
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സേ�ളനം

2015 �ൈല 29, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--226]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 5579 �ത� 5630 വെര
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 5631 �ത� 5669 വെര
ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി : 5670 �ത� 5760 വെര
വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി : 5761 �ത� 5804 വെര

�രിതാശ�ാസ ധനസഹായ വിതരണം

5579. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം, ചികി�ാ, അപകട മരണ ധനസഹായ�� വിതരണം െച�േ�ാ� എം.എ�.എ മാെര
ഒഴിവാ��തിനായി എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എം.എ�.എ മാ�, എം.പി. മാ� �ട�ിയ ജന�തിനിധികെള അവേഹളി�� തര�ി� ഇവെര ഒഴിവാ�ി ധനസഹായ�� വിതരണം
െച��തിനായി ന�കിയി�� നി�േ�ശം പി�വലി��തി�ം, ഇവെര�ടി ഉ�െ���ി ധനസഹായം കാലതാമസം �ടാെത വിതരണം
െച��തി�മായി നി�േ�ശം ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഐ.എം ജി �െട പരിശീലന പരിപാടിക�

5580. �ീ.പാേലാട് രവി
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐ.എം ജി �െട പരിശീലന പരിപാടിക� െമ�െ����തിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ഇത് നട�ിലാ��തിന് ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്?

പി.എസ്.സി വഴി�� നിയമനം

5581. �ീ.എ.പി.അ����ി
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി വഴി�� നിയമന�ി� റി�ാ�ഡ് േന��� ൈകവരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� എെ��ാം േന��ളാണ് ൈകവരി�ി��ത് ;
(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ത്; വിശദമാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�്

5582. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെതാെ� ത�ികകളിേല�� പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ക� സം�ാന-ജി�ാ അടി�ാന�ി� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�കളി� നി�ം 2015�� 30 വെര നട� നിയമന��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത ത�ികകളിെല ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

വി.എ�്.എസ്.ഇ. േനാ� െവാേ�ഷണ� ടീ�� (ബേയാളജി) ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

5583. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി.എ�്.എസ്.ഇ.  േനാ� െവാേ�ഷണ� സീനിയ�, �നിയ� ടീ�� (ബേയാളജി)  ത�ികയിെല എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.  �്
റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;
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(ബി) റിേ�ാ��് െച�ി�ളള ഒഴി�കളിേല�് അൈഡ�സ് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) അൈഡ�സ് ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

െപൻഷൻ �ായം

5584. �ീ.പി.�ീരാമ���
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, എം.ച��
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ�ഷ� �ായം സംബ�ി�് �വജന സംഘടനക��് ഉറ�ക� ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

നവര� പ�തിക�

5585. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, �ി.�. ��വിള
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� ��ൈക എ��് നട�ാ�� നവര� പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക� സമയബ�ിതമായി തീ���തിന് എെ��ാം �തിയ നടപടിക� സ�ീകരി�ം;
(സി) േകരള�ിെ� ഭാവി ��ി���് ഇ�രം ��ത�  പ�തിക�  ആരംഭി��തിന് നടപടിക�  ഉ�ാ�േമാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

െത�വ് നാ��െട ശല�ം ഇ�ാതാ��തി�ളള നടപടിക�

5586. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത�വ് നാ��െട ശല�ം ഇ�ാതാ��തിനായി �ഖ�മ�ി�െട േന�ത��ി�  ജന�തിനിധിക�മാ�ം ഉേദ�ാഗ��മാ�മായി
നിയമസഭാമ�ിര�ി� �ടിയ േയാഗം എ�ായി��  ; ഒാേരാ വിഭാഗ�ി�മായി എ�േപ� പെ���  ; �ീമതി .േമനകാഗാ�ി�െട
സംഘടനെയ �തിനിധീകരി�് പെ���വ�  ആെര�ാം  ;��ത സംഘടനെയ േയാഗ�ിൽ പെ����തിനായി
�ണി�ി��ായി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ അവെര േയാഗ�ിൽ പെ���ാൻ സഹായി� ഉേദ�ാഗ�ർ ആെര�ാെമ� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത േയാഗ�ി�  1960�  പാ�ലെമ�് പാ�ാ�ിയ �ഗ��െ�തിെര�� �രത തടയ�  നിയമ�ം  2006  െല േകരള
ൈഹേ�ാടതി ഡിവിഷൻ ബ�് വിധി�ം ച�� െച�േവാ എ�ം എ� തീ�മാനെമ�� എ�ംവ��മാ�േമാ ;, ��ത ആ�ിേ��ം
ൈഹേ�ാടതി വിധി�േട�ം പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) െത��നാ�െള െകാ��� സംബ�ി�് ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ഇറ�ിയ സ��ല�/ഓ�ഡ� പക��ക�ം, ഇവയി� റ�ാ�ിയ
സ��ല�ക�/ഓ�ഡ�ക�  സംബ�ി� വിവര�ം  ,ഇത് സംബ�ി�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന ഓം���ാ�  2004  �
�റെ��വി� ഉ�രവിെ� പക��ം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് നിലവി� ��ീംേകാടതിയി� എ� േക�ക� നിലനി���  ;  എ� േക�കളി� സ��ാ� ക�ി
േച��ി�െ��റിയി�േമാ; ; ഏെത�ാം സം�ാന�ളി� െത�വ് നാ�െള െകാ��തായി ��യിൽെ��ി�െ��റിയി�േമാ ?

േപാലീസ് േകാ��ബി�, ൈ�വ� എ�ീ ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�

5587. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി� േപാലീസ് േകാ��ബി�, ൈ�വ� എ�ീ ത�ികകളിെല ഒഴി�ക� എ� എ�ം പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��്
െച�ി��്;

(ബി) ഈ ത�ികകളിെല നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� നിയമനം നട��തി�� കാലതാമസം എ�െകാ�ാണ്;
(ഡി) ഈ ത�ികകളിെല റിേ�ാ��് െച� േവ��സികളി�� നിയമനം എ�േ��് നട�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�മാരി സീതാല�ിയി� ക�നാഗപ�ി എ �ിനീയറിംഗ് േകാേളജി� നി�ം ടി.സി

5588. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013 അധ�ായന വ�ഷം െഎ.എ�്.ആ�.ഡി �െട കീഴി�� ക�നാഗപ�ി എ �ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് മാേനജ് െമ�് ഒ.ഇ.സി ക�ാ�ാ
(തി�)  യി� അ�ിഷ� ലഭി�ി��  B-Tech  വിദ�ാ��ിനിയായി�� �മാരി സീതാല�ി�് ടി.സി �ം സ��ിഫി��ക�ം തിരിെക
ലഭി��ത് സംബ�ി�് ഗവ:െസ�േ�റിയ�ിെല ഹയ�  എഡ�േ�ഷ�  വ��ിെല  (22272/J/H  എഡ�േ�ഷ�/15)  ഫയലിെ�
ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാണ്;

(ബി) 11-1-2007െല സ.ഉ.  (എം.എഡ്)  നം.  3/2007/പജ.പവ.വിവ.  ഉ�രവ് �കാരം പഠനം ഇട�് നി��ി വ�് േപാ�� പ�ികജാതി
പ�ികവ�� മ��ഹ വിഭാഗം വിദ�ാ��ികളി� നി�ം ലിക�ിേഡഷ� ഡാേമജസ് ഈടാേ��തി� എ�ിരിെ� �മാരി ജി. സീതാല�ി�്
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ലിക�ിേഡഷ� ഡാേമജസ് ന�കാെത തെ� ടി.സി �ം മ� സ��ിഫി��ക�ം തിരിെക ന�കാ� എ�് തട�മാണ് നിലവി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) നിയമ തട���  ഒ�ം തെ� ഇെ��ി�  �മാരി സീതാല�ിയി�  നി�ം ലിക�ിേഡഷ�  ചാ�ജസ് ഈടാ�ാെത ടി.സി �ം,
വിദ�ാഭ�ാസ സ��ിഫി��ം തിരിെക ന�കാ� േകാേളജ് അധി�ത��് നി�േ�ശം ന��േമാ?

ക�രി രംഗ� റിേ�ാ��്

5589. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�രി രംഗ�  റിേ�ാ��് നട�ാ��ത് സംബ�ി�് സം�ാന�ിെ� ആശ�ക�  �ധാനമ�ി�മാ�� ച��യി�  �ഖ�മ�ി
അറിയി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇത് സംബ�മായി േകരളം േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ�� കാര��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) അ�ിമ വി�ാപന�ിന് �േ�ാടിയായി േക�ം ആവശ�െ�� എ�ാ വിവര��ം േകരളം േക� സ��ാരിന് ന�കിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

ലാ�് േ�ഡ് സ���മാ�െട െ�ാേമാഷ�

5590. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാ�് േ�ഡ് സ���മാ�െട 10 % െ�ാേമാഷ�േവ�ി ജി�ാതല�ി� എ�.ഡി. �ാ��മാ�െട േകഡ� ��ത് കണ�ാ�േ�ാ�
എ�ാ ജി�കളി�ം നിയമന അധികാരിക�ളള വ��കളിെല െഹ�ക�ാ�േ��കളിെല ���മാ�െട േകഡ� ��ത് ഏ� ജി�യിലാണ്
കണ�ാ��ത് ;

(ബി) ഇ�രം വ��കളിെല െഹ�ക�ാ�േ��കളി� മ� ജി�കളി� നി�് �ാ��� �േഖന നിയമി�െ��ി�ളള ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ��്
10%  െ�ാേമാഷ�  ഏ� ജി�യിലാണ് ന�േക�െത�ം അ�െന നിയമനം ലഭി�വ��് ത�ികമാ�ം അ�വദി�േമാ എ�ം
വിശദമാ�േമാ ?

ഫയ�ക� കാണാതായ സംഭവം

5591. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിെല ര�് ഓഫീസ�മാ��് നിയമവി��മായി �േമാഷ� ന�കിയ�മായി ബ�െ��
ഫയ�ക� കാണാതായ സംഭവം ഉ�ായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ി�േ�ാ; അേന�ഷണ�ി� ഫയ�ക� കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അേന�ഷണം ���ിയായി റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� റിേ�ാ��ിേ�� എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ി താ��ി� �ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ ധനസഹായം ൈക��ിയവ�

5592. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  �ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ ധനസഹായം  50000  �പ�ം അതിന് �കളി�ം ഒ� ല�ം �പ�ം
ൈക��ിയ എ� േപ� െകായിലാ�ി താ��ി� ഉെ��ം ഇവ�െട േപര്, വിലാസം എ�ിവ�ം വ��മാ�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി�്
െകായിലാ�ി താ��ാഫീസിെല േരഖക�െട അടി�ാന�ി� ഇവ�െട പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം അ�വദി� ധനസഹായം

5593. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം അ�വദി�� ധനസഹായം സമയബ�ിതമായി െകാ��തീ���തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

സ��ാ� ഓഫീ�കളിെല ൈക�ലി

5594. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഓഫീ�കളി� ൈക�ലി വാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ൈക�ലിേ�സി� എ� ഉേദ�ാഗ�� പിടി�െ�� ; വാ�ഷാടി�ാന�ി� ജി� തിരി�്
വ��മാ�േമാ ;

(സി) എ�ാ സ��ാ� ഓഫീസി�ം സി.സി.ടി.വി. ക�ാമറക� �ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ��് പലിശ ഇളവ്

5595. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ���വ��് ഏെത�ാം വിധ�ി�� ഇള�കളാണ് ലഭ�മാ��ത് ;
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(ബി) വാ�ാ �ടി�ിക വ�വ��് പലിശ ഇളവ് ന���േ�ാ ; വിശദാംശം ന�കാേമാ ;ഏത് വ�ഷം �ത� വാ� എ��വ��ാണ് ഇളവ്
ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ പ�തി�് േക�സഹായ�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ വകയി�  കഴി� നാളി�വെര എ�് �ക ലഭി� എ�്
വ�ഷാടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത പ�തി�് സം�ാന സ��ാ� നീ�ിെവ��ം െചലവഴി��മായ �ക�െട കണ�് വ�ഷാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഇ) എ� ��ിക��് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(എഫ്) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ��് തിരി�ട�ാ�  കഴിയാെത ജ�ി ഭീഷണി േനരി��വ�െട കാര��ി�  സ��ാ�  തല�ി�  എ�്
സഹായമാണ് ന���ത്; ജ�ി നടപടി�് േമാേറാേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; ഇത് നിലനി���േ�ാ;

(ജി) വാ� തിരി�ട�ാ�  കഴിയാ�തിെ� േപരി�  ആ�ഹത� െച�വ�െട ��ംബാ��െട�ം തിരി�ടവിന് മ�് യാെതാ�
മാ��മി�ാ�വ�േട�ം വാ�ാ �ടി�ിക എ�തി ത��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ജനസ��� പരിപാടി

5596. �ീ.െക.അ�ത�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, സ�ി േജാസഫ്
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ�റ കാല�് വിവിധ ഘ��ളിലായി നട�ിയ ഓേരാ ജനസ��� പരിപാടി��� സവിേശഷതക�
എെ�ാെ�യായി�� ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ജനസ��� പരിപാടികളി� ലഭി� പരാതിക� പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് െെകെ�ാ�ത് ; വിശദമാ�ാേമാ ?

ജനസ��� പരിപാടി

5597. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-� നട� ജനസ��� പരിപാടിയി� ആെക ലഭി� അേപ�ക�െട എ�ം എ�; ഇവയി� എ� എ�ം പരിഹരി�െ��;

(ബി) ആെക ലഭി�തി� എ� ശതമാനം പരാതിക��് പരിഹാരം കാണാ� കഴി�;

(സി) 2011-� നട� ജനസ��� പരിപാടി�് വിവിധ ഇന�ളിലായി ആെക എ� �പ ചിലവായി?

ജനസ��� പരിപാടി

5598. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജനസ��� പരിപാടികളി� വിവിധ ജി�കളിലായി എ� പ�തികളാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത്;
(ബി) ��ത പ�തികളി� എ� എ�മാണ് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �ഖ�ാപി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവയി� എ� പ�തിക� നട�ി� വ��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�് ആവശ�മായ �ക വകയി��ിയി�േ�ാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

5599. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി വിതരണം െച��തി�െട എെ��ാം േന��ളാണ് െെകവരി�ി�ളളത് ;
(ബി) എ� േകാടി �പ ഇതിനായി വിതരണം െച�ി��് ;
(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യായി�� ?

�ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടി

5600. �ീ.െക.അ�ത�
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടിക�െട അ�ഭവ�ിെ� െവളി��ി� നിലവി�ളള ച��ളി� മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ� വഴി െെകവരി�ാ�േ�ശി�ത് ;
(സി) എ� ച��ളിലാണ് ഇ�െന മാ�ം വ��ിയത് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) മാ�ം വ��ിയ ച��� ജന�െള�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െര�ം അറിയി�ാ� നടപടിക� എ��ി�േ�ാ?
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െസ�േ�റിയ�് ജീവന�ാ�െട െഡപ�േ�ഷ� നിയമനം

5601. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല ഏെത�ാം ത�ികകളി�െ�� ഉേദ�ാഗ�െരയാണ് െസ�േ�റിയ�ിന് �റ�് വിവിധ വ��കളി�  വിവിധ
ത�ികകളി� നിയമി��ത് ; െസ�േ�റിയ�ിെല ത�ിക�ം വ��ിെല ത�ിക�ം അവ�െട എ��ം ഉ�െ�െട�� വിശദാംശ��
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� െസ�േ�റിയ�് ജീവന�ാെര മാ�ം നിയമി�� ത�ികക� ഏെത�ാമാണ് ; െസ�േ�റിയ�ിെല ത�ിക,

വ��ിെല ത�ിക, അവ�െട എ�ം എ�ിവ വ��മാ�േമാ ;

(സി) െസ�േ�റിയ�ിന് �റ�� ഏെത�ാം ത�ികക�െട നിയമന�ിനാണ് െസ�േ�റിയ�് ജീവന�ാ��് ക�ാ� നി�യി�ി��ത്  ;

വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) അസി��റ്,  െസ��  ഓഫീസ�, അ��  െസ��റി എ�ിവെര ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് െസ�േ�റിയ�ിന് �റ�്
നിയമി��ത് ; ത�ികക�െട േപ�ം, എ��ം അട��� വിശദാംശ�� ന�േമാ ;

(ഇ) ഹയ� െസ��റി വ��ി� ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് െസ�േ�റിയ�് ജീവന�ാെര നിയമി�ി��ത് ; വിശദമാ�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�് അസി��റ് നിയമനം

5602. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 �ലായ് 31 വെര െസ�േ�റിയ�് അസി��് ത�ിക�െട എ� ഒഴി�ക� നിലവി��് എ�റിയി�ാേമാ; ��ത ഒഴി�കളി�
എ�െയ�ം പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�് അ�ി��റ് ത�ികയി� പി.എസ്.സി., �ട�ിയ വ��കളി� 2015 �ലായ് 31 വെര എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്
എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) 2015 ഡിസംബ� 31 വെര ഈ ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�ാ�ം എ�ാണ് �തീ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െഹ�ക�ാ��� േവ��സിയി� നിയമനം ലഭി�വ�െട ജി�ാതല �ലംമാ� വ�വ�ക�

5603. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.�െട ജി�ാതല ലി�ി�  നി�ം ലാ�് േ�ഡ് സ���ായി െഹ�ക�ാ���  േവ��സിയി�  നിയമനം ലഭി�
ഉേദ�ാഗാ��ിക��് സ��ം ജി�യിേല�് ഇ�� ഡി�ാ��്െമ�് �ാ��� കി��തി�ളള നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ജീവന�ാ�െട സീനിേയാറി�ി ഏത് തീയതി �തലാണ് കണ�ാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ഇ��ി ജനസ��� പരിപാടി -ക�ത� 2015

5604. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യി�  വ�് നട�ിയ ജനസ��� പരിപാടി  -ക�ത�  2015�  േനരി�് പെ��� എ� േപ��ാണ് ധനസഹായം
ന�കിയത്; ആെക എ� �പ െതാ��ഴയിൽ വ�് വിതരണം നട�ി;

(ബി) ഇ��ിയിെല ക�ത�  2015  െ� നട�ി�ിന് വിവിധ ഇന�ളിലായി എ� �പ െചലവാ�ി;  ഓേരാ ഇന�ം തിരി�് എ� �പ
െചലവായി എ�ത് സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ ?

അഖിേല��ാ സ��ീസി�� ഉേദ�ാഗ��െട �വ��നം

5605. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഖിേല��ാ സ��ീസി�� ഉേദ�ാഗ��െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ?

അതിേവഗ വനിതാ േകാടതിക�

5606. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതക�െട�ം ��ിക�െട�ം േന���ാ�� അതി�മ�� വ��ി�ിരി�� സാഹചര��ി� ഇ�രം േക�ക� േവഗ�ി� തീ��
ക��ി��തിന് അതിേവഗ വനിതാ േകാടതിക� �ാപി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ;

(ബി) സം�ാന�് ഇേ�ാ� അതിേവഗ േകാടതിക� ഏ�തരം േക�കളാണ് വിചാരണ നട��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

�ീമതി െക.വി. അനിത�െട ഹ�ജി- െ�ഷ�� േ�ാസിക���െട നിയമനം

5607. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െകാലെച�െ�� വ��ിക�െട ബ���െട അേപ� �കാരം േക�് വാദി��തിന്
എ� േപ��് െ�ഷ�� പ�ിക് േ�ാസിക��െറ നിയമി��തിന് അ�മതി ന�കിയി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2013 െസ�ംബ� 16-ന് തി�േവാണനാളി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� െകാലെച�െ�� എം.ബി. ബാല��െ� ഭാര� �ീമതി െക.വി.
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അനിത സമ��ി� ഹ�ജിയി� െ�ഷ�� േ�ാസിക��െറ നിയമി��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ീമതി െക.വി.അനിത�െട ഹ�ജി പരിഗണി�ാതിരി�ാ�� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിജില�സ് േകാടതികളി� തീ��് ക��ി�ാ� േക�ക�

T 5608.�ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�സ് േകാടതികളി� തീ��് ക��ി�ാ� എ� േക�കളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�രം േക�ക�  തീ��് ക��ി��തിനായി കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  എ�െകാ�ാെണ�്
വിശദീകരി�ാേമാ ;

(സി) ഏത് വ�ഷെ� �ാഫ് പാേ�� അ�സരി�ാണ് േകാടതികളി� ഒഴി�ക� നിക�െ���െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) ഇത് കാേലാചിതമായി പരി�രി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

ജന�െള ശാ�േബാധ��വരാ�ി �ഷണ�ളി� നി�ം ര�ി�ാ�� നടപടിക�

5609. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജന�െള ശാ�േബാധ��വരാ�ാ�ം അ�ത�ല�� �ഷണ�ളി� നി�ം അവെര ര�ി�ാ�ം ഈ സ��ാ� ൈകെ�ാ�ി��
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിവരി�ാേമാ ;

(ബി) സം�ാന�് ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ജന��െട അ�ത�ം ശാ�േബാധമി�ാ��ം �തെല��് രജി�� െച�െ�� ത�ി�്
േക�ക� എ�യാെണ�് പറയാേമാ ; ഇ�രം േക�ക� ആവ��ി�ാതിരി�വാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

ഐ.സി.ഡി.എസ്. ���ൈവസ� നിയമനം

5610. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐ.സി.ഡി.എസ്.  ���ൈവസറി ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി.  എ��പരീ� നട�ിയത് എ�ാണ്;  േഷാ��് ലി�്
�സി�ീകരി�ത് എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഐ.സി.ഡി.എസ്. ���ൈവസറി ത�ികയി� ഇ��വ� നടപടിക� എ�ാണ് ആരംഭി�ത്; ഇ��വ� ���മാേയാ;

(സി) ഐ.സി.ഡി.എസ്. ���ൈവസ� ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി��്; വ��മാ�േമാ;

പി. എസ്. സി. യിെല ക����വ��രണം

5611. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, േതറ�ി� രാമ���
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷനി� ക����വ��രണ�ിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ഇത് നട�ിലാ��തിന് ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ?

പി.എസ്.സി. നിയമന��

5612. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി നീ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ ത�ികകളി�  സം�ാന�് നിലനി��� ഒഴി�ക�  വ��് അധികാരിക�  യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച��ി� എ�
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�ളള എ�ാ ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി. �്റിേ�ാ��് െച��തി�ം നിയമനം നട��തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) 2010 �� മാസ�ി� നിലവി� വ� ��� ജി�യിെല േഫാറ�് ഗാ�ഡ് ത�ിക�െട റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി അവസാനി��ത്
എ�ാണ്;

(ഇ) ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ� േപ��് നിയമനം ന�കി���്  ;  ��ത ലി�ി�  നി�ം ഇനി�ം നിയമനം നട�ാ�
സാ��ത�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒഴി� വ� ത�ികക�

5613. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015  ഏ�ി�, െമയ് മാസ�ളിലായി ഒഴി� വ� എ� ത�ികകളിെല ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�െ��ി��്;  എ� ത�ികകളി�
നിയമന നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ; വ��മാ�ാേമാ ?
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ഹയ� െസ��റി (േകാേമ�് )സീനിയ�, �നിയ� റാ�് ലി�കളി� നി�� നിയമന�ൾ

5614. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട ഹയ� െസ��റി �� ടീ�� േകാേമ�് സീനിയ�, �നിയ� റാ�് ലി�കളി�
നി�ം നാളി�വെര എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�കൾ �കാരം നിയമനം നടേ�� എ� ഒഴി�കളാണ്  2009  �ത�  2012  വെര റിേ�ാ��് െച�ി��െത�്
വിശദമാ�േമാ; നിലവി� എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�കളിെല ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അ�ഹതെ�� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�ി�് നിയമനം ന�കാ� ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഓഫീസ് അ��ഡ�്

5615. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി.  പരീ� നട�േ�ാ�  ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�� പരീ�ാ��ിക
േളാെടാ�ം എ��� �സ് � -ന് താെഴമാ�ം േയാഗ�ത�� പരീ�ാ��ിക��് േജാലി ലഭി�ാെത �ായ പരിധി കഴി�് അവസരം
ന�െ��� കാര�ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�രം ഉേദ�ാഗാ��ിക��ായി ഒ� അവസരം �ടി ന��വാ� ത�ാറാ�േമാ?

ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ികയിെല വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത

5616. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി വഴി ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ികയി�  അേപ�ി�വ��് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത അധിക േയാഗ�തയായി
കണ�ാ�ാ�േ�ാ ; ഉെ��ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�� ഉേദ�ാഗാ��ികേളാട് മ�രി�് ജയി��തിന് �� വിന് താെഴ മാ�ം േയാഗ�ത��
പരീ�ാ��ിക��് �യാസം ആെണ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ ;എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് �ാ�് മാേനജ� റാ�് ലി�്

5617. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് �ാ�് മാേനജ� ത�ികയിേല�� റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമന നി�േ�ശം ന���തിന് നിയമപരമായ
തട��� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം അവസാനമായി നിയമന നി�േ�ശം ന�കിയതിെ�റ വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) അതി�േശഷം ��ത ലി�ി� നി�ം നിയമന നി�േ�ശ�� ന�കാതിരി��തിെ�റ കാരണ�� വിശദമാ�േമാ?

പ�ാം ശ�ള ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

5618. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാം ശ�ള ക�ീഷ� റിേ�ാ��ിെ� ഒ� ഭാഗം സമ��ി�െ��ി�� സാഹചര��ി� ആയതിെ� അടി�ാന�ി� എ�് ഉ�രവ്
ഇറ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ; വിശദവിവരം ന��േമാ ;

(ബി) ഇതിനായി മ�ിസഭാ ഉപസമിതിെയ �മതലെ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ ; പരിഗണനാ വിഷയ��
ഇ�ാര��ി� നി�േ�ശി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(സി) ശ�ള ക�ീഷ� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� െപ�ഷ� �ായം 58 ആ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ ; എ�ി� സ��ാരിെ� നയം
വ��മാ�േമാ ?

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ാതിരി�� നടപടി

5619. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ��
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളിെല ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ണെമ� നി�േ�ശം അവഗണി�് ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാതിരി���
��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� അതിെനതിെര എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഏെതാെ� വ��കളാണ് ഇ�ാര��ി� വീ� വ��ിയതായി കെ��ിയി��ത്  ;  എ� ഒഴി�കളാണ് റിേ�ാ��് െച�ാ�തായി
കെ��ിയി��ത് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) സർ�ാരിെ� ആവർ�ി�� നി�േ�ശം അവഗണി� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര മാ�കാപരമായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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പാല�ാട് ജി�യിെല ഒഴി�ക�

5620. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി�  6  മാസ�ിനിടയി�  പാല�ാട് ജി�യിെല വിവിധ വ��കളി�  നി�ം പി.എസ്.സി.�് എ� ഒഴി�കളാണ് റിേ�ാ��്
െച�ി��ത്;

(ബി) ഇതി� എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി��്;
(സി) ബ�െ�� വ��് േമധാവിക� ഒഴി�ക� �ത�സമയ�് റിേ�ാ��് െച�ാറി� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�രം ഓഫീസ�മാ�െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�

5621. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� സ��ീസി� എ� ജീവന�ാ��് ; ഓേരാ വ��ി�ം േജാലി െച��വ�െട എ�ം �േത�കം �േത�കം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് ജീവന�ാ� അധികമാെണ�് കെ��ിയി��ത് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) അധികം വ� ജീവന�ാെര �ന�വിന�സി��തി�� നടപടി�മ�� ഏ�വെരയായി എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) സം���ം,  കാര��മ�മായ സിവി�  സ��ീസ് എ� ല���ാ�ി�ായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ജീവന�ാ�െട ക��േശഷി വ��ി�ി��തിനായി സ�ീകരി�വ�� മാ����െട അപര�ാ�ത ��യി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി� അ�
പരിഹരി��തിനായി അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

�ാ���റി െപ�ഷ� പ�തി

5622. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല എ� സ��ാ� ജീവന�ാ�ം അ��ാപക�മാണ് ഇേ�ാ� �ാ���റി െപ�ഷ� പ�തിയി� ഉ�െ��വരായി സ�വീസി�
ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവ�െട െപ�ഷ� �ായം എ�യാണ്;  �തിയ െപ�ഷ� പ�തി എ�.പി.എസ്  -� എ� ജീവന�ാ� അംഗ�ളായി��് എ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

കാ�ൈവകല���വ�െട നിയമനം

T 5623.�ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി��വ��ളള ഉേദ�ാഗ സംവരണ�ി�  കാ�ൈവകല���വ��ായി നീ�ിവ� ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം
ത�രിതെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉേദ�ാഗ�ി�  �േവശി� േശഷം കാ�േശഷി ���മാേയാ ഭാഗികമാേയാ ന�െ��വ��് അേത വ��ി�  സൗകര��ദമായ
ത�ികയിേല�് മാ�ം ന���തിന് എെ��ി�ം വ�വ� നിലവി�േ�ാ;

(സി) 1995-െല േപ�� വി�് ഡിസ് എബിലി�ീസ് ആ�ിെല െസ�� 47-െ� ആ��ല�ം ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

അപകടമരണ ധനസഹായം

5624. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അപകടമരണം സംഭവി��വ�െട ആ�ിത��് ന��� ധനസഹായം ര�ല�ം �പയായി വ��ി�ി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഉ�രവിെ�റ േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏ� ഫ�ി� നി�ാണ് ��ത �ക ന���ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ��ത വ��നവിന് എ��തലാണ് �ാബല�െമ� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ധന സഹായം അ�വദി��തി�� വ�വ�ക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത�െട ����

T 5625.�ീ.ഇ.ച�േശഖര�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.���ര ര�ാകര�
,, െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത േമഖലയി� ���മാ�ം ഭാഗികമാ�ം കിട�ിലായ എ� േപ� വീത�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കിട�ിലായവ��ം ഭാഗികമായി കിട�ിലാവ��ം മരണമട�വ�െട ആ�ിത��ം േദശീയ മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  �റെ��വി�
ധനസഹായം എ� വീതമാണ്; ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� േപ��് വീതം ധനസഹായം അ�വദി� ന�ി എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) എ�േഡാസ�ഫാ� �രിത ബാധിത�െട �����് പരിഹാരം കാ��തിന് മ�ിമാരട�� ഒ� ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ; ഈ
ക�ി�ി ഇതിനകം എ� �ാവശ�ം േയാഗം േച��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ക�ി�ി തീ�മാന�കാരം നട�ിലാ�ിയ കാര��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത��ാ�� േക� സഹായം

5626. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത��ായി മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  നി�േ�ശി� േക� സഹായം ഇതിനകം
സം�ാന സ��ാരിന് ലഭ�മായി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിനകം എ� �ക ലഭ�മാെയ�ം ഈ �ക ഏെതാെ� സമാശ�ാസ പ�തിക��ായി െചലവഴിെ��ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) �രിത ബാധിത��ായി �ാേ�ഷ� േകാ��േറഷ� ന�കണെമ�് നി�േ�ശി� എ� �ക ഇതിനകം അവരി� നി�് ലഭ�മാെയ�ം
ബാ�ി �ക എ�െയ�ം അവ� അത് ലഭ�മാ�ാതിരി��െത� െകാെ��ം വിശദമാ�ാേമാ ?

മ�ിമാ� / സ��ാ� ഉേദ�ാഗ�� / േപ�ണ� �ാഫ് എ�ിവ��് അ�വദി� വാഹന��

5627. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി,  മ�ിമാ�  എ�ിവ�െട േപ�ണ�  �ാഫ് അംഗ�ളി�  ഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യി��വ�  ഉ�െ�െട�ളളവ�െട ത�ിക
തിരി�ളള കണ�ം ഇവരി� എ� ഉേദ�ാഗ���് സ��ാ� വാഹനം അ�വദി�ി��് എ�ം ഇതി� എ� സ��ാ� / െപാ�േമഖലാ/

മ� �ാപന��െട വാഹന�� നിലവി� ഉപേയാഗി�� എ�ം ഈ വാഹന���്  2011 �ത� 2015 വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം
െചലവായ �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവരി� എ� േപ��് സ��ാ� ഉ�ര� വഴി വാഹനം അ�വദി�ി��് എ�ം ഉ�രവി�ാെത എ� വാഹന�� ഉപേയാഗി��
എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി��െ�െട�ളള മ�ിമാ� , േപ�ണ� �ാഫ് എ�ിവ�െട ��ംബാംഗ���് വാഹന�പേയാഗി�ാ� അ�മതി ന�ിയി�േ�ാ
; എ�ി� ആ�െ��ാം ; നിലവി� എ� ��ംബ�� സ��ാ�/ െപാ�േമഖലാ/ മ� �ാപന��െട വാഹന�� ഉപേയാഗി��  ;

ഇതി� ഏെത�ാം േപ�ണ� �ാഫിെ� ��ംബാംഗ���്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ചീഫ് െസ��റി,  മ�് െസ��റിമാ�  ,  മ� സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��  എ�ിവരി�  ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� േപ��് വാഹനം
അ�വദി�ി��്; ഏെത�ാം വ�വ�ക�� വിേധയമായി വാഹനം സ�കാര� ആവശ����് ഉപേയാഗി�ാം എ�ം ഇതിനായി എ�
�ക സ��ാ� ഈടാ���് എ�ം 2011 �ത� 2015 വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം ഈയിന�ി� ലഭി� �ക എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ഖ�മ�ി, മ�ിമാ�, സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��, േപ�ണ� �ാഫ് എ�ിവ��് സ��ാ� വാഹനം ഉപേയാഗി�വാ�� മാനദ���
എെ��ാം ; ഇവരി� ഒ�ിലധികം വാഹന�പേയാഗി�വാ�� അ�മതി��വ� ആെര�ാം ;അവധി ദിന�ളി� എ� വാഹന��
ഏെത�ാം വ�വ�ക� �കാരം ഉപേയാഗി�െവ�ം  2011 �ത� 2015 വെര ��യി�െ���ം ��പേയാഗം കെ��ിയ�മായ
േക�ക�െട വിശദാംശ�ം വ��മാ�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ജന �തിനിധിക��് െപ�ഷ�

5628. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ജന �തിനിധിക��് െപ�ഷ� ന��� കാര�ം പരിഗണി��േ�ാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ജന�തിനിധിക�െട അലവ�സ് വ�ധി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ?

വിമാന�ലി വ��നവ് �ലം �വാസി മലയാളിക���ാ�� ��ി��്

T 5629.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, �ി.�. ��വിള
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിമാന�ലി �മാതീതമായി വ��ി�ി��� �ലം �വാസി മലയാളിക���ാ�� ��ി��് പരിഹരി�വാ�  എയ�  ഇ�ഡ�
അട��� വിമാന ക�നിക�മായി ച�� നട�ി പരിഹാരം കാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േ�ാേ�ാേ�ാ� പദവി

5630. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല അ����മാ��് �കളി� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട അ����മാ��് േ�ാേ�ാേ�ാ�
പദവി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന ഹ�് ക�ി�ി െചയ�മാ�ം, വഖഫ് േബാ�ഡ് െചയ�മാ�ം ഇതി� ഉ�െ��േമാ; ഇത് സംബ�ി�് സ��ാ� ഉ�രവ്
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �� എം.എ�.എ മാ�െട�ം എം.പി മാ�െട�ം െപാ�ചട�കളിെല േ�ാേ�ാേ�ാ� വിശദമാ�ാേമാ?
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ഡീ-അഡി�� െസ��

5631. �ീ.ടി.എ�. �താപ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡീ-അഡി�� െസ��ക� �ാപി�ാ� പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്?

ലഹരി വ���െട അമിത ഉപേയാഗ�ം വ�ാപന�ം

5632. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �� ��ിക� ഉ�െ�െട ലഹരി�ായി നിേ�ാ�ി� അട�ിയ ച�യിം�ഗം േപാ�� �തിയ ലഹരി വ��� ഉപേയാഗി�
വ��െ�� തര�ി�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് തട��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) േഡാ��മാ�െട വ�ാജ�റി�ടിക�  ഉപേയാഗി�ം അ�ാെത�ം െമഡി��  േ�ാ�കളി�  നി�് േവദന സംഹാരിക�  ഉ�െ�െട
വ�േതാതി� േശഖരി�് ലഹരി�ായി ഉപേയാഗി� വ��െ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് തട��തിന് എൈ�സ്
വ��് ഏെത�ി�ം തര�ി�� പരിേശാധനക� നട��േ�ാ;

(സി) ലഹരി�െട �തിയ �തിയ മാ����  ഉപേയാഗി�ം ക�ാവ് േപാ�� ലഹരിവ���െട വ�ാപനം വഴി�ം ��  വിദ�ാ��ിക�
ലഹരി�് അടിമകളാ�� സാഹചര�ം തട��തിന് ��ക�  േക�ീകരി�് എെ��ാം േബാധവ�കരണ പരിപാടിക�  സ��ാ�
സംഘടി�ി���്?

മദ�ം സംഭരണശാലകളി� ��ി�ാ� നടപടി

5633. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബീവേറജസ് േകാ��േറഷെ� സംഭരണശാലകളി�  ��ി�ാെത സം�ാനെ� പാതേയാര�ളി�  േലാറിയി�ം മ�
വാഹന�ളി�മായി മദ�ം ��ി��താ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സംഭരണശാലകളി� ��ി��തിന് പകരം ഇ�ര�ി� പാതേയാര�് അവ ��ി��� �ലം െപാ�ജന���് ഉ�ാ��
��ി��ക�ം അപകടസാ��ത�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ��ി��ക�ം അപകടസാ��ത�ം തട��തിന് അവ സംഭരണശാലകളിേല�് അടിയ�രമായി മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ബിയ�, ൈവ� എ�ിവയിെല ആ��േഹാളിെ� അളവ്

5634. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിതരണം െച�� ബിയ�, ൈവ� എ�ിവയി� ആ��േഹാളിെ� അളവ് പരിധിയി� കവി��താ�� റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ബിയ�, ൈവ� എ�ിവ�െട വീര�ം കെ���തിന് പരിേശാധനക� ക�ശനമാ�േമാ;

(സി) പരിധിയി� കവി� ലഹരി അട�ിയ ബിയ�, ൈവ� എ�ിവ വിപണനം െച�� പാ�ല�ക�െ�തിെര നടപടി ശ�മാ�േമാ?

മദ�നയം .

5635. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ സമ�മായ മദ�നയം സംബ�ി� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

ബീവേറജസ് േകാ��േറഷെ� ഔ�് െല�ക�

5636. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം സം�ാന�് ബീവേറജസ് േകാ��േറഷെ� എ� ഔ�് െല�കളാണ് ��തായി
അ�വദി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

െമാെെബ� െട�ിംഗ് ലേബാറ�റിക�

5637. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, എ.പി.അ����ി
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എെെ�സ് വ��ി� െമാെെബ� െട�ിംഗ് ലേബാറ�റിക� ആരംഭി�ാ� പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടി എ��ി��്?

�ിരി�് കട�്

5638. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിരി�് കട�ിയ�മായി ബ�െ�� എ� അ�കാരി േക�ക�  1.7.2011  �ത�  30.6.2015  വെര രജി��  െച�ക��ായി;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓണം സീസണി�  വ�ാജ വിേദശമദ� നി��ാണ�ം വിപണന�ം തട��തിനായി എെ��ാം ��ക�ത�ക�  സ�ീകരി�ി��്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഒാ�േറഷ� ��ൈഷ� പ�തി

5639. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� ആരംഭി� ഒാ�േറഷ� ��ൈഷ� പ�തി�െട �വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ാ��തിനായി എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ജി�യി� സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

5640. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി �വ��ന���ായി ഓഫീസ് �വ��നം ആരംഭി�െതേ�ാഴാണ്;
(ബി) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�ായി സം�ാന ബജ�ി� ആദ�മായി �ക വകയി��ിയത് ഏ� സാ��ിക വ�ഷമാണ്;  എ� �ക

വകയി��ി;
(സി) �ട��� ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�ായി എ� �ക വീതം സം�ാന ബജ�കളി�

വകയി��ക��ായി എ� വ��മാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖം പ�തി

5641. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക.�േരഷ് ���്
,, രാ� എ�ഹാം
,, എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖം പ�തി�െട കാര��ി� സ��ാ� എ�� അ�ിമ തീ�മാനം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സർ�ക�ി േയാഗ�ി�ം ക�നി േബാ�ഡ് േയാഗ�ി�ം ഉയ��വ� എെ��ാം നി�േ�ശ�� സ��ാ� അംഗീകരി�ക��ായി ;
അവഗണി�വ എെ��ാം ; മാ�ം വ��ിയവ ഏെത�ാം;

(സി) ഏക ബിഡ് സ�ീകരി�േ�ാ� സ��ക�ിേയാഗ�ി��യി�െ�� എെ��ി�ം നിലയി�� മാ��� ഉ�െ�ാ�ക��ാേയാ ;

(ഡി) െതരെ���് ക�ിഷെ� �േത�ക അംഗീകാരം േപാ�ം വാ�ിെ�ാ�� വളെര �തിപിടി� നടപടിക�  െപെ��്
സാവധാന�ിലാകാ� കാരണം എ�ായി�� ;

(ഇ) അദാനി�െട ബിഡിെ� കാര��ി� ഏെത�ാം േമഖലകളി� നി�് എതി��് േരഖെ���ക��ായി��് ;വിശദമാ�േമാ?

വിഴി�ം പ�തി�െട നി��ാണം അദാനി��ിെന ഏ��ി� നടപടി

5642. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം പ�തി�െട നി��ാണം അദാനി ��ിെന ഏ��ി�ാ�  "െല��  ഓഫ് അവാ�ഡ"  �റെ��വി�ിെ��ി�  കാരണം
വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖം

5643. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ�ിെ� ���ി ആരംഭി��തിന് ഇനി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ���ിയാ�ാ��ത് ;
(ബി) �റ�ഖ�ിെ� ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

വിഴി�ം പ�തി�ായി �േത�ക ക�നി
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5644. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം പ�തി�ായി െപാ�/സ�കാര� പ�ാളി��� �േത�ക ക�നി �പീകരി�ാ�  േക� തിരെ��� ക�ീഷനി�  നി�്
എ�ാണ് അ�മതി വാ�ിയെത�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ��ത ക�നി ഇതിനകം �പീകരി�േവാ ; ഇെ��ി� ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരിെ��് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) പ�തി�ായി �പീകരി�� �േത�ക ക�നിയി� ആെര�ാമാണ് അംഗ�െള�് വിശദമാ�ാേമാ ?

�റ�ഖ�� ഓ� െവത� േപാ��ായി വികസി�ി��തി�ളള പ�തി

5645. �ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, �ഡി �യിസ്
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �റ�ഖ�� ഓ� െവത� േപാ��ായി വികസി�ി��തിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വ�ാ�പാടം കെ��� െട�മിന�

5646. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാ�പാടം കെ���  െട�മിന�  �ാപി��തിനായി ദശീയപാത,  െറയി�  ൈല�  എ�ിവ �ാപി��തി�േവ�ി നീ�ം
െച�െ�� ചീനവല. ഊ�ിവല എ�ിവ�െട ഉടമക��് ന�പരിഹാരം ന���തിന് നാഷണ� ൈഹേവ അേതാറി�ി ന��വാ��
�ക ഇ�വെര ന�കാ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ന�പരിഹാര�ക ലഭ�മാ��തിന് സ��ാ�
സ�ീകരി� നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� അംഗീകരി�ി�� ന�പരിഹാര പാേ�ജ് എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ടി �കയി� േപാ��് ��് ന�കാ��ത് എ�െയ�ം NHAI ന�കാ��ത് എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െകാ�ി� േപാ��് ��് അ�വദി� �ക എ�െയ�ം എ�ാണ് ടി �ക ലഭി�െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

��� ഫിഷറീസ് ഹാ�ബ�

5647. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ഫിഷറീസ് ഹാ�ബ�  നി��ാണം സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം ഏജ�സി പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  പരിേശാധനാ റിേ�ാ��്
സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് റിേ�ാ��് സമ��ി�ത്;

(ബി) ഹാ�ബ� നി��ാണ�ിന് ഫ�് അ�വദി��കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ?

ഹാ�ബ� എ�ജിനീയറിംഗ് വ��് െചലവഴി� �ക

5648. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� 2015-16 � എ�ജിനീയറിംഗ് വ��ി� േവ�ി വകെകാ�ി�ി�� �കെയ�യാണ് എ�് വ��മാ�േമാ ?

മ��ബ�ന േബാ�ക�െട �ര�

5649. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��ബ�ന േബാ�ക�ം വ���ം കടലി� അപകട�ി�െ��� സംഭവ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� മ��ബ�ന േബാ�ക�െട �ര��ായി എെ��ാം സംവിധാന�� ഒ��ിയി��് ;
(സി) മ��ബ�ന േബാ�കെള നിരീ�ി��തി�ം അപകട�ി�െപ�ാ�  ര�ി��തി��ളള െവസ�  �ാ�ിംങ് സംവിധാനം

ആദ�ഘ��ി� എ� േബാ�കളിലാണ് ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��ത് ;
(ഡി) ഇ�രം േബാ�കെള െതരെ����തിെ� മാനദ�ം നി�യി�ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ; സം�ാനെ� എ�ാ

മ��ബ�ന േബാ�കളി�ം ��ത സംവിധാനം ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ൈവ�ം മ��െ�ാഴിലാളി േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര�ം

5650. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം മ��െ�ാഴിലാളി േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര�ം വ��ി�ി��തിനായി
ൈവ�ം നിേയാജകമ�ല�ിൽ എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി� നട�ാ�ിവ��െത�ം ഇതിനായി എ� �ക
െചലവഴി��െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവിൽ മ��െ�ാഴിലാളി േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര�ം വ��ി�ി��തിനായി എ� േറാ�ക�  അ�വദി�
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എ�ം ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി� എ��� വിശദാംശ�� ന�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� മ�� ഹാ�റി

5651. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� എ� െഹ�� �ല�് മ���ഷി�െ��തിെ�റ താ��് തല വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� നി�ം എ� ട� മ��ം ഉ�പാദി�ി��തിന് സാധി�ി��് എ�തിെ�റ വ�ഷം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

ഫിഷറീസ് വിേ��ക�

5652. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ഫിഷറീസ് വിേ��ക� ഉ�്; അതി� എ� വിേ��ക� കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഉ�്;
(ബി) ഫിഷറീസ് �ാമ�ളി� ഏെതാെ� പ�തികളാണ് നട�ി� വ��ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�ക�

5653. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, അ�വ� സാദ�്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�ക� നി��ി�ാ� പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

വള�വഴി ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ��

5654. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ല�ഴ വള �വഴിയി� ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ�� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) �നാമി ഫ�ി� ഉ�െ���ി ഇതിനായി ഫ�് അ�വദി�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �നാമി ഫ�ി� ഉ�െ���ി എ� �പയാണ് ഇതിനായി അ�വദി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ�റിെ� നി��ാണം നട�ാതിരി��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ?

അജാ�� മ��ബ�ന �റ�ഖം

5655. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ാട് മ�ല�ിെല അജാ�� മ��ബ�ന �റ�ഖ�മായി ബ�െ��് നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി എ�് ���ീകരി�െമ�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് ���ിയായെത�ം ഇനി എെ�ാെ� നടപടിക�
���ിയാ�ാ�െ��ം ���ി�് െചലവഴി� �ക എ�യാെണ��� വിശദമായ വിവരം ന�കാേമാ?

കടാശ�ാസം

5656. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െതാഴിലാളിക� വിവിധ �ാപന�ളി� നി�ം 31.12.2007 വെര എ�� വാ� ബാധ�തക� എ�തിത�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ
; ഇതിെ� വ�വ�ക� എെ��ാം ;

(ബി) �.ഡി.എഫ്.  സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കടാശ�ാസ ക�ീഷ�  വഴി കടം എ�തിത��തി�� തീയതി നീ�ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� 2007 � നി�ം നീ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവ�ി� മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�

5657. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ� �ഖാ�ിരം ൈവ�ി� മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക� ജന�തിനിധിക�മായി
�ടിയാേലാചന�് േശഷമാേണാ ത�ാറാ�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഏെതാെ� ���ിക��ായി ഏെത�ാം ജന�തിനിധിക�മായാണ് �ടിയാേലാചന നട�ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ലം എം.എ�.എ.  �മായി ഈ വിഷയ�ി�  �ടിയാേലാചന നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�
എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?
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കാസ�േഗാഡ് �റ�ഖം

5658. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ്, േകാ�ി�ളം-േബ�� തീരേദശ േമഖലയി� മ��ബ�ന �റ�ഖം നി��ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ�ിനായി 2015-16 വ�ഷ�ി� �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�ാേമാ;

(സി) ��ത �റ�ഖം �ാപി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� സാ��താ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�ാേമാ?

ൈവ�ിനിെല ഓഷ�േനറിയം പ�തി

5659. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ിനിെല നി��ി� ഓഷ�േനറിയം പ�തി�ായി പാരി�ിതിക അ�മതി ലഭി��തിന് േ��് എ�വയ�െമ�് ഇംപാ�്
അസെ��് അേതാറി�ി ��ാെക സമ��ി� അേപ�യി�  15  കാര��ളി�  വിശദീകരണം േതടിെ�ാ�് ഫി�മ�് ക�്
ലഭി�ി��േവാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  േ��് എ�വയ�െമ�് ഇംപാ�് അസെ��് അേതാറി�ി�് ന�കിയ വിശദീകരണം എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല�ം

5660. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡി� രജി�� െച�ി�� െതാഴിലാളിക�െട മ���് വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല�ം ന���തി�
േവ�ിവ�� �കെയ�; 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 വ�ഷ�ി� ഇതിനായി വകയി��ിയ �ക എ�;

(ബി) അ�വദി� �കയി� വ�ഷം േതാ�ം എ� �ക െചലവായി; ഓേരാ വ�ഷ�ം എ�േപ��് �ക വിതരണം െച�;

(സി) ��ത ഇന�ി� �ക ഇനി�ം ന�കാ�േ�ാ?

കാ��ാട് മ�ല�ി� മ���ാമം പ�തി

5661. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���ാമം പ�തി �കാരം കാ��ാട് മ�ല�ി� എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയെത�ം അതിന് ആെക എ�
�കയാണ് െചലവഴി�ിരി��െത�ം പറയാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി എ� വീ�ക� നി��ി�െവ�് പറയാേമാ;

(സി) വീ�ക�െട നി��ാണം ���ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) വീ�ക�െട അേപ� നി�ിത തീയതി�് ന�കാ� കഴിയാ� അ�ഹരായവ�െട അേപ� ഇനി�ം സ�ീകരി�വാ�ം വീട് ന��വാ�ം
നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ ?

മ���ാമം

5662. �ീ.പി.തിേലാ�മ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ലം േകരള�ിെ� തീര�േദശ�് മ���ാമം അ�ഭവെ���േ�ാ; എ�ി� ഇേ�ാ� അ���മാെയ�ി�ം
തീര�േദശ�് ലഭി�െകാ�ിരി�� മ��യിന�� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

മ��ക�ഷക വികസന ഏജ�സി

5663. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഉ�നാട� ജലാശയ�ളി�ം മ�് ജലേ�ാത�കളി�ം മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി �പീകരി�
മ��ക�ഷക വികസന ഏജ�സിയി�  ആവശ��ിന് ജീവന�ാരി� എ�തിനാ�  �വ��ന�ി�  പിേ�ാ�ം േപാ�� എ�
പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� ��ത പ�തി�് അ�വദി� �ിരം ത�ികക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�� ക�ഷക വികസന ഏജ�സിയി� െഡപ�േ�ഷ� േപാ�ക� അ�വദി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?
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െച��� നിേയാജകമ�ല�ിെല ���ിക�

5664. �ീ.പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരധികാരേമ�േശഷം െച���  നിേയാജകമ�ല�ി�  �റ�ഖ  /  മ�� ബ�ന വ��് �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�ിയ
നി��ാണ �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട ഭരണാ�മതി ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇനി�ം നട�ിലാ�വാ� ഉേ��ശി�� പ�തിക� ഏെതാെ�; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�െ�� ഉ�നാട�  മ��െ�ാഴിലാളി േകാളനിക�  നവീകരി��തി�ം അടി�ാന സൗകര���
വികസി�ി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;  ഏെതാെ� േകാളനികളാണ് െതരെ���ി�ളളത്;
വിശദമാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട കടബാ��ത

5665. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട െമാ�ം കടബാ��ത എ�യാെണ�് തി�െ���ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ിെ� കടാശ�ാസ�ിനായി എ� �ക ��വ�ഷം െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��വ� കടാശ�ാസ�ിന് എ� �ക �ടി അ�വദിേ����്; എേ��് ടി �ക ��വ� ന�കാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) സംസഥാന�് കടാശ�ാസം ലഭിേ�� എ�ാ മ��െ�ാഴിലാളിക��ം കാലതാമസം �ടാെത ആയത് വിതരണം െച��തിന്
അടിയ�രമായി �ക അ�വദി� ന��േമാ എ�് വ��മാ�േമാ ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് സംര�ണം

5666. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��് കാലാവസഥാവ�തിയാന�െള�റി�് ��റിയി�് ന���തിനായി എെ��ാം സ�ീകരണ�ളാണ്
ഏ�െ���ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കടലി� െവ�് അപകടം പ�� മ��െ�ാഴിലാളിക��് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് അ�വദി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) കടലി�  മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവന് സംര�ണം ന���തിന് ഏ�െ���ിയ സംവിധാന��  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിേ�മനിധി െപ�ഷ� �ടി�ിക

5667. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിേ�മനിധി െപ�ഷ� �കയി� �ടി�ിക വരാ�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��ളള പ�മാസ സമാശ�ാസ പ�തി

5668. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാളിംഗ് നിേരാധന കാല�് മ��െ�ാഴിലാളിക��ാ�� പ�മാസ സമാശ�ാസ പ�തിയിേല�് ഈ വ�ഷം േക� സം�ാന
സ��ാ�ക�െട വിഹിതമായി എ� �കയാണ് ലഭ�മാ�ാ�ളളത് ; ഈ �ക ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ പ�തിയിേല�് മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വിഹിതമായി ഈ വ�ഷം എ� �ക ലഭി�ി��് ;
(സി) ഈ �ക വകമാ�ി െചലവഴി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��� ഭവന നി��ാണ പ�തി

5669. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം മാേവലി�ര മ�ല�ിെല എ� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഭവന നി��ാണ പ�തിയി� നി�
ധനസഹായം ലഭി�ി�െ��് അവ�െട േപ�ം േമ�വിലാസ�ം ഉ�െ�െട വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക��ായി ഏെത�ാം ഭവന നി��ാണ പ�തികളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

രാജാജി നഗ� േകാളനിയിെല ജി�വിെ� ആ�ഹത�

5670. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് െപ�ിേ��ക��ം മ�ം അറ�് െച�െ���വ� േപാലിസിെ� �രമ��ന�േള�ം മ�തര�ി�� പീഡന�േള�ം
�ട��് ആ�ഹത� െച��െവ� പരാതി സ��ാ� ഗൗരവകരമായി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഇ�ര�ി�� എ� സംഭവ�� റിേ�ാ��് െച�ി��്;
(സി) ഇ�ഴി� െമയ് മാസം  18 ന് േപാലീസ് മ��നെ��ട��് രാജാജി നഗ� േകാളനിയിെല ജി� എ� �വാവ് ആ�ഹത� െച�

സംഭവ�ി� ���ാ�െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േപാലീസിെ� ഭാഗ� നി�ം ഇ�ാര��ി��ാ�� ��തരവി� പരിഹരി��തിന് സത�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല �േമാഷ�

5671. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േപാലീസി� ജനറ� എ�ിക��ീവ് �ാ�ി� എസ്.െഎ, സി.െഎ ത�ികകളി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��് ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഡി.പി.സി. ലി�് നിലവി�േ�ാ ;

(സി) ഡി.പി.സി. േയാഗം ��� തീയതി എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(ഡി) അടിയ�രമായി എസ്.െഎ ,സി.െഎ �േമാഷ� നടപടിക� ആരംഭി�േമാ;

(ഇ) എസ്.െഎ, സി.െഎ. ലി�് നിലവി�െ��ി� അതിെ� െസല�് ലി�് േമശ�റ�് വ�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� എ��വ��് മാന�മായ പരിഗണന

5672. �ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, പാേലാട് രവി
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� എ��വ��് മാന�മായ പരിഗണന ഉറ�ാ�ാ� നടപടി എ��ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണ തല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്?

അഴിമതി േക�ി�െ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��

5673. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�രാണ് അഴിമതി േക�ിൽെ��ി��െത� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഏ� തര�ി�� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത� വിശദമാ�േമാ;

(സി) േപാലീസ് വ��ി� അഴിമതി തട��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത� വിശദമാ�േമാ?

േക�കളി� േപാലീസിെന സഹായി��വ��് േ�ാ�ാഹന�ം സംര�ണ�ം

5674. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മാദമായ പല േക�കളി�ം നി��ായകമായ വിവര��  ന�കി േപാലീസിെന സഹായി�ാ�  സ��രാ��വെര
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം സംര�ി��തി�ം എെ��ാം സംവിധാന�ളാ��ത് എ�് പറയാേമാ ; ഈ സ��ാ� വ�തി�േശഷം
എ� േക�കളി� ഇ�രം സഹായ�� ലഭി�ി��് എ�് പറയാേമാ ?

(ബി) മയ�് മ��ക�െട�ം അനധി�ത മദ��ിെ��െമ�ാം വ�ാപനം തട��തി�ം മാ�മി�ിംഗ് േക�ക�, ആ�മാറാ�േക�ക�
�ട�ിയവയി�ം ഇ�ര�ി�� സഹായ�� സ�ീകരി�ാ�േ�ാ ; ഇ�ര�ി�� വിവര��െട അടി�ാന�ി� േപാലീസ് സത�ര
നടപടി സ�ീകരി�ാ�േ�ാ ?

േ��് ഡിസാ�� െറേ�ാ�സ് േഫാ�് �ണി�് �ാപി��തിന് നടപടി

5675. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യി� പ��� നഗരസഭയി� േകാേറാം വിേ�ജി� ആഭ��ര വ��ിന് കീഴി� േ��് ഡിസാ�� െറേ�ാ�സ് േഫാ�്
�ണി�് �ാപി�� നടപടിക�െട നിലവി�� അവ� വിശദമാ�ാേമാ?

സി .െഎ �ത� ഡി. ൈവ. എസ്. പി വെര�ളള ഒഴി�ക�

5676. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േപാലീസി� ജനറ� എ�ിക��ീവ് സി .െഎ �ത� ഡി. ൈവ. എസ്. പി വെര��വ�െട എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;
(ബി) ��ത ത�ികക�െട ഡി .പി. സി ലി�് നിലവി�േ�ാ ;

(സി) സി .െഎ �ത� ഡി. ൈവ. എസ്. പി. വെര��വ�െട െ�ാേമാഷ� നടപടിക� അടിയ�ിരമായി ആരംഭി�േമാ;
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(ഡി) സി .െഎ �ത� ഡി. ൈവ. എസ്. പി വെര��വ�െട സീനിേയാറി�ി ലി�് നിലവി�െ��ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എ.പി നാലാം ബ�ാലിയനിെല േപാലീസ് േകാ��ബി� ൈ�വ� ത�ിക

5677. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എ.പി നാലാം ബ�ാലിയനി� ആെക എ� േപാലീസ് േകാ��ബി� ൈ�വ� ത�ികയാ��ത്;
(ബി) ��ത ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�കളാ��ത്;
(സി) ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ�� െച�വാ� ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

എസ്.ഐ. രാജെ� ചികി�ാ െചലവ്

5678. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ� മാഫിയ�െട �രമായ ആ�മണ�ിന് വിേധയനായി ചികി�യി� കഴി�� പരിയാരം േപാലീസ് േ�ഷനിെല എസ്.ഐ. �ീ
രാജ� ഇേ�ാ�ം ചികി�യിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എസ്.ഐ.�െട ��വ� ചികി�ാെ�ല�ം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

സിബി എ� �വാവിെ� ക�ഡി മരണം

5679. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം മര�ാ�പ�ിയിെല സിബി എ� �വാവിെ� ക�ഡി മരണ�മായി ബ�െ��് േകാ�യം ജി�ാ കള�� എെ��ി�ം റിേ�ാ��
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ീ.ടി.ഒ. �രജ്, �ീ.രാ�� ആ�. നായ� എ�ിവ�െ�തിെര വിജില�സ് അേന�ഷണം

5680. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനധി�ത സ��് സ�ാദന�ിന് �ീ.ടി.ഒ. �രജ്, ഐ.എ.എസ്. �ം ക�ാറി ഉടമകളി� നി�ം ൈക�ലി വാ�ിയതിന് �ീ.രാ��
ആ�. നായ�, ഐ.പി.എസ്. �ം എതിെര വിജില�സ് േകെ���ി�േ�ാ  ; ഏെത�ാം തീയതികളിലാണ് ഇ�വ��െമതിെര േക�്
എ��ത് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത േക�ക�െട അേന�ഷണം ���ിയായി ��പ�ം സമ��ി�ി�േ�ാ ;

(സി) ഇെ��ി� ഇതി�� കാലതാമസം എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) നിലവി� അേന�ഷണം നട��േ�ാ ; ഉെ��ി� അേന�ഷണ �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ ?

േജാസ് െക. മാണി എം.പി�െട പരാതി

5681. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തെ� േപര് പരാമ�ശി�� സരിത.എസ്.നായ�െട ക�് വ�ാജമാെണ�ം ഇത് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ണെമ�ം കാ�ി
േജാസ്.െക.മാണി എം.പി, ഡി.ജി.പി.�് പരാതി ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പരാതിയി� സ�ീകരി� �ട� നടപടികെളെ��ാം ; അേന�ഷണ�ി��രവി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) എ�ി� അേന�ഷണം ���ിയായി�േ�ാ ; ക�് വ�ാജമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ?

കാ� �മ�ി ജയിലിലട�െ��വർ

5682. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� കാ� �മ�ി എ� േപെര ജയിലിലട�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവ� ഓേരാ���േട�ം േപരി� രജി�� െച�ി�� േക�ക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇതി� ഒ� �തിെയ കാ�യി� നി�് ഒഴിവാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി��താ�� പ�വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� അ�ര�ി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

േകരളാ േപാലീസിെന ആ�നിക വ�രി�ാ� ക��പ�തി

5683. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േപാലീസിെന ആ�നികവ�രി�ാ� എെ��ി�ം ക��പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ ;

ൈസബ� േഡാം പ�തി
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5684. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, െക.രാ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈസബ� േഡാം പ�തി�െട �വ��ന രീതി വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� െപാ�ജന�െള �ടി പ�ാളികളാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ ?

(സി)

ജി�ാ ൈ�ം �ാ�ക�െട �വ��നം

5685. �ീ.�ഡി �യിസ്
,, വ��ല കഹാ�
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ ൈ�ം �ാ�ക�െട �വ��ന�ിന് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്?

��റ േപാലീസ് �ി.പി.ജി. േകാശി പണി��െ�തിെരെയ�� ക�േ�സ്

5686. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല ��റ േപാലീസ് േ�ഷനി� �ീ.  പി.ജി.  േകാശി പണി��, ��മംഗലം ഹൗസ്,  ����്,  െകാ�ം എ�യാ�െട
േപരി� ൈ�ം ന�� 1317/14, 1827/14 എ�ീ േക�ക� രജി�� െച�ി��േവാ ; വിശദാംശം അറി�േമാ ;

(ബി) ��ത േക�ക��് ആധാരമായ കാര��ളി� �ീ.േകാശി പണി�� നിരപരാധിയാെണ�് െതളിയി�� േരഖക� ഹാജരാ�ിയി�ം
േബാധ���ം േകസ് െക�ി�മ�താെണ�് കാണി�് ടിയാ� ന�കിയ പരാതി ലഭ�മായി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി�  ഈ പരാതിയിേ��  ആെരയാണ് അേന�ഷണ �മതല ഏ��ി�െത�ം,  അതിേ��  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�െത�ം അറിയി�േമാ ;

(ഡി) പരാതി�ാരെ� േപരി�  ക�േ�സ് എ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര മാ�കാപരമായ നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�
സ��മാ�േമാ ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ ?

സദാചാര ��ാ ആ�മണം

5687. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഇ�വെര സം�ാന�് സദാചാര ��ക�  െകാലെ���ിയ എ� സംഭവ��
ഉ�ായി��്; ഇവ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� ഏെത�ാം േക�കളി� �തികെള അറ�് െച�ി��്; ഏെത�ാം േക�കളി� �തിക� ഇനി�ം അറ�് െച�െ�ടാ��്;
(സി) ഏെത�ാം േക�കളി� �ഢാേലാചന നട�തായി ബ��� പരാതിെ��ി��്;  ��ത േക�കളി� �ഢാേലാചന നട�ിയവെര

കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സദാചാര ��ാ ആ�മണ��

5688. �ീ.െക.���ത് മാ��
,, വി.െച�ാമരാ��
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സദാചാര സംര�ണ�ിെന� േപരി� സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി� �ീക��ം െപ���ിക��െമതിെര അതി�മ��
ഉ�ാ�� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സദാചാര ��ാ ആ�മണ�� വർ�ി�േ�ാൾ േപാലീസ് നി�ിയമാ��തായി പരാതികൾ ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) സദാചാര ��ാ ആ�മണ��  പല�ം േപാലീസ് േരഖെ���കേയാ േകസാ�കേയാ െച��ിെ��ത് അറി�ളളതാേണാ;

േപാലീസിെ� ��യി�െ��� േക�കളിലധിക�ം ഒ�തീ��ിന�റം ശ�മായ നടപടി ഉ�ാകാ�താണ് അ�മിക��് ൈധര�ം
പക��ത് എ�� പരാതികളിേ�ൽ നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െകാ���രി� സദാചാര ��ക� േറാഡി� തട�് നി��ി േചാദ�ം െച�തി� മനംെനാ�് �സ് വ� വിദ�ാ��ിനി തീെകാ��ി
മരി� സംഭവ�ി� േപാലീസ് സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ചാവ�ാട് സദാചാര ��ക�  സവാഹീ�  എ� �വാവിെന മ��ി�് െകാലെ���ിയ േകസിെല എ�ാ �തികെള�ം അറ�
െച�ി�േ�ാ;

(എഫ്) ഇ�ര�ി� എ� േക�ക� സം�ാന�് രജി�� െച�െ��ി��്; ഏ�ി� കണ�കേളാ��ടി വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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അഴിമതി തടയാ� പ�തി

5689. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, എ.പി.അ����ി
,, വ��ല കഹാ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല അഴിമതി ജനപ�ാളി�േ�ാെട ഇ�ാതാ�ാ�ം അഴിമതി�െട സാധ�തക�  കെ��ി
തട�വാ�ം ആഭ��ര വ��് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

േപാലീസ് േസന�െട ശാ�ീകരണം

5690. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, �ി.�. ��വിള
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനെയ ശ�ിെ����തിന് സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) േപാലീസ് േസനയിെല �ിമിന�കെള ഒഴിവാ�ി േകരള േപാലീസിെന ഏ��ം മിക� േപാലീസ് േസനയാ�ി മാ��തിന് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) േപാലീസിെല ൈസബ� െസ�ിെ� �വ��നം ഏ��ം മിക� നിലയി� നട�ാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല വാഹന��

5691. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േസനയി� ൈ�വ� ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��് ;
(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�റിയി�േമാ?

േപാലീസ് വ��ി� ഉേദ�ാഗ�യ�ം വഴി നിയമനം

5692. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ി� സീനിയ� അ�ിനിേ��ീവ് അസി��്, അ�ിനിേ��ീവ് ത�ികകളി� എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി��ത്;
(ബി) ��ത ഒഴി�കളിേല�് ഉേദ�ാഗ�യ�ം വഴി നിയമനം ന���തി�� െ�ാേ�ാസ�ക� േ��് േപാലീസ് ചീഫിെ� ഓഫീസി� നി�ം

ആഭ��ര വ��ി� സമ��ി�ക��ാേയാ;

(സി) എേ�ാഴാണ് ��ത െ�ാേ�ാസ�ക� ഗവ�െമ�ി� സമ��ി�ത്;
(ഡി) േപാലീസ് വ��ിെല മിനി�ീരിയ�  വിഭാഗ�ിെല ഉ�ത �ാന�ളിേല�� ഉേദ�ാഗകയ��ിേ��� െ�ാേ�ാസ�ക�

അംഗീകരി� ഉ�രവ് �റെ��വി��തിന് എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

േപാലിസ് ഉേദ�ാഗ��െട വീട്, വാഹനം ആ�മി� സംഭവം

5693. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ാല�ട എസ്. ഐ യായി�� �ീ. ജിേജാ, ടിയാെ� സേഹാദര� േപാലീസ് േകാ��ബിളായ �ീ. ലിേജാ എ�ിവ�െട വീട്
ആ�മി�ക�ം,  വാഹന��  േക�വ��ക�ം െച� സംഭവ�ി�  ���ാെര കെ���തി�ം,  േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�രായ
ഇവ���ായ നാശന����് ന�പരിഹാരം ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട �വ��നം

5694. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) സം�ാന�് �വ��ി�� മാ�കാ/ജനകീയ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട എ�ം ജി� തിരി�് അറിയി�േമാ ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് േപാലീസ് ക�ഡിയി�  മ��നേമ�തായി പരാതി ലഭി�തി�  എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ ;

(ഡി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് േപാലീസിെ� ക�ഡി മ��ന�ിെനതിെര എ� േപ�െ�തിെര േകാടതി േകെ���ി�െ��ം
ഉേദ�ാഗ��െട േപ�ം, ഉേദ�ാഗേ��ം സഹിതം വ��മാ�ാേമാ ?
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ൈസബ� ���ത���

5695. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈസബ� ���ത��� തടയാ� നിലവി�� സംവിധാന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ീം േകാടതി വിധി�െട പ�ാ�ല�ി�, േസാഷ�� മീഡിയ വഴി�� അഭി�ായ സ�ാത��ം നിയ�ി��തിന് �തിയ നിയമം
െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ഴ �ീ.എ.�നി�രാജിെന ഡി.പി.സി ലി�ി� ഉ�െ����

5696. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ എ�്.എ�്.ഡ�  -1,  സി.ബി.സി.ഐ.ഡി  -  �  എസ്.ഐ ആയ �ീ എ.  �നി�  രാജിെന ഡി.പി.സി ലി�ി�
ഉ�െ���ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീ.എ. �നി�രാജിെനതിെര വിജില�സ് േകേ�ാ, വ��് തല�ി� എെ��ി�ം നടപടികേളാ നിലവി�േ�ാ;

(സി) ടിയാെനതിെര�� േക�കളി� വിചാരണ ആരംഭി�ി�േ�ാ;

സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�െട കരേയാഗ ഭാരവാഹിത�ം അവസാനി�ി�ാൻ നടപടി

5697. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസ് അേസാസിേയഷ� ജനറ� െസ��റി�ം തി�വന��രം സി�ി �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷനിെല സിവി� േപാലീസ്
ഓഫീസ�മായ �ീ.  ജി.ആ�.അജിത്  (CPO 4324)  തി�വന��രം കവടിയാ� 27493-� ന�ർ കരേയാഗ�ിെ� െസ��റിയായി
�വ��ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് തി�വന��രം ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി തെ� അേന�ഷണ�ി� �ീ. ജി.ആ� അജി�ിെ� �വ ൃ�ി ��തരമായ
�ത�വിേലാപ�ം തിക� അ�ട�ലംഘന�ം ആെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  2015  മാ��്  21-� തീയതിയിെല ഉ�രവ് ന��
എ�്2/22150/2015/ �ി.ഡി �െട പക��് ന�കാേമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി�െട  24/4/2015  െല എ�്2/22150/2015/  �ി.ഡി  .  ഉ�രവ് �കാരം �ീ.  ജി.ആ�
അജി�ിേനാട് അടിയ�രമായി കരേയാഗം െസ��റി �ാനം രാജി െവ�ാ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ ��ത ഉ�രവിെ�
പക��് ലഭ�മാ�േമാ; ;

(ഡി) �ീ. ജി.ആ� അജിത് ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി�െട ഉ�രവ് പാലി�ി�ിെ��ിൽ അേ�ഹ�ിെനതിെര ക�� അ�ട�ലംഘന�ിന്
നടപടി സ�ീകരിേ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം അറിയി�േമാ;

(ഇ) �ീ. ജി.ആ� അജി�ിെനതിെര മാ�കാപരമായ അ�ട� നടപടി സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ ?

തി�� ൈകനി�ര എ.എം.എ�.പി. �ളിെല ��ിക�െട പാഠ��കം ക�ി� സംഭവം

5698. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� തി�� ൈകനി�ര എ.  എം.  എ�. പി.  �ളി� എസ്.എഫ്.ഐ.  വിദ�ാ��ി സംഘടന ��ിക��് പഠി�ാനായി
സ��ാരിെ� െവ�് ൈസ�ി� നി�ം ഡൗ�േലാഡ് �ി�് എ��് ന�കിയ പാഠ��കം ക�ി� സംഭവം ആഭ��ര വ��ിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് േപാലീസ് േകെസ��ി�േ�ാ; ആെരെയ�ി�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ഏെതാെ� വ��ക� �കാരമാണ് േകെസ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

ന�ിംഗ് നിയമന ത�ി�്

5699. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �ൈവ�ിേല�് ന�മാെര റി��് െച�് ത�ി�് നട�ിയ അ�ശഫ �ാവ� ആ�ഡ്
മാ� പവ� ക�സ���സി എ� �ാപനം അമിത �ക ഈടാ��ത് സംബ�ി�് റി��്െമ�ി� പെ��� ഉേദ�ാഗാ��ികളി�
നി�ം േപാലീസിന് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� പരാതി ലഭി�െവ�ം ഇത് സംബ�ി�് ആദ� പരാതി ലഭി�ത് എ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ; ഈ പരാതികളിേ�� സ�ീകരി�
�ട� നടപടിക� എെ��ാം?

അ�രി� ഫയ� േ�ഷ�

5700. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� േപാലീസ് േ�ഷ� നി�ി�� �ല�് ഫയ� േ�ഷ� �ാപി��തിന് വ�വസായ-  ആഭ��ര മ�ിമാ�െട�ം �ലം
എം.എ�.എ.�െട�ം വ��തലവ�മാ�െട�ം േയാഗം തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(ബി) അത് �കാരം എെ��ാം നടപടികളാണ് ഫയ� & െറ�� വ��് സ�ീകരി�ി��ത് ;
(സി) നിലവി� അ�� േപാലീസ് േ�ഷ� ച�ി�രിേല�് മാ�ിയി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;
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(ഡി) ഇ�ഡ�ിയ� എേ��് അേസാസിേയഷ� നി��ി� ന�കാെമ�് തീ�മാനി�ി�� ��ത ഫയ� േ�ഷന് ഫ�ണി��, വാഹന��,
�ാഫ്, മ�് സൗകര��� �ട�ിയവ എ�േ��് അ�വദി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ജനൈമ�ി േപലീസ് േ�ഷ�കളി� സാ��ന പരിചരണം

5701. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനൈമ�ി േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട ജി�തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ജനൈമ�ി േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  േക�ീകരി�് സ�ഹ�ിെല പരിചരണം ആവശ�മായി വ��വ��് സാ��ന പരിചരണം
(പാലിേയ�ീവ് െകയ�) ഉ�െ�െട�� േമഖലകളി�  ഇടെപ��തിന് എെ��ി�ം സംവിധാന��  ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇെ��ി� ഇതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ�ഹെ� ബാധി�� മദ�-മയ�മ��പേയാഗ�ിെനതിെര േബാധവ��രണ��െ�െട�� കാര����് ജനൈമ�ി േപാലീസ്
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ� എ�് വ��മ�ാേമാ?

��� ന�മററി മിനി�ീരിയ� ജീവന�ാ�

5702. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ിത നിയമന ലി�ി� നി�ം ഈ സ��ാ� ��� ന�മററി വിഭാഗ�ി�െ���ി േപാലീസി� എ� മിനി�ീരിയ� ജീവന�ാെര
നിയമി�ി��;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ���ി േമ� ജീവന�ാ��് നിയമനം ന�കിയത് എ�ാണ്;
(സി) ��ത ജീവന�ാ�െട നിയമന�ി�� ത�ികക�  സ �ി� ന�കാ�തിനാ�  അവ�െട െ�ാേബഷ�  ഡി�യ�  െച�ാ�

സാധി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ജീവന�ാ��് ആവശ�മായ ത�ികക� ��ി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം?

ൈ�ബ� ക�ി�് റിയാ�� ടീം

5703. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േപാലീസി� ൈ�ബ� ക�ി�് റിയാ�� ടീം ഏ� ജി�കളിലാണ് �പീകരി�ത്;
(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�കളിലാണ് ഈ ടീമിെന അ�ാ�് െച�ി��ത്;
(സി) ഓേരാ േ�ഷനിെല�ം ടീ�കളി� എ� േസനാംഗ�ളാണ് ഉ�ാ�ക; വ�കതമാ�േമാ;

(ഡി) എെ��ാം ആ�നിക ഉപകരണ�ളാണ് ഇവ��് ലഭ�മാ�ിയി��ത്?

നട�ാവ് ൈഹ�ളിെല ആേ�ാ ട�ഫ് �ൗ�് തീയി� സംഭവം

5704. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നട�ാവ് ഗവ�െമ�് േഗ�സ് ൈഹ�ളിെല ആേ�ാ ട�ഫ് �ൗ�് തീയി�് നശി�ി��മായി ബ�െ�� അേന�ഷണം
ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

കവ�� േക�കളി� �തിയായവ൪

5705. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, രാ� എ�ഹാം
,, എസ്.രാേജ��
,, െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാഷണം, കവ��, പിടി�പറി �ട�ിയ �ിമിന� �വ��ന�� സജീവമായിരി��തായി അറിയാേമാ;

(ബി) ഈയ��് ക�രി�  നട� കവ�� േക�കളി�  �തികളായവരി�  ആ�.എസ്.എസ്.  �വ��ക�ം �ാേദശിക േനതാ��ം
ഉ�െ��ി��തായി അറിയാേമാ;

(സി) തലേ�രി കവ�� േക�ിെല �തികളി� ആ�.എസ്.എ�കാ� എ�യാണ്; ആെരാെ�;

(ഡി) കവ�� േകസി� റിമാ�ിലായ �തികെള േപാലീസ് ക�ഡിയിെല��് വിശദമായി േചാദ�ം െച�ക��ാേയാ;

(ഇ) കവ�� പിടി�പറി �ട�ിയ േക�കളിെല �തിക��് ആ�.എസ്.എസ്.  സംര�ണം ന�കി വ��തായി അറിയാേമാ;  ഇ�രം
േക��െള�റി�് അേന�ഷി�േമാ?

കായം�ളം ��ക� േക�മാ�ി ക�ാവ്-മയ�മ��് േലാബിക�

5706. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം അസം�ി മ�ല�ിെല വിവിധ ��ക�  േക�മാ�ി ക�ാവ്-മയ�മ��് േലാബിക�  �വ��ി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�, ��ത വിഷയം സംബ�ി�് എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��ം എ� �തികെള പിടി�ടാ�  കഴി�ി�െ��ം
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വിശദമാ�ാേമാ ?

േസാഷ�� മീഡിയകളി�െട പരാതി സ�ീകരി�� സംവിധാനം

5707. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസാഷ�� മീഡിയകളി�െട പരാതി സ�ീകരി�� സംവിധാനം വി�ലീകരി�ാ�ം ��ത� ജനകീയമാ�ാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) വാ�സ് അ�് �ട�ിയ േസാഷ�� മീഡിയക� വഴി എ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര പരാതി ലഭി�ി�െ��ം ഇതി� എ�
എ�ം ഗതാഗത നിയമലംഘന�ിനാെണ�ം അതിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�രം പരാതിക� പരിേശാധി��തിന് േസാഷ�� ഓഡി�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ?

��ാട് േക�ീകരി�് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് നടപടി

5708. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി മ�ല�ി�  ��ാട് േക�ീകരി�് �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�  ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് ആഭ��ര വ��ിെല
26237/ഇ1/2014 ന�� ഫയലിെല �ട� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) േപാലീസ് േമധാവി ��ത വിഷയ�ി� സമ��ി� റിേ�ാ��ിെ�റ വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ ; പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

പാ�� �മി ഇടപാട്

5709. �ീ.പി.െക.��ദാസ�
,, ബി.സത��
,, വി.ശിവ���ി
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�� �മി േകസ് അേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; അന�ഷണം ആരാണ് നട��ത്;
(ബി) ജല അേതാറി�ി വക സ��ാ� �മി സ�കാര� ക�നി�് ൈകവശെ���ാ�ം,  സാ��ിക ലാഭമ�ാ�ാ�ം ഉ�ത� അവിഹിത

ഇടപാ�ക�ം അധികാര ��വിനിേയാഗ�ം നട�ിയതാ�ം അേന�ഷണ�ി� െതളി�ി�േ�ാ;

(സി) ഔേദ�ാഗിക പദവി ��പേയാഗെ���ിെ�ാ�്,  അധികാരം ��വിനിേയാഗി�്,  ഖജനാവിന് ന�ം വ��ിയ ����  ഏെത�ാം
ഉ�തരാണ് നട�ിയി��ത്;

(ഡി) ജല അേതാറി�ി�െട കീഴിെല സ�ീേവജ് ൈപ�് ൈല� മാ�ി �ാപി�ാ� ചീഫ് െസ��റി ഇടെപ�ക��ായി�േ�ാ;

(ഇ) വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി അനധി�ത ഇടെപട�ക� സംബ�ി�ം അേന�ഷണം നട�ക��ായി�േ�ാ?

കടകംപ�ി �മി ത�ി�് േകസി� അഡ�േ��് ജനറലിെ� നിയേമാപേദശം

5710. �ീ.െക.രാധാ���
,, ബി.സത��
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടകംപ�ിയിെല �മി ത�ി�് േകസി� �ീ.സലീംരാജിന് സഹായകരമായി അഡ�േ��് ജനറ� നിയേമാപേദശം ന�കിയി�� എ�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇൗ വിഷയ�ി�  ജി�ാ കള��  ന�കിയ വ�താ വിവരണ റിേ�ാ��് അഡ�േ��് ജനറ�  െെഹേ�ാടതിയി�  സത�വാ��ലം
ന�കിയേ�ാൾ ; പരിഗണി�ക��ാേയാ ;

(സി) ഇെ��ിൽ െത�ായ നിയേമാപേദശം ന�കിയ അഡ�േ��് ജനറലിേനാട് വിശദീകരണം ആരാ�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ?

െെ�വ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

5711. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസി� െെ�വ� ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� പി.എസ്.സി ലി�ി� നി�ം നാളി�വെര എ�േപ��് േപാലീസ് െെ�വ� ത�ികയി�നിയമനം ന�കിയി��്;
(സി) ��ത ത�ികയി� നിലവി�� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജാതീയത�ം മതവ��ീയത�ം വർ�ി�വ�� �വണത തടയാൻ നടപടി

5712. �ീ.എം.എ.േബബി
,, ��ഷ� കട��ി
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ജന��െട ഭ�ിെയ�ം വിശ�ാസെ��ം രാ�ീയ േന��ിനായി ��പേയാഗെ����തായ സംഭവ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിനായി ആ�.എസ്.എസ് സം�ാന�് നട�ിവ�� �മ��ം ആ��ണ��ം തിരി�റി�ി�േ�ാ  ; എ�ി� ഇ�ാര��ി�
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� െവളിെ���േമാ ;

(സി) ജാതീയത�ം മതവ��ീയത�ം അ�വിശ�ാസ��ം അനാചാര��ം �ന��ീവി�ി�െ�ടാതിരി�ാ�  സ�ീകരി�� നടപടി
വിശദമാ�ാേമാ ?

കളമേ�രി, കടകംപ�ി �മി ത�ി�് േകസ്

5713. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, സാ� േപാ�
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കളമേ�രി, കടകംപ�ി �മി ത�ി�് േക�കളി� �ഖ�മ�ി�െട �� ഗ�മാ� സലിംരാജ് ഉ�െ�െട പ�േപെര സി.ബി.ഐ. അറ�്
െച�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) കടകംപ�ി വിേ�ജിെല  44.5  ഏ��  �മി ഔേദ�ാഗിക പദവി ഉപേയാഗെ���ി വ�ാജേരഖ��ാ�ി ത�ിെയ��ത് സംബ�ി�
േപാലീസ്, വിജില�സ് അേന�ഷണ�� ഫല�ദമായി��ിെ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) സലിംരാജ് വഴി�� ഉ�ത ബ��ളാണിതിന് തട�മായി ഭവി�ി��ായി��െത� സി.ബി.ഐ.  �െട ഇേ�ാഴെ� നിരീ�ണം
പരിേശാധി�േമാ ;

(ഡി) �മി ത�ി�് േക�കളിെല േപാലീസിെ��ം വിജില�സിെ��ം അേന�ഷണ നിഗമന��  എ�ായി��  ;  ത�ി�് നട��തിന്
��നി�വ�െ�തിെര വിജില�സ് ശിപാ�ശ എ�ായി�� ?

ഓ�േറഷ� �േബര

5714. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ� �േബര �കാരം എ� േപ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി മാസംേതാ�ം വിലയി���തിന് എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ; വ��മാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� �ര�

5715. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ� �ര� �കാരം ഇ�വെര എ�േപെര അറ�െച�ി��് ;
(ബി) ആല�ഴ ജി�യി� ഇ��കാരം ആെരെയ�ി�ം അറ� െച�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല അപകട മരണ��

5716. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി� െകായിലാ�ി,പേ�ാളി േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� 1-1-2013  �ത� നാളി�വെര എ�േപ�
വാഹന അപകട�� �ല�ം െ�യി� ത�ി�ം മ�് അപകട�ളി�ം മരണെ��ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  മരണ��വ�െട േപര്,
വിലാസം,  മരണെ�� ദിവസം,  മരണ വിവരം േപാലീസ് േ�ഷനി� േരഖെ���ിയ തീയതി,  അപകട�ിെ� ��� വിവരം എ�ിവ
വിശദമാ�ാേമാ?

േ��് േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി�െട �വ��നം

5717. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ��് േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി �വ��നം ആരംഭി�േശഷം ഇ�വെര േപാലീസിെനതിെര എ� പരാതിക� ലഭി�ി�െ��്
വ�ഷം , ജി� തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) പരാതിക� തീ��ാ��തിന് അേതാറി�ി സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ�ാ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) എ� പരാതിക� ഇ�വെര തീ��ാ�ിയി��് ; വ�ഷം, ജി� തിരി�ളള കണ�് ന��േമാ ;

(ഡി) തീ��ാ�ിയ േക�കളി� അേതാറി�ി�െട ശിപാ�ശകെള സ��ാ�  അംഗീകരി�ി�േ�ാ  ;  അ��കാരം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;

ഉെ��ി�, എ� േക�കളി� നടപടി സ�ീകരി�; നടപടി�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ?

മ�ഷ�വകാശ ക�ീഷന് ലഭി� പരാതിക�

5718. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി�  5  വ�ഷ�ി��ി� േപാലീസിെ�റ മ�ഷ�ാവകാശ ലംഘന��െ�തിെര മ�ഷ�വകാശ ക�ീഷന് എ� പരാതികളാണ്
ലഭി�ി��ത്; വ�ഷം, ജി� തിരി�� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ പരാതികളിേ�� എ� േക�കളി� മ�ഷ�ാവകാശ ലംഘന�� ഉ�തായി കെ��ിയി��്; വ�ഷം, ജി� എ�ിവ തിരി��
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കണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ�ഷ�ാവകാശ ലംഘന�� കെ��ിയ േക�കളി� എ�ാം ക�ീഷ� നടപടിക� ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� കഴി� 5

വ�ഷ�ിനിടയി� ക�ീഷ� ന�കിയ ശിപാ�ശക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ധനകാര� �ാപന�ളിെല െറ�ഡ്

5719. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന മണിെല�േഡ�് ആ�് �കാരം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ� ധനകാര� �ാപന���ാണ് ൈലസ�സ് ലഭി�ി��ത് ;
(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഓ�േറഷ� �േബര പ�തി �കാരം എ� അനധി�ത �ാപന�ളിലാണ് െറ�ഡ് നട�ിയി��െത�ം

അവ എെതാെ� �ാപന�ളാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� എ� േക�കളാണ് ��ത െറ�ഡ് �കാരം രജി�� െച�ി��ത്;
(ഡി) എ� േപെര അറ�് െച�ി��്?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ക��ണ� േക�ക�

5720. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ�കാല�് കാസ�േഗാഡ് ജി�യിൽ രജി�ർ െച� ക��ണ�  േക�കളി�  എ� എ�ം പി�വലി�കേയാ
പി�വലി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�കേയാ െച�ി��്;

(ബി) ��ത േക�ക�െട ഇേ�ാഴെ� നില വ��മാ�ാേമാ; ഇതി� എ� േപെര ശി�ി�ി��് എ�് അറിയി�േമാ;

േപാലീസിെ� കാര��മത വ��ി�ി�വാ� ആ�നികവ��രണം

5721. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസിെ� കാര��മത വ��ി�ി�വാ�  ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ ആ�നിക സ�ദായ��ം പരിശീലന��ം
എെ��ാമാെണ�് പറയാേമാ ; ഇതി�േവ�ി ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�േയാ ഉപകരണ�േളാ വാ�ിയി�േ�ാ എ�് പറയാേമാ ?

(ബി) �ിരം ��വാളിക�ം പരിശീലനം ലഭി� ��വാളിക�ം അ�ാെത അബ��ി�ം യാ��ികമാ�ം ��ം െച�� �രിഭാഗം ആ�കെള�ം
വളെര െചറിയ മനശാ�പരമായ സമീപന�ളി�െട തിരി�റിയാ�ം ��ം െതളിയി�ാ�ം സാധ�തക��ായി�ം അ�രം ��വാളികെള
ശാരീരികമായ �ര മ��ന�ിന് വിേധയമാ�ക�ം അവ�െട ��ംബാംഗ�െള തെ� മാനസിക പീഢന�ിന് വിേധയമാേ��ി
വരിക�ം െച�� സംഭവ��  ��യി�െപ�ി�േ�ാ  ;  ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  േപാലീസ്ഉേദ�ാഗ���്
�േത�ക പരിശീലന��ം നി�േ�ശ��ം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) േപാലീസ് ജന��െട ���് എ� ��ാവാക�ം അന���മാ�വാ�  �തിയ പരിശീലന�ളി�െട�ം സ�ദായ�ളി�െട�ം
എ�മാ�ം കഴി� എ�് പറയാേമാ ?

പ�ികജാതി, പ�ികവ�����് േനെര നട� അതി�മ��

5722. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം പ�ികജാതി,  പ�ികവ�����് േനെര നട� അതി�മ��െട േപരി�  എ�
പരാതിക� ലഭി�  ;  എ� േക�ക� രജി�� െച�  ;  എ� േപെര അറ�് െച�  ;  പ�ികജാതി,  പ�ികവ��ം,  വ�ഷം,  ജി� എ�ിവ
തിരി�ളള വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി� പ�ികജാതി, പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളി�െ�� എ� േപ� െകാ�െ��ക��ായി; പ�ികജാതി, പ�ികവ��ം, വ�ഷം, ജി�
എ�ിവ തിരി�ളള വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി� പ�ികജാതി, പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളി�െ�� എ� േപ� േപാലീസ് ക�ഡിയി� െകാ�െ��ി��്; വിശദാംശം ന�േമാ;

(ഡി) ഈ കാലയളവി� പ�ികജാതി,  പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളി�െ�� എ� േപെര വിവിധ �����് േപാലീസ് ക�ഡിയിെല��ി��്;
വി�യ�േശഷം ഇതി� എ� േപ� പി�ീട് ആ�ഹത� െച�കേയാ ആ�പ�ിയി� മരി�കേയാ െച�ി��്; വിശദാംശ�� ന�േമാ;

(ഇ) ഈ കാലയളവി�  പ�ികജാതി,  പ�ികവ�� വിഭാഗ�േളാ�ളള അതി�മ�ിെ� േപരി�  എ� േപാലീ�കാ�െ�തിെര
നടപടിെയ��ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

5723. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തിയി� ��ക� ഉ�െ����തിന് നി�യി�ി�� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��മംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളാണ് ��തായി ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ����തിന് അേപ�
ന�കിയി��ത്; ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

5724. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം ��കളി� �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം വിദ�ാലയ�ളി� ആണ് �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് (എസ്. പി. സി) നിലവി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) േപാലീ�ം ജന��ം ത�ി� സൗഹാ��പരമായ അ�രീ�ം സ ൃ�ി��തിനായി സഹായകരമായ എസ്. പി. സി പ�തി ജി�യിെല
എ�ാ ൈഹ��കളി�ം ഏ�െ���േമാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഡി) എസ്. പി. സി. പ�തി �വ��ി�� ��ക��് എെ��ാം സൗകര��ളാണ് െച� െകാ���െത�് വിശദീകരി�ാേമാ ?

േദശമംഗല�് േപാലീസ് േ�ഷ�

5725. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര മ�ല�ിെല േദശമംഗലം ആ�ാനമാ�ി ഒ� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�  �ാപി��തി�� നിേവദനം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ സാ��ിക വ�ഷ�ി� തെ� ഇവിെട േപാലീസ് േ�ഷ� �ാപി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

പി�വലി� േക�ക�

5726. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം മാേവലി�ര മ�ല�ി� പി�വലി� േക�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ� സ��ീസിെല അഴിമതി�മായി ബ�െ�� േക�ക�

5727. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�വെര സ��ാ�  സ��ീസിെല അഴിമതി�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�
രജി�� െച�ി��് ; ജി� തിരി�� കണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതി� എ� േക�കളി� ��പ�ം ന�കാ� സാധി�ി��് ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ഇ�രം േക�ക� അ�ദിനം വ��ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ?

��ിക�െട ���ത��ൾ

5728. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം  18 വയ�ി� താെഴ �ായ�� ��ിക�െട ���ത���മായി ബ�െ��് ആെക
എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;

(ബി) രജി�� െച�െ�� േക�ക� ഏെത�ാം സ�ഭാവ�ി��താണ് എ�തിെ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ���ത��ളി�െ��� ��ിക�െട േപര്,  േമ�വിലാസം,  േഫാേ�ാ എ�ിവ െവളിെ����ത് ബാലനീതി നിയമ �കാരം
��കരമായിരിെ� മര�ാ�പ�ി േപാലീസ് ക�ഡിയി�  മരണെ�� സിബി�െട േക�മായി ബ�െ��് േപാലീസ് �തിേച��
��ി�െട േപര് പരസ�െ���ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി�് ബാലനീതി നിയമ �കാരം േകസ് എ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ?

െവ�ില�ാറ ഹയ� െസ��റി �ളി� എസ്.പി.സി. പ�തി

5729. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല െവ�ില�ാറ ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �ളി� എസ്.പി.സി.  പ�തി
അ�വദി��തിനായി ബ�. ആഭ��ര വ��മ�ി വാ�ാ� ന�കിയ ഉറ��കാരം �ടർ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േതാ���ി തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷെ� �വ��നം

5730. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ���ി തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷെ� ജീവന�ാ�െട അംഗബലം എ�;  നിലവി� എ� േപ� േജാലി െച��;  എ� ഒഴി�ക�
നിലവി��്; നിലവി�� ഒഴി�കളി� ജീവന�ാെര നിയമി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷെ� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േ�ഷെ� ഉപേയാഗ�ിനായി ഇ��െസ���  േബാ�ക�  ന�കിയി�േ�ാ;  എ� േബാ�കളാണ് ന�കിയി��ത്;  അവ
ഓെരാ�ിെ��ം വില എ�െയ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇ��  െസ���  േബാ�് ഉപേയാഗി�ാ�  പരിശീലനം ലഭി�വ�  േ�ഷനി�  ഉേ�ാ;  എ� േപ��് പരിശീലനം ലഭി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േതാ���ി തീരേദശ േപാലീസ് േ�ഷനി� ഏെത�ി�ം ത�ികയി� ദിവസേവതന�ാ� േജാലി െച��േ�ാ;  എ�ിൽ ഏെത�ാം
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ത�ികയിൽ  ;  അവ�െട ദിവസ േവതനം എ�;  ദിവസ േവതന�ിന് ആ�കെള റി��് െച��തിെ� മാനദ�െമ�ാണ്;
വ��മാ�ാേമാ?

ആതിര�ി�ി േപാലീസ് േ�ഷനി� ��� ജി�ാ പ�ായ�് ന�കിയ പരാതിയിെല അേന�ഷണം

5731. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�ാ പ�ായ�് അ�വദി� ടാ� െകാ�േപാകേവ,  െവ�ില�ാറ െസയി�സ് ടാ�് െച�് േപാ�ി� പിടി��ക�ം ൈഫ�
ഈടാ�ക�ം െച� സംഭവ�ിെനതിെര ജി�ാ പ�ായ�് 2014 മാ��ി� ആതിര�ി�ി േപാലീസ് േ�ഷനി� ന�കിയ പരാതി�െട
അടി�ാന�ി� എ�� േക�ി� അേന�ഷണം ���ിയാ�കേയാ �തികെള അറ�് െച�കേയാ െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അസി��് കമാ�ഡ�് നിയമനം

5732. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഡ� റിസ�വ് ബ�ാലിയ� കമാ�േഡാ വിംഗി� ആെരയാണ് അസി��് കമാ�ഡ�് ആയി നിയമി�ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ത�ികയി� നിയമിതനാ��തിന് ��് ടിയാ� ഏെത�ാം കമാ�േഡാ േകാ�ക� പാ�ായി��്; ഏെത�ാം കമാ�േഡാ / ജംഗി�
െ�യിനിംഗ് നട�ിയി��്; ടിയാെ� അടി�ാന വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത എ�ാണ്;

(സി) ടി യാെന അസി��് കമാ�ഡ�് ആയി നിയമി��തിന് ��തെ� േകരള േപാലീസി�  എ�.എസ്.ജി.  കമാ�േഡാ േകാ�്
���ിയാ�ിയവ�  ഉ�ായി�േ�ാ;  എ� േപ�; അവ��ി�ാതി�� എ�് അധിക േയാഗ�ത�െട അടി�ാന�ിലാണ്
സി.ആ�.പി.എഫ്-� നി�് ടിയാെന ഈ ത�ികയിേല�് നിയമി�ത്;

(ഡി) േകരളാ േപാലീസി� ടി യാെ� സീനിേയാറി�ി നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏതടി�ാന�ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

അസി��് ജിേയാളജി�ിെന സബ് ഇ�െ��� കേ��ം െച�

5733. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനധി�തമായി ധാ� കട�� വാഹന�� പിടിെ���� ഔേദ�ാഗിക �ത�നി��ഹണ�ി� ഏ�െ�� െെമനിംഗ്  & ജിേയാളജി
വ��ിെല അസി��് ജിേയാളജി�ിെന 4-02-2015-� മ��ല സബ് ഇ�െ��� കേ��ം െച� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് അസി��് ജിേയാളജി�് സ��ാരി�ം , തി�വന��രം സി�ി േപാലീസ് ക�ീഷണ��ം ന�കിയ പരാതിയി�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പരാതി�മായി ബ�െ��് എഫ്.ഐ.ആ�. രജി�� െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�മായി ബ�െ��് വ��േമധാവി�ം, ആഭ��ര െസ��റി�ം ന�കിയ ക�ി�േമ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് എയ�േപാ��ിെല െവടിവ�്

5734. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് എയ�േപാ��് െവടിവ�മായി ബ�െ�� െപാ��ത�  നശി�ി� േകസി�  �തിക��് ജാമ�ം ലഭി��തിന് പണം
െക�ിെവ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ജാമ� അേപ� പരിഗണി�േ�ാ� എ�് നിലപാടാണ് സ�ീകരി�ത് ?

ക��ണി�ി േസ�ി ��ാഡ്

5735. �ീ.�ഡി �യിസ്
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��ണി�ി േസ�ി ��ാഡ് �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

നിയമവി��മായ ഓവ�േട�ിം�ം അനധി�ത പാ��ിം�ം

5736. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  ഏെത�ാം േറാ�കളി�  ഇട�വശ��ടി�� ഓവ�േട�ിംഗ് അ�വദി�ി��് എ�് പറയാേമാ  ;  ഇട�ഭാഗ��ടി
ഓവ�േട�ിംഗ് അ�വദി�ാ� േറാ�കളി� കഴി� ര�് വ�ഷ�ിനിടയി� ഈ സാഹചര��ി� ഉ�ായ അപകട��െട എ�ം
എ�യാെണ�് പറയാേമാ ;

(ബി) അ�വാദമി�ാ�യിട�ളി� േറാഡി� ഇട�വശ��ടി ഓവ�േട�് െച����ലം അപകട���ാ�� സംഭവ�� ൈഹേവകളി�ം
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�ധാന േറാ�കളി�ം തിരേ�റിയ മ�് േറാ�കളി�ം ആവ��ി��തിനാ� ��ത �വണത അവസാനി�ി�ാ�ം അപകട��
ഒഴിവാ�ാ�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത് എ�് പറയാേമാ ;

(സി) വാഹനം ഒ� േറാഡി�  നി�ം മെ�ാ� േറാഡിേല�് �േവശി�േ�ാ�, ൈ�വ�െട കാ� മറ�� വിധ�ി�  ജം�ഷ�കളി�
വാഹന��  പാ��് െച����ലം ഒേ�െറ അപകട��  ഉ�ാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഇ�രം അപകട��
ഒഴിവാ�വാ� ��ത �ല�ളി� വാഹനം പാ��് െച��ത് നിയ�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

പ�ീര�ാവി� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�

5737. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് സി�ി േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി�� പ�ീര�ാവി� �തിയ േപാലീസ് േ�ഷ� �ാപി��ത് സംബ�ി� നി�േ�ശം
പരിഗണി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി�് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

േസ�ല�ി�െട മക� ജി�സിെ� ��ഹ മരണ�മായി ബ�െ�� േകസ്

5738. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിളിമാ��, േപാ�നാട്,  കിളിേ�ാ�േകാണം ജി�സി നിവാസി�  രാേജ�െ� ഭാര� േസ�ല�ി തെ� മക�  ജി�സ് ��ഹ
സാഹചര��ി�  മരണെ��ത് അേന�ഷി�ണെമ�് ആവശ�െ��ത�സരി�് കിളിമാ��  േപാലീസ് േ�ഷനി�  1185/2013-�
ന�രായി എ�� േകസിെ� അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��� ശി�ാ നിയമം  304  വ��് �കാര�� ���ത�ം ഈ േകസി� നട�ി�െ��് ഏ� തര�ി�� അേന�ഷണ�ിലാണ്
േബാധ�െ��ത്;

(സി) ഈ േക�മായി ബ�െ��് എ� സാ�ിക�െട െമാഴി േരഖെ���ിയി��്;
(ഡി) ഏെതാെ� �തികെള തിരി�റി�തായി ബ�.േകാടതി�് റിേ�ാ��് ന�കിയി�െ��ം എ� �തികെള അറ� െച�ി�െ��ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) പരാതി�ാരി േസ�ല�ി തെ� പരാതിയി� സംശയ��വരായി പറ�ി�� ആ�കെള േചാദ�ം െച�കേയാ െമാഴി േരഖെ���കേയാ
െച�ി�േ�ാ;

(എഫ്) നാളി�വെര ഏെതാെ� തര�ി�� അേന�ഷണമാണ് ��ത േകസി� സ�ീകരി�ി��ത്;
(ജി) ഈ േകസിെ� അേന�ഷണം േവെറ ഏജ�സി�് വിടാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െവ�രി��് ആ�ാനമായി ഫയ� & റ�� േ�ഷ�

5739. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�രി��് താ��് പരിധിയിെല �േദശ���് സൗകര��ദമായി െവ�രി��് ആ�ാനമായി ഫയ�  &  റ�� േ�ഷ�
�ാപി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതി�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ജാമ�വ�വ�യി� നാ�കട�െ��വ�

5740. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, എളമരം കരീം
,, എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�കളി�െ��് ജാമ�വ�വ�യ�സരി�് നാ�കട�െ��വ��്, താമസി�ാ� േവ�ി വ�� െചലവ് സ��ാ� ന���േ�ാ;

(ബി) രാ�ീയ േ�രിതമാ�ം മ�ം േക�കളി�  �തിേച��െ��്,  മാസ�േളാളം നിരപരാധിക�േപാ�ം നാ�കട�െ��ി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) സ��ം ജി�യി�  �േവശി��െത� ജാമ�വ�വ�യി�  നാ�കട�െ��വ�  സം�ാന��തായി അറിയാേമാ;  ഇവ�െ��ാം
താമസി�ാ�ം ജീവി�ാ�ം ആവശ�മായ സഹായം േപാലീസ് ന�കിവ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ജാമ�വ�വ�യി�  നാ�കട�െ���വ��് താമസി�ാ�� വീ�ം െചല�ം േപാലീസ് ന�േക�താെണ� ��ീംേകാടതി�െട
നി�േ�ശ�ിെ�യടി�ാന�ി� നാ�കട�െ��വ�െട കാര��ി� സ�ീകരി� നിലപാട് െവളിെ���ാേമാ?

മയ�മ��ക�െട വ�ാപനം തടയാ� പ�തി

5741. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മയ�മ��ക�െട വ�ാപനം തട��തിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) പ�തി നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടി എ��ി��്?

കാ�ഷികാവശ��ി�� ആ�ധ ൈലസ�സ്

5742. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷികാവശ��ി�� ആ�ധ ൈലസ�സ് ����തി�ം �തിയവ ലഭ�മാ��തി�ം നിലവി�� മാനദ��� എ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വന��ഗ��െട ശല�ം വ��ി�ി�� ഇ�ാല�് ക�ഷക��് ആ�ധ ൈലസ�സ് ���ി കി��തി�ം �തിയവ ലഭി��തി���
നടപടിക� ല�കരി�� വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

മാഫിയക�െ�തിെര�� നടപടിക�

5743. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, എ.പി.അ����ി
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാഫിയക�െ�തിെര�� നടപടിക��ായി എെ��ി�ം പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ഇത് നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��് ?

ക�നിക�െ�തിെര�� േക�ക�

5744. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം നാളി�വെര സം�ാന�് ഏെത�ാം ക�നിക�െ�തിെര ത�ി�ി�ം വ�ന�ം
േകെ���ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� 1956 െല ക�നികാര� നിയമമ�സരി�് േക� ക�നി കാര� മ�ാലയ�ിന് കീഴി� രജി�� െച�െ�� �ാപന��
ഏെത�ാം;

(സി) ഈ �ാപന��െ�തിെര�� േക�ക� സം�ാന ആഭ��ര വ��് േക� ക�നികാര� വ��ിെന േരഖാ�ലം അറിയി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇവയി� ഏെത�ി�ം ക�നിെ�തിെര�� േക�ക� സംബ�ി�് േക� ക�നികാര� മ�ാലയെ� അറയി�ാ�തായി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ഏത് ക�നിെയ�ം ഇതിെ� കാരണെമെ��ം വ��മാ�ാേമാ?

അന�സം�ാനെ�ാഴിലാളിക�െട വിവരേശഖരണം

5745. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിേല�് വ�� അന�സം�ാനെ�ാഴിലാളികെള സംബ�ി�് മതിയായ വിവര�� അധി�ത� േശഖരി�ാ�േ�ാ; നിലവി�
എെ��ാം വിവര�ളാണ് ഇവരി� നി�ം േശഖരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മതിയായ യാ�ാേരഖകേളാ തിരി�റിയ�  േരഖകേളാ ഇ�ാെത ബം�ാേദശിക�  േകരള�ിേല�് വ��ത് വ��ി�താ�ം
ഇവ��ിടയി�  �ിമിന�ക�ം തീ�വാദ സംഘടനക�മായി ബ���വ�ം വ�ാജതിരി�റിയ�  കാ��മായി കഴി��താ�ം ഉ�
വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അന�സം�ാനെ�ാഴിലാളിക�െട വിവരേശഖരണ�മായി ബ�െ��് അധി�ത� ��തൽ ജാ�ത �ലർ�ി ആവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�ായി� എസ്.െഎ �ീ. ആ�. ശിവശ�രന് �േമാഷ�

5746. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല േകാ�ായി� എസ്.െഎ.  ആയി േജാലി േനാ�� �ീ.  ആ�. ശിവശ�രെന എസ്.െഎ.-  � നി�ം സി.െഎ.

-േല�ളള �േമാഷന് േവ�ി�ളള ഡി.പി.സി. ലി�ി� ഉ�െ���ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) 23-� ബാ�കാര�ം 2003-� േജാലിയി� �േവശി�ക�ം െച� പ�ികജാതി�ാരനായ �ീ. ആ�.ശിവശ�രെ� േപരി� എെ��ി�ം
അ�ട� നടപടിേയാ ശി�ാ നടപടികേളാ നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� �ീ. ആ�. ശിവശ�രെന ഡി.പി.സി ലി�ി� ഉ�െ���ി ഉേ��ാഗ�യ�ം ന�കാ� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഭയാ� 2015

5747. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഭയാ� 2015 നട�ിലാ�ിയതി�െട ഉ�ായ േന��� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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�തിയ ഫയ� േ�ഷ�ക�

5748. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയതായി എവിെടെയ�ാമാണ് ഫയ� േ�ഷ�ക� അ�വദി�വാ� തീ�മാനി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കിളിമാ�� േക�മായി ഫയ�േ�ഷ� ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ിശമന േസന�െട �വ��നം

5749. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം അ�ിശമന േസന�െട �വ��നം കാര��മമാ�വാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ആ�നികവ��രണം സാ��മാ�വാ�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം �തിയതായി എ� വാഹന��
വാ�ിെയ�ം ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അ�ിശമന േസന�െട �വ��നം കാര��മമാ�വാ�  �തിയതായി എ� ഫയ�
േ�ഷ�ക�ം എ� ജീവന�ാ�െട ത�ികക�ം ��ി�െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) അ�ിശമന േസന�െട �വ��നം കാര��മമാ�വാ�  എെ��ാം ആ�നികവ��രണ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

കട�� അ�ി ര�ാ നിലയ�ി� �തിയ മ�ിരം

5750. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കട�� അ�ി ര�ാ നിലയ�ി� �തിയ മ�ിരം നി��ി��തിന് ത�ാറാ�ിയി�� എ�ിേമ�ിന് ഭരണാ�മതി ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

ബാ� േകാഴേ�സ്

5751. �ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, എ.െക.ബാല�
,, എ. �ദീ��മാ�
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിഷ�ഭായി�ം േ��് ഓഫ് �ജറാ�ം ത�ി�� േകസി� ��ീംേകാടതി,  �ിമിന� േക�ക� അേന�ഷി�� ഉേദ�ാഗ��ാ�
പാലിേ��തായ നിബ�നകെള സംബ�ി�് വ��മാ�െ��ി��ത് അറിയാേമാ;  ഈ വിധി�െട പക��് ആഭ��ര വ��ി�ം
അയ� കി�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ബാ� േകാഴേ��ിെ� അേന�ഷണ�ി� ഈ നി�േ�ശ�� പാലി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

ഓ�േറഷ� അഴിമതി

5752. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഴിമതി�ാരായ ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�െര കെ���തിന് ഓ�േറഷ� അഴിമതി എ� േപരി� െറ�ഡ് നട��തിന് വിജില�സ്
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി വിജില�സ് അ�മതി ആവശ�െ��ി�േ�ാ; അ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ര�ി�� എ� െറ��ക� ഇ�വെര നട�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിജില�സ് േക�ക�

T 5753.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സിവി� സ�െെളസ് വ��മായി ബ�െ��് എ� വിജില�സ് േക�ക� നിലവി��് ;
വിശദവിവരം ന��േമാ ;

(ബി) ഏെത�ാം ആേരാപണ��മായി ബ�െ��ാണ് വിജില�സ് േക�ക��ത് ; ആയതിെ� �േരാഗതി അറിയി�േമാ?

വിജില�സ് േക�ക�

5754. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 11/7/2011 �ത� 30/6/2015 വെര എ� അഴിമതി േക�ക� വിജില�സ് അേന�ഷി� ; ജി�ാടി�ാന�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) വിജില�സ് അേന�ഷി� എ� േക�കളി� എഫ്.ഐ.ആ�. രജി�� െച� ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ� േക�ക� സ��ാരിേല�് അ�മതി�ായി അയ�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;
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(ഡി) േലാ�് െപ�ിംഗായ എ� േക�ക� വിജില�സ് വ��ി� നിലവി��് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മ�ിമാ�െ�തിേര�� പരാതി

5755. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ിമാരായ �ീ.  െക.  എം.  മാണി,  �ീ.  അ�പ് േജ�ബ് എ�ിവ�െ�തിെര അഴിമതി ആേരാപി�് േകരളാ േകാ���് േനതാവ്
�ീ.ആ�. ബാല��പി� വിജില�സ് ഡയറ���് പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ�ാണ് പരാതി ന�കിയെത�ം ഇതിേ�� സ�ീകരി� �ട� നടപടികെളെ��ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഇ-�ിസ�സ്

5756. �ീ.�ഡി �യിസ്
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജയി� വ��ിെന ഇ-�ിസ�സ് ഗണ�ിേല�് ഉയ���തിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ��ാം ല���ളാണ് പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��് ?

വനിതാ ഓ�� ജയി�

5757. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതാ ഓ�� ജയിലി� നിലവി� എ� തട�കാ�െ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജയിലി� വനിതാ തട�കാെര�ാ� ��ത� ജീവന�ാ� ഉെ��� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാരണ�ാ� വലിയ സാ��ിക ബാ��ത വ�െമ�തിനാ� ഇ�ാര��ിൽ എ� നടപടി സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത ജയിലി� എ� ജീവന�ാ� േജാലി െച��െ�� വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) വനിതാ തട�കാ� എെ��ാം േജാലികളാണ് നി��ഹി��ത്  ; ഇ��ല�� സാ��ിക ബാ��ത കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി�
എ�െകാ�്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

ജയി�കളി� മഴ�ഴിക�

5758. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജയി�കളി� മഴ�ഴിക� നി��ി��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണ തല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ?

ജയി�കളി� ഭേ��ാ�ാദന �ണി�ക�ം "സംര�"സംരംഭ�ം

5759. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, പി.എ.മാധവ�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജയി�കളി� ഭേ��ാ�ാദന �ണി�ക�ം "സംര�"സംരംഭ�ം ആരംഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ഇത് നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടി എ��ി��്?

തട�കാ��� ഭ�ണ വിതരണ�ിെല �തിസ�ി

5760. �ീ.െക.രാധാ���
,, സി.���
,, ��ഷ� കട��ി
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളിെല തട�കാ��� ഭ�ണ വിതരണം �തിസ�ിയിലായിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതിനിടയായ
സാഹചര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) ജയി�  തട�കാ��� ഭ�ണ�ിനായി സ��ാ�  പണം ന���ത് എേ�ാഴാണ്;  ഈ വ�ഷാരംഭ�ിെല അേലാ�്െമ�്
ന���തി� വീ���ായി�േ�ാ;

(സി) ഭ�ണം �ട�� സാഹചര���ായാ� ജയി�കളി� ഭീതിജനകമായ അ�രീ�ം ��ി�െ��െമ�റിയാേമാ; ��ത �ിതിവിേശഷം
ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�റ�� വനവി�തി

5761. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനവി�തി ആശ�െ���ംവിധം �റ�വ��തായി ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) വന�ം വന��ഗ��ം സംര�ി�െ���തിനായി െപാ�ജന പ�ാളി�േ�ാെട എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വന�മി അനധി�തമായി ൈകേ�റിയവെര ഒഴി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) വനേമഖലയി�  പട��പിടി�� കാ�തീ തട����െ�െട�� എെ��ാം നടപടികളാണ് വനസംര�ണ�ിനായി
സ�ീകരി�വ��ത്;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� വനം ൈകേ����  ഒഴി�ി�ക��ായി;  ജി�ാ അടി�ാന�ി�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

വനം വ��ി� ഒഴി�ളള ത�ികക�

5762. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക��്;
(ബി) ത�ികക� തിരി�� കണ�് ന��േമാ;

(സി) എ�ാ ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്?

വനം വ��ിെ�റ വാഹന��

5763. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2013 മാ��ി�േശഷം വനം വ��ിെ�റ ആവശ��ിനായി വാ�ിയ വാഹന��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ; ഇതിനായി എ� �ക
െചലവഴി�െയ�ം ഏെതാെ� ഓഫീ�ക��ാണ് ��ത വാഹന�� അ�വദി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2013  മാ��ി�േശഷം വനം വ��ിെ�റ േറ�കളിേല�ം,  േ�ഷ�കളി�ം അ�വദി� വാഹന��െട വിവര��ം,  വാഹന��െട
േമാഡ�ക� സംബ�ി� വിശദാംശ��ം തരം തിരി� വ��മാ�േമാ;

(സി) വനം വ��ിെ�റ കീഴി� ഏെത�ാം െറ��കളി�ം േ�ഷ�കളി�ം വാഹന�� ഇ�ാ�തായി അവേശഷി��െയ�ം അവിെട
വാഹന�� ലഭ�മാ�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

ൈവ�ിരി- േമ�ാടി കാ�ാന ശല�ം കറ��തിന് ൈവദ�തി േവലി

5764. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാന ശല�ം കറ��തിനായി ക��� നിേയാജക മ�ല�ിെല ൈവ�ിരി-  േമ�ാടി േമഖലകളി�  �ാപി�� ൈവദ�തി
േവലി�െട നി��ാണ �േരാഗതി െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട നിലവിെല �ിതി എെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈവ�ിരി-  േമ�ാടി േമഖലകളി�  �ാപി�� ൈവദ�തി േവലി�െട നി��ാണം എ��ം േവഗം ���ിയാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

പരി�ിതി സംര�ണ�ിനായി ആവി�രി� പ�തിക�

5765. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി സംര�ണ�ിനായി സം�ാന പരി�ിതി വ��് ഏെത�ാം തര�ി�� പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ��െ��്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിക� ഏെത�ാം ഏജ�സിക� വഴിയാണ് നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?
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നഗര�ളിെല പ��് നലനി���

5766. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, പി.ഉൈബ��
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗര�ളിെല പ��് നലനി��� കാര��ി� വനം വ��് എെ�ാെ� സഹായ�� െച��െ��് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) േറാ�വ�ി�ം, സ��ാ� �മികളി��� മര�� സംര�ി�� കാര��ി�ം, �തിയവ വ�പിടി�ി�� കാര��ി�ം വനം വ��ി��
പ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) സം�ാന�് വീതി ���ം �ന� നി��ാണ�ം നട�� േറാ�ക�െട വശ�ളി� െപാ�മരാമ�് വ��മായി സഹകരി�് നി��ാണ
���ിക�െ�ാ�ം ഗതാഗത�ിന് തട�ംവരാ� വിധം അ�േയാജ�മായ മര��  ന�പിടി�ി�ാ�� പ�തി നിലവി�േ�ാ  ;

ഇെ��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വേനാ�����െട വിപണനം

5767. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വേനാ�����െട വിപണനം െമ�െ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) വന�േദശ�ളിെല തടിക�െട േലലം യഥാസമയം നട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ� വ��മാ�ാേമാ ?

ആനേവ��മായി ബ�െ��് രജി�� െച� േക�ക�

5768. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മലയാ�� വനം ഡിവിഷനിെല ആനേവ��മായി ബ�െ��് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��ം ��ത േക�കളി� എ� േപെര
�തികളായി കെ��ിയി�െ��ം എ� �തികെള അറ�് െച�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക�ി� ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം എ� േപ�െ�തിെര ഏെതാെ� �����ാണ്
നടപടി എ��ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ത�ം കെ��ി േക�ക�  രജി��  െച� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  വിശദാംശ��
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആനേവ��മായി ബ�െ�� ���ത�ം കെ��ിയ ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാമാെണ�ം ഏ� സ��ഭ�ിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ആനേവ�േ�സി� സമ��ി�ി�� �ഥമ വിവര റിേ�ാ��ക�െട�ം മഹ�റിെ��ം േകാ�ിക� ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) ആനേവ� സംബ�ി�് വനം വ��ിെ� വിജില�സ്,  ഇ�ലിജ�സ് വിഭാഗ��  ഇതി���് എെ��ി�ം രഹസ� വിവര�േളാ,

�ചനകേളാ ന�കിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ജി) വിവര��  ന�കിയി��ിെ��ി�  ഈ സംഭവം ആ വിഭാഗ��െട വീ�യായി കണ�ാ�ാേമാ;  ആന േവ��മായി ബ�െ��്
കെ��ിയ ���� ഏ�കാലം �ത� ആരംഭി�തായാണ് കെ��ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ?

കാ�ാനകെള െകാലെ���ിയ സംഭവം

5769. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 22 കാ�ാനകെള െകാലെ���ി എ� വാ�� വനം വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ��െപ�മി�ാ� വിധം ആനക�  േവ�യാടെ��വാ��ായ കാരണ��  വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം
ന��േമാ?

വനാതി��ിയിെല മ�ഷ� -വന��ഗ സംഘ�ഷം

5770. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വനാതി��ിയി� മ�ഷ��ം വന��ഗ��ം ത�ി�� സംഘ�ഷം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് വനം വ�േ�ാ, െക.എഫ്.ആ�.െഎ-േയാ ശാ�ീയ പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� റിേ�ാ��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വന��ഗ��െട ആ�മണം �ലം മരണെ��വ൪ ആെരാെ�യാെണ�ം  ;  ഏെതാെ�
�ല�ളിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?
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മരം �റി�മാ��തി�ളള അേപ�യി൯േമ� സ�ീകരി� നടപടിക�

5771. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െപ��ാ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല അശമ��  �ാമപ�ായ�് ഓഫീസ് പരിസരെ� മരം �റി�മാ��തി�ളള അേപ�
പരിഗണി��േ�ാ;

(ബി) പരി�ിതി വ��് െസ��റി�െട പരിഗണനയി�ളള  16-6-2015-� തീയതിയിെല  2141/2015/B1  ന��  ഫയ�  �കാര�ളള
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ആവശ�ം അംഗീകരി�് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് റിേ�ാ��് ന�കാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

��ിര േകരളം പ�തി

5772. �ീ.പാേലാട് രവി
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി അവേബാധം വള���തിന് ��ിര േകരളം പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

ക�രി രംഗ� റിേ�ാ��്

5773. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�രി രംഗ�  റിേ�ാ��് നട�ാ���മായി ബ�െ��് േക� സ��ാരി�  എെ��ാം കാര��ളാണ് േകരള സ��ാ�
സമ��ിേ��ിയി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) അ�രം വിവര�� എ�ാം േക� സ��ാരി� സമ��ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ?

പരി�ിതി േലാല �േദശ�െള സംബ�ി� റിേ�ാ��്

5774. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
,, േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പരി�ിതി േലാല �േദശ�� സംബ�ി�് േക� സ��ാറിന് ��തായി റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) �തിയ റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ാനിടയായ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ആദ�െ� റിേ�ാ��ി� നി�ം എെ��ാം മാ��ളാണ് �തിയ റിേ�ാ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

പരി�ിതിേലാല േമഖലക�െട അതി��ി നി��യം

5775. �ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�രിരംഗ� റിേ�ാ��ിെ� പ�ാ�ല�ി� പരി�ിതിേലാല േമഖലക�െട അതി��ി നി��യ�ി� വ��ത ആവശ�െ��് േക�
വനം-പരി�ിതി മ�ാലയം സം�ാന സ��ാരിന് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ക�ിെ� അടി�ാന�ി�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) അതി��ി നി��യി��തിന് റവന� വ��ിെന �ടി ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജനവാസ േക���ം �ഷിയിട��ം ഒഴിവാ�ി പരി�ിതേലാല േമഖല�െട അതി��ി നി��യി�വാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) നിലവി�  വന�മി�ം റവന� �മി�ം ജ�യി� തിരി�തിെ� അടി�ാന�ി�  പരി�ിതിേലാല േമഖല�െട അതി��ി ആയി
പരിഗണി�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

േ�ാ��സ് കി�്

T 5776.�ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
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,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ക��ം ��ക��ം േ�ാ��സ് കി�് വിതരണ�ിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് പ�തി വഴി െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

േദശീയ െഗയിംസ് േ�ഡിയ��

5777. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിം�മായി ബ�െ��് വാ�ിയ ഉപകരണ��െട സംര�ണ�മതല ആ��ാണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േ�ഡിയ��, ഉപകരണ��  എ�ിവ�െട സംര�ണ�മതല ആവശ�െ��് േ�ാ��സ് അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ�� ക�്
ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) േദശീയ െഗയിം�മായി ബ�െ��് �ര�ാ ഉപകരണ��െട സംര�ണ�ം ഉപേയാഗ�ം ആ��് ന�കാനാണ്
നി�ിയി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വയനാട് ജി�ാ േ�ഡിയ�ിെ�റ നി��ാണം

5778. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�ാ േ�ഡിയ�ിെ�റ നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 1988-� േ�ഡിയ�ിനാവശ�മായ �ലം ലഭി�ി�ം േ�ഡിയ�ിെ�റ നി��ാണം ആരംഭി�ാ�തിെ�റ കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) േ�ഡിയ�ിെ�റ നി��ാണം ആരംഭി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ചല�ി� രംഗെ� �തിസ�ി .

5779. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, �ി.�. ��വിള
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ചല�ി� രംഗെ� �തിസ�ി പരിഹരി��തി�ം മലയാള സിനിമെയ ഉ�തിയി�  എ�ി��തി�ം സ��ാ�
സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) മലയാള സിനിമാരംഗെ� കിടമ�ര�ൾ ഒഴിവാ�ി ന� സിനിമക�  നി��ി��തിന് എെ��ാം സഹായ��  ന��െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) സിനിമാ വ�വസായ�മായി ബ�െ�� വിവിധ സംഘടനകെള ഒ� �ട�ീഴി�  അണിനിര�ി ഈ വ�വസായം േനരി��
�തിസ�ിക��് പരിഹാരം കാ�വാ� �മി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി . െകാറിയ� സ��ീസ്

5780. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട െകാറിയ� സ��ീസിെ� �വ��നം ഏ� ഘ�ം വെരെയെയ�ിെയ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െകാറിയ� സ��ീസ് എ�ാ ഡിേ�ാകളി� നി�ം, സ�ഡിേ�ാകളി� നി�ം ആരംഭി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) െകാറിയ� സ��ീസി�� ചാ��ക� നി�യി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െകാറിയ�  സ��ീസ് �േഖന അയ�� പാ��കൾ വിതരണം നട��തി�� �മീകരണ��
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി .െപ�ഷ�

5781. �ീ.എളമരം കരീം
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, സി.െക സദാശിവ�
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി  .യി� നി�ം റി�യ� െച�വ� െപ�ഷ� ലഭി�ാതിരി��� �ലം ആ�ഹത�െച�െകാ�ിരി�� �ിതി
വിേശഷം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന�േമാ;

(ബി) റി�യ� െച�വ��് അ�ഹമായ െപ�ഷ� യഥാസമയം ന���തിന് സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത്  ;അവ
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(സി) �തിമാസം െപ�ഷ�  ന���തിനാവശ�മായ �ക എ�  ;  ഇത് ഉറ�ാ��ത് ഏെത�ാം വിധ�ി�െടയായിരി�ം എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�കളിെല ദിശാ �ചക േബാ��ക�

5782. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�കളിെല െഡ�ിേനഷ�  േബാ��ക�  പല�ം വായി�ാ�  കഴിയാ� തര�ി��താെണ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േബാ��ക�െട വലി�ം വ��ി�ി��തി�ം ബസിെ� വാതി�കളിേലാ വാതി�ക�െട സമീപേ�ാ േബാ��ക�
�ാപി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ചീഫ് ഓഫീസ് സ��യ�ിെ� നി��ാണം

5783. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട �മിയി�  നി��ി� ചീഫ് ഓഫീസ് സ��യ�ിെ� നി��ാണെ�ലവിനായി വാ�
എ��ി��േവാ; എ�ി� എവിെടനി�്; എ� �ക; എ� ശതമാനം പലിശ; ഇനി എ� �ക അട� തീ��വാ��്; വിശദാംശ��
ന�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട സ��യ�ിെല വിവിധ �ാപന�ളി� നി�ം എ� �ക നാളി�വെര വാടകയിന�ി� ലഭി�െവ�ം ഏെതാെ�
�ാപന�ളാണ് ഇവിെട വാടക ന�കി �വ��ി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �തിദിന കള��ം ഇ�നെ�ല�ം

5784. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ശരാശരി �തിദിന കള�� എ� �പയായാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ശരാശരി ഇ�നെ�ലവ് �തിദിനം എ� �പയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ശരാശരി എ� സ��ീ�കളാണ് ദിനം�തി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. നട��ത്?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല മരാമ�് പണിക�

5785. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് േറാഡ് �ാ�േ�ാ��് േകാ��േറഷനി� നട�� മരാമ� പണിക� ��മ�രീതിയി� നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ ;

(ബി) പല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ് സേ�ഷ�കളിെല�ം മ�ം ടാറിംഗ് ഉ�െ�െട�� പണിക��ം മരാമ� പണിക��മായി നിലവാരം
�റ� സാധന��  ഉപേയാഗി�വ��തായി വാ��ക��ായി�ം ഇതിേ��  ബ�െ��വ�  നടപടി
സ�ീകരി�ാ�തിെന�റി�േന�ഷി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) സാ��ിക �തിസ�ി േനരി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട മരാമ�് പണിക� െച�� ചില േകാ��ാ��മാ� വ�ഷ�ളായി
േവ�രീതിയി�  പണി നട�ാെത ബി�ക�  യഥാസമയം പാ�ാ�ി �കക�  െെക��ിവ��ത് അേന�ഷി�ാേമാ  ;

ഇ�ര�ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േകരള സം�ാന േറാഡ് �ാ�േ�ാ��് േകാ��േറഷെ� വര�ം െചല�ം

5786. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, വി.ശശി
,, ഇ.ച�േശഖര�
,, െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന േറാഡ് �ാ�േ�ാ��് േകാ��േറഷ� ഈ സ��ാരി� നി�ം ഇ�വെര എ� �ക വാ� എ��ി��് ; ഇതി� ഇനി
തിരി�ട�ാ�� വാ��ക എ� ; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി മ�്ഏെത�ാം �ാപന�ളി�  നി�ം ഇേത കാല�് എ� �പ വീതം വാ�െയ��ി��്  ;  ��ത
വാ�യിേലാേരാ�ി�ം ഇനി എ� �ക വീതം അട�തീ��ാ�െ��് െവളിെ���േമാ ;
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(സി) 2015  ജനവരി മാസം �ത�  ഇ�വെര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട ഓേരാ മാസ�ിെല�ം വര�ം െചല�ം എ� വീതമാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

കാ� പരിേശാധനാ സ��ിഫി��ക�

5787. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ് ലഭി��തി�േവ�ി ഹാജരാേ�� കാ� പരിേശാധനാ സ��ിഫി��ക�  ന���തി� ആ��േവദ
േന�േരാഗ ബി�ദാന�ര ബി�ദധാരികൾ�് വില�് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ ;എ�ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ?

ബ�് ചാ��് വ��നവ്

5788. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2011 െമയ് മാസ�ി� െക.എസ്.ആ�.�ി.സി. ബ�കളിെല മിനിമം ചാ��് എ�യായി�� ;

(ബി) ഇേ�ാ� െക.എസ്.ആ�.�ി.സി. യിെല മിനിമം ചാ��് എ�യാണ് ;
(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ� േശഷം െക.എസ്.ആ�.�ി.സി. യിെല ഓേരാ ബ�് ചാ�ജ് വ��ന�ം �ാബല��ി� വ� തീയതിക�

വ��മാ�േമാ?

റീ�് ഓ� ഫാ�് ബസ്

5789. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, എ.പി.അ����ി
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� "റീ�് ഓ� ഫാ�് ബസ്" എ� പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ഇത് നട�ാ��തിന് ഭരണതല�ി� എെ��ാം സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി��്?

െഫയ� േ�ജ് നിർ�യ�ം ടി��് വർ�ന�ം

5790. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�േ�ാ�  ഓ�ഡിനറി �ത�  എ�്��വെര�� വിവിധ ബ�ക�െട നിര�ം നിര�ിെ�
അടി�ാന�ി� യാ�െച�ാ� അ�വദി�െ�� �ര�ം എ�യായി��;

(ബി) അതി�േശഷം എ� �ാവശ�ം എ� നിര�ി�  വ��ന� നട�ി എ�ം ഇതിനായി എെ��ാം പഠന��  നട�ി എ�ം
വ��മാ�േമാ; പഠന റിേ�ാ��ക�െട പക��ക�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െഫയ�േ�ജ് �ന� നി��യി�ാ� േകാടതിക� നി�േ�ശി�ത് എ�ാണ് എ� അറിയി�ാേമാ; വിധി പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െഫയ� േ�ജ് �ന� നി��യി�ാ�� യാ��ാ�െട ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) ടി��്നിര�് വ��ി�ി��  �ടാെത  KSRTC  എെ��ാം വ��ന�ക�  2011  �ത�  2015  വെര നട�ാ�ി എ�ം ��ത
വ��ന�വഴി നാളി�വെര എ� �ക KSRTC� ലഭി� എ�ം അറിയി�േമാ;ടി��് നിര�് വർ�നഒഴിെക�� മ� വർ�ന�കൾ മ�
സം�ാന�ളി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;ഇെ��ിൽ ��ത വ��ന�ക�  റ�ാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

ചടയമംഗലം െക.എസ്.ആ�.�ി.സി.ഡിേ�ായിെല സ��ീ�ക�

5791. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചടയമംഗലം െക.എസ്.ആ�.�ി.സി. ഡിേ�ായി� നി�ം ഇേ�ാ� എ� സ��ീ�ക� ഓ�േറ�് െച���് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഫാ�്, ��� ഫാ�്, ഓ�ഡിനറി എ�ിവ�െട കണ�് �േത�കം ന�കാേമാ;

(സി) 2015 ജ�വരി �ത� �� 30 വെര�� കാലയളവി� �തിയ സ��ീ�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ� സ��ീ�ക� ക�ാ�സ� െച� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക��. കാസ�േഗാഡ് ജി�കളിെല െക. എസ്. ആ൪. ടി. സി ബ�ക�
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5792. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ക�� ,കാസ�േഗാഡ് ജി�കളിെല െക.  എസ്.  ആ൪.  ടി.  സി ഡിേ�ാകളി� എ�
ബ�ക� ��തായി അ�വദി�ി�െ��് ഡിേ�ാ തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ത�ാ�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് െട�മിനലി�ം ഡിേ�ായി�ം അടി�ാന സൗകര���

5793. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ത�ാ�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ് െട�മിനലി�ം ഡിേ�ായി�ം യാ��ാ��് നട�ാതകേളാ ���രകേളാ ഇ�ാ��ം േവ��
അടി�ാന സൗകര��� ന�കാ��ം ആയ മ�ഷ�ാവകാശ ലംഘന�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയവ പരിഹരി�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് എ� വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക�

5794. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ� �തിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�
ആ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. എ� �തിയ ��ക� ആ�വദി�ി��്;
(സി) ജി�യി� നി��ലാ�ിയ ബ�് ��ക� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� ഗതാഗത വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�

5795. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം മാേവലി�ര മ�ല�ി�  ഗതാഗത വ��് നിലവി�  നട�ിലാ��തിനായി
ഉ�െകാ�ി�ിരി�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്?

ത�ാ�രിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െട�മിന�

5796. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ത�ാ�രിെല �തിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െട�മിന� എ�ാണ് ഉ�ഘാടനം െച�െ��െത�ം ��ത ഉ�ഘാടന
ചട�ി�  എ� മ�ിമാ�  പെ���െവ�ം,  ചട�ി�േവ�ി െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം,  അ� ��ത മ�ിമാ�  നട�ിയ
�ഖ�ാപന�� എെ�ാെ�യാെണ�ം, അവയി� നാളി�വെര നട�ിലാ�ിയവ ഏെതാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ �തിയ ബസ് െട�മിന� ഉ�ഘാടനം െച�െ���തി���് ഇവിെട നി�ം എ� സ��ീ�ക�, എെത�ാം ��കളിേല�് ഓ�േറ�്
െച�െ��ി��െവ�ം, ഇേ�ാ� �തിയ െട�മിനലി� നി�ം, ഏെത�ാം ��കളിേല�് സ��ീ�ക� ഓ�േറ�് െച�െ���െ��ം
വിശദമാ�േമാ?

ആ�ി�� ഡിേ�ായിെല െക�ിട��െട േശാചനീയാവ�

5797. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായിെല നിലവി�� െക�ിട��െട േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഡിേ�ായി� �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ?

അമിതചാ�ജ് ഈടാ��ത് തടയാ� നടപടി

5798. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒാേ�ാ, ടാ�ി യാ�ക��് അമിതചാ�ജ് ഈടാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അമിത ചാ�ജ് ഈടാ��ത് തടയാ� എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;
(സി) അമിത ചാ�ജ് സംബ�ി� പരാതിക��ായി െഹ�പ് െെല�  ന��  നഗര�ളി�ം �ാമ�ളി�ം ഏ�െ���വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െമഡി�� േകാേളജ്,  ജനറ� ആ�പ�ി  ,  സിവി�േ�ഷ� �ട�ിയ െപാ�ജന േസവന േക��ളി� �ീെപ�ഡ് ഒാേ�ാ ടാ�ി
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സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േദശസാ��ത ��കളി� സ�കാര� ബസ് സ��ീസ്

5799. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശസാ��ത ��കളി� സ�കാര� ബ�ക��് സ��ീസ് നട�വാ� അ�വദി���ലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് ന�ം ഉ�ാ�േമാ ;

എ�ി� �തിദിന ശരാശരി ന��ിെ�റ കണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാന�് ദീ�ഘ�ര ബസ് സ��ീ�ക� നട�ാ�� നിയമപരമായ അ�ഹത നി�ി�മായി��ത് ആരിലാണ് ;
(സി) സ�കാര� ഓ�േറ��മാരി� നി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഏെ��� ��ക� �രിഭാഗ�ം ലാഭ�ിലാേണാ �വ��ി�വ��ത് ;
(ഡി) ഇ�രം ��കളി�  സ�കാര� ബസ് സ��ീ�ക�  വീ�ം ആരംഭി�േ�ാ�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് ഉ�ാ�� ശരാശരി ന�ം

എ�യായിരി�ം ?

െന�ാ�ി�കര ഡിേ�ായിെല ���ര നിർ�ാണം

5800. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട െന�ാ�ി�കര ഡിേ�ായി�  േയാഗ�മ�ാ� തര�ി�ം അശാ�ീയമായ രീതിയി�ം ���രക�
നി��ി�ിരി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത അപാകം പരിഹരി��തി�ം ഇതി��രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�വാ�ം
ത�ാറാ�േമാ?

�ാ�്�ി�് ത�ിക നിയമനം

5801. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  �ാ�്�ി�് ത�ികയിേല�് അവസാനമായി എ�ാണ് പി.എസ്.സി.  വഴി വി�ാപനം
നട�ിയി��ത്; എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി��ായി��ത്;

(ബി) �ാ�്�ി�് ത�ിക�ായി പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ലി�് എ�ാണ് �സി�ീകരി�െത�റി�േമാ; ഇേ�ാ�
എ� ഒഴി�കളാണ് നിയമന�ിനായി റിേ�ാ��് െച�ി��ത്;

(സി) റാ�് ലി�് നിലവി� വ�ി�് ഇ�വേര�ം ആേര�ം നിയമന�ിനായി ശിപാ�ശ െച�ി�ിെ��� കാര�ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

എ�ി� ��ത ത�ികയിെല നിലവി�� ��വ� ഒഴി�കളിേല�ം നിയമനം നട��തി�� സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വാഹന രജിേ�ഷനിെല �മേ��കൾ�ല�� ന�ം

5802. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വാഹന രജിേ�ഷ�  ഫീ�ക�ം നടപടി�മ��ം അന� സം�ാന�ളിെല രജിേ�ഷ�  ഫീസ്,  നടപടി�മ�ൾ
എ�ിവയ�ാൾ ��ത�ം സ�ീ���മായതിനാ�  അന�സം�ാന�ളിൽ രജിേ�ഷ�  കര�മാ�ി സം�ാന�്
വാഹനേമാ���ം േശഷം സം�ാന�് രജിേ�ഷ� മാ�െ����ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം അന� സം�ാന�ളിൽ രജിേ�ഷ�  നട�ി സം�ാന�് ഓ��
വാഹന��/രജിേ�ഷ� സം�ാന�് �ാ��� െച�െ�� വാഹന�� എ�െയ�ം ഇ��ലം സം�ാന�ിന് ഈ ഇന�ി�
എ� �ക ന�ം ഉ�ായി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓ�േറഷ� �േബരയി� അറ�് െച�െ��വ�, ച�േബാസ് െകാലേ�സ് �തി നി�ാം ഉ�െ�െട മ� �ിമിന�ക� �ട�ിയവ�
ഇ�ര�ി��  ,എ�വാഹന�� ഉപേയാഗി� എ�ം  2011 �ത� 2015 വെര ഓേരാവ�ഷ�ം വ��ിെ� അേന�ഷണ�ി�ം മ�
പരാതിക�െട അടി�ാന�ി�ം കെ��ിയ ഇ�ര�ി�� വാഹന�� എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിന് ��ത തര�ി� ഉ�ായ ന�ം പരിഹരി�ാ� എ�നടപടി നാളി�വെര സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി

5803. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, െക.എം.ഷാജി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി �പീകരണ�ിെ� ഉേ�ശ� ല���� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഉേ�ശ� ല���� നിറേവ�ാ� അേതാറി�ി എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�തിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ;
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വാഹന രജിേ�ഷ�

5804. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� രജിേ�ഷ�  ഉ��െട�� വാഹന നി�തി അന� സം�ാന�െള അേപ�ി�് ��തലാണ് എ�ത്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാരണ�ാ�  ആഡംബര വാഹന��  ഉ��െട��വ വ�ാജ വിലാസം ന�കി അന� സം�ാന�ളി�  രജിേ�ഷ�
നട�ിയേശഷം സം�ാന�് സ��ീസ് നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ര�ി� എ� വാഹന�� സ��ീസ് നട��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് എ� പരാതിക�  ലഭ�മാെയ�ം എ�െയ��ി�  നാളി�വെര നടപടി സ�ീകരിെ��ം എ� വാഹന��
പിടി�ടിെയ�ം എ� �ക ൈഫ� ഇന�ി� ഈടാ�ിെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി.ഡി.ശാരംഗധര�,
തി�വന��രം, െസ��റി.
21-07-2015

�േ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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