� സം�ാന�ിെ� ആവശ���.

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

(എ) േക� ബ�ജ�ി�  പരിഗണി�ാനായി സം�ാന�ിെ� ഏെ��ാം ആവശ���
�േ�ാ�വ�ക��ായി  ;  ഇവയി� പരിഗണി�െ��വ ഏെത�ാം  ;  പരിഗണി�െ�ടാെത
േപായവ ഏെത�ാം ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ബജ�് അവതരണ�ിന് �േ�ാടിയായി �ഖ�മ�ി സം�ാന�ിെ� ��ഖമായ
ആവശ���  നിേവദന�ി�െട സമ��ി�ക��ാേയാ  ;  എ�ി�  നിേവദന�ിെ�
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ആവശ��� േനടിെയ���തിനായി ബ�ജ�ി� ��പ് �ഖ�മ�ി ആെര�ാമായി േനരി�
ക�് ച�� നട�ക��ായി  ;  ��ത രംഗ�് സം�ാന� നി�� എം.പി.മാെര
ഏേകാപി�ി�വാ� �മി�ക��ാേയാ ; വ��മാ�ാേമാ ?
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വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

18. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, െക.എം.ഷാജി
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി �ാവ��ികമാ�� കാര��ി�  ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി� വ�േശഷം ൈകവരി�ാനായ േന��� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) �റ�ഖ നി��ാണ കരാ�  ന�� കാര��ി�  ��  സ��ാ�  എ�� നിലപാ�കളി�
നി�ം,  സ�ീകരി� വ�വ�കളി�  നി�ം എെ��ാം വ�ത�ാസ�ളാണ്
വ��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ  ;�മി�െട ഉടമ�ാവകാശ കാര��ി�
വ��ിയി�� വ�ത�ാസം എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(സി) ഈ പ�തി �ാവ��ികമാ��തിന് എ� �ാവശ�ം െട�� വിളി�  ;ഓേരാ െട�റി�ം
എ� ക�നിക� പെ���  ;പ�തി�് കണ�ാ�ിയി�� െമാ�ം െചലെവ�യാണ്
?വിശദമാ�േമാ ?

ആഫീസി� ഏ��ം ��ത� ദിവസം ഉ�ായി�� മ�ിമാ�

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ഭരണകാലെ� മ�ിമാരി�, മ�ി ആഫീസി�  ഏ��ം ��ത�
ദിവസം ഉ�ായി�� മ�ിമാ�  ആെരാെ�യായി��  ;  ഏെത�ാം മ�ിമാ�  എ�
ദിവസം വീതം മ�ി ആഫീ�കളി�  ഔേദ�ാഗിക �ത� നി��ഹണ�ിേല�െ��ക
��ായി��് ;

(ബി) ഈ�ാലയളവി� നട� കാബിന�് േയാഗ�� എ�  ; എ�ാ കാബിന�് േയാഗ�ളി�ം
പെ���വ� എ�യാണ് ?

(സി) ഏ��ം �റവ് ദിവസ�� മാ�ം മ�ി ആഫീസി��ായി��വ� എ� ?

ഔേദ�ാഗിക വസതിക�െട അ����ണി�ം േമാടി പിടി�ി��ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ഇ�വെര സം�ാന മ�ിമാ�െട�ം �ഖ�മ�ി�
െട�ം ഗവ�െമ�് ചീഫ് വി�ിേ��ം ഔേദ�ാഗിക വസതിക�െട അ����ണി�ം േമാടി
പിടി�ി�ലി�മായി എ� �ക െചലവായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഓേരാ വസതിയി�ം എ� തവണ േമാടിപിടി�ി��ം അ����ണി�ം നട�ിെയ�്
വ��മാ�ാേമാ ;
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(സി) ഔേദ�ാഗിക വസതി�ായി സ��ാ�  വാടക�െ��� െക�ിട�ി�  നട�ിയ
വ��ക�െട�ം വാ�ിയ സാധന��െട�ം െചലവ് എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഔേദ�ാഗിക ഡ�ഹിയാ�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േക� സ��ാരി�  നി�ം വിവിധ
ആവശ���  േനടിെയ���തിനായി �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ�ം ഉേദ�ാഗ��മട��
സംഘം എ� തവണ ഔേദ�ാഗികമായി ഡ�ഹിയാ� നട�ിയി�െ��് ഇനം തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഓേരാ യാ�യി�ം എ� മ�ിമാ�ം ഉേദ�ാഗ��ം �ഖ�മ�ിെ�ാ���ായി��  ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഓേരാ യാ��ം എ� �ക വീതം ഖജനാവി� നി�ം െചലവായി ; വ��മാ�ാേമാ ?

കാബിന�് അജ�യി� ഉ�െ���ിയ �റി�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം നാളി�വെര കാബിന�ിെ�
പരിഗണന�ായി അജ�യി� ഉ�െ���ിയ �റി�ക� എ� ; ഔ�് ഓഫ് അജ�യി�
പരിഗണന� വ� �റി�ക� എ� ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവയി�  ഓേരാ ഇന�ി�ം എ� �റി�ക�  വീതം തീ�മാനം എ��ാെത
മാ�ിവ�െ��ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ  ;  തീ�മാനം ൈകെ�ാ�വ എ�െയ�്
െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) കാബിന�് തീ�മാനം എ�� എ� േക�കളി�  പി�ീട് അവ കാ�സ�  െചേ��ി
വ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാബിന�് തീ�മാനം ഗവ�െമ�് ഉ�രവായി �റെ��വി�ി�ി�ാ�വ എ�  ;  അവ
ഏെത�ാം കാര���മായി ബ�െ���വയാണ് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) മ�ിസഭാംഗ�ളി� ഓേരാ���ം ഔ�് ഓഫ് അജ�യായി കാബിന�ി� െകാ�വ�
നി�േ�ശ�� എ� ?

േസവനാവകാശ നിയമം നട�ാ�ൽ

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

(എ) േസവനാവകാശ നിയമം ഇേ�ാ�  ഏെത�ാം വ��കളി�  നട�ാ�ിയി��്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിയമ�ിെ� �ാേയാഗികത�ം �േരാഗതിക�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;
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(സി) േസവന�� ജന���് �ത�മായി ലഭി��െ��് ഉറ�വ��ാ� എെ��ാം നടപടി
സ�ീകരി�ി��്?

െപ�ഷ� �ായം ഉയ���

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

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

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഏെത�ാം സ��ാ�,െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�  �ായം വ��ി�ി�ി��്;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

േപ�ണ� �ാഫ് അംഗ��െട വിശദാംശ��

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

(എ) സം�ാന�് �ഖ�മ�ിയട�ം എ�ാ മ�ിമാ��ം സ��ാ� ചീഫ് വി�ി�മായി എ�
േപ�ണ�  �ാഫ് അംഗ��  �വ��ി���്;  2014  ജ�വരി�േശഷം എ�
െപ�ണ� �ാഫ് അംഗ�െള നിയമി�; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഡയേ�ാ� �ഖ�ാപനം

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

(എ) 2011-12,  2012-13,  2013-14,  2014-15  വ�ഷ�ളി�  സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം
അധ�ാപക��ം സമരം െച��മായി ബ�െ��് എ� ദിവസം  'ഡയേ�ാ�'
�ഖ�ാപി�ി��്; അവ ഏെത�ാം തീയതികളിലാെണ�് അറിയി�േമാ?

േപ�ണ� �ാഫിെ� െ�ഷ�� ��സ് പരി�രണം

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

(എ) മ�ിമാ�െട�ം മ�ം േപ�ണ� �ാഫി� േജാലി േനാ��വ�െട നിയമനം സംബ�ി�
െ�ഷ��  ��സി�  കാലാ��തമായ മാ�ം വ���� സംബ�ി� നടപടി ഏത്
ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമം അ�സരി�് െഡപ�േ�ഷനി�  നിയമി�െ��� െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ളി�  നി��വ��് ആ ത�ിക�െട മിനിമം ശ�ളംേപാ�ം
നിേഷധി�െ��� അവ� കണ�ിെല��് േയാഗ�ത�െട അടി�ാന�ി�, േജാലി
േനാ�� ത�ിക�െട മിനിമം ശ�ളെമ�ി�ം ലഭി��� വിധം നിയമ�ി�
ആവശ�മായ മാ�ം വ��േമാ?
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െപാ�േമഖലാ- സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല നിയമനം

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

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ം സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം ഉ� എ�ാ
�ിരനിയമന��ം പി.എസ്.സി.  വഴിയാകണെമ�് സ��ാ�  ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) നിയമന�ി�ം േവതനം നി�യി��തി�ം ഇ�രം �ാപന��  സ�ീകരിേ��
നിബ�നക� ഉ�െ�ാ�ി�് മാ�� നി�േ�ശം �റെ��വി�ി�േ�ാ  ;  വിശദമാ�ാേമാ  ;

��ത നി�േ�ശ��െട േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ?

േസവന�ദാന പ�തി

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

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ േസവന�ദാന പ�തി�െട കാര��മതെയ സംബ�ി�്
സ��ാ� തല�ി� വിശദമായ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സം�ാന�് േസവനാവകാശനിയമം ഫല�ദമായി നട�ിലാ�വാ�  ��ത പ�തി
വി�ലീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി�  േസവന�ദാന പ�തി �കാരം നാളി�വെര�ം അടി�ാനസൗകര���
ലഭ�മാ�ാ� കാര�ാലയ�ളിൽ അവ നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ജനസ�൪� പരിപാടി

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

(എ) ഈ വ�ഷം നട�ിയ ജനസ��� പരിപാടിയി� ഒേരാ ജി�യി� നി�ം ശരാശരി എ�
അേപ�ക� ലഭി�; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) അേപ�കളി� എ� ശതമാനം തീ�� ക��ി�ാ� കഴി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പരിപാടി�െട സംഘാടന�ിന് ഓേരാ ജി�യി�ം എ� �ക െചലവാ�ി; വിശദമാ�ാേമാ
?

ഭരണമികവിന് അംഗീകാരം

31. �ീ.എ.പി.അ����ി
,, ഐ.സി.ബാല���
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഭരണ മികവിന് സം�ാന�ിന് േദശീയ അ��േദശീയ തല�ളി�  അംഗീകാരം
ലഭി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത അംഗീകാരം ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് ലഭി�ി�ളളത്;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം േമഖലകളാണ് �൯വ�ഷ�െള അേപ�ി�് ��ത�  മികവ്
ൈകവരി�ി�ളളത്;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത മികവ് മ�് രംഗ�ളി�ം േന��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത് ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ജനസ��� പരിപാടി

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

(എ) 2015 െമയ് 21 -ന് നട� കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ജനസ��� പരിപാടിയി� ആെക
എ� പരാതികളാണ് ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� പരാതിക� തീ��ാ�ി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പരിപാടി നട�ി�ിന് എ� ല�ം �പ െചലവഴി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� ല�ം �പയാണ് ധനസഹായം ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ജനസ��� പരിപാടിയി� �ഖ�ാപി� പ�തിക�

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  നട�ിയ ജനസ��� പരിപാടിയി�, ഏെതാെ� �തിയ
പ�തിക�െട �ഖ�ാപന�� നട�ിയി��്;

(ബി) ഈ പ�തികളി� ഏെത�ാം നട�ാ�ിയി��്;
(സി) ഇനി നട�ാ�ാ�� പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാണ് ,വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഇവ നട�ാ�ാനാവശ�മായ ഫ�് നീ�ിവ�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� ആവശ�മായ പണം ഏ�
വിധ�ി� സ��പി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

സം�ാനെ� സിവിൽ സർവീസ് അഴിമതി .

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഇ�വെര സം�ാന�് സിവി�
സ��ീസിെല അഴിമതി അവസാനി�ി�ാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത നടപടിക�  പര�ാ�മാെണ�് ക���േ�ാ  ;  എ�ാ സ��ാ�  വ��കളി�ം
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വിജില�സ് വിഭാഗം �പീകരി�് �വ��നം ഊ��ിതമാ�ാ�  നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ?

േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമനം

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

(എ) േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമന�ിന് െതരെ���വ��ളള നിയമന ഉ�ര�ക�
ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� െതരെ���വ��് ഏെത�ാം വ��കളി� ഏെതാെ� ത�ികകളിേല�ാണ്
നിയമന�ിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ ?

സ��ാ� െചലവി� നട�െ�� വിേദശ യാ�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം നാളി�വെര �ഖ�മ�ി,  മ�ിമാ�, ഗവ.

ചീഫ് വി�് എ�ിവ�  നട�ിയ വിേദശയാ�കളി�  വിേദശ�� ഏെത�ി�ം
സംഘടനക�േടേയാ �ാപന��േടേയാ �ണം സ�ീകരി�െകാ�് നട�ിയ വിേദശ
യാ�ക� ഏെത�ാമായി��; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  െചലവി�  നട�െ�� വിേദശ യാ�ക�  ആദ�ം നി�യി�െ��
യാ�ാപരിപാടികളി�  നി�് മാ�ം വ��ി യാ� െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം
മ�ിമാ�ം ചീഫ് വി�ം ഏെത�ാം യാ�ാേവളയി�  എെ��ാം നിലയി�� മാ���
വ��ി യാ� െച�ക��ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഔേദ�ാഗിക യാ�ാ േവളയി� സ�കാര�യാ� �ടി നട�ിയ മ�ിമാ� ആെരാെ�െയ�
വ��മാ�േമാ ;

സ�വീസി� �ിരെ���ൽ

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം സ��ാരിെ� വിവിധ വ��കളി�ം
വ��ക�െട കീഴിെല �ാപന�ളി�ം,  താ�കാലികേമാ,  നിത� �ലിയടി�ാന�ിേലാ
മ�് നിലയിേലാ,  നിയമി�ി�� ആെരെയ�ി�ം സ�വീസി�  �ിരെ���ാേനാ,

�ടരാേനാ അ�വദി�െകാ�് തീ�മാനം എ��ി��ായി��േവാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം വ��കളിെല ഏെത�ാം �ാപന�ിളിെല ഏെത�ാം ത�ികകളി�
എ� േപെരവീതം �ിരെ���ിയി��് ഇവയി�  ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതി
ഇ�ാ�വ ഏെതാെ�;

(സി) താ�കാലിക നിയമനം ലഭി�വെര �ിരെ����തിനായി,  ഏെത�ാം വ��കളി�
നി�് ഏെത�ാം ഉ�ര�ക�  �റെ��വി�ി��്;  വിശദാംശ��  വ��് തിരി�്
െവളിെ���ാേമാ?
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ക�ഡിയിൽ ��ി�ി�� വാഹന��

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

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം മ�ം വിവിധ കാരണ�ളാ�  ��ി�ി�� വാഹന��െട
കണ�ക� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം വാഹന�� േലലം െച��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി��േ�ാ?

ജനസ��� പരിപാടി

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ബ�.  �ഖ�മ�ി എ� ജനസ���
പരിപാടിക� നട�ിയി��്;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം ലഭി� പരാതിക� എ�; ആയതി� എ� എ��ി� തീ��ായി��്;
(സി) ഇനി�ം എ� പരാതിക� തീ��ാ�ാ��്; ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ?

ജനസ��� പരിപാടി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടി�െട  3  -� ഘ��ി� ആല�ഴ ജി�യി� നി�ം
ലഭി� അേപ�ക� എ�െയ�ം ആയതി� തീ��ാ�ിയവ എ�െയ�ം തീ��ാ�ാ�വ
എ�െയ�ം നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജനസ��� പരിപാടി�െട ഭാഗമായി എ�േപ��് എ� �ക ചികി�ാ സഹായമാ�ം
ഇതര വിഭാഗ�ി�ം ന�കിയി�െ��് മ�ലാടി�ാന�ി�  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2015  -െല ജനസ��� പരിപാടിയി�  �ഖ�മ�ി �ഖ�ാപി� വികസന പ�തിക�
ഏെതാെ�യാണ്; കഴി� ജനസ��� പരിപാടിയി� �ഖ�ാപി� വികസന പ�തിക�
ഏെതാെ�യാണ്; നിലവി� ��ത പ�തിക�െട �ിതി വ��മാ�േമാ?

ജനസ��� പരിപാടി

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

(എ) 2015  െല ജനസ��� പരിപാടിയിേല�് എ� അേപ�ക�  ലഭി� എ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇതി� സാ��ിക ആ��ല��� ഒഴിെക�ളള എ� അേപ�കളി�
തീ�� ക��ി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത വിവര��െട ജി� തിരി�ളള കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?
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ജനസ��� പരിപാടി

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

(എ) ഈ വ�ഷം ഇ�വെര നട�ിയ ജനസ��� പരിപാടി�െട നട�ി�ിനായി എ�
�പയാണ് െചലവഴി�ി��ത്;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ജനസ��� പരിപാടി നട�ിയത്;
(സി) എ� പണമാണ് ഇ�വെര നട�ിയ ജനസ��� പരിപാടിയി�  വിതരണം

നട�ിയി��ത് ; ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) സാ��ിക സഹായ വിതരണമ�ാെത മെ�െ��ാം പരിപാടികളാണ്
ജനസ����ി�െട നട�ിലാ�ിയി��ത് ; വ��മാ�ാേമാ?

ജനസ��� പരിപാടി

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

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� ജനസ��� പരിപാടികളാണ് ആെക
നട�ിയി�ളളത് ��ത ജനസ��� പരിപാടിക�െട സംഘാടന�ി�ം
ഒ�����മായി എ� �ക െചലവഴി�ി��്;

(ബി) എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ഇതി�െട ന�കിയി��െത�ം എ�േപ��് അവ
ന�കിയി�െ��ം; ജി� തിരി�ളള കണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ആെക എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�ി�ളളത്;  അതി�  എ�െയ��ി�  തീ�മാനം
െെകെ�ാ�ി��് ; ബാ�ി��വയി� കാലതാമസം വ��െത�െകാ�് ;

(ഡി) പരിഹരി�വ �റവാെണ���ം പരിഹരി�ാ��ത് വളെര ��ത�മാെണ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) ആ��ല�ം ന���തിന് കാലതാമസം േനരി�� എ�പറ� �ട�ിയ ജനസ���
പരിപാടിയി�ം യഥാസമയം അവ ലഭ�മാ��ി� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദവിവരം ന��േമാ?

ജനസ��� പരിപാടി

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �ഖ�മ�ി എ� ജനസ���
പരിപാടിക� സംഘടി�ി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ജനസ��� പരിപാടിയി�ം ലഭി� അേപ�ക�  എ�യാെണ�ം ഏെത�ാം
വ��കളി� എ� അേപ�ക� വീതം ലഭി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവയി� തീ��ാ�ിയ അേപ�ക� എ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജനസ��� പരിപാടികളി�  തീ�മാനമാകാ� അേപ�,  �ട��� പരിപാടികളി�
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സമ��ി��തായി അറി�േമാ;

(ഇ) ഇ�കാരം അേപ�ക� തീ��ാ�ാതിരി�വാ�� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ചികി�ാ ധനസഹായം ഒഴിെക�� അേപ�കളി�  �രിഭാഗ�ം തീ��ായി�ിെ��
പരാതി പരിഹരി�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ജനസ��� പരിപാടിയിെല അേപ�കളിേ��� തീ��ാ��

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ഒ�ം ര�ം ഘ� ജനസ��� പരിപാടികളി�  ലഭി� അേപ�കളി�
തീ�മാനെമ��ാെത ബാ�ി നി��� അേപ�കെള� ;

(ബി) നയപരമായ തീ�മാനെമ�േ�� അേപ�കളി� തീ�മാനമാകാ�വ എ� ;

(സി) വ� സംബ�മായ അേപ�കളി� തീ�മാനമാകാെത ബാ�ി നി���വ എ� ;

(ഡി) �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായ�ിന് അേപ�ി�വരി�  ധനസഹായം
ഇ�വെര ലഭ�മാകാ�ത് എ� േപ��് ?

ജനസ��� പരിപാടിക�െട ജി� തിരി�� പ�ിക�ം െചല�ം

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

(എ) ജനസ��� പരിപാടിക�െട ഭാഗമായി ഓേരാ ജി�യി�ം പതിന�ിന പരിപാടിക�
�ഖ�മ�ി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഓേരാ ജി�യി�ം �ഖ�ാപി� പതിന�ിന പരിപാടിക�െട ലി�് ജി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഖ�ാപി�െ�� പരിപാടിക� നിലവി� സം�ാന ബ�ജ�ിെ� ഭാഗമാ��വയാേണാ;

അ�ാ�വ ഏെത�ി�ം ഉെ��ി� െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ പ�തി�ം �തീ�ി�� െചലവ് എ�യാെണ�ം െമാ�ം െചലവ് ഏ�
െഹ�കളി� നി�് െചലവഴി�ാനാ�േ�ശി��െത�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) �ഖ�ാപിത പ�തികെള�ാം  2015-16 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ���ീകരി�ാനാേണാ
ഉേ�ശി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ ?

ജനസ��� പരിപാടിയി�െട െക�ി�ിട�� േക�ക� തീർ�ാ�ൽ

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

(എ) െക�ി�ിട���ം,  വ�ഷ�ളായി പരിഹാരം ഉ�ാ�വാ�  ജന��  ഓഫീ�കളി�
കയറിയിറ���മായ േക�ക�  ജനസ��� പരിപാടികളി�  തീ��ാ��െവ�ി�
ആയതിന് നിയമ�ളി�ം ച��ളി�ം സ��ാ� ഇള� വ��ിയ സംഭവം ഉ�ായി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  ഇ�കാര�� േക�ക�  തീ��ാ�ാൻ കാലതാമസം വ��ിയ
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ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ? വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി, മ�ിമാ�, ഗവ.ചീഫ് വി�് എ�ിവ�െട വിേദശ പര�ടനം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം നാളി�വെര �ഖ�മ�ി,  മ�ിമാ�,
ഗവ.ചീഫ് വി�് എ�ിവരി� ആെര�ാം എ� തവണ വിേദശ പര�ടനം നട�ിയി��്;

(ബി) ഇതി�  ഔേദ�ാഗിക പര�ടന��, സ�കാര� പര�ടന��  ഏെതാെ� എ�്
വ��മാ�േമാ ?

(സി) വിേദശ പര�ടന�ിന് ��് വാ�ിയിരിേ�� െപാളി�ി��  �ിയറ�സ് ഉ��െട
അ�മതി ഇ�ാെത ഏെത�ി�ം മ�ിേയാ ഗവ.ചീഫ് വിേ�ാ വിേദശയാ� നട�ിയി�േ�ാ
;  എ�ിൽ അവ�  ആെരാെ� എ�ം സ��ശി� രാജ���  ഏെതാെ� എ�ം
വ��മാ�ാേമാ ?

�ഖ�മ�ി, മ�ിമാ�, ഗവ�െമ�് ചീഫ് വി�് എ�ിവ��ായി െചലവഴി� �ക

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം �ഖ�മ�ി,  മ�ിമാ�, ഗവ�െമ�് ചീഫ് വി�്
എ�ിവ��ായി ടി.എ.,  ഡി,എ,  ശ�ള ഇന�ി�ം െമാൈബ�  േഫാ�  ചാ��്,
ഓഫീസ്/ഔേദ�ാഗിക വസതി എ�ിവിട�ളിെല െടലിേഫാ�  ചാ��് ഇന�ി�ം
െചലവഴി�െ�� �ക എ� വീതെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2014-15  സാ��ിക വ�ഷം മാ�ം ഇവ ഓെരാ�ം എ� വീതമായി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

മ�ിമാ�െട വിേദശ യാ�

50. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം ഏെത�ാം മ�ിമാ�  വിേദശ യാ� നട�ിയി��്
എ�ം ഏെതാെ� രാജ��ളാണ് സ��ശി�ി��ത് എ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവെര അ�ഗമി�ി�� ഉേദ�ാഗ��  ആെരാെ�യാെണ�തിെ� വിശദാംശം
വ��മാ�ാേമാ ?

സം�ാന�ിന് ലഭി� അവാർ�കൾ
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51. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കഴി� �േറ വ�ഷ�ളായി സം�ാന�ിന് കി�ിെ�ാ�ി�� ചില അവാ��കെള
��നി��ി അടി�ാനരഹിതമായ അവകാശവാദ��  ഉ�യി�െ��� എ�
ആേരാപണം ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ:

(ബി) സി.എസ്.ഐ നിഹില�് ഇ-ഗേവണ�സ് അവാ�ഡ് ��  സ��രിെ� കാല�്
സം�ാന�ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എേ�ാ�; ആദ�മായി ��ത അവാ�ഡ്
ലഭി��ത് ഏത് വ�ഷം; ഏെതാെ� േമഖലകളി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സി.എസ്.ഐ നിഹില�് ഇ-ഗേവണ�സ് അവാ�ഡ് ലഭി�െവ�ിൽ ഇ�ാര�ം മറ�വ�്
ഈ അവാ�ഡ് സം�ാന�ിന് ആദ�മായി ഇേ�ാ� ലഭി�െവ� നിലയി� �ചരണം
നട�െ��� എ� ആേരാപണം ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ:

(ഡി) ഐ.ബി.എ� ഡയമ�് േ��് അവാ�ഡ് ഏെത�ാം േമഖലക��ാണ് ന���ത്;
(ഇ) സം�ാനം ഈ അവാ�ഡിന് അ�ഹമായി�േ�ാ; ഏെതാെ� വ�ഷ�ളി�, ഏെത�ാം

േമഖലക��് ലഭി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ിമാ�െട യാ�ാബ� െചലവ്

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് മ�ിമാ�, �ഖ�മ�ി എ�ിവ� യാ�ാ ബ�യിന�ി� എ�
�ക െചലവഴി� ; വ��മാ�േമാ :

(ബി) ഓേരാ���ം െചലവഴി� �ക �േത�കം വിശദമാ�ാേമാ ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �നരധിവാസ �ാമം

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ�േഡാസ�ഫാ�  �നരധിവാസ �ാമം �ാപി�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� �പേരഖ അ�ിമമായി തീ��ാ�ിയി�േ�ാ ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ഇതിനായി �ലം എവിെടയാണ് കെ��ിയി��ത്  ;  ഈ �ലം ഇതിനായി വി�
ന�കിയി�േ�ാ ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?

ഒഴിവാ�െ�� േപ�ണ� �ാഫംഗ�ൾ

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഇ�വെര �ഖ�മ�ി�െടേയാ
മ�ിമാ�െടേയാ ഗവ�െമ�് ചീഫ് വി�ിെ�േയാ േപ�ണ�  �ാഫി�  ഉ�െ��
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ആെരെയ�ി�ം �ാഫി� നി�ം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം മ�ിമാ�െട ഏെത�ാം �ാഫംഗ�െള ഏെത�ാം തീയതികളി�
�ാഫി� നി�ം ഒഴിവാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േപ�ണ�  �ാഫി�  �ടരെവ രാജിവ�് േപായവ�  എ�;  ഒഴിവാ�െ��വ�  എ�;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ� ഓേരാ���ം രാജിവ� േപാകാേനാ ഒഴിവാ�െ�ടാേനാ ഇടയായ കാരണ��
എെ��ാം; വ��മാ�ാേമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത��ം ആ�ിത���� ധനസഹായ�ം

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

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത��ം �രിതബാധിതരായി മരണെ�� േരാഗിക�െട
ആ�ിത��ം എെ��ാം ധനസഹായ�ളാണ് ന�കിവ��െത�് പറയാേമാ ;

(ബി) സഹായധനം �ത�മായി വിതരണം െച�െ���േ�ാ ;

(സി) �രിതബാധിത��് ചികി�ി��തിനായി ഏെതാെ� അ�പ�ികളിലാണ് സൗജന�
സൗകര�ം ഒ��ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) മരണെ��വ�െട അ�ിത��് ന�കാ�� സഹായധനം ���മാ�ം ന�കിയി�േ�ാ ;

എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായ�ിനായി എ�
അേപ�കളാണ് ലഭി�ി��െത�് നിേയാജകമ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� അേപ�ക�  നിരസി�ി��് എ�ം എ� അേപ�ക�  റിേ�ാ��ിനായി
അയ�ി��് എ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) എ� അേപ�ക�  നടപടിക�  ���ികരി�ാനായി അവേശഷി��െ�� വിവരം
നിേയാജക മ�ലം അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഡി) എ� അേപ�ക�  നടപടിക�  ���ികരി�ാനായി അവേശഷി���്?  ഇവ
നിേയാജക മ�ലം അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടി- കാസ�േഗാഡ് ജി�

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടിയി�െട കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  നി�് എ�
അേപ�ക� ലഭ�മായി എ�് വിഷയം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇതി� എ� പരാതിക� പരിഹരി�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജി�യി�  ജനസ��� പരിപാടി�് ഉേദ�ാഗ��േട�ം ബ�െ��വ�േട�ം
അലവ�സട�ം എ� �ക സ��ാരിന് െചലവായി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം

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

(എ) െസ�േ�റിയ�ി� ഇ-ഫയലിംഗ് എ�ാ വ��കളി�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് ��ത സംവിധാനം ഏെ���േ��തായി��ത് ;
(സി) ��ത സംവിധാനം കാര��മമായി നട�ിലാ��തിനാവശ�മായ ഉപകരണ��

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ ;

(ഡി) ഇ-ഫയലിംഗ് ഏ�െ���ിയതി�േശഷം ഫയ�  സംബ�മായ വിവര��
അറി��തി� േനരി�� ��ി��ക� പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) െഎഡിയാസ് സംവിധാന�ിന് പകരമായി ഇ-ഫയലിംഗ് ഏ�െ���ിയേതാെട
െപാ�ജന���ം ജന�തിനിധിക��ം ഫയ� സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാകാ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി�ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടി
വ��മാ�േമാ ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ഇ-ഫയലി�് സംവിധാനം

59. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളി�  ഇ-ഫയലി�് സംവിധാനം
ഏ�െ���ിയി��്;

(ബി) അതാത് വ��കളി� ഇ-ഫയലി�് സ�ദായ�ി�� ഫയ�ക�െട േമ�േനാ� �മതല
ആ��ാണ്;  േമ�േനാ�ം കാര��മമായി നട��തിന് ��ത ഉേദ�ാഗ���്
നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) ഇ-ഫയലി�് സംവിധാനം നിലവി�� ചില െസ��കളി� സമയബ�ിതമായി ഫയ�
തീ��ാകാെത��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�െന�� ഫയ�കളി�
അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�് തീ��ാ��തിന് ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ?

െസ�േ�റിയ�ി� െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�

60. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െസ�േ�റിയ�ി� െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�െട കണ�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ.  ഫയലിംഗ് സ�ദായം വ�തി�േശഷം ഫയ�  തീ��ാ��തി�  എെ��ി�ം
�േരാഗതിക� ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഫയ� തീ��ാ��തിന് �േത�ക അദാല�ക� സംഘടി�ി��കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െസ�േ�റിയ�ി� െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�െട തീ��്

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

(എ) െസ�േ�റിയ�ി� െക�ി�ിട�� ഫയ�ക� സമയബ�ിതമായി തീ��ാ��തിനായി
സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഫയ�കളി� ആവശ�മായ റിേ�ാ��് േചാദി�് താെഴ��ിേല�് അയ�� ക�ക��ം
മ�ം മ�പടി ലഭി��തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാ�
കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഏ�െ���ിയ ഇ-ഫയ�  സംവിധാനം െക�ി�ിട�� ഫയ�കളി�  തീ��്
ക��ി��തിന് എ�മാ�ം സഹായകരമായി��് ;

(ഡി) അേപ�കന് ഫയ�കളി�  േവഗ�ി�  തീ��് ലഭി��തി�ം,  ഫയ�  നീ���െട
�ത�മായി വിവര��  അറി��തി�ം ആവശ�മായ ഓഫീസ് െ�ാസീജ�  േഭദഗതി
നട�ിലാ�േമാ ?

െസ��റിേയ�ി� തീ��ക��ി�ാ�� ഫയ�ക�

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

(എ) െസ��റിേയ�ിെല വിവിധ വ��കളി�  തീ��ക��ി�ാനായി എ� ഫയ�ക�
െക�ികിട���് ;

(ബി) ��ത ഫയ�കളി�  തീ��ക��ി�് ജന���് േസവനം ലഭ�മാ��തിന് എ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ;

(സി) താ��്തല ഉേദ�ാഗ��  തീ��ക��ിേ�� അേപ�കളാണ് �ഖ�മ�ി�െട
ജനസ��� പരിപാടികളി�  തീ��ക��ി��ത് എ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ ; ഇ�ാര��ി� അഭി�ായം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) മ�ിതല�ി�ം വ��െസ��റിതല�ി�ം തീ��ാേ�� ഫയ�ക�  െസ�േ�റിയ�ി�
െക�ികിട��ത് തീ��ാ�ാ�  എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

മ�ിമ�ിര��െട അ����ണി�ായി െചലവായ �ക

63. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം മ�ിമാ�െട�ം ചീഫ് വി�ിെ��ം ഔേദ�ാഗിക
വസതിക�െട അ����ണി�ം േമാടി പിടി�ി�ലി�മായി െചലവായ �ക എ�െയ�്
വ�ഷം,  മ�ി,  �ഖ�മ�ി,  ചീഫ് വി�്,  വസതി�െട േപര്,  �ക എ�ിവ തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതി�  മ�ി മ�ിര���ായി വാടക�് എ�� സ�കാര� െക�ിട�ി�  നട�ിയ
വ��ക��ം വാ�ിയ സാധന���ം േവ�ി െചലവഴി� �ക ഇനം തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ ?

�ധാനമ�ി�മാ�ളള �ഖ�മ�ി�െട �ടി�ാ�

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

(എ) �ഖ�മ�ി, �ധാനമ�ിെയ ഏ��ം ഒ�വി� സ��ശി�ത് എേ�ാഴായി��;

(ബി) ആ സ��ശനേവളയി�  സം�ാന�ിെ� എെ��ാം ആവശ���
ഉ�യി�ക��ായി;

(സി) ഉ�യി� ഏെത�ാം വിഷയ�ളി� ഉറ�് ലഭി�ി��;

(ഡി) �ധാനമ�ി,  �ഖ�മ�ി�് ന�കിയ ഏെത�ാം ഉറ�ക�  ഇനി�ം നട�ിലാ�ാ�
അവേശഷി��; വ��മാ�ാേമാ; നട�ിലാ�ിയവ ഏെത�ാം എ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

മ�ിമാ�െ�തിെര�� അേന�ഷണം

65. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെലഏെത�ാം മ�ിമാ�െ�തിെരയാണ് അേന�ഷണം നട��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഒാേരാ മ�ിമാ�െ�തിെര�ം ഏത് വിധ�ി�ളള അേന�ഷണമാണ് നട��ത് എ�്
�േത�കം വിശദമാ�ാേമാ ?

ക�ത� 2015

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടിയായ ക�ത� 2015-� എ� േപരി� നി�ാണ്
�ഖ�മ�ി അേപ� സ�ീകരി�ത്; ജി� തിരി�ളള കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� അേപ�കളിേ�� തീ��് ക��ി�;

(സി) ആെക എ� �ക വിതരണം െച�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ക�ത� 2015

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

21 of 117 Saturday 30 May 2015 07:03 PM



(എ) ക�ത� 2015� െകാ�ം ജി�യി� എ� അേപ�ക� ലഭി� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ക�ത�  2015  -െ� ഭാഗമായി എ� േകാടി �പ�െട ധനസഹായം അ�വദി�
എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ധനസഹായ�ിന് േവ�ി ലഭി� അേപ�കളിൽ സഹായം അ�വദി�ാ�
അേപ�ക�  എ�െയ�റിയി�ാേമാ;  ��തഅേപ�കളിൽധനസഹായം
അ�വദി�ാ�തി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ക�ത� 2015 െകാ��് സംഘടി�ി�തി�� െചലവ് എ�െയ�റിയി�ാേമാ;

(എഫ്) ഒ�ം,  ര�ം ജനസ��� പരിപാടികളി�  സമ��ി� വിവിധ പരാതികളി�  തീ��്
ഉ�ായി�ി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  സ�ീകരി� നടപടി
വിശദമാ�േമാ?

ജനസ��� പരിപാടി 2015

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

(എ) ജനസ��� പരിപാടി  2015-െ� ഭാഗമായി ലഭ�മായ പരാതിക�െട അടി�ാന�ി�
ഏെത�ാം വിഷയ��  പരിഹരി��തിനാണ് സ��ാ�  ��ത�  ഊ��
ന�േക�െത�ത് സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  വിശദാംശ��
ന�കാേമാ ;

(ബി) നിലവി�� നിയമ��െട അടി�ാന�ി�  െപാ�ജന�െള ഏ��ം
ൈവഷമ��ിലാ�� ����  �രീകരി��തിന് നിയമ നി��ാണം നട��തി�ം
േഭദഗതി വ���തി�ം സ��ാ�  ആേലാചി��േ�ാ  ;  എ�ി�  വിശദാം��
വ��മാ�ാേമാ?

2015 -െല ജനസ��� പരിപാടി�െട നട�ി�്െചലവ്

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

(എ) 2015  -െല ജനസ��� പരിപാടി�െട നട�ി�ിന് ആെക െചലവ് എ�;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ിഗത ആ��ല����ായി എ� �ക അ�വദി�; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െചല�ക�െട�ം ന�കിയ ആ��ല���േട�ം ജി� തിരി�� കണ�ക�
ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാടതി സ��യ��െട നി��ാണം

70. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� േകാടതി െക�ിട��െട േശാചനീയാവ��ം അപര�ാ�ത�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാനെ� ഏെത�ാം േകാടതി
സ��യ��  നി��ി��തിനാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��ത്  ;  ഓേരാെ�ിെ��ം
കാലിക�ിതി വിശദീകരി�ാേമാ ;

(സി) ഒ��ാല�് േകാ��് േകാം��് �ാപി��തിനായി ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ  ;

എെ��ാം സൗകര��� ആണ് ��ത േകാ��് േകാം��ി� ഉ�െ���ിയിരി��ത് ;
ആ�നിക സൗകര��� എെ��ാമാണ് ഒ��ിയിരി��ത് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ
?

കാ�ൈവകല�ം ഉ�വ�െട ശാ�ീകരണ�ിനായി പ�തിക�

71. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശാ� സാേ�തിക വ��് കാ�ൈവകല�ം ഉ�വ�െട ശാ�ീകരണ�ിനായി മിഷ� 676

� ഉ�െ���ി പ�തിക� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ്ഇതിനായി മിഷ�  676  �  ഉ�െ���ി
നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

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

സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

തീ��ാകാെത െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�

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

(എ) തീ��ാകാെത െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�െട കാര�ം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�
എ�്, ഏത് തല�ി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ി� തീ��ാകാെത െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�െട വ��് അടി�ാന�ി��
വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഒ� മാസ�ിലധികമായി െപ�ിംഗി�  കിട��
ഫയ�കെള�; 6 മാസ�ിലധികമായി െക�ി�ിട�� ഫയ�കെള�; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ിമാ�െട പരിഗണന�് വ� ഫയ�കളി�  തീ��ാ�ാ�  ബാ�ി��വ എ�
വീതമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� മ�ിസഭാ തീ�മാന��  ഉ�രവി�െട �റ�ിറ�ാ�  ബാ�ി�െ��്
െവളിെ���ാേമാ?
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പി. എസ്. സി. വഴി നട�ിയ നിയമന��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം പി.  എസ്.  സി.  �േഖന എ� നിയമന��
നട�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��സ��ാരിെ� കാല�് പി.എസ്.സി. �േഖന എ� നിയമന�� നട�ിയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. മ��� നിയമനം

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

(എ) ആല�ഴ ജി�യിെല നിലവിെല െക.എസ്.ഇ.ബി.  മ���  പി.എസ്.സി റാ�് ലി�്
എ�ാണ് നിലവി�  വ�െത�ം ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ� നിയമന��
നട�െവ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഒഴി�ക�  ���മാ�ം റിേ�ാ��് െച��ി� എ� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

നിലവി�� ഒഴി�ക� ���മാ�ം നിക��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പി.എസ്.സി ലി�കളിെല നിയമനം .

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

(എ) പി.എസ്.സി യി�  നിലവി�  കാലാവധി തീരാ� എ� ലി�കളാണ് ഉളളത്;  അവ
ഓേരാ�ം എ�ാണ് നിലവി� വ�ത്;

(ബി) അവ�െട കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��ത്;
(സി) ഓേരാ ത�ികയി� നി�ം ഇ�വെര എ� േപെരയാണ് നിയമി�െത�് അറിയി�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം

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

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം എ� േപ��് പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം ലഭി�ി��്
; വിശദവിരം ന��േമാ ;

(ബി) ജി� തിരി�ം വ��ക� തിരി�ം കാ�ഗറിക� തിരി��� വിശദവിവരം ന��േമാ ?

പി.എസ്.സി. നിയമനം

77. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2013-14 വ�ഷ�ി� പി.എസ്.സി. വഴി എ� േപ��് ഏെത�ാം ത�ികകളി� നിയമനം
ന�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഈ വ�ഷം കാലാവധി അവസാനി�ി�� ലി�ക�  ഏെത�ാമാണ്  ;  അവയി�
ഓേരാ�ി� നി�ം എ� േപ��് വീതമാണ് നിയമനം ന�കിയത് ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് �പീകരണം

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

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് സ��ീസ് �പീകരണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;
(ബി) ഇതി� നി�ം ഏെത�ി�ം വ��കെളേയാ, ത�ികകെളേയാ ഒഴിവാ��തിന് നി�േ�ശം

ഉയ��ി�േ�ാ;

(സി) േകരള�ിെല െമാ�ം വ��കെള�ം അ�ിനിേ��ീവ് സ�വീസി�  ഉ�െ���ി
ആയതിെ� �ഖ�ാപിത ല��ം നിറേവ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജി�ാ സഹകരണബാ�് �ാ�് മാേനജ� റാ�് ലി�്

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

(എ) ജി�ാ സഹകരണബാ�് �ാ�് മാേനജ� ത�ികയിെല റാ�് ലി�് നിലവി� വ�ത്
എ�ാണ് ;

(ബി) ��ത ത�ികയിെല നിയമന�മായി ബ�െ��് ബ�.��ീം േകാടതിയി�  ഫയ�
െച� എസ് എ� പി -കളിെല 31 പരാതി�ാ��് േവ�ി 31 ഒഴി�ക� മാ�ിയിരി�ണം
എ� ഉ�രവ് പി.എസ്.സി �് ലഭി�ത് എ�ാണ് ;

(സി) ��ത ഉേദ�ാഗാ��ിക�  ഏെതാെ� ജി�യിലാണ് അേപ� സമ��ി�ിരി��ത്
എ�ത് കെ���തി�ളള നടപടിക� ���ീകരിേ�ാ  ;  ഇെ��ി� അടിയ�ിരമായി
���ീകരി�േമാ ;

(ഡി) പരാതി�ാരി� െകാ�ം ജി�യിേല�് അേപ�ി�വ� എ� ആെണ� വ��മാ�ാേമാ?

േകാേമ�് േനാ� െവാേ�ഷണ� ഹയ�െസ��റി ടീ�ർമാ�െട ഒഴി�ക�

80. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാേമ�് േനാ�  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�െസ��റി ടീ�ർമാ�െട എ� ഒഴി�ക�
പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച� കി�ിയി��് ;

(ബി) റിേ�ാ��് െച� ��വ�  േവ��സിയി�ം പി.എസ്.സി.  അൈഡ�സ് െമേ�ാ
അയ�ി�േ�ാ ;

(സി) ഇെ��ി� എ�െകാ�് അയ�ി� ;
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(ഡി) റിേ�ാ��് െച� എ�ാ േവ��സികളിേല�ം അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

ൈ�വ� ത�ിക (െ�ഷ�� റി��്െമ�്) യിെല നിയമനം

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

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല വിവധ വ��കളിേല�് ൈ�വ�  ത�ിക  (െ�ഷ��
റി��്െമ�്)  യിേല�് നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി.  ലി�് നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�
��ത ലി�ി�  നി�ം എ�േപെര നിയമി�െവ�ം,  എ� േവ��സി നാളി�വെര
റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

േസവനാവകാശ നിയമം

82. �ീ.െക.െക.നാരായണ�
,, ��ഷ� കട��ി
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസവനാവകാശ നിയമം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  സ��ാ�  കാര�ാലയ�െള
സമീപി�� െപാ�ജന���് അതിെ� �ണഫലം ലഭി��േ�ാ;  ഇെ��ി�
എ�െകാ�്; വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ന�കിയ േസവന��  സംബ�ി� സമാ�ത റിേ�ാ��് ഭരണവ��ക�, �തിമാസം
പ�ികയായി, നി�യി�െ�� ദിവസം ന�കിയി�േ�ാെയ� െവളിെ���േമാ ;

(സി) ഉേദ�ാഗ� ഭരണ പരി�ാര വ��ിന് സമാ�ത റിേ�ാ��് യഥാസമയം
ലഭ�മാ�ിയി�ി�ാ� വ��ക� ഏെതാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) നിയമാ�സരണ�� �വ��ന��െട വിലയി���  റിേ�ാ��് ഐ.എം.ജി.,
സ��ാരി� യഥാസമയം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

�തിയതായി ��ി� ത�ികക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം വിവിധ വ��കളിലായി എ� ത�ികക�
��ി�ി�െ��ം, അവ ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് വിവിധ വ��കളിലായി എ� ത�ികക�
��ി�ി�െ��ം, അവ ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ ?

വികലാംഗ�െട െ�ഷ�� േക�ാ�ാ നിയമനം
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84. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വികലാംഗ�െട െ�ഷ��  േക�ാ�ാ നിയമന�ിെല അപാകതക�  പരിഹരി�വാ�
സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) െ�ഷ�� േക�ാ�ാ നിയമന�ിന് �േത�ക മാ�� നി�േ�ശ�� �റെ��വി�ി�േ�ാ ;

(സി) അംഗപരിമിത�െട  2008  �ത�  2014  വെര�ളള ബാ�് േലാഗ് നിയമനം
അടിയ�രമായി െ�ഷ�� റി��്െമ�ി�െട നട�ാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) വ�ാജ ബധിര�മാെര കെ��ി നിയമ നടപടി സ�ീകരി�വാ� സ��മാ�േമാ ?

താ��ാലിക േജാലി�ാെര �ിരെ����തിനായി സ�ീകരി� െപാ�മാനദ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  വിവിധ വ��കളി�  താ��ാലികമായി േജാലി േനാ�ിവ�ി��
എ�േപെര സ�വീസി� �ടരാേനാ �ിരെ���ാേനാ തീ�മാനി�ി��്;

(ബി) �ിരെ���ാ�  തീ�മാനി�െ��വ�െട േപ�ം ത�ിക�ം വ��് തിരി�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സ�വീസി� �ിരെ����തിനായി സ�ീകരി� െപാ�മാനദ�ം എ�ായി��; ഇേത
മാനദ�ം അ�സരി�് �ിരെ���ി�ി �ാ� അ�ഹത��വരി� നി�് ലഭി� എ�
അേപ�ക�  ഇേ�ാ�  പരിഗണനയി��്;  വ��് തിരി�ളള വിശദാംശ��
െവളിെ���ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട �ലം മാ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട �ലം മാ��ിന് മാനദ�ം നി�യി�്
ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ ഉ�രവ�സരി�് �ലം മാ��ിന് ആ�െ��ാമാണ് �േത�ക പരിഗണന
ന�കാ� നി�േ�ശി�െ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ മാനദ���െട അടി�ാന�ി�  സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട �ലം മാ�
മാനദ� ച���  ഉ�ാ�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  വിശദാംശ��
വിവരി�ാേമാ?

തീ��ാകാെത കിട�� ഫയ�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ� േശഷം  1/5/2015 തീ�തി വെര െസ�േ�റിയ�ി�
തീ��ാകാെത എ� ഫയ�ക�െ��് െസ�േ�റിയ�ിെല വിവിധ വ��ക�  തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ?
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ലാ�്േ�ഡ് ത�ികയിെല നിയമനം

88. േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
,, േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� ലാ�്േ�ഡ് ത�ികയിെല റാ�് ലി�് നിലവി� വ�ത് എ��തലാണ്;
(ബി) ടി ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട�ി �ട�ിയത് എേ�ാ� �ത� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയിേല�് നിലവി�� ഒഴി�ക�  നിക��തിന് എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയിെല റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�് ന�കണെമ�
ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇതിേ�� അ��ല നടപടിക�
സ�ീകരി��തിന് ഉേ�ശി�ി�േ�ാ?

വ�ാജവിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�താ സ��ിഫി��� ജീവന�ാ�

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

(എ) സ��ാ� സ��ീസി� േജാലി േനാ�ി വ�� ആ�െടെയ�ി�ം വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത
സംബ�ി� സ��ിഫി��് വ�ാജമായി��താെണ� ആേ�പം ഉ�ായി�േ�ാ
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) വ�ാജസ��ിഫി��മായി സ��ീസി�  �േവശി�െ��തായി ആേ�പം ഉ�യി�െ��
എ� േക�കളി� ഇേ�ാ� അേന�ഷണം നട���് ;

(സി) സ��ീസി� നി�ം റി�യ� െച�ി�� ആ�െടെയ�ി�ം സ��ിഫി��് വ�ാജമാെണ�
ആേ�പ�ിെ� അടി�ാന�ി� പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ  ; അ�കാരം
ആ�െടെയ�ി�ം െപ�ഷ� തട�െവ�ി�േ�ാ ;വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ത�ികക�

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

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�  വിവിധ വ��കളിലായി ആെക�ളള ത�ികക�  എ�യാെണ�ം
ഏെത�ാം പദവികളി�െ��വയാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�വദി�െ�� �ാഫ് പാേ��  അ�സരി�് എ� ജീവന�ാ�െട �റവ്
െസ�േ�റിയ�ിെല വിവിധ വ��കളി�െ��ം അവ ഏെത�ാം ത�ികകളിലാെണ�ം
പറയാേമാ ;

(സി) പല െസ��കളി�ം ജീവന�ാ�െട �റ� �ലം എം.എ�.എ.  മാ�  ന�കിയി�ളള
ഫയ�ക�  േപാ�ം നടപടിയാകാെത കിട�കയാെണ� കാര�ം േബാധ�െ��ി�േ�ാ  ;

എ�െകാ�ാണ് ഇവിട�ളി�  ജീവന�ാെര നിയമി�ാ�ത് എ�് പറയാേമാ;

ദീ�ഘകാലം ഒഴി�ക� നിക�ാെത നിലനി��ി ത�ിക �റ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ?
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�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം �ക ലഭ�മാ�വാ��� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

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

(എ) ജനസ��� പരിപാടിയി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി �ക വിതരണം െച��തിനാ�,
ജന�തിനിധിക�  വഴി സമ��ി��,  �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം
ലഭ�മാ�വാ�  ഉ� അേപ�ക�  പാസാ�വാ�ം പാസാ�ിയ �കക�  ലഭി�ാ�ം
താമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

സി. എം. ഡി. ആ�. എഫ്. അേപ�ക�

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

(എ) ക����ി നിേയാജകമ�ല�ിെല സി.  എം.  ഡി.  ആ�. എഫ്.  അേപ�ക��്
�ഖ�മ�ി �കക� അ�വദി�െവ�ി�ം നാളി�വെര അേപ� ന��ക� സി. എം. ഡി.
ആ�. എഫ്. നം..30576 തീയതി 13/6/2014, 34676 തീയതി 11/10/2013 52499 തീയതി
11/11/2014,  15179  ,15177  തീയതി  23/5/14  എ�ിവ �കാരം ബ�െ��
വ��ിക��് �ക ലഭി��തി��ായ കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�യി�  ആവശ�മായ േരഖക�  സമ��ി�െവ�ി�ം �ക അ�വദി�ി�ി�
എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇവ��് �ക അ�വദി�െകാ�� ഉ�രവ് ഉട�  �റെ��വി�േമാ;ഇവ�െട
അേപ�യി�  എെ��ി�ം േപാരാ���ായി�െ��ി�  അവ പരിഹരി��തിന്
അറിയി�് ന�കിയി�േ�ാ;ഇ�ാെയ�ി�  കാരണം വ��മാ�ാേമാ;അറിയി�്
ന�കിയി�െ��ി� ആയതിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജനസ��� പരിപാടി

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

(എ) �ഖ�മ�ി  2015-�  നട�ിയ ജനസ���പരിപാടിയി�  ഓേരാ ജി�യി�ം എ�
പരാതിക� ലഭി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� പരാതിക��് ഇതിനകം പരിഹാരം കെ��ിയി��്;
(സി) ജനസ��� പരിപാടി  2015-�  ധനസഹായമായി എ� �ക അ�വദി�െവ�് ജി�

തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ധനസഹായം അ�വദി�ത് എെ��ാം ആവശ����ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജനസ��� പരിപാടി

29 of 117 Saturday 30 May 2015 07:03 PM



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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടിയായ ക�ത�-  2015 േല�് അേപ� സ�ീകരി�്
�ട�ിയത് ഏത് തീയതി �തലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത തീയതി�േശഷം നാളി�വെര �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസിേല�് ജനസ���
പരിപാടി �േഖന അ�ാെത �രിതാശ�ാസനിധിയിേല�� എ� അേപ�ക� ലഭി� എ�
വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�് വിവിധ തര�ി�� എ� പരാതിക� ലഭി�െവ�ം ഇതി� ജനസ��� പരിപാടി
വഴിയ�ാെത �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം അ�വദി� അേപ�ക�
എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  ലഭി� അേപ�കളി�  ഏെത�ി�ം ജനസ���പരിപാടി വഴി തീ��്
ക��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� പരാതിക�  എ�ം ഏെത�ാം തര�ി��വെയ�ം
ഇനംതിരി�് ന��േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിത ബാധിത�െട കട��

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിത ബാധിത�െട കട��
എ�തി��ാ� സ��ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ
;

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

(സി) ��ത ഇന�ി� കടം എ�തി��ാ� ഇ�വെര എ�് �ക ന�കിയി�െ��ം ��ത
�ക ഉപേയാഗി�് എ� േപ�െട കടം എ�തി��ിയി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി സഹായം

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായ�ിനായി എം.എ�.എ.  മാ�
�േഖന സമ��ി�� അേപ�ക�  ഉ�രവാ��തിന് കാലതാമസം വ���തായ
പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഏ�ി�  ഇ�കാരം കാലതാമസ��ാകാ�� കാരണ��  ഏെ��ാമാെണ�്
അറിയി�േമാ ;

(സി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി അേപ�ക��് �ക ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം ധനസഹായം

97. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തിന് േവ�ി �ീ.
േമാഹന�  ടി.െക.  െത��ാംക�ിയി�  വീട്,  ഇരി���  പി.ഒ.,  വടകര,  ന�കിയ
അേപ�യി�  േമ�  നാളി�വെരയായി ധനസഹായം ലഭി�ാ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ��ത അേപ�കന് ധനസഹായം അ�വദി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ലഹരി പദാ���� ഉപേയാഗി� സ��ാ� ജിവന�ാ�െ�തിെര നടപടി

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

(എ) േജാലി�ിടയി� �കവലി�കേയാ ലഹരി പദാ���� ഉപേയാഗി�കേയാ െച�തിെ�
േപരി� സ��ാ� ജിവന�ാരി� എ� േപ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) േമലധികാരി ക�ശന നടപടി എ��ാ�തിെ� േപരി�  ശി�ി�െ�� സംഭവം
ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

�തിപ� േനതാവിെ� ഔേദ�ാഗിക െചല�ക�

99. �ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, �ഡി �യിസ്
,, എ.പി.അ����ി
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിപ� േനതാവിെ� ഔേദ�ാഗികവസതി േമാടിപിടി�ി��തി�ം അ����ണിക�
നട��തി�ം െചലവഴി� �ക�െട ഇനം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

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

(സി) ഔേദ�ാഗികവസതിയിേല�് സാധനസാമ�ിക�  വാ��തിന് െചലവായ �ക
എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

േകാഴിേ�ാട് �റ� ഏ.ആ� ക�ാ�ിെല േ�ാടനം

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് �റ� ഏ.ആ� ക�ാ�ി� വ�് േ�ാടക വ��� അ��മായി ൈകകാര�ം
െച�ത് �ലം വ�േ�ാടന��ാ�ക�ം പരിസരെ� നിരവധി വീ�ക��ം മ�്
െക�ിട���ം നാശന�ം സംഭവി� എ�� പരാതി ഉ�ായത് എേ�ാഴാെണ�ം ഇത്
സംബ�ി�് ആെരാെ� പരാതി ന�കി എ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ബ�.�ഖ�മ�ി�് �ലം എം.എ�.എ ന�കിയ ക�് റിേ�ാ��ിനായി
േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ കള���് ൈകമാറിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  എ�ാണ് ക�്
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ൈകമാറിയെത�ം എ� ദിവസ�ി��ി� റിേ�ാ��് ന�കാനാണ് ആവശ�െ��െത�ം
എ�ാണ് റിേ�ാ��് ലഭി�െത�ം വ��മാ�േമാ  ;  ��ത റിേ�ാ��ിെ� േകാ�ി
ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ��ത റിേ�ാ���സരി�് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േ�ാടന�ി�  േക�പാ�ക�  പ�ിയതിന് എേ�ാ�  ന� പരിഹാരം ന��ം എ�്
വ��മാ�േമാ?

ജനസ�ർ� പരിപാടി�് ഐക�രാ� സഭ�െട �ര�ാരം

101.�ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, വി.പി.സജീ��
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജന�െള േനരി�  ക�് അവ�െട �യാസ��  പരിഹരി�ക�ം അവയി�  നി�്
പാഠ�� ഉ�െ�ാ�ക�ം െച�� സം�ാനെ� ഭരണരീതി�് ഐക�രാ�സഭ�െട
�ര�ാരം ലഭി�ി�േ�ാ ;

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

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

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

നീര േടാഡി േബാ�ഡ് �പീകരണം

102.�ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, �ഡി �യിസ്
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) ��ത േബാ�ഡിെ� സാ��ത,  ഘടന എ�ിവെയ�റി�് പഠനം നട�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ ; എ�ി� അതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

മദ� വി�� േകരളം പ�തി

103.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െബ�ി െബഹനാ�
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,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

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

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

ലഹരി വി�� േകരളം -ഐശ�ര� േകരളം പ�തി

104.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് "ലഹരി വി�� േകരളം- ഐശ�ര� േകരളം പ�തി" �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇതി�  നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��ത്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം;

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

സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ മദ�നയം

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

(എ) സം�ാന�് �തിയ മദ�നയം നട�ിലാ�ിയതിെ� ഭാഗമായി ബാ�ക�ം ബിവേറജ്
ഔ�്െല�ക�ം നി��ലാ�ിയതിെ� ഭാഗമായി മദ��ിെ� ഉപേഭാഗ�ി�  �റവ്
വ�ി�േ�ാ ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ബിയ� ൈവ� പാ�ല�ക�െട വിശദാംശം

106.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2013-14, 2014-15സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� വിവിധയിനം
മദ�ം,  ബിയ�  എ�ിവ വാ�ിയത് സംബ�ി� വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇതിന്
െചലവായ �ക എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഓേരാ വ�ഷ�ം നി�തിയിന�ി� ലഭി�
�ക എ�;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം അ�വദി�െ�� ബിയ�, ൈവ�  പാ�ല�ക�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മദ�നയം

107.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�നയ�ിെ� ഭാഗമായ മദ�രഹിത േകരളം തിക� പരാജയമാെണ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) മദ�നയ�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് അട���ിയ ബാ�കളി�  ബീയ�-ൈവ�
പാ�ല�ക��് അംഗീകാരം ന�കിയത് ��ത ആശയ�ിന് വി��മാെണ� വ�ത
പരിേശാധി�േ�ാ ;

(സി) ബീയ�-ൈവ�  പാ�ല�ക��് അംഗീകാരം ന�കിയത് മദ�പാനശീലം
േ�ാ�സാഹി�ി��തി�ം മദ��ിെ� ഉപേയാഗം വ��ി�ി��തി�ം കാരണമാ�െമ�
വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; എ�ി� കെ���ക� വിശദമാ�ാേമാ ?

അ�കാരി നിയമ�കാരം രജി�� െച� േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാരധികാരേമ�േശഷം ഇ�വെര സം�ാന�് അ�കാരി നിയമ�കാരം എ�
േക�ക� രജി�� െച�; വ��മാ�ാേമാ; ജി� തിരി�� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  അനധി�ത �ിരി�് കട�ി�  ഏ�െ�� എ� വാഹന��
പിടിെ���ി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� ലി�� �ിരി�ാണ് ഈ വാഹന�ളി� നി�ം പിടിെ���ത്; ജി�, േറ�്, െച�്
േപാ�് എ�ിവ തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം േക�ക�മായി ബ�െ��് ഈ കാലയളവി� എ� േപ� ശി�ി�െ��ി��്;
വ��മാ�ാേമാ?

��ിയ ബാ�ക�െട�ം നിലവാരം ഉയർ�െ�� ബാ�ക�െട�ം കണ�്

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

34 of 117 Saturday 30 May 2015 07:03 PM



(എ) നിലവാരം ഇ�ാെയ�തിെ�യടി�ാന�ി�  സം�ാന�് എ� ബാ�ക�
��ക��ായി ; അവയി� പി�ീട് വിവിധ ഘ��ളിലായി �റ�് �വ��ി�വ എ� ;

(ബി) അവയി�  നിലവാരം ഉയ��കേയാ,  േഫാ�  �ാറാ�ി ഉയർ�കേയാ െച�തിെ�
അടി�ാന�ി� ബാ� ൈലസ�സ് േനടിയവ എ� ;

(സി) അവയി� ബിയ�-ൈവ� പാ�ല� ൈലസ��� േഹാ��ക� എ� ;

(ഡി) നിലവാരം േപാരാ�തിെ� േപരി� അട� ��ിയ ഏെത�ി�ം ബാ� േഹാ��ക�, നിലവി�
ബാ�/ബിയ� -ൈവ� പാ�ല� ൈലസ�സ് എ��ാതി��ി�േ�ാ ; എ�ി� അവ എ�?

െസ��്സ് മദ�ം

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

(എ) േകരള വിപണിയിേല�് െസ��്സ് മദ�ം വ�ാപകമായി എ��താ�ളള റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഇത് �ലം ഉ�ാ�� നി�തി ന�ം കണ�ാ�െ��ി�േ�ാ  ;

ആയത് �തിവ�ഷം എ� േകാടി വ�െമ�് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) �ധാനമാ�ം ഏെത�ാം േക���  വഴിയാണ് െസ��്സ് മദ�ം വിപണിയിേല�്
എ�ിെ�ാ�ിരി��െത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) േക� ഭരണ �േദശമായ മാഹിയി�  നി�ം കട�� മദ�ം പിടിെ���ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

ൈലസ��� ബാ�ക�

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

(എ) സം�ാന�് നിലവി� ൈലസ�സ് ന�കിയി�� എ� ബാ�ക� �വ��ി���്;
ൈഫവ് �ാ�, േഫാ� �ാ�, �ീ �ാ� ബാ�ക�െട ജി� തിരി�� എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  സം�ാന�് ൈലസ��� ബാ�ക�
െമാ�ം എ�യായി��െവ� െവളിെ���േമാ ;

ലഹരിമ��് ഉപേയാഗ�ം വി��ന�ം

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

(എ) ഞാറ�� എൈ�സ് ഓഫീസിെ� പരിധിയി� നി�ം കഴി� ആറ് മാസ�ാലയളവി�
ലഹരിമ��് ഉപേയാഗ�ം വി��ന�ം സംബ�ി�് എ� േക�ക�  ഏെതാെ�
വ���കാരം രജി�� െച� എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�രം േക�കളി� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ ;
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(സി) �വാ���ിടയി� വ��ി�വ�� മയ�മ��് ഉപേയാഗം, വി��ന എ�ിവെ�തിെര
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ ?

ൈവനിേ��ം ബിയറിെ��ം അള�ം വില�ം

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

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� 2014-15,  2015-16 വ�ഷ�ളി� വാ�ിയ ൈവനിേ��ം
ബിയറിെ��ം അള�ം വില�ം സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െമാ�ം എ� േകാടി �പ�െട ൈവ�ം,  ബിയ�ം,  മദ��ം വാ�ക��ായി;  ഇവ�െട
വി�നയി�െട െമാ�ം എ� �ക ലഭി�;  ഓേരാ�ി� നി�് ലഭി� �ക ഇനം തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േകാ��േറഷ�  വാ�ിയ മദ�ം,  ബിയ�, ൈവ�  എ�ിവ സം�ാന�് നി�ം
സം�ാന�ിന് �റ� നി�ം എ� േകാടി വീതമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ൈവ�ം, ബിയ�ം ഉ�ാദി�ി�� ക�നിക� ഏെതാെ�യാണ്?

ലഹരിവി�� �വ��ന��

114.�ീ.വി.പി.സജീ��
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വ��ല കഹാ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് �� േകാേളജ് തല�ി� എ� ലഹരി വി�� �ാ�ക�
ആരംഭി�ി��്;

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

(സി) ഇൗ സ��ാ� ലഹരിവി�� �വ��ന���ായി എ� �പ െചലവഴി�;

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

വിേദശമദ�വി�ന

115.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2014-2015 വ�ഷെ� വിേദശമദ�വി�ന�െട വിശദ വിവര�� ന��േമാ;

(ബി) ബാ�ക�  നി��ലാ�ിേശഷം വിേദശമദ�വി�ന ��കേയാ �റ�കേയാ െച�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷ�� വിേദശമദ� വി�ന�െട വ�ഷം തിരി��
വിശദവിവരം ന��േമാ?

വിേദശമദ�വി�ന

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

(എ) ബാ�ക� നി��ലാ�ിയതി�േശഷം ബീവേറജസ് ഔ�്െല�കളിെല വിേദശമദ��ിെ�
വി�ന വ��ി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� വ��നവ്എ� ;

(ബി) ബാ�ക�  നി��ലാ��തി���് ഒ� മാസം എ� �പ�െട വി�നയാണ്
നട�ി��ത് ; ഇേ�ാ� ഒ� മാസം എ� �പ�െട വി�നയാണ് നട��ത് ?

ഡി�ിലറിക� ഉ�പാദി�ി� മദ��ിെ� അള�ം നട�ിയ വി�പന�ം

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

(എ) സം�ാന�് ���ി�� ഡി�ിലറിക�  ഒേരാ�ം കഴി� അ�് സാ��ിക
വ�ഷ�ളി� ഉ�പാദി�ി� മദ��ിെ� അള�ം നട�ിയ വി�പന�െട െമാ�വില�ം
വ�ഷം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷന് �റേമ ഡി�ിലറിക�  ആ�െ��ാം േനരി�് മദ�വി�പന
നട���്;

(സി) ഓേരാ ഡി�ിലറി�േട�ം ഉ�പാദി�ി�വാ�� ക�ാസി�ി എ�;

(ഡി) ബിയ�ം ൈവ�ം ഉ�പാദി�ി�ാ�  ഏെത�ാം ക�നിക��് അ�മതി ന�കിയി��്;
��തായി ഡി�ിലറിക�  �ാപി��തിന് ലഭി� അേപ�ക�  എ�;  ഏെത�ാം  ;

വിശദമാ�ാേമാ?

മദ�വി��നയി� നി��� വ�മാനം

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

(എ) ബാ�ക� ��ിയതിന് േശഷം മദ�വി��നയി� നി��� വ�മാനം �ടിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി
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119.�ീ.േ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�തിക�െട െട��  വി�ാപനം �റെ��വി�തിന്
േശഷം അദാനി േപാ��സിെ� �തിനിധിക�ം,  സം�ാന�ിെ� �തിനിധിക�ം,
സം�ാന�ിന് �റ�് െവ�് ഏെത�ാം തീയതികളി� ഏെത�ാം �ല�ളി� വ�്
ച�� നട�ക��ായി ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െട�റി� അദാനി േപാ��സിെ� ക�ാ�് ലഭി�ത് ഏത് തീയതിയിലാണ് ; അതിന് ���ം
േശഷ�ം �ഖ�മ�ിേയാ �റ�ഖ വ��് മ�ിേയാ,  അ�െ� ചീഫ് െസ��റിേയാ,

സം�ാന�ം സം�ാന�ിന് �റ�ം െവ�് എ� തവണ അദാനി േപാ��സ്
�തിനിധിക�മായി ച�� നട�ക��ായി എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) വിഴി�ം േപാ��മായി ബ�െ��് ഇ���് �റ�വ�് നട� ച��ക�
എെ�ാെ�യായി��െവ�ം ആെരാെ� പെ���ക��ായി എ�ം വിശദീകരി�േമാ ;

തീരേദശ േറാഡ് �ന��ാരണം

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് തീരേദശ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ പ�തിയി�െ���ി
നവീകരി��തിനായി, െകായിലാ�ി മ�ല�ി� ഉ�െ��� ഏെത�ാം േറാ�ക�െട
എ�ിേമ�് ഭരണാ�മതി ലഭി��തി� േവ�ി ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് സി.ഇ.  �െട
ഓഫീസി�  നി�ം മ��ബ�ന �റ�ഖ വ��ി�  സമ��ി�ി��ായി�� എ�ത്
േറാ�ക�െട േപര്, എ�ിേമ�് �ക, ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് സി.ഇ. �െട ഓഫീസിെല
ഫയ�  ന��  എ�ിവ സഹിതം എ�ിേമ�ക�  സമ��ി� വ�ഷം തിരി�് വിശദമായി
വ��മാ�ാേമാ ; സ��ണ പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) മ��ബ�ന വ��ി�  സമ��ി�െ�� ��ത എ�ിേമ�കളി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം
സ��ാ� പരിഗണി�ി�� േറാ�ക� എെത�ാം ; ഏതിെന�ാം എ.എസ് ന�കിെയ�്
വ�ഷംതിരി�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇതി� പരിഗണി�ാെത േപായ േറാ�ക� ഏെത�ാെമ�ം അവ എേ�ാ� എ.എസ്. ന്
പരിഗണി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ ?

വിഴി�ം പ�തി

121.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം പ�തി നട�ാ�ാ� എ� �തലാണ് �മം �ട�ിയെത�് തീയതി സഹിതം
അറിയി�േമാ ; പ�തി�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട നി��ാണം ഏത് ഏജ�സിെയ ഏ�പി�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

38 of 117 Saturday 30 May 2015 07:03 PM



(സി) പ�തി�െട നി��ാണ�ി�� കരാ�  ഉറ�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് ക�നി�ാണ്
കരാ�  ന�കിയത്  ;  ഇതിെ� കാലാവധി�ം അട��  �ക�ം എ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) പ�തി�േവ�ി വിഴി�ം �േദശ�് എ� ഏ�� �മിയാണ് സ��ാ� ഏെ����ത്;
ഇ��ലം എ� ��ംബ�െള മാ�ി പാ��ിേ��ിവ�ം ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) പ�തി നട�ാ��തി�� എംപേവ�ഡ് ക�ി�ി�െട േയാഗ�ിെ� മിനി�്സിെ�
പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

വിഴി�ം പ�തി

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

(എ) വിഴി�ം ഇ��  നാഷണ�  ഡീ�് വാ��  മ��ി പ��സ് സീ േപാ��് േ�ാജ�്
നട�ിലാ��തി�േവ�ി,  ഇതിനകം വിളി�െ�� െട��ക�  എ�  ;  ഏെത�ാം
തീയതികളി� എ� തവണ െട�� വിളി�ി��് ;

(ബി) ഓേരാ െട�റിെ��ം േമാഡ� എ�ായി��െവ�ം ഓേരാ െട�റി�ം എ� ക�നിക�
വീതം പെ���ി��ായി��െവ�ം,  ഓേരാ ഘ��ി�ം ബി�ി�െട
െതരെ���െ��ി�� ക�നിക� ഏെതാെ�യായി��െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) െതരെ���െ��ി�� ക�നിക�  അതത് ഘ��ി�  �േ�ാ�് വ�ി�� ��ഖ
വ�വ�ക�  എെ��ാമായി��;  ഒ�വി�  ഏെത�ാം കാരണ�ളാലായി��
െതരെ���െ�� ക�നിക�മായി എ�ിെമ�് െവ�ാതിരി�കേയാ ഓഫ�  റ�്
െച�കേയാ െച�ാതി��ത്;

(ഡി) ലാൻഡ് േലാ�ഡ് േമാഡലിെ� �േത�കത എ�ായി�� എ�് വ��മാ�േമാ?

വിഴി�ം പ�തി

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

(എ) വിഴി�ം പ�തി�� െട�� ആദ�മായി വി�ാപനം െച�ത് എേ�ാഴായി�� ; എ�
ക�നിക�  െട�റി�  പെ���  ;  അതി�  േയാഗ�ത േനടിയ ക�നിക�
എെത�ാമായി�� ;

(ബി) ��ത വി�ാപനം ഒഴിവാ�ി  2013  ഡിസംബ�  4� തീയതി വീ�ം െട��
�റെ��വി�ാനിടയായ സാഹചര�ം എ�ായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) �ന� വി�ാപനെ��ട��് േയാഗ�ത േനടിയ ക�നിക� ഏെതാെ�യായി��  ;

അതി� ഏെത�ാം ക�നിക� അ�� ഘ��ിേല�� ആ�.എഫ്.പി വാ�ക��ായി
;

(ഡി) �ഖ�മ�ി�ം ചീഫ് െസ��റി�ം ഉ�െ�െട��വ� ആ�.എഫ്.പി.  വാ�ിയ ഏെത�ാം
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ക�നിക�െട �തിനിധിക�മായി എെ��ാം കാര��� എവിെടെയ�ാം വ�് എ� തവണ
ച�� നട�ക��ായി വ��മാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

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

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

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

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

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

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

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

125.�ീ.എം.എ.േബബി
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, െക.�േരഷ് ���്
,, പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�ി��നടപടിക�ം തീ�മാന��ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അദാനി ��ിന് പ�തി�െട അട��  ന�കാ�  ക�നി വ��ത കാണി�താ��
ആേ�പം��യി�െ��ി�േ�ാ;റീെട�റിെ� സാ��ത പരിഗണി�ാെത ഇ�കാരം
ഏകപ�ീയമായി സിംഗി�  െട��  സ�ീകരി�ത്എ�െകാ�ാണ്  ;  അട�ലിെ�
വിശദാംശ��  െവളിെ���േമാ;  ���ി വ�ാപന�ം ധനാഗമമാ����ം
വിശദമാ�ാേമാ;  ലാഭവിഭജനം എ� �ത�  ഏെത�ാം വ�വ�ക��് വിേധയമായി;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െട��  സ�ീകരി�ാ�ളള തീ�മാനം �ഖ�മ�ി�െട അ���തയി�  ക�നി
എ���തി���ായി സ��ക�ിേയാഗം വിളി� േച��ക��ാേയാ;  വിഴി�ം �റ�ഖ
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പ�തിയി� താ�പര�ം �കടി�ി�് മേലഷ��ക�നി �തിനിധി അയ�ി�� ക�ി�േമ�
എ�� നിലപാട് എ�ായി��;  സിംഗി� െട�റി� തീ�മാനം എ���തി� ��ായി
മേലഷ��ക�നി�െട നി�േ�ശ�� പരിഗണി�ാതി��െത�െകാ�്;

(ഡി) ഏെത�ി�ം േകാ��േറ�ിന് െകാളളയടി�ാ�  ഇടന�കാെത,  വിഴി�ം പ�തി
�താര�മായി നട�ിലാ�ാ� എ��ം േവഗം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

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

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ�ിനായി േക� സ��ാരി� നി�ം ഏെത�ാം അ�മതി
പ��� ആണ് ലഭിേ��ത് ;

(ബി) ഓേരാ അ�മതി പ���ം ലഭ�മായത് എ�ാണ് ;
(സി) �റ�ഖ നി��ാണ�ിനാ�� ഡി.പി.ആ� എ�ാണ് ത�ാറാ�ിയത് ;
(ഡി) േ�ാജ�് േകാ�് എ�യാെണ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത് ;
(ഇ) േപാ��് ഓ�േറ�െറ നി�യി�ാ�� മാനദ��� എെ��ാമായി�� ;

(എഫ്) േപാ��് ഓ�േറ�െറ നി�യി�ി�േ�ാ ; എ�ി� ആെരയാണ് നി�യി�ത് ;
(ജി) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണം എ�് ���ിയാ�ം ; േ��് ഈവ� ആ�ക എ�ാണ് ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

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

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�് ഏെത�ാം ഘ��ളിലായി ഏെത�ാം ഏജ�സിക�െട
േസവനം �േയാജനെ���ിയി�െ��് വിശദീകരി�േമാ ;

(ബി) നിലവി� ഏെത�ാം ഏജ�സിക�െട ഏെത�ാം േസവന�� �േയാജനെ�����് ;
ഓേരാ ഏജ�സിേയ�ം കെ��ിയത് െട��  നടപടി�മ�ി�െടയാേണാ  ;  േനരി�്
നിേയാഗി�െ��വ�െ��ി� അവ ഏെതാെ�യാണ് ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  നിലവി��ായി�� ഏെത�ാം
ഏജ�സിക�െട േസവനം പി�ീട് അവസാനി�ി�ക��ായി ; കാരണം എ�ായി�� ;

(ഡി) ഇേ�ാ� േസവനം ലഭ�മാ�� �ാപന��മായി ഏെത�ാം തീയതികളിലാണ് കരാറി�
ഏ�െ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി - �ാ�് ക�സഷ� എ�ിെമ�്
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128.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�് േവ�ി ത�ാറാ�െ�� �ാ�് ക�സഷ� എ�ിെമ�ി�,
ഗവ�െമ�് ഓഫ് ഇ���െട �ാനിംഗ് ക�ീഷ� നി�േ�ശി�  (എം.സി.എ.) േമാഡലി�
നി�� വ�തിയാന��  വ��ം ഉ�ായി��േവാ;  എ�ി�  വ�തിയാന��
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ�തിയാന���് സം�ാന ഗവ�െമ�് അംഗീകാരം ന�കിയി��ായി��േവാ;

ഇതിന് മ�ിസഭ�െട അംഗീകാരം ന�കിയത് എേ�ാഴായി��;  ഇ�ാര��ി�
ഗവ�െമ�് �റെ��വി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണം .

129.�ീ.എ.െക.ബാല�
,, സി.രവീ�നാഥ്
,, ബി.സത��
,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ�ിന് അദാനി േപാ��്സ് ലിമി�ഡ് സമ��ി� െട��
സ��ാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ ; എ�ി� അംഗീകരി� ��ഖ വ�വ�ക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) െട�റി� �തീ�ി�ി�� ���ിക�െട വ�ാ�ി വിശദമാ�ാേമാ; അദാനി േപാ��്സിെ�
െട�റി� ഇവെയ�ാം നി�േ�ശി�െ��ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� ഉ�െ���െ��വ എെത�ാം
;  അവ�േ�ാേരാ�ി�ം കണ�ാ�െ�� എ�ിേമ�് �ക എ�;  ഏത് വ�ഷെ�
നിര�ക�െടയടി�ാന�ി�ളളതാണ് എ�ിേമ�ക� ;  ഏത് തീയതിക��കം ഓേരാ
���ി�ം ���ീകരി�െ��ം ; െമാ�ം എ� �ക എ�ിേമ�ളള ���ിക� അദാനി
േപാ��് നി��ഹി�ം ;

(സി) അദാനി േപാ��്സ് േക�ാ�് െച� െട�റിെ� വ�ാ�ി�് �റ�ളള എെ��ാം
അടി�ാനവികസന ���ിക� സം�ാന സ��ാ� നി��ഹിേ��തായി��്; അവ
ഓേരാ�ി�ം  2015  െല നിര�ി�ളള എ�ിേമ�് �ക എ�;  െമാ�ം എ� �ക�െട
���ിക� സ��ാ� െചേ��തായി വ�ം; കരാ� �കാരം അദാനി േപാ��്സ് വഴി�ം
സ��ാ�  വഴി�ം നി��ഹി�െ��� ���ിക�െട  2015  െല നിര��സരി�്
�തീ�ി�� െമാ�ം �ക എ�; ;

(ഡി) പ�തി�മായി ബ�െ��് നിലവി�ളള ഓേരാ ക�സ���സി�ം േവ�ിവ�െമ�്
കണ�ാ�െ��� �ക എ� വീതം;

(ഇ) അംഗീകരി� െട�റിെല വ�വ�ക�  �കാരം,  അദാനി േപാ��്സ് െചലവഴി��
െമാ�ം �ക ;േക� സ��ാരി� നി�് ലഭി�� വയബിലി�ി ഗ�ാപ് ഫ�് ; സം�ാന
സ��ാ�  അദാനി േപാ��്സിന് ന�േക�ി വ�� �ക  ;  അടി�ാന വികസന
പ�തിക��് സ��ാ�  െചലവഴിേ��ി വ�� �ക  2015  െല നിര�ക�
�കാര�ളളത്  ;  ഇതിനകം �മി�ം അടി�ാനസൗകര����മായി സം�ാനം

42 of 117 Saturday 30 May 2015 07:03 PM



െചലവഴി� �ക എ�ിവ എ�വീതം എ�റിയി�േമാ;

(എഫ്) പ�തി വികസി�ി��, മാേനെ��,  ലാഭവിഹിതം പ�ിട�  എ�ിവ ഉ�െ�െട�ളള
െട�റിെല ��ഖ നി�േ�ശ�� എെ��ാം ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�് �മി ഏെ����

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

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�ം അ�ബ� വികസന�ി�ം േവ�ി ആവശ�മായ �മി എ�
എ�ാണ് കണ�ാ�െ��ി��ത് ; ഇതിനകം എ� �മി ഏെ��� ;

(ബി) പ�തി�െട െട�റി� എ� ഏ�� �മി ലഭ�മാ�ം എ�ാണ് വ�വ� െച�ി��ത്  ;
ഈ �മി�് നിലവി� കണ�ാ�െ��� വില എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) െട�റിെല വ�വ�യ�സരി�് �മി സ��ാരിന് തിരി�കി��ത് എേ�ാഴായിരി�ം ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട െട�ർ നടപടികൾ

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

(എ) വിഴി�ം അ�രാ� �റ�ഖ പ�തി�െട െട�റി�  പെ��� അദാനി േപാ��്സ്
ക�നി�െട �തിനിധിക�മായി, െട�� വി�ഞാപനം �റെ��വി� 2013 ഡിസംബ� 4ന്
േശഷം സം�ാന സ��ാരിെ� ഏെത�ാം �തിനിധിക�  എവിെടെയ�ാം വ�്,
എെ��ാം ച��കളി� ഏ�െ��ക��ായി�െ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�ം �റ�ഖ വ��് മ�ി�ം ��  ചീഫ് െസ��റി�ം ഉ�െ�െട ആെര�ാം
ഏെത�ാം തീയതികളി�  എവിെടെയ�ാം വ�്,  അദാനി േപാ��സിെ� ഏെത�ാം
�തിനിധിക�മായി ച�� നട�ക��ായി��്;  ഓേരാ ച���െട�ം ഉേ�ശ�ം
എ�ായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വി.ജി.എഫ് െ��ം കേബാ�ാഷ് നിയമ�ിെ��ം കാര��ി�  അദാനി േപാ��്സ്
�തിനിധിക� ഉ�യി� സംഗതിക� എെ��ാമായി��; വിശദമാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട െട��

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

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട െട��  ഏ��ം ഒ�വി�  വി�ാപനം െച�ത് ഏത്
തീയതിയിലായി�� ; പീ�ീട് ഏെത�ാം തീയതികളി� കാലാവധി നീ�ിെ�ാ��െകാ�്
വി�ാപനം െച�ക��ായി ;

(ബി) െട�റി�  പെ���ി�� ഓേരാ ക�നി�ം ഏത് തീയതികളിലാണ് േരഖക�
വാ�ിയ�ം െട�� �േ�ാസ�ക� സമ��ി�ി�ളളെത�ം വിശദമാ�ാേമാ ;
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(സി) എ� ക�നിക�  െട�റി�  പെ���  ;  അതി�  േയാഗ�ത േനടിയവ�
ആെരാെ�യായി�� ;

(ഡി) െട��  വിളി�തിന് േശഷം നി��ാണ കരാറിെ� കരടി�  ഏെത�ാം തീയതികളി�
എെ��ാം വിധ�ി�ളള മാ��� വ��ക��ായി ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) േക� ഗവ�െമ�ിെ� നി�േ�ശ�കാര�ളള മാ��� എെ��ാമായി�� ;

(എഫ്) അ�് ക�നിക�  േയാഗ�ത െതളിയി�തിന് േശഷം നി��ാണ കരാറിെ� കരടി�
വ��ിയ േഭദഗതിക�ം ��ിേ����ക�ം എെ��ാമായി�� എ�ം ഏത്
തീയതികളിലായി�െ��ം ;വ��മാ�േമാ ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ ���ി�െട െട��

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

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ ���ി�െട െട��  നടപടി�മ��  ���ീകരി�േവാ;

എ�ി� എ� േകാടി �പ�ാണ് െട�� ഉറ�ി�ത്;
(ബി) െട�റി�  പെ��� ക�നിക�  ഏെതാെ�യാണ്;  അതി�  ഏ� ക�നി�െട

േപരിലാണ് െട�� ഉറ�ി�ത്;
(സി) ഈ ���ി�ായി സം�ാന ഗവ�െമ�് �ത� �ടേ���േ�ാ; എ�ി� എ� േകാടി

�പ; െട�� എ�� ക�നി എ� േകാടി �പ �ത� �ട�ം;
(ഡി) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ�ിനായി എ� ഏ��  �മി സം�ാന ഗവ�െമ�്

വി�ന�കണം; അതി� ഇ�െ� മാ��്�് വില എ� േകാടി �പയാണ്;
(ഇ) �റ�ഖ പ�തി�െട ���നം എ�േ��് ആരംഭി�ാ�  കഴി�ം;  പ�തി�െട ലാഭ

വിഹിതം എ��ത�  സം�ാന�ിന് കി�ി�ട�ം;  ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശം
വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി

134.േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി�� െട�റി� പെ���് ആ�.എഫ്.പി വാ�ിയ
ക�നിക�  ഏെതാെ�യായി��;  േയാഗ�ത േനടിയി�ം ആ�.എഫ്.പി വാ�ാ�
ക�നിക� ഏെത�ാം;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� വയബിലി�ി ഗ�ാ�് ഫ�ിന് അ�മതി ലഭി�ത് ഏത്
തിയതിയിലായി��;

(സി) ��ത അ�മതി ലഭി�തി�േശഷം ഏെത�ാം ക�നിക�മായി �ഖ�മ�ി�ം �റ�ഖ
വ��മ�ി�ം ��  ചീഫ് െസ��റി�ം ഉ�െ�െട��വ�  പ�തികാര�ം േനരി�്
സംസാരി�ക��ായി; ��ത ച��യിെല ധാരണക� വിശദമാ�ാേമാ;
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(ഡി) ഏ��ം ഒ�വി�  െട��  സമ��ി��തി�� കാലാവധി ഏത് തീയതിയിലായി��;

ഏെത�ാം ക�നിക� ഫിനാ�ഷ�� ക�ാ�ി� പെ���;

(ഇ) െട�റി�  മ�രം ഉ�ാ��തി�േവ�ി േക�സ��ാ�  വി.ജി.എഫ് ന�ം എ�്
തീ�മാനി�തി�േശഷം നട�ിയ �മ�� എെ��ാമായി��?

വിഴി�ം മദ�േപാ��് നിർ�ാണം

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

(എ) വിഴി�ം മദ�  േപാ��ിെ� നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിെ� നി��ാണം സമയ ബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ� സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ ?

വിഴി�ം �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണ�വർ�ന�ൾ

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

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണ�ിന് േവ�ി ഈ സർ�ാർ എെ�ാെ�
�വ��ന�ളാണ് നട�ിയി��ത്;

(ബി) അത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെതാെ� ക�നികളാണ് ഇത് സംബ�ി�് താ�പര�ം �കടി�ി�് �േ�ാ�്
വ�ി��ത്എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത ക�നിക�മായി സർ�ാരിെ� �തിനിധിക�  ച�� നട�ിയി�േ�ാെയ�
െവളിെ���േമാ ;

(ഇ) എ�ി� ആ�മായി എ�്, എവിെടവ�് ച�� നട�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) നിലവി�� സാഹചര��ി�  �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണ �മതലഏത് ക�നി�്
ന�കിയാ�ം സ��ാരി�ഗണ�മായ �ക െചലവഴിേ��ിവ�ം എ� വ�ത
കണ�ിെല��് സർ�ാർ േനരി�് �റ�ഖ നി��ാണ �വ��നം നട�ാ� നയപരമായ
തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

െപാ�ാനി കാ�േഗാ േപാ��്

137.�ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െപാ�ാനി കാ�േഗാ േപാ��ിെ� നി��ാണം �ട��തിന് നിലവി� തട��� ഉേ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) നി��ാണ �വ��ിക� എ�് �ട�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) കാ�േഗാ േപാ��ിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടികളാണ്
���ിയാ�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷെ� പ�തി,
പ�തിേയതര ���ിക�

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

(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ�  �േഖന
ഏെത�ാം പ�തി, പ�തിേയതര ���ികളാണ് ഭരണാ�മതി ന�കി നട�ിലാ��ത്
;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി� �ക എ�; പ�തി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ
?

�തിയ�ാടി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�

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

(എ) �തിയ�ാടിയി� ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� നി��ി��തിന് േക� സ��ാ� ഏജ�സിയായ
CWPRS ഇ�വെര എെ�ാെ� പഠന�ളാണ് നട�ിയി��െത�് അറി�േമാ;

(ബി) ഇ�വെരയായി എ� ല�ം �പ ഇതിനായി െചലവഴി�െവ�ം പഠനം ���ിയാ�ി
പ�തി�െട �പേരഖ എേ�ാേഴ�് സമ��ി�ാ�  ഉേ�ശി��െവ�ം അറി�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

വയബിലി�ിഗ�ാ�് ഫ�്

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

(എ) േക�സ��ാ�, സം�ാന സൗകര�വികസന പ�തിക��് വയബിലി�ി ഗ�ാ�് ഫ�്
നട�ാ��തിന് �േ�ാ�െവ� വ�വ�ക�  എെ��ം;  ആയത് അട�ിയ േരഖക�
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വയബിലി�ിഗ�ാ�് ഫ�് ലഭി��തിന് വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട
കാര��ി��ായി�� തട��� എെ��ാം; ഇത് മാ�ി കി��തിന് അദാനി േപാ���ം
സം�ാന സ��ാ�ം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ?
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മ��െ�ാഴിലാളിേ�മ�ി�ം കടാശ�ാസ�ി�ം മിഷ� 676 പ�തിക�

141.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, പി.എ.മാധവ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് മിഷ�  676  �േഖന നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

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

(ഡി) പ�തിക� സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്?

അ�� നിേയാജക മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ലഭി� �വർ�ികൾ

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം അ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  ഹാ�ബ�
എ�ജിനീയറിംഗ് �േഖന എ� �വർ�ികൾ�് ഭരണാ�മതി ന�കി എ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത �വ��ിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് േനാ��് മ�ല�ി� ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��്നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം േകാഴിേ�ാട് േനാ��് നിേയാജക മ�ല�ി�
ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയെത�ം ഓേരാ
���ിക�െട�ം വിശദാംശ�ം ���ിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

േതാ���ി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� വികസി�ി�ാ� നടപടി

144.�ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േതാ���ി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെ� ആരംഭ�ം വികസന പരിണാമഘ���ം
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) �റ�ഖ�ിെ� �പക��നയി�ം നി��ാണ�ി�ം അപാകത�െ�� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ ; ഇതിെ� യഥാ�� വ�ത വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഏ� സാ��ിക വ�ഷമാണ് ഈ �റ�ഖം �പക��ന െച�ത്  ;  ഏത് സാ��ിക
വ�ഷമാണ് നി��ാണം ആരംഭി�ത്  ;  ഏത് അധികാരിയാണ് തറ��ി�ത്  ;

ആരായി�� അധ��� ; അ�െ� വ��് മ�ി ആരായി�� ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) 2006-2011-െല സ��ാരിെ� കാല�് ഈ �റ�ഖ�ി�  എെ��ാം നി��ാണ
�വ��ന�ളാണ് നട�ിയത്  ;  നി��ാണ �വ��ന���് ഇ�വെര എ� �ക
െചലവായി ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) �റ�ഖേ�ാ� േച��് കടലി� വല� ഭാഗ�് �റ��ടി വലിയ ഒ� വാ��ം അ�ബ�
�ാപന��ം നി��ി�ാ�  േക� സ��ാരിെ� അംഗീകാര�ിനായി എെ��ി�ം
പ�തിക� സമ��ി�ി�േ�ാ ; എ�ാണ് സമ��ി�ത് ; ആയതിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി
എ�ാണ് ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(എഫ്) �റ�ഖം ഉ�ഘാടനം െച�േശഷം 2011 െമയ് മാസം വെര എ� ട� മ��ം �റ�ഖം വഴി
കയ�മതി െച� എ�് വ��മാ�ാേമാ  ;  2011  െമയ് മാസ�ി� േശഷം എ� ട�
മ��ം ഈ �റ�ഖം വഴി കകയ�മതി െച� എ� വ��മാ�ാേമാ ; 2011 െമ� േശഷം
�റ�ഖം പലതവണ മ��ടി അട�കിട�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  മണ� നീ�ാ�
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്  ;  മണ�  അടി��ത് ശാശ�തമായി
പരിഹരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്  ;

വിശദമാ�േമാ ?

മ�� സ��ി പ�തി

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

(എ) മ�� സ��ി പ�തി �കാരം 2014-15 സാ��ിക വ�ഷ�ി� സം�ാനെ� ഓേരാ
ജി�യി�ം നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ
;

(ബി) 2014-15 വ�ഷ�ി� ��ത പ�തിക��ായി ഓേരാ ജി�യി�ം നീ�ിെവ� �ക�െട
വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ  ;  ഇതി�  എ� �ക വീതം ഓേരാ ജി�യി�ം
െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�െന �ഖ�ാപി�ി�� പ�തികളി�  ഓേരാ ജി�യി�ം ���മാ�ം നട�ാ�ാെത
അവേശഷി�� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

തീരേദശ േറാ�ക�െട വികസനം
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146.�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണ�ം വികസന�മായി ബ�െ���ി  2013-14,

2014-15  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  നട�ിലാ�ിയ ���ിക�  ഏെത�ാെമ�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത തീരേദശ േറാ�ക�െട േപ�ക�, നി��ാണെ�ലവ്,  നട�െകാ�ിരി���ം
���ീകരി��മായ േറാ�ക� എ�ിവ�െട വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

അ�� മ�ല�ി� നി�ം മ�� െതാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ീഷ� ലഭി� അേപ�കൾ .

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

(എ) അ�� മ�ല�ി� നി�ം മ�� െതാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ീഷന് എ� അേപ�ക�
ലഭി�ി��്;

(ബി) ��ത അേപ�കളി� എ� എ��ി� നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

എ� �പയാണ് ആെക സഹായമായി അ�വദി�ത്;
(സി) തീ�മാനമാകാ� അേപ�ക� എ�യാെണ�ം എ�ി� എ�െകാ�് തീ�മാനമായി�

എ�ം വ��മാ�ാേമാ;  അടിയ�രമായി ��ത അേപ�കളി� േമ�  തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�േമാ?

േബ�ർ മൈറ� പാ��്

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

(എ) േബ�രി� ആരംഭി� മൈറ� പാ��ിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇവിെട �തിയ സംരംഭ�� ആരംഭി�ി�േ�ാ ;

(സി) ഇെ��ി� ആരംഭി��തിന് ഉ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഫിഷറീസ് മാേന�െമ�് ഉപേദശക സമിതിക�

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

(എ) 2010 െല ഉ�നാട� ഫിഷറീ�ം അക�ാക���ം ആ�ിെല വ���സരി�� സം�ാന
ഫിഷറീസ് മാേന�െമ�് ഉപേദശക സമിതി�ം ജി�ാ ഫിഷറീസ് മാേന�െമ�് ഉപേദശക
സമിതിക�ം നിലവി� വ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇെ��ി� ��ത സമിതിക� എേ�ാ� നിലവി� വ�െമ�് അറിയി�ാേമാ ?
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നിേരാധിത മാ���ളി�െട മ��ബ�നം

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

(എ) സം�ാന�് പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�  മ��ബ�നം നട��
സ��ഭാഗ�് വ�േബാ�കളി�  റിങ് വല ഉപേയാഗി�് മ��ബ�നം നട��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിേരാധിത മാ���ളി�െട�� മ��ബ�നം പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികെള
��ി��ി���ം സംഘ�ഷ�ിനിടയാ���മാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത മാ���ളി�െട മ��ബ�നം നട��വ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി��ത് ;വിശദീകരി�േമാ

(ഡി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�  ��ത േമഖലയി�  േനരി�� െവ�വിളിക�
േനരിടാ�  അവെര �ാ�രാ�ാ�  എെ��ാം അ��ല സാഹചര���  ഒ��ി
ന�കിയി��് എ�് വ��മാ�േമാ ?

മെ�� ബ�് അ�വദി��

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

(എ) െകാ�ം ത�േ�രിയി�  മെ�� ബ�് അ�വദി��തിന് സ�ീകരി� നടപടി
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ബ�് എ�ാരംഭി�െമ�റിയി�ാേമാ ?

കാസറേഗാഡ് മ��ബ�ന ഹാ�ബറിെ��ം മ��മാ���ിെ��ം ഉ�ഘാടനം

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് മ��ബ�ന ഹാ�ബറിെ��ം മ��മാ���ിെ��ം ഉ�ഘാടനം
എ�േ��് നട�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട ഉ�ഘാടനം നീ� േപാ��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇനി�ം ഏെത�ി�ം ���ിക�  ���ിയാേ���െ��ി�  അവ അടിയ�രമായി
���ിയാ�ി �റ�െകാ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ�ാളിംഗ് നിേരാധന ആ��ല�ം

153.�ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േ�ാളിംഗ് നിേരാധന സമയ�് മ��െ�ാഴിലാളിക��് ന��� പ�മാസ
ആ��ല�ം വ��ി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

കടലാ�മണ ന�പരിഹാരം

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  കടലാ�മണം കാരണം മ��ബ�ന ഉപകരണ��
ന�െ��തിന് ന�പരിഹാരം അ�വദി�ണെമ�് അേപ�ി�െകാ�് ആരി�
നിെ��ാമാണ് അേപ�ക� ലഭി�െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത അേപ�ക�െട േപ�ം േമ�വിലാസ�ം,  അേപ�കളിേ��  സ�ീകരി�
നടപടിക�െട വിശദാംശ�ം വ��മാ�േമാ ?

ൈവ�ി� മ�ല�ിെല �വ��നം

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

(എ) തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ�  �ഖാ�ിരം ൈവ�ി�  മ�ല�ി�  നട�ാ�വാ�
ഉേ�ശി�� ���ിക�  ഏെതാെ�;  ഇതിനായി എ� �ക നീ�ിവ�ി��്;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�  ഏെതാെ�െയ�് തീ�മാനി��തിന് ��് ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ��, �ലം എം.എ�.എ.�മാേയാ, മ�് ജന�തിനിധിക�മാേയാ �ടിയാേലാചന
നട��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

േ�ാളിംഗ് നിേരാധിതകാലയളവിെല ആ��ല�ം

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

(എ) േ�ാളിംഗ് നിേരാധി�ി�� കാലയളവി� മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ���് എെ��ാം
ആ��ല��ളാണ് ന�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശെ� വ�തി അക��തിനായി ��ത കാലയളവി� എ� �ക അ�വദിെ��്
ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാലവ�ഷെ��തിക�  �തിേരാധി��തിനായി തീരേദശ�ളി�  എെ��ാം
�വ��ന��ം �െ�ാ����മാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

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

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മെ�� �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് മ��െഫഡിെ�
േമ�േനാ��ി�  മെ�� ബ�ക�  ആരംഭി�ാ�� നടപടിക�െട �േരാഗതി
െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല എല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല �തിയാ�യി� മ��െഫഡ്
മെ�� ബ�ക� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(സി) എ�ി�, �തിയാ�യി�  ഏത് �ലമാണ് നി��ി� ബ�് നി��ാണ�ിനായി
ക��ിയെത�ം ��ത �ല�് നിലവി�  ബ�് നി��ാണ�ിന് തട���
േനരി��േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇ�വെര സ�ീകരി�െത�്
വ��മാ�ാേമാ ?

മീനാ�മാരി ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

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

(എ) മീനാ�മാരി ക�ീഷ� റിേ�ാ��് നട�ിലാ�േ�ാ� ഉ�ാ�� െപാ� ���െള�റി�്
പഠി�ി�േ�ാ;

(ബി) റിേ�ാ��ി�  േകരള�ിെ� ����  എെ��ാെമ�് പഠി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തണ�പ�തി

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

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��ായി ആവി�രി� തണ�പ�തി�െട ആ��ല��ിന്
അ�ഹരായ എ� െതാഴിലാളിക� നിലവി� സം�ാന�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിേല�് ഇ�വെര ഏ� അേപ�ക� ലഭി�െവ�ം ഇതിനായി എ� �ക
േവ�ിവ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�വെര അ�വദി� �ക എ� ; ആ��ല��ിന് അ�ഹെര�ി�ം ഇ�വെര ധനസഹായം
ലഭ�മാകാ� അേപ�ക� എ�; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആ��ല���  ലഭ�മാ��തിനായി ഏ�െ���ിയ ബേയാെമ�ിക് കാ��ക�െട
വിതരണം ���ിയായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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��നാ�ിെല അ��േഡഷ� ഓഫ് േകാ�� േറാഡ് പ�തി

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

(എ) ഫിഷറീസ് വ��ിെ� അ��േഡഷ� ഓഫ് േകാ�� േറാഡ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി
2014-2015, 2015-2016 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ��നാ�ി� ഏെത�ാം ���ിക�
അ�വദി�െവ�് അറിയി�േമാ; ആയതിെ� വിശദമായ ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി െപ�ഷ� �ടി�ിക

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

(എ) മ��െ�ാഴിലാളി െപ�ഷ� വാ�� എ� െതാഴിലാളിക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് ന��� െപ�ഷ� �ടി�ിക�േ�ാ ; എ�ി� എ� മാസെ� �ടി�ികയാണ്
വ�ി��െത�ം എ� �കയാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �ടി�ിക എ�് വിതരണം െച�െമ� വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി െപ�ഷ� �ടി�ിക

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

(എ) മ��െ�ാഴിലാളി െപ�ഷ� ബാ�് �ഖാ�ിരം വിതരണം െച�ാനാരംഭി�തിന് േശഷം
മ�� േബാ�ഡിെ� െചറായി,  ഞാറ��, എറണാ�ളം എ�ീ ഓഫീ�ക�െട
പരിധിയി�െ�� െപ�ഷ�കാ��് െപ�ഷ� വിതരണം െച��തി� നിലവി� �ടി�ിക
ഉേ�ാ;  എ�ി�  എ� െപ�ഷ�കാ��ാണ് ഇ�ര�ി�  �ടി�ിക ഉ�െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് യഥാസമയം െപ�ഷം വിതരണം െച��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െപ�ഷ�കാ�െട േപ�ം േമ�വിലാസ�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

മ��ബ�ന�ിനിെട മരണം സംഭവി�� െതാഴിലാളിക�െട ��ംബ���� സാ��ിക
സഹായം

163.�ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മ��ബ�ന�ിനിെട മരണം സംഭവി�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ��ംബ���്
നിലവി�  സാ��ിക സഹായം അ�വദി�ാ�േ�ാ;  എ�ി�  ധനസഹായം
ലഭി��തിന് എെ�ാെ� നടപടി�മ�ളാ��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) മ��ബ�ന�ിനിെട മരണെ�� േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �തിയാ�യിെല േമ�റ��്
േദവദാസ�  എ�യാ�െട ��ംബ�ിെ� ധനസഹായ�ിനാ�� അേപ�
ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി�, സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ��െട ലം�ം �ാ�്�ടി�ിക

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

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ��െട പഠന�ിനായി ന�കി വ�� ലം�ം �ാ�് �ടി�ിക
എ�െയ�റിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത �ടി�ിക െകാ�� തീ��ാ� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) പഠനെ�ലവ് വ��ി�� സാഹചര��ി�  ലം�ം �ാ�് �ക വ��ി�ി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

മ��മാ���ക�െട നവീകരണം

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

(എ) 2014-15 സാ��ിക വ�ഷ�ി� മ��മാ���ക�െട നവീകരണ�ിനായി എ� �ക
വകയി��ി ; എ� �ക െചലവഴി� ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) 2014-15  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഏെത�ാം
മ��മാ���ക�െട നവീകരണ�ിനാണ് ഫ�് അ�വദി�ത്  ;  അവ ഏത് ജി�യിെല
ഏത് നിേയാജക മ�ല�ി� ഉ�െ��� ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�ര�ി�  ഫ�് ലഭ�മാ�വാ�  തീ�മാനി� മ��മാ���ക�െട നവീകരണ
പ�തിക�െ��ാം ഭരണാ�മതി ന�കിേയാ  ;  ഇവ ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാണ്
നട�ിലാ�ിയത് ; വ��മാ�േമാ ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഉപജീവന സഹായം

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

(എ) മ��ബ�നം സാ��മ�ാ� കാലയളവി�  മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഉപജീവന
സഹായം ലഭ�മാ��തിന്  2014-15  ബ�ജ�ി�  എ� �പയാണ്
വകയി��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ബ�ജ�ി� ഓേരാ ജി��ം അ�വദി� �ക എ� വീതെമ�് വ��മാ�ാേമാ ;
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(സി) ��ത സഹായ�ിനായി ഓേരാ മ���ാമ�ി�  നി�ം എ� വീതം അേപ�ക�
ഉ�ായി�� ; ഇതി� എ�േപ� സഹായ�ിന�ഹത േനടി ; എ� േപ��് ധനസഹായം
ലഭ�മായി ; വ��മാ�ാേമാ ?

േകരള ഫിഷറീസ് ആ�് ഓഷ�� �ഡീസ് സ��കലാശാലയിെല (�േഫാസ്) അനധിക ൃത
നിയമന��

167.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഫിഷറീസ് ആ�് ഓഷ��  �ഡീസ് സ��കലാശാലയി�  (�േഫാസ്)
ൈഹേ�ാടതി വിധി ലംഘി�് അനധിക ൃത നിയമന��  നട��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിെനതിെര എെ�ാെ� നടപടിക� ഇ� വെര സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ  ;

ഇെ��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) െകാ�ി ആ�ാനമായ സ��കലാശാലയി�  െ�ാഫസ�െട നിയമന�ിന് േവ�ി
ഫിഷറീസ് വ��ിെല ഒ� ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�� 10 േകാടിയിലധികം �പ ൈക��ിെയ�
ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി� ഇതിെനതിെര എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരിെ��ം ഇനി എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�ം വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ഇേത �ട��് ബ�.  േകരള ഗവ���  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ?

ക�൪ ഇ��നാഷണ� എയ�േപാ��് നി൪�ാണം

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

(എ) ക��  ഇ��നാഷണ�  എയ�േപാ��ിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം
�വ��ന�ളാണ് നട�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ആറ�ള വിമാന�ാവളം

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

(എ) ആറ�ള വിമാന�ാവള�ിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിമാന�ാവള�ി�� േക� അ�മതി സംബ�ി� പ� വാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി� നിജ�ിതി വ��മാ�േമാ?
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ക�� വിമാന�ാവള പ�തി

170.�ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, എ.പി.അ����ി
,, ഐ.സി.ബാല���
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� വിമാന�ാവളം യാഥാ���മാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

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

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ��തി�ളള െട��  നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ക�� വിമാന�ാവളം എ�് �ത� �വ��നം ആരംഭി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�േമാ ;

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

ക�� ഇ��നാഷണ� എയ�േപാ��് നി��ാണം

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

(എ) ക��  ഇ��നാഷണ�  എയ�േപാ��് നി��ാണം നട�� �ലം
ഉപേയാഗേയാഗ�മാ��തിന് േ�ാടക വ���  ഉപേയാഗി��തി�ം േ�ാടന��
നട��തി�ം �മ�കാര�� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ
;  അതി�േവ�ി എെ��ാം �ര�ാ �മീകരണ��  ഏ�െ���ിയി�െ��്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �ര�ാ �മീകരണ��  ഉറ�വ��ാെത േ�ാടന��  നട�ിയതിെ� ഫലമായി
സമീപവാസികളായ എ�േപ��് നാശന����ായതായി പരാതി ലഭി�ി�െ��ം
പരാതിയിേ�� എ� നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) നാശന����ായതായി പരാതി ത�വ�െട പരാതി പരിേശാധി�് എ�േപ��
ന�പരിഹാരം ന�കിെയ�ം ഓേരാ����ം എ� �ക വീതം ന�ടപരിഹാരം
ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ?

ക�� ഇ��നാഷണ� എയ�േപാ��് നി��ാണ�ിനാ�� �മി ഏെ���ൽ

172.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക�� ഇ��നാഷണ� എയ�േപാ��ിെ� നി��ാണ�ിനായി ഇതിേനാടകം എ� �മി
ഏെ���ക��ായി ;

(ബി) ആെക എ� ��ടമകളി� നി�മാണ് �മി ഏെ���ത്;
(സി) എ� ��ടമക��് ഇതിേനാടകം ന�ടപരിഹാരം ന��ക��ാെയ�ം ന�ടപരിഹാരം

ന���തിനായി എ� �ക വിനിേയാഗിെ��ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ന�ടപരിഹാര�മായി ബ�െ��് ��ടമകളാെര�ി�ം േകാടതി വ�വഹാര���
േപായി�േ�ാെയ�ം എ� ��ടമക�  ഇ�കാരം േകാടതി
വ�വഹാര�ിേല�െ��ി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇനി ആെക എ� ��ടമക�� ന�ടപരിഹാരം ന�കാ�െ��ം വ��മാ�േമാ ?

േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള�ിെ� അ����ണിക�

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള�ി�  നി�� ഏെത�ി�ം സ��ീ�ക�  റ�ാ�കേയാ,

െവ�ി���കേയാ െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം സ��ീ�ക�  ഇ�െന മാ�ം വ��ി എ�ം,  ഇതി��
കാരണെമ�ാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) എയ�േപാ��് അേതാറി�ിയി�  നി�ം ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം അറിയി�ക�
ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�കാലേ��ാണ് എയ�േപാ��് അട�ി��തിന് ഉേ�ശി��ത്?
(ഇ) എയ�േപാ��ിെ� അ����ണിക��� െട��  നടപടിക�  ���ിയായി�േ�ാ;

അ����ണിക� എ�് ആരംഭി�് എേ��് ���ിയാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) അ����ണിക�  ഉടെന ���ീകരി�് ����ിതിയി�  സ��ീസ് നട��തി�ം
അ�വെര െച�വിമാന��  സ��ീസ് നട��തി�ം ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് പീഡനെ� �ട൪�ളള ആ�ഹത�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര ജാമ��ി� വി�യ�െ�� എ�യാ�ക�
സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല േചാദ�ം െച�ലിേന�ം േപാലീസിെ� മ�്
നിലയി�� ഇടെപട�കെള�ം �ട��് ആ�ഹത� െച�ക��ായി��്
;വിശദാംശ�� െവളി���ാേമാ ;

(ബി) കേ�ാ�െമ�് േപാലീസ് േ�ഷനി�  മ��ന�ിരയായ രാജാജി നഗറിെല �ജി�്
(ജി�)  എ� �വാവിെ� ആ�ഹത�െയ �ട��്,  േപാലീസ് അേന�ഷണം
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നട�ിയി�േ�ാ  ;  േമ��റ� �വാവിെന േ�ഷനി�  മ��ി� േപാലീ�കാ�
ആെരാെ�യായി��  ;  അവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടി എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ ?

ഡി.ൈവ.എസ്.പി മാ�െട �ാന�യ�ം

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

(എ) വിരമി�ാ�  15  ദിവസം ബാ�ി നി�െ� നാല് ഡി.ൈവ.എസ്.പി മാ��് എസ്.പി
മാരായി �ാന�യ�ം ന�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ര�് േകഡ� എസ്. പി മാെര അവധിയി� �േവശി�ി�ം ര�് ഡി. ൈവ. എസ്. പി മാെര
�ലം മാ�ി�ം ��ിമമായി ഒഴി�ക�  ഉ�ാ�ിയാണ് �ാന�യ�ം ന�ിയത് എ�
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ഡി.ൈവ.എസ്.പി മാരായ രതീഷ് ���, പി.വി.  ചാേ�ാ,  ഡി.  രാേജ��, എസ്.
സന��മാ� എ�ിവ��് എസ്.പി മാരായി �ാന�യ�ം ന�ിയത് ഏത് തീയതിയിെല
സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരമാണ് ;

(ഡി) ��ത �ാന�യ�ം നട�േ�ാ� ബ�െ��വ��് വിരമി��തിന് അവേശഷി��
ദിവസ�� എ�യായി�� ; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ ?

വ�ാജ പി��ട��ാവകാശ സ��ിഫി��് ഉ�ാ�ിയ� സംബ�ി� േകസ്

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

(എ) എറണാ�ളം േതാ�ംപടി േപാലീസ് േ�ഷ�  അതി��ിയി�  �ൈണ�ഡ് ഗ�ാസ്
ഏജ�സി നട�� ��േദവ് ഗൗ�, വ�ാജ പി��ട��ാവകാശ സ��ിഫി��്
ഉ�ാ�ിയ� സംബ�ി�് േതാ�ംപടി േപാലീസ് േ�ഷനി�  ഏെത�ി�ം അറിയി�്
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതി�േമ� േകസ് രജി�� െച�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ ; േകസ് ന��
വ��മാ�േമാ?

ൈലംഗിക പീഢനേ��ക�െട എ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര രജി�� െച�െ�� ൈലംഗിക
പീഢനേ��ക�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതി� എ� േക�കളി� അേന�ഷണം ���ിയാെയ�ം എ� േക�ക� േകാടതിയി�
എ�ി�് വിചാരണ ���ിയാ�ി എ�ം വ��മാ�ാേമാ ;
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(സി) ഈ േക�ക�മായി ബ�െ��് ശി�ി���വ�, െവ�െത വി�വ�, ഇനി�ം അറ�്
െച�െ�ടാ�� �തിക� എ�ിവെര� ; വ��മാ�ാേമാ ?

േലാ��് മരണ��

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

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� േലാ��് മരണ��
ഉ�ായി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് ഏെത�ാമാെണ�ം ഏെതാെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മരണ��മായി ബ�െ��് േക�ക� രജി�� െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഓേരാ�ിെ��ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ക�േ�ഷ� സംഘ��െട ആ�മണം

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

(എ) ഈസ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഇ�വെര സം�ാന�് ക�േ�ഷ�
സംഘ��  നട�ിയ ആ�മണ�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�  റിേ�ാ��്
െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ആ�മണ�ളിൽ എ� േപ� െകാ�െ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ആ�മണ��മായി ബ�െ��് എ� �തികെള അറ�് െച�ി�െ��ം എ�
�തിക� അറ�് െച�െ�ടാ� ബാ�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ ?

മയ�മ��് ക�വട�ം ഉപേയാഗ�ം

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

(എ) നഗര��  േക�ീകരി�് മയ�് മ��് ക�വട�ം ഉപേയാഗ�ം വ�ധി� വ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മയ�മ��് ഉപേയാഗി�� ഡി.െജ.  പാ��ിക�  നിേരാധി��തി�ം പാ��ികളി�
മയ�മ��ക�  ഉപേയാഗി��ി� എ�് ഉറ�് വ���തി�ം അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിേദശ നി��ിത മയ�മ��ക�  സം�ാന�് എ��ത് തടയാൻ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

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

(എ) സം�ാന�് മയ�മ��് മാഫിയക�  സജീവമാെണ�ളള വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഇ�ര�ി�  എ� േക�ക�
സം�ാന�ാെക രജി�� െച�ി��്; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) എ� വിേദശിക� ഇ�രം േക�കളി� �തിക� ആയി��്; ഇവ�െട േപര് വിവര��
ഉ�െ�െട�� വിവരം െവളിെ���ാേമാ ?

െകാലപാതക��െട വിശദാംശം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര സം�ാന�് എ�
െകാലപാതക�� നട�ി�െ��് ജി� തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� അേന�ഷണം ���ിയായി ��പ�ം സമ��ി� േക�കെള�; ഇനി�ം �തികെള
അറ�് െച�ാ� സാധി�ാ� േക�കെള�; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ാ ആ�മണം,  മാഫിയാ ആ�മണം,  മത���,  ധനാപഹരണം ഇവ�മായി
ബ�െ��് എ� േപ� െകാ�െ��ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

നാ�കട�െ��വ�

183.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്ജാമ�വ�വ�യ�സരി�് സ��ം വീ�ി�  �േവശി�ാ�  കഴിയാെത
നാ�കട�െ��വ� എ��െ��് െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ഇ�ര�ാ��് �റ�് താമസി�ാ� വീ�ം െചല�ം ന�കണെമ�് ��ീം േകാടതി വിധി
��ാവി�ി��തായി അറിയാേമാ ;

(സി) ��ീംേകാടതി നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�  നാ�കട�െ�� ആ�െ��ാം
േപാലീസ് െചലവിന് െകാ���െ��് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ജാമ�ം ന���തിെന എതി�� േപാലീസ്,  നാ�കട�െ��തിന് േശഷം
അ�െന��വ�  താമസി��ത് എവിെടയാെണേ�ാ അവ�  ജീവി��ത്
എ�ിെനയാെണേ�ാ അേന�ഷി�ാ�േ�ാ ?

ഐ.ജി. ടി.െജ. േജാസിെനതിെര�� േകാ�ിയടി ആേരാപണം
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184.�ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.ജി.  സ��കാലാശാല�െട എ�.എ�.എം.  പരീ�യി�  േകാ�ിയടി നട�ിെയ�്
ആേരാപണ വിേധയനായ ഐ.ജി.  ടി.െജ.  േജാസ് നിലവി�  സ��ീസി�  ഉേ�ാ;

ഇേ�ഹ�ിെനതിെര സ�ീകരി� ശി�ണ നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സംഭവം അേന�ഷി� എ.ഡി.ജി.പി.  ശ�� െറ�ി�െട റിേ�ാ��ിേ�� സ�ീകരി� നടപടി
എ�ാണ്; ��ത റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േകാ�ിയടി� എ�് പറയെ��� ഐ.ജി.  ടി.െജ.  േജാസിെ� വിദ�ാഭ�ാസ
േയാഗ�തെയ�റി�ം, പി. എസ്. സി. െസല�� സംബ�ി�ം അേന�ഷണം നട�േമാ?

�.എ.പി.എ, കാ� നിയമ��െട ��പേയാഗം

185.�ീ.എളമരം കരീം
,, െജയിംസ് മാത�
,, എസ്.രാേജ��
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �.  എ.  പി.  എ.,  കാ� �ട�ിയ നിയമ��  ഉപേയാഗി�് രാ�ീയ �തിേയാഗികെള
ക�േ�െസ��് ജയിലിലട�ക�ം നാ�കട�ക�ം െച��െവ� ആേ�പം
��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിയമ��െട ഉേ�ശ���് അ��തമായി െകാ�ം �ിമിന�ക�െ�തിെര
ഉപേയാഗി�ാതിരി�ക�ം രാ�ീയ പാ��ി �വ��ക�െ�തിെര വിനിേയാഗി�ക�ം
െച��െവ� ആേ�പം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് �.  എ.  പി.  എ.,  കാ� �ട�ിയ നിയമ��െട
��വിനിേയാഗെ� �ട��് േകാടതിക��് ഇടെപേട�ി വ�ി��തായി അറിയാേമാ;

(ഡി) കാ� നിയമ�കാരം േപാലീസ് എ�� എ�ത നടപടിക� േകാടതി പി�ീട് റ�് െച�ി��്;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സി.പി.ഐ(എം) �വ��ക� വിജയെന െകാലെ���ിയ േക�്

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

(എ) ത��  മ�ല�ിെല ക��,  കാരെ�ാ�യാലി�  സി.പി.ഐ(എം)  �വ��ക�
വിജയെന ആ�.എസ്.എസ്. കാ� െകാലെ���ിയ േക�ി� �തികെള ഇനി�ം അറ�
െച�ി�ി�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീസ് ചാ�ജ് െച� േക�ി� ആെക എ� �തികളാണ് ഉ�ത്; എ� േപെര അറ�
െച�; �തിക� ആെര�ാമാണ്:
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(സി) ഈ േക�ി� െ�ഷ�� പ�ളിക് േ�ാസിക��െറ നിയമി�ണെമ� ആവശ��ിേ��
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��വ�  �തികെള�ം അറ� െച� ��പ�ം സമ��ി�ാ�  അടിയ�ിര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

എസ്.സി/എസ്.�ി അേ�ാസി�ീസ് ആ�് �കാരം രജി�� െച� േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം എസ്.സി/എസ്.�ി അേ�ാസി�ീസ് ആ�് �കാരം
എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��ം ഇതി� എ� േക�കളിേ�� ചാ�ജ് ഷീ�്
ന�കിയി�െ��ം എ� �ക ന�പരിഹാരമായി ന�കിയി�െ��ം ജി� തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��വെര േപാലീസ്
പീഡി�ി��മായി ബ�െ��് എ� സംഭവ�� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് ജി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇതിേ�� എ� നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

അമിത പലിശ ഈടാ�� നിേരാധന നിയമ�കാര�� േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം അമിത പലിശ ഈടാ�� നിേരാധന നിയമ�കാരം
എ�� േക�ക�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത േക�കളി� ഉ�െ��വ�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇതി� അറ�് െച�െ�ടാ��വ�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ ?

�ീ. എ. �നി� രാജിെ� �േമാഷ�

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

(എ) ആല�ഴ എ�് എ�്.  ഡ��-1, സി.  ബി.  സി.  ഐ.  ഡി.  എസ്.  ഐ.  �ീ.  എ.  �നി�
രാജിെന ഡി. പി. സി. ലി�ി� ഉ�െ���ണെമ� അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത അേപ� ൈകകാര�ം െച�� ഫയലി�  (നം.  897225/എ3/14/ആഭ��രം)
തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ ;

(സി) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലിെ�,  �ീ.  എ.  �നി�  രാജിെന �േമാ�്
െച�ണെമ� അ��ലമായ വിധി ഉ�ായി��തിനാ�ം വിജില�സ് േക�ി� വിചാരണ
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ഇ�വെര ആരംഭി�ാ�തിനാ�ം മ� ശി�ണ നടപടിക� ഒ�ം �ീ. എ. �നി� രാജിന്
എതിെര നിലവി�  ഇ�ാ�തിനാ�ം അേ�ഹെ� ഡി.പി.സി.  ലി�ി�  ഉ�െ���ി
�േമാഷ� ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

കാ� - ആ�്

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

(എ) േകരള�ി� കാ� - ആ�് �കാരം എ� േപ�െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�െവ� ജി�
തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ലി�ി� എ� െപാ� �വ��ക� ഉ�െ��ി��്;
(സി) ജ�ിസ് രാം�മാ�  ക�ി�ി�െട ��പി�  പരാതി വ�തിെ� അടി�ാന�ി�  എ�

േക�ക�  പി�വലി�വാ�  ക��ി നി�േ�ശി�െവ�ം ഓേരാ ജി�യി�ം എ� േപ�
വീതെമ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒ��ാലം, െഷാ���, �ീ���രം േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി� എ� േപ�െ�തിെര
കാ� �മ�ക��ാെയ�ം അവരി�  എ� െപാ� �വ��ക�  ഉെ��ം അവ�
ആെര�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇവയി�  ജ.  രാം�മാ�  ക�ി�ി�െട ��ാെക പരിേശാധന�് വിേധയമാ�െ�� എ�
േക�കളാണ് ഉ�െത�ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(എഫ്) ഇതി�  ജ.  രാം�മാ�  ക�ി�ി എെത�ി�ം േക�ക�  പി�വലി�ാ�  നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ ; എ�ി� അവ എെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ജി) ഇ�കാരം പി�വലി�ി�െ��ി�  ജ.രാം�മാ�  ക�ി�ി�െട ജ�െ��ിെ� പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ;  നിലവി�  ��ത ക�ി�ി ��ാെക െപ�ഡി�് ഉ�തായി വിവരം
ലഭ�മാേണാ; വ��മാ�ാേമാ ?

വനിതാ എം.എ�.എ. മാ� ന�കിയ പരാതി

191.�ീ.എ.െക.ബാല�
,, പി.�ീരാമ���
,, െക.�േരഷ് ���്
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതാ എം.എ�.എ.മാ� ത���് ചിലരി� നി�ം മാനസിക�ം ശാരീരിക�മാ��ായ
�ര�ഭവ�� സംബ�ി�് േപാലീസ് േമലധികാരി�് ന�കിയ പരാതികളി� േപാലീസ്
േമലധികാരി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  േ�ാസിക�ഷ�  ഡയ��  ജനറലി�  നി�ം നിയേമാപേദശം
േത�ക��ാേയാ;  ലഭി� ഉപേദശം എ�ായി��;  ഇത് ��ീംേകാടതി�െട ഏ��ം
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ഒ�വിലെ� വിധി ��ാവ���് എ�േ�ാളം നിര��താണ് ?

ബാ� േകാഴ ��ം .

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

(എ) സം�ാനെ� ബാ�ക�  �റ���ം അട�����ം സംബ�ി� നയ��െട�ം
നടപടിക�െട�ം ഭാഗമായി നട�തായി ഉ�യി�െ�� ആേരാപണ��
എെ��ാമായി��;

(ബി) ബാ�  േകാഴ ���ി�  ആേരാപണ വിേധയരായ മ�ിമാ�  ആെരാെ�;  ഓേരാ
മ�ിമാെര�റി�ം ഉ�യി�െ�� ആേരാപണ�� എെ�ാെ�യായി��;

(സി) ആേരാപണ�െള�ാം അേന�ഷണ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� അ� സംബ�മായ
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി എ� േപ� േചാദ�ം െച�െ��;  അതി� മ�ിമാ� എ�;

അ�ാ�വ� ആെരാെ�; എ� ശ�േരഖക� അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ���് ലഭി�;

(ഇ) െതളി�ക�  േശഖരി��തിെ� ഭാഗമായി എ� െറ��ക�  നട�ക��ായി;
വിശദമാ�ാേമാ?

ബാ� േകാഴ അേന�ഷണം

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

(എ) ബാ� േകാഴ അേന�ഷണം നട�� വിജില�സ് വിഭാഗം, മ�ിമാ��ം ഉേദ�ാഗ���ം
ബാ�ടമക�  േകാടിക�  ന�കിയതായി പറയെ���തിെ� വിശദാംശ��
േരഖെ���ിയതായ ബാ� േഹാ��സ് ഓേണ�് അേസാസിേയഷെ� കണ�് ��കം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ബാ�ടമയി�  നി�് പിരിെ��� പണം ആ�െ��ാം എവിെടെയ�ാം െവ�്
ന��ക��ായി�െ��തി�� െതളി�ക�  ��ത കണ� ��ക�ി�  നി�ം
മന�ിലാ�ാ��താെണ�് ബി� രേമശിെ� െമാഴി ഉ�ായി��േവാ;

(സി) എ�ി�  ��ത കണ�് ��കം ക�ഡിയി�  എ���തി�ം പരിേശാധി��തി�ം
ത�ാറാകാതി��തിെ� കാരണം െവളിെ���ാേമാ?

�തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

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

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  �ട�വാ�
തീ�മാനെമ��ി�ളളത് ; വിശദമാ�ാേമാ ;
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(ബി) ഇതിനായി �ൻഗണന�മം നി�യി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഏ� വിധമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നഗ�രി� േപാലീസ് േ�ഷ� അ�വദി���മായി ബ�െ�� നടപടി�മ�� ഇേ�ാ�
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

�തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക� അ�വദി�തിെ� മാനദ���

195.�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  അ�വദി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  �തിയതായി അ�വദി�തിെ� മാനദ���  എെ��ാം;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള പഠന�ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ മാനദ���
ത�ാറാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ പഠന��  നട� കഴി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  നാ�ിക മ�ല�ിെല
െപരിേ�ാ�കരയി� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ� അ�വദി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ബാ� േകാഴേക�കളിെല അേന�ഷണം

196.�ീ.െക.െക.ജയച��
,, െക.രാധാ���
�ീമതി.െക.െക.ലതിക
�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ� േകാഴ േക�കളിെല അേന�ഷണ സംഘ�ിെ� കെ���ക� വിശദമാ�ാേമാ;

ആ�െട േന�ത��ി� ആെര�ാമാണ് അേന�ഷണം നട�ിയി��ത്;
(ബി) ��ിയ ബാ�ക�  �റ�ാ�  ധനകാര�മ�ി ൈക�ലി വാ�ിെയ� ആേരാപണം

സംബ�ി�് ക�ിക് െവരിഫിേ�ഷനി�  എെ��ാം
നിഗമന��െടയടി�ാന�ിലായി�� മ�ിെയ ഒ�ാം �തിയാ�ി േകസ് രജി��
െച�ി��ത്;  �ട��� അേന�ഷണേ��ം,  േകാഴ വാ�ിയതാ�� െമാഴി�െട
അടി�ാന�ി�� ശാ�ീയ പരിേശാധനാ ഫലം സംബ�ി�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എൈ�സ് ൈലസ��ക�  ���ാ�  എൈ���ി ൈക�ലി വാ�ിെയ�്
ആേരാപി�െകാ�� െസ.164  േ��്െമ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ക�ിക്
െവരിഫിേ�ഷ�  നട�ി എഫ്.ഐ.ആ�  രജി��  െച�ി��ായി��േവാ;  ഇെ��ി�
കാരണം െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) േമ��റ� ആേരാപണ�െള�റി�് അേന�ഷി�േ�ാ�  മ�ി �ാന�ളി�  നി�്
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മാ�ി നി��ണെമ�് അേന�ഷണ സംഘം ആവശ�െ��ി��ായി��േവാ;

അേന�ഷണഘ��ി�  മ�ി�ാന�് നി�് മാറി നി��ാ�  ഇ�വേരാ�ം �ഖ�മ�ി
ആവശ�െ��ി��ായി��േവാ;

(ഇ) ആേരാപിത�  മ�ി�ാന�ളി�  �ട��തിനാ�  അേന�ഷണസംഘം
��ിലട�െ��എ� ആേ�പം ഉ�ായി�േ�ാ എ� വ��മാ�ാേമാ?

ജനകീയ �േ�ാഭ���േനെര േപാലീസ് നടപടി

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ജനകീയ �േ�ാഭ���് േനെര എ�
േപാലീസ് ലാ�ി�ാ�ജ്, ടിയ� ഗ�ാസ് െഷ� �േയാഗം, ജല പീര�ി �േയാഗം എ�ിവ
നട�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ്,  ജന�തിനിധികേളാട് അപമര�ാദയായി െപ�മാറിയേതാ ജന�തിനിധികെള
മ��ി�േതാ ആയ എ� പരാതിക� ലഭി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി�  െപാ�നിര�ി�  �കടനം നട�ിയ എ� േപ�െ�തിെര
േകെ���ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ിക ജാതി പ�ിക വ���ാ�െ�തിെര�� അതി�മ��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര െഷഡ��ഡ് കാ�്സ്
ആ�ഡ് െഷഡ��ഡ് ൈ��് (�ിവ�ഷ� ഓഫ് അേ�ാസി�ീസ് ) ആ�് 1989 �കാരം
രജി�� െച� േക�ക� എ�യാണ്;

(ബി) രജി��  െച�െ�� ആെക േക�കളി�  േകാടതിയി�  ��പ�ം ന�കിയി�ി�ാ�വ
എ�യാണ് ;

(സി) അേന�ഷണം ���ിയാ�ിയി�ി�ാ� േക�ക� എ�യാെണ�ം അതി� ഒ� വ�ഷ�ം
ര�് വ�ഷ�ം അതി� ��ത�ം പി�ി� േക�ക� എ�യാെണ�ം െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) തീ�മാനമാകാ� േക�കളി� എ�േപെര അറ�് െച�വാ� ബാ�ി��് ;
(ഇ) ��ത േക�കളി� �ീക��ം ��ിക��ം േനെര നട� അതി�മ�� എ�െയ�ം

െകാലപാതക��, �ീപീഡന��, ബലാ�ംഗ��  ഏ�ിവ ഏ� വീതെമ�ം
വ��മാ�േമാ ?

�േണരി അ�മം

199.�ീ.സി.േമായി� ��ി
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
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,, പി.ഉൈബ��
,, വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േണരി അ�മ സംഭവ�െള സംബ�ി�് സം�ാന ന�നപ� ക�ീഷ� ഏെത�ി�ം
റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിേ��� സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �േദശ�് ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�െ�ടാതിരി�ാ�ം,
സമാധാനാ�രീ�ം നിലനി��ാ�ം �േത�കം �� െച��േമാ?

ശി�ാ കാലാവധി ���ിയാ�ിയ തട�കാ�െട േമാചനം

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

(എ) സം�ാന�് ശി�ാ കാലാവധി ���ിയാ�ിയി�ം ജയി�കളി�  കഴി��
തട�കാ�േ�ാ ;ഉെ��ി� എ� േപ� എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇവെര േമാചി�ി��തി�� തട��� എെ��ാം;
(സി) ശി�ാ കാലാവധി ���ിയാ��വ�െട പ�ിക ���റായി ത�ാറാ�ി യഥാസമയം

ഇവെര േമാചി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ശി�ാ കാലാവധി ���ിയാ�ിയ തട�കാെര യഥാസമയം േമാചി�ി��
സം�ാനമായി േകരളെ� മാ�ാ�  പര�ാ�മായ നയം �പീകരി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ;

േപാലീസ് മ��നം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം ഇ�വെര സം�ാന�് പ�ികജാതി/പ�ികവ��
ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െ��വ��് േപാലീസി� നി�ം മ��നേമ� എ� സംഭവ��
റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേത�ട��് എ� േപാലീ�കാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് കല�േറ�് ഉപേരാധം നട�ിയവ�െ�തിെര�� േകസ്

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

(എ) വയനാട് ജി��് ര�ാ പ�തി �ഖ�ാപി�ണെമ�ാവശ�െ��്  11.5.15  �  വയനാട്
കല�േറ�് ഉപേരാധം നട�ിയ സി.പി.ഐ.(എം)  �വ��കെര േപാലീസ്
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അറ�െച�ക��ാേയാ;  എ�ി�  എ� േപെര;  ഏത് സമയ�്;  ഇവ�െ�തിെര
ഏെത�ാം �����് േകെസ��;

(ബി) അറ�് െച�െ�� എ� േപെര േകാടതിയി�  ഹാജരാ�ക��ായി;  അതി�  എ�
�ീക� ഉ�ായി��; ഇതി� എ� േപ� റിമാ�ഡ് െച�െ��; ഏത് േകാടതിയി� എ�
േപെര ഏത് സമയ�ാണ് ഹാജരാ�ിയി��ത്;

(സി) അറ�് െച�െ��വെര േകാടതിയി�  ഹാജരാ��തിനിടയി�  ഭ�ണ�ം െവ��ം
ന�കാതി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) റിമാ�് െച�െ�� �ീകെള ജയിലി� എ�ി�ത് ഏത് സമയ�ായി��; ഇതിനിടയി�
�ീക��് െവ��ം ഭ�ണ�ം ന��ക��ാേയാ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് വ��ിെ� നവീകരണം .

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര�� ഓേരാ വ�ഷ�ം
സം�ാന�് േപാലീസ് വ��ിെ� നവീകരണ�മായി ബ�െ��് എ� �ക
െചലവായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത �ക ഉപേയാഗി�് ഓേരാ വ�ഷ�ം നട�ിയ നവീകരണ�വ��ന��
എെ��ാമായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ൈസബ� ���ത���

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര െമാൈബ�  േഫാ�
��പേയാഗ�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ
;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  െഫ�സ് ��ിെല വ�ാജ െ�ാൈഫ�, ഇ��െന�് ��പേയാഗം
�ട�ിയവ�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��് ;

(സി) ൈസബ�  ���ത��മായി ബ�െ��് ഈ കാലയളവി�  അതീവ ��തരമായ എ�
േക�ക� രജി�� െച�ി��്;

(ഡി) േമ��റ� േക�കളിൽ��പ�ം സമ��ി�െ��വ എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര �മിന� ���ിന് നടപടി

205.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം ഇ�വെര എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�
�മിന� ���ിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ���േട�ം റാ�് അ�സരി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവരി�  പിരി�വിട�, സെ��ഷ�, �ലംമാ�ം എ�ിവ�് വിേധയരായവ�  എ�
വീതമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് ക�ഡിയി�നി�ം വി�യ�വ� ആ�ഹത� െച� സംഭവം

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം, േപാലീസ് ക�ഡിയി�നി�ം വി�യ� എ� േപ�
ആ�ഹത� െച�തായി റിേ�ാ��് െച�െ��ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇത് ആെര�ാമാെണ�ം ഏെതാെ� േപാലീസാണ് ക�ഡിയി�  എ��ത് എ�ം
�േത�കം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം പരാതിക�  ലഭി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  വിശദാംശം
െവളിെ���ാേമാ?

��ാ- മാഫിയാ ആ�മണ��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര ��ാ-  മാഫിയാ
ആ�മണ��മായി ബ�െ��് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ� േപെര അറ�് െച�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി�  ��ാ-  മാഫിയാ അ�മണ���് ഇരയായവ�െട എ�ം
എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

അഭിലാഷ് വധം

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

(എ) കാ��ാട് േഹാ����് മീനാ�ീസ് കട�റെ� അഭിലാഷിെ� വധം സംബ�ി�
ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അേന�ഷണം ���ീകരി�് ��പ�ം എ�് സമ��ി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) അഭിലാഷിെ� ��ംബെ� സാ��ികമായി സഹായി��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ ?
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ആല�ഴ സായി േക��ിെല ആ�ഹത�

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

(എ) ആല�ഴ സായി േക��ി�  ഉ�ായ ആ�ഹത�െയ�റി�ം ആ�ഹത�ാ
�മെ��റി�ം ആഭ��ര വ��് അേന�ഷി��േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) സമ�മായ അേന�ഷണം നട�ി ���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;

വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഒ�െ�� �ല�് �ിതിെച�� സായി േഹാ�ലിെ� �ര��് ആഭ��ര വ��്
എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

നി�ഭയ േകരളം �ര�ിത േകരളം

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

(എ) �ീ �ര��ായി ആവി�രി�  "നി�ഭയ േകരളം �ര�ിത േകരളം  "പ�തി�െട
വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി എ� �ക െചലവ് വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത് ; ഇതിനകം
എെ��ാം കാര����ായി എ� �ക െചലവഴി�ി��്;

(സി) ��ത പ�തി �ഖ�ാപി�തിന് േശഷം �ീക�െ�തിെര��ായ ആ�മണ��/
പീഡന��/ ബലാ�ംഗ�� എ�ിവ എ� വീതമാണ് ;

(ഡി) �ീധന�ിെ� േപരി�  െകാ�െ�� �ീക�  എ�യാണ്  ;  ബലാ�ംഗ��െട�ം
പീഡന��െട�ം ഫലമായി ആ�ഹത� െച�കേയാ െകാ�െ��കേയാ െച� േക�ക�
എ�െയ�് െവളിെ���േമാ ?

നി�ഭയ േകരളം, �ര�ിത േകരളം പ�തിക�

211.�ീ.വ��ല കഹാ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിഷ�  676-�  ഉ�െ���ി നി�ഭയ േകരളം,  �ര�ിത േകരളം എ�ീ പ�തിക�
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇത് വഴി നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) പ�തിക�െട �പേരഖ ത�ാറാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
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(സി) പ�തിക� സമയബ�തിമായി നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�േമാ?

പരിയാരം േപാലീസ് േ�ഷനിെല എസ്.ഐ.െ�തിെര�� ആ�മണം

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

(എ) ക�� ജി�യിെല പരിയാരം േപാലീസ് േ�ഷനിെല എസ്.ഐ.  രാജെന മണ�മാഫിയ
സംഘം ആ�മി� േകസി�  �തികെള കെ���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത് ; ഇ�വെര എ� �തികെള അറ� െച� ; എ� �തിക�െ��ാണ്
കണ�ാ�ിയി��ത് ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) മണ� മാഫിയ�െട ആ�മണ�ി� ��തരമായി പരിേ��് ആ�പ�ിയി� കഴി��
എസ്.ഐ.-�് എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് ന�കിയി��ത് ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(സി) മണ�മാഫിയെയ േനരിടാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്
വിശദമാ�േമാ ?

േസാളാ� അേന�ഷണം

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

(എ) േസാളാ� ത�ി�് േകസേന�ഷണ�ിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ േകസ് അേന�ഷി�� �ഡീഷ�� അേന�ഷണ ക�ീഷ� എ�ാണ് നിലവി� വ�ത്;
എ�കാലം െകാ�് നടപടി ���ിയാ�ണെമ�ാണ് സ��ാ�  നി�േ�ശ��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) േസാളാ�േകസി� വ��ിെ� കണ��കാരം എ� �തിക� ഉ�്;  ഇവ� ആെരാെ�;

വിശദമാ�േമാ ?

�ീ� ക�ാ�സ് േസഫ് ക�ാ�സ് പ�തി.

214.�ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, അ�വ� സാദ�്
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി �േഖന െെകവരി�ാ�േ�ശി�� ല���� വിശദമാ�ാേമാ ?
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(സി) ��  -  േകാേളജ് ക�ാ��കെള ലഹരി വി��മാ�ാ�  എെ��ാം കാര��ളാണ്
പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത് ?

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

േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി

215.�ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, എ.പി.അ����ി
,, േതറ�ി� രാമ���
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ ;

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

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

നിയമസഭാ സാമാജികരി� നി�് ലഭി� പരാതികൾ

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

(എ) ധനമ�ിസം�ാന ബ�ജ�് അവതരി�ി��െത� നിലപാടിെ� ഭാഗമായി
13.03.2015-ന് നിയമസഭയി� �തിേഷധി� �തിപ� അംഗ�െള ചില �.ഡി.എഫ്.
എം.എ�.എ.  മാ�ം വാ�് ആ�് വാ��ം മ��ി�ക�ം അപമാനി�ക�ം െച�െവ�്
കാണി� സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�് ഏെത�ാം നിയമസഭാ സാമാജികരി� നി�്
പരാതി ലഭി�ി��് ;

(ബി) എം.എ�.എ.  മാരി�  നി�് ലഭി� പരാതികളിേ��  ഡി.ജി.പി.  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഏെത�ാം പരാതികളി�  എഫ്.ഐ.ആ�. രജി��  െച�് അേന�ഷണം
നട�ക��ാെയ� വിശദമാ�േമാ ?

േസാളാ� ത�ി�മായി ബ�െ�� േക�ക�

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

(എ) സം�ാന�് േസാളാ�  ത�ി�മായി ബ�െ��് നിലവി�  എ� േക�ക�  ചാ��്
െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ; ��ത േക�ക�െട �േരാഗതി വിവരം വ��മാ�ാേമാ
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?

ജനൈമ�ി േപാലീസ് പ�തി

218.�ീ.പാേലാട് രവി
,, പി.എ.മാധവ�
,, ടി.എ�. �താപ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനൈമ�ി േപാലീസ് പ�തി കാര��മമായി നട�ാ��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആ��ണം െച�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി സംബ�ി�് പഠനം നട��തിന് ആെരയാണ്
�മതലെ���ിയി��ത്; പഠന റിേ�ാ��് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  ��ത റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശകളിേ��  സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടി
എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ?

കവ�� േക�ക�െട വിവരം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര എ� കവ��ക�ം
ഭവനേഭദന��ം റിേ�ാ��് െച�െ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ; ഇതി� ജി� തിരി��
വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതി� എ� േക�കളി� ഇനി�ം �തികെള പിടി�ടാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� േക�കളി� േമാഷണ �ത�ക� ഇനി�ം കെ��ാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഈ കാലയളവി� അന�സം�ാന�ളി� നി�� േമാ�ാ��ം േമാഷണ സംഘ��ം
സം�ാന�് എ� േമാഷണ��ം കവ��ക�ം നട�ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ  ;

ഇതി� എ� േക�കളി� േമാ�ാ�െള ഇനി�ം പിടി�ടാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഡ��ി സമയ�� ലഹരി ഉപേയാഗം

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

(എ) മദ��ി�ം ലഹരി പദാ�����ം വിേധയരായി ഡ��ി�് ഹാജരായതിന് ഈ വ�ഷം
േപാലീസ് േസനയി�� എ� േപ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�െവ�് ജി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) മദ��ം ലഹരി മ��ക�ം ഉപേയാഗി�് ഡ��ി�് ഹാജരാ��ിെ��റ�ാ�ാ� സ�ീകരി�
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നടപടി എെ��ാമാണ് ;
(സി) മദ�പി�ം ലഹരി മ��ക�  ഉപേയാഗി�ം ഡ��ി�െ��ിയവ�െട േപരി�  നടപടി

എ��ാ� േമലധികാരിക�െട ആ�െടെയ�ി�ം േപരി� ശി�ാനടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

ന�ിംഗ് റി��്െമ�് ത�ി�്

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

(എ) ന�ിംഗ് റി��്െമ�് ത�ി�് േകസിെല �തി�ം ��വാളി�െമ�് ആേരാപി�െ���
�ീ.ഉ��് വ��ീ�ം േകാ�യെ� ആ�യ ചാരി�ബി� ��ം ത�ി��ായി�� ബ�ം
അേന�ഷി�ി�േ�ാ വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ��ിന് �ീ.ഉ��് വ��ീസി�  നി�ം ലഭി� സാ��ിക സഹായം
എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ ?

അനീഷിെ� മരണ�മായി ബ�െ�� അേന�ഷണം

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

(എ) ��ി��  �� അധ�ാപക� അനീഷിെ� മരണ�മായി ബ�െ�� അേന�ഷണം ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ആ�െ��ാം എതിെര േകസ് രജി�� െച�ി��്; ആെരെയ�ി�ം
അറ�് െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) �തികെള കെ���തി�  േപാലീസ് തിക� പരാജയമാെണ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) അേന�ഷണം ഊ��ിതമാ�ി ���ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

രാ�ീയ സംഘ�ന��ം വ��ീയ കലാപ��ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം സം�ാന�് എ� രാ�ീയ സംഘ�ന�ൾ
ഉ�ായി��്; എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;എ� േപെര അറ�് െച�ി��്;ജി�
തിരി�� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത സംഘ�ന�ളി� എ�േപ�  െകാ�െ��ി��്;  അവ�െട രാ�ീയ ബ�ം ജി�
തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര സം�ാന�് എ� വ��ീയ
കലാപ��  ഉ�ായി��്;എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;  എ�േപെര അറ�്
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െച�ി��്; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വ��ീയ കലാപ�ളി�  എ�േപ�  െകാ�െ��ി��്;ജി� തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

രാ�ീയ െകാലേ��ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം ഇ�വെര സം�ാന�് രാ�ീയ �വ��ക�
െകാലെച�െ�� എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��ം ഏെത�ാം തീയതികളി�
എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േക�ിേ��ം അേന�ഷണ �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�  �ധാന �തികെള ഇനി�ം അറ�് െച�ാ� േക�ക�  ഉെ��ി�
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��പ�ം േകാടതിയി� സമ��ി�വ എ�;

(ഇ) ഇതി� �േത�ക അേന�ഷണ സംഘെ� ഏ�െ���ി അേന�ഷണം നട�ിയ േക�ക�
ഏെത�ാം; വിശദമാ�ാേമാ?

�മസമാധാന രംഗെ� േന��ൾ .

225.�ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, െക.അ�ത�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് �മസമാധാന രംഗ�് േകരളം േദശീയ തല�ി�
ഉ�ത�ാന�് എ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത േന�ം ൈകവരി�വാ� എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� റിേ�ാ��ക�േട�ം സ�േ�ക�േട�ം വിശദാംശ�� എെ��ാമാണ്;
(സി) �മസമാധാന രംഗ�് ��ത� േന��� ൈകവരി�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� �േബര

226.�ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, എ.പി.അ����ി
,, പി.എ.മാധവ�
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,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓ�േറഷ� �േബര �വ��ി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓ�േറഷ� �േബര �േഖന എെ��ാം ല���� ൈകവരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
(സി) അനധി�ത പണമിടപാട് �ാപന��െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� എെ��ാം

കാര��ളാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഓ�േറഷ�  �േബര �ാവ��ികമാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;
വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഉ�ഭാഷിണി ഉപേയാഗം

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

(എ) സം�ാന�് ഉ�ഭാഷിണി ഉപേയാഗം സംബ�ി�് സ��ല�  �റെ��വി�ി�േ�ാ;

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ��ത സ��ലറിെല വ�വ�ക�
പാലി��െ��് ഉറ�വ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വ�വ�കളി�  നി�ം ആെരെയ�ി�ം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ച�േബാസ് വധേ�സ്

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

(എ) ച�േബാസ് വധേ�സിെല �തിയായ നി�ാമിെനതിെര�� േകസ് അേന�ഷണം
ഏ�ഘ�ംവെരയായി; േകസിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി എെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ടി േക�മായി ബ�െ��്,  ഡി.ജി.പി.  ന�കിയ പരാതി �കാരം,  നിയമ െസ��റി�െട
�പാ�ശ �കാരം ��് േപെര േ�ാസിക��് െച�ാ�  േപാ�� എ� വാ��
ശരിയാേണാ;  എ�് മാനദ�ം വ�ാണ് ��് േപെര േ�ാസിക��് െച�വാ�
േപാ��ത്; വിവരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ന�കിയ നിയേമാപേദശ�ിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� വ��ക�  �മ�ിയാണ് േകസ് ഫയ�  െച�ാ�  േപാ��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഡി.ജി.പി.  ബാല���ണ�ം േക�ി� �തിയായ നി�ാമിെന ര�ി�ാ� �മി�തായി
ആെര�ി�ം പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;  ടി പരാതിയി�  എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�;

വിശദമാ�േമാ?
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കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഷാ�� ഹമീദിെ� മരണം .

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  പ�ി�ര ��ട് സ�േദശി�ം ഉ�മ ക�ം�ള�് വാടക
ക�ാ�േ��ി� താമസ�ാര�മായ ഷാ�� ഹമീദ് അ�മ�ി� മരി�ക�ം സേഹാദര�
ബാ�ഷ ��തരമായി പ�േ���ക�ം െച� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

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

(സി) �തികളായി��വ��് ഏെത�ി�ം രാ�ീയ പാ��ിക�മാേയാ സംഘടനക�മാേയാ
ബ��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �േദശ�് ക�തി��ി കലാപം ഉ�ാ�ക എ� �ഡ ഉേ�ശം േമ� െകാലപാതക�ിെ�
പി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

�ിമിന� േക�ക� പി�വലി��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര നിരാേ�പപ�ം ന�കി
പി�വലി� �ിമിന� േക�ക�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി പരിഗണനയി�� േക�ക�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിജില�സ് േകാടതി�െട പരിഗണനയി�� എ� േക�ക�  പി�വലി��തിന്
നിരാേ�പപ�ം ന�കിയി��്;

(ഡി) ഏെത�ാം േക�കളാണ് ഇ�ര�ി�  പി�വലി��തിന് നിരാേ�പപ�ം
ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� നിരാേ�പപ�ം ന�കിയ േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  വിവിധ
േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  രജി��  െച�ി���ം േകാടതിയി�  ��പ�ം
ന�കിയി���മായ എ� േക�ക�  പി�വലി��തിന് സ��ാ�  നിരാേ�പപ�ം
ന�കിയി�െ��് േപാലീസ് േ�ഷ� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?
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പ�ികജാതി വിഭാഗ��� േനെര നട�� അതി�മ��

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

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ��െ�തിെര നട�� അതി�മ�� തടയാ�� സം�ാന - ജി�ാ
േമാണി�റിങ് സംവിധാന��  േവ� രീതിയി�  �വ��ി�ാ�തിനാ�  ��ത
വിഭാഗ���്��ി��ക� ഉ�ാ��തായ ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േമാണി�റിങ് സംവിധാനം േവ� രീതിയി�  �വ��ി�ാ�� �ലം േപാലീസ്
അേന�ഷണം അ�ിമറി�െ��ക�ം �തിക�  ശി�ി�െ�ടാതിരി�ക�ം െച��ത്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

(സി) പ�ികജാതി വിഭാഗ��� േനെര നട�� അതി�മ�� തട��തി�ം അവ��് നീതി
ലഭി��തി��� മാനദ���  പാലി��െ��് ഉറ� വ���തി�ം
അടിയ�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ���ാ�െ�തിെര�� ആ�മണം

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം പ�ികജാതി-പ�ികവ��
വിഭാഗ�ി�െ��വ�  ആ�മി�െ�� എ� േക�ക�  റിേ�ാ��്
െച�ി�െ��്അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഇതി�  എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��ം എ� േക�കളി�  ��പ�ം
സമ��ി�ി�െ��ം െവളിെ���േമാ ;

(സി) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� സ�ദായ�ാ�  ആ�മി�െ��കേയാ പീഡി�ി�െ��കേയാ
െച�� േക�കളി�  നിയമാ�സരണം കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി നടപടിക�
സ�ീകരി��തി� വീ�വ���താ�� പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി�  കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി നടപടിക�  ���ിയാ��തി�  വീ� വ���
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാേ�ാ�ി, വാഴ�ാട്, കരി�� േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി� സംഘടിത േമാഷണം

234.�ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല െകാേ�ാ�ി, വാഴ�ാട്, കരി�� േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി� 2014,

2015  വ�ഷ�ളി�  എ� േമാഷണ��  നട�ി�െ��ം ഏെത�ാം ൈ�ം ന�റി�
എ� േക�് രജി�� െച�ി�െ��ം ഉളള വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� ഏെത�ാമാണ് െതളിയി�െ��ി��ത്; എ� �തികെള പിടി�ടിയി��്;
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(സി) സംഘടിത േമാഷണം �ട��യായി നട��ത് ക�പിടി��തിന് �േത�ക അേന�ഷണ
സംഘെ� നിയമി�േമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ��് േനെര നട� അതി�മ��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം ഇ�വെര പ�ികജാതി/പ�ികവ��
വിഭാഗ�ി�െ��വ��് േനെര നട� അതി�മ��  സംബ�ി�് എ� പരാതിക�
ലഭി� ; എ� േക�ക� രജി�� െച� ; എ� േപ� �തികളായി��്; ഇതി� എ� േപ�
ഇനി�ം അറ�് െച�െ�ടാ��്  ;  വ��മാ�ാേമാ  ;  ഇതിെ� ജി� തിരി�� വിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ കാലയളവി� പ�ികജാതി/ പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വനിതക��് േനെര നട�
അതി�മ��  സംബ�ി�് എ� പരാതിക�  ലഭി�  ;  എ� േക�ക�  രജി��
െച�ി��്; എ� േപ� �തികളായി��് ; എ� േപ� അറ�് െച�െ�ടാ� ബാ�ി��്;
ജി� തിരി�് വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി� പ�ികജാതി/ പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വനിതക��ം ��ിക��ം
എതിെര�� ൈലംഗിക അതി�മ�� സംബ�ി� എ� പരാതിക� ലഭി�ി��് ; എ�
േക�ക�  രജി��  െച�ി��്  ;  എ� േപെര അറ�് െച�ി��്  ;  ജി� തിരി��
വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ�െ�തിെര ആ�മണം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ഇ�വെര സം�ാന�് പ�ികജാതി/പ�ികവ��
വിഭാഗ�ി�െ�� എ� േപ� ആ�മി�െ��ക��ായി;

(ബി) എേ�പ� െകാല െച�െ��ക��ായി;
(സി) എ�േപ� ആ�ഹത� െച�ക��ായി; ആയതി� �ീക� എ�; വ��മാ�ാേമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

237.�ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.െക.അജിത്
,, ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എ� വിദ�ാലയ�ളി� �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി നട�ാ�ിയി��്  ;  ��ത
പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �തിയ അ��യന വ�ഷ�ി� എ� ��കളിേല�് �ടിയാണ് ഈ പ�തി വ�ാപി�ി�ക ;

അതിനായി എ� �ക അ�വദി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ ;

(സി) ��തപ�തിയിെല വിദ�ാ��ിക��് ന�ിവ�� ആ��ല���  എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  െമാ�ം എ� വിദ�ാ��ികെള ഈ പ�തി�
ഉ�െ���ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ ?

പ��� ഹ�ീം വധേ��ി� സി.ബി.െഎ. അേന�ഷണം

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

(എ) ഏെത�ാം സാഹചര��ളിലാണ് സം�ാന സ��ാ�  ഒ� േകസ്
സി.ബി.െഎഅേന�ഷണ�ിനായി �പാ�ശ െച��ത് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇേ�ാ� എ� േക�ക� സി.ബി.െഎ അേന�ഷണ�ിന് വി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) പ��� ഹ�ീം വധേ��് സി.ബി.െഎഅേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ ;

വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  റഫ�  െച� എ� േക�ക�  ഇനി�ം സി.ബി.െഎ ഏെ���ാ��്  ;

വ��മാ�ാേമാ?

മാേവായി�് ഭീഷണി േനരിടാ� ക�� പ�തികൾ

239.�ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, �ഡി �യിസ്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാേവായി�് ഭീഷണി േനരിടാ�  എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്
ത�ാറാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി �േത�ക േപാലീസ് േസന �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(സി) ഇ�ാര��ി� എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഭീഷണി േനരിടാ� ജാ�താ സമിതിക�െട �വ��നം കാര��മമാ�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം?
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മാേവായി�് �വ��നം

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

(എ) മാേവായി�് �വ��നം ��കരമെ�� ൈഹേ�ാടതി വിധി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിെനതിെര അ�ീ�  േപാകാ�  സ��ാരിന് നിയേമാപേദശം ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകരള�ി�  മാേവായി�ക�െട എ�ം എ�െയ�് ആഭ��രവ��്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിവരി�േമാ;

(ഡി) േകരള�ി�  മാേവായി�് �വ��ക�െ�തിെര എ� േക�ക�  രജി��
െച�ി�െ��ം ഏെതാെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളിലാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) േകരള�ി�  മാേവായി�ക�െട �ധാന േനതാ��  ആെര�് ആഭ��ര വ��്
കെ��ിയി�േ�ാ; ഏ�ി� ഇവ�െട േപ�വിവരം വിശദമാ�േമാ?

ആല�ഴയി� നട�ി�� െകാലപാതക േക�കൾ.

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

(എ) 2011  �ത�  2015  വെര ആല�ഴയി�  നട�ി�� െകാലപാതക േക�കൾ
ഏെത�ാമാണ്  ;  അതി� േപാലീസ് അേന�ഷണം ���ിയാ�ി വിചാരണ നടപടിക�
കാ�ിരി��ത് ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇനി�ം അേന�ഷണം ���ീകരി�ാ�ത് ഏെത�ാം േക�കളാണ് ; ��ത േക�ക�
ആരാണ് അേന�ഷി��ത്; അേന�ഷണം എ�േ��് ���ിയാ�ം ;വിശദമാ�േമാ?

േപാലീ�കാ� �ാ�തമ��ന�റക� ഉപേയാഗി� സംഭവം

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

(എ) കഠിനം�ളം ��വ�ിയിെല വീ�ി�  അജീഷിെന മ�ിയിെല�ിയ േപാലീ�കാ�
േ�ഷനിേല�് ��ിെ�ാ�േപായി മ��ി�തായ സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) അജീഷിെന കമി�ി�ിട�ി കാലി�ം െെക�ി�ം േപാലീ�കാ� പിടി�െവ�് േത�ാെകാ�്
��കി�  ഇടി�ക�ം കാ�ാരി�ളക് ജനേന�ിയ�ി�ം മലദ�ാര�ി�ം േത�്
പീഡി�ി�ക�ം െച�െവ� ആേരാപണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി� അ� സംബ�ി�് എ� നടപടിെയ��െവ�് വിശദമാ�േമാ ?
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ശി�ാകാലാവധി കഴി� തട�കാ�

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

(എ) വിവിധ ജയി�കളിലായി ശി�ാ കാലാവധി കഴി� എ� തട�കാ�െ��്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ തട�കാെര േമാചി�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�രം തട�കാെര േമാചി�ി��തി� നിയമപരമായ തട���െ��ി� ആയതിെ�
വിശദാംശം ന�േമാ?

ഇ��െന�് േകബി� �റി� മാ�ിയ േകസ്

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

(എ) െകാ�ം ജി�യി� കട�� േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി� ഇ��െന�് േകബി� ര�്
കിേലാമീ��  �ര�ി��ത് �റി� മാ�ിയത് സംബ�ി�്  19.05.2015  ന് കട��
േപാലീസ് േ�ഷനി� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ത�ം സംബ�ി�് ൈ�ം േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം
വ��് �കാരമാണ് േകസ് എ��ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകസിെ� ൈ�ം ന�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജന�ീമിഷനിെല സാ��ിക ത�ി�്

245.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, ടി.വി.രാേജഷ്
,, െക. ദാസ�
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജന�ീമിഷെ� േന�ത��ി�  നട�തായി ആേരാപി�െ�� സാ��ിക ത�ി�ിെന
പ�ി�� േപാലീസ് അന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സാ��ിക ത�ി�മായി ബ�െ��് ജന�ീ മിഷെ� ഏെത�ാം ആ�ീ�കളി� േപാലീസ്
െറ�ഡ് നട�ക��ായി;  ത�ി�ിനിരയായവ� എ�;  എ� േകാടി �പ�െട ത�ി�ക�
കെ��ാ� കഴി�ി��്;

(സി) ജന�ീ െന�നാട് മ�ലം ക�ി�ിയി�  ��തത�ി�ിൽ
ഉൾെ��ി��വർആെരാെ�യായി��  ;  ആെരെയ�ാം �തിേച��് േകസ് രജി��
െച�ി��്; അറ�െച�െ��വെര�; ആെരാെ�;വ��മാ�േമാ?
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ആരാധനാലയ�ളിെല േമാഷണം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം സം�ാന�് വിവിധ ആരാധനാലയ�ളി�
േമാഷണം നട�ത് സംബ�ി�് എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത േക�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇതി� എ� േക�കളി� �തികെള പിടി�ടി ; എ� എ��ി� േമാഷണ വ� തിരിെക
ലഭി� ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േക�ക�മായി ബ�െ��് ഇനി�ം അറ�് െച�െ�ടാ�  ബാ�ി��
�തിക�െട എ�ം എ� ; വ��മാ�ാേമാ ?

���ത���െട എ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം റിേ�ാ��് െച�െ�� ���ത���െട എ�ം
എ�െയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇവയി� �തികളായി��വ�െട എ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതി� ഇനി�ം അറ�് െച�െ�ടാ��വ�െട എ�ം എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ീ�ര��ായി നിയമനി��ാണം

248.�ീമതി.െക.െക.ലതിക
,, െക.എസ്.സലീഖ
,, പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക�െട �ര��് നിലവി�ളള നിയമ��ം വ�വ�ക�ം എ�േ�ാളം പര�ാ�മാന് ;
(ബി) �ീക��് േനെര വ��ി�വ�� ���ത��� ഫല�ദമായി തടയാ� കഴി��േ�ാ

;ഇെ��ിൽ എ�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) �ീക��് േനെര��ായി�� ���ത��െള സംബ�ി�് ൈ�ം റിേ�ാ��സ് ബ�േറാ
ത�ാറാ�ിയ കണ�ക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ���ത��ളി�െ�� എ� �തിക�  അറ� െച�െ�ടാ�  ബാ�ി��്;  എ�
േക�കളി� േകാടതിയി� ��പ�ം സമ��ി�ാ� ബാ�ി��്;
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(ഇ) �ീക�െട �ര��് ��ത�  നിയമനി��ാണം നട�� കാര�ം ഇേ�ാ�
പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

��ിക�െ�തിെര�ളള അതി�മ��

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ��ിക�െ�തിെര എ� അതി�മ��
ഇ�വെര റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത േക�ക�മായി ബ�െ��് അറ�് െച�െ��വ�െട�ം അറ�്
െച�െ�ടാ��വ�െട�ം എ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അേന�ഷണം ���ിയായ േക�കെള�െയ�ം ��പ�ം േകാടതിയി�  സമ��ി�വ
എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതി�  വിചാരണ ���ിയായ േക�കെള�യാണ്  ;  ശി�ി�െ��വ�  എ�െയ�ം
െവ�െത വി�വ� എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

�ീക�െ�തിെര�ളള അതി�മ��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര �ീക�െ�തിെര എ�
അതി�മേ��ക� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�ാലയളവി� നട� െകാലപാതക��, ബലാ�സംഗ��, മാനഭംഗെ����ക�,
മ�് പീഢന�� �ട�ിയവ സംബ�ി�് ഇനം തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ��ത േക�കളിെല�ാമായി ഇതിനകം അറ�് െച�െ��വ� ,ഇനി�ം അറ�് െച�ാ�
ബാ�ി�ളളവ� എ�ിവ എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

(ഡി) അേന�ഷണം ���ിയാ�ി േകാടതിയി�  ��പ�ം സമ��ി�െ�� േക�ക�
എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ ?

�ീക�െ�തിെര�� അതി�മ��

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

(എ) നാഷണ�  െെ�ം െറേ�ാ��സ് ബ�േറാ�െട ഏ��ം �തിയ കണ�ക�  �കാരം
ഇ��യി� �ീക��േനെര നട�� അതി�മ��െട കാര��ി� സം�ാനം തിരി��
പ�ികയി� േകരള�ിെ� �ാനം എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �ീക��േനെര നട� അതി�മ�മായി ബ�െ��് സം�ാന�്  2014-�  ആെക
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എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;
(സി) െപ���ികെള ത�ിെ�ാ�േപായ�മായി ബ�െ��്  2014-� ആെക എ� േക�ക�

രജി�� െച�ി��്;
(ഡി) പ�ികജാതി �ീക�� േനെര നട� അതി�മ�മായി ബ�െ��് 2014-� ആെക എ�

േക�ക� സം�ാന�് രജി�� െച�ി��്;
(ഇ) പ�ികവ�ഗ വിഭാഗം �ീക�� േനെര നട� അതി�മ��മായി ബ�െ��്  2014-�

ആെക എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��് ?

അന�സം�ാനെ�ാഴിലാളിക�

252.�ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�് സം�ാന�ളി�  നി�ം േകരള�ിേല�് േജാലി�ായി വ��വ�  �ിമിന�
���ളി� ഏ�െ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) കഴി� ര�് വ�ഷ�ളി�  െകാലപാതകം,  േമാഷണം,  നിേരാധിത ഉ�പ���െട
വി�പന എ�ിവ�മായി ബ�െ��് അന�സം�ാനെ�ാഴിലാളിക� �തികളായ എ�
േക�ക� ഉ�ായി�െ��് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� എ� േപ� പിടി�െ�� ; എ� േപ� പിടി�െ�ടാ��് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) മ�് സം�ാന�ളി�  നി�് വ�് താമസി��വ�െട �ത�മായ വിവര��
��ി��തിന് ഓേരാ േപാലീസ് േ�ഷനി�ം സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ ;

(ഇ) അന�സം�ാനെ�ാഴിലാളിക�െട വിവര�ൾ േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ
ലഭ�മാ�ണെമ� നിർേ�ശം �ത�മായി പാലി�ാ� െക�ിട ഉടമക�െ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ? ?

േറാഡപകട�ളി�െ���വെര സഹായി��വ��് ധനസഹായം

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

(എ) േറാഡപകട�ളി�െ���വെര ആ�പ�ിയി�  എ�ി�വാ�  സഹായി��വ��്
െചലവാ�� പണം േപാലീസ് ന���താെണ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത �ക ന���തിന് ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��ത്;  എ� �പ
വെര ന���തിനാണ് �മതല ന�കിയി��ത്;

(സി) എ� �ക ഈ ഇന�ി� നാളി�വെര ന�കിയി��്;
(ഡി) �ക ന���തിന് ഏെത�ി�ം േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��  വി�ഖത കാണി�തായ

പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� അവ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(ഇ) പരിേ��വെര സഹായി��വ��് േപാലീസി�  നി�ം മ�ം ��ി��ക�

ഉ�ാ��ിെ��് ഉറ�വ��ാ�  എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��െത�്
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അറിയി�േമാ?

െകാ�ം �റ� േപാലീസിനായി 2 ക�നി േസനെയ ലഭ�മാ��ത്

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

(എ) െകാ�ം �റ�  േപാലീസിനായി  2  ക�നി േസനെയ ലഭ�മാ�െമ� ബ�.ആഭ��ര
മ�ി�െട �ഖ�ാപനം നാളി�വെര നട�ിലാ�ാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) െകാ�ം എ.ആ�. ക�ാ�ി�  നി�ം  2  ക�നി േസനെയ െകാ�ം �റ�  േപാലീസിന്
ലഭ�മാ�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഹ�ീം വധം CBI െയെ�ാ�് ഏെ���ി�ാ�� നടപടി

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

(എ) പ���  േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിധിയി�  െകാ�ിയി�  െകാലെച�െ�� അ��
ഹ�ീമിെ� െകാലപാതകം CBI�് ൈകമാറിയി�ം CBI ഏെ���ാതിരി�ാ�� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് േക� ഗവ�െമ�ി�  നി�ം എെ��ി�ം നി�േ�ശ��
ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഹ�ീം വധം CBI െയെ�ാ�് ഏെ���ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഫയ� ആ�ഡ് െറ�� സ��ീസി�� േക�ഫ�്

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

(എ) േകരള ഫയ� ആ�ഡ് െറ�� സ��ീസി� 2011 �ത� 2015 വെര�� കാലയളവി�
ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക േക�ഫ�ായി അ�വദി�  ;  ഇതി� എ� �ക ഇ�വെര
െചലവഴി� ; എ� �ക ലാ�ായി ; വിശദാംശം ന�� േമാ;

(ബി) 2013-14,  2014-15  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  ��ത ഫ�് ഉപേയാഗി�്
നടപ�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� പ�തിക� ഏെത�ാം ആയി�� ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തികളി� ���മാ�ം നട�ിലാ�ാ�വ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ ?

മിഠായി െത�വിെല തീപി��ം

257.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകാഴിേ�ാട് മിഠായി െത�വി� സമീപ കാല�ളി� എ� തവണ തീപി����ായി��്
എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഏ��െമാ�വി�  ഉ�ായ അ�ിബാധയി�  ഉ�ായി�� നാശന�ടം എ�െയ�്
തി�െ���ിയി�േ�ാ ;

(സി) അ�ിബാധയിേല�് നയി� കാരണ�� എെ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) മിഠായി െത�വിെ� �ന��ാരണ�ി�ം വ�ാപാരിക�െട �നരധിവാസ�ി�ം സ�ീകരി�
നടപടി�ം ആവി�രി� പ�തി�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) ന�ടം സംഭവി� വ�ാപാരിക��് �ഖ�ാപി� പാേ�ജ് വിശദമാ�ാേമാ ?

വല�ാട് ഫയ� & െറ�� േ�ഷ�

258.�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ിക നിേയാജക മ�ല�ിെല നി��ി� വല�ാട് ഫയ�  &  െറ�� േ�ഷ�
അ�വദി��� സംബ�ി� നടപടി �മ��  ���ിയായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഫയ�  &  െറ�� േ�ഷ�  അ�വദി��തിന് എെ��ി�ം ��ഗണനാ പ�ിക
നിലവി�േ�ാ; എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നാ�ിക മ�ല�ി� റവന� വ��ി� നി�് ഫയ� േ�ഷ� നി��ാണ�ിന് ൈകമാറി
കി�ിയ �മിയി� േ�ഷ� �ാപി��തിന് അടിയ�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േച��ല ഫയ� േ�ഷനിെല അടി�ാന സൗകര���

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

(എ) േച��ല ഫയ� േ�ഷനിെല സൗകര��റ�ക�ം വാഹന��, ര�ാ ഉപകരണ��
എ�ിവയട���വ�െട േപാരാ�ക�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ  ;  ഇവ പരിഹരി�വാ�
എ� നടപടി സ�ീകരി� എ� അറിയി�ാേമാ?

ഐ.എ.എസ്/ഐ.പി.എസ്/ഐ.എഫ്.എസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വിജില�സ് അേന�ഷണം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം എ� ഐ.  എ.  എസ്.  /ഐ.  പി.  എസ്./
ഐ..എഫ്.എസ്.  റാ�ി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിന്
ഉ�രവായി��്; ബ�െ��വ�െട േപ��െ�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) വരവി� കവി� സ��് സ�ാദി�തിന് സ��ാ� സ��ീസിെല എ� ഉേദ�ാഗ��
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ഇേ�ാ� വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി��; ഇവ� ആെര�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം വ��കളിെല ഉേദ�ാഗ��െ�തിെരയാണ് ഏ��ം ��ത�  വിജില�സ്
േക�ക� ഉ�ായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ബാ� േകാഴ േക�്

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

(എ) ബാ� േകാഴ േക�മായി ബ�െ��് നട�ിയ �ണ പരിേശാധന�െട ഫലം േകാടതിയി�
ഹാജരാ�ിയി�േ�ാ ;

ബാ� േകാഴ ഇടപാടിെല വിജില�സ്അേന�ഷണം

262.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, സാ� േപാ�
,, െക.െക.നാരായണ�
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�  േകാഴ ഇടപാ�ക�  അേന�ഷി�� വിജില�സ്&  ആ�ികറ�ഷ�  ബ�േറാ
േകാടതിയി� ��പ�ം സമ��ി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ബാ� േകാഴ ഇടപാ�കളി� ആേരാപണ വിേധയരായി�� മ�ിമാ� ആെരാെ�യാണ്;
എെ��ാം ���ത��ളാണ് ആേരാപണ�ളി� അട�ിയിരി��ത്  ;  ഏെത�ാം
എഫ്.ഐ.ആ�കളി� ഏെത�ാം മ�ിമാ� �തികളായി�� ;

(സി) സി.ആ�.പി.സി  .െസ��  164  േ��്െമ�ി�െട ബാ�  േഹാ��  അേസാസിേയഷ�
വ��ിംഗ് �സിഡ�് ഉ�യി� ആേരാപണ�� എെ��ാം  ;  ഏെത�ാം മ�ിമാ�െട
���ത��ളാണ് ആേരാപി�െ��ത് ;

(ഡി) നിലവിെല മ�ിസഭയിെല മ�ിമാ�െ�തിെര ��തരമായ ആേരാപണ�� െതളി�ക�
സഹിതം ഉ�യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  വിജില�സ് അതിെ� നിയമപരമായ കടമ
നിറേവ��േ�ാ  ;ഇെ��ി�  എ�െകാ�ാണ്;  അേന�ഷണം േനരി�� മ�ിമാ�െട
സ�����െകാ�് വിജില�സിന് സ�ത�മായി �വ��ി�ാ�  കഴി��ിെ��
ആേ�പ�� പരിഗണി�ി�േ�ാ

ബാ� േകാഴ േകസ്

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

(എ) ബാ� േകാഴ േകസി� ആേരാപണ വിേധയനായ എെെ�സ് വ��് മ�ി�െട സ����
സംബ�ി�് വിജില�സ് അേന�ഷണ സംഘ�ിന് പരാതി ലഭി�ി��ായി�േ�ാ  ;
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അേന�ഷി�ക��ാേയാ ;

(ബി) ബാ� െെലസ�സ് ഫീസ് �റ��തിന് എെെ�സ് വ��് മ�ി�് െസ�േ�റിയ�ി�
എ�ി എ� ല�ം �പ െെകമാറിയതായി�ാണ് �ീ. ബി�രേമശ് വിജില�സിന് െമാഴി
ന�കിയി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ബാ�  ഒാേണ�് അേസാസിേയഷ�  വ��ിംഗ് �സിഡ�് ബി�രേമശ്എെെ�സ്
വ��്മ�ിെ�തിെര മജിേ��ിന് ��പാെക ന�കിയ രഹസ�െമാഴി�െട�ം വിജില�സ്
സംഘ�ിന് ന�കിയ വിശദമായ െമാഴി�െട�ം അടി�ാന�ി� വിജില�സ് സംഘം
എ�ിയ നിഗമന�� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

�� കയ�െഫഡ് എം.ഡി. �ീ. വി. എ. അ���മാറിെനതിരാ�� വിജില�സ് േകസ്

264.�ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  കയ�െഫഡ് എം.ഡി.  �ീ.  വി.  എ.  അ���മാറിെനതിെര വിജില�സ് േകസ്
എ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം �മേ��കളാണ് വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിെ� പരിധിയി� വ��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� പരാതിയി� എഫ്. ഐ. ആ�. സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േകസിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ബാ� േകാഴേ�സിെല വിജില�സ് അേന�ഷണം

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

(എ) ബാ�  േകാഴേ�സിെല വിജില�സ് അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് രജി��  െച�ി�� എഫ്.ഐ.ആറിെല ഒ�ാം �തി ആരാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ േകസിെ� അേന�ഷണം ���ിയായി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� എ�േ��ാണ് ��പ�ം സമ��ി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ ?

മലബാ� സിമ�്സിെല അഴിമതി�ം വിജില�സ് േക�ക�ം
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266.�ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  സിമ�്സിെല അഴിമതിക�മായി ബ�െ��് എ� വിജില�സ് േക�ക�
നിലവി��്;  ഈ േക�ക�  എ�് ചാ�ജ് െച�വയാണ്;  ഓേരാ േകസി�ം
ആെര�ാമാണ് �തിക�; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക�കളിെല ഏെത�ി�ം �തികെള പി�ീട് േക�ി� നി�ം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആെരെയ�ാം; എ�ാണ് ഒഴിവാ�ിയത്; എ�ായി�� കാരണം;
(സി) വിജില�സ് േക�് ഉ�െ�െട�� അഴിമതിക� സി. ബി. ഐ. അേന�ഷി�ണെമ�് ഈ

സ��ാ�  എേ�ാെഴ�ി�ം തത��ി�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി�േമ�
എ�െകാ�ാണ് �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ാതി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2001-06,  2011-15  കാലഘ��ി�  മലബാ�  സിമ�്സി�  വിജില�സ് േക�ക�
ചാ��് െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� േക�ക�; ആെര�ാമാണ് �തിക�?

എൈ�സ് വ��മ�ിെ�തിെര ഉ�ായ അഴിമതി ആേരാപണം.

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

(എ) എൈ�സ് വ��മ�ിെ�തിെര ഉ�ായ അഴിമതി ആേരാപണം അേന�ഷി� വിജില�സ്
വിഭാഗ�ിന് േന�ത�ം ന�ിയത് ആരാണ് ; ആെര�ാം അട�ിയതായി�� അേന�ഷണ
വിഭാഗം ;

(ബി) ക�ി�് െവരിഫിേ�ഷെ� ഭാഗമായി ആരി� നിെ��ാം െതളിവ് എ��ക��ായി��്  ;
എെ��ാം േരഖക� പിടിെ���ക��ായി��് ;

(സി) അേന�ഷണ സംഘ�ിെല ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�െനതിെര െമാഴിയി�െട ആെര�ി�ം
പരാതി പറ�ക��ായി�േ�ാ ; എ�ി� അേത�റി�് അേന�ഷി�ക��ാേയാ ?

ന�ിംഗ് റി��്െമ�് ത�ി�്

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

(എ) േകരള�ി�  കഴി� ദിവസ�ളിൽ �റ�വ� ന�ിംഗ് റി��്െമ�് ത�ി�ി�  എ�
സ�കാര� ഏജ�സിക�െ��് കെ��ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഈ ഏജ�സിക�
ഏെത�ാം ; െവളിെ���േമാ ;

(ബി) എ� ഏജ�സിക�െ�തിെര േക�് എ��ി��്  ;  ഏജ�സിക�െട ഉടമക�
ആെരാെ� ; ഇവ�െ�തിെര േകസ് എ��ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത ത�ി�് �ഖാ�രം േപാലീസ് ഏെത�ി�ം റി��്െമ�് ഏജ�സി അട�ി�് സീ�
വ�ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?
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സർവകലാശാല പരീ�കളിെല േകാ�ിയടി

269.�ീ.സാ� േപാ�
,, ആ�. രാേജഷ്
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�വകലാശാല പരീ�കളി��െ�െട േകാ�ിയടി വ�ാപകമായിരിെ�,

ഇ�രം േക�കളി�  േപാലീസ് അേന�ഷണം ഫല�ദ�ം സമയബ�ിത�മാ�ാ�
സ��ാ� ത�ാറാ�ുേമാ;

(ബി) മഹാ�ാഗാ�ി സ��കലാശാല�െട എ�.എ�.എം പരീ��് േകാ�ിയടിെ��്
ആേരാപണം േനരി�� ഐ.ജി �ീ. ടി . െജ. േജാസിെനതിെര സ��ാ� സ�ീകരി� ശി�ാ
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ.ഡി.ജി.പി.  �െട അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിേ��  സ�ീകരി� നടപടി എ�ാണ്;
റിേ�ാ��ിെ� ഒ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിജില�സ് െറ��ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം സം�ാന�് ഇ�വെര വിജില�സ് വ��് എ�
െറ��ക� നട�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) വിവിധ സ��ാ�  വ��കളി�  വിജില�സ് നട�ിയ െറ��ക�െട എ�ം �േത�കം
ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) വിജില�സ് െറ�ഡി�  അഴിമതി കെ��ിയ ഓഫീ�ക�െട�ം �ാപന��െട�ം
വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

വിജില�സ് േകസ് അേന�ഷണം േനരി�� സിവി� സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ�� .

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം വിജില�സ് േകസ് അേന�ഷണം
േനരി�� സിവി� സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാമാെണ�ം അേന�ഷണം േനരി��
േക�ക� ഏെതാെ�യാെണ�ം േപ�വിവര�� സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ?

ഒൗേദ�ാഗിക �ത� നി��ഹണ�ിനിടയി� െെക�ലിെ�തെര�� നടപടി
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272.േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.വി.െച�ാമരാ��
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

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

(എ) ഒൗേദ�ാഗിക �ത� നി��ഹണ�ിനിടയി� െെക�ലി വാ�ിയതായി പരാതി ഉ�ായാ�
സ��ാ� സ�ീകരി�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ ; ഈ വ�വ�ക� ഒ� മ�ി�്
ബാധകമാേണാ ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�, െെക�ലി ���ിന് എ�ത ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�  േകസ് രജി��
െച�ക�ം സ��ീസി� നി�് മാ�ി നി��ക�ം െച�ി��്;

(സി) െെക�ലി വാ�ിയതായി ആേരാപി�െകാ�് ഏെത�ാം മ�ിമാ�െ�തിെര
പരാതി��ായി��്;  ഏെത�ാം േക�കളി�; ഏെത�ാം േക�കളി� എഫ്.െഎ.ആ�.
രജി��  െച�് അേന�ഷണം നട�ക��ായി;  എഫ്.െഎ.ആറി�  ഒ�ാം �തിയായ
മ�ി ഇേ�ാ�ം മ�ി�ാന�് �ട��േ�ാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാരിെല ഏെത�ാം മ�ിമാ�െ�തിെര��ായി�� േക�ക�
പി�വലി�ി��്; നിലവി� വിജില�സ് േക�ക� േനരി�� മ�ിമാ� ആെര�ാം?

േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാല ൈവ�ചാ�സല��് എതിെര�� വിജില�സ് േക�്

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാല ൈവസ് ചാ�സല�, െ�ാ ൈവ�ചാ�സല�
എ�ിവരട�ം 4 േപ�െ�തിെര ക�ി�് െവരിഫിേ�ഷ� നട�ി റിേ�ാ�� സമ��ി�തിെ�
അടി�ാന�ി� േക�് രജി�� െച�ാ� ��� വിജില�സ് േകാടതി വിജില�സിന്
നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി�  സ��കലാശാല�െട ഉ�ത�ാന�ിരി�� ൈവസ് ചാ�സല�, െ�ാ
ൈവസ് ചാ�സല�  എ�ിവ�െ�തിെര�� ആേരാപണം എ�ായി��  ;  ഇ�
സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ ;

(സി) ഏെത�ാം വ��ക�  േച��ാണ് വിജില�സ് േക�് രജി��  െച�ി��ത്  ;

വിശദമാ�േമാ ?

വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി സ�ീകരി� നടപടിക�

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

(എ) ബാ�  േകാഴേകസ് അേന�ഷി�� വിജില�സ് സംഘം,  ബാ�ടമ സംഘം �സിഡ�്
ബി�രേമശി� നി�ം െമാഴി എ��ി�േ�ാ ; എ�ി� എ�് ;
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(ബി) �ീ. ബി� രേമശ് േകാടതിയി� ന�ിയ 164 േ��്െമ�്, വിജില�സ് വ��ിന് ലഭി�ത്
ഏത് തീയതിയിലായി�� ;

(സി) എൈ�സ് വ�� മ�ിെ�തിെര ഉ�യി�െ�� ആേരാപണ�മായി ബ�െ��്
ആെരെയ�ാം േചാദ�ം െച�ക��ായി ; ഏെത�ാം തീയതികളി� ;

(ഡി) വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി സ�ീകരി�െ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ?

ബാ�േകാഴേ�സ്

275.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക.െക.ജയച��
,, രാ� എ�ഹാം
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േകാഴേ�സി�  സാ�ികെള സ�ാധീനി�ാ�ം േകസ് അ�ിമറി�ാ�ം
ഉ�തതല�ി� നീ��� നട�താ�ളള ആേ�പ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത ആേ�പ���ിടയായ നടപടികെള�റി�് പരിേശാധി�ക�ം
വിലയി��ക�ം െച�ി�േ�ാെയ� വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഈ േകസി� േകാടതി ��ാെക സമ��ി�െ�� ��പ���െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

അഴിമതിെ�തിെര ഫല�ദമായ നടപടി

276.�ീ.ജി.�ധാകര�
,, സി.രവീ�നാഥ്
,, എം. ഹംസ
േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� േമഖലകളി�ം അഴിമതി െകാടി��ി വാ��െവ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  അഴിമതി ഫല�ദമായി േനരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(ബി) സ��ാ�  തല�ി�  അഴിമതി വ��ി��േ�ാ  ;എ�ിൽ അതിെ� കാരണ��
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  മ�ിമാ�  ആേരാപണ വിേധയരാ���ം,  പല േക�കളി�ം
�തികളാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അഴിമതി�ാെര ഭരണ�ിെ� എ�ാ തല�ളി�  നി�ം അക�ി നി���തി�ം,
ഉ�യി�െ�� ആേരാപണ�ളി�  �ഖം േനാ�ാെത നടപടി സ�ീകരി��തി�ം
ത�ാറാ�േമാ ?

മ�ിമാ�െ�തിെര വിജില�സ് േകസ്
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277.�ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇേ�ാഴെ� മ�ിസഭയിെല ഏെത�ാം മ�ിമാ� വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി���്;
മ�ിമാ�െട േപ�ം േക�ിെ� വിശദാംശ��ം വ��മാ�േമാ;  ഓേരാ അേന�ഷണ�ം
എ�ാണ് ആരംഭി�െത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം മ�ിമാ�െ�തിെര വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിന് വിജില�സ് േകാടതിക�
ഉ�രവി�ി��്; മ�ിമാ�െട േപ�ം േക�ിെ� വിശദാംശ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം മ�ിമാ�െ�തിെര വിവിധ േകാടതിക�ം േലാകാ���ം അേന�ഷണ�ിന്
നി�േ�ശം ന�കിയി��്; വിശദമാ�േമാ?

���ഖ�മ�ി�െട ബ�വിന് �മി അ�വദി� േകസിെ� അേന�ഷണം

278.�ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് അ�െ� �ഖ�മ�ി തെ� ബ�വിന് �മി അ�വദി�ത്
സംബ�ി� േകസിെ� അേന�ഷണം ���ിയായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകസി�  ആ�െ��ാെമതിെരയാണ് ��പ�ം സമ��ി�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകസി�േമ�ളള അ�ിമ റിേ�ാ��് വിജില�സ് േകാടതിയി�  സമ��ി��തി�ളള
നടപടി�മ�� ���ിയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ിെ�തിരായ വിജില�സ് േക�ക�

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

(എ) �ഖ�മ�ിെ�തിരായി ഏെത�ാം േക�കളി�  വിജില�സ് അേന�ഷണം നട���്;
വിശദവിവരം ന�കാേമാ ?

മ�ിസഭാംഗ��െ�തിെര�� വിജില�സ്/േപാലീസ് േക�ക�

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

(എ) നിലവിെല മ�ിസഭയിെല ഏെത�ി�ം അംഗ��െ�തിെര വിജില�സ്/േപാലീസ്
േക�ക� നിലവി�േ�ാ;
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(ബി) ഉെ��ി�  ആ�െ��ാം എതിെരയാണ് േക�ക�  ഉ�ത്;  �േത�കം �േത�കം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ�ിമാ�െ�തിെര വിജില�സി� പരാതി നിലവി�േ�ാ;  എ�ി� ആ�െ��ാം എതിെര
ഏെത�ാം വിഷയ�ി� എ�് വിശദമാ�േമാ?

വിവിധ ജയി� വികസന �വ��ന��

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

(എ) ജയി�ക�െട ആ�നികവ��രണ�ി�ം ജയി�  വികസന�ി�ം തട�കാ�െട
േ�മ�ി�മായി 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 വ�ഷ�ളി� എ� �ക വീതം
െചലവഴി�ക��ായി ;

(ബി) നട�ിലാ�ിയ ജയി� വികസന �വ��ന�� എെ��ാമായി��; ഒാേരാ പ�തി�ം
എ� �ക വീതം െചലവഴി� ;

(സി) നട�ിലാ�ിയ ആ�നികവ��രണ �വ��ന��  എെ��ാമായി��;  ഒാേരാ
പ�തി�ം എ� �ക വീതം െചലവഴി� ;

(ഡി) തട�കാ�െട േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�  എെ��ാമായി��  ;  ഒാേരാ
പ�തി�ം എ� �ക വീതം െചലവഴി� ; വ��മാ�ാേമാ?

തട�കാ�െട നിരാലംബരായ ��ിക�

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

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളി�  കഴി�� തട�കാ�െട നിരാലംബരായ ��ിക�െട
സംര�ണ�ി�ം വിദ�ാഭ�ാസ�ി�മായി എെ��ി�ം സഹായം അ�വദി��േ�ാ;

എ�ി� അവ എെ��ാമാണ്;
(ബി) ഇ�രം ��ിക� സാ�ഹികമായ ഒ�െ�ട�ക� അ�ഭവിേ��ി വ�െ��� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ��ികെള സ�ഹ�ിെ� ��  നിരയിേല�് െകാ� വ��തിന് എെ��ാം
െസൗകര��ൾ ഏ�െ���ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ഇ-ഓ�� സംവിധാനം

283.�ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെല ഇ-ഓ��  സംവിധാനം �ലം തടി േലല�ി�ം വ�മാന�ി�ം എ�
ശതമാനം വ��നവ് ഉ�ായി��്;
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(ബി) ഏെത�ാം ഡിേ�ാക�  �േഖന ��ത േലലം നട� വ���്;  എ�ാ ഡിേ�ാകളി�ം
ഇ-ഓ�� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ ;

(സി) ��ത സംവിധാന�ിെനതിെര ഏെത�ി�ം തര�ി�� ആേ�പ��  ഉയ��
വ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ :

(ഡി) േലല�ിെല �താര�ത വ��ി�ി� സാഹചര��ി�  എ�ാ ഡിേ�ാകളി�ം ഈ
സംവിധാനം ആരംഭി��തി�ം നിലനി���തി�ം �േത�ക �� ന��േമാ?

'ഊരി�ണ�വ്- കാടി�ണ�വ്' പ�തി

284.�ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, പാേലാട് രവി
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി ഊ�ക�െട ഉ�മന�ിനായി വനംവ��്  'ഊരി�ണ�വ് കാടി�ണ�വ്'
പ�തി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് ��ത മിഷ� വഴി നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

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

വ��മാ�േമാ?

വനം വ��ിെ� �മി ലഭി��തിന് നടപടി

285.�ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല വാഴേ�ാട് ഭാഗെ� അപകടകരമായ വളവ്
ഒഴിവാ�ി�ി��തിന് വനം വ��ിെ� �മി ലഭി�വാ� െപാ�മരാമ�് വ��ി� നി�ം
അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  അേപ� എ�ാണ് ലഭി�െത�ം അതിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�ം അറിയി�േമാ ;

(സി) ��ത �മി വി� െകാ���തിന് അേപ� ലഭ�മായി�െ��ി� അതിെ� വിശദാംശ��ം
ഇേ�ാ� അത് ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�േമാ ?

വനം വ��ിെ� കീഴിെല വിേനാദ സ�ാരേക���
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286.�ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� ജന���് �േവശന�� വനം വ��ിെ� കീഴിെല വിേനാദ സ�ാരേക���
ഏെതാെ�െയ�് ജി� തിരി� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത വിേനാദ സ�ാരേക��ളി�  നി�ം കഴി�വ�ഷം ലഭി� വ�മാനം ഇനം
തിരി�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഓേരാ വിേനാദ സ�ാരേക��മായി ബ�െ��് �� വ�ഷം വ� െചല�ക� �േത�കം
വ��മാ�േമാ ?

കാ� സംര�ണ പ�തി.

287.�ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2010  �ത�  ആരംഭി� കാ� സംര�ണ പ�തി�ായി ഓേരാ വ�ഷ�ം നീ�ിെവ�
�കെയ�െയ�ം െചലവഴി� �കെയ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇൗ പ�തിയി�കീഴി� തി�വന��രം ജി�യി� ഏെത�ാം കാ�ക� സംര�ി�ാ�
എ� �പ വീതം നീ�ിവ�െവ�ം എ� �ക വീതം വിനിേയാഗി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ
?

േറാഡ് നി��ാണ അ�മതി

288.േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേയാജക മ�ല ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗെ���ി പണി കഴി�ി�വാ�
ഉേ�ശി�ി�ളള ഇ��ി  -ഉ���� േറാഡി� മണിയാറ��ടി-  പാ��േതാട് ഭാഗം �ത�
േവ�� െച�് േപാ�് വെര വനം വ��ിെ� അധീനതയി�ളള ഭാഗ�ിെ� നി��ാണ
�വ��ന���ായി വനം വ��ിെ� അ�മതി�ാ�ളള നടപടികൾ നിലവി�  ഏത്
ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത നടപടികൾ ത�രിതഗതിയി�  ���ീകരി��തിേല�് ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ���് അടിയ�ര നി�േ�ശം ന��േമാ?

കാ�ം �ള�ം സംര�ണ പ�തി

289.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാ�ം �ള�ം സംര�ണ പ�തി �കാരം ആല�ഴ ജി�യി�  എ� ���ികളാണ്
ഏെ���് നട�ിലാ��െത�് നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് സ�ീകരി�ി�� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ?

വന�മി ൈകേ��ം

290.�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അനധി�തമായി വന�മി ൈകവശം വ� വ��ത് സംബ�ി� േക�ക�
എ�െയ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് വന�മി കേ�റാ� �മി�തിെ� േപരി� എ� േപ�െ�തിെര
േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;  ൈകേ��ം െച� �മിയി�  ഇനി�ം തിരി�പിടി�ാ�
സാധി�ി�ി�ാ� േക�ക� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് തിരി� പിടി� എ� ഏ��  �മിയി�  വീ�ം ൈകേ��ം
നട�ക��ായി��് ; എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��് ; വ��മാ�ാേമാ ?

വന�ജീവി ആ�മണ�ാ� �ഷിനാശം

291.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ാെക വനാതി��ിേയാ� േച��് എ�മാ�ം �ഷി�മി�െ��ാണ്
കണ�ാ�െ���ത് ;

(ബി) വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ി�  �ഷിനാശം സംഭവി�� ക�ഷക��് എെ��ാം
ആ��ല��ളാണ് വനം വ��ി� നി�ം ലഭ�മാ��ത് ;

(സി) �ഷി നാശ�ിെ� േതാത�സരി�് ഓേരാ വിളവി�ം സംഭവി� നാശന��ിന്
ന�പരിഹാരം ന���തി� നി�യി� മാനദ���  എെ��ാമാണ്  ;  ഇ�
സംബ�ി�� ഏ��ം �തിയ ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) വന�ജീവി ആ�മണം കാരണം ഒ� വ�ഷം ശരാശരി എ� െഹ��  �മിയിെല എ�
�ക�� �ഷിനാശം സംഭവി��തായാ� കണ�ാ�െ���ത് ;

(ഇ) 2011-2012,  2012-2013,  2013-2014,  2014-2015  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  വന�ജീവി
ആ�മണ�ി�  �ഷിനാശം സംഭവി� ക�ഷക��് എ� �ക വീതം ന�പരിഹാരം
ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ ?

�ന�� നിേയാജകമ�ല�ി� വനം വ��് �േഖന നട�ിലാേ�� ���ിക�

292.�ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ന��  നിേയാജകമ�ല�ി�, എം.എ�.എ.  നിേയാജക മ�ല ആ�ി
വികസനഫ�്  2014-15 വ�ഷ�ി� ഉ�െ���ി വനം വ��് �േഖന നട�ിലാേ��
�വെട േച��� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന���തി�� നടപടി�മ��
ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ; 1. െതാടിയി�ക�ം -ഓല�ാറ വലിയ
േതാടിന് ��െക ച�ാ�് നി��ാണം  2.അ��േകാവി�  -ക����ി-�ിയാ എേ��്
േറാഡ് േകാ��ീ�്

(ബി) ��ത ���ിക�െട നി��ാണ �വ��ന��  െെവ���മായി ബ�െ��്
എം.എ�.എ സമ��ി�ി�� ക�ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ആയതിേ�� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� സദയം വ��മാ�േമാ ?

േഫാറ�് ഐ.ബി.

293.�ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ� എറണാ�ളം േഫാറ�് ഐ.ബി.യി�  (റ�് ഹൗസ്)  കഴി� ഒ�
വ�ഷെ� ൈവദ�തി ചാ��ിെ��ം മ� െചല�ക�െട�ം �തിമാസ വിവരം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വനം വ��ിെ� ഇട��ി േഫാറ�് ഐ. ബി. യിെല കഴി� ഒ� വ�ഷെ� ൈവദ�തി
ചാ��ിെ��ം മ� െചല�ക�െട�ം �തിമാസ വിവരം വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� ��മാസ�ിനിടയി�  ഇട��ി േഫാറ�് ഐ.  ബി.  യിെല ഓേരാ
ദിവസെ��ം താമസ�ാ�െട േപര് വിവര�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േഫാറ�് ഐ.  ബി.  യി�  �റി ��് െച��തിന് സ�ീകരി�� നടപടി�മ��
വ��മാ�ാേമാ?

വന��െട ൈജവൈവവിധ� സംര�ണം

294.�ീ.വ��ല കഹാ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��െട ൈജവൈവവിധ�ം സംര�ി��തിന് എെ��ാം ക�� പരിപാടികളാണ്
ആ��ണം െച�ിരി��ത്;

(ബി) ഏെത�ാം ഏജ�സിക�െട സഹായേ�ാെടയാണ് ��ത ക�� പരിപാടിക�
നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഇതിനായി സ�ീകരി� �ാരംഭ നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?
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വനസംബ�മായ േക�ക�

295.�ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ാെക വനസംബ�മായ എ� േക�ക� നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ
(ബി) വനേമഖലയി�  നി�് അനധി�തമായി മരം �റി�് കട�ിയത് സംബ�ി�് എ�

േക�ക� ഈ സ��ാരിെ� കാല�് രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി)

ഇടമല�ടി�െട വികസന�ിനായി െചലവഴി� �ക

296.�ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇടമല�ടി�െട സമ� വികസന�ിനായി  2015  മാ��്  31  വെര െചലവഴി�
�കെയ�െയ�ം ��ത �ക എ�ിെന�ാം േവ�ിയാണ് െചലവഴി�െത�ം ഇനം
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ?

ആന പരിപാലന മാ����ം എ���ി�ി�� വ�വ�ക�ം.

297.�ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ാന�െട ആ�മണ�ളി�  പാ�ാ�ാ�  ഉ�െ�െട��വ��് ജീവഹാനി
സംഭവി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആന എ���ി�മായി ബ�െ�� വ�വ�ക�ം പരിപാലന മാ����ം �ത�മായി
പാലി��െവ�് ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െറഡ് േഡ�ാ��ി� ഉ�െ�� വന�ജീവിക�

298.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െറഡ് ഡാ�ാ ��ി� ഉ�െ�� വന�ജീവിക� ഏെത�ാം;
(ബി) ഇവെയ സംര�ി�വാ�  എെ�ാെ� പ�തിക�  ത�ാറാ�ിയി��്?  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

മ�ഷ�വാസ േമഖലകളിെല വന��ഗ ശല�ം
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299.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി�മിയി�ം മ�ഷ� വാസ�ല�ളി�ം ഇറ�� കാ�ാനകെള�ം കാ�പ�ികെള�ം
മ�് വന��ഗ�െള�ം �ര��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഒ� �ിരം ടാ�് േഫാ�് �പീകരി�വാ�േ�ശി��േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) എ�ി� എവിെടെയ�ാമാണ് ഇവ�െട �വ��നം �േയാജനെ���ാ�േ�ശി��ത്  ;
വിശദമാ�േമാ ?

വന�ജീവിക�െട ആ�മണം

300.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ി� േകരള�ി� എ� േപ�
െകാ�െ��െവ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) വന�ജീവിക� �ഷി നശി�ി��ത് സംബ�ി� പരാതികളി� ഏെതാെ� േറ�കളാണ്
ഉ�െ��ി��ത്;  ഇ� തടയാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്
വ��മാ�േമാ?

വന��ഗ�ളാ� െകാ�െ���വ��് വനം വ��ിെ� ധനസഹായം

301.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ി�ം പരിസര�േദശ�ളി�ം പാ�് കടിേയ�ം വന��ഗ��െട ആ�മണ�ാ�ം
മരി��വ�െട ��ംബ�ിന് വനം വ��് ന��� സഹായ��  എെ��ാമാണ്  ;

വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) ��ത ധനസഹായ�� ലഭി��തി�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ ?

അ�മതി ന�കിയ ക�ാറിക�

302.�ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പരി�ിതി ആഘാത പഠനം നട�ി എ� ക�ാറിക��് അ�മതി
ന�കിെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) അ�മതി ന�കിയ ക�ാറിക�െട േപ�ം ��� വിലാസ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പരി�ിതി ദിന�ിെല ��െെ� നടീ�
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303.�ീ.എ.എ.അസീസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാക പരി�ിതി ദിനമായ  2015 �� 5 ന് സം�ാന�് എ� ��െെ�കളാണ്
വനം വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി� ന�ത്;

(ബി) ��ത ഉദ�മ�ി�  ഏെതാെ� സംഘടനകളാണ് വനം വ��മായി സഹകരി�ത്;
വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�നാട� ജലാശയ�ളിെല മണെല��് തടയ�

304.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട െതാഴി�  ന�െ��� രീതിയി�, ഉ�നാട�
ജലാശയ�ളി� നി�ം വ�ാപകമായ േതാതി�� മണെല��് നട��ത് തട��തി�ം
പരി�ിതി സംര�ണ�ി�ം പരി�ിതി വ��് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

ൈവ�ിനിെല നി��ി� ഓഷ�േനറിയം പ�തി

305.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ിനിെല നി��ി� ഓഷ�േനറിയം പ�തി നട�ാ��തിന് ആവശ�മായ പരി�ിതി
ആഘാത പഠനറിേ�ാ��്,  പാരി�ിതിക അ�മതി എ�ിവ ലഭി��തിനായി േ��്
എ�വേയാ�െമ�് ഇംപാ�് അസെ��് അേതാറി�ി�് അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി�
ലഭി� തീയതി�ം സ�ീകരി� നടപടി�ം വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  തീ�മാനെമ���തി�� കാലതാമസം എ�െകാെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഫി�മ  O.C.M./2007/  തീയതി  11.04.2014  �കാര�� ക�ിന് േ��്
എ�വേയാ�െമ�് ഇംപാ�് അസെ��് അേതാറി�ി ഫീഷറീസ് വ��ി� മ�പടി
ന�കിയി�േ�ാ ; എ�ി� മ�പടി�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

സാഫ് െഗയിംസ് - േകരള�ി�

306.�ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� സാഫ് െഗയിംസ് നട��തിന് േക��ി� നി�ം അറിയി�് ലഭി�ി�േ�ാ
; എ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ;

(ബി) േകരള�ിെല ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് ��ത െഗയിംസ് നട�വാ� ഉേ�ശി��ത്
;ഓേരാ ഇന�ം നട�� േവദി വ��മാ�ാേമാ ;
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(സി) ��േബാ� േപാ�� കായിക ഇന�� മലബാ൪ �േദശ�് നട��ത് പരിഗണി�േമാ
?

േദശീയ െഗയിംസ് നട�ി�ിെല അഴിമതി

307.�ീ.എം.എ.േബബി
,, വി.ശിവ���ി
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിെ� നട�ി�ി� നട�തായി ആേരാപി�െ�� അഴിമതി സംബ�ി�
അേന�ഷണം ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ആ�െട േന�ത��ി�  ആെര�ാം
അട��താണ് അേന�ഷണ സംഘെമ� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) എെ��ാം ആേരാപണ�ളാണ് േപാലീസ് സംഘം അേന�ഷി��ത്; �ീ.വി.ശിവ���ി,
എം.എ�.എ.  ന�കിയ പരാതി അേന�ഷണ സംഘ�ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാെയ�
െവളിെ���േമാ ;

(സി) 35-◌ാ മത് േദശീയ െഗയിംസിെ� കണ�ക�  ആ ഡി�് നട�ി
�സി�ീകരിേ��ിയി�� അവസാന ദിവസം േക� നി�േ�ശ �കാരം
എ�ായി��െവ� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആഡി�് റിേ�ാ��ിെല പരാമ�ശ�� എെ��ാമായി��; ഇേ�ാ� നട�തായ ആഡി�്
���മാേണാ  ;  ഇെ��ി� ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ആഡി�് ���ിയാ�ി എ�േ��്
�സി�ീകരി�ം;  എ� േകാടി �പ�െട ആഡി�് നട�ാ�  ബാ�ി നി��്;
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സ��ാ�  ഫ�് വിനിേയാഗി�് സ��ാരിേ�ത�ാ� ഏെത�ാം �ല�ളി�
എെ��ാം ���ിക� എ� �ക വിനിേയാഗി�് നട�ിയി��്; അവ ഓേരാ�ിേ��ം
ഇേ�ാഴെ� അവ��ം ഉടമ�ാവകാശ�ം സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ആഡി�് �കാരം കെ��ിയ ന�നതക�ം �മേ��ക�ം സംബ�ി�് അേന�ഷണം
നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായിക താര�െള വാ�െ����തിന് പ�തിക�

308.�ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക താര�െള വാ�െ����തിനായി ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ�
�പീകരി�ി��ത് ; ഇവ�െട നിലവിെല �ിതിെയെ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �ാമപ�ായ�ക�െട കീഴി� കളി�ല��ം േ�ാ�സ് പഠന പരിശീലന േക���ം
�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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േദശീയ െഗയിംസിന് േവ�ി ഉപേയാഗി� േ�ഡിയ��െട സംര�ണം

309.�ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, അ�വ� സാദ�്
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിന് േവ�ി നവീകരി��ം ��തായി നി��ി��മായ േ�ഡിയ��
ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത കളി�ല��െട സംര�ണം എ�കാരമായിരി�െമ�ം അതി�� �ക
എ�െന കെ��ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) സംര�ണ �മതല ആെര ഏ��ി�ാനാണ് നി�യി�ി��ത്  ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ ?

ആല�ഴ സായി േക��ി� ആ�ഹത� െച� വിദ�ാ��ിനി�െട ��ംബ�ിന് സ��ാ� േജാലി
ന�കാ� നടപടി

310.�ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ സായി േക��ി�  ആ�ഹത� െച� അപ�� രാമച�െ� ��ംബ�ിെല
ഒരാ��് സ��ാ� േജാലി ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) അപ���െട മരണേ�ാ��ടി �തീ�യ� ��ംബ�ിന് സം�ാന സ��ാ�
അടിയ�ിര സാ��ിക സഹായം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ;

(സി) ആ�ഹത�ാ�മെ��ട��് ശാരീരികമാ�ം മാനസികമാ�ം തള�� മ� ��
��ിക��് അടിയ�ിര സാ��ിക സഹായ�ം സ��ാ� േജാലി�ം ന��വാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) ആ�ഹത��ം ആ�ഹത�ാ�മ�ി�ം ഇടയായ കാരണ�െള�റി�് േ�ാ��സ് വ��്
അേന�ഷണം നട��േ�ാ  ;  ���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഇ) ആല�ഴ സായി േഹാ�ലി� െപ���ിക�െട �ര� വ��ി�ി��തിന് അടിയ�ിര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഇ��ി േവാളിേബാ� അ�ാദമി

311.�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
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േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി േവാളിേബാ� അ�ാദമി�െട നി��ാണ�വ��ന�� ഏത് ഘ�ം വെരയായി ;
(ബി) ��ത അ�ാദമി�െട നി��ാണ �വ��ന���് ആവശ�മായ

ഉേദ�ാഗ�തല�ി�� ഏേകാപന�ിന് എെ�ാെ� �ട�നടപടിക�
സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

നട�ാവ് വലിയെകാ�� ൈമതാനിയി� സി��ി�് ട�ഫ് �ൗ�് നി��ാണം

312.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാഡ് ജി�യിെല നട�ാവ് വലിയെകാ��  ൈമതാനിയി�  നി��ി��
സി��ി�് ട�ഫ് �ൗ�് എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ���ി എ� േകാടി �പ�ാണ് െട�� െച�ി��ത് ;
(സി) ��ത ���ി�ായി േനരെ� അ�വദി� 4.60 േകാടി �പയി� അവേശഷി�� �ക

�ടി ��ത �ൗ�ി� ഗാലറി നി��ി�ാ� അ�വദി�േമാ ?

അവധി�ാല കായിക പരിശീലന പരിപാടി

313.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  നിയമസഭാ മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ി വ�� സമ�വിദ�ാഭ�ാസ
പ�തി�മായി ബ�െ��് കായിക േ�മികളായ �� വിദ�ാ��ിക��് േകരള േ��്
േ�ാ��്സ് കൗ�സി�മായി സഹകരി�് ആ�ി��  �ീപാദം േ�ഡിയ�ി�  2015

െമയ്  16  �ത�  280  ഓളം ��ിക��ായി സംഘടി�ി� പരിശീലന പരിപാടി വ�ം
വ�ഷ�ളി�ം �ട��െകാ�േപാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ീ�ഫീ�ഡ് േ�ഡിയം

314.�ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയെഗയിംസിെ� ഭാഗമായി നി��ി� �ീ�ഫീ�ഡ് േ�ഡിയ�ിെ� �േത�കതക�
എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഇത് ��� �പ�ി�  എ�േ��് �വ��ന സ�മാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

ഇതിെ� ആെക ചിലവ് എ�യാണ്; ഇതിെ� സംര�ണ �മതല ആ��ാണ്?

നീ���ളം നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ� നടപടി
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315.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക����ി നിേയാജകമ�ല�ിെല �റവില�ാട് േദവമാതാേകാേളജിെല
നീ���ളം നി��ാണം സംബ�ി�്  LAC-ADF  വഴി സമ��ി�  107303/NCB

/Fin/2014 ന�� ഫയ� േകരളാ േ�ാ��്സ് കൗ�സിലിന് അയ�തി�േശഷം തിരിെക
കി��തിന് ഉ�ാ�� കാലതാമസ�ി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ഈ ഫയ�
എ��ം േവഗം �ീയ� െച�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകരളാ േ�ാ��്സ് കൗ�സി� ഈ പ�തി�് ���ിയ എ�ിേമ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  വിശദാംശ��  െവളിെ���ാേമാ;  ഈ ഫയ�  ഇേ�ാ�  ആ�െട
ൈകവശമാണ്. ഭരണാ�മതി ലഭി��തി�ളള തട�ം വ��മാ�ാേമാ?

ചല�ി� രംഗെ� പരി�രണം

316.�ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിനിമാരംഗം പരി�രി��തിന് ഉ�തതല സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം വിഷയ�ളാണ് ��ത സമിതി�െട പരിഗണനയി�ളളത്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) അവാ�ഡ് നി��യം, ചല�ി�േമള �ട�ിയവ�െട പരി�രണം സംബ�ി�് എെ��ാം
കാര��ളാണ് സമിതി�െട പരിഗണന�ായി ഉ�െ���ിയി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

ഒ��ാലം ഫിലംസി�ി നി��ാണ �േരാഗതി.

317.�ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാല�് ഫിലിംസി�ി നി��ാണ�ിനായി ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപന�� നട�ിയി�േ�ാ
;

(ബി) ഏെത�ാം ധനകാര�വ��് മ�ിമാരാണ് �ഖ�ാപന��  നട�ിയത്  ;  ഓേരാ
ധനമ�ി�ം എ� �ക വീതമാണ് നീ�ി െവ�ത് ;

(സി) ബ�ജ�ി�  വകയി��ിയ �ക  KSFDC�് െെകമാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
ആണ് സ�ീകരി�ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഫിലിംസി�ി നി��ാണ�ിന് കാ�ിര�ഴ ഇറിേഗഷ�  പ�തി�െട �ലം
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അ�വദി��തിന് മ�ിസഭാ തീ�മാനം ഉ�ായി�േ�ാ  ;  എ�ി�  എ�ാണ്
ഉ�ായി��ത് ;

(ഇ) KSFDC�് �ലം െെകമാ�ം െച��തിനാ�� നടപടി�മ�� ���ിയാ�ിേയാ ;

(എഫ്) ഫിലിം സി�ി നി��ാണ�ിന് വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ാ� എെ��ാം
നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി�ത് ; ഒ��ാലം ഫിലിംസി�ി�ായി �ഖ�മ�ി ��െെക എ��്
എ� േയാഗ��  നട�ി  ;  സിനിമാ വ��് െെകകാര�ം െച�� മ�ിമാ�  എ�
േയാഗ��  നട�ി  ;  േയാഗതീ�മാന��  എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ  ;

എം.എ�.എ.�െട അസ�് െഡവല�െമ�് ഫ�ി� നി�ം നീ�ിെവ� �ക  KSFDC�്
െെകമാ��തിനാ�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ ?

േലാ േ�ാ� ബ�ക�

318.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ വ�ഷം എ� േലാ േ�ാ� ബ�ക� അ�വദി�ി�െ��ം  ,  ഇതിൽ
എ� ബ�കളാണ് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� അ�വദി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� േലാ േ�ാ�  ബ�ക�  ഇേ�ാ�  ന�മി�ാെത �വ��ി��െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

െക. എസ്. ആ�. �ി. സി.�െട �തിമാസ ന�ം

319.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക. എസ്. ആ�. �ി. സി. �െട നിലവിെല �തിമാസ ന�ം എ� �കയാണ്;
(ബി) െക.  എസ്.  ആ�. �ി.  സി.  െപ�ഷ�കാ��് അവസാനമായി െപ�ഷ�  ന�കിയത്

എ�ാണ്;
(സി) എ�മാസെ� െപ�ഷ� �ക �ടി�ിക ആയി ന�കാ��്;
(ഡി) െപ�ഷ�  സമയബ�ിതമായി ലഭി�ാ�� �ലം ആ�ഹത� െച�വ�െട എ�ം

എ�യാണ്;
(ഇ) െക.  എസ്.  ആ�. �ി.  സി.  യി�  സമയബ�ിതമായി െപ�ഷ�  വിതരണം െച�ാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ികരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ജീവന�ാ�െട �ണിേഫാം പരി�രണം

320.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി� ജീവന�ാ�െട �ണിേഫാം പരി�രി�് ഉ�രവായി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ണിേഫാം പരി�രണം എ� �ത�  നട�ിലാ�ാനാണ് നി�യി�ിരി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) �ണിേഫാം അലവ�സ്  ,  െതാഴിലാളിക��് ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഇെ��ി� എ�േ��്
ലഭ�മാ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) �ണിേഫാം പരി�രണം �ലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �് എ� �പ�െട അധിക ബാ��ത
ഉ�ാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. - െഫയ�േ�ജിെല അപാകതക�

321.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബ�ചാ�ജ് വ��ി�ി�േ�ാ�  െഫയ�േ�ജി��ാ�� അപാകത
സംബ�ി� പരാതിക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  െഫയ�േ��ക�  �ത�മായി
കണ�ാ�ി അതിന�സരണമായി ചാ�ജ് നി�യി��തിന് എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;  ഇെ��ി�  ഇതിെല അപാകതക�
അടിയ�രമായി പരിഹരി�് ചാ��ക�  �ന�നി��യി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട കടബാ��ത

322.�ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�. ടി. സി. �െട നിലവിെല കടബാ��ത എ�െയ�ം ഈ കടബാ��തക�
ഏെതാെ� �ാപന��മായി ബ�െ��താെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ാപന�ളി� നി��ളള കട���് േകാ��േറഷ� എ� ശതമാനം വീതമാണ്
പലിശയായി ന���െത�ം ഇത�സരി�് ഓേരാ മാസ�ം എ� �ക വീതം
പലിശയിന�ി� ന���െ��ം െവളിെ���േമാ;

(സി) കടം എ��ിരി��ത് എ� വ�ഷം വീത�ളള തിരി�ടവ് കാലയളവിലാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െപ�ഷ� ലഭി�ാെത ആ�ഹത� െച� ��ംബ���് ധനസഹായം

323.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : 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.  യി�  നി�ം െപ�ഷ�
യഥാസമയം ലഭി�ാെത വ�ി�� സാഹചര�ം �ലം എ� േപ� ആ�ഹത� െച�ി��് ;
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അ�കാരം മരണമട�വ�െട ��ംബ���് എെ��ി�ം സഹായ��
ന�കിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) െപ�ഷ� �ട�ാെത ന���തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; എ�ി�
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ന��ാരണ പാേ�ജ്

324.�ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, ടി.എ�. �താപ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �ന��ാരണ പാേ�ജിന് �പം ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) പാേ�ജിന് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) സാ��ിക �തിസ�ിയി� നി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ കരകയ�ാ� എെ��ാം
നടപടികളാണ് പാേ�ജി� ഉ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പാേ�ജ് നട�ാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ലാഭ�ിലാ�ാ� നടപടി

325.�ീ.െക.�രളീധര�
,, ടി.എ�. �താപ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ലാഭ�ിലാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്  ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ലാഭ�ിലാ�ാ�  �തിയ പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ  ;

വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�ാ�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��ത് ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ് ��ത പ�തി �േഖന നിലവി�  വ��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ ?
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െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �തിമാസ വ�മാന�ം െചല�ം

326.�ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014  ജ�വരി  1  �ത�  ഡിസംബ�  31  വെര�ം  2015  ജ�വരി  1  �ത�  േമയ്  31

വെര��� ഓേരാ മാസെ��ം െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. �െട വ�മാന�ം �തിമാസ
െചല�ം സംബ�ി� വിവര�ൾ ന�േമാ ;

(ബി) െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. �െട ഇേ�ാഴെ� ആെക വാ�ാ ബാ��ത എ�യാണ്;
(സി) ഇൗ ബാധ�ത ആ�െ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� െപ�ഷ� �ായം

327.�ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  െപ�ഷ�  �ായം ഉയ���തിന് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഒ� വിഭാഗം ജീവന�ാ�  െപ�ഷ�  �ായം ഉയ��ണെമ�ാവശ�െ��്
ൈഹേ�ാടതിയി�  ന�കിയ ഹ�ജി പരിഗണി�െവ സ��ാ�  അഭിഭാഷക�ം
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട അഭിഭാഷക�ം മൗനം പാലി�തിനാ�  ഹ�ജി�ാ��്
അ��ലമായ േകാടതി ഉ�രവ് ഉ�ായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) െപ�ഷ� �ായം ഉയ��� നിലപാട് സ�ീകരി��ത് ഉേദ�ാഗാ��ിക��് കന�
�ഹരമാ�െമ�തിനാ�  ഇ�ാര��ി�  സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;  െപ�ഷ��ായം ഉയ���ത് സംബ�ി� േകാടതിയി�
സത�വാ�്�ലം സമ��ി�ി�േ�ാ;ആയതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

ബസ് ചാ��് വർ�നവ്.

328.�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�് േശഷം ഇ�വെര എ� തവണ സം�ാന�്
ബസ് ചാ��് വ��ി�ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബസ് ചാ��് വ��ി�ി�ാ��ായ സാഹചര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ തവണ�ം ബ�് ചാ��് വ��ി��തിെ� അടി�ാന�ി� െക. എസ്. ആ�.
ടി. സി. �് ഉ�ായ സാ��ിക േന�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ചാ��് വ��ി�ി�ി�ം െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.  �െട സാ��ിക �തിസ�ി
പരിഹരി�ാ�  കഴിയാ�െത�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
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വ��മാ�ാേമാ?

വാഹന അപകട��

329.�ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 ജ�വരി �ത� െമയ് വെര േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� േദശീയ പാതയി�ം സം�ാന
പാതയി�മായി എ� വാഹന അപകട�ളിലായി എ� മരണ���ായി എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) മഴ�ാല�് േറാഡ് അപകട��  ഇ�ാതാ�ാ�  സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട്-ക��, േകാഴിേ�ാട്-���ാടി ��ിെല സ�കാര� ബ�ക�െട മ�ര ഓ�ം
�ല��ാ�� അപകട��  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് അവസാനി�ി�ാ�
സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ��കളി� ഓ�� സ�കാര� ബ�ക� �ീഡ് ഗവ�ണ� ഉപേയാഗി��െ��്
ഉറ� വ��ാ�  ��വ�  ബ�ക�ം അടിയ�രമായി പരിേശാധി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േറാഡ് അപകട��

330.�ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� നാ� വ�ഷ�ിനിെട എ� േറാഡ് അപകട���ായി എ�ം എ� മരണ��
സംഭവി� എ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏ��ം ��ത�  അപകട��  ഉ�ാ���ം മരണം സംഭവി���ം ഇ�ച� വാഹന
അപകട�ളിലാെണ��ം മരണെ���ത്  18-�ം  25-  �ം ഇടയി�
�ായ��വരാെണ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ച� വാഹന���് േവഗപരിധി നി�ബ�മാ�ിെ�ാ�് �ീഡ് ഗവ�ണ�
�ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�� വാഹന��െട ഫി�്ന�്

331.�ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  ��ികെള െകാ�േപാ��തിനായി പരിചയ സ��ര�ാ� ൈ�വ�മാെര�ം
ഫി�്ന�് സർ�ിഫി��് ഇ�ാ� വാഹന��ം ഉപേയാഗി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  ��  വാഹന��  ഓടി�� ൈ�വ�മാ��് മതിയായ പരിശീലനം
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ന���തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) �� ��ികെള െകാ�േപാ�� വാഹന�ളിെല ഓവ� േലാഡിംഗ് നിയ�ി��തി�ം
വാഹന��െട ഫി�്ന�് പരിേശാധി��തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

നാ�ിക മ�ല�ിെല നി��ലാ�ിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് സ��ീ�ക�

332.�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ിക മ�ല�ിെല വിവിധ ഭാഗ�ളി�െട സ��ീസ് നട�ിയി��
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് െഷഡ��ക� ഏെത�ാമാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;;

(ബി) ഇതി�  നി��ലാ�ിയ സ��ീ�ക�  ഏെത�ാമാണ്;  അവ നി��ലാ�ിയത്
എ��തലാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സ��ീ�ക� നി��ലാ�ിയതിെ� കാരണ�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത മ�ല�ി�  സ��ീസ് നട�� െഷഡ��ക�  ഏെത�ാെമ�്
വിശദീകരി�േമാ?

�� ബ�ക��് ഫി�്ന�് സ��ിഫി��്

333.�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹനവ��് സം�ാന�് നട�ിയ ��  ബ�ക�െട വാഹന
പരിേശാധനയി� എ� �� ബ�ക��് ഫി�്ന�് ഇ� എ�് കെ��ിയി��് എ�്
വ��മാ�േമാ ?

(ബി) ഫി�്ന�് സ��ിഫി��് ഇ�ാ� �� ബ�കളി� ��ികെള കയ�ി യാ� െച��ി�
എ�് ഉറ� വ��ാ� േമാേ�ാ� വാഹന വ��് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ ?

ബ�കളിെല സീ�് റിസ�േവഷ�

334.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�കളി�  നിലവി�� സീ�് റിസ�േവഷ�  സംവിധാന�ി�
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് നിലവി�� ഉ�ര�ക�േട�ം സ��ല�ക�േട�ം പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ-െഷഡ��ക�
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335.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി� നി�ം �വ��ി�� െഷഡ��ക�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ െഷഡ��ക�ം �ത�മായി �വ��ി��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ���മായി �വ��ി��തി�� േപാരാ�ക� വിശദമാ�േമാ; ആവശ�മായ ബ�ക�
അ�വദി��തി�ം �ാഫിെന നിയമി��തി��� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

���ാട് ബ� േ�ഷ൯

336.െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാട് ബ� േ�ഷനി� നി�ം മലേയാര �േദശമായ ആ��ി�ി,  വ�� �ട�ിയ
േമഖലകളിേല�� സ��ീ�ക�  ഇട�് �ട��� �ലം മലേയാര �േദശ�ളിെല
ജന���് ��മായ യാ�ാേ�ശം ഉ�ാകാ���ം,  ��ത ബ�്േ�ഷനി�
ആവശ�മായ ജീവന�ാ�ം, ബ�ക�ം ഇ�ാെയ� കാര��ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) സ��ീസ് �ട�ാതിരി�ാ�  ആവശ�മായ ജീവന�ാ�ം ബ�ം ���ാട് േ�ഷനി�
എേ��് അ�വദി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േലാ-േ�ാ� ബ�ക�ം ��ം

337.�ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ഇേ�ാ� എ� എ.സി  /  േനാ�-എ.സി.  േലാ േ�ാ� ബ�ക�
സ��ീസ് നട���്; െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ ബ�ക��് ��ക� അ�വദി�തിെ� മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഒ�ി� ��ത� ���ക� മാറി േലാ േ�ാ� ബ�ക� സ��ീസ് നട��േ�ാ ;എ�ി�
െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) േലാ േ�ാ� ബ�ക�െട ��ക� നി��യി�േ�ാ� നിേയാജക മ�ല�ളിെല �ധാന
�ല��  പരിഗണി�ണെമ�് എം.എ�.എ-മാ�  ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�, ഇ�
പരിഗണി�് ��് അ�വദി�ി�േ�ാ ; െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ഇേ�ാ� സ��ീസ് നട�� േലാ േ�ാ� ബ�ക� ആ ജി��
േവ�ി മാ�ം അ�വദി�താേണാ ;വ��മാ�ാേമാ ?

മദ�പി�് വാഹനേമാടി��വ�െ�തിെര നടപടി
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338.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാഹനാപകട�� വ��ി�് വ��തിെ� ഒ� �ധാന കാരണം മദ�പി�്
വാഹനേമാടി��താെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) 2014-15 വ�ഷ�ി� മദ�പി�് വാഹനേമാടി�തിെ� േപരി� എ� േപ�െ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�ി��് ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(സി) നിലവി�  മദ�പി�് വാഹനേമാടി��വ�െ�തിെര ഏത് വ��് �കാരമാണ് േകസ്
രജി�� െച��ത് ; പരമാവധി ശി� എ�ാണ് ;

(ഡി) ഒ�ി� ��ത� തവണ മദ�പി�് വാഹനേമാടി�് പിടി�െ��ാ� ഇവ�െട െെലസ�സ്
ആജീവനാ�ം റ� െച��തിന് ആവശ�മായ േഭദഗതി നിയമ�ി�  വ���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

പ��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായിെല വാണിജ� സ��യ�ിെല �റിക�െട േലലം

339.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  ���ിയായിവ�� വാണിജ�
സ��യ�ിെല എ� �റിക�  േലലം െച� െകാ��ി�െ��ം ആ�െ�ാെ�യാണ്
അ�വദി�െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ബാ�ി വ�� �റിക�െട േലല നടപടിക� എേ�ാ� ���ിയാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വാണിജ�സ��യ�ിെല �റിക� േലലം െച��തി�� നിബ�നക� വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ�ച�വാഹന അപകട�ൾ

340.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-�  എ� ഇ�ച� വാഹനാപകട�ൾ ഉ�ായി��്;  എ� മരണ��
സംഭവി�ി��്;

(ബി) മരണെ��വരി� എ�േപ� അപകടം നട�േ�ാ� െഹ�മ�് ധരി�ി��ി� എ�തിെ�
കണ�് െവളിെ���േമാ ;

(സി) െഹ�മ�് ധരി�് യാ� െച�വരി�  എ� േപ�  ഈ അപകട�ളി�
െകാ�െ��ി��്;വ��മാ�ാേമാ ?

െതാ�ി�പാലം - വടകര ��ിെല ജന��െട യാ�ാ േ�ശം

341.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െതാ�ി�പാലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സബ് ഡിേ�ായി� നി�്,
െതാ�ി�പാലം  -  വടകര ��ിെല ജന��െട യാ�ാ േ�ശം പരിഹരി��തിന്,  െചയി�
സ��ീസ് ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

വ��ി�ി� യാ�ാ�ലി �റ��തിന് നടപടി

342.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപേ�ാ�, ഡീസ�  വില  2012-13  കാലഘ�െ� അേപ�ി�്
�റ�തിെ� അടി�ാന�ി� ഇേ�ാ� ഒാേ�ാ,  ടാ�ി,  മ�് വാഹന��, െക.  എസ്.
ആ�. ടി.  സി.,  സ�കാര� ബ�ക�  എ�ിവ�െട ചാ�ജ് വ��ി�ി�ിരി��ത്
അധികമാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� െപേ�ാ�, ഡീസ� വിലയിെല �റവ്
സാധാരണ ജന���് �ടി ലഭ�മാ��തിന് വ��ി�ി� ഒാേ�ാ,  ടാ�ി,  ബസ്
യാ�ാ�ലി�ം , ചര�് �ലി�ം �റ��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) െപേ�ാ�  ,  ഡീസ�  വില�െട അടി�ാന�ി�  ഒേരാ ആ�മാസ�ം ചാ��ക�
പരിേശാധി��തി�ം ആയതിെ� അടി�ാന�ി�  ചാ�ജ് വ��ി�ി��തിേനാ,

�റ��തിേനാ ഒ� സ��ാ� ഏ ജ�സിെയ ഏ��ി��തിേനാ െറ�േല�റി ക�ീഷെന
െവ��തിേനാ അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

വിദ�ാ��ിക��് �ഖ�ാപി� സൗജന� യാ�ാ�മതി

343.�ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ ഗവ�െമ�് �സ് � തലം വെര�ളള വിദ�ാ��ിക��് �ഖ�ാപി� സൗജന�
യാ�ാ�മതി  KSRTC  നട�ാ�ിയി�േ�ാ  ;എ�ി�  എ� േപ��് ഇ� �കാര�ളള
സൗജന� യാ�ാ�മതി ന�കി ;

(ബി) ഇൗ അധ�യന വ�ഷം അേപ�ി�� എ�ാ വിദ�ാ��ിക��ം �� �റ�� സമയം
�ത� ഇൗ യാ�ാ സൗജന�ം അ�വദി�ാ� അ�മതി ന�കാതിരി��ത് എ�െകാ�്
;

(സി) കഴി� അധ�യന വ�ഷം  KSRTC  ക�സഷ�  ഉപേയാഗി�വ��് കഴി� വ�ഷം
മാ�മായി �ഖ�ാപി� സൗജന� യാ�ാ�മതി നിജെ����തിന്  KSRTC �് നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� ��ത അറിയി�ിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) ഉേദ�ാഗ��േടതായ ഇ�രം നിബ�നകെളാഴിവാ�ി ഇൗ വ�ഷം �ത� എ�ാ �സ് �
തലം വെര�ളള ��ിക��ം യാ�ാ സൗജന�ാ�മതി അ�വദി��തിന് നി�േ�ശം
ന��േമാ ?
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അനധി�ത നിയമനം

344.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ി�  ഓഫീസ് അസി��് ത�ികയി�  േജാലി േനാ�ിയി��
മതിയായ േയാഗ�തയി�ാ�വ��്അസി��് േമാേ�ാ�  െവഹി�ി�  ഇ�െ���
ത�ികയിേല�് നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) അ�കാരം നിയമനം ന�കിെയ�ി�  ആയതിന് ഇടയാ�ിയ കാരണ��
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ഏെത�ാം േകാടതികളി� േക�ക� നിലവി��്;ആയത് സംബ�ി�
േകാടതി വിധിക�െട വിശദാംശ�� എെ��ാമാണ്?

അസി��് േമാേ�ാ� െവഹി�ി� ഇ�െ��� ത�ികയിേല�� ത�ികമാ� നിയമനം

345.�ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അസി��് േമാേ�ാ�  െവഹി�ി�  ഇ�െ���  ത�ികയിേല��
നിയമനരീതി വ��മാ�േമാ  ;  ഇതി�  േനരി�ം  ,  ത�ികമാ�ം വഴി�ം,  ഉേദ�ാഗ�യ�ം
വഴി�ം എ� ശതമാനം വീതമാണ് ��ത ത�ികയിേല�് നിയമനം നട��െത�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) അസി��് േമാേ�ാ� െവഹി�ി� ഇ�െ��� ത�ികയിെല നിയമന�മായി ബ�െ��്
ഏെത�ി�ം േകാടതി ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ ;എ�ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) അസി��് േമാേ�ാ� െവഹി�ി� ഇ�െ���മാരായി േനരി�� നിയമനമ�ാ�വ��്
നി��ഷി�ി�� േയാഗ�തകെളെ��ാെമ�് െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) അസി��് േമാേ�ാ�  െവഹി�ി�  ഇ�െ���മാ�െട ത�ികമാ�ം വഴി��
നിയമന�മായി ബ�െ��് വ��ിെല ജീവന�ാ� എതി�േ�ാ, ആശ�േയാ സ��ാരിെ�
��ി� അവതരി�ി�ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
30-05-2015

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ
തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം
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