
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സേ�ളനം

2015 �ൈല 13, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--339]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 2815 �ത� 2912 വെര
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 2913 �ത� 2974 വെര
ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി : 2975 �ത� 3085 വെര
വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി

: 3086 �ത� 3153 വെര

ര�ാം ഘ� ജനസ��� പരിപാടിക�

2815. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  2  വെര�� കാലയളി�  സം�ാന�് എ� ജി�കളിലാണ് ര�ാം ഘ�
ജനസ��� പരിപാടിക�  നട�ിയെത�ം ഓേരാ േക��ി�ം എ� പരാതിക�
വീതമാണ് ലഭി�െത�ം ലഭി� പരാതികളി� എ�െയ�ം വീതം തീ��ാ�ിയി�െ��ം
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ര�ാം ഘ� ജനസ��� പരിപാടിയി�  ഓേരാ ജി�യി�ം എ� �ക വീതം
സാ��ികസഹായമായി അ�വദി� എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�വെര ���ിയാ�ിയ ജനസ��� പരിപാടിക�െട നട�ി�ി�ം,  �ര�
ഒ���തി�മായി ഓേരാ േക��ളി�ം എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട വീതം
േസവനമാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�ം ഏെതാെ� റാ�ി�� ഉേദ�ാഗ���ാണ്
�മതല ന�കിയി��െത�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് നട�ിയ ര�ാം ഘ� ജനസ��� പരിപാടികളി� ഓേരാ േക��ളി�ം
പ��, ഭ�ണം ഉ�െ�െട�� െചല�ക��ായി എ� �ക വീതം ഓേരാ ജി�കളി�ം
െചലവഴി�െ�� എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ജനസ��� പരിപാടിക�െട �ഖ� നട�ി�് �മതല ഏത് വ��ിനായി��
ന�കിയി��െത�് െവളിെ���േമാ?

ഇ� സ��ീസ് െ�യിനിംഗ്
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2816. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, �ി.�. ��വിള
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട േസവനം ��ത� െമ�െ��താ��തിന് അൈഡ�സ് സമയം
�ത�  വിവിധ ഘ��ളി�  എ�ാവ��ം ഇ�  സ��ീസ് െ�യിനിംഗ് ന���തിന്
െ�യിനിംഗ് ഇ��ി���് ആരംഭി�� കാര��ിൽ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ  ;  എ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  -  െപാ�േമഖലകളിെല േസവനം കാര��മമാ��തിന് ഒ� �തിയ
ഭരണപരി�ാര ക�ീഷെന നിയമി�വാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;  എ�ി� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ഹ��ാ�ക� �ല�� ന�ം

2817. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഹ��ാ�ക�  �ല��
ന�പരിഹാരമായി എ� �പയാണ് ഈടാ�ിയി��ത്  ;  ഇതി�  എ� �ക
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് ൈകമാറിയി��് എ�് അറിയി�ാേമാ ?

ഇ- ഫയലി�് സ�ദായം

2818. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ-ഫയ� സ�ദായം �ർണമാ�ം നട�ിലാ�ാെത ചില വ��കളി� ഫിസി�� ഫയ�
സ�ീകരി�ിെ�� നിലപാെട���� െകാ��ാ�� കാലതാമസം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  ��ത കാലതാമസെമാഴിവാ�ാ�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

എ.പി.എ� കാ�ഡ് ബി.പി.എ� ആ�ി മാ�ി ന���ത്

2819. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് െവ�് നട� �ഖ�മ�ി�െട ഒ�ം ര�ം ജനസ��� പരിപാടിയി�
എ.പി.എ�  കാ�ഡ് ബി.പി.എ�  ആ��തി�� എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�ത്  ;

അേപ�ക�െട േപ�ം േമ�വിലാസ�ം സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ ?
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�.എ.ഇ സാ��ിക വ��ിെ� അ�ാമത് വാ�ഷിക സംഗമം

2820. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2015 മാ��് 30 �ത� �� ദിവസം �ൈബ േവ�ഡ് േ�ഡ് െസ�റിെല ഇ��നാഷണ�
ക�െവ�ഷ� ആ�് എ�ിബിഷ� െസ�റി� നട� �.എ.ഇ സാ��ിക വ��ിെ�
അ�ാമത് വാ�ഷിക സംഗമ�മായി ബ�െ��് �ഖ�മ�ി�െട യാ�� െചലവഴി� �ക
എ�യാണ് ?

പി.എസ്.സി നിയമനം

2821. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13, 2013-14, 2014-15 വ�ഷ�ളി� പി.എസ്.സി വഴി എ� േപ��ാണ് നിയമനം
ന�കിയെത�് ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ?

എം.എ�.എ. മാ��് െഎഡിയാസ് പാസ് േവഡ് ന�ാ� നടപടി

2822. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ-ഫയലിംഗ് നട�ിലാ�ിയേ�ാ�  എം.എ�.എ.  മാ��് ഫയ�  േഫാേളാ അപ്
നട��തിന് വലിയ �യാസ��  േനരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഇ�
പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) െഎഡിയാസ് വഴി ഫയലിെ� നീ�ം ക�പിടി��തിന് എം.എ�.എ.  മാ��് പാസ്
േവഡ് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;  ഇതിെ� �ധാന തട�ം എെ��്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) െഎഡിയാസി�  ഇ-ഫയലിംഗിെ� ഭാഗമായി എം.എ�.എ.  മാ��് പാസ് േവഡ്
ന�കണെമ�്ആവശ�െ��െകാ�് എം.എ�.എ. ബ�. �ഖ�മ�ി�് ന�കിയ 9067/V1

P/CM/14 dated 10.10.2014 െല ക�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ ?

ഭരണ ഭാഷ മലയാള�ിലാ�ിയതിെ� അവേലാകനം

2823. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണ ഭാഷ മലയാളമാ�ിയതി� േശഷം നിലവി�� ഏെത�ാം വ��കളിെല നിയമ��ം
ഉ�ര�ക�മാണ് മലയാളമാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) നിലവി� ഇേ�ാ�ം ഇം�ീഷ് ഭാഷ തെ� ഉപേയാഗി�� വ��ക� ഏെതാെ�െയ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ ;
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(സി) ഭരണ ഭാഷ മലയാളമാ��തിന് വി��മായി �വ��ി�� വ��്
തലവ�മാ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ?

ക�ണ െ�ഷ�� �ളിെല വിദ�ാ��ിക��് വാഹനം

2824. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 ഏ�ിലി� എറണാ�ള�് നട� ജനസ��� പരിപാടിയി� നായര�ലം ക�ണ
െ�ഷ�� �ളിെല വിദ�ാ��ിക��് വാഹനം അ�വദി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� �ട�നടപടി വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഭി� േശഷി�� വിദ�ാ��ിക��ായി അ�വദി�ാ�േ�ശി�� യാ�ാ വാഹനം
എ�േ��് ന�കാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഷി അസി��മാ�െട പി. എസ്. സി. റാ�് ലി�്

2825. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 57/09  കാ�ഗറി ന�രി�� ര�ാം േ�ഡ് �ഷി അസി��മാ�െട റാ�് ലി�്
�സി�ീകരി�െത�ാെണ� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) െപ�ഷ� �ായം ഏകീകരി��മായി ബ�െ��് റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി ഒ� വ�ഷം
നീ�ിെകാ��ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� �ഷി അസി���മാ�െട റാ�് ലി�ിെ�റ കാലാവധി
നീ�ിെ�ാ��ി�േ�ാ ;

(സി) ര�ാം േ�ഡ് �ഷി അസി���മാ�െട റാ�് ലി�ിെ�റ കാലാവധി
അവസാനി��െത�ാണ്  ;  ഇൗ ലി�ി�  നി�ം ഇതിനകം എ�ത േപെര
നിയമി�ി�െ�� െവളിെ���േമാ ?

വിവിധ സർ�ാർ കാലയള�കളിെല മ�ിമാ�െട ഡൽഹി യാ� െചല�ം ലഭി� ഉറ�ക�ം

2826. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� �ഖ�മ�ി�ം മ� മ�ിമാ�ം �ധാനമ�ിെയ�ം മ� േക�
മ�ിമാെര�ം സ��ശി� ഓേരാ േവളയി�ം �ധാനമ�ിേയാ�ം മ� േക� മ�ിമാേരാ�ം
സം�ാന വികസന�ിനായി ആവശ�െ�� കാര���  എെ��ാെമ�ം ഇവയി�
സം�ാന�ിന് ലഭ�മായവ എെ��ാെമ�ം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഓേരാ യാ�യി�ം ആവശ�െ�� സം�ാന ആവശ��ളി�  ഉറ�ക�  ലഭി�തി�
നട�ിലായത് ഏെത�ാെമ�ം നട�ിലാകാ�ത് ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഓേരാ യാ� വഴി�ം േക� സ��ാ� അ�വദി� സം�ാന ആവശ��ളി� സം�ാന
സ��ാരിെ� ഭാഗ� വ� അപാകതക� �ലം നട�ിലാ�ാ� കഴിയാ� കാര���
ഏെത�ാം ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?
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േദശീയ െപ�ഷ� പ�തി�ം നിയമന�ം

2827. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം  NPS  (National  Pension  Scheme)

നട�ിലാ��തിന് ��പ് പി.എസ്.സി.  �േഖന എ� നിയമന��  നട�ിയി��്;
വ��ക� തിരി�� കണ�് ന��േമാ;

(ബി) NPS നട�ിലാ�ിയേശഷം  PSC �േഖന നട�ിയ നിയമന�� എ�  ;  വ��തിരി�ളള
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) NPS  �  ജീവന�ാരി�  നി�ം േശഖരി� �ക�് �ല�മായ  Matching  Grant

അ�വദി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം ന��േമാ;  ഇത് ഏെത�ാം �ാപന�ളിലാണ്
നിേ�പി�ി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

ശ�ള പരി�രണം ആവശ�െ��� പണി�ട�് േനാ�ീസ്

2828. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശ�ളപരി�രണം അടിയ�ിരമായി നട�ിലാ�ണെമ�ാവശ�െ��് വിവിധ സ��ീസ്
സംഘടനക�  അനി�ിതകാല പണി�ട�ിന് േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ  ;  പണി�ട�്
ഉ�ാകാതിരി�വാ� എ�് നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ
?

െകാ�ം ജി�യിെല ജനസ��� പരിപാടി

2829. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല ഒ�ം ര�ം ജനസ��� പരിപാടികളി� ലഭി� അേപ�കളി� എ�
എ��ിന് ഇനി�ം തീ��് ക��ി�ാ�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഘ��ളി� ജി�യി� ചികി�ാ സഹായ ഇന�ി� എ� �ക അ�വദി�ി��;

��ത �ക �ണേഭാ�ാ���് ���മാ�ം വിതരണം െച�ി�േ�ാ;

(സി) ജി�യി�  ��ാംഘ� ജനസ��� പരിപാടിയി�  നട�ിയ �തിയ പ�തി
�ഖ�ാപന��െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിക�  നട�ിലാ��തിനാവശ�മായ ഫ�് നീ�ിവ�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
��ത പ�തിക��ാവശ�മായ ഫ�് ഏ� തര�ി�  സ��പി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്?

�ീമതി ജി. െെശലജാേദവി�െട േജാലി �ിരെ����തിന് നടപടി
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2830. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ആ�.സി.സി.യി�  കഴി�  12  വ�ഷമായി േജാലി െച��
ഇ.സി.ജി.െട�ീഷ��  �ീമതി ജി.  െെശലജാേദവി�െട േജാലി �ിരെ����ത്
സംബ�ി� ഫയലി� (No.50226/11/2014) തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�.സി.സി.യി�  10  വ�ഷ�ാല�ിേലെറ േജാലി േനാ�ിയി�� വിവിധ
ത�ികകയി�ളള ദിവസേവതന�ാെര �ിരെ���ിയി�ം  12  വ�ഷമായി േജാലി
േനാ�� �ീമതി ജി.െെഷലജാേദവിെയ �ിരെ���ാതിരി��തിന് എെ��ി�ം
നിയമതട�ം നിലവി�േ�ാ;ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  �ീമതി ജി.െെഷലജാേദവി�െട േജാലി �ിരെ����തി�  ഉട�
തീ�മാനെമ��േമാ?

ആദിവാസി �മിയി� കരി�� ക�ാറി

2831. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട്,  ക��, േകാ�യം ജി�കളിെല ആദിവാസി �മിയി�  കരി��  ക�ാറികൾ
നട�െ���തായി പ�ികജാതി േഗാ� ക�ീഷന് പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ലഭി� പരാതികളി�  അേന�ഷി�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ  ;

ഉെ��ി� റിേ�ാ��ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

റ�� ഇറ�മതി നി��ലാ�ണെമ� നിേവദന�മാ�� ഡൽഹി യാ�

2832. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ��  ഇറ�മതി നി��ലാ�ണെമ�് ആവശ�െ��് നിേവദനം ന��വാ�  �ഖ�മ�ി
എ� �ാവശ�ം ഡ�ഹിയി� േപായി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ ആവശ��ിനാ�� നിേവദക സംഘ�ി� �ഖ�മ�ിെ�ാ�ം മേ�െത�ി�ം മ�ിമാ�
ഉ�ായി�േ�ാ ; എ�ി� ആെരാെ�യാെണ� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഏെത�ാം േക�മ�ിമാെരയാണ് നിേവദക സംഘം ക�ി��ത് എ�് െവളിെ���േമാ
;

(ഡി) നിേവദനം സമ��ി�തിെ� ഫലമായി നാളി�വെരയായി എെ��ി�ം തര�ി��
അ��ല നടപടിക� ഉ�ായി�േ�ാ ; എ�ി� എ�ാെണ� വ��മാ�ാേമാ ?

ആല�ഴ ജി�യി� ബി.പി.എ�. - േല�് മാ�ിയ േറഷ� കാ��ക�

2833. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ��ഘ��ളിലായി നട� ജനസ��� പരിപാടിയി� എ.പി.എ�. േറഷ�
കാ�ഡി� നി�ം ബി.പി.എ�. - േറഷ� കാ�ഡിേല�് മാ��തി�� എ� അേപ�ക�
ലഭി�െവ� െവളിെ���േമാ;
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(ബി) ഇതി� എ� േപ��് ബി.പി.എ�. േറഷ� കാ��ക� അ�വദി�; ഇതിെ� മാനദ�ം
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ല�ഴ താ��ി�  എ� േപ��് ബി.പി.എ�. േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭി� എ�്
അറിയി�ാേമാ?

ഇ��ി ജി�യി� ജനസ��� പരിപാടി

2834. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യി� നട� ജന സ��� പരിപാടി  2015  �െട എ� േപ��് ചികി�ാ
ധനസഹായം അ�വദി�് ന�കിയി��് ;

(ബി) അ�വദി�തി� ഏ��ം ഉയ�� �ക�ം �റ� �ക�ം എ�യാണ് ;
(സി) അ�യ �ഖാ�ിരം അേപ�ി�വ��് ധനസഹായം അവ�െട ബാ�് അ�ൗ�ിേല�്

അ�വദി�് ന�കിയി�േ�ാ ; ഇെ��ി� എ�െകാ�് ;
(ഡി) ചികി��ായി അ�വദി� ധനസഹായം ൈവകാനിടയാ�� സാഹചര�ം

വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ഇ) ഫ�ിെ� ദൗ�ലഭ�മാണ് കാരണെമ�ി� തി���ി� ജനസ��� പരിപാടി നട�ാ�
േ�രി�ി� ഘടക�� വിശദീകരി�ാേമാ ;

(എഫ്) ചികി�ാ സഹായം അ�വദി�െ�� എ�ാ േപ��ം ധനസഹായം എ�േ��്
െകാ��തീ��ാ� കഴി�ം ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല ജനസ��� പരിപാടി

2835. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി� 2015  ഏ�ിലി� നട� ജനസ��� പരിപാടിയി� ചികി�ാ
ധനസഹായം ലഭി��തിന് അേപ� ന��ക�ം നി�ിത �ക അ�വദി�തായി
�ഖ�ാപി�ക�ം െച�ി�ം ഇ�വെര സഹായധനം ലഭി�ാെത അേപ�ക�
��ി���െവ� വരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നി�ിത �ക അ�വദി�തായി �ഖ�ാപി�തിന് േശഷ�ം വിേ�ജ് ഓഫീസ�െട�ം മ�ം
അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിനായി നിര�രം ഓഫീ�ക�  കയറിയിറേ�� സാഹചര�ം
ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടി വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�ര�ി�� എ� അേപ�ക��ാണ് ഇനി�ം ധനസഹായം വിതരണം
െച���െത�് വ��മാ�ാേമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല ജനസ��� പരിപാടി

2836. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) 2015-െല ജനസ��� പരിപാടിയി�  എറണാ�ളം ജി�യി�  എ� അേപ�ക�
ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇതി�  എ� േപ��് എ� �ക ചികി�ാ സഹായമാ�ം ഇതര വിഭാഗ�ി�ം
ന�കിയി�െ��് മ�ലാടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ലഭി� അേപ�കളി�  തീ��ാ�ിയവ എ�െയ�ം തീ��ാ�ാ�വ എ�െയ�ം
നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ?

അരിവാ� േരാഗിക��് െപ�ഷ� ന���തിന് നടപടി

2837. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വയനാ�ി�  സംഘടി�ി� ക�ത�  2015-�  വ�് എ�ാ അരിവാ�  േരാഗിക��ം
െപ�ഷ� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇവ��് െപ�ഷ�  ന���തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ  ;  ഇ� സംബ�ി�് ഏെത�ാം വ��കളി� ഫയ�ക� നിലവി�െ��്
െവളിെ���േമാ ?

േസവനാവകാശ നിയമം

2838. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േസവനാവകാശ നിയമം കാര��മമായി നട�ിലാ��ി� എ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) നിയമം നട�ിലാ�ാ� വ��കളി� ആയത് നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം �ാേയാഗിക
തട��� ആണ് ഉ�ത് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

അ�വി�ര നിേയാജക മ�ല�ി� നി�ം ലഭി� നിേവദന��

2839. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 �� ഒ��ത� 28 വെര �ഖ�മ�ി���െട മ�ിസഭയിെല ഏെത�ാം അംഗ��
അ�വി�ര നിേയാജക മ�ല�ി� പര�ടനം നട�ക��ായി��്;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ��ം അ�വി�ര അസം�ി മ�ല�ിെല
നിവാസികളി�  നി�ം നിേവദന��  ലഭി�ി�േ�ാ;  ലഭി� നിേവദന��  എ�
വീതമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;  �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ�ം ത���് അ�വി�ര
നിവാസികളി�  നി�ം ലഭി� നിേവദന�ളി�  എ�െയ��ി�  �ട�  നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്; �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�ാെത ഓഫീ�കളി� രജി�� െച�ത് എ�
വീതം;

(സി) അ�വി�ര അസം�ി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം കാര���മായി ബ�െ��് 2015 ��
മാസ�ി� ഫയ�കളി� മ�ിമാ� തീ�മാനം എ��ക��ായി��്; വിശദമാ�ാേമാ?
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േമാേ�ാ� ആ�ിഡ�് െ�യിം �ിബ�ണ�

2840. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  ആ�ിഡ�് െ�യിം �ിബ�ണ�  ഏെത�ാം ജി�കളി�  �വ��ി���്  ;

ഒ�ി� ��ത� എം.എ.സി.�ി .ഏെത�ി�ം ജി�യി� �വ��ി��േ�ാ ;

(ബി) കാസ�േകാട് ജി�യി� ഇ�വെര എം.എ.സി.�ി.�ാപി�ാ�തിെ� കാരണെമ�ാണ് ;
ഈ ജി�യി�  എം.എ.സി.�ി �ാപി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ  ;  എ�ി�  അ�മായി
ബ�െ��് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല വ��ീയ സംഘ�ന��

2841. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  വ��ീയത�ം ജാതീയത�ം �ചരി�ി�ക�ം നി�ാര
കാരണ��േപാ�ം വ��ീയ സംഘ�ന��  ഉ�ാ�� തര�ി�  വഴിമാ�െ��ക�ം
െച�� ആ��ിത സംഭവ�� വ��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�രം സംഭവ��  ഉ�ാകാതിരി�ാ�ം ജന�ളി�  വ��ീയത�ം
ജാതീയത�ം തീ�വാദ�ി�െമതിെര അവേബാധം വള��ി ജി�യി� മതസൗഹാ��ം
കാ� ��ി��തിന് �േത�ക നടപടി സ�ീകരി�� വിഷയം പരിഗണി�േമാ  ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?

ഡിജി�� േഡാക�െമ�റ് ഫയലിംഗ് സി�ം

2842. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.അ�ത�
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�  ഡിജി��  േഡാക�െമ�റ് ഫയലിംഗ് സി�ം നട�ാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ ; ��ത സംവിധാന�ിെ�റ ഉേ�ശല���� എെ��ാമാണ് ;

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

(സി) ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് ��ത സംവിധാന�മായി സഹകരി��ത്  ;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ ?
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സ��ാ� ഡയറി

2843. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െപാ�ഭരണവ��് അ�ടി�  2015-െല ഡയറിയി�  സ��ാ�  ഗ�് ഹൗ�ക�െട
െടലേഫാ� ന��ക�െട �െട സ�കാര� റിേസാ��ിെ� ന�� അ�ടി�ക��ാേയാ  ;

ഉെ��ിൽ ഏെത�ാം സ�കാര� റിേസാ��ക�െട ന��കളാണ് അ�ടി�ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സ��ാ� ഡയറിയി� സ�കാര� റിേസാ�ക�െട ന�� ന����െകാ�് സ��ാരിന്
എെ��ാം േന��ളാണ് ഉ�ാ�ക എ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

സ��ാ� ധനസഹായ വിതരണ�ി� നി�് ജന�തിനിധികെള വില�ി�� ഉ�രവ്

2844. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�ധനസഹായ വിതരണ�ി�  നി�് ജന�തിനിധികെള വില�ിെ�ാ��
ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് ഇറ�ിയതിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഉ�രവ് റ�് െച��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�ക� ലഹരി��മാ�ാ� നടപടി

2845. �ീ.എ.എ.അസീസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�  േജാലി സമയ�് ലഹരിപദാ���� ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാ�
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) േജാലി സമയ�് ലഹരി ഉപേയാഗി��വ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് ;

(സി) ഇതിനായി േബാധവ��രണ പരിപാടിക� ഊ��ിതെ���വാ� ആേലാചന�േ�ാ  ;

വ��മാ�േമാ ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട�ം അധ�ാപകെട�ം അനി�ിതകാല പണി�ട�്

2846. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�ം അധ�ാപക�ം അനി�ിതകാല പണി�ട�ിന് േനാ�ീസ്
ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� പണി�ട�ിന് കാരണമായി ഉ�യി�� ഡിമാ�ക� എെ��ാമാണ് ;
(സി) ��ത ആവശ��ളി� ഓേരാ�ി��ളള നിലപാട് �േത�കം വിശദമാ�ാേമാ ?

േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമനം

2847. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� സ��ീസിെല േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമനം വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) 2010  �തൽ നിയമനം നട�ാതിരി��ത് ��യി�വ�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  കാരണം
വിശദമാ�േമാ ;

(സി) േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമനം വഴി എ�ത ഒഴി�ക� നിക�ാ�െ��് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത ഒഴി�ക� നിക�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജനസ��� പരിപാടിക�

2848. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ നട�ിയ ജനസ�ർ� പരിപാടികളിൽ എ�
പരാതികളാണ് ലഭി�ി�ളളെത�ം ഇതി�  എ� എ��ിൽ അ�ിമ തീ��്
ക�ി�ി�െ��ം വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� എ� �ക ഇതിനായി െചലവഴി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി ഉപേയാഗി�� െമാെെബ� േഫാ�ക�

2849. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�് സ��ാ�  ന�കിയ െമാെെബ�  േഫാ�
ഉപേയാഗി�ാ�േ�ാ;എ��തലാണ് ഉപേയാഗി��ട�ിയത്;അതിന് ��പ്
യാ�േവളകളി�ം ഒാഫീസി�ം �ഖ�മ�ി ഉപേയാഗി�േപാ�ി�� െമാൈബ�  േഫാ�
ഏതായി��;

(ബി) നിലവി� �ഖ�മ�ി ഉപേയാഗി�� െമാെെബ� േഫാ�ക� ഏെതാ�യാണ്; അതി�
സ��ാ�  ന�കിയത് ഏത്;  െമാെെബ� ചാ��് ഇന�ി� ഇതിനകം �ഖ�മ�ി�്
േവ�ി െചലവായ �ക എ�?

മ�ിമാ�െട വിേദശ യാ�
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2850. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഓേരാ മ�ിമാ�ം ഏെത�ാം വിേദശ
രാജ��ളിൽ എ� തവണ സ��ശനം നട�ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) വിേദശ യാ�ക��ായി നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�ി��് ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

സ��ീസി� നി�് വിരമി�വ�

2851. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2015 ജ�വരി �ത� �� 30 വെര സം�ാന സിവി� സ��ീസി� നി�് എ� േപ�
വിരമി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) 2015 മാ��് 31 ന് എ� അ��ാപക� വിരമി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ ?

അദാനി�മാ�ളള �ഖ�മ�ി�െട �ടി�ാ�

2852. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം പ�തി�െട െട�റി�  ക�ാ�് ന�കിയ അദാനി�മായി �ഖ�മ�ി
ഡ�ഹിയി�� �ീ.  െക.വി.േതാമസ് എം.പി �െട വീ�ി�  െവ�്
സംസാരി�ക��ാേയാ;  എ�ി�  അതിനിടയായ സാഹചര�ം എ�ായി��;

ഡ�ഹിയി�  സം�ാന സ��ാരിെ� ഔേദ�ാഗിക ആഫീ�ക�ം സംവിധാന��ം
നിലനി�െ� ഒ� എം.പി�െട വീ�ി� വ�് അദാനി�മായി സംസാരിേ��ിവ�ത് എ�
സാഹചര��ിലായി��;

(ബി) എം.പി �െട വീ�ിെല�ിയ ഉേദ�ാഗ��ാ�ം,  അ�ാ�വ�ം
ആെരാെ�യായി��;വീ�ിെല�ിയവരി� �ഖ�മ�ി�ം അദാനി�ം ത�ി�� ച��യി�
ആദ�വസാനം പെ���വ� ആെരാെ�യായി��;  ച�� ഔേദ�ാഗിേമാ വ��ിപരേമാ
ആയി��േവാ; ഔേദ�ാഗികമായി��െവ�ി� േയാഗ�ിെ� മിനി�സ് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ടി�ാ�യി�  അദാനി�മായി �ഖ�മ�ി എെ��ാം കാര���  സംസാരി�ക�ം
ധാരണയിെല�ക�ം െച�; വിശദമാ�ാേമാ;

െവ�ി�റ� ത�ികക�

2853. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം എ� ത�ികക�  െവ�ി �റ�ി�െ��്
വ�ക�ാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ വ��ി�ം െവ�ി�റ� ത�ികക� എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?
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െഹലിേ�ാ��� യാ�െചലവ്

2854. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �ഖ�മ�ി അട��� മ�ിമാ��ം മ�ം
െഹലിേ�ാ��� യാ�യിന�ി� ഖജനാവി� നി�് ആെക എ� �ക െചലവാ�ിയി��്
; വിവരി�േമാ ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�ം മ�് മ�ിമാ��ം ഓേരാ വ�ഷ�ം  (2011-2015)  െചലവാ�ിയ �ക�ം
മ�ിമാ�െട േപ�വിവര�ം െവളിെ���േമാ ?

സ�കാര�േമഖലയി� സംവരണം

2855. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര�േമഖലയി�  സംവരണമാകാെമ� തര�ി�  േക� സ��ാരിെ�േയാ ��ീം
േകാടതി�േടേയാ എെ��ി�ം വിധിേയാ പരാമ�ശേമാ നിലവി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് സം�ാന സ��ാ�  േകാടതിയി�  എെ��ി�ം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

(സി)

െസ�േ�റിയ�ിന് ��ിെല സമര��

2856. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, ടി.എ�. �താപ�
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിന് ��ി�ം പരിസര�ം സമര�� ഒഴിവാ�ാ�� നടപടിക��് �ട�ം
�റി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;ഇത് സംബ�ി�് നി�േ�ശ��  ത�ാറാ�ി
രാ�ീയപാ��ിക��് ന�കിയി�േ�ാ;വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ിന് ��പി�ം പരിസര��� സമര�� ജന�െള ��ി��ി�ാ�വിധം
�മീകരി��തിന് എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര�ം സംബ�ി�് സ��ക�ിേയാഗ�ി�  അഭി�ായ സമന�യം
ഉ�ായി�േ�ാ;വിശദാംശ�� എെ��ാം?

ൈട�ി�മാ�െട ശ�ള െ�യി� ഏകീകരണം

2857. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ി�ം സ��ാരിെ� വിവിധ വ��കളി�ം
സ��കലാശാലകളി�ം േജാലി െച�� ൈട�ി�മാ��് ഒേര േയാഗ�ത�ം വ�ത��
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നിര�ി�� ശ�ള�മാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈട�ി�മാ�െട ശ�ള െ�യി� ഏകീകരി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ൈട�ി�് ത�ിക�െട േപര് ക���� അസി��് എ�ാ�ി �ന� നാമകരണം െച�േമാ;

(ഡി) ൈട�ി�് ത�ികയിെല �േമാഷ�  േപാ�ായ െഫയ�  േകാ�ി ���് ഗസ� ഡായി
ഉയ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ൈട�ി�് ത�ിക സാേ�തിക ത�ികയാ�ി  (Technical  post)  മാ��തി��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മ�ിമാ��ായി വാ�ിയ വാഹന��

2858. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  ഓേരാ മ�ിമാ�െട�ം ആവശ����ായി വാ�ിയ വാഹന��
സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) ഓേരാ മ�ിമാ��ം നാളി�വെര എ� വാഹന��  വാ�ിയി�െ��ം ഏെതാെ�
വാഹന�ളാണ് വാ�ിയി��ത് എ��ം സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ ;

(സി) വാഹന��  വാ��തിനായി നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�ി��്  ;  വിശദാംശം
ന��േമാ ?

െഹ�ക�ാ�േ��് നിയമനം

2859. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഹ�ക�ാ�േ��് നിയമനം ലഭി�� ജി�ാതല ലി�ി�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് സ��ം
ജി�യിേല�് നിയമനം ലഭി��തിന് എെ��ി�ം നിയമതട��� ഉേ�ാ  ; ഒഴി�ക�
ലഭ�മാ�� �റ�് ജി�ാ റി��്െമ�ി�െ�� ഇവ��് അ��ജി�ാ  /വ��് മാ���െട
നിബ�നകളി�ാെത സ��ം ജി�യിേല�് മാ�ം ലഭി�ാ� എെ��ി�ം തട���േ�ാ ;

വ��മാ�േമാ ?

പാല�ാട് ജി�യിെല േകാടതികൾ

T 2860.�ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല വിവിധ േകാടതികളിലായി എ� േക�ക� തീ��ാ�വാ�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത േക�ക� സമയബ�ിതമായി തീ��ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ജി�യി�  ��ത�  അതിേവഗ േകാടതിക�  �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;

നിലവി� ജി�യി� എ�ത അതിേവഗേകാടതികളാണ് ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ ;
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(ഡി) േകാടതികളിെല ക����വ��രണം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

േകാടതിക�െട പഴ��ം അസൗകര��ം

T 2861.�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യിെല വിവിധ േകാടതിക�െട പഴ��ം അസൗകര��ം �ലം
ജന����ാ�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  േകാടതി�െട സൗകര���  കാലികമായി നവീകരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

ജ �ജിമാ�െട ഒഴിവ്

T 2862.�ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�ാ േകാടതിയി�  ജ�ജിമാ�െട എ� ഒഴി�കളാണ് ഉ�െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) എ� േക�കളാണ് ഇവിെട വിചാരണ കാ�് കിട��െത�് കണ�ക�
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് ��ംബ േകാടതിയി� ജ�ജി�െട ഒഴിവ് സ��ാ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ജ�ജിമാ�െട ഒഴി�ക�  നിക��തിന് സ��ാ�  അടിയ�ിര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

ക�നാഗ��ി േകാ��് േകാം��ിന് �മി

T 2863.�ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി േകാ��് േകാം��ിന് ക�ട ജലേസചന പ�തിയി� നി�് �മി ൈകമാ�ം
െച�ി�േ�ാ ; എ�ി� ��ത �ല�� െക�ിട�ി� േകാടതി �വ��ന�� എ�്
ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ ?

��ംബേകാടതിയി� �തിയതായി ഫയ� െച� േക�ക�

2864. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2015 ജ�വരി �ത� �� 30 വെര വിവിധ ��ംബേകാടതികളിലായി എ� േക�ക�
�തിയതായി ഫയ� െച�െ��ി��് ; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) 2014  �  ഇേത കാലയളവി�  വിവിധ ജി�കളിലായി എ� േക�ക�  ഫയ�
െച�ി��െവ�് െവളിെ���ാേമാ ?
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കടേലാര �േദശെ� തീ�ാ�്

2865. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കടേലാര �േദശ�ളി�  കാണെ��� അസാധാരണ �തിഭാസമായ
തീ�ാ�ിെ� ശാ�ീയവശം കെ���തിന് സാധി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് പഠനം നട��തിനായി ശാ��െര നിേയാഗി�ി�േ�ാ  ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(സി) ഇ��ലം കടേലാര ജനത��ായി�� ഭയാശ�ക�  �രീകരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ; വ��മാ�േമാ?

ഇ��ി - േതനി അതി��ിയി� കണിക പരീ�ണശാല

2866. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി  -  േതനി അതി��ിയി� കണിക പരീ�ണശാല�ം അതിേനാട് േച��് �ഗ�ഭ
ആണവ മാലിന� സംഭരണിക�ം നി��ി�ാ�� നീ�ം നട�� എ� വാ��
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം തര�ി� ബാധി�േമാ എ�� സംബ�ി�്
പഠനം നട�ക��ാേയാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ജന��െട ആശ� പരിഹരി�ാ�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� ഇടെപട�
േക�സ��ാരി� നട�ക��ാേയാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ?

െഫേലാഷി�് �ക

2867. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിെ� കീഴി�  �നിയ�  റിസ��്
െഫേലാഷി�ിന് (േഫാ� പി.എ�്.ഡി) നിലവി� െകാ��വ�� �തിമാസ സംഖ� എ�;

(ബി) േക� മാനവവിഭവേശഷി വ��ം,  േക� ശാ� സാേ�തികവ��ം േമ��റ�
െഫേലാഷി�് വ��ി�ി�് വി�ാപനം ഇറ�ിയത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഏ�ി� ആയത് േകരള�ി� നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� കാരണെമ�ാണ്;  അത്
���കാല �ാബല�േ�ാെട വിതരണം െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തീരപരിപാലന നിയമം

2868. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) തീരപരിപാലന നിയമം നട�ിലാ�േ�ാ�  കടലിെ��ം കായലിെ��ം തീര�ളി��
സ��ാ�  �ാപന��  നവീകരി��തി�ം �തിയവ നി��ി��തി�ം ഒേ�െറ
തട��� ഉ�ാ��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ദീ�ഘകാലമായി കായലിേനാട് േച��് നി�� ആ�പ�ിക�ം �ാഥമികാേരാഗ�
േക���ം േപാ�� സ��ാ�  �ാപന��െട നവീകരണ �വ��ന�ം �തിയ
വാ��ക�െട നി��ാണ�െമ�ാം ഈ നിയമം �ലം തട�െ��െമ�ിരിേ� ജന��െട
നിത�ജീവിതെ� സാരമായി ബാധി�ാ�� ഈ വിഷയ�ി�  എ� പരിഹാര
നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) സ��ാ� ആ�പ�ികെള�ം ആേരാഗ� േക��െള�ം മ�് സ��ാ� �ാപന�െള�ം
��ത നിയമം �ല�� വികസന �തിസ�ിയി�  നി�ം ര�ി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

തീര�േദശ�ളി� ഉ�ായ തീ�ാ�്

2869. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� തീര�േദശ�ളി�  ശ�മായ കാലവ�ഷേ�ാെടാ�ം തീ�ാ�്
അടി�ക�ം ����ം മ�ം ഉണ�ക�ം െച�തായ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�െകാ�ാണ് ഇത് സംഭവി�ത് എ�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ  ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ ?

എ�്. എസ്. എ. മലയാളം റാ�് ലി�്

2870. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി� എ�്. എസ്. എ. മലയാളം റാ�് ലി�് നിലവി� ഉേ�ാ ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�് നിലവി� വ�ത് എ�ാണ്  ;  ��ത ലി�ിെ�റ കാലാവധി എ�്
അവസാനി�ം ;

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

പി.എസ്.സി നിയമന ശിപാ�ശ ന�കിയി�ം നിയമനം ലഭി�ിെ�� പരാതി

2871. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉേദ�ാഗാ��ിക��് പി.എസ്.സി നിയമന ശിപാ�ശ ന�കിയി�ം നിയമനം ലഭി�ിെ��
പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെത�ാം ത�ികക�െട റാ�് ലി�ി� നി�ം
ശിപാ�ശ ലഭി�വ��ാണ് ഇതിനകം നിയമനം ന�കാ�ളളത്;

(ബി) ഓേരാ റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപ��് എ�ാണ് നിയമന ശിപാ�ശ ന�കിയത്;
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(സി) പി.എസ്.സി.  ച���  �കാരം എ� ദിവസ�ിനകമാണ് ശിപാ�ശ ലഭി�വ��്
നിയമനം ന���ത്;

(ഡി) ശിപാ�ശ ലഭി�വ��് നിയമനം ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�കാരം നിയമനം കാ�നി���വരി� എസ്.സി./എസ്.ടി.  വിഭാഗ�ളി�െ��വ�
ഉേ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പി.എസ്.സി ഓ�ൈല� പരീ�

2872. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി നട�ിയ പരീ�ക� ��മ�രീതിയിലാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�
ആണ് സ�ീകരി�ത്;

(ബി) പി.എസ്.സി ഓ�ൈല�  പരീ� നട�ി�ിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദീകരി�ാേമാ?

പി.എസ്.സി പരീ�യി� േയാഗ�ത േനടിയ ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട വിശദാംശ��

2873. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�� 279/2011 �കാരം പി.എസ്.സി നട�ിയ പരീ�യി� േയാഗ�ത േനടിയ
എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക�  ശരിയായ സ��ീസ് സ��ിഫി��് ഹാജരാ�ിയി� എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട അേപ�ക�  നിരസി�െമ�് വി�ാപന�ി�
വ��മാ�ിയി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വി�ാപന�ി�  വ��മാ�ിയി��ത് േപാെല ��ത ഉേദ�ാഗാ��ക�െട
അേപ�ക� നിരസിേ�ാ എ�ം ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഉ�ര�ടലാസ് �ന:പരിേശാധന�് അേപ�ി�വ��് ആദ�ം ലഭി� മാ��ം
�ന:പരിേശാധന�ുേശഷം ലഭി� മാ��ം വിശദമാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�വാ� ആ��ണം െച�ി�� ക�� പ�തികൾ .

2874. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, വ��ല കഹാ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി കഴി�ാ�  ഉട�  അ�� റാ�് ലി�്
�സി�ീകരി�വാ�  എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ി��ത്;
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വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) ഏെത�ാം ത�ികക��ാണ് ��ത പ�തി നട�ാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ�ാ ത�ികകളിേല�ം ��ത പ�തി നട�ാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
ൈകെ�ാ�വാനാണ് തീ�മാനി�ിരി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ഇതിനായി എെ��ാം ത�ാെറ��കളാണ് നട�ി�  വ��വാ�  ഉേ�ശി�ി��ത്;
വിശദമാ�േമാ?

ദിവസ േവതനാടി�ാന�ി�ളള അനധി�ത നിയമനം

2875. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളിെല വിവിധ ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�, യഥാസമയം പി.എസ്.സി�്
റിേ�ാ��െച�ാെത ടി ഒഴി�കളി�  ത��� താ�പര��ളളവ��് ദിവസ
േവതനാടി�ാന�ി� 89 ദിവസം േജാലി ന��ക�ം പിെ� ഒ� ദിവസെ� േ��്
ന��ി ഈ ��ിയ ആവ��ി�ക വഴി വ�ഷ�േളാളം േജാലിയി�  �ടരാ�
അ�വദി�ക�ം ഇ�വഴി പി.എസ്.സി. ലി�ി� ഉ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അ�ഹമായ
നിയമനം നിേഷധി�ക�ം െച�� എ� ആേരാപണം ��യി� െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  ��ത ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�്
വ��മാ�േമാ?

എ�.ഡി.�ാ��് ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ�� െച��തിന് നടപടി

2876. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പല  ഡി�ാ��െമ�കളി�ം ഉയ�� ത�ികക�  �േമാഷ�  വഴി
നിക�ാെത ഒഴി�ി����ലം ഫീഡ�  ത�ികയായ എ�.ഡി.�ാ��് ത�ികകളി�
ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�െ���ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉയ�� ത�ികകളിേല�്സമയബ�ിതമായി േ�ാേമാഷ� ന�കി അവ നിക��തി�ം
അ� വഴി എ�.ഡി �ാ��് ത�ികകളി� വ�� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��
െച��തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ഏ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ ?

സഹകരണ വ��ിെല നിയമന�ളിെല കാലതാമസം

2877. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ിെല നിയമന��മായി ബ�െ�� പരീ�ാ നട�ി�ി�ം റാ�് ലി�്
ത�ാറാ��തി�ം അനാവശ�മായ കാലതാമസം വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) 28-12-2011  �  വി�ാപനം �റെ��വി� കാ�ഗറി ന��  449/11  �നിയ�
േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഇ�െ���  ത�ികയിേല�് നാളി�വെര�ം റാ�് ലി�്
�സി�ീകരി�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിേല�് എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) നടപടി�മ�� ���ീകരി�് ��ത ഒഴി�കളിേല�് എ�േ��് നിയമനം നട�ാ�
കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ?

ഹയ� െസ��റി �� േകാേമ�് അധ�ാപക�െട നിയമനം

T 2878.�ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  േകാേമ�് അധ�ാപകെര നിയമി�ാനായി
പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� അതി� നി�് എ� േപ��് നിയമനം ന�കി ;
(സി) ആെര�ം നിയമി�ി�ിെ��ി� നിയമനം എ�് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ ?

വയനാട് എ�.ഡി.ൈട�ി�് റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമനം

2879. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് എ�.ഡി.ൈട�ി�് റാ�് ലി�് നിലവി� വ�് ��് വ�ഷം കഴി�ി�ം മ�
ജി�കെള അേപ�ി�് നിയമനം വളെര �റവാണ് നട�ി��ത് എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) കഴി� എ�.ഡി.  ൈട�ി�് ലി�ി� നി�ം എ� േപ��ാണ് നിയമനം ന�കിയത്
എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) നിലവി�� ലി�ി� നി�ം ഇ�വെര എ� േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�ം നിലവി�
എ� ഒഴി�ക� ഉ�് എ�ം അറിയി�േമാ ;

(ഡി) െഹഡ് ക�ാ�േ��് ഒഴി�ക� ഉ��െട േവഗ�ി� റിേ�ാ��് െച�് നിയമനം നട�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േബാ�് ലാ�� ത�ികയിേല�ളള പി.എസ്.സി നിയമനം

2880. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േബാ�് ലാ��  ത�ികയിേല�ായി  95/2007  കാ�ഗറി ന�റി�  പി.എസ്.സി
�റ�ിറ�ിയ ലി�ി�  നി�ം എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�കിയി��്  ;

വിശദാംശം സഹിതം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ലി�ി�  നി�ം ഹി� നാടാ�  വിഭാഗ�ി�െപ� എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��്
നിയമനം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ; ഇ� എ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;
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(സി) ��ത ലി�ി�  നി�ം ആെക ന�കിയി�� നിയമന��  ഇനം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ?

കാസറേഗാഡ് സിവി� േ�ഷ� ജീവന�ാ��് എ�്.ആ�.എ

2881. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസറേഗാഡ് �നിസി�� അതി��ിയിെല െച�ള പ�ായ�ിലാണ് കാസറേഗാഡ്
സിവി�  േ�ഷ�  �ിതിെച�� എ���െകാ�് അവിടെ� ജീവന�ാ��്
പ�ായ�ിെല നിര�ി�  മാ�േമ എ�്.ആ�.എ.  ന���ള� എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� കാരണം കാസറേഗാഡ് സിവി�  േ�ഷനി�  നിയമനം ലഭി�ാ�  ജീവന�ാ�
താ�ര�ം കാണി�ാ� സാഹചര�ം പരിഗണി�് സിവി�  േ�ഷ�  ജീവന�ാ��്
��സി�ാലി�ിയിെല നിര�ി� എ�്.ആ�.എ അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സിവി� സ��ീസ് േബാ�ഡ്

2882. �ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, പാേലാട് രവി
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി� സ��ീസ് േബാ�ഡ് �പീകരി�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ  ;  എെ��ാം
ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

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

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

�നിയ� േകാ�േറ�ീവ് ഇ�െ���മാ�െട നിയമനം

2883. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �നിയ�  േകാ�േറ�ീവ് ഇ�െ���മാെര നിയമി��തിന് െക.പി.എസ്.സി
അവസാനമായി പരീ� നട�ിയ തീയതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�േ��് �സി�ീകരി�വാനാണ്
തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��ത് െെവ��തിെ�റ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �നിയ�  േകാ�േറ�ീവ് ഇ�െ���മാ�െട എ�ത ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി യിേല�്
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ഇ�വെര റിേ�ാ��് െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

നിയമന�� പി.എസ്.സി. വഴി

2884. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഏെത�ാം �ാപന�ളിെല നിയമന��
പി.എസ്.സി. �് വി�ി��് ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ �ാപന�ളി� നി�ം ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ ; എ�ി�
ഏെത�ാം ത�ികകളി� എ� ഒഴി�ക� വീതം റിേ�ാ��് െച�ി��് ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ഏെത�ാം �ാപന�ളിെല നിയമന���ായി
�േത�ക റി��്െമ�് േബാ��ക� �പീകരി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) ഏെത�ാം റി��്െമ�് േബാ��ക� �വ��നം ആരംഭി�  ;  ��ത േബാ��കളിെല
അംഗ��, ഉേദ�ാഗ� സംവിധാനം, നിയമന രീതിക� �ട�ിയവ വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ഈ േബാ��കളിേല�് ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം
ത�ികകളി� എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് അറിയി�േമാ ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��് മത സംഘടനകളി�ം മ��ളള അംഗത�ം

2885. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��് മത സംഘടനകളി�ം ക�ി�ികളി�ം അംഗമാ��തിന്
നിയ�ണ�� ഏ�െ���ി �തിയ ഉ�ര�ക� ഇറ�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം
ന��േമാ ;

(ബി) വ��ി സ�ാത��െ� േചാദ�ം െച�� ഇ�രം നീ��ളി�  നി�് പി�ിരി�വാ�ം
സംഘടനക�െട �േരാഗതി ല��മി�് സ��ാ�  ജീവന�ാ��് അതി�  അംഗമായി
�വ��ി�വാ� സ�ാത��ം ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

�റി�� അസി��മാ�െട �േമാഷ�

2886. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല �റി��  അസി��റ് വെര�� �ാ�്  3,  4  ജീവന�ാ�െട
�േമാഷ� യഥാസമയം നട��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�രം ജീവന�ാ��് അസി��റ് ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷ�  ന���തിന്
സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) അസി��റ് ത�ികയിേല�് താ� വിഭാഗം ജീവന�ാ��്  10  ശതമാനം സംവരണം
ഏ�െ���േമാ ;

(ഡി) നിലവി� ഇൗ ത�ികകളി� എ�ത ഒഴി�ക� ഉെ��് വ��മാ�േമാ ?
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െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�ക�െട നവീകരണം

2887. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട െഡപ�േ�ഷ� വ�വ� ഉദാരമാ�േമാ ;

(ബി) നിലവി�� െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�ക� സ��ാ� ജീവന�ാ��് ��ി���ാ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ?

കാലാവധികഴി�� പി.എസ്.സി. ലി�ക�

2888. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015  -െല വിവിധ മാസ�ളി�  കാലാവധികഴി�� പി.എസ്.സി.  ലി�ക�
ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ�െട കാലാവധി നീ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം
വ��മാ�േമാ ?

െസ��റിേയ�് -പി.എ�്.സി എ�ിവട�ളിെല താ� വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട െ�ാേമാഷ�ം
മ�ാ��ല���ം

2889. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
,, �ി.�. ��വിള
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െസ��റിേയ�് -പി.എ�്.സി എ�ിവിട�ളിെല താ�വിഭാഗം ജീവന�ാ��് അ�ഹമായ
െ�ാേമാഷ�ം മ�ാ��ല���ം യഥാസമയം ലഭി��ി� എ� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി�വാ�  എ�് നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െസ��റിേയ�്  -പി.എ�്.സി എ�ിവിട�ളിെല ലാ�് േ�ഡ് വിഭാഗം ജീവന�ാ��്
സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ ;

(സി) േയാഗ�രായ താ� വിഭാഗം ജീവന�ാ��് അസി��് ത�ികയി�  ഉ�െ�െട
െ�ാേമാഷ� ന���ത് 10% ആയി ഉയ���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െസ�േ�റിയ�് അസി��് റാ�് ലി�്

2890. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�  2013  ജ�വരി  5ന് നട�ിയ െസ�േ�റിയ�്
അസി��് പരീ� �കാരം എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക�  അട�ിയ റാ�് ലി�ാണ്
�സി�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ ലി�ിെ� കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േവാ ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ ;

(സി) ഈ ലി�ി�  നി�ം ��ത�  ഉേദ�ാഗാ��ികെള നിയമി�ണെമ�് ആവശ�െ��്
നിേവദനം ലഭി�ി��േവാ ; ഇതിേ�� ആ��ല നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ക���� അസി��് േ�ഡ് II ത�ികയിെല നിയമന �പാ�ശ

2891. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�� 349/2008  �കാര�� ക����  അസി��് േ�ഡ്  II  റാ�് ലി�ി�
നി�ം ഏ��ം ഒ�വി� നിയമന ശിപാ�ശ ന�കിയ തീയതി വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത തീയതി�് േശഷം ടി ത�ികയി� െസ�േ�റിയ�്, പി.എസ്.സി., േലാ�� ഫ�്
ആഡി�് വ��കളി�  നി�ം എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�െ��ി��്  ;  വിശദാംശം
ന��േമാ ;

(സി) ഏ��ം ഒ�വി� നിയമന ശിപാ�ശ നട�ി ആ�മാസം കഴി�ി�ം നിരവധി ഒഴി�ക�
റിേ�ാ��് െച�ി�ം നിയമന ശിപാ�ശ ന�കാ� കാലതാമസ��ാ��തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത ഒഴി�കളിേല�് നിയമന ശിപാ�ശ അയ��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

പ�ി�റം േകാ�േയാട�ബ�ി�് മിലി�റി മ�സിയം

T 2892.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �സിരിസ് െെപ�ക പ�തി �കാരം പ�ി�റം േകാ�േയാട�ബ�ി�് മിലി�റി മ�സിയം
നി��ി��തി�� �ലം ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത മ�സിയം എ�േ��് യാഥാ���മാ�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

സ�ാത�� സമരേസനാനിക�െട ഡി.എ. പരി�രണം

2893. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� െപ�ഷ� ന��� സ�ാത�� സമര േസനാനിക��് നിലവി�
എ� ശതമാനം ഡി.എ.  ആണ് ന���ത് എ�ം നിലവി�� ഡി.എ എ��തലാണ്
ന�കിവ��ത് എ�ം അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) സ�ാത�� സമര േസനാനിക�െട ഡി.എ പരി�രണ�ിന് സ�ീകരി�ി�� മാനദ�ം
എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ ; ജീവിതവില �ചിക ഒേ�െറ ഉയ��ി�ം സ�ാത�� സമര
േസനാനിക�െട ഡി.എ കഴി� നാല് വ�ഷമായി പരി�രി�് ന�കിയി�ി� എ� കാര�ം
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��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ� കാരണ�ാലാണ് ഡി.എ പരി�രി� ന�കാ�ത് എ�്
വ��മാ�േമാ ;

(സി) സ�ാത�� സമര േസനാനിക�െട ഡി. എ അടിയ�രമായി വ��ി�ി� ന�കാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

2894. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ി�ാനം,  േകാനാ�വീ�ി� �ീ.  നാരായണന്
�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം  CMDRF  No.34852/2013  dated

11/10/2013-�  അ�വദി�  Rs.10000/-  �പ ടിയാന് കി�ാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;  �ക അ�വദി�ത് സംബ�ി�് ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
ആയതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;  ��ത ക�ി�് �ക അ�വദി��തിന് സത�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) CMDRF  No.13526/CM/2015  dated  17/3/15,  No.8046/DRF/CM/2015  dated

23/2/15 എ�ീ അേപ�കളിേ�� ഇറ�ിയി�� ജി.ഒ. ന�കാേമാ; എ� �പ ചികി�ാ
ധനസഹായം അ�വദി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

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

2895. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�� ചികി�ാ ധനസഹായ�ിന് അേപ�
ന�ിയ �ീമതി മണി, കള�ി�, മണ��ിവട�്, മണ��ി പി.ഒ, തഴവ, പ�� വിേ�ജ്,
ക�നാഗ��ി,  െകാ�ം എ� വ��ി�് നാളി�വെര ധനസഹായം ലഭ�മാ�ിയി�
എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വ��ി എം.എ�.എ �ഖാ�ിരം അേപ� ന�കിയി�് ഒ� വ�ഷമായി�ം �രിതാശ�ാസ
നിധിയി�  നി�ം സഹായം ന�കിയി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ന�കാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) അടിയ�രമായി �രതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം ഈ വ��ി�െട
��ംബ�ിന് ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� അ�വദി� ചികി�സാ സഹായം

2896. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� ആല�ഴ ജി�യിെല വിവിധ മ�ല�ളി� നി�ം എം.
എ�.എ.-മാ�  �േഖന ലഭി� ചികി�സ സഹായ അേപ�ക� എ�യാെണ�് വ�ഷം
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തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ  ;  ��ത അേപ�കളിേ��  അ�വദി� �ക
എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാനെ� മ�് ജി�കളിെല വിവിധ മ�ല�ളി� നി�ം എം.എ�.എ. മാ� �േഖന
ന�കിയ അേപ�ക�  എ�െയ�ം ��ത അേപ�കളിേ��  അ�വദി�
ധനസഹായം എ�െയ�ം വ�ഷം തിരി�� കണ�് ന�കാേമാ ?

ചികി�ാ ധനസഹായം

2897. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം അ�വദി�� ചികി�ാ ധനസഹായം
അേപ�കെ� താ��ി�  നി�ം വിതരണം നട��തിന് പകരം ജി�യിെല മ�്
താ��കളി� നി�ം വിതരണം നട�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) താ��കളി� ചികി�ാ ധനസഹായം എ�ി എ� വിവരം അേപ�കെന യഥാസമയം
അറിയി�ാ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) അ�ഹതെ�� ചികി�ാ സഹായം ഏത് താ��ി�  നി�ാണ് ലഭിേ��ത്
എ�റിയാെത േരാഗിയായ അേപ�ക� ഓേരാ താ��ം കയറിയിറേ�� സാഹചര�ം
ഒഴിവാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ ;

(ഡി) ചികി�ാ സഹായം അേപ�കെ� താ��ി�  നി�തെ� വിതരണം െച��തി�ം
ചികി�ാ സഹായം വിതരണം െച�� എ� വിവരം അേപ�െന ക�് �ഖാ�രം
അറിയി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

�രിതാശ�ാസ നിധി-ചികി�സാ സഹായം

2898. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ചികി�ാ സഹായ�ിനായി നാളി�വെര ഓേരാ
ജി�യിേല�ം അ�വദി� �ക സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിേല�് ഏത് മാസംവെര�� �കയാണ് അ�വദി�ി��ത് എ�്
വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഇ�ര�ി� അ�വദി� കി�ിയ �ക ��വ�ം വിതരണം നട�ിയി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�
കാരണം വിശദമാ�േമാ ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയിെല ചികി�ാ ധനസഹായ�ി�� കാലതാമസം

2899. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) �രിതാശ�ാസ നിധിയിെല ചികി�ാ ധനസഹായ വിതരണ�ി��ാ�� കാലതാമസം
സംബ�ി� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ:

(ബി) അടിയ�രമായി ലഭിേ�� ചികി�ാ ധനസഹായം യഥാസമയം ലഭി�ാ�ത് കാരണം
േരാഗിക���ാ�� �യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ:

(സി) േരാഗ�ിെ� �ാധാന��ം േരാഗി�െട സാ��ിക �ിതി�ം മന�ിലാ�ി ധനസഹായ
വിതരണ�ിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�് ധനസഹായം

2900. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ���ാട് മ�ല�ി�  ജീവ�  എ� ��ി മരണെ��തിെന�ട��് പിതാവായ
�ീ.ഷി�, ��വിള വീട്, ��� എ�യാ� ധനസഹായ�ിന് അേപ� ന�കിയ കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം നാളി�വെര �കെയാ�ം അ�വദി�ി�ി� എ�
കാര�ം അറി�േമാ ;

(സി) �ക എ�േ��് അ�വദി�് ഉ�രവ് ന��െമ�് അറിയി�േമാ ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായം

2901. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ���ാട് മ�ല�ി�  �ള�് എ� �േദശ�് ഗ�ാസ് സിലി��  െപാ�ിെ�റി�്
പണിയിേല�െ��ി�� െതാഴിലാളിക� മരണെ�� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) മരണെ�� െതാഴിലാളിക�െട അവകാശിക�  �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം
ധനസഹായ�ിനായി അേപ� സമ��ി� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� എ�
േപ��് ധനസഹായം അ�വദി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) സംഭവേ�ാട�ബ�ി�് ഇനി�ം ധനസഹായം ലഭി�ി�ി�ാ� ആ�ക� ഉെ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ; അവ��് എ�് �ക അ�വദി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ജനസ��� പരിപാടി -ഓ��� അ��ഖാദറിെ� മരണം

2902. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  നട� ജനസ��� പരിപാടിയിേല�് �ഖ�മ�ിെയ കാണാ�
േരാഗശ�യി� നി�ം ��ിെകാ�േപായ ഓ��� കാര�ാട് പന�ര ��ം�ള�ി��
അ��ഖാദ� യാ�ാമേധ� മരണെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) േരാഗശ�യി�  കിട��വെര ജനസ���പരിപാടിയിേല�് വിളി�് വ��� രീതി
അവസാനി�ി�ാ�ം ഇ�രമാ�ക�െട അേപ�കളി�  ജനസ���പരിപാടി
നട���വെര താമസി�ി�ാെത ആശ�ാസം എ�ി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) യാ�ാമേധ� മരണെ�� അ�� ഖാദറിെ�റ ��ംബ�ിന് �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം
സഹായം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ സഹായനിധി

2903. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  �ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാസഹായ നിധിയി�  നി�്
എ�േപ��് ധനസഹായമ�വദി�ി�െ��ം അ�വദി� �കെയ�െയ�ം
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) എ� േപ��് ചികി�ാ ധനസഹായം അ�വദി�െവ�ം എ� �ക അ�വദി�െവ�ം
അസം�ി നിേയാജക മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�് എ� േപ��് പണമ�വദി�െവ�് അസം�ി നിേയാജക
മ�ലം തിരി�� എ�ം വ��മാ�ാേമാ  ;  അ�വദി� �കെയ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

2904. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തി� േവ�ി �ീമതി
ഗിരിജ,  പാട�് കാ���, േ�രാ� പി.ഒ.,  െകായിലാ�ി,  േകാഴിേ�ാട് ജി� ന�കിയ
അേപ�യിേ��  നാളി�വെരയായി ധനസഹായം ലഭി�ാ� കാര�ം ��യി�
െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേപ�ക�് ധനസഹായം അ�വദി��തിനാവശ�മായ സത�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

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

2905. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം അ�വദി��തി�ം
ലഭി��തി�ം കാലതാമസം വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  എ�െകാ�്
;സാ��ിക �തിസ�ി ഇതിന് തട�മാ��േ�ാ;

(ബി) ധനസഹായം അ�വദിെ�� എ�്അറിയി�് ലഭി� റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല
പല��ം മാസ��  കഴി�ി�ം ആയത് ലഭി�ി�ി� എ� കാര�ം
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��യി�െ��ി�േ�ാ;ഇത് പരിഹരി�ാ�  എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത് ;

(സി) അ�വദി� ധനസഹായ�ിനായി,അപകടമരണം േനരി�വ�െട ആ�ിത�ം
�ായേമറിയവ�ം ക�� േരാഗബാധിത�ം ഓഫീ�ക�  കയറിയിറേ�� അവ�
ഒഴിവാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;ഇ�രം
ആ�ക��് ധനസഹായം അ�വദിെ�� അറിയി�് ന��� �റ�് മണിേയാ�ഡ�
ആയി പണം അയ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്
;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ംഅ�വദി� �ക

2906. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം തി�വന��രം ജി�യി� 2015-16 വ�ഷം
എ� �ക അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയത് ഓേരാ ഇന�ി�ം എ� �ക വീതമാണ് അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പറ�ി�ളം - ആളിയാ� പ�തി

T 2907.�ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം  -  ആളിയാ�  കരാറിെന സംബ�ി� �നഃരവേലാകന ച��യി�  േകരള  -

തമിഴ് നാട് സ��ാ�ക�  ത�ി�  ഏെത�ാം കാര��ളി�  ധാരണയായി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം കാര��ളി�  അഭി�ായവ�ത�ാസ��  നിലനി���്;  ധാരണയാകാ�
കാര��ളി�  തമിഴ് നാടിെ� നിലപാെട�ാണ്;  േകരള�ിെ� നിലപാെട�ാണ്;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� ച��ക�െട മിനി�സിെ�  (2005-േമയ് മാസ�ിന് േശഷ��
)പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?

റിവ� അേതാറി�ി�െട �പീകരണം

T 2908.�ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പല നദിക�ം േതാ�ക�ം �ള��ം നാേശാ�ഖമാെണ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) നദികെള�ം േതാ�കെള�ം �ള�െള�ം സംര�ി��തിന് റിവ�  അേതാറി�ി
നിലവി�േ�ാ ;
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(സി) ഇെ��ി� ഇ�കാരം ഒ� അേതാറി�ി �ാപി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ;

(ഡി) നദിക�ം േതാ�ക�ം �ള��ം ഉപേയാഗി�� സ��ാ�/സ�കാര� �ാപന�ളി� നി�ം
ഇവ�െട സംര�ണ�ിന് എെ��ി�ം �ക ഈടാ��േ�ാ ;

(ഇ) ഇെ��ി� ഇ�ാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

വ�കിട പ�തിക� നിരീ�ി�ാ� ആ�� ഓ�െെല� സംവിധാനം

2909. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ടി.എ�. �താപ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�കിട പ�തിക�  നിരീ�ി�ാ�  ആ��  ഓ�െെല�  സംവിധാനം നിലവി�
വ�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് �േഖന െെകവരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്;
(സി) വികസന പ�തികളി� വളെരേവഗം തീ�മാനം എ��വാ�ം പ�തിക�െട �േരാഗതി

ത�സമയം അറി�വാ�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത സംവിധാന�ി�
ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(ഡി) ��ത സംവിധാനം ഭരണതല�ി�  മ�ിമാ��ം െസ��റിമാ��ം എ�തമാ�ം
�േയാജന�ദമാ�ം എ�ാണ് ക���ത് :വ��മാ�േമാ?

�േ�ാ� വികസന േകാ��േറഷ�

2910. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േ�ാ� വികസന േകാ��േറഷ� ഇ�വെര നട�ിയ �വ��ന�� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത േകാ��േറഷ� ഇേ�ാ� ജി�കളിെല അേപ�ക� എ�െനയാണ് സ�ീകരി�്
വ��ത് ;

(സി) ��ത േകാ��േറഷ�  െചയ�മാെ��ം ഓഫീസ് �വ��ന��െട�ം െചലവ്
വിവര�� വ��മാ�ാേമാ ?

മംഗളാേദവി േ���ിെ� ഉടമ�ത

2911. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� ഉടമ�തയി���ം,  േകരള�ം തമി�ാ�മായി ത���ി���മായ
മംഗളാേദവിയിെല ക�കി േ���ിേല�് വ�ഷം ��വ� �േവശനം ആവശ�െ���
തമി�ാടിന് അ��ലമായി സം�ാനെ� ചില ഉേദ�ാഗ��  െപ�മാ��തായി
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��യി�െ��ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ക�കി േ��ം ൈകവശെ���ാ� തമി�ാട് �മി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

�േ�ാ�േ�മ േകാ��േറഷെ� േ�മ പ�തിക�

T 2912.�ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന �േ�ാ�േ�മ േകാ��േറഷെ� ആഭി�ഖ��ി�  വിവിധ േ�മ
പ�തിക�  നട�ിലാ��തിനായി  2014-15െല ബ�ജ�ി�  25  േകാടി �പ
വകയി��ിയി��ത് വിനിേയാഗി� നട�ിലാ�ിയ പ�തികെള സംബ�ി��
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

നീര േടാഡി േബാ�ഡ്

2913. �ീ.എ.എ.അസീസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീര േടാഡി േബാ�ഡ് �ാബല��ി� വ�ി�േ�ാ;

നീര ഉ��ാദന�ിന് ൈലസ�സ്

2914. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നീര ഉ��ാദന�ിന് ൈലസ�സ് ന�കിയത് സംബ�ി�� ജി�
തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല എ� സംഘ���ാണ് ൈലസ�സ് െകാ��ി��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി�യി� ൈലസ�സിനായി എ� അേപ�ക� ലഭി�ി��്;
(ഡി) എ� അേപ�കളിേ�� നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

ലഹരി വ���െട ഉ�പാദന�ം വിപണന�ം

2915. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, �ഡി �യിസ്
,, എ.പി.അ����ി
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരി വ���െട ഉ�പാദന�ം വിപണന�ം തട��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ഇതിനാ�� �വ��നം ഏേകാപി�ി��തിനായി �ത�മായ ഇടേവളകളി�  ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ��െട േയാഗം വിളി�് േച��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനകം നടപടി സ�ീകരി�െവ�ി� അവ വ��മാ�േമാ?

�തിയ എൈ�സ് നയം�ലം അട���ിയ ബാ�കളിെല ����

2916. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ എൈ�സ് നയ�ിെ� ഭാഗമായി എ� ബാ�കളാണ് അട���ിയി��ത്;
(ബി) ഇേ�ാ� എ� ബാ�കളാണ് �വ��ി�വ��ത്;
(സി) ��തായി അട���ിയ ബാ�കളി�  എ� എ��ിലാണ് ബീയ�  &  ൈവ�  പാ�ല�

അ�വദി�ി��ത്;
(ഡി) ��പ് �വ��ി�ി�� ബാറിെല െതാഴിലാളിക��് അവിെട അ�വദി�ി�� ബീയ� &

ൈവ� പാ�ല�കളി� െതാഴി� ന��വാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  എ� െതാഴിലാളിക��ാണ് ന�െ�� െതാഴി�  തിരി�കി�ിയി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

�േബാധം പ�തി

2917. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, വി.പി.സജീ��
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��് �േബാധം പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ലഹരിവി�� േബാധവ��രണ�ിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തി വഴി

നട�ാ�ിയി��ത് ;
(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണ തല�ി�  എെ��ാം സംവിധാന��

ഏ�െ���ിയി��് ?

അനധി�ത ക�് കട�്

2918. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല അതി��ി െച�േപാ�കെള മറികട�് അനധി�തമായി ക�്
കട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;
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(ബി) എ�ി� അ� കെ���തിന് എെ��ി�ം സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ ;

(സി) അനധി�തമായി കട�� ക�് പിടി��വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) അനധി�തമായി കട�ിയ ക�് പിടി�ടിയ ഏെത�ി�ം േകസ് നിലവി�േ�ാ ?

എൈ�സ് അ�ാദമി

2919. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, അ�വ� സാദ�്
,, പി.എ.മാധവ�
,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) എൈ�സ് അ�ാദമി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ് ;
(സി) എ�ാ എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ�െര�ം പരിശീലി�ി��തിന് അ�ാദമി എ�േ�ാളം

പര�ാ�മാണ് ;
(ഡി) അ�ാദമി�െട �വ��നം വി�ലെ����തി�ം ആ�നിക ��ാേന�ഷണ രീതിക�

പഠി�ി��തി�ം ആവശ�മായ േബാധനരീതി ഇവിെട നട�ിലാ�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

ബീവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല വിവിധ ത�ിതകകളിെല നിയമനം .

2920. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ബീവേറജസ് േകാ��േറഷനി�  െഹ���, പ��  ത�ിതകകളി�
നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ റാ�് ലി�ി� നി�് എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി�െ��് അറി�േമാ;

(സി) �ീക��് നിയമന�ിനായി ഒഴി�ക�  �േത�കം നീ�ിെവ�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നിയമന ഉ�രവ് ന�കിയി�ം േജാലി�് ഹാജരാകാ� ഒഴി�ക�  അട�ം നിലവി�
െഹ���, പ��  ത�ികകളി�  എ� ഒഴി�ക�  നിലവി��്  ;  ഈ ത�ികക�
പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച� റാ�് ലി�ി�  നി�് നിയമനം
ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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വ�ാജമദ� േക�ക�

2921. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  ബാ�  നിേരാധന�ി�േശഷം എ� വ�ാജമദ� േക�ക�  രജി��
െച�െ��ി��്; ജി�തിരി�ളള വിശദാംശം ന��േമാ?

താ�� തീര�േദശ�ിന് മെ�� പ�്

2922. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��  നിേയാജകമ�ലം ഏ��ം ��ത�  ഇ�േബാ�ഡ് വളള��ളള
തീര�േദശ�ളിെലാ�ാെണ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) മെ�� ലഭി��തിന് താ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല തീര�േദശം ആ�ാനമായി
ഒ� മെ�� പ�് ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി� എ�േ��് മെ�� പ�് �റ�ാനാ�ം ; വിശദാംശം ന�കാേമാ ?

കായി�ര പാലം നി��ാണം

2923. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ം, അ�െത�് പ�ായ�കെള ബ�ി�ി�� കായി�ര പാലം നി��ാണ�മായി
ബ�െ�� നടപടി �മ�� ഏത് ഘ��ിെല�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ �വ��ന��  എ�േ��് ആരംഭി�വാനാണ് തീ�മാനി�ി�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം പ�തി

2924. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖകരാ� അദാനി ��ിന് ന�കാ� �റ�ഖ ക�നി തീ�മാനം
എ��ത് ഏത് തീയതിയിലായി��  ;  ആ�െട അ���തയി�  േച�� ക�നി
േബാ�ഡ് േയാഗ�ിലാണ് അദാനി ��ിന് കരാ� ന�കാ� തീ�മാനി�ി��ത് ;

(ബി) കരാ�  സംബ�ി� കാര��ി�  സ��ക�ിേയാഗം വിളി� േച��തിെ� ഉേ�ശം
എ�ായി�� ; േയാഗ�ി� ഉ�യി�െ�� �ധാന വാദഗതിക� എെ��ാമായി�� ;

(സി) ഏക െട�� ന�കിയ അദാനി ��ിന് കരാ� ന�കാ� മ�ിസഭ�െട പരിഗണന�്
അജ� വ�ത് ഏത് തീയതിയിലായി��  ;  ഏത് തീയതിയി�  നട�
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മ�ിസഭാേയാഗ�ിലാണ് കരാ�  അദാനി�തെ� ന�കണെമ�് തീ�മാനി�ത്  ;

മ�ിസഭാേയാഗ തീ�മാന�ി� സ��ക�ി േയാഗ തീ�മാന�ിെ�യടി�ാന�ി�
വ��ിയ മാ��� എെ��ാമാണ് ;

(ഡി) മ�ിസഭാ തീ�മാന�ിെ�യടി�ാന�ി�  സ��ാ�  �റെ��വി� ഉ�രവിെ�
പക��് േമശ�റ�് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

വിഴി�ം പ�തി

2925. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം പ�തി അദാനി ��ിന് ന���തിന് തീ�മാനി� മ�ിസഭാ
തീ�മാന�ിെ�റ പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട എംഒ� വിെല വ�വ�ക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;  അെ��ി�
��ത കരാറിെ�റ കരട് �പ�ിെ�റ പക��് ന��േമാ;

(സി) എ� �ത� പ�തി ആരംഭി�വാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

2926. �ീ.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 ഇേ�ാഴെ� കരാ�  വ�വ��െട
അടി�ാന�ി�  പ�തി�െട െമാ�ം െചലവ് എ�യാെണ�ം അതി�  േക�-

സം�ാന ഗവ�െമ�ക�െട െചലവ് െമാ�ം എ�യായിരി�െമ�ം, കരാ�കാരനായ
ഗൗതം അദാനി�െട ക�നി എ� േകാടി �പ സ��ം നിലയി� കെ���െ��ം,
ബാ�് വഴി അദാനി കെ��� �ക എ�യായിരി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) അടി�ാന സൗകര�വികസനം, �മി വില �ട�ിയവ ഉ�െ�െട പ�തി�് സ��ാ�ം -

േക� സ��ാ�ം േച��് െചലവഴി�� െമാ�ം �ക�െട ഇ�പത് വ�ഷെ� പലിശ
എ� േകാടി �പ ആയിരി�ം  ;  ഇ�രെമാ� പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) പ�തിയി� നി�ം  20  വ�ഷ�ി�േശഷം ലഭി�� ഒ� ശതമാനം വ�മാന വിഹിതം
േമ�റ� പലിശ ന���തിന് മതിയാ�േമാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

2927. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി നട�ിലാ��തിന് കരാ� �കാരം നിലവി� വ�� െ�ഷ��
പ��സ് െവഹി�ി� ക�നിയി� സം�ാന ഗവ�െമ�ിന് എ� ശതമാനം െഷയ�
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ഉ�ായിരി�െമ�് വ�വ� െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  െഷയ�  എ� ശതമാനമാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) പ�തി വികസി�ി�്�വ��ി�ി��തി�  ക�നിയി�  സ��ാരിെ� േറാ�
എ�ായിരി�ം;  ക�നി�െട മാേനജിംഗ് ഡയറ�െറ നിേയാഗി��ത് സ��ാ�
ആയിരി�േമാെയ�റിയി�േമാ;

(സി) പ�തി�ായി സ��ാ�  െചലവഴി�� െമാ�ം �ക എ�;ഈ �കയ��ം
വിനിേയാഗി��ത് ഏത് നിലയിലായിരി�ം;  ബിഡ് േരഖകളിെല വ�വ�ക�െട
അടി�ാന�ി� ��ത കാര��� വിശദമാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി ബിഡ് േരഖക�െട പക��്

2928. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി�െട െട�റി�, ഗൗതം അദാനി�െട ക�നി
സമ��ി� ബിഡ് േരഖക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി.

2929. �ീ.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�് െട�� വിളി�േ�ാ� അടി�ാന സൗകര��� അട�ം
�റ�ഖം വികസി�ി��തിന് കണ�ാ�െ�� െമാ�ം �ക എ� ;

(ബി) പ�തി നട�ി�ിെ� ഘ��ി��ായ നിര�് വ��ന സംബ�ി� വ�വ�ക�
എെ��ാമാണ് ;

(സി) പ�തി�െട െമാ��ി�� നിയ�ണം ആ��ായിരി�ം ;
(ഡി) സ��ാ�ം അദാനി�ം പ�തി�് ആവശ�മായ �ക �ത�  �ട��ത് സംബ�ി�

വ�വ�ക� വിശദമാ�ാേമാ ;എ� മാസ�� െകാ�് പ�തി ���ീകരി�ാെമ�ാണ്
ക���ത്  ;പ�തി നി��ഹണ ഘ��ി��ാ�� നിര�് വ��ന സംബ�ി�
േ�ാജ�് റിേ�ാ��ിെല വ�വ�ക� വിശദമാ�ാേമാ ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട െചല�ം ഭാവി വ�മാന�ം

2930. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�് �മി ഏെ���ൽ,  േറാഡ്,  റയി�  �ട�ിയ അടി�ാന
സൗകര���  എ�ിവ�ായി എ� േകാടി �പ െചലവ് കണ�ാ�ിയി��് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �റ�ഖ നി��ാണ�ം �വ��ന�മായി ബ�െ��് കണ�ാ�െ�� െചലവ്
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എ�െയ�ം ഇതി� എ� േകാടി �പ േക�  -സം�ാന ഗവ�െമ�് വഴി അദാനി�്
ന�േക���് എ�ം െവളിെ���േമാ ;

(സി) പ�തി �ക�െട എ� ശതമാനം �ക േക� -സം�ാന സ��ാ�ക� ന�േക���്
എ�് വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) �തിയ ക���� എ�ിെമ�് �കാരം  20-� വ�ഷം �ത� ഓേരാ വ�ഷ�ം �റ�ഖ
വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനം സം�ാന�ിന് ലഭിേ����് എ�്
വിശദീകരി�േമാ;

(ഇ) 20-� വ�ഷ�ി� സം�ാന�ിന് ലഭി�� �ക,  േക�  -സം�ാന സ��ാ�ക�
ആദ�ഘ��ി�  പ�തി�േവ�ി അദാനി�് ന��  32.5  ശതമാനം �ക�െട
പലിശേയ�ാ� ��തലായിരി�േമാെയ� വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) അദാനി േപാ��്സ് പ�തി േരഖയി�  കണ�ാ�ിയ  20  വ�ഷം �ത�  60  വ�ഷം
വെര�� വ�മാനം എ� േകാടി വീതമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട േ�ാജ�് റിേ�ാ��്

2931. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ആദ�മായി ഇ��ാ
ഗവ�െമ�ിന് സമ��ി�ത് എേ�ാഴാണ്;

(ബി) പ�തി�െട പാരി�ിതികാ�മതി�ായി ഇ��ാ ഗവ�െമ�ിന് അേപ� സമ��ി�ത്
എേ�ാഴാണ്;

(സി) ഏ��് ആ�് യ�ിെന ഫിനാ�ഷ�� ക�സ���ായി നി�യി�െതേ�ാഴാണ്;
(ഡി) എസ്.ബി.ഐ ക�ാ�ി�ലിെന ഫ�് മാേനജരായി നി�യി�െതേ�ാഴാണ്;
(ഇ) െട�ി�� ക�സ���ായി എ�േകാമിെന നി�യി�െതേ�ാഴാണ്;

(എഫ്) േമ� േചാദ���െട ഉ�ര��മായി ബ�െ�� സ��ാ� ഉ�ര�ക�െട പക��ക�
ലഭ�മാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�േവ�ി �മി ഏെ���ൽ

2932. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�േവ�ി ആെക എ� �മി ഏെ���വാനാണ് വി�ാപനം
െച�ത് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �മി ഏെ����തിനായി എ� ഘ�മായി വി�ാപനം �റെ��വി�ക��ായി�െ��ം
ഓേരാ വി�ാപന�ം �റെ��വി�െത�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ വി�ാപന �കാര�ം ഇതിേനാടകം എ� �മി ഏെ���ക��ാെയ�ം ആെക
എ� ന�പരിഹാരം ന��ക��ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�േവ�ി  2011  െമയ് മാസ�ി� േശഷം ആെക എ� �മി
ഏെ���െവ�ം എ� �ക ന� പരിഹാരമായി ന��ക��ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

വിഴി�ം േപാ��് എേ��് ഡവല�്െമ�റ്

2933. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം പ�തി�െട കരാ�  വ�വ� �കാരം േപാ��് എേ��് ഡവല�്െമ�റി�
മാ�മായി ഉപേയാഗി�� �മി എ�യായിരി�ം ; ഇതി� റസിഡ�ഷ�� ആവശ�ാ��ം
നി��ി�� �ാ�് സ��യ��  എ� ��യ�ഫീ�് ആയിരി�ം  ;  ഇതിനാ��
എ�ിേമ�ക�െട വിശദവിവര�� െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) േപാ��് എേ��് ഡവല�്െമ�റിെ�റ ഭാഗമായി റീ�യി�, െകാേമ���, േഹാ�ി�ാലി�ി
�ട�ിയവ�െട എ�ിേമ�് �ക എ�ത ; ഇൗ പ�തി�െട ഇ�െവ�്െമ�റ് നട��ത്
���മാ�ം അദാനി ക�നിയാേണാ;  ഇവയി�െട�� റവന� വ�മാന�ിെ�റ പ�്
ശതമാനമാേണാ ലാഭ�ിെ�റ പ�് ശതമാനമാേണാ സം�ാന�ിന് ന���ത്  ;
ഏതാണ് ന���ത് ; ഏത് തീയതി �ത� ;

(സി) ഡവല�് െച�� േപാ��് എേ��് ���മാ�ം സ��ാ� ഉടമ�തയിലായിരി�േമാ  ;

ഇതിെ�റ ൈലസ�സ് പീരിഡ് അവസാനി�� തീയതി ഏതായിരി�ം  ;  അ��ത�
േപാ��് എേ��ിെ�റ ഉടമ�ത�ം വ�മാന�ം ���മാ�ം
സം�ാന�ിനായിരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

വിഴി�ം രാജ�ാ�ര കെ��ന� �റ�ഖ നി��ാണം

2934. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം രാജ�ാ�ര കെ��ന� �റ�ഖ നി��ാണ�ിന് അദാനി��മായി കരാറി�
ഏ�െ�ടാ�  അ�മതി ന�ിെ�ാ�ളള ഉ�രവിെ��ം ഇതിനായി മ�ിസഭാ
േയാഗ�ിെ� പരിഗണന�് വ� നി�േ�ശ�ി��ം പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ിസഭാ േയാഗ�ിെ� പരിഗണന�് വ� നി�േ�ശ�ിേ��  ധനകാര�ം,  നിയമം
�ട�ി ഏെത�ാം വ��ക�െട അഭി�ായം േതടിയി��ായി��; ബ�െ�� വ��ക�െട
അഭി�ായ�ിെ� ��� �പ�ി�ളള പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ വികസന�ിനാ�� പി.പി.പി. േമാഡ� െട�ർ

2935. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ വികസന�ിനാ�� പി.പി.പി.  േമാഡലിെ� െട�റി� ക�ാ�് െച�
ഏക ക�നി�മായി ച�� നട�ി എ�ിെമ�ിേല�െ���ത്,  െട��  നടപടി�മ��
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സബ�ി� ച���െട�ം വ�വ�ക�െട�ം ലംഘനമാെണ� ആേ�പം ��യിൽ
െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) െട�റി�  ക�ാ�് െച��ത് ഏക ക�നിയായിരി�േ�ാ�  മ�രാധി�ിതമ�ാ�
സാഹചര��ി�  സ�ീകരിേ��തായ നടപടി�മ��  എെ��ാമായി��  ;  അവ
പാലി�െ��ി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) അദാനി�െട െട��  ഉറ�ി�ിെ��ി�  വിഴി�ം വികസന�ി�ളള അവസാന
അവസരമായിരി�െമ�് �ഖ�ാപി�തിെ�യടി�ാനം എ�ായി��; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) െട�റി� പെ��� ഏക ക�നി�് േവ�ി അദാനി സ��� ത��� നട�ിെയ�
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

അദാനി�മായി �ഖ�മ�ി നട�ിയ �ടി�ാ�

2936. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട െട�റി�  ക�ാ�് െച� അദാനി േപാ��സ് ഉടമ
അദാനി�മായി �ഖ�മ�ി ഡ�ഹിയി�  െവ�് നട�ിയ �ടി�ാ�
ഔേദ�ാഗികമായി��േവാ;

(ബി) അദാനി�മായി �ടി�ാ� നട�ാ�  മ�ിസഭ തീ�മാനി�ി��ായി��േവാ  ;  �റ�ഖ
ക�നി�െട ഡയറ�� േബാ�ഡി� തീ�മാനം എ��ി��ായി��േവാ;

(സി) �ടി�ാ��േവ�ി �ഖ�മ�ി നട�ിയ കറേ�ാ��സ് എെ�ാെ�യായി��;  ��ത
�ടി�ാ� േയാഗ�ിെ� മിനി�സിെ� ഒ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഒ� വ�കിട പ�തി�െട െട�റി� പെ��� ഒ� ക�നി ഉടമ�മായി ഇ�ര�ി�
നട�ിയ ച�� െട��നാ�ളള നടപടി�മ��  സംബ�ി� വ�വ�ക�െട ഏത്
വ�വ�യ�സരി�ാെണ� െവളിെ���ാേമാ ?

അ�� മ�ല�ി� നട� വികസന �വ��ന��

2937. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഫിഷറീസ് വ��് വഴി�ം ഹാ�ബ�
എ�ജിനീയറിംഗ് �േഖന�ം അ��  മ�ല�ി�  എെ�ാെ� വികസന
�വ��ന�ളാണ് നട�ി��ത് എ�ത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

താ�� ഓ��ം- െക��� പാലം നി��ാണം

2938. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) താ�� ഓ��ം-  െക��� പാലംനി��ാണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;അേ�ാ�്
േറാഡിെ� ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) താ�� ഓ��ം-  െക��� പാലം നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

2939. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട ഏക െട�� ���ി� നിയമവ��ി� നി�ം േ�ാ�
പ�േ�സ് വ��ി� നി�ം �റ�ഖ വ��് നിയേമാപേദശം േതടിയിയി�േ�ാ ;

(ബി) നിയമ  -  േ�ാ�  പ�േ�സ് വ��കളിെല ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ��  ��ത ഫയ�ക�
കാ�ക�ം അഭി�ായ�� േരഖെ���ക�ം െച�ി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ഉേദ�ാഗ�� അഭി�ായ�� േരഖെ���ിയത് ബ�െ�� നിയമവ�വ�ക�െട
അടി�ാന�ിലാേണാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) പ�തി�േവ�ി ഇതിനകം വിളി� െട��കെള�ാം വ�ത�� േമാഡ�കളിലായി�േ�ാ  ;

എ�ി�  2013-�  വിളി� േമാഡലി�  എ� തവണ െട��  വിളി�ി��  ;  റീെട��
വിളി�ാതി��തിെ� കാരണം നിയേമാപേദശം െകാ��വ� പരിഗണി�ക��ാേയാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ ?

ക�മംഗലം നിേയാജക മ�ല�ിെല േറാഡ് ���ിക�

2940. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�മംഗലം നിേയാജക മ�ല�ി�  ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��ി�  നി�്
ഭരണാ�മതി ലഭി� േറാഡ് ���ിക� ഏെതാെ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���ി ���ീകരി� േറാ�ക�െട വിവരം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് അ�വദി� േറാഡ് ���ിക�െട വിവരം അസം�ി
നിേയാജക മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ധ��ടം മ�ല�ിെല േറാ�നി��ാണം

2941. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധ��ടം മ�ല�ി� ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് ഏെത�ാം തീരേദശ േറാ�ക�െട
���ികളാണ് നട�ിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;ഇതി� ഓേരാ േറാ�ക��ം
െചലവഴി� �ക എ�െയ� ഇനം തിരി� വിശദമാ�ാേമാ?
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േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഏല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

2942. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : 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�
ഉ�െ���ി േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഏല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  ഏെത�ാം
േറാ�ക�െട എ�ിേമ�കളാണ് ഭരണാ�മതി�ായി ലഭി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ഇതി� ഭരണാ�മതി ലഭി� േറാ�ക�െട േപ�ം വ�ഷ�ം തരം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� േറാ�ക�െട േപ�വിവരം െവളിെ���ാേമാ ;

(ഡി) ��ത േറാ�ക�െട ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ ?

ഓല���ടവി� പാലം നിർ�ാണം

2943. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല രാമ�ളി,  മാടായി �ാമപ�ായ�കെള ത�ി�  ബ�ി�ി���ം
തീര�േദശ�് �ിതിെച���മായ ഓല���ടവി� പാലം പണി��തിന് ഹാ�ബ�
എ�ിനീയറിംഗ് വ��ി�  നി�ം �ാഥമിക പഠനം നട��തിനായി  10  ല�ം �പ
െചലവ് വ�� ഇ�െവ�ിേഗഷ�  എ�ിേമ�്  10/7/2013  ന് സ��ാരിന്
സമ��ി�ി�െ��ി�ം ഇ�വെര ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�തിന് കാരണെമ�്  ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) 11/7/2014 െല സ�ിഷന് ബ�. മ��ബ�ന �റ�ഖ വ��് മ�ി ഇ�െവ�ിേഗഷ�
എ�ിേമ�ിന് ഉടെന അ�മതി ന���താെണ�് മ�പടി ന�കിയി�െ��ി�ം ഒ�
വ�ഷം കഴി�ി�ം ഫ�് അ�വദി�ാ�ത് എ�െകാ�് ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത പാല�ിന് നബാ�ഡിെ�  RIDF  21  �ീമി� ഉ�െ���ി ഫ�് ലഭ�മാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�ിഡി നിര�ി� മെ�� വിതരണം

T 2944.�ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് രജി�ർ െച� മ��ബ�ന യാന���് സ�ിഡി നിര�ി� മെ��
വിതരണം െച��തിന് എെ��ി�ം �തിയ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ
;

(ബി) മെ�� വിതരണം െച��തിന് �േത�ക ഔ�് െല�കൾ �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ
;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം ജി�കളി�  ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് ഔ�് െല�കൾ
�ാപി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?
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മെ�� ബ�് നി��ി��തി�� എ�.ഒ.സി

2945. �ീ.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�് നി��ി��തിന് ഏെത�ാം വ��കളി�
നി�ാണ് എ�.ഒ.സി ലഭ�മാേക�ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�.ഒ.സി ലഭി��തിന് എെ��ാം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി� എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിനകം ഏെത�ാം വ��കളി� നി�ം എ�.ഒ.സി ലഭി� എ�റിയി�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� നട�ിലാ�� പ�തിക�

2946. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�ന �റ�ഖ വ��ക�  മാേവലി�ര മ�ല�ി�  നട�ിലാ��തിനായി
നിലവി� ഏെ���ിരി�� പ�തിക� ഏെതാെ�?

േഡാ. മീനാ�മാരി ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�

2947. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഡാ. മീനാ�മാരി ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക� നട�ിലാ��െത� േകരള�ിെ�
ആവശ��ിേ��  േക�സ��ാ�  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;

വ��മാ�ാേമാ?

േപാള നി��ാ��നം

2948. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാ�ിെല േതാ�കളി�ം ആ�കളി�ം േപാള നിറ�് അതി��മായ ആേരാഗ�����
ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഫി�മ �ഖാ�ിരം േനരെ� ��നാ�ി�  നട�ിലാ�ിയി���േപാെല േപാള
നി��ാ��നം നട��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ആയതിെ�
വിശദവിവരം വ��മാ�േമാ ;

(സി) േപാള നി��ാ��നം െച��തി�� പ�തി �നരാരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?
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േകരള അേക�റിയം റിേഫാംസ് ആ�്

2949. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് ആവി�രി� േകരള അേക�റിയം റിേഫാംസ് ആ�ിന് േക�
സ��ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�ിെ� അംഗീകാര�ിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ� വിശദമാ�േമാ?

ഖനാമീ െച�ീ� �ഷി

2950. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ�് നി�ം ഇറ�മതി െച� ഖനാമീ എ� ഇനം െച�ീ� �ഷി സം�ാന�്
ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് �ാഥമികമായി ��ത െച�ീ�  �ഷി
നട�ിയെത�� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവി� �ഷി െച�വ�� െച�ീ� ഇന�ളി� നി�ം ഖനാമീ െച�ീനി�� �േത�ക
�ണ��ം േദാഷ��ം എെ�ാെ�യാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം
അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഖനാമീ െച�ീ�  �ഷി നട��തിന് എെ�ാെ� നിയ�ണ�ളാണ് നിലവി��ത്;
ഇതിന് �േത�ക ൈലസ�സ് ആവശ��േ�ാ;  എ�ി�  അതി�� നടപടി�മ��
എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) ��ത െച�ീ�  �ഷി സം�ാന�് വ�ാപകമാ�വാ�  ഉേ�ശി��േവാ;

എ�ി�വിശദാംശംവ��മാ�േമാ?

മ�� സ��ി പ�തി

2951. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�� സ��ി പ�തി നിലവി�  വ�തി�േശഷം േനരെ� മ���ഷി�്
ഉപേയാഗി�ാതി�� എ� െഹ�റി�  മ�� �ഷി ആരംഭി�ി�െ��് ഓ� ജലം,
��ജലം എ�ിവ തിരി�� വിവരം ജി� അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ ?

മ�� സം�രണ േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട േ�മം
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2952. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�� സം�രണ േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി കഴി�
എ�.ഡി.എഫ് സ��ാരിെ�റ കാല�് ഫിഷറീസ് അഡീഷണ�  ചീഫ് െസ��റി
െചയ�മാനായി �പീകരി� ക�ി�ി സമ�മായി പഠി�് റിേ�ാ��് സമ��ി�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം ഇതിേ��  ��ത�  സമ� പരിേശാധന േവണെമ�
നിഗമന�ി� �തിയ ക�ി�ി �പീകരിേ�ാ; ആരാണ് ഇൗ ക�ി�ി�െട െചയ�മാ�, ഇൗ
ക�ി�ി�െട എ�ത േയാഗ�� േച��;

(സി) ഇൗ ക�ി�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ�റ പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ ക�ി�ി റിേ�ാ��ിേ��� ഏെത�ാം കാര��ളാണ് നട�ിലാ�ിയത്; വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� മ�� വി�് ഹാ�റി ആരംഭി��തിന് നടപടി

2953. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി�  മ���ഷി വ�ാപി�ി��തിനായി എെ��ാം അ��ല
ഘടക�ളാ��െത�് കെ��ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം മ�� �ഷി�ായി വയനാട് ജി�യി�  െചലവഴി� �കെയ�െയ�ം
ലഭി� വ�മാനം എ�െയ�ം ഇനം തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) മ�� �ഷി േ�ാ�ാഹന�ിെ�റ ഭാഗമായി ജി�യി� മ�� വി�് ഹാ�റി , മ�� തീ�
ഉ�പാദന േക�ം എ�ിവ ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വിശദമാ�േമാ ?

മ�� സേ�ത��

2954. �ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�� സേ�ത�� �ാപി�ാ� പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ:വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �പേരഖ ത�ാറാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�
വ��മാ�ാേമാ:

(സി) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് : വിശദമാ�േമാ?
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മാ�കാ മ���ാമം പ�തി

2955. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, പി.എ.മാധവ�
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�കാ മ���ാമം പ�തി�െട ര�ാം ഘ�ം ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എെ��ാം ആ�കല��ളാണ് പ�തി �േഖന ന�കാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ
;

(സി) എ� േകാടി �പയാണ് ഇ�വഴി ന���െത�ം വിശദാംശ��  എെ��ാെമ�ം
വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മാ�കാ മ���ാമപ�തി

2956. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം,  ��വിള എ�ീ മ���ാമ�െള മാ�കാ മ���ാമപ�തിയി�
ഉ�െ���െമ��  2014  -15-െല ബ�ജ�് �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�ിേയാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിെയ�ി�  എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് ടി
മ���ാമ�ളി�  നട�ിലാ�ിയെത�ം,  അതിനായി െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം,
ഇന�� തിരി� വ��മാ�േമാ ?

മ�� െതാഴിലാളിക��� ആ��ല���

2957. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീര�േദശെ� മ�� െതാഴിലാളി ��ംബ��  ക�� പ�ിണിയി�ം വ�തിയി�മാണ്
എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ��് ന�േക�� പ�മാസ ആ��ല���  യഥാസമയം ന�കാെത
�ടി�ികയായി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  പ�മാസാ��ല�ം യഥാസമയം ന�കി
മ��ബ�ന െതാഴിലാളികെള സംര�ി�ാ� ൈകെ�ാ� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വ�ഷം െകായിലാ�ി മ�ല�ി� ഇ�വെര എ� േപ��് പ�മാസ ആ��ല�ം
ന�കിയി��്; ഇനി എ� േപ��് ന�കാ��്;
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(ഡി) സൗജന� േറഷ� ന���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം; ഇ�വെര എ� മ��
െതാഴിലാളിക��് സൗജന� േറഷ� അ�വദി�?

മല�റം ജി�യിെല ഭവനരഹിതരായ മ��െ�ാഴിലാളിക��് വീട്

2958. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല തീര�േദശ�� ഭവനരഹിതരായ എ� മ��െ�ാഴിലാളിക� വീട്
ലഭി��തിനായി അേപ� ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ലഭ�മായ അേപ�കരി�  എ�േപ�  ��ത പ�തി�് അ�ഹരായി�െ��്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ഇതി� എ�േപ��് വീട് അ�വദി�ി��്; അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഭവന��  ന���തി�� �തിയ അേപ�ക�  എ�േ��് സ�ീകരി�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ ?

േച��ല അ���� റീജിയണ� ഫിഷറീസ് െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി �ളിെല
�ാഥമിക സൗകര���

2959. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േച��ല അ����  റീജിയണ�  ഫിഷറീസ് െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി
�ളി� ഈ സ��ാ� എെ��ാം സൗകര��� അ�വദി�  ; ��ത �� അധി�ത�
എെ��ാം ആവശ��� ഉ�െ���ിയ നിേവദനമാണ് സ��ാരിന് സമർ�ി�ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

(ബി) തീരേദശ���ം മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ി� നി�ം വ�� സാധാരണ�ാരായ
നിരവധി ��ിക�  പഠി���മായ റസിഡ�ഷ��  �ളായി�ം ന� ക�ി�ക�ം
�ാഥമികമായ ഒേ�െറ സൗകര���ം ഇനി�ം ��ത �ളി�  ഇെ��� കാര�ം
േബാധ�െ��ി�േ�ാ ; ഇത് പരിഹരി�വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�ല�ഴ നിേയാജക മ�ല�ി� മ��െ�ാഴിലാളി ഭവന നി��ാണം

2960. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ല�ഴ നിേയാജക മ�ല�ി�  ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം എ�
മ��െ�ാഴിലാളിക��് വിവിധ ഭവന നി��ാണ പ�തികളിലായി ധനസഹായം
ന�കി;  ധനസഹായം ലഭി�ത് ആ�െ��ാം;  േപ�ം വിലാസ�ം വിശദമാ�ി പ�ിക
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അ�ല�ഴ നിേയാജകമ�ല�ി� ഭവനരഹിതരായ എ� മ��െ�ാഴിലാളിക� ഉ�്
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എ�ം അവ� ആെര�ാം എ�ം േപര്, വിലാസം എ�ിവ വിശദമാ�ി പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഭവനരഹിതരായ മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഭവന നി��ാണ�ിന് ധനസഹായം
ന��� എെതാെ� പ�തികളാണ് നിലവി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�ല�ഴ മ�ല�ിെല ഭവനരഹിതരായ മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഭവന
നി��ാണ�ിന് ധനസഹായം അ�വദി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) മ��െ�ാഴിലാളി ഭവന പ�തിയി� �ണേഭാ�ാ��െട എ� ശതമാനമാണ് സ��ാ�
ക�ാ�യി�  െതരെ����ത്;  സ��ാ�  ക�ാ�യി�  �ണേഭാ�ാ�െള
െതരെ����തിെ� മാനദ�െമ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

വംശനാശഭീഷണി േനരി�� മ����െട സംര�ണം

2961. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വംശനാശഭീഷണി േനരി�� മ���െള സംര�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഏെത�ാം മ����െട മ��ബ�നമാണ് നിേരാധി�ി�ളളത്  ;  ��ത മ����െട
അനധി�തമായ മ��ബ�നം തട��തിന് നട�� പരിേശാധനക� എെ��ാമാണ്
;

(സി) കടലിെ� അടി��ിള�ി�ളള മ��ബ�നം �ലം മ�� സ��ം കടലിനടിയിെല
െെജവ സ��ം നശി�ി�െ���തിനാ�  ഇത് തട��തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

ജീവ�ര�ാ േബാ�ക�

2962. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�  അപകട�ി�െപ�ാ�  ര�ി��തിനായി ഫിഷറീസ് വ��്
വാടക�് എ�� േബാ�കളാേണാ ഉപേയാഗി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�െന വാടക�് എ��� േബാ�കളി� എെ��ാം ജീവ�ര�ാ സംവിധാന�ളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േബാ�ക� ��മായ കടലി� ര�ാ �വ��ന���് പര�ാ�മാേണാ;

(ഡി) പര�ാ�മാെണ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത േബാ�കളി� പരിശീലനം ലഭി� ജീവന�ാ� ഉ�ാകാ�േ�ാ?

ജീവ�ര�ാ �വ��ന���് േയാഗ�മായ ര�ാേബാ�ക�
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2963. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഴ�ടലി�  മ��ബ�നം നട�� മ��െ�ാഴിലാളിക�  അപകട�ി�െ��ാ�
ജീവ�ര�ാ �വ��ന���ായി േയാഗ�മായ ര�ാേബാ�ക�  ഫിഷറീസ് വ��ി�
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  എ�െയ�ം ഉെ��ം ഇവ ഏെത�ാം ജി�കളിെല
�റ�ഖ�ളിലാ��െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാരിെ�റ ഉടമ�തയി�� ര�ാേബാ�കളി�  അപകട�ി�െ��വെര
ര�ി��തി�� എെ��ാം സ�ീകരണ�ളാണ് ഉ�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ ര�ാേബാ�കളി� പരിശീലനം ലഭി� ജീവന�ാ�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി� ഓേരാ േബാ�ി�ം എ�േപ� വീത�െ��് വിശദമാ�േമാ?

മ��െഫഡിെല ത�ികക�

2964. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െഫഡി� അംഗീ�ത ത�ികയി� 10 വ�ഷം ���ിയാ�ിയ എ�തേപ� നിലവി�
േജാലി െച��െ��് വ��മാ�െമാ;

(ബി) മ��െഫഡി� എ�ത �നിയ� അസി��റ് ത�ിക നിലവി� ഒഴി�കിട��െ��്
വ��മാ�േമാ?

മ�സ��ാമ വികസന പ�തി

2965. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�സ��ാമ വികസന പ�തി�് �ട�മി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;  പ�തി�െട
ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്;
(സി) ��ത പ�തിയി�െട എെ��ാം സൗകര��ളാണ് മ�സ�െ�ാഴിലാളിക��്

ലഭി��ത്, വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ധ��ടെ� തീരേദശ േറാ�ക�
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2966. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധ��ടം നിേയാജകമ� ല�ിെല തീരേദശ േറാ�ക�  വീതി��ി
ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തിന് നി�േ�ശ��  നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

അപകട�ളി�െ��� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ര��ായി ര�ാേബാ�്

2967. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി-വടകര ഭാഗ�ളിെല കടലി�  അപകട�ളി�െ���
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ര��ായി േബ�� േബസി� നി�ം ര�ാേബാ�് അയ��ത്
�ാേയാഗികമെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇൗ ��ം പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഉ�പാദനേബാണസ്

2968. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഉ�പാദനേബാണസ് പ�തി നട�ിലാ��തിനായി
2014-15-െല ബ�ജ�ി�  വകയി��ിയി��  2  േകാടി �പ വിനിേയാഗി�് പ�തി
നട�ിലാ�ിേയാ;

(ബി) എ�ി� പ�തി നി��ഹണ�ിെ� ജി� തിരി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നട�ിലാ�ിയി�ിെ��ി� ആയതിെ� കാരണം എെ�� വ��മാ�േമാ?

കട�േ�ാഭ�ി�െ��് വ��ം വല�ം ന�െ���വ��് ധനസഹായം

2969. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�ന�ിനിെട കട�േ�ാഭ�ി�െ��് വ��ം വല�ം അ�ബ�
ഉപകരണ��ം ന�മാ��വ��് ഉപജീവനമാ��ം കെ��ാ�  മതിയായ
സഹായധനം അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) കട�േ�ാഭ�ി�െ���വെര സഹായി�ാ�  ആല�ഴ ജി�യി�  എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ര�ാ�വ��നം നട��തിന് ജി�യി� സ��ാ� ഉടമ�തയി� എ� േബാ�ക�
ഉെ��് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത േബാ�കളിെല ജീവന�ാ��് ര�ാ�വ��ന�ി�� പരിശീലനം

49 of 115 Saturday 04 July 2015 08:55 PM



ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ന�പരിഹാരം

2970. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കട�േ�ാഭ�ി�  ജീവേനാപാധിക�  ന�െ��� മ��െ�ാഴിലാളിക��്
ന�പരിഹാരം അ�വദി��തിനായി ഫിഷറീസ് വ��ി�  എെ��ി�ം പ�തിക�
നിലവി�േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പ�തികെളാ�ം നിലവിലിെ��ി�  ��ത പ�തിക�  ആവി�രി��തിനാവശ�മായ
നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��� ധനസഹായം

2971. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��� വിവിധ ഭവനനി��ാണ പ�തികളി�, ഈ സ��ാരിെ�
കാലയളവി�  നാളി�വെര െകായിലാ�ി മ�ല�ി�  എ� േപ��് ധനസഹായം
അ�വദി�  ;  ഇവ�െട േപര്,  വിലാസം എ�ിവ വ��മാ�ി മ���ാമം
അടി�ാന�ി� വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക��� വിവിധ സാനിേ�ഷ�  േടാ�െല�് �ാ�് പ�തികളി�
നാളി�വെര െകായിലാ�ി മ�ല�ി� എ� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ധനസഹായം
അ�വദി�  ;  ��ത ധനസഹായം ലഭി�വ�െട േപ�വിവരം വ��മാ�ി മ���ാമം
അടി�ാന�ി� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  സ��ാ�  ക�ാ�യി�  നാളി�വെര െകായിലാ�ി
മ�ല�ി�  ഏെത�ാം വ��ിക��് ഭവന നി��ാണ�ിന് ധനസഹായം
അ�വദി�ി�െ��ത് േപര്, വിലാസം എ�ിവ വ��മാ�ി വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) സ��ാ� ക�ാ�യി� വീട് അ�വദി��തിെ� മാനദ�ം വ��മാ�േമാ ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��്േബാധവ��രണ-പരിശീലന േക�ം

2972. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��് േബാധവ��രണ�ി�ം പരിശീലന�ി�മായി താ��
നിേയാജകമ�ല�ിെല ഉള��ാലിൽ ആരംഭി�� േക��ിെ�റ നടപടിക�  ഏത്
ഘ��ിലാണ്;

(ബി) എ� �കയാണ് ഇൗ പ�തി�ായി നബാ�ഡി� നി�് ലഭ�മായി��ത്;
(സി) ��ത േക�ം എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�ം; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;
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ആറ�ള വിമാന�വളം

2973. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറ�ള വിമാന�വള�ിന് അ�മതി നിേ�ധി� േക� സ��ാരിെ� ഉ�രവ്
ലഭി�ി�േ�ാ ; എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) േക��ിെല ഏെതാെ� മ�ാലയ�ളാണ് ആറ�ള വിമാന�ാവള�ിന് അ�മതി
നിേ�ധി�് ഉ�രവ് ഇറ�ിയി��ത് ; വിശദമാ�േമാ ; ഇവ�െട ഉ�രവിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ആറ�ള വിമാന�ാവളം നട�ാ��തിെന�റി�� നിലപാട് വിശദമാ�േമാ ?

േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള�ിെ� റ�േവ അ����ണിക�.

2974. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള�ിെ� റ�േവ അ����ണിക��ായി അട�ി����ലം
യാ��ാ���ാ�� ��ി��ക� പരിഹരി�വാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�
എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) യാ�ാേരഖക�, ക�ംസ് �ിയറ�സ് എ�ിവ പരിേശാധി��തിന് േകാഴിേ�ാട്
എയ�േപാ��ി�  സൗകര�െ����തി�ം െന��ാേ�രിയിേല�് കണ��  ൈ��്
അ�വദി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക� ഉപേയാഗി�് റ�േവ അ����ണിക� േവഗ�ി� െച�
തീ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) േക� േവ�ാമയാന വ��മായി ബ�െ��് ഇ�ാര��ി�  ഉ�തതല ച��
സംഘടി�ി�േമാ ?

േറാഡ് അപകട��

2975. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, �ഡി �യിസ്
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡപകട�� വ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം േറാഡപകട�ളി� മരി�വ�െട എ�ം കാ�നടയാ��ാ�, ൈബ�്
യാ�ിക�, മ�് വാഹന�ളിെല യാ��ാ�  എ�ി�െന തരംതിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ ;
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(സി) �ാഫിക് നിയമ��  പാലി�ാ��ം അമിത േവഗത�ം �ലമാണ് അപകട��
വ��ി��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി�  ആയത് തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ ?

വിദ�ാലയ ജനൈമ�ി േപാലീസ്

2976. �ീ.െക.�രളീധര�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനൈമ�ി േപാലീസ് വിദ�ാലയ�ളിേല�് എ� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി�� ല���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി�െട ഭാഗമായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എവിെടെയ�ാം ��ത പ�തി നട�ിലാ�ി വ���്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

വ��ീയ സംഘടനക�െട ആ�മണം

2977. �ീ.എം.എ.േബബി
,, ബി.സത��
,, എളമരം കരീം
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആരാധനാ സ�ാത�ം തട�െ�����ം വ��ീയ സംഘ�ഷ���ിടവ����മായ
തര�ി�� ചില വ��ീയ സംഘടനക�െട േബാധ���മായ നീ�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�രം ശ�ിക�െട �വ��നം ൈസ�ര�ജീവിതം തക��െമ�റിയാേമാ  ;  എ�ി�
വ��ീയ സംഘ�ഷ��  ��ി�ാ�  �മി��വ�െ�തിെര മതനിരേപ�
നിലപാടി�റ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ആ�ി�ലി� �ാ��ന�ിെട ൈ��വ വിശ�ാസികെള �രമായി ആ�മി� ഒ� വിഭാഗം
ആ�.എസ്.എസ്  -  ബി.െജ.പി �വ��ക�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) എ�ാ �തികെള�ം പിടി�ടി മാ�കാപരമായ ശി� ഉറ�ാ�േമാ ?
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മതപരിവ��ന�ിെനതിെര നടപടി

2978. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എ.െക.ബാല�
,, ബി.സത��
�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മതപരിവ��നം വ�ാപകമായി നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് റിേ�ാ��് െച�െ��� �ല�ളി�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഇതിനകം റിേ�ാ��് െച�െ�� �ല�ളി�  േപാലീസ് േനരി�്
േകെ���ക��ായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം െവളിെ���ാേമാ;  റിേ�ാ��്
െച�െ�� �ല�െള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് �വ��ി��"  ഘ�വാപസി  "ഘടക�ിെ��ം �ന�മത
പരിവ��ന�ി�� െഹ�പ് ൈലനിെ��ം �വ��ന�� നിരീ�ി��േ�ാ;

(ഇ) ഇ�രം �വ��ന�െള നിയ�ി�ാ�  ത�ാറാകാ�തിെ� കാരണം
െവളിെ���േമാ;  ഇ�ാര��ി�  സംഘടനകെള �ീണി�ി�� എ� ആേ�പ�ി�
നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ജന�െള വ��ീയമായി േചരിതിരി�് �തെല��ാ� �മി�� സംഘടനക�െ�തിെര
ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ഐ.ജി. േകാ�ിയടി� സംഭവം

2979. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  േറ�് ഐ.ജി.  ടി.െജ.  േജാസ് േകാ�ിയടി� നടപടി�മായി ബ�െ�� എം.ജി.
സ��കലാശാല സി�ഡിേ��് ഉപസമിതി�െട അേന�ഷണ റിേ�ാ��് ഡി.ജി.പി.�്
കി�ിയി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� ഡി.ജി.പി.�െട �പാ�ശ എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഐ.ജി. ടി. െജ. േജാസിെനതിെര സ�ീകരി� നടപടി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ.ആ� വി�ിംഗ്അ�വദി��

2980. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േസനയി� ഒേര ബാ�ി�െ�� ജീവന�ാരി� പ�തി േപ��്
എ.ആ� വി�ിംഗ് അ�വദി�ക�ം ബാ�ി��വ��് നിേഷധി�ക�ം െച�� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ : വിശദമാ�േമാ ?
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(ബി) 2007- � സ��ീസി� �േവശി�ക�ം  2008 � െ�യിനിംഗ് ���ിയാ�ക�ം െച�
എ� ജീവന�ാ��് എ.ആ� വി�ിംഗ് അ�വദി�ി��്; ലി�് ന�കാേമാ?

(സി) എ.ആ�  ബ�ാലിയ�  അേബാളിഷ് െച�താണ് ഇതി� കാരണെമ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അേബാളിഷ് െച�െകാ�് �റെ��വി� ഉ�രവിെ�റ
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

(ഡി) അേബാളിഷ് െച�ി�ി�ാെയ�ി�  2007  ബാ�ിെല ��വ�  േസനാംഗ���ം എ.ആ�
വി�ിംഗ് അ�വദി�േമാ?

(ഇ) ഇെ��ി� അതി�� സാേ�തിക�ം നിയമപര�മായ �തിബ��� വിശദമാ�ാേമാ ;

(എഫ്) എ�ി� ഒേര ബാ�ി�െ�� േസനാംഗ���് വ�ത�� നീതി നട�ാ��െവ� േപാരാ�
പരിഹരി�ാ� എ�് നടപടിയാണ് ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി��ത്?

�.എ.പി.എ �കാരം ചാർജ് െച� േക�കൾ

2981. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �.എ.പി.എ �മ�ി ഏെത�ാം േക�കളാണ്
ചാ�ജ് െച�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഇവ ഓേരാ�ിേല�ം �തിക�
ആെര�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

എം.എസ്.പി. േപാലീസ് േകാ��ബി� റാ�് ലി�്

2982. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014 െസ��ംബ� 2 ന് നിലവി� വ� എം.എസ്.പി.  േപാലീസ് േകാ��ബി� റാ�്
ലി�ി� നി�ം നാളി�വെരയായി എ� േപ��് നിയമനം ന�കി. വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�എം.എസ്.പി.  േപാലീസ് േകാ��ബി�  ത�ികയി�  എ� ഒഴി�കളാണ്
റിേ�ാ��് െച�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിെല ഒഴി�ക�  റിേ�ാ�� െച�� കാര��ി�  എെ��ി�ം വീ�ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ത�ികയിെല ��വ� ഒഴി�ക�ം അടിയ�ിരമായി
റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എം.എ�.എ. �ീ.എം.എ.വാഹീദിെനതിെര �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� എം.എ�.എ. ന�കിയ
പരാതി

2983. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകാ���് എം.എ�.എ �ീ.എം.എ.വാഹീദിെനതിെര �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
എം.എ�.എ. ന�കിയ പരാതിയിേ�� േപാലീസ് അേന�ഷണം നട�ക��ാേയാ;

(ബി) �ീമതി ബിജിേമാെള അപമാനി�ക എ� ഉേ�ശേ�ാെട �ീ. വാഹീദ് �സംഗി� എ�
പരാതിെയ�റി�് അേന�ഷണം നട�ിയി��ത് ഏത് േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�നായി��;

��ത ഉേദ�ാഗ�െ� അേന�ഷണറിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ീ.വാഹീദിെനതിെര എെത�ാം വ��ക�  �കാരമാണ് േകെസ���ത്  ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ടീം േസാളാ� ക�നി

2984. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൗേരാ�� പ�തി�െട േപരി� നിരവധി ആ�കളി� നി�ം േകാടി�ണ�ിന് �പ
ത�ിെയ�� ടീം േസാളാ�  ക�നിെയ സം�ാന സ��ാ�  കരി��ികയി�
ഉ�െ���ാ�ത് എ�്െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ടീം േസാളാ� ക�നി�െട േപരി� സരിത എസ്. നായ� നട�ിയ ത�ി�ിെന��ി േക�
ക�നികാര�വ��ിെന സം�ാന സ��ാ�  ഇ�വെര അറിയി�ി�ി� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ� സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി�� എ�വ��മാ�േമാ;

(സി) ടീം േസാളാ� ക�നി ഇേ�ാ�ം ആ�ീവ് ക�നിക�െട പ�ികയിലാണ് ഉ�െത� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇനി�ം ത�ി�് �ടരാതിരി�ാ� ��ത ക�നിെയ കരി��ികയി�െ���ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

നാേനാ എ�� ക�നി ത�ി�്

2985. �ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാേനാ എ��  ക�നി േകരള�ി�  നി�് എ� േകാടി �പ�െട ത�ി�്
നട�ിയതായാണ് േപാലീസ് കെ��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) നാേനാ എ�� ക�നിെ�തിെര േകരള�ി� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്  ;
ഇതി� എ� േക�കളി� ��പ�ം െകാ�� ; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ക�നി�െട എ� ഡയറ��മാ� േകസി� �തികളാണ്  ;  ഇതി� എ� േപെര
അറ�് െച� ;

(ഡി) ക�നി�െട എ� ബാ�് അ�ൗ�ക�  മരവി�ി�ി��്  ;  എ�ി�  ഏെത�ാം
തീയതികളിെല�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ക�നി ഡയറകട�മാ�െട േപരി�� വ�വകക�  ക�െക�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�
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ഏെത�ാം തീയതികളിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(എഫ്) ക�നി�െട ��� ഓഫീസി� നി�ം എറണാ�ളേ��് െകാ�വ�  63 ല�ം �പ
പറ�രി�  വ�്  13-12-2010-�  പിടി�ടിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഈ വിവരം റവന�
ഇ�ലിജ�സിെന അറിയി�കേയാ എഫ്. ഐ. ആ�. രജി�� െച�കേയാ െച�ി�േ�ാ ;

ഏെത�ി�ം റിമാ�ഡ് �തിയി�  നി�ം  35,500�പ പിടി�ടിയി�േ�ാ;  എ�ി�
ആരി�നി�ാണ് പണം പിടി�ടിയെത�് വ��മാ�േമാ?

ക� േനാ�ക�െട �ചാരം തട��തിന് നടപടി

2986. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക� േനാ�ക�െട �ചാരം വ��ി��തായ റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം എ� ക� േനാ�് േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��ം
എ� േപ�െ�തിെര നടപടി എ��ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�േനാ�് തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള �ണിേവ�ി�ി ഓഫീസിനകെ� വിദ�ാ��ി സംഘ�ഷം

2987. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015  ��  23  ന് ഉ��് േശഷം േകരള �ണിേവ�ി�ി ഓഫീസിനക�് വിദ�ാ��ി
സംഘടനക�  ത�ി�� സംഘ�ഷെ��ട��് േപാലീസ് എ� വിദ�ാ��ികെള
അറ�് െച�ക��ായി ; അറ�് െച�െ��വ� ആെരാെ� ;

(ബി) ഇവ�െ�തിെര േക�് എ��ി�േ�ാ ; എ�ി� ഏെത�ാം �����് ഏെത�ാം വ��്
�കാരം ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ന�ാവനം േപാലീസ് ക�ാ�ിേല�് േപാലീസ് എ� േപെരയാണ് വാഹന�ി�
കയ�ിെ�ാ�േപായത് ; ഇവെര േപാലീസിന് ൈകമാറിയത് ആെര�ാം ;

(ഡി) ഇവെര അറ�് െച� െകാ�േപായത് ആ�െട േന�ത��ി�  ആെര�ാം അട�ിയ
േപാലീസ് സംഘമായി��?

�� ചീഫ് െസ��റി സി.പി. നായ� വധ�മേകസ്

2988. �ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  ചീഫ് െസ��റി സി.പി.  നായ�  വധ�മേകസ് പി�വലി��തി�� തീ�മാനം
എ�� ആഭ��ര വ��ിെ�റ ഫയലി� അ�ിമമായി അംഗീകാരം ന�ിയത് ആരാണ്;
ഏത് സാഹചര��ിലാണി�കാരം തീ�മാനം എ��ി��ത്;
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(ബി) �ീ. സി.പി നായ� ഇതിനായി ആവശ�െ��ി��ായി��േവാ; �ി.സി.പി. നായ� േകസ്
പി�വലി��െത�ാവശ�െ��് �ഖ�മ�ി�് അേപ� ന�ിയി��ായി��േവാ;

(സി) േകാടതിയി�  ��പ�ം സമ��ി�ത് ഏത് തീയതിയിലായി��;  വിചാരണ
���ിയായി��ായി��േവാ;  �തിക�െ�തിരായ ����  എെ��ാമായി��ു;
വിശദമാ�േമാ ?

ൈ�ം ആ�് �ിമിന� �ാ�ിംങ് െന�് വ��് ആ�് സി�ംസ്

2989. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈ�ം ആ�് �ിമിന� �ാ�ിംങ് െന�് വ��് ആ�് സി�ംസ്  (സി.
സി. �ി. എ�. എസ്.) പ�തി�െട �വ��ന�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ ; എ�ി�
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി സം�ാന�് ആരംഭി�ത് എ�ാണ് ; ഇ�വെര അതിനായി എ� �ക
െചലവഴി� ; ഇതിനായി േക� സഹായം എ� ലഭി� ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) പ�തി�െട നട�ി��മതല ആെരയാണ് ഏ��ി�ിരി��ത്  ;  എെ��ാം
വ�വ�കളാണ് ഇ� സംബ�ി�് അംഗീകരി�ി��ത് ;

(ഡി) സം�ാന�� അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട വിവരേശഖരണം ��ത
പ�തി�െട ഭാഗമാ�ിയി�േ�ാ ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

�തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

2990. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി േപാലീസ് േ�ഷ�  അ�വദി�ാ�ളള െ�ാേ�ാസ�ക�
പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് േപാലീസ് േമധാവി�െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ��തായി േപാലീസ് േ�ഷ� അ�വദി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ?

േബാംബ് േ�ാടന േക�ക�

2991. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േബാംബ് േ�ാടന�ി� ആ�ക� മരണെ��ത് സംബ�ി�് ഇേ�ാ�ം
അേന�ഷണ�ിലിരി�� േക�ക� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നാദാ�രെ� നരി�ാേ�രിയി�  ഉ�ായ േബാംബ് േ�ാടന�ി�  എ� ആ�ക�
മരണെ��ി��ായി��;  ഇത് സംബ�ി� അേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;
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ഏത് രാ�ീയ പാ��ി�മായി ബ�െ��വരായി�� േബാംബ് നി��ാണ�ിനിടയി�
മരണെ��വ�; സംഭവം നട�ത് ഏ� തീയതിയിലായി��;

(സി) നരി�ാേ�രിയി�  നി��ി�െ�� േബാംബ് ഏത് രാ�ീയ വിേരാധിക��് േനെര
ഉപേയാഗി�ാനായി��െവ�് അേന�ഷണ�ി� െതളി�ക��ായി�േ�ാ;

(ഡി) െകാളവ�രിെല േബാംബ് നി��ാണം സംബ�ി� അേന�ഷണ�ി� െതളിയി�െ��ത്
എ�ായി��;  അേന�ഷണം ���ിയായത് എേ�ാഴായി��;  അേന�ഷണം
���ിയാ��തിന് ��പായി എെ��ി�ം അ�മാന�ിെല�ക��ായി�േ�ാ;

എ�ി� കാരണം എ�ായി��?

കാ� നിയമ�ിെ� �േയാഗം

2992. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വടകര താ��ി� കാ� നിയമ �കാരം നാളി�വെര എ� േപെര നാ�കട�ിെയ�ം
അവ� ആെരാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമ �കാരം വടകര താ��ി� ഇേ�ാ� ആ�െ�ാെ� കാരണം കാണി��
േനാ�ീസ് ന�കിയി�െ��് വ�കതമാ�േമാ;

(സി) ��ത േനാ�ീസ് ലഭി�ി�� ആ�ക�െട രാ�ീയ പാ��ി ബ��� വ��മാ�േമാ?

�ലം മാ��ി�� മാനദ�ം.

2993. �ീ.െക.�രളീധര�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, വി.പി.സജീ��
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േസനയിെല �ലം മാ��ിന് മാനദ�ം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ��മാ��ാണ് �ലം മാ��ി�� മാനദ�ം ബാധകമായി
വ��ത് ;

(സി) ഏെ��ാം ഉേ�ശ� ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�വാ� ഉേ�ശി��ത് ?

അഴിമതി നിേരാധന നിയമ�ിെല വ��ക�ം നിയേമാപേദശ�ം േകാടതിവിധിക�ം

2994. �ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, രാ� എ�ഹാം
,, എസ്.ശർ�
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,, എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴ�ണം വാ�� ��ം സംബ�ി�് അഴിമതി നിേരാധന നിയമ�ിെല ബ�െ��
വ��ക�ം അത് സംബ�മായ ��ിംേകാടതി വിധിക�ം ഉ�രി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അഴിമതി നിേരാധന നിയമ�ിെല വ��ക� �കാരം,  ഒ� �തി േകാഴ ൈക��ിെയ�
ആേരാപണം െതളിയി�ാ�� വ�താ പരിേശാധനയി�, എ� ശതമാനം െതളി�ക�
ലഭി�ാ� അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�ന് �തിെ�തിെര ��ം �മ�ി ��പ�ം േകാടതിയി�
സമ��ി�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകാഴ�ണം ൈക��ിയതിെ� േപരി� എ� േക�കളി� വിജില�സ് ഡയറ�� ��പ�ം
േകാടതിയി� സമ��ി�ി��്; അവെയ�ാം �റ് ശതമാന�ം ��ം െതളിയി��തി��
െതളി�ക� േശഖരി�തി� േശഷം മാ�മായി��േവാെയ� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അവയി� ഓേരാ േകസി�ം അഡ�േ��് ജനറ� /  അേ�ാ�ണി ജനറ�/ േസാളിസി��
ജനറ�  �ട�ിയവരി�  നി�ം നിയേമാപേദശം േതടിയി��ായി��േവാെയ�
വിശദമാ�ാേമാ?

റാ�ി േപാലീസ് േ�ഷനിെല ഒഴി�കിട�� ത�ികക�

2995. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി േപാലീസ് േ�ഷനി� ഓഫീസ�മാരട�ം എ� ത�ികകളാണ് അ�വദി�ി�ളളത്;
ഇതി� എ� ത�ികക� ഒഴി�കിട��് എ� പറയാേമാ;

(ബി) എ�െകാ�ാണ് ഇ��ം ത�ികക�  ഇേ�ാ�ം ഒഴി�കിട��ത്;  ഒഴി�കിട��
ത�ികകളി�  ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�ാ�  എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) ഗതാഗതം നിയ�ി�ാ� ആവശ��ിന് േപാലീ�കാെര നിേയാഗി�ാ�തിനാ� റാ�ി
െപ��ഴയി�ം ഇ�ിയപാറയി�ം ഉ�ായി�� ഗതാഗത ���� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ഇ� പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�
വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േസന�െട ആേരാഗ� സംര�ണം

2996. �ീ.പാേലാട് രവി
,, വി.പി.സജീ��
,, സ�ി േജാസഫ്
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സി�മാ�ിക് െഹ��് അെ��്െമ�് േഫാ�  േപാലീസ് േപ�ണ�
പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ ; ഇതിെ� ഉേ�ശല���� എെ��ാമാണ് ;
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(ബി) േപാലീസ് േസന�െട ആേരാഗ� സംര�ണ�ിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��ത് ;

(സി) ഏെത�ാം വ��ക�ം ഏജ�സിക�മാണ് പ�തി നട�ി�മായി സഹകരി��ത്  ;

വിശദാംശ�� ന�േമാ?

പ�ിക വ�� സ�ഹ���ളള പ�തികെള�റി�� വിജില�സ് അേന�ഷണം

2997. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം പ�ികജാതി പ�ിക വ�� സ�ഹ�മായി
ബ�െ��് അഥവാ അവ�െട പ�തിക�മായി ബ�െ��് എ� പരാതികളി�
വിജില�സ് അേന�ഷണം നട���്; അവ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േക�കളി� വിജില�സ് റിേ�ാ��് സമ��ി�െവ�ം അവ ഏെത�ാെമ�ം
വിശദമാ�േമാ ; ഇവയി� സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല േപാലീസ് േസന�െട നവീകരണ �വ��ന��

2998. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസന�െട നവീകര�ിനായി കഴി� ��് വ�ഷ�ളി�
ഏെ��� �വ��ിക� എെ��ാെമ�ം ആയതി� െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം വ�ക്
തമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�കാരം കഴി� സാ��ിക വ�ഷം വയനാട് ജി�യി�  നട�ാ�ിയ
പ�തിക� എെ��ാെമ�ം ആയതി� െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം വ�ക് തമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�കാരം അ�� സാ��ിക വ�ഷം ജി�യി� നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��
പ�തിക� എെ��ാെമ�് ഇനം തിരി�് വ�ക് തമാ�േമാ;

േപാലീസ് വ��ിെല ൈ�വ� നിയമനം

2999. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ി�  ൈ�വ�  ത�ിക�� പി.എസ്.സി റാ�് ലി�്
�സി�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം ജി�കളി� ലി�് നിലവി�െ��് പറയാേമാ;

(ബി) റിേ�ാ��് െച�ി�� ഒഴി�ക�  നിക�വാ�  കാലതാമസം വ��തായ പരാതിക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�� കാരണ��  എെ��ാമാെണ�ം അത്
പരിഹിരി�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.റാ�് ലി�് നിലവി�� ഏെത�ി�ം ജി�യി� താ��ാലികമായി േജാലി
െച�� ൈ�വ�മാെര �ിരെ���വാ� നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ;
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(ഡി) എ�ി�  അ�രം നടപടിക�  ഒഴിവാ�ി നിലവി�� ��വ�  ഒഴി�കളി�ം നിയമനം
നട�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� എതി�ക�ികളാ�� േക�ക�

3000. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� എതി�ക�ികളാ�� േക�ക� സ��ാ� ��ി�ാ�േ�ാ ;

(ബി) േകാടതി െവ�െതവി� േക�ക�െട നട�ി�ി�േവ�ി െചലവായ �ക സ��ാ�
ഉേദ�ാഗ���് ന�കാ�േ�ാ ;

(സി) 1993-95  കാലയളവി� േനാ��് പറ�� സ��ി� ഇ�െ��റായി�� �ീ.  എസ്.
േഗാപിനാഥന് സിസി  229/94  �കാരം േകാടതി അല��േകസ് നട�ിയ�മായി
ബ�െ��്െചലവായ �ക അ�വദി�ാ�േ�ാ ; എ�ി� എ�െയ�് അറിയി�േമാ ;

(ഡി) സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി ഡി.ഒ. നം. U2-13125/2006 തീയതി 8.05.2014 �കാരം
ആഭ��ര വ��് അഡീഷണ� ചീഫ് െസ��റി�് അയ� ക�ിെ� അടി�ാന�ി�
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) �ക അ�വദി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

�ര�ാ ഭീഷണി

3001. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��േക�മ�ിമാരായ ആ�െ��ി�ം നിലവി�  �ര�ാ ഭീഷണി��തായി റിേ�ാ��്
െച�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� ആ�െ��ാം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��േക�മ�ിമാ�േ�ാ എം.പി. മാ�േ�ാ �ര�ാഭട�മാെര അ�വദി�ാ� നിലവി��
വ�വ�ക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� വ�വ�ക��് വി��മായി ആ�െ��ി�ം �ര�ാ ഭട�മാെര അ�വദി�്
െകാ��ി�േ�ാ;എ�ി� ആ�െ�ാെ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ര�ാഭീ�ണി�മി�ാ�വ��് �ര�ാ ഭട�മാെര അ�വദി�തായി പറയെ���
നടപടി �ന:പരിേശധി�ാ�േ�ശ�േ�ാ;  േജാലി�് ഹാജരാകാെത ഹാജ�
അടയാളെ���ിയതായി ഏെത�ി�ം �ര�ാ ഭടെനതിെര പരാതി ഉ�ായി�േ�ാ?

നി�ഭയ േകരളം �ര�ിത േകരളം

3002. േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീമതി.െക.െക.ലതിക
,, െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�ഭയ േകരളം �ര�ിത േകരളം എ� േപരി� �ീക�െട �ര��ായി �േത�ക പ�തി
�പീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിനിടയായ സാഹചര�ം സം�ാന�് ഇേ�ാ� എ�േ�ാളം നിലവി��്  ; �ീക�
ബ�കളി�ം െ�യി�കളി�ം മ�് വാഹന�ളി�ം �ര�ിതർ അെ�� കാര�ം സ��ാ�
പരിഗണി�ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ൈപല�് േ�ാജ�ിെ� �വ��നം അവേലാകനം െച�ക��ാേയാ
;

(ഡി) ഇതിനായി �പീകരി� ക�ി�ി എ� തവണ േയാഗം േച�ക��ായി ;
(ഇ) ഇതിെ� ഭാഗമായി േകരള േപാലീസി� �പീകരി� വനിതാബ�ാലിയെ� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ ?

�ീ� കാ�സ് േസഫ് കാ�സ് പ�തി

3003. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ�  കാ�സ് േസഫ് കാ�സ് പ�തി സംബ�ി�് വിദ�ാ��ിസംഘടനക�മായി
ച��ക�  നട��തി�ം കാ��കളി�  വ�ാപകമായ �ചരണ��  നട��തി�ം
ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) �� പരിസര�് �കയില ലഹരി��പ��� വി��� കടക�െട ൈലസ��ക�
റ�ാ��ത് ഉ�െ�െട�� ശി�ാ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തി�മായി സഹകരി�് മിക� �കടനം കാ�വ�� വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന���ം വ��ിക��ം േ�ാ�സാഹനം ന���തിനായി അവാ��ക�
ഏ�െ������െ�െട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ;

(ഡി) �കയില,  ലഹരി ഉ�പ���െട �ഷ�വശ�െള�റി�് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി േച��്
��കളി�ം വാ��ാമാധ�മ�ളി�ം ��ത�  �ചരണ��  നട�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

േപാലീസ് േസനയിെല വനിതാജീവന�ാ�

3004. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയി�  നിലവി�  എ� ശതമാനം വനിതാജീവന�ാ��്  ;  ഇത്  33

ശതമാനം ആയി ഉയ��ാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�
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വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഇ�ാര��ിെല േക�സ��ാ� നി�േ�ശ�� എെ��ാെമ�ം ��ത നി�േ�ശ�ളി�,
സം�ാന സ��ാ� നട�ാ�ിയ നി�േ�ശ�� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) വനിതാ ജീവന�ാ�െട എ�ം 33 ശതമാനമാ��തിനായി ഇൗ സ��ാ� എ� �തിയ
ത�ികക� ��ി� എ�ം എ� േപ��് ഇൗ സ��ാ� കാലയളവി� നിയമനം ന�കി
എ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) േപാലീസ് േ�ഷ�ക� �ീ സൗ�ദമാ��തി�ം �ീക��് േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�
പരാതിക�മായി നി�ഭയം െച��തി�മായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ഴ ജി�യിെല ജനൈമ�ി േപാലീസ്

3005. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി�  ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനം �വ��ി� വ�� േപാലീസ്
േ�ഷ�ക� ഏെത�ാം ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  നിലവിെല
അംഗസംഖ��് �റെമ എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര അധികമായി അ�വദി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജി�യി� ��ത സംവിധാന�� എ�ാ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം അധിക ജീവന�ാെര
നിയമി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി� ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നട�ാത െെകേ�റി�ളള അനധി�ത പാ��ി�ം വ�ാപാര�ം

3006. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ാത െെകേ�റി അനധി�ത പാ��ി�ം വ�ാപാര�ം നട��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത െെകേ��ം �ലം കാ�നടയാ��ാ�  േറാഡി�െട നടേ��
അവ���ാ��താ�ം നിരവധി അപകട��  സംഭവി��താ�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത വ�ാപാര�ം പാ��ിം�ം തടയാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; എ�ി�
എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ ?

�ീമതി േശ�താേമേനാ� അപമാനി�െ�� സംഭവം

3007. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2013 നവംബ� മാസം ര�ാം തീയതി െകാ��് നട� ��ാമത് �സിഡ�് േ�ാഫി ജല
ഉ�വ േവദിയി� നടി �ീമതി േശ�താേമേനാ� അപമാനി�െ�� സംഭവ�ി�, െകാ�ം
ഈ�് േപാലീസ് േ�ഷനി�  രജി��  െച� േകസിെ� അേന�ഷണം
���ീകരി�ി�േ�ാ;ആ�െ��ാം എതിരായി�ായി�� േകസ് രജി��
െച�ി��ായി��ത് ; േക�ിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി വിശദമാ�ാേമാ ?

�ര�ാ �മീകരണ��െട ഭാഗമാ�� സി.സി.ടി.വി. �ശ��� േശഖരി�് ��ി��ത്
സംബ�ി�് .

3008. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ത���  തട��തി�ം �ര� ഉറ�ാ��തി�മായി സ��ാ�  വിവിധ
േക��ളി�  �ാപി�ി�� സി.സി.ടി.വി.കളി�  േശഖരി�െ��� �ശ���
സി.ഡി.കളിലാ�ി ��ി�ാ�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�മായി ഗവ�െമ�് �റെ��വി� ഉ�ര�ക�െട പക��ക�  സഭ�െട
േമശ�റ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ര�ാ �മീകരണ��െട ഭാഗമാ�� സി.സി.ടി.വി.  �ശ���  േശഖരി�്
��ി��ത് പി�ീട് ഉ�ാ�� അേന�ഷണ���് �േയാജനെ���ാ�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ബാ�േകാഴ േകസ്

3009. �ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േകാഴ േക�ിൽ വി�് െവരിഫിേ�ഷ�  റിേ�ാ��ിെ� െവളി��ി�  വിജില�സ്
എഫ്.ഐ.ആ�. രജി��  െച�ത് ഏത് തീയതിയിലായി��;  ��ത ക�ി�്
െവരിഫിേ�ഷ� റിേ�ാ��ിെ� ഒ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) ക്

ടി�� േലാറി അപകട��

3010. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് ടി��  േലാറിക�മായി ബ�െ��ളള എ� അപകട��
രജി�� െച�ി�െ��ളള വിവരം ജി� തിരി�് വാ�ഷികാടി�ാന�ി� അറിയി�േമാ ;

(ബി) ടി�� േലാറി അപകട�മായി ബ�െ��് എ� േപ� മരണെ��ി�െ��ളള വിവരം ജി�
തിരി�് വാ�ഷിക �മ�ി� അറിയി�േമാ;

(സി) ടി��  േലാറിക�െട അമിത േവഗത �ലം വ��ി�വ�� അത�ാഹിത��
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നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് നിലവി�  സ�ീകരി�ി�ളളെത�്
വിശദമാ�േമാ?

േടാമി�െട ��ഹ മരണ�ിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി

3011. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല മര�ാ�പളളി പ�ായ�ി�  േമാനി��ി
വിേ�ജി� േടാമി�െട ��ഹ മരണെ� സംബ�ി�� അേന�ഷണ�ിെ� �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�്  1277/വി ഐ പി/2014  ന�� പരാതിയി� എ ഡി ജി പി സൗ�്
േസാണിെ� അേന�ഷണം ���ിയായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  �ട�  നടപടിക�
എെ�ാെ�െയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;  ��ത മരണം െകാലപാതകം ആെണ�
നിഗമന�ി� േപാലീസ് എ�ിയി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�� ��ത� വിശദാംശ��
െവളിെ���ാേമാ?

കരിമണ� കട�്

3012. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� തീര�േദശ�ളി�  കരിമണ�  കട�ിയ�മായി ബ�െ��്
ൈ�ം�ാ�് നട�ിയ അേന�ഷണ റിേ�ാ��് സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ ; റിേ�ാ��ിെ�
അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം ;

(ബി) കരിമണ�  കട�ിെനതിെര എ� േക�ക�  എ��ി��്  ;  അവ ഓേരാ�ിെല�ം
�തിക� ആെര�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) െകാ�ം,  ആല�ഴ,  എറണാ�ളം ജി�ക�െട തീര�േദശ�ളി� മണ� മാഫിയ സംഘം
കരിമണ� കട�് �ട��വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ; ഇത് തടയാ� എ�് നടപടി
സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ?

സ�കാര� �ര�ാ ജീവന�ാ�െട ����

3013. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� �ര�ാ ജീവന�ാ�െട അര�ിതാ� ��യി�െ��ി�േ�ാ
;

(ബി) �ര�ാ ജീവന�ാ�െട �ര� ഉറ�വ��� കാര��ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ�� ജീവന�ാ��് ഇ��റ�സ് ഉ�െ�െട�ളള േ�മപ�തിക�
നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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േചല� നാരായണ� നായ� ഹയ� െസ��റി �ളി� നി�ം എസ്.എസ്.എ�.സി ��ക�
ന�െ��ത്

3014. �ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല േചല� നാരായണ�  നായ�  ഹയ�  െസ��റി �ളി�  നി�ം
��ിക��് വിതരണം െച�ാ�  ��ി�ി�� എസ്.എസ്.എ�.സി ��ക�
ന�െ��ത് സംബ�ി�് സ��ാരിന് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ  ; ഇത് സംബ�ി�് േകസ്
രജി�� െച�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ� എസ്.എസ്.എ�.സി. ��കളാണ് ന�െ��ി��ത് ;
(സി) േകസ് രജി��  െച�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ  ;  ഏത് ഉേദ�ാഗ�നാണ്

അേന�ഷണ �മതല ന�കിയി��ത് ; അേന�ഷണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) എസ്.എസ്.എ�.സി.  ��് ന�െ��ി�് ഒ� വ�ഷ�ിലധികം പി�ി�ി�ം േകസിന്
���ാ�ാ� കഴി�ിെ�� ആേ�പം ഉയ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) േകസ് അേന�ഷണം ൈ��ാ�ിന് ൈകമാറണെമ� ആവശ�ം ഉ�യി�് ആഭ��ര
വ��ിന് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ ; ഇതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് അറിയി�ാേമാ
;

(എഫ്) േമാ�ി�െ�� എസ്.എസ്.എ�.സി.  ��ക�  ��പേയാഗം െച�ാ�� സാധ�ത
തട��തി�ം േമാ�ാ�െള ക�പിടി��തി�ം അേന�ഷണം ഊ��ിതെ���േമാ ?

േ�ാ�് പ�ായ�് ഓഫീസിെല േയാഗ�ിെല അതി�മം

3015. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) ��ത പരാതി ആരാണ് ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സംഭവ�ി�  േപാലീസ് േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� േകസ്
രജി�� െച�ി��് എ�് െവളിെ���േമാ;

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

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

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

പാ�� �മി ത�ി�്
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3016. �ീ.പി.െക.��ദാസ�
,, സി.െക സദാശിവ�
,, എസ്.രാേജ��
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��  �മി ത�ി�ിെന�റി�� വിജില�സ് റിേ�ാ��് ഏെത�ി�ം ഏജ�സി
ൈകമാറിയി�േ�ാ  ;  സ��ാ� �മി ൈകവശെ����തി� സ�കാര� �ാപന�ിന്
ഉ�ത� സഹായം െച�തായി �ാഥമിക അേന�ഷണ�ി� െവളിവായി�േ�ാ ;

(ബി) ഉ�രവാദിക�  ആെര�ാമാെണ�ം ഓേരാ���െട�ം പ�് എ�ായി��െവ�ം
അേന�ഷണ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ  ;  എെ��ാം െതളി�കളി�െടയാണ്
ഓേരാ���െട�ം േനരി�� പ�് കെ��ിയിരി��ത് l;

(സി) �ാ�് പണി��തി� �റേ�ാ�ി�� വാ��  അേതാറി�ി�െട ൈപ�് ൈല�  മാ�ി
�ാപി�ാ� സ�കാര� ക�നി ന�കിയ അേപ�യി� അ��ലമായി അ�ിമ തീ�മാനം
എ��ത് ആരായി�� ;

(ഡി) വിജില�സ് �ിലിമിനറി ഇ�െവ�ിേഗഷ�  റിേ�ാ��് വിവരാവകാശ നിയമ�കാരം
ന�കാ�� ഒ�ാേണാ ; ഇത് സഭ�െട േമശ�റ�് വ�ാേമാ ?

വ��ീയ സംഘ�ന��

3017. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നാളി�വെര എ� വ��ീയ
സംഘ�ന��  നട�  ;  വ��ീയ സംഘ�ഷം ഇേ�ാ�ം നിലനി�� �േദശ��
ഏെതാെ�യാണ് ;

(ബി) വ��ീയ സംഘ�ഷ�� ഉ�ാ�ാ� േബാധ���ം �വ��ി��െവ�് ആേരാപി��
സംഘടനകെള നിരീ�ി��േ�ാ ;

(സി) ഇ�രം സംഘടനക�െ�തിെര മതനിരേപ� നിലപാ�കളി�  നി�െകാ�് നടപടി
സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ?

വ��ീയ, രാ�ീയ സംഘ�ഷ��െട നിയ�ണം

3018. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സമാധാനപരമായ സാ�ഹ� ജീവിത�ിന് വ�ഭീഷണി ��ി�� ആ�ധ നി��ാണ�ം
േബാം� നി��ാണ�ം നിയ�ി�� കാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവരം
ന�േമാ ;

(ബി) േബാം�ക� നി��ി��തിെട��ാ�� അപകട�� വരാനിരി�� വ��ീയ, രാ�ീയ
സംഘ�ഷ��െട �ചനയാവാെമ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; എ�ി� ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി� വ� േശഷം രാ�ീയ പാ��ിക�െട സ�ാധീനേമഖലയി� രാ�ീയപാ��ി
�വ��ക�  ഉ�െ��,  മരണേമാ ��തര പരിേ�ാ ഉ�ായ േബാംബ്
അപകട�െള�റി�� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ ;

(സി) ��ത �വണത അവസാനി�ി�ാ�  സമവായ��ാ��തിനായി സ��ക�ിേയാഗം
വിളി�േമാ ?

കാസ�േഗാഡ് എ�.ബി.എസ്. േകാേളജി� നട� അ�മം

3019. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 മാ��് മാസ�ി� കാസ�േഗാഡ് എ�.ബി.എസ്.  േകാേളജി� �ാസ് നട�െവ
�ാസി�  കയറി എസ്.എഫ്.ഐ.  �വ��കെര�ം അധ�ാപകെര�ം ആ�മി�തായി
പറയെ��� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

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

ആെരാെ�യാണ് �തിക�; സംഭവം നട�ി�് ഇ�വെരയായി എ� �തികെള അറ�്
െച�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ഓ�േറഷ� �േബര

3020. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ� �േബര നട�ിലാ�ിയി�ം േ�ഡ് മാഫിയക�െട ഭീഷണി�ം പീഡന�ം �ലം
ആ�ഹത�ക� വ��ി� വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(ബി) േ�ഡ് മാഫിയക�െട �ഷണ�ി�  നി�് ജന�െള സംര�ി��തിന് എെ��ാം
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്;

(സി) േ�ഡ് മാഫിയകളി�  നി�് ജന�െള സംര�ി��തിന് ആരംഭി� പ�തിക�
കാര��മമ� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ?

ഓ�േറഷ� �േബര

3021. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഓ�േറഷ�  �േബര�െട ഭാഗമായി േക�ക�  രജി��  െച�െ���വ�െ�തിെര
ഏെത�ാം വ��കളാണ് �മ�ിയി��ത് ; കാ� �മ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഓ�േറഷ�  �േബര�െട േപരി�  െചറിയ െചറിയ പലിശ�ാെര�ം ചി�റ
പിടി�പറി�ാെര�മാണ് അറ�െച��െത� മാധ�മ വാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ��ത രംഗെ� വ�കിട�ാ�െ�തിെര നാളി�വെര
നടപടിെയാ�ം സ�ീകരി�ി�ിെ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം
ന��േമാ ?

ഓ�േറഷ� �േബര ര�ാം ഘ�ം

3022. �ീ.എ.എ.അസീസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ�  �േബര�െട ര�ാം ഘ��ി�  എ� േക�ക�  നാളി�വെര രജി��
െച�ി��് ;

(ബി) എ� േപെര അറ�് െച�ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) അന�സം�ാന�ാരായ അമിത പലിശ�ാ�െ�തിെര സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

െകാള�� േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധി �ന� നിർണയം

3023. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല െകാള��  േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിധി �ന�നി��യി��ത്
സംബ�ി�് സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി കരട് വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) കരട് വി�ാപന�ി�  എെ��ി�ം അപാകതക�  കെ��ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�
വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(സി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് ആഭ��ര വ��ി�  ഇ1-21566/12  ന��  ഫയലി�
നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ ;

(ഡി) മല�റം നഗര�ിെ� ര� കിേലാമീ�� ��ളവി� �ിതിെച�� െകാള�� േപാലീസ്
േ�ഷ�  പരിധിയി�െ�� േകാ��  പ�ായ�ിെല ഉ���, ��േ�ാട്,
െപരിേ�ാ��ലം , പ�വമ� �േദശ�� മല�റം േ�ഷ� പരിധിയിലാ�ാ� അ��ല
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

േകാഴിേ�ാട് ജയിലിെല ബം�ാേദശിക�

3024. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േരഖകളി�ാ��െകാ�് അറ�ിലായ ഏഴ് ബം�ാേദശിക�  േകാഴിേ�ാട് ജയിലി�
മാസ�ളായി കഴി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഇവ�െ�തിെര �മ�ിയ ���െളെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�ിണി സഹി�വ�ാെത നാ�വി�വ�വരാണ് ഈ ഏഴ് േപ�െമ�് അേന�ഷണ�ി�
െവളിവായി�േ�ാ;  എെ��ി�ം �ിമിന�  �വർ�ന�ൾ ഇവ�െട ഭാഗ�നി�ം
ഉ�ായി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  ഇവ��് സൗജന� നിയമസഹായം ലഭ�മാ�ക�ം എംബ�ി�മായി
ബ�െ��് ഇവെര റിലീസ് െച�ാ��� നടപടി അടിയ�രമായി സ�ീകരി�ക�ം
െച�േമാ?

തിരേ�റിയ പാതകളിെല വാഹന പാ��ിംഗ്

3025. �ീ.സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന നഗരിയിെല വിേവചനമി�ാ� വാഹന പാ��ിംഗ് വാഹന ഗതാഗത�ി�ം
ൈസ�ി�, കാ�നട യാ��ാ��ം ��തര ഭീഷണി ഉയ��� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറാഡിെ� വശ�ളി�ം ��പാ�ി�ം അല��മായി വാഹനം പാ�� െച�ക�ം അ�
നിയ�ി�ാ�  �മി�� �ാഫിക് ജീവന�ാെര വകവ�ാതിരി�ക�ം
െച��വ�െ�തിെര ക�ശന നിയമ നടപടി�് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) തിരേ�റിയ �ധാന പാതകളി�ം ഇ��ിയ േറാ�കളി�ം പാ��ിംഗ് നിേരാധി�ാ�
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഓ�േറഷ� �േബര�െട ഒ�ാം ഘ��ം ര�ാം ഘ��ം

3026. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ�  �േബര ഒ�ാം ഘ�ം അവസാനി�ി�േവാ എ�ം എ�ി�  ര�ാം ഘ�ം
ആരംഭി�ത് എ�ാെണ�ം ര�ാം ഘ�ം �നരാരംഭിേ�� കാരണം എെ��ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� േ�ഡ് മാഫിയ �ലം സംഭവി� �ര��� ഏെത�ാെമ�ം
എ� സഹായം ��ത ��ംബ���് സ��ാ� ന�കി എ�ം ഏെത�ാം േക�കളി�
��പ�ം ന�കിെയ�ം എ� �തിക��് ശി� നാളി�വെര ലഭി�െവ�ം ജി� തിരി�്
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഓ�േറഷ� ഒ�ാം ഘ�ം നി��ീവമായേശഷം സം�ാന�് േ�ഡ് മാഫിയ �ലം എ�
മരണ��  നട� എ�ം മരണെ��വ�  ആരാെണ�ം അവ��് സ��ാ�  എ�
സഹായം ന�കി എ�ം േക�കളി� �തിക� ആെര�ാെമ�ം എ� േപെര അറ�
െച�െവ�ം വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) ഒ�ാംഘ� ഓ�േറഷ� �േബര�െട ഭാഗമായി പിടിെ��� പണ�ം െച�ം എ�െയ�ം
ആ�െടെയ�ാം ആധാര�� ലഭി�െവ�ം ��ത േക�കളി� സം�ാനവ�ാപകമായി
എ� െറ��ക� നട�ിെയ�ം പിടിയിലായ �തിക� ആെര�ാെമ�ം പിടി കി�ാ�
�തിക� ആെര�ാെമ�ം ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഓ�േറഷ�  �േബര  (ര�ാം ഘ�ം)  �ഖ�ാപി� േശഷം പിടി�ടെ�� േ�ഡ്
മാഫിയാംഗ��  ആെര�ാെമ�ം ഇതി�  മ� സം�ാന�ാ�  ആെര�ാെമ�ം മ�
സം�ാന�ളി� ചി�ി �ട�ി പണമിടപാ� രജിേ�ഷ� സ�ാദി�േശഷം സം�ാന�്
േ�ഡ് �വ��നം നട�� അതി��ി �േദശ��വ�  ആെര�ാെമ�ം,  ഇവെര
സംബ�ി�് എ� പരാതിക� ഒ�ാം ഘ��ി� ലഭി�െവ�ം പിടി�ടാ�വെര ര�ാം
ഘ��ി� ഉ�െ���േമാ എ�ം സംബ�ി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ��യിര് ത�ി�് േക�് .

3027. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��യിര് ത�ി�് േക�ി� ക��ാടക േപാലീസിെ� പിടിയിലായ ച�നാേ�രി സ�േദശി
ഫിലി�ിന് േകരള േപാലീസി�  നി�് വിവര��  േചാ��ി�ി�ിെയ� റിേ�ാ��ക�
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  പാലയി�  ആഡംബര ബം�ാവ് നി��ി�് താമസി�� ഫിലി�ിെനതിെര
ച�നാേ�രിയിേലാ പാലയിേലാ േകരള�ി�  എവിെടെയ�ി�ം േക�ക�  വ��ം
നിലനി���േ�ാ;

(സി) കനറാ ബാ�ി� നി�ം േകാടി�ണ�ിന് �പ ത�ിെയ�� േക�ി� ജയിലി� ആയി��
െജ.  ഫിലി�് ഗസ�് വി�ാപനം വഴി �തിയ േപര് സ�ീകരി�താ�� റിേ�ാ��ക�
ശരിയാേണാ;

(ഡി) ക��ാടക േപാലീസിെ� നീ���  ഫിലി�ിന് േചാ��ിെ�ാ��തായി
പരാതി��തായി പറയെ��� േകരള േപാലീസ് േസനയിെല അംഗ�െള�റി�്
അേന�ഷി�േമാ?

സാ��ിക ത�ി�് േക�ക�

3028. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഇേതവെര രജി��  െച� സാ��ിക
ത�ി�് േക�ക�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഓേരാ േക�ി�ം എ� �ക�െട ത�ി�ാണ് നട�െത�ം സം�ാന�ാെക എ� േകാടി
�പ�െട ത�ി�കളാണ് നട�െത�ം വിശദമാ�േമാ ?
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േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള�ിെല െവടിെവ�്

3029. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള�ിെല െവടിെവ�ി�ം ഒ� സി.ഐ.എസ്.എഫ് ജവാ�
മരണെ�ടാ�ം ഇടയാ�ിയ സംഭവെ��റി�് വിശദമായ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ
; എ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത സംഭവം സംബ�ി�് ഏെത�ാം േക�് എ��ി�െ��ം ആെരെയ�ാം അറ�്
െച�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) വിമാന�ാവള�ിെല വിവിധ വിഭാഗ�� ത�ി�� ���� �മസമാധാന ��മായി
വള��ത് തടയാ�ം യാ��ാ��ം മ�ം �ര�ിതത�ം ന���തി�ം എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) വിമാന�ാവള�ി�  ആവശ�െമ�ി�  േകരള േപാലീസിെ� �ര��ം �ടി
�മീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പി�വലി� േക�ക�

3030. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാന�് എ� േക�ക�
പി�വലി� എ� കാര�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക�ക�  പി�വലി��തി�  സ��ാ�  എ�് മാനദ�മാണ് സ�ീകരി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) രാ�ീയ സംഘ�ഷ��മായി ബ�െ�േ�ാ രാ�ീയ �വ��ക�  �തികളായി��േതാ
ആയ എ� േക�ക�  ��ത കാലയളവി�  പി�വലി� എ�് ജി� തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��െട ഔേദ�ാഗിക �ത�നി��ഹണം തട�െ���ിയ�മായി
ബ�െ��് എ� േക�കളാണ് ഈ കാലയളവി�  പി�വലി�ത് എ�ം ��ത
േക�ക�െട വിശദാംശ��ം വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� അന� സം�ാന�ാ�

3031. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഔേദ�ാഗിക കണ�ക�  �കാരം സം�ാന�് എ� അന� സം�ാന�ാരായ
ആ�ക� ഉെ��ാണ് കെ��ിയി��െത�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാനെ��ിയി�� അന� സം�ാന�ാരി�  എ� ആ�ക�  �ിമിന�
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േക�കളി� �തിയായി�െ�� ജി�തിരി� വ��മാ�േമാ;

(സി) അന� സം�ാന�ാ�െട കണെ����തി�  എ� മാനദ�മാണ് സം�ാന�്
സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) അവരവ�െട നാ�കളി� തെ� �ിമിന� േക�കളി� �തിയായി��വ� സം�ാന�്
എ��ത് തടയാ� എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ ;

പി�വലി� േക�ക�

3032. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011 െമയ് മാസ�ി�േശഷം നാളി�വെരയായി എ� േക�ക� പി�വലി�ക��ായി
;

(ബി) ഓേരാ ജി�യിെല�ം എ� േക�ക� പി�വലി�ക��ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) പി�വലി� േക�കളിെല�ാം �ടി ആെക എ� �തിക�  ഉ�ായി��െവ�്
വ��മാ�േമാ ?

അന�സം�ാന ഭി�ാടന മാഫിയ�െട �വ��നം

3033. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) ഭി�ാടന മാഫിയക�  െചറിയ ��ികെള ത�ിെ�ാ�േപാ���ം േമാഷണ��ം മ�്
���ത���ം നട���മായ റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(സി) ഭി�ാടന മാഫിയകെള ഫല�ദമായി തട��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ; ഇെ��ി� ഇവെര തട��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

ഒാ�േറഷ� �േബര�െട ഭാഗമായി രജി�� െച� േക�ക�

3034. �ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒാ�േറഷ� �േബര�െട ഭാഗമായി േപാലീസ് രജി�� െച� േക�കളി� അേന�ഷണം
നട�ി ��പ�ം േകാടതിയി�  സമ��ി�വ,  ശി�ി�െ��വ,  �തികെള ഇേതവെര
അറ�് െച�വാ�  സാധ�മായി�ി�ാ�വ എ�ി�െന തരംതിരി�് എ�ം
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) വ�കിട േ�ഡ് ക�നി ഉടമകളായ എ� േപെര േപാലീസ് അറ�് െച�ക��ായി  ;
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അതി� എ�േപ� ശി�ി�െ�� ;

(സി) പരാതികളി�ാെത േപാലീസ് സ��ം നിലയി�  േ�ഡ് ക�നി�ാെര�ം
വ�ി�ലിശ�ാെര�ം കെ��ി രജി�� െച� േക�ക� എ�യാണ്  ; അവ�െട ജി�
തിരി�ളള കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

പി�വലി� േക�ക�

3035. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2006-11 െല സ��ാരിെ� കാല�് േക�ക� പി�വലി��തിന് എ� നിരാേ�പ
പ��ൾ ന�കിെയ�് വിശദമാ�േമാ ;

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

അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�

3036. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴിെല��� അന�സം�ാന െതാഴിലാളികളി�  ���ത��ളി�
ഏ�െ���വ�െട എ��ി�  വ��ന��ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

വിശദമാ�ാേമാ?

അന�സം�ാന െതാഴിലാളികെള സംബ�ി�� േക�ക�

3037. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന െതാഴിലാളികെള സംബ�ി�� വിവരേശഖരണ�ിന് ഫല�ദമായ
നടപടിയി�ാ�തിനാ�  നിരവധി �ിമിന�  േക�ക�ം മ�മായി ബ�െ��്
അന�സം�ാന െതാഴിലാളികെള സംബ�ി�് അേന�ഷണ�� ���ീകരി��തിന്
സാധി�ാ� സാഹചര�ം നിലനി���ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�
അ� പരിഹരി��തിനാവശ�മായ എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ഴി� നാ�വ�ഷം അന�സം�ാനെതാഴിലാളിക�മായി ബ�െ��ളള �ിമിന�
േക�ക�െട എ�ം ജി�തിരി�്, വ�ഷാടി�ാന�ി� അറിയി�േമാ;

േറാഡപകട��ം മരണ��ം
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3038. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡപകട��ം �ടർ�� മരണ��ം �റ�ി�േ�ാ :വിശദാംശ�� എെ��ാം ;
(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് േറാഡപകട�െള�റി�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ  ;

എ�ി� റിേ�ാ��ിെ� വിശദാംശ�� എെ��ാമാണ് ;
(സി) േറാഡപകട��  �റ�ാ�  മ�് ബ�െ�� വ��ക�മായി േച��് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

ശ�മലിനീകരണം

T 3039.�ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശ�മലിനീകരണം തട��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ;
(ബി) വിവിധ ശ�േമഖലക�  നി��യി�് �ചനാേബാ��ക�  �ാപി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഈ േമഖലകളി�  ശ�പരിധി ലംഘി�� തര�ി�
ശ�മലിനീകരണം ��ി��വ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��ത് ;

(സി) േമാേ�ാ�  െെബ�കളി�ം മ�് വാഹന�ളി�ം ശ�നിയ�ണ സംവിധാന�ളി�  മാ�ം
വ��ി�ം മ�ം ശ�മലിനീകരണം ��ി�� വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ; ഇ�ര�ി�� വാഹന�� ക�െക��തിന് ത�ാറാ�േമാ ?

േഹാ����് േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി� നിരീ�ണ ക�ാമറക�

3040. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ േപാലീസ് ചീഫിെ� നി�േ�ശാ�സരണം േഹാ����് േപാലീസ് േ�ഷ�
പരിധിയി�  �ര�ാ സംവിധാന�ിെ� ഭാഗമായി എ� നിരീ�ണ ക�ാമറകളാണ്
�ാപി�െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവ എേ�ാഴാണ് �ാപി�െത�് പറയാേമാ;

(സി) ക�ാമറക�  �ാപി��തിന് ഏത് �ാപന�ിനായി�� �മതലെയ�ം,  ആ
�ാപന�മായി ഉ�ാ�ിയ കരാ�ക� എെ�ാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാപി� ക�ാമറക��് ഗ�ാര�ി /വാറ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഇ) �ാപി� എ� ക�ാമറകളാണ് ഇേ�ാ�  �വ��ന �മമായി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ; എ� ക�ാമറകളാണ് ���മാ�ം �വ��നം നില�െത�് പറയാേമാ;
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�വ��ന �മമ�ാ� ക�ാമറക�  േക�പാ�ക�  പരിഹരി��തിേനാ മാ�ി
�ന�ാപി��തിേനാ നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപ�വ�ാ�ഴി േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

3041. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ�വ�ാ�ഴി േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി�ത് എേ�ാഴാണ് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ജലേസചന വ��് �മിയി�ം െക�ിട�ി�ം േപാലീസ് േ�ഷ� �വ��നം ആരംഭി�ത്
സംബ�ി�് കരാർ വ�വ�കൾ എെ��ാമായി�� എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിടം നി��ി��തിനാവശ�മായ �മി ജലേസചനവ��ി�
നി�് അ�വദി�ത് എേ�ാഴാണ് ;

(ഡി) േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏത്
ഘ��ിലാണ് എ�് െവളിെ���േമാ ;

(ഇ) ഇതി�� നടപടിക� നീ�േപാ��തി�� കാരണ�� വ��മാ�േമാ ?

െതരെ���് കാല�് േരഖക� ഇ�ാെത പണം കട�ിയ േക�ക�

3042. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� പാ�ലെമ�് െതരെ���് കാല�് സം�ാന�് മതിയായ േരഖക�
ഇ�ാെത പണം കട�ിയ�മായി ബ�െ�� അ�പേതാളം േക�കളി�  അേന�ഷണം
���ിയായി�േ�ാ ;

(ബി) െതരെ���് ഉേദ�ാഗ��  എ�� േക�കളി�  ഇേ�ാ�ം അേന�ഷണം
���ിയാ�ിയി�ി�ാ�വ എ� ?

െടലിേഫാ�ക�െട നിരീ�ണം

3043. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െടലിേഫാ�ക�  നിരീ�ി��തിന് ആഭ��ര വ��ി�  നി�ം ന�കിയ അ�മതി
ഉ�ര�ക� നിരീ�ി��തിന് ചീഫ് െസ��റി അ���നായ ക�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�ി�ി ഏ��ം ഒ�വി� േച��ത് എേ�ാഴാണ്;
(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് െടലിേഫാ�ക�  നിരീ�ി��തിന് ന�കിയ അ�മതി

ഉ�ര�ക� എ�യാണ്;
(ഡി) ക�ി�ി�െട നിരീ�ണ�ിനായി പരിഗണനയി�� േക�ക� എ�;
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(ഇ) ആഭ��ര �ി�സി��  െസ��റി�െട അ�മതിയി�ാെത ചില�െട േഫാ�ക�
േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��ാ� നിരീ�ി��തായ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) എ�.എസ്.എസ്.  ജനറ�  െസ��റി തെ� േഫാ�  സംഭാഷണം നിരീ�ി��തായി
പ�സേ�ളന�ി�െട പരാതിെ��ി��േവാ; എ�ി� അേന�ഷി�ക��ാേയാ?

മാേവായി�് �വ��ന��

3044. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, എ.പി.അ����ി
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് മാേവായി�് �വ��നം ഉ�തായി
കെ��ിയി��ത് ;

(ബി) തമിഴ് നാട്,  ക��ാടക അതി��ി േക�ീകരി�് പ�ിമഘ� േമഖലയി� മാേവായി�്
�വ��ന�� ക��ിയി�േ�ാ ;

(സി) ഇത് സം�ാന�ിെ�റ ആഭ��ര �ര��് ഭീഷണി ഉയ��ിയി�േ�ാ ;

(ഡി) മാേവായി�് �വ��നം തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
െെെകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ആ�ി�ലി� �ാ��നാേയാഗ�ിന് േനെര നട� ആ�മണം

3045. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  �നിസി��  െെല�റി ഹാളി�  �ാ��നാേയാഗ�ിന് േനെര നട�
ആ�മണ�മായി ബ�െ�� എ� �തികെള അറ�് െച�ി�െ��ം ഇവ�  ഏത്
സംഘടന�മായി ബ�െ��് �വ��ി��വരാെണ�ം േക�മായി ബ�െ��
നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ��നാേയാഗ�� സംഘടി�ി��തിന് ���� അ�മതി വാേ���േ�ാ; എ�ി�
ഇത് സംബ�ി� ഉ�ര�ക�േട�ം സ��ല�ക�േട�ം പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാേവലി�രയിെല േമാഷണ�ം ഭവനേഭദന�ം

3046. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ി� വ�ാപകമായ േമാഷണ�ം ഭവനേഭദന�ം നട��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ��ത സംഭവ��മായി ബ�െ��് മാേവലി�രയിെല വിവിധ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�
എ�� േക�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ; സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ആരാധനാലയ�� �ാപി��തി�� മാനദ�ം

3047. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആരാധനാലയ�� �ാപി��തിന് നിലവി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ് ;
(ബി) ഇവ�െട അംഗീകാരം ന���തി�� അധികാരം ആരിലാണ് നി�ി�മായിരി��ത് ;

ആരാധനാലയ�� �ാപി��തിന് ക�ശന നിയ�ണ�� െകാ�വ�ി�േ�ാ ;

(സി) ആരാധനാലയ��  �ാപി��തി�� അ�മതി ന��വാ�� അധികാരം
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

ആരാധനാലയ�ളിെല കവ�� .

3048. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആരാധനാലയ�ളിെല കവർ��മായി ബ�െ��് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ�
േക�കൾ രജി�ർ െച�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േക�കളിൽ �തികൾ�് ��പ�ം സമർ�ി�ി��്;
(സി) ആരാധനാലയ�ളി�  നട�� കവ�� തട��തിന് എെ��ി�ം �േത�ക നടപടി

സ�ീകരി�� കാര�ം പരിഗണി��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

േഹാംഗാ��ക�െട േവതനം

3049. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാംഗാ��ക��് നിലവി� ന��� േവതനം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േവതനം ഇതര താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട �തിഫലം,ജീവിത
സാഹചര���,വില�യ�ം എ�ിവ�മായി താരതമ�ം െച�േ�ാ� �റവാെണ� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ വിഭാഗ�ിെ� േവതന വ��നവിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േഹാം ഗാ��ക��് എ� �പയാണ് �ണിേഫാം അലവ�സായി ന���ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ  ;  ഒേര േജാലി െച��വ��് വ�ത�� �ണിേഫാം അലവ�സ്
ന���ത് പരിഹരി��തി�ം േഹാംഗാ��ക�െട �ണിേഫാം അലവ�സ്
വ��ി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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���ത���ം നടപടിക�ം

3050. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ���ത���  �റ�െകാ�വ��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�െത�ം ഈ നടപടിക�  െകാ�് എ�മാ�ം
�േയാജന��ായി എ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  നടപടിക�  സ�ീകരി�േ�ാ�  വിവിധയിനം ���ത���  ��തലായി
സംഭവി�� സാഹചര���ം സമയ�ം �േദശ��ം വിലയി��കേയാ പഠി�കേയാ
െച�ാ�േ�ാ  ;  ഇത് സംബ�ി�്ജന���് വ��മായ �ചനക�  ന��വാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ;

(സി) വിവിധ ���ത���ം അവ�െട സാഹചര���ം സാധാരണ ജന��െട സാ�ഹ�
ജീവിതെ� ഭീതിജനകമായ രീതിയി� സ�ാധീനി��തായി േബാധ�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി�
ജന��െട ഭീതി ഒഴിവാ��തി�ം അവ��് �ര�ിതമായ സാ�ഹ� ജീവിതം ഉറ�
ന���തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സതീഷിെനതിെര�� െകാലേ�സ്

3051. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ��ാ��  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ് �ാ�ി�  വ�് ര� എ� �വാവിെന
െകാലെ���ിയ േകസിെല �തിയായ സതീഷിെന േപാലീസി�  തിരിെക
�േവശി�ി�ി�േ�ാ ;

(ബി) െകാലേ�സി�  സതീഷിെനതിെര�� ��പ�ം േകാടതിയി�  സമ��ി�ി�േ�ാ  ;

എെ��ാം ���ളാണ് ആേരാപി�െ��ിരി��ത് ;
(സി) ഇ�ലിജ�സ് െസക�രി�ി വിംഗി�  ഒ� െകാലേ�സ് �തി േജാലി െച��ത്

ശരിയാേണാ  ;  ഇയാെള ഏെത�ി�ം പാ�ലെമ�് അംഗ�ിെ� ഗ�മാനായി
നിേയാഗി�ി�േ�ാ ; എ�ി� ഏത് പാ�ലെമ�് അംഗ�ിെ� ;

(ഡി) ��ത പാ�ലെമ�് അംഗം െകാലപാതക േകസി� നി�ം സതീഷിെന ര�െ���ാ�
�മി�ത് സംബ�ി�് ആേ�പ�� ഉയ��ി��ത് ��യി�െ��ി�ിേ�ാ ?

മറിയ��ി�െട െകാലപാതകം സംബ�ി�� അേന�ഷണം

3052. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യി� െപരിേ�ാം േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി� െച��ഴ കാ�യം ചാലി�
��് വ�ഷം ��് െകാ�െ�� മറിയ��ി�െട െകാലപാതകം സംബ�ി��
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അേന�ഷണ�ിെ�റ നിലവി�� അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അേന�ഷണം എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

��ാ�കരയി� �േമാദിെ� മരണ�മായി ബ�െ�� അേന�ഷണം

3053. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല ��ാ�കരയി�  െച�േവലി�  വീ�ി�  �േമാദിെ� മരണ�മായി
ബ�െ�� അേന�ഷണം ഇഴ�നീ��തായി കാണി�് ടിയാെ� മാതാവ് ഓമന പരാതി
ന�കിയി��േവാ:

(ബി) എ�ി� ഈ പരാതിയി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ:

(സി) അേന�ഷണ�ിെ� �മതല ഏത് ഓഫീസിനാണ്; വിശദമാ�േമാ?

ക�ഡിയിലായവെര േമാചി�ി�െകാ� േപായ സംഭവ��

3054. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ക�ഡിയിലായി��വെര
േമാചി�ി�െകാ� േപായ സംഭവ�� ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം സംഭവ��െട അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി േപാലീസ് അറ�് െച�
ആെരെയ�ാം,  ആെര�ാം േച��് േപാലീസിെന ഭീഷണിെ���ി�ം അ�ാെത�ം
ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� നി�് േമാചി�ി�് െകാ�േപാ�ക��ായി��്;

(സി) ഇ�കാരം �തിെയ േമാചി�ി�െകാ�േപായി�� ആ�െ��ാം എതിെര ഏെത�ാം
വ��ക� �കാരം േകസ് രജി�� െച�ി��്; ആ�െ��ാം എതിെര നടപടി സ�ീകരി�;

(ഡി) ഇ�രം എ� േക�ക� പി�വലി�ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്?

���ത���െട അനിയ�ിതമായ വ൪�നവ്

3055. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ���ത���  അനിയ�ിതമായി െപ��� കാര�ം ��യി�േ�ാ;

എ�ി� അ� തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീക�െ�തിെര�ം,  ��ിക�െ�തിരെ�ം നട� പീഡനേ��ക�  രജി��
െച�െ��തിെ� 1-7-2011 �ത� 30-6-2015 വെര�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ഡി മരണ��, ക�േ�ഷ�  സംഘ��  ആ�മി�് െകാലെ���ിയവ�, മണ�
മാഫിയക�െട ആ�മണ�ളി�  െകാ�െ��വ�  എ�ിവ സംബ�ി�് രജി��  െച�
േക�ക�െട 1-7-2011 �ത� 30-6-2015 വെര��തിെ� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?
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മാധ�മ�വ��കെര മ��ി� േകസ്

3056. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന�്  2015  ��  30  ന് മാധ�മ�വ��കെര മ��ി��മായി ബ�െ��്
ഏെത�ി�ം േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ  ;  എ�ി� ആെരെയാെ� �തി േച��ാണ്
േകസ് രജി�� െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) േക�മായി ബ�െ��് ആെരെയ�ി�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ
?

���ത����് ഇരയാ��വർ�് ന�പരിഹാരം

3057. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ���ത����് ഇരയായി മരണം സംഭവി���െട ആ�ീത��ം,
അംഗൈവകല�ം സംഭവി��വ��ം ന�പരിഹാരം ന���േ�ാ;  ഉെ��ി�
ആയതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം ഇതിനകം എ�േപ��് ന�പരിഹാരം ന�കിയി��്;
ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ന�പരിഹാരം ന���തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എ.പി 3rd ബ�ാലിയനിേല�് ആല�ഴ ജി�യി�നി�� നിയമനം

3058. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ തല�ി�� നിയമനം നി��ിയേശഷം  2015 ഏ�ി� 30വെര എ� ഒഴി�ക�
െക.എ.പി  3rd  ബ�ാലിയനിേല�് ആല�ഴ ജി�യി�നി�ം റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം
അതി� ആല�ഴ ജി�യി�� എ�പ��് നിയമനം ലഭി�ി�െ��ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാതല റി��്െമ�് നി��ിയേശഷം എ�േപ�  ഇ��  ഡി�ി�് �ാ���  �േഖന
ആല�ഴ ജി�യി� നിയമനം േനടിയി��്;

(സി) മാനദ���  പാലി�ാെത ഇ��  ഡി�ി�് �ാ���  നട��ത് �ലം ആല�ഴ
ജി�യി�� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട അവസരം ന�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇത് പരിേശാധി�് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പര�� ഫയ� േ�ഷന് െക�ിടം നി��ാണം
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3059. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല പര��  ഫയ�  േ�ഷന് െക�ിടം
നി��ി��തിേല�് ആവശ�മായ �മി ലഭ�മാ��തിേല�ായി ആഭ��ര മ�ി�െട
സാ�ി���ി�  ജന�തിനിധിക�െട�ം ഉേദ�ാഗ��െട�ം േയാഗം േച��ത്
എ�ാെണ�ം ��ത േയാഗ�ിെല �ധാന തീ�മാന��
എെ�ാെ�യായി��െവ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നി��ാണ�ിന് �മി ലഭ�മാ��തിേല�് നാളി�വെര സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) എ�േ��് �മി ൈകമാ�ം നട�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േയാഗ�ിെല മ�് തീ�മാന�ളി�  ൈകെ�ാ� നടപടിക�െട �േരാഗതി
അറിയി�േമാ?

��� വിദ�ധ�

3060. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഫയ� & റ�� സ��ീസിന് കീഴി� പരിശീലനം ന�കി �പീകരി�ി��
SCUBA  ���  വിദ�ധ�െട എ� ടീ�ക��് �പം ന�കിയി��്;  ആെക എ�
േപരാണ് ഈ സംഘ�ി� നിലവി��ത്;

(ബി) ��ത ടീമിെല അംഗ���് അപകടം പിടി� പാറമടകളി�ം �ള�ളി�ം പലേ�ാ�ം 120

അടിേയാളം താ�യി�  ര�ാ �വ��ന�ിനായി ���  നടേ��ി വ��െ��
വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പലേ�ാ�ം ഇ�ര�ി� 120 അടിേയാളം താ�യി� ര�ാ�വ��ന�� നട��ത്
ഈ ടീമിെല അംഗ���് ��തരമായ ആേരാഗ� ���� ഉ�ാകാ� ഇടയാ�െമ�ം
അപകട സാധ�ത��ാ��താെണ��� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇവ��്
ആഴ�ി� ���തിന് ആവശ�മായ �േത�ക സ��്, ഓ�ിജ� മാ�്, സിലി�� എ�ിവ
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) അതീവ അപകടകരമായ സാഹചര��ളിൽ േജാലി െച�� ��ത ടീമംഗ���്
യാെതാ�വിധ �േത�ക അലവ��ക�ം ന���ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി�  ഈ �േത�ക വിഭാഗ�ിന് �േത�ക അലവ�സ് ഏ�െ���� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ;

(ഇ) ഈ വിഭാഗ�ിന് �േത�ക വാഹന സൗകര�ം ലഭ�മാേണാ;  വാഹന സൗകര�ം
ലഭ�മ�ാ�ത് ഈ ടീമിെ� ര�ാ ദൗത��െള പലേ�ാ�ം ബാധി�ാ�� സാഹചര��ി�
�േത�ക വാഹനം അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ക�� ജി�യിെല പഴയ�ാടിയി� ഫയ�േ�ഷ�

82 of 115 Saturday 04 July 2015 08:55 PM



3061. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല മാടായി�ാറയി�  ഇട�ിെട ഉ�ാ�� തീ�ി���ം ക��ാേ�രിയി�
ഉ�ാ�� ടാ��  േലാറി അപകട�ം പഴയ�ാടി വ�ാപാരേമഖല,  വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന��, പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ്, പരിയാരം ആ��േ�ദ േകാേളജ് എ�ിവ
കണ�ിെല��ം പഴയ�ാടി േക�മായി ഒ� ഫയ�  േ�ഷ�  ആരംഭി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; ഇ�ാര��ി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) നിലവി�  ഫയ�േ�ഷ�  ഇ�ാ� ക��ാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�  ��ഗണനാ
പ�ികയി�  ഉ�െ���ി പഴയ�ാടിയി�  ഫയ� േ�ഷ�  ആരംഭി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

നിരാേ�പ പ�ം

3062. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം നാളി�വെര ഫയ�  &  െറ��
സർവീസസ് വ��ി� നി�് ബ�നിലമ�ിര���ം പാ��ിട സ��യ���ം ന�കിയ
നിരാേ�പ പ��ൾ എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ:

(ബി) നാഷണ� ബി�ഡിംഗ് േകാഡ്,  2005 �കാര�� ഫയ�& ൈലഫ് േസ�ി�് േവ�ി
ന��ഷി�ി�� എ�ാ മാനദ���ം പാലി�െകാ�ാേണാ ��ത നിരാേ�പ പ���
എ�ാം ന�കിയി��ത് : അെ��ി� കാരണം െവളിെ���ാേമാ:

(സി) എ� നി��ാണ അേപ�ക�  ഈ കാലയളവി�  സമർ�ി�ക��ായി��്:
വിശദമാ�ാേമാ:

(ഡി) എ� മീ�� ഉയര��, എ� നിലക��് �കളി�� െക�ിട���ാണ് ��ത വ��ിെ�
നിരാേ�പ പ��� ആവശ�മായി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ: ��ത അ�മതി�മായി
ബ�െ�� നിയമ വ�വ�ക� വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട് ഫയർ ആൻഡ് റ�� േ�ഷ�ം ക�ാർേ��് െക�ിട�ം

3063. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ഫയർ ആൻഡ് റ�� േ�ഷ�ം ക�ാർേ��് െക�ിട�ം
ജീ�ണാവ�യിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) കാസ�േകാട് ഫയർ ആൻഡ് റ�� േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ�
ആേലാചന�േ�ാ  ;  എ�ി�  അതി�� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ  ;  ഇതി��
ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം എേ�ാ� ന�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ ?
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േകാഴിേ�ാട് ജി� -ഫയ� ആ�് റ�� സ��ീസ്

3064. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ഫയ� ആ�്
റ�� സ��ീസിന് േവ�ി ലഭി� വാഹന��െട�ം ഉപകരണ��െട�ം വിശദാംശ��
വ��മാ�േമാ ; അതിനായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) േ�രാ� ഫയ�  ആ�് റ�� േ�ഷനി�  ലഭ�മാ�ിയ വാഹന��െട�ം
ഉപകരണ��െട�ം വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

െ�യിനിംഗ് പീരിയഡിെല ഡി.എ.

3065. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െ�യിനിംഗ് പീരിയഡ് വിജയകരമായി ���ിയാ�ിയ പതിനാറാമത് ബാ�്
ഫയ�മാ�മാ��് ഡി.എ. �ടി�ിക ന���തി�� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഉ�രവിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െ�യിനിംഗ് ���ിയാ�ി സ��ീസി�  �ട�� വരെവ പി.എസ്.സി.  വഴി മ�
വ��കളി� നിയമനം ലഭി�വ��് ഡി.എ. �ടി�ിക ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇവ��്
ഡി.എ. �ടി�ിക ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െ�യിനിംഗ് പീരിയഡി� ഡി.എ. �ടി�ിക വാ�ിയേശഷം മ�് വ��കളിേല�് നിയമനം
ലഭി�വ��് ��ത �ക തിരി�ട�േ��താെണ� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

ബ�. ഭ�� വ��മ�ിെ�തിെര അേന�ഷണം

T 3066.�ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�.  ഭ�� വ��മ�ിെ�തിെര അഴിമതി സംബ�ി� ഇേ�ാ�  ഏെതാെ�
അേന�ഷണ�ളാണ് നട�െകാ�ിരി��െത�ം അവ�െട ഓേരാ�ിേ��ം
നിലവി�� �ിതി എെ��ം വ��മാ�േമാ?

�മി ത�ി�് േക�ക�

3067. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കടകംപ�ിയിേല�ം ഇട��ി പ�ടി�ാലേ��ം �മി ത�ി�് േക�കളി� േകാടിക�െട
ഇടപാട് നട�ി��തായി സംശയ��ായി��േവാ ;

(ബി) എ�ി� ഈ സംശയ��െട അടി�ാന�ി�� അേന�ഷണ�ി�െട സത�ം �റ�്
െകാ�വരാ� വിജില�സിന് സാധി�ാെത േപായത് എ�െകാ�ായി�� ;

(സി) സലീംരാജ് �മി ത�ി�ക�  നട�ിയത് �ഖ�മ�ി�െട ഗ�മാ�  എ� നിലയി��
സ�ാധീനം ഉപേയാഗി�െകാ�ായി�� എ�റിയാേമാ  ; �ഖ�മ�ി�െട ഇ�ാര��ി��
ഉ�രവാദിത�ം സംബ�ി� േകസിേ��ളള ൈഹേ�ാടതി സിംഗി�  െബ�ിെ� വിധി
ന�ായ�ി� 130-� േപജിെല വാചക�� എെ��ാമായി�� ; വിധി പക��് ഉ�രി�്
വിശദീകിര�േമാ ;

(ഡി) സി.ബി.ഐ.�െട അേന�ഷണ�ി�െട  ,വിജില�സ് കെ��ാ� എെ��ാം
വ�തക� �റ�് വ�ി��് ?

�മി ത�ി�് േക�ക�െട അേന�ഷണം .

3068. �ീ.െക.രാധാ���
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, െക.െക.നാരായണ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടകംപ�ിയിേല�ം ഇട��ി പ�ടി�ാലേ��ം �മി ത�ി�് േക�ക�െട അേന�ഷണം
സിബിെഎ ഏെ���ത് േകാടതി ഉ�രവിെന �ട��ായി��േവാ;

(ബി) വിധിയി� �ഖ�മ�ിേയ�ം ഓഫീസിേന�ം �റി�് നട�ിയ വിമ�ശന�� എ�ായി��;

വിധി�ക��് ഉ�രി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിമ�ശന�� േ� െച�ാ� സ��ാ� ഡിവിഷ� െബ�ിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ ?

�� എം.പി. �ീ.െക.�ധാകരെ� േപരി��ായി�� വിജില�സ് േകസ്

3069. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  എം.പി.  �ീ.െക.�ധാകരെ� േപരി��ായി�� ഏെത�ി�ം വിജില�സ് േകസ്
പി�വലി��തിന് ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ��ത ഉ�രവിെ� പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) എെ��ാം ����  ആേരാപി�െകാ��തായി�� വിജില�സ് േകസ്;  േകസ്
അേന�ഷണം നട�ിയ ഉേദ�ാഗ��ാ� ആെര�ാമായി�� ;

(സി) േകസ് പി�വലി��തിന് ഉ�രവി� മ�ി ആരായി�� ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് വിജില�സിന് ലഭി� നിയേമാപേദശം വ��മാ�ാേമാ ?
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ബാ� േകാഴേ�സ്

3070. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�  േകാഴേ�സി�  ധനകാര�മ�ി�തിെര ��പ�ം ന�േക�തിെ��് വിജില�സ്
ഡയറ��  തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാം നിയമ
ഉപേദശ��െടയടി�ാന�ിലായി��;

(ബി) നിയേമാപേദശം വാ�ിയ ഇന�ി�  ആ�െ��ാം എ� �ക വീതം ഫീസ്
ന�േക�തായിവ�ം;  വിശദമാ�ാേമാ;  ഫീസ് ന���ത് ആരായിരി�ം  ;  ഏത്
െഹ�ി� നി�ായിരി�ം;

(സി) ��ീംേകാടതിയിെല അഭിഭാഷകനായ അഡ�.എ�  നാേഗശ��  റാ�വി�  നി�ം
നിയേമാപേദശം വാ�ക��ാേയാ;  നിയേമാപേദശ�ിന് ഇേ�ഹ� സമീപി�ാ�
കാരണം എ�ായി��;  ആ�െട നി�േ�ശെ� �ട��ായി��;  ഇേ�ഹ�ി� എ�
�ക ഫീസ് ന�േക��െ��് വ��മാ�േമാ?

വരവി� കവി�് സ��് സ�ാദി��വ�െ�തിെര�� നിയമവ�വ�ക�

3071. �ീ.എം.ച��
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, സി.���
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഔേദ�ാഗിക പദവി ��പേയാഗം െച�െകാ�് വരവി�  കവി�് സ��്
സ�ാദി��വ�െ�തിെര�� നിയമ വ�വ�കളി� എെ��ി�ം മാ��� വ��ാ�
ഉേ�ശ��േ�ാ ;

(ബി) വരവി�  കവി�് സ��് സ�ാദി�തായി ആേരാപി�െ��ി�� ഔേദ�ാഗിക
പദവിയി��വ�േ�ാ ;

(സി) വിജില�സ് ത�രിത അേന�ഷണ��െട െവളി��ി�  അഴിമതി ആേരാപി�െ��
ഏെത�ാം മ�ിമാ�െട�ം ഐ.എ.എസ്/ഐ.പി.എസ്.ആ�ീസ�മാ�െട�ം േപരി�
വിജില�സ് എഫ്.ഐ.ആ�. രജി��  െച�് അേന�ഷണം നട�ി വ���്  ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ബാ�േകാഴ േകസി� വിജില�സ് അേന�ഷണം

3072. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ബാ�േകാഴ േകസി� വിജില�സ് ഡയറ�� നാളി�വെര അേന�ഷണ റിേ�ാ��കളിേ��
ആരി� നിെ��ാം നിയേമാപേദശം േതടിയി��് ;

(ബി) ആ�െടെയ�ാം നിയേമാപേദശ��  ഡയറ���് ലഭി�ക��ായി  ;  ഏെത�ാം
തീയതികളി�  ;  ലഭി� നിയേമാപേദശ��െട ഓേരാ പക��് സഭ�െട േമശ�റ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ബാ�  േകാഴ േകസേന�ഷണം സംബ�ി�് െെഹേ�ാടതിയി�  വ� ഹ�ജിക�
തീ��ാ�ിെ�ാ�് േകാടതി വിജില�സിന് ന�കിയ നി�േ�ശം എ�ായി��  ;  അത്
ഏത് തീയതിയിലായി�� ;

(ഡി) അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�� വ�താവിവരണ റിേ�ാ��് ഡയറ���് സമ��ി�ത് ഏത്
തീയതിയിലായി�� ;

(ഇ) േകാടതി നി�േ�ശം അ�സരി�്,  അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�െ�റ വ�താ വിവരണ
റിേ�ാ��് കി�ിയ ഉട� ആയത് േകാടതിയി� സമ��ി�ാതി��ത് എ�െകാ�ായി��
?

പാേമാലി� ഇറ�മതി സംബ�ി�് വിജില�സ് അേന�ഷണം

3073. �ീ.എസ്.ശർ�
,, വി.ശിവ���ി
,, ��ഷ� കട��ി
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാേമാലി�  ഇറ�മതി സംബ�ി�് വിജില�സ് അേന�ഷണം ഇേ�ാ�  ഏത്
ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) പാെമാലി�  ഇറ�മതി അ�െ� സെെ�േകാ മാേനജിംഗ് ഡയറ�ർ െത�ാെണ�
േബാധി�ി�ി�േ�ാ ;െവളിെ���േമാ ;

(സി) ഇറ�മതി െച�� കാര��ിെല തെ� വിേയാജി�് സംബ�ി�്  2-6-2015-ന് ചീഫ്
െസ��റി നട�ിയ ��ാവന വ�താപരമാേണാെയ� അറിയി�േമാ ;

(ഡി) വിജില�സ് അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��  േമ�പറ� െവളിെ���ലിെ�
അടി�ാന�ി� പരിേശാധന നട�ക��ാേയാെയ� വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ആ�െട േന�ത��ി�� സംഘമാണിേ�ാ�  അേന�ഷണം നട�ിവ��ത് എ�ം
പാെമാലി�  ഇറ�മതി നട�ിയ ഘ��ിൽ �ഖ�മ�ി�ം ധനകാര�വ��് മ�ി�ം
ആെരാെ�യായി��െവ�ം വിശദമാ�േമാ ?

വിജില�സിന് സ�യംഭരണാവകാശം

3074. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, െക.വി.വിജയദാസ്
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,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�സിന് സ�യംഭരണാവകാശം ന��േമാ ; നയം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇത് ഉേദ�ാഗ��െട സ�ത�മായ �വ��ന�ിന് ഉപകരി�െമ�ളള േകരള
െെഹേ�ാടതി�െട നിരീ�ണം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  േകാടതി ഇ�ര�ി�
അഭി�ായെ�ടാനിടയായ സാഹചര�ം പരിേശാധി�േമാ ;

ക�സ�മ� െഫഡ് അഴിമതി

3075. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ� െഫഡിെല അഴിമതി സംബ�ി�് വിജില�സ് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) വിജില�സ് അേന�ഷണം നട�ി ഗവ�െമ�ിന് സമ��ി� റിേ�ാ��ിെ� േകാ�ി
ലഭ�മാ�ാേമാ?

��കളിെല പാഠ��ക അ�ടി

3076. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളിെല പാഠ��ക അ�ടി സ�കാര� ��ിന് നിയമവി��മായി ന�കിയ�മായി
ബ�െ��് ഉയ�� ആേരാപണ�� വിജില�സ് വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  �ാഥമിക അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ  ;  ഇ� സംബ�ി�്
വിശദമായ അേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ?

െെക�ലിേ��ക�

3077. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ഓേരാവ�ഷ�ം െെക�ലിേ��കളി�  പിടി�െ��
േപാലീസ്,  വനം,  എെെ�സ്,  റവന� ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാം;  ജി� തിരി�് വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവരി� ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��, െഎ.എഫ്.എസ്, െഎ.എ.എസ്, െഎ.പി.എസ് ഉ�െ�െട
സ��ാ� ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാം എ�ം, വിജില�സ് പിടി�ടിയവരി� ശി�ി�െ��വ�
ആെര�ാം എ�ം,  എ�തേപ�െട േപരി�  നിലവി�  േകാടതികളി�  േക�ക�
നിലനി��� എ�ം വ��മാ�േമാ;
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(സി) വിജില�സ് വ��് ഇവരി� നി�ം പിടിെ��� പണം എ�ത; ജി�, വ��് ഇവ തിരി�്
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ� കാലയളവി� അഴിമതിേ��കളി� ഉ�െ�� മ�ിമാ� /േപ�ണ� �ാഫ്
അംഗ�� ആെര�ാം; എ�തേപ� ഇതി� നി�് ��വി��രായി; എ�േപ�െട േപരി�
നിലവി�  അേന�ഷണ�ം േക�ക�ം േകാടതികളി��്;  അവ�  ആെര�ാം;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ശി�ാ ഇളവ് ലഭി� തട�കാ�

3078. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011  െമയ് മാസ�ി�േശഷം നാളി�വെര വിവിധ ജയി�കളി��ായി�� എ�
തട�കാ��് ശി�ാ ഇളവ് ന�കി േമാചി�ി�ക��ായി ;

(ബി) തട�കാ��് ശി�ാ ഇള�ന���തിന് േകാടതി ഉ�ര�കേളാ നി�േ�ശേമാ
ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) തട�കാ��് ശി�ാ ഇള� ന�കി േമാചി�ി��� സംബ�ി�് നിലവി�  എ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് അറിയി�േമാ ?

ജയി� ഉ�പ���

3079. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഭ�ണ സാധന�� ഉ�െ�െട�ളള ജയി� ഉ�പ���
െപാ� വിപണിയി� എ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ;

(ബി) ഇ�ാലയളവി� ജയി� വ�മാന�ി� ഉ�ായ �േരാഗതി വ��മാ�േമാ  ;  വ�മാന
വ��നവിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് ;

(സി) ഇതിനായി എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് ജയി�കളി�  ഒ��ിയി�ളളത്  ;

വിശദമാ�േമാ ?

ക�ത� തട�ലി�� അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�

3080. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ ജയി�കളിലായി അന�സം�ാന െതാഴിലാളികളായി�� എ�
േപ� ക�ത� തട�ലി� ഉ�് എ�് വ��മാ�ാേമാ ; ഇതി� എ� വനിതക�, ��ിക�
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എ�ിവ� ഉ�െ��ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ ?

തട�കാ�െട ചികി�

3081. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തട�കാെര ചികി�ി��തിനായി ആ�പ�ിയി� എ�ി��തിന് േപാലീസ് അക�ടി
ലഭി��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  തട�കാെര ചികി��ായി എ�ി��തിന് േപാലീസ് അക�ടി �ത�മായി
ലഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജയിലിന് സമീപെ� സ��ാ� ആ�പ�ിയിെല െമഡി�� ഓഫീസ� ആ�യി� ര�്
ദിവസം ജയി�  സ��ശി�് തട�കാ��് ആവശ�മായ ചികി� ന�കണെമ� ച�ം
പാലി�െ���േ�ാ;

(ഡി) േഡാ��മാ�െട േസവനം ലഭ�മ�ാ� ജയി�കളി� സ��ാ�  േഡാ��മാ�  ആ�യി�
ര�് ദിവസം സ��ശനം നട�ി തട�കാ��് ചികി� ന�കണെമ� വ�വ�
നട�ിലാ��േ�ാ?

കാസ�േകാട് ജി�യിെല ജയി�കളിെല തട�കാ�

3082. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യിെല ജയി�കളി�  റിമാ�്/വിചാരണ തട�കാ�െട എ�ം
അ�വദി�െ��തി�ം ഇര�ിേയാളം വ��തിെന �ട��് �ിരമായി ക�� െസ���
ജയിലിേല�് മാ�ി പാ��ിേ��ി വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�െന മാ�െ��വെര ക�രി� നി�ം കാസ�േകാെ� േകാടതികളി� എ�ി��തിന്
അധിക ബാധ�ത��ാ��േ�ാ ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് െപാ�ജന�ിേനാ തട�കാ�േ�ാ ഏെത�ി�ം തര�ി�
�ര�ാഭീഷണി േനരിേട�ിവ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) കാസ�േകാട് ജി�യിെല റിമാ�്  /വിചാരണ തട�കാെര ജി�യി�  തെ�
പാ��ി��തിനായി ജി�ാ ജയി� നി��ി��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) എ�ി� ഇതിനാവശ�മായ �ലം ലഭ�മാേണാ  ;  ഇെ��ി� �ലം ഏെ����തി��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

തട�കാ��് െതാഴി� പരിശീലനം

3083. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ജയി�കളി� കഴി�� തട�കാ��് ഏെത�ാം െതാഴി�കളി� പരിശീലനം ന����് ;
(ബി) ജയി�ക��് �റ�് ഇവ��് പരിശീലനം ന���തിന് ഏെത�ാം ഏജ�സികെള

നിേയാഗി�ി��് ;
(സി) എ�ാ അേ�വാസിക��ം െതാഴി� പരിശീലനം ന���േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇവ��് കാലാ��തമായി �തിയ െതാഴി�  േമഖലകളി�  പരിശീലനം ന���തിന്
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ?

വനിതാതട�കാ�

3084. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ജയി�കളിലായി, ശി�ി�െ�� എ� വനിതകെള പാ��ി�ി��്
എ�് വ��മാ�ാേമാ; ജയി�ക� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിചാരണ�ട�കാ�െട േക�ക�

3085. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളി� തട�കാ�െട എ�ം വ��ി��� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) വിചാരണ�ട�കാ�െട േക�ക�  േവഗ�ി�  ���ിയാ��� സംബ�ി�
തീ�മാനം വ��മാ�േമാ ;

(സി) വിചാരണ തട�കാരി�  നിരപരാധികെള� കെ���വ�െട ഭാവി
�ര�ിതമാ��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

വനം വ��ിെല താ�ാലിക ജീവന�ാ�െട �ിരെ����

3086. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ി� േജാലി െച� വ�ി�� താ�ാലിക ജീവന�ാെര �ിരെ���ിയ�മായി
ബ�െ��് അ�ഹതെ�� മേ�െത�ി�ം ജീവന�ാ��് േജാലി ലഭി�ി� എ� പരാതി
ഉയ��ി�േ�ാ ;

(ബി) �ിരെ���ിയ താ�ാലിക ജീവന�ാ��് വനംവ��് നി��ഷി�ി�� നി�ിത
േയാഗ�ത ഇ� എ� പരാതി ആ�െ��ി�ം എതിെര ഉയ��ി�േ�ാ എ�ം ഉെ��ി�
��ത പരാതികളി�  എ� നടപടികളാണ് വ��് തല�ി�  സ�ീകരി�ി��െത�ം
െവളിെ���ാേമാ ;
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(സി) ഇ�പ�ം ഇ�പ�ിയ�ം വ�ഷമായി വനം വ��ി�  താ�ാലിക േജാലി�ാരായി
�ട��വ��  56 വയ� ���ിയായി�ഴി� താ�കാലിക ജീവന�ാ��് ത��െട
ജീവിതാ��ംവെര ഒ� നി�ിത �ക ലഭി�� എ�് ഉറ�വ��വാ�  വ��് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

വനം വ��ിെ� �ിയറ�സ് ലഭി��തിനളള കാലതാമസം

3087. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��മായി ബ�െ�� പ�തികളി�  േഫാറ�് �ിയറ�സ് ലഭി��തിന്
അനാവശ�മായ കാലതാമസം വ��െ�� പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�
ഇ�രം പരാതിക� ഉയ��വരാതിരി�വാ�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) കാലതാമസം വ��� േക�ക� ��യി�െ���ിയാ� സമയബ�ിതമായി നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) എറണാ�ളം ജി�യി� �� ബ�ി��കളിേല�് മരം വീണ് ��ിക� മരണെ�� ദാ�ണ
സംഭവം,  ��ത മരം �റി��തി�ളള അേപ� ലഭി�ി�ം വനം വ��ി�  നി�ളള
അ�മതി നീ�േപായതിെ� പ�ാ�ല�ിലാ��ായെത� മാധ�മവാ��
��യി�െപ�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�വാ�
സത�രനടപടി ൈകെ�ാള�േമാ ?

�ലി ഭീഷണി

3088. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമീപ കാല�് വന� �ഗ�� �േത�കി�് �ലിക� നാ�ി��േദശ�ളി�ം കാട് വളെര
അകെല�� �േദശ�ളി�ം �ത��െ��് ജന���് ഭീഷണി��ാ�� സംഭവ��
ഏറിവ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ:

(ബി) പാല�ാട് ജി��െട പടി�ാറ� േമഖലയി� �ലി ഇറ�ി ജന�� പരി�ാ�രായ�ം
�ട��യായി �ലിക�െട സാ�ി��ം ഉെ�� റിേ�ാ��ക�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ:

(സി) വനം വ��ിെ� റാ�ിഡ് റേ�ാ�സ് ടീമിെ� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ:

(ഡി) വന�േദ�ളി�  നി�ം വളെര �ര�� �േദശ�ളി�  ഇ�ര�ി�  �ലിക�
എ�ിെ���ത് എ�ിെനയാെണ�് കെ��ാ� വനംവ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാവ് സംര�ണ പ�തി

3089. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� കാവ് സംര�ണ പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) കാ�ം �ള�ം സംര�ി��ത് സംബ�ി�് വന�ം പരി�ിതി�ം വ��് നട�ിലാ��
പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി നി��ഹി��തി�� നി��ഹണ ഏജ�സി ആെര�് വ��മാ�ാേമാ;

ഇതിെ� �മതല വഹി�� നി��ഹണ ഉേദ�ാഗ�� ആരാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

�ഷി ര�ാപ�തി

3090. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ഷ��ം �ഗ��ം ത�ി�� സംഘ�ഷം �റ��തിനായി ത�ാറാ�ിയി�� �ഷി
ര�ാപ�തിയി� ഉ�െ���ി മലയാ��, വാഴ�ാ� ഡിവിഷ�ക��ായി എ� �പ�െട
ഭരണാ�മതിയാണ് ന�കിയി��ത്;

(ബി) ഈ പ�തി�കാര�� ���ിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആരംഭി��തിെല
കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് എ�േ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് െവളിെ���ാേമാ?

ഇേ�ാ േകഡ�് േകാ�

3091. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��് ഇേ�ാ േകഡ�് േകാ� �പീകരി��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി��ത് ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ആെര�ാമാണ് ��ത പ�തി�മായി സഹകരി��ത് ;
(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്  ;

വിശദമാ�േമാ ?

മറ�� ച�ന േമാഷണ േക�ക�

3092. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ആറ് വ�ഷ�ിനിടയി�  മറ�രി�  ഉ�ായ ച�ന േമാഷണ�െള�റി��
േക�കെള�റി�് വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ; ഈ േക�കളി� ��ണമായി �തികെള
കെ��ിയ േക�ക�ം ഭാഗികമായി �തികെള കെ��ിയ േക�ക�ം ഒ� �തിെയ�ം
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കി�ാ� േക�ക�ം എ� വീതെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� ആറ് വ�ഷ�ിനിടയി�, മറ�രിെല ച�ന േമാഷണ േക�കളി�  റിസ�വ്
വന�ിെല േക�ക�ം,  സ�കാര� �മിയിെല േക�ക�ം എ�വീതെമ�് �േത�കമായി
വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം മറ�രിെല ച�ന േമാഷണ��
വ��ി�ത് സംബ�ി�് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ?

മറ�രിെല വന�മി ൈകേ��ം .

3093. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി മറ�രി�  44  ആദിവാസി ��ംബ��  വന�മി കേ�റി �ടി�  െക�ി താമസം
�ട�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) 2009-� ഉ�ായ ഉ�� െപാ�ലി� �ടി�ക� തക�� ആദിവാസിക��് പകരം �മി
െകാ��ാെമ�� സർ�ാർ വാ�ാനം പാലി�ാ���ലമാണ് ഇവ�  വന�മി
കേ�റിയിരി��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ഉെ��ി� ആ�െട വീ� �ലമാണ് ആദിവാസിക��് നാളി�വെര �മി ന�കാതി��ത്
; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത ആദിവാസികെള വനംവ��് അധി�ത�  ബലമായി ഒഴി�ി�ാ�  �മി�േ�ാ�
�ീക� ഉ�െ�െട ആ�ഹത�ാഭീഷണി �ഴ�ിയ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) ഇവെര സംര�ി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�േമാ ?

മര�� �റി��തി�� അ�മതി

3094. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാേമാ�  �ഡ് പ�തി �കാരം ലഭി� ൈകവശ �മികളി�  പ�യം ലഭി�വയി��
മര�� �റി��തിന് േനരെ� �റെ��വി�ി�� ഉ�ര�കളി� നി�ം വ�ത��മായി
ഇേ�ാ�  �തിയ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�ാണ് ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി��ത്;  �തിയ ഉ�രവിെ��ം ��  ഉ�ര�ക�െട�ം േകാ�ിക�
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈകവശ �മിയിെല ഏെതാെ� മര�� �റി��തിനാണ് അ�മതി ന�കിയി��ത്;
ഈ മര��  �റി��തിന് ��് ക�ഷക�  ഏെത�ി�ം അ�മതി വാേ���േ�ാ;

ഉെ��ി� ഏെതാെ� വ��ക�െട അ�മതിയാണ് വാേ��ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അ�മതി ന���ത് സംബ�ി�് ബ�െ�� വ��ക��് നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ;  നി�േ�ശം ലഭി�ാ���ലം റാ�ി പ�ാവാലി േമഖലയിെല ൈകവശ
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ക�ഷക�  �ാവ്,  ആ�ിലി �ട�ിയ മര��  �റി��തി�ം നീ�ം െച��തി�ം
��ി��് അ�ഭവി��ത് ��യി�  െപ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇത് പരിഹരി�ാ�
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്?

േസാഷ�� േഫാറ�റി

3095. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് േസാഷ��  േഫാറ�റി പ�നംതി� ജി�യി�  ഏെത�ാം
പ�തിക�  നട�ിലാ�ിയി��് എ�ം ഏെത�ാം പ�തിക�  നട�ിലാ�ിവ��
എ��ളള വിവരം നിേയാജകമ�ല അടി�ാന�ി� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��ായി െചലവി� �ക�െട വിവരം നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി�
ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േക� സ��ാരിെ� ���/ഭാഗിക വിഹിതം ല��മാ�ി ജി�യി� ഇ�രം ഏെത�ാം
പ�തിക�  �ാവ��ികമാ�ിയി�െ��ളള വിവരം അറിയി�േമാ;  വിശദാശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

വനേമഖലയിെല വന�ജീവി ആ�മണം

3096. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനേമഖല���ം മ�ം താമസി�� ക�ഷക�െട �ഷി�മിയി�
വിള�ക�  നശി�ി���ം മ�ഷ�െര ആ�മി���മായ വന��ഗ�െള
െകാ��തി�മായി എെ��ി�ം �തിയ നിയമം �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി� പക��്
സഹിതം വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാന�് വന�ജീവി
ആ�മണ�ി�  എ� മ�ഷ� ജീവ�  െപാലി�ി�െ��ം എ� േപ��്
പരിേ��ി�െ��ം വിലയി��ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ജി� തിരി�് വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ?

കാ�സംര�ണ പ�തിക�

3097. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ക�െട സംര�ണ�മായി ബ�െ��് നിലവി�� പ�തിക� എെ�ാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?
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വനാവകാശനിയമം

3098. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനാവകാശനിയമം ഉട�  നട�ാ�ണെമ�് േക�സ��ാ�  നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമം സമയബ�ിതമായി നട�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നിയമം നട�ാ��തി�� കാലതാമസിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

വനംവ��ി� വാ��മാരായി�� പ�ികവ���ാ�

3099. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനംവ��ി� വാ��മാരായി എ� പ�ികവ���ാ� േജാലി േനാ��െവ�് ജി�തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് ന�കിവ�� േവതന�ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ��് എ� മാസെ� േവതനം �ടി�ികയായി ന��വാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ട�ം �ടാെത എ�ാ മാസ�ം ഇവ��് േവതനം ലഭ�മാ�വാ�  നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

പ�യ�മിയിെല മരം �റി��തി�� അ�മതി

3100. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�യ�മിയിെല മര��  �റി��തി�� നിയ�ണം നീ�ിയതിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പ�യ�മികളി�  വന��ഗ��  �ഷിനാശം വ���ത് തട�വാ�  എെ��ാം �തിയ
നടപടിക� ഉ�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ആദിവാസിക��് �മി വിതരണം

3101. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��ീം േകാടതി ഉ�രവ് അ�സരി�് ആദിവാസിക��് എ� ഏ�� �മി വീതമാണ്
വിതരണം െചേ��ത് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ആദിവാസിക��് എ� ഏ��  വീതം  ,ഏെത�ാം ജി�കളി�  വിതരണം െച�  ;  �മി
വിതരണം െച��തിനായി വനം വ��് �േത�കം ഓഫീസ് �റ�ി�േ�ാ  ;  ��ത
ഓഫീസ് ഇേ�ാ�ം �വ��ി��േ�ാ  ;  ഈ ഓഫീസ് ഇ�വെര നട�ിയ
�വ��ന�ൾ എെ�ാെ�െയ� വ��മാ�ാേമാ ?

അപകടാവ�യി�ളള മര�� �റി�മാ�ാ� നടപടി

3102. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാതേയാര�ളി�  അപകടകരമാംവിധ�ി�� ����  വീണ് യാ��ാ��്
ജീവഹാനി�ം പരി�ക�ം പ�� സംഭവ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇവ നീ�ം െച��തിന് കാലതാമസം എ����ം,  വിവിധ വ��കളി� നി�ം മരം
�റി��തി�� അ�മതി ൈവ���ം ഒഴിവാ�ാ�  എ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�
കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��േ�ാ,  വ��ിക�േ�ാ ഇ�രം പരാതിക�  എവിെട
ന�കണെമ�ം ഇതി�� പരിഹാരം ഏത് വ��ി� നി�് ലഭി�െമ�ം വ��മാ�േമാ
?

കാ��ഗ��െട ആ�മണം

3103. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ഗ�� നാ�ിലിറ�ി �ഷി�ം ജീവ�ം ഭീഷണി��ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി�  ഇ�ര�ി�� എ� ആ�മണ�ളാണ് റിേ�ാ��്
െച�ി��ത്;  ആ�മണ�ൾ�ിരയായവർ�് എെ��ി�ം ന�പരിഹാരം വ��്
ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� �പ;  ന�പരിഹാരം നി�യി�ാ�� മാനദ�ം
എെ�ാണ� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) വനേമഖലേയാട് േച��� ജനവാസ േക��ളിേല�് കാ��ഗ��  ഇറ���
തടയാ�  എെ�ാെ� മാ���ളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  ഏെതാെ� ജി�കളി�
ഏെതാെ� ഭാഗ�ളിലാണ് സംര�ണം ഒ��ിയിരി��ത്?

ആനിമ� െറ�� െഷ��� �ാപി��തിന് സാധ�താ പഠനം

3104. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െപാ�ജീവിത�ിന് ഭീഷണി ഉയ��� വന�ജീവികെള�ം നാ� �ഗ�െള�ം
പാ��ി��തിേല�ായി പരീ�ണാടി�ാന�ി�  ആനിമ�  െറ�� െഷ���
�ാപി��ത് സംബ�ി�് സാധ�താ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  അതിെ� അടി�ാന�ി�  ആനിമ�  െറ�� െഷ����ാപി��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ടി.എസ്.ആ�. ���ണ�ം ക�ി�ി - സം�ാന�ിെ� നിലപാ�ക�

3105. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ��
,, എ�. ഷം��ീ�
,, പി.െക.ബഷീ�
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടി.എസ്.ആ�. ���ണ�ം ക�ി�ി �പാ�ശകളിേ�� സ��ാ� അഭി�ായ �പീകരണം
നട�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  സം�ാന സ��ാരിെ� നിലപാെട�ാെണ�ം അതി��
കാരണ�െള�ാെണ�ം വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  സം�ാന�ിെ� നിലപാ�ക�  അംഗീകരി�കി�ാ�  എെ�ാെ�
�ാേയാഗിക നിലപാ�കളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

ഒാ�്േബാ തടാക സംര�ണം

3106. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല കാ���ി പ�ായ�ിെല െെവ�ല ഭാഗ�് ചാല�ടി�ഴയി�
�പം െകാ�ി�ളള ഒാ�്േബാ തടാകം സംര�ി��തി�ം,  െെജവ
െെവവിധ�േബാ�ഡിെ� കീഴി� ��തി െെപ�ക ലി�ി� ഉ�െ����തി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നടപടിക�െട വിശദ വിവര�ൾ അറിയി�ാേമാ?

കാലാവ�ാ വ�തിയാനെ��റി�് പഠനം

3107. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാലാവ�ാ വ�തിയാനം സംഭവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) സ��ാ� ഏജ�സിക�െട എെ��ി�ം പഠനം ഇേത�റി�് നട�ി�േ�ാ ;

(സി) ഉ��ാ�് വീശി പരി�ിതി�് േകാ�ം സംഭവി�ത് സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ ;
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വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ?

ൈപക, ൈ�� പ�തിക�

3108. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േ�ാ��സ് വ��ിെ� വിവിധ പ�തികളായ ൈപക,  ൈ�� എ�ിവയി�
ഉ�െ����തിനായി ഏറനാട് മ�ല�ി� നി�ം എ� അേപ�ക� ലഭി�ി��്;
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇവയി�  എ�െയ��ി�  നടപടി സ�ീകരി�ി��്;  സ�ീകരി� നടപടി എ�ാണ്  ;

വ��മാ�േമാ ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തികളി�  ഉ�െ���ി ഓേരാ ജി�യി�ം നട�ിലാ�ിയ �വ��ിക�
ഏെത�ാമാണ് ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

േകരള േ�ാ��സ് ആ�്

3109. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, വ��ല കഹാ�
,, പി.എ.മാധവ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ�ാ��സ് ആ�് േഭദഗതി െച�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം മാ��ളാണ് േഭദഗതി �േഖന നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത് ;
(സി) േ�ാ��സ് രംഗെ� �വ��ന�ി�ം വള���ം ആയത് എ� മാ�ം

സഹായകരമാ�ം എ�ാണ് ക���ത് ;
(ഡി) ഇതി�� നിയമ നി��ാണ ��ിയ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

വ�തല ജമാ അ�് ഹയ� െസ��റി �ളി� േ�ാ��സ് �ൗ�്

3110. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� മ�ല�ിെല അ���ി പ�ായ�ിെല വ�തല ജമാ അ�് ഹയ� െസ��റി
�ളി�  േ�ാ��സ് �ൗ�് നി��ി��തിന് എ�ിേമ�് സഹിതം ഒ� െ�ാേ�ാസ�
േ�ാ��സ് കൗ�സിലിന് ന�കിയി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിരവധി കായിക താര��  ഉ� ഈ �േദശ�് േ�ാ��സ് �ൗ�ി�ാ���ല��
��ി��് അക��തിനായി അടിയ�ിരമായി േ�ാ��സ് �ൗ�് നി��ി��തി��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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മതിലകം േ�ാ�് പ�ായ�് �ല�്നീ�� �ളം

3111. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�മംഗലം നിേയാജകമ�ല�ി�  മതിലകം േ�ാ�് പ�ായ�ിെ�
ഉടമ�തയി�� �ല�് എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�്
നീ��  �ളം നി��ി�ാനാവശ�െ��െകാ�� നി�േ�ശ�ി�  എ�് നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നീ�� �ളം നി��ി��തിനാ�� സ��ാ� ഏജ�സി ഏെത�് വ��മാ�ാേമാ?

ജി�ാ, സം�ാന കളരി�യ�് മ�ര�ളിെല വിജയിക�

3112. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ,  സം�ാന കളരി�യ�് മ�ര�ളി�  മാനദ���  പാലി�ാെത ചില
കളരി�യ�് അഭ�ാസികെള വിജയികളായി �ഖ�ാപി��ത് സംബ�ി�� പരാതിക��്
പരിഹാരം കാ��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 54,55,56-◌ാമ� ജി�ാ-സം�ാന കളരി�യ�് മ�ര�ളിെല വ��ിഗതം,  ടീമിനം,
വാ��യ�് എ�ീ ഇന�ളി�  (െത��  സ�ദായം)  ഒ�ാം �ാന�ാ�
ആെരാെ�യാണ്;  ഇവ�  �തിനിധീകരി� കളരി�യ�് സംഘ�ിെ� േപര്
െവളിെ���ാേമാ; അവ�െട രജി�� ന�� എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 54,55,56-◌ാമത് ജി�ാ സം�ാന കളരി�യ�് മ�ര�ളിെല ����ാ�  ഈ
മ�ര��  നട� കാലയളവി�  ജി� സം�ാന കളരി�യ�് അേസാസിേയഷെ�
എ�ിക��ീവ് ക�ി�ിയി�  �ാനം വഹി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ�
�ാന�ളാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവിെല ജി� സം�ാന കളരി�യ�് അേസാസിേയഷെ� ക�ി�ി അംഗ��
ആെരാെ�യാണ്; അവ� വഹി�� �ാന�� വ��മാ�ാേമാ?

െഗയിംസ് വിേ�ജിെല വസതിക�െട �ന�വിനിേയാഗം

3113. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ിയ�ാമത് േദശീയ െഗയിംസ് വിേ�ജിെല �ീഫാ�ിേ��ഡ് വസതിക�െട
�ന�വിനിേയാഗ�ിനായി ചാല�ടി പന�ി�ി െമേ�ാറിയ� ഗവഃേകാേളജ്,  ചാല�ടി
ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് േകാളനി െറസിഡ�സ് അേസാസിേയഷ�, വിവിധ വിദ�ാലയ��
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എ�ിവ� ന�കിയ അേപ�കളിേ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചാല�ടി പന�ി�ി െമേ�ാറിയ� ഗവ. േകാേളജി� സി��ിക് ബാ��്േബാ� േകാ��്

3114. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി പന�ി�ി െമേ�ാറിയ� ഗവ. േകാേളജി� സി��ിക് ബാ��്േബാ� േകാ��്
നി��ി��തിനായി സമ��ി� അേപ�യി� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ�ാ��സ്/െഗയിംസ് അേസാസിേയഷ�ക��് പാ��ിന് ലഭി� സ��ാ� �മി

3115. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�ാ��സ്/െഗയിംസ് അേസാസിേയഷ�ക��് സ��ാ�  �മി
പാ��ിന് ന�കാ�േ�ാ;  എ�ി� അ�ര�ി� എ� അേസാസിേയഷ�ക��് �മി
ന�കിയി�െ��തിെ� വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� അേസാസിേയഷ�ക�  പാ��ി�  ലഭി� �മി അേസാസിേയഷെ�
ഉേ�ശ�ല������സരി�ം സ��ാ�  നിയമമ�സരി�ം വിനിേയാഗി��െ��്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവയി�  എ�െയ�ം ൈകമാ�ം െച�ി�െ��ം എ�െയ�ം കേമ���  പ��സിന്
വി�ന�കിയി�െ��ം കെ��ിയി��്;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് പരിേശാധി�ാ�  എെ��ി�ം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�
ഏ��ം ഒ�വി�  പരിേശാധന നട�ത് എ�ാെണ�ം അതിെ� വിവര��ം
അറിയി�േമാ?

കളി�ല��െട നി��ാണ�ിനായി �ക

3116. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� േ�ഡിയ�� നി��ി�ി��്;  അവ
ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തി �കാരമാണ് ��ത േ�ഡിയ��  നി��ി�ി��െത�ം
ഓേരാ�ിെ��ം അട�� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) 2015-16  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  കളി�ല��െട നി��ാണ�ിനായി �ക
വകയി��ിയി�െ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?
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െക. എസ്.എഫ്.ഡി.സി സിനിമാശാലക�

3117. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, പി.എ.മാധവ�
,, �ഡി �യിസ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.എഫ്.ഡി.സി.�െട കീഴി�  എ� സിനിമാശാലക�  �വ��ി��െവ�ം
കഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ഈ സിനിമാശാലകളി� നി�� വ�മാനം എ�
വീതെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം ��ത സിനിമാശാലക�  ലാഭ�ിലാേണാ
�വ��ി�ി��ത്;

(സി) സിനിമാശാലക�െട നവീകരണ�ി�ം വി�ലീകരണ�ി�മായി എെ��ാം
പ�തികളാണ് െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി. നട�ിലാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.�െട കീഴി�  �തിയ തീയ��ക�  ആരംഭി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

കലാ�ല��� ചി��� �ദ�ശി�ി�ാ� തീേയ��ക�

3118. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ലം ലഭ�മാ�� ഇട�ളി�  കലാ�ല��� ചി���  �ദ�ശി�ി��തിനായി
തീേയ��ക�  പണി� ന��ം എ� �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�
സം�ാന�് എവിെടെയാെ�യാണ് ഇ�ര�ി� തീേയ��ക� അ�വദി�ി��ത് ;

(ബി) എ� �ലമാണ് ഇ�ര�ി� തീേയ�� ആരംഭി�ാനായി േവ�ത് ;
(സി) ഇ�െന പണി�� തീേയ��ക�െട ഉടമ�ത ആ��ായിരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് അ�വദി�തി� ഏെത�ി�ം തീേയ�റിെ� പണി ആരംഭി�ി�േ�ാ ; റാ�ി
നിേയാജകമ�ല�ി�  എവിെടെയ�ി�ം ഇ�ര�ി�  തീേയ��  ആരംഭി�ാ�
നീ��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി

3119. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, എ.പി.അ����ി
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സാ�ഹിക �തിബ�ത നിലനി��ിെ�ാ�് സ��ം നില�് വ�മാനം വ��ി�ി�വാ�
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അന� സം�ാന�ളിെല ചില �ാ�േ�ാ��് േകാ��േറഷ�ക�
സ�കാര�വ�കരി�കേയാ ��കേയാ െച�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ സംര�ി��തിന് നടപടി

3120. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െയ സംര�ി��തിന് ഈ സ��ാ�  എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ജന�ിന് �േയാജനകരമായ രീതിയി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െയ
സംര�ി��തിന് ഒ� സമ� പഠനം നട��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട വ�മാന�ം െചല�ം

3121. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.  ആ�.ടി.സി �് വ�വകക�, െക�ിട�� ഉ�െ�െട�� െമാ�ം ആ�ി
എ�െയ�ം െമാ�ം കടം ആ�െ��ാം ന��വാ�െ��ം ഇതിനായി �തിമാസം
�തലിന�ി� /പലിശയിന�ി� എ� �ക ന�കി വ�� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിമാസം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട പരസ�യിനം,  വാടക,  ടി��് കള��
മ�വ�മാന�ൾ ഉ�െ�െട�� വ�മാനെമ� എ�ം വിവിധയിന�ളിെല �തിമാസ
െചലവ് എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യാ��ാരി� നി�് െസ�് പിരി�ാ� തീ�മാനി�ത് എ��ത�
എ�ം മാസം േതാ�ം ��തയിന�ി� എ� �ക ലഭി��െവ�ം െസ�് പിരിവിെ�
പക��ക��െ�െട ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട േമ�േനാ��ി�  നട�െ��� െക.�.ആ�.ടി.സി
വിഭാഗ�ി�  നി�ം ലഭി�� മാസവ�മാനം എ�െയ�ം െചലവ് എ�െയ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െക.�.ആ�.ടി.സി വിഭാഗ�ി�  നി�ം െസ�് പിരി�ാ�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �്
അവകാശ�േ�ാ എ�ം അതിനായി പറെ��വി� ഉ�രവിെ� പക��ം ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല ൈ�വ�മാ�െട ഒഴി�ക�

3122. �ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : 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� നിലവി� എ� ൈ�വ�മാ�െട ഒഴി�ക� ഉ�്;
(ബി) 23-8-2012-  � നിലവി� വ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി റിസ�വ് ൈ�വ�മാ�െട റാ�്

ലി�ി�നി�് പി.എസ്.സി എ�േപ��് നിയമന ശിപാ�ശ ന�കിയി��്;  നിയമന
ശിപാ�ശ ന�കിയ എ� േപ��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി നിയമനം ന�കിയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിയമനം ന�കിയി�ിെ��ി� അതിെ� കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�� ഒഴി�കളി� നിയമനം നട��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) നിലവി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� എംപാന� ൈ�വ�മാ�  േജാലി െച��േ�ാ;

എ�ി� ഇ�രം ആ�ക��് പകരം പി.എസ്.സി ലി�ി� നി�് നിയമനം നട�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� ടി��ിന് െസസ്

3123. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�  ടി��ിന് െസസ് ഏ�െ���ിയേശഷം എ� േകാടി
�പയാണ് മാസം അധികമായി ലഭി�ത്;

(ബി) എ� േകാടിയാണ് ല��മി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െസസ് ഏ�െ���ിയതി�േശഷം യാ��ാ�െട എ��ി�  �റ��ായതായി
ക���േ�ാ;  എ�ി�  ����ായതി�  നി�ം എ� ശതമാനം �റ�െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ� പരിഹരി�ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എടത�ാ ഡിേ�ാ െക�ിടം നി��ാണം

3124. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം �ക അ�വദി� എടത�ാ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി
ഡിേ�ാ െക�ിടം നി��ാണ�ിന് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നി��ാണ�ിന് കരാ�കാരന് എ� �ക അ�വദി�െവ�ം ഇനി
ഏെത�ാം വ��ക� ബാ�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത െക�ിട നി��ാണ�ിന് ധനകാര� വ��് �ക അ�വദി�് ത�ി�ം
സമയബ�ിതമായി െക�ിട നി��ാണം ���ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത െക�ിട നി��ാണം എ�് ���ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?
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െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െപ�ഷ� �ടി�ിക

3125. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�� െപ�ഷ�കാ��് ഏത് മാസം വെരയാണ് െപ�ഷ�
ന�കിയി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ടി�ിക എ�് ന�കാനാ�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി പണി�ട�്

3126. �ീ.എളമരം കരീം
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, െജയിംസ് മാത�
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ സംര�ി�ണെമ���െ�െട�� അടിയ�ര ആവശ���
ഉ�യി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എംേ�ായീസ് അേസാസിേയഷ�  (സി.ഐ.ടി.�)

േന�ത��ി�  സ��ാരിന് പണി�ട�് സമര േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ  ;  ��ത
ആവശ��ളിേ��� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ��ത സംഘടനക�മായി സ��ാ�  ഉ�ാ�ിയ ഒ�തീ��് വ�വ�ക�
എെ��ാമായി��  ;  അത് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ  ;  ��ത കാര�ം സമര േനാ�ീസിൽ
ഉൾെപ��ിയി�േ�ാ :

(സി) േനാ�ീസ് ന�കിയവ�മായി ച�� നട�ി ��ം പരിഹരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട സ�ിത ന�ം

3127. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട സ�ിത ന�ം എ� ;

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. നട�� വിവിധ സ��ീ�ക�

3128. �ീ.എം.ഉ��
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
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ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. നട�� വിവിധ സ��ീ�കളി� (ഓ�ഡിനറി, ഫാ�് പാസ��,
��� ഫാ�്, എ�്��്, ��� എ�്��്) ഓേരാ വിഭാഗ�ിെല�ം ബെ�ാ�ി��
�തിമാസ ശരാശരി വ�മാനം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ശരാശരി വ�മാന�ിെല ഏ��റ�ി�ം യാ�ാനിര�ിെല വ�ത�ാസ�ം ത�ി�
എെ��ി�ം ബ��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വിശദവിവരം ന�കാേമാ ;

(സി) �തിദിനം ഓ�േറ�് െച�� എ�്��്,  ���  എ�്��് സ��ീ�കെള�െയ�ം
�തിദിന ശരാശരി വ�മാനം എ�െയ�ം അറിയി�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല സാ��ിക �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് ഫിനാ�ഷ��
ഇ�ഫ�േമഷ� െമേ�ാറാ�ം

3129. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല സാ��ിക �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് ഫിനാ�ഷ��
ഇ�ഫ�േമഷ�  െമേ�ാറാ�ം ത�ാറായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�
സ�ീകരി�ി�� �ട�നടപടിക� എെ��ാം;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ഉ�ായി�� ടി��ിതര
വ�മാന�ിെ� കണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.�ി.സി�െട �ന��ാരണം

3130. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, വ��ല കഹാ�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.�ി.സി.ബ�കളി� യാ� െച�ാ� ജന�െള േ�രി�ി�വാ� എെ��ാം
ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�� പ�തിക��ായി �ന��ാരണ പാേ�ജി�  എെ��ാം കാര���
ഉ�െ���ിയി��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) േകാ��േറഷെ�റ സാ��ിക �തിസ�ി�് പരിഹാരം കാണാ�  ��ത ക��
പ�തിക� എ�മാ�ം �േയാജനെ���ാനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ക�� പ�തിക��ായി എെ��ാം �ാരംഭ നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം ?

ഗതാഗത നിയമ�� .
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3131. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  ഗതാഗത നിയമ��  പാലി�ാെത വാഹനം ഓടി� എ�ത േക�ക�
�തിവ�ഷം രജി�� െച�െ���; വിശദമാ�േമാ;

ക�� ജി�യിെല ജ�റം ബ�ക�

3132. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യി� എ� ജ�റം ബ�ക� ഇേ�ാ� സ��ീസ് നട���് ;
(ബി) പ���  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  ജ�റം ബ�ക�  അ�വദി�ി�േ�ാ  ;

എ�ി� എ� ബ�ക� ; എവിെടെയാെ�യാണ് അവ സ��ീസ് നട��ത് ;
(സി) പ��രി� നി�ം ബം��വിേല�് സ��ീസ് നട�ിെ�ാ�ി�� ��� ഡീല�് ബസ്

സ��ീസ് �നരാരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) ബം��വിേല�� യാ��ാ�െട എ�ം പരിഗണി�് പ��രി�  നി�ം ഒ� എ.സി.
ബസ് സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഇ) പ���  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  ഓ�ൈല�  റിസ�േവഷ�  സൗകര�ം
ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േകാര�ഴ പാല�ിെല �ാഫിക് സി�� ൈല�് സംവിധാനം

3133. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േദശീയപാതയിെല േകാര�ഴ പാല�ി�  �ാപി� �ാഫിക്
സി�� ൈല�് സംവിധാനം ഇേ�ാ� �വ��ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത സി�� ൈല�് തകരാറിലായി�് എ� കാലമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��മായ ഗതാഗത���് അ�ഭവെ��� േകാര�ഴ പാല�ി�  �ാഫിക് സി��
ൈല�് സംവിധാനം �വ��ി�ി�ാ�� എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെല ഓ�ൈലൻ സംവിധാനം .

3134. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ി�  നി�തിക�ം മ�ം ഓ�ൈലനായി അട�ാ��
സംവിധാന�ിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇത് വഴി എെ��ാം ഉേ�ശല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ; വിശദമാ�ാേമാ
;

(സി) ��ത പ�തി�മായി സഹകരി��ത് ആെര�ാമാണ് ;
(ഡി) ��ത പ�തി നി��ഹണ�ിന് ഭരണതല�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

േലാേ�ാ� ബ�ക�

3135. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� ര� വ�ഷ�ി��ി�  എ� �തിയ േലാേ�ാ�  ബ�ക�
നിര�ിലിറ�ിയി��് ; ഇവ സ��ീസ് നട�� ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) കാസ�േകാഡ് ജി�യി�  േലാേ�ാ�  ബ�ക�  സ��ീസ് ആരംഭി�ാ�  ൈവ��ത്
എ�് െകാ�ാണ് ; അതി��ി�േദശം എ� നിലയി�ം പിേ�ാ� ജി� എ� നിലയി�ം
േലാേ�ാ�  ബ�ക�െട കാര��ി�  കാസ�േകാഡിന് ന�കിയ പരിഗണന
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) േലാേ�ാ� ബ�ക�െട സ��ീസ് നട�ി�ിനായി ���ക��് �പം ന�കിയി�േ�ാ ;

��ത ���ക�  െകാ�് എ�ാ�േ�ശി��ത്  ;  ഇതിെ� �വ��നരീതി
വിശദീകരി�ാേമാ ?

പാല�ാട് ജി�യി� എ� ലാഭകരമ�ാ� ബ���ക�

3136. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം  -  പാല�ാട് ��ി�  എ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക�  സ��ീസ്
നട�ിവ���്;

(ബി) പാല�ാട് നി�ം മല�റേ��ം,  േകാഴിേ�ാേ��ം േപാ�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി
ബ�കളി� ഏെത�ാം ബ�ക� യാ�ാേ�ശം അ�ഭവി�� ഒ��ാലം - മല�റം ��് വഴി
തിരി�് വിടാ� കഴി�ം എ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ഒ��ാലം  -  �ീ���രം-കരി�ഴ-ത�നാ�കര എ�ീ �േദശ��  ബ�െ���ി
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് ��് അ�വദി�ണെമ� നിര�രമായ ആവശ�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ ലാഭ�ിലാ�വാ�  ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഇ) നിലവി�  സം�ാന�് ലാഭകരമ�ാ� ��ക�  എ�െയ�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി
കെ��ിയി�േ�ാ;
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(എഫ്) പാല�ാട് ജി�യി� എ� ലാഭകരമ�ാ� ��ക� ഉെ��ാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി
കെ��ിയി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

സം�ാന�് വ��ി�വ�� േറാഡപകട�� .

3137. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി�വ�� േറാഡപകട�� സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

അതി�� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിനായി സ��ാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�ക��ാേയാ ;

(സി) അപകട��  പരമാവധി �റ�വാൻ േവ�ി �വ��ി�� േറാഡ് �ര�ാ
അേതാറി�ി�െട �വ��നം സ��ാ� വിലയി��ക��ാേയാ ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി�് ബജ�് വിഹിതം േവ��
അ�വദി�ക��ാേയാ ; എ�ി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ�
�ക അേതാറി�ി�് ബജ�് വിഹിതമായി അ�വദി�െവ�് ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷം
തിരി�് അ�വദി�െത�, ;െചലവഴി�െത� എ� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായിെല സ��ീ�ക�

3138. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െകാ�ാര�ര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.
ഡിേ�ായി� നി�ം റ�് െച� സ��ീ�ക� ഏെത�ാമാണ്  ;  അതിെ� കാരണ��
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െകാ�ാര�ര ഡിേ�ാ�് എ� �തിയ
ബ�ക� അ�വദി�ി��് ; അവ ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�െ��� ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ഡിേ�ായി�  നി�ം ആരംഭി� �തിയ സ��ീ�ക�
ഏെത�ം അവ ആ�െട ശിപാ�ശ�കാരം ആരംഭിെ��ം അവ�െട �തിദിന ശരാശരി
വ�മാനം എ�െയ�ം െവളിെ���േമാ?

കാ��ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായി�നി�് ഓ�േറ�് െച�� സ��ീ�ക�

3139. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായി�നി�് ഓ�േറ�് െച�� ആെക എ�
ബ�് സ��ീ�കളാ��െത�ം അവ ഓേരാ�ി�ം  2015  ജ�വരി �ത��
മാസ�ളിെല ശരാശരി കള�� എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇതി� 2014  ഒേ�ാബ� ഒ�ി� േശഷം ആരംഭി� സ��ീ�ക� ഏെത�ാമാെണ�ം,
ഇവ ആരംഭി�ത് ഏ� മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി�  സ��ീസ് നി��ലാ�ിയ ��ക�  ഏെത�ാമാെണ�ം
നി��ലാ��തി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സബ് ഡിേ�ാ നിലവി�  വ���ത�  എം.എ�.എ.  ആവശ�െ�� ��കളി�  ബ�ക�
അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  കാരണ��
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഇ) എം.എ�.എ.  ആവശ�െ�� ��കളി�  നിലവി�  സ��ീസ് നട��േ�ാ;  ഇെ��ി�
എ�െകാ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

കിളിമാ�� ഡിേ�ായി� നി�� ഫാ�് പാസ�� ബ�ക�

3140. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി കിളിമാ��  ഡിേ�ായി�  നി�ം ഫാ�് പാസ��  സ��ീസ്
നട�� എ� ബ�ക� ഉെ��ം ഈ ബ�ക� ഏെത�ാം ��കളിലാണ് സ��ീസ്
നട��െത�ം ഓേരാ സ��ീസിേ��ം സമയ�മ�ം സംബ�ി� വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഡിേ�ായി� നി��� ബ�കളി� സമയവിവരം േരഖെ���ാറിെ���ം ബസ്
സ��ീ�ക��് സമയ�ത�തയിെ���ം സംബ�ി� പരാതിക�
��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി എ�് നടപടി സ�ീകരി�ി��്;
വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര-പാരി�ളളി ��ി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.സ��ീസ്

3141. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര-പാരി�ളളി ��ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  േവണാട് സ��ീസ് ആരംഭി�ത്
എ�ാണ്;

(ബി) ദിനം�തി എ� സ��ീ�ക� ��ത ��ി� നട�ിവ��;

(സി) ഓേരാ സ��ീ�ക�െട�ം ശരാശരി �തിദിന വ�മാനം എ�യാണ്;
(ഡി) ��ത സ��ീ�ക�െട കാര��മത�ം �തിദിന വ�മാന വ��നവി�മായി എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�റിയി�േമാ ?

ചാ��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ�െട ഭൗതികസാഹചര�ം െമ�െ���ാൻ നടപടി

3142. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

110 of 115 Saturday 04 July 2015 08:55 PM



(എ) ചാ���  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാ�െട ഭൗതികസാഹചര�ം
െമ�െ���ണെമ�ം ��ത�  വാഹനം ന�കി നിലവി�� സ��ീ�ക�
കാര��മമാ�ണെമ�ം ആവശ�െ��് നിേവദനം ലഭി�ി��േവാെയ�
െവളിെ���േമാ;

(ബി) അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത�ലം െപാ�ജന�� ��ി���ത് പരിഗണി�്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  എ� സ��ീ�കളാണ് ഇവിെടനി�ം ഓ�േറ�് െച��െത�ം ഈ
ആവശ��ിേല�ായി എ� വാഹന�ളാണ് ഇേ�ാ��െത�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) വാഹന��െട �റവ് പരിഹരി�വാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ?

കാ�നടയാ�, െെസ�ി� സവാരി എ�ിവ േ�ാ�ാഹി�ി��

3143. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ി�വ�� വാഹനബാ�ല�ം കാരണം കാ�നടയാ�,  െെസ�ി� സവാരി എ�ിവ
�ര�ിതമ�ാതായി തീ��ിരി��െവ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) വ��ി�വ�� അ�രീ� മലിനീകരണ�ം �ാഫിക് തട���ം ഒഴിവാ��തിന്
കാ�നടയാ�, െെസ�ി� സവാരി എ�ിവ േ�ാ�ാഹി�ി��ത് ഉചിതമായിരി�െമ�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി�  ഇവ േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം പ�തിക�  ആ��ണം
െച�ി�െ��് അറിയി�േമാ ;

(ഡി) പല െപാ�നിര�ക�ം നട�ാതക�ം കാ�നടയാ�േപാ�ം സാധ�മാകാ�വിധം സ�കാര�
വ�ാപാര �ാപന��ം മ�ം െെകേ�റി പാ��ിംഗ് ഏരിയ ആയി
ഉപേയാഗി��തിെനതിെര എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി���് ; വിശദമാ�ാേമാ ?

ആം�ല��ക�െട യാ�ാ ��ം

3144. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആം�ല��ക�െട യാ�ാ ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ജീവ�  ര�ാ�വ��ന��െട ഭാഗമായി േപാ�� വാഹന���് ഗതാഗത
നിയമ�ി� ഇള�ക� അ�വദി�ി�േ�ാ ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ആം�ല�ക�െട യാ�ാ സംബ�ി�് എെ��ി�ം പരി�ാര��  െകാ�വരാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) അമിത േവഗ�ി�  േപായതിന് ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എ�
ആം�ല��ക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ ?
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െപ�മി�ി�ാെത യാ� നട�� സ�കാര� ബ�ക�

3145. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശസാ��ത ��കളി�  െപ�മി�ി�ാെത സ�കാര� ബ�ക�  യാ� നട��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് െക  .എസ്  .ആ൪  .ടി  .സി �മാ�� മ�സര ഓ��ിന് ഇടവ��ക�ം
അപടക�ളിേല�് വഴിെവ�ക�ം െച�ക�ം യാ��ാ��് അപകട ഇ��റ��
േപാ�ം ലഭി�ാ� അവ�വെര ഉ�ാ�� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സ�കാര� ബ�ക�െട െപ�മി�ി�ാ� ��കളിെല യാ��മായി ബ�െ��് സ��ാരിന്
പരാതി ലഭി�ക��ാേയാ  ;ഉെ��ി�  ഏെത�ാം ജി�കളി�  നി�ാണ് പരാതി
ലഭി�െത�ം ഇതി�േമ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വിശദമാ�േമാ?

ക�നാഗ��ിയി� നി�്അ�൪ സം�ാന സ��ീസ്

3146. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി� നി�് അ�൪ സം�ാന സ��ീസ്
�ട�ണെമ� നിര�രമായ ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത സ��ീസ്
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

��നാ�ിേല�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ് സ��ീ�ക�

3147. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാ�ിേല�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ് സ��ീ�ക�  കള��  �റവാെണ�
കാരണ�ാ� റ�് െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എടത�ാ ഡിേ�ായി�  നി�� ���ി-ച��ളം േ� ബസ് കള��  �റവാെണ�
കാരണ�ാ� റ�് െച�ത് �നരാരംഭി��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��നാ�ിേല�� ഏെത�ാം സ��ീ�കളാണ് കള��  �റവാെണ� കാരണ�ാ�ം
ബ�ക� ഇ�ാ�തിനാ�ം നി��ലാ�െ��ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) എടത�ാ ഡിേ�ായി� നി�ം �തിയതായി ഫാ�് പാസ�� ബ�ക� ആരംഭി�േ�ാ�
ഓ�ഡിനറി ബ�ക�  പി�വലി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത് റ�്
െച�് ഫീസിബിലി�ി ലഭ�മായ എടത�ാ ഡിേ�ായി� നി�ം ബ�് സ��ീ�ക� ഭാവിയി�
�മീകരി��തി� േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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ജ�ം ( JNNURM) േലാ �ാ� എ. സി ബ�് സ��ീസ്

3148. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, വ��ല കഹാ�
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാജി�കളി�ം ജ�ം  (  JNNURM)  േലാ �ാ�  എ.  സി ബ�ക�  നിര�ിലിറ��
പ�തി ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േക� സ��ാ� എ� േലാ �ാ� എ. സി ബ�കളാണ് അധികമായി അ�വദി�ി��ത്;
അവ നിര�ിലിറ��തി�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പടി�ാറ�റ - ��ിയാംവയ� ��ി� KSRTC ബ�് സ��ീസ്

3149. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��� നിേയാജക മ�ല�ിെല പടി�ാറ�റ - ��ിയാംവയ� ��ി� KSRTC ബ�്
സ��ീസ് ആരംഭി��� സംബ�ി�് േജ�ാതിസ് ബാലജനസഖ�ം സമ��ി� അേപ�
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേപ�യി�േമ� സാധ�താ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പടി�ാറ�റ  -  ��ിയാംവയ� ��ി�െട  KSRTC ബ�് സ��ീസ് ആരംഭി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ;

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെല എ�േഫാ�്െമ�് നടപടിക� .

3150. �ീ.ടി.എ�. �താപ�
,, എ.പി.അ����ി
,, അ�വ� സാദ�്
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ� വാഹന വ��ി� എ�േഫാ�്െമ�് നടപടിക� ശ�മാ��തിന് എെ��ാം
ക�� പ�തികളാണ് നട�ാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�കളാണ് ഉപേയാഗി�ി��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ��ത വ��ി�  എെ��ാം ശാ�ീകരണ പരിപാടിക�ം അടി�ാന സൗകര���ം
ഇതിനായി ഒ��ക��ായി; വിശദമാ�േമാ;
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(ഡി) എ�േഫാ�്െമ�റ് നടപടികൾ ശ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം േന���
ൈകവരി�ി��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

�ീെപ�ഡ് ഓേ�ാറി� /ടാ�ികൗ��ക�െട നിര�്

3151. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീെപ�ഡ് ഓേ�ാറി�  /ടാ�ി കൗ��ക�െട നിര�് നി�യി� ന�കിയി��ത്
ആരാണ്;ഇ�രം കൗ��ക�െട യാ�ാ�ലി നിര�് ചില �ല�ളിൽ
��തലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംവിധാന�ിെല യാ�ാ നിര�് നി�യി�് ന���തി� േമാേ�ാ�  വാഹന
വ��ിെ�റ അഭി�ായം േതടാ�േ�ാ; ഇെ��ി� േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെ�റ �ടി ��
ഇൗ സംവിധാന�ി� ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ബ�ക�െട െഫയ�  േ�ജ് നി�യി�� മാ�കയി�  കിേലാമീ��  കണ�ാ�ി ഇൗ
സംവിധാന�ിെല യാ�ാനിര�് �ന� നി��യം നട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

ടാ��േലാറി അപകട�� ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

3152. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യി�  ടാ��േലാറി അപകട��  അടി�ടി ഉ�ാ�� �ല��
എവിെടെയാെ�യാണ്;  ��ത �ല�ളി�  അപകട��  ഒഴിവാ��തിനായി
എെ�ാെ� ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) അപകട േമഖലക�  കെ��ി ��ത �ല�ളി�  േറാഡ് വീതി ���തി�ം
ൈ�വ�മാ��് ��റിയി�് ന���തി�ം എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

വിദ�ാ��ിക�െട യാ�ാവാഹന��െട �ര�ിതത�ം

3153. �ീ.�ഡി �യിസ്
,, എ.പി.അ����ി
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ികെള �ളിെല�ി�� േമാേ�ാ� വാഹന��െട �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ�വാ�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഉപേയാഗ േയാഗ�മ�ാ� വാഹന��  േലല�ി�  വാ�ി അ����ണിക�  െച�്
വിദ�ാ��ിക�െട യാ��ായി ഉപേയാഗി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;
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(സി) എ�ി�  ഇ� തട��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാളളാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
04-07-2015

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ
തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം
47(1)].
"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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