
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സേ�ളനം

2015 �ൈല 22, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--255]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 4328 �ത� 4406 വെര
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 4407 �ത� 4456 വെര
ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി : 4457 �ത� 4522 വെര
വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം
വ��മ�ി

: 4523 �ത� 4582 വെര

േദശീയ െപ�ഷ� പ�തി

4328. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െപ�ഷ� പ�തി (NPS) നിലവി� വ� േശഷം പി.എസ്.സി �േഖന നിയമനം ലഭി� എ�
ജീവന�ാരാണ് സ��ാ� സ��ീ�ി� നിലവി��ത്;

(ബി) ഇത് വഴി എ� �പയാണ് സ��ാരിന് െപ�ഷ�  വിഹിതമായി ജീവന�ാ�  അട�ി��ത്;
ഈയിന�ിൽ സ��ാരിെ� വിഹിത�ം �ടി എ� �പയാണ് ഇ�വെര ലഭ�മായത്;

(സി) ��ത �ക ഇേ�ാ� എവിെടയാണ് നിേ�പി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�ഭരണ വ��ിെല വിവിധ ഒഴി�ക�

4329. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�് െപാ�ഭരണ വ��ി�  ഓഫീസ് അ�ഡ�  �ത�  അസി��് വെര ഓേരാ
ത�ികയി�ം നിലവി�� ഒഴി�ക�െട എ�ം ത�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒഴി�ക� വ�� �റ�് അത് നിക��തിന് നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?

�തീ�ിത ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ� നടപടി

4330. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014 െല �തീ�ിത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ� വ�� േമധാവിക��് നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി��കാരം ഓേരാ വ��ം എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ�� െച�; ത�ികക�ം വ��ം തിരി�� കണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ� വ��ക� ഏെത�ാമായി��; ഈ വ��ക�െട േപരി� സ�ീകരി�
നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം റിേ�ാ�� െച� ഒഴി�കളി� എ� േപ��് പി.എസ്.സി നിയമന �പാ�ശ�ം നിയമന�ം
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ന�കി?

തി�വന��രം ജി�യിെല എ�.ഡി.�ാ��് നിയമനം

4331. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015മാ��്  31  ന് കാലാവധി തീ�� തി�വന��രം ജി�യിെല എ�.ഡി.�ാ��്
ത�ികയിേല�� പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ി�  നി�ം ഇതിേനാടകം വിവിധ വിഭാഗ�ളി�നി�ം
ഏെത�ാം റാ�് വെര�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ�ി�െ��
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) 2015 മാ��് 31 വെര വിവിധ വ��കളി� നി�ം എ�.ഡി. �ാ��് ത�ികയിെല എ� ഒഴി�ക�
പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം ആയതി� എ� ഒഴി�കളിേല�് ഇനി�ം പി.എസ്.സി.
അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ�വാ�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ��� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ��തി��
നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാെണ� വ��മാ�േമാ?

സ��ാരിെ� േ�മ�വ��ന��

4332. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നാളി�വെര നട�ിലാ�ിയ േ�മ�വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) അതിനായി േക��ി� നി�് എ� �ക�െട ധനസഹായം ലഭ�മായി ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി)

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

4333. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം
��ം�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  തല�ി�ി താ��ാഫീസ് �േഖന എ� �പ ധനസഹായം
ന�കിയി��്:

(ബി) ഇതി� ചികി�ാ ധനസഹായം അ�വദി�വ�െട എ��ം �ക�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി�  അപകടമരണ�ിന് ധനസഹായം അ�വദി� ആ�ിത�െട എ��ം േപ�വിവര�ം
അവ��് ഒാേരാ����് അ�വദി� �ക�ം വ��മാ�േമാ ?

പി. എസ്. സി. പരീ�കളി� അത�ാ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�െട ഉപേയാഗം

4334. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, െക.�രളീധര�
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.  എസ്.  സി.  നട�� പരീ�ക�െട �ല�നി��യം ��മ�താ��തി�ം േവഗ�ിലാ��തി�ം
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിനായി അത�ാ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�  ഉപേയാഗി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ  ;

വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ;
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(സി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ; വിശദമാ�േമാ?

എൽ.ഡി. ൈട�ി�് ഒഴി�ക�

4335. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളി� എൽ.ഡി. ൈട�ി�് ഒഴി�ക� നിലവി�േ�ാെയ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാതല�ി�ം െഹഡ് ക�ാ�േ��സ് തല�ി�ം ഉ� ഒഴി�ക�െട എ�ം ഇനം തിരി� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�കെള�ാം റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി യിെല അഴിമതി�ം ഉേദ�ാഗാ��ിക� േനരി�� ����ം .

4336. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി എ� ഭരണഘടനാ �ാപന�ിെല െക�കാര��ത�ം അഴിമതി�ം സംബ�ി�്
സം�ാനെ� ഉേദ�ാഗാ��ിക�  േനരി�� ����  സംബ�ി�ം ഇവ�് �� പരിഹാരം
നട�ാ���ല�ം ബ�. ഗവ��� തെ� തനി�ലഭി� പരാതികളിേ�� അേന�ഷണ�ം റിേ�ാ��ം
ആവശ�െ���ത് ഇതി���പ് ഉ�ായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;  ഉെ��ിൽ ഏ�
കാലഘ��ി� ;

(ബി) 2011 �ത� 2015 വെര പി.എസ്.സി �് ലഭി� േക�/സം�ാന ഫ�കളി� വകമാ�ി ചിലവാ�ിയ
�ക എ�െയ� വ��മാ�ാേമാ;  അവ�് സ��ാ�  അ�മതി ലഭി�േവാ എ�ം സ��ാ�
മാനദ��� ലംഘി� പ�തി/പ�തിയിതര വിഹിതം വിനിേയാഗി� േക�ക� ഏെത�ാം എ�ം
വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി 2011 �ത� 2015 വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം ഓ�െെല� പരീ�ാ േക��� എവിെട�ാം
�ട�ി;  എ� എ�ം ഇേ�ാ�  പണി�രയിലാണ്;  ഇവ�േ�ാേരാ�ി�ം �തീ�ി� �ക എ�ത;

െചലവായ �ക എ�ത ; ഓേരാ േക��ിേ�റ�ം പണി നട�ിയവ� ആെര�ാം (�ാപനം) എ�ിവ
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി പരീ��് ഒ� വിദ�ാ��ി�് എ� �പ െചലവാണ് പി.എസ്.സി �െട നിലനി���
പരീ�ാ സ�ദായ�ി��ത് ; ഓ�െെല� ആയാ� പി.എസ്.സി �തീ�ി�� പരീ�ാ െചലവ്
എ� ; ഇേ�ാ� �ട�ിയ ഓ�െെല� േക����് െചലവായ �ക എ� ; പണിക� നട�ിയവ�
ആെര�ാം (ക�നി ഉ�െ�െട ), ��ത േക��ളി� പരീ� എ��വാെന�� ഉേദ�ാഗാ��ി�്
ഉ�ാ�� (പി.എസ്.സി കണ��കാര�� )െചല� എ� ;വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) നിലവിൽ �വ��നമാരംഭി� ഓ�െെല� െസ�റ�കളി� ഒ� ദിവസം എ�ത ഉേദ�ാഗാ��ിക��്
പരീ� എ��വാ� കഴി�ം; മ� �ാപന�െള ഇതിനായി പി.എസ്.സി ഉപേയാഗി��േവാ; ഓേരാ
വ�ഷ�ം ഇതിനായി എ� �ക െചല� വ�ം  ;മ� �ാപന�� വാടക�പേയാഗി��തിന്എ�
െചല� വ�ം ;ഇവ വ��മാ�ക ;

പി.എസ്.സി �െട �വ��നം

4337. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി �െട �വ��നം െമ�െ���ാനായി 2011 �ത� 2015 വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം ലഭി�
േക�സഹായം/സം�ാന സ��ാ� സഹായം എ� എ�ം ഇവ ഏെത�ാം ആവശ����ായി
എ� �ക വീതം ചിലവാ�ി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�ീഷ� 2011 �ത� 2015 വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� പരീ� നട�ി റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�
എ�ം ഓേരാ പരീ�ാ നട�ി�ി�മായി എ� �ക വീതം ചിലവാ�ിെയ��ളള വിശദമായ
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േ��്െമ�റ് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  ക�ീഷെ� സാ��ിക �ിതി എ�ാണ് എ�ം,  എെ��ി�ം അധിക സാ��ിക
സഹായം സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േവാ എ�ം എ�ി� എ�ിനാണ് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സാ��ിക �തിസ�ി കാരണം പരീ�ാ നട�ി�് നി��ിവ�േ��ിവ�ം എ�് പി.എസ്.സി
അറിയി�േവാ;  എ�ി�  പി.എസ്.സി യിെല ഭരണനി��ഹണ�ി�� അഴിമതി�ം
െക�കാര��ത�ം സംബ�ി�് ഒ� നിയമസഭാ സമിതിെയെ�ാ�് അേന�ഷണം നട�േമാ;

(ഇ) 2011 �ത� 2015 വെര ക�ീഷ� �തിവ�ഷം എ� �ക�െട ഏെത�ാം നി��ാണ�വ��ന��
നട�ിയി���ം വാഹന��, ക����  ഉ�െ�െട�ളള ഉപകരണ��  എ�ിവ
വാ�ിയി�െ���ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി യി� വാ�ിയ വിവിധ സാധനസാമ�ികൾ

4338. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി  2011  �ത�  2015  വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം ��തായി എ� കാ�ക�  ഉ�െ�െട
വാഹന��, എ�.ഇ.ഡി ഉ�െ�െട വിവിധയിന�ളി�ളള െടലിവിഷ�ക�, ക����ക�, ലാപ്
േടാ�ക�, െഎ-പാഡ ുക�  വാ�ിയി��്;  ഏ� ക�നി സാധന��  എ� �ക വില�് വാ�ി
എ�ം ഇതിനായി ഓേരാ വ�ഷ�ം ചിലവായ �ക എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2011  �ത�  2015  വെര പി.എസ്.സി ഉപേയാഗി�ി�� ഏെത�ാം ഇനം വാഹന��
(�വ��ന�മമ�ാ�വ  )  േലലം െച� വി� എ�ം അ�വഴി ഓേരാ വ�ഷ�ം ലഭി� �ക എ�ത
എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� കാലയളവി� പി.എസ്.സി വാ�ിയ വാഹന��, എ�.ഇ.ഡി ഉ�െ�െട വിവിധയിനം
െടലിവിഷ�ക�, ക����ക�, ലാപ് േടാ�ക�, െഎപാ�ക�  എ�ിവയി�  പി.എസ്.സി
െചയ�മാ�ം െമ��മാ�ം അവ�െട ഓഫീ�ക�ം ഉപേയാഗി��വ സംബ�ി� വിശദമായ
േ��െമ�റ് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി �െട സാ��ിക േക�/സം�ാന ഫ�് വിനിേയാഗം സംബ�ി�് സി ആ�റ് എ.ജി
ഓ ഡി�കളി�  2011  �ത�  2015  വെര കെ��ിയ �മവി�� വിനിേയാഗ��  എ�് എ�്
വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ക�ം നിയമന�ം

4339. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പി.എസ്.സി എ� റാ�് ലി�ക� �സി�ീകരി�ി��് ;
ത�ിക തിരി�� വിവരം ന��േമാ  ;ഓേരാ റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപെര  01.03.2015 വെര
നിയമി�ി��് ; വ��തിരി�� കണ�് ന��േമാ ;

ബി.എ�.ഒ.മാ�െട �തിഫലം

4340. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013  �ത�  ബി.എ�.ഒ.മാരായി േസവനം അ��ി�� അംഗ�വാടി ജീവന�ാ�
ഉ�െ�െട�ളളവ��് ഇനി�ം �തിഫലം ന�കാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) കള�  ഐഡ�ി�ി കാ�ഡ് ഏ�െ���� �വ��ന�ി�  ഏ�െ��തിേ�തട�ം ബി.എ�.ഒ.

മാ��് ന�കാ�ളള �തിഫലം ഉട� വിതരണം െച�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ശ�ള / െപ�ഷ� പരി�രണം

4341. �ീ.വി.ശിവ���ി
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം േക� ശ�ള  /  െപ�ഷ� പരി�രണ �ല�ത ഉറ�്
വ��ി ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം പരി�രി�െമ� വാ�ാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) േവതന  /  െപ�ഷ� പരി�രണ കാര��ി�� അനി�ിതാവ� ജീവന�ാരി�ം അ��ാപകരി�ം
െപ�ഷ�കാരി�ം ക�� ആശ��ിടയാ�ിയിരി��തായി അറിയാേമാ;  ശ�ള പരി�രണ
ക�ീഷ� റിേ�ാ��ിേ�� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  റിേ�ാ��ിെല �പാ�ശക� െവളിെ���ാേമാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ���ി� അനി�ിതകാലപണി�ട�് േനാ�ീസ് ന�കിയ സംഘടനക�െട �തിനിധിക�മായി
ച�� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

വിവിധ വ��കളിെല താ��ാലിക നിയമനം

4342. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം വിവിധ വ��കളിലായി എ� േപെരയാണ് താ��ാലിക
അടി�ാന�ി� നിയമി�ി�ളളത് ;

(ബി) ഇതി� സ��ാ� �േഖന�ം ഡി�ാ��െമ�ക� �േഖന�ം നിയമനം ലഭി�വ� എ� ;

(സി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന നിയമനം ലഭി�വ� എ� ;

(ഡി) താ��ാലിക നിയമനം ലഭി�വരി� എ� േപെരയാണ് �ിരെ���ിയി�ളളത് ?

ത�ിക മാ�ം വഴി�� എ�.ഡി.സി.നിയമനം

4343. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  ത�ിക മാ�ം വഴി�� എ�.ഡി.സി ലി�ി�  നി�� നിയമനം
ഏ�വെരയായി എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമനം ഉൗ��ിതമാ�ാ� നടപടി

4344. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, െക.�രളീധര�
,, ടി.എ�. �താപ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ിത നിയമനം ഉൗ��ിതമാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;
(ബി) ഇതിനായി ��ത� ത�ികക� ��ി��കാര�ം പരിഗണി�േമാ ;

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

െകാ�ം ജി�യിെല ജനസ��� പരിപാടി
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4345. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി� നട� ജനസ��� പരിപാടിയി� െകാ�ാര�ര താ��ി� നി�ം എ.പി.എ�.
കാ�ഡ് ബി.പി.എ�. കാ�ഡ് ആ��തിന് എ� അേപ�ക� ലഭി� ;

(ബി) ആയതി� എ� അേപ�ക� ബി.പി.എ� വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ി ന�കി ;അവ�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ?

��� ന�മററി ത�ിക

4346. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, �ി.�. ��വിള
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� ��� ന�മററി ത�ികക� ��ി�് ര�ായിരേ�ാളം അംഗപരിമിതെര സ��ാ�
േജാലിയി� �േവശി�ി�തി� േശഷ��ായ സീനിേയാരി�ി, െ�ാേമാഷ�, മ�് സ��ീസ് സംബ�ി�
���� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട ����ം �യാസ��ം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അംഗപരിമിതരായ �തിയ ജീവന�ാ�െട സീനിേയാരി�ി�ം മ�് ആ��ല���ം അടിയ�രമായി
�ന�ാപി�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

േക�ക� പി�വലി��

4347. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.െക.���ത് മാ��
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് നിയമാ��തം എ��� േക�ക�  പി�വലി�ാ�  സ��ാ�
േകാടതിേയാടാവശ�െ���ത് ഏത് നിയമവ�വ�ക�െട�ം മാനദ���െട�ം
അടി�ാന�ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത അധികാരം ��വിനിേയാഗം െച�െ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ��ചീഫ് െസ��റി സി.പി.നായെര വധി�ാ� �മി� േകസ് പി�വലി�ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�്
േകാടതിേയാടാവശ�െ��ക��ായി�േ�ാ  ;  ആ�െട ആവശ��ിേ��, ആ�െട
ശിപാ�ശ�കാരമായി�� ��ത ഉ�രവ് �റെ��വി�െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) വിചാരണ ആരംഭി���െ�െട�� േക�ക� പി�വലി��ത് അധികാര ��വിനിേയാഗമാെണ�
വാദം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  േകസ് പി�വലി�ാ�  �റെ��വി� ഉ�ര�ക�  സംബ�ി� കണ�ക�
വിശദമാ�ാേമാ  ;  വിജില�സ് േക�ക�  പി�വലി�ാ�  �റെ��വി� ഉ�ര�ക�
എ�െയ�റിയി�േമാ?

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാനായി ക�� പ�തിക�
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4348. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, െക.അ�ത�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  സ��ീസിെല ഒഴി�ക�  �ത�മായി പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�  എെ��ാം
ക��പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി �േത�ക േസാ�്െവയ�  സംവിധാനം ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ ;

(സി) ഒഴി�ക�  ഇ-െമയി�  വഴി പി.എസ്.സി.  െയ അറിയി�വാ�ം യഥാസമയം റിേ�ാ��്
െച�ാതിരി��വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�വാ�� സംവിധാനം ഏ�െ���േമാെയ�്
വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി�  ഏെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ാ�േ�ശി��ത്  ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ ?

അ�വി�ര നിേയാജക മ�ല�ി��വ��് ന�ിയ സഹായം

4349. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  ഏ��ം അവസാനമായി നട� �ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടി
�േഖന,  അ�വി�ര നിയമസഭാ നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� വ��ിക��് സഹായം ന�കി
എ�ം, അവ� ഓേരാ���േട�ം േമ�വിലാസ�ം ലഭി� സഹായം എെ���� വിശദാംശ��ം
ലഭ�മാ�േമാ?

െമഡി�� റീ-ഇംേപ�്െമ�് ഇന�ി� െചലവാ�ിയ �ക

4350. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�് നാളി�വെര �ഖ�മ�ി�ം ഓേരാ മ�ിമാ�ം െമഡി��
റീ-ഇംേപ�്െമ�് ഇന�ിലായി എ� �ക വീതം ൈക��ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ഭരണരംഗെ� അഴിമതി �ട�മാ��� സംബ�ി�്.

4351. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണരംഗ��തായി പറയെ��� അഴിമതി �ട�മാ��തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ�േശഷം ൈക�ലി വാ�ിയ�മായി ബ�െ��് എ�
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര േകെസ�� ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) 1/4/2015  �ത�  30/6/15  വെര എ� ഉേദ�ാഗ���് അഴിമതി/  ൈക�ലി േക�കളിൽ െപ�്
സെ��ഷ� ലഭി�ക��ായി ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഭരണരംഗെ� അഴിമതി �ട�മാ�ം എ� �ഖ�ാപനം ല��ം ക�ി� എ� ആേ�പ�ിേ���
നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ ?

ര�ാംഘ� ജനസ��� പരിപാടി- േകാഴിേ�ാട് ജി�

4352. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ഖ�മ�ി�െട ര�ാംഘ� ജനസ��� പരിപാടിയി�  ചികി�ാ ധനസഹായ�മായി ബ�െ��്
േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� നി�ം എ� അേപ�ക� ലഭി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജനസ��� പരിപാടിയി� േകാഴിേ�ാട് ജി�കളി� ലഭി� പരാതികളി� 25000 �പ�് �കളി�
�ക ന�കിയ എ� േക�ക�  ഉ�് എ�് െവളിെ���േമാ;  ഇതിന് സ�ീകരി� മാനദ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എം.എ�.എ. മാ�െട �പാ�ശേയാെടാ�ം ലഭി� അേപ�യിേ�� ഈ സാ��ിക വ�ഷം 25000

�പ�് �കളി� �ക അ�വദി� എ� േക�ക� ഉ�്;
(ഡി) ഈ അ�രം സംബ�ി� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ജനസ��� പരിപാടിയി�ം എം.എ�.എ.  മാ�െട ശിപാ�ശയിേ��ം ലഭി�� ചികി�ാ
ധനസഹായ�ിെ� അേപ�യിേ�� സ�ീകരി�� മാനദ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) സം�ാന�് ഇത് ര�തരം നീതി ��ി��െവ�് ക���േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ�രം �വണത
അവസാനി�ി�് അ�ഹരായ േരാഗിക��് അ�ഹമായ �ക ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ഉ�ര�ക� എം.എ�.എ. മാ��് ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

4353. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��ക� �റെ��വി�� എ�ാ സ��ാ� ഉ�ര�ക�ം എം.എ�.എ. മാ��് ലഭ�മാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� ഏെത�ാം വ��കളി�ം,  വിഭാഗ�ി�ം ഉ�െ��� സ��ാ�
ഉ�ര�കളാണ് എം.എ�.എ. മാ��് ലഭ�മാ��െത�് അറിയി�ാേമാ:

(ബി) ഏെത�ി�ം വിഷയ�ളി�  എം.എ�.എ.മാ�  ഉ�യി��മായി ബ�െ��് ഉ�ാ�� സ��ാ�
ഉ�ര�ക�  ബ�െ�� എം.എ�.എ.മാ��് ന�കണെമ�് ഉ�ര�കേളാ  ,  സ��ല�കേളാ
നിലവി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  ��ത ഉ�ര�ക�  ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;

വ��മാ�േമാ ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട അന�ിതകാല പണി�ട�്

4354. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015  �ൈല  23  �ത�  സ��ാ�  ജീവന�ാ�ം അ��ാപക�ം അന�ിതകാല പണി�ട�്
നട��തിന് ഇടയാ�ിയ സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ?

സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െട സ��ീസ് ച���െട പരി�രണം

4355. �ീ.എ.പി.അ����ി
,, ഐ.സി.ബാല���
,, പി.എ.മാധവ�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െട സ��ീസ് ച��� പരി�രി�ാ�േ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഏെത�ാം സ��ീസ് ച��ളാണ് പരി�രണ�ി� ഉ�െ���ാ�േ�ശി��ത്  ;  വിശദാംശ��
ന�കാേമാ ;

(സി) ജന���് േവ�ി�ളള വിവിധ തര�ി�ളള അവകാശ നിയമ��  �ടി സ��ീസ് ച���െട
പരി�രണ�ി� ഉ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ?
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ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ിെല ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം

4356. �ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി� നട�ാ�ിയ ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാന�ിെ� േപാരാ�ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദവിവരം ന��േമാ ;

(ബി) ��ത േപാരാ�കൾ സമയബ�ിതമായി പരിഹരി�വാ�  സ�ീകരി�� നടപടികെള�റി��
വിവരം ന��േമാ ;

(സി) ��ത സംവിധാന�ി�െട േ�ാസസ് െച��,  ഓേരാ നിേയാജകമ�ല�ിെല�ം
പ�തിക�മായി ബ�െ�� ഫയ�ക�െട വിവരം ജന�തിനിധിക���ടി ലഭി��തി�ളള നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

മ�ിമാ�െട വിേദശ സ�൪ശന�ൾ

4357. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�ം മ� മ�ിമാ�ം നട�ിയ ഓേരാ വിേദശ യാ�ക�െട�ം
ഉേ�ശ�െമ�ായി�െ��ം ഇ��ലം സം�ാന�ിന് എെ�ാെ� േന����ാെയ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?.

മ�ിമാ�െട ഡ�ഹി സ��ശനം

4358. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�് നാളി�വെര �ഖ�മ�ി�ം, ഓേരാ മ�ിമാ�ം എ� തവണ വീതം
ഡ�ഹി സ��ശി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സ��ശന�ിനായി �ഖ�മ�ി�ം,  മ�ിമാ�ം വിമാന�ലിയിന�ി�  എ� �ക
െചലവഴിെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

അ��ാപകനിയമനം

T 4359.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യി�  അ��ാപക�െട ത�ികകളിേല�� പി.  എസ്.  സി.  �െട ഏെതാെ� റാ�്
ലി�കളാണ് നിലവി��ത് ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�കളി� നി�ം എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�ിയി��് ;
(സി) എ�്.എസ്.എ.  േസാഷ���ഡീസ്  (കാ�ഗറി നം.  440/07)  റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ�

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�ിയി��്  ;  ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എേ�ാഴാണ്
അവസാനി�ത് ; വിശദാംശം ന�േമാ ;

(ഡി) 2015 മാ��്  31  വെര�� ഒഴി�ക� കണ�ാ�ി ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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�രിതാശ�ാസനിധി ധനസഹായ വിതരണം- ജന�തിനിധിക��� വില�്

4360. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ചികി�സാ ധനസഹായം അ�വദി��തിനായി ജി�ാ
കള��െട അേന�ഷണ റിേ�ാ��് മ�ല�ിെല എം.എ�.എ. മാ� �േഖന ന���തിന് അ�മതി
നിേഷധി�് ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഈ ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ചികി�സാ സഹായം അ�വദി���മായി ബ�െ��് വിേ�ജ് ഓഫീസ�, തഹസി�ദാ�, കള��
എ�ിവ�െട അേന�ഷണ റിേ�ാ��് എം.എ�.എ. മാ� �േഖന ന���ത് തട�െ���ാനിടയായ
സാഹചര�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) എം.എ�.എ. മാ� �േഖന ജി�ാ കള��െട അേന�ഷണ റിേ�ാ��് സഹിതം ചികി�സാ ധനസഹായ
അേപ�യി� സമ��ി�ി�� രീതി �ട��തിന് അ�വാദം ന��േമാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്?

നാളിേകര�ിെ� വിലയിടി�ം െവളിെ�� ഇറ�മതി�ം

4361. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാളീേകര�ിെ��ം നാളിേകേരാ�����െട�ം വിലയിടിവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ�െട വിലയിടിവ് പരിഹരി��തിനായി �ഖ�മ�ി േക�സ��ാരിന് നിേവദനം ന��കേയാ
�ധാനമ�ി�െട ��യി� ഇ�ാര�ം െകാ�വരികേയാ െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� അടിയ�രമായി സ��ക�ി സംഘം �ഖ�മ�ി�െട േന�ത��ി� �ധാനമ�ിെയ��്
െവളിെ�� ഇറ�മതി നി��ിെവ�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േക��വാ�� അവകാശം സംബ�ി� നിയമം

4362. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക��വാ�� അവകാശം സംബ�ി� നിയമം (ൈറ�് � ഹിയ� ആ�്) നട�ാ�ാ�� തീ�മാനം
പി�വലി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ ?

മ�ിമാ��ം ഉേദ�ാഗ���െമതിെര �ഖ�മ�ി�െട ആ�ീസി� ലഭി� പരാതി

4363. �ീ.എ.െക.ബാല�
,, ജി.�ധാകര�
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

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

(എ) അഴിമതി�ം �മേ��ക�ം േനരി�റിയി�ാ�  �ഖ�മ�ി�െട ആ�ീസി�  സംവിധാനം
ഏ�െ���ിയി��ായി��േവാ  ;  ഈ സംവിധാന�ിെ� �ണഫല�ം �വ��ന �േരാഗതി�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഏെത�ി�ം മ�ിമാേരാ ഉേദ�ാഗ�േരാ അഴിമതി നട�� എ�ാേരാപി�െകാ�്,  ആെര�ി�ം,
��ത വിഷയം �ഖ�മ�ി�െട ��യി�െ���ിയി��ായി��േവാ;  എ�ി�  അതി�േമ�
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) നിലവി� അേന�ഷണം േനരി�� ഏെത�ി�ം മ�ിമാെര �റി�് �ഖ�മ�ി�് േരഖാ�ലേമാ േനരിേ�ാ
ആേ�പ��  ലഭി�ി��ായി��േവാ  ;  എ�ി�  ബ�െ�� അേന�ഷണ ഏജ�സിക��് അവ
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ൈകമാറിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) �ഖ�മ�ി�െട ആ�ീസി�  ഏ�െ���ിയ സംവിധാന�ി�  ലഭി� രഹസ� വിവര��,
ആേരാപണവിേധയരായ മ�ിമാ�േ�ാ ഉേദ�ാഗ��ാ�േ�ാ േചാ��ി െകാ��തായ സംഭവം
ഉ�ായി�േ�ാ ; എ�ി� ഇേത�റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ?

2006 �ത� 2014 വെര�ളള പി.എസ്.സി. നിയമനം

4364. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2006  �ത� 2014  വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� േപെരയാണ് പി.എസ്.സി.  വിവിധ വ��കളി�
നിയമന���ായി ശിപാ�ശ െച�ി��ത്;

(ബി) ഈ കാലയളവി� ഓേരാ വ�ഷ�ം എ�.ഡി.�ാ��്,  ലാ�് േ�ഡ്,  െസ��റിേയ�് അസി��്
ത�ികകളി� എ� േപെര വീതം നിയമന�ിനായി ശിപാ�ശ െച�ി��്;

(സി) 2006 �ത� 2014 വെര സ��ാ� വ��ക� റിേ�ാ�� െച� എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി.യി�
ലഭി�ി��ത്?

സ൪�കലാശാല ക���� അസി��് േ�ഡ് II നിയമനം

4365. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ �ണിേവ�ി�ികളിെല ക���� അസി��് നിയമനം പി.എസ്.സി � വിടാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� അതി� േവ� ഉ�രവിറ�ാ� ത�ാറാ�േമാ ;

(ബി) സമാന ത�ികയായ െസ�േ�റിയ�് ക����  അസി��് േ�ഡ്  II  റാ�് ലി�ി�  നി�ം
�ണിേവ�ി�ി ക���� അസി��് േ�ഡ് II നിയമനം നട�ാ� നടപടിെയ��േമാ?

ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�� േക�ക�ം നടപടിക�ം

4366. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം വ��് അ����മാ�, വ��് െസ��റിമാ�
�തലായ ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�രി�  ആ�െ��ാെമതിെര വിവിധ �����് നടപടിക�
എ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ�രി�  ആെരെയാെ� സ��ീസി�  തിരിെക �േവശി�ി�ി�െ��ം
അവ�െ�തിരായ േക�ക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എെ��ം വ��മാ�േമാ?

െഡപ��ി കള��മാ�െട ഐ.എ.എസ്.

4367. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഡപ��ി കള��മാ�� ഐ.എ.എസ്.  െ�ാേമാഷ�  ന�കി വ�ി�� നിയമ�ിേലാ
വ�വ�കളിേലാ എെ��ി�ം േഭദഗതി വ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇെ��ി�  2014�  ഐ.എ.എസ് െ�ാേമാഷ� അ�ഹരായ െഡപ��ി കള��മാ�� അവസരം
നിേഷധി�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) നിലവി�� സീനിേയാറി�ി ലി�ിെല പി�ാ� വിഭാഗ�ാരായ നാ� സീനിയ�  െഡപ��ി
കള��മാ�െട േപര് േക� സ��ാരി� DOPT� എേ�ാ� സമ��ി�ാ� കഴി�ം ;

(ഡി) നിലവി�  െ�ാേമാഷ�  വഴി നികേ�� ഐ.എ.എസ് േപാ�ക�  ഉേ�ാ  ;  എ�ി�  ��ത

11 of 71 Monday 13 July 2015 07:54 PM



ഉേദ�ാഗ��� അ�ഹത��ായി�ം െ�ാേമാഷ� ൈവകി�ി��ത് എ�െകാ�ാണ് ?

അഖിേല��ാ സ��ീസി�ളള ഉേദ�ാഗ��

4368. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം അഖിേല��ാ സ��ീസി�ളള എ� ഉേദ�ാഗ��
ദീ�ഘകാല അവധിയി� �േവശി�ി�െ��ം അവ� ആെര�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  അഖിേല��ാ സ��ീസി�ളള എ� ഉേദ�ാഗ��ാ�  േക� െഡപ�േ�ഷ�
വാ�ിേ�ാെയ�ം അത് ആെര�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇേത കാലയളവി� അഖിേല��ാസ��ീസി�ളള എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ശി�ണ നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��ം ആ�െ��ാെമതിെര എ�് ശി�ണ നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�ം എ�്
കാരണ�ാലാണ് ശി�ണ നടപടി സ�ീകരി�െത�ം വ��ാ�ാേമാ?

അ�രി� സബ് േകാടതി

T 4369.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�രി� സബ് േകാടതി അ�വദി��തിന് നിലവി� ��ഗണനാ ലി�് നിലവി�േ�ാ; ആയതിെ�
പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ി� സബ് േകാടതിക� �തിയതായി അ�വദി��� സംബ�ി� നിലവി�� ലി�ി�േമ�
നാളി�വെര എ��ി�� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) അ�രി� സബ് േകാടതി അ�വദി��� സംബ�ി�ം അ�ബ� ലി�് �കാര�� �ഗണനാ �മം
ലംഘി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� നടപടി മ�് �ല�ളി� സബ് േകാടതിക� അ�വദി��തി�
േവ�ി എ��ിേ�ാ;

(ഡി) ��ത നടപടി�് കാരണമായ സാഹചര��� വിശദമാ�േമാ?

ആ�ി�ലിെല േകാടതി സ��യ നി��ാണം

4370. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  േകാടതി സ��യ നി��ാണ�ിെ� അ�ബ� പണിക��ായി ഫ�് ലഭ�മാ�ാ�
സമ��ി�ിരി�� ഫയലി�േ�� (File No. 12784 / C4 / Home) എ�നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) േകാടതി സ��യ നി��ാണം എ��ം േവഗം ���ിയാ�വാ� ��ത ഫയലിേ�� അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

തീരേദശ പരിപാലന പ�തി

4371. �ീ.െക.അ�ത�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വ��ല കഹാ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീരേദശ പരിപാലന പ�തി നട�ാ��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ഏെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) എെ��ാം ധനസഹായമാണ് പ�തി നട�ി�ിനായി ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തീരേദശ നിയ�ണ�� �ലം,പ�തി നട�ി�ി� ഉ�ാ�� ��ി��ക� ഒഴിവാ�ാ� എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

പി.എസ്.സി.�് വി� നിയമന��

4372. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം േ�മനിധി േബാ��കളിെല നിയമന�ൾ പി.എസ്.സി.�് വി�ി��്  ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഏെത�ാം �ാപന�ളിെല നിയമനം പി.എസ്.സി.�്
വി�ക��ായി ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) 1.7.2006  �ത�  30.6.2011  വെര�� കാല�് ഏെത�ാം �ാപന�ളിെല നിയമന�ളാണ്
പി.എസ്.സി.�് വി�ത് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

പി.എസ്.സി �െട �തിയ െവബ് ൈസ�ിെ� �വ��നം

4373. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, ടി.എ�. �താപ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി �െട �തിയ െവബ് ൈസ�ിെ� �വ��ന�ിന് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത െവബ് ൈസ�ിെ� �വ��നം ���മായി �ട�ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ ;

(സി) �തിയ െവബ് ൈസ�ിെ� �വ��നം ���മാ���വെര പഴയ െവബ് ൈസ�ിെ� �വ��നം
�ട�േമാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ഉേദ�ാഗാ��ിക��ിടയി�  �തിയ െവബ് ൈസ�ിെന സംബ�ി�� അവേബാധം ��ി�ാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ?

പി.എസ്.സി. വഴി�� നിയമന�ളിെല നിയ�ണം

4374. �ീ.ജി.�ധാകര�
,, എം.ച��
,, െക.�േരഷ് ���്
,, െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� വിവിധ വ��ക�, െപാ�േമഖലാ�ാപന��, �ണിേവ�ി�ിക� �ട�ിയിട�ളി�
പി.എസ്.സി.  വഴി�� നിയമനം നട��തിന് നിലവി�� നിയ�ണ��  എെ��ാമാണ്  ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഒഴി�ക� ഉ�ായി�ം റാ�് ലി�കളി� നി�് നിയമനം നട�ാതിരി��ത് എ�െകാ�ാണ് ;
(സി) പി.എസ്.സി.�െട റാ�് ലി�കളിെല�ാം �ടി എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക� ഉ�െ��ി��് ;
(ഡി) �േമാഷ� ത�ികകളി� യഥാസമയം �േമാഷ� നട�ാതിരി����ലം,  അ�വഴി ഉ�ാകാ��

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ�� െച�ാ� കഴിയാതായി��തായി അറിയാേമാ ;

(ഇ) ആ�ിതനിയമന പ�തി �കാര�� നിയമന���് േവ�ി കാ�ിരി��വ�െട എ�ം
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എ�യാണ് ;
(എഫ്) ത�ികക�  െവ�ി�റ���ലം ഏെത�ി�ം ത�ികകളി�  പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമനം നട�ാ�

കഴിയാെത േപായി�േ�ാ ;

(ജി) ധനകാര� ക�ീഷ� നി�േ�ശെ� �ട��് അധികമായി കെ��ിയ ത�ികക� എ� ?

പി.എസ്.സി.യിെല �മേ��ക�

4375. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  െചയ�മാ�ം െമ��മാ�ം  2011 മാ��് �ത� 2015 മാ��് വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം
ശ�ളം/�ി.എ/ഡി.എ ഇന�ി�  സ�ീകരി� �ക,  യാ�ായിന�ി�ം വാഹനചില�ക��മായി
ചിലവാ�ിയ �ക എ�ിവ എ� എ�് വിശദമാ�േമാ;  ഇവ��് സ��ാ�  നി�യി� ശ�ള
െ�യി�ം മ�ാ��ല���ം എ�ാണ് എ�ം സ��ാ� അ�മതിയി�ാെത ഇവ� ശ�ള െ�യിലി�ം
മ�ാ��ല��ളി�ം മാ�ം വ��ി വാ��േവാ എ�ം വ��മാ�േമാ;  എ�ി� എെ��ാം എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.യിെല ���ം �മവി�� നടപടിക�ം സംബ�ി�് എ� പരാതിക� ലഭി� എ�ം
അതിേ��  എ� നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�ം ഇ�സംബ�ി�് ബ�.  ഗവ���� ലഭി�
പരാതികളി�  ആ�െടെയ�ാം പരാതിക�  ബ�.  ഗവ���  വിശദാേന�ഷണ�ിന് സ��ാരി�
െെകമാറിെയ�ം, ഇവയി� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.യിെല േമാേ�ാ�  വാഹന ഉപേയാഗ�ളിെല �മവി�� നടപടിക�, വിവരാവകാശ
നിയമ��  പാലി��തി�  കാണി�� അനാ� എ�ിവ ��യി�െ��േവാെയ�ം,  ഇ�
സംബ�ി�് എ� പരാതിക� ലഭി� എ�ം എ� നടപടിക� സ�ീകരി� എ�ം എ� പരാതിക�
അേന�ഷണ�ിനായി ബ�ഃ ഗവ�ണ�  സ��ാരി� ന�ി എ�ം അവയി�  എ� നടപടിക�
സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�േമാ?

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

4376. �ീ.വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട്,  ആല�ഴ ജി�കളി�  നിലവി�� എ�. ഡി ൈട�ി�് റാ�് ലി�കളിൽ നി�ം
നാളി�വെര എ� നിയമന�� നട�ി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലി�കളിൽ നി�ം നിയമനം നട��തിന് ഇനി�ം ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�െ�ടാ�െ��
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ��ം േവഗം ��ത ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായിക താര���് നിയമന�ളി� േ�സ് മാ��്

4377. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിക� കായിക താര���് െക.പി.എസ്.സി.  നട�� �ാ�്  III,  �ാ�്  IV  ത�ികകളിെല
നിയമന���് േ�സ് മാ��് ന�കാ�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� ഏെതാെ� കായിക ഇന���ാണ് ഇ�ര�ി� േ�സ് മാ��് ന���ത്;
(സി) ��ത� കായിക ഇന��� �ടി േ�സ് മാ��് അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��് േകരള േ�ാ��സ്

കൗ�സി�  െസ��റി സ��ാരിെ� പരിഗണന�ായി സമ��ി�  No.KSSC/B4/1417datd

06/06/14  െ�ാേ�ാസലി�  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി�  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ?
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എ�്. എസ്. എ , എ�്. എസ്.എസ്.ടി -ഫിസി�്, െകമി�ി, കണ�് വിഷയ�ളിെല നിയമനം

4378. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�്.  എസ്.  എ  ,  എ�്.  എസ്.എസ്.ടി വിഭാഗ�ളി�  ഫിസി�്,  െകമി�ി,  കണ�് എ�ീ
വിഷയ�ളി� പി.എസ്.സി റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ളി�  �നിയ�/സീനിയ�  ഉ�െ�െട,  റിേ�ാ��് െച�െ�� ഒഴി�ക�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ��ത ത�ികകളിേല�് നിലവി�� റാ�് ലി�കളി� നി�ം നിയമനം നട��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) പി.എസ്.സി ഒേര െട�ി� നി�ം എ�്. എസ്.എസ്.ടി �നിയ�-സീനിയ� വിഭാഗ�ളിലായി ര�
ലി�ക� ത�ാറാ��തിന് സ�ീകരി� മാനദ�ം വിശദമാ�േമാ ;

(ഇ) എ�്. എസ്. എ, എ�്. എസ്.എസ്.ടി വിഭാഗ�ളി� നിലവി�� പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ി� നി�ം
��ത ത�ികകളിേല�് നട�ിയ നിയമന��െട വിശദാംശ�� ജനറ� സംവരണ വിഭാഗ��
തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

എ�്.എസ്.എസ്.�ി. (ഹി�ി) ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

4379. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�്.എസ്.എസ്.�ി.  (ഹി�ി  )ത�ിക�െട അൈഡ�സ് ൈവ��തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;ഇേ�ാ� ഈ ത�ികയി� (�നിയ�, സീനിയ�) എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.യി�
റിേ�ാ��് െച�ി��് എ�റിയി�േമാ ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളിേല�് എ�േ��് അൈഡ�സ് അയ�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�് �ന:�മീകരി�വാ� പി.എസ്.സി. ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�േമാ ?

ആ�ിത നിയമനം

4380. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ിത നിയമന�ിന് ��തായി എെ�ാെ� പരി�ാര�� െകാ�വരാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ;
(ബി) ആ�ിതനിയമന�ിനായി ഏത് വ�ഷം വെര അേപ�ി�വ��ാണ് നിയമനം ന�കിയി�ളളത് ?

ഇ��ി ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ ഫിസി�� സയ�സിെ� ഒഴി�ക�

4381. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ ഫിസി��  സയ�സിെ� എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �്
റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ലി�ി� നി�ം നാളി�വെര ന�ിയ നിയമന��െട വിവരം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത ലി�ിെ� കാലാവധി എ�ാണ് തീ��െത�് വ��മാ�േമാ?

ലാ�് േ�ഡ് സ���് നിയമനം

4382. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

15 of 71 Monday 13 July 2015 07:54 PM



(എ) അംഗപരിമിത�െട േജാലി സംവരണം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ലാ�് േ�ഡ് സ���് നിയമന�ിന് െ�ഷ��  റി��െമ�് റാ�് ലി�ക�  എ�ാ ജി�കളി�ം
നിലവി�േ�ാ;

(സി) എറണാ�ളം ജി�യിെല റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ� ഒഴി�കളി�  നിയമനം നട�ിയി��്;  എ�
ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��് ;വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ഡി) സംവരണ വിഹിതം കണ�ാ�ി ��വ� ഒഴി�കളി�ം നിയമനം നട�ാ� അടിയ�രമായി നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) 2004  -  2007  കാലഘ��ിെല ബാ�് േലാഗ് ഒഴി�ക�  �േത�കം കണ�ാ�ി അടിയ�രമായി
നിയമനം നട�േമാ?

േസവനാവകാശ നിയമം

4383. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസവനാവകാശ നിയമ�കാരം എ�ാ സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�ം ഇത് സംബ�ി� േബാ��ക�
�ാപി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത നിയമ�കാരം ഒ�ാം അ�ീ� അധികാരിക�� ഇ�വെര എ� അ�ീ� ലഭി� ;

(സി) ര�ാം അ�ീ� അധികാരിക�� ഇ�വെര എ� അ�ീ� ലഭി�;

(ഡി) നി�ിത ദിവസ���കം േസവനം ന�കാ�തിനാ�  എ� ഉേദ�ാഗ��� ഇ�വെര പിഴ
�മ�ിയി��് ; വ�� തിരി� വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(ഇ) ��ത നിയമ�ി� വ�ാപക �ചരണം ന�കാ� സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ;
(എഫ്) ഓേരാ വ��ം നിയമം ക�ശനമായി നട�ി� വ��� എ�് ഉറ�വ��ാ� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി� വ�� ;

(ജി) പ�ായ�് വ�� ഡയറ��ം നഗരസഭാ ഡയറ��ം േസവനാവകാശ നിയമ�കാരം നട�ിയ
വി�ാപന�ി�  െത� സംഭവി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  െത� തി��ി വി�ാപനം
�ന:�സി�ീകരി�ി�േ�ാ ?

േസവനാവകാശ നിയമം

4384. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസവനാവകാശ നിയമം സം�ാന�് എ�ാ വ��കളി�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�ം നട�ിലാകാ� വ��ക� ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) േസവനാവകാശനിയമ �കാരംഇ�വെരയായി ഓേരാ വ��ി�ം എ� അേപ�കളാണ്
തീ��ാ�ിയത് എ� വ��മാ�േമാ :

(ഡി) ��ത നിയമ�കാരം എ� േപെര വീതം ശി�ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

അസി��് പ�ിക് േ�ാസിക���മാ�െട നിയമനം

4385. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അസി��് പ�ിക് േ�ാസിക���മാ�െട പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവി� വ�െതേ�ാഴാെണ�ം
ലി�ിെ� കാലാവധി എ�് അവസാനി�െമ�ം അറിയി�േമാ;  ��ത ലി�ി�  നി�ം എ�
ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�ിയി�െ��ം എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം
വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) പി.എസ്.സി റാ�് ലി�് നിലവി� വ� േശഷ�ം അസി��് പ�ിക് േ�ാസിക��� ത�ികയി�
താ�ാലിക നിയമനം ലഭി� എ� േപ� �ട���്; റാ�് ലി�ി� ഉ�െ��ി�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��്
നിയമനം ലഭി��തിനായി താ�ാലിക ജീവന�ാെര ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ഡി�ി�് എഡ�േ�ഷ� ഓഫീസ� ത�ികയിേല�ളള നിയമനം

4386. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ഡി�ി�് എഡ�േ�ഷ� ഓഫീസ� ത�ികയി� േനരി�� നിയമന�ിനായി
പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�ളള ഒഴി�ക� എ�;  അത് പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ത്
എ�ാണ്; അതി� എ� എ�ം ലി�് - ബി �് ലഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബ�.  െക എ ടി വിധി �കാരം ��ത ത�ികയിേല�� നിയമന�ിെ� റാ�് പ�ിക
�നഃ�മീകരി���േവാ; എ�ി� എ�ാെണ� വ��മാ�േമാ;

(സി) �നഃ�മീകരി�് �സി�ീകരി� റാ�് പ�ികയി�  നി�ം നിയമന ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത റാ�് പ�ികയിെല ലി�്  -  എ യി� നി�ം നിയമന ശിപാ�ശ ന���തിന് എെ��ി�ം
തട��� ഉേ�ാ; ഉെ��ി� അെത�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത റാ�് പ�ികയിെല ലി�് - എ യി� നി�ം അടിയ�ിരമായി നിയമന ശിപാ�ശ ന���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  പി.എസ്.സി�് േനരി�് തെ� പരിഹരി�ാ�� ���ളി�  യഥാസമയം
നടപടി ഉ�ാകാ�ത് കാരണം നിയമന ശിപാ�ശക� നീ�േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

ദീ�ഘകാലമായി ത�ികക� ഒഴി� കിട�� എ� കാര�ം പരിഗണി�് നിയമന ശിപാ�ശകളിെല
കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അസി��് േലബ� ഓഫീസ� േ�ഡ്-2 ത�ികയിേല�് വിവിധ സംവരണ തത� �കാര�� നിയമനം

4387. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി എസ് സി അസി��് േലബ� ഓഫീസ� േ�ഡ്-2 ത�ികയിേല�് ആദ�മായി നിയമന ശിപാർശ
ന�കിയ തിയതി �തൽ  01/07/2015 തീയതി വെര�� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട എ�ം എ�യാണ്
എ�് വിശദമാ�േമാ ; അെെഡ�സ് ലി�ിെ� പക��് ന��േമാ ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�് ആദ�മായി േനരി�� നിയമനം ന�കിയ തീയതി �ത� 01/07/2015 തീയതി
വെര ഹി� നാടാ� സംവരണ തത��കാര�ം, എസ്.ഐ.�.സി നാടാ� സംവരണ തത� �കാര�ം
നിയമനം ലഭി� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട എ�ം എ�യാണ് എ�് െവളിെ���േമാ  ;  അെെഡ�സ്
ലി�ിെ� പക��് ന��േമാ ;

(സി) ��ത ത�ികയിേല�് നിയമനം ന�കിയേ�ാ� േട� 38, േട� 60 എ�ീ േട�കളി� നിയമനം
ലഭി� ഉേദ�ാഗാ��ികെള സംബ�ി�� േരഖക�െട പക��് ന��േമാ ;

(ഡി) ലാ�്േ�ഡ് ത�ികക�  ഒഴിെക�� പി.എസ്.സി.  നിയമന�ളിൽ ഹി� നാടാ�,
എസ്.ഐ.�.സി. നാടാ�, ഒബിസി, ഈഴവ എ�ീ ക��ണി�ിക��� സംവരണ ശതമാന�ം േട�ം
സംബ�ി� റി�ാ��ക�െട പക��് ന��േമാ ;

(ഇ) അസി��് േലബ� ഓഫീസ� േ�ഡ്-2 ത�ികയിേല�് ആദ�മായി േനരി�� നിയമനം ആരംഭി�
തീയതി �ത�  01/07/2015-� തീയതി വെര ഒ.ബി.സി.,  ഈഴവ എ�ീ ക��ണി�ികളിൽ നി�ം
സംവരണ തത� �കാരം നിയമനം ലഭി� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട എ�ം എ�യാെണ� വിവരം
ന��േമാ ;

(എഫ്) ��ത ത�ികയിേല�് സംവരണ തത�ം �േഖന ഹി� നാടാ�, എസ്.ഐ.�.സി നാടാ�
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ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട �റവ് ഉെ��ി�  അത് നിക�ാൻ നിലവി�� ത�ിക�െട റാ�്
ലി�ി�നി�ം നിയമനം നട��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

�വാസിക��് േവാ�വകാശം

4388. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
,, േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�� തിരെ���ി�  �വാസിക��് േവാ�വകാശം
ന���� സംബ�ി� നയം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളി�� മലയാളിക���ടി േവാ�വകാശം ന�� കാര�ം പരിഗണി��േ�ാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�� തിരെ���ി�  �വാസിക��് േവാ�വകാശം
ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

കര� മാ� ശ��ിയ�് ധനസഹായം ലഭി��തിന് െച�വല�് �ൈബദ, േപരാ� ന�ിയ അേപ�

4389. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�വല�് �ൈബദ,  ച�ി��ാറ,  േപരാ� എ�യാ�െട മക�െട കര�  മാ� ശ��ിയ�്
ധനസഹായം ലഭി��തിന് അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) 599/15/OM(Ind & IT) തീയതി 9/4/15 �കാര�ളള പരാതി�െട നിലവി�ളള �ിതി വിശദമാ�ാേമാ
?

െകാ�ം ജി�യിെല ജനസ��� പരിപാടി

4390. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട  2015  ജനസ��� പരിപാടിയി�  െകാ�ം ജി�യി�  എ� പരാതികളാണ്
തീ��ാ�ിയത്;  ഏെത�ാം ഇന�ി�  എ� �ക �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�് വിതരണം
െച�െത�് അറിയി�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായം

4391. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായ ഉ�രവ് ലഭ�മായി�� എ� േപ��് കാസ�േഗാഡ്
ജി�യി� �ക ന�കാ�െ��് താ��് തിരി�� കണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േഹാ����് താ��ി� പണം ന�കാ��ായ കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ചികി�ാ സഹായധനം

4392. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

18 of 71 Monday 13 July 2015 07:54 PM



(എ) �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ചികി�ാ സഹായധനം അ�വദി�് മാസ��  കഴി�ി�ം
അേപ�ക��് �ക ലഭി�ാ� െെവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� അ��ല നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

4393. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014 ഡിസംബ� ആറാം തീയതി�േശഷം നാളി�വെര �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം
അ�വി�ര നിയമസഭാനിേയാജകമ�ല�ിെല എ� അേപ�ക��് ധനസഹായം ന�കി
എ�ം, അവ� ഓേരാ���േട�ം േേമ�വിലാസ�ം , ഓേരാ����ം ലഭി� �ക എ� വീതെമ�ം,
തീയതിക�  ഏതാെണ�ം,  ഇവ�െ��ാേപ��ം �ടി ആെക ലഭി� �ക എ�യാെണ�ം
വിശദമാ�േമാ?

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

4394. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ചികി� സഹായ�ിനായി അേപ� സമ��ി�്
അ�തെ� ബ�:�ഖ�മ�ി സമയബ�ിതമായി ജി� കല�േറാട് റിേ�ാ��് ആവശ�െ��ക�ം െച�
മാസ��  കഴി�ി�ം കാസ�േഗാഡ് റവന� അധികാരികളി�  നി�ം റിേ�ാ��ക�  എ�ാ�
െെവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  ഉേദ�ാഗ��  കാലതാമസം വ��ിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

വ��മാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം ധന സഹായം

4395. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം എം.എ�.എ.  മാ�  �േഖന,  ചികി�ാ,

അപകടമരണസഹായ���ായി സമ��ി�� അേപ�കളി� കാ�സ� േപാ�� ��തരമായ�ം
ഭാരി�െചലവ് വ���മായ േരാഗ�� ബാധി�വ�െട അേപ�ക�, ജി�ാ കള��മാ�െട റിേ�ാ��്
സഹിതം �ഖ�മ�ി�് സമ��ി��ത് ഒഴിവാ��തിനായി എെ��ി�ം നി�േ�ശ��
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�രം അേപ�ക� എം.എ�.എ. മാ� �േഖന സമ��ി��തിനായി റിേ�ാ��് സഹിതം
അേപ�കെനേയാ ഉ� ബ�വിെനേയാ ഏ�ി��തിന് �ട� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എം.എ�.എ.

മാ�െട ആ�ഖ ക�് സഹിത�� അേപ�കളി�, കള��െട റിേ�ാ��് സഹിതം എം.എ�. എ. മാ�
�േഖന അേപ�ി��തിന് �ട��ം അ�മതി ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചികി�ാസഹായ�ിന് �ീ .�േരഷ് സമ��ി� അേപ�യിേ�� സ�ീകരി� നടപടി

4396. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം ചികി�ാസഹായ�ിന് �ീ.�േരഷ് (�േരഷ് ഭവ�,
േവളാ��ടി,  ആ�ി��  പി.ഒ.)  സമ��ി� അേപ�യിേ��  സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ ;
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(ബി) 1509/15/CM എ� ന�രി� 16.03.15 തീയതിയായി സ�ീകരി� അേപ�യിേ�� അ�വദി� �ക
എ��ം െപെ��് ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ ?

�രിതാശ�ാസ നിധി ധനസഹായം ലഭി��തിനായി �ീമതി വിമല C.U. ന�കിയ അേപ�

4397. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം അപകടമരണ�ിന് ധനസഹായം ലഭി��തിനായി
�ീമതി വിമല C.U. ���ാ�ി� വീട്, െചാ���.പി.ഒ., ��� ജി� (തല�ി�ി താ��് ,െചാ���
വിേ�ജ്  )  ന�കിയ അേപ�യി�  (1-10-2013തീയതിയിെല  32777/DRF/CM/2013ന��
അേപ�)  നാളി�വെരയായി�ം ധനസഹായം ലഭി�ി�ി� എ�� കണ�ിെല��്,  ഇവ�െട
അേപ��െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവ��് �ക അ�വദി� സ��ാ� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ; അ�വദി� �ക കഴിവ�ം
േവഗ�ി� ഇവ��് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

നദീസംേയാജന പ�തി

4398. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നദീസംേയാജന പ�തിക�െട ഭാഗമായി േകരള�ിെല ഏെതാെ� നദികളാണ് ഇതര
സം�ാന�ളിെല നദിക�മായി ��ിയിണ��തിനായി തമി�ാട്,  ക��ാടക സം�ാന
സ��ാ�ക� �മി� വ��ത് ; വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) നദീസംേയാജന പ�തി സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നിലപാട് എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

പറ�ി�ളം ��് ഡാ�ക�െട �ര�

4399. �ീ.എം.ഉ��
,, എ�. ഷം��ീ�
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം ��് ഡാ�ക�െട �ര��െട കാര��ി�  േകരള�ം തമി�ാ�ം ത�ി�  ത��ം
നിലവി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� അ� സംബ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ ;

(സി) ��ത ഡാ�ക�െട �ര� സംബ�ി�് സം�� പരിേശാധന സം�ാനം ആവശ�െ��ി�േ�ാ  ;

ഇ� സംബ�ി� കരാ� വ�വ� വ��മാ�േമാ ?

ഏഴിമല നാവിക അ�ാദമി�േവ�ി �മി ന�കിയവർ�� ന�പരിഹാരം

4400. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏഴിമല നാവിക അ�ാദമി�േവ�ി �മി ന�കിയവരി�  എ� േപ��് ഇനി�ം ന�പരിഹാരം
വിതരണം െച�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാടതി ന�പരിഹാര�ക വ��ി�ി� എ� േപ��് ഇനി�ം �ക വിതരണം െച�ാ�െ��ം
,ആ�െ�ാെ� എ� �ക വീതം വിതരണം െച�ാ�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ക വിതരണം െച��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?
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കേനാലി കനാ� �റിസം സ����്

4401. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റ�് നട� ജനസ��� പരിപാടിയി� ഏെതാ� പ�തികളാണ് �ഖ�മ�ി �ഖ�ാപി�െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരിപാടിയി�  �ഖ�ാപി� കേനാലി കനാ�  �റിസം സ����് യാഥാ���മാ�ാ�
ഇറിേഗഷ�ം �റിസ�ം വ��ക�െട േന�ത��ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് െെകെകാ��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ� സ��ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േ�ാ�് െഡവല�െമ�റ് ഒാഫീസ� ത�ികയിേല�് ൈബ �ാ�സ് ഫ� നിയമനം

4402. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളി�  നി�ം ൈബ�ാ���  �േഖന േ�ാ�് െഡവല�െമ�റ് ഒാഫീസ�
ത�ികയിേല�് പി.  എസ്.  സി  2010-�  അേപ� �ണി�തിെ�റ നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�് ൈബ �ാ��� �േഖന നിയമനം നട��തി�� കാലതാമസ�ി��
കാരണം വ��മാ�േമാ?

�ള�കാട് സ��ീസ് േറാഡ്

4403. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ള�കാട് സ��ീസ് േറാഡ് ���ിക�  ആരംഭി��തിെല കാലതാമ�ം എ�െകാ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിൽ ജന�തിനിധിക�ം,  �േദശവാസിക�ം,  NHAI  ഉേദ�ാഗ��  എ�ിവ�ം
ജി�ാഭരണ�ട�മായി നട�ിയ ച��യിെല തീ�മാന�� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ���ിക� എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ ബാ�ക�െട നിേ�പാ�പാതം

T 4404.�ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ ബാ�ക�െട സം�ാനെ� നിേ�പാ�പാതം സംബ�ി� കഴി�  5 വ�ഷെ�
കണ�ക�  ലഭ�മാ�ാേമാ  ;  േകരള�ിെ� വാ�ാ നിേ�പ അ�പാതം അഖിേല��ാ
ശരാശരിെയ�ാ� ��തലാേണാ ; എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ; ബാ�് വാ�ക��് മതിയായ
േചാദനം ഇ�ാതായിരി��തിെ� കാരണം െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) �വാസി നിേ�പം എ�യാെണ�് ഏ��ം ഒ�വിലെ� കണ�കെള ആധാരമാ�ി വിശദമാ�ാേമാ
?

േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമനം

4405. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േ�ാ��സ് ക�ാ�യി�  ഓേരാ ജി�യി�ം എ�
േ�ാ��സ് താര�െള േജാലി�് എ��ി�െ��് ഓേരാ വ�ഷം തിരി�് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ഇന�ളിലാണ് ��ത േ�ാ��സ് താര�െള നിയമി�ി��െത�് േപര്,  അ��്
സഹിതം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ� ഓേരാ വ�ഷ�ം േജാലി�് എ��� േ�ാ��സ് താര��െട എ�ം തീെര �റവാെണ��
വ�ത വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) വളെര ന� കായിക താര�� േ�ാ��സ് ആ�് െഗയിംസി� സം�ാന�് ഉ�തിനാ� ഇവെര
അന�സം�ാന�ളിേല�് വിടാതിരി�ാ� ഓേരാ െകാ��ം എ��� േ�ാ���കാ�െട എ�ം
��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) സ��ാരിെ� വിവിധ  ഡി�ാ��െമ�കളി�  േ�ാ���കാ��് േജാലി�് അവസരം െകാ��വാ�
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജനസ��� പരിപാടികളി� ലഭി� അേപ�ക�

4406. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനസ��� പരിപാടികളി� �മി ഇ�ാ�വര�് �മി ലഭി�ാ�ം �മ�െട അതിരളവ്, സ�േ� ന��,
ഉടമ�ത �ട�ിയ വിഷയ��  സംബ�ി�ം എ� പരാതിക�  ലഭി�ി��്  ;  അേപ�ക�െട
ഇന�ം എ��ം വ�ഷ�ം ജി�തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളി�  2014-15  കാലയളവ് വെര ലഭി�വയി�  എ�െയ�ം ���മാ�ം മ�്
പരാതികളി�ാ�വിധം പരിഹരി�െ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േച��ല താ��ി�  �മിയി�ാ�വ��് �മി ലഭി��തി�േവ�ി സമ��ി�െ�� അേപ�ക�
എ�യാണ് ; അവയി� �മി വിതരണം െച�് പരിഹരി�െ��വ എ�യാണ്എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ��ായി ആെക ന�കിയ �മി എ�യാണ്  ;  എ� അേപ�ക��ാണ് �മി ന�കിയി��ത്  ;
അവ ഏെത�ാം വിേ��കളിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം

4407. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ി� ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് �േഖന ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്;
(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

ലഹരി വി�� �വ��ന��

4408. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.�രളീധര�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
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,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം എെ��ാം ലഹരി വി�� �വ��ന�ളാണ്
ഉൗ��സ�ലമാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ലഹരി വി�� �വ��ന���് ഇ�ാല�് എ�് �ക അ�വദി�ക��ായി;  വിശദാംശ��
വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഏെത�ാം സംഘടനകെള �േയാജനെ���ി ലഹരി വി�� േബാധവ��രണം
നട�ക��ാെമ�ം വിശദാംശ�� എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) എെ��ാം നിയമനി��ാണ�ളാണ് ഇതി�േവ�ി നട�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ ?

വ�ാജ മദ� കട�്

4409. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ര�് വ�ഷ�ി��ി�  എൈ�സ് െച�് േപാ�കളിെല പരിേശാധനയി�  വ�ാജ മദ�
കട�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓണ സീസ� ��ി� ക�് സം�ാനേ��് ��ത� �ിരി�് അനധി�തമായി എ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�, ഇവ നിയ�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

വനിതാ എൈ�സ് ഗാ��ക�െട ഒഴിവ്

4410. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ി� ഏെത�ാം ഓഫീ�കളിലാണ് വനിതാ എൈ�സ് ഗാ��മാെര നിയമി�ി��ത്
; അവ�െട അ�പാത�ം �ാതിനിധ� ആ�പാത�ം െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) നിലവി� ഓേരാ ജി�യി�ം ഇവ�െട എ� ഒഴി�ക� വീത��് ;
(സി) ഇവയി� ഓേരാ ജി�യിെല�ം പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�� ഒഴി�കെള�യാണ് ;
(ഡി) ഈ ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം നട��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

വ�ാജ വാ�ം വ�ാജമദ�വി�ന�ം ക�ാവ് വി�ന�ം തടയാൻ നടപടി

4411. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് � �ാ�, �ീ �ാ�  ബാ�ക�  ��ിയതി�േശഷം വ�ാജ വാ�ം വ�ാജമദ�വി�ന�ം
ക�ാവ് വി�ന�ം വ��ി� വ��തായ വാ��ക�െട അടി�ാന�ി�  അവ തട��തിന്
എെെ�സ് വ��് എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) വീ�ക� േക�ീകരി�് വ�ാജ മദ� വി�ന റിേ�ാ��് െച�െ��� സാഹചര��ി� ��ത� വനിതാ
എെെ�സ് ഗാ��കെള നിയമി�് െറ��ക�  ഉൗ��ിതെ����തി� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശം ന�േമാ;
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ബിയ� -ൈവ� പാ�ല�ക�

4412. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ മദ�നയം �ഖ�ാപി�േശഷം എ� ബിയ� -ൈവ� പാ�ല�ക� �ട�ിയി��്;
(ബി) ബാ�ക�ം ബിയ�-ൈവ� പാ�ല�ക�ം ത�ി�� വ�ത�ാസം എ�ാണ്;
(സി) ബാ�ക��് ബാധകമായ നിയ�ണ�� ബിയ�-ൈവ� പാ�ല�ക��ം ബാധകമാേണാ;

(ഡി) ബിയ�-ൈവ� പാ�ല�കളി� നി�് സാധന�� വാ��തിെ� �ായപരിധി എ�യാണ്;
(ഇ) ആരാധനാലയ��െട �രപരിധി ഇവ�െട കാര��ി� പരിഗണിേ���േ�ാ?

അ�കാരി �ടി�ിക

4413. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, സി.െക സദാശിവ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�കാരി �ടി�ിക പിരിെ���ാ� ബാ�ി നി�േ�ാ;  ഇതിനായി ഒ��വണ തീ��ാ�� പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� പ�തി�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഡി�ലറിക�, െ��ഡിംഗ് �ണി�ക�, ഫാ�മസ��ി��ക� �ട�ിയവയിൽ നി�് ലഭി�വാ��
�ടി�ിക നിലവി� എ�െയ�റിയി�േമാ;

(സി) ഒ��വണ തീ��ാ�� പ�തിയി�െട ഈ സ��ാ� അ�കാരിക��് ന�കിയ ആ��ല���
വിശദമാ�ാേമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല ഫയ� �ാ�ിംഗ് സംവിധാനം

4414. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ി�  ഫയ�  �ാ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാേ�ാെയ�
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം വഴി എെ��ാം ഉേ�ശല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ആെര�ാമാണ് ഈ സംവിധാന�മായി സഹകരി��ത്  ;ഇതിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം
നടപടിക� എ��ി��് ?

എൈ�സ് വ��ി� ഇ-േപ�െമ�് സംവിധാനം
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4415. �ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, ടി.എ�. �താപ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ി� ഇ-േപ�െമ�് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവകരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇതിനായി സഹകരി��ത് ;
(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��് ?

ബീവേറജസ് വി�നശാലകളിെല േജാലി ഭാരം

4416. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബാ�ക�  അട���ിയതിെ� ഭാഗമായി ബീവേറജസ് വി�നശാലകളി�  മദ�വി�ന
വ��ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� ഭാഗമായി െതാഴിലാളിക��് േജാലി ഭാരം വ��ി�തായി ��യി�െ��ി�െ�ാ;

(സി) േജാലി ഭാരം വ��ി�തിെ� ഭാഗമായി െതാഴിലാളിക� ആെര�ി�ം രാജിെവ�ക��ാേയാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി� എ� േപ� രാജിെവ�െവ�് വ��മാ�ാെമാ?

അഡി�ഡ് � ൈലഫ് പരിപാടി

4417. �ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ി�, 'അഡി�ഡ് � ൈലഫ്' എ� പരിപാടി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) പ�തി�മായി സഹകരി��ത് ആെര�ാമാണ് ;
(ഡി) പ�തി നട�ിലാ��തിനായി എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ ?

ലഹരിവി�� �വ��ന��

4418. �ീ.െക.�രളീധര�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�, ലഹരിവി�� �വ��ന���ായി എെ��ാം ക��പ�തികളാണ്
ആ��ണം െച�ിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇതി�േവ�ി േക��േറഷ� സാ�ഹ��ര�ാ പ�തിക��് �പം ന�കിയി�േ�ാ ;വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ലഹരിവി�� �വ��ന���ം ലഹരി ഉപേഭാഗം �ലം േരാഗികളായവ���� ചികി�സ�ം
എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തികളി� വിഭാവനം െച�ിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തിക� നട�ാ��തിന് ഭരണതല�ി� എെ��ാം സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി�െ��ം
വിശദാംശ�� എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ ?

�റ�ഖ വ��് നട�ാ�ിയ പ�തിക��ളള െചലവ്

4419. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഒാേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം �റ�ഖ വ��്
നട�ാ�ിയ പ�തിക��ായി �ാ�, േനാ��ാ� ഇന�ി� നീ�ിവ� �ക�ം ആയതി�ളള െചല�ം
വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന �റ�ഖ��െട നി��ാണ�ം വികസന�ം

4420. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം മ��ബ�ന �റ�ഖ��െട നി��ാണ�ി�ം വികസന�ി�മാണ്
േക� സഹായ പ�തിക� നിലവി��ത്;

(ബി) ഇേ�ാ�  നട�വ�� പ�തികളി�  േക��ി�  നി�ം ലഭി�/അ�വദി� സഹായ�ിെ�
വിശദാംശ�� പ�തി തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�വെര ഓേരാ പ�തി�ം െചലവായ �ക�ം േക� സഹായമായി ലഭി� �ക�ം എ�െയ�്
വിശദമായി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇേ�ാഴെ� േക�സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഈ പ�തിക��് ലഭി� േക�
സഹായ�ിെ� കണ�് പ�തി തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �തിയ പ�തിക��് േക� സഹായം െവ�ി�റ��തിന് നി�േ�ശ�േ�ാ;  ഈ വിഷയേ�ാ��
സമീപനം സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷെ� ഉ����െട വിപണനം

4421. �ീ.ടി.എ�. �താപ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷെ� �ല�വ��ിത ഉ����െട വിപണന�ിന് �ട�ം
�റി�ി�േ�ാെയ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത� വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ആെര�ാമാണ് ��ത പ�തി�മായി സഹകരി��െത� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ല�വ��ിത ഉ����െട വിപണന�ിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്?

മാരിൈടം ഇ��ി���ക�

4422. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാരിൈടം ഇ��ി���ക� �വ��ി��േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ��ത ഇ��ി���ക� വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്;
(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�ായി േറാഡ് േഷാ

4423. �ീ.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�മായി ബ�െ��് �ംൈബയി� േറാഡ് േഷാ നട�ക��ായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ�ാണ് നട�ിയത്;
(സി) എ�ി�േവ�ിയാണ് ഇത് നട�ിയത്;
(ഡി) ആെര�ാമാണ് സം�ാന ഗവ�െമ�ിെന �തിനിധീകരി�് ��ത പരിപാടിയി� പെ���ത്;
(ഇ) ഗവ�െമ�് �തിനിധികെള �ടാെത ആെര�ാം പരിപാടിയി� പെ���ക��ായി;

(എഫ്) ഇതിെ� സംഘാടന രീതി എ�െനയായി��;

(ജി) ��ത പരിപാടി�െട നട�ി�ിനായി എ� �ക െചലവഴി�ക��ായി;വിശദമാ�ാേമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി നട�ിലാ�ാനാവശ�മായ �ക

T 4424.�ീ.ബി.സത�� : 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 കരാ�  വ�വ�യ�സരി�് ത�ാ�ി� പ�തി�ായി
സ��ാ�  കെ��� െമാ�ം �ക എ�;  ബ�ജ�ി�  പ�തി�ായി വകയി��െ�� �ക
ഏെത�ാം ഇന�ി� എ� വീതം; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി നട�ിലാ�ാനാവശ�മായ �ക ഏെത�ാം നിലയി�  സ��പീ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
ഇെതനിലയി�  ഫ�് സ��പി�െകാ�് പ�തി ���മാ�ം സ��ാർ സ��മായി
വികസി�ിെ���ാൻ ത�ാറാകാതി��തിെ� സാ��ിക കാരണ��  എ�ായി��?

വിശദമാ�ാേമാ;

വിഴി�ം �റ�ഖ�മായി ബ�െ��� ത�ികകളിേല�് നിയമനം
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4425. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം ഇ��നാഷണ�  സീേപാ��് െ�ാ���  കൗ�സി�, രജി��  ന��-T.1144/2011,

കാ�ിരം�ളം.പി.ഒ.,  തി�വന��രം എ� സംഘടനെയ വിഴി�ം �റ�ഖ�മായി ബ�െ���
ത�ികകളിേല�് നിയമനം നട��തിനായി സ��ാ� �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�, �മതലെ���ിയി�െ��വകാശെ��് ടി സംഘടനയിെല ചില ഭാരവാഹിക�
ഉേദ�ാഗാ��ിക��് േജാലി വാ�ാനം ന�കി പണം പിരി��ത് സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇതിെനതിെര എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

േപാ��് മണ� ��ി�്

T 4426.�ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  േപാ��് മണ�  ��ി�ി�  വ�ാപകമായ �മേ��ക�  നട��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) സാധാരണ�ാ�  ഓ�െെലനായി ��് െച�േ�ാ�  കി�ാ� അവ��ം എ�ാ�
ഇ�െ��വ��് യേഥ�ം ��ി�് അ�വദി���മായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ ?

�റ�ഖ�് നി�് ��ജ് െച� മണ�

4427. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
,, േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ഖ�് നി�് ��ജ് െച� മണ�  ഉപേയാഗ�ദമാ��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത മണ� എെ��ാം കാര����് ഉപേയാഗി�ാെമ�ാണ് കെ��ിയിരി��ത് ;
(സി) ഈ മണ� ഉപേയാഗി�് മണ��ാമം പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േകാ�� ഷി�ിംഗ് പ�തി

4428. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, പി.എ.മാധവ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ഖ വ��ി� േകാ�� ഷി�ിംഗ് പ�തി �കാരം ഇ�െസ�ീവ് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്;
(സി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ� �േഖന ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
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(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്?

തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ� വഴി നട�ാ�� പ�തിക�

4429. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരധികാരേമ�േശഷം െെവ�ം നിേയാജക മ�ല�ി�  തീരേദശ വികസന
േകാ��േറഷ� വഴി ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ാ�ിയി��ത്; ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി� ഈ േകാ��േറഷ� വഴി നട�ാ�� പ�തികളി� ���മാ�ം േക�ഫ�്
െചലവഴി�� പ�തിക�  ഏെതാെ�;  േക� സം�ാന ഫ�ക�  �ല�മായി െചലവഴി��
പ�തിക� ഏെതാെ�; വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�ല�ി� ഈ േകാ��േറഷ� വഴി നട�ാ��തിന് അ�മതി ലഭി�ി�ം ഇ�വെര ആരംഭി�ാ�
പ�തിക� ഏെത�ി�ം ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വലിയ�റ കടൽപാലം

4430. �ീ.സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന ജി�യിെല വലിയ�റ പാലം അപകടാവ�യിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ധാരാളം ആ�കൾ ഇേ�ാ�ം കടൽ കാണാ�  അതി�െട സ�രി��െ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ഒ� �ര�ം ഒഴിവാ�ാ�, പാല�ിേല�� �േവശനം തട�് േവലിേയാ േഗേ�ാ അടിയ�രമായി
�ാപി�േമാ ;

(ഡി) കാല�ഴ�ം െച� എ�ാ കട��ാല��െട�ം �ര�ാ സംവിധാന�� പരിേശാധി�ാ� നി�േ�ശം
ന��േമാ ?

ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് വഴി നട�ാ�ാ� നിർേദശി �െ�� മരാമ�് പണിക�

4431. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2010-11, 2011-12, 2012 - 13, 2013-14, 2014-15 വ�ഷ�ളി� ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��്
വഴി നട�ാ�ാ� നിർേദശി �െ�� തി�വന��രം ജി�യിെല മരാമ�് പണിക� ഏെത�ാമാണ്  ;
ഓേരാ�ി�ം നീ�ി വ� �കെയ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പണിക� ഓേരാ�ി�ം ഓേരാവ�ഷം െചലവഴി� �കെയ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2014  -  15  വ�ഷം ഭരണാ�മതി ന�കിയ തീരേദശ േറാ�ക�െട േപ� വിവരം ജി� തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ?

���ാടി മ�ല�ിെല േറാ�ക��് ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��ിെ� ഭരണാ�മതി

4432. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ���ാടി മ�ല�ിെല ഏെതാെ� േറാ�കളാണ് ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��ിെ�
ഭരണാ�മതി�ായി സമ��ി�ി��ത് ; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ േറാ�ക��് ഭരണാ�മതി ന���തി�� നടപടി�മ�� ���ിയായി�േ�ാ ; ഇെ��ി�
ഭരണാ�മതി എ�േ��് ന��വാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

തീരേദശ േറാ�ക�െട നി��ാണം

4433. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, എ.പി.അ����ി
,, വ��ല കഹാ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തീരേദശ േറാ�ക�െട നി��ാണ�ി�� പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്;
(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്?

ഫിഷ് കിേയാ�ക�

4434. �ീ.എസ്.ശർ�
,, െക. ദാസ�
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

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

(എ) ഫിഷ് െമ�ഡ് എ� �ാ�ി�  സം�ാന�ടനീളം  100  ഫിഷ് കിേയാ�ക�  �ാപി�െമ�്
�ഖ�ാപി�ക��ാേയാ ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം �ല�ളിലാണിവ �ാപി�െ��ത്  ;  ഇത് �ാപി��തിനായി ഏെത�ി�ം
സ�കാര� ഏജ�സിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ ; എ�ി� ഇ� സംബ�ി� വ�വ�ക� എെ��ാമാണ് ;

(സി) �ല�വ��ിത മ�� ഉ����  ഏെത�ാം �ല�ളി�  നി�ം ഉ��ാദി�ി�് വിപണനം
ആരംഭി�ി��് ; നാളി�വെര നട�ിയ വി�പന�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ;

(ഡി) ഇതിനായി േക�സ��ാരി�  നി�ം ലഭി� സഹായം എ�െയ�ം വിനിേയാഗി�ത് എ�െയ�ം
വ��മാ�േമാ ?

തണ� പ�തി

4435. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തണ� പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
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(സി) ആെര�ാമാണ് ��ത പ�തി�മായി സഹകരി��ത്;
(ഡി) ��ത പ�തി�ായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്; വിശദമാ�േമാ ?

മ�� സ��ി പ�തി

4436. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫിഷറീസ് വ��ിെ� േന�ത��ി� ആരംഭി� മ�� സ��ി പ�തി�െട ആദിവാസി േമഖലകളിെല
�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് പ�തി നട�വ��ത്;  ആദിവാസി വിഭാഗ�ളള എ�ാ ജി�കളിേല�ം
പ�തി വ�ാപി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) മ�� സ��ി പ�തി ��ത �േദശെ� ആദിവാസി സ�ഹ�ിെ� വ�മാന വ��നവിന്
സഹായി�ി�േ�ാ; വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

മ�� സ��ി പ�തിയിേ�ൽ ജനകീയ ഒാഡി�്

4437. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി�  നട�ാ�ിയ മ�� സ��ി പ�തി�െട ജനകീയ ഒാഡി�് നട��തിന്
തി�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ജനകീയ ഒാഡി�് നട���െകാ�� �േയാജനം എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി�യിെല മ�� സ��ി പ�തി�െട ജനകീയ ഒാഡി�് നട�ി റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ
;എ�ി� ആയതിെ�റ പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

മ�� മാ��� നവീകരണം

4438. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ� മ��മാ���ക�  ഈ വ�ഷം നവീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െവ�ം അവ
ഏെത�ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ; ഇ� സംബ�ി�് വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) മ��മാ���് നവീകരണം സംബ�ി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ�
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മ�� മാ���ക�െട നവീകരണ�ിെ� ഫ�ിംഗ് ഏെതാെ� ഏജ�സിയാണ് ന���ത്എ�ം
ഇതി� സം�ാന സ��ാരിെ� വിഹിതം എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മ�� െതാഴിലാളിക��് വീട് നിർ�ി� ന�വാൻ പ�തി

4439. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ വ�ഷ�ം തി�വന��രം ജി�യി� ഓേരാ മ�� �ാമ�ി�ം
എ� വീ�ക� മ��െതാഴിലാളിക��ായി നിർ�ി� ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�� െതാഴിലാളിക��് വീട് നിർ�ി� ന�വാ�� പ�തികൾ�ായി ഓേരാ വ�ഷ�ം നീ�ിവ�
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�ക എ�െയ�ം െചലവായ �കെയ�െയ�ം പ�തിതിരി�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ പ�തിക��്
േക�വിഹിതമായി ലഭി� �കെയ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മ��-െച�ീ� വി�ക�െട ലഭ�തക് �റവ്

4440. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� �ണേമ��� മ��-െച�ീ� വി�ക� ലഭി�ാ� ��ം പരിഹരി�ാ� എെ��ി�ം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ഫിഷറീസ് വ��് വാടക�് എ�� ജീവ�ര�ാ േബാ�ക�

4441. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� നാ�വ��ളിലായി മ��െ�ാഴിലാളികെള അപകട�ി�  നി�ം ര�ി��തിന് എ�
േബാ�ക� ഫിഷറീസ് വ��് വാടക�് എ�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) വാടക ഇന�ി� ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �പ വീതം െചലവഴി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) കഴി� നാ�വ�ഷ�ി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� അപകട��  ഉ�ാെയ�ം എ� േബാ�ക�
ര�ാ�വ��ന�ളി� പെ���െവ�ം വ��മാ�േമാ ?

പര�� െനേ��ി� �ടിെവ� ടാ�് നിർ�ാണം

4442. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�ാ  - തീരസ��ി  - പര�� ��സി�ാലി�ിയിെല �ടിെവ� പ�തി�് �ലം ലഭ�മായത്
���ി ഭരണാ�മതി ന�കി െനേ��ി� �ടിെവ� ടാ�് നി��ി�ണെമ�് ആവശ�െ��് ന�കിയ
അേപ� (ഫയ� ന�� 2116/C2/13) ഗവ�െമ�ി� ഉേ�ാ;

(ബി) ഈ അേപ�യിേ�� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് നാളി�വെര സ�ീകരി�ി��ത്;
(സി) െനേ��ി� �ടിെവ� ടാ�് നി��ി��തിേല�് തട��� എെ��ി�ം നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�

അവ ഒഴിവാ�ി ടാ�് നി��ാണം ആരംഭി�വാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി കണ�� ലഭി�ാ� െച�ീ� ഫാ�ക�

4443. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.എ.എ ൈലസ��� െച�ീ� ഫാ�ക��് സി.ആ�.ഇസഡ്- െ� േപരി� തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��  െക�ിട ന��  ന�കാ�തിനാ�  ൈവദ�തി കണ��  ലഭി�ാ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ലഭി�ാ��െകാ�് മ�് സം�ാന�ളി�  ഉയ�� നിലയി�  ഉ�പാദനം നട��
എ�-വനാമി േപാ�� െച�ീ�  �ഷി േകരള�ി�  നട�ാ�  സാധി�ാ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ ?
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��� ഫി�ലാ�ിംഗ് െസ��

4444. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ഫി�ലാ�ിംഗ് െസ�റിെ� േശാച�ാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഇത്
പരിഹരി�ാ� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഫി�ലാ�ിംഗ് െസ�റിെ� �വ��നം േലല�ിലാേണാ ന���ത്  ;  2011-2012  �ത�
2014-2015  വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക�ാണ് േലലം ന�കിയെത�ം ആരാണ് േലലം
പിടി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) േലല നടപടിക�  �ാമപ�ായ�ിെന അറിയി�ാ�േ�ാ  ;  േലലം നട�ിെ��ി�  ഇവിെട പകരം
�മീകരണം എ�െനയാണ് ഒ���െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ൈസ�ി�, ���, ��� വാഹനം, െഹവി െവഹി�ി� എ�ിവ�് ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ�റി� ചാ�ജ്
ഈടാ�ാ�േ�ാ ; എ�ി� ഇവ�െട നിരെ��യാണ് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഇവിെട �വ��നേയാഗ�മായ എ� �റിക�  ഉെ��ം ��ത �റിക�  എ�ി�േവ�ിയാണ്
ഉപേയാഗി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ ; �റിക�െട വാടക എ� �പയാണ് ;

(എഫ്) ��ത �റിക� ഇേ�ാ� ആെര�ാണാണ് ൈകവശം വ�ിരി��ത് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ജി) ഇവിെട കാ�ീ�  �വ��നം ആരംഭി�േമാ  ;  ഇതിനായി ��ംബ�ീെയ ഏ�െ���� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ ?

േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം

4445. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���കാല േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം�ലം എെ��ാം േന��ളാണ് ഉ�ാ��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േ�ാളിംഗ് നിേരാധന കാലയളവി�  എ� ട�  മ��ം അധികമായി ഉ��ാദി�ി�െ��ി�െ��്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ?

��നാട് പാേ�ജ്

4446. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാട് പാേ�ജി�െ���ി ഫിഷറീസ് വ��് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ാ��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ ;

(സി) ��നാട് പാേ�ജി�െ���ി അ�ല�ഴ മ�ല�ി� ഫിഷറീസ് വ��് എെ��ാം പ�തിക�
നട�ാ�ിയി��് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഉ�നാട� മ�� ഉ�പാദനം, മാ�കാ മ���ഷിയിട��, നവീന അക�ാക���

4447. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

33 of 71 Monday 13 July 2015 07:54 PM



(എ) ഉ�നാട� മ�� ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തി�ം മാ�കാ മ���ഷിയിട�� �ാപി��തി�ം
നവീന അക�ാ ക��� രീതിക� േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി 2014-15 ബ�ജ�ി� എ� �കയാണ്
നീ�ി വ�ി��ത് ;

(ബി) ഇതി� എ� �ക ഇതിനായി അ�വദി�;എ� �ക െചലവഴി�; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത �ക ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി� പ�തിക� ഏെത�ാം;  ഇനി�ം നട�ിലാ�ാ�വ
ഏെത�ാം ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� തീരേദശ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ േറാ�ക�

4448. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� തീരേദശപ�തിയി� ഉ�െ���ി
എ� േറാ�ക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയെത�് േറാഡ്,  പ�ായ�്/നഗരസഭ,  അട��
�ക, തീയതി തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതി�  എ� ���ിക�  ���ീകരി�െവ�ം ബാ�ി ���ിക�െട നിലവിെല അവ�
എെ��ം ���ി തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ ?

എറണാ�ളെ� വല നി��ാണ ഫാ�റി

4449. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളെ� വല നി��ാണ ഫാ�റിയിെല പഴയ വലനി��ാണ യ��� ഘ�ം ഘ�മായി മാ�ി
�തിയ യ���  �ാപി�ാനായി കഴി� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിേല�് എ� �പയാണ് വകയി��ിയി��ത്; ഇതി� എ� �ക െചലവഴി�ി��്;
ഏെത�ാം ഇനി�ം �ാപി�ാ��് ; വ��മാ�േമാ?

�രിതാശ�ാസ േക��ളിൽ കഴി�� അ�ല�ഴ മ�ല�ിെല മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസം

4450. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കട��ീരം കട�  എ��തിനാ�  വീ�ം �ല�ം ന�െ��് വിവിധ ക�ാ�കളിലായി കഴി��
അ�ല�ഴ മ�ല�ിെല മ��െ�ാഴിലാളികെള �നരധിവസി�ി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത് ;

(ബി) അ�ല�ഴ മ� ല�ിെല ശി�വിഹാ�  വ�ാനം,  കരിനില വികസന ഏജ�സി �റ�ാട്,
എസ്.വി.ഡി.�.പി ��  �റ�ാട്,  െറയി�േവ �റംേപാ�് വ�ാനം,  വാടക വീ�ക�
എ�ിവിട�ളി�  എ� ��ംബ��  വീ�ം �ല�മി�ാെത കഴി��  ;  അവ�െട േപ�ം
േമ�വിലാസ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ക�ാ�് നിവാസിക��് �ാഥമിക കാര�ം നി��ഹി��തിന് ആവശ�മായ സാഹചര�ം ��ി�േമാ ;

ഇവ��് സൗജന� േറഷ� �ട�ം �ടാെത ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േപാള�ായ� കാരണ��ാ�� �തിസ�ി
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4451. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�നാട� കായ�കളി� േപാള�ായ� അടി����ലം മ��െ�ാഴിലാളിക��് മീ�പിടി�ാേനാ,

വ�മിറ�ാേനാ പ�ാ� അവ�യാ��െത�ം ഇ��ലം അവ�െട ജീവിതം
�തിസ�ിയിലാെണ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ജീവിതമാ��ം അട�ക�ം ��ംബ��  പ�ിണിയാ�ക�ം െച�� ��ത സാഹചര��ി�
ഉ�നാട� മ��െ�ാഴിലാളിക��് സാ��ിക സഹായം അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

4452. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�ന വ��ിെ� കീഴി�  �വ��ി�� േകാ��  ഏരിയ ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�
�േഖന എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ഇേ�ാ� നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി��ത്;

(ബി) ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  േകാ��േറഷ�  �േഖന നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�  ഏെതാെ�യാണ്;
��തായി എെ��ി�ം പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

മ��േമഖലയിെല വികസന �വ��ന��

4453. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല മ��േമഖല�െട വികസന�ി�ം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�ി�മായി
2014-15 ബജ�ി� നീ�ിെവ�ി�� 177.40 േകാടി �പയി� എ� �ക ഇ�വെര അ�വദി�െവ�ം
എ� �ക ഇ�വെര െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ �ക ഉപേയാഗി�് മ�� േമഖലയി�  എെ��ാം �വ��ന��  നട�ാനാണ്
തീ�മാനി�ി��ത് ; ഇതി� എെ��ാം ���ിക� നട�ി� വ��ാെത അവേശഷി��െവ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ീഷെന െത�ി�രി�ി�� മാഫിയാ സംഘ��

4454. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ീഷനി�െട കഴി� �� െകാ�����ി� എ� �പ�െട
കട�� എ�തി��വാ� സാധി�ി��് ;

(ബി) സ��ാ�  �റെ��വി�ി�� നിബ�നകളി�  ഉ�െ�ടാ�വ�ം
മ��െ�ാഴിലാളികള�ാ�വ�മായവ�െട കട��, വ�ാജേരഖക�  ചമ�്
എ�തി��ി�ി��തിനായി മ��െ�ാഴിലാളി േമഖലയി�  �വ��ി� വ�� മാഫിയ
സംഘ��െട �വ��ന�െള�റി�േന�ഷി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) കടാശ�ാസ ക�ീഷ�കെള�ം സ��ാരിെന�ം െത�ി�രി�ി�് സ��ാ�  പണം െകാ�യടി��
മാഫിയാ സംഘ��െ�തിെര ലഭി�� പരാതികളിേ��  അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�വാ�
ബ�െ��വ��് നി�േ�ശം ന��േമാ?
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മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഉ�പാദനേബാണസ്

4455. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15 െല സം�ാന ബജ�ി� മ��െ�ാഴിലാളിക��ായി �ഖ�ാപി�, ഉ�ാദന വ��നവി�ം
വ�മാന വ��നവി�മായി ഉ�പാദന േബാണസ് അ�വദി�ാ�ളള പ�തിയിേല�്
വകയി��ിയി�� �കയി� എ� �ക െചലവഴി� ; എ� �ക െചലവഴി�ാനായി ബാ�ി��് ;
വ��മാ�ാേമാ ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��ായി പാ��ിട സ��യം

4456. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിത�ം ഭവനരഹിത�മായ മ�� െതാഴിലാളിക��ായി പാ��ിട സ��യം നി��ി�� പ�തി
ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ��ത സംരംഭ�ി�  �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����തിനായി
ഫിഷറീസ് വ��് അേപ� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി��്;  ഇതി�
െകായിലാ�ി മ�ല�ി� നി�� അേപ�ക� എ�; അേപകഷക�െട േപര്, വിലാസം എ�ിവ
വ��മാ�ി പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഈ വിഷയ�ി�  �ട��് വ�� നടപടിക�  വിശദമാ�ാേമാ;

ആ�െടെയ�ാം അേപ�ക�  ശിപാ�ശ െച�് സ��ാരിേല�് സമ��ി�;  വിശദമായി
വ��മാ�ാേമാ?

ടീം േസാളാ� ക�നിെയ കരി��ികയി�െ���ാ� നടപടി

4457. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടീം േസാളാ�  ക�നിെയ  1956  െല ക�നികാര� നിയമം അ�സരി�്
കരി��ികയി����ിയി�േ�ാ;ഇെ��ി� എ�െകാ�്;

(ബി) സരിത എസ്.നായേര�ം അവ�െട ത�ി�ക��് ��നി�വെര�ം േക� ഏജ�സിക�െട േചാദ�ം
െച�ലി�നി� ര�ി�ാനാണ് ��ത ക�നിെയ കരി��ികയി�െ���ാ�െത� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ത�ി�ിെന�റി�് േക� ക�നികാര� മ�ാലയെ� ര� െകാ�മായി�ം അറിയി�ാ�തിെ�
കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േക� ക�നികാര� മ�ാലയ�ി� കീഴി�  രജി��  െച� ക�നിയാണ് ടീം േസാളാ�  എ�്
അറി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത ക�നിെയ  1956  െല ക�നികാര� നിയമം അ�സരി�് കരി��ികയി�െ���ാ�
ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�ം സ��ി� ഓഫീ�ക�ം
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4458. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�ം സ��ി�  ഓഫീ�ക�ം അ�വദി��തി�� മാനദ���
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  അ�വദി��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) രജി��  െച�� ൈ�ം േക�ക�െട വ��ന�ം വിശാല�ം ജനസാ�തേയറിയ�ം വ��ീയ�ം
രാ��ീയ�മായി െസ�സി�ീവ് ഏരിയയായി കണ�ാ�െ����മായ തീരേദശ േമഖല
ഉ�െ����ം,  േക� സ��കലാശാല�ം േബ��  �റി�് േക��മട�ം �ിതി െച���ം
പരിഗണി�് േഹാ����് േപാലീസ് സ��ി� വിഭജി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക�ാവ് വി�ന സംബ�ി� കാസ�േകാട് ജി�യി� രജി�� െച�ി�� േക�കൾ

4459. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011 � േശഷം ക�ാവ് വി�ന സംബ�ി� എ� േക�കളാണ് കാസ�േകാട് ജി�യി� രജി��
െച�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േക�കളി� ��പ�ം സമ��ി�ി�െ��ം എ� േപെര ശി�ി�ി �െ��ം പറയാേമാ ;

(സി) ജി�യി� �ധാനമാ�ം കാ��ാട് െറയി�േവ േ�ഷ� പരിസര�ളി� വ�ാപകമായി ക�ാവ്
വി�ന നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) �� വിദ�ാ��ികളട�ം ഇതിെ� ഇരകളാ�� എ�ത് പരിഗണി�് ക�ാവ് വി�ന ക�ശനമായി
നിേരാധി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

െഎ. ജി. ടി. െജ. േജാസ് െഎ. പി. എസിെ� േകാ�ിയടി േകസ്

4460. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഎ.  ജി.  ടി.  െജ.  േജാസ് െഎ.  പി.  എസിെ� േകാ�ിയടി�മായി ബ�െ�� വിഷയ�ി�
ആഭ��രവ��് ടിയാെനതിെര േകസ് എ��ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

സമരം െച�വ൪െ�തിെര രജി�� െച� േക�ക�

4461. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�് നാളി�വെര സം�ാന-േക� സ��ാ�ക�െട
നടപടിക�െ�തിെര സമരം െച� വിദ�ാ��ി,  �വജന,  �തിപ� പാ��ി �വ��ക�െ�തിെര
എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് ജി� തിരി�� കണ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ��ത േക�കളിെല�ാം �ടി എ� േപെര �തി േച��ി�െ��ം എ� േപെര റിമാ�്
െച�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ ?

വിേദശ ഫ�് ലഭി�� എൻ ജി ഓ കൾ

37 of 71 Monday 13 July 2015 07:54 PM



4462. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എൻ ജി ഓ ക�െട �വ��ന�� നിരീ�ി�ാ� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഉ�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈയിെട േക�സ��ാ�  രാജ�െ�  9000  േ�ാളം എൻ.ജി.ഓ ക�െട രജിേ�ഷ�  റ�ാ�ിയത്
��യി�  വ�ി�േ�ാ;  സം�ാന�് അംഗീകാരം റ�ാ�ിയ എൻ.ജി  .ഓ കൾ ഉേ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

േ�ഡ് എസ്.െഎ.മാത�വിെനതിെര നടപടി

4463. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം േപാലീസ് േ�ഷനിെല േ�ഡ് എസ്.െഎ.  ആയ �ീ.  മാത� �തി�� �ീകേളാ�ം
െപാ��വ��കേരാ�ം അപമര�ാദയായി െപ�മാ��ത് സംബ�ി� പരാതിക�
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത വ��ിെ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി� ;

(സി) സ�ീകരി�ി�ിെ��ി� ഇേ�ഹ�ിെനതിെര ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ദിേനശ് ബീഡി �ാ�് ഓഫീസ് തീെവ�് നശി�ി� സംഭവം

4464. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െച��ളയി� �ീക� മാ�ം േജാലി െച� വ�� ദിേനശ് ബീഡി �ാ�്
ഓഫീസ് �ട��യായി തീെവ�് നശി�ി� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��ം ആെരെ�യാണ് ഈ േകസിെല
�തിക� എ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ േക�കളി�  ഇ�വെര എ� �തികെള അറ�് െച�ി��്;  എ�േപെര പിടികി�ാ��്;
വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �തിക��് ഏെത�ി�ം രാ�ീയ പാ��ിക�മാേയാ അവ�െട േപാഷകസംഘടനക�മാേയാ
ബ��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ��ത �ാപനം തീെവ�് നശി�ി�ാ�� �തിക�െട �േഢാേ�ശം എ�ാെണ�്
അേന�ഷണ�ി� െവളിവായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?

േ�ഡ് മാഫിയ സംഘ��െ�തിെര നടപടി

4465. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ഡ് മാഫിയ സംഘ�െള അമ�� െച�ാ� സ�ീകരി� ഓ�േറഷ� �േബര േപാ�� പ�തിക�
വ�ാപകമാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) േ�ഡ് മാഫിയ സംഘ�� െച�� വിധ�ി�� ഇ�രം ജനേ�ാഹപരമായ �വ��നം നിയമം
�ലം �ാപി�െ�� പല സഹകരണസംഘ��ം െച�വ��െവ� ആേരാപണം
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��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പല സഹകരണ ബാ�ക�ം സാധാരണ�ാരന് വാ� ന��േ�ാ�  ���റായി വാ�� �ാ�്
െച�് ലീ�ക�, വാ��ാര�  വാ� അട�ാ�  വീ� വ��േ�ാ�  സഹകരണനിയമ�കാര��
നിയമ നടപടിക� സ�ീകരി�ാെത വ�ാജേരഖക� ചമ�് �ക എ�തി െനേഗാഷ�ബി� ഇ��െമ�്
ആ�ിെല വ�വ�കെള ��പേയാഗം െച�് വ�ിെ��് േക�ക�  േകാടതികളി�  ഫയ�
െച�വ��തിെന�റി�േന�ഷി�ാേമാ;

(ഡി) ഒ� സഹകരണ ബാ�് െസ��റി െച�വ�� ഇ�രം നടപടിെ�തിെര കഴി� െകാ�ം ഒ�
ജന�തിനിധി ആഭ��ര ഇ�ലിജ�സ് വിഭാഗ�ിന് െതളി�സഹിതം പരാതി ന�കിയി�േ�ാ; ഈ
പരാതിയിേ�� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികെളെ�ാെ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ?

�ീ �ര�ാ പ�തി

4466. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, വി.പി.സജീ��
,, ഐ.സി.ബാല���
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ീ �ര�ാ പ�തി�് ആഭ��രവ��് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത് ;
(ഡി) ��തപ�തി നട�ാ�ാ� എെ��ാം സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി��് ?

േപാലീസ് കംെ�യി�് അേതാറി�ി

4467. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് കംെ�യി�് അേതാറി�ി �പീ�തമായേശഷം എ� പരാതിക� ലഭി�ി��്  ;  അവയി�
എ�െയ��ി� തീ��ക�പി�ി��് ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ജി�ാ േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ിക�  നിലവി�  വ�െത�ാണ്  ;  അതി�േശഷം ഓേരാ
ജി�യി�ം എ� പരാതിക�  വീതം ലഭി�ി�െ��ം,  എ�െയ�ം തീ��ാ�ിയി�െ��ം
വ��മാ�േമാ ;

(സി) പരാതിക�  തീ�� ക��ി�ാ�  കാലതാമസം വ��ി േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��മാെര
ര�െ����തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�വ�ി�േ�ാ ; ഇ�ാര��ി� ജാ�ത �ല��േമാ ?

ൈസബ� േ�ഷ�ക�

4468. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ൈസബ� േ�ഷ�ക� �വ��ി���്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഈ േ�ഷ�കളിെല�ാം �ടി എ� േക�ക�  രജി��  െച�െ��ി��്;  ഇതി�  18  വയ�ി�
താെഴ�� എ� ��ിക� േകസി� ഉ�െ��ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ?
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ൈസബ� ത�ി�ക�

4469. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പലതരം ത�ി�ക��ം ഇ��െന�് ഉപേയാഗെ����തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ത�ി�ക�  ഫല�ദമായി കെ��വാ�  നിലവി�� േപാലീസ് സംവിധാന�ൾ
െവളിെ���േമാ;

(സി) ൈസബ� ത�ി�ക� തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് പരിഗണനയി��ത്;
(ഡി) ൈസബ�  ത�ി�ക�  തട��തിനായി േപാലീസിെ� ഇ�ലിജ�സ് സംവിധാനം പരി�രി��

കാര��ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ി േക�മാ�ി അനാശാസ� �വ��ന��

4470. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി േക�മായി ഭാര�-ഭ�� വ�മാറ� വ�ാപകമാ��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) േഫസ് ��ി�െടയാണ് സമാന ചി�ാഗതി�� ഇ�ര�ാ�െട �വ��നം നട��ത് എ�
കാര�ം മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(സി) ഇതിെനതിെര എെ��ാം നിയമനടപടി സ�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ ?

ൈസബ� ���ത���

4471. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2010  �തൽ സം�ാന�് രജി��  െച�െ��ി�� ൈസബ�  ���ത���െട കണ�ക�
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വ�ഷ�ം ൈസബ� ���ത��ളി� എ� ശതമാനം വ��നവാണ് േരഖെ����െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈസബ� ���ത��� അേന�ഷി�വാ�ം നടപടിക� സ�ീകരി�വാ�ം നിലവി�� ��ാേന�ഷണ
സംവിധാന�� എെ��ാമാണ്?

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് അപകട ഇ�ഷ�റ�സ്

4472. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, പി.എ.മാധവ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് അപകട ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ
;

(ബി) എെ��ാം കാര����ാണ് ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര� ലഭി��ത്; വിശദാംശ�� ന�േമാ;
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(സി) ഇതി�� ധനം എ�െനയാണ് കെ���ത് ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്  ;  വിശദാംശ��
വ��മാ�േമാ ?

ആദിവാസി �മി ത�ി�്

T 4473.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടിയി� ആദിവാസിക�െട �മി കാ�ാടി��നി�േവ�ി�ം മ�ം ത�ിെയ��ത് സംബ�ി�
േക�ക�െട അേന�ഷണ�ിെ� വിശദവിവരം ന�ാേമാ ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി�  എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��്  ;  അവയി�  ഉ�െ��ി�� �തികെള
സംബ�ി� വിശദവിവരം ന�ാേമാ ;

(സി) ആദിവാസി �മി ത�ി�ി�  ഉേദ�ാഗ���ം രാ�ീയ ക�ിക���� പ�ിെന�റി�്
അേന�ഷി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ആദിവാസി �മി ത�ി�് ���ി� സംഭവി�ി�� വീ�കെള��ി സമ�മായ അേന�ഷണം നട�േമാ ?

ഇ�ച� വാഹന യാ��ാേരാ�� േപാലീസിെ� സമീപനം

4474. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹന പരിേശാധന�െട േപരി�  ഇ�ച�വാഹന�െള േപാലീസ് പി�ട���ം
അവേഹളി���മായ പരാതിക� ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െഹ�െമ�് ധരി�ാ�തിന് ൈഫ�  ഈടാ��തി� പകരം  ,  ഇ�ച�വാഹന�െള വഴിയി�
തട�് വലിയ വ��ക�  േചർ�് േക�ക�  ചാ��െച���മായി ബ�െ�� പരാതിക�
ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിേ�ൽ എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജന�െള എ�ാവെര�ം ��വാളികളായി കാ�� ഇ�രം രീതികൾ ഒഴിവാ��തി�ം അതിെന
േ�ാ�ാഹി�ി�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െര ക�ശനമായി വില��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നി�ഭയ േകരളം �ര�ിത േകരളം

4475. �ീ.െക.രാധാ���
േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
,, െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�ഭയ േകരളം �ര�ിത േകരളം പ�തി�െട ല��ം എ�ായി��  ;  ല���ം �വ��ന�ം
സാ�ാ��രി�െ��ി�േ�ാെയ� വ��മാ�േമാ ?

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം നാളി�വെര �ീക�െ�തിെര��ായ
അതി�മ�െള�റി�് വിലയി��ിയി�േ�ാ  ;  വിശദാംശ��  െവളിെ���ാേമാ  ;

�ീക�െ�തിെര��ായ അതി�മ��മായി ബ�െ��് രജി��  െച�െ�� േക�ക�െട
�ിതിവിവര�ണ�ക�െട പ�ാ�ല�ി� ��ത പ�തി�െട �വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ�ിയതി� േശഷം �ീധന�ിെ� േപരിൽ �ീക�  െകാ�െ��ി�േണാ

41 of 71 Monday 13 July 2015 07:54 PM



;വിശദമാ�േമാ ?

ക�ാവ് ൈകവശം െവെ�� വ�ാേജന േകസി�െപ��ാ� �ഡാേലാചന നട�ിയ�മായി ബ�െ��
േകസ്

4476. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മംഗലം േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിധിയി�, ക�ാവ് ൈകവശം വെ�� വ�ാേജന
േകസി�െപ��ാ� �ഡാേലാചന നട�ിയ സംഭവ�ി� േകസ് എ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത േകസിെല �തിക� ആെര�ാമാണ്എ�റിയി�േമാ;

(സി) എ� േപെരയാണ് ഈ േകസി� അറ�് െച�ി�ളളത്;
(ഡി) 31704/SSA1/2012/Home  ഫയലി�  േപാലീസ് വ��ി�  നി�ം റിേ�ാ��് ആവശ�െ��െകാ�്

ഏെത�ാം തീയതികളിലാണ് ക�യ�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ� സംബ�ി� റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാലതാമസ�ിന് കാരണെമ�ാണ�്
വശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ��ത േകസ് ൈ�ം��ിന് വിടണെമ� ആവശ�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ജി) എ�ി� ��ത ആവശ��ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ �ര�ാ േസന�െട �വ��നം

4477. �ീ.�ഡി �യിസ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ �ര�ാ േസന�െട �വ��ന�ിന് സം�ാന�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത് ;
(സി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് �േഖന ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(ഡി) ഇത് നട�ാ�ാ� എെ��ാം സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി��് ?

�� അടി� തക�� സംഭവം

4478. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 �� 24 ന് കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല കാ��ാട് ���ാ ഹയ� െസ��റി �� അടി�
തക�� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േക�് രജി��  െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആെരാെ�യാണ് �തികെള�ം
ഏെതാെ� വ��ക� േച��ാണ് േക�് രജി�� െച�ി��െത�ം സംബ�ി� വിശദാം��
അറിയി�ാേമാ;

(സി) േക�ിെല �തിക��് ഏെത�ി�ം രാ�ീയ പാ��ി�മാേയാ അവ�െട േപാഷക സംഘടന�മാേയാ
ബ��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?
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േപാലീസ് വ��ിെല വാഹന��

4479. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസി�  ഇ�ച�വാഹന��  ഉ�െ�െട എ� വാഹന��  നിലവി�െ��ം
ആയതി� എ�െയ�ം �വ��ന�മമാ�െ��ം �വ��നരഹിതമായവ എ�തെയ�ം ഇനം
തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത വാഹനേമാടി�� േപാലീ�േദ�ാഗ��/െെ�വ�മാ� എ�െയ�ം െെല�് /െഹവി േമാേ�ാ�
വാഹന��െട ഉപേയാഗ�ിനായി എ� െെ�വ�മാ� ആവശ��െ��ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) നിലവി� േപാലീസ് വ��ി�, ഇ�ച�വാഹന��െ�െട�ളള വാഹന�ളി� എ� വാഹന���്
ആ�.�ി.ഒ �െട ഫി�്നസ് സ��ിഫി��ം മലിനീകരണ സ��ിഫി���െ��ം ഇ�ാ�വ
എ�െയ�ം ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) േപാലീസ് വ��ിെ�റ വാഹന�ളി�  2011  �ത�  2015  വെര എ� വാഹന��
അപകട�ി�െ��െവ�ം ഫി�്നസ് സ��ിഫി��് ഉ� വാഹന��  എ� അപകട��
ഉ�ാ�ിയി��്,  ഇ�ാ�വ എ� അപകട��  ഉ�ാ�ിയി��്  ;  വ�ഷ�ം ജി��ം തിരി�്
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഇ) േപാലീസ് വ��ി� 15 വ�ഷ�ി� ��തലായ�ം അ�ാ��മായ വാഹന�� എ�  ;  2011-�
േശഷം വാ�ിയ വാഹന�െള�െയ�ം  2011-� േശഷം എ� വാഹന�� േലലം െച�െവ�ം
എ� �ക ഈ വകയി� ലഭി� എ�ം വ��മാ�േമാ ;

(എഫ്) േപാലീസ് വ��ി�  വാഹനം ഓടി�� േപാലീ�കാ�  എ�േപ�  എ�ം അവരി�  യഥാവിധി
സ��ിഫി���വ�  എ�െയ�ം ഇ�ാ�വെര�െയ�ം എ� േപാലീ�കാെര നി�ബ�
േസവന�ിെ�റ ഭാഗമായി ഇ�രം �ല�ളി�  േസവന�ിനായി ഉപേയാഗി��െവ�ം
വ��മാ�േമാ ;

(ജി) േപാലീസ് വാഹന���ാ�� അപകട�ളി� �തിക� ര�െ���ത് പരിേശാധി�ാ� േമാേ�ാ�
വാഹന വ��് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ ?

ആല�ഴ ജി�യി� വ��ി� വ�� േമാഷണം

4480. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി�  േമാഷണം വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഇത് നിയ�ി�ാ�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;

(ബി) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി�  ആല�ഴ ജി�യി�  എ� േമാഷണേ��കളാണ് രജി��
െച�ി��ത് ; ഇതി� എ� േക�കളി� �തികെള പിടി�ടിയി��് ;

(സി) അ�� നിേയാജകമ�ലം എം.എ�.എ �െട വീ�ി� നട� േമാഷണ�മായി ബ�െ�� �തികെള
അറ�് െച�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന�കാേമാ ?

ഉഴ�� േമാനി��ി േജാസഫ് �ര�െ� െകാലപാതകം

4481. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക����ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഉഴ�� പ �ായ�് േമാനി��ി വിേ�ജി� േജാസഫ് �ര��
എ� േബബി�െട െകാലപാതകെ��റി�� േപാലീസ് അേന�ഷണ�ിെ� വിശദാംശ��
െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ഈ െകാലപാതകെ� സംബ�ി�� ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണം ഏ�ഘ��ിലാണ്;  ഈ
അേന�ഷണ�ി�െട യഥാ�� �തികെള കെ��ാ� കഴി�ി�േ�ാ ;

(സി) അേന�ഷണ�ിനായി െ�ഷ�� ടീമിെന നിയമി�ി�േ�ാ  ; ആെരാെ�യാണ് ടീം അംഗ�� എ�ം
അേന�ഷണം ���ീകരി�് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി� അതിെ� �ട� നടപടി�ം
വിശദമാ�േമാ ?

ക�ാ�് േഫാേളാവ� െക.എം. അ��െ�റ ഭാര��് ആ�ിത നിയമനം

4482. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ി� കമാ�റ�റ് ഒാഫീസ്, െക.എ.പി വ� ബ�ാലിയ�, ആ�.വി.�രം, ��� ക�ാ�്
േഫാേളാവ�-374  ആയി േജാലി െച�െകാ�ിരിെ�,  16.12.2013  �  മരണമട� എറണാ�ളം
ജി�യി�, ഏഴാ��ഖം.  പി.ഒ.,  ����  േദശ�് കാലടി വീ�ി�  രാമ�മാേ�ാത മക�  െക.എം.
അ��െ�റ ആ�ിത��് ആ��ല���ം ആ�ിതനിയമന�ം ലഭി��തി�� അേപ�ിയി�
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇെ��ി�  െക.എം.  അ��െ�റ ഭാര��് ആ�ിത നിയമനം നട�ാ�  അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല വിവിധ ��കളി� �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് സംവിധാനം

4483. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ിെല െച�ി�ള�ര എ�്.എസ്,  ഗവ.  േബാ�സ് എ�്.എസ്,  കായം�ളം,
സി.എം.എസ്-  എ�്.എസ് ക�ാനം,  പ�ായ�് എ�്.എസ് പ�ി�� എ�ിവിട�ളി� �ഡ�്
േപാലീസ് േകഡ�് ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

വ��ല ��ാനയിെല �ീനാരായണ �� മ�ിരം ആ�മണം

4484. �ീ.വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല ��ാനയിെല �ീനാരായണ �� മ�ിരം  2014  െസ�ംബ�  21  ഞായറാ� അടി�്
തക��െ�� സംഭവ�ിന് ഉ�രവാദികളായവെര കെ���തിന് ഒ� �േത�ക അേന�ഷണ
സംഘം �പീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�, അേന�ഷണ സംഘ�ി� ഏെത�ാം േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� ഉ�െ��ി��്;  അേന�ഷണ
റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത അ�മ�മായി ബ�െ��് നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�് ഏെത�ാം
സംഘടനക�  �ഖ�മ�ി/ആഭ��രമ�ി/  േപാലീസ് േമധാവി എ�ിവ��് നിേവദനം
ന�കിയി��്;��ത ആവശ��ി�േമ� എ�് നടപടി ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��് ;

(ഡി) േമ�  ആ�മസംഭവ��െട സാഹചര��ി�  അ�ര�ി�� അതി�മ��
ആവ��ി�ാതിരി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ?
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തട�കാെര നിരീ�ി��തിന് സി.സി.ടി.വി. ക�ാമറക�

4485. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തട�കാെര നിരീ�ി��തിന് എെ��ാം ക��പരിപാടികളാണ് ത�ാറാ�ിയിരി��ത്  ;

വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിനായി െസ�കളി�  സി.സി.ടി.വി.  ക�ാമറക�  �ാപി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ  ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(സി) സ��ശകെര�ം തട�കാെര�ം നിരീ�ി�ാ�  എെ��ാം സംവിധാന��  ഇതി�
ഉ�െ���ിയി��് ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ ?

ൈസബ�േഡാം പ�തി

4486. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈസബ�േഡാം പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്;
(ഡി) പ�തി നട�ാ�ാ� എെ��ാം സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി��് ?

റാഗിംഗിന് വിേധയനായ അഹബ് ഇ�ാഹിമിെ� മരണം

4487. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാം��  ആചാര�േപാളിെട�ി�് േകാേളജി�  റാഗിംഗിന് വിേധയനായി ചികി�യിലിരിെ�
10.03.2014 � മരണമട� ചാല�ടി ��റ�ി� വീ�ി� സ�ിദ് ഇ�ാഹിമിെ� മക� അഹബ്
ഇ�ാഹിമിെ� മരണ�ി��രവാദികളായവെര കെ��ി മാ�കാപരമായി
ശി�ി�ണെമ�ാവശ�െ��് അഹബിെ� ര�ിതാ��  സമ��ി� പരാതിയി�  എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എറണാ�ളം സൗ�് േപാലീസ് േ�ഷനി� ൈ�ം ന�� 363/14 ആയി രജി�� െച� േക�ി�
അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ  ;  അേന�ഷണം ഊ��ിതമാ�ാ�
ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

േമാേ�ാ� ൈസ�ി� അപകട��
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T 4488.�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-�  18  വയ�ി� താെഴ�� ��ിക�  േമാേ�ാ�  ൈസ�ി�  ഓടി��ായ എ� വാഹന
അപകട�� ഉ�ായി��്;

(ബി) ഈ അപകട�ളി� എ�േപ� മരണെ��ി��്; എ�േപ��് മാരകമായി പരി� പ�ിയി��്;
(സി) സം�ാനെ� ഹയ� െസ��റി തലം വെര�� ��കളി� േമാേ�ാ� േപാലീസ് വ��്, വാഹന

വ��്എ�ിവ�െട േന�ത��ി�  വാഹന അപകട�െള�ം �ാഫിക് നിയമ�െള�ം
അപകട�ളിെല ജീവഹാനിെയ�ം �റി�് േബാധവ��രണം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല േറാഡപകട��

4489. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� കഴി� 6 മാസ�ിനിടയി� എ� േറാഡപകട�� സംഭവി�ി��് ;
(ബി) ഇതി� എ�േപ� മരണെ��ക��ായി ;
(സി) േറാഡപകട�� �റ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് ;
(ഡി) ജി�യിെല േറാഡ് �ര�ാ കൗ�സിേലാ സ��ാേരാ ഇതി�േവ�ി �േത�ക ഫ�്

അ�വദി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ?

േപാലീസി� ഗേവഷണ�ി�ം വികസന�ി�മായി �േത�ക ടീം

4490. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, �ഡി �യിസ്
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസി� ഗേവഷണ�ി�ം വികസന�ി�മായി �േത�ക ടീ�ക� �പവ��രി��േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി��് ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല വികസന പ�തിക�

4491. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ആഭ��ര വ��് െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�
നട�ിലാ�ിയി�� വികസന പ�തിക�/���ിക� എെ��ാം  ;  ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി�
�ക എ� ; ബ�െ�� ഉ�ര�ക�െട പക��് സഹിതം വ��മാ�ാേമാ ?

ഓ�േറഷ� �േബര
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4492. �ീ.എളമരം കരീം
,, എം. ഹംസ
,, പി.െക.��ദാസ�
,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�ഡ്/വ�ി�ലിശ�ാ�  ഇേ�ാ�ം �വ��ി�വ��തായി അറിയാേമാ  ;  വാ�
ആവശ��ാ��് ഇ�ര�ാെര ആ�യിേ��ിവ��ത് എ�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഓ�േറഷ� �േബര�െട ഭാഗമായി �ഖ�ാപി� ഋണ��ി പ�തി തിക� പരാജയമായി�� എ�
ആേ�പം ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ:

(സി) ഓ�േറഷ�  �േബര�െട ഭാഗമായി ��ംബ�ീ�ം സഹകരണ സംഘ��ം വഴി വാ�ാ
ആ��ല���  നിറേവ�ാ�  കഴി�� നിലയി�  പലിശ സ�ിഡി �ട��ി�  തെ� ന�കാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) വ�കിട േ�ഡ് പലിശ�ാ�െട സ�ാധീനം �ലം അ�ര�ാ�െ�തിെര പരാതി പറയാ� വാ��ാ�
ഭയെ���തായ ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ ?

ഓ�േറഷ� �േബര

4493. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ� �േബര�െട ഭാഗമായി െകാ�ാര�ര �റ� േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി� നാളി�വെര
എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷ� തിരി�് രജി�� െച� േക�ക�െട എ�ം െവളിെ���േമാ ;

(സി) ��ത േക�കളി�  എ� �തികെള അറ� െച�ി�െ��ം എ� േക�കളി�  ��പ�ം
സമ��ി�ി�െ��ം വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ആയതി�  �തികെള അറ�് െച�ാ�  കഴിയാ� േക�ക�ം ആയതിെ� കാരണ�ം
വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� രജി�� െച� േക�ക�

4494. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല വിവിധ േപാലീസ്
േ�ഷ�കളിലായി എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതി�  വ��ീയസംഘ�ഷ��  ,രാ�ീയ സംഘ�ഷ��  �ീക�െ�തിെര��
ആ�മണ��,പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ��െ�തിെര�� അ�മ��  സംബ�ി�
േക�ക� ; ബാലപീഡനം, ഭവനേഭദനം, കളവ് എ�ീ വിഭാഗ�ളിൽെ�� േക�ക� എ�വീതെമ�
വിശദമാ�േമാ ?

െ�ാഫഷണ� േകാേള�കളിെല �േവശന�ിന് േകാഴവാ��തിെനതിെര നടപടി

4495. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) െ�ാഫഷണ�  േകാേള�കളിെല വിദ�ാ��ി �േവശന�ിന് േകാഴവാ��താ�� റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��തിെ� അടി�ാന�ി�  ഏെത�ാം േകാേള�ക�െട േപരി�  എെ��ാം നടപടി
സ�ീകരി�െവ�് വിവരി�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� �ാഫിക് േപാലീസ് �ണി�്

4496. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി� �ാഫിക് േപാലീസ് �ണി�് 2015 ആഗ�് 15- ന് ��പായി �വ��നം
ആരഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) �ാഫിക് �ണി�് അടിയ�രമായി ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;  നിലവി� �ാഫിക്
�ണി�ിെ� �ിതി വ��മാ�േമാ ?

നഗര�ളി� േപാലീസ് ക�ീഷണേറ�് സംവിധാനം

4497. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നഗര�ളി�  ���മാ�ം ശാ�ീകരി� േപാലീസ് ക�ീഷണേറ�് സംവിധാന�ിന് പ�തി
�പീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) എെ��ാം േക�സഹായമാണ് ഇതിന് ലഭി��െത�് വിശദീകരി�േമാ ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

അന�സം�ാന െതാഴിലാളികൾ�് ഓ�ൈലനായി ഒ��വണ രജിേ�ഷ�

4498. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ���ത���  ഒഴിവാ�ാ�ം ��ം െച�വെര കെ��ാ�ം
െതാഴിലാളിക�  േജാലി�വ���ലെ� േപാലീസ് േ�ഷനി�  ഓ�ൈലനായി ഒ��വണ
നി�ബ�ിത രജിേ�ഷ� നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) രജിേ�ഷ� ഇ�ാ� െതാഴിലാളിെയെകാ�് േജാലി െച�ി�� കരാ�കാ�െ�തിെര ക�ശനമായ
നിയമ നടപടി സ�ീകരി�ാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

നിരപരാധികെള ��വാളികളാ�� നടപടി

4499. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ മാസ�ം ഓേരാ േപാലീസ് േ�ഷനി�ം ഒ� നി�ിത എ�ം െപ�ിേ��ക�  ചാ��്
െച�ിരി�ണെമ�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ, ഇത് എ�ി�േവ�ിയാെണ�് പറയാേമാ ;
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(ബി) ഇ�കാരം േക�ക�  രജി��  െച��തിെ� ഭാഗമായി നിരപരാധിക�െട േപരി�
ക�േ��ക��ാ�� േപാലീസ് നടപടി ��യി�  െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ� സംബ�ി�
നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ഇ�ച�വാഹന�ി�  യാ�െച�� സാധാരണ�ാ�െട േപരി�  ഇ�ാ�
േക��ാ���ം മാന��ാെര അവേഹളി���ം സംബ�ി�് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; ഈ �വണത
അവസാനി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��വിപണനം �ഖാ�ര�� ഗതാഗത തട�ം

4500. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തിരേ�റിയ കായം�ളം െക.പി. േറാഡിെ� വശ�ളി� പതിവായി കിേലാമീ��കേളാളം �രം ഇടവി�്
ഗതാഗത തട�ം ഉ�ാ�� തര�ി� മ��വിപണനം നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഗതാഗത തട�ം ഒഴിവാ��തി�ം െപാ�മാ���ിേല�് മ��വിപണനം മാ��തി�ം ആവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസിെ�റ മ�ഷ�ാവകാശലംഘന �വ��ന��

4501. �ീ.േകാടിേയരി ബാല���
�ീമതി.െക.െക.ലതിക
�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസിെ�റ മ�ഷ�ാവകാശലംഘന �വ��ന�� വ��ി�വ��താ�� േകരള
െെഹേ�ാടതി�െട പരാമ�ശം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ തിെ�റ കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; ക�േ��ക� ഉ�ാ�� േപാലീ�കാെര കെ��ി
ശി�ാ നടപടി സ�ീകരി�ാതിരി��ത് എ�െകാ�ാണ് ?

േദവാലയ�ളി� നട� കവ��ക�

4502. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് എ� േദവാലയ�ളി� കവ�� നട�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) കവ�� നട� ഹി�,  �ി���, ��ിം േദവാലയ��െട ജി�തിരി�� ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ
;േദവാലയ��

(സി) ഇവിട�ളി� നി�ം എ� �പ�െട വ�വകക� കവ��ി��്;
(ഡി) ഇതി� എ�േപെര ശി�ി�ി�െ��ം ��ത േക�കളി� എ�െയ�ം തീ��ായി�െ��ം എ�

േക�ക� അേന�ഷണ�ി� ആെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �സി�മായ കേ�ാട�് ഭഗവതീേ��ം (െവ�് എംജി) 26-5-2015 ന്
കവ�� െച� വിവരം  (ചി�ാരി��  േപാലീസ് േ�ഷ�) ��യി�െ��ി�േ�ാ;  കവ��
നട�ിയവെര പിടി�ടിയി�േ�ാ;  എെ�ാെ� സാധന�ളാണ് കവ�� െച�െത�്
വ��മാ�ാേമാ?
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�െ�ാടി�ാനം േപാലീസ് േ�ഷ� നി��ാണം

4503. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  �െ�ാടി�ാന�് നി��ി�� േപാലീസ് േ�ഷെ�
നി��ാണ നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഈ കാര��ി��ാ�� കാലതാമസം ഇ�ാതാ�വാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

�ീധന�ിെ� േപരി� �ീക��േനെര നട� അതി�മ��

4504. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരധികാരേമ�േശഷം ഇ�വെര സം�ാന�് �ീധന�ിെ� േപരി� �ീക��േനെര
നട� അതി�മ��  സംബ�ി�് എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��് ജി�തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേത�ട��് �ീക� മരണെ�� സംഭവ�� ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ?

ത��േബാ��് േസനാവിഭാഗം

4505. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ത��േബാ��് േസനാവിഭാഗം �പീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത് ;
(ഡി) ഇത് നട�ാ�ാ� എെ��ാം സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി��് ?

ഫാ�്�ാ�് േകാ�െസ��ക�

4506. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീക�െട ����  പരിഹരി��തി�� ഫാ�്�ാ�് േകാ�െസ��ക�
എ�െയ�ം �വ��ി��െ��ം ഇത് ഏെത�ാം �ല�ളിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) എ� വീതം േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�രാണ് ഓേരാ െസ�റി���ത്  ;  ��ത െസ��ക�  വഴി
�ീക��് എെ��ാം േസവന�ളാണ് ലഭ�മാ��ത് ;

(സി) ഇ�വെര േസവന�� ആവശ�െ��െകാ�� എ� േകാ�ക� വീതം ഓേരാ േകാ�െസ��കളി�ം
വ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

ക�ഡിമരണ��
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4507. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശം എ� ക�ഡിമരണ��  റിേ�ാ��് െച�ക��ായി  ;

വാ�ഷിക-ജി�ാടി�ാന�ി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�കളിലാണ് ക�ഡിമരണ�� റിേ�ാ��് െച�െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത മരണ��മായി ബ�െ��് േക�ക�  രജി��  െച�ക��ാേയാ  ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ക�ഡിമരണ��മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ
; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

�ാ�്െമയിലിംഗ് േകസിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി

4508. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��ാന, ബി��ാസ് എ�ീ �ീക� �തികളായ �ാ�്െമയിലിംഗ് േകസിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി
എെ��ം ഈ േക�മായി ബ�െ��് എ� േക�കളാണ് സം�ാന�് രജി��
െച�ി�ളളെത�ം ഇതി� എ� �തിക� ഉ�െ��ി�െ��ം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഈ േകസിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി�െട വിശദാംശ��ം ഈ േകസി� എ� �തിക� അറ�്
െച�െ��ി��് എ�ം ഈ �തിക�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി എെ��ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഈ േകസി�  അറ�െച�െ�� �തികളി�  രാ�ീയ ബ��ളള ഏെത�ി�ം വ��ിക�
ഉ�െ��ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ?

���ത����് ഇരയാ��വ��് ന�പരിഹാരം

4509. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, പി.എ.മാധവ�
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ത����് ഇരയാ��വ��് ന�പരിഹാരം ന��� പ�തി�് സം�ാന�് �ട�ം
�റി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി��്?

�ാ��നാലയ�ളിെല ആ�മണം

4510. �ീ.എം.എ.േബബി
,, ബി.സത��
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ഏെത�ി�ം �ാ��നാലയ�ളി�  �ാ��ന നട��ത് േപാലീസ്
വില�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) വിശ�ാസിക��് �ാ��ന ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമാെണ�ിരിെ� ആ�ി�ലിെല ഒ�
�ാ��നാലയ�ി�  ആ�.എസ്.എസ്.കാ�  ആ�ധ��മായി െച�് �ാ��ന
തട�െ���ിയ�ം മണ�രി� േപാലീസ് തെ� �ാ��ന തട�െ���ിയ�ം ഇതി� വി��മായ
നടപടികളാെണ�റിയാേമാ ;

(സി) എ�ി�  �ാ��ന തട�െ���ിയ േപാലീ�കാ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ക��ാേയാ ;

(ഡി) ഭരണഘടനാ ധ�ംസന�ിന് േപാലീസ് ��നി���െവ� ആേ�പ�ി�േമ�  നിലപാട്
വ��മാ�ാേമാ ?

�ായ���ിയാകാ� െപ���ിക�െ�തിെര�� അതി�മ��

4511. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�വെര സം�ാന�് �ായ���ിയാകാ�
െപ���ിക�െ�തിെര നട� അതി�മ�� സംബ�ി�് ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) അതി�മ�െള�ട��് ഈ കാലയളവി� എ� െപ���ിക� െകാ�െ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ േക�മായി ബ�െ��് ഇ�വെര അറ�് െച� �തിക�െട എ��ം ഇനി�ം അറ�് െച�ാ�
ബാ�ി��വ�െട എ��ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഈ േക�കളി�  അേന�ഷണം���ിയായവ എ�;  ���ിയാകാ�വ എ�  ;  വിചാരണ
���ിയാ�ിയവ എ�;  ശി�ി�െ�� �തിക�െട എ��ം വി�യ�െ��വ�െട എ��ം എ�;

വ��മാ�ാേമാ ?

�ീക�െ�തിെര�� അ�മ��

4512. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര �ീക�െ�തിെര നട� വിവിധ
അതി�മേ��കളി� ശി�ി�െ�� �തിക�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ േക�കളിെല�ാമായി �തികളായി��വ�െട എ�ം എ�യാണ് ;

പര�� ഫയ�േ�ഷന് വാഹനം

4513. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫയ�  േഫാ�് നവീകരണ�ിെ�റ ഭാഗമായി സം�ാന�് �തിയ വാഹന��  വാ�ി ഫയ�
േ�ഷ�ക��് ന��� നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� മ�ിതല േയാഗ�ിെല തീ�മാന�കാരം
പര�� ഫയ�േ�ഷന് ന�കാെമ�് തീ�മാനെമ�� വാഹനം എ��ം െപെ��് ലഭ�മാ�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി�ര ചാ�ം�ട് ഫയ� & റ�� േ�ഷ� ആരംഭി��തി�� നടപടി
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4514. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ി� �ധാന പ�ണമായ ചാ�ം�ട് േക�മാ�ി ഒ� ഫയ� & റസക�
േ�ഷ� ആരംഭി��തി�� നി�േ�ശം ലഭ�മായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ചാ��ട് േക�മാ�ി ഒ� ഫയ� & റസക� േ�ഷ� ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരിേ�ാ;

(സി) ചാ�ം�ട്,  താമര�ളം,  �ന�ര,  പാലേമ�, �റനാട്,  വ�ി��ം �േദശ�ളി�  അത�ാഹിതം
സംഭവി�ാ� കായം�ളം, മാേവലി�ര, അ�� േ�ഷ�കളി� നി�ം ഫയ�േഫാ�് 15 കി.മീ�റിലധികം
സ�രി�ാണ് ഇവിെട എ�ിേ�േര�ത് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ചാ�ം��ി� ഫയ� േ�ഷ� �ാപി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

സാ�ൈല�് ഫയ� & റ�� േ�ഷ�

4515. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ൈല�് ഫയ� & റ�� േ�ഷ� എ��െകാ�് ഉേ�ശി��െത�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

എെ��ാം േസവന�ളാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയി��ത് ;
(ബി) ��ത േ�ഷ�ക� എ�െയ�ം ആരംഭി�വാ� കഴി�ി��് ; വിശദവിവരം ന��േമാ ?

ക�നാഗ��ി ഫയ� േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം

4516. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാടക െക�ിട�ി�  �വ��ി�� ക�നാഗ��ി ഫയ�  േ�ഷ�, ക�നാഗ��ി േപാലീസ്
േ�ഷെ� �ലം ഉപേയാഗെ���ി �തിയ െക�ിടം നി��ി�് മാ�ി �ാപി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് �റ� ഇ�ലിജ�സ്, െ�ഷ� �ാ�് വിഭാഗം

4517. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് �റ�  ജി�യി�  ഇ�ലിജ�സ്,  െ�ഷ�  �ാ�് വിഭാഗ�ളി�  അ�്
വ�ഷ�ിലധികമായി േജാലി െച�് വ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഈ ത�ികകളി� മാ�മായി ഇവെര നിലനി��ിയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

വിജില�സ് േക�ക� പി�വലി��

4518. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, െക.െക.നാരായണ�
,, സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വിജില�സ് േക�ക� പി�വലി��ത് സംബ�ി� നയം െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) വിജില�സ് അേന�ഷണം നട�ി േകാടതിയി�  ��പ�ം സമ��ി� േക�ക�  സ��ാ�
പി�വലി�ക��ാേയാ ; േ�ാസിക�ഷ� ഘ��ി��വ�ം പി�വലി�ക��ാേയാ ;

(സി) ഈ സ��ാ� പി�വലി� േക�ക� ഏെതാെ�  ;  �തിക� ആെരാ�യായി��  ;  അേന�ഷണം
നട�ി �ട� നടപടി ആവസാനി�ി�വ എ� ; ഏെതാെ� ;

(ഡി) ��ത േക�ക� പി�വലി��തിന് നിയേമാപേദശം വാ�ിയത് ആരി� നിെ��ാമായി�� ;

(ഇ) സ��ാ� പി�വലി�ാ� ഉ�രവി� ഏെത�ി�ം േകസ്, േകാടതി ഇടെപ�് തട�ക��ായി�േ�ാ ;

വിശദമാ�ാേമാ?

വിജില�സ് േക�ക� സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ� ക�� പരിപാടികൾ

4519. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, എ.പി.അ����ി
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�സ് േക�ക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ�  എെ��ാം ക�� പരിപാടികളാണ്
ആ��ണം െച�ിരി��ത് ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിനായി നിയമ േഭദഗതി വ��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) വിജില�സ് േക�ക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ�  �തിയ വിജില�സ് േകാടതിക�ം

െെഹേ�ാടതിയി�  െ�ഷ��  െബ�ം ആരംഭി��തി�ളള നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

ജയി� ച���െട

4520. �ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, എ.പി.അ����ി
,, വി.പി.സജീ��
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജയി� ച��� പരി�രി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ച��ളി� എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ് വ��ിയി��ത് ; വിശദാംശ�� എെ��ാം ;
(സി) ജയി�ക�െട നവീകരണ�ിന് എെ��ാം നി��ശ�ളാണ് ച��ളി�  വ��ിയി��ത്  ;

വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത ച����് എ�് �തലാണ് �ാബല���ത് ; വിശദാംശ�� എെ��ാം ?

തട�കാ�െട മിനിമം േവതനം

4521. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളിെല െതാഴിെല��� തട�കാ��് നിലവി�  മിനിമം േവതനം
അ�വദി��േ�ാ; നിലവി� അ�വദി�� േവതന�ം ആയതിെ� മാനദ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) തട�കാെരെ�ാ�് െതാഴിെല��ി��തി�െട ജയി� വ��ിന് ലഭി�� വ�മാന�ിെ� കഴി�
5 വ�ഷെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) തട�കാ��് മിനിമം േവതനം ന���തിന് ശിപാ�ശ െച�� റിേ�ാ��ക�  ജയി�  വ��ിെ�
��ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) തട�കാ�െട നിലവിെല േവതന നിര�ക� വ��ി�ി� ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േകാട് ജി�ാ ജയിലിെ� ആവശ�കത

4522. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി�  ��േറാളം തട�കാെര ഉ�െ�ാ�ാ�  കഴി�� ഒ� ജി�ാ ജയി�
നി��ാണ�ിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ ?

പതി� ന�കിയ വന�മി

4523. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 െമയ് മാസ�ി�േശഷം വിവിധ ആവശ����ായി എ�മാ�ം വന�മി സം�ാന�് പതി�
ന�കിയി��്;

(ബി) ഏെത�ാം ഏജ�സിക��ം �ാപന���ം വ��ിക��ം വന�മി പതി� ന�കിയി�െ��ം
അതി� ഓേരാ �ാപന���ം വ��ിക��ം എ� വീതം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ഓേരാ ജി�കളി�ം വിതരണം െച� �മി

4524. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2006 െമയ് �ത� 2011 െമയ് വെര വനാവകാശ നിയമ�കാരം എ� ഏ�� �മി എ� േപ��ായി
വിതരണം െച�; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2011 �ണി� േശഷം ഇ�വെര എ� ഏ�� �മി എ� േപ��ായി വിതരണം െച�; ജി� തിരി��
കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േക� വനാവകാശ നിയമ �കാരം  2011 �ണി� േശഷം ആദിവാസിക��് �മി ന���തിനായി
�സ�േ� നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� ഏ��  �മിയാണ് സ�േ� നട�ിയത്;  ഇതി�  എ�
ഏ��  �മി എ� േപ��് വിതരണം െച��തിന് എഫ്.  ആ�. സി �പാ�ശ െച�ി��്;  ജി�
തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

വനം വ��ി� നി�ം വീട് നി��ാണ�ിനാവശ�മായ തടി

4525. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ി�  നി�ം സ�കാര� വ��ിക��് വീട് നി��ാണ�ിേല�് ആവശ�മായ തടി
ലഭ�മാ��തിേല�് നിലവി� വ�വ�ക� ഉേ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;
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(ബി) ഇെ��ി� വ�ാപാരിക�മായി മ�രി�് തടി വാ�വാ�� ��ി��് ഒഴിവാ�ി നടപടിക� ല�കരി�്
വീ� നി��ണ ആവശ��ിേല�് വ��ിക��് തടി ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാ�് കടിേയ�് മരണെ���വ�െട ��ംബ�ിന് ധനസഹായം

4526. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�് കടിേയ�് മരണെ���വ�െട ��ംബ�ിന് ധനസഹായം ന��� പ�തി പരി�രി�ി�േ�ാ;

എ�ി� എ� �പാ വെരയാണ് സഹായധനമായി അ�വദി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� അേപ� ആ��ാണ് സമ��ിേ��െത�ം.  അേതാെടാ�ം ന�േക�
േരഖക� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

േക� വനാവകാശ നിയമം

T 4527.�ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�മിയി� ആദിവാസി വിഭാഗ���് ��ത� അധികാരം ന��� േക� വനാവകാശ നിയമം
സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ��ത േക�നിയമ �കാരം ഏെതാെ� �േദശ�െളയാണ്
ഉ�െ���ിയി��ത് ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?

ക�� വന��െട സംര�ണം

4528. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  എ� െഹ��  ക��  വന��െ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ
എവിെടെയ�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക��  വന��െട സംര�ണ�ിന് �േത�ക പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) നശി�ി�െ�� ക��  വന��  വീെ����തി�ം �ന��ി��തി�മായി പ�തി�് �പം
ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വീെ��� �മി എവിെടെയ�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കടലാ�മണ �തിേരാധ�ിന് ക��  വ�പിടി�ി�ാനാ�� േമഖലകളി�  അ� വ�പിടി�ി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�തീ

4529. �ീ.സി.േമായി� ��ി
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, സി.മ��ി
,, െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േവന��ാല കാ�തീയി� നി�ം കാ�കെള സംര�ി�ാ� സ�ീകരി�� ��ക�ത� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) വന�ി��ിെല നീ�റവക�  വ�ിേ�ാ��ത് തടയാ�ം �ധാന േമഖലകളി�  ജലലഭ�ത
ഉറ�ാ�ാ�ം നടപടികെളെ��ി�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� അ�ാര�ം പരിേശാധി�േമാ ;

(സി) തീപി��സാധ�താ �േദശ��  ����  തിരി�റിയാ�േ�ാ  ;  ഈ വ�ഷം അ�ര�ിെല എ�
�േദശ�� കെ��ി ; അവിെട എവിെടെയ�ി�ം തീപി��ം ഉ�ായി�േ�ാ

വനദീ�ി പ�തി

4530. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനദീ�ി പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് പ�തി �േഖന ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;  വിശദാംശ��
വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി അ�സരി�് എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

പരി�ിതി േലാല േമഖലയി� ഉ�െ���ിയ സ�കാര� �മി

4531. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനാതി��ിേയാട് േച��് കിട���ം, പ�യ�ളള�ം വ�ഷ�ളായി നി�തി ഒ��ി താമസി�ക�ം
�ഷി െച� വ���മായ സ�കാര� �മി പരി�ിതി േലാല േമഖലയി�  ഉ�െ���ിയത് വഴി
െപാ�ജന����ാ�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത സ�കാര� �മി പരി�ിതി േലാല േമഖലയി��െ���ിയത് ഒഴിവാ��തിനായി എ�
അേപ�ക�  ലഭി�ി�െ��ം ആയതി�  എ� അേപ�ക�  തീ��ാ�ിയി�െ��ം
ബാ�ിെയ��െ��ം ജി� തിരി�് പറയാേമാ ;

(സി) പരി�ിതി േലാല േമഖലയി� നി�ം ഒഴിവാ�ി കി�ാ� നിയമപരമായ അ�ഹത�െ��ി� അ�രം
അേപ�ക� കാലതാമസം �ടാെത തീ��ാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േഫാറ�് േറ�കളി�ം േ�ഷ�കളി�ം അടി�ാന സൗകര� വികസനം

4532. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഫാറ�് േറ�കളി�ം േ�ഷ�കളി�ം അടി�ാന സൗകര���െട ലഭ�ത ഇ�ാ�തായി
കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം േഫാറ�് േറ�കളി�ം േ�ഷ�കളി�ം ൈവദ�തി,  െവ�ം
ഉ�െ�െട�� അടി�ാന സൗകര��� ലഭ�മാ�വാ� എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��് ഡിവിഷ�
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തിരി� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സൗകര��� ഇേ�ാ�ം ലഭ�മാകാ� േ�ഷ�ക� ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശ��
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വനം വ��ിെ� ഏെത�ി�ം േറ�കളിേലാ േ�ഷ�കളിേലാ വാഹന��  ഇ�ാ�തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ എ�ം;  എ�ി�  ഏെതാെ� േറ�ക�ം േ�ഷ�ക�മാെണ�ം
വ��മാ�േമാ?

വന�ളി� സം�ാനാതി��ി നി��യം

4533. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന�മായി അതി� പ�ി�� തമി�ാട്,  ക��ാടക എ�ീ സം�ാന��െട
അതി��ിേമഖലകളിെല വന�ളി�  സം�ാനാതി��ി �ത�മായി േവ�തിരി��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ� എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ� സം�ാന��െട�ം ഭാഗ� നി�് ഇ�ര�ി� വനാതി��ികളിെല അതി� ക�ക� മാ�ി
�ാപി��വഴി ആയിര�ണ�ിന് ഏ��  �ലം ന�മായതായി വ� പ� വാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഇ� സംബ�ി� നിജ�ിതി േബാ��െ�ടാ�  എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) സം�ാനാതി��ിയിെല വനേമഖലകളി�  �ത�മായി അതി��ി �ാപി��തി�ം ��ത
ൈകേ�� �മ�െള തട��തി�ം എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ ?

നായര�ാടി-��ിഷാ�് �റേ�ാ�് �ല�് താമസി�� ��ംബ���് പ�യം

4534. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി താ��ി�െ�� േകാടേ�രി വിേ�ജിെല നായര�ാടി-��ിഷാ�് േദശ�് പതി�ാ�കളായി
വനം �റേ�ാ�് �ല�് താമസി�വ��  116  ഓളം ��ംബ���് പ�യം ന���തി��
നടപടിക� വനം വ�� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ��് പ�യം ലഭി��തിനായി വ��ിെ� അ�മതി ന���ത് ഉ�െ�െട�� നടപടിക�
അടിയ�രമായി സ�ീകരി�േമാ?

വനവിഭവ��െട സംഭരണം

4535. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എ.പി.അ����ി
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനവിഭവ�� ശാ�ീയമായി േശഖരി�വാ� ആദിവാസിക��് പരിശീലനം ന��േമാ;

(ബി) ആദിവാസിക��് വനവിഭവ���് ന�ായവില ലഭി�വാ�  വനം വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാണ്;
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(സി) വനവിഭവ�� ഏെതാെ� സംവിധാന�ളി�െടയാണ് വനംവ��് സംഭരി��ത്?

�ര�മലയി� �ീമതി രമ� മേനാജിെ�റ വീട് െപാളി�മാ��

4536. �ീ.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 െവ�രിമല വിേ�ജി�െ�� �ര�മലയി� താമസി�� �ീമതി
രമ� മേനാജിെ�റ വീട് വനം വ��് അധി�ത�  െപാളി�മാ�ിയ� സംബ�ി�് ന�കിയ പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) താമസി�വ�� വീട് െപാളി�് മാ�ാ��ായ സാഹചര�ം എെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) വീട് െപാളി�് മാ��തിന് ��പ് സ�ീകരിേ�� നടപടി �മ�� എ�ാം വ��് പാലി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

വാ��മാ�െട �ിരെ����

4537. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ി�  ഇ�പത് വ�ഷം ���ിയായ വാ��മാെര �ിരെ���ി  2015-�  ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� �ിരെ����തിന്  20  വ�ഷം എ� കാലയളവ് നി�യി�ത് ഏത് മാനദ��ിെ�
അടി�ാന�ിലാണ്;

(സി) മ�വ��കളി�  താ�ാലിക ജീവന�ാെര �ിരെ����തിന്  20  വ�ഷ�ി�  �റ�
കാലയളവാണ് അ�ഹതാമാനദ�െമ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വനം വ��് വാ��മാ�െട �ിരെ���ലിെ� കാര��ി�  േസവന കാലയളവ്  10  വ�ഷമായി
�റ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) 2015  െല �ിരെ����  ഉ�രവി�  അ�ഹരായ പലെര�ം ഉ�െ���ിയി�ി� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  ആെര�ി�ം വി�േപായി�േ�ാെയ�്
ഡിവിഷ� തല�ി� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(എഫ്) �ിരെ���വാ�  അ�ഹത��വ�ം  2015  െല ഉ�രവി�  ഉ�െ�ടാെതേപായ�മായ ��വ�
വാ��മാെര�ം �ിരെ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വനം-വന�ജീവി േമഖലയി� വകയി��ിയ 152 േകാടി �പ

4538. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16  -െല ബ�ജ�് �സംഗ�ിെല  86-� ഇനമായി വനം-വന�ജീവി േമഖലയി�  വിവിധ
പ�തിക��ായി വകയി��ിയി��  152  േകാടി �പ വിനിേയാഗി��തിന് എെ��ാം
പ�തികളാണ് �പെ���ിയി��ത് ; വിശദവിവരം ന��േമാ ?

വന� �ഗശല�ം

4539. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ���ാട് മ�ല�ി� വന��ഗ ശല�ം �റ��തിനായി എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

വന�ജീവിക�െട ആ�മണം

4540. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ി�ിരയായി ധനസഹായം
ലഭി�വ�െട േപ� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ�ഷ�െര ആ�മി�� ഏെതാെ� വന�ജീവികെള െകാ�ാനാണ് അ�വാദം ന�കിയിരി��ത്;
(സി) ക�ഷകെര വന��ഗആ�മണ�ി� നി�ം ര�ി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വിവരി�േമാ?

ആനേവ��െ�തിെര നടപടി

4541. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആനേവ� വ��ി�് വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� എ� േക�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം,  എ� േക�കളി�  �തികെള
പിടി�ടിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആനേവ� തട��തിന് െെകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

��തി പാലക� പ�തി

4542. �ീ.ഇ.ച�േശഖര�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.െക.അജിത്
,, െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം ഉയ��� ഭീഷണിയി�  നി�ം ര� േനടാ�  െപാ�ജന
പ�ാളി�േ�ാെട ��തി പാലക� പ�തി നട�ാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് ഈ പ�തി നട�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഈ പ�തിയി� കീഴി� എെ��ാമാണ് നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

ഗാ�ഗി� - ക�രി രംഗ� റിേ�ാ��്

4543. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗാ�ഗി�  -  ക�രി രംഗ�  റിേ�ാ��ക�െട അടി�ാന�ി�, പ�ിമഘ� േമഖലകളി�
നട�ാേ�� വിവിധ നിയ�ണ��  സംബ�ി�് അ�ിമ തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ  ;  ഇ�
സംബ�ി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) പ�ിമഘ� േമഖലയിെല ക�ഷക��്, അവ�െട ൈകവശ �മി�് പ�യം ലഭി��തിന് േമ��റ�
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റിേ�ാ��ക�െട അടി�ാന�ി� എെ��ി�ം നിയ�ണം ഏ�െ���ാ� ആേലാചി��േ�ാ ;

(സി) പ�ിമഘ��മായി ബ�െ�� പരി�ിതിേലാല �േദശ��െട അതി��ി നി��യി��തിന്
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) ഇ�രം േമഖലകളി�  നിലവി�  ജീവി�വ��വ��് ഇവിെടനി�ം താമസം മാേ��ിവ�േമാ  ;

ജന��െട ആശ�യക�ാ� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�� നിലപാട് എെ��് വ��മാ�ാേമാ ?

കാലാവ�ാ വ�തിയാനം

4544. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാവ�തിയാനം �ലം ഉ�ാ�� േദാഷഫല�െള�റി�് എെ��ി�ം പഠനം
നട�ിയ�ിെ� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ െഗയിംസിനായി വാടക�െ��� വാഹന��െട വാടക�ടി�ിക

4545. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിെ� ആവശ��ിനായി എ� വാഹന��  വാടക�് എ��ി��,

വാടകയിന�ി� എ� �പ െചലവായി എ�� സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) വാഹന�� വാടക�് എ�� വകയി� വാഹന ഉടമക��് വാടക ��ണമാ�ം ന�കിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) വാടക�ടി�ിക അടിയ�രമായി െകാ��തീ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയ െഗയിംസ് െമഡ� േജതാ���് സ��ാ� േജാലി

4546. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� േദശീയ െഗയിംസി�  േകരള�ി�േവ�ി െമഡ�  േനടിയ എ� കായിക താര���്
സം�ാന�് സ��ാ�  േജാലി ന�കാ�  തീ�മാനി�ി��്  ;  അവ�െട വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ��ത താര���്നിയമന ഉ�രവ് ന���തി�� നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
െവളിെ���േമാ ;

(സി) സം�ാന സ��ാ�  ,സം�ാന�് സ��ാ�  െതാഴി�  വാ�ാനം െച�ി�� േദശീയ
അ��േദശീയ േമളകളി�  മികവ് കാ�ിയവരി�  ആ�െ��ാം ഇനി�ം നിയമനം ന�കിയി�ി�
എ��തിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ ?

േദശീയ െഗയിം�മായി ബ�െ��് െചലവ്

4547. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിം�മായി ബ�െ��് ഓേരായിന�ി�ം െചലവായ �ക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) േ�ാ��സ് ഉപകരണ��  വാ���മായി ബ�െ��് െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;  ഓേരാ ഉപകരണ�ി�ം എ� �ക െചലവായി എ�ം എ� വീതം ഉപകരണ��
വാ�ിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ബ� കാര����ായി െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േദശീയ െഗയിംസിെ� നട�ി�ിെല അഴിമതി

4548. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിെ� നട�ി�ി�  അഴിമതി ആേരാപി�് വിവിധ ക�ി�ികളി�  നി�ം എ�
എം.എ�.എ. മാ� രാജിവ�ി��;

(ബി) േദശീയ െഗയിംസിെ� വിവിധ ക�ി�ികളി� നി�ം രാജിവ� എം.എ�.എ. മാ� ആെരാെ�യാണ്;
പാ��ി തിരി�് വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േദശീയ െഗയിംസിെ� നട�ി�മായി നട� അേന�ഷണ�ൾ

4549. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  നട� േദശീയ െഗയിംസ് നട�ി�് സംബ�ി�് േലാ��  ഫ�് വ��ിെ�
പരിേശാധനയിൽ എെ��ി�ം �മേ��ക� കെ��ിയി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ; ;

(ബി) ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ ;

(സി) േദശീയ െഗയിം�മായി ആേരാപി� �മേ��ക�  സംബ�ി�് സി.ബി.ഐ.  നട�ിയ
അേന�ഷണ�ി� ആവശ�െ�� ��വ� േരഖക�ം നാഷണ� െഗയിംസ് െസ�േ�റിയ�് അധിക ൃത�
ന�കിയി�േ�ാെയ� വിശദമാ�േമാ ?

േ�ാ��സ് ക�ാ�ാ നിയമനം

4550. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� കായികതാര���ാണ് സ��ാ�  േ�ാ��സ് ക�ാ�യി�
േജാലി ന���ത് ;

(ബി) 2010  �ത�� നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇ��കാരം എ�
കായികതാര���് േജാലി ന�കാ��് ;

(സി) കായികതാര���� ഒഴി�ക�  യഥാസമയം കണ�ാ�ി േജാലി ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

��രി�� നട�ാവ് ആ��ിഫിഷ�� �ൗ�ിെ� ഗാലറി നിർ�ാണം

4551. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രി��  പ�ായ�ിെല നട�ാവ് വലിയ െകാ��  ൈമതാനിയി�  നി��ാണമാരംഭി�
ആ��ിഫിഷ�� �ൗ�ിെ� സംര�ണാ��ം ഈ �ൗ�ിന് ��ം ഗാലറി നി��ി��തിന് േനരെ�
അ�വദി� 4.60 േകാടിയി� നി�ം �ക അ�വദി�് ���ി�് അ�മതി ന��േമാ?
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വിദ�ാലയ���്പരിശീലന �ൗ�ക�

4552. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക പരിശീലന�ി�ം കായികമ�ര��  സംഘടി�ി��തി�ം മി� സ��ാ�  /എ�ഡഡ്
വിദ�ാലയ���ം �ൗ�ക�  ഇ� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ആയത്
പരിഹരി�വാ�ം കായിക താര�െള,  ശരിയായ പരിശീലനം ന�കി വള��ിെയ��ാ�ം എ�
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ� പറയാേമാ ;

(ബി) എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട പരിധിയി�ം കായിക പരിശീലന�ി�ം,  കായിക
േമളക��ം േയാജി� �ൗ�ക�ം േ�ഡിയ��ം നി��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഒ��ാലം ഫിലിംസി�ി

T 4553.�ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം ഫിലിംസി�ി പ�തി�്  2011-12  ഏ�ി�  �ത�  2015  മാ��് വെര ബ�ജ�ി�
അ�വദി�ി�ളള �കെയ� ; െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ;

(ബി) പ�തി ���ീകരിേ�ാ  ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�്  ;  എ�് ���ീകരി�ാ�  സാധി�െമ�്
അറിയി�ാേമാ ;

(സി) പ�തിയി� സ�കാര�പ�ാളി�ം ഉേ�ശി��േ�ാ ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ിന് എ� ഏ�� �മിയാണ് ഏെ���ി��ത് ?

��ാറി� ഫിലിം ആ�ൈ��സ്

T 4554.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറി� ഫിലിം ആ�ൈ��സ് �ാപി��തി�� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ആയത് എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഫിലിം ആ�ൈ��സ് ���ിയാ�ാ� എ� �ക െചലവ് വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്  ;
ഇേ�ാ� എ� �ക െചലവാെയ�് അറിയി�േമാ ?

പ��, െട�്, ൈല�് ആ�ഡ് സൗ�്, െഡ�േറഷ� രംഗ�ളിൽ �വ��ി��വർ�് േ�മനിധി

4555. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��  /  െട�് ൈല�് ആ�ഡ് സൗ�്/െഡ�േറഷ�  രംഗ�് �വ��ി��വ�  ഒ�
േ�മനിധിയി�ം െപ�ി�ി�ാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ി�െ��വെര  2010െല േകരള സാം�ാരിക �വ��ക�  എ� നി�വചന�ി�
ഉ�െ���ിയി�േ�ാ  ;  ഇവ��് സാം�ാരികേ�മനിധി ഏ�െ����തിന് ഏെത�ി�ം തട�ം
നിലവി�േ�ാ ;

(സി) ഈ വിഭാഗ�ി��വ�െട അേപ�ക� േ�മനിധി േബാ�ഡി� ലഭി�് മാസ�� കഴി�ി�ം ഒ�
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തീ�മാന�ം സ�ീകരി�ാെത നീ�ിെകാ�േപാകാ� എ�ാണ് കാരണം എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇവ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തി എേ�ാ� ലഭ�മാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

മിനി�ീരിയ� ജീവന�ാ�െട അപര�ാ�ത

4556. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി�  മിനി�ീരിയ�  ജീവന�ാ�െട �റ��ലം ഓഫീസ്
�വ��ന�ിന് ��ി���ാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) മിനി�ീരിയ�  വിഭാഗ�ി�  എ� ത�ികക�  അ�വദി�ി�െ��ം അവയി�  എ� ഒഴി�ക�
നിലവി�െ��ം ത�ിക തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) പി.എസ്.സി നിയമനം വ���വെര എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �ഖാ�ിരം താ��ാലികമായി
��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

എ.സി. േലാ േ�ാ� ബസ്

4557. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായിേല�് എ.സി.  േലാ േ�ാ�  ബസ്
ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��് എം.എ�.എ ന�കിയ ക�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ഡിേ�ാ�് എ.സി. േലാ േ�ാ� ബസ് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത സ��ീസ് മാേവലി�രയി�  നി�ം ��വാ�രിേലേ�ാ,  തി�വന��രേ�േ�ാ
ആരംഭി��തി�� ഫീസിബിലി�ി �ഡി അട�ം ആയത് അടിയ�രമായി നട�ിലാ��തി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക എസ് ആ� ടി സി യി� നി�ം വിരമി� ഉേദ�ാഗ��െട �ന�നിയമനം

4558. �ീ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 െക എസ് ആ� ടി സി യി� നി�ം വിരമി� ഏെത�ാം
ഉേദ�ാഗ���് െക എസ് ആ� ടി സി യി� �ന�നിയമനം ന�കിയി��് ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ�െര ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് നിയമി�െത�ം അവ�െട ശ�ള�ം
ആ��ല���ം സംബ�ി� വിശദാംശ��ം െവളിെ���േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�കളി� സൗജന� യാ�

4559. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� വെര പഠി�� വിദ�ാ��ിക��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�കളി�  സൗജന� യാ�
അ�വദി�െമ�്�ഖ�ാപി�ി��േവാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� നട�ാ�ിയി�േ�ാ;
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(സി) ഇെ��ി� ആയതി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�കളി� യാ�ാസൗജന�ം

4560. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി�  ഒ� �ത�  പ��ാം �ാ�് വെര�� വിദ�ാ��ിക��്
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�കളി�  യാ�ാസൗജന�ം അ�വദി�  31.01.2015-െല ഉ�രവ്
തി��ാനിടയാ�ിയ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;  എെ�ാെ� പിശകാണ് ��ത
ഉ�രവി��ായി��ത്; തി��ിയ ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഉ�ര� �കാരം 12-� �ാ�് വെര�� എ�ാ ��ിക��ം യാ�ാസൗജന�ം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി., െക.�.ആ�.ടി.സി.

4561. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.,  െക.�.ആ�.ടി.സി.  എ�ിവ�െട �വ��നം സ��ാ�
വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) സം�ാന�് െക.�.ആ�.ടി.സി.  �ഖാ�രം സ��ീസ് നട�� എ� ബ�ക��്;  എ�
ൈ�വ�, ക��� ത�ികക� ഉ�്; ��ത ത�ികകളിേല�� നിയമന രീതി വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) അ�വദി� ബ�കളി�  എ� എ�ം ഇനി നിര�ിലിറ�ാ��്  ;  �തിയതായി എ� ബ�ക�
അ�വദി�ി��് ;

(ഡി) 2017  മാ��് അവസാനം വെര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�  ഉ�ാകാ�� ൈ�വ�, ക���
ത�ികക�െട നിലവിെല �തീ�ിത ഒഴി�ക� എ�െയ�് അറിയി�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� ഓ�ൈല� റിസ�േവഷ�

4562. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, �ഡി �യിസ്
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� ഓ�ൈല� റിസ�േവഷ� സ�ദായ�ിന് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്;
(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്?

േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി�െട പ�തിക�

4563. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� നാളി�വെര േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി�െട ധനസഹായേ�ാെട
നട�ാ�ിയ പ�തിക� എെ��ാം ; ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക എ� ; നിേയാജക മ�ലം
തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) േറാഡ് േസ�ി ഫ�ി�  നി�ം പ�തിക��്  /�ീ�ക��് ധനസഹായമ�വദി��തിെ�
മാനദ��ം മാ��േരഖ�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

വാഹന അപകട�� �ല�ളള മരണ��െട വ��നവ്

4564. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹന അപകട��  �ല�ളള മരണ��  വ��ി�വ��താ�ളള റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� കാരണെമെ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) േമാേ�ാ� വാഹന വ��് െെ�വ�മാ��ായി നട�ിയി�� േബാധവ��രണ�ാ�ക� ഇേ�ാ�
നട��ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  കാരണം വ��മാ�േമാ;  �ട�ം �ടാെത
ഇ�രം �ാ�ക� സംഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ായ���ിയാകാ� ��ിക�  വാഹനേമാടി���ം ഇത് �ല��ാ�� അപകട��ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�രം സംഭവ�� തട��തിന് ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ
?

വടകര-െതാ�ി�പാലം െചയി� സ��ീസ്

4565. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വടകര-െതാ�ി�പാലം െചയി�  സ��ീസ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ആരംഭി�ാ�ത്
എ�്െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബ�ക�െട �റവാണ് െചയി�  സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് തട�െമ�ി�  എം.എ�.എ�െട
ആ�ിവികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് ബ�ക� വാ�ി െചയി� സ��ീസ് �ട�വാ� സാധി�േമാ ;

(സി) ഇ�ാര��ി� സ��ാരിന് ഉറ�് ന��വാ� കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െചറായി ബീ�് - ��ാർ ബസ് സ��ീസ്

4566. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദ സ�ാര േക��ളായ െചറായി ബീ�ിെന�ം ��ാറിെന�ം ബ�െ���ിെ�ാ�്
ആരംഭി� ബസ് സ��ീസ് �വ��നം നില� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സ��ീസ് നി��വാ�� കാരണെമെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സ��ീസിന് ലഭി�ി�� ശരാശരി �തിദിന കള�� എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സ��ീസ് �നരാരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിെയെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സ��ീസ് എ�േ��് �നരാരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജ�റം ബ�ക��ായി ക�നി

66 of 71 Monday 13 July 2015 07:54 PM



4567. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജ�റം ബ�ക��ായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട കീഴി� ക�നി �പീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ��ത ക�നി�െട �വ��നം വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(സി) ക�നി�െട ഘടന�ം �വ��നരീതി�ം എ�െനയായിരി�ണെമ�ാണ് ഉേ�ശി�ി��ത്  ;

വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ക�നി�െട �വ��ന�ിനായി േക� നഗരവികസന വ��് എെ��ാം ധനസഹായ�ളാണ്
ന���ത് ; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

വാണിജ� സ��യ��െട �വ��നം

4568. �ീ.എളമരം കരീം
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, സി.���
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വാണിജ� സ��യ��െട �വ��നം സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

ഏെത�ാം �ല�ളിലായി�� വാണിജ� സ��യപ�തിക�  ആവി�രി�ി��ത്;  അവ
ഓേരാ�ിെ��ം നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്; ഓേരാ പ�തി�ം ല��മി�ി�� �ക എ�; ഇതിനകം
െചലവായെത�;

(ബി) ത�ാ��  ബസ് െട�മിന�  ഉ�ഘാടനം െച�ത് എ�ാ ���ിക�ം ���ിയാ�ിയതി�
േശഷമായി��േവാ;  ഉ�ഘാടന�ി�േശഷം നട� ���ിക�ം െചല�ം സംബ�ി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ത�ാ�രിെല ബ�നില മ�ിര�ിെ� ല��ം ൈകവരി�ി�േ�ാ;ഇെ��ിൽ കാരണം
െവളിെ���ാേമാ; ��ത മ�ിര�ിെല െമാ�ം വാണിജ�സൗകര��ളിൽ എ� ശതമാനം ഇേ�ാ�ം
ഉപേയാഗി�െ�ടാെത കിട���്;  അവ വാടക�് ന�കാ�  കഴിയാതിരി��തിെ� കാരണം
െവളിെ���ാേമാ?

സ�കാര� ബസ് സ��ീസ് രംഗെ� ����

4569. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ബസ് സ��ീസ് രംഗെ� ���� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സ�കാര� ബ�ക� ���മാ�ം സ��ീസ് നട�ാ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) െപ��ാ�രി�  നി�ം ���ഴി-െച�ിനട,  െന���ി-മീ�ാറ-�ര�ടി �തലായ �ല�ളിേല�്
സ��ീസ് നട�� ബ�ക� ഏെത�ാമാണ്.

(ഡി) ��ത ��ിെല ഏെത�ി�ം സ��ീ�ക� െവ�ി�റ�ി�േ�ാ, ഉെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;
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(ഇ) നി��ലാ�ിയ സ��ീ�ക� �നരാംരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) അകാരണമായി ബസ് സ��ീ�ക� ഒഴിവാ��വ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നായര�ലം െന��ാട് �േദശെ� ഗതാഗത ��ം

4570. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നായര�ലം െന��ാട് �േദശെ� ��മായ ഗതാഗത ��ം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടി
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) നിലവി�  സ��ീസ് നട�� ബ�ക�  �ിരമായി �ി�ക�  �ട��� സംബ�ി�
�േദശവാസിക�െട പരാതിയിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ി��് ;

(സി) ��ത �േദശ�് ഗതാഗത ��ം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടി
വ��മാ�ാേമാ ?

പ��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി� ബ�ക�െട അപര�ാ�ത

4571. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി�  എ� ബ�ക�  നിലവി�െ��ം െഷഡ��ക��്
ആ�പാതികമായി എ� ബ�ക� ആവശ�മാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബ�ക�െട അപര�ാ�ത �ലം പല െഷഡ��ക�ം റ�ാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ ബ�ക� അ�വദി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

കിളിമാ�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ നവീകരണം

4572. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിളിമാ�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായിെല ബസ് േബയിെല ടാ� േജാലിക� അവസാനമായി
എ�ാണ് െച�െത�ം ഇതിനായി എ� �കയാണ് അ�വദി�െത�ം കരാ�  ഏെ���ത്
ആരാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ബസ് േബ ആെക െപാ�ിെ�ാളി�് �ഴിക� �പെ��ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇത് പരിഹരി�വാ� എ�് നടപടി സ�ീകരിെ�� വ��മാ�ാേമാ ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെ� �വ��ന��

4573. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗതാഗത നിയമ�ി� മാ�ം വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിന് കീഴി�� എെ��ി�ം �വ��ന��  വ��ിെന ഒഴിവാ�ി മ�്
സംവിധാന�� വഴി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?
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ഞാറ�ലി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാ

4574. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏഷ�യിെല ഏ��ം ജനസാ�തേയറിയ �േദശമായ ൈവ�ിനിെല ഞാറ�ലി�  ��തായി
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഡിേ�ാ�ായി �ാമപ�ായ�ിെ� �ലം ലഭ�മായിരിെ� അ��ലമായ
തീ�മാനെമ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�നാഗ��ി െക എസ് ആ൪ ടി സി ഡിേ�ായിെല േഷാ�ിംഗ് േകാം��ിെ� �വ��നം

4575. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി െക എസ് ആ൪ ടി സി ഡിേ�ായി� അ�വദി� േഷാ�ിംഗ് േകാം��ിെ� �വ��നം
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െതാ�ി�പാലം-ബാം�� ��� എ�്�സ് സ��ീസ്

4576. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ�ി�പാലം സബ് ഡിേ�ായി�  നി�ം ബാം�രിേല�് സ��ീസ് നട�� ���  എ�്�സ്
ബസ് പല ദിവസ�ളി�ം സ��ീസ് നട�ാ�� �ലം യാ��ാ���ാ�� ��ി��ക�
��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  െതാ�ി�പാലം-ബാം��  ���  എ�്�സ് സ��ീസ് �ട��തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ��ിെല ഏക ബാം�� ബസ് സ��ീസ് കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളത് ; വിശദാംശം ന�കാേമാ ?

മാല��ര�ാലം വഴി�� ബ�് സ��ീ�ക�

4577. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�െയ മലബാ�  േമഖല�മായി ബ�ി�ി�� മാല��ര�ാലം വഴി നിലവി��
സ��ീ�ക� തീ��ം അപര�ാ�മാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാല��ര�ാലം വഴി സ��ീസ് നട�� ബ�ക�െട സമയ�മം �നഃ�മീകരി�് പീ�് അേവ�ി� (
രാവിെല�ം ൈവകി�ം  )  ��ത�  സ��ീ�ക�  �മെ���വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) മാല��ര�ാലം വഴി ��ത� ദീ�ഘ�ര സ��ീ�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെറ തിര�� രാവിെല�ം ൈവകി�ം, പറ�� - െചറായി - മാല��ര - ����ം - പറ�� െചയി�
സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ക�നാഗ��ിയി� നി�� ഇ�� േ��് സ��ീ�ക�

4578. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി െക.എസ്.ആ�.�ി.സി ഡിേ�ായി� നി�് ഏെത�ാം ഇ�� േ��് സ��ീ�കളാണ്
ഇേ�ാ� നട��ത്;

സ�കാര�ബ�ക��് െപ�മി�്

4579. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ദീ�ഘ�ര ��കളി�ം,  �ാ�ിൈഫഡ് ��കളി�ം സ�കാര�ബ�ക��് െപ�മി�്
കാലാവധി തീ�� �റ�് ഇനി ���ി ന�േക�തി� എ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ ; ��ത ��കളി�
യാ��ാ��് ��ി���ാകാതിരി��തിനായി എ� െക എസ് ആ൪ ടി സി സ��ീ�ക� ആണ്
ആരംഭി�ത്  ;  ഇ�വഴി െക എസ് ആ൪ ടി സി �് അധികമായി ലഭി�വ�മാനം എ�െയ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ��കളി� വീ�ം സ�കാര�ബ�ക��് െപ�മി�ക� ന�കാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ  ;എ�ി�
ഇ�ര�ി� ഒ� തീ�മാനെമ��ാനിടയായ സാഹചര�ം എെ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) സം�ാന�് ഇ�ര�ി� േനരേ� എ� ബ�ക��് ഏെതാെ� ��കളിലായി�ാണ് െപ�മി�്
ന�കിയി��ത് ; ഇവെയ�ാം തെ� �ന:�ാപി��തിനാേണാ തീ�മാനെമ��ി��ത് ; അേതാ
�തിയ ��ക��െ�െട��വ�ം ഇേതാെടാ�ം െപ�മി�് ന���തിനാേണാ തീ�മാനെമ��ി��ത്
;

(ഡി) സ�കാര� ബ�ക�  വ��േതാെട നിലവി�  ഒാ�� െക.എസ്.ആ�.�ി.സി സ��ീ�ക�
പി�വലി�േമാ  ;  ഇവ�െട കാര��ി�  എ�് തീ�മാനമാണ് എ��ാ�  േപാ��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) തക��യി�െട കട�േപാ�� െക.എസ്.ആ�.�ി.സി െയ ര�ി�ാ�ത�മായി�� ��ത പ�തി
��ത� ശ�മായി നട�ാ��തി�ം, സ�കാര� ബസ് െപ�മി�ക� നിയ�ി��തി�ം എെ�ാെ�
നടപടി സ�ീകരി�ാനാ�േ�ശി��ത്?

2012-� ഒേ�ാബ� 31 വെര രജി�� െച� വാഹന��

T 4580.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-� ഒേ�ാബ� 31 വെര സം�ാന�് എ� �തിയ വാഹന�� രജി�� െച�ി��്;
(ബി) ഈ വാഹന�� ഉേദ�ാഗ�� പരിേശാധി� േശഷമാേണാ രജി�� െച�ാ��ത്;
(സി) ഓേരാ ജി�യി�ം ആ�.ടി. ഓഫീ�കളി�ം 2012 ജ�വരി ഒ� �ത� രജി�� െച� ആദ� ന��ക�

ഏെതാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഈ വ�ഷം രജി��  െച� വാഹന�ളി�  േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമം ലംഘി�് �താര�മ�ാ�
�ാ�ക� ഫി�് െച� എ� വാഹന�ളി� നി�ം അവ നീ�ം െച�ി�ി��്; നിയമം പാലി�ാ�
എ� വാഹന���് രജിേ�ഷ� ന�കിയി��് ;വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?
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സ�കാര� ബ�് സമര�� �ലം യാ��ാ���ാ�� ��ി��ക�

4581. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അടി�ടി ഉ�ാ�� സ�കാര� ബ�് സമര��  �ലം യാ��ാ���ാ�� ��ി��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത അവസര�ളി�  യാ��ാ���ാ�� ��ി��ക�  പരിഹരി��തിന് മതിയായ
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സ��ീ�ക�  ഏ�െ���ാ�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  ആയതിന് �േത�ക
��ന��േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��് ഓഫീ�ക�െട �വ��നം

4582. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ� വാഹന വ��് ഓഫീ�ക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാെയ� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) െെ�വിംഗ് െെലസ�സ് ഉ�െ�െട�� േരഖക�  ഉടമ�് ഏെത�ാം മാ���ളി�െടയാണ്
എ�ി�െകാ���െത� വ��മാ�േമാ ;

(സി) അംഗീ�ത തിരി�റിയ�  േരഖക�മായി ഹാജരാ��വ��് േരഖക�  േനരി�് െെകമാറാ�
വ�വ��േ�ാെയ� വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത വ��ിെ� ഓഫീ�കളിൽനി�ം േനരി�് െെകമാറിയ േരഖക� എ�െയ�ം, �ീഡ് േപാ�്
വഴി അയ�വ എ�തെയ�ം ജി� തിരി�� വിശദവിവരം ന��േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി.ഡി.ശാരംഗധര�,
തി�വന��രം, െസ��റി.
13-07-2015

�േ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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