
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പതിന�ാം സേ�ളനം

2015 ഡിസംബ� 7, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--379]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1823 �ത� 1970 വെര
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 1971 �ത� 2028 വെര
ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി : 2029 �ത� 2106 വെര
വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം
വ��മ�ി

: 2107 �ത� 2201 വെര

സ��തി െതാഴി� പരിശീലന പ�തി

1823. �ീ.െക.�രളീധര�
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േ�ാ� സ�ദായ േകാ��േറഷ� സ��തി െതാഴി� പരിശീലന പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് പ�തി വഴി നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ�� വിശദമാ�േമാ ?

സ��ാ� വ��കളിെല അധിക ത�ികക�

1824. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം വിവിധ വ��കളിലായി എ� ത�ികകളാണ് ��തായി
��ി�െത�് വ��്, ത�ിക തിരി�് കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് വിവിധ വ��കളിലായി എ� ത�ികകളാണ് റ�ാ�ിയത് എ�് വ��്,
ത�ിക തിരി�് വിവര�� ന�കാേമാ ;

(സി) വ��കളി� എ� അധിക ത�ികക� ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അധിക ത�ികക�  കെ���തിന് സ�ീകരി� മാനദ���  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ജീവന�ാ�െട െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�കൾ

1825. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യി�  സ��ാ�  വ��കളി�ം േകാ��േറഷ�കളി�ം േബാ��കളി�ം
േ�മനിധി ആഫീ�കളി�ം േജാലി േനാ�ി വ��വ�െട െപ�ഷ� േകാ��ിബ�ഷ�, പി.എഫ്, ലീവ്
സറ��, െമഡി��  അലവ�സ് �ട�ിയ ന�േക�ത് മാ��ാപന�ി�  നി�ാേണാെയ�്
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വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപ�ഷ� േകാ��ിബ�ഷ�ം ലീവ് സറ��ം മ�ം മാ��ാപന�ളി� നിേ�ാ െഡപ��് െച�െ��
വ�ികളി�നി� തെ�േയാ അട�ണെമ�് വ�വ� െച�ി�േ�ാെയ�് നിലവി��
വ�വ�ക�െട അടി�ാന�ി� വിശദമാ�േമാ?

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�� പരാതികളി�േമ� നടപടി

1826. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാടിെ�റ വികസന�ിനായി നട�ിലാ�� പ�തികളി�  എം.എ�.എ മാ�െട നി�േ�ശ��
പരിഗണി�ാെത�ം,  െത�ായി വ�ാഖ�ാനി�ം കാലതാമസം വ��ി�ം ഭരണാ�മതിയട�ം തട�ം
വ��ി�ം െത�ായി ഉ�ര�കളിറ�ി�ം പ�തികെള അ�ിമറി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഈ
സ��ാ�  കാലയളവി�  എ� പരാതിക�  ലഭി�ി��്,  ��ത പരാതിക�െട അടി�ാന�ി�
എ�േപ�െ�തിെര നടപടിക� എ��െവ�് പറയാേമാ;

(ബി) മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി�െ���ി സമ��ി�െ��ി�� പ�തിക�  സംബ�ി�
ഫയലി� നടപടി എ���തിന് താമസം വ��ക�ം ഇറ�ിയ ഉ�രവി� തെ� അനാവശ�മായ
േ�ാ�ക�  േച��ക�ം െത�് ��ി�ാണി�ി�ം തി��ാ�  വിസ�തി�ക�ം െച�്
���ിക��് കാലതാമസം വ��ിയ� സംബ�ി�് �ീ.പി തിേലാ�മ�  എം എ�  ഏ
ന�കിയി�� പരാതിയി� എ�് നടപടി ൈകെ�ാ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പരാതിക� സമ��ി�െ��ാ� ആയതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടി സംബ�ി� വിവരം യഥാസമയം
പരാതി�ാരെന അറിയി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് പറയാേമാ?

എം.എ�.എ. മാ��് ഉ�ര�ക�െട പക��്

1827. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേയാജക മ�ല�ിെല വികസന �വ��ന�െള സംബ�ി� ഉ�ര�ക�െട പക��ക�
എം.എ�.എ. മാ��് ലഭ�മാ�ണെമ� ഉ�രവ് പാലി�െ���ി� എ�് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) അ�രം ഉ�ര�ക�  ഇറ�േ�ാ�  തെ� ആയത് സാമാജിക�െട ഇ-െമയി�  വിലാസ�ി�
അയ��തിന് വ��ക��് അടിയ�ര നി�േ�ശം ന��േമാ ;

(സി) ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

ശ�ള പരി�രണ റിേ�ാ��്

1828. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണ�മായി ബ�െ�� റിേ�ാ��് ���മായി സ��ാരിന്
ലഭി�ി�േ�ാ;  റിേ�ാ��് ലഭി��തിന് കാലയളവ് നി�യി�ി�േ�ാ എ�ം റിേ�ാ��് സംബ�ി�്
എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ശ�ള പരി�രണ റിേ�ാ��് പരിേശാധി��തിന് മ�ിസഭ ഉപ സമിതിെയ നി�യി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ��ത ഉപസമിതിയി� ആെരാെ�യാണ് ഉ�െ���െത�് വ��മാ�േമാ;

ശ�ള ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

1829. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം അധ�ാപക�െട�ം ശ�ളം പരി�രി��തിനായി ശ�ള ക�ീഷെന
നിയമി�ത് എ�ാണ് ;
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(ബി) ശ�ള ക�ീഷ� ന�കിയ റിേ�ാ��ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ ;

(സി) നടപടിക� ഒ�ം സ�ീകരി�ി�ി� എ�ി� എ�െകാ�ാണ് എ�് വിശദീകരി�േമാ ;

ആ�ിത നിയമനം

1830. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ന�മറി ത�ിക ��ി�് ആ�ിത നിയമനം ന�ിയ ജീവന�ാ��് വിവിധ ആ��ല���
ലഭി��ി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ��ാം ആ��ല��ളാണ്
നിേഷധി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ��് ആ��ല��� ന��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�
ആ��ല��� �ന�ാപി�് ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ിത നിയമനം

1831. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�വ��ി�  ആ�ിത നിയമനം നട�േ�ാ�  ആെക വ�� ഒഴി�ക�െട അ� ശതമാനം
ഒഴി�കളി� തെ�യാ�ി നിജെ���േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമനം െറ�ലൈറസ് െച�േ�ാൾ നി�ിത ശതമാനം പാലി�ാ�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ ?

മലയാളം ഔേദ�ാഗിക ഭാഷയാ�ാ� പ�തി

1832. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയാളെ� ഔേദ�ാഗിക ഭാഷയാ�ാ� ക�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

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

േകാ�യം ജി�യിെല എൽ.ഡി.സി നിയമനം സംബ�ി�്

1833. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി� നിലവി� വ� എൽ.ഡി.സി റാ�് ലി�ി� നി�് എ� േപെര നട�് സാ��ിക
വ�ഷം നിയമി� എ�റിയി�ാേമാ

(ബി) എൽ.ഡി.സി റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ��വെര േകരള വാ�ർ അേതാരി�ിയിെല എൽ.ഡി.സി
േവ��സികളി�  നിയമി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള നിയമ തട�ം നിലനി���േ�ാ.

എ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ.

(സി) 2015-16  സാ��ിക വ�ഷം േകാ�യം ജി�യി�  എ� എൽ.ഡി.സി ഒഴി�കളാണ് ഇ�വെര
നിലവി�  വ�ത്  ;  ഇതി�  എ� വിരമി��  ഒഴി�ക��്.  ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി�്
റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ. ഇെ��ി� എ��ം േവഗം റിേ�ാ��് െച��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ.

പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ� വഴി അൈഡ�സ്

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/unStarQstnBk...

3 of 100 Saturday 28 November 2015 07:59 PM



1834. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�് നാളി�വെര സം�ാന പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ� വഴി എ�
ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അൈഡ�സ് െമേ�ാ ന�കിെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

മല�റം ജി�യിെല എ�.ഡി.�ാ��്, ലാ�് േ�ഡ് റാ�് ലി�്

1835. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� ഇേ�ാ� നിലവി�ളള വിവിധ വ��കളിേല�ളള എ�.ഡി.�ാ��്, ലാ�് േ�ഡ്
റാ�് ലി�കളി� നി�ം നാളി�വെര നട�ിയ നിയമന നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തി�ം നിയമന �പാ�ശക�  ന���തി�ം ജി�യിെല വ��്
േമധാവിക��് വീ� സംഭവി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അടിയ�രമായി നിയമന നടപടിക�
ത�രിതെ���േമാ;

(സി) എ�.ഡി.സി., ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയിേല�് എ� �തിയ ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��്; നിയമന
�പാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ ; ഇെ��ി� കാരണം െവളിെ���േമാ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല വികസന പ�തിക�

1836. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� �ഖ�മ�ി�െട കീഴി�� വിവിധ വ��ക� �േഖന െകായിലാ�ി
മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക�ം പ�തി�െട �േരാഗതി�ം വ��് തിരി�് വിശദമാ�േമാ?

ര�ാംഘ� ജനസ��� പരിപാടി

1837. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ര�ാംഘ� ജനസ��� പരിപാടിയി�  എ� പരാതിക�  ലഭി�ക��ായി  ;

ആയതി� എ�െയ�ം തീ��ാ�ി  ;  എ� പരാതിക� തീ��ാ�ാ� അവേശഷി��  ;  ആയതി�
എ� േപ��് എ� �ക�െട ധനസഹായം അ�വദി� ; ജി� തിരി�് വ�കതമാ�േമാ ;

(ബി) ഒ�ാം ഘ� ജനസ���് പരിപാടി�് ലഭി� എ� അേപ�ക� ഇനി�ം തീ��ാ�ാ��്  ;  ജി�
തിരി�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ര�ാംഘ� ജനസ��� പരിപാടി�ായി പരസ�യിന�ി�  ഖജനാവി�  നി�ം
പ�-�ശ�മാധ�മ���് െചലവഴി� �ക ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത പരിപാടി�ായി പ��, ഭ�ണം, മ��വ എ�ിവ�ായി എ� �ക െചലവഴി�ു ; ജി� തിരി�്
വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ��ത പരിപാടിെയ സംബ�ി�് 'ൈടംസ് ഓഫ് ഇ�� ' ഉ�െ�െട�� പ�- �ശ�മാധ�മ���്
പരസ�യിന�ി� എ� �ക ഖജനാവി� നി�ം ന�കി ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(എഫ്) ��ത പരിപാടി�മായി ബ�െ��് �ഖ�മ�ി ഉ�െ�െട�� കാബിന�് മ�ിമാ� ഓേരാ���ം
�ി.എ./ഡി.എ ഇന�ി� എ� �ക ൈക��ി ; വ��മാ�േമാ ?

േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമനം

1838. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന സ��ാ�  സ��ീസിെല േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമനം നി൪�ിവ�ിരി��തായി
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിയമന�ിനാവശ�മായ നടപടിക� ത�രിതെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമനം തട�മി�ാെത നട��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�നംതി� ജി�യിെല ജനസ��� പരിപാടി

1839. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ഖ�മ�ി ജി�ക�  േതാ�ം എ� തവണയാണ്
ജനസ��� പരിപാടി സംഘടി�ി�ത്;

(ബി) പ�നംതി� ജി�യി� ഓേരാ ജനസ��� പരിപാടിയി�ം എ� അേപ� വീതമാണ് ലഭി�ി�ളളത്;
എ� അേപ�കളിേ��  ഇനി�ം തീ�മാനം എ��ാ��്;  തീ�മാനം ൈവ��തിെ� കാരണം
എ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പരിപാടി�മായി ബ�െ��് ജി�യി�  ��തായി ഏെതാെ� പ�തിക�  ആരംഭി�;

ഇതിനായി എ� �പ െചലവഴി�;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മ� പ�തിക� നട�ിലാ��തി�ളള തട�ം എെ�ാെ�യാണ്?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട കലാ സാം�ാരിക �വ��ന��

1840. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട കലാ സാം�ാരിക �വ��ന�� നിയ�ി�െകാ�് �തിയ ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി�േ�ാ; ആയതി�� സാഹചര�ം െവളിെ���ാേമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട കലാസാഹിത� �വർ�ന�ൾ

1841. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട കലാസാഹിത� �വ��ന���് ക�� നിയ�ണം വ��ിെ�ാ�്
െപ�മാ�ച�ം േഭദഗതി െച�് ഉ�രവ് �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ വിശദാംശ��
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േഭദഗതി ഉ�രവ് ഇറ�ാ��ായ �േത�ക സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട കലാസാഹിത� �വ��ന��

1842. �ീ.��ഷ� കട��ി
,, െക.െക.നാരായണ�
,, െക.���ത് മാ��
,, ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട കലാസാഹിത� �വ��ന���് നിയ�ണ�ം െസ�സ�ഷി�ം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ ; ഇ� സംബ�മായ തീ�മാനം െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ഭാഷെയ�ം സാഹിത�െ��ം പരിേപാഷി�ി�വാ�  നട�� �മ���് ��ത നിലപാട്
ഭീഷണിയാ�േമാ ; ഇ�രെമാ� നിലപാട് സ�ീകരി�വാ� േ�രി�ി� ഘടക�� എെ��ാമാണ് ;

(സി) ��ത തീ�മാനം സ����ിക� നട��വെര സ��ീസി� നി�ം മാ�ി നി��ാ� ഇടയാ�േമാ;
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(ഡി) നിയ�ണ��െട ഭാഗമായി ഏെത�ാം തല�ി�� കലാ-സാഹിത� �വ��ന���്
േമ�േദ�ാഗ�െ� അ�മതി വാേ��തായി��്  ; എ�് മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാണ്
അേപ�കളിേ�� േമ�േദ�ാഗ�� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ക ; വിശദമാ�ാേമാ ?

ജനസ��� പരിപാടി

1843. �ീ.സി.ദിവാകര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, െക.രാ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടികളിെല�ാം �ടി ആെക എ� അേപ�ക�  ലഭി�;  എ�
അേപ�ക� തീ��ാ�ാ��െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) തീ��ാകാ� അേപ�കളിേ�� ഉളള നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ; ��ത
അേപ�കളി� തീ�� ക�ി��തിന് എ� കാലം േവ�ി വ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ജനസ��� പരിപാടിക�െട നട�ി�ിനായി എ� �ക െചലവഴി�ി��്; വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ി�െട ഔേദ�ാഗിക െചല�ക�

T 1844.�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011 േമയ് �ത� 2015 നവംബ� വെര െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ി ശ�ള�ം മ�് അലവ��ക�ം
ഇന�ി� എ� �പ ൈക��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് 2011 �ത� 2015 വെര െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ി ഔേദ�ാഗികമാ�ം
സ�കാര�മാ�ം നട�ിയ വിേദശയാ�ക�െട വിശദവിവരം വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിേദശയാ�ക��് സ��ാ� ആെക െചലവഴി� �ക എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

ഗതാഗതവ��ി� കീഴി�� പ�തിക�

1845. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ�  2011-12  െല ബ�ജ�ി�  �േത�ക ��ഗണന ന�കി നട�ിലാ�െമ�്
�ഖ�ാപി�ി�� ഗതാഗതവ��ി� കീഴി�� പ�തിക� ഏെത�ാം ആയി��;

(ബി) ��ത പ�തികളി� 2011-12 സാ��ിക വ�ഷം ���ിയാ�വാ� സാധി�ാ� പ�തിക�
ഏെത�ാമായി��; വ��മാ�േമാ;

(സി) 2011-12  � ���ിയാ�വാ�  സാധി�ാ� പ�തിക��ായി �ട��� ബ�ജ�കളി� �ക
വകയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� വീതം ഓേരാ വ�ഷ�ം അ�വദി�  ; �ഷറിയി� അവേശഷി�
�ക എ�; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവയി�  �ഖ�ാപി�െ��് നാലരവ�ഷ�ിന് േശഷ�ം ���ിയാ�ാ�  കഴിയാ� പ�തിക�
ഏെത�ാം; വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടിയി� ലഭി� അേപ�ക�

1846. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടിയി�  ആെക എ� അേപ�ക�  ലഭി�െവ�് ഘ�ം  ,ജി�
എ�ിവ തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇതി�  എ� അേപ�കളി�േമ�  ത�മയം തീ�മാനെമ��,  എ� അേപ�കളി�  പി�ീട്
ഇ�വെര തീ�മാനെമ�� എ�് ഘ�ം, ജി� എ�ിവ തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജനസ��� പരിപാടികളി� �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ഉ� ധനസഹായ�ിന്
എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�െത�ം,  അതി�  ത�മയം �ക അ�വദി�വ�ം,  പി�ീട്
അ�വദി�വ�ം, ഇനി�ം അ�വദി�ാ��വ�ം ജി�, ഘ�ം, എ�ംഎ�ിവ തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ജനസ��� പരിപാടികളി�  ലഭി� അേപ�യി�േമ�  ഇനി�ം തീ��് ക��ി�ാ� എ�
അേപ�കളാണ് ഉ�െത�് ജി� തിരി�് പറയാേമാ;

(ഇ) ഇവ തീ��് ക��ി��തിന് കാലതാമസം േനരി�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

െസ��റിേയ�് അസി��റ് നിയമനം

1847. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��റിേയ�ി� 2015 ഏ�ി� �ത� 2015 ഒേ�ാബ� 31 വെര അസി��റ് �ത� �കളിേലാ�്
എ� ജീവന�ാ� െപ�ഷനായി��്. ജീവന�ാ�െട വിരമി��, �േമാഷ� എ�ിവ കാരണം ��ത
കാലഘ��ി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�ായി��്. ഇതി� എ� ത�ികക� പി.എസ്.സി-�് റിേ�ാ��്
െച�ി��്. റിേ�ാ��് െച�ി�� ഫയ� ന��ം തീയതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  അസി��റ് നിയമന ഒഴി�ക�  ഒഴി�ിടാ�  സ��ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ടി
കാലയളവി�  െസ��റിേയ�ി�  നി�ം എ� ജീവന�ാ�  െഡപ�േ�ഷനി�  മ�് വ��കളിേല�്
േപായി��്.  ��ത ഒഴി�ക�  ഒഴി�ിടാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  നിയമനം നട�ിയി�െ��ി�
ആയതിെ� വിവരം ന�കാേമാ.

മ�ിമാ�െട�ം ഉേദ�ാഗ��െട�ം വിേദശ യാ�

1848. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, സി.���
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ിമാ�െട�ം ഉേദ�ാഗ��െട�ം വിേദശ യാ� നിയ�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഔേദ�ാഗിക ആവശ��� എ� നിലയി� വിേദശ സ��ശനം നട��ത് നിയ�ി�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് മ�ിമാ�ം,ഉേദ�ാഗ�ം നട�ിയ വിേദശയാ��െടെചല�ം മ�്
വിശദാംശ��ം െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഒ�ി� ��ത� വിേദശ സ��ശനം നട�ിയ മ�ിമാ� ആെരാെ�യാണ്;
(ഇ) വിേദശയാ� സംബ�ി� ച��� പാലി�ാ�വ� ആെരാെ�യായി��; യാ� കഴി�് തിരി�

വ�തി�േശഷം റിേ�ാ�� സമ��ി�ി�ി�ാ�വ� ആെരാെ�?

െസ�േ�റിയ�ിെല ഗാ�ഡ് ത�ിക

1849. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല ഗാ�ഡ് ത�ികയി�  താ��ാലിക നിയമനം ലഭി�് �ിരെ��വ�
എ��െ��ം അവെര ഏത് ഉ�രവ് വഴിയാണ് �ിരെ���ിയെത�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) േമൽ ഉ�രവ് �റെ��വി�� സമയ�് ��ത ത�ിക�െട പി.എസ്.സി റാ�് ലി�്
നിലവി��ായി�േ�ാ എ�ം റാ�് ലി�് നിലവിലിരിേ� താ��ാലിക ജീവന�ാെര
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�ിരെ���ിയത് എ�െകാെ��ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത ജീവന�ാ�ം പി.എസ്.സി വഴി നിയമിതരായവ�ം നിയമനം,  െ�ാേമാഷ�  എ�ിവ
സംബ�ി�് േക�ക�  ഫയ�  െച�ക��ാേയാ എ�ം േകാടതി�െട അ�ിമ വിധി
എ�ായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത വിധി അ�സരി�് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ?

െക�ി�ിട�� ഫയ�ക� തീ��ാ�ാ� പ�തി

1850. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, �ഡി �യിസ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�ി�ിട�� ഫയ�ക� തീ��ാ�ാ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് പ�തിവഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം;

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

േക� സ��ീസിേല�് െഡപ�േ�ഷനി� േപായി�� സിവി� സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ��

1851. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഐ.എ.എസ്,  ഐ.പി.എസ്,  ഐ.എഫ്.എസ് �ട�ിയ സിവി�  സ��ീസ്
േകഡ�കളി� ഉ�ാേവ� �ാഫ് ���് എ�; അതി� എ� ഒഴി��്;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ��ത േകഡ�കളി�  നി�ം എ� േപ�  േക�
സ��ീസിേല�് െഡപ�േ�ഷനി� േപായി��്;വിശദവിവരം ന��േമാ?

ഐ.എ.എസ്, ഐ.പി.എസ് ഓഫീസ�മാ�െട ഇടയിെല അൈനക�ം

1852. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഐ.എ.എസ്,  ഐ.പി.എസ് ഓഫീസ�മാ�െട ഇടയി�  ക�� കിടമ�സര�ം
അൈനക��ം വ�േച��ി�ളളതായി വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െട ��ാവനക�  �ലം സ��ാ�  �തി��ിലാ��
സ��ഭ��  ഉ�ായി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�െട വിശദവിവര��
ന��േമാ?

�തിയ താ��കളിെല മജിേ��് േകാടതി

1853. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ� േശഷം അ�വദി� എ�ാ �തിയ താ��കളി�ം മജിേ��് േകാടതി
അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഏെതാെ� താ��കളി�  അ�വദി�ി�െ��ം അ�വദി�ാ��
താ��ക� ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�വദി�ാ�� താ��കളി� അതിനാ�� സ��ാ� നടപടിക� നിലവി�െ��ി� അതിെ�
�േരാഗതി�ം, എേ�ാ� ���ിയാ�െമ�ം വിശദമാ�േമാ?
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ശാ�ം, സാേ�തികം ,പരി�ിതി എ�ീ വ��ക��ായി �ഖ�ാപി�െ�� പ�തിക�

1854. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14 െല സം�ാന ബ�ജ�ി� ശാ�ം, സാേ�തികം ,പരി�ിതി എ�ീ വ��ക��് കീഴി�
�ഖ�ാപി�െ�� ഓേരാ പ�തി�മായി എ� �ക വീതം വകയി��െ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�് ഓേരാ�ി�മായി എ� �ക വീതം അ�വദി�െ��;  എ� �ക വീതം പി�വലി�െ�ടാെത
�ഷറിയി� അവേശഷി�; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തികളി� ഏെത�ി�ം ഇ�വെര�ം ���ിയാ�ാ�താ�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ?

2012-13 ബ�ജ�ി� ശാ�-സാേ�തിക- പരി�ിതി വ��ിന് കീഴി� ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി��
പ�തിക�

1855. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13  സം�ാന ബ�ജ�ി�  ശാ�-സാേ�തിക-  പരി�ിതി വ��ിന് കീഴി�  ��തായി
ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� ഓേരാ �ാപന�ി�ം പ�തിക��ം എ� �ക വീതം
വകയി��ിയി��; എ� �ക വീതം അ�വദി�െ�� ;എ� �ക വീതം പി�വലി�ാെത �ഷറിയി�
അവേശഷി��; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി�  2012-13  വ�ഷ�ി�  തെ� �വ��നം ആരംഭി�ാ�  കഴിയാ� �ാപന�േളാ
പ�തികേളാ ഉേ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�വെര�ം ���ിയാ�ാ�  കഴിയാ� �ാപന�േളാ പ�തികേളാ ഉേ�ാ;  എ�ി�
വ��മാ�ാേമാ?

അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ��തി��� കാലതാമസം

1856. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  നി�് പി.എസ്.സി.യിേല�് ൈ�വ�മാ�െട എ� ഒഴി�കളാണ്
റിേ�ാ��് െച�ി��ത് ; എ�ാണ് ��ത ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളിേല�് പി.എസ്.സി.  അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�� �റ�് കാലതാമസമി�ാെത പി.എസ്.സി.  അൈഡ�സ് െമേ�ാ
അയ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

എ�.സി.എ ഒഴി�ക�

1857. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ട��യായി ��് തവണ വി�ഞാപനം െച�ി�ം എ�.സി.എ ഒഴി�കളിേല�് അേപ�കരിെ��ി�
��ത ത�ികകളി� െമയി� ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട��തിന് തട���േ�ാ ;

(ബി) ��ത കാര��ി�  പി.എസ്.സി.  �െട അഭി�ായം ആരാ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാം
കാര��� ആരാ�ി��െവ�ം ആയതിന് എ� മ�പടിയാണ് ലഭി�െത�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത കാര��ിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മലയാളം ഭരണഭാഷ
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T 1858.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയാളം ഭരണഭാഷയാ��തിെ� �േരാഗതി വിലയി��ാ� താ��് തല�ി�ം ജി�ാതല�ി�ം
ഉ�ായി�� സംവിധാനം നി��ലാ�ിയതിെ� കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാന�ിെ� നാളി�വെര�ളള �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭരണഭാഷാ നിയമം പാ�ാ���മായി ബ�െ�� നടപടി�മ��  നിലവി�  ഏ�
ഘ��ിലാെണ�ം ആയത് നട�ിലാ�ാ� ൈവ��തിെ� കാരണെമെ��ം വിശദമാ�േമാ?

െമയി� ജയി� വാ�ഡ� മാ�െട റാ�് ലി�്

1859. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളി� െമയി� ജയി� വാ�ഡ�മാ�െട ഒഴി�കളിേല�് നിയമി��തിന്
പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ; ��ത ലി�ിൽ നി�ം ജയി� വ�ഡ�മാ�െട ഒഴി�ക�
നിക��തി�ളള സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ല�റ� ഇ� െകമി�� എ�ിനീയറിംഗ് (േപാളിെട�ിക്) ത�ിക�െട പരീ�ാഫലം

1860. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ� 5.02.2015-� നട�ിയ കാ�ഗറി ന�� 507/2013 �കാര�� ല�റ�
ഇ�  െകമി��  എ�ിനീയറിംഗ്  (േപാളിെട�ിക്)  ത�ികയിേല�� പരീ��െട ഫലം
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ��ത പരീ��െട ഫല�ഖ�ാപനം ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിേല�് നാളി�വെര എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി��്;
വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികയിേല�് എ�േ��് നിയമനം ന�കാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��് തിരി�റിയ� കാ�ഡ്

1861. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) എ�ാ സ��ാ� ജീവന�ാ��ം തിരി�റിയ� കാ�ഡ് അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് സ��ാ� ഉ�രവ് ഉേ�ാ; പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� വ��കളിലാണ് നിലവി�  ജീവന�ാ��് തിരി�റിയ�  കാ�ഡ് അ�വദി�ാ�
ബാ�ി��െത�ം ആയതിെ� കാരണ�ം അറിയി�േമാ?

ജീവന�ാ�െട െപ�മാ� ച��ളി� മാ�ം

1862. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം സം�ാന ജീവന�ാ�െട െപ�മാ� ച��ളി�  മാ�ം
വ��ിയി�േ�ാ;  ഏ�ി� എ� തവണ;  എെ��ാമാണ് വ��ിയ മാ���; ��ത മാ���െട
ഉ�ര�ക�െട പക��ക�  ലഭ�മാ�ാേമാ;  െപ�മാ�ച��ളി�  മാ�ം വ��ാ�ളള കാരണ��
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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അ�ി���റ� അസി��് റാ�് ലി�്

1863. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 18.05.2012  �  നിലവി�  വ� അ�ി���റ�  അസി��് റാ�് ലി�ി�  നി�് നാളി�വെര
എ�േപ��് നിയമനം ന�കിയി��്; സംവരണ നില �കാര�� വിശദാംശം ലഭ�ാ�േമാ?

(ബി) ��ത ത�ികയി� ��തായി എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി.  �തിയ വി�ഞാപനം �ണി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ടി റാ�്
ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�ി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

2014 - െല പി.എസ്.സി. പരീ�ക�

1864. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014 - � ഏെത�ാം ത�ികകളിെല നിയമന�ിനായാണ് പി.എസ്.സി. അേപ� �ണി�ി��ത്;
അതി� ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് എ�� പരീ� നട�ിയത്; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) 2014 - � പരീ� നട�ിയ ഒ�മി� ത�ികകളി�ം റാ�് ലി�് �സീ�ീകരി�ി� എ� ആേ�പം
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ിലത് അടിയ�രമായി പരിഹരി�ാ�  നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

515/2013/ധനം ന�� സ��ാ� ഉ�രവിെല അപാകതക�

1865. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ന� േവതന അവധി �േഖന ഉ�ാ�� ഒഴി�ക�,  11-10-2013  -  െല  515/2013/ധനം എ�
സ��ാ�  ഉ�രവ് കാരണം  ,  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച�ാതിരി�� �ിതി വിേശഷം
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  ഇ�രം ഒഴി�കളി�  താ��ാലിക ജീവന�ാെര
നിയമി��ത് ഒഴിവാ�ി പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമി�ാ�ം ഉ�രവ് റ�ാ�വാ�� അടിയ�ിര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. � റിേ�ാ�� െച��േ�ാെയ� പരിേശാധി�ാ� P&ARD ��ാഡ്

1866. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��ക�  യഥാസമയം പി.എസ്.സി.�് ഒഴി�ക�  റിേ�ാ�� െച��േ�ാെയ�
പരിേശാധി�ാ� P&ARD �െട ഒ� ��ാഡിെന �മതലെ���ാ� ത�ാറാ�േമാ?

ഇടമല�ടി പ�ായ�ിെല െതരെ���് ഡ��ി�� േവതനം

1867. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതരെ���് ഡ��ി�് നിേയാഗി�െ��ി�� ഉേദ�ാഗ���് ന�ിയ േവതനം സംബ�ി�
വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇടമല�ടി പ�ായ�ിെല െതരെ���് ഡ��ി�് നിേയാഗി �െ��ി��വ� ര� ദിവസം അധിക
ഡ��ി െച�ി�ം അധിക േവതനം ന�കിയി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ� പരിഹരി�്
അധികമായി േജാലി െച�തി� ലഭിേ�� േവതനം ന���തി�� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) െതരെ���് ഡ��ി�് നിേയാഗി�െ��ി�� ഉേദ�ാഗ���് എ� ദിവസെ� ന�പരിഹാര
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അവധിയാണ് എ��ാ�  അ�വാദ��ത്;  ഇടമല�ടി പ�ായ�ി�  ഡ��ി െച�വ��് എ�
ദിവസെ� ന�പരിഹാര അവധി അ�വദി�ി��്;

(ഡി) ഇടമല�ടിയി� ഡ��ി�് നിേയാഗി�െ��ി�� ഉേദ�ാഗ���് അ�വദി�ി�� മ� സൗകര���
എെ�ാെ�യാണ് എ�് വിശദീകരി�േമാ ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന െതരെ���ിന് െചലവാ�ിയ �ക

1868. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന െതരെ���മായി ബ�െ��് പാല�ാട് ജി�യി�  േപാലീസ്
ഉപേയാഗി� സ�കാര� വാഹന���് ഇനി�ം വാടക ന�കിയി�ി� എ� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാമ-േ�ാ�് തല വരണാധികാരികളായി �വ��ി� ഉേദ�ാഗ���ം അ�ബ� �ാഫി�ം
ഓണേററിയം നി�യി� ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� സം�ാന െതരെ���് ക�ീഷ�മായി ആേലാചി�് ഇ�ാര�ം തീ�മാനി�േമാ;

(ഡി) െതരെ���ിന് ആവശ�മായ �ക സം�ാന െതരെ���് ക�ീഷ� ന�കിയി�േ�ാ; ഇ�വെര
എ� �പ ന�കി; ഇനി�ം എ� �ക �ടി ന��വാ��്; �തീ�ി�� െചലവ് എ�യാെണ�
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

വീ�ം ചികി�ാ സഹായം

1869. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചികി�ാ സഹായമായി പരമാവധി ന��� �ക എ�യാെണ�ം ഏെത�ാം മാനദ���
പാലി�ാണ് ചികി�ാ ധനസഹായം അ�വദി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ ?

(ബി) ��തരമായ പല േരാഗ���ം െചലേവറിയ ചികി� ��ത�  കാലം േവണെമ�ിരിേ� ഒേര
േരാഗി�് ഒ�ി� ��ത� തവണ ചികി�ാ ധനസഹായം അ�വദി��തിന് തട��േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇ�കാര�� േരാഗിക��് ആദ�ം െചറിെയാ� �ക സഹായമായി ലഭി� എ� കാരണ�ാ�
വീ�ം സഹായധനം ന�േക�തി� എ� നി�േ�ശം റവന� ഉേദ�ാഗ���്
ന�കിയി�േ�ാ?എ�ി� ��ത നി�േ�ശ�ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

(ഡി) ആദ�ം െചറിെയാ� �ക സഹായമായി ലഭി� േരാഗിക��് വീ�ം അേപ�ി�തി�  �കാരം
അ�വദി� സഹായധനം േച��ല താ��് ഓഫീസ് വഴി ന�കാതിരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  മ�് ജി�കളി�  ഒേര േരാഗി�് പലേ�ാഴായി പതിനായിരം �പേയാ
അതിലധികേമാ ന��േ�ാ� ഇവിെട മാ�ം ഇ�കാരം നിലപാെട���ത് എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;  േരാഗിക��് ��ി��ാ�� തര�ി�� ഇ�രം നടപടിക�
അവസാനി�ി��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

1870. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ആല�ഴ ജി�യി� 2014-15 വ�ഷ�ി� എ� �പ
അ�വദി� എ�് താ��് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

സി.എം.ഡി.ആർ.എഫ് ആ��ല�ം
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1871. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 31-10-2015  ന് അവസാനി� കാലയളവി� ഈ സാ��ിക വ�ഷം പാല�ാട് ജി�യി� എ�
േപ��് സി.എം.ഡി.ആർ.എഫ്. � നി�ം ആ��ല�ം ന�കിയി��്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� �കയാണ് ഈ ഇന�ി�  ജി�യി�  അ�വദി�ത്;  എ� �കയാണ് വിതരണം െച�ത്;
വ��മാ�േമാ;

(സി) പാല�ാട് ജി�യി�  സി.എം.ഡി.ആർ.എഫ് െ� എ� അേപ�കളാണ് നിലവി��ത്
വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഇവയിേ�ൽ സമയബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ� വ��മാ�േമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായം

1872. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�� പ�ായ�ിെല വാേഴലി�റ�ി� സതീശ�. വി.പി.  െട മക� േഗാപിക�െട ചികി��ായി
�രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം �ക അ�വദി�് കി��തിനായി  04.05.2015  സമ��ി�
അേപ�യി� (No.3546/VIP/CM/2015) സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ംബ�ിെ� ദയനീയാവ� കണ�ിെല��് അടിയ�ിരമായി �ക അ�വദി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ജനസ��� പരിപാടികളി�െട�� ചികി�ാ സഹായം

1873. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനസ��� പരിപാടികളി� ചികി�ാ സഹായ�ി�� അേപ�കേളാെടാ�ം സമ��ി�െ���
േരഖക�െട ആധികാരികത പരിേശാധി��ത് എ�കാരമാെണ�് പറയാേമാ ;

(ബി) പലതവണ ഒരാ� തെ� ചികി�ാ സഹായം ലഭി��തിന് അേപ� സമ��ി�ാ� അേതാെടാ�ം
സമ��ി�െ���ത് ഒേര േരഖക�െട പക��കളാെണ�ി�ം വ�ത��മായ �ക അ�വദി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�കാരം സംഭവി�ാതിരി�വാ�  എ� നടപടികളാണ്
ൈകെ�ാ�ി��ത് ;

(സി) വിവിധ രാ�ീയ പാ��ിയി�െ�� ആ�ക� സമ��ി�� ഒേര അേപ�കെ� ഒേര േരാഗ�ി��
ചികി�ാ സഹായ�ി�� അേപ�കളി� വ�ത�� �കയാണ് അ�വദി��െത� ആേ�പം
��യി� െപ�ി�േ�ാ ; എ�െകാ�ാണ് ഇ�കാരം സംഭവി��െത�് പറയാേമാ ;

(ഡി) െചലേവറിയ ചികി�സ േവ� ക�ാ�സ�  േപാെല�� അ�ഖ���് െചറിയ �കമാ�ം
അ�വദി�് അേപ�കെര പരിഹസി�� സാഹചര�മാണ് നിലനി���െത� ആേ�പം
��യി� െപ�ി�േ�ാ  ;  എ�ി� േരാഗ�ിെ� ഗൗരവ�ി�ം േരാഗി�െട സാ��ിക �ിതി�ം
അ��തമായി സഹായധനം അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

�രിതാശ�ാസനിധി

1874. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�� പ�ായ�ിെല േകാവാ�് വീ�ി� ശൗരിയാ� �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം �ക അ�വദി�്
കി��തിനായി  19.05.2015 � സമ��ി� അേപ�യി�(No.4346/VIP/CM/2015) സ�ീകരി�ി��
നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ംബ�ിെ� ദയനീയാവ� കണ�ിെല��് അടിയ�രമായി �ക അ�വദി�വാ� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

1875. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം അ�വദി�് ഉ�രവായാൽ എ�
ദിവസ�ി��ി�  �ക വിതരണം െച�ാ�  കഴി�െമ�ം ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം
മാനദ��ൾ ഉേ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ധനസഹായം ലഭി��തി�� ഉ�രവായി�ം എ� �ക �ടി�ികയാെണ� ജി� തിരി�്
വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ സഹായം

1876. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം നാളി�വെര എ� �ക �ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ
സഹായഫ�ിൽ നി�് ധനസഹായമായി ന�ിയി��് ;

(ബി) കഴി� ഗവ�െമ�ിെ� കാലയളവി�  ��ത ആവശ��ിനായി എ�് �ക ന�ിെയ�്
വ��മാ�േമാ ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

1877. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് �ീമതി �സി ചാേ�ാ,  �േ�ാണി�  വീട്,  കാണ�ാരി
േകാ�യം ന�കിയ അേപ�(െപ�ീഷ�  ന��  31034/cm/14  dated  27/10/2014)യി�േമ�
സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ ;

(ബി) ��ത അേപ� സംബ�ി�് േകാ�യം കള��  റിേ�ാ��് ന�ിയി�േ�ാ  ;  ആയതി�േമ�  �ക
അ�വദി�ി�േ�ാ  ;എ�ി�  എ� �പയാണ്;  സ��ാ�  ഉ�രവ് ലഭ�മാ�േമാ  ;  .ഇ�ാര�ം
പരാതി�ാരിെയ അറിയി�ി�േ�ാ  ;  ��ത അേപ�യി�േമ�  നടപടി സ�ീകരി��തി�
കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ ; എ�കി�കാരണം വ��മാ�േമാ ?

റവന� വ�മാന�ിന് ന�കിയ േ�

1878. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി�  5  വ�ഷ�ളി�  റവന� വ�മാന�ിന് േ� ന�കിയത് എ� �ാവശ�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�കട�ിെ� നിേ�പം

1879. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�കട�ിെ� ഭാഗമായി സ��പി� �കയി�  വിവിധ പ�തി �വ��ന���് എ�ത �പ
നിേ�പി�; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�കടം വ��ി��� �ല�� ജന��െട ആശ� പരിഹരി�വാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?
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ശ�ളപരി�രണ റിേ�ാ��ിെ� കാലതാമസം

1880. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണ റിേ�ാ��് നട�ിലാ��തി�� കാലതാമസം
��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി ശ�ള പരി�രണം നട�ിലാ��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;

ജീവന�ാ��് ഇട�ാലാശ�ാസം ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േകാ��ാ��മാ��് ന�ാ�� സംഖ�

1881. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  േകാ��ാ��മാ��് ന�ി തീ��ാ�� സംഖ� എ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) എ� േകാടി �പ�െട കടപ�മാണ് �റെ��വി��ത്;
(സി) േകാ��ാ��മാ��് ന�ി തീ��ാ�� സംഖ� എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇ-ഫയ� സംവിധാനം

1882. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, �ഡി �യിസ്
,, എ.പി.അ����ി
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനവ��ി� ഇ-ഫയ� സംവിധാനം നട�ിലാ�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) ��ത സംവിധാനം നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട വിദ�ാധനം വാ�ാ പ�തി

1883. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ആദ� ബ�ജ�ി�  െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട ആഭി�ഖ��ി�  പാവെ��
വിദ�ാ��ിക��ായി നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� വിദ�ാധനം വാ�ാ പ�തിയിേല�്
�ട���  4  ബ�ജ�കളി�ം �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� വീതം;  ഇതി�  ഓേരാ
വ�ഷ�ം അ�വദി�െ�� �ക എ� വീതം; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിേല�ായി  2011  �ത�  ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� വീതം അേപ�ക�  ലഭി�ി��;

ഇവരി� വാ���ഹരാെണ�് ഓേരാ വ�ഷ�ം കെ��ിയവ�െട എ�ം എ�;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം അ�ഹരായ അേപ�കരി� വാ�ാ�ക ലഭ�മായവ� എ�; ലഭ�മാകാ�വ� എ�;

(ഡി) ��ത പ�തിയിേല�ായി അ�വദി�െ�� �കയി� ഓേരാ വ�ഷ�ം പി�വലി�െ�ടാെത കിട��
�ക എ� വീതെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറാഡ് �ന�നി��ാണ�ിനാ�� ഭരണാ�മതി

1884. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക��  അഴീേ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാടി��്  -  താന േറാഡ്
�ന�നി��ാണ�ിനാ�� ഭരണാ�മതി ���ി ലഭി��തിനായി ധനകാര�വ��ി� നിലവി�� ഇ
119865/15  ന��  ഫയലി�  അ�ിമ തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  നാളി�വെര എ� നടപടി
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ന�കിയേശഷം ആവശ�മായ �ലം സൗജന�മായി ലഭ�മായതിനാ� അക�ിസിഷ�
െചലവ് േവ�ിവരാ��െകാ�ാണ് അ�മതി �കയി� �റ��ായെത�ം റിവിഷ� ആവശ�മായി
വ�െത��� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി�തി�േശഷം സൗജന�മായി ലഭി� �മിയിെല നി��ിതിക� നീ��തിന് 2012 -െല
ഭരണാ�മതി �കാരം ഒ� ല��ിലധികം �പ െചലവഴി�ി��തിനാ�  ഭരണാ�മതി ���ി
ലഭി�ാ� അ�ഹത��ായി�ം ��ത ഫയലി� കാലതാമസ��ാ��തി�� കാരണം എെ��്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത വിഷയ�ി�  ധനകാര�വ��ിെ� അ�ിമ ഉ�രവ് എ�േ��് ലഭ�മാ�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�ിെല �േ�ാസ�ക�

1885. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപരാ� നിേയാജക മ�ല�ി� ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം 2011-12 �ത� 2015-16 വെര
വിദ�ാഭ�ാസം,  ആേരാഗ� ��ംബേ�മം  ,  ജലവിഭവം,  തേ�ശസ�യംഭരണം എ�ീ വ��കളി� നി�ം
എെ�ാെ� �േ�ാസ�ക�  ലഭി� എ�ം ഓേരാ ���ി�േട�ം �േ�ാസ�  എ�ാണ�്
ലഭി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി� എ�ം ഏെതാെ� ���ി ���ിയാെയ�ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ന�കാ� �േ�ാസ�ക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� വ��മാ�േമാ;  ��ത
���ിക��് ഭരണാ�മതി ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ശ�ള ക�ീഷ� േവ�ി�� െചലവ്

1886. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാം ശ�ള ക�ീഷ�  െചയ�മാ�ം മ�് അംഗ��ം അന� സം�ാന�ളിേല�് യാ�
നട�ിയി�െ��ി� എ� തവണ ; യാ� ബ� ഇന�ി� എ� �ക ൈക��ി ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) െചയ�മാ�, അംഗ��, മ�് ജീവന�ാ� എ�ിവ�െട ഒ� മാസെ� ശ�ളം , മ�് അലവ��ക�
എ�ിവ എ� വീതമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ ; ശ�ളം , അലവ��ക� , യാ� ബ�, മ�് കാര���
�ട�ിയ ഇന�ളി� നാളി�വെര എ� �കയാണ് െചലവഴി�ത് ?

ശ�ള പരി�രണം

1887. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട�ം അ��ാപക�െട�ം ശ�ള പരി�രണം, ക�ീഷ� റിേ�ാ��് സമ��ി�്
മാസ�� കഴി�ി�ം ൈവ��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

ശ�ള പരി�രണം

1888. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പ�ാം ശ�ള പരി�രണ നടപടിക� മ�ിസഭാ ഉപസമിതി പഠി�കഴി�േവാ;

(ബി) ഇെ��ി� സമയബ�ിതമായി ഈ നടപടി ���ീകരി�േമാ;

(സി) ശ�ള പരി�രണം നട�ിലാ��� സംബ�ി�് വിവിധ സ��ീസ് സംഘടനക�മായി ച��
നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ശ�ള പരി�രണ നടപടി 2015-� തെ� നട�ിലാ�ി, �ക ജീവന�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ?

സംരംഭക വികസന മിഷ�

T 1889.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംരംഭക വികസന മിഷെ� �ണേഭാ�ാ�ളായി എ� േപർ ഉെ��ം എ� �ക ആയതിേല�ായി
ലഭ�മാ�ിയി�െ��ം ജി� തിരി� വാ�ഷികാടി�ാന�ി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

�ഷറി എ.ടി.എം. സംവിധാനം

1890. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഷറി ഇടപാ�ക�  െപാ�ജന�ിന് ��ത�  സൗകര��ദമാ�� തര�ി�
കാേലാചിതമായി പരി�രിേ��ത് ആവശ�മാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ഷറി നിേ�പക��് എ.ടി.എം. സംവിധാനം ഏ�െ����തിന് എെ��ി�ം സാേ�തിക തട�ം
നിലവി�േ�ാ;

(സി) �ഷറികളിെല തിര�് �റ��തി�ം ഇടപാ�കളിെല നടപടി�മ�� ��ത� ല�കരി��തി�ം
എ.ടി.എം.  സംവിധാനം ഉ�െ�െട�ളളവ ഏ�െ���ി കാേലാചിതമായ പരി�ാര��
വ���തിന് സൗകര��ദമായിരി�െമ� വിഷയം പരിഗണി�േമാ?

ആേളാഹരി കടം

1891. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നാലരവ�ഷം ���ിയാ�േ�ാ�  അ�ൗ��് ജനറലിെ� കണ�ക�  �കാരം
സം�ാന�ിെ� കടബാ��ത ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �കയാണ് വ��മാ�ാേമാ;ഓേരാ വ�ഷ�ം
ആേളാഹരിയായി വ�� കടം എ� �കയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� ഇത് എ�യായി�� ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം അ�ൗ��് ജനറലിെ�
കണ�ക� �കാരം േക� സ��ാരി� നി�ം മ�് വിേദശ/സ�േദശ �ാപന�ളി� നി�ം എ�
�ക കടം വാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവയി� ഏെത�ാം �ാപന�ളി� എ� �ക തിരി�ട�; ഏെത�ാം �ാപന�ളി� അട�േ��
സമയം ആയി�ി� എ�ം എേ�ാഴാണ് അട�േ��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ കാലയളവി�  േക� േലാ�  എ�� വകയി�  �ക എ�തി�ളളിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�്

1892. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13, 2013-14, 2014-15 വ�ഷ�ളി� നാ�ിക നിേയാജക മ�ല ആ�ി വികസന ഫ�ി�
ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി�ായി നി�േ�ശി�െ�� ���ിക� ഏെത�ാെമ�ം ഓേരാ�ിെ��ം �ക
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എ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ആയതി�  ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�  ഏെതാെ�െയ�ം �ക എ�യാെണ�ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�  ബാ�ി നി��� ���ിക��് എ��ം െപെ��് ഭരണാ�മതി
ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ാം ശ�ള ക�ിഷ�

1893. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാം ശ�ള ക�ിഷെന നിയമി�ത് എ�ാണ്; നിയമി�േ�ാ� കാലാവധി എ� മാസമായി��;

എ� തവണ കാലാവധി ���ി ന�കി ; അതി�ളള സാഹചര�ം എ�ായി��;

(ബി) ശ�ള ക�ീഷ� റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

നി�തി വ�മാനം

1894. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�തി പിരിവി� കഴി� നാല് സാ��ിക വ�ഷ�ളി�ം ല��ം ൈകവരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
അതി�ളള കാരണ�� വ��മാ�േമാ?

പ�തി അട��

1895. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട� സാ��ിക വ�ഷം പ�തി അട�� എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) പ�തി അട�� �കാരം വിവിധ പ�തിക��ായി അ�വദി� �ക എ�യാെണ�ം �ഷറിയി�
നി�് പി�വലി� �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �ിതല പ�ായ�ക�, േകാ��േറഷ�ക�, �നിസി�ാലി�ിക� എ�ിവ�് നാളി�വെര അ�വദി�
�ക�െട�ം പി�വലി�െ�� �ക�െട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പ�ിജാതി-വ�� വികസന �വ��ന���് േവ�ി വ��ക�  േനരി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��വഴി�ം വകയി��ിയ �ക�ം അ�വദി� �ക�ം ഇ�വെര വിനിേയാഗി� �ക�ം
എ�യാെണ�് �േത�കം വിശദമാ�േമാ ?

�ഷറി നിേ�പം ആക�ഷകമാ��തി�� നടപടി

1896. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�വ�േശഷം �ഷറി നിേ�പം ആക�ഷകമാ��തിന് എെ��ി�ം
നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട�ം സ��ാ� �ാപന��െട�ം �ഷറി നിേ�പം ഉറ�ാ��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) 2013-14,  2014-15  വ�ഷ�ളി�  �ഷറികളി�നി�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന��ം സ��ാ�
വ��ക�ം ബാ�കളിേല�് നിേ�പം മാ�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി� എ�ത �ക മാ�ിയി��്  ;  അതി��
കാരണ�� വ��മാ�േമാ ?
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നി�തി �ടി�ിക

1897. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� നി�തി �ടി�ിക�േ�ാ; എ�ി� എ� �കെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  നി�തി �ടി�ിക�് ഇടയായ കാരണ��  ഏെത�ാം;  അവ ഓേരാ�ം �ലം
�ടി�ികയായ �ക എ� വീതം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2015-16  വ�ഷെ� നി�തി �ടി�ിക എ�;  ഇതി�  എ� �ക ഇ�വെര പിരിെ���;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇനി�ം പിരി�് കി�ാ�ളള �ടി�ിക എ�; ഇത് ഏെത�ാം വ��കളി� നി�്; വ��മാ�ാേമാ?

�റനാട് സബ് �ഷറി�് െക�ിടം നി��ാണം

1898. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി� �റനാട് സ��ഷറി�് െക�ിടം നി��ി��തിന് എം.എ�.എ - ആ�ി -
വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി �ക അ�വദി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട ഭരണാ�മതി നാളി�വെര ലഭ�മാ�ിയി�ി� എ�്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;എ�കി� ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തി�� തട��� എ�ാണ്;

(സി) ��ത ���ി�് അടിയ�ര ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

എ�കി� ആയവ വിശദമാ�േമാ?

ക�� ഗവ. േന�ിംഗ് ��

1899. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ഗവ.  േന�ിംഗ് �ളിെ� ബി�ഡിംഗ് നി��ാണ വ��് െട�മിേന�് െച��� സംബ�ി�്
ധനകാര� വ��ി�ളള 120287/15 ഇ ഫയലി� അ�ിമ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത നടപടി ഉ�രവ് ലഭി��തിന് സാേ�തിക തട��െളെ��ി�ം നിലവി�േ�ാ  ;

വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത ഫയലി�  തീ�മാനമാകാ�തിനാ�  ��ത േന�ിംഗ് �ളിെ� അംഗീകാരം ന�െ�ടാ�
സാധ�ത�െ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

െസ�� േഫാ� പ�ിക് റിസ��്

1900. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13  സാ��ിക വ�ഷെ� സം�ാന ബ�ജ�ി�  ��ഗണനാപരിപാടിയായി
ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി��  'െസ�� േഫാ� പ�ിക് റിസ��്'എ� �ാപനം സം�ാന�്
ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് ആരംഭി�ത് ; ഇത് എവിെടയാണ് �ിതിെച��ത്;

(ബി) ��ത �ാപന�ിെ� ഘടന�ം �വ��നരീതി�ം വിശദമാ�േമാ;  �ാപന�ിെ�
�ഖ�ാപനേവളയി�  ല��മി�ി�� േന���  ആയതിെ� ഇ�വെര�� �വ��നഫലമായി
ലഭ�മാ�ാ� കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ിനായി  2012-13  വ�ഷ�ിെല ബ�ജ�ി�  എ� �ക
വകയി��ിയി��െവ�ം ആയതി�  എ� �ക അ�വദി�െ��െവ�ം എ� �ക
പി�വലി�െ�ടാെത�െ��ം വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) �ട��� ബ�ജ�കളി�  ആയതിനായി �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;  എ� �ക വീതം
വകയി��ിയി��െവ�ം എ� വീതം അ�വദി�െ��െവ�ം എ� �ക പി�വലി�ാെത
�ഷറിയി� അവേശഷി��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

ബ�ജ�് വിഹിതം

1901. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-12  �ത�  2015-16  വെര�ളള ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം ബ�ജ�ി�  പ�തി  /

പ�തിേയതര െചല�ക��ായി ഓേരാ വ��ി�ം വകയി��െ�� �ക,  യഥാ�� െചലവ്,
വകയി��െ�� �ക�െട എ� ശതമാനം െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2006-07 �ത� 2010-11 വെര�ളള ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം ബ�ജ�ി� പ�തി/പ�തിേയതര
െചല�ക��ായി ഓേരാ വ��ി�ം വകയി��െ�� �ക,  യഥാ�� െചലവ്,  വകയി��െ��
�ക�െട എ� ശതമാനം െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

അടി�ാന സൗകര� വികസനം

1902. �ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ആദ� ബ�ജ�ി�  (2011-12)  സം�ാന�ിെ� അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിെ� ഗതിേവഗം വ��ി�ി��തിനായി ചില �ധാന പ�തിക� �േത�ക പരിഗണന
ന�കി നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി�  ഈ സ��ാരിെ� നാലര വ�ഷെ� ഭരണേശഷ�ം ���ീകരി�ാ�
പ�തിക� ഏെത�ാം; വ��മാ�േമാ;

(സി) 2011  �ത�  ഇ�വെര�ളള ഓേരാ ബ�ജ�ി�ം ��ത പ�തിക��ായി �ക
വകയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� വീതം; ഓേരാ വ�ഷ�ം ഓേരാ പ�തി�മായി അ�വദി�െ��
�ക എ�െയ�ം ആയതി� �ഷറിയി� നി�ം പി�വലി�ാെത അവേശഷി� �ക എ�െയ�ം
വ��മാ�േമാ?

നബാ�ഡ് ധനസഹായം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

1903. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014 ആഗ�്  29 ന് ആല�ഴ തീരേദശ ൈഹേവയി� വാടാെ�ാഴി പാല�ിന് അേ�ാ�് േറാഡ്
നി��ി�ാ� �ക അ�വദി�ണെമ�് ആവശ�െ��്, അ�ല�ഴ എം.എ�.എ. �െട േന�ത��ി�,
ആല�ഴ ബിഷ�ിെ� �തിനിധിക�ം ആ�� കൗ�സി� �തിനിധിക�ം അട�ിയ നിേവദക സംഘം
ബ�.  ധനകാര� വ��് മ�ി� സമ��ി� നിേവദന�ി�േമ�  എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;��ത നിേവദന�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ി��തിന് നബാ�ഡ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ന�കാെമ�
ബ�. ധനമ�ി�െട ഉറ�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അേ�ാ�് േറാഡിെ� നി��ാണ�ിന് �ലം ഏെ����തിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി��
സാഹചര��ി�, നബാ�ഡ് സഹായേ�ാെട േറാഡ് നി��ി�വാ� ഭരണാ�മതി ന�കാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ബജ�ിെല പ�തിക�

1904. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2014-15  െല ബജ�ിെല എ� പ�തിക� ���ീകരി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;  ���ീകരി�
പ�തിക��ായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ  ;  ഇത് പ�തിക��ായി നീ�ിവ�
�ക�െട എ� ശതമാനെമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ബജ�ി� നി�േ�ശി� എ� പണിക� ഇ�വെര ആരംഭി�ാ� കഴി�ി� എ�് വ��മാ�േമാ  ;

��ത പ�തിക��ായി നീ�ിവ�ി�� �കെയ�െയ�ം ഇത് െമാ�ം അട�ലിെ� എ�
ശതമാനെമ�ം വ��മാ�േമാ ?

കടബാ��ത

1905. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� കടബാ��ത വ�ഷം േതാ�ം വ��ി� വ��ത് എ�െകാ�ാെണ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) നട�് വർഷം നി�തിയിന�ിൽ എ� �പ ഇ�വെര പിരിെ���ി��്; പിരിെ��� �ക �തീ�ി�
നി�തി വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനം വ�ം; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയിെല ഡയാലിസിസ് െസ��

1906. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയീ�  ഡയാലിസിസ് െസ��  ആരംഭി��തിനാവശ�മായ െക�ിടം
നി��ി��തിന് എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി �ക അ�വദി�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത െസ��  ആരംഭി��തിന് ആേരാഗ� വ��ി�  നി�ം ആവശ�മായ റിേ�ാ��് ലഭി�ി�ം
���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

1907. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�  നിലവി�  അംഗ�ളായി�� സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട എ�ം
എ�; െമാ�ം സ��ാ� ജീവന�ാ�െട എ� ശതമാനമാണിെത�് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ജീവന�ാരെ� വിഹിത�ം സ��ാരിെ� വിഹിത�ം േച��് െപ�ഷ� അ�ൗ�ി� നി�പി��
�ക�് പലിശ ലഭി�േമാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(സി) �ാ���റി െപ�ഷ� പ�തിയി� �ട�� ജീവന�ാ൪�് ലഭി�� ഏെത�ാം ആ��ല��ളാണ്
പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി� അംഗമാ�� ജീവന�ാരന് ന�മാ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) േമ�പ�തി �കാരം െപ�ഷ� വാ�� ജീവന�ാര� മരണെ��� സാഹചര��ി� ��ംബ�ിന്
ഫാമിലി െപ�ഷ� ആ��ല�ം ലഭി�േമാ ; ലഭി�െമ�ി� എ� ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഇ) ��ത പ�തി �കാരം സ��ാ� സ��ീസി� നി�് വിരമി�� ജീവന�ാരന് ലഭി�� മിനിമം
െപ�ഷ�ം മാ�ിമം െപ�ഷ�ം എ�യാണ് ;

(എഫ്) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര സ��ാ�  �റെ��വി�ി��
ഉ�ര�ക�,സ��ല�ക�,അ�ബ� േരഖക� എ�ിവ�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ  ;  പ�ാളി�
െപ�ഷ� പ�തിയി� എെ��ി�ം അപാകതക� ഉ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ��ത പ�തി
പി�വലി�് �ാ���റി െപ�ഷ� �ന:�ാപി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ ?

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/unStarQstnBk...

21 of 100 Saturday 28 November 2015 07:59 PM



നി�തിയിളവ്

1908. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് നി�തി ഇളവ്
ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

(ബി) നി�തിയിളവ് ഏെത�ാം ബ�ജ�കളിലാെണ�ം ഏെത�ാം ഉ�ര�ക�  �കാരമാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ ?

ബ�ജ�ി� ഓേരാ വ��ി�ം വകയി��ിയ �ത�ം െചലവഴി� �ക�ം

1909. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� ഓേരാ വ��ി�ം പാസാ�ി ന�കിയ �ക എ�യായി��; ഓേരാ
വ��ം തന� വ�ഷം െചലവഴി� �ക�ം എ�യായി��;  ശതമാനകണ��െ�െട
വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) 2015-16 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� ഓേരാ വ��ി�ം പാസാ�ി ന�കിയ �ക എ�െയ�് പറയാേമാ;

31-10-2015 വെര എ� ശതമാനം �കയാണ് ഓേരാ വ��ം െചലവഴി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� വിേദശ നി�പം

1910. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം എ� േകാടി �പ�െട വിേദശ നി�പം സം�ാനേ��്
െകാ� വരാ� കഴി�ി��്; വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് ��ത �ക ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ബ�ജ�ി� വകയി��ിയ �ക

1911. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14,  2014-15,  2015-16  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  �ഖ�മ�ി�െട കീഴി�� വ��കളി�
ഓേരാ വ��ി�ം എ� �പ വീതം ബ�ജ�ി� വകയി��ിയി��്;  ഇതി� ഓേരാ വ��ി�ം എ�
�പ വീതം െചലവഴി�ി��്;

(ബി) ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ി�ം ബ�ജ�ി�  വകയി��ിയ �ക െചലവഴി�െ�ടാെത േപായ
സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദീകരണം ന�കാേമാ?

ബ�ജ�ി� ഭവനനി��ാണ വ��ിന് �ഖ�ാപി�ി�� പ�തി

1912. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14  െല ബ�ജ�ി�  ഭവനനി��ാണ വ��ിന് കീഴി�  �ഖ�ാപി�ി�� ഏെത�ി�ം പ�തി
ഇേതവെര ���ിയാ�ാ�താേയാ ല��ം േനടാനാവാ�താേയാ ഉേ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി  2013-14  �  വകയി��െ�� �കയി�  അ�വദി�െ�� �ക�ം
പി�വലി�ാെത അവേശഷി� �ക�ം എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ട��ളള ബ�ജ�കളി�  ��ത പ�തി�ായി വകയി��െ�� �ക  ,  അ�വദി�െ�� �ക,

പി�വലി�ാെത അവേശഷി� �ക എ�ിവ എ� വീതെമ�് വിശദമാ�േമാ;
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�ഖ�മ�ി അട��� മ�ിമാ�െട വിേദശ യാ�ക�െട വിവരം

1913. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സം�ാന �ഖ�മ�ി അട��� മ�ിമാർ ഏെത�ാം
ആവശ����ായാണ് വിേദശ യാ�ക� നട�ിയത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത യാ�യി�െട േകരള�ി��ായി�� േന��� വിശദീകരി�േമാ?

�ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് �ീം

T 1914.�ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് �ീമി� 2014-15 � ആെക എ� �പ അ�വദി�െവ�ം അതി�
എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏത് ഫ�ി� നി�ാണ് ഇതി�� �ക അ�വദി�െത�ം പ�ികജാതി വ��ിെ� ഫ�ി� നി�ം
ഇതിനായി എ� �ക നീ�ിെവ�ി�െ��ം വിശദമാ�േമാ?

കട����

1915. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര വികസന പ�തിക��് പണം
കെ���തിനായി എ� തവണ കട���� �റെ��വി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വികസന പ�തിക��് േവ�ിയാണ് കട���� �റെ��വി�ത്; ഓേരാ പ�തി�മായി
കട���� �േഖന എ� �ക സമാഹരി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ വികസന പ�തി�മായി ഇതിേനാടകം എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

അടി�ാനസൗകര� വികസന േമഖലയിെല പ�തിക�

1916. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ��തായി അവി�രി�ക�ം ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ി ���മാ�ം
നട�ിലാ�ക�ം െച� അടി�ാനസൗകര� വികസന േമഖലയിെല പ�തിക�
ഏെതാെ�യായി��;

(ബി) ഈ പ�തിക��് െചലവഴി� �ക�ം ക�ീഷ� െച� തീയതി�ം പ�തി�െട േപ�ം വിശദമാ�േമാ;

പ�തി ഓേരാ�ിെ��ം ഭൗതികേന�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െകായിലാ�ിയിെല വികസന പ�തിക�

1917. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ധനകാര� വ���േഖന െകായിലാ�ി
നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിയി�� വികസന പ�തിക�  എെ��ാം;  ഓേരാ പ�തി�ം
ഭരണാ�മതി ന�ി അ�വദി� �ക എ�; വ��് തിരി�് വ��മാ�േമാ?

കട���ിന് റിസ�വ് ബാ�് അ�മതി

1918. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2015-16 സാ��ിക വ�ഷം കട��ം വഴി എ� േകാടി �പ കടം എ��വാനാണ് റിസ�വ് ബാ�്
അ�മതി ന�കിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആയതി�  നട�സാ��ിക വ�ഷ�ി�  നാളി�വെര എ� േകാടി �പ സമാഹരി�;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം കടെമ��� �ക വികസന �വ��ന���് ഉപേയാഗി�ാെത റവന�
െചല�ക��ാേണാ ഉപേയാഗി��ത് എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി� േശഷം നാളി�വെര േലാക ബാ�്,  ഏഷ��  വികസന ബാ�്,
വിേദശ ഏജ�സിക�  മ�് േക� ഏജ�സിക�  �ട�ിയവകളി�  നി�ം എ� �ക വാ�യായി
സ�ീകരി�;  ഏെതാെ� ഏജ�സികളി� നി�് എ� �ക വീതം അവ�െട തിരി�ടവ് കാലാവധി
�ട��െത�ം പലിശനിര�് എ� ശതമാനെമ�ം സ�സിഡിക�  ലഭ�മാേണാെയ�ം
അറിയി�േമാ?

��ക��് ക����ം �ി��ം ലഭ�മാ�ാ� ഭരണാ�മതി

1919. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ �െട ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി,  മാേവലി�ര മ�ല�ിെല
��ക��് ക����ം �ി��ം ന���തിന് എം.എ�.എ.  �െട നി�േ�ശം ലഭ�മായി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തി�� തട��� എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ���ി�് ഭരണാ�മതി അടിയ�ിരമായി ലഭ�മാ�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

തേ�ശസ�ംയഭരണ �ാപന���� പ�തി വിഹിതം

1920. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16  സാ��ിക വ�ഷെ� തേ�ശസ�ംയഭരണ �ാപന���� പ�തി വിഹിതമായി
ഇേതവെര എ� േകാടി �പ അ�വദി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി വിഹിത�ിൽ ഇനി എ� േകാടി �പ അ�വദി� ന�കാ��് എ�ം ആയത്
എ�േ��് ന�കാ� കഴി�ം എ��� വിശദാംശ�� ന�േമാ?

സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം

1921. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം എ� �ാവശ�ം കട��ം �റെ��വി�ി��്;  ആയതിെ�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം കട��ം വഴി എ� �പ സമാഹരി�;  വിശദമായ േ��്െമ�്
ന�കാേമാ ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം എ� �പ ധനകാര� �ാപന�ളി� നി�ം വാ� എ�� ;

(ഡി) വിേദശ ഫ�ിങ് ഏജ�സികളി� നി�് ഏെത�ാം തര�ി�� ധനസമാഹരമാണ് ഈ സ��ാ�
നട�ിയി��ത് ; �ാപന�ം സമാഹരി� �ക�ം �േത�കം �േത�കം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) കഴി� അ� വ�ഷ�ി��ി� സം�ാന�ി� കട�ി� എ� വ��ന��ായി ;
(എഫ്) 1.7.2015 തീയതിയി� സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം എ�യായി�� ;
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(ജി) 31.10.2015 തീയതിയി� സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം എ�യായി��െവ�് വ��മാ�േമാ ?

ഇ��േ��ഡ് റവന� റസീ��് മാേന�െമ�് സി�ം

1922. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-12  വ�ഷെ� സം�ാന ബ�ജ�ി�  �ഖ�പി�ി�� ഇ��േ��ഡ് റവന� റസീ��്
മാേന�െമ�് സി�ം (ഐ. ആർ. ആർ. എം. എസ്) ആവി�രി�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം ബാ�കളാണ് ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി�ളളത്;
(സി) ഈ സി�ം ഏെത�ാം വ��ി� കീഴിലാണ് ഇ�വെര നട�ിലാ�ിയി�ളളത്;
(ഡി) 2011 �ത� ഇ�വെര�ളള ഓേരാ വ�ഷ�ം ഓേരാ വ��ി�ം ഈ സി�ം �േഖന എ� �ക വീതം

ലഭ�മായി��് ;വ��മാ�ാേമാ?

ധനകാര�വ��ിന് കീഴി� നി�തി േമ�േനാ�സമിതി

1923. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-12  വ�ഷെ� സം�ാന ബ�ജ�ി�  ധനകാര�വ��ിന് കീഴി�  ആരംഭി�െമ�്
�ഖ�ാപി�ി�� നി�തി േമ�േനാ�സമിതി �പീകരി�് �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�
എ�ാണ് ആരംഭി�ത് ;

(ബി) നിലവി� ഈ സമിതിയി� എ� അംഗ�� ഉ�് ; അവ� ആെര�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ സമിതി ,�പീകരണേശഷം ഇ�വെര�� കാലയളവി� എ� തവണ േയാഗം േച��ി��് ;
(ഡി) ഓേരാ േയാഗ�ി�ം വിശകലനം െച� വിഷയ��ം സ��ാരിന് ന�ിയ നി�േ�ശ��ം

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഇവയി�  സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ�ം അ�ാ��മായ നി�േ�ശ��  ;  ഏെത�ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

സ��ാരിേല�് പണയെ���ിയ വ�വിെ� ര�ാം േമാ��്േഗജ്

1924. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഉേദ�ാഗ�� സ��ാരിേല�് പണയെ���ിയ വ� ര�ാം േമാ��്േഗജ് െച��തി�ം
ആയത് സ�ീകരി�് അംഗീ�ത ധനകാര� �ാപന�� സ��ാ� ഉേദ�ാഗ���് അധിക ഭവന
നി��ാണ ���� �ക ന���തി�മായി നിലവി�� സ��ാ� ഉ�ര�ക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് �കാരം ജീവന�ാ��് വാ� ന���തിന് എസ്.ബി.ഐ. ഉ�െ�െട�� �ധാന
ബാ�ക� വി�ഖത കാണി���ം ��ത ഉ�രവ് �കാരം ആ��ല�ം ജീവന�ാ��് ലഭ�മാ�ാ�
ന�കിയ  31.05.14-െല നം.  52-2014-ധന.  ന��  സ��ലറിെല നി�േ�ശം പാലി�ാ�  �ധാന
ധനകാര� �ാപന�� ത�ാറാകാ� സാഹചര��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത സ��ല� നി�േ�ശം പാലി�് ജീവന�ാ��് ധനകാര� �ാപന�� വാ� ലഭ�മാ��
എ�് ഉറ� വ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

10� ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷ�

1925. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന  10-� ശ�ള പരി�രണ �വ��ന�മായി ബ�െ��് ക�ീഷെന നിയമി���ത�
നാളി�വെര ഉേദ�ഗ� �വ��ന���ം മ� ���ിക��മായി സ��ാ� ഖജനാവി� നി�ം
െചലവായ �ക എ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 10-� ശ�ള ക�ീഷ�  െചയ�മാ�  ഇ�ാലയളവി�  സ��ാരി�  നി�ം സ�ീകരി�  (ശ�ളം
ഉ�െ�െട�ളള) സാ��ിക ആ��ല��� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ശ�ള ക�ീഷെ� �വ��ന�ിനായി ഏെത�ാം ഇന�ി�െ�� എ� വാഹന�� നാളി�വെര
അ�വദി�ി��് ; ഓേരാ വാഹന�ി�ം നാളി�വെര െചലവായ �ക എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ശ�ള ക�ീഷ�  െചയ�മാ�  മേ�െത�ി�ം ക�ീഷെ� ഭാഗമാേയാ,  െചയ�മാനാേയാ നിലവി�
�വ��ി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;എ�ി� ഇവയി� നി�ം ശ�ളം/�ി.എ/ഡി.എ ഉ�െ�െട എ�
�ക നാളി�വെര ൈക��ിെയ�ം എ� വാഹന��  ഇേ�ാ�ം ഉപേയാഗി��െ��ം
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�കാരം പല ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം ഉ�െ�െട ശ�ള ക�ീഷ� െചയ�മാ� സം�ാന സ��ാ�
ഖജനാവി� നി�് �തിമാസം എ� �പ ൈക���െവ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) 10-� ശ�ള പരി�രണ റിേ�ാ��് എ�ാണ് ക�ീഷ�  സ��ാരിന് സമ��ി�ത്;  ഇത്
നട�ിലാ�ാ� സ��ാ� നിേയാഗി� മ�ിസഭാ ഉപസമിതി നാളി�വെര �ടിയിെ��ി� അതിെ�
കാരണെമ�്; ഉപസമിതി അംഗ�� ആെരാെ�; വിശദാംശം ന��േമാ?

2014-15 സാ��ികവ�ഷം വിവിധ വ��ക��് അ�വദി� �ക

1926. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15 സാ��ികവ�ഷം വിവിധ വ��ക��് അ�വദി� �കയി� ഏെത�ാം പ�തിക��്
�ക െചലവഴി�ി� എ�റിയി�േമാ  ;  ��ത പ�തിക��് േവ�ി �ക വിനിേയാഗി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ ;

2015-16 സാ��ിക വ�ഷെ� നി�തി

1927. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16 സാ��ിക വ�ഷം ഓേരാ വ��ക��ം അ�വദി� �ക എ�െയ�ം; ആയതി� ഓേരാ
വ��ം 2015 ഒേ�ാബ� 31 വെര എ� �ക വീതം െചലവഴിെ��ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നട� വ�ഷം േലാ�റി  ,  േമാേ�ാ�  വാഹന  ,  രജിേ�ഷ�  വ��കളി�  നി�ം എ� �ക
നി�തിയിന�ി� പിരി�വാനാണ് തീ�മാനി�ത്; ��ത വ��കളി� നി�ം 2015 ഒേ�ാബ� 31

വെര എ� �ക പിരി� കി�ി; വ��മാ�േമാ;

(സി) നട� സാ��ിക വ�ഷം നി�തിയിന�ി� മദ� വിപണനം വഴി ഉേ�ശി� വ�മാനം എ�; ആയതി�
2015 ഒേ�ാബ� 31 വെര എ� �ക പിരി� കി�ി; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സ��� വിപണന രംഗ� നി�ം നട� വ�ഷംനികിതിയിന�ി�  ഉേ�ശി� വ�മാനം എ�;

നാളി�വെര  (2015  ഒേ�ാബ� 31  വെര)  എ� �ക പിരി� കി�ി;  ��ത േമഖലയിെല നി�തി
ഘടനയിെല അപാകതക�  �ലം നി�തി വ�മാനം �റ�ക�ം സ����ളള�ട�് ��ക�ം
െച��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി�വാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ-േപ�െമ�് സംവിധാനം

1928. �ീ.െക.അ�ത�
,, പാേലാട് രവി
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,, എം.എ. വാഹീദ്
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാണിജ� നി�തി വ��ി� ഇ-േപ�െമ�് സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

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

ബീഡി�് ��തായി ഏ�െ���ിയ നി�തി

1929. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബീഡി�് ��തായി നി�തി ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ബീഡി േമഖലയി� െതാഴിെല���വ�െട േജാലി �ര�ിതത��ിന് ഇത് ഭീഷണി�യ���തായ
പരാതി ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത കാര�ം സംബ�ി�് േകരള ദിേനശ് ബീഡി െതാഴിലാളി േക� സഹകരണ സംഘം ന�കിയ
നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�് നടപടിയാണ് ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േതാ�ം െതാഴി�  േമഖലയി�  ന�കിയ മാ�കയി�  ബീഡി േമഖലയി�ം നി�തിയിളവ് ന�കാ�
ത�ാറാ�േമാ?

െപേ�ാളി�ം ഡീസലി�ം ഏ�െ���ിയ െസസ്

1930. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപേ�ാ�, ഡീസ� എ�ിവ�് 1 �പ വീതം െസസ് ഏ�െ���ിയ��ലം എ� േകാടി �പ ഇ�വെര
ഖജനാവി� എ�ിയി��്;

(ബി) എെ��ാം പ�തിക�  നട�ിലാ�ാനാണ് െപേ�ാളി�ം ഡീസലി�ം ഒ� �പ െസ�്
ഏ�െ���ിയത്; അത് സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െഫസിലിേ�ഷ� െസ�റ�ക�

1931. �ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�ാപാരിക��് ത��െട ചര�് നീ�ം സംബ�ി� വിവര��
സമ��ി��തിനായി വാണിജ�നി�തി വ��ിെ�റ കീഴി�  െഫസിലിേ�ഷ�  െസ�റ�ക�
ആരംഭി�ണെമ�്  2011-12െല സം�ാന ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�ി��ായി�േ�ാ  ;  എ�ി� ഇവ
�വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) സം�ാന�ാെക ഇ�രം എ�ത െഫസിലിേ�ഷ�  െസ�റ�ക�  �വ��ി���്;
എവിെടെയ�ാം ; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഓേരാ െസ�റി�ം ഇ�വെര എ�ത വ�ാപാരിക� രജി�� െച�ി��് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇൗ െസ��ക�െട �വ��നം �ലം സം�ാന�ിന് ലഭിേ�� നി�തി തി�െ����തി�ം
നി�തി േചാ�� തട��തി�ം കഴി�ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ ?

വിശ�� താരം (Star of Trust) സ��ിഫിേ�ഷ� പ�തി

1932. �ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നിയമാ��തം �വ��ി�� വ�ാപാരികെള േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി 2011-12 െല സം�ാന
ബ�ജ�ി�  ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� വിശ�� താരം  (Star  of  Trust)  സ��ിഫിേ�ഷ�
പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് ആരംഭി�ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� വാ�് നിയമ�കാരം രജി�� െച� എ� വ�ാപാരിക��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി ആരംഭി�തിന് േശഷം ഇ�വെര�ളള ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� വീതം വ�ാപാരിക��്
വിശ��താരം സ��ിഫി��് ന�കിയി���് വ��മാ�ാേമാ; ഇതിെ� ജി� തിരി�ളള വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�് വ��ിംഗ്, േകാ� ബാ�ിംഗ് സംവിധാന��

1933. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13 െല ബ�ജ�ി� �ഷറി �വ��ന�െള പര�രം ബ�ി�ി�് െകാ�് ആരംഭി�െമ�്
�ഖ�ാപി�ി�� െന�് വ��ിംഗ്,  േകാ�  ബാ�ിംഗ് സംവിധാന��  ആരംഭി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി�
എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ബ�ജ�ി� ധനകാര� വ��ിന് കീഴി� എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത്
എ�ം ഓേരാ�ി�ം എ�് �ക വകയി��ിയി��െവ�ം എ�് �ക അ�വദി�െവ�ം അതി�
എ�് �ക വീതം �ഷറിയി� അവേശഷി�ി��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വ�ഷം ���ിയാ�ാ� പ�തിക�േ�ാ  ;ഇവ�ായി �ട�  വ�ഷ�ളി�  പണം
അ�വദി�ി�േ�ാ ; ഇവയി� ഇനി�ം ���ിയാകാ� പ�തിക�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

പിണറായി സബ് �ഷറി

1934. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധ��ടം നിേയാജക മ�ല�ിെല പിണറായിയി� സബ് �ഷറി �ാപി��തിന� �േ�ാസ�
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ിയ േതാട് സബ് �ഷറി ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം

1935. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  മ�ല�ിെല ��ിയ േതാട് സ��ഷറി വാടക െക�ിട�ി�  �വ��ി��ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ��ത സബ് �ഷറി ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�ളള
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം ജി�ാ �ഷറി

1936. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�ാ �ഷറി വിഭജി�് ഒ� െപ�ഷ�  �ഷറി�ം അഡീഷണ�  ജി�ാ �ഷറി�ം
ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� െവളിെ���ാേമാ?

��മംഗലം സബ് �ഷറി

1937. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ.ഉ. (എം.എസ്) 343/14/ധന, തീയതി 18-08-2014 �കാരം േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ��മംഗലം
േക�മാ�ി അ�വദി� സബ് �ഷറി ആരംഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി�െത�െകാ�് ;

(ബി) ��ത �ഷറി എ�േ��് �വ��നമാരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

െപ�ഷേണ�് �ഷറി േസവിം�സ് ബാ�് അ�ൗ�്

1938. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15 സാ��ിക വ�ഷ�ി� സം�ാനെ� �ഷറിയിെല െപ�ഷേണ�് �ഷറി േസവിം�സ്
ബാ�് അ�ൗ�കളിെല ആെക െറസീ��്സ് എ� �കയാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  സം�ാനെ� �ഷറികളിെല െപ�ഷേണ�് �ഷറി േസവിം�സ് ബാ�്
അ�ൗ�കളിെല ആെക േപെമ�്സ് എ� �കയാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 31.03.2015െല സം�ാനെ� �ഷറിയിെല െപ�ഷേണ�് �ഷറി േസവിം�സ് ബാ�്
അ�ൗ�ക�െട േ�ാസിംഗ് ബാല�സ് എ� �കയാണ് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ഷറിയിെല െപ�ഷേണ�് �ഷറി എസ്.ബി.  അ�ൗ�കളി�  പി�വലി�െ�ടാെത കിട��
ബാല�സ് �ക സ��ാരിെ� ഏെത�ി�ം �വ��ന���ായി െചലവഴി�ാ�േ�ാ;  എ�ി�
2014-15 � ഇത് എ�; വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ചികി� ധനസഹായം

1939. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ചികി�ാധനസഹായം അപകട��  കാരണ�ളള ചികി�ക��ം അ�വദി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ

കാ�ണ� ബനവല�് �ീം

1940. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� േലാ�റി എ��തലാണ് ആരംഭി�ത്  ;  ഇ�വെര എ� ന�െ���ക� നട�ി  ;  ഓേരാ
ന�െ���ി� നി�ം ലഭി� �ക,  ഇവ�െട നട�ി�ിനായി െചലവഴി� �ക എ�ിവ�െട വിവരം
വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) കാ�ണ� ബനവല�് �ീം എ� �തലാണ് ആരംഭി�ത് ; ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന്
േശഷം ഈ �ീമി� ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� േരാഗിക��് ചികി�ാ സഹായം ന�കി  ; അതിനായി
എ� �ക െചലവഴി�െവ�തിെ� കണ�് വ�ഷം തിരി� ന�കാേമാ ;

(സി) ചികി�ാ െചലവിനായി എ� േക�ക��് സഹായം ന�കാ�െ��ം അത് ആെക എ�
�ക�െ��ം െവളിെ���േമാ;  ഏെത�ി�ം ആ�പ�ിക�  ഈ �ീമി�  നി�ം �റ�
േപായി�േ�ാ; ഉെ��ി� കാരണം െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) ഏെത�ാം േരാഗ���ാണ് ധനസഹായം അ�വദി��ത്  ;  ധനസഹായം നി�യി��തി��
മാനദ�ം , അ�വദി�� പരമാവധി ധനസഹായം  , ധനസഹായം ലഭി��തി�� നടപടി�മം
എ�ിവ വ��മാ�േമാ ;

കാ�ണ� ബനവല�് പ�തി

1941. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ബനവല�് പ�തിയി�  ഉ�  െ���ിയി�� ആ�പ�ിക�െട വിശദാംശ��ം ��ത
ആ�പ�കളി�  ചികി�സ നട�ിയ ഇന�ി�  െകാ��തീ�േ�� �ടി�ിക �ക എ�
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വീത�െ��ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ടി�ിക��തിനാ�  ആ�പ�ികളി�  ചികി�സ നിേഷധി�� സാഹചര�ം പരിഹരി�വാ�
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി� നി�ം ��തരമായ ചികി�സക�� േവ�ിയ�ാെത െചറിയ ചികി�സക��്
ഇേതവെര എ� �ക അ�വദി�ി�െ��ം അത് ആ�െ��ാമാെണ�ം ജി�തിരി��
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�ി� ഉ�െ��വ�െട ചികി�ാ ധനസഹായം

1942. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�ി�  ഉ�െ���ി ചികി�ാ ധനസഹായം ലഭി��തിന് ന�കിയ
അേപ�കളി�  ആയിര�ി�പരം േരാഗിക��് സഹായം ന�കിയി�ി� എ�്
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�ി ( െക.ബി.എഫ്)-െ� സം�ാനതല സമിതി അംഗീകരി�ി�ം നാളി�വെര
ചികി�ാ ധനസഹായം ന�കാ�വ�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െക.ബി.എഫ്-�  ഉ�െ���ി ആല�ഴ ജി�യി�  ചികി�ാ ധനസഹായം ലഭി� േരാഗിക�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െക.ബി.ഏഫി� അേപ� ന�കിയ വിജയ�.എസ്.,േപാ�ാട് വീട്, വ�ി��ം പി.ഒ. മാേവലി�ര,

ആല�ഴ(KBFSS-10288/14)ഏ� വ��ി�് ധനസഹായം ന�കിയി�ി� എ�്
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) അേപ�കന് ചികി�ാ ധനസഹായം ലഭ�മാ��തിന് അടിയ�ിര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്

1943. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� േലാ�റി ടി��ിെ� വി�പനയി�െട ലഭി� �കയിൽ കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ിേല�്
മാ�ിയെതാഴിെക ബാ�ി �ക�െട െചലവിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി�  നി�ം ഇ�വെര സ��ാ�  ആ�പ�ി,  അ�ഡി�ഡ് സ�കാര�
ആ�പ�ി ,റീ-ഇേ��്െമ�്, െ�ഷ�� സാ�ഷ� എ�ിവ വഴി എ� �ക എ� േപ��് ആ��ല�ം
ലഭി�െവ�് ഇനം തിരി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഫ�ി�  നി�ം അ�വദി� �ക ���മാ�ം ആ�പ�ിക��് വിതരണം െച�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�് വെര�� �ക വിതരണം െച�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്

1944. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മംഗല�ര�് ചികി� നട�� േരാഗിക��ം കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി� നി�ം ധനസഹായം
ലഭ�മാ�െമ� �ഖ�ാപനം അ�സരി�് അത് സംബ�ി� ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�
ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ഫ�ി� നി�ം ചികി� �കാ റീഫ�് ലഭിേ�� േരാഗിക��് മാസ�ളായി�ം ആയത്
ലഭി�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ് ; എ��ം േവഗം �ക റീഫ�് െച�േമാ?
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കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി

1945. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�� സം�ാനെ� ആ�പ�ിക�െട പ�ിക ജി�
തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നാളി�വെര ��ത പ�തി �കാരം എ� േപ��് എ� �ക ചികി�ാ സഹായമായി
അ�വദി�ി��്;  സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല അടിയ�ിര ശ��ിയക��് ചികി��േശഷം �ക
അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� േപ��് എ� �ക വീതം ചികി�ാ സഹായം അ�വദി�ി��്;

(സി) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ചികി��് കാ�ണ� പ�തി �കാരം ഇേതവെര എ� �ക
ന�കിയി��്;  ഓേരാ ആ�പ�ി�ം എ�വെര നട�ിയ ചികി��ാണ് �ക അ�വദി�ി��ത്
എ�് ആ�പ�ിക�െട േപര് സഹിതം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കാ�ണ� െബനവല�് പ�തിയി�  അ�ഡി�് െച�െ�� സ�കാര� ആ�പ�ിക�  ��ത
പ�തിയി� നി�ം പി�മാറിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� ആ�പ�ിക� എ� കാരണ�ാലാണ്
പി�മാറിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) കാ�ണ� പ�തി�കാരം ചികി� ന�കിയ ഇന�ി�  സ�കാര� ആ�പ�ിക��് പണം
ന�കാ�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� ആ�പ�ിക��് എ� �ക വീതം ന�കാ�െ��് തരം
തിരി�് വ��മാ�േമാ; ��ത �ക ന�കാ� ൈവകിയതി� കാരണ�ം ആയത്എേ��് െകാ��
തീ��ാനാ�ം എ�ം വ��മാ�േമാ?

േലാ�റി വി��ന വ�മാനം

1946. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭാഗ��റി വ��ിന്  2015-16  സാ��ിക വ�ഷം ഓേ�ാബ�  31  വെര എ� �ക വി�വരവ്
ഇന�ി�  ലഭ�മായി;  സാ��ിക വ�ഷം അവസാനി�േ�ാ�  �ക എ� വ��ി�െമ�ാണ്
കണ�ാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം േലാ�റി വി��നയി�െട എ� േകാടി ലഭി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) നട�് സാ��ിക വ�ഷം ഭാഗ��റിയി�  നി�ം ലാഭ�ം നി�തി വ�മാന�മായി എ�
ലഭി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�ം  2015  ജ�വരി  15  വെര ഈ ഇന�ി�  എ� �ക
ലഭി�െവ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നട�് സാ��ിക വ�ഷം എ� േപ� ഭാഗ��റിയി� ഏജ�്മാരായി േജാലി െച���് ; ഭാഗ��റി
വി��ന�ാ�േട�ം ഏജ�് മാ�േട�ം േ�മനിധി �േഖന നട�് വ�ഷം ഇ�വെര എ� �ക
ധനസഹായമായി ന�കിെയ�ം എ� േപ��് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�െവ�ം വിശദമാ�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് �ീമിെല ജീവന�ാ�

1947. �ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് �ീമിെ� �വ��ന�ിനായി അധികമായി എ� ജീവന�ാെരയാണ്
നിയമി�ിരി��െത�് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) പി.  എസ്.  സി.  �േഖനയാേണാ എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖനയാേണാ ��ത ജീവന�ാെര
നിയമി�െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) അെ��ി� അതി�� കാരണം െവളിെ���േമാ ;
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(ഡി) 14  ജി�കളി�ം െഹ�ക�ാ�േ��ി�മായി ��ത �ീമിനായി െല�സ�  ഓഫീസ�മാെര
നിയമി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) എ�ി�  ഇവ�െട നിയമന�ിെ� സ�ഭാവം വ��മാ�േമാ  ;  കരാ�  അടി�ാന�ി�  നിയമി�
െല�സ� ഓഫീസ�മാെര പിരി�വി�് പി.എസ്.സി. വഴിേയാ എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴിേയാ
നിയമനം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

കാ�ണ� ബനവെല�്റ് �ീം

1948. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ബനവെല�്റ് �ീം -� മംഗലാ�രം ആ�പ�ികെള �ടി ഉ�െ���ണം എ�് ഏെത�ാം
േക��ളി� നി�് ആവശ�ം ഉയ��ി��്;

(ബി) ഈ കാര��ി� ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള വാ�ാന�� സ��ാ� ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി� ആ
വാ�ാന�� പാലി�െ�ടാതിരി�ാ� കാരണം എ�ാണ്;

(സി) കാ�ണ� ബനവെല�്റ് �ീം  -�  മംഗലാ�രം ആ�പ�ികെള ഉ�െ���ാ�െകാ�്
കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ജന�� േനരി�� ���� സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ?

മ�ട യി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ �ാ�് ആരംഭി��ത്

1949. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട �ാമ പ�ായ�ി�  മ�ട ആ�ാനമാ�ി െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �െട ഒ� �ാ�്
ആരംഭി�ണെമ�ാവശ�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ

(ബി) ഉെ��ി� ��ത �ാ�് ആരംഭി��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ

േകാ ഇ�ഷ�റ�സ് സംവിധാനം

1950. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, പി.എ.മാധവ�
,, െക.�രളീധര�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ��് ഇ�ഷ�റ�സ് വ��് േകാ ഇ�ഷ�റ�സ് സംവിധാനം �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉേ�ശ� ല���� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ ;

(സി) ��ത സംവിധാനം നട�ാ�ാ� ഭരണ തല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ?

�ാമ ന�ായാലയ��

1951. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13െല സം�ാന ബജ�ി� േ�ാ�് പ�ായ�് തല�ി� ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി��
�ാമ ന�ായാലയ�� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) എ�ി�  സം�ാന�് ഏെത�ാം �ല�ളി�  ഇേ�ാ�  ന�ായാലയ��  �വ��ി���്  ;

വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ന�ായാലയ��  വഴി എ�ത േക�ക�  ഇ�വെര തീ��ാ�ാ�  സാധി�  ;  ഇനി�ം
തീ��ാ�ാനായി അവേശഷി�� േക�കെള� ; വ��മാ�ാേമാ ?
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അഭിഭാഷക േ�മനിധി �വ��നം

1952. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഭിഭാഷക േ�മനിധി �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) െപ�ഷ� �ക വ��ി�ി�വാ� ഉേ�ശ�േ�ാ ; എ�ി� എ� ;

(സി) അഭിഭാഷക േ�മനിധി നട�ി��തിന് സ��ാരിെ� ഭാഗ� നി�ം ന�� സാ��ിക
പ�ാളി�ം വിശദമാ�േമാ ?

വ�വഹാര നയം

1953. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, അ�വ� സാദ�്
,, വ��ല കഹാ�
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വഹാര നയം നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

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

അഭിഭാഷക േ�മനിധി

1954. �ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഭിഭാഷക േ�മനിധിയി� നി�് ന�� ആ��ല��� എെ�ാെ�;

(ബി) ��ത േ�മനിധി അ�് ല��ി� നി�് പ�് ല�ം ആയി ഉയ��ണെമ�് ആവശ�െ��്
നിേവദന�� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

പരി�ിതി സൗ�ദ ഭവന നി��ാണ പ�തി

1955. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി സൗ�ദ ഭവന നി��ാണ പ�തി�ായി എ�ത �കയാണ് നീ�ിവ�ി��ത് ;
(ബി) പ�തിയി� ഏത് തര�ി�� നി��ാണ സാമ�ികളാണ് ഉപേയാഗി�വാ� തീ�മാനി�ി��ത്  ;

ഇ�ര�ി� എ� വീ�കളാണ് ആദ�ഘ��ി� നി��ി�ാ� ഉേ�ശി��ത് ;
(സി) പ�തിയി� �ണേഭാ�ാ�െള ഏത് രീതിയി� കെ��ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് നി��ി�� വീ�ക�, �ാ�ക�, സ��ാ�  ഓഫീ�ക�  എ�ിവ എ�മാ�ം
പരി�ിതി സൗ�ദമാെണ� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ഇ) നി��ിതിക� പരി�ിതി സൗ�ദമാ��തിന് എെ��ാം തര�ി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

ഭവനനി��ാണ �ണി�ക�

1956. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13 െല ബ�ജ�ി� ഭവനനി��ാണ വ��ിന് കീഴി� ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� മണ�
നി��ാണ �ണി�്,  ��വ�മാന�ാ��� �ാ�ക�, വ��ിംഗ് വിമ�സ് േഹാ��ക�
ഇവ�േ�ാേരാ�ി�മായി എ� �ക വകയി��ി; അ�വദി� �ക�ം �ഷറിയി� അവേശഷി��
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�ക�ം വ��മാ�േമാ:

(ബി) മണ� നി��ാണ �ണി�ിേ��ം വ��ിംഗ് വിമ�സ് േഹാ��ക�െട�ം നി��ാണം ���ിയാ�ി
�വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) �� വ�മാന�ാ��ാ�� എ� �ാ�ക�  ��ത കാലയളവി�  നി��ി�ി��്;  ഇതിന്
അ�ഹത�� �ണേഭാ�ാ�െള�; ഇവരി� �ാ�ക� ലഭ�മാകാ�വ� എ�; വ��മാ�േമാ?

- സാ�ജ�ം സ�ാ�യ പ�തി

1957. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13 െല ബ�ജ�ി� ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡിന് കീഴി� ഇട�ര�ാ��ായി ആരംഭി�െമ�്
�ഖ�ാപി�ി�� സാ�ജ�ം സ�ാ�യ പ�തി �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് കീഴി� നിലവി� എ� േ�ാ�കളാ��ത്; ജി� തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ
?

(സി) ��ത േ�ാ�ക��ായി �ണേഭാ�ാ��െട എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി��;  എ�േപ�
അർഹരാണ്; അ�ഹരായവരി� എ�േപ��് േ�ാ�ക� ലഭ�മാകാ��്; ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ
?

ഭവന രഹിതരായ ��ംബ��

1958. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��മായി ഭവനം ഇ�ാ� എ� ��ംബ��  ഉെ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� കണ�് ജി�ാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��മായി വീടി�ാ� ��ംബ���് വീട് നി��ി� ന���തിനായി ഈ സ��ാ� 1/7/2011

�ത� 31.10.2015 വെര എ� �ക െചലവഴി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പാല�ാട് ജി�യി�  ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിന് നിലവി�  ഏെത�ാം േ�ാജ�ക�  ആ�ളളത്;
വിശദാംശ�ം കാലിക�ിതി�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകരള േ��് ഹൗസിംഗ് ഡവല�്െമ�് ഫിനാ�സ് േകാ��േറഷെ� �വ��നം

1959. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-12  െല ബ�ജ�ി�  �ഖ�പി�ി�� േകരള േ��് ഹൗസിംഗ് ഡവല�്െമ�് ഫിനാ�സ്
േകാ��േറഷ�, േകരള േ��് ഹൗസിംഗ് െസ�� െറ�േല�റി അേതാറി�ി എ�ിവ�െട �വ��നം
���േതാതി� ആരംഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  ഹൗസിംഗ് ഫിനാ�സ് േകാ��േറഷ�  ഇ�വെര എ� �പ ഭവന വാ�യായി
ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഹൗസിംഗ് െസ�� െറ�േല�റി അേതാറി�ിയി� ഇ�വെര എ� പരാതിക� ലഭി�ി��്  ; ഇവയി�
പരിഹരി�ാെത അവേശഷി��ത് എ� ; വ��മാ�ാേമാ ?

േകരള ക���� െ�യിനിംഗ് ഇ��ി���്, റ�േല�റി അേതാറി�ി എ�ിവ�െട �വ��നം

1960. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13 െല സം�ാന ബ�ജ�ി� സം�ാന നി��ിതി േക��ിെ� കീഴി� െതാഴി� ബാ�്
നി��ിതി േബാ�ഡിേ��ം ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിേ��ം സം��ാഭി�ഖ��ി�  ആരംഭി�െമ�്
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�ഖ�ാപി�ി�� േകരള ക����  െ�യിനിംഗ് ഇ��ി���്,  റിയ�  എേ��് രംഗ�്
�പീകരി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� റ�േല�റി അേതാറി�ി ഇവ ഓേരാ�ം �വ��നം
ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2012-13 � ഇവ�േ�ാേരാ�ി�ം േവ�ി എ� �ക വകയി��ിയി��;  എ� �ക അ�വദി�;

എ� �ക പി�വലി�ാെത �ഷറിയി� അവേശഷി���്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ിതി േക��ിന് കീഴി�ളള െതാഴി� ബാ�ി� നിലവി� എ� അംഗ�ളാ�ളളത്; ഏെതാെ�
േമഖലയിേല�് െതാഴിലാളികെള ന�കാ� ബാ�ിന് കഴി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ക����  െ�യിനിംഗ് ഇ��ി���് �േഖന ഇ�വെര എ� െതാഴിലാളിക��് പരിശീലനം
ന�കിയി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) റിയ� എേ��് രംഗെ� െറ�േല�റി അേതാറി�ി�െട ഇ�വെര�ളള �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ?

സാഫല�ം ഭവനനി��ാണ പ�തി

1961. �ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  2011-12-െല സം�ാന ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി�� സാഫല�ം ഭവനനി��ാണ
പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2011-12  �േശഷം ഇ�വെര അവതരി�ി� ഓേരാ ബ�ജ�ി�ം ��ത പ�തി�ായി
വകയി��െ�� �ക എ�;  അ�വദി�െ�� �ക എ�;  പി�വലി�ാെത അവേശഷി�� �ക
എ�; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി�  ഇ�വെര എ� ഘ��ളിലായി എ� വീ�ക�  നി��ി��തിനാണ്
ല��മി�ി��ത്;  ഓേരാ ഘ��ി�ം നി�യി�ി�� ല��ം ���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� ജി�
തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�വെര�� ഓേരാ ഘ��ി�ം ഈ പ�തിയിേല�് എ� അേപ�ക�  വീതം ലഭി�ി��്;
അവയി� നി�ം എ� �ണേഭാ�ാ�െള വീതം െതരെ���ി��്; ഇതി� സ�ീകരി� മാനദ�ം
എ�്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇവരി� ഇനി�ം പാ��ിടം ലഭ�മാകാെത അവേശഷി��വ�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� ജി� തിരി��
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പരി�ിതി സൗ�ദ ഭവന നി��ാണ പ�തി

1962. �ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
,, �ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പരി�ിതി സൗ�ദ ഭവന നി��ാണ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് വിേദശരാജ��� താ�ര�ം �കടി�ി�ി�േ�ാ ; എ�ി� ഏെത�ാം
രാജ��� �േ�ാ� വ�ി��് ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�െ��വെരയാണ് ��ത പ�തിയി�െട ല��മി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��െമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ��ത പ�തി�െട സാ��ിക സാേ�തിക സഹായം,  പ�ാളി�ം,  മാേനെ��റ് എ�ിവ
സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?
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ചാല�ടി വനിതാ േഹാ�ലിെ� നി��ാണം

1963. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി നഗര�ി�, ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് നി��ി�� വനിതാ േഹാ�ലിെ� നി��ാണം ഏ�
ഘ��ിലാെണ�ം നി��ാണം എേ��് ���ിയാ�ാ� സാധി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ചാല�ടിയി� ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിെ� വക �ല�് വാണിജ�േക�ം നി��ി��തിനായി നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െടേ�ാളജി ഇ�േവഷ� ഫ�്

1964. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�ിട നി��ാണ േമഖലയിെല �തന പരീ�ണ�� ത�രിതെ����തി� േവ�ി  2012-13 െല
സം�ാന ബ�ജ�ി�  �പീകരി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� െടേ�ാളജി ഇ�േവഷ�  ഫ�്
�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിേല�്  2012-13  �  എ� �ക വകയി��ിയി��;  എ� �ക അ�വദി�  ;  എ� �ക
പി�വലി�ാെത അവേശഷി��;

(സി) ഈ ഫ�് ഏെത�ാം ഇന�ിലാണ് വിനിേയാഗി�ത്;  ഇ��ലം െക�ിടനി��ാണ േമഖല��ായ
േന��� എെ��ാം;

(ഡി) �ട��� ബ�ജ�കളി� ഇതിേല�ായി �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� വീതം; ഇതി�
എ� വീതം അ�വദി�; എ� വീതം പി�വലി�ാെത അവേശഷി��; വ��മാ�ാേമാ?

ഔേദ�ാഗിക ഭാഷയി� േകരളം ഏ� മാ�ം

1965. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയാളം ഔേദ�ാഗിക ഭാഷയാ�ിയതിെ� ഭാഗമായി േകരള എ�ത് േകരളം എ�ാ�ി
മാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

േസവനാവകാശ നിയമം

1966. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, ടി.എ�. �താപ�
,, എ.പി.അ����ി
,, പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസവനാവകാശ നിയമം നട�ാ�ാ� ക�� പ�തി അവി�രി�ി�േ�ാ;

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

നാഷണൽ �ീ� �ിബ�ണൽ

1967. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ�  �ീ�  �ിബ�ണലിെ�റ സ�ക��് ബ�് േകരള�ി�  �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ  ;

എ�ിൽ എവിെടയാണ് ആരംഭി�െത�ം എ� �തലാണ് ആരംഭി�െത�ം വ��മാ�േമാ ;
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(ബി) ഇെ��ി� ആയതി�� �മ�� ആരംഭി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) �ിബ�ണലിന് പരാതി ന���തി�� നടപടി �മ�� വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) �ിബ�ണലിെ�റ സ�ക��് ബ�് ആരംഭി��തിന് എെ��ാം സൗകര��ളാണ്
ഏ�െ���ിയി��ത് ?

സ�ഫാസി നിയമം

1968. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ഫാസി നിയമ�കാരം ജന�െള കബളി�ി�� സംഘം �വ��ി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് പരാതിക�  ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം
പരാതികളിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമ�കാരം കിട�ാടം ന�െ��വ� നട�ിവ�� സമരം ഒ�തീ��ാ��തിന് സ�ീകരി�
നടപടി വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നിയമ�കാരം ജ�ി നടപടിക��് വിേധയരായവ��് പണം തിരി�ടവി�� സമയപരിധി
ന�കിെ�ാ�് ജ�ി നടപടിയി� നി�ം ഇളവ് ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ന�മാ�െട എമിേ�ഷ� സംബ�ി�്

1969. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എമിേ�ഷ�  �ിയറ�സ് ലഭി�ാ�ത് �ലം േകരള�ി�  ആയിര�ണ�ിന് ന�മാ�  �രിതം
അ�ഭവി�കയാെണ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ?

(ബി) ന�മാ�െട എമിേ�ഷ� �ിയറ�സ് ന�കാതിരി��ത് സംബ�ി� ���ി� ഏെത�ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(സി) േക� സ��ാരി� ��ത ��ം ഉ�യി��തിന് നടപടി എ��ി�േ�ാ;

വര�ാറിെ� ഒ��് �ഗമമാ��തിന് നടപടി

1970. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  �നിസി�ാലി�ി  ,  തി�വ�വ��  പ�ായ�് എ�ീ �േദശ�ളി�െട ഒ�കിയി��
വര�ാറിെ� ഒ��് സാ��മാ��തിനായി ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എ� �ക ഏെത�ാമിന�ി�
വകയി��ിയി�െ��ം ആയതി�  എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��ം ഉ� വിവരം
വാ�ഷികാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) വര�ാറിെ� നീെരാ��് സാ��മാ��തിന് അ�ബ� വ��കെള ഉ�െ���ി ഒ� സം��
ആേലാചനാ േയാഗം വിളി�ാെമ�് ഉറ� ന�കിയി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി� ��ത ആേലാചന േയാഗം സമയബ�ിതമായി വിളി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

എൈ�സ് വ��ിെ� പ�തിക�

1971. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാറിെ� 2011-12 െല ബ�ജ�ി� എൈ�സ് വ��ിന് കീഴി� നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�ി��
പ�തിക� എെ��ാമായി��; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ബ�ജ�ി�  ഓേരാ പ�തി�ം എ� �ക വകയി��ിയി��െവ�ം എ� �ക
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അ�വദി�െ��െവ�ം ആയതി�  എ� �ക �ഷറിയി�  നി�ം പി�വലി�െ�ടാെത
അവേശഷി�ി��െവ�ം; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തികളി�  2011-12  സാ��ിക വ�ഷം ���ീകരി�കേയാ ല���ിെല�കേയാ
െച�ാ�വ ഏെത�ാമായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;  ഇവയി�  ഏെത�ാം പ�തിക��ായി
എ�വീതം �ക �ട��� ബ�ജ�കളി� വകയി��ിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവയി�  നാലരവ�ഷ�ിന് േശഷ�ം ���ീകരി�ാ�  കഴിയാ� പ�തിക�  ഏെത�ാം;
വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ബി.സി. വി�ന നട�ിയ വിേദശമദ�ം, ബിയ�, ൈവ� എ�ിവ സംബ�ി� വിവരം

1972. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15  സാ��ിക വ�ഷം േകരള േ��് ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�  വി�ന നട�ിയ
വിേദശമദ�ം, ബിയ�, ൈവ� എ�ിവ സംബ�ി� വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2015-16 സാ��ിക വ�ഷം ഇ�വെര െക.എസ്.ബി.സി.  വി�ന നട�ിയ വിേദശമദ�ം,  ബിയ�,
ൈവ� എ�ിവ സംബ�ി� വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ബി.സി. േസാഷ�� റേ�ാ�സിബിലി�ി �ീം �കാരം നട�ാ�� പ�തിക�

1973. �ീ.ടി.എ�. �താപ�
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� േസാഷ�� റേ�ാ�സിബിലി�ി �ീം �കാരം സം�ാന�് നട�ാ��
പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� അ�രായവ��് ൈവ�് െകയി�  ന��വാ�  െക.എസ്.ബി.സി.  പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാസ��രായ അ�വിദ�ാ��ിക��്െ�യ�ി ക����  വിതരണം െച��തിന്
െക.എസ്.ബി.സി. പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഈ പ�തിയി� ഉ�െ����തി�� മാനദ�ം
എ�ാണ്;

(ഡി) അ�രായവ��� സഹായം വിതരണം െച��തി�� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

നീര ഉ�പാദന�ിന് ൈലസ�സ്

T 1974.�ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  നീര ഉ�പാദന�ിന് എെത�ി�ം സഹകരണ �ാപന���് ൈലസ�സ്
ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�െയ��ിെന�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഏ� മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ൈലസ�സ് ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആയതിന് വ��ിക��് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ ; ഇെ��ി� ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ?
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ലഹരി വി�� േക����് ധനസഹായം

1975. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരി വി�� േക����് ധനസഹായ�ിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���� േനടിെയ��വാ� േവ�ിയാണ് ��ത പ�തി ആവി�രി�ത് ;
(സി) പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

ലഹരി വ��� �ല�� ആേരാഗ����െള സംബ�ി�് േബാധവ�കരണം

1976. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരി വ��� �ല�� ആേരാഗ����െള സംബ�ി�് െപാ�ജന�ളി� േബാധവ�കരണം
നട��തിനായി എൈ�സ് വ��ിന് എെ��ാം പരിപാടികളാണ് നിലവി��ത് എ�റിയി�േമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� ലഹരിവി�� അ�ബ� �വ��ന���ായി വ��്എ� �ക
അ�വദി�ി�െ��ം ആയതി� ഏെത�ാം �വ��ന���ായി എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��ം
ഇനം തിരി� ജി�ാടി�ാന�ി�� വാ�ഷിക കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ ?

�േബാധം പ�തി

1977. �ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േബാധം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

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

ബിയ� പാ�ല�ക�

1978. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അട���ിയ ബാ�ക� ബിയ� പാ�ല�കളായി മാ�ിയ� വഴി എ� േകാടി �പ�െട
നി�തി ന�ം ഉ�ാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

നാഷണ� ൈഹേവക�െട വശ�ളി�� ബിവേറജസ് ഔ�് െല�ക�

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/unStarQstnBk...

39 of 100 Saturday 28 November 2015 07:59 PM



1979. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�. എ�്.  212  -  �  ��മംഗലം ഠൗണി�  �വ��ി�വ�� ബിവേറജ് ഔ�് െല�് അട�
���തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ഔെ���് ഗതാഗത���ി�ം അപകട���ം ഇടയാ��തായ പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

എൈ�സ് വ��ിെ� ആ�നിക വ��രണം

1980. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, വി.പി.സജീ��
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ിെ� ആ�നിക വ��രണ�ിന് ക��പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

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

അ�ാമാലി എൈ�സ് ഓഫീസ്

1981. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�ക�  മിനിസിവി�  േ�ഷനിേല�് മാ�േ�ാ�  ഒഴിവായി കി�� �ല�്
നി��ി�ാ�� �തിയ െക�ിട�ിേല�് അ�ാമാലി എൈ�സ് ഓഫീസ് മാ�ി �ാപി��തിനായി
സമ��ി�ി�� അേപ�കളി�േമ� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) മിനി സിവി� േ�ഷെ� �വ��നം �ഗമമാ��തിനായി എൈ�സ് ഓഫീസിെ� �വ��നം
താ�ാലികമായി മെ�ാ� െക�ിട�ിേല�് മാ��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� ഇതിനായി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാജമദ� നി��ാണം

1982. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈഫവ് �ാ�  ഒഴിെക�� ബാ�ക�  നി��ലാ�ിയതിെന�ട��് വ�ാജമദ� നി��ാണം
വ��ി�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഉ�് രസം കല�� മണ� സംഭരണം

1983. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�് രസം കല�� മണ�  സംഭരി�് നി��ാണ േമഖല�് ഉപ��മായ രീതിയി�
�േയാജനെ����തിന് �റ�ഖ വ��് പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?
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�റ�ഖ വ��ിന് അ�വദി� പ�തിക�

1984. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14  െല ബ�ജ�ി�  �റ�ഖ വ��ിന് �ഖ�ാപി� �തിയ പ�തിക��് ഓേരാ�ി�മായി
വകയി��െ�� �ക എ�; അ�വദി�െ�� �ക എ�െയ�ം അവേശഷി�� �ക എ�െയ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ�ഷം ���ിയാകാ� പ�തിക��് �ട��� ബ�ജ�കളി�  �ക
വകയി��െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� �ട��് ഓേരാ വ�ഷ�ം ഏെത�ാം പ�തിക��ായി എ� �ക
വീതം വകയി��െ��;  എ� �ക വീതം അ�വദി�െവ�ം അതി�  എ� �ക വീതം
അവേശഷി�ി��െവ�ം; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അവയി� ഇനി�ം ���മാ�ം നട�ിലാകാ� പ�തിക� ഏെത�ാം?

�റ�ഖ വ��ി�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��ി�മായി �ഖ�ാപി� പ�തിക�

1985. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13  െല സം�ാന ബ�ജ�ി� �റ�ഖ വ��ി�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��ി�മായി
എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് �ഖ�ാപി�െ��ത്;

(ബി) ഇവ�േ�ാേരാ�ി�ം എ� �ക വീതം വകയി��െ��;  എ� �ക വീതം അ�വദി�;  എ� �ക
വീതം പി�വലി�ാെത അവേശഷി�; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തികളി� 2012-13 � ���ീകരി�ാ� പ�തിക�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ; അവ�ായി
�ട� വ�ഷ�ളി� �ക അ�വദി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവയി� ഇേതവെര ���ിയാ�ാ� കഴിയാ� പ�തിക�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��ന��

1986. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��ന��  സംബ�ി� വിശദാംശ��
വ��മാ�േമാ;  തീരേദശ േമഖലയിെല ഏെത�ാം �വ��ന�ളാണ് േകാ��േറഷ�  ഏെ���്
നട��ത്;

(ബി) േകാ��േറഷെ� �വ��ന���് േക� സം�ാന സ��ാ�ക�  ന��� സാ��ിക
സഹായ�� സംബ�ി� വിശദ വിവര�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത േകാ��േറഷ�  വഴി സമ��ി�� പ�തിക��് അംഗീകാരം ന��വാ�  കാലതാമസം
േനരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

1987. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എസ്.ശർ�
,, ബി.സത��
,, പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി �േദശ�് മ��ബ�ന�ിേല�െ��വ�ം മ� നിലയി�
ജീവേനാപാധിയി�  ഏ�െ��വ�ം പ�തി �തി�ലമായി ബാധി�ി�ളളവ�ം എ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തിയി- �മി ഏെ���� നടപടി�ം അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തിക�ം

1988. �ീ.ബി.സത��
,, വി.ശിവ���ി
,, പി.െക.��ദാസ�
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�ായി ��സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� �മി ഏെ���ാ� നടപടി�ം
അടി�ാന സൗകര�ം ഒ��ാ�ളള പ�തിക�ം ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�മായി ഇതിനകം ൈകെ�ാ� തീ�മാന�ളി� ���മാ�ം നട�ിലാ�ാ� കഴിയാെത
അവേശഷി��വ ഏെതാെ�;  െമാ�ം ഏെത�ാം ഇന�ളി� എ� �ക �മി ഏെ����തി�ം
അടി�ാന സൗകര��� ഒ���തി�ം െചലവ് �തീ�ി�ി��ായി��; ഏെത�ാം സാ��ിക
വ�ഷ�ളിലായി എ� �ക ഇതിനകം െചലവഴി�ക��ായി;  ���ിയാ��തിന് എ� �ക
ഇനി�ം ആവശ�മായി��്;

(സി) സീ േപാ��് ക�നി�െട േപരി� വാ�ിയ �മിയി� അദാനി ��ിന് ൈകമാറിയത് എ� ഏ��;
ൈകമാ�േ�ാ�ളള മാ���് വാല� എ� േകാടിയായി��;  അടി�ാന സൗകര� വികസന
പ�തിക��് െചലവാ�ിയത് െമാ�ം �ക എ�യായി��;

(ഡി) 28/07/2015  ന് �ഖ�മ�ി�െട അ���തയി�  േച�� ഉ�തതല േയാഗ തീ�മാന��
എെ��ാമായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

ഏല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷെ� പ�തിക�

1989. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമേററ േശഷം ഏല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  തീരേദശ വികസന
േകാ��േറഷ�  വഴി ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്  ;  ഇതിനായി എ� �ക
െചലവഴി� ;

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

(സി) ഏല��  മ�ല�ി�  ��ത േകാ��േറഷ�  വഴി നട�ിലാ��തിന് അ�മതി ലഭി�ി�ം
ആരംഭി�ാ� പ�തിക� ഉേ�ാ ; വ��മാ�േമാ?

അ�ല�ഴ മ�ല�ിെല വികസന �വ��ന��

1990. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഇ�വെര �റ�ഖ വ��് അ�ല�ഴ മ�ല�ി�
നട�ാ�ിയ വികസന �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ പ�തിക��ായി എ� �ക െചലവഴി�;  ഒാേരാ ���ി�ം െചലവഴി� �ക തരം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �റ�ഖ വ��് അ�ല�ഴ മ�ല�ി�  നട�ാ�വാ�േ�ശി�� പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാ��ാടം കെ��ന� െട�മിന� പ�തി

1991. �ീ.എളമരം കരീം
,, െക.രാധാ���
,, സാ� േപാ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിയിെല വ�ാ��ാടം കെ���  െട�മിന�  പ�തി�് കേബാ�ാഷ് വ�വ�കളി�  ഇളവ്
ലഭി�ക��ാേയാ;  ഇ�ാര��ി�  ��  �.പി.എ.  സ��ാരിെ� കാല�് ഷി�ിംഗ് മ�ാലയം
സ�ീകരി� നിലപാട് എ�ായി��;  േകരള�ി�  നി��ായി�� േക�മ�ിമാ�  ഇ�ാര��ി�
സ���ം െച��ിയി��ായി��േവാ;

(ബി) ഇേ�ാ�� �തി�ല സാഹചര��െള അതിജീവി�ാ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��;

വ��മാ�േമാ?

നാ�ിക മ� ല�ിെല ഹാ�ബ� എ�ജിനീയറിംഗ് വ��് വക േറാ�ക�െട ഭരണാ�മതി

1992. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ിക നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറാ�കളാണ് ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��്
ഭരണാ�മതി�ായി സമ��ി�ി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക��് ഭരണാ�മതി ന��തി�ളള നടപടി �മ�� ���ിയായി�േ�ാ; ഇെ��ി�
എ�േ��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

അജാ�� മ��ബ�ന �റ�ഖം

1993. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അജാ�� മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� സാധ�താ പഠനം ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏത് ഏജ�സിയാണ് പഠനം നട��െത�ം എ� വ�ഷം െകാ�് പഠനം ���ീകരി�െമ�ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) പഠന�ിനായി ഇ�വെര എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം ഇനി എ� �പ െചലവ് വ�െമ�ം
വിശദമാ�േമാ;

എല�� മ�ല�ി� ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��ിെ� േറാ�ക�
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1994. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല എല��  നിേയാജക
മ�ല�ി� ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് എ� േറാ�ക��് ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�ം,
അ�വദി� �ക�ം വ�ഷാടി�ാന�ി� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം ���ീകരി�ാ� േറാ�ക� എ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത നിേയാജക മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി�ായി ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��ിെ� എ�
േറാ�ക� ഉെ��ം, അവ�് എ�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�െമ�ം െവളിെ���ാേമാ?

ഓഷ�േനറിയം പ�തി

1995. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ിനിെല നി��ി� ഓഷ�േനറിയം പ�തി നട�ാ��ത് സംബ�ി�� പാരി�ിതിക ആഘാത
പഠന റിേ�ാ��്,  പാരി�ിതിക അ�മതി എ�ിവ�ായി സമ��ി�ി�� അേപ�യി�  േ��്
എ�വേയാ�െമ�് ഇംപാ�് അസെ��് അേതാറി�ി  15  കാര��ളി�  വിശദീകരണം
ആവശ�െ��െകാ�് ഫി�മ�് അയ� ക�ിന് മ�പടി ന�കിയി�േ�ാ:എ�ി�  വിശദാംശം
വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �തിയാ� ഹാ�ബർ

1996. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �തിയാ� ഹാ�ബറിന് �റ�ഖ വ��് എ� �ക
െചലവഴിെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�വദി�െ�� ���ികളി�  എ�െയ�ം ���ീകരി�െവ�ം അ�ാ�വ എ�െയ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് മ��ബ�ന �റ�ഖം

1997. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് മ��ബ�ന �റ�ഖം എേ�ാഴാണ് ഉ�ഘാടനം െച�ക; ഇതിെ� നി��ാണം ഏത്
ഘ��ിലായി എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം പരാതിക�  ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ�
സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

�തിയ�ാടി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�

1998. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല �തിയ�ാടിയി� ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� നി��ാണ�മായി
ബ�െ��് േക�സ��ാ�  ഏജ�സിയായ �െനയിെല സി.ഡ��.പി.ആ�.എസ് നട�ിവ��
പഠനം ���ിയായി�േ�ാ; ഇെ��ി� എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� കഴി�ം; ഏെതാെ� വിധ�ി��
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പഠന�ളാണ് ���ീകരി�ി��ത്;
(ബി) ഇ�വെരയായി എ� ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് പഠന�ിനായി ലഭി�ി��ത്;  ഇവയി�

എ� ല�ം �പ പഠന�ിനായി െചലവഴി�;  ഹാ�ബറിെ� നി��ാണം എേ�ാ�  ആരംഭി�ാ�
കഴി�ം; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകാഴിേ�ാ�് ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��ിെ� ���ിക�

1999. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് േനാ��് നിേയാജക മ�ല�ി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം
എെ��ാം ���ികളാണ് ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് നട�ിലാ�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം െചലവഴി� �ക എ�െയ� വിശദമാ�േമാ?

േകാ�യം ജി�യി� മ��െ�ാഴിലാളി ഭവന പ�തി

2000. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫിഷറീസ്-േദശീയ മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി സഹായേ�ാെട ഫിഷറീസ് വ��് നട�ിലാ��
ഭവന നി��ാണ പ�തിയി�  2013-14  ,  2014-15,  2015-16  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�
േകാ�യം ജി�യി� സഹായം ന�കിയ �ണേഭാ�ാ��െട എ��ം േപ�വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി സം�ാന�് നട�ിലാ��ത് ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ്.

ഫിഷ് െമ�ഡ്-ഫിഷ് കിേയാ�ക�

2001. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13 െല സം�ാന ബ�ജ�ി� ഫിഷ് െമ�ഡ്എ� �ാ�ഡ് െനയിമി� തീരേദശ വികസന
േകാ��േറഷ�  �േഖന ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� �റ് ഫിഷ് കിേയാ�ക�
�വ��നമാരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് ഇവ �ാപി�െ��ി�ളളത്;
(സി) �ഖ�ാപന േവളയി� എ� �ക�െട വി�വരവാണ് ല��മി�ി��ത്;  ഇ�വെര�ളള കാലയളവി�

ഈ കിേയാ�ക� വഴി ലഭ�മായ വി�വരവ് എ�; വ��മാ�ാേമാ?

മൈറൻ ആം�ലൻസ്

2002. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�് േക��ളി� മൈറ� ആം�ല�സ് ഏ൪െ���െമ�  2013-14-െല ബ�ജ�് �ഖ�ാപനം
യാഥാ���മായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം �ല�ളി� �ാവ��ികമായി��്  ;  അപകട�ി�െ�� എ�േപെര ��ത
സംവിധാനം വഴി ര�ി�ാ� സാധി�ി��്; വ��മാ�േമാ ;

മ�� വി�ിെ� �ണനിലവാരം
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2003. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, പി.എ.മാധവ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി െച�� മ�� വി�ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�വാ� നിയമനി��ാണം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ണനിലവാരം �റ� മ�����െള ഉപേയാഗി�് മ���ഷി നട��ത് വഴി മ�����്
േവഗ�ി� േരാഗം ബാധി��താ�ം ആയത് ഭ�ണ�ിന് േയാഗ�മെ���� കെ���ക�െട
അടി�ാന�ി�  ഫിഷറീസ് വ��് ഇവ�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�വാ�  സ�ീകരി� വ��
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ�� വി�ിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഏത് അേതാറി�ിെയയാണ് ഇതിനായി
�മതലെ���ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മ��വി�് ഉ�ാദന േക����് രജിേ�ഷ� ഏ�െ���ി മ��വി�ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�്
വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�� ഉ��ാദനം വ��ി�ി�ാ� നടപടിക�

2004. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�� ഉ��ാദന രംഗം സ��ാ� വിലയിരി�ിയി�േ�ാ;

(ബി) മ�� ഉ��ാദനം വ��ി�ി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ�� ക�ഷക��് എെ�ാെ� സ�ിഡികളാണ് ന�കിവ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ��് െപ�ഷ�  അ�വദി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  �തിമാസ െപ�ഷ�  അ�വദി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

കടലി� േപായി മരി��വ��� ന�പരിഹാരം

2005. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടലി�  േപായി മരി��വ�െട ��ംബ���് എ� �കയാണ് ന�പരിഹാരമായി
ന���െത�ം അതി�� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) മരി�യാ�െട ശവശരീരം കി�ിയി�ിെ��ി�  ആ ��ംബ�ിന് ന�പരിഹാരം ലഭി�ാ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത നിബ�നക� ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തവ�� മ�ല�ിെല മ���ാമം പ�തി

2006. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി തവ��  മ�ല�ിെല മംഗലം പ�ായ�ി�  ���ി
നട�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് അ�മതി ന�കിയി��ത് എ�് �ക സഹിതം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�ം,  ���ി എ�േ��് �ട�ാ�
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സാധി�െമ�ം എ�് ���ിയാ�ാ�ം കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

രാമ�ളി വലിയപറ�് പാ��ാല�ടവ് നട�ാലം

2007. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വലിയപറ�് ദീപ് പ�ായ�ിെന രാമ�ളി�മായി ബ�ി�ി�� രാമ�ളി വലിയപറ�്
പാ��ാല�ടവ് നട�ാലം ന��ാണ�മായി ബ�െ��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��െവ�ി�ം
റിെെവ�ഡ് ഭരണാ�മതി അ�വദി�ാ� കാലതാമസം വ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം മ��ബ�ന �റ�ഖം

2008. �ീ.സി.െക.നാ�
�ീമതി.ജമീലാ �കാശം
�ീ.േജാസ് െത�യി�
,, മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  എ� മ��ബ�ന �റ�ഖ��ം ഫിഷ് ലാ��ിംഗ് െസ��ക�മാണ്
�വ��ി��െത�ം അവ എെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) വിഴി�ം മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണം ���ീകരി�വാ�  ഈ ഗവ�െമ�്
അധികാര�� വ�തി�േശഷം എ�് �ക െചലവഴി� ;

(സി) ��ത �ക വിനിേയാഗി�് നട�ിയ നി��ാണ �വ��ന��െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത �റ�ഖം എേ��് ക�ീഷ� െച�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

ക�ാേനാട് സഹകരണ മ�� ഹാ�റി

2009. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി അസം�ിമ�ല�ിെല ക�ാേനാട് സഹകരണ മ�� ഹാ�റിയി�  എെ��ാം
വികസന പരിപാടികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; അവ�െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ ;

െകാേ�ാ�ി മ��മാ���ിെ� നവീകരണം

2010. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��മാ���ക�െട നവീകരണ�ിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് നിലവി��ത്  :  ഇതിന് േക�
ഫ�് ലഭ�മാേണാ എ�് വിശദമാ�േമാ ?

(ബി) ഇതിനകം സം�ാന�് ഏെത�ാം മ��മാ���ക�െട നവീകരണ�ിന് ഫ�്
അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ :

(സി) െകാേ�ാ�ിയിെല മ�� മാ���് നവീകരണ�ിന് േവ�ി സമ��ി� അേപ�ിയി�േമ�  ഫ�്
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഉ�നാട� മ���ഷി
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2011. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�നാട�  മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ�റ ഭാഗമായി വയനാട് ജി�യി�  നട�ാ��
പ�തിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ജി�യിെല മ�� ക�ഷക��് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ന���െത�് വിശദമാ�േമാ
;

(സി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം ക��� നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ാ�ിയി�� പ�തിക�െട�ം
മ�� ക�ഷക��് ന�കിയ ആ��ല���െട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

അ�ല�ഴ മ�ല�ി� നട�ാ�ിയ വികസന �വ��ന��

2012. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മ��ബ�ന വ��് അ�ല�ഴ മ�ല�ി�
നട�ാ�ിയ വികസന �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ വികസന �വ��ന���ായി എ� �ക ചിലവഴി�; ഓേരാ പ�തി�ായി െചലവഴി� �ക
തരംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മ��ബ�ന വ��് �േഖന എ�
മ��െ�ാഴിലാളിക��് അ�ല�ഴ മ�ല�ി� വീട് നി��ി� ന�കി; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മ��ബ�ന വ��ിെ� ഫ�് ഉപേയാഗി�് എ�
േറാ�ക� നി��ി�; ഓേരാ ���ി�ം എ� �ക െചലവഴി�; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഉ�നാട� മേ��ാ�പാദനം

2013. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഉ�നാട�  മേ��ാ�പാദന�ി�  വ��ന
ഉ�ായി�േ�ാ;എ�ി� എ� ശതമാനെമ�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) സം�ാനെ� ഉ�നാട�  മ���ഷി രംഗ�് െതാഴിെല��� ജനവിഭാഗ��െട
നിലനി��ിനായി പ�തി ത�ാറാ�േമാ ?

തീരേദശവികസന േകാ��േറഷ� വഴി�� പ�തിക�

2014. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13  െല സം�ാന ബ�ജ�ി�  തീരേദശവികസന േകാ��േറഷ�  വഴി ആരംഭി�െമ�്
�ഖ�ാപി�ി�� പ�തിക� എെത�ാമായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ഇവയി�  ��ത സാ��ിക വ�ഷം ���ിയാ�ാേനാ ല���ിെല�ാേനാ കഴിയാ�
പ�തിക�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവയി�  ��ര വ�ഷ�ി�േശഷ�ം ���ിയാ�ാ�  കഴിയാ� പ�തിക�േ�ാ;  എ�ി�
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വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ പ�തി�ം 2012-13� വകയി��ിയ �ക എ�; അ�വദി�െ�� �ക എ�; പി�വലി�ാെത
അവേശഷി�� �ക എ�;

(ഇ) ഇവയി�  ഏെത�ി�ം പ�തി�് �ട��� ബ�ജ�കളി�  �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
ഓേരാ ബ�ജ�ി�ം വകയി��ിയ �ക എ�  ;  അ�വദി�െ�� �ക എ�  ;  �ഷറിയി�
പി�വലി�ാെത അവേശഷി�� �ക എ� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��സ��്

2015. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, �ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ��സ��് �റ� വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ�െന�െ��ി� ഇതി�ളള കാരണ�� എ�ാണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ��സ��് �റ� വ��� പരിഹരി��തി�ം മ��െ�ാഴിലാളികെള വ�തിയി�  നി�ം
ര�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��േമഖല�െട വികസന�ിന് ബ �ജ�് വിഹിതം

2016. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14-െല ബ �ജ�ി�  മ��േമഖല�െട വികസന�ി�ം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട
േ�മ�ി�മായി ഏെത�ാം പ�തിക�  �ഖ�ാപി�ി��;  എ� �ക വകയി��ിയി��;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�മായി അ�വദി�െ�� �ക എ�;  പി�വലി�ാെത അവേശഷി� �ക എ�;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ട��� വ�ഷ�ളി� �ക അ�വദി�െ�� പ�തിക�േ�ാ; എ�ി� എ� �ക വീതം അ�വദി�;

എ� വീതം പി�വലി�ാെത അവേശഷി��; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തികളി�  ഇനി�ം ���മായി നട�ിലാ�ാ�  കഴിയാ�വ ഉേ�ാ;  ഏെത�ാം
വ��മാ�ാേമാ?

മ�സ��ിെ� �ണനിലവാരം

2017. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി�ഴി�� മ�സ��ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�വാ�  എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) േഫാ�മാലി�  േപാ�ളള രാസപദാ����  കല��ി വ�ാപകമായ േതാതി�  മ�സ���
വി�ഴി�െ���െവ� വിവരം ഫിഷറീസ് വ��ിെ�റ ��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� അതിെനതിെര
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സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത രീതിയി� മ��ം വി�ഴി��വ�െ�തിെര ക�ശന ശി�ാ നടപടിക� സ�ീകരി��തി�ം
നിയമനി��ാണം നട��തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് സഹായം

2018. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��് ന�കിവ�� സഹായ�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ാ�െട ജീവിതനിലവാരം ഉയ���തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ ;

(സി) �ടിെവ� ����െ�െട��വ പരിഹരി��തിനായി ഒ� മാ��  �ാ�  നട�ാ��തിന്
നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത വിഭാഗ�ാ�െട കടബാധ�തക� എ�തി ത��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ?

മ��െതാഴിലാളിക��ളള ഭവന നി��ാണ പ�തി

2019. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഉ�നാട�  മ��െതാഴിലാളിക��ളള ഭവന
നി��ാണ പ�തി �കാരം ��നാ�ി�  എ� മ��െ�ാഴിലാളിക��് വീട് അ�വദി� എ�ത്
സംബ�ി� റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��� �ര� പ�തിക�

2020. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13  െല സം�ാന ബജ�ി�  മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര� ഉറ�ാ�� വിവിധ
പ�തിക��ായി വകയി��ിയി�� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ  ;  ഇതി�  എ�ത �ക
അ�വദി�െ��െവ�ം എ� �ക �ഷറിയി�  പി�വലി�ാെത അവേശഷി��െവ�ം
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ�ാ മ��ബ�നേബാ�കളി�ം വയ�െലേ�ാ െമാെെബ�  കണ�ിവി�ിേയാ ഉെ��്
ഉറ�ാ�വാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  എ�ാ മ��െ�ാഴിലാളിക��ം കട� �ര�ാ
ഉപകരണ�� ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ?

എയ� േകരള പ�തി�െട �േരാഗതി

2021. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എയ� േകരള പ�തി ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

ക�� വിമാന�ാവള നി��ാണേ�ാട�ബ�ി�� മരം �റി��ം വി��ന�ം
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2022. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  അ�ാരാ� വിമാന�ാവള നി��ാണ�ിന് �മി ഏെ���തി� േശഷം അവിെട എ�
�പ�െട ���� ഉ�തായി�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത് ;

(ബി) ��ത വ ൃ��� �റി� മാ�വാ�ം വി��ന നട��തി�ം �മ �കാരം എ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ത് ;

(സി) ���� �റി�മാ��തി�ം വി�പന നട��തി�ം െട�ഡ� �ണി�ി��േവാ ; എ� വ��ിക�ം
�ാപന��മാണ് െട�ഡറി� പെ���ത് ; എ� �ക�ാണ് ���� വി�പന നട�ിയത് ;

(ഡി) ഏത് വ��ി/  �ാപന�ിനാണ് ����  വി�പന നട�ിയത്  ;  �ാപന�ിെ�
/�ാപന��െട /വ��ി�െട/ വ��ിക�െട േമ�വിലാസം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഇ) െട�ഡ�  ലഭി�ാെതയാണ് ����  വി�പന നട�ിയെത�ി�  ഏത് േബാ�ഡ്
തീ�മാന�കാരമാണ് ���� വി�പന നട�ിയെത�് വ��മാ�േമാ ?

ക�� അ�ാരാ� വിമാന�ാവളം

2023. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിെ� പാസ��  െട�മിന�, ഏ��, എയ�  �ാഫിക്
ക�േ�ാ�  ടവ�  എ�ിവ�െട നി��ാണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം ആയവ എ�േ��്
���ീകരി�ാനാ�െമ�ം അറിയി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള വികസനം

2024. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള�ിെ� റ�േവ റീകാ���ിംങ് േജാലിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;
(ബി) ഏെത�ാം േജാലികളാണ് ഇേ�ാ�  നട��െത�ം,  എ�േ��് ���ി �ർ�ിയാ�ി

വിമാന�ാവളം ��� �ിതിയി� �വ��ി�ി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�വെര െച�വിമാന�� ��തലായി ഉപേയാഗി�് യാ��ാ�െട �യാസ�� �രീകരി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�രി� അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ി�� ബാ�് വാ�

2025. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� അ�ാരാ� വിമാന�ാവള നി��ാണ�ിന് ബാ�ക�െട ക�േസാ�ഷ��മായി എ�ത േകാടി
�പ�െട വാ��ാണ് കരാെറാ�ി�ത് ;

(ബി) ഏെത�ാം ബാ�ക� എ�ത േകാടി �പ വീതമാണ് വാ� ന���ത് ;
(സി) ഓേരാ ബാ�ി� നി�ം എ�ത �ക വീതം വാ� ലഭി�ക��ായി എ�് വ��മാ�േമാ ?

രാജീ�ഗാ�ി െസ�� േഫാ� ഏവിേയഷ� െടേ�ാളജി
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2026. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജീ�ഗാ�ി െസ�� േഫാ� ഏവിേയഷ� െടേ�ാളജി�േവ�ി വാ�ിയ വിമാനം പറ�ാനാവാ�
സാഹചര��ി� നശി� െകാ�ിരി�കയാെണ� റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിമാനം പറ�ാനാവാ� സാഹചര�ം തരണം െച�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈപല�് നിയമന�ാര��ി� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ?

ക�� ഗതാഗത പ�തി

2027. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിവിധ �റ�ഖ�െള േക�ീകരി�് ക��  വഴി�ളള ഗതാഗത�ി�� പ�തി
ഏെത�ാം തീര�െള േക�ീകരി�ാണ് വിഭാവനം െച��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) പ�തി എ�് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ ?

കട�മാ���� ചര� ഗതാഗതം

2028. �ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാഡ് ഗതാഗ�ിെ� േശഷി പരമാവധി ഉപേയാഗെ���� സാഹചര��ി�,
തീരേദശം വഴി�� ചര�് ഗതാഗത�ിന് ബദ� മാ��ം കെ��വാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
െവളിെ���േമാ;

(ബി) െപേ�ാളിയം ഉ�പ���, വളം, മണ� �ട�ിയ പദാ���� േറാഡ് മാ��ം എ�ി��തിന്
പകരം കട�മാ��ം ഗതാഗതം െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െചലവ് �റ��ം അപകടസാ��ത �റ��മായ ഗതാഗത മാ���ിന് സഹായകരമായ
പ�തിക� �ാധാന�േ�ാെട നട�ാ�വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാഹന��െട സമയ�മം

2029. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്,  തിരേ�റിയ രാവിെല�ം ൈവ�േ�ര�ളി�ം അപകടകരമാംവിധം
നി��ാണസാമ�ിക�  വാഹന�ളി�  െകാ�േപാ��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത വാഹന��െട സമയ�മ�ി� മാ�ം വ���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� നിലവി�� നിയ�ണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സി സി �ി വി ക�ാമറ �ാപി�ൽ
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2030. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ����് േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിധിയിെല െസ�സി�ീവ് ഏരിയകളി�  എ� സി സി �ി വി
ക�ാമറകളാണ് �ാപി�െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇതി� എ�െയ�ം �വ��ി��െ��ം �വ��ി�ാ�വ എ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) �വ��ി�ാ�വ�െട തകരാ�  പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വനിതാ െസ�ക�െട �മതല

2031. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�കളിെല വനിതാ െസ�ക�െട �മതല വനിത ഡി.ൈവ.എസ്.പി മാരി�  നി�ി�മാ�വാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം;

(ബി) േപാലീസി�  എ� വനിതാ സി..ഐ മാ��്  ;  ��ത സി.ഐ മാെര ഡി.ൈവ.എസ്.പി.
േ�ഡിേല�് ഉയ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  �വ��ി�� വനിതാ െഹ��് ഡ�ക�െട �വ��നം ��ത�
കാര��മമാ�വാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം ; വ��മാ�േമാ?

െഷ�് പ�തി

2032. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െഷ�് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ��ത പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണ തല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ

?

ജയി� വ��ിെ� �വ��ന���ായി വകയി��ിയ �ക

2033. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2012-13  വ�ഷെ� സം�ാന ബ�ജ�ി�  ജയി�  വ��ിെ� �വ��ന���ായി എ�
�കയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തിക��ായി എ� �ക വീതം അ�വദി�െ��;  എ� �ക വീതം പി�വലി�ാെത
അവേശഷി�ി��; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വ�ഷം ല��മി�ി�� �വ��ന��  ���ീകരി�ാ�  കഴിയാ� പ�തിക�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ര വ�ഷ�ിന് േശഷ�ം ല��ം ���ിയാ�ാ� കഴിയാ� പ�തിക�േ�ാ; എ�ി� �ട���
ബ�ജ�കളി� ഇവ�ായി �ക വകയി��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?
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മേ�ഷ് ��ഹ സാഹചര��ി� മരണെ�� സംഭവം

2034. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ഉ�മ പ�ായ�് �തിയാ��  സ�േദശി മേ�ഷ് വയനാട് െെവ�ിരിയിെല
െെവ�ിരി വിേ�ജ് ല��റി �ാ റിേസാ��ി� 18.07.2015� ��ഹ സാഹചര��ി� മരണെ��
സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ� സംബ�ി�് േകസ് രജി��  െച�ി��േവാ;  ഏെതാെ� വ��ക�  േച��ാണ്
േകസ് രജി�� െച�ി�ളളത്; ആെരാെ�യാണ് �തിക�; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) മകെ� മരണം ആ�ഹത�യാ�ി ത�ി�ളയാ�ളള അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�െ�
നീ���െ�തിെര മാതാപിതാ�� പരാതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  േപാ�്േമാ��ം റിേ�ാ��ിലട�ം വ��മായ െതളി�ളള സാഹചര��ി�  േമ�  േകസ്
ഫല�ദമായ രീതിയി� അേന�ഷി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക�

2035. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ആഭ��രവ��് മ�ി�െട കീഴി�� വിവിധ വ��ക�  �േഖന
െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക�  എെ��ാം  ;  ഓേരാ
പ�തി�ം അ�വദി� �ക എ�  ;  ഓേരാ പ�തി�േട�ം നിലവിെല അവ� എ�്  ;  ഓേരാ
പ�തി�ം വ��് തിരി�് വിശദമാ�േമാ?

പി�വലി� േക�ക�

2036. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�് നാളി�വെര എ� ൈ�ം േക�ക�ം വിജില�സ് േക�ക�ം
പി�വലി�ാ� നിരാേ�പ പ�ം ന�കിെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

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

(സി) പി�വലി� വിജില�സ് േക�ക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര �റ� െസ�നി� െകാലപാതക �മം

2037. �ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2015  നവംബ�  4  �ധനാ� രാ�ി ഒ� ��ം അ�മിക�  െകാ�ാര�ര �റ�  െസ�നി�െ��
��ിേ�ാട് േപാലീസ് അതി��ിയി�െ�� സി.പി.െഎ വിള�ടി േലാ��  ക�ി�ി അംഗ�ം
എ.െഎ.ൈവ.എഫ് േനതാ�മായ എസ്. നസ��ീെന�ം പിതാവ് ��സ് ��ിെന�ം വീ�ീ� കയറി
െവ�ിെകാലെ���ാ� നട�ിയ �മ�ിന് േകസ് എ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��കളാണ് എഫ്.െഎ.ആ�- �  ഉ�െ���ിയി��ത്;അേന�ഷണം ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഏെതാെ� �തികെള അറ� െച�ി��് ; ��വ� �തികെള�ം അറ� െച�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം
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ന��േമാ ;

(ഡി) ആ�.എസ്.എസ് വീ�ം സംഘ�ഷം ��ി�ാ� �മി��ത് േപാലീസിെ�റ ��യി�െ��ി�േ�ാ
;

(ഇ) ഇതിെനതിെര എ�് ക�ത� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ?

എ. െക. ജി. �ാരക വായനശാലാ േബാംബാ�മണം

2038. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ��ായി എ. െക. ജി. �ാരക വായനശാല�് േനെര േബാംെബറി��മായി ബ�െ�� േക�്
ര ജി�� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെല �തികളാെര�ാമാെണ�ം ആെരെയ�ാം അറ�് െച�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

എസ്. ആ�. അ�ണിെ� തിേരാധാനം

2039. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വി. ഇ. ഒ. ആയി േജാലി െച�ി�� ആ�ി�� അവനവ�േചരി അശ�തിഭവനി� ശശിധരെ� മക�
എസ്.  ആ�. അ�ണിെന െതരെ���് ഡ��ി�ിെട കാണാതായ സംഭവ�മായി ബ�െ��
അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏത് ഉേദ�ാഗ�െ� േമ�േനാ��ിലാെണ�് ��ത േകസ്അേന�ഷി��െത�് വ��മാ�േമാ?

എസ്.ഐ., സി.ഐ. ത�ികകളി� നിയമനം

2040. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) ഡി.പി.സി.ലി�ററ് നിലവി�േ�ാ ;

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

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

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

േകരള േപാലീസിെല ഒഴി�ക�

2041. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസി� േമാേ�ാ� �ാ�േ�ാ��് വിഭാഗ�ി� െമ�ാനിക്/ഫി��, ഇല�ീഷ��, സിവി�
േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട എ� ഒഴി�ക� നിലവി� ഉ�്;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക��് െ�ഷ�� ��സ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകരള േപാലീസി� ആ�മറ� സബ്ഇ�െ���മാ�െട എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;
(ഡി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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ആ�. ശിവശ�രന് �േമാഷന്

2042. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല േകാ�ായി� എസ്.ഐ.  ആയി േജാലി േനാ�� �ീ.  ആ�. ശിവശ�രെന
�േമാഷന് േവ�ി�� ഡി.പി.സി. െസല�് ലി�ി� ഉ�െ���ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ
;

(ബി) 29-6-2010, 4-2-2011, 24-8-2012, 1-11-2013 എ�ീ തീയതികളി� �ടിയ ഡി.പി.സി.  (േലാവ�ം)
26-5-2015  �  �ടിയ അ�േഹാ�് ഡി.പി.സി.  (േലാവ�ം)  പരിഗണി� �ീ.  ആ�.ശിവശ�രെ�
എ.സി.ആ�.  (ആന��  േകാ�ഫിഡ�ഷ��  റിേ�ാ��്)  െല അഡ് േവ�് റിമാ��് ഉം അതി�
ഉ�ായി�� അ�ട�,  ശി�ണ നടപടിക�  എ�ിവ സംബ�ി�ം വ��് അ�ിമ തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി� അ�ിമ തീ�മാനം സംബ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) ശിവശ�രെനതിെര അ�ട� നടപടി, ശി�ാ നടപടി എെ��ി�ം നിലവി�േ�ാ ;

(ഇ) �ീ.  ആ�. ശിവശ�രെന �േമാഷന് േവ�ി�� ഡി.പി.സി.  െസല�് ലി�ി�  ഉ�െ���ാ�
എെ��ി�ം നിയമതട�ം ഉേ�ാ ;

(എഫ്) ഇെ��ി�  സി.ഐ.േല�� �േമാഷന് േവ�ി�� അ�� ഡി.പി.സി.  ലി�ി�  �ീ.  ആ�.
ശിവശ�രെ� േപര് ഉ�െ���ാ� നടപടി എ��േമാ ?

ആ�.എ�്.എ�്. , ബി.െജ.പി. , �വ��ക� �തിയായ േക�ക�

2043. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�് നാളി�വെര ആ�.എ�്.എ�്. , ബി.െജ.പി. , സംഘപരിവാ�
�വ��ക� �തിയായ എ� േക�ക� പി�വലി�ാ� സ��ാ� നിരാേ�പ പ�ം ന�കിെയ�്
അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത േക�ക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�ര�ി�ളള േക�ക�  പി�വലി���മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം േകസി�  േപാലീസ്
അ��ല നിലപാെട��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

േകരളാ േപാലീസ്

2044. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) ��ത ത�ികക�െട ഡി.പി.സി.. ലി�് നിലവി�േ�ാ ;

(സി) ��ത ത�ികയി��വ�െട �േമാഷ� നടപടിക� അടിയ�രമായി ആരംഭി�േമാ ;

(ഡി) ��ത ത�ികയി��വ�െട സീനിേയാറി�ി ലി�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ?

വനിതാ േപാലീസ് േകാ��ബി�മാ�െട �തിയ ത�ിക
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2045. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതാ േപാലീസ് േകാ��ബി�മാ�െട ത�ിക ��ി�� പരിഗണനയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ിെല എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�ളളത്  ;  ബ�ാലിയ�
തിരി�് വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(സി) ��ഷ-വനിത േകാ��ബി�മാ�െട ത�ിക നി��യം വിശദമാ�േമാ ?

േപാലീസ് സ�ജ� അലവ�സ്

2046. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ���ി ആറ് വ�ഷ�ിനിടയി�  ഒരി��  േപാ�ം പരി�രി�െ�ടാ�തായ �തിമാസ
േപാലിസ് സ�ജ�  അലവ�സ്,  ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷ�  പരിഗണി�ി� എ� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത അലവ�സ് അടി�ാന ശ�ള�ിെ� പ�് ശതമാനമാ�ി വ��ി�ി�ണെമ� സം�ാന
േപാലീസ് േമധാവി�െട�ം െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��െട�ം ശിപാ�ശ അടിയ�രമായി
നട�ിലാ�േമാ ;

(സി) േപാലീസ് സ�ജ�മാ��് േകാടതി ഡ��ി�് േപാ��തിനായി ന�കിവ�� ടി.എ/ഡി.എ.

എ�ിവ�െട �തിമാസ/ൈ�മാസ പരിധി എ��് മാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) േപാലീസ് വാഹന�ം,  �ര�ാ ഉേദ�ഗ�േന�ം എ�ാ േപാലീസ് സ�ജ�  �ണി�ക��ം
ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഇ) ആേരാഗ� വ��ി�  േജാലി െച�� േഫാറ�സിക് െമഡിസി�  �നിയ�  ക�സ���മാെര
അസി��് േപാലീസ് സ�ജ�മാരായി നിയമി��തിന് ആേരാഗ� വ��് ഡയറ��  ന�കിയ
ശിപാ�ശ അടിയ�രമായി നട�ിലാ�േമാ ?

േപാലീസ് ഗേവഷണ േക�ം

2047. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
,, േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ഗേവഷണ േക�ം ആരംഭി��� സംബ�ി�് നയം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് േസന�െട കാര��മത വ��ി�ി��തിന് േപാലീസ് ഗേവഷണ േക�ം എ�മാ�ം
�േയാജനകരമാെണ�് കെ��ിയീ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഗേവഷണ േക��ിെ�റ ഘടന, �വ��നം എ�ിവ എ�കാരമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

വയനാട് ജി�ാ േകാ��സ് ഡി. സി. സി. െസ��റി ആ�ഹത� െച� സംഭവം

2048. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�ാ േകാ��സ് ഡി.  സി.  സി.  െസ��റി പി.  വി.  േജാ� മാന�വാടി േകാ��സ്
ഓഫീസി� ആ�ഹത� െച� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പി.  വി.  േജാണിെ� ആ�ഹത�ാ�റി�് േപാലീസിന് ലഭി�ക��ാേയാ;  എ�ി� ആ�െടെയാെ�
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േപ�കളാണ് ഉ�െത�ം അവ� േകാ��സിെല ഏെതാെ� �ാന�� വഹി��വരാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് �ീ. പി. വി. േജാണിെ� ��ംബം ആഭ��ര മ�ി�് പരാതി ന��ക��ാേയാ;

എ�ി� പരാതി�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആ�ഹത�ാ�റി�ി�  പറ�ിരി�� വ��ിക�െ�തിെര േകെസ��ക��ാേയാ,  എ�ി�
ഏെത�ാം വ��് �കാരമാണ് േകെസ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ  ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ടാേഗാ� വിദ�ാനിേകത� �ളിെല ശശിധര� മാ��െട ആ�ഹത�െയ �ട��് �ീ. െജയിംസ് മാത�
എം. എ�. എ.െയ അറ�് െച�് ജയിലിലാ�ാ�� കാരണം എ�ായി��; ഏെതാെ� വ��ക�
�കാരമാണ്എം. എ�. എ.�് എതിെര േകസ് എ��ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(എഫ്) േമ��റ� േക�കളി� ഇര�നീതി നട�ാ�ിയതായ ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�
വിശദാംശം ന�േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല നിയമന ��ിയ

2049. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േപാലീസ് േസനയി� �വാ�ളായ ഓഫീസ�മാ�െട എ�ം വർ�ി�ി��തിന് േവ�ി ഈ
സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� വാ�ഷിക നിയമന ��ിയ�െട നിലവിെല അവ� എ�ാണ്;
ഇതിേല�് നിയമന�� ആരംഭിേ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വനിതാ എസ്.ഐ. മാ�െട പി.എസ്.സി റാ�് പ�ികയി� നി�് നിയമനം നട�ാ�ളള ആഭ��ര
വ��ിെ� തീ�മാനം നട�ിലാേയാ;

(സി) േകരള േപാലീസി� േകഡ� �പീ�തമായതി�േശഷം സിവി� േപാലീസ് േകഡറിേല�് ആദ�മായി
നിലവി�വ� എസ്.ഐ.  റാ�് പ�ികയിേല�് േവ��സിക� റിേ�ാ��് െച�് �ട�ിേയാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

�ീ �ര�ാ പ�തി

2050. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഭ��ര വ��് �ീ �ര�ാ പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� ല����
എെ��ാമാണ്;

(ബി) പ�തി�മായി ആെരെയ�ാം സഹകരി�ി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ;
(സി) സ�� സംഘടനകേള�ം �ീ ��ാന�േള�ം ഇതി� സഹകരി�ി�േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല നിയമന��ി�്

2051. �ീ.പി.െക.��ദാസ�
,, സി.���
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േപാലീസ് േസനയി� നിയമനം ന�കാെമ� പറ�് ത�ി�് നട�ിയ സംഭവ�ി� അേന�ഷണം
നട�ാ� ത�ാറാ�േമാ ; ത�ി�കാ� �റിലധികം ആ�കളി� നി�ായി ല��ണ�ിന് �പ േകാഴ
വാ�ിയതാ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�െട േന�ത��ി� ഉ�ത�െട അറിേവാ� �ടിയാണ് നിയമന ത�ി�്
നട�ിയി��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) �തികളിെലാരാളായ ശരണ�, ഹരി�ാട് േകാടതിയി� ന�കിയ െമാഴി േപാലീസ് േശഖരി�ി�േ�ാ  ;

െമാഴി െവളിെ���ാ��താേണാ ; ഉ�തതല�ി�� ഏെത�ാം സ��ാ� ആഫീ�കളി� നി�ം
ത�ി�ിന് സഹായ�� ലഭി�ി�െ��് െമാഴിയി� പറ�ി��് ;

(ഡി) ��ത ത�ി�മായി ബ�െ��് �റ�വ�ി�� കാര���  പരിഗണി�് അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ;  ഏത് എഫ്.ഐ.ആ�. �കാരം ആ�െട േന�ത��ിലാണ് അേന�ഷണം
നട��ത്; വ��മാ�േമാ?

ൈസബ� ���ത��� തട��തിന് നടപടി

2052. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈസബ� ���ത��� തട��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� ;

(ബി) െപ�വാണിഭമട��� ���ത����് േവ�ി സാ�ഹ� മാധ�മ�െള ഉപേയാഗി��തിനാൽ ഇവ
നിരീ�ി��തിന് �േത�ക സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ ?

സമാ�ര േപാലീസ് സംവിധാനം

2053. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സമാ�ര േപാലീസ് സംവിധാനം �വ��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

എ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ  ; ഇതിെനതിെര എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക�ിയി�  സമാ�ര േപാലീസ് സംവിധാനം നിലവി��തായ റിേ�ാ��് സംബ�ി�് ആഭ��ര
വ��് എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം ഇതി�  സം�ാന േപാലീസ് സ��ീസി��
ആ�െ��ി�ം പ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ എ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) സമാ�ര േപാലീസ് സംവിധാനം ഉ�തായ റിേ�ാ��് സം�ാന�് അരാജകത�ം ��ി�െമ�
ആേ�പം വിലയി��ിയി�േ�ാ ?

െച��ഴ േപാലീസ് േ�ഷ�

2054. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല െച��ഴയി� ��തായി അ�വദി� േപാലീസ് േ�ഷെ�റ �വ��നം എേ�ാ�
ആരംഭി�െമ�ം ഏെത�ാം �േദശ�ളാണ് േ�ഷെ�റ പരിധിയി�  ഉ�െ���ാ�
ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ?

പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷന് സ��മായി െക�ിടം.
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2055. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) പരിയാരം ടി.ബി.  സാനിേ�ാറിയ�ിെ� �മിയി� നി�ം െമഡി�� േകാേളജ് േപാലീസ് േ�ഷന്
�ലം ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന ബ�ജ�ി� ആഭ��ര വ��ിനാ�� പ�തിക�

2056. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-12,  2012-13,  2013-14,  2014-15  വ�ഷ�ളിെല സം�ാന ബ�ജ�ി�  ആഭ��ര
വ��ിനായി എെ��ാം പ�തിക� ആരംഭി�െമ�ാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത്;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�മായി ഓേരാ ബ�ജ�ി�ം എ� �ക വീതം വകയി��ിയി��;  എ� �ക വീതം
അ�വദി�െ��; എ� �ക വീതം �ഷറിയി� പി�വലി�ാെത അവേശഷി��; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവയി� അത� വ�ഷം ല��ം ���ീകരി�ാ� കഴിയാ� പ�തിക�േ�ാ; എ�ി� �ദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�വെര�ം ല��ം ���ിയാ�ാ�  കഴിയാ� പ�തികേളാ �വ��ന�േളാ ഉേ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��തായി ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� �ാപന�ളി� ഇ�വെര �വ��നം ആരംഭി�ാ�വ
ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് ഒൗ�്േപാ�് നിർ�ാണം

2057. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  മ�ല�ിെല ദ�ീപ് പ�ായ�ായ െപ��ള�് ഒ� േപാലീസ് ഒൗ�്േപാ�്
നി��ി�ണെമ�� അേപ�യിേ�� എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ആയതി�� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ടാ�� േലാറി അപകട��

2058. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടാ�� േലാറി അപകട�� വ��ി� വ�� സാഹചര��ി� �ര��� ആവ��ി�ാതിരി�ാ�
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) ഇ�രം അപകട�� നട�േ�ാ� ര�ാ�വ��നം ഉൗ��ിതമാ��തിനായി ഫയ�േഫാ�ിന്
ആ�നിക ഉപകരണ�� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േസാളാ� േകസിെല �തിക�മാ�� �ടി�ാ�

2059. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, െക.െക.ജയച��
,, െജയിംസ് മാത�
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,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസാളാ� േകസിെല �തി ബി� രാധാ���മായി ജയി� ���് �ടി�ാ�ക� നട�ിയതാ��
റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) �ജ�ര െസ���  ജയി�  ���ിന് ഇ�ാര��ി�  �േത�കം നി�േ�ശം വ��ം
ന�കിയി��ായി��േവാ ;വ��മാ�േമാ;

(സി) േസാളാ�  ക�ീഷ� ��ി�ം വിവിധ േകാടതികളി�ം ഹാജരാേ�� ദിവസ���് െതാ����
ദിവസ�ളി�  േലാ��് സമയം കഴി�തി�േശഷമായി�� �ടി�ാ�ക�
നട�ിയി��െത�റിയാേമാ ;

(ഡി) േസാളാ�  േകസിെല �തി സരിത എസ്.  നായ�  അ��ള�ര വനിതാ ജയിലി�  കഴി�േ�ാ�
അ�െ� ജയി�  ഡി.െഎ.ജി സ��ശനം നട�ിയി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  സമാന
സംഭവമാണിേ�ാ� ഉ�ായിരി��െത� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ ;

(ഇ) സംഭവെ��റി�� അേന�ഷണ റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ  ;  ഇ�ാര���  േസാളാ�  ക�ീഷെ�റ
��യി� െകാ�വരാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

മല�റം ജി�യിെല എം.എസ്.പി േപാലീസ് േകാ��ബി� ൈ�വ� റാ�ലി�്

2060. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014 െസ�ംബ� മാസം നിലവി� വ� മല�റം ജി�യിെല എം.എസ്.പി േപാലീസ് േകാ��ബി�
ൈ�വ�  (കാ�ഗറി ന��-  267/11)  ത�ികയിേല�� റാ�ലി�ി�  നി�ം നാളി�വെര എ�
േപെര നിയമി� ;

(ബി) ��തായി എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��് ; അയതിേല�് നിയമന �പാ�ശ ന�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത ത�ികയിെല ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�� കാര��ി�  എെ��ി�ം വീ�
��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� നിലവി�� ��വ� ഒഴി�ക�ം റിേ�ാ��െച��തി�ം നിയമന��
ത�രിതെ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േപാലീസിെല സാേ�തിക വിഭാഗ�ി��വ�െട വിവിധ അലവ��ക�

2061. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസി� സാേ�തിക വിഭാഗ�ി� �വ��ിെയ��� െമ�ാനി�്, ഫി��, ഇല�ീഷ��,
ആ�മറ�, ബ��ള�, ൈ�വ�, ബാ�് േപാലീസ് േകാ��ബി�മാ��് േഡ ഓഫ് അലവ�സ്,
ഇല�ിസി�ി & വാ�� അലവ�സ്, ഫീഡിംഗ് ചാ�ജ് അലവ�സ്, േറഷ� മണി അലവ�സ്, റി�്
അലവ�സ്,  �ാ��്െന�് അലവ�സ് �ട�ിയ അലവ��ക�  ഇേ�ാ�  ലഭ�മാ�ാ�തിെ�
കാരണം വിശദമാ�േമാ; ��ത അലവ��ക� �ന:�ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േപാലീസിെല സാേ�തിക വിഭാഗം േപാലീ�കാ�െട നിയമന��  പി.എസ്.സി വഴിയാ�ി
ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  പി.എസ്.സി വഴി ഇ�രം നിയമന��  നട�ാ�  സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ആഭ��ര വ��ിെ� �വർ�നം

2062. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��ാേന�ഷണ�ം,  �മസമാധാന�ം ഒ� ഓഫീസ�  തെ� നി��ഹി��ത് ആഭ��ര വ��ിെ�
�വ��നെ� ബാധി��േ�ാ; ഇവ ര�ാ�ാ�� �വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എസ്.ഐ.,  സി.ഐ,  ഡി.ൈവ.എസ്.പി,  എസ്.പി െ�ാേമാഷ�  ൈവ��ത് എ�െകാ�ാണ്;
ഇ�മായി ബ�െ��് േക�ക� നിലവി�േ�ാ;

(സി) എസ്.ഐ നിയമന ��ിയക�  �ിരമായി േകാടതി വ�വഹാര�ി�  െപ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എസ്. ഐ. െ�യിനി�് സിലബസ് പരി�രി��തി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ?

�ാഫിക് ���ത��ൾ

2063. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഫിക് ���ത����്  2013-14,  2014-15  വ�ഷ�ളി�ം  2015  -  �  ഇ�വെര�ംഎ�
േക�കളാണ് രജി�� െച�ി��ത്  ;  ��ത വ�ഷ�ളി� പിഴയിന�ി� എ� �ക ഈടാ�ി  ;
ഏത് ജി�യിലാണ് ഏ��ം ��ത� േക�കൾ രജി�� െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

ൈസബ�േഡാം

2064. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, ഐ.സി.ബാല���
,, പി.എ.മാധവ�
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈസബ�േഡാം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���� േനടിെയ��വാ� േവ�ിയാണ് ��ത പ�തി ആവി�രി�ത് ;
(സി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണ തല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

വ��ീയ ഭീഷണി

2065. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

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

(എ) വ��ീയ ഭീഷണിക� േനരി��തി� സ��ാ� പരാജയെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് മതനിരേപ�തയി��ിയ നിലപാട് സ�ീകരി��തി�  വീ�
ഉ�ായി�േ�ാ ; എ�ി� അവ എെ��ാമായി�� എ�് പരിേശാധി�േമാ ;

(സി) ജന�� എ�െന ജീവി�ണം എ� കഴി�ണം എെ��ാം വ��ീയവാദിക� ക�ി�� അവ��്
അ��ലമായ നിലപാട് സ�ീകരി��േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) േപാലീസ് സംവിധാനം വ��ീയ ഭീഷണിക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ  ;  േപാലീസിെ�
��സമീപനം വ��ീയത വള��ാ� ഇടയാ��േ�ാ ;

(ഇ) സാ�ദായിക ഐക�ം തക��� തര�ി�  �സംഗ��  ആവ��ി��വ�െ�തിെര നിയമ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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സ�ത� ഇ�ലിജ�സ് സംവിധാനം

2066. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസി� സ�ത� ഇ�ലിജ�സ് സംവിധാനം നട�ിലാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിനായി �േത�ക റി��െമ�് നട�േമാ;

(സി) ഇതിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് ?

വിജില�റ് േകരള പ�തി

2067. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, �ഡി �യിസ്
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�റ് േകരള പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ��ത പ�തി വഴി െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത്  ; വിശദാംശ��
എെ��ാം ;

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

ഓ�േറഷ� �േബര

2068. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 'ഓ�േറഷ� �േബര'�േശഷ�ം െകാ��ലിശ�ാ�ം, വ�ി�ലിശ�ാ�ം രംഗ�േ�ാ ;

(ബി) അ�� ദിവസം പാല�ാട് ജി�യിെല �ഴ�മ��ിന��് ഇ�മായി ബ�െ��് �വാവ്
ജീവെനാ��ിയ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിവരം സംബ�ി� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ ; എ�ി� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത് ;
(ഡി) ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�വാ�ം അമിത പലിശ�ാെര അമ�� െച��തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

�മസമാധാന പാലനം

2069. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �മസമാധാന പാലനം ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എ� വധ�മ�� നട�ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എ� വീ�കളാണ് ആ�മി�െ��ി��െത� ജി� തിരി�്
വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് നട� െകാലപാതക�ളി� ആെക എ� �തിക�െ��ം അതി�
എ�േപെര ഇനി�ം പിടി�ടാ�െ��ം ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� �േബര

2070. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ� �േബര ഉേ�ശി� ഫലം െലഭിചി�േ�ാ  ; പലിശ�ാ� ��ത പ�തി അ�ിമറിചി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓ�േറഷ�  �േബര �കാരം രജി��  െച� േക�കളി�  എ��ി�� നിയമ നടപടിക�ം
ശി�ാനടപടിക�ം സംബ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

��മംഗലം േപാലീസ് േ�ഷ� െക�ിടം

2071. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മംഗലം േപാലീസ് േ�ഷന് േവ�ി�� െക�ിട�ിെ� നി��ാണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

സാ��ിക ത�ി� േക�ക�

2072. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�് നാളി�വെര സം�ാന�് എ� സാ��ിക ത�ി�
േക�ക� രജി�� െച�െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സാ��ിക ത�ി�േകസി� ആെക എ� �തിക�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ േകസി�ം എ� �പ�െട ത�ി�ാണ് നട�ിയെത�ം ആെക എ� േകാടി �പ�െട
ത�ി�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി��് �േത�ക പാേ��ക�

2073. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി��െട �േത�കസാഹചര�ം കണ�ിെല��് ആഭ��ര വ��് ഏെത�ാം �േത�ക
പാേ��കളാണ് അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) ��ത പാേ�ജ് �കാരം ജി��് അ�വദി�െ�� �േത�ക ആ��ല��� എെ�ാെ�യാണ് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ� ജി�കെള അേപ�ി�് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� േപാലീസ് േസനയി�ം അ�വദി�� േപാലീസ്
വാഹന�ളി�ം വ��നവ് ഉേ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

െവ�ാറ�ട് േപാലീസ് സബ് ഇ�െ��� �ീ. റിയാസ് രാജിെനതിെര�� നടപടി

2074. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള �വാസി സംഘം സം�ാന എ�ിക��ീവ് അംഗ�ം തി�വന��രം ജി�ാ െസ��റി�മായ
സജീവ് ൈത�ാടിെ� വീട് അന�ായമായി ആ�മി� െവ�ാറ�ട് േപാലീസ് സബ് ഇ�െ��� �ീ.
റിയാസ് രാജിെനതിെര വ��തല നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) അ�� രാ�ിയി�  വീ�ക�  െറ�ഡ് നട��തിന് ബ�.  ��ീം േകാടതി നി�േ�ശി�ി�ളള
നടപടി�മ�� ��ത ഉേദ�ാഗ�� പാലി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േപാലീസ് ച����് വി��മായി  ,  �തികാര മേനാഭാവേ�ാെട പൗര�ാേരാട് െപ�മാ��
ഇ�രം ഉേദ�ാഗ�െര മാ�കാപരമായി ശി�ി��തിന് ആഭ��ര വ��് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

�ഡ�് േപാലീസ് �ണി�് ആരംഭി��തി�� നടപടി

2075. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിണറായി എ.െക.ജി െമേ�ാറിയ� ഗവ.  ഹയ� െസ��റി �ളി� �ഡ�് േപാലീസ് �ണി�്
ആരംഭി��തിന് േവ�ി�ളള െ�ാേ�ാസ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

ഡി��ീവ് ഏജ�സിക�

2076. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� ഡി��ീവ് ഏജ�സിക� �വ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
എ� �ാപന��; എവിെടെയ�ാം �വ��ി�� എ�ാണ് കെ��ിയി��ത്;

(ബി) എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ��ത �ാപന�� നട��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാപന��  നട��വരി�  റി�േയ�ഡ് േപാലീസ് ഓഫീസ�മാേരാ,  സ��ീസി��
േപാലീ�കാേരാ ഉ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �ാപന���് നിയമ സാ�ത�േ�ാെയ�ം �ാപന�� ആരംഭി��തിന് എൻ. ഒ .

സി . ന���േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ?

അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ���ത��ളി�� പ�്

T 2077.�ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട എ�ം വ��ി�വ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കവ��,  പിടി�പറി,  െകാലപാതകം  ,  മാനഭംഗം എ�ീ േക�കളി�  ഇവ൪�� പ�്
നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െവ�് വിശദമാ�േമാ?

എ�വ�ിയിെല അഷറഫ് വധം, കായേലാട് േബ�റി ആ�മണം

2078. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�വ�ിയിെല അഷറഫ് വധം,  കായേലാട് േബ�റി ആ�മണേകസ് എ�ിവയി�
ആെരാെ�യായി�� �തികെള�് �േത�കമായി വിശദമാ�ാേമാ;

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/unStarQstnBk...

65 of 100 Saturday 28 November 2015 07:59 PM



(ബി) ��ത �തിക�െട േപരി� ക�� ജി�യിെല ഏെത�ാം േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� എ�െയാെ�
േക�ക� ഉെ��ം അവ�െട വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �തിക�െട േപരി�  േകാടതി അറ�് വാറ�് ഉ�രവായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ�
േക�കളിലാെണ� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ��ത �തിക�െട േപരി�  ��ാ ആ�് �കാരം േക�് നിലവി�േ�ാ;  ഇതിെ� വിശദാംശം
വ��മാ�ാേമാ?

േഗാ�വ�� േകാളനിക� േക�ീകരി�� തീ�വാദ �വ��നം

2079. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല േഗാ�വ�� േകാളനിക�  േക�ീകരി�� തീ�വാദ സംഘടന �വ��ന�മായി
ബ�െ��് എെത�ാം േകാളനികളി�  നി�ം ഏെത�ാം തീ�വാദ സംഘടനാ �വ��കെര
ക� ഡിയിെല��ി��് ; എ� േപെര ക�ഡിയിെല��ി��് ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) എെ��ാം േക�കളാണ് ഇവ�െ�തിെര �മ�ിയി��ത് ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� േകസേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ�� േപാലീസിെ� �വ��ന��  ഏേകാപി�ി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ?

അപകട�ളി� െപ��വ��് അടിയ�ര ചികി�

2080. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അപകട�ളി�  െപ��വെര എ��ം േവഗ�ി�  ആ�പ�ികളി�  എ�ി��െ��്
ഉറ�വ��ാ� സ��ാ� തല�ി� സ�ീകരി�ി�ളള ��ക�ത� നടപടികെള�റി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അപകട�ിനിരയാ��വ��് അടിയ�ര ചികി� ലഭ�മാ�ാ�  സ��ാ�/ സ�കാര�
ആ�പ�ിക��് എെ��ി�ം �േത�ക നി�േ�ശ��  ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അപകട�ിനിരയാ��വെര ആ�പ�ിയിെല�ി��വ��് ��ി���ാ�ാെത
അപകടെ��റി�ളള വ�താ േശഖരണ�ി�ം �ട� നടപടിക��ം ഇേ�ാ� അ�വ��ി�വ��
രീതി എ�ാെണ�ം ഇതിന് എെ��ി�ം പരി�രണം പരിഗണനയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ?

മയ�മ��് മാഫിയെയ അമ�� െച��തിന് പ�തി

2081. �ീ.െക.�രളീധര�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മയ�മ��് മാഫിയെയ അമ�� െച��തിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���� േനടിെയ��വാ� േവ�ിയാണ് ��ത പ�തി ആവി�രി�ി��ത്;
(സി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

മയ�മ��് വ�ാപനം തട��തിന് െ�ഷ�� ൈ�വ്

2082. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, വി.പി.സജീ��
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മയ�മ��് വ�ാപനം തട��തിന് െ�ഷ�� ൈ�വ് പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

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

വ��മാ�േമാ?

അ�ല�രയി� സി.പി.എം �വ��കെര ആ�മി� സംഭവം

2083. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര േപാലീസ് േ�ഷ� പരിധിയി� ഉ��� പ�ായ�ിെല അ�ല�രയി� സി.പി.എം
�വ��കെര ആ�മി� സംഭവ�ളി� എ� േക�ക� രജി�� െച�; അവ�െട വിശദാംശ��ം
രജി�� െച� വ��ക�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക�കളിെല �തിക�െട രാ�ീയ പ�ാ�ലം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േക�കളി� അറ�് െച�െ��വ�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

�ീക��ം ��ിക��െമതിെര�� അതി�മം

2084. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം സം�ാന�് �ീക��ം ��ിക��െമതിെര
നട� അതി�മ�ളി� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്. ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം േക�കളി�െ�� എ�േപെര ശി�ി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) �ീക��ം ��ിക��െമതിെര വ��ി� വ�� അതി�മ��  തട��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

���ത��ളിെല ഇരക��് ന�പരിഹാരം

2085. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, �ഡി �യിസ്
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ���ത��ളിെല ഇരക��് ന�പരിഹാരം ന���തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

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

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

���ത��ളി� സം�ാന�ിെ� �ാനം

2086. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ� ൈ�ം െറേ�ാ�സ് ബ�േറാ�െട ഏ��ം �തിയ റിേ�ാ��ക� �കാരം െകാലപാതകം,
ബലാ�സംഗം,  �ീകെള ത�ിെ�ാ�േപാക�, �ീക�െ�തിരായ ൈലംഗിക പീഡനം,
െപ���ികെള ത�ിെ�ാ�േപാക�, �ീകെള േമാശമായി ചി�ീകരി�ൽ �ട�ിയ ���ത��ളി�
േകരളം രാജ��് എ�ാം �ാന�ാെണ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2015- � േകരള�ി� എ� െകാലപാതകേ��ക� രജി�� െച�;

(സി) 2015 -� േകരള�ി� എ� ബലാ�സംഗേ��ക� രജി�� െച�;

(ഡി) 2015  -�  േകരള�ി�  �ീകെള ത�ിെകാ�േപായ�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�  രജി��
െച�;

(ഇ) 2015- � േകരള�ി� �ീക�െ�തിരായ ൈലംഗിക പീഡനേക�ക� എ�െയ�ം രജി�� െച�;

(എഫ്) 2015  -�  േകരള�ി�  െപ���ികെള ത�ിെ�ാ� േപായ�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�
രജി�� െച�;

(ജി) 2015- � േകരള�ി� എ� ൈസബ� ���ത��� രജി�� െച�?

അന�സം�ാനെതാഴിലാളിക�മായി ബ�െ�� േക�ക�

2087. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാനെതാഴിലാളിക�മായി ബ�െ�� ���ത��െള സംബ�ി� എ�ത േക�ക� ഇൗ
സ��ാരിെ�റ കാല�് രജി��  െച�െ��ി�െ��് വാ�ഷികാടി�ാന�ി�  ജി� തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ ?

അ�ിശമനേസനയിെല �ബ ��� വിദ� സംഘം

2088. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അ�ിശമനേസനയിെല �ബ ��� വിദ� സംഘ�ി� എ� അംഗ���്  ;
ഇവ� നാളി�വെര എ� ഓ�േറഷ�കളി� പെ���ി��് ;

(ബി) അ�ിശമന േസനയിെല ���  വിദ��െട �േത�ക ടീമായ �ബ വിഭാഗ�ിെല അംഗ���്
േസനയിെല സമാന ത�ികയി��വേര�ാ�  സാ��ിക ആ��ല�ം ഒ�ം ന���ി�ാെയ�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) �േത�ക ൈവദ��ം േനടിയി��വ�ം അത��ം അപകടകരമായ േജാലിയി� ഏ�െ��ക�ം െച��
ഇവ��് േസനയിെല സമാന ത�ികയി��വ��് ന��� േവതനം തെ� ന���ത്
അനീതിയേ� ;

(ഡി) ��ത വിഭാഗ�ിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� സാ��ിക ആ��ല��� ന���തിന് �തിയ
ശ�ള പരി�രണ റിേ�ാ��ി�  �പാ�ശ�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  ആയത് അ�വദി�് ന���തിന്
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�േത�ക തീ�മാനം ൈകെ�ാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

(ഇ) ��ത വിഭാഗ�ിന് മ�് അംഗ�െളേ�ാെല സാ��ിക ആ��ല��ം ലഭി�ാ�ത് �ബ ടീം
അംഗ��െട മേനാവീര�ം െക����ം ഇതിേല�� താ�പര�ം �റ��താെണ��� കാര�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(എഫ്) വളെരേയെറ ആഴ�� ജലാശയ�ളി�ം ഡാ�ക�െട അടി��ി�ം ��� നടേ��ിവ�� ��ത
ടീം അംഗ���് ��തരമായ ആേരാഗ� ����  ഉ�ാകാ�  ഇട�െ�� വ�ത
��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

അ�ി �ര�ാ വ��ിെ� എ�.ഒ.സി

2089. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ി �ര�ാ വ��ിെ� എ�.ഒ.സി ലഭി�ാ���ലം പണി ���ിയാ�ിയ �ാ�കളി�
ഉപേഭാ�ാ���് താമസം �ട�ാ� കഴിയാതിരി�� �ിതിവിേശഷം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� എ�.ഒ.സി�ാ�� എ� അേപ�ക� െപ�ിംഗിലാണ്;
(സി) തി�വന��ര�� എ� �ാ�ക�െട അേപ�യാണ് െപ�ിം��ത്;  അവ ഏെത�ാമാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) 2015 മാ��ി�േശഷം എ�.ഒ.സി �ായി�� ഏെത�ാം �ാ�ക�െട അേപ� നിരസി�;

(ഇ) വീടിനായി പണം �ട�ി കാ�ിരി�� ഉപേഭാ�ാ��  വ�ി�െ�ടാതിരി�ാ�ം അവ��്
അിടയ�ിരമായി വീ�ക�  ലഭ�മാ��തി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

അ�ി �ര�ാ സംവിധാന�ളി�ാ� �ാ�് സ��യ��

2090. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ി �ര�ാ സംവിധാന�ളി�ാ�  77  വ�കിട �ാ�് സ��യ���് ��  ഫയ�  േഫാ�്
േമധാവി േനാ�ീസ് ന�കിയി��േവാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� �ാ�് സ��യ���ാണ് േനാ�ീസ് ന�കിയെത�ം ആ�െട
ഉടമ�തയിലാണ് ��ത സ��യ�െള�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േനാ�ീസ് ശരിെവ�െകാ�് ഇേ�ാഴെ� ഫയ�േഫാ�് േമധാവി റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ാ�ക��് അ�ി�ര�ാ സംവിധാന�ളി�ാ�തിന് േനാ�ീസ് ന�കിയതാണ് �� ഫയ� േഫാ�്
േമധാവിെയ ത��ാന� നി�് െപെ��് മാ�ാ�  ഇടയാ�ിയെത� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) േനാ�ീസ് ശരിവ�െ��ി�െ��കി� �ലംമാ� ഉ�രവ് �ന:പരിേശാധി�േമാ?

അ�� ഫയ� േ�ഷ�

2091. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  ഫയ�  േ�ഷ�  നി��ി��തിന് ആഭ��ര,  വ�വസായ വ��് മ�ിമാ�െട�ം അ��
എം.എ�.എ �േട�ം സാ�ി���ി� തീ�മാനി�ത് എ�ാണ്;
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(ബി) ഇതിേല�ായി ഇ�ഡ�ിയ�  ഡി�ാ��്െമ�ിെ� �ലം അ�വദി�് ന���തിനായി ഫയ�
ഡി�ാ��്െമ�് ആല�ഴ വ�വസായ േക�ം മാേനജ�േ�ാ,  വ�വസായ വ��് ഡയറ��േ�ാ
അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ ;

(സി) മ�ിമാ�േട�ം എം.എ�.എ �േട�ം വ�വസായ,  ആഭ��ര െസ��റിമാ�േട�ം സാ�ി���ി�
തീ�മാനം എ��ി�ം ഫയ�  &  െറ�� ഡി�ാ��്െമ�് അേപ� ന���തി�  കാലതാമസം
വ��ിയി�േ�ാ ; എ�ി� കാരണെമ�് ;

(ഡി) ��ത െക�ിടം നി��ി� ന���തിന് അ��  ഇ�ഡ�ിയ�  എേ��് അേസാസിേയഷന്
സ�തമാെണ�് അറിയി�ി�ം �ലം ഫയ�  ഡി�ാ��്െമ�ിെ� അധീനതയിലാ�ിയാ�  മാ�േമ
നി��ാണ ���ിക�  ആരംഭി�ാനാ� എ�ത് മന�ിലാ�ി ��ത �ലം ലഭ�മാ�ി ഫയ�
േ�ഷ� നി��ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

അ�മാലി അ�ിര�ാ നിലയ�ിെ� േശാചനീയാവ�

2092. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലിയിെല അ�ിര�ാ നിലയ�ിെല േപാരാ���ം േശാചനീയാവ��ം
��യി�െ���ിയി�ം അത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�മാലി അ�ിര�ാ നിലയ�ിെല േപാരാ�ക�  എ�േ��് പരിഹരി�ാ�  സാധി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

അ�ിശമന ര�ാ �വ��ന���� ഉപകരണ��െട േപാരാ�ക�

2093. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ിശമന ര�ാ�വ��ന���ാ�� ഉപകരണ��െട േപാരാ�ക�  പരിഹരി�ണെമ�ം
��ത�  െമ�െ�� ഉപകരണ��ം അവ വിനിേയാഗി��തി�� പരിശീലന�ം ജീവന�ാ��്
ന�കണെമ�ം ആവശ�െ��് ഔേദ�ാഗിക തല�ി� എ� പരാതിക� ലഭി� ; ഇവ പരിഹരി�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േച��ല ഫയ�  േ�ഷനിെല ഉപകരണ��െട േപാരാ��ം വാഹന��െട ഇ�ാ��ം
പരിഹരി�ണെമ�ാവശ�െ��് ന�കിയ പരാതി പരിഹരി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?എ�ി�
എ�െകാ�ാെണ�് പറയാേമാ, ഇവി�െ� േപാരാ�ക� അടിയ�രമായി പരിഹരി�വാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

അ�ിശമന േസനയിെല പഴ��� വാഹന��

2094. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ിശമന േസനയി�  പ�് വ�ഷ�ി�  ��ത�  പഴ��� വാഹന��  ഉേ�ാ;  എ�ി�
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഏഴ് വ�ഷ�ി�  ��ത�  പഴ��� വാഹന���് പകരം �തിയ വാഹന��  ��്
വ�ഷ�ിനകം വാ�െമ� 2012-13 ബ�ജ�ിെല �ഖ�ാപനം നട�ിലായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) 2012-13െല ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�ി�� ൈ�ലി�് പ�തി,  നഗര അ�ി �ര�ാ പ�തി ഇവ
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) 2012-13 െല ബ�ജ�ി� അ�ിശമന േസനാവ��ിെല വിവിധ പ�തിക��ായി വകയി��െ��
�ക എ�െയ�ം ഓേരാ�ി�ം അ�വദി�െ�� �ക എ�െയ�ം പി�വലി�ാെത അവേശഷി� �ക
എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ ?

മ�ടയി� അ�ിശമന �ണി�്

2095. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട മ�ല�ി� ഒ� അ�ിശമന �ണി�് ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അവിെട അ�ിശമന �ണി�് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഫയ�േഫാ�് വിഭാഗ�ിെ� ആ�നീകവ��രണം

2096. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, പി.തിേലാ�മ�
,, െക.രാ�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ിശമന േസന�് ആ�നിക ഉപകരണ��  വാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
എ�േകാടി �പ�െട എെ��ാം ഉപകരണ��  വാ��തിനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ദഗതിയി�  തീപിടി�ം തട��തി�� �തിയ ഉപകരണ��  വാ��തി�� �പാ�ശക�
സമ��ി�ത് എ�ാണ്;  ��ത �പാ�ശകളിേ��  എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്
വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഫയ�േഫാ�് വിഭാഗെ� ആ�നികവ��രി��തിന് എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

പഴയ�ാടിയി� ഫയ� േ�ഷ�

2097. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല പഴയ�ാടിയി�  ഫയ�  േ�ഷ�  �ാപി��തിന് മാടായി�ാവിെല
േദവസ�ം �മിയി�  നി�്  50  െസ�് �ലം അ�വദി�ണെമ� ആവശ��ി�േമ�  നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) മലബാ� േദവസ�ം േബാ��മായി ബ�െ��് �ലം ലഭ�മാ�ി ഫയ�േ�ഷ� അ�വദി�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െകാേ�ാ�ിയി� �തിയ ഫയ�േ�ഷ�

2098. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ ഫയ� േ�ഷ�ക� �ാപി��തിന് �േയാറി�ി ലി�ി�� �ല�ളി�, അവ �ട�ാ�
തേ�ശ �ാപന�� എെ��ാം സൗകര��� െച�് െകാ��ണെമ�് വിശമദമാ�േമാ;
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(ബി) െകാേ�ാ�ിയിെല നി��ി� ഫയ�  േ�ഷ�  �ാപി��തിന് േവ�ി ഇതിനകം എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

ൈമേ�ാ െ�ഡി�് വാ�ാ ��പേയാഗ ത�ി�്

2099. �ീ.എസ്.ശർ�
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

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

(എ) ൈമേ�ാ െ�ഡി�് വാ�ാ ��പേയാഗ ത�ി�് സംബ�ി�് ലഭ�മായ പരാതിക�െട െപാ�സ�ഭാവം
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പരാതികളി�  ആ�െ�ാെ�െയെതിെരയാണ് ഇ� വെര �ിമിന�  േക�ക�  രജി��
െച�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി� ൈ�ം�ാ�ിെ�േയാ വിജില�സിെ�േയാ അേന�ഷണ�� നട��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

അഴിമതി നി��ാ��ന�ിനാ�� നടപടിക�

2100. �ീ.പി.�ീരാമ���
,, വി.െച�ാമരാ��
,, രാ� എ�ഹാം
,, �ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� എ�ാ തല�ളി�ം അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�ം വ��ി�ിരി��താ��
റിേ�ാർ�കൾ ��യി�െപ�ി�േ�ാ; കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) അഴിമതി നി��ാ��ന�ി�ം അഴിമതി�ാ�െ�തിെര�ം മാ�കാപരമായ നടപടിക�
സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) അഴിമതി നിയ�ി�ാ�ളള സംവിധാനം നി���ം നീതി����മായി �വ��ി�ി�വാ�
കഴി��േ�ാ ;ഇെ��ിൽ എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അഴിമതി ആേരാപണ��  ശരിെവ�� നിലയി�ളള െതളി�ക�  വിജില�സ്
അവഗണി��താ�ളള ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

ബാ�േകാഴ േകസി� ൈഹേ�ാടതി പരാമ�ശം

2101. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േകാഴ േകസി� ൈഹേ�ാടതി സ��ാരിെനതിെര നട�ിയ പരാമ�ശ�� എ�െനയാണ്
വിലയി���ത്;

(ബി) ൈഹേ�ാടതി�െട വിവിധ ബ�ക�  �ട��യായി സ��ാ�  വി�ക�  ��ി�ാ�ിയി�ം എ�
നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�ത് ;

(സി) വിജില�സ് ഡയറ��  �ാന� നി�് രാജിവ� വി�സ�് എം.  േപാളിന് �തിയ പദവിക�
ന�കിയി�േ�ാ ?
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ബാ�േകാഴ ആേരാപണ��

2102. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

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

(എ) എൈ�സ് വ��് മ�ിെ�തിെര വിജില�സ് ആ�് ആ�ി കറ�ഷ� ബ�േറാ�െട ത�രിതാേന�ഷണം
നട��േെ�ാ;

(ബി) ത�രിതാേന�ഷ�ണം നട��ത് ആ�െട േന�ത��ിലാെണ�ം അേന�ഷണ സംഘ�ി�
ആെര�ാ�െ��ം അേന�ഷണം ആരംഭി�ത് എ�് �തലാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി ആെരെയ�ാം േചാദ�ം െച�ക��ായി;  എെ��ാം േരഖക�
ക�ഡിയി�  എ��  ;  ആെരെയ�ാം അറ� െച�ക��ായി;  ൈക�ലി വാ�ിയതായി
ആേരാപി�െ�� മ�ി�െട ആഫീസ് നിലെകാ�� �ലെ� ഓഫീസിെല ക�ാമറ�ശ���
േശഖരി�ക��ാേയാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈക�ലി ന�കാ�  ഒ�മി�് േപായതാതായി െമാഴി ന�കിയവ�െട െമാൈബ�  േഫാ�ക�െട
അ�െ� െലാേ�ഷ�  പരിേശാധി�ക��ാേയാ;  �ീ.ബി�രേമ�ം ബാ�േഹാ��
അേസാസിേയഷ�  ഭാരവാഹിക�ം ഹാജരാ�ിയ ശ�േരഖക�  പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

ബാ�ടമക�െട അേസാസിേയഷെ� രഹസ� കണ���ക� കെ��ി പരിേശാധി���ാേയാ;

നിയേമാപേദശം േതടിയ േക�ക�

2103. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14, 2014-15, 2015-16 സാ��ിക വ�ഷ�ി� വിജില�സ് വ��് നിയേമാപേദശം േതടിയ
േക�ക� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒാേരാ േകസി�ം നിയേമാപേദശം ന�കിയത് ആെരാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത േക�കളി� ഈ വകയി� ഉ�ായ സാ��ിക െചലവ് േകസ് തിരി�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത േക�കളി� ഏെതാെ� േക�കളാണ് നിയേമാപേദശം ലഭി� േശഷം അവസാനി�ി�ി��ത്
എ�് വ��മാ�േമാ ?

ജയി� വ��ിനാ�� പ�തിക�

2104. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2013-14  വ�ഷ�ിെല ബ�ജ�ി�  ജയി�  വ��ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്
�ഖ�ാപി�ി��ത്;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�മായി ��ത ബ�ജ�ി� വകയി��െ�� �ക എ�; അ�വദി�െ�� �ക എ�;

അവേശഷി� �ക എ�; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത വ�ഷം ���ിയാ�ാേനാ ല���ിെല�ാ�  കഴിയാ�േതാ ആയ പ�തിക�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ട��� ബ�ജ�കളി�  ഇവ�ായി �ക വകയി��ക�ം അ�വദി�ക�ം െച�ി�േ�ാ;
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വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 2013-14-� �ഖ�ാപി�് ഇനി�ം ല���ിെല�ാ� കഴിയാ� പ�തിക�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ജയി�കളിെല ഭേ���പാദന �ണി�ക�

2105. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, പി.എ.മാധവ�
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജയി�കളി� ഭേ���പാദന �ണി�ക�ം സംര� സംരഭ�ം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� വഴി എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;  ആയതിേല�്എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

തട�കാ��് ന��� േവതനം

2106. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളിെല തട�കാ��് ജയിയി�ളളിെല േജാലി�് ന��� ഒ� ദിവസെ�
േവതനം എ� �പയാണ്; ഇത് ഏ��ം ഒ�വി� പരി�രി�െത�ാണ്;

(ബി) തട�കാ��് ജയിലി�ളളിെല എ�ാ�രം േജാലിക��ം �ല�േവതനമാേണാ ന�കിവ��ത്;
അെ��ി� ഇത് ന���തിെ� മാനദ�െമ�ാണ് ;

(സി) ശി�ാ കാലാവധി� േശഷം �റ�വ�� തട�കാ��് ജീവിതം �േ�ാ�് െകാ�േപാ�വാ�
വളെരേയെറ �യാസ��  അ�ഭവി�േ��ി വ��െ�� കാര�ം സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ര�ാർ�് ജീവിതം �േ�ാ�് െകാ�േപാ��തിന് സഹായകരമായ തര�ി�ളള േവതനം
ജയി�കളിെല േജാലി�് ലഭി�േ��താെണ�് സ��ാ�  ക���ിേ�;  എ�ി�  ഈ േവതനം
പരി�രി�� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ?

െബ��- ക��� േറാഡിെ� േശാച�ാവ�

2107. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��രി�� മ�ല�ിെല െബ�� അ�രേ�രി വനേമഖലയി�െട കട�്
േപാ�� െബ��- ക���  േഫാറ�് േറാഡിെ� േശാച�ാവ� പരിഹരി�ാ�  എെ��ി�ം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വന �മി�െട ��പേയാഗം

2108. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� േനാ��് ഡിവിഷ�കീഴി� കാ�ഷികാവശ��ി� െെകമാറിയ �മി നി�ിത ഉേ�ശ��ി�
നി�ം മാ�ി ഉപേയാഗി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ ; എ�ി� ��ത നിയമലംഘന��െ�തിെര
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വനംവ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത ഡിവിഷ�കീഴി�  കാ�ഷികാവശ��ി� െെകമാറിയ �മിയിേലാ വന �മിേയാട് േച�േ�ാ
ക�ാറിക� �വ��ി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;എ�ി� ഇതിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ;

(സി) കാ�ഷികാവശ��ിനായി െെകമാറിയ �മി എ� െഹ��  ആെണ�ം ��ത �മി നി�ിത
ആവശ��ിന് തെ�യാേണാ ഉപേയാഗെ����െത�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) വനംവ��് െെകമാറിയ �മിയി�  ക�ാറിക�  �വ��ി�വാ�  റവന� വ��് അ�മതി
ന�കിയി�േ�ാ എ�ം ഇത് നിയമവിേധയമാേണാ എ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) വനം വ��് കാ�ഷികാവശ��ി� ന�ിയ �മി നിയമ വി��മായി ഉപേയാഗി�ി�െ��ി�  അത്
തിരിെ���ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

തടി വ�വസായം

2109. �ീ.�ി.�. ��വിള
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരവ�വസായം പരിേപാഷി�ി��തിന് വനം വ��് എെ��ി�ം നടപടി ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

(ബി) �സ�ത രംഗെ� �തിസ�ിക� എെ��ാെമ�ം അവ എ�െന പരിഹരി�ാ� കഴി�െമ�ം
വിശദമാ�േമാ ;

(സി) തടി വ�വസായ�ി�ളള ൈലസ�സിംഗ്,  ����  എ�ിവ സംബ�ി�് നട�ിലാ�ിയ
പരി�ാര�� എെ��ാം ?

വനം-വന�ജീവി സംര�ണ �വ��ന���ായി അ�വദി� �ക

2110. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13-െല സം�ാന ബജ�ി�  വനം-വന�ജീവി സംര�ണ �വ��ന���ായി എ� �ക
വകയി��ിയി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� �ക ഇ�വെര അ�വദി�െ��;  എ� �ക ഇനി�ം പി�വലി�ാെത �ഷറിയി�
അവേശഷി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ക വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� പ�തികളി� ല���ിെല�ാ� കഴിയാ�വ
ഏെത�ാം; വ��മാ�ാേമാ?

വീട് നി��ാണ�ിന് തടി ലഭ�മാ��

2111. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വീട് നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ തടി വനംവ��ി�  നി�ം ന���തി�� വ�വ�കളി�
ഏെ��ി�ം മാ�ം വ�ി�േ�ാ;  ഇ�രം വ�വ�ക�  �ലം �ഹനി��ാണ�മായി ബ�െ��വ�
േനരി�� തട�ം പരിഹരി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?
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ക�ഷക �മി ഏെ����

2112. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന �മിേയാട് േച�� കിട�� ക�ഷക �മി വനം വ��് ഏെ���ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ക�ഷകരി� നി�ം അേപ�ക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത അേപ�യി�േ��  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്
വ��മാ�േമാ?

ഗാ�ി �തി വനം പ�തി

2113. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗാ�ി �തി വനം  ,വിവിധ ഇേ�ാ �റിസം പ�തിക�  ,േകാ�രിേല�ം കാ�കാേ��ം ആന
സംര�ണ േക���  എ�ിവ�േ�ാേരാ�ി�ം  2012-13  െല ബ�ജ�ി�  എ� �ക വീതം
വകയി��ിയി��;  എ� �ക വീതം അ�വദി�െ��;  എ� �ക വീതം പി�വലി�ാെത
അവേശഷി��; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �ട��� ബ�ജ�കളി�  ��ത പ�തിക��ായി �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
ഓേരാ�ി�ം വകയി��ിയ �ക എ�;  അ�വദി�െ�� �ക എ�;  അതി�  പി�വലി�ാെത
അവേശഷി�� �ക എ�; വ��മാ�േമാ ?

െതേ� ഇ��� വനം വ��് മ�ിമാ�െട സേ�ളനം

2114. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതേ� ഇ��� വനം വ��് മ�ിമാ�െട സേ�ളന�ി�� �ക അ�വദി�െകാ�് ഭരണാ�മതി
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സേ�ളന�ിന് എ� �ക െചലവഴി�ി��്; ഇനംതിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സേ�ളന�ിന് ഉപഹാര��  വാ��തിനായി എ� �ക െചലവഴി�ി��്;  ഇതി�
വിതരണം െച�ാ� ഉപഹാര�� എ� എ�ം ഉെ��ം അവ എ� െച�െത�ം വ��മാ�േമാ?

ഈ�� മി�കേളാട�ബ�ി�് ഫ�ണി�� നി��ാണ �ണി�ക�

2115. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരം ഈ�� മി�കേളാട�ബ�ി�് ഫ�ണി�� നി��ാണ �ണി�ക� ആരംഭി��തിന് നിലവി�
നിയ�ണ��േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��തായി ഫ�ണി��  നി��ാണ �ണി�ക� ആരംഭി��തിന് എ�.ഒ.സി ന���േ�ാ  ;  ഇവ
ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) നിലവി�� ഈ�� മി�കേളാട�ബ�ി�് ഫ�ണി��  �ണി�ക�  ആരംഭി�ാ�  അ�മതി
ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ� വിശദമാ�േമാ?
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വന�മി�െട പരിപാലനം

2116. �ീ.എം.ഉ��
,, പി.െക.ബഷീ�
,, എ�. ഷം��ീ�
,, െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�െ� വന�മി�െട പരിപാലനം സ�കാര� േമഖല�് ൈകമാറാ�ളള േക� സ��ാരിെ�
മാ��േരഖ ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി�� നിലപാട് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നിലപാടിന് അടി�ാനമായ കാരണ�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

വന�മിയിെല കേ����

2117. �ീ.എം.എ.േബബി
,, െക.െക.നാരായണ�
,, രാ� എ�ഹാം
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�മിയിെല കേ����  സംബ�ി�് ൈഹേ�ാടതി ഡിവിഷ�  െബ�ിെ� ഒ�വിലെ� വിധി
��ാവം ��യിൽെപ�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത വിധിെയ �ട��് സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;
(സി) എ� െഹ�റിലധികം വന �മി ൈകേ�റിയതായി�ാണ് േകാടതിെയ അറിയി�ി��ത്;  േകാടതി�്

ന�കിയ ഉറ�് അ�സരി�് എ� െഹ�� �മി തിരി� പിടി�ക��ായി; ഇ� സംബ�ി�് നിലവി�
സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ ?

ബ�ജ�ി� വനം വ��ിെ� അധീനതയി� ല��മി�ി�� പ�തിക�

2118. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ� അധീനതയി�� േദശീയ ഉദ�ാന��, വന�ജീവി സേ�ത��, അഗ��മല
പരി�ിതി പ�തി,  വാഗമ�ിെല ഓ��ിഡ് ഉദ�ാനം,  ��രിെല �േവാളജി��  പാ��്
ഇവ�േ�ാേരാ�ി�ം 2012-13 െല ബ�ജ�ി� എ� �ക വീതം വകയി��ിയി��;

(ബി) ഇതി�  എ� �ക ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി�െവ�ം എ� �ക അവേശഷി��െവ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവയി� ബ�ജ�ി� ല��മി�ി���ം ��ത വ�ഷം തെ� ���ിയാ�ാ� സാധി�ാ��മായ
പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ര വ�ഷ�ിന് േശഷ�ം ല��ം
���ിയാ�ാ� കഴിയാ�വ ഏെത�ാം;

(ഡി) വാഗമ�ി�  ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� ഓ��ിഡ് ഉദ�ാന�ം ��രിെല �േവാളജി��
പാ��ം വന�ജീവി സംര�ണ ഗേവഷണേക��ം  2012-13-�  തെ� ���ിയാ�ാ�
സാധി�ി�േ�ാ; നിലവി� ഇവ�െട �വ��നം ��ണേതാതി� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?
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മംഗളാേദവിയിെല ക�കി േ��ം

T 2119.�ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���മാ�ം േകരള�ി�ളളി�ളള�ം െപരിയാ�  ക�വാ സേ�ത�ി�ളളി�ളള�മായ
മംഗളാേദവിയിെല ക�കി േ���ിേല�് വ�ഷം ��വ� �േവശന�ിന് അ�മതി ന�കണെമ�
ആവശ��ിേ�� എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ഭാഗം തമിഴ് നാടിേ�താെണ�ളള അവകാശവാദം ഉ�യി�െ��ി�േ�ാ  ;  തമിഴ് നാടിെ�
��ത നീ�െ� െച���തി� സം�ാനെ� ബ�െ�� വ��ക� നി�ംഗത പാലി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി� ��ത കാര��ി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

പാ��രാ� ലംഘനം

2120. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��രാ�  ലംഘനം നട�ി വന�മി ൈകവശം വ�ിരി��വ�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

എ� ഏ�� �മിയാണ് ഇ�കാരം ൈകവശം വ�ിരി��ത്;
(ബി) ��ത വന �മിക�െട പാ� കാലാവധിക� എ�ാണ് അവസാനി�ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പാ� �ടിശിക വ��ിയി�� പാ�കരാ�കാ� ആെര�ാമാണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ
(ഡി) പാ��രാ�ലംഘന�ം,  പാ� �ടിശിക�ം വ��ിയവ�െ�തിെര വനം വ��് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;  ഏെത�ാം �മിയാണ് വനംവ��് ഏെ���ത്;
വിശദാംശ�� ന��േമാ?

(ഇ) കരാ�ലംഘനം നട�ിയ വന�മി ഏെ����തിന് േകാടതി�െട �േററ നിലവി�േ�ാ; ഏെത�ാം
�മി ഏെ����തിനാണ് േ� എ�റിയി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് വനം വ��ി� �മി വി�കി��തിന് നടപടി

2121. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര മ�ല�ി� നിര�രമായ വാഹന അപകട�� സംഭവി�� വാഴേ�ാട് ജം�ഷനിെല
െകാ�ം വളവ് ഒഴിവാ�വാനായി െപാ�മരാമ�് വ��ിന് വനംവ��ി�  നി�ം �റ� �മി
വി�കി��തി�� അേപ�യി�േമ� വനംവ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� അേപ� വനം വ��ിന് എേ�ാഴാണ് ലഭി�െത�ം അതി�േമ�  നടപടി
സ�ീകരി��തി�� തട��� ഏെത�ാമാെണ�ം പറയാേമാ ;

(സി) വനംവ��ി� നി�ം �മി വി�ന��വാ� സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

ച�നമര��െട േമാഷണം

2122. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന� നി�് ച�നമര��െട േമാഷണം നിയ�ി��തിനായി വനം വ��് സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം ��ത നടപടികൾ ഫല�ദമാേണാ എ�
പരിേശാധി��തി�� സംവിധാന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം മറ�� ച�ന ഡിവിഷനി� നി�ം �തി വ�ഷം
�റി�് മാ�െ�� ച�നമര��െട എ�ം,  ��് െച� ഒ.ആർ.  േക�ക�െട എ�ം,  ന�െ��
ച�ന�ിെ� ��ം,  ക�ഡിയിെല�� ച�ന�ിെ� ��ം,  അറ� െച� �തിക�െട എ�ം,
ചാ�� െച� േക�ക�െട എ�ം എ�ിവ �േത�കം ലഭ�മാ�േമാ?

വന��ഗ��െട ആ�മണം�ലം �ഷി നാശം

2123. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനാതി��ികളി� വന��ഗ��െട ആ�മണം �ല�� �ഷി നാശം ഉ��െട�� എ� േക�ക�
ഈ സ��ാരിെ� കാല�് രജി�� െച�ി��്; വ�ഷം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ആ�മണ��െട ഇരകളാ�� ക�ഷക��് ഇേ�ാ�  ലഭ�മാ�� ന�പരിഹാര�ക
വ��ി�ി�ാ�� നടപടി ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) മാ�-അനിമ� േകാ��ി�് നിയ�ി��തി�� എെ��ാം സംവിധാന�� നിലവി��്; ��ത
സംവിധാന�� കാര��മമായി �വ��ി��േ�ാ; എ�ി� ആയത് പരിേശാധി��തിന് എ�്
സൗകര�മാണ് വ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വന�േദശ�ളി� മാേവായി�ക�െട സാ�ി��ം

2124. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�േദശ�ളി�  മാേവായി�ക�െട സാ�ി���മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാരിെ� കാല�്
എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മാേവായി�് സാ�ി��ം തിരി�റി��തി�ം െച���തി�മായി വ��് എെ�ാെ�
സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മാേവായി�കെള േനരി��തിനായി വനംവ��് ഉേദ�ാഗ���് ആ�നിക ആ�ധ��ം
പരിശീലന�ം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ?

ക���ാ�ക�െട സംര�ണം

2125. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സംര�ിത ക��  വന��െട വി�തി എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;  ജി�
തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ക���ാ�ക�െട സംര�ണ�ിന് വനം വ��് നട�ി വ�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�്
വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ക��  വന��െട സംര�ണ�ി�ളള വ��തല ഉേദ�ാഗ� വിന�ാസം സംബ�ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

2011-12 െല ബ�ജ�ി� വനം വ��ിനായി �ഖ�ാപി�െ�� പ�തിക�
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2126. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-12  െല സം�ാന ബ�ജ�ി�  വനം വ��ിനായി �ഖ�ാപി�െ�� പ�തികളി�  ആ
സാ��ിക വ�ഷം തെ� ���ീകരി�ാേനാ ല���ിെല�ാേനാ കഴിയാ� പ�തിക�
ഏെത�ാം;

(ബി) ��ത പ�തിക�േ�ാേരാ�ി�മായി ബ�ജ�ി�  വകയി��െ�� �ക ��വ�
അ�വദി�െ��ി�േ�ാ;  അ�വദി�െ�� �ക പി�വലി�ാെത അവേശഷി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിക��ായി �ട��� ബ�ജ�കളി� �ക വകയി��െ��വ ഏെത�ാമായി��;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവയി�  നാലരവ�ഷ�ിന് േശഷ�ം ല��ം കാണാേനാ ���ീകരി�ാേനാ സാധി�ാ�
ഏെത�ാം പ�തിക�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

2013-14 െല സം�ാന ബ�ജ�ിെല വനം വ��ിെ� പ�തി വിഹിതം

2127. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14 െല സം�ാന ബ�ജ�ി� വനം വ��ിെ� പ�തി വിഹിതം എ� ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  ഓേരാ പ�തി�മായി അ�വദി� �ക എ�െയ�ം പി�വലി�ാെത
�ഷറിയി� അവേശഷി�� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വ�ഷം ���ിയാകാ� പ�തിക��് �ട��� ബ�ജ�കളി� വകയി��െ�� �ക
എ� വീതം  ;  അ�വദി��� �ക എ� വീതം;  പി�വലി�ാെത അവേശഷി� �ക എ� വീതം;
വ�കതമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇ� വെര�ം ���മാ�ം നട�ിലാ�ാ� കഴിയാ� പ�തിക�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ?

നാ�ാനക�െട പരിപാലനം

2128. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ാനക�െട പരിപാലന�ിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��െത�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) േകരളാ എലിഫ�റ് െവ�െഫയ�  േബാ�ഡ് �ാപി��തിനായി എെ��ി�ം നടപടിക�
നിലവി�േ�ാ ; ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ ;

(സി) ആനക�െട ചികി��ായി ���  െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ി ആരംഭി��തി�� നടപടിക�
നിലവി�േ�ാ ;

(ഡി) ഉ�വാേഘാഷ�ളി�  പെ���� ആനക��� രജിേ�ഷ�  നടപടികളി�  എെ��ി�ം
നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ ; എ�ി� വ��മാ�േമാ ?

കാലാവ� വ�തിയാനംപഠി�ാ� പ�തി

2129. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, എ.പി.അ����ി
,, വി.�ി.ബ�റാം
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,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാലാവ� വ�തിയാനം പഠി�ാ� എെ��ാം പ�തിക� ആവി�രി�ി��് ;
(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് പ�തി വഴി െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ?

പാരി�ിതിക ����

2130. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളം േനരി�� �ധാന പാരി�ിതിക ���� ഏെത�ാം ;
(ബി) പരി�ിതി സംര�ണം ല��മാ�ി �വ��ി�� എ� സ��ാ�  ഏജ�സിക�  ഉ�്  ;

വിശദമാ�േമാ ;

(സി) �ാ�ിക് റീെെസ�ിം�് സംബ�ി�് ��ത ഏജ�സിക�െട �വ��നം എെ��ാം ?

�ാ�ി�ം പാരി�ിതിക ����ം

2131. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവാരമി�ാ� �ാ�ിക് ഉ�പ���  �ചരി����ലം ജന����ാ�� ആേരാഗ�
����ം പരി�ിതി��ാ�� ��തരമായ ����ം പരിഹരി�വാ�  �ാ�ി�്
നിയ�ി��തിേനാ ഏെത�ി�ം തര�ി�� �ാ�ിക് ഉ�പ��� നിേരാധി��തിേനാ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ാ�ിക് ക�ാരി ബാ�ക� അട��� നിരവധി �ാ�ിക് ഉ�പ��� ��മായ �ത�ാഘാത�െള
� ണി�വ��െമ�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�കി�  എ��ം േവഗം �ാ�ിക് ഉ�പ��െള
നിയ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായിക നയ പരി�രണം

2132. �ീ.ടി.എ�. �താപ�
,, പാേലാട് രവി
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക നയം പരി�രി�ാ� എെ��ാം ക�� പ�തിക� ആവി�രി�ി��്
(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ��ശി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണ തല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

വ�തല ജമാ അ�് ഹയ�െസ��റി �ളിെല േ�ാ��സ് �ൗ�് നി��ാണം
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2133. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  മ�ല�ിെല വ�തല ജമാ അ�് ഹയ�െസ��റി �ളി�  ഒ� േ�ാ��സ് �ൗ�്
നി��ി�ണെമ�ാവശ�െ�� െകാ�് ബ�.േ�ാ��സ് വ��് മ�ി�ം േ�ാ��സ് കൗ�സിലി�ം
മ�ലം എം.എ�.എ.  നിേവദനം ന�കിയതിെ�റ അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ; നിരവധി കായിക താര���് �േയാജനകരമാ�� ��ത
�ൗ�ിെ�റ നി��ാണ ���ിക� ത�രിതെ����തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ൈ�ൽ പ�തി

2134. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക വ��ി� 2011-12 വ�ഷം ആരംഭി� ൈ�ൽ പ�തി നട�ിലാ��തിനായി നാളി�വെര
എ� �ക അ�വദി�ി��്;  ��ത പ�തി �കാരം ഏെ��� ���ിക�  ഏെതാെ�;

വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇ�കാര�� എ� പ�തിക�  ���ിയായി��്;  ഇനി എ�െയ�ം ���ിയാകാ��്;
വിശദമാ�േമാ; ���ിയാകാ�തിെ� കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി ഇേ�ാ�ം �ട��േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെല �തിയ ���ിക� ഏെതാെ�െയ�ം
അവ�് എ� �ക വീതം അ�വദി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

േദശീയ െഗയിംസ്

2135. �ീ.സി.െക.നാ�
�ീമതി.ജമീലാ �കാശം
�ീ.േജാസ് െത�യി�
,, മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസിെ� നട�ി�ിനായി നി��ി�െ��ി�� അടി�ാന സൗകര���
നിലനി���തി�ം സംര�ി��തി�ം േവ�ി എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്
ഏ�െ���ിയി��ത് ; വിശദാംശ�� ന��േമാ ?

േദശീയ െഗയിംസ് െചലവ്

2136. �ീമതി.െക.െക.ലതിക
�ീ.െജയിംസ് മാത�
,, െക. ദാസ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസ് നട�ി�മായി ബ�െ��് നട�ിയ െചല�ക�  ഓഡി�ിന്
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ ; റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ആെക െചല� വ� �ക�് ��വ�  പരിേശാധന നട�ാ�  ഓഡി�് വ��ിന് സാധി�ി�േ�ാ  ;

ഇെ��ി� കാരണെമ�് ; ഇനി പരിേശാധി�ാ�ളള �ക എ� ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആേഗാള െട��ക� സംബ�ി�് ഓഡി�് വ��് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;
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(ഡി) എ� ദിവസ�ിനകം പരിേശാധന ���ിയാ�െമ�ാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത്;  അത�സരി�്
���ിയാ�ാനാേയാ ; ഇെ��ി� കാരണെമ�് ; റിേ�ാ��് എേ�ാഴാണ് കി�ിയത് ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഇ) ഏെത�ി�ം മ�ര ഇന��െട �ാ��ിംഗ് േപായി�ിനായി സ�കാര� �മി സ��ാ�  െചലവി�
നിക�ിയതായി റിേ�ാ��ി� പരാമ�ശ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ;

(എഫ്) ഉ�ഘാടന-സമാപന ചട�ക�െട െചല�ക��ായി നി�യി�ി��തിേന�ാ�  ��ത�  �ക
െചലവായ� സംബ�ി� റിേ�ാ��ി� ��ി�ാണി�ി�ളളെത�ാണ് ;

(ജി) �ീ�ഫീ�ഡ് േ�ഡിയം നി��ാണ�ിനായി കാര�വ�ം �ണിേവ�ി�ി േ�ഡിയം ഏെ���േ�ാ�
�ണിേവ�ി�ി�മായി ഉ�ാ�ിയി�� വ�വ�ക� എെ�ാെ�യായി��  ;  ��ത വ�വ�ക�
�കാര�ളള �ക ലഭി�ി�ി� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ ; ��ത നടപടി സംബ�ി�് ഓഡി�് വ��ിെ� �തി�ല പരാമ�ശം
എ�ായി�� ?

കായിക വ��ിനായി �ഖ�ാപി�െ�� പ�തിക�

2137. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14 ബ�ജ�ി� കായിക വ��ിനായി �ഖ�ാപി�െ�� പ�തികളി� ഇ�വെര ���ിയാ�ാ�
സാധി�ാ� പ�തിക� ഏെത�ാം ;

(ബി) ��ത പ�തിക�േ�ാേരാ�ി�മായി  2013-14 � വകയി��െ�� �ക എ�  ;  അ�വദി�െ��
�ക എ� ; പി�വലി�ാെത അവേശഷി� �ക എ� ; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) �ട��� ബ�ജ�കളി� ��ത പ�തിക��ായി �ക വകയി��െ��ി�േ�ാ  ; എ�ി� എ�
വീതം  ;  അ�വദി�െ�� �ക എ� വീതം  ;  പി�വലി�ാെത �ഷറിയി�  അവേശഷി�� �ക
എ�വീതം ; വ��മാ�ാേമാ ?

�ീപാദം േ�ഡിയം

2138. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ�  െഗയിംസ് നട�ി�ിന് േശഷം തക�� �ീപാദം േ�ഡിയ�ിെ� �ൗ�ം
േ�ഡിയ�ിെ� മ�് അ����ണിക�ം നട�വാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) രേദശവാസികളായ കായികേ�മിക� ഏെറ �േയാജനെ���ിയി�� �ീപാദം േ�ഡിയം േദശീയ
െഗയിംസിനായി ഏെ��� േശഷം കായികേ�മിക��് �േയാജനെ���ാ� കഴിയാ�ത് ഏെറ
��ി���ാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ?

(സി) �േദശവാസിക��് �ടി കായിക പരിശീലന�ി�ത�ം വിധ�ി�  �ീപാദം േ�ഡിയ�ി�
സംവിധാനെമാ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

തലേ�രി ��സി�� േ�ഡിയം നവീകരണം

2139. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി ��സി��  േ�ഡിയം നവീകരണ�മായി ബ�െ�� �വ��ി�െട നടപടി�മം ഏ�
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ��െ�െട എ� �ക�െട എ�ിേമ�ിനാണ് സ��ാ�
ഭരണാ�മതി ന�കിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നവീകരണ ���ി ഏെ���ിരി��െത�്ഏത് ഏജ�സിയാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) നവീകരണ ���ി ആരംഭി��തിന് തട�മായി നി��� വിഷയ��  എ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ���ി ഇതിനകം െട�� െച�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് െവളിെ���ാേമാ?

��ാ� ൈഹ ആ��ി��ഡ് െ�യിനിംഗ് െസ�ർ

2140. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ� ൈഹ ആ��ി��ഡ് െ�യിനിംഗ് െസ�റിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നട�വ�ഷം െ�യിനിംഗ് െസ�റി� ��ികെള �േവശി�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� ��ിക� ആെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ാ� ൈഹ ആ��ി��ഡ് െ�യിനിംഗ് െസ�റിെ� വികസന�ിന് ഈ സ��ാ� അധികാര�ി�
വ�തി�േശഷം സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല ൈ��' പ�തി

2141. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'ൈ��' പ�തി �കാരം ചാല�ടി മ�ല�ിെല വിവിധ �ാപന��  സമ��ി�
അേപ�കളിേ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചാല�ടി പി.എം.ജി േകാളജ്,  ചാല�ടി ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് റസിഡ�സ് അേസാസിേയഷ�
�ട�ിയ �ാപന��ം സംഘടനക�ം സമ��ി� അേപ� �കാരം സി��ിക് േകാ��ം കായിക
സൗകര���ം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കാര�വ�ം രാജ�ാ�ര േ�ഡിയം

2142. �ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാഫ് ��േബാ� ��ണെമ�ിന് കാര�വ�ം രാജ�ാ�ര േ�ഡിയ�ിെല ഒ���� വ��മാ�േമാ ;

എ� �തലാണ് ��ണെമ�് ആരംഭി��ത് ;
(ബി) ഇ��ാ-�വാം േലാകക�് േയാഗ�ത മ�രം ��ത േ�ഡിയ�ി�  നി�ം െബംഗ��വിേല�്

മാ�ിയെത�െകാ�് ;
(സി) ��ത േ�ഡിയം �ൗ�ി� �ിരമാ�� പി�് നി��ി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത േ�ഡിയ�ി� �ബ് ഹൗ�ം ക�െവ�ഷ� െസ��ം ���ീകരി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�
എ�് ���ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

േ�ാ��സ് കൗ�സിലിെ� ബജ�് വിഹിതം
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2143. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 എ�ീ വ�ഷ�ളി� േ�ാ��സ് കൗ�സിലിന്
നീ�ിവ� ബ�ജ�് �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ആയതി� �ാ� , േനാ� �ാ� ഫ�ക� എ� വീതെമ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത വ�ഷ�ളി�  �ാ�-േനാ�  �ാ�  ഫ�ക�  െചലവഴി�െ��ത് എ�െയ�ം ബാ�ി�ക
എ�െയ�ം വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ ?

േകാ��� വനിതാ േ�ാ��സ് അ�ാഡമി

2144. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചടയമംഗലം മ�ല�ിെല േകാ��� വനിതാ േ�ാ��സ് അ�ാഡമി യാഥാ���മാ�ാനാകാ�
സാഹചര��ി�  ഇതിനായി സായ് അധി�ത�� വി�ന�കിയ �മിയി�  സം�ാന േ�ാ��സ്
വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  െപാ� കായിക അ�ാദമി ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

ഇതിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകരള സം�ാന ഫിലിം ഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷ�

2145. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ഫിലിം ഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷെ� വ�മാന മാ���� എെ�ാെ�യാണ്;
2005 ഏ�ി� �ത� 2015 നവംബ� വെര തീയ��കളി� നി�ളള വ�മാനം എ� �പയാണ്  ;
വ�ഷം, തീയ��ക� എ�ിവ തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2005 ഏ�ി� �ത� 2015 നവംബ� വെര�ളള �ഡിേയാ വ�മാനം എ� �പയാെണ�് വ�ഷം
തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2005 ഏ�ി� �ത� 2015 നവംബ� വെര�ളള മ�് വ�മാനം എ� �പയാെണ�് ഇനം തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േകാ��േറഷെ� കീഴി�  എ� ജീവന�ാ�  േജാലി െച��െ��ം ഇവ�െട ശ�ള ഇന�ി�
�തിമാസം എ� �പ െചലവഴി��െ��ം വ��മാ�േമാ?

ഒ��ാല�് ഫിലിംസി�ി

2146. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാല�് ഫിലിംസി�ി �ാപി��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ഫിലിംസി�ി �ാപി��തിനായി ബ�ജ�ി�  �ക വകയി��ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�
വിശ��ത ഫിലിംസി�ി�െട �ാരംഭ �വ��ന�� ആരംഭി�േവാ ; ഇെ��ി� എ�ാരംഭി�വാ�
കഴി�ം ; വിശദമാ�േമാ ?ദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ��ത ഫിലിംസി�ി �ാപി���മായി ബ�െ��് ബ�മാനെ�� എ� �ാവശ�ം േയാഗം
വിളി�ി��്  ;  േയാഗ തീ�മാന��  എെ��ാമായി��  ;  വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ
;േയാഗതീ�മാന�� നട�ിലാ�ിേയാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത ഫിലിം സി�ി �ാപി��തിനായി ഏെത�ാം ഫ�ക�  ഉപേയാഗി�ാനാണ് തീ�മാനം
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എ��ി��ത് ; വിശദാംശം ന��േമാ ;��ത ഫിലിംസി�ി�ായി എ� �ക നാളി�വെര അ�വദി�
; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ��ത ഫിലിംസി�ി�െട �ാരംഭ �വ��ന��  ആരംഭി�േവാ  ;  ഇെ��ി�  എ�ാരംഭി�വാ�
കഴി�ം ; വിശദമാ�േമാ ?

േകരള സം�ാന സാം�ാരിക �വ��ന േ�മനിധി േബാർഡ് 

2147. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന സാം�ാരിക �വ��ന േ�മനിധി േബാ�ഡി�  എ� കലാകാര��
അംഗ�ളാ�െ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2011-12 �തൽ 15-16 വെര വ�ഷ�ളി� േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� �വ��ന�ിനായി നീ�ിവ�
ബ�ജ�് �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� വ�മാനമാ����  എെ�ാെ�യാണ്;  എെ�ാെ� േ�മ
�വ��ന�ളാണ് അംഗ���ായി നട�ി വ��ത്  ;  എ� അംഗ���് െപ�ഷ�
ന���െ��ം, െപ�ഷ� ന���തിെ� മാനദ��� എെ�ാെ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െപ�ഷ�  പ�തി ഏത് വ�ഷമാണ് ആരംഭി�ത്;  പ�തി�് �ട�ം സംഭവി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�
ഏെതാെ� മാസ�ളിെല�ം, അതിെ� കാരണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െപ�ഷന് �റെമ ചികി�ാ ധനസഹായം, വിദ�ാഭ�ാസ സഹായം എ�ിവ ന���േ�ാ; ഉെ��ി�
2011-12 �തൽ 15-16 വെര വ�ഷ�ളി� എ� േപ��് എ� �ക ന�കിെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-�െട ആ�ി

2148. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-  �് വ�വകക�, െക�ിട��  ഉ�െ�െട�ളള െമാ�ം ആ�ി
എ�െയ�ം െമാ�ം കടം എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം നാളി�വെര ഏെതാെ� �ാപന�ളി�  നി�ം വാ�
എ��ി�െ��ം ഇതിനായി �ത�ംപലിശ�മായി എ� �ക �തിമാസം ന�കിവ��െ��ം തരം
തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് പരസ�യിനം,  വാടക,  ടി��് കള��, മ� വ�മാന��
ഉ�െ�െട �തിമാസം ശരാശരി വ�മാനം എ�െയ�ം വിവിധയിന�ളിെല  (ശ�ളം,  െപ�ഷ�,
ഡീസ� ഉ�െ�െട) �തിമാസ െചലവ് എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�  �തിദിനം ശരാശരി എ� യാ��ാ�  ഉെ�െയ�ം ��ത
യാ��ാരി�  നി�ം െസ�് പിരി�ാ�  തീ�മാനി�ത് എ� �തലാെണ�ം ��തയിന�ി�
മാസംേതാ�ം എ� �ക ലഭി��െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട േമ�േനാ��ി� നട�െ��� െക.�.ആ�.ടി.സി വിഭാഗ�ി� നി�ം
ലഭി�� ശരാശരി വ�മാനം എ�െയ�ം �തിമാസ െചലവ് എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) �തിദിനം എ� കിേലാമീ�� സ��ീസാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി നട��ത്;  സം�ാന-  അ��
സം�ാനം എ�ി�െന തരംതിരി�്എ�ബ�ക�  �തിദിനം സ��ീസ് നട��െ��ം
മി��രായ െ�ാഫഷണ�ക�െട േസവനം ഈ സ��ാ� വ�തി�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �്
ലഭി��ിെ�� വ�ത സംബ�ി�ം വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?
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േലാേ�ാ� ബ�് സ��ീസ്

2149. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ ജി�യി�ം എ� േലാ�ാ�  ബ�ക�  സ��ീസ് നട��െ��ം അവ ഏെത�ാം
ഡിേ�ാക�െട കീഴിലാെണ�ം ജി� തിരി�് വ�കതമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ബ�കളിെല കള�� എ� �കയാെണ�് ��് തിരി�ം ജി� തിരി�ം വ�കതമാ�േമാ;

(സി) ഏ��ം ��ത� കള����ം ഏ��ം �റ���ം ഏത് ��കളിലാെണ�് വ�കതമാ�േമാ  ; �റവ്
കള��� ��കളിെല ബ�ക� കള�� ��ത�� ��കളിേല�് മ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ

സം�ാനെ� വാഹനാപകട�ൾ

2150. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013,  2014,  2015  വ�ഷ�ളി�  സം�ാന�് വാഹനാപകട�ളി�  എ� േപ�
മരണെ��ി�െ�� വിശദമാ�േമാ ;

. െക.എ�്.ആ�.ടി.സി സ��ീ�ക�

2151. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) .  െക.എ�്.ആ�.ടി.സിഏെതാെ� തര�ി��  (ഓ�ഡിനറി,  ഫാ�്)  സ��ീ�കളാണ് ഇേ�ാ�
നട�ിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ സ��ീസി�ം എ� ബ�കളാണ് ഉപേയാഗി��ത്; ഓേരാ തര�ി�� ബ�ക� ദിവേസന
എ� സ��ീ�ക� നട���്;

(സി) എ� വിദ�ാ��ിക��ാണ് ക�െസഷ� ടി��ക� വിതരണം െച�ി��ത്;
(ഡി) ക�െസഷ� ടി��ക� ഉപേയാഗി�് ഏെത�ാം തരം സ��ീസ് ബ�കളിലാണ് യാ� െച�ാ�

അ�വദി�ി��ത്;
(ഇ) ��  ��ിക��് ക�െസഷ�  ഉപേയാഗി�് യാ� െച�ാ�  വളെര പരിമിത സൗകര�േമ

ലഭി��� എ�ത് പരിഗണി�്, സി�ി ഫാ�് േപാ�� ബ�കളി� �ടി യാ�ാ�മതി ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി അപകട ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

2152. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല യാ��ാ��് വ��ിഗത അപകട ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി
നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി വഴി എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ന�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?
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െക.എസ്.ആ�.ടി.സി നിര�ിലിറ�ിയ �തിയ ബ�ക�

2153. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15, 2015-16 വ�ഷ�ളി� ഇ�വെര �തിയ എ� ബ�കളാണ് നിര�ിലിറ�ിയത്;  ഇനം
തിരി�് വ��മാ�േമാ; ഓേരാ ജി��ം അ�വദി�ത് എ� എ�ം വീതമാെണ�ം അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല പ�ിംഗ് സംവിധാനം

2154. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഭവനി��െ�െട എെതാെ� ഡിേ�ാകളി�  ജീവന�ാ�െട വരവ് േപാ�്
േരഖെ���� പ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  നട�ാ��െത�െനെയ�ം ഇതിെ� ഉേ�ശം
എ�ാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉേദ�ാഗ��െട േജാലി സമയെ� �ത�ത പരിേശാധി�� സംവിധാനം കാര��മമായി
�വ��ി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) എ�ി� പരിേശാധന�െട അടി�ാന�ി� എ� േപ�െ�തിെര അ�ട� നടപടി സ�ീകരി�ി��്;
വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ഇവിെട പ�ിംഗ് സംവിധാനം നിലനി���തിന് ഗവ�െമ�ിന് ആേലാചന�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� വിദ�ാ��ിക��് സൗജന� യാ�

2155. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, �ഡി �യിസ്
,, എ.പി.അ����ി
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�കളി�  വിദ�ാ��ിക��് സൗജന� യാ��് പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ��ത പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ; വ��മാ�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ക��� ഡിേ�ാ

2156. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ക��� ഡിേ�ായി� നി�് ക���  -�േ�രി-  മണിയംേകാട്  -  േകാ�ഴി  -
േകാ��റ  -  വ�ിയം��  -  ക��ാട്-  ക��� സ��ല�  ബസ് സ��ീസ്
ആരംഭി�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;
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(ബി) ��ത നിേവദന�ിേ�� നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(സി) ��ത ��ി� ബ�് സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ൈ�വ�മാ�െട �റവ്

2157. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� ൈ�വ�മാ�െട �റ��ലം ദിവേസന ശരാശരി എ� സ��ീ�കളാണ്
സം�ാന�് ആെക �ട��ത്;  ഇ�വഴി എ� �പ�െട ന�മാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�്
ഉ�ാ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� നിലവിൽ ൈ�വ�മാ�െട എ� ത�ികകളാണ് ഒഴി� കിട��ത്;
ഈ ത�ികയി� എം.പാന� വഴി നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� എ� ത�ികകളിലാണ്
നിയമനം നട�ിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) റാ�ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഓ�േറ�ിംഗ് െസ�റി�  എ� ബ�ക�ം  ,െഷഡ��ക�മാണ്
ഇേ�ാ��ത്;  ൈ�വ�മാ�െട അഭാവം �ലം ശരാശരി എ� െഷഡ��കളാണ് ദിവസ�ം
െവ�ി�റ��ത്; ഇ�വഴി �തിദിനം എ� �പയാണ് ന�മാ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മ�് ഡിേ�ാകളി� നി�ം റാ�ി�് �ലംമാ�ം ആവശ�െ���വ��് �ലംമാ�ം ന���തി�ം
റാ�ിയിെല ൈ�വ�മാ�െട ഒഴി� നിക��തി�ം എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ഇ�ന �ടി�ിക

2158. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് ഇ�നം വാ�ിയതിന് െപേ�ാളിയം ക�നിക��് നിലവി�
ബാ��ത�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം ക�നിക��് എ� �പ വീതമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എം.എ.സി.�ി േകാടതി വിധിക� �കാരം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  നിലവി� െകാ�� തീ��ാ��
�ടി�ിക �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ൈവദ�തി െചലവ്

2159. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി െചലവിന�ി�  �തിമാസം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െമാ�മായി എ� �ക
െചലവഴി���്;

(ബി) ൈവദ�തി ഉപേയാഗം �റ��തിന് മ�് എെ��ി�ം ബദ� സംവിധാനം �ടി ഏ�െ���� കാര�ം
ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അതിന് എെ��ി�ം സംവിധാന�� നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  �തിമാസം ൈവദ�തി െചലവ് �റ�െകാ�വരാ�ം അത�ാവശ��� ഇട�് മാ�ം
ൈവദ�തി ഉപേയാഗം നിലനി��ി െചലവ് ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) കഴി� ആറ് മാസമായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഭവനി� �തിമാസം എ�് �ക ൈവദ�തി ബി�
ഇന�ി� ന�കി വ�� എ�് വിശദവിവരം ന�കാേമാ?
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െക.എസ്.അ�.ടി.സി.വര�ം െചല�ം

2160. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.അ�.ടി.സി യിെല ൈ�വ�, ക���, െമ�ാനി�്,  മിനി�ീരിയ� �ാഫ് എ�ിവ�െട
എ�ം ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട �തിമാസം ശ�ള ഇന�ി� എ� �ക െചല� വ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) െക.എസ്.അ�.ടി.സി യി�  നിലവി�  എ� െപ�ഷ�കാ�െ��ം െപ�ഷ�  ഇന�ി��
�തിമാസ െചലവ് എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) െക.എസ്.അ�.ടി. സി. �െട �തിമാസ ശരാശരി വ�മാനം എ� �പയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� ന�കിയ അധിക ശ�ളം

2161. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ�േ�ാ െപ�ഷ�കാ�േ�ാ ശ�ളം അധികമായി ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� ശ�ളം/െപ�ഷ� എ�ിവ 2014-15 വ�ഷം എ� ജീവന�ാ��് എ�് �ക എ� തവണ
അധികമായി ന�കിയി��്;

(ബി) ഇതി�  െത�ായി ന�കിയ അധിക ശ�ളേമാ െപ�ഷേനാ ലഭി�വ�  തിരി�് ന��കേയാ
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  തിരിെക പിടി�കേയാ നാളി�വെര െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ�
വിശദവിവരം ന�കാേമാ; ഇെ��ി� അത് തിരിെക പിടി�ാ�തിെ� കാരണം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� ശ�ളം അധികമായി ന�കിയതിെ� ഉ�വാദിത�ം ഏെതാെ� ഉേദ�ാഗ���ാണ്;
(ഡി) ഉ�വാദികളായ ആ�െടെയ�ാം േപരി� എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ശ�ളം/െപ�ഷ�  അധികരി�ി�് ന��� െത�് ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  നാളി�വെര
ഉേദ�ാഗ�തല�ി�ം മ�് െട�ി��  തല�ി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� ഓ�ൈല� ടി��് റിസ�വ്

2162. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  ഓ�ൈല�  �േഖന ടി��് റിസ�വ് െച��തിന് എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ��കളിലാണ് ഈ സൗകര�ം ലഭ�മാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ബ�ക�െട വിശദാംശ��  െമാൈബ�  േഫാ�  വഴി ലഭ�മാ�ാ�  എെ��ാം
സൗകര��ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ന�കിയ ധനസഹായം

2163. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് സ��ാ� എ� �പ
ധനസഹായം ന�കിയി��്;  വ�ഷം തിരി�ളള കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;  ലഭി� �ക ഏെതാെ�
ആവശ��ിനാണ് ഉപേയാഗി�ി�ളളത്;  ബ� വാ��തിനായി ഇതി�  നി�ം എ� �ക
ഉപേയാഗി�; എ� ബ�ക� വാ�ാ� കഴി�ി��്;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. അന�സം�ാന�ളി� നി�് വാ� എ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെതാെ�
സം�ാന�ളി� നി�ം എ� �പ വീതെമ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട സംര�ണം

2164. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ സംര�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  ഏെത�ി�ം പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട നിലവിെല കടം എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േറാഡ് �ാ�േ�ാ��് ഓഫീസ്

2165. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആെക എ� േറാഡ് �ാ�േ�ാ��് ഓഫീ�ക�െ��ം,  അവ ഏെത�ാമാെണ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറാഡ് �ാ�േ�ാ��് ഓഫീസ് ഇ�ാ� ഏെത�ി�ം താ��് നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ
ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കരമന-കളിയി�ാവിള േദശീയപാത വികസനം

2166. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരമന-കളിയി�ാവിള േദശീയപാത വികസന�മായി ബ�െ��് പാ�നംേകാ�� ��ീം പ�ി മാ�ി
�ാപി��തിനായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട �ലം പാ�നംേകാട് െക.എസ്.ആ�ടി.സി
ഡിേ�ാ�െട േകാ�ൗ�ി� അ�വദി��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

എ�.പി.ജി ടാ��ക�െട �ര�

2167. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് മാ��ം ഗതാഗതം െച�െ��� എ�.പി.ജി ടാ��ക� ��തര അപകട���ാ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഇ�രം എ� അപകട��  ഉ�ായി�െ��ം
അവയി�െട എ�േപ��് ജീവഹാനി സംഭവി�ി�െ���ളള വിവരം അറിയി�േമാ;

(സി) എ�.പി.ജി ടാ��ക�െട ഗതാഗതം അപകടരഹിതമാ��തിന് ആവശ�മായ നിയ�ണ  ,

��ക�ത� നടപടിക� ക�ശനമായി പാലി�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?
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ഗതാഗത നിയമ ലംഘനം കെ��ാ� പ�തി

2168. �ീ.പാേലാട് രവി
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, ഐ.സി.ബാല���
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗതാഗത നിയമം ലംഘി��വെര കെ��ാ�  എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ി��ത് ;

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

എ�ാ തപാ�ക�ം രജി�റി� േരഖെ���വാ� നടപടി

2169. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാകളി�  നി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഭവനിേല�് അയ�� എ�ാ
തപാ�ക�ം രജി�റി�  േരഖെ���ി ന�രി�ാേണാ വിവിധ െസ��കളിേല�് നടപടി�ായി
ന�കാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട വിവിധ ����  സംബ�ി�് ലഭി�� അേപ�ക�  തപാ�  രജി�റി�
േരഖെ���ി ന��  ന�കാ�� കാരണം ഇ� സംബ�ി� അേന�ഷണ���ായി വ��
അേപ�ക���ാ�� ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  അേപ�ക�  തപാ�  രജി�റി�
േരഖെ���ാ� ഉ�രവാദിക�െ�തിെര പരാതി ലഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ാ തപാ�ക�ം ന�രി�് േശഷം മാ�ം �ത�മായി നടപടി�ായി വിവിധ ഇട�ളിെല�ി�ാ�
ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ?

െചറായി ബീ�ിെന�ം ��ാറിെന�ം ബ�ി�ി�െകാ�് സ��ീസ്

2170. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഗാ�ീ പാലം വഴി സ��ീസ് നട��തിന് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് െപ�മി�് അ�വദി��െത�്
േകാടതി ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� വിേനാദസ�ാര േക��ളായ െചറായി ബീ�ിെന�ം ��ാറിെന�ം ബ�ി�ി�െകാ�്
��പ് നിലവി��ായി�� ��ത സ��ീസ് �നരാരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന പാതയി�ം േദശീയപാതയി�ം നിരീ�ണ ക�ാമറക�

2171. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന പാതയി�ം േദശീയപാതയി�ം എവിെടെയാെ� നിരീ�ണ ക�ാമറക�
�ാപി�െ��ി�െ��ം ക�ാമറയി� ക� �ാഫിക് നിയമലംഘന�ിന് പിഴ ഇന�ിൽ ലഭി� �ക
എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഗതാഗത വ��ിേല�� പണമിടപാ�ക�  ഇ-േപ�െമ�് സംവിധാനം വഴി അട�ാ�
കഴി�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) അന� സം�ാന�ളി� നി�� വാഹന��െട നിയമലംഘന�ിന് പിഴ ഈടാ�ാ� നിലവി��
സംവിധാനെമെ��് വ��മാ�ാേമാ?

മലബാ� േമഖലയി� െജ.എ�.എ�.�.ആ�.എം. ബ�ക�

2172. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െജ.എ�.എ�.�.ആ�.എം പ�തി �കാര�� ബ�ക� അ�വദി��തി� മലബാ� േമഖലേയാട്
അവഗണന കാണി��താ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട്, ക��, വയനാട്, കാസ�േകാട് ജി�കളിെല യാ�ാ �രിതം പരിഹരി��തിന് ��ത�
െജ.എ�.എ�.�.ആ�.എം ബ�ക� അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തിയി� ബ�ക� അ�വദി��തിെ� മാനദ�ം എെ��ാമാണ് ; വിശദമാ�േമാ ?

ആല�ഴ ജി��് അ�വദി� േലാ േ�ാ� ബ�ക�

2173. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി� ആെക എ� േലാ േ�ാ� ബ�കളാണ് അ�വദി�ി��െത�് ഡിേ�ാ തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ആല�ഴ ഡിേ�ാ�് അ�വദി�ി�� േലാ േ�ാ�  ബ�ക�  ഏെത�ാം ��കളിലാണ് സ��ീസ്
നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ആല�ഴ ഡിേ�ാ�് ��ത� േലാ േ�ാ� ബ�ക� അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െെകനകരി- ���ി- ച��ളം ബസ് സ��ീസ്

2174. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  നി�ം െെകനകരി,  ���ി വഴി ച��ളേ��്
രാവിെല�ം െെവകി�ം ഓേരാ ബസ് സ��ീസ് ആരംഭി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എടത�ാ ഡിേ�ായി� നിേ�ാ ച�നാേ�രി ഡിേ�ായി� നിേ�ാ മി��രി ഭാഗേ��് പക� 11

മണി സമയ�് ഒ� ബസ് സ��ീസ് ആരഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ടി�� േലാറിക� �ല�ളള അപകട��

2175. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടി�� േലാറിക� �ല�ളള അപകട�ളി� എ� മരണ�� സംഭവി�ി�െ�� ഇ�ഴി� അ�്
വ�ഷ�ളിെല കണ�ക� ജി�ാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ടി��  േലാറിക�െട അമിത േവഗത �ല�ളള അപകട��  ഒഴിവാ��തിന് നിലവി�  എ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ?
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വാളയാ�-വട�േ�രി േദശീയപാതയിെല അപകട��

2176. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാളയാ�  വട�േ�രി േദശീയപാതയിെല ആല��  േമഖലയി�  വ�േതാതി�  അപകട��
നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആല�� സ�ാതി ജം�ഷനിെല പാത നി��ാണ�മായി ബ�െ��് പരാതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) കഴി� ആ�മാസ�ിനിെട�് ഇവിെട എ� അപകട�� ഉ�ായി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ�ാതി ജം�ഷനിെല േറാഡിെ� അശാ�ീയമായ നി�മാണം �ലമാണ് അപകട��
വ��ി�ി��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത അപാകതക� പരിഹരി�് സി�� സംവിധാനം നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

�തിയതായി അ�വദി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക�

2177. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാക��് �തിയതായി
അ�വദി� ബ�ക� എ�യാണ് എ�് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം കാസ�േകാട് അസം�ി നിേയാജകമ�ല�ി�
എ� �തിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��ീ�ക�  ആരംഭി�ി��്;  േനരെ� സ��ീസ്
നട�ിയി�� ഏെത�ി�ം ��ി� സ��ീസ് റ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി� ഇേ�ാ� എ� ബ�ക� വിവിധ ഭാഗ�ളി�
സ��ീസ് നട���്; ��ക� തിരി�� കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഡിേ�ായി�  ആവശ��ിന് അ�സരി�് ബ�ക�  ഉേ�ാ;  അവിെട ജീവന�ാ�െട
�റ�േ�ാ?

കാ�സ� േരാഗിക��് സൗജന� യാ�

T 2178.�ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�സ� േരാഗിക��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസി� സൗജന� യാ� അ�വദി�ി�േ�ാ ; എ�ി�
��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�ര� �കാരം പാസ് ന���തിന് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  മാനദ���
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ ; എ�ി� എെ�ാെ� എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) േരാഗി�ം സഹായിയായി യാ� െച��യാ��ം സൗജന� പാസ് അ�വദി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;ഇ�കാരം െസൗജന� പാ�്
അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് -മംഗ�� ��ി� സ��ീസ് നട�� സ�കാര�ബ�ക�

2179. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാസ�േഗാഡ്  -മംഗ��  അ��  സം�ാന ��ി�  നിലവി�  സ�കാര�ബ�ക�  സ��ീസ്
നട��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ ��ി�  സ�കാര� ബ�ടമ��  സ��ീസ് നട��തിന് അ�മതി�ായി േകാടതിെയ
സമീപി�ി��േവാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ�  ഈ േക�ി�  എ�് നിലപാടാണ് േകാടതിയി�  എ��ി�ളളെത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

���ാട് െക.എസ്.ആ�.�ി.സി ഡിേ�ായിെല ജീവന�ാ�െട ഒഴിവ്

2180. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗതാഗത വ��് മ�ി�മായി ച�� നട�ി തീ�മാനമായി�ം ���ാട് െക.എസ്.ആ�.�ി.സി
ഡിേ�ായി� ജീവന�ാ�െട ഒഴിവ് നിക�ിയി�ി� എ� കാര�ം അറി�േമാ;

(ബി) എ�ി� ആവശ�മായ ജീവന�ാെര എ�് നിയമി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല വികസന പ�തികൾ

2181. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഗതാഗത വ��മ�ി�െട കീഴി�� വിവിധ
വ��ക� �േഖന െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക� എെ��ാം;
ഓേരാ പ�തി�ം ഭരണാ�മതി ന�കി അ�വദി� �ക എ�; വ��് തിരി�് വ��മാ�േമാ; ��ത
പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�േമാ ?

േപ���ട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായിെല ബ�് �ാമം

2182. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം േപ���ട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി� അ�വദി�ി�� െഷഡ��ക�െട�ം
ബ�ക�െട�ം എ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അംഗീ�ത െഷഡ��ക� ഓ�േറ�് െച��തിന് ഇേ�ാ� എ� ബ�ക�െട �റ��്;
(സി) ��ത ഡിേ�ായി� ആവശ�മായ ബ�ക� അ�വദി��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാഹന�ളിെല േഹാ�ക�

2183. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹന�ളിെല ഉ��ി�  ശ�ം �റെ��വി�� േഹാ�ക�  നീ�ം െച��തി� സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േഹാ�ക�െട ശ�തീ�ത അള�ാ�  േവ�� ഉപകരണ��  ബ�െ�� വ��ക��്
ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� നിയമലംഘന�ിെനതിെര െപാ�ജന���് പരാതിെ�ടാ�ം പരിഹാരം േതടാ�ം
ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) ��ത നിയമലംഘക��് നി�യി�ി�� ശി� എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ?

ആ�ി�� േമഖലയിെല വാഹനാപകടം �റ�ാ� നടപടി

2184. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാമം പാല��െ��� �േദശം അപകടരഹിതമാ��തിന് േമാേ�ാ� വാഹനവ��ം േറാഡ് േസ�ി
അേതാറി�ി�ം എെ��ാം നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാമം പാല�ി�  20.11.2015  ന് ��് േപ�െട മരണ�ിനിടയാ�ിയ അപകട�ിന് േശഷം
ആ�ി��  േമഖലയി�  വാഹനാപകടം �റ��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െവ�തിെ�
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് �േദശെ� ഗതാഗത��ം

2185. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നായര�ലം െന��ാട് �േദശെ� ഗതാഗത��ം പരിഹരി��� സംബ�ി�് േമാേ�ാ� വാഹന
വ��് േറാഡ് ഓഡി�ി�് നട�ിയി��േവാെയ�് വ��മാ�േമാ;  റിേ�ാ��ിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;സ�ീകരി� �ട� നടപടി വിശദീകരി�ാേമാ;

ബ�ജ�ി� ഗതാഗതവ��ിന് കീഴി��� പ�തിക�

2186. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14െല സം�ാന ബ�ജ�ി�  ഗതാഗതവ��ിന് കീഴി�  ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി��
പ�തികളി� ഇനി�ം ���ിയാ�ാ� കഴിയാ� പ�തിക� ഉേ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ബ�ജ�ി�  വ��ിന് കീഴി�� പ�തിക��് ഓേരാ�ി�മായി വകയി��െ���ം
അ�വദി�െ���ം �ഷറിയി� നി�ം പി�വലി�ാെത അവേശഷി��മായ �കക� എ�;

(സി) �ട��� ബ�ജ�കളി�  �ക വകയി��െ�� പ�തിക�േ�ാ;  എ�ി�  ഓേരാ�ി�ം
വകയി��ിയി���ക,  അ�വദി� �ക,പി�വലി�ാെത അവേശഷി� �ക എ�ിവ തരം തിരി�്
വ��മാ�േമാ?

േറാഡപകട�� ഉ�ാ��വ�െട ൈലസ�സ് റ�ാ��തി�� നടപടി

2187. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിരമായി േറാഡപകട��  ഉ�ാ��വ�െട ൈലസ�സ് ���മാ�ം റ�ാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

ഗതാഗതവ��ിന് കീഴി�� പ�തിക�

2188. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2012-13 വ�ഷെ� സം�ാന ബ�ജ�ി� ഗതാഗതവ��ിന് കീഴി�� വിവിധ പ�തിക��ായി
എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��ത് ;

(ബി) ഇതി� എ� �ക വീതം ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� ; എ� �ക വീതം പി�വലി�ാെത �ഷറിയി�
ബാ�ി��് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇവയി�  �ട��� ബ�ജ�കളി�  �ക വകയി��െ�� പ�തിക�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഓേരാ
വ�ഷ�ം എ� �ക വീതം അ�വദി�െ��  ;  എ� �ക പി�വലി�ാെത അവേശഷി��  ;

വ��മാ�ാേമാ ?

െതാ�ി��ാലം - വടകര െചയി� സ��ീസ്

2189. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ�ി��ാലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സബ് ഡിേ�ായി�  നി�ം വടകര�് െചയി�  സ��ീസ്
ആരംഭിേ�� ആവശ�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് അേപ�ക� ലഭി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(സി) ആയത് ആരംഭി�ാ� ൈവ��തിെ� കാരണ�ം ��ത സ��ീസ് എ�േ��് ആരംഭി�ാ�
കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ ?

ഓേ�ാറി�കളി� മീ��

2190. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടാ�ി സവാരി നട�� ഓേ�ാറി�കളി� ഏെത�ി�ം വിഭാഗ�ിെന മീ�� ഘടി�ി��തി�നി�ം
ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) �രിപ�ം ഓേ�ാറി�കളി�ം മീ�� �വ��ി�ാറിെ��ളള വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത വ�ത പരിേശാധി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള സംവിധാന��  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) മീ��ക�  �വ��ി�ി�ാെത ഓടി�� എ� ഓേ�ാറി�ക�െ�തിെര കഴി� വ�ഷം നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

��നാ�ിേല�് ബസ് സ��ീ�ക�

2191. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.  എടത�,  ആല�ഴ,

ച�നാേ�രി ഡിേ�ാക�െട കീഴി� ഏെത�ാം ബസ് സ��ീ�ക� ��നാ�ിേല�് ആരംഭി�െവ�
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

േറാഡപകട���ായി സമ� പ�തി

2192. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േറാഡപകട�� �റ��തിന് ഒ� സമ� പ�തി േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി ആ��ണം െച�്
നട�ിലാ�െമ� 2012-13 െല ബ�ജ�് �ഖ�ാപനം യഥാ���മായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറാഡപകട�� �റ��തി�ളള എെ��ാം പ�തിക� ഇ�വെര അേതാറി�ി നട�ിലാ�ിയി��്;
ഇതിെ� ഫലമായി അപകട�� �റ��തിന് സാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന,ജി�ാ തല�ളി� അ�ിഡ�് റിവ� ക�ി�ിക�  �പീകരി�െമ� ��ത ബ�ജ�ിെല
�ഖ�ാപനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ക�ി�ിക��് േറാഡപകട��െട കാരണ�ം പരിഹാര�ം കെ��ാ�  സാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ി� 529 �തിയ ത�ികക�

2193. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ� വാഹന വ��ി� 529 �തിയ ത�ികക� ��ി��തിനായി�� ഗതാഗത ക�ീഷണ�െട
ശിപാ�ശ ചീഫ് െസ��റി അ���നായ എംപേവ�ഡ് ക�ിററി പരിേശാധി�് മ�ിസഭ�െട
പരിഗണന�ായി സമ��ി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇ�മായി ബ�െ��് മ�ിസഭ എ�� തീ�മാന�� എെ��ാം ; വിശദമാ�േമാ?

വാഹന അപകട��

2194. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ര� വ�ഷ�ിനിെട സം�ാന�് വാഹന അപകട�ി�  എ� േപ�  മരി� എ�ം
പരിേ��വർ എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറാഡ് �ര�ാ ഫ�ി� നി�ം കഴി� 3 വ�ഷ�ിനിെട േറാ�ക�െട �ര��ായി എെ�ാെ�
കാര��� െച� എ�ം ഇതിനായി എ� �പ െചലവഴി� എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) കഴി�  3  വ�ഷ�ിനിെട,  വാഹന��െട രജിേ�ഷ�, ഫീ,  ൈഫ�, ടാ�് എ�ീ ഇന�ി�
േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിന് എ� �ക ലഭി� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതി� എ� �പ േറാ�ക�െട �ര�� േവ�ി െചലവഴി� എ�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ േജായി�് ആർ .�ി ഓഫീ�കൾ

2195. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  വ�തി� േശഷം അ�വദി� എ�ാ താ��കളി�ം േജായി�് ആർ.  �ി ഓഫീസ്
അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഏെതാെ� താ��കളിലാണ് അ�വദി�ി��െത�ം ഇനി അ�വദി�ാ��
താ��ക� ഏെതാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�വദി�ാ�� താ��കളി� േജായി�് ആർ  .  �ി ഓഫീസ് അ�വദി��തി�� നടപടിക�
നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� �േരാഗതി�ം എ�േ�ക് നടപടിക�  ���ിയാ�െമ�ം
വിശദമാ�േമാ?

ക��ാടക സം�ാന�ിേല�് �േവശി�� �റി�് ടാ�ിക�
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2196. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��ാടക സം�ാന�ിേല�് �േവശി�� �റി�് ടാ�ിക��് ഏ�െ���ിയ അധിക നി�തി
സംബ�ി� ടാ�ി ൈ�വ�മാ�െട �യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത �� പരിഹാര�ിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക��ാടക സ��ാരിെ� ��ത നിയമം �ലം �രിത�ിലായ കാസ�േകാട് ഉ�െ�െട�ളള
അതി��ി ജി�കളിെല ടാ�ി ൈ�വ�മാ�െട ��ം എേ�ാ� പരിഹരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

വ��ി�് വ�� വാഹനാപകട��

2197. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി�് വ�� വാഹനാപകട�� �റ��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആയതിെ� അടി�ാന�ി� എെ��ാം േമ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്?

ജലഗതാഗത വ��ിന് കീഴിെല യാ�ാ േബാ�ക�

2198. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലഗതാഗത വ��ിന് കീഴി� എ� യാ�ാ േബാ�ക� ഉ�്; ഇതി� സ��ീസ് നട��വ എ�;

സ��ീസ് നട�ാ�വ എ�; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വ��ിന് കീഴി�ളള േബാ�കളി�  �രിഭാഗ�ം അ����ണി���ായി മാ�ിയി�ിരി�കയാെണ�
വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ�രം േബാ�ക� യഥാസമയം അ����ണിക� െച�്
ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ാ�ത് വ��ിന് �തിദിനം ധാരാളം ന�ം വ���െ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജലഗതാഗത വ��ിെ� േബാ�കളി�  ഫി�്നസ് സ��ിഫി��് ഇ�ാ� േബാ�ക�  സ��ീസ്
നട��േ�ാ; എ�ി� എ� എ�ം; കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം യാ�ാ�മമ�ാ� േബാ�ക� അ����ണി െച��തിന് നി��ി� െെ� േഡാ�് യാ�ഡ്
�വ��ന സ�മാേണാ;  എ�ി�  ഇ�രം എ�ാ േബാ�ക�ം അടിയ�രമായി യാ�ാ
�മമാ�വാ� കഴി�െമ�് �തീ�ി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സ��ീസ് നട�ാ� േയാഗ�മായ േബാ�ക�

2199. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജലഗതാഗത വ��െ� കീഴി� സ��ീസ് നട�ാ� േയാഗ�മായ എ� േബാ�ക�െ��്
വ��മാ�േമാ; ഇവ�െട പഴ�ം എ�െയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) സ��ീസ് നട�ാ� േയാഗ�മ�ാ� എ� േബാ�ക� നിലവി��്;  അവ കെ�ാഴിയാ� സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഒ� മാസെ� ശരാശരി കള��ം, െചല�ം എ�യാണ്;
(ഡി) �തിയ േബാ�ക� വാ�ി സ��ീസ് കാര��മമാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?
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�തിയ �ീ� േബാ�ക�

T 2200.േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലഗതാഗത വ��ിന് ഏ� �തിയ �ീ� േബാ�ക� �ടി വാ��തിനായി 2011-12െല ബ�ജ�ി�
ഒ�പത് േകാടി�പ വകയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത �ക ഉപേയാഗി�് വാ�ിയ എ� േബാ�ക� ഇേ�ാ� ഗതാഗതം നട��െ��ം
ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �ട��� ബ�ജ�ി� ഓേരാ�ി�ം ��ത ഇന�ി� എ� �ക നീ�ി വ�െവ�ം എ� �ക
െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി�ാ� പ�തി

2201. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, പാേലാട് രവി
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലഗതാഗത വ��് വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി�ാ� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

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

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി.ഡി.ശാരംഗധര�,
തി�വന��രം, െസ��റി.
28-11-2015

�േ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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