
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പതിന�ാം സേ�ളനം

2015 ഡിസംബ� 17, വ�ാഴം

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--345]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 3500 �ത� 3643 വെര
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 3644 �ത� 3677 വെര
ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി : 3678 �ത� 3770 വെര
വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം
വ��മ�ി

: 3771 �ത� 3844 വെര

െഎ.എ.എസ് ക�ഫ� െച� െകാ���തിെ�റ മാനദ���

3500. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ��് സ��ീസിെല�ം സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസിെല�ം ഉേദ�ാഗ���് െഎ.എ.എസ് ക�ഫ�
െച� െകാ���തിെ�റ മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  െഎ.എ.എസ് ക�ഫ�  െച� ന���തിന് ഉേദ�ാഗ��െട ലി�്
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത ലി�ി� അഴിമതിയാേരാപണ�ിെ�റ േപരി� വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി��വേരാ �ീ
പീഡന േക�കളി� ഉ�െ��വേരാ ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ?

േകരളാ സ��കലാശാലയി� ൈ�വ� ത�ികയിേല�� നിയമനം

3501. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ സ��കലാശാലയി� 2005 -� േനാ�ിൈഫ െച�് 2007 -� എ��് പരീ� നട�ി 2008

-�  േഷാ��് ലി�് �സി�ീകരി�്,  2010  -�  �ാേയാഗിക പരീ� നട�ിയ ൈ�വ�
ത�ികയിേല�� റാ�് ലി�്,  േകരള അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണ�ം േകരളാ ൈഹേ�ാടതി�ം
സിംഗി� ബ�ം ഡിവിഷ� ബ�ം ഉ�രവിറ�ിയി�ം �സി�ീകരി�് നിയമനം നട�ാ�തിെ�
കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� അ�് വ�ഷ�ിനിടയി�  എ� താ�ാലിക ജീവന�ാെര േകരള സ��കലാശാല
�ിരെ���ി;  താ�ാലികാടി�ാന�ി�  േജാലി െച�� ത�ികക�െട വിശദ വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ൈ�വ�  ത�ികയിേല�� നിയമനം നട�ാെത അന�മായി നീ�ിെകാ�േപാ��ത് �ലം
പാവെ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക� അ�ഭവി�� ��ി��ക� പരിഹരി�വാ�, ��ത ലി�ി�െ��വെര
റാ�് പ�ിക �സി�ീകരി���വെര താ�ാലികാടി�ാന�ി� നിയമി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ആ�ിത െപ�ഷ�
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3502. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ത�� സമര േസനാനിയായി�� ക�രിെല െത�ി� ചേ�ാ�് ക ൃ�� ന��ാ�െട വിധവ
��ിയാ�് നാരായണി അ��് അ�വദി� ന�കിയ െപ�ഷ� (േകരള �ീഡം ൈഫേ��് െപ�ഷ�
�ീം  )  31.10.2013  ന് അവ�  മരണമട �തിെന�ട��് മക�ം,ആ�ിത�ം ഏക
അന�രാവകാശി�മായ തനി�് അ�വദി� ന�ണെമ�ാവശ�െ��് �ീമതി.പ�ാവതി ന�കിയ
അേപ�യിേ�� ൈകെ�ാ� നടപടി വിശദീകരി�േമാ?

ആ�ിത നിയമന�ി�� അേപ�ക�

3503. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം വിവിധ വ��കളിലായി എ� േപ��് ആ�ിത
നിയമനം ന�കിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഏ� കാലയള�വെര സമ��ി� അേപ�കളാണ്
പരിഗണി�ി�ളളത് എ�് വ��മാേ�ാ ;

(ബി) ആ�ിത നിയമനം ലഭ�മാ��തി� േവ�ി എ� അേപ�കളാണ് നിലവി�ളളത്;  ��ത
നിയമന�� േവഗ�ിലാ��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

�തിയതായി ആരംഭി� താ��കളി� സ��ാ� ഓഫീ�ക� ആരംഭി��

3504. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയതായി ആരംഭി� താ��കളി�  താ��് ആ�പ�ി,  താ��് സൈ� ഓഫീസ്,  ആ�.ടി.ഒ
ഓഫീസ് �ട�ിയ സ��ാ� ഓഫീ�ക� ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ�� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  പ�നാ�രം താ��ി�  ��ത ഓഫീ�ക�  ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ?

പി.എസ്.സി �ാഫ് ന�് നിയമനം

3505. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �ാഫ് ന�് േ�ഡ്-II  റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ� േപെര അൈഡ�സ്
െച�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�കളി� ഇനി�ം അൈഡ�സ് െച�ാ� ബാ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പദവി ഉയ��െ�� ആ�പ�ികളി� ആവശ�മായ �ാഫ് ന�് ത�ിക ��ി��തി�ം ��ത�
േപ��് നിയമനം ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വി.എ�്.എസ്.ഇ (േകാേമ�്) അ��ാപക�െട റാ�് ലി�്

3506. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി.എ�്.എസ്.ഇ (േകാേമ�്) അ��ാപക�െട റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ലി�ി� നി�ം അ��ാപക�െട നിയമന�ിന് അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതി� എ�.െജ.ഡി വിഭാഗ�ി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി��്;
(ഡി) വി.എ�്.എസ്.ഇ യി �  ��ത അ��ാപക�െട എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��്

െച�ി��്;
(ഇ) എ�.െജ.ഡി ഉ�െ�െട�� എ�ാ ഒഴി�ക�ം റിേ�ാ��് െച�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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േകരള പ�ളിക് സ��ീസ് ക�ീഷനി� ഇ - ഗേവണ�സ്

3507. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, പി.എ.മാധവ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള പ�ളിക് സ��ീസ് ക�ീഷനി� ഇ - ഗേവണ�സ് നട�ാ�ാ� എെ��ാം ക��പ�തിക�
ആ��ണം െച�ി��് ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ; വിശദാംശ�� എെ��ാം ;
(സി) ഇ� നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്

വിവിധ വ��കളി� ൈ�വ�/ഓഫീസ് അ��െ�് നിയമനം

3508. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളി� ൈ�വ� ത�ികയി� നിയമനം നടേ��തിെ��് ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അ�െന ഉ�രവിറ�ിെ�ാ�� സാഹചര��� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� വിശദാംശ�� ഉ�രവിെ� പക��് സഹിതം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ടി ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  ഓഫീസ് അ��െ�് ത�ികയിെല നിയമന��ം
ഒഴിവാ�െ��േമാ;

(ഇ) �റ� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത ഉ�വ��് ഓഫീസ് അ��െ�് ത�ികയി� നിയമനം ലഭി�െമ�
�തീ� ഇ�ാതാ�� ഈ നടപടി റ�ാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ധ�ഷ് ��െ� ആ�ിത��് സ��ാ� േജാലി

3509. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െവ�് ഹി�  ബാര�ി�  എ�.സി.സി.ക�ാ�ി�  പരിശീലന�ിനിെട മരണെ��
പ�നാ�രം സ�േദശി ധ�ഷ് ��െ� ആ�ിത��് സ��ാ� േജാലി ന����മായി ബ�െ��്
നടപടിക� നിലവി�േ�ാ ; എ�ി� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സമാനമായ സാഹചര��ി�  എ�.സി.സി ക�ാ�ി�  പരിശീലന�ിനിെട മരണെ��
ആ�െടെയ�ി�ം ആ�ിത��് സ��ാ� േജാലി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ ?

ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര�� പരാതികൾ

3510. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം വ��് അ����മാ�, വ��് െസ��റിമാ�
�തലായ ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര പരാതിക�  ലഭി�ി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ ആ�െ��ാെമതിെര
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ�രി� ആെരെയാെ� സ��ീസി� നി�ം സെ��ഡ് െച�ി��്; ആെരെയ�ാം
തിരിെക സ��ീസി� �േവശി�ി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ഉേദ�ാഗ���് ഓേരാ����െമതിെര�� േക�ക�െട തൽ�ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

തി�മല �ീ ബാ� അല�് ന�കിയ നിേവദനം
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3511. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�.േകരള �ഖ�മ�ി�് തി�മല �ീ ബാ� അല�് 17-11-2015 ആയി ന�കിയ നിേവദന�ിെല
�ധാന ആവശ��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഇതിേ�� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െപ�മാ� ച����് വി��മായി �വ��ി�� വ�� തലവെനതിെര എ� നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ത്;

(ഡി) നിേവദന�ി� �ചി�ി�ിരി�� �കാരം വ��ിെല അഴിമതി�� അവസര�� ഇ�ാതാ�േമാ?

ത�ിക മാ�ം വഴി�� നിയമനം

3512. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ീസിെല എ�.ഡി �ാ��് ത�ിക�െട  10%  ത�ിക മാ�ം വഴി
നിയമി��തിനാ�� സം�� സീനിേയാറി�ി ലി�് എ�ാ വ��കളി�ം ത�ാറായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ലി�ി� ൈ�വ�മാെര ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ൈ�വ�മാെര ��ത ലി�ി� പല വ��കളി�ം ഉ�െ���ാ� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ൈ�വ�മാെര ��ത സീനിേയാറി�ി ലി�ി� ഉ�െ���ാ�ത് ഏെത�ാം വ��കളിലാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ലി�ി� നി�ം എ�.ഡി �ാ��ായി നിയമി��തിന് േ�ഡ് വാ�ിയി�� ൈ�വ�മാ��്
എെ��ി�ം തട��� ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ?

പ�ാം ശ�ള��ീഷ�

3513. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാം ശ�ള��ീഷെ� ഏ��ം ഒ�വി�  ദീ�ഘി�ി� ന�കിയ കാലാവധി
അവസാനി��െത�ാണ് ;

(ബി) ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് പഠി� വിലയി��വാനായി �പീകരി� മ�ിതല ഉപസമിതി
�പീകരി�െ��െത�് ;

(സി) ക�ീഷ�  റിേ�ാ��മായി ബ�െ��് ജീവന�ാ�െട സംഘടനക�മായി ച�� നട�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ ; അതി�� സമയ�മം നി�യി�േമാ ;

(ഡി) പ�ാം ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് നട�ിലാ�ിെ�ാ�� ഉ�രവ് എേ�ാ�
�റെ��വി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േബാ�് �ര��െള�റി�് അേന�ഷി�� ക�ീഷ�ക�

3514. �ീ.പി.തിേലാ�മ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബാ�് �ര��െള�റി�് അേന�ഷി�� ക�ീഷ�ക�  ഇേ�ാ�  �വ��ി��േ�ാ  ;  എ�ിൽ
ഏെത�ാം േബാ�് �ര��െള �റി�� അേന�ഷണ�ളാണ് നട�് വ��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ� അേന�ഷണ റിേ�ാ��ക� ഇേ�ാ� നിലവി��് എ�് െവളിെ���േമാ ;

(സി) അേന�ഷണ ക�ീഷ�ക�െട ശിപാ�ശക� നട�ാ�ിയി�േ�ാ ; എ�ിൽ ഏെത�ാം ക�ീഷ�ക�െട
ഏെത�ാം ശിപാ�ശകളാണ് നട�ാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

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

4 of 96 Wednesday 09 December 2015 10:20 AM



��് ഓഫീസ് സംവിധാനം

3515. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  െപാ�ജന���് ഫയ�  സംബ�മായ വിവരം ന��വാ�ം
അേപ�ക� സ�ീകരി�വാ�ം ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിെ� �വ��നം സംബ�ി� വിലയി���  നട�ിയി�േ�ാ;  കെ���ക�
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �വ��ന��  ��ത�  ഫല�ദമാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് �തിയതായി
നട�ിലാ�ിയത്; വിശദമാ�േമാ?

താ� വിഭാഗം ജീവന�ാ��് സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ്

3516. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�്,  പി.എസ്.സി.  എ�ിവയിെല താ� വിഭാഗം ജീവന�ാ��് സേബാ�ഡിേന�്
സ��ീസ് ന��ത് സംബ�ി� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് പി.എസ്.സി.  ന�ിയി�� മ�പടിക�  എ�കാരമാണ്;  ആയതിെ�
പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് പി.എസ്.സി.�െട തീ�മാന��ം ബ�െ�� േനാ�് ഫയലിെ�
പക��ക�ം ലഭ�മാ�േമാ ?

സിവി� സ��ീസ് േമഖലയിെല ����

3517. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐ.എ.എസ്,  ഐ.പി.എസ്,  ഐ.എഫ്.എസ്,  ഐ.ആ�.എസ് ഉേദ�ാഗ���െ�െട�ളള
സിവി�  സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ� േമഖല അഴിമതി രഹിത�ം കാര��മ�ം ആ�ാ�ം ആഭ��ര
���� ഒഴിവാ�ാ�ം നിയമന നടപടിക� �താര�മാ�ാ�ം നാളി�വെര ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി,  ആഭ��ര വ��മ�ി,  ചീഫ് െസ��റി,  ഡിജിപി എ�ിവെര സംബ�ി�്പരാതിെ��
ഐ.എ.എസ്, ഐ.പി.എസ്.,ഐ.എഫ്.എസ്., ഐ.ആ�.എസ് ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാം; ഇവ�െട
ഓേരാ���െട�ം പരാതിക� എെ��ാം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2015  കാലയളവി� ഏെത�ാം ഐ.പി.എസ്.  ഉേദ�ാഗ�� ഡി.ജി.പി.  റാ�ി� എ�ി;  ഇവരി�
ആ�െ��ാം ഡി.ജി.പി.  റാ�ി�  േവതനം ലഭി�� ത�ികകളി�  നിയമനം ന�ി;  ആ�െ��ാം
ന�ിയി�; വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഡി.ജി.പി.  റാ�ി�ളളവെര നിയമിേ���ിട�് എ.ഡി.ജി.പി.  റാ�ി�ളളവെര നിയമി�ത്
സംബ�ി�് ഡി.ജി.പി.  റാ�ി�ളള ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ��  ചീഫ് െസ��റി�ം,  �ഖ�മ�ി�ം,
ആഭ��ര മ�ി�ം പരാതി ന�ി;  ഇതിേ�� എ� നടപടിക� നാളി�വെര സ�ീകരി�;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട ഡപ�േ�ഷ�

3518. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യി�  െസ�േ�റിേയ�ി�  നി�ം വിവിധ വ��കളി�ം െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ളി�ം േകാ��േറഷ�കളി�ം േബാ��കളി�ം േജാലിെച�� എ� ജീവന�ാ�െ��്
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വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ� ഓേരാ���ം എ� കാലമായി െഡപ�േ�ഷനി� �ട��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� േപ�െട െഡപ�േ�ഷ�  റ�് െച�െവ�ം
എ�േപ��് െഡപ�േ�ഷ� അ�വദി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െഡപ�േ�ഷനി� േപാ�� ജീവന�ാ�െട ഏെത�ാം ആ��ല��ളാണ് മാ��ാപന�ി� നി�്
അ�വദി ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

മല�റം ആംഡ് ബ�ാലിയ� വനിതാ േപാലീസ് േകാ��ബി� നിയമനം

3519. �ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന��  262/2014  മല�റം ആംഡ് ബ�ാലിയ�  വനിതാ േപാലീസ് േകാ��ബി�
ത�ികയിേല�് നിലവി�� റാ�് ലി�ി�  നി�് കാര�മായി നിയമനം നട�ാ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2016 െമയ് മാസം 3-� തീയതി ഒ� വർഷം ���ിയായി കാലഹരണെ��� ��ത ലി�ി� നി�്
പരമാവധി നിയമനം നട��തിന് അടയ�ിരമായി ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ണിേഫാം ത�ികകളിേല�് നിയമന�ി�� റാ�് പ�ികക�െട കാലാവധി ഒ� വ�ഷമായതിനാ�
��ത കാലയളവി�  നിയമന��  നട�ാെത ലി�് ഇ�ാതാ�ക�ം എ�ാ വ�ഷ�ം പരീ�
നടേ�� അവ� ഉ�ാ�ക�ം െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�രം ലി�കളി�
നി�് ��വ� േപ��ം നിയമനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  ഈ ലി�ക�െട കാലാവധി  2  വ�ഷമാ��തിെന�റി�് ആേലാചി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ലി�് നിലനി��ക�ം, പ�തി േപ��് േപാ�ം നിയമനം ലഭി�ാതിരി�ക�ം െച� ഈ സമയ�്
�തിയ ലി�ിനായി പരീ� നട�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) എ�ി�  നിലിവി�� ലി�ി�  നി�ം പരമാവധി നിയമനം നട�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

ലാ�് േ�ഡ് വിഭാഗം ജീവന�ാ��് ത�ികമാ�ം വഴി നിയമനം

3520. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി. യി െല ലാ�് േ�ഡ് വിഭാഗം ജീവന�ാ��് അസി��് കാ�ഗറിയിേല� ത�ികമാ�ം
വഴി, ആദ�ം 2% �ം പി�ീട് 4% �ം നിയമനം ന��� ഉ�രവ് �കാരം, 2006 ജ�വരി �ത� ഇ�
വെര നിയമനം നട�ിയി��ത്എ�കാരമാെണ� വിവരം ലഭ�മാ�കേമാ;

(ബി) 2006  �ത�  2011  ജ�വരി വെര േട�  നി�യി�് ശതമാന�ണ�ി�  ന�കിവ�� ��ത
െ�ാേമാഷ� ഉ�രവി� പറയാ� േകഡ� �ം��ിേല�് മാ�ാ��ായ കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി യി� ത�ികമാ�ം വഴി താ� വിഭാഗം ജീവന�ാ��് അവസാനമായി നിയമനം ന�കിയ
തീയതി, അതിന് േശഷം എ� അസി��് ഒഴി�ക� വ�ി��് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ�ിമറി�െ�� ��ത െ�ാേമാഷ�  �ന:പരിേശാധി�് നിലവിെല ഉ�രവ് �കാരം
�ന:�ാപി�േമാ; ��ത ഉ�രവ് അ�ിമറി�വ�െ�തിെര ശി�ണ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ആയത് സംബ�ി� ഫയലിെല �റി�് േപ�ക�െട േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ?

ഫയ�ക� െകാ�് വീ����� �ിതി വിേശഷം

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

6 of 96 Wednesday 09 December 2015 10:20 AM



3521. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എം. ഹംസ
േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഓഫീ�ക� േപ�� രഹിതമായിെ�ാ�ിരി�കയാെണ�് അവകാശെ��േ�ാ�ം ലഭി��
അേപ�കളി�  യഥാസമയം തീ��ാ�ാ�  കഴിയാെത ഫയ�ക�  െകാ�് വീ����� �ിതി
വിേശഷം നിലന�കയാെണ� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഫയ�ക�  ���ടിെ�ാ�ിരി�� വ��കെള സംബ�ി�ം ആയതിെ� കാരണ��
സംബ�ി�ം പരിേശാധി�ാേമാ;

(സി) ഇ-ഡി�ി�് പ�തി ഫല�ദമായി �േ�ാ� െകാ�േപാകാ�  കഴിയാതി��ത് എ�െകാ�ാണ്;
വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിനകം ഏെത�ാം വ��കളി� ���മാ�ം നട�ി� വ��ിയി��്;

(ഡി) �താര�ത ഉറ�ാ�ാ�ം അഴിമതി�ാ��് സംര�ണം ലഭി�� �ിതി ഇ�ാതാ�ാ�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�ഭരണ വ��ിന് ബ�ജ�ി�� പ�തിക�

3522. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ആദ� ബ�ജ�ി�  െപാ�ഭരണ വ��ിന് കീഴി�  എെ��ാം പ�തിക�
നട�ിലാ�െമ�ാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത് ;

(ബി) ��ത പ�തി�് ഓേരാ�ി�മായി എ� �ക വീതം ബ�ജ�ി� വകയി��ിയി��്  ;  എ� �ക
വീതം അ�വദി�െ�� ; എ� �ക വീതം പി�വലി�ാെത അവേശഷി�; വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തികളി�  ഈ സ��ാരിെ� നാലരവ�ഷെ� ഭരണേശഷ�ം ���ീകരി�ാ�
പ�തിക� ഉേ�ാ ; ഉെ��ിൽ വ��മാ�േമാ?

��തായി ��ി� ത�ികക�

3523. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ വ��കളി�ം 2015 നവംബ� 30 വെര എ� അധിക ത�ികക� ��ി�െവ�് വ��് തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി വഴി�ം ആ�ിതനിയമന പ�തി വഴി�ം േ�ാ��സ് ക�ാ� വഴി�ം എ� േപ��്
നിയമനം ന�കിെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��തായി എ�േപ��് നിയമനം ന���തിന് അൈഡ�സ് െമേ�ാ ന�കിയി�െ��ം അവ��്
എ�േ��് നിയമനം ന��െമ�ം വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) േപാലീസ് േസനയി�  ഇ�െ���മാരായി നിയമന�ിന് എ�േപ��് അൈഡ�സ് െമേ�ാ
ന�ിയി�െ��ം ഇവ��് എ�േ��് നിയമനം ന��െമ�ം വ��മാ�േമാ?

േസവനാവകാശ നിയമം

3524. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസവനാവകാശ നിയമം എ�ാ വ��കളി�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഏെത�ാം
വ��കളിലാണ് ഇനി�ം നട�ിലാ�ാ�ളളത്; ഇതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;;

(ബി) േസവനാവകാശ നിയമ �കാരം ഇ�വെരയായി ഓേരാ വ��ി�ം എ� അേപ�കളാണ്
തീ��ാ�ാ� അവേശഷി��െത�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) നി�ിത ദിവസ���കം േസവനം ന�കാ�തിനാ�  എ� ഉേദ�ാഗ���് ഇ�വെര പിഴ
�മ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

വിവരാവകാശ ക�ീഷനി� ഒഴിവിേല�� നിയമനം

3525. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷനി� ഒഴിവിേല�് അേപ� �ണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷനിെല ക�ിഷണെറ�ം അംഗ�െള�ം നിയമി��തിന്
നിബ�നകെളെ��ി�ം നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഓഫീ�കളിെല േജാലി ഭാരം

3526. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളിേല�ം ഓഫീ�കളിേല�ം േജാലി ഭാരെ��റി�ം േജാലി�െട സ�ഭാവെ��റി�ം
പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) േജാലിഭാരേമറിയ ഓഫീ�കളി�  ��ത�  ജീവന�ാെര നിയമി��തി�ം േജാലിഭാരം
ല�കരി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ലഭ�മായ പഠന റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വിശദമാ�േമാ?

മ�ിസഭാ തീ�മാനം െപാ�ജന���ം ലഭ�മാ��തി�ളള നടപടി

3527. �ീ.ജി.�ധാകര�
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ിസഭാ തീ�മാനം വിവരാവകാശ നിയമ�കാരം ആവശ�െ���വ��് ന��തിന് തട��േ�ാ ;

വ�വ�ക� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷ� ��ത വിഷയം സംബ�ി� നിലപാട് വ��മാ�ിയി�േ�ാ ;

(സി) മ�ിസഭാ തീ�മാനം െപാ�ജന�ളി�  നി�് മറ� മറ� വ�െ���േ�ാ;  അതിെ� ഉേ�ശ�ം
വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) മ�ിസഭാ തീ�മാന��ം സ��ാ�  ഉ�ര�ക�ം യഥാസമയം െവബ് ൈസ�കളി�
�സി�ീകരി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി��േവാ ;

(ഇ) എ�ി�  സ��ാ�  ഉ�ര�ക�  അ�കാരം �സി�ീകരി�ാതിരി��തിെ� ഉേ�ശ�ം
െവളിെ���േമാ ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ജനസ��� പരിപാടി

3528. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� വിവിധ ഘ��ളിലായി നട�ിയ ജനസ��� പരിപാടിയി� �ഖ�മ�ി�െട
�രിദാശ�ാസ നിധിയി� നി�് എ� േപ��് സഹായം ന�കിയി��്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാ��ിക സഹായ�ി�� ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�ം പണം ഇ�വെര ���മായി െകാ��ാ�
കഴി�ി�ി�ാ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഈ ഇന�ി� ജി�യി� എ� �പ ന�കാ�െ��് അറിയി�ാേമാ?

െമഡി��-റീ-ഇംേബ�്െമ�് ൈകകാര�ം െച��തിേല�ായി �തിയ െസ��

3529. �ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ��വ�  സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം െമഡി��-റീ-ഇംേബ�്െമ�് ൈകകാര�ം
െച��തിേല�ായി െസ�േ�റിയ�ി�  ഒ� െസ��  മാ�മാ�ളളത് എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അമിത േജാലിഭാരം �ലം അടിയ�ര സഹായം ലഭിേ�� േക�ക�  േപാ�ം ൈവ��ത്
ഒഴിവാ��തിനായി �തിയ െസ��ക� അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� നാളി�വെര എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമനം

3530. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2010 �ത� ഓേരാ വ�ഷ�ം 50 കായികതാര���് േ�ാ��സ് ക�ാ�യി� നിയമനം ന��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം  2010 �ത� എ� േപർ�് ഇ� �കാരം േജാലി ന�ിയി�െ��ം
ഇെ��ി� േജാലി ന��തി�� തട�െമ�ാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ി� നട� േദശീയെഗയിംസി� െമഡ� േനടിയ കായികതാര���് േജാലി ന��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ഗ�ഭിണികളായ ഉേദ�ാഗാ��ിക��് പരീ�ാ െസ�റ�ക� അ�വദി�ൽ

3531. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി പരീ�കളി�  ഗ�ഭിണികളായ ഉേദ�ാഗാ��ിക��് സ��ം ജി�കളി�  പരീ�ാ
െസ�റ�ക�  അ�വദി�ാ���ലം പരീ�ക�  എ��വാ�  കഴിയാ� സാഹചര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഗ�ഭിണികളായ ഉേദ�ാഗാ��ിക�  േകരള�ിെല ഏത് ജി�യിെല ഏത് ത�ിക�് േവ�ി
അേപ�ി�ാ�ം പരീ�ാ െസ�റ�ക�  സ��ം ജി��് �റ�ാണ് ലഭി��െത�ി�  അവ�െട
അേപ� സ�ീകരി�് സ��ം ജി�യി�  പരീ�ാ െസ�റ�  അ�വദി�ി�� നടപടി  2015  െമയ്
മാസ�ി�േശഷം അവസാനി�ി�തിന് കാരണം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത ഉേദ�ാഗാ��ിക��് സ��ം ജി�യി� പരീ�ാ െസ�റ� അ�വദി��തിന് പി.എസ്.സി
�് നി�േ�ശം ന��ക�ം ആയതി�� മ�് നടപടികൾ ൈകെ�ാ�േമാെയ�ം വിശദമാ�േമാ?

(ഡി)

ജനസ��� പരിപാടി

3532. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ജനസ��� പരിപാടികേളാട് അ�ബ�ി�് ബ�.  �ഖ�മ�ി ഓേരാ ജി�യി�ം
�ാവ��ികമാ�െമ�് �ഖ�ാപി� പ�തികളി�  ഏെത�ാം പ�തിക�  ഇനി�ം ���മാ�ം
നട�ിലാ�ാ� ബാ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓേരാ പ�തി�ം എ�് ���ിയാ�െമ�ാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

അസി��്/ഓഡി�� ത�ികകളിെല നിയമനം

3533. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�്,  േലാ��ഫ�് ആഡി�്,  അഡ�േ��് ജനറ�  ഓഫീസ്,
പി.എസ്.സി.എ�ിവിട�ളി� അസി��്/ഓഡി�� ത�ികകളി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക��്;

(ബി) 2016 മാ��് 31 വെര ��ത ത�ികയി� �തീ�ി�� ഒഴി�കെള�;

(സി) ��ത ത�ികയിെല നിലവിെല എ�ാ ഒഴി�ക�ം �തീ�ിത ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��്
െച�ി�േ�ാ; ഇ�ാെയ�ി� ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ടി വ��കളി�  �തിയതായി അസി��്/ഓഡി��  ത�ികക�  ��ി��തി�ളള ശിപാ�ശക�
പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി� എവിെടെയ�ാം;  എ� വീതം ത�ികകളാണ് ��ി�ാ� ശിപാ�ശ
ലഭി�ി�ളളത്;

(ഇ) ��ത ത�ികയി� നിലവി�ളള എ�ാ ഒഴി�കളി�ം �തീ�ിത ഒഴി�കളി�ം ��� ന�മററിയായി
ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അടിയ�രമായി നിയമനം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(എഫ്) ആേരാഗ�സ��കലാശാലയിെല സമാന ത�ികയിേല�ളള െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യിെല
നിയമന�ിനായി െസ�േ�റിയ�ി� ���ന�മററി ത�ികക� ��ി�് നിയമനം ന���തി��
ശിപാ�ശ പരിഗണനയി�േ�ാ?

സ��ീസി� നി�ം വിരമി� ഐ.എ.എസ്ഉേദ�ാഗ��

3534. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േകഡറി� ���ി�് സ��ീസി� നി�് വിരമി� ഐ.എ.എസ്. ഉേദ�ാഗ��െട േപര്
വിവരം ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� ഇ�കാരം െപ�ഷ� പ�ി ജീവി��വ� എ�; അവ൪ ആെര�ാം; വിശദാംശം ന��േമാ?

ക���� അസി��് /േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��മാ�െട അസി��് ത�ികയിേല�� ത�ികമാ�
നിയമനം

3535. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ഭരണ വ��ി�ം ധനകാര�വ��ി�ം ക����  അസി��്  /േകാ�ഫിഡ�ഷ��
അസി��മാ�െട അസി��് ത�ികയിേല�� ത�ികമാ� നിയമന�മായി ബ�െ��്
നിലവി�� െസ�േ�റിയ�് െ�ഷ�� �ളിെ� ലംഘനം നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 25-3-2006  �േശഷം െസ�േ�റിയ�് സ��ീസി�  �േവശി� ക����  അസി��്
/േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��മാ��് അസി��് ത�ികയിേല�് ത�ികമാ� നിയമനം
ന���ത് എ� ശതമാനമാണ്; ഇത് ഏത് സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക���� അസി��്  /േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��മാ��് അസി��് െ�യിനിയായി നിയമനം
ന���ത് ഏത് സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരമാെണ�് വ��മാ�േമാ; േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ക���� അസി��് /േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��മാരി� നി�ം ത�ികമാ�ം വഴി അസി��ായി
നിയമി�െ�േട� ഒഴി�കളി�  അസി��് െ�യിനിമാെര ഉ�െ����േ�ാ;  എ�ി�  ഏത്

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

10 of 96 Wednesday 09 December 2015 10:20 AM



ഉ�രവ് �കാരമാണ്;
(ഇ) ക���� അസി��് /േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് ത�ികയിേല�് ത�ികമാ�ം വഴി�� എ�

നിയമനം ബാ�ി��്?

ക���� അസി��്/ േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��മാ�െട ത�ികമാ� നിയമനം

3536. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ഭരണ വ��ി�ം ധനകാര�വ��ി�ം ക����  അസി��്/  േകാ�ഫിഡ�ഷ��
അസി��മാ�െട അസി��് ത�ികയിേല�� ത�ികമാ� നിയമന�മായി ബ�െ��്
നിലവി�� െസ�േ�റിയ�് െ�ഷ� �� ലംഘനം നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) 25.03.2006  �േശഷം െസ�േ�റിയ�് സ��ീസി�  �േവശി� ക����  അസി��്/
േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��മാ��് അസി��് ത�ികയിേല�് ത�ികമാ� നിയമനം
ന���ത് എ� ശതമാനമാണ്; ഇത് ഏത് സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ക���� അസി��്/ േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��മാ��് െ�യ് നിയായി നിയമനം ന���ത്
ഏത് സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ക���� അസി��്/  േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��ി� നി�ം ത�ികമാ�ം വഴി അസി��ായി
നിയമി�െ�േട� ഒഴി�കളി�  അസി��് െ�യ് നിമാെര ഉ�െ����േ�ാ  ;  എ�ി�  ഏത്
സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരെമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ക����  അസി��്/  േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��് ത�ികയി�നി�ം അസി��്
ത�ികയിേല�് ത�ികമാ�ം വഴി�� ഒഴി�ക�  എ�െയ�ം നിക�വാ�  ബാ�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ ; ഇത് എ�േ��് നട�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

�ന�നാമകരണം െച�ി�� ത�ിക�

3537. �ീ.എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഏെത�ാം ത�ികക�െട േപ�ക�
�ന�നാമകരണം െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇ�െന െച� ത�ികക��് എെ��ി�ം സാ��ിക ആ��ല��� അ�വദി�ി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�േമാ ?

എ��െ��സ് റിേസാ�് �ാനിംങ്

3538. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ഏെത�ി�ം സ��ാ� വ��കളിേലാ െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിേലാ എ��െ��സ്
റിേസാ�് �ാനിംങ് (ഇ.ആ�.പി) നട�ാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം വ��കളി�ം എെത�ാം �ാപന�ളി�െമ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ആയത് നട�ാ�ിയ ഓേരാ വ��ി�ം �ാപന�ി�ം ഏത് ക�നി വഴിയാണ് നട�ാ�ിയെത�ം
ഓേരാ �ല�ം എ� �ക െചലവായി�െ��ം വിശദമാ�േമാ ?

മാ�വ��ിേല�് തിരിെക വ��വ��് ലഭിേ�� ആ��ല���

3539. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക.  എസ്.  &  എസ്.  എസ്.  ആ�. ��-8  അ�സരി�് മാ�വ��ിേല�് തിരിെക വ��വ��്
നീനിേയാറി�ി ഉ�െ�െട എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ലഭിേ��ത്;

(ബി) ഇ�െന മാ�വ��ിേല�് തിരിെക വ�� ഉേദ�ാഗ��െട സീനിേയാറി�ി നിേഷധി�വാ� വ��്
േമധാവിക��് എെ��ി�ം അധികാര�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.  &  എസ്.എസ്.ആ�. ��  8  -െന മേ�െത�ി�ം ച��കാരം നിേഷധി�വാ�
നിയമനാധികാരിേ�ാ വ��് േമലധികാരിക�േ�ാ അധികാരം ഉേ�ാ;

(ഡി) ��ത ��  �കാര�� സീനിേയാറി�ി �ന�ാപി��ത് അകാരണമായി തട��
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ാം ശി�ണ നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�റിയി�േമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല വിവിധ വ��കളി� െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�

3540. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല വിവിധ വ��കളി�  തീ�മാനം എ��ാെത െക�ി�ിട�� ഫയ�കെള
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2015  നവംബ�  25  വെര ഓേരാ മ�ി�െട�ം പരിഗണന�് വ� ഫയ�കളി�  ഇനി�ം
തീ�മാനെമ��ാ� ബാ�ി നി���വ എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഫയ�കളി� �� മാസമാ�ം ആ� മാസമാ�ം ഒ� വ�ഷ�ിലധികമാ�ം തീ�മാനമാകാെത
മ�ി ഓഫീ�കളി� െക�ി�ിട�� ഫയ�ക� എ� വീതെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസി� മ�ിസഭാേയാഗ തീ�മാന�ിന് േമ� ഉ�രവ് �റെ��വിേ�� എ�
ഫയ�ക� 2015 ഒേ�ാബ� 31 -ന് ബാ�ി നി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) മ�ിസഭ�െട പരിഗണന�് അയ�േ�� എ� ഫയ�ക�  �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസി�  2015

ഒേ�ാബ� 31-ന് ബാ�ി��ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

െസ�േ�റിേയ�ി��ി� ബാ�ക�െട ശാഖ

3541. �ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിേയ�ി��ി� ഏെത�ി�ം ബാ�ക�െട ശാഖ �വ��ി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�രം ഒ� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ാൻ ഇടയായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�േമഖലാ,  സ�കാര�ബാ�ക�  അട�ം ഏെത�ി�ം �ാപന���് ഇ�ര�ി�
െസ�േ�റിയ�ി��ി�  �വ��നാ�മതി ന�കാ�� നീ�ം സ��ാ�  നട��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െസ�േ�റിയ�ിെ� ഭംഗി നശി�ി�ം വിധം �ാപി�ി�� എ.ടി.എം.  ക�  വശ�ളിേല�് മാ�ി
�ാപി�വാ�� നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?

സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷെ� �വ��നം

3542. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, സി.മ��ി
,, വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവരാവകാശ നിയമം നട�ിലാ�ി പ�വ�ഷം തിക�� ഘ��ി�  ആയത് സംബ�ി�
വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷെ� �വ��ന�െള സംബ�ി� പരാതികേളാ അഭി�ായ�േളാ
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��ി�ി�േ�ാ;  ക�ീഷെ� �വ��നം സംബ�ി� വിലയി���  എ�ായി��െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) വിവരാവകാശ ക�ീഷെ� േസവനം േതടിയവ�െട അഭി�ായ��  �ണി�ം അപാകതക�
പരിഹരി�ം ആവശ�മായ തി��� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

നിയമനടപടി സ�ീകരി�ാ�� അ�മതി

3543. �ീ.എ.െക.ബാല�
,, പി.�ീരാമ���
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഖിേല��ാ സ��ീസ് ച�ം അ�സരി�് ആ�െ��ി�ം എതിെര നിയമനടപടി സ�ീകരി�ാ�
ഡി.ജി.പി .അ�മതി ആവശ�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� ആ�െ�തിെര ;

(ബി) ഡി.ജി.പി.മാരി�  ആരാണ് ��ത അ�മതി ആവശ�െ��ിരി��ത്;  അ�മതി
ആവശ�െ��െകാ�� ക�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സിവി�  സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ��െട ��ത ആവശ��ിേ��  അ�ിമ തീ�മാനം എ�േ��ത്
ആരാണ്; അ�ിമ തീ�മാനം എ�േ���വ�െ�തിെര നിയമ നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് അ�മതി
ആവശ�െ��െത�ി� ആയതി�േമ� തീ�മാനം എ�േ��ത് ആരാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ൈഹേ�ാടതിയിെല നിയമനം

3544. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ശ�ളം ന��� ജീവന�ാ�െട േസവന വ�വ�ക� സ��ാ� ��ി�ാ�േ�ാ;

(ബി) േകരള ൈഹേ�ാടതിയി� ആെക എ� �ിരം,  താ��ാലിക േജാലി�ാ�െ��് ഇനം തിരിര�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� രീതിയിലാണ് ഇവിെട നിയമനം നട��ത്;
(ഡി) ന�ായധി�മാ�  േനരി�് �ിരം നിയമനം ന�കിവ��േ�ാ;  ഇ�രം ജീവന�ാ�െട േജാലി

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ
(ഇ) ൈഹേ�ാടതി നിയമനം പി.എസ്.സി.�് വിടാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

�ന�� സ�േകാടതി�് ഭരണാ�മതി

3545. �ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ സ�േകാടതിക�  അ�വദി�വാ�  ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  �ന��
സ�േകാടതി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയ ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ന�� സ�േകാടതി അ�വദി�ണം എ� സ�മിഷന് ബ�.�ഖ�മ�ി ന�കിയ മ�പടി പരിഗണി�്
ബ�.  ൈഹേ�ാടതി�െട അംഗീകാരേ�ാെട സ�േകാടതി�െട �വ��നം എ�്
ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാടതി �ട��തിേല�� അടി�ാന സൗകര���  �ന��  ബാ�  അേസാസിേയഷ�
ഒ��ിയി��തായി അറിയി�ി�േ�ാ;  ആവശ�മായ ത�ികക�  അ�വദി�െകാ�� ക�ാബിന�്
തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;  ഇെ��ി�  എ� ത�ികക�  ��തായി
അ�വദി�ണെമ�ം ആയതിന് എ�് അ�മതി ന�െമ�ം വ��മാ�േമാ?
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ആ�ി�ലി� േകാടതി സ��യ നി��ാണം

T 3546.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�ലി�  േകാടതി സ��യ നി��ാണ�ിന് എ� �ക അ�വദി�ി�െ��ം നി��ാണ
�വ��ന��  ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം ��ത നി��ാണ �വ��നം എ�േ��്
���ിയാ�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�ം ��ത കരാ�  എ��ിരി��ത് ആരാെണ�ം
വ��മാ�േമാ?

��െെവ�ിനിെല എ�.പി.ജി ഇംേപാ��് െട�മിനലിന് അ�മതി

3547. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഎ.ഒ.സി �െട ��െെവ�ിനിെല നി��ി� എ�.പി.ജി ഇംേപാ��് െട�മിന�  �ാപി��തിന്
േകരള േകാ��  േസാ�  മാേനെ��റ് അേതാറി�ി അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ:  എ�ി�  പക��്
ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഇതി�� അേപ� ബ�െ�� �ാമപ�ായ�് �ഖാ�ിരമാേണാ സമ��ി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ  ;  എ�ി�  അേപ��െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ  ;  േകരള േകാ��  േസാ�
മാേനെ��റ് അേതാറി�ി ��ാെക അേപ� ന���� സംബ�ി� നി�േ�ശ�� വ��മാ��
വി�ാപന�ിെ�റ 4.2 ഖ�ികയി� അ�ശാസി�� നടപടി�മ�� ടി അേപ� സമ��ി��
കാര��ി� പാലി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

ൈവ�ി� മ�ല�ി� േകരള േകാ�� േസാ� മാേനെ��്

3548. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േകാ��  േസാ�  മാേനെ��് അേതാറി�ി ��ാെക ൈവ�ി�  മ�ല�ിെല പ�ി�റം,
���ി�ി,  എടവന�ാട്,  നായര�ലം,  ഞാറ��, എള���ഴ,  �ള�കാട്,  കടമ�ടി എ�ീ
പ�ായ�കളി� നി�ായി  2015 ജ�വരി  1-� േശഷം ലഭി� അേപ�ക� എ�െയ�ം ഇതി�
എ� അേപ�കളാണ് ഇനി�ം തീ��ക��ി�ാ��െത�ം വ��മാ�േമാ?

േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലിെല നിയമനം

3549. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലി� ആ�. െസ�വരാജ് എം.എ�.എ �െട മക�
എം.എസ്. ദിവ�െയ േ�ാജ�് െഫേ�ാ ആ�ം ��് േകാ���് േനാതാവായ അഹ�ദ് ജിഷാമിെന
സീനിയ�  േ�ാജ�് ഓഫീസ�  ആ�ം ����ി നിേയാജകമ�ല�ിെല േവാ��  ആയ േജാഷി
വ��ീസിെന െഹ��� ആ�ം ഗ�ിയ� േഗാപിനാഥ� നായ�െട െച�മക� ആ�.െജ. സ�യിെന
െട�ി��  ഓഫീസ�  ആ�ം �വജനേ�മ േബാ�ഡ് െചയ�മാ�  �ശാ�ിെ� ഭാര� �തിഭെയ
െജ.എ�.ടി.ബി.ജി.ആ�.ഐ-യി� ഓഫീസ്അസി��ാ�ം േകാ��സ് േനതാ�ം �� �ീ�� ജി.
കാ��ിേകയെ� ൈ�വ�മായി�� �ധീഷ് �മാറിെ� ഭാര� �മെയ െഹ���  ആ�ം
നിയമി�തിെ� മാനദ���ം,നിയമന നടപടിക�ം  ,  ഇവ� ഓേരാ���ം �തിമാസം വാ��
ശ�ള വിവര��ം ,നാളി�വെര വാ�ിയ ആെക ശ�ള �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി നിയമനം

3550. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2015  ഒേ�ാബ�  30  വെര ഓേരാ വ��ി�ം ഒഴി�� ത�ികക�െട എ�ം എ�െയ�
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വ��ം ഇതിൽ എ� ഒഴി�ക�  ഇ�വെര പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�കളി�  എ� േപ��് പി.എസ്.സി നിയമന ശിപാ�ശ
ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ� വ��ക� ഉേ�ാ; ഉെ��ിൽ വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി യിെല സ��ീസ് ച���െട ലംഘനം

3551. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�� ഓഫീസ� ത�ികയി� േജാലിെച� വ�� പതി�� ഓഫീസ�മാ��് �കളി� േകരള
പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�  ഒ� െസ��  ഓഫീസെറ നിയമി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം േകസ് നിലവി�േ�ാ ; ബ�െ�� ജ�െ��് േകാ�ിക�
ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) പി.എസ്.സി യിെല സ��ീസ് ച���െട ലംഘനം തട��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

പി.എസ്.സി നിയമന�ം റിസ�േവഷ� മാനദ���ം

3552. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി �െട റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമനം ന��േ�ാ�  നിലവി�� റിസ�േവഷ�
മാനദ��� പാലി�െ���െ��് ഉറ�വ��ാ�േ�ാ ;

(ബി) എ�.ഡി. ൈട�ി�് റാ�് ലി�ി� നി�ം (പ�നംതി� ജി�) കാ�ഗറി ന�� 205/09 � ഏെത�ാം
െറാേ�ഷ� േപായി�കളിലാണ് ധീവര വിഭാഗ�ി��വ� വ�ി��െത�ം അവരി� എ� േപ�െട
നിയമന�� നട�െവ�ം െവളിെ���േമാ ;

(സി) എ�.ഡി.  ൈട�ി�് റാ�് ലി�്  (തി�വന��രം ജി�)  ധീവര വിഭാഗ�ി� നി�ം എ� േപെര
നിയമി�െവ�ം അത് ഏെത�ാം െറാേ�ഷനി� നി�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ ?

പി.എസ്.സി. െസ��റി പദ�ി� നി�ം �ീ. സാ� േജാ�ജിെന �റ�ാ�ാ� നീ�ം

3553. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  െസ��റി പദ�ിെല�ിയ പ�ിക വ���ാരനായ �ീ.  സാ� േജാ�ജിെന ��ത
�ാന�നി�് �റ�ാ��തിന് നീ�ം നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ ;

(ബി) �ീ.  സാ� േജാ�ജിെന െസ��റി പദ�ിേല�് പി.എസ്.സി.  നി�േ�ശി�� �ത� ഇ�വെര��
നടപടി �മ�� തീയതി �മ�ി� വ��മാ�േമാ ;

(സി) െ�ഷ��  റി��െമ�ി�െട സ�വീസിെല�ി  18  വ�ഷം േസവനം ���ീകരി�് പി.എസ്.സി.
െസ��റി ആകാ�  േയാഗ�െന�് കെ��ിയതിന് േശഷം �ീ.  സാ� േജാ�ജിെനതിെര വ�ാജ
പരാതി ��ി�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) സ�വീസ് കാര���  ശ�താ മേനാഭാവേ�ാെടയാണ് പി.എസ്.സി ൈകകാര�ം െച��ത്
എ�ത് ഗൗരവമായി കാ�േമാ ; ഇതിെനതിെര ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

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

15 of 96 Wednesday 09 December 2015 10:20 AM



(ഇ) �ീ. സാ� േജാ�ജിെ� റി��്െമ�് ഫയ� ��ിയത് സംബ�ി�് അേ�ഹം ആവശ�െ�� േപാലീസ്
വിജില�സ് എ�ക�യറി നട�ിയി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  ��ത വിഷയ�ി�  ഫിംഗ�  �ി�്
ഉ�െ�െട�� ശാ�ീയ െതളി�ക�  േശഖരി�് അേന�ഷണം നട�ാ�  ത�ാറാ�േമാ  ;

വിശദമാ�േമാ ;

(എഫ്) �ീ.  സാ� േജാ�ജിെനേ�ാെല �ാഗ��ം െതളിയി� ഒ� ഉേദ�ാഗ�െന പീഡി�ി��ത്
അവസാനി�ി�ാ� എ�് നപടി സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ജി) പി.എസ്.സി യിെല അ�ിനിേ��ീവ് െഹഡ് ആയ സാ� േജാ�ജിെന മറികട�് എ� ഫയ�ക��്
തീ��് ക�ി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ  ;  അ�രം ഫയ�ക��് നിയമ സാ�ത�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ  ;  ഇ�ര�ി�  െപ�മാറിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ശി�ാ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ ; വിശദവിവരം വ��മാ�േമാ ;

പി.എസ്.സി. പരീ�കളി� മലയാളം

3554. �ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി. നട�� �ധാന പരീ�കളി� മലയാളം ഒഴിവാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�്/േലാ��  ഫ�് ആഡി�് പരീ�കളി�  നി�ം മലയാളം ഒഴിവാ�ിയ
നടപടി�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

ഇെ��ി� ഇ�ാര��ി� അടിയ�ര നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭരണഭാഷ മലയാളം ആയതിനാ� ഇ�രം പരീ�കളി� മലയാളം അട��� വിഷയ�ളി� ഒ�
ര�ാംഘ� വിവരണാ�ക പരീ��ടി നട�വാനാവശ�മായ നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?

പി.എസ്.സി..യിെല ൈബ�ാ��� നിയമനം

3555. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��യിെല തെ� ഏ��ം വിശ�ാസ േയാഗ�മായ േകരള പി.എസ്.സി.  അ��കാല�ായി
ജീവന�ാ�െ�തിെര ച�വി��മായ തീ�മാന��  എ����ം,  പരീ� നട�ി� സംബ�ി�
�മേ��ക�െട വിവര��ം ��യി�  െപ�ി�േ�ാ?എ�ി�  അത് പരിഹരി�വാ�  എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) താ� വിഭാഗം ജീവന�ാ��് 2005-� 2 ശതമാന�ം 2010-� 4 ശതമാന�ം ആണ് അസി��ായി
�േമാഷ� ന�കിയത്. സ��ാ� ഉ�രവിന് വി��മായി േനാ�് എ�തി ക�ീഷെന െത�ി ധരി�ി�്
തീ�മാനം എ��ി���ലം 2011 െഫ�വരിയി� പി.എസ്.സി യി� ഒ� ഉേദ�ാഗ�ന്, ഈ വിഭാഗം
ജീവന�ാ��് ലഭി�ി�� ൈബ�ാ��� �േമാഷ� കഴി� ��് വ�ഷമായി  125  അ�ി��്
ഒഴി�വ�ി�ം ലഭി�ാ�ത് സ��ാരിെ� ��യി� െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� അതിന് കാരണ�ാരായ
ഉേദ�ാഗ�െന മാ�കാപരമായി ശി�ി�ക�ം സ��ാ� നി�യി� ശതമാന�ി� ടി �േമാഷ�
ന�ക�ം െച�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ൈ�വ�മാ�െട നിയമനം

3556. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി യി� റിേ�ാ��് െച�ി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ൈ�വ�മാ�െട ഒഴി�ക�െട എ�ം
എ�യാെണ�ം ��വൻ ഒഴി�കളിേല�ം അൈഡ�സ് അയ�ി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ിൽ ആയതിെ�
കാരണ��ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട �ായം അധികരി�ത് പരിഗണി�് അടിയ�ിരമായി ഇവ��്
അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?
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ഹയർ െസ��റി അ��ാപക നിയമനം

3557. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയർ െസ��റി അ��ാപക നിയമന�ി�� റാ�് ലി�കളി� നി�ം സീനിയർ േപാ�ിേല�്
അൈഡ�സ് ലഭി�ി�� റാ�് േഹാ�േഡ�ി� തെ� വീ�ം �നിയർ േപാ�ിേല�ം അൈഡ�സ്
െമേ�ാ ലഭി�� �ിതി വിേശഷം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) സീനിയർ േപാ�് ന��േ�ാ� തെ� �നിയർ േപാ�് േവ� എ�് എ�തി വാ�ാ�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷനിെല ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ��് അസി��് ത�ികയിേല�്
െ�ാേമാഷൻ

3558. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷനിെല ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ��് അസി��് ത�ികയിേല�്
4% ആയി സംവരണം ഉയ��ിയേ�ാ�, നിലവി� സ��ാ� ഉ�രവി� പറ�ം�കാരം  4% േട�
നി�യി� ന�കിവ�ി��ത് അ�ിമറി�്,  സ��ാ�  ഉ�രവിേലാ ഇ� സംബ�ി� െ�ഷ��
�ളിേലാ പറയാ� േകഡ� േ��ത് അ�സരി�് ലാ�് േ�ഡ് വിഭാഗ�ിന് െ�ാേമാഷ� ന�കാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2012-�  ഒ� ലാ�് േ��കാരെന അസി��ായി െ�ാേമാ�് െച�തി�േശഷം കഴി� ��്
വ�ഷമായി ഒ� േലാ െപ�ഡ് �ാഫിെന�ം െ�ാേമാ�് െച�ാതി��ത് എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2006  �ത�  2011  ജ�വരി വെര പി.എസ്.സി.യി�  നിയമാ��തം നട�ിവ�ി�� ഈ
െ�ാേമാഷ� േട� നി�യി�് ശതമാന�ണ�ി� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െഹഡ് ക�ാ�േ��് േവ��സിയി� നിയമിതരായ ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ�െട സീനിേയാറി�ി

3559. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി �േഖന െഹഡ് ക�ാ�േ��് േവ��സിയി� നിയമിതരായ ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ��്
സ��ം ജി�യിേല�്  (പി.എസ്.സി.  ഓ��് െച� ജി�)  അ�� വ��് �ലം മാ�ം ലഭി�േ�ാ�
ജി�യിെല വ��ി�  ��ത ജീവന�ാ�െട സീനിേയാറി�ി ഏത് തീയതി �തലാണ്
കണ�ാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി�  ജി�ാതല ഓഫീ�ക�  ഉ� വ��ിെല�ം ജി�ാതല ഓഫീ�ക�  ഇ�ാ�
വ��ിെല�ം ജീവന�ാ�െട സീനിേയാറി�ി നി�യി��ത് ഏത് ഉ�ര�ക�  �കാരമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

എ�.ഡി.�ാ��്, ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക�

3560. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യിെല വിവിധ വ��കളി�  എ�.ഡി.�ാ��്,  ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ�െട
ഒഴി�ക� യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച��ി� എ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളി� നിയമനം നട�വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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വനിതാ എൈ�സ് ഗാ��മാ�െട റാ�് ലി�്

3561. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതാ എൈ�സ് ഗാ��മാ�െട റാ�് ലി�ി�  നി�ം നാളി�വെര എ� നിയമന��
നട�ിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമനം നി��ിെവ�് െകാ�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  ഇ� സംബ�ി�് ഇ  -  2116,  73618/എ�്െപ..എ./2015/ഫി�. എ�ീ ഫയ�കളിേ��
സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഫയലി�  േമ�  നടപടി�മ��  ���ീകരി�് നിയമനം എ�േ��് ന�കാ�  കഴി�ം
എ�റിയി�േമാ?

ഹയ� െസ��റി (െകാേമ�് ) അ��ാപക�െട േവ��സിക�

3562. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) H.S.S.T (Sr/Jr) േകാേമ�് അ��ാപക�െട എ� േവ��സിക� PSC�് റിേ�ാ��് െച�ി��്;
(ബി) അതി� നി�ം എ� േപ��് അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ�ി��്;  േമ�വിലാസം സഹിത�ളള റാ�്

ലി�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റിയിേല�് എ� േകാേമ�് അ��ാപക�െട േപരാണ് റാ�്
ലി�ി�ളളത്;

(ഡി) ഇതി� എ� േപ��് PSC അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ�ി��്;
(ഇ) PSC �് റിേ�ാ��് െച� ��വ� േവ��സിയിേല�ം അൈഡ�സ് ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിേല� �ാ� മാേനജ� നിയമനം

3563. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിേല� �ാ� മാേനജ�  ത�ികകളി�  കാ�ഗറി ന��  433/2009,

കാ�ഗറി ന��  434/2009  എ�ിവ �കാരം പി.എസ്.സി.  െവരിഫിേ�ഷ�  അ�സരി��
പരീ��ം ഇ��വ��ം നട�ിയത് ഏെത�ാം ദിവസ�ളിലാെണ�് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ത് എ�ാെണ�ം അതി�  നി�ം ഇ�വെര എ� നിയമനം
നട�െവ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) നിലവി� റിേ�ാ��് െച�െ�� എ� ഒഴി�ക� ഉെ��് വ��മാ�േമാ  ;  ഒഴി�ക� റാ�ലി�ി�
നി�ം നിക��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

വയനാട് ജി�ാ എ�.ഡി. ൈട�ി�് ലി�്

3564. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�ാ എ�.ഡി. ൈട�ി�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം ഏ�വെരയായി എ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) വയനാട് ജി�ാ എ�.ഡി. ൈട�ി�് ത�ികയിെല �തീ�ിത ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ� വ��്
േമലധികാരിക��് സ��ാ� ക�് ന��ക�േ�ാേയാ ; എ�ി� ക�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) എ�ാ വ��ക�ം യഥാസമയം ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ക��ാേയാ  ;  ഇെ��ി�  ഏെതാെ�
വ��കളാണ് വീ�വ��ിയെത�ം വീ�വ��ിയ ഏെത�ാം ഉേദ�ഗ��െ�തിെര എെ��ാം
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നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം അറിയി�േമാ ;

(ഡി) 2016 മാ��് 30 ആ�േ�ാേഴ�ം എ� �തീ�ിത ഒഴി�കളി� നിയമനം നട�ാ� സാധി�ം എ�്
വിശദമാ�ാേമാ ?

ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസ� നിയമനം

3565. �ീ.സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡി�ി�് എഡ�േ�ഷ�  ഓഫീസ�  ത�ികയി�  േനരി�� നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി.-  �്
റിേ�ാ��് െച�ി�� ഒഴി�ക� എ�;  ��ത റിേ�ാ��് പി.എസ്.സി  -�് ലഭി�ത് എ�ാെണ�ം
ആയതി�  െറാേ�ഷ�  �കാരം എ�െയ�ം ലി�് ബി-യി��വ��് അ�ഹത�െ��ം
വ��മാ�േമാ;

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

(സി) ��ത റാ�് പ�ികയി� നി�ം നിയമന ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

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

(ഇ) ��ത റാ�് പ�ികയിെല ലി�്  -എ യി�  നി�ം നിയമന ശിപാ�ശ ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;  പി.എസ്.സി-�് േനരി�് പരിഹരി�ാ�� �����് യഥാസമയം നടപടി
ഉ�ാകാ�ത് കാരണം നിയമന ശിപാ�ശക� ൈവ��തായ ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� നിയമന ശിപാ�ശകളിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റാ�് ലി�കളിെല അപാകത

3566. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� അ�് വ�ഷമായി എ�� പരീ� ഒഴിവാ�ി അഭി�ഖം മാ�ം നട�ി �സി�ീകരി� റാ�്
ലി�ക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�കെള�റി�് വ�ാപകമായ പരാതി ലഭി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
��ത വിഷയം സംബ�ി�് േപാലീസ് വിജില��ിെന െകാ�് അേന�ഷി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഓ�ൈല� പരീ�ാ േക��� വ�ി�ം ഉേ��ാഗാ��ിക� വളെര �റവായ ത�ികകളിെല പരീ�
ഒഴിവാ��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത റാ�് ലി�കെള�റി�� പരാതിക�െട എ�ം എ�െയ�ം അ�രം പരാതികളിേ��
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) പരീ�ാ നട�ി�മായി ബ�െ��് ��കാല�ളിെല�ം ഇ�ാ� പരാതിക�ം �മേ��ക�ം
���ത് പി.എസ്.സി െയേ�ാെല വിശ�ാസമ��ി�� ല��ണ�ിന് ഉേ��ാഗാ��ികെള�ം
ര�ിതാ�െള�ം ആശ�യിലാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഭരണഭാഷ മലയാളമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടി

3567. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഓേരാ വ��കളി�ം എ� ശതമാനം ഫയ�ക�  മലയാള�ി�  ൈകകാര�ം െച��െ��്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാടതി ഭാഷ മലയാളമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകാടതിഭാഷ�ം ഭരണഭാഷ�ം ���മാ�ം മലയാള�ിലാ��തിന് തട���
എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല എ�.ഡി.സി. നിയമനം

3568. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യി�  നിലവി�� എ�.ഡി.സി.  റാ�് ലി�ി�  നി�ം നാളി�വെര എ� േപ��്
അൈഡ�സ് െമേ�ാ ന�കിയി��് ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�് �തിയതായി എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�െ��ി��്;��ത ഒഴി�ക�
വ��് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

െമയി� വാ�ഡ� നിയമനം

3569. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല െമയി�  വാ�ഡ�  (കാ�ഗറി.  നം.286/2013)  ലി�ി�  ഉ�െ�� എ�
ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അെെഡ�സ് െമേ�ാ അയ�ി��്;  ഇതി� എ� േപ��് നിയമനം ന�കി
എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ
;

േസവനാവകാശ നിയമം

3570. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസവനാവകാശ നിയമം ഏെത�ാം വ��കളി� നട�ിലാ�ിയി��്;
(ബി) ��ത നിയമ �കാരം എ� ദിവസ����ിലാണ് േസവനം ന�േക�ത്;
(സി) നി�ിത സമയ�ി��ി� േസവനം ന�കിയിെ��ി� ശി�ാ നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;
(ഡി) നി�ിത സമയപരിധി��ി� േസവനം ലഭി�ി� എ� പരാതിയിേ�� എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

നടപടി എ��ി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

താ�ാലിക ജീവന�ാർ

3571. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം വിവിധ വ��കളിേല�് എ�
േപെര താ��ാലികാടി�ാന�ി� നിയമി�ി�െ��് വ��ടി�ാന�ി� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം താ�ാലിക നിയമനം ലഭി� എ� േപെര
�ിരെ���ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ ; വ��് തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

തി�വന��രം ജി�യിെല എ�.ഡി. �ാ��് ത�ികയിേല�� ഒഴി�ക�

3572. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 17-08-2015 � പി &എ.ആ�.ഡി �റെ��വി� സ��ല� നം 8983/Adv-C3/2015/പി &എ.ആ�.ഡി
�കാരം തി�വന��രം ജി�യിെല എ�.ഡി. �ാ��് ത�ികയിേല�� എ� ഒഴി�കളാണ് വിവിധ
ഡി�ാ��െമ�ക� പി.എസ്.സി. � റിേ�ാ�� െച�ി��ത് എ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ല�  ന��  10336/Adv/സി3/2014/പി  &എ.ആ�.ഡി തീയതി  23-7-2014  �കാരം  2015

ഡിസംബ�  31  വെര�� ��വ�  ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ�� െച�ാ�ത്
��യിൽെപ�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ?

ഹയ�െസ��റി �േവാളജി ത�ികയിെല നിയമനം

3573. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�െസ��റി �േവാളജി ത�ികയി�  (കാ�.ന��  448/14)  പി.എസ്.സി �റ�ിറ�ിയ
ലി�ി� ഉ�െ�� എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലി�ിെ� കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികയി�  എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ി�ളളത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ദിവസേവതന,  േകാ��ാ�് അടി�ാന�ി�  ��ത ത�ികയി�  എ� േപ�  േജാലി േനാ�ി
വ��; ��ത ഒഴി�ക� �ടി പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�് ക���� അസി��് നിയമനം

3574. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�്, േലാ�� ഫ�് ഓഡി�്, പി.എസ്.സി, അ ���് ജനറ� ഓഫീസ് എ�ിവിട�ളിെല
നിയമന�ിനായി നിലവി�ളള ക���� അസി��് റാ�് ലി�ി� നി�ം നാളി�വെരയായി എ�
നിയമന�� നട�ിയി��്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ��കളിെല ഒഴി�കളി�  നിയമനം നട�ാെത താ��ാലിക/ദിവസേവതന
അടി�ാന�ി�  നിയമനം നട�� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
താ��ാലിക/ദിവസേവതന അടി�ാന�ി� േജാലി െച��വ�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��തായി എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��്;അവയിേല�ളള നിയമന നടപടിക� നിലവി� ഏത്
ഘ��ിലാണ്; റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി�ളളി� വ�� ഒഴി�കളിേല�് നിലവി�ളള റാ�് ലി�ി�
നി�ം നിയമനം നട��തി� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് േ�ഡ്-2 ത�ിക

3575. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡിേ�ാമ ഇ�  െകാേമ���  �ാ�ീസ് േകാ�ം �സ് � േകാ�ം �ല�മാെണ� വ�വ� െച��
ഉ�രവ് നിലവിലി�ാ�ിനാ�  �സ് � വിേന�ാ�  ഉയ�� േയാഗ�തയായ ഡി.സി.പി
േയാഗ�ത��വെര േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��് േ�ഡ്-2  ത�ികയി�
പരിഗണി���വിധ�ി� ഉ�ര� �റെ��വി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) 130/2012 കാ�ഗറി ന�രായി പി .എസ് .സി നട�ിയ ��ത ത�ിക�െട പരീ�യി� �ിവ�ര
ഡിേ�ാമ േനടിയവെര�ടി പരിഗണി���വിധ�ി�  പി.എസ്.സി.  �് ഉ�ര� ന��വാ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ�ാത�� സമര േസനാനിക��� െപ�ഷ� �ടി�ിക
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3576. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��� നാഷണ� ആ�മി (INA) ഭട�ം സ�ാത�� സമര േസനാനി�മായി�� അ�രി� �ീ. വി.
േഗാപാല� ലഭിേ�� സ�ാത�� സമര േസനാനിക��� െപ�ഷ�  �ടി�ിക അേ�ഹ�ിെ�
അന�രാവകാശിക��് അ�വദി��� സംബ�ി�  W.P.(C)  17369/2012  -  എ� േകസിെല
ബ�. ൈഹേ�ാടതി�െട ഉ�രവി�േമ� ��ത െപ�ഷ� �ടി�ിക ലഭ�മാ��� സംബ�ി��
ഫയ� ( ന�� - 71749/FFPBI/2014/GAD) നടപടി�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാണ്;

(ബി) ��ത േകസി�  അ�ീ�  േപാകാതിരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

ജനസ��� പരിപാടി

3577. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015  ഏ�ി�  23  ന് എറണാ�ള�് നട� ജനസ��� പരിപാടിയി�  ചികി�ാ
ധനസഹായ�ിന് അ�ഹെര�് കെ��ിയ അേപ�കർ എ� േപെര�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അതിൽ എ� േപ��ായി എ� �ക വിതരണം െച�െവ�ം ഇനി എ� േപ��് ധനസഹായം
വിതരണം െച�വാ�െ��ം വിശദമാ�േമാ?

േജാസ് ഉ��ിലിന് �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�� ധനസഹായം

3578. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�് ചികി�സാ ധനസഹായം ലഭി��തിനായി േജാസ്
ഉ��ി�, െച��ാ�  എ�യാ�  സമ��ി� അേപ�യി�േമ�  ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ടിയാന് ധനസഹായം അ�വദി�െകാ�് റവന� വ��ി� നി�് ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; എ�ി�
അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

നാ�ിക നിേയാജക മ�ല�ിെല ചികി�സാ ധനസഹായ വിതരണം

T 3579.�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ചികി�സാ ധനസഹായം ലഭി��തിന് നാ�ിക
നിേയാജക മ�ല�ി� നി�് എ� അേപ�ക� ലഭി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അവയി� എ� അേപ�ക� തീ��ാ�ി ആ��ല�ം വിതരണം െച�െവ�ം ആയതിന് എ� �പ
െചലവായി�െ��ം അറിയി�േമാ?

അപകടമരണം സംഭവി�വ�െട ആ�ിത��� ധനസഹായം

3580. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അപകടമരണം സംഭവി�വ�െട ആ�ിത���
ധനസഹായ�ിനായി അ�ല�ഴ എം.എ�.എ.  �ഖാ�ിരം എ� അേപ�ക�  ലഭി�;  അവ�െട
േപ�ം, വിലാസ�ം, അ�വദി� �ക�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അപകടമരണം സംഭവി�വ�െട ആ�ിത���
ധനസഹായ�ിനായി അ�ല�ഴ താ��ി� നി�ം എ� അേപ�ക� ലഭി�െവ�ം അതി� എ�
േപ��് എ� �കവീതം ധനസഹായം ന�കിെയ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ധനസഹായം ലഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിന് കാരണം

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

22 of 96 Wednesday 09 December 2015 10:20 AM



വ��മാ�ാേമാ;  ഇ� പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�വാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ജനസ�ർ� പരിപാടി

3581. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ജനസ�ർ� പരിപാടിയിൽ െകാ�ം ജി�യിൽ ലഭി� ആെക അേപ�കളിേ�� ചികി�ാ
ധനസഹായ�ിനായി എ� �ക ചിലവഴി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അതിൽ പല അേപ�ക�െട�ം നിലവിെല �ിതി പരിേശാധി�േ�ാൾ അ�ർ േ�ാസസിംഗ് എ�്
കാണി��ത് ��യിൽെപ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി�േമാെയ� വിശദമാ�േമാ?

�ര�നിവാരണ ഫ�് വിനിേയാഗി� വിമാനം വാ�ിയത്

3582. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര�നിവാരണ ഫ�് വിനിേയാഗി� സ��ാ�  ഒ� വിമാനം വില�് വാ�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�
എേ�ാഴാെണ�ം എ�് വില�ാെണ�ം എവിെട നി�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത വിമാനം സം�ാന�് ഏത് ദിവസമാണ് എ�ിയത്  ;  വിമാന�ിന് ഫി�്നസ്
സ��ിഫി��് േനടിെയ��ി�േ�ാ  ;  നാളി�വെര എെ��ാം ആവശ����് വിമാനം
ഉപേയാഗി�ക��ായി ; വിമാനം ഇേ�ാ� ��ി��ത് എവിെട ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട�ം മ� മ�ിമാ�െട�ം അടിയ�ിരാവശ����ായി ഈ വിമാനം ഉപേയാഗി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ?

അപകട�ളി�ം �ര��ളി�ം െപ�് മരണമട��വ�െട ��ംബ���� സഹായം

3583. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അപകട�ളി�ം �ര��ളി�ം െപ�് മരണമട��വ�െട ��ംബ���് സാ��ിക സഹായം
അ�വദി��തിന് എെ��ി�ം മാനദ��� നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി� മാനദ���  വ��മാ�ിെ�ാ�് വി�ാപനേമാ,  വ��തല ക�കേളാ,

പരിപ�േമാ ഇറ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയവ�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആല�ഴ ജി�യി�  ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ഇ�കാരം മരണമട�എ� േപ�െട
��ംബ���് എ� �ക അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇ�സംബ�ി� താ��് തിരി���ം
ഒ� ല�ം, ര�് ല�ം, �� ല�ം എ�ി�െന ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം ആെക എ� േക�കളിലായി
എ� �ക അ�വദി�െവ�ം വ��മാ�� കണ�് ന�കാേമാ;

(ഡി) വി.ഐ.പി-ക�െട �പാ�ശകളി�െട എ�� ഇ�രം േക�കളി�  അ�വദി�ി��ത് എ� �ക
വീതമാണ്;  ഓേരാ വി.ഐ.പി-ക�േട�ം �പാ�ശകളി�  എ� േക�കളിലായി എ� �ക ആെക
അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

എേ�ാസ�ഫാ� ധനസഹായം

3584. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െച�വ��  പ�ായ�ി�  എേ�ാസ�ഫാ�  ബാധിതയായ ��ി
ഉ�െ�െട ഒ� ��ംബ�ിെല ��് േപ�  മരണെ���മായി ബ�െ��് ��ംബാശ�ാസ സഹായ
ധന�ിന് അേപ� ന�കിയി��െവ�ി�ം സഹായധനം വ�ഷ��  കഴി�ി�ം
അ�വദി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;;  വനം വ��് മ�ി��െ�െട��വ� വീട്
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സ��ശി�് വാ�ാന��  ന�കിയി�ം സഹായധനം ലഭ�മാ�ാ�െത�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

�രിതാശ�ാസനിധി

3585. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം അ�വദി�� �ക അേപ�കന് എ��ം േവഗം
ലഭ�മാ�� രീതിയി� നടപടി�മ�� ല�കരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വി.എസ്.  മ�ഷ  (മ�ഭവ�, �ലയി�േകാണം,  െകാ�വഴ��  പി.ഒ.)  മക�  �ജ�െട
ചികി�സാസഹായ�ിനായി  16.06.2015  -�  സമ��ി� അേപ�യിേ��  എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െവ�് വ��മമാ�ാേമാ;  അേപ�ക�് എ��ം െപെ��് �ക ലഭ�മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത�െട �നരധിവാസം

T 3586.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, െജയിംസ് മാത�
,, �ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത�െട �നരധിവാസ�ി�ം ചികി��മായി എ� �ക
േവ�ിവ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിനായി േക� സ��ാരിേനാട് സഹായം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�ം
േക�സ��ാരി� നി�് ലഭി� മ�പടി�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം ��ത �രിതബാധിത�െട �നരധിവാസ�ി�ം
ചികി��മായി എ� �ക െചലവഴി�; വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) �രിതബാധിത േമഖലയിെല  11  പ�ായ�കളി�മായി ചികി��് ഒ��ിയിരി�� സൗകര���
വിശദമാ�േമാ; എ� േഡാ��മാ�െട േസവനം ലഭ�മാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ആ��ല��ിന് അ�ഹരായവ�െട ലി�ി�  അർഹത�� നിരവധി േപർ ഉ�െ��ി�ിെ��
പരാതി�െട അടി�ാന�ി� നട�ിയ അേന�ഷണ�ിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

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

3587. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ചികി�ാ സഹായം
ലഭി��തിന് അേപ� ന�കിയി�� �ീ വിജയ�. എസ്.,  േപാ�ാ�് വീട്,  വ�ി��ം പി.ഒ.,

മാേവലി�ര എ� വ��ി�് അേപ� ന�കി ഒ� വ�ഷ�ിേലെറ ആയി�ം ധനസഹായം
അ�വദി�ാ�തിെ�റ കാരണം വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത വ��ി�് അടിയ�രമായി ചികി�ാസഹായം അ�വദി�േമാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�് ചികി�ാ ധനസഹായ�ിന് അേപ� ന�കിയ
ഇ�ിര,  േപാ�ാ�് വീട് വ�ി��ം പി.ഒ,  മാേവലി�ര  ,  ആല�ഴ എ� വ��ി�െട
അേപ�കളിേ�� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�െമാ ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം അ�വദി� �ക
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3588. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം നാളി�വെര �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�
നി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�ം,  വിതരണം െച� �ക എ�െയ�ം,  �ടി�ിക എ�െയ�ം
ജി�ാടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

ശ�ളം പരി�രി��ത് പരിേശാധി��തിനായി �പീകരി� മ�ിസഭ ഉപസമിതി

3589. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ�െട�ം അ��ാപക�െട�ം ശ�ളം പരി�രി��ത് പരിേശാധി��തിനായി
�പീകരി� മ�ിസഭ ഉപസമിതി േയാഗം േച�ക��ാേയാ;  എ�ി�  എ�ാണ് േയാഗം
േച��ത്;വ��മാ�േമാ ;

(ബി) 2014  �ൈല  1  �ത�ളള ��കാല �ാബല�ം ന�കാ�ളള ക�ീഷ�  ശിപാ�ശ ഉപസമിതി
അംഗീകരി�ക��ാേയാ;വ��മാ�േമാ?

(സി)

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �നിയ� അസി��് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

3590. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �നിയ�  അസി��് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�െട കണ�് ജി� തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളി� േജാലിെച�� വി��ഭട�മാ�െട എ�ം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലനി���തിനാ�  ��ത �ാപന�ളി�
താ��ാലികാടി�ാന�ി� �ട��വെര ഒഴിവാ�ി റാ�ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�  �ായ�ി�  അവ��ത��തായ പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� അത് പരിഹരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(ഇ) ��ത �ാപന�ളി� 58 വയ�് ���ീകരി� എ� ജീവന�ാരാണ് േജാലി െച� വ��െത�്
ത�ിക തിരി� വിശദമാ�േമാ ;

(എഫ്) െപ�ഷ� �ായം  58 വയ�ായി നിജെ���ിയി�െ��ി� ആ �ായം കഴി�വെര സ��ീസി�
�ട��തിന് അ�വദി�േമാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

വില നീരീ�ണ സമിതി

3591. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കേ�ാള�ി� �യവി�യം െച�� എ�ാ സാധന�ൾ�ം വിവിധ ഘ��ളി� ഈടാ�� വില
നിലവാരം സംബ�ി�് വിവിരേശഖരണം നട��തിനായി 2011-12-െല ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�ി��
"വില നീരീ�ണ സമിതി " �പീകരി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സമിതിയി� എ� അംഗ�ളാ��ത്; നിലവിെല അംഗ�� ആെര�ാം ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�വെര�� കാലയളവി� ��ത സമിതി എ� േയാഗ�� േച��ി��്;  ��ത സമിതി�െട
കെ���ക�ം നി�േ�ശ��ം എെ��ാമായി��;

(ഡി) ��ത സമിതി�െട കെ��ലിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?
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വിഭവ സമാഹരണ�ിന് നടപടി

3592. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം അധിക വിഭവ സമാഹരണ�ിനായി എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�; ആയതി�െട എ� �ക�െട വ�മാനം ലഭി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�്  30.11.2015  വെര ഏെത�ാം നി�തിക�  വ��ി�ി�;

അതി�െട എ� �ക�െട വ�മാനം ലഭി� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�തിേന�ാ� അധിക നി�തി നി�േ�ശ�� പി�ീട് �ഖ�ാപി�� സാഹചര�ം
ഉ�ായി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�ിെ�റ ���ിക�

3593. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�ിെ�റ ���ിക�  എ�.എസ്.ജി.ഡി യി�  നി�് ഫ�് െപാ�മരാമ�്
വ��ിേല�് �ാ���  െച�ാ��െകാ�് െട�ഡ�  നടപടിക�  തട�െ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  ��ത െട�ഡ�  നടപടിക�  തട�െ��തിന് എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�്
െവളിെ���േമാ ?

ശ�ള ക�ീഷ�

3594. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാം ശ�ള ക�ീഷെ� ഇേ�ാഴെ� �വ��നം എ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) പ�ാം ശ�ള ക�ീഷെ� �ാഥമിക റിേ�ാ��ിെല �പാ�ശ നട�ാ��തി�� മ�ിസഭാ ഉപസമിതി
�പീകരി�ത് എ�ാണ്;  ��ത സമിതി�െട നാളി�വെര�� �വ��ന�ിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

നി�തി പിരിവിെ� ല���ം േന��ം

3595. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, െജയിംസ് മാത�
,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�തി പിരിവിെ� ല���ം േന��ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) തന� നി�തി വ�മാനം,  വി�ന നി�തി,  ��പ���ം രജിേ�ഷ�  ഫീ�ം,  എൈ�സ് നി�തി,
വാഹന നി�തി �ട�ിയവ ത�ാ�ിെല ഇതിനക�� കാലയളവി�  ല��മി�തിേന�ാ�
�റവാേണാ ; ഓേരാ ഇന�ിെല�ം ല��ം എ� േകാടി വീതമായി�� ; ആയതിെ� എ� ശതമാനം
ഇ�ാലയളവി� ലഭി�ക��ായി ;

(സി) ഈ സ��ാ� പി�ി� കാലയളവി� നി�തി വ��ന, ഫീസ് വ��ന, െപേ�ാ� - ഡീസ� നി�തി
വ��ന,  അധിക ��ം �ട�ി ഏെത�ാം ഇന�ി�  എ� തവണകളായി വ��നവ്
വ��ിയി��ായി��  ;  ഇെതാെ�യായി�ം വ�മാനം ല��േ�ാളേമാ ആ�പാതികമാേയാ
േപാ�േമാ വളരാതിരി��ത് എ�െകാ�ാണ് ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) നി�തി വ�മാന�ിെല �റ�ം �ംഭനാവ��ം സം�ാനെ� വികസന �വ��ന�െള
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താ�മാറാ�ിയിരി�കയാെണ�കാര�ം സ��ാരിനറിയാേമാ ?

പ�ാം ശ�ള പരി�രണം

3596. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സം�ാന ജീവന�ാ��ം അ��ാപക��ം െപ�ഷ�കാ���� പ�ാം ശ�ള
പരി�രണ�ിെ� ഒ�ാംഘ� റിേ�ാ��്  2015  �ൈല  13-ന് സമ��ി�ി�് മാസ��  പി�ി�്
കഴി�ക�ം ര�ാം ഘ�ം ക�ീഷെ� പരിഗണനയി�മിരി�ക�ം െച�� സാഹചര��ി�  ഈ
കാലാവധി��ി� പ�ാം ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ;

(ബി) ��ത ശ�ളപരി�രണ�ിെ�റ ഒ� മാസെ� �കെയ�ി�ം ജീവന�ാ��് ന��േമാ അേതാ
�ട��വ�� സ��ാ� ന�കെ� എ��താേണാ സമീപനം; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) പ�ാം ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവ് എ�് �റ�ിറ�ം; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഡി)

റവന� വ�മാന വ��നാ നിര�്

3597. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� 5 വ�ഷ�ളിെല റവന� വ�മാന വ��നാ നിര�് വ�ഷം തിരി�് ന�കാേമാ?

നി�തി േചാ�� തട��തി�ം നി�തി പിരിവ് വ��ി�ി��തി�ം ക�� പ�തിക�

3598. �ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, െക.�രളീധര�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�തി േചാ�� തട��തി�ം നി�തി പിരിവ് വ��ി�ി��തി�ം എെ��ാം ക�� പ�തിക�
ആ��ണം െച�ി��്;

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

നി�തി െവ�ി�് നി��ാണ സാമ�ിക� കട��ത്

3599. �ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ സാമ�ിക�  ഉ�െ�െട�� സാധന��  നി�തി െവ�ി�് സം�ാനേ��്
കട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) അത് തട��തിന് എെ��കി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�കി� എെ��ാം;
(സി) ഇെ��കി� നി�തി െവ�ി�് സാധന�� മ�് സം�ാന�ളി�നി�് കട��ത് തട��തി�ം

നി�തി വ�മാനം വ��ി�ി��തി�ം അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ

വാണിജ� നി�തി വ��നവ്

3600. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) വാണിജ� നി�തി പിരിവി�  കഴി� സ��ാ�  കാലേ��ാ�ം എ� �പ�െട വ��നവ്
ഉ�ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െച�്േപാ�കളി� എ� �പ�െട നി�തി േചാ�� കെ��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

താ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�് പ�തിക�

3601. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  ആ�ി വികസന ഫ�ി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി�ായി
നി�േ�ശി�െ�� പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� �ക എ�യാെണ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�  എ� ���ിക�  േശഷി��െ��ം ഇവ ഏെത�ാം
ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ണ� ഡയാലിസിസ് െസ��

3602. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��ാ�പ�ിയായി അ�േ�ഡ് െച� മ�ട ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി�  കാ�ണ�
ഡയാലിസിസ് െസ�� ആരംഭി�ണെമ�ാവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത െസ�� ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ?

േലാ�റി അ�ടിയി� �മേ�ട്

3603. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി അ�ടിക�െട മറവി�  സി.  ആ��ി�  േകാടിക�െട �മേ�ട് നട�തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ ?

േക� ബ�ജ�ി� പരിഗണി�െ�ടാെത േപായ േകരള�ിെ� ആവശ���

3604. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16-െല േക� ബ�ജ�ി�  പരിഗണി�െ�ടാെത േപായ േകരള�ിെ� ആവശ���
എെ��ാമായി�� ;

(ബി) ��ത ആവശ��ളി� സം�ാനം വീ�ം ഉ�യി�ക�ം അതിേ�� �തിയ ഉറ�ക� ലഭി�ക�ം
െച�വ എെ��ാം ആയി�� ;

(സി) ഇ�കാരം വീ�ം ഉറ�ക�  ലഭി� ആവശ��ളി�  എ�െയ��ി�  ഉറ�ക�
പാലി�െ��ക��ായി എ� വ��മാ�േമാ ; അവ ഏെത�ാം ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ��  ബ�ജ�കളി�  േക� സ��ാ�  �ഖ�ാപി� എെ��ാം പ�തിക�ം പരിപാടിക�ം ഇനി�ം
നട�ിലാ�ാ� അവേശഷി��െ��് വ��മാ�േമാ ?

കായം�ളം എം. എ�. എ.ഫ�് ഉപേയാഗി�് ��ക��് ക����ക�

3605. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കായം�ളം അസം�ി മ�ല�ി� എം. എ�. എ.�െട �േത�ക വികസനനിധി ഉപേയാഗി�് വിവിധ
��ക��് ക����ക�  വാ�ാ�  �ക അ�വദി�ി�ം നടപടി�മ��  ���ീകരി�് ക����
വിതരണം െച��തി��ായി�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ��ം െപ��് ക����ക� വിതരണം െച��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല ൈഹമാ�് ൈല�ക�

3606. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ �േദശ�ളി�  ൈഹമാ�് ൈല�ക�
�ാപി��തിനായി ആ�ി വികസന പ�തിയി�  സമ��ി� െ�ാേ�ാസലിന്  (ഫയ�  ന��
123239/എ�.സി.ബി./2015/ഫി�) അ�മതി ന���തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ൈല�ക�  �ാപി��തിനായി നിയമി�ി�� ഏജ�സികെള െ�ാേ�ാസ�
നട�ിലാ��തിനായി ഏ�ി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

െ�യ� പാ���ക��ായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െചലവഴി� അധിക �ക

3607. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െ�യ� പാ���ക� വാ��തിനായി നിലവി�ളള കരാ�ക��് ഉപരിയായി
അധിക �ക ന�കിയത് വഴി എ� �പ ന�ം സംഭവി�ി�െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ധനകാര� വ��് െ�ഷ��  ടീമിെന നിേയാഗി�് അത് കെ��ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഡയാലിസിസ് �ണി�്

T 3608.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�ിെ� സഹായേ�ാെട ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�  �ാപി�ാ�  എ�
ആ�പ�ിക� െതരെ���െ��ി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ികളി�  ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�  �ാപി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട്- കാ�ഷിക േമഖല�� വാ�

3609. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ ബാ� വഴി പാല�ാട് ജി�യി� 30.11.2015 വെര എ� �ക വാ�യായി ന�കി ;
(ബി) കാ�ഷിക േമഖല�് എ� �ക ന�കിയി��് ;
(സി) 31.3.2016 � ��് ല��ം ���ീകരി��തി� കഴി�േമാ ;

(ഡി) ജി�ാതല ബാ�് അവേലാകനസമിതി എ�ാണ് അവസാനമായി േച��ത് ;
(ഇ) സാധാരണ�ാ��ം ഇട�രം ക�ഷക��ം െച�കിട �ാപന���ം എ���ി�  വാ�

ലഭ�മാ��തിന് ജി�ാതല ബാ�ിംഗ് സമിതി ക�� പ�തി ത�ാറാ�േമാ ?

ആ�ിവികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് എ�ഡഡ് ��കളി� �ാ��് �ാസ് �ം സൗകര�ം
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3610. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ിവികസന ഫ�് ഉപേയാഗെ���ി മ�ല�ിെല സ��ാ�  ��കളി�ം എ�ഡഡ്
��കളി�ം �ാ��് �ാസ് �ം സൗകര�ം അ�വദി��തിനായി എ� �േ�ാസ�ക�  വിവിധ
എം.എ�.എ മാ�േടതായി ലഭി� ; വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(ബി) എ�ഡഡ് ��കളി� �ാ��് �ാസ് �ം സൗകര�ം ഏ�െ����തിന് ഏെതാെ� എം.എ�.എ
മാ��് ആ�ിവികസന ഫ�് ഉപേയാഗി��തിന് അ�വാദം ലഭി�ക��ായി  ;  വിശദാംശം
ന�കാേമാ ;

(സി) എ�ഡഡ് ��കളി�  �ാ��് �ാസ് �ം സൗകര�ം ഏ�െ����തിന് ആ�ിവികസന ഫ�്
ഉപേയാഗി��തിന് ഏെത�ി�ം എം.എ�.എ മാ�െട �േ�ാസ�ക�  നിരസി�ി�േ�ാ  ;എ�ി�
ആയതിെ� കാരണം വിശദീകരി�േമാ ?

നിേ�പകെര ആക�ഷി��തിന് നട�ിയ സംരംഭ��

3611. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ േമഖലകളി�  നിേ�പകെര ആക�ഷി��തിന് നട�ിയ സംരംഭ��
ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത സംരംഭ�ിെ�റ ഫലമായി സം�ാന�് എ� േകാടി �പ�െട �തിയ നിേ�പ��
ലഭ�മാ�ിയി�െ��ം അവ ഏെത�ാം േമഖലയിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നിേ�പ��െട ഫലമായി സം�ാന�് ൈകവരി�ാ�  കഴി� വള���െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�

3612. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ േലാ� എ��് പഠി�തി�േശഷം േജാലി ലഭി�ാ� വാ��ാ�െ�തിെര ബാ�ക� ജ�ി
നടപടി ആരംഭി� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ജ�ി നടപടിക� നി��ി വ��തി�ളള സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന�് സാ��ിക �തിസ�ി

3613. �ീ.സി.ദിവാകര�
,, െക.രാ�
,, െക.അജിത്
,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം ക�� സാ��ിക �തിസ�ിെയ അഭി�ഖീകരി��േ�ാ;

(ബി) നി�തി പിരിവ് �റ�ക�ം െചലവ് വ�േതാതി�  ഉയ�ക�ം െച�ി�ം റവന� വ�മാനം
വ��ി�ി��തിന് യാെതാ� പ�തി�ം നട�ിലാ��ിെ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം  2011-12 �ം  2014-15 �ം എ�യായി��െവ�് താരതമ�ം െച�്
മ�പടി ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� റവന� ക�ി  2011  മാ��ി�ം  2015  െമയ് മാസ�ി�ം എ�യായി��െവ�്
െവളിെ���േമാ?
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ക���� അസി��്/േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��മാ�െട അസി��് ത�ികയിേല�ളള ത�ികമാ�
നിയമനം

3614. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര�വ��ി�  ക����  അസി��്/േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��മാ�െട അസി��്
ത�ികയിേല�ളള ത�ികമാ� നിയമന�മായി ബ�െ��് നിലവി�ളള െസ�േ�റിയ�് െ�ഷ��
�ളിെ� ലംഘനം നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ധനകാര� വ��ിെല അസി��് ത�ികയിെല എ��ി േകഡറിെല നിലവി�ളള േകഡ� െ��ത്
എ�; ആയതി� ക���� അസി��് / േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് മാ��് ത�ികമാ�ം വഴി
ലഭിേ��  20% ത�ികകളി� എ� ക���� അസി��്  /  േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��്മാ�
അസി��ായി േജാലി േന��െ�� വിവരം ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇനി�ം എ�േപ��് ഈ രീതിയി� നിയമനം ന�കാ��്;
(ഡി) ക����  അസി��്/േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��് ത�ികയി�  നി�ം ത�ികമാ�ം വഴി

അസി��ായി നിയമി�െ�േട� ഒഴി�കളി� നിയമനം ന���തി� എെ��ി�ം കാലതാമസം
ഉേ�ാ; ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഈ പരാതികളി�
തീ��് ക��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ധനകാര� വ��ി�  അസി��് എ��ി േകഡറി�  ക����
അസി��്/േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��മാ��് ത�ികമാ�ം വഴി ന�കാ�ളള  20  ശതമാനം
ത�ികകളി� എ� േപ��് നിയമനം ന�േക�തായി��?

മ�ല�ളി� നട�ാ�ാ� തീ�മാനി� പ�തിക�

3615. �ീ.േകാടിേയരി ബാല���
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീ.െക. ദാസ�
,, �ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമസഭാ സാമാജികരി�  നി�ള� നി�േ�ശ��  േശഖരി�് മ�ല�ളി�  നട�ാ�ാ�
തീ�മാനി� പ�തിക�  യഥാസമയം നട�ിലാ�ാ�  സാധ�മായി�േ�ാ;  ഏെത�ാം തര�ി��
പ�തികളായി�� �ഖ�ാപി�ി��ത്;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നി��ഹണ �േരാഗതി വിലയി��ാ�േ�ാ; സ��ാരിെ� ഏ��ം ഒ�വിലെ�
വിലയി���ക�െട അടി�ാന�ി� വിശദീകരണം ന��േമാ;

(സി) എം.എ�.എ.  ഫ�് പ�തി�ം ആ�ി വികസന ഫ�് പ�തി�ം ആരംഭി�ത് ഏത്
വ�ഷ�ിലായി��;  ��ത പ�തികളി� ഓേരാ വ�ഷ�ം െചലവഴി�ാ� തീ�മാനി�െ��ി��
�ക എ�; ഈ ഇന�ി� ഓേരാ വ�ഷ�ം �ഷറിയി� നി�് പി�വലി� �കെയ� ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വികസന �വ��ന�െള സംബ�ി�� നി�േ�ശ�ളി�  നടപടി സ�ീകരി��തി�
�തിപ�/ഭരണപ� മ�ല�െള� വകേഭദം കാണി�� എ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം

3616. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വാ�ിയ െപാ�കട�ി�  നി�ം എ� �ക
�ലധനനിേ�പ�ിനായി െചലവഴി�; വിശദവിവരം ന��േമാ ;
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(ബി) 2015 നവംബ� 1 വെര േകരള�ിെ� െപാ�കടം എ� ; വിശദവിവരം ന��േമാ ?

2014 - 15 വ�ഷെ� വരവ്-െചല� കണ�കൾ

3617. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014  -  15  സാ��ിക വ�ഷെ� വിേദശ വാ�  ,  േക� വിഹിതം,  റവന� വര�ക�, ഇതര
മാ���ളി� നി�� വ�മാനം എ�ീ ഇന�ളി� ആെക എ� �ക സമാഹരി�വാ� കഴി�;

ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ�ഷെ� വിവിധ െചല�ക�, സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം മ�ാ��ല���ം
െപ�ഷ�ം ഉ�െ�െട എ�െയ�് തരം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വ�ഷ�ി� വികസന �വ��ന���ായി എ� �ക െചലവഴി� ; വിശദമായ േ��്െമ�്
ലഭ�മാ�േമാ?

മഹിളാ �ധാ� ഏജ�മാ�െട സ��ീസ് െഡലിവറി േവതനം സംബ�ി�്

3618. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹിളാ �ധാ� ഏജ��മാ�െട േവതന �ടി�ിക ��യി� െപ�ി�േ�ാ; എ� മാസെ� �ടി�ിക
നിലവി��്;  ഇത് െകാ��തീ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  എേ��്
െകാ��തീ��ം; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േവതനം അതാത് മാസം െകാ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇവ�െട േവതനം  1% ���
കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇവ�െട േ�മനിധി,  െപ�ഷ� എ�ിവ �നഃപരിേശാധി�് െപ�ഷ�
5000/- �പയായി വ��ി�ി��കാര�ം ആേലാചി�േമാ?

േദശിയ സ�ാദ�പ�തി

3619. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം േദശിയ സ�ാദ�പ�തിയിെല മി� നിേ�പം ഓേരാ
വ�ഷ�ം എ� �പാ വീതമാണ് സം�ാന�ി� ലഭി�ത്;

(ബി) ഏെത�ാം വ��ിെല േസവന���ാണ് േദശീയ സ�ാദ�പ�തിയി�  നിേ�പം േവണെമ�്
നി���ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ േസവന���ം നി��ഷി�ി�� നിേ�പം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

േഡാ.ബി�രേമശിെ� േപരി�� െസയി�സ് ടാ�് േക�ക�

3620. �ീ.�ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം രാജധാനി േഹാ��  സ��യം ഉടമ�ം വ�വസായി�മായ േഡാ.  ബി� രേമശിെ�
ഉടമ�തയി�� തി�വന��രം ജി�യിെല �ാപന�ളി�  െസയി�സ് ടാ�് വ��്
ഇ�െ���/െറ�ഡ് നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� ഇ�െ���/െറ�െഡ�ം ഏെതാെ�
തീയതികളിെല�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത െറയി�കളി� ��ിമ�� എെ��ി�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ� സംബ�ി�്
എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;

(സി) േഡാ.ബി�രേമശ് �തിയായ എ� െസയി�സ് ടാ�് േക�ക�  നിലവി�െ�� വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;
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(ഡി) ��ത വ��ി�െട േപരി�� �ടി�ിക �ക ഈടാ�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്?

അദാനി േപാ���ം ക�ാറി �ഷ് ക�നിക�മാ�� കരാ�

3621. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ ക�നിയായ അദാനി േപാ���ം തി�വന��രം ജി�യിെല
���ിമലയി�  �വ��ി�� വ�കിട ക�ാറി �ഷ് ക�നിക�ം ത�ി�  പ�തി�ാവശ�മായ
�ാെെന�് എ�ി��തി�� കരാറി�  ഏ�െ��ി��തായി ടാ�സ് വ��ിെ�റ
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) വി�ന നി�തി ഇന�ി�  സ��ാ�  ഖജനാവിേല�് വേര� റവന� ന�െ��� നിലയി�
േകാ�ൗ�ിംഗ് നി�തി �ടരാ� നീ�ം നട��തായി അറിയാേമാ ;

(സി) ബ�െ�� ക�നിക�  ഖനനം െച�� �ാെെന�ിന്  12.5  ശതമാനം നിര�ി�  തെ� നികതി
ഇൗടാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) �ത�മായി നി�തി ഇൗടാ��തി�  വീ� വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ശി�ാ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ;

(ഇ) അദാനി�മാ�� ഖനന കരാ�  ത�ാറാ�ിയത് �ാെെന�ിന് നി�തി ഉ�െ�െട�� �ക
കണ�ാ�ിെകാ�ാെണ�ത് അറിയാേമാ ?

െച�് േപാ�് പരിേശാധന

3622. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വ��ല കഹാ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാണിജ� വ��ിെ� െച�് േപാ�് പരിേശാധന കാര��മമാ�ാ�  എെ��ാം ക��പ�തിക�
ആ��ണം െച�ി�െ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

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

െച�് േപാ�കളി� ഓ�ൈല� െഡലിവറി േനാ�് സംവിധാനം

3623. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, വ��ല കഹാ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�് േപാ�കളി�  ഓ�ൈല�  െഡലിവറി േനാ�് സംവിധാനം നട�ാ�ാ�  ക��പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ;

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

രാജധാനി േഹാ�� ഉടമ�െട നി�തി �ടി�ിക

3624. �ീ.�ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) രാജധാനി േഹാ�� സ��യം ഉടമ േഡാ.ബി� രേമശ്, സം��ി, കിഴേ�േകാ�, തി�വന��രം - െ�
േപരി� െസയി�സ് ടാ�് ഡി�ാ��്െമ�ി� എ� േക�ക� നിലവി��്; അവ�െട േകസ് ന��
അറിയി�േമാ; ഇവയി� േ���വ എ�;

(ബി) ��ത േക�കളി� എ� �പയാണ് പിരിെ���വാ��ത്;
(സി) ടി േക�കളി� േകാടതി േ���വ എ�; ഇത് എ� �ക�േടതാണ്; �ിബ�ണ� േ���വ എ�;

വിശദമാ�ാേമാ:

(ഡി) ��ത വ��ി�െട േപരി�� നി�തി �ടി�ികയി�  എ� �ക പിരിെ���;  േശഷി�� �ക
പിരിെ���വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

രാജധാനി േഹാ�� ഉടമ�െട െസയി� ടാ�് സംബ�ി� വിവരം

3625. �ീ.�ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജധാനി േഹാ�� ഉടമ േഡാ.ബി� രേമഷ് ബാ� േഹാ��കളി� നി�് െസയി� ടാ�് ഇന�ി�
കഴി� അ�് വ�ഷം അട� �കെയ�യാെണ� വിവരം ഓേരാ ബാ�  േഹാ��  തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ��ി ബാ� േഹാ�� ഒഴിെക�� അേ�ഹ�ിെ� ഇതര �ാപന�ളി� നി�് സ��ാ�
ഖജനാവിേല�് െസയി� ടാ�് ഇന�ി� കഴി� അ�് വ�ഷം ഒ��ിയ �ക എ�യാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത വ��ി�് െസയി� ടാ�് ഇന�ി� എ� �ക�െട �ടി�ിക ഉ�്; ഇതി� ൈഹേ�ാടതി
േ�, ൈ�ബ�ണ� േ�, സ��ാ� േ� എ�ിവ എ� വീതമാെണ� വിവരം േകസ് ന�� സഹിതം
ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാന� നി�� ഡീസ�/െപേ�ാ� വി�നയിെല �റവ്

3626. �ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, െക.���ത് മാ��
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അയ� സം�ാന�ളി��തിേന�ാ� ��ത� വി�ന നി�തി�ം െസ�ം ഡീസലി�ം െപേ�ാളി�ം
സം�ാന��തിനാ�, സം�ാന� നി�� ഡീസ�/െപേ�ാ�  വി�നയി�� �റവ്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2015  നവംബ�1 അ�സരി�് േകരള�ിെ� അതി��ി സം�ാന�ളിെല ഡീസലിെ��ം
െപേ�ാളിെ��ം നി�തി�ം െസ�ം എ�യാെണ�ം േകരള�ിേ�ത് എ�യാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തമിഴ് നാ�ി� നി�ം മാഹിയി� നി�ം ഡീസ� വാ�ി സം�ാന�് വി���തായ വാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഡീസ�  നി�തി അയ�  സം�ാന�ളിേലതിന് സമാനമാ�ിയാ�  നി�തി െവ�ി�് തടയാ�ം
അവശ� സാധന��െട വില �റ�ാ�ം കഴി�െമ� കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ?

േസവനാവകാശ നിയമം

3627. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, എ.പി.അ����ി
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,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷറികളി�  േസവനാവകാശ നിയമം നട�ാ�ാ�  എെ��ാം ക��പ�തിക�  ആ��ണം
െച�ി�െ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ� ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത നിയമം നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ�� വിശദമാ�േമാ?

ബാലസാ��നം പ�തി

3628. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാലസാ��നം പ�തിയി�െട എ� ��ിക��ാണ് ചികി� ന�കിയത്;  ഇതിനായി എ�
�കയാണ് െചലവഴി�ത്; ഏെത�ാം �ാപന�ളിലാണ് ��ത പ�തി വഴി ചികി� ലഭി��ത്?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി�നി�ളള സമാശ�ാസ സഹായം

3629. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാവെ�� േരാഗിക��് കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി�നി�ം  3000/-  �പ സമാശ�ാസ
സഹായമായി ന�കിവ�� പ�തി ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം സഹായം ലഭി��തിനായി അതത് ജി�ാ േലാ�റി ഓഫീ�കളി� അേപ�
സ�ീകരി��ത് നി��ലാ��തിനായി നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത അേപ�ക�  ജി�ാ േലാ�റി ഓഫീ�ക�  വഴി �ട��ം സ�ീകരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േലാ�റി വിതരണ�ിെല അപാകത

3630. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ േലാ�റി ആഫീ�കളി�  നി�ം ഏജ�മാ��് േലാ�റി വിതരണം െച��തിെ�
മാനദ�െമ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആല�ഴ ജി�ാ േലാ�റി ഓഫീസി� േലാ�റി മറി� വി���താ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ണ�ാ ഡയാലിസിസ് െസ��ക�

3631. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ�ാ െബനവല�് ഫ�് ഉപേയാഗി�് െമഡി��  േകാേള�ക�, താ��് ആ�പ�ിക�
എ�ിവിട�ളി� കാ�ണ�ാ ഡയാലിസിസ് െസ��ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത െസ��കൾ അ�വദി� െമഡി�ൽ േകാേള�ക�െട�ം താ��് ആ�പ�ിക�െട�ം
വിശദാംശം ന�േമാ ; ഇവ എ�ാണ് അ�വദി�െത�ം ഏെത�ാം �വർ�നമാണ് ആരംഭി�െത�ം
വ��മാ�േമാ ;

(സി) �വർ�നമാരംഭി� ഏെത�ി�ം െസ��കൾ പി�ീട് �വർ�നം അവസാനി�ി�ി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ
വിശദാംശം ന�േമാ ;

(ഡി) അ�വദി� െസ��ക� ആരംഭി�ാ� കഴി�ി�ിെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?
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േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�്

3632. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�ി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തിന് േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� നി�ം
സമ��ി�െ��ി�� എ� അേപ�ക� െക.ബി.എഫ് േ��് െലവ� ക�ി�ിയി� തീ��ാ�ാെത
നിലനി����്; മ� ജി� തിരി�� കണ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�ി�ിയി� തീ��ാ�ാെത നി��� േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� നി�� അേപ�ക�െട േപര്,
േമ�വിലാസം, ഫയ� ന�� എ�ിവ ഉൾെ�െട�� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ലീഗ� സ��ീസ് െസാൈസ�ി വഴി അദാല�ക�

3633. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ടി.എ�. �താപ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലീഗ� സ��ീസ് െസാൈസ�ി വഴി അദാല�ക� നട��തിന് എെ��ാം ക��പ�തികളാണ്
ആ��ണം െച�ി�ളളത്;

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

ബാ�േകാഴേ��ി� നിയേമാപേദശം

3634. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േകാഴേ��ി�  നിയേമാപേദശം ന�കിയതിന് പണം ആവശ�െ��് ��ീം േകാടതിയിെല
�തി�� അഭിഭാഷകരായ േമാഹ�  പരാശര�, നാേഗശ�രറാ� എ�ിവ�  ബി�  സമ��ി�ി�േ�ാ;

എ�ി� എ� �പയാണ് അവ� ആവശ�െ��ി�ളളത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അഡ�േ��് ജനറ�ം,  ഡയറ��  ജനറ�  ഓഫ് േ�ാസിക�ഷ�ം ഉ�ായിരിെ� സ�കാര�
നിയേമാപേദശ�ിന് സ��ാ� ഖജനാവി� നി�ം െപാ� പണം െചലവഴി�� നടപടി ശരിയാേണാ
എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�� സ��ാരിെ� നയം വ��മാ�േമാ?

നി��ിതി േക�ം

3635. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ിതി േക�െ� േബാ�ഡ്/േകാ��േറഷ� ആയി മാ��തി�ളള പഠനം നട�ാനായി െസ��
േഫാ� മാേനെ��് െഡവല�െമ�് �ഡീസിെന എ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത പഠനറിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� /സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�
എെ�ാെ�;വിശദമാ�േമാ ?

നി��ിതി േക��ൾ

3636. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന നി��ിതി േക��ി�ം ജി�ാ നി��ിതി േക��ളി�ം സ��ീസ് �� നട�ാ�ാ� എ�
നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േക��ളിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണം നട�ിലാ�ാ� എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േക��ളി� നിലവി�ളള േസവന േവതന വ�വ�ക� അറിയി�േമാ?

നി��ിതി േക��ിെല അഴിമതി

3637. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�ാ നി��ിതി േക��ിെല െ�ാജ�് മാേനജ� അനധി�ത നി��ാണം നട�ി
അഴിമതി നട��െവ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ പരാതിയി�േമ�  സ�ീകരി� നടപടി
എ�ാണ്; ഇത് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ി നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) ��ത അഴിമതിെയ�റി�് പരാതിെ�� ജീവന�ാരെന പീഡി�ി���ം ടിയാ൯ ആ�ഹത��്
�മി�ക�ം െച� സംഭവ�ിൽ �ലം എം.എ�.എ.  ജി�ാ കള���് ന�കിയ ക�ിെ�
അടി�ാന�ി� നട�ിയ അേന�ഷണ�ം, നടപടി�ം എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

േഡാ. ബി� രേമശിെ� നി�തി �ടി�ികക�

3638. �ീ.�ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജധാനി േഹാ��  സ��യം ഉടമ േഡാ.  ബി� രേമശിെ� നി�തി �ടി�ിക�മായി ബ�െ��്
െസ�േ�റിയ�് നി�തി വ��ി�  തീ��ാകാെത േശഷി�� എ� േക�ക�  ഉ�്;  ��ത
വ��ി�െട േപരി� കഴി�  4 വ�ഷ�ാലം എ� േക�ക� തീ��ാ�ിെയ�ം ഇതി� എ� �ക
ഉ�െ��ി�െ���� വിവര�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത വ��ി ഏെത�ാം േക�കളി�  നി�തി വ��ി�  അ�ീ�  ന�കിയി��്;  അവ�െട
ഇേ�ാഴെ� �ിതിെയ�ാെണ�ം ഇവയി�  എ� �ക ഉ�െ��ി�െ���ളള വിവരം
െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത വ��ി കഴി� 5 വ�ഷ�ാലം െസയി�സ് ടാ�് ഇന�ി� സ��ാരിേല�് ഒ��ിയ �ക
വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷണ�മാ�െട ഒഴി�കൾ

3639. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷണ�മാ�െട എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ
;

(ബി) ആവശ��ിന് ജീവന�ാ�ം ക�ീഷണ�മാ�ം ഇ�ാ�തിനാ�  ��ത വ��ി�  പരാതിക�
െക�ികിട��തായി സ��ാരിെ�റ ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) സം�ാന�് ഇ�മായി ബ�െ�� എ� ഹ�ജികളാണ് തീ��ക��ി�ാ��െത�്
വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത ��ം പരിഹരി��തിനായി സ��ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അനാവശ� വ�വഹാര�� ഒഴിവാ�ൽ
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3640. �ീ.ടി.എ�. �താപ�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അനാവശ� വ�വഹാര�� ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം
െച�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

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

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� �ടി�ിക

3641. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� �ടി�ികയിേ��� പലിശയിളവ് ലഭി�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സാ��ികമായി വളെര പിേ�ാ�ം നി��� വാ�ാ �ടി�ിക�ാെര ബാ�ക� �ട��യായി പല
തര�ി�  ��ി��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�കി�  അ�രം നടപടിക�
അവസാനി�ി�വാ� എെ��ാം െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക� വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ-�ടി�ിക�ാ��് പലിശയിളവ് ന���തിനായി
സ�ീകരി� അേപ�കളി�  നടപടി സ�ീകരി�വാ�  എ�മാ�ം അവേശഷി��െ��ം
കാലതാമസ�ിെ� കാരണ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ �ടി�ിക��ായി��വരി�  മരണെ��വ�െട ആ�ിതെര �ടി�ിക �ക
തിരി�ടവി� നിെ�ാഴിവാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� �ടി�ിക പിരി�ാ� റിലയ�സ്

T 3642.�ീ.േകാടിേയരി ബാല���
�ീമതി.െക.െക.ലതിക
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ��െട �ടി�ിക പിരിെ����തിന് െപാ�േമഖലാ ബാ�്,  സ�കാര� �ാപനമായ
റിലയ�സിെന �മതലെ���ിയതിെനതിരായി നിയമസഭ പാസാ�ിയ �േമയം േക� സ��ാരിന്
അയ� െകാ��ി�േ�ാ ; എ�ി� എേ�ാ� എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത നടപടി �ലം ല��ണ�ിന് വാ�െയ�� ��ംബ��  ക�� ആശ�യി�ം ഭീതിയി�ം
കഴി�കയാെണ� ആേ�പം ��യി� െപ�ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത കാര��ി� േക� സ��ാരി� നി�ം അ��ലമായ തീ�മാനം ഉ�ായി�േ�ാ ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െവ�് െവളിെ���േമാ ?

�ഖ�മ�ിെ�തിെര നിയമ നടപടി�് ഡി.ജി.പി �െട ക�്

3643. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ിെ�തിെര നിയമ നടപടി�് അ�മതി േതടിെ�ാ�് സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം ഡി.ജി.പി
സ��ാരിന് ക�് ന�കിയി�േ�ാ ; എ�ി� എേ�ാ� ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏത് ���ിലാണ് നിയമ നടപടി�് അ�വാദം േചാദി�ിരി��ത് ; വിശദമാ�ാേമാ ;
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(സി) ഇ�ാര��ി� �ഖ�മ�ി നട�ിയതായി പറ�� ��ാവന പി�വലി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ഡി) ഡി.ജി.പി. സം�ാന േപാലീസീന് ന�കിയ ക�ി�േമ� സ�ീകരി� നടപടി െവളിെ���േമാ ?

ബാ� ൈലസ�സ് ഫീസ്

3644. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ബാ�  ൈലസ�സ് ഫീസ് ഉയ��ി നി�യിേ��ത്
സംബ�ി�് എൈ�സ് ക�ീഷണ� ന�കിയ ശിപാ�ശ എ�ായി��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാര��ി�, എൈ�സ് ക�ീഷണ�  അയ� ക�ക�െട ഓേരാ പക��് സഭ�െട
േമശ�റ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ടി വിഷയ�ിേ�� മ�ിസഭാേയാഗ�ിന് ��ാെക സമ��ി� �റി�ി� എൈ�സ് ക�ീഷണ�െട
ശിപാ�ശെയ�റി�് �തിപാദി�ക��ാേയാ ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ�� പാഠ�പ�തിയി� ലഹരിവി��പാഠ��

3645. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��  പാഠ�പ�തിയി�  ലഹരിവി�� പാഠ��  ഉ�െ����തിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി
േചർ�് എെ��ാം പ�തിക� ആവി�രി�ി��്;

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

ആ��േവദ ഔഷധ വിതരണ േമഖലെയ �തി�ലമായി ബാധി�� എൈ�സ് നിയമ�� േഭദഗതി .

3646. �ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��േവദ ഔഷധ വിതരണ േമഖലെയ �തി�ലമായി ബാധി�� എൈ�സ് നിയമ�� േഭദഗതി
െച�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�് ആ��േവദ ഫാ�മസ��ി��സ് ഡി�ിബ�േ��്
അേസാസിേയഷെ� നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

(ബി) ആ��േവദ ഔഷധ വിതരണ �ാപന���് എസ്.പി.സി�് ൈലസ�സ് നി�ബ�മായി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി�  ��ത ൈലസ�സ് പി�വലി�ണെമ� ആവശ�ം ആ��േവദ ഫാ�മസ��ി��സ്
ഡി�ിബ�േ��്  (എ.പി.ഡി.എ)  ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത കാര��ി�  എ� നടപടി
സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���േമാ ?

തി�വന��രം ജി�യി� �ിവ�ീവ് ഓഫീസ�മാ�െട നിയമനം

3647. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�

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

39 of 96 Wednesday 09 December 2015 10:20 AM



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

(എ) എൈ�സ് ആ�ാന�് �ിവ�ീവ് ഓഫീസ�മാെര നിയമി���മായി ബ�െ��് േകരളാ
അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലിെ�  30/06/2015 തീയതിയിെല ഒ.എ(ഇ.െക.എം) -488/2014 ന��
ഉ�രവ് നട�ാ��തി� വീ� ഉ�ായി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) 2015  നവം��  മാസം അവസാനം തി�വന��രം ജി�യി�  �ിവ�ീവ് ഓഫീസ�  ത�ികയി�
�ാന�യ�ം �ല��ായ ഒഴി�ക�  നിക�ിയത് എ�കാരമാെണ�ം ��ത ൈ�ബ�ണലിെ�
ഉ�രവ് നട�ിലാ�ാ� കഴി�േവാെയ�ം; വ��മാ�േമാ;

(സി) എൈ�സ് ആ�ാന�് േബാ�ഡ് സ��ീസി�  കാലാവധി ���ിയാ�ിയ തി�വന��രം
ജി�യിെല �ിവ�ീവ് ഓഫീസ�മാെര അേത ലാവണ�ി� തെ� �ട�വാ� അ�വദി�ിരി��ത്
ഏത് മാനദ��ിലാണ് ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എൈ�സ് ആ�ാനെ� േബാ�ഡ് സ��ീസി�  ഇ��ി ഉ�െ�െട�� ഇതര ജി�കളിെല
�ിവ�ീവ് ഓഫീസ�മാെര നിയമി��തി�  എെ��ി�ം തട���  ഉേ�ാെയ�ം ��ത
ഓഫീസ�മാ��്അ�ഹമായ നിയമ �ാതിനിധ�ം ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ� വ��മാ�േമാ ?

േവ�ാമ നിരീ�ണ സംവിധാനം

3648. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, സി.േമായി� ��ി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീര �ര��ം,  തീര�േദശ�ളിെല ത��ധാന �ാപന��െട �ര��ം ല��മി�� േവ�ാമ
നിരീ�ണ സംവിധാനം �ാപി��തി�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഏെത�ാം േക��ളാണ് പരിഗണനയി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) േക� സ��ാരി�  നി�ം ��ത പ�തി�് ധനസഹായം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
സഹായവാ�ാന�േ�ാ എ� വ�ത വ��മാ�േമാ?

�റ�ഖ വ��ിെല അസി��് എ�ിനീയ� (െമ�ാനി��) ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷ�

3649. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ഖ വ��ിെല അസി��് എ�ിനീയ� (െമ�ാനി��) ത�ികയിേല�് െസല�് ലി�ിെല ആദ�
ര�േപെര�ം ഒഴിവാ�ി ��ാമെ�യാ��് െ�ാേമാഷ�  ന�കാ�  ഇടയായ സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) G.O(Rt)  No.  698/2015/F  &PD  തീയതി  19.8.2015  ഉ�രവി�  അ�ട� നടപടി
നിലവി�ളളതിനാ� ആദ� ര�േപ��് െ�ാേമാഷ�  ന�കിയി� എ� പരാമ�ശ�േ�ാ;  എ�ി�
ഇവ�െ�തിരായ അ�ട� നടപടിക�  സംബ�ി� വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ആയതിെ�
നടപടി ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) അ�ട� നടപടി നിലവിലിരിെ� ജീവന�ാെര െസല�് ലി�ി�  ഉ�െ���ാ�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �റ�ഖ വ��ി� അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ� (െമ�ാനി��) മാ�െട എ� ഒഴി�കളാണ്
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നിലവി�ളളത്;  ഇവ എ�് �തലാണ് ഒഴി� കിട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;��ത ഒഴി�ക�
നിക�ാ� സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ി �റ�ഖ�ിേ��ം വ�ാ�പാടം �ാ��ഷി�്െമ�് കെ��� െട�മിനലിേ��ം വികസനം

3650. �ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി �റ�ഖ�ിേ��ം വ�ാ�പാടം �ാ��ഷി�്െമ�് കെ��� െട�മിനലിേ��ം ���� ച��
െച�ാ� �ഖ�മ�ി ഉ�തതല േയാഗം വിളി�ി��േവാ;

(ബി) എ�ി� ��ത േയാഗ�ിെല �ധാനെ�� തീ�മാന�� എെ��ാം;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉ�തതല േയാഗ�ിെല തീ�മാന�� േക� സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

3651. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട �ാരംഭ �വ��ന�� ആരംഭി�ത് എ�ാണ്;
(ബി) ഇേ�ാൾ ഈ പ�തി എത് വ�വ�യി� ആണ് ആരംഭി��ത്; െപാ�-സ�കാര�പ�ാളി��ി�

ആേണാ ഈ പ�തി ആരംഭി��ത്;
(സി) ഇതിെ� �ത� �ട�ിന് സ��ാരിെ� പ�ാളി�ം എ� ശതമാനമാണ്;  പണി���ിയാ�േ�ാ�

സ��ാരിന് ലഭി�� വാ�ഷിക ലാഭം എ�യാണ് എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� വാ�ഷിക
ലാഭ�ിെ� എ� ശതമാനമാണ് സ��ാരിന് ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി.

3652. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തിയി�  സ��ാരിെ� പ�ാളി�ം വ��മാ�േമാ;  ആെക അട��
എ�യാെണ�ം ഇതി� എ� �കയാണ് സം�ാനം െചലവി��ത് ഏ�ം എ� സമയം െകാ�്
പ�തി ���ീകരി�ം ഏ�ം വിശദമാ�േമാ ?

വിഴി�ം പ�തി �കാര�� െതാഴി� അവസര��

3653. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം പ�തിയി�െട എ� െതാഴി�  അവസര��  �േദശവാസിക��് ലഭി�െമ�ാണ്
ക���ത് ; ആെക എ� േപ��് െതാഴി� ന�കാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത് ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട നാ�ി�  ഉ�ാ�� അടി�ാന വികസന��  എെ��ാമാണ്  ;

ഇതിനാവശ�മായ �ക െചലവഴി��താരാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

വ�ാ�പാടം കെ��� െട�മിന� ന�േക� ന�പരിഹാര�ക
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3654. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാ�പാടം കെ��� െട�മിന� �ാപി��തി�ം അ�ബ� സൗകര��� ഒ���തി�മായി
േപാ��് ��ി� നി�ം ലഭിേ�� ന�പരിഹാര�ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഇന�ി� േപാ��് ��് ഇ�വെര എ� �ക ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ബാ�ി ന�പരിഹാര�ക ലഭി��തിന്  2011  ��  മാസം �ത�  നാളി�വെര സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത നടപടിക� സംബ�ി� േരഖക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

തീരേദശ വികസന പ�തിക�

3655. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം തീരേദശ വികസന�മായി ബ�െ��് ആവി�രി�
പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�ം അതിനായി നീ�ി വ� �കെയ�െയ�ം എ� �ക ഓേരാ
പ�തിക��ാ�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം വിനിേയാഗി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഹാർബർ എ�ിനിയറിംഗ് വ��് �േഖന തി�വന��രം ജി�യി�  ഈ സ��ാരിെ� കാല�്
നട�ാ�ിയ�ം ���ീകരി�ാ��തായി ���ിക� ഏെത�ാെമ�ം ഓേരാ ���ി�് നീ�ിെവ�
�കെയ�െയ�ം െചലവാ�ിയ �കെയ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

തീരേദശ േറാ� നവീകരണപ�തി

3656. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ േറാ� നവീകരണപ�തിയി��െ���ി വ��ല ചിറയി�കീഴ് താ��കളിെല ഏെത�ാം
േറാ�ക� നവീകരി�ാ� 2015-16 വ�ഷം ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി��്;  ഉ�രവിെ�റ പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ�ം  ,  അ�െത�് പ�ായ�കെള ത�ി� ബ�ി�ി�� കായി�ര പാലം നി��ി��തിന്
േവ�ി ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��് ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�ിേ��  എെ��ാം നടപടി
സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ; ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് ശ�ിെ���ൽ.

3657. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, പി.എ.മാധവ�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് േമഖല ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം ക��പ�തിക� ആ��ണം
െച�ി�െ�� വിശദമാ�േമാ;

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

(സി) പ�തി നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ�� വിശദമാ�േമാ?
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അ�ല�ഴയി� ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��ിെ� ���ിക�

3658. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ല�ഴ മ�ല�ി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എെ��ാം ���ികളാണ്
ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് വഴി നട�ിലാ�ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

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

തീരേദശ �ാമ�ളിെല �ട് മ���ഷി പ�തി

3659. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തീരേദശ �ാമ�ളി� �ട് മ���ഷി പ�തി നട�ിലാ��തിന് സ��ാ� നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി� ഏെത�ാം നിേയാജകമ�ല�ളി� ഇതാരംഭി�ി��്:

(ബി) ��ത പ�തി ഏത് രീതിയിലാണ് സ��ാ�  നട�ിലാ��ത്;  �ണേഭാ�ാ�െള
കെ���െത�െനയാണ്; എ� �പ�െട സഹായമാണ് ഒേരാ �ണേഭാ�ാ���ം പരമാവധി
ന�കാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) തീരേദശ നിേയാജകമ�ലമായ വ�ി��ി� ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഏത് രീതിയി��
ശിപാ�ശയാണ് സ��ാരിന് ലഭി�േ��ത്;  ��ത നിേയാജക മ�ല�ി�  �ടി പ�തി
വ�പി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

മ�സ�െ�ാഴിലാളിക�െട ഭവന��

3660. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ�സ�െ�ാഴിലാളിക�െട ഭവന��െട അ���പണിക��് ക��പ�തിക�
ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;

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

േകരള ജല�ഷി വികസന ഏജ�സി ,ഫിഷറീസ് റിേസാ�് മാേനെ��് ഏജ�സി എ�ിവിട�ളിെല നിയമനം

3661. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ജല�ഷി വികസന ഏജ�സി  (എഡിഎെക),  ഫിഷറീസ് റിേസാ�് മാേനെ��് ഏജ�സി
(എഫ്ഐആ�എം എ)  എ�ിവിട�ളി�  നാളി�വെര എ� താ�ാലിക ജിവന�ാെര
�ിരെ���ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ിരെ���ിയവ�െട വിശദാംശ�� ത�ിക സഹിതം അറിയി�ാേമാ?
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മാടായി, കട���ി േറാ�ം പാല�ം നി��ാണം

3662. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല മാടായി,രാമ�ളി പ�ായ�കെള ബ�ി�ി�� ഓല�ീ��ടവ് പാലം
നബാ�ഡിെ� �റ�  ഇ��റാ��്ച�  ഡവല�െമ�് ഫ�് �ീമി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി
ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  ഇത് സംബ�ി�് സമ��ി�
ഇ�െവ�ിേഗഷ� എ�ിേമ�ിന് ഫ�് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ക��േ�രി മ�ല�ിെല കട���ി  -പാണ�ഴ �ാമപ�ായ�ിെല തീരേദശ േറാഡായ മട��്-
ഏര�ം-പാണ�ഴ-കേ�രി�ടവ് േറാഡിന് നബാ�ഡിെ� �റ� ഇ��റാ��്ച� ഡവല�െമ�് ഫ�്
�ീമി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
വിശദാംശം ന��േമാ?

കേ�ാലി ഭാഗം േകാളനി ,ത�േ�രി നി��ിതി േകാളനി എ�ിവ�െട നവീകരണം .

3663. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�  വസി�� കേ�ാലി ഭാഗം േകാളനി നവീകരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടി
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) 3408/വി.ഐ.പി/സി.എം തീയതി  21.5.15എ� ന�രി� ബ�.�ഖ�മ�ി ബ�.  ഫിഷറീസ് വ��്
മ�ി�് ന�കിയ ക�ിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക�  വസി�� തക��യിലായ ത�േ�രി നി��ിതി േകാളനി
�ന�നി��ി��തി�� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

ഫിഷറീസ് േമഖലെയ ശ�ിെ����

3664. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, ടി.എ�. �താപ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫിഷറീസ് േമഖലെയ ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം ക��പ�തിക� ആ��ണം െച�ി��്;
(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

ഫിഷറീസ് വ��ി� ത�ിക െവ�ി�റ�ൽ

3665. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം ഫിഷറീസ് വ��ി� ത�ികക� െവ�ി�റ�ി�േ�ാ
;

(ബി) ഈ സാഹചര��ി�  ഫിഷറീസ് വ��ിെല ഭവന-സാനിേ�ഷ�  പ�തികളി�  െ�ാജ�്-
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േകാ�ഡിേന�� ത�ികയി� കരാ� അടി�ാന�ിൽ നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�ാ�  വ��ി�  ആവശ��ിന് ജീവന�ാരിെ��് കെ��ിയി�േ�ാ;

ഇതിനായി �തിയ ജീവന�ാെര ജി�ാ ഓഫീസ�മാ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിനായി മ��ഭവ�  ഓഫീസ�മാ�െട േസവനം
�േയാജനെ���ാതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

െകായിലാ�ി, കാ�ാട് തീരേദശ േറാഡ്

3666. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി,  കാ�ാട് തീരേദശ േറാഡ് കട�േ�ാഭ�ി�  ഭാഗികമായി തക��ത്
�ന�നി��ി��തിനായി സമർ�ി� നിേവദന�ിൽ എ�് നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�േമാ ?

പ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല തീരേദശ േറാ�ക�

3667. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല തീരേദശ േറാ�ക�  അ����ണികൾ നട��തിനായി
വിശദമായ എ�ിേമ�് സഹിതം ലഭി� എ� െ�ാേ�ാസ�ക�  പരിഗണനയി�െ��ം അവ
ഏെതാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക� അ����ണികൾ നട��തിന് ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

മ��ബ�ന വ��ി� നട�ാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക�

3668. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16  സാ��ിക വ�ഷെ� സം�ാന ബജ�ി�  മ��ബ�ന വ��ി�
നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി� ഇ�വെര ഭരണാ�മതി ന�കിയവ ഏെത�ാം;
(സി) അവയി� ഇതിനകം നി��ാണം ���ിയായ പ�തിക� ഉേ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അവയി�  ഇ�വെര �ാരംഭ �വ��ന�െളാ�ം ആരംഭി�ാ� പ�തിക�  ഉേ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ?

താ��ാലിക മീ�െഷ�ക� �ിരം െഷ�ക� പണിത് മാ��തി�� നടപടിക�

3669. �ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ാനി വാണിജ� �റ�ഖ�േദശ�് നിലവി�� താ��ാലിക മീ�െഷ�ക�  ഫിഷിംഗ്
ഹാ�ബറിേല�് �ിരം െഷ�ക�  പണിത് മാ�� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� െഷ�കളാണ് ഇ�െന മാ�ി�ാപിേ��ി വ��ത്; വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത �വ��ന�ിനായിഎ� �കയാണ് അ�വദി�ി��െത�ം; ഏെത�ാം �ീമിലാണ് ഫ�്
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അ�വദി�ി��െത�ം വിശദമാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ��ംബ�ിന് ധനസഹായം

3670. �ീ.െക.�രളീധര�
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മീ�പി���ിനിടയി�  മരണമട�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ��ബ�ിന് ധനസഹായ�ിന്
ക��പ�തി ആ��ണം െച�ി�േ�ാ ;

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

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ്

3671. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, വി.പി.സജീ��
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��് ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി�  നി�് ധനസഹായം ലഭി�ാ�
എെ��ാം ക��പ�തിക� ആ��ണം െച�ി��്;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

മ�സ�െ�ാഴിലാളിക��് �ാ�് നി��ാണം

3672. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, �ഡി �യിസ്
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിത�ം ഭവനരഹിത�മായ മ�സ�െ�ാഴിലാളിക��് �ാ�് നി��ാണ�ിന് എെ��ാം ക��
പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ി��ത്;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ��ത പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം;

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

മ�സ�െ�ാഴിലാളിക��് േടാ�ല�ക�

3673. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, ഐ.സി.ബാല���
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,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�സ�െ�ാഴിലാളിക��് േടാ�ല�ക�  നി��ി�് ന�കാ�  ക��പ�തിക�  ആ��ണം
െച�ി�േ�ാ

(ബി) പ�തി എ�് �ർ�ിയാ�ാനാണ് ല��മി�ി��ത് ;
(സി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

മ��െ�ാഴിലാളിക��� മെ�� െപ�മി�്

3674. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��ായി ന��ിവ�� മെ�� െപ�മി�് എ�യാെണ�ം ഇതി��
മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ� മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ���ാണ് മെ�� െപ�മി�്
ലഭി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െവരിഫിേ�ഷ� കഴി�് ഒ�വ�ഷമായി�ം മെ�� െപ�മി�് ലഭി�ി�ിെ�� അജാ�� കട�റെ�
15  മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ��െട പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  ആയത്
പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് െെകെ�ാ�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

വിമാന യാ� �ലി വർധന

3675. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  നി�ം ഗ�ഫ് നാ�കളിേല�� യാ� ചാർജ് വിമാന��നിക�  അ�ിര�ിേയാളം
വ��ി�ി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഗ�ഫ് നാ�കളിേല�് ഏെറ യാ��ാ�� േകരള�ിേല�� ടി��് നിര�് വ��നവിെനതിെര
ഏെത�ി�ം തര�ി�� ഇടെപട�ക� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േവ�� - നായേ�ാട് - എയ� േപാ��് േറാഡ് 

3676. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.സി.േറാഡി�  അ�മാലിയി�  നി�് എയ�േപാ��ിേല�ളള ഏകമാ���മായ േവ��  -

നായേ�ാട് - എയ� േപാ��് േറാഡിെ� ര�ാംഘ� വികസന�ിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

തീരേസന�് എയ� �ി�്

3677. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്എവിെടെയ�ി�ം തീരേസന�് എയ� �ി�് �ട��തിന് േക��ി�നി�് അ�മതി
ലഭി�ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ ;
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(ബി) ഇ�െകാ�് സം�ാന�ിന് �േത�കി�് മ��െ�ാഴിലാളിക��് നിലവി� ലഭി�� എെ��ി�ം
�േയാജന�� കി�ാതാ�േമാ ;

(സി) തീരേസന�െട �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�ാണ് ക���ത്;
(ഡി) ഇതിെ�റ ഓഫീസി�ം മ�് അടി�ാന സൗകര����മായി എെ��ാം കാര���

ആവശ�െ��ി��് ; ഇതിെ�റ ഒ���� എ�കാരമാണ് നട�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ
?

േപാലീസ് േക�കളിെല �നരേന�ഷണം

3678. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം േലാ�� േപാലീസ്,  വിജില�സ്,  ൈ�ം�ാ�്
എ�ീ അേന�ഷണ വിഭാഗ��  അവസാനി�ി� എ� േക�ക�  പി�ീട് മ�് ഏജ�സിക�
അേന�ഷി� �തികെള കെ��ിയി�െ��ം േക�് അേന�ഷണം നട�ിയ ഏജ�സി
ഏതാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� േക�ക� അേന�ഷണം നട�ിയ ഏജ�സിക� തെ� �നരേന�ഷണം നട�ി �തികെള
കെ��ിയി��്; േകസ്, ഏജ�സി എ�ിവ�െട വിശദവിവരം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ� േശഷം രജി��  െച� േക�കളി�  എ�െയ�ം ഇനി�ം
െതളിയി�െ�ടാ��് എ�് വ��മാ�േമാ;  േക�ക�െട എ�ം,  അേന�ഷണ ഏജ�സി എ�ിവ
ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ?

െകാലപാതക��െട കണ�ക�

3679. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര നട� െകാലപാതക�� ,  രാ�ീയ
െകാലപാതക��  ,  ��ാ ക�േ�ഷ�  സംഘ��  നട�ിയ െകാലപാതക��, വ��ീയ
സംഘ�ഷെ��ട���ായ െകാലപാതക�� ,  സദാചാര െകാലപാതക�� ഇവ ഓേരാ�ം
എ� വീതെമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

േപാലീസ് ൈ�വ�

3680. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എസ്.പി  (മലബാ�  െ�ഷ�  േപാലീസ്)  �  ൈ�വ�  ത�ികയിൽ നിലവി�  എ�
ഒഴി�ക�െ��ം ��വ� ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

നാദാ�രം േമഖലയി� നിലവി�� േക�ക�

3681. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല നാദാ�രം േമഖലയി�  വ�ാപാര �ാപന��, വാഹന��  �തലായവ
തീയി� നശി�ി��മായി ബ�െ��് എ� േക�ക� നിലവി��് ;

(ബി) ��ത േക�ക�െട അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;
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(സി) �തികെള കെ���തി� കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

എം. ബി. ബാല��െ� െകാലപാതകം

3682. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013 െസ�ംബ� 16 ന് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� െകാലെച�െ�� എം. ബി. ബാല��െ� വിധവ
െക.  വി.  അനിത ��ത െകാലപാതക േക�വാദി��തിന് െ�ഷ��  േ�ാസിക��െറ
നിയമി��തിന് അ�മതി ന�കണെമ�് ആവശ�െ��് ന�കിയ ഹ�ജിയി�  അ��ല നടപടി
എ��ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� വിധവയായ ഹ�ജി�ാരി�െട അേപ� പരിഹരി�ാതിരി�ാ� കാരണം
എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

വി.എ അ�� �മാറിെനതിെര�� വിജില�സ് അേന�ഷണം

3683. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�െഫഡ് മാേനജിംഗ് ഡയറ�� ആയിരിെ� വി.എ അ�� �മാറിെനതിെര ഉയ�� അഴിമതി
ആേരാപണം സംബ�ി�� വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിെ� വിവര�ം േയാഗ�തയി�ാ�
വി.എ.അ���മാറിെന െഎ,എ�്.ആ�.ഡി അഡീഷണ� ഡയറ�റായി നിയമി�ത് സംബ�ി�
വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിെ��ം ��� വിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) വി.എ.  അ���മാറിെന �റി�് ഉയ��ി�� േമ��റ� ��വ�  ആേരാപണ�െള �റി�്
വിജില�സ് നട�� അേന�ഷണണ�ി� അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�� �തിപ� േനതാവ് വി.എസ്
അ�താന�െന േചാദ�ം െച�ി�േ�ാ എ� വിവരം വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വി.എ. അ���മാറിെനതിെര�� വിജില�സ് അേന�ഷണണേ�ാട�ബ�ി�്അേ�ഹെ� എ�
�ാവശ�ം േചാദ�ം െചയതി�െ��് െവളിെ���േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

മാള േ�ാ�് പ�ായ�് ഓഫീസിെല േപാ�� േവാ� കവ� െപാ�ി� സംഭവം

3684. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 6.11.2015  -  �  മാള േ�ാ�് പ�ായ�് ഓഫീസി�  െവ�് ടി.എ�.�താപ�, എം.എ�.എ,

ടി.�.രാധാ���  ,എ�്.എം.എ�.എ എ�ിവ�െട സാ�ിധ��ി�  േപാ��  േവാ�ക�
കവ�െപാ�ി�് തി��ിയ�ം നശി�ി��മായ പരാതിയി�േമ�  നട�വ�� അേന�ഷണം ഏ�
ഘ��ിലാണ്;  ��ത േക�ി�  ആെരെയ�ാം �തി േച��ി��്;  ഏെത�ാം വ��ക�
�കാരമാണ് േകെ���ി��ത്;

(ബി) ��ത സംഭ�മായി ബ�െ��് ���  ജി�ാ കള��െട നി�േ�ശ�കാരം നട�ിയ
അേന�ഷണ�ിെ�റ റിേ�ാ��് എ.ഡി.എം.  സമ��ി�ി�േ�ാ  ;  �ാഥമിക അേന�ഷണ�ിെ�
ഭാഗമായി ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടിെയ��ി�േ�ാ;  ഇെ��കി�  ��ത
സംഭവ�ി� ���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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അമിത പലിശ ഈടാ�� നിേരാധന നിയമ�കാരം എ�� േക�ക�

3685. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) ��ത േക�കളി�  ഉ�െ��വ�േട�ം ഇനി�ം അറ�് െച�ാ�  ബാ�ി�ളളവ�െട�ം എ�ം
വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  നിയമവി��മായി �വ��ി�� എ� ബാ�ിംഗ് ഇതര
ധനകാര��ാപന��ം പണമിടപാ�കാ�ം ഉെ��് കെ��ിയി�േ�ാ ; എ�ി� വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത ആ�കളി�  നി�ം പിടി�ടിയ പണ�ം േരഖക�ം െച�ക�ം മ�് വ���ം സംബ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

േറാഡ് �ര� ക�ാമറക�

3686. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് �ര� ��നി��ി �ാപി�ി�� ക�ാമറക�  �വ��ന രഹിതമായാ�  ആയത്
േവഗ�ി�  ശരിയാ�വാ�  ഏ�െ���ിയി�� സ�ീകരണ��  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�ാമറ�െട അ���പണിക� നട�� െക�േ�ാണിന് �ടി�ിക �ക ന�കാ�േ�ാ;

(സി) േപാലീസ് വ��ിെ� കീഴി�  �വ��ി�� ക�ാമറ�െട െചല�ക�  വ��ിെല തെ� വ�മാനം
ഉപേയാഗി�്  (െഹ�മ�് േവ� �ട�ി)  �ിരമായി െസ�ി�  െച��തിന് സംവിധാന��ാ�േമാ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�ീ.പി.വി. രാേകഷിെ� ആ�ിതനിയമനം

3687. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ി� സ��ി� ഇ�െ��� ആയി േജാലി േനാ�െവ സ��ീസിലി��് മരണമട�
െക.വി. രാഘവെ� മക� കാസ�േഗാഡ്, നീേലശ�രം, പളളി�ര �ീരാഗ�ി� �ീ.പി.വി. രാേകഷ്
ആ�ിതനിയമന�ിനായി സമ��ി� അേപ�യി�േമ� നിയമന നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇലേ�ാണി�് ആ�് ക��ണിേ�ഷനി�  ബി.െടക് ബി�ദധാരിയായ അേ�ഹ�ിന്
േയാഗ�ത��സരി�ളള നിയമനം ന�കണെമ� അേപ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ആ�ിത നിയമന�ിന് അേപ� സമ��ി�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് േയാഗ�ത അ�സരി�് േ�ഡ്
II ത�ികകളിേല�ം നിയമനം അ�വദി�െകാ�് ക�ാബിന�് തീ�മാനം എ��ക��ാേയാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് സ��ാ�  ഉ�ര� �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഉ�രവിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ?

ഗതാഗത നിയമലംഘനം

3688. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഗതാഗത നിയമലംഘന�ിന് എ� േക�ക� രജി��
െച�ി��് ; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) 1.7.2011�ത�  30.11.2015  വെര എ� േപ��് ഗതാഗത നിയമലംഘന�ിനായി പിഴ
�മ�ക��ായി  ;  ആയ�വഴി എ� �ക സമാഹരി�  ;  വിശദാംശം ജി�ാടി�ാന�ി�
ലഭ�മാ�േമാ ;

േകരളാ േപാലീസി� വാ�ിയി�� വാഹന��െട കണ�്

3689. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േപാലീസി� 1.1.2013 �ത� നാളി�വെര വാ�ിയി�� വാഹന��െട കണ�് കാ�ഗറി�ം
ക�നി�ം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വാഹന�ളി� െഹവി പാസ�� ഇന�ി��വ�െട േബാഡിവ��് െച� �ാപന��
ഏെത�ാം ; എ� �ക െചലവായി; ��ത �ാപന���് േക� േമാേ�ാ�വാഹന നിയമ�കാരം
േബാഡി വ��് െച�വാനായി ന�ിയി�� ൈലസ�സിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ആ�നികവ��രണ�ിെ�റ ഭാഗമായി സം�ാന േപാലീസ് േസന�് അ�വദി�ി�� ഫ�ി�
നി�് േമാേ�ാ� �ാ�േ�ാ��് സംബ�മായ പരിശീലന�ിനായി എ� െചലവഴി�ി�െ��ം എ�
ഉേദ�ാഗ���് പരിശീലനം ന�ിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ ?

ഗതാഗത നിയ�ണ�ം സി�� വിധാന�ം

3690. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം എം.  എ�..  എ.  ഫ�് ഉപേയാഗി�് എെത�ം
�ല�ളി�  ഏെത�ാം ഏജ�സികെളെ�ാ�് സി��  ൈല�ക�  �ാപി�ി��്;  ഇതിനായി
െചലവഴി� �കെയ�; ജി�തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാഫി�് േപാ�കളി�  ഓേ�ാമാ�ിക് ക�ാമറ സംവിധാനം ഇ�ാ�ത് പല �ല�ളി�ം
നിയമലംഘന�ിന് ഇടയാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് വിശദമാ�േമാ;

(സി) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ാലം സി�� ലംഘി�് വാഹനേമാടി�തിന് രജി��െച� േക�ക�െട എ��ം
ഈടാ�ിയ �ക�ം ജി�തിരി�് വ��മാ�േമാ;  ഓേരാ വ�ഷ�ം സി��  ൈല�ിെ��ം
ക�ാമറ�െട�ം െമയി�നസിനായി െചലവഴി�� �ക എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

ബാ� േകാഴേ�സി� �ഢാേലാചന

3691. �ീ.എ.െക.ബാല�
,, പി.െക.��ദാസ�
,, െക.�േരഷ് ���്
,, എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ബാ� േകാഴേ�സി� തനിെ�തിെര ഉ�തതല �ഢാേലാചന നട�ിയി�െ�� �ൻ ധനമ�ി�െട
��ാവന ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിെന�റി�് അേന�ഷി�ക��ാേയാ  ;  ഇതി�  ഏ�െ��വ�  ആെരാെ�യാണ്  ;  അതി�
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മ�ിമാ� ഉ�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ഇെ��ിൽ അേന�ഷണ വിേധയമാ�േമാ ;

(ഡി) സത�ാവ� �റ� െകാ�വ��തിന് അേന�ഷണം ഏ�െ���ി ��ാവന നട�ിയ ആളിെ�
െമാഴി േശഖരി�് �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

ജനകീയ �േ�ാഭ���് േനെര ലാ�ിചാ��്

3692. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര ജനകീയ �േ�ാഭ���് േനെര
േപാലീസ് എ� �ാവശ�ം ലാ�ിചാ��്,  ടിയ�  ഗ�ാസ്,  ജലപീര�ി �ട�ിയ �േയാഗ��
നട�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  േപാലീസ് ജന�തിനിധികേളാട് അപമര�ാദയായി െപ�മാറിയേതാ
ജന�തിനിധികെള മ��ി�േതാ ആയ എ� പരാതിക� ലഭി�ി��്;

(സി) ജനകീയ സമര�ളി� പെ���തിെ� േപരി� എ� േപ�െ�തിെര േകസ് എ��ി��്;
(ഡി) െപാ� നിര�ി�  �കടനം നട�ിയതിെ� േപരി�  എ� േപ�െ�തിെര േകെ���ി�െ��്

വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല ഇ-ബീ�് പ�തി

3693. �ീ.വി.െച�ാമരാ��
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, രാ� എ�ഹാം
,, �ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി ഇ-ബീ�് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  പ�തി�െട
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) പ�തി നട�ി�ി��ായ �മേ��ക� �ലം ഉ�ായതായി ക��� ന�ം എ�യാണ്;
(സി) അേന�ഷണ�ിെല നിഗമന�� എ�ായി��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�രവാദികളായ ആ�െ��ാെമതിെര ശി�ാ നടപടിക� സ�ീകരി�ക��ായി;
(ഇ) ഇ-ബീ�് ഇടപാട് സംബ�ി�് ബ�െ�� ഐ.ജി.െ�തിെര�ം അേന�ഷണം നട�ിയ

എസ്.പി.െ�തിെര�ം ഡി.ജി.പി. �് ലഭി� പരാതി എ�ായി��?

ജി�ാ ൈ�ം �ാ�ക�െട �വ��ന�ിന് ക�� പ�തിക�

3694. �ീ.െക.അ�ത�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ ൈ�ം �ാ�ക�െട �വ��ന�ിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത് ;
(ബി) ��ത പ�തി വഴി എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;  വിശദാംശ��

എെ��ാം ;
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(സി) ��ത പ�തി �ാവ��ികമാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ?

റാ�ി േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം

3695. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി േപാലീസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് അ�വദി�ി�ളള �ക എ�തയാണ്; ��ത
െക�ിട�ിെ�റ നി��ാണ �മതല ന�കിയി�ളളത് ആ��ാണ്;  നി��ാണം
ആരംഭി�ി�ളളത്എ�ാെണ�ം കരാ�  �കാരം ���ിക�  ���ീകരിേ��ത്എ�ാെണ�ം
ഇനി�ം ���ീകരി�ാ�ളള ���ിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം;  എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ്
�തിയ െക�ിട�ി�  ഉളളെത�ം ��ത നി��ാണം ���ീകരി��തിന് എ� തട�മാണ്
ഉളളെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ല പരിമിതി �ലം വീ����� റാ�ി േപാലീസ് േ�ഷ� �തിയ െക�ിട�ിേല�് മാ�ി �വ��നം
ആരംഭി��തിന് േവ� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

അഴിമതി േക�ക�

3696. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  നാളി�വെര അഴിമതി,  �ിമിന�  ���ത���  എ�ിവയി�
ആേരാപണ വിേധയ�, ���ാരായി കെ��ിയവ�  ആയി�� ഐ.എ.എസ്,  ഐ.പി.എസ്,
ഐ.എഫ്.എസ്,  ഐ.ആ�.എസ്,  മ� സ��ാ�  ജീവന�ാ�  ആെര�ാെമ�് വ�ഷം തിരി��
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവരി� ഇേ�ാ� സ��ീസി� തിരിെ���വ� എ�; വ�� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അഴിമതി ആേരാപണം േനരി�� മ�ിമാരി� േകാടതി വിധിക� �കാരം ആ�െടെയ�ാം േപരി�
എെ��ാം അേന�ഷണ�� നട�� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം േക�കളി� ഇവരി� ആെരെയ�ി�ം ���ാരായി േകാടതികളി� കെ��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസ് വ��ി� �ീ �തിനിധ�ം

3697. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് വ��ി�  േസന�െട ആെക എ��ിെ� എ� ശതമാനമാണ് �ീ �തിനിധ�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ��ി� േസവനമ��ി��തിന് �ീകളായ ഉേദ�ാഗാ��ിക� വി�ഖത കാണി��തായി
വിലയി��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതി�� കാരണം വ��ാ�േമാ;

(സി) ��ത വ��ി�  േസവനമ��ി��തിന് ആവശ�മായ അടി�ാനസൗകര���ം െമ�െ��
െതാഴി�  സാഹചര��ം �ീക��് ലഭ�മാേണാ;  ഇെ��ി�  ആയതിന് ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ീക�െ�തിരായ അ�മ��  വ��ി� വ�� സാഹചര��ി�  േപാലീസ് വ��ി�  �ീക�െട
അംഗസംഖ� വ��ി�ി�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) േമ�േദ�ാഗ�രി� നി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� വിേവചനം േനരി��തായി േപാലീസിെല വനിതാ
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അംഗ��െട പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ� സംബ�ി�് എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി��ത് വ��മാ�േമാ?

ജാ�ി മ�സിലിെല ആ�ഹത� സംബ�ി� അേന�ഷണം

3698. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കിളിമാ�� �തിയകാവ് ജാ�ി മ�സിലി� ൈസ��ീെ� മ�ളായ ജ�ി, സ�ന, േപര��ി ഫാ�ിമ
എ�ിവ�  ആ�ഹത� െച��മായി ബ�െ��് നട�� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകസ് അേന�ഷി��ത് ഏത് ഉേദ�ാഗ�െ� േമ�േനാ��ിലാെണ�ം േകസ് ന��ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േകസി� �തി േച��ി�ളളത് ആെരെയ�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

റാ�ി േക�മാ�ി ഒ� �തിയ േപാലീസ് സബ് ഡിവിഷ� ആരംഭി�ാ� നടപടി

3699. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�തി� േശഷം ��തായി ആരംഭി� േപാലീസ് േ�ഷ�ക� ഏെതാെ�;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  �തിയ േപാലീസ് സ��ി�കേളാ േപാലീസ് സബ് ഡിവിഷ�കേളാ
�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ�;

(സി) റാ�ി താ��ിെല െപ�നാട് ഉ�െ�െട�ളള കിഴ��  േമഖലകളി�  നി�ം ജന��  വിവിധ
ആവശ����ായി എേ��ത് ഏത് േപാലീസ് സ�ഡിവിഷനിലാണ്;  ശബരിമല,  പ�ാവാലി,
നാറാ�നാട് ഉ�െ�െട�ളള �ല�ളി�  നി�ം ൈമ�് സാ�ഷ�  ഉ�െ�െട വിവിധ
ആവശ����് ജന�� റാ�ി വഴി തി�വ�യി� എേ�� സാഹചര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ?

(ഡി) പ�നംതി� ജി�യിെല വിവിധ േപാലീസ് സബ് ഡിവിഷ�ക� �ന:�മീകരി�് റാ�ി േക�മാ�ി ഒ�
�തിയ േപാലീസ് സബ് ഡിവിഷ� ആരംഭി�ാ� ജന��െട ��ി��് പരിഹരി�ാ� കഴി�കയിേ�;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ജന����ാ�� ��ത ��ി��് പരിഹരി��തിനായി റാ�ി േക�മാ�ി ഒ� �തിയ േപാലീസ്
സ�ഡിവിഷ� ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല അഴിമതി

3700. �ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, �ി.�. ��വിള
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല അഴിമതി ഇ�ാതാ�ാ�ം അഴിമതി സാ��തക� കെ��ി തട�വാ�ം
ആഭ��ര വ��് �തിയ പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

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

(സി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ; വിശദമാ�േമാ ?
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േകഡ� ത�ികയിേല�് �മവി��മായ നിയമനം

3701. �ീ.എം.എ.േബബി
,, എളമരം കരീം
,, െജയിംസ് മാത�
,, സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകഡ� ത�ികയിേല�് �മവി��മായി നിയമനം നട�ിയത് സംബ�ി�് ലഭി� ആേ�പ��
പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ച��കാരം അ�ഹമായ പരിഗണന ന�കിയിെ��് ആേ�പം ഉ�യി� ഐ.പി.എസ്.
ഓഫീസ�മാ� ആെരാെ�യാണ്;

(സി) വിജില�സ് ഡയറ��  �ാന�് എ.ഡി.ജി.പി.െയ നിയമി�തി�  ആെര�ി�ം അ��ി
േരഖെ���ിയതായി��യി�െ��ി�േ�ാ ;എ�ി� ആെരാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��് ഡി.ജി.പി.  മാ�  സ��ീസി��േ�ാ� വിജില�സ് ഡയറ�� ത�ിക ഒഴി�ി�തിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ ?

സ�ാമി ശാശ�തികാ��െട മരണം സംബ�ി� േപാലീസ് അേന�ഷണം

3702. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ�ാമി ശാശ�തികാ��െട മരണം സംബ�ി�് േപാലീസിെല ഏ� വിഭാഗമാണ് അേന�ഷണം
നട�ിയി�ളളെത�ം ഇതിനായി �േത�ക ടീമിെന നിേയാഗി�ി�േ�ാ എ�ം ആ�െട േന�ത��ി�
എ� അംഗ ടീമാണ് ഇ� സംബ�ി� അേന�ഷണം നട�ിയി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ശാശ�തികാന� സ�ാമി�െട മരണം സംബ�ി�് നട�ിയ അേന�ഷണ�ളി�െട എെ��ാം
വ�തക�  കെ��ിയി��െവ�ം,  ഈ േകസിെ� നടപടിക�  അവസാനി�ി�ി�േ�ാ എ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ശാശ�തികാന� സ�ാമി�െട മരണം സംബ�ി� അേന�ഷണ റിേ�ാ��് ഏ� േകാടതിയിലാണ്
സമ��ി�െത�ം േകാടതി ഇ� സംബ�ി�് അേന�ഷണം അവസാനി�ി�തായി ഉ�രിവായി�േ�ാ
എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ശാശ�തികാന� സ�ാമി�െട മരണം സംബ�ി� അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

3703. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, എ.പി.അ����ി
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി നട�ാ�ാ�  എെ��ാം ക��പ�തികളാണ്
ആ��ണം െച�ി�ളളത്;

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

സം�ാന േപാലീസ് േമാേ�ാ� �ാ�േ�ാ��് �ണി�ി� സാേ�തിക േയാഗ�ത�ളള ഓഫീസ�മാ�

3704. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േമാേ�ാ� �ാ�േ�ാ��് �ണി�ി� സാേ�തിക േയാഗ�ത�ളള ഓഫീസ�മാ�
ഇ�ാ� ജി�കളി�  അ�രം ത�ിക ��ി�വാ�  സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി ന�കിയ
അേപ�യി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േമാേ�ാ�  �ാ�േ�ാ��് �ണി�ി�  ആവശ��ളള ഉേദ�ാഗ��െട അഭാവം �ല�ം ത�ികക�െട
�റ��ല�ം വ�ഷം േതാ�ം ഗവ�െമ�ിന് േകാടി�ണ�ി� �പ�െട ന�ം സംഭവി�� എ�
ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് പരിഹരി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േപാലീസ് വാഹന�� ക�ം െച�് യഥാസമയം േലലം നട�ാ���ലം േകാടിക� ന�മാ��ത്
ഒഴിവാ�വാ� ക�ം െച��തി�ളള നടപടിക� ല�കരി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക�ാവ് ൈകവശം വ�താ�� വ�ാജ പരാതി

3705. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മംഗലം േപാലീസ് േ�ഷ�  പരിധിയി�  ക�ാവ് ൈകവശം വെ�� വ�ാേജന
േകസി�െ���ാ� �ഡാേലാചന നട�ിയ സംഭവ�ി� റിേ�ാ��് ആവശ�െ��െകാ�്  31704/

എസ്.എസ്.എ 1/2012/േഹാം ന�� ഫയലി� സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�് ക�ം 11-9-2013,

29-10-2013,  24-2-2015,  9-6-2015  തീയതികളി�  ഓ���റി�ക�ം അയെ��ി�ം റിേ�ാ��്
ഇ�വെര ലഭ�മാ�ിയി�ിെ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�കി� ആയത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) റിേ�ാ��് ലഭ�മാ��തി�  വീ� വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ� നടപടിയാണ്
സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

സമാ�ര േപാലീസ് സംവിധാനം

3706. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഭ��ര വ��ി�നി�ം റി�യ�  െച� എസ്.പി.  റാ�ി�� ഉേദ�ാഗ�� സമാ�ര േപാലീസ്
സംവിധാനം നട�ിവ��താ�� വാ�� ശരിയാേണാ ; വിശദമാ�േമാ ; ഇ�ാര��ി� േപാലീസ്
വ��് േകാടതിയി�  റിേ�ാ��് സമർ�ി�ി�േ�ാ  ;  ��ത വിഷയ�ിൽ സർ�ാർ സമർ�ി�
റിേ�ാർ�ിെല വിശദീകരണം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വാ�� ശരിയാെണ�ി�  ��ത റി�.എസ്.പി.�െ�തിെര ആഭ��ര വ��് സ�ീകരി�
നടപടി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

സിവി� േപാലീസ് ആഫീസ�മാ�െട�ം സബ് ഇ�െ���മാ�െട�ം നിയമനം

3707. �ീ.സി.ദിവാകര�
,, ���ര ര�ാകര�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) സിവി� േപാലീസ് ആഫീസ�മാ�െട�ം സബ് ഇ�െ���മാ�െട�ം നിയമനം �േത�ക റി��്െമ�്
േബാ�ഡ് വഴിയാ�ണെമ� ശിപാ�ശ��ായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഈ ശിപാ�ശ ഗവ�െമ�്
അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീസ് വ��ിെല �ാന�യ��ം �ലംമാ��ം സംബ�ി�ളള പരാതിക� പഠി� പരിഹാര��
നി�േ�ശി�ാ�  ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത ക�ി�ി�െട കെ���ക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

െകാലപാതക േക�ക� സംബ�ി� വിവര��

3708. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം സം�ാന�് നട� െകാലപാതക�ളി�,
അേന�ഷണം ���ിയായവ  ,  ��പ�ം സമ��ി�വ,  വിചാരണ ���ിയാകാ�വ  ,  അേന�ഷണം
���ിയാകാ�വ  ,  ��വ� �തികെള�ം പിടി�ടാ� സാധി�ാ�വ  ,  ഈ േക�കളിെല�ാമായി
ഇനി�ം അറ�് െച�െ�ടാ�� �തിക�െട എ�െമ� എ�ീ വിവര�ൾ ഇനം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ?

ആല�ഴ ജി�യിെല േമാഷണം

3709. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ഒ� വ�ഷം ആല�ഴ ജി�യി� എ� േമാഷണ േക�കളാണ് രജി�� െച�ി��ത്; അതിൽ
അ�ല�ഴ മ�ല�ി� എ� േക�കൾ രജി�� െച�ി��് ;

(ബി) അ�ല�ഴ മ�ല�ി� വീ�കളി� നി�് േമാഷണം വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ിൽ പരിഹാര�ിനായി എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ?

േകാ�യം ജി�യിെല േപാലീസ് �ാഫ് പാേ��.

3710. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി� �മസമാധാനപരിപാലന�ിന് എ� സീനിയ� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�,
സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�  ത�ികകളാണ് ഉ�െത�് ഓേരാ േ�ഷ�ക�ം ഓഫീ�ക�ം
തിരി�� കണ�് ന��േമാ;

(ബി) സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ�, സീനിയ� സിവി� േപാലീസ് ഓഫീസ� ത�ികകളി� എ� ഒഴി�ക�
ഉെ��ം ��ത ഒഴി�ക� എ� �ത� നിലവി� വ�താെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�, സീനിയ�  സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�  �ാഫ് പാേ��  എ�
നിലവി� വ�താെണ�ം, ആയത് നിലവി� വ� കാലെ��ം, ഇേ�ാഴെ��ം ���ത��ളിെല
എ��ി��ായ വ��നവിന�സരി�് �ാഫ് പാേ�� ���ിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏ.ആ�  നി���  െച�് ഉേദ�ാഗ�െര �മസമാധാനം,  അേന�ഷണം എ�ി�െന വിഭജി�്
േ�ഷനി�  നിയമി�ണെമ� ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് േകാ�യം ജി�യി�  നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� കാരണം എെ��ം ആയത് േകാടതി അല��മാ�െമ� കാര��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) സിവി� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട ഒഴി�ക� യഥാസമയം നിക�ാ�തിനാ� ഉേദ�ാഗ��െട
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ശരാശരി �ായം വളെര ഉയ�� വ��താ�ം ആയത് േസന�െട ക��േശഷിെയ ബാധി�െമ�
കാര��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക�  നിക�ാ���ലം
ബ�ാലിയ�കളി�  േജാലി െച�� ഉേദ�ാഗ���് േലാ��  േ�ഷ�കളിേല�് യഥാസമയം
ലഭിേ��തായ �ലംമാ�ം ൈവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത്
പരിഹരി�വാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വിേനാദ് �മാറിെ� െകാലപാതക �മം

3711. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 നവംബ� 7ന് കാ��ാട് നി����് വിേനാദ് �മാറിെന െവ�ിെകാലെ���ാ� �മി�
വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി�് േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ ; ആെരാെ�യാണ് �തിക� ; ഇതി� എ�
േപെര അറ�് െച�ി��് ;

(സി) ��ത േക�ി� �തികളായവ�െട േപരി� മേ�െത�ി�ം േക�ക� നിലവി�േ�ാ ; വിശദാംശ��
അറിയി�േമാ ?

വിജിലൻസ് ആൻറ് ആ�ി കറ�ഷൻ ബ�േറാ�െട �വ��നം

3712. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, ടി.എ�. �താപ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജിലൻസ് ആൻറ് ആ�ി കറ�ഷൻ ബ�േറാ�െട �വ��നം ശ�ിെ����തിന് എ��ാം
ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ� ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

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

അ�� അസീസ് എ� വ�ാപാരിെയ കാണാതായതാ�� പരാതി

3713. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല ��വ�ാട് �േദശെ� അ��  അസീസ് എ� വ�ാപാരിെയ
കാണാതായത് സംബ�ി� േപാലീസ് അേന�ഷണം ��ികരമ� എ� നിലയി�  ആ��
ക�ി�ിയി� നി�് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;എ�കി� അതി�േമ� എ�് നടപടിക� സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ി� പറ�ി�� സംശയാ�ദമായ സാഹചര��ൾ സംബ�ി�് അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ ;

(സി) േകസിെ� അേന�ഷണം ഊ��ിതെ���ി ��ത വ��ി�െട തിേരാധാന�ിെ� ��ഹത
െവളി��െകാ�വരാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

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

58 of 96 Wednesday 09 December 2015 10:20 AM



എ�േകാ� േപാലീസ് േ�ഷ�

3714. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം �റ� ജി�യി�െ��� എ�േകാ� േപാലീസ് േ�ഷ� എ� വ�ഷമായി വാടക െക�ിട�ി�
�വ��ി�വ�� ;

(ബി) ��ത േ�ഷന് െക�ിടം നി��ി��തിന് റവന� �മി അ�വദി� ഉ�രവായെത�ാണ് ;
(സി) ��ത േ�ഷന് െക�ിട നിർ�ാണ�ി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�്

െകാ�ാര�ര എം.എ�.എ. ന�കിയ ക�് ബ�. ആഭ��ര മ�ി�െട ശിപാ�ശ സഹിതം േപാലീസ്
ഹൗസിംഗ് ക���� അധികാരിക��് ലഭി�ത് എ�ാണ് ;

(ഡി) ��ത െക�ിടനി��ാണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�ം നിലവിെല �ിതി�ം വിശദമാ�േമാ ?

ഭീകരവാദി സംഘടനക�െട സാ�ി��ം

3715. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ ഭീകരവാദി സംഘടനക�െട സാ�ി��ം നിലവി�ളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയത് ഏെതാെ� സംഘടനക�; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സംഘടനക�െട രാജ�വി�� �വ��നം തട�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്; ��ത സംഘടനക��് അനധി�തമായി പണ�ം, മയ�മ��ം, ആ�ധ��ം
ലഭി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ� തട�വാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�  ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സംഘടനകളി� മാേവായി�ക�െട സാ�ി��ം �ിരീകരി�ി�് എ� കാലമായി എ�ം ഈ
സ��ാ�  കാലയളവി�ളളി�  നാളി�വെര എ� േപെര പിടി�ടി എ�ം ഇവ�െട സാ�ി��ം
റിേ�ാ��് െച�െപ� �ല�� ഏെത�ാം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നാളി�വെര രാജ� �ര��് ഭീഷണിയായ മാേവായി�ക�െട സാ�ി��ം കെ��ി തട�വാനായി
എ� �ക െചലവാ�ി; ഇവരി� ആ�െടെയ�ാം േപരി� ഏെത�ാം േ�ഷ�കളി� എ� േക�ക�
രജി�� െച�ി��്; എ� േപെര പിടി�ടി; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത കാലയളവി�ളളി�  ഇ�രം ഭീകരസംഘടനക�െട ആ�മണ�ാ�  മരണെ��വ�
എ�െയ�ം ; എ� േപ��് അംഗൈവകല�ം സംഭവി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ��ത സംഘടനക�െട ഭാഗ�് നി�ം സം�ാനെ� ഏെത�ാം രാ�ീയ ക�ിക�െട ഏെത�ാം
േനതാ���് നിലവി� ഭീഷണി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഭ�ി�ം വിശ�ാസ�ം രാ�ീയേന��ിനായി

3716. �ീ.എം.എ.േബബി
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.എസ്.ശർ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജന��െട ഭ�ി�ം വിശ�ാസ�ം രാ�ീയേന��ിനായി ��പേയാഗെ����തായ സംഭവ��
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;
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(ബി) ഇതിനായി ചില വ��ീയ സംഘടനക� സം�ാന�് നട�ി വ�� �മ��ം ആ��ണ��ം
തിരി�റി�ി�േ�ാ ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ാ�േ��ി�� നടപടിക� െവളിെ���േമാ ;

(സി) വ�ഗീയവാദ�ി�ം മതജാതി യാഥാ�ിതികത��ി�ം അ�വിശ�ാസ���ം അനാചാര���ം
എതിരായി �േരാഗതി �ാപി� േകരള�ി�  മതനിരേപ�ത�േട�ം �േരാഗതി�േട�ം �ല���
െവ�വിളി�െ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

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

ആഭ��ര വ��ിെ�റ പ�തിക�

3717. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ആരംഭി� �ീ� കാ�സ്, േസഫ് കാ�സ്, ബിഗ് ഡാഡി, ഓ�േറഷ�
�േ�ര �ട�ി വിവിധയിനം അേന�ഷണ���ായി �ഖ�ാപി� പ�തിക� എെ��ാം എ�ം, ഓേരാ
അേന�ഷണ��ിയകളി�ം എ� േക�ക� നാളി�വെര രജി�� െച�, എ�േക�കളി� �തികെള
പിടി�ടി  ,എ� േക�കളി�  �തികെള പിടി�ടാ��് എ�ിവ�െട വിശദാംശം വ�ഷം തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ായി നിേയാഗി� ഉേദ�ാഗ��  ആെര�ാം എ�ം കാര��മതയി�ാ�വരായി
കെ��ിയ ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാം എ�ം,  അവ�െട േപരി� എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�  വഴി സം�ാന�് ���ത���  �റ�വാ�  കഴി�േവാ;  കഴി� നാലര
വ�ഷെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന� നട� �ംബന സമരം �ത�മായി ആഭ��ര വ�� പരിേശാധി�ി�� എ�ി�
ഓ�ൈല� െപ�വാണിഭ�ാെര അ�തെ� കെ��ാമായി�� എ�് ക���േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ഇ�രം ���ത��� സം�ാന� െപ���ത് തട��തിനായി ആഭ��ര വ��ിെ�
�ത�സമയ�� ഇടെപട� ഉറ�വ��ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�ാഫിക് ലംഘന�ിെ� േപരി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി വാഹന�ളി� നി�് ഈടാ�ിയ �ക

3718. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഫിക് ലംഘന�ിെ� േപരി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി വാഹന�ളി�  നി�് എ� �ക ഈ
സ��ാ� അധികാര�ി� വ�ത് �ത� ഈടാ�ിയി��്;

(ബി) ഇതി�  മദ�പി�് വാഹനേമാടി� എ� േക�ക�  പിടി�ടി;  ഇവരി�  നി�് മാ�മായി എ� �ക
ഈടാ�ി;

(സി) മദ�പി�് വാഹനേമാടി�� ൈ�വ�മാെര കെ��ി ക�ശന നടപടി�് നി�േ�ശം ന��േമാ?

േപാലീസി� േജാലി ന�ാെമ� വ�ാേജന നട�ിയ ത�ി�് കായം�ള�്

3719. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ള�് േപാലീസി� േജാലി വാ�ാനം ന�കിയ ത�ി�മായി ബ�െ�� േക�ിെ� നിലവി�ളള
അവ� വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇതി� എ� �തികെള അറ�് െച�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�  േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് പ�് ഉളളതായി വ��മാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി�  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ാ� േതാ�ം െതാഴിലാളി സമരം േകസ്

3720. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 െസ��ംബ�, ഒേ�ാബ� മാസ�ളിെല ��ാ� േതാ�ം െതാഴിലാളി സമര�മായി ബ�െ��്
േപാലീസ് േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  എ� േപരാണ് �തി േച��െ��െത�ം ഏെതാെ� വ��ക�  �കാരമാെണ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) േദശീയപാത ഉപേരാധം നട��തി� ��പ് വിവിധ രാ�ീയപാ��ിക�െട ഓഫീ�ക�
ആ�മി��മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം പരാതിക� നിലവി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി�  േകസ് രജി��  െച�ി�േെ�ാെയ�ം ഏെതാെ� വ��ക�  �കാരമാെണ�ം
വ��മാ�േമാ ?

േപാലീസി� േമാേ�ാ� �ാ�േ�ാ��് വിഭാഗം

3721. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസി� േമാേ�ാ� �ാ�േ�ാ��് വിഭാഗ�ിന്  8000 � അധികം വാഹന��ം �ണി�് വ��്
േഷാ�ക�ം യ�സാമ�ിക�ം ഉ�െ�െട  1500  േകാടി �പ�െട ആ�ി നിലവി�െ��ി�ം
�ാ�ക�െട അഭാവ�ം അടി�ാന സൗകര���െട പരിമിതി�ം,  മ� േപാരാ�ക�ം നിമി�ം
�തിവ�ഷം ഏകേദശം  80 േകാടി �പ�െട ന�ം േനരി��തിനാ� ��ത ��ം പഠി�് റിേ�ാ��്
സമ��ി�വാ� ഒ� സമിതിെയ നിയമി�ാ� അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�തിപ� േനതാവിെ� മകെനതിെര�� വിജില�സ് അേന�ഷണം

3722. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിപ�േനതാവിെ� മകൻ �ീ.  വി.എ.  അ���മാറിെനതിെര കഴി� അ�് വ�ഷെ�
വിേദശയാ�,  സ��് എ�ിവ സംബ�ി� ആേരാപണ�ളിേ��  വിജില�സ് നട��
അേന�ഷണ�ിെ� ��� വിവരം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �ീ.  വി.എ.  അ���മാറിെ� സാ��ിക േ�ാത�് സംബ�ി� ആേരാപണെ� �റി�്
വിജില�സ് നട�� അേന�ഷണ�ിെ� ���വിവരം വ��മാ�േമാ;

(സി) െചറി എ��ൈ�സസ് എ� �ാപന�മായി �ീ.  വി.എ,  അ��  �മാറിെ� ബിസിനസ്
ബ��� സംബ�ി�് വിജില�സ് നട�� അേന�ഷണ�ിെ� ���വിവരം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) �ീ.  വി.എ.  അ��  �മാ�, �ീ.  ദീ�ി �േസന�  എ�ിവ�  ച��് നിലം നിക�വാ�
സഹായി�ാെമ�് പറ�് പണം വാ�ി ചതി�ത് സംബ�ി�് സേ�ാഷ് മാധവ� �ജ�ര ജയി�

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

61 of 96 Wednesday 09 December 2015 10:20 AM



���് �േഖന �ഖ�മ�ി �ീ. ഉ��ചാ�ി�് സമ��ി� പരാതിയിേ�� വിജില�സ് അേന�ഷണം
നട��തിന് ത�ാറായ  20.09.2011  െല  7967/ഇ3/  2011/വിജി.  ന��  സ��ാ�  ഉ�രവ്
�കാര�� വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിെ� ���വിവരം ലഭ�മാ�േമാ ?

ൈ�വ�് ഡി��ീവ് ഏജ�സിക�

3723. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� ൈ�വ�് ഡി��ീവ് ഏജ�സിക�െട ജി� തിരി�ളള പ�ിക
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഏജ�സിക�െട �വ��ന�ിന് എെ��ാം നിബ�നക�ം നിയ�ണ��മാണ്
നിലവി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈ�വ�് ഡി��ീവ് ഏജ�സിക� ആരംഭി��തിന് ഏെത�ാം രജിേ�ഷ�ക�ും അ�മതിക�മാണ്
ആവശ�മായി�ളളെത�് അറിയി�േമാ?

രാ�ീയ സംഘ�ന��

3724. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബി െജ പി,ആ� എസ് എസ് �വ��ക� സി പി ഐ (എം), ഡി.ൈവ.എഫ്.ഐ, എസ് എഫ് ഐ
�വ��കെര ആ�മി��മായി ബ�െ��് എ� �ിമിന� േക�ക� ഈ സ��ാരിെ� കാല�്
രജി�� െച�ി��്;

(ബി) ഇതി�  സംഘ�ന��  നട� േക�ക�  എ�െയ�ം;  െകാലപാതക േക�ക�  എ�െയ�ം;
വിശദാംശം ന�േമാ;

(സി) ��ത െകാലപാതേക�കളി� എ� സി പി ഐ  (എം),  ഡി.ൈവ.എഫ്.ഐ,  എസ് എഫ് ഐ
�വ��ക� െകാല െച�െ��ി��്; വിശദമാ�േമാ?

���- പാല�ാട് വനിതാ േപാലീസ് േകാ��ബി� റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമനം

3725. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2015 � നിലവി� വ� ���- പാല�ാട് വനിതാ േപാലീസ് േകാ��ബി� റാ�് ലി�ി� നി�ം
നിയമന�ിനായി എ� ഒഴി�കളാണ് റിേ�ാ��് െച�ി��ത്;

(ബി) െമയി� ലി�ി� എ� േപരാണ് ഉ�െ��ി��ത്;
(സി) ���  -  പാല�ാട് ജി�കളിലായി എ� വനിതാ േപാലീസ് േകാ��ബി�  ത�ികകളാണ്

ഒഴി��ത്;
(ഡി) ഒഴി�� ത�ികക�  റിേ�ാ��് െച�വാ�ം ലി�ി�  നി�ം നിയമനം നട��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� രജി�� െച� േക�ക�

3726. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല വിവിധ േപാലീസ്
േ�ഷ�കളിലായി എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  വ��ീയ സംഘ�ഷ��, രാ�ീയ സംഘ�ഷ��, �ീക�െ�തിേര�ളള അതി�മ��,
എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗ�ാ�െ�തിെര�ളള അ�മ��, ബാലപീഡനം,  ഭവനേഭദനം,  കളവ്
എ�ീ വിഭാഗ�ി�െ�� േക�ക� എ�യാെണ�് തരം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഈ സ��ാറിെ� കാല�് രാ�ീയ എതിരാളിക�െട അ�മ�ി�െ��്
എ�േപ�  മരണെ��ി��്;  മരണെ��വ�  ഏത് രാ�ീയക�ിയി�െ��വരാെണ�ം അ�മിക�
ഏത് രാ�ീയക�ിയി�െ��വരാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാ�� ഫീ നിയ�ണം

3727. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, എ.പി.അ����ി
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിയ� എേ��് േമഖലയി� അമിതമായി േ�ാ�� ഫീ വാ��� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;എ�ി�
േ�ാ��  ഫീ സംബ�ി�് ഓ�േറഷ�  �േബര േമാഡലി�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

(ബി) വീ�വാടക�ം,  �ലം വി�പന�ം അമിത േ�ാ��  ഫീ വാ��� സംബ�ി�് നിയ�ണം
ഏ�െ���േമാ;

(സി)

കാസ�േഗാഡ് എം.പി., പി. ക�ണാകരെന തട�് നി��ി ആ�മി�ാ� �മി� സംഭവം

3728. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� പ�ായ�് െതരെ���മായി ബ�െ�� ��ംബേയാഗം കഴി�് മട�േവ
കാസ�േഗാഡ് എം.പി.  പി.  ക�ണാകരെന തട�് നി��ി ആ�മി�ാ�  �മി� സംഭവം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി�് േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ;  ആെരാെ�യാണ് �തിക�; ഏെതാെ�
വ��ക� േച��ാണ് േക�് എ��ി�ളളത് ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) �തികെള എ�ാവെര�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ;വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �തിക��് ഏെത�ി�ം രാ�ീയ പാ��ിക�മായി ബ��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ഓ�േറഷ� ബിഗ് ഡാഡിയി� രജി�� െച�ി�� േക�ക�

3729. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ� ബിഗ് ഡാഡിയി� നാളി�വെര എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��് ;
(ബി) �ംബന സമര�ി� പെ��� എ�േപ� ഈ േക�കളി� ഉ�െ��ി��് ;
(സി) ഓ�ൈല�  െപ�വാണിഭ�ിെ� മറവി�  മ�ഷ��ട�് നട�തായി സ�ിരീകരി�ി�േ�ാ  ;

ഉെ��ി� ഏെത�ാം രാജ��ളിേല�് ; വിശദാംശം ന�കാേമാ ?
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ജയി�ക�െട �ര�

3730. �ീ.െക.അ�ത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�ക�െട �ര��ം തട�കാ�െട നിയ�ണ�ി�ം നിലവി�ളള ജയി�
വാ�ഡ�മാ� പര�ാ�മാേണാ;

(ബി) ��ത� വാ�ഡ�മാെര അ�വദി�ണെമ�് ആവശ�െ��് െകാ�ളള ജയി� വ��ിെ� വിശദമായ
റിേ�ാ��ിന് സ��ാ� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ജയി�കളി� 900 െമയി� വാ�ഡ�മാെര നിയമി�� എ� �ഖ�ാപി�ി�ം,  റാ�്
ലി�് നിലവി��ായി�ം എ�് െകാ�് ഈ ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച��ി�;

(ഡി) ജയി�  വാ�ഡ�മാ�െട പി.എസ്.സി റാ�് ലി�് നിലവി�ളളേ�ാ�ം നിയമനം അനി�ിതമായി
നീ��തി�ളള കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇേ�ാ� െമയി� വാ�ഡ�മാ�െട എ� ഒഴി�ക� സം�ാന�് നിലവി��്;  ഇവ പി.എസ്.സി
റാ�് ലി�ി� നി�ം നിക��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) നിലവി�ളള െമയി�  വാ�ഡ�  റാ�് ലി�ററി�  നി�് പരമാവധി നിയമന��  നട�ി
ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട ആശ�ക� �രീകരി�ാ� സ��ാരിന് സാധി�േമാ;

(ജി) േമ��റ� അവ� സംജാതമായതിെ� സാഹചര�ം പരിേശാധി�േമാ?

ജയി�ക�െട നവീകരണം

3731. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജയി�ക�െട നവീകരണ�ിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

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

��പി� �ാരകം തക��� സംബ�ി� േകസ്

3732. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴയി� പി.  ��പി� �ാരകം തക��� സംബ�ി� േകസിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംഭവ�ി� ആെരെയ�ി�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�േപഷിെ� ചികി�ാ െചലവ്

3733. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േഹാ���ഗ് േപാലീസ് േ�ഷനി�  സിവി�  േപാലീസ് ഓഫീസറായി
േജാലി െച�വരെവ വാഹനാപകട�ി� അതി��തരാവ�യി� 9 മാസം അേബാധാവ�യി�
ചികി�യി� കഴിയെവ  20  ല�ം �പയിലധികം ചികി��് െചലവായി മരണെ�� �േപഷിെ�
��ംബ�ിന് ചികി��് െചലവായ �ക ലഭ�മാ�ണെമ�് ആവശ�െ��് �േപഷിെ� അ� �ീമതി
ടി.  ശ��ള ന�കിയ നിേവദന�ി�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്  ;

ചികി�ാെ�ലവ് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

വിജില�സ് ഡയറ�റായി ഡി.ജി.പി. റാ�ി��വ�െട നിയമനം

3734. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡി.ജി.പി റാ�ി�ളളവ�  സ��ീസി��ായിരിെ�  ,വിജില�സ് ഡയറ��  വി�സ�  എം.  േപാ�
റി�യ�  െച�തിന് േശഷം ത��ാന�് അ�രെമാ� ഉേദ�ാഗ�െന നിേയാഗി�ാതി��ത്
എ�െകാ�ാണ് ;

മാേവലി�ര മ�ല�ി� ഫയ�& റ�� സ��ീസ്

3735. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  ചാ��ട് േക�മാ�ി ഫയ�& റ�� സ��ീസ്ആരംഭി��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �റ�ികാട് േപാലീസ് േ�ഷ�  െക�ിടം നി��ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആയതിെ� നി��ാണ�ിനാവശ�മായ �ലം ഏെ����തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ിമിന� േക�കളി� �തിേച��െ�� നിയമസഭാംഗ��

3736. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന നിയമസഭയി� �ിമിന� േക�കളി� �തിേച��െ�� എ� േപ� നിലവി��് എ�്
വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െ�ഷ�� ഇ�െ��� ടീം �പീകരി�് വാഹനപരിേശാധന

3737. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ി�വ�� വാഹന അപകട�� നിയ�ി�വാ� േമാേ�ാ� വാഹനവ��്, െപാലീസ് േലാ��
വിഭാഗം,  െപാലീസ് േമാേ�ാ�  �ാ��േപാ��് വിഭാഗം എ�ിവെയ സം�കതമായി ഉപേയാഗി�്
ഇ�െ��� ടീം �പീകരി�് വിശദമായ വാഹനപരിേശാധന നട�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ബ�മാനെ�� ��ീംേകാടതി�െട വിധി�െട അടി�ാന�ി� സം�ാന െപാലീസ് ൈകകാര�ം
െച�� വാഹന അപകട േക�കളി�  വാഹനപരിേശാധന റിേ�ാ��് ലഭി�വാ�  കാലതാമസം
ഉ�ാ��ത് ഒഴിവാ��തിേല�ായി െപാലീസ് േമാേ�ാ�  �ാ��േപാ��് വിഭാഗ�ിെല
ഓേ�ാെമാൈബ�/ െമ�ാനി��  ഡിേ�ാമ േനടിയ എസ്.ഐ./ഇ�െ���/ഡി.ൈവ.എസ്.പി.
എ�ിവ�െട �ടി േസവനം െപാ�ജനസൗകര�ാ��ം ലഭ�മാ�േമാ;
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പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� �ീക��ം ��ിക��ം എതിെര നട� അതി�മ�ൾ

3738. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഇ�വെര പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��
�ീക��ം ��ിക��ം എതിെര നട� അതി�മ��െട എ�ം എ�വീതെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് രജി��  െച� േക�കളി�  എഫ്.ഐ.ആർ സമ��ി�വ എ�;  ��പ�ം
സമ��ി�വ എ�; വിചാരണ ���ിയാ�ിയവ എ�; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േക�കളി�  ശി�ി�െ�� �തിക�  എ�;  വി�യ�െ��വ�  എ�;  അേന�ഷണം
���ിയാകാ� േക�ക� എ�; അറ�് െച�െ�ടാ�� �തിക� എ�; വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ���ാ�െ�തിെര നട� അതി�മ��

3739. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ�െ�തിെര നട�
അതി�മ�� സംബ�ി� േക�കളി� എഫ് .െഎ. ആ� സമ��ി�വ എ�യാെണ�് ഇനം തിരി�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) വിചാരണ ���ിയായി �തിക� ശി�ി�െ�� േക�ക� എ�യാെണ�ം ശി�ി�െ�� �തിക�
എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇനി�ം അേന�ഷണം ���ിയാകാ� േക�ക�  എ�യാെണ�ം പിടി�ടാ�� �തിക�
എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത േക�കളി� വിചാരണയി� വി�യ�െ�� �തിക� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ ?

േതാ��ളളി േപാലീസ് എ�ഡ് േപാ�്

3740. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ��ളളിയി�  േപാലീസ് എ�ഡ് േപാ�് �ാപി��തിന് തീ�മാനമായി�ം ഇ�വെര
�വ��ന�മമാ�വാ� കഴിയാ�െത�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത എ�ഡ് േപാ�് �ാപി��തിന് ആവശ�മായ െക�ിട സൗകര�ം ന�കണെമ�്
പ�ായ�് അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(സി) ��ത എ�ഡ് േപാ�് �ാപി�ാ� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

രജി�� െച� ൈ�ം േക�ക�

3741. �ീ.േ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� ൈ�ം േക�ക� രജി��
െച�െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  െകാലപാതകം,  രാ�ീയ െകാലപാതകം,  കവ��,  �ീ പീഡനം,  ബലാ�ംഗം,
െകാ�യടി��, ��ികെള പീഡി�ി��, ആരാധനാലയ കവ��ക�, േമാഷണ�ൾ  ,
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കവ���ിെട�� െകാലപാതകം,  ആ�ഹത� എ�ീ ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� വീതം േക�ക�
രജി�� െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ശബരിമലയി� ഭ�ാര പണം േമാഷണം

3742. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയി� ഭ�ാര പണം േമാഷണം നട�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഇതിന് ��് ��ത വിഷയ�ിൽ േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ;

(സി) അ��ിെട നട� േമാഷണം സംബ�ി�് േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ
?

േപാലീ�കാ� �തികളായ േക�ക�

3743. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�വെര േപാലീ�കാ�  �തികളായ എ�
േക�ക�  രജി��  െച�െ��ി��്;  ഇവയി�  �ീ പീഡന േക�ക�ം ബലാ�ംഗ േക�ക�ം
ഉ�െ��ി�െ��ി� അവ ഓേരാ�ം എ�വീതം; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� �തികളായ എ� േപാലീ�കാ�െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവരി�  പിരി�് വിടെ��വെര�;  സെ��ഷന് വിേധയരായവെര�;  �ലം മാ�െ��വെര�;

വ��മാ�േമാ?

റാഗി�ി� വിദ�ാ��ി മരണെ�� സംഭവം

3744. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാം��  േസാലേഡവനഹ�ിയിെല ആചാര� േപാളിെട�ിക് എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജി�
ആ��ിെട�് േകാ�ിന് പഠി�� ചാല�ടി ��റ�ി� വീ�ി� സ�ദ് ഇ�ാഹിമിെ� മക� അഹബ്
ഇ�ാഹിം േകാേളജി�  െവ�് സീനിയ�  വിദ�ാ��ിക�െട �രമായ റാഗി�ി�ം ആ�മണ�ി�ം
വിേധയനായി ചികി�യിലിരിെ�  10-3-2014  �  മരണമട �ി�� സംഭവ�ി�, ���ാെര
കെ���തിന് ആവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(ബി) ഇ�രം സംഭവ�� ആവ��ി�ാതിരി�ാ�ം അന�സം�ാന�് പഠനം നട�ിവ�� മലയാളി
വിദ�ാ��ിക�െട �ര��ാ�ം ആവശ�മായ നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ?

െന�ംക��് ഫയ� &റ�� േ�ഷ� അ�വദി��ത്

3745. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ംക��് റവന� വ��ിന് കീഴി�  ഫയ�  &റ�� േ�ഷന് കെ��ിയി�� �മി വ��ിന്
ൈകമാറി കി�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഫയ� &റ�� േ�ഷ� അ�വദി���മായി ബ�െ��് നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടി
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വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആയത് അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ഉപേയാഗ�ന�മായ വാഹന��

3746. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആഭ��ര വ��ിെ�റ കീഴി� എ� വാഹന�� ഉ�്  ;  ഓേരാ വിഭാഗ�ളി��വ�െട കണ�്
പ�ികതിരി�് ന�കാേമാ  ;  അവയി�  േപാലീസിെ�റ ഉപേയാഗ�ി��വ എ�  ;

ഉപേയാഗ�ന�മായവ എ�; ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി��വ ;

(ബി) നിലവി� ഓേരാ േപാലീസ് ഓഫീ�കളി�ം ഓേരാ വിഭാഗ�ി��� ഉപേയാഗ�ന�മായ വാഹന��
എ�യാണ്;

(സി) േപാലീസ് ക�ാ�ക�, ഓഫീ�ക� ,  േപാലീസ് േ�ഷ�ക� എ�ിവയി� ന�ാ�ി എ��ാ��
വ��തല വാഹന�� േപാ�ം ഉപേയാഗ�ന�മായി�ിട�് നശി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  െപാ��ത�  നശി��ത് ക�ശനമായി തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��് ; ��ത കാര��ി� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ?

വാഹനാപകട�� റിേ�ാ��് െച��തി�� സംവിധാനം

3747. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, പി.എ.മാധവ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹനാപകട��  േപാലീസി�  റിേ�ാ��് െച��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം
െച�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

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

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

മാേവലി�രയി� �ാഫിക് േപാലീസ് �ണി�്

3748. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�രയി� �ാഫിക് േപാലീസ് �ണി�് ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ാഫിക് �ണി�് അടിയ�രമായി ആരംഭി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മാേവലി�രയി� ആരംഭി� കമാ�േഡാ പരിശീലന േക��ിെ� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കമാ�േഡാ േക�ം എ� മാസ���ളളി� ���ീകരി�ാനാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇതിന�വദി�ി�ളള �ക�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

െവ��ായി� സേരാജിനി�െട മരണം

3749. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ധർ�ടം നിേയാജക മ�ല�ിെല െവ��ായി�  സേരാജിനി�െട വീട് അതി�മി�് കയ�ക�ം
സേരാജിനി മരണടെ��ക�ം െച� സംഭവ�ിൽ ഏെതാെ� വ��ക�  �കാരമാണ് േക�്
രജി�� െച�ി��ത്;

(ബി) ��ത േക�ിെ� എഫ്.ഐ.ആ�-�  േരഖെ���ിയി�� �തിക�  ആെരാെ�യാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത �തികെള അറ�് െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വീട് ആ�മണ�ിൽ േ�ാടക വ��� ഉപേയാഗി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം
െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) സേരാജിനി�െട മരണ�മായി ബ�െ��് െകാല���ിന് േക�് രജി�� െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�
കാരണം െവളിെ���േമാ?

�ീക��ം ��ിക��ം േനെര�� അതി�മ��

3750. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

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

(എ) �ീക��ം ��ിക��ം േനെര�� അതി�മ��  വ��ി� വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

�ീക�െ�തിെര�� ���ത���  തടയാ�  നിയമം നി��ി�െമ� �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ബലാ�ംഗം,  ൈലംഗികാതി�മ��  എ�ിവയി��ായിരി�� വ��ന ��വ�ഷ�െള
അേപ�ി�് എ� ശതമാനമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ീക�െട �ര� ഉറ�ാ�ാ�� �ഖ�ാപന�� നട�ിലാ�ാ� �മി�േമാ; െപാ� �ല�ളി�
�ീക� ആ�മി�െ���ത് �തിേരാധി�ാ�� സംവിധാന�ിെ�റ �വ��നം ��ബലമാെണ�
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� ആയതിെ� കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) കാണാതായ�ം നാളി�വെര കെ��ാ� സാധി�ി�ി�ാ��മായ �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം എ�ം
എ�;  ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ഇതിനകം എ� �ീക�ം ��ിക�ം
ൈലംഗീകാതി�മ���ിരയായി��്; വ��മാ�േമാ?

സ��ാതി��ി ലംഘി� ഇറാ� ക��

3751. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 �ൈല 5-ന് സ��ാതി��ി ലംഘി� ഇറാ� ക�� പിടിെ��� സംഭവ�ി� േകസ് രജി��
െച��തിന് ��പ് േകരളാ േപാലീസ് എ�.ഐ.എ.െയ അറിയി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�, രാജ��ര�െയ ബാധി�� സംഭവ�ളി�  േകസ് രജി��  െച��തി� ��പ്
എ�.ഐ.എ.െയ അറിയി�ണം എ� നടപടി�മം േകരളാ േപാലീസ് പാലി�ാതി��തി��
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� �ലം എ�.ഐ.എ.�് �തികെള ക�ഡിയി� കി�ാ� തട�ം േനരി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േപാലീസിെ� ഭാഗ�് ഇ�ാര��ി�  അനാ� ഉ�ായി�െ��കി�  കാരണ�ാരായവെര
കെ��ി അവർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?
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��േപാരിെ� േപരി�� സംഘ�ഷ�ൾ

3752. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�് നാളി�വെര േകാ��സ്, ��് േകാ��സ്, െക.എസ്.�.

��വഴ�ിെ� േപരി� എ� െകാലപാതക�� നട�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �� വഴ�ിെ� േപരി�� സംഘ�ഷ�ിെ� ഭാഗമായി എ� േക�ക� രജി�ർ െച�ി��് ;
(സി) �.ഡി.എഫിെല മ�് ഘടക ക�ിക�െട �വ��ക�ം,  േകാ��സ് �വ��ക�ം ത�ി��ായ

സംഘ�ഷ�ിെ� േപരി� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

മയ�മ��ക�ം ക�ാ�ം വി�തിെ� േപരി�� േക�ക�

3753. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മയ�മ��ക�െട�ം ക�ാവിെ��ം വി�പന വ��ി� വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി� െപ��ാ�� േപാലീസ് േ�ഷനി� എ� േപ�െ�തിെര 2015-16 വ�ഷ�ി�
േകസ് എ��ി��്;

(സി) ഓേരാ േകസി�ം �തിക� ൈകവശം വ�ി�� സാധന��െട അളവ് എ�യാണ്;
(ഡി) േ�ഷനി�  നി�ം ജാമ�ം ന�കിയത് എ� േപ��ാണ്;  േകാടതിയി�  ഹാജരാ�ി എ�

േപ�െ�തിെര നിയമനടപടി സ�ീകരി�; എ� േപെര വി�യ�; വിശദവിവരം അറിയി�േമാ?

വിദ�ാ��ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം

3754. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��, േകാേളജ് പരിസര�ളി� ലഹരി വ���െട വി��ന തട��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി� ;

(ബി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് എ� േപ�െ�തിെര േകെസ��ി��് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ
;

(സി) വിദ�ാ��ികളി� ലഹരി ഉപേയാഗി�� സ�ഭാവം ആരംഭദിശയി� തെ� തട��തിനായി ��
അധി�ത�മായി േച��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ
?

വ��ി�വ�� ���ത���

3755. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, സി.െക സദാശിവ�
,, സാ� േപാ�
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ���ത��� വ��ി�വ��തിെ� കാരണം േപാലീസിെ� ഭാഗ�നി�� �ത�വിേലാപമാെണ�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) നിയമവാ��ം ൈസ�ര�ജീവിത�ം ഉറ�ാ��തി�  േപാലീസ് േസന�് വീ� പ�ിയി�േ�ാ;

ബാഹ�സ������് വഴ�ാെത സത�സ�മായി നടപടി സ�ീകരി�ാ�  േപാലീസിന്
കഴി��േ�ാ ;ഇെ��ിൽ കാരണ�� എെ��ാെമ�് പരിേശാധി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ബാഹ� ഇടെപട�ക� �ലം േപാലീസ് േസനയി��വ��് സത�സ�മായി േക�ക� ൈകകാര�ം
െച�ാ� കഴിയാതിരി ��േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ

�ീക�െ�തിെര�� അതി�മ�� സംബ�ി� േക�ക�

3756. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം നാളി�വെര �ീക�െ�തിെര നട�
അതി�മ�� സംബ�ി� േക�ക�െട ഇനം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത േക�കളി� അറ�് െച�െ��വ� , ജാമ��ി� വി�യ�െ��വ� . റിമാ�് െച�െ��വ� ,
ഇനി അറ�് െച�ാ�  ബാ�ി��വ�  ,  ��പ�ം േകാടതിയി�  ന�കിയവ  ,  അേന�ഷണം
���ിയായി�ി�ാ�വ , വിചാരണ കഴി� േക�കളി� ശി�ി�െ��വ� , പീഡന�െള�ട��്
മരണെ�� �ീക� എ�ിവ�െട എ�ം വിശദമാ�ാേമാ ?

�ീക�െ�തിെര�� അതി�മ��,

3757. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട� വ�ഷം ഇ�വെര െപ�വാണിഭം  ,  �ായ���ിയാകാ� െപ���ിക�െട പീഡനം എ�ിവ
സംബ�ി�് എ� േക�ക�  രജി��  െച�െവ�ം,  ഏെത�ാം േക�കളി�  �തികെള അറ�
െച�െവ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആഭ��ര വ��ം സ��ാ� �പീകരി� �േത�ക േപാലീ� സംഘ�ം ഓ�േറഷ� ബിഗ് ഡാഡി വഴി
രജി�� െച� േക�ക� എ�െയ�ം അതി� എ� േക�കളി� �തികെള അറ�െച�െവ�ം
അറിയി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത സാ�ഹ�വി�� �വ��ന���് നവമാധ�മ��  ഉപേയാഗി��� തട�വാ�ം
���ാെര കെ��ാ�ം എെ��ാം സംവിധാന��െ��ം അവ ഇ�രം ���ത���
തട�വാ� ഫല�ദമാേണാ എ�ം അെ��ി� ഫല�ദമാ�ാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�ം
വ��മാ�േമാ?

ചടയമംഗലെ� ൈ�ം ന��:1843/2015 േകസ് അേന�ഷണം

3758. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചടയമംഗലം േപാലീസ് േ�ഷനി� രജി�� െച�ി�� ൈ�ം ന��:1843/2015 െ� അേന�ഷണം
ഏ� ഘ��ിലാെണ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��വാളികെള കെ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത അേന�ഷണം ഊ��ിതെ����തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

ആഭ��ര വ��ി� നി�ം 6.10.2015 െല ഉ�രവിേ��� നടപടിക�
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3759. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഭ��ര വ��ി�  നി�ം  6.10.2015�  ഇറ�ിയി��  2511/2015  ന��  ഉ�രവിേ��
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത ഉ�രവിെ�റ അടി�ാന�ി�� ആ��ല���  ലഭ�മാ�വാനായി എറണാ�ളം
ജി�യിെല േപാലീ�കാ� സമ��ി�ി�� അേപ�യിേ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി�  സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ  ;  ഇെ��ി�  ��ത
ആ��ല��� നിേഷധി��തിെ�റ കാരണ�� വ��മാ�േമാ ?

െകാ�ാര�ര ഫയ� േ�ഷന് ലഭ�മാ�ിയ ഉപകരണ��

3760. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം െകാ�ാര�ര ഫയ� േ�ഷന് എെ��ാം ഉപകരണ��
ലഭ�മാ�ി എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഫയ�  േ�ഷെ� കാര��മമായ നട�ി�ിനായി എെ��ാം ഉപകരണ��
ലഭ�മാ�ണെമ�് അഭ���ി�ി��;

(സി) ��ത ഉപകരണ�� ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

വി.എ.അ�� �മാറിെനതിെര�� വിജില�സ് അേന�ഷണം

3761. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിപ� േനതാവിെ� മക�  വി.എ.അ��  �മാറിെനതിെര വിജില�സ് വ��് നട��
വി.ഇ.4/2011/എസ്.സി.�ി  ,  വി.ഇ.20/2011/എസ്.ഐ.�-11  എ�ീ ന��കളി�ളള േക�ക�െട
നാളി� വെര�ളള അേന�ഷണ�ിെ� ���വിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) വി.എ.അ��  �മാറിെനതിെര  16.6.2011-  െല ജി.ഒ.(എം.എസ്)19/2011/വി.ജി.ന��  �കാരം
ഉ�രവി� വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിെ� ഇ�വെര�ളള ���വിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത േകസിെല പരാതി�ാരനായ �ഖ� മ�ി�െട െമാഴി അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��
േരഖെ���ിേയാ എ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ബാ� േകാഴ േകസ്

3762. �ീ.െക.രാധാ���
,, എ.എം. ആരിഫ്
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

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

72 of 96 Wednesday 09 December 2015 10:20 AM



(എ) ബാ�  േകാഴ േകസി�  വിജില�സ് ഡയ�കടെറ ��മായി വിമ�ശി�,  വിജില�സ് േകാടതി
ഉ�രവിെനതിെര ൈഹേ�ാടതിയി� റിവിഷ� ഹ�ജി ന�കാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) സ�കാര� നിയേമാപേദശ�ിെ� അടി�ാന�ി�  �തിെയ ��വി��മാ�ിയ വിജില�സ്
ഡയറ��െട േപരി� ശി�ാ നടപടി സ�ീകരി�ാെത,  േകാടതി ഉ�രവിെനതിെര റിവിഷ� ഹ�ജി
ന�കാ� അ�മതി ന�കിയ നടപടി നിയമം അ�ശാസി�� തര�ിലാേണാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) വിജില�സ് ഡയറ��  ഇ�ാര��ി�  സ�കാര� നിയേമാപേദശം േത��തി� ��് അഡ�േ��്
ജനറലിെ� അ�മതി വാ�ിയി��േവാ; സ�കാര� നിയേമാപേദശം ന�കിയവ��് ഫീസ് ഇന�ി�
ന�േക�തായ െമാ�ം �ക എ�െയ� വ��മാ�േമാ ?

വിജില�സ് ൈ�ം

3763. �ീ.�ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�സ് ൈ�ം ന��  4/085/TVM  എ� വിജില�സ് ൈ�ം ആ�െടെയ�ാം േപരിലാണ്
രജി�� െച�ിരി��ത് ;

(ബി) ��ത േകസിെല �തിക�െ�തിെര �മ�ിയി�� ��ാേരാപണം എെ��ാമായി�� ;

(സി) അഴിമതി നിേരാധന നിയമ�ിെ� ഏ� വ���കാരമായി�� ��ത ൈ�മി� എഫ്.ഐ.ആ�.
രജി�� െച�ി��ത് ;

(ഡി) ��ത േകസി� �തിേച��െ��ി�� ബാ�േഹാ�� ഉടമ ബി�രേമശ് േകരള ൈഹേ�ാടതിയി�
�ിമിന� MC 1041/2008 ആയി ഒ� േകസ് ഫയ� െച�ി��േവാ  ; എ�ി� അ� സംബ�ി�
വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ; പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത േകസിെല എതി�  ക�ികളായി�� ജി�ാ കള��, വിജില�സ് ഡയറ��  എ�ിവ�
േകാടതിയി� ഹാജരായി�േ�ാ  ;  എ�ി� ഇവ� സമ��ി� എതി�  സത�വാ��ല�ിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) ��ത ൈ�മിെ��ം,  �ിമിന�  എം.  സി.�േട�ം �ട�  നടപടിക�ം നിലവി�� �ിതി�ം
വ��മാ�േമാ ;

(ജി) ന��  -  4/085/TVM  എ� വിജില�സ് ൈ�മിെ� അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��  ആരായി��  ;

��ത ൈ�മിെ� എഫ്.ഐ.ആ�.,  എഫ്.  ഐ.  േ��്െമ�്,  സാ�ിെമാഴിക�െട പക��്,  മ�്
അ�ബ� േരഖക�, അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�െ� റിേ�ാ��് എ�ിവ ലഭ�മാ�േമാ ?

വിജില�സ് അഴിമതി േകസ്

3764. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015  -  16  -  �  അഴിമതിെ�തിെര�� എ� വിജില�സ് േക�കളാണ് രജി��  െച�്
അേന�ഷണം ആരംഭി�ി��ത്  ;  ഇതി�  എ� സം�ാന മ�ിമാ�  ഉ�െ���;  അവ�
ആെര�ാമാണ്;

(ബി) എ� ഉ�ത ഉേ��ാഗ��മാ� അേന�ഷണെ� േനരി��െവ�് അറിയി�ാേമാ ?

വിജില�സ് േക�ക�

3765. �ീ.വി.ശിവ���ി
,, െക.െക.ജയച��
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,, വി.െച�ാമരാ��
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഖജനാവിന് ന�ം വ��ിയി��താ�ം അഴിമതി�ം �മേ��ക�ം നട�ിയതാ�ം
ആേരാപി�െ��ി��തായ ഏെത�ാം മ�ിമാ�െ�തിെര�� വിജില�സ് േക�ക�  �ാഥമിക
അേന�ഷണം നട�ി �ടരേന�ഷണം ആവശ�മിെ�� നിലയി� അവസാനി�ി�ക��ായി��് ;

(ബി) ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഉ�ായ ഏെത�ി�ം ആേരാപണ�ിേ�േലാ ഹ�ജിയിേലാ വിജില�സ്
�ാഥമികാേന�ഷണം നട�ി �ടരേന�ഷണം ആവശ�മിെ��് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;എ�കി�
ഏെതാെ�; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

േക�ിെ�റ ആ�പ�ി സംബ�ി� വിജില�സ് അേന�ഷണൺ

3766. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴയി�  േക�ിെ�റ കീഴി�� സഹകരണ ആ�പ�ി�െട �വ��ന�െള�ം
നിയമന�െള�ം സംബ�ി�് വിജില�സ് അേന�ഷണം നിലവി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിെ�റ ത��ിതി വ��മാ�ാേമാ ?

വിജില�സിെന ശ�ിെ���ാ�ളള നടപടിക�

3767. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�സ് അേന�ഷണ വിഭാഗെ� ശ�ിെ���ാ�  എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഹാ�െട�ിെല ജീവന�ാ�െ�തിെര�� വിജില�സ് അേന�ഷണം

3768. �ീ.സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാ�െട�ിെല ഏെത�ി�ം ജീവന�ാ�െ�തിെര വിജില�സ് അേന�ഷണം നട� വ��േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� ആ�െ�ാെ� എതിെര ;അേന�ഷണ�ിെ�റ ഇേ�ാഴെ� അവ� വ��മാ�േമാ ?

ജയി�കളിൽ വീഡിേയാ േകാ�ഫറ�സിംഗ് സംവിധാനം

3769. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജയി�കളിൽ വീഡിേയാ േകാ�ഫറ�സിംഗ് സംവിധാന�ിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ� ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ�� വിശദമാ�േമാ?
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ജയി�കളിെല ഭ�ണ വിതരണം

3770. �ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളിെല ഭ�ണ വിതരണം �തിസ�ിയിലാെണ�് പറയെ���ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം;
(സി) ഭ�ണ വിതരണ�മായി ബ�െ�� കരാ�കാ��് �ടി�ിക �ക ന�കാ�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�

സംബ�ി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വനേമഖലയി� നി�് മരം �റി�് കട�ിയ േക�ക�

3771. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വനേമഖലയി� നി�് അനധി�തമായി മരം �റി�്
കട�ിയ�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക� രജി�� െച�െ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) വനം സംബ�മായ എ� േക�ക� ഇേ�ാ� നിലവി��് ;
(സി) ��ത േക�ക�മായി ബ�െ��് എ� േപ� �തികളായി��് ; അതി� എ�േപ� ഇനി�ം അറ�്

െച�െ�ടാ��് ;

ആന േവ�

3772. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വന േമഖലക�  േക�ീകരി�് കാ�ാന േവ� നട��താ�� വാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എകിൽ ��ത വിഷയ�ിൽ നട�ിയ അേന�ഷണ��െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനകം എ� കാ�ാനക�  േവ�യാടെ��തായാണ് സ��ാരിെ� കണ�്  ;

ഇതി� എ�് നടപടിയാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ ;

(സി) സം�ാനെ� വനേമഖലകളി� കാ�ാന ഉ�െ�െട�� വന��ഗ�� േവ�യാടെ��� സാഹചര�ം
ഒഴിവാ��തിന് പരിേശാധന�ം മ�് നടപടിക�ം കാര��മമാ�� കാര�ം സ��ാ�
പരിഗണി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

വനം വ��് ജീവന�ാർ�് േപാലീസ് ക�ാ�ീൻ അ�വദി��ത്

3773. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��് ജീവന�ാർ�് 'േപാലീസ് െസൻ�ൽ ക�ാ�ീൻ 'മാ�കയി� സംവിധാനം ഏർെ���ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; ആയതിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത സംവിധാനം എ�് �തൽ നട�ിലാ�െമ�് അറിയി�േമാ; ആയത് വനം വ��ിെല
എ�ാ വിഭാഗം ജീവന�ാർ�ം ഉപ��മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?
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വനം വ��ി� �ിരെ���ിയ താ�ാലിക ജീവന�ാ�

3774. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം വനം വ��ി�  എ� താ�ാലിക ജീവന�ാെര
�ിരെ���ിയി�െ��ം എ� വ�ഷം താ�കാലികമായി േജാലി െച�വെരയാണ്
�ിരെ���ിയി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ത�ികയിലാണ് താ�കാലിക ജീവന�ാെര �ിരെ���ിയി��െത�ം ആയതിെ�
മാനദ�ം എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാരി�  അ�ഹരായ പല�ം ഉ�െ��ി�ി� എ�ത് സംബ�ി�് വ��് തല�ി�
പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ ; ആയത് സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� ;

(ഡി) താ�കാലിക ജീവന�ാെര �ിരെ�����മായി ബ�െ��് ഇനി�ം എ� അേപ�കളാണ്
പരിഗണനയി��െത�ം ആയത് സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��ം
വ��മാ�േമാ?

ചീഫ് ക�സർേവ�ർ ഓഫ് േഫാറ�് കൗ�സി�

3775. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരം വനം വ��ി� സി.സി.എഫ് കൗ�സി� എ� സമിതി നിലവി�േ�ാ;

എ�ി� ഉ�രവ് ന�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി�  6  മാസ�ാലയളവി�  ��ത സമിതി എ� �ാവശ�ം േയാഗം േച��ി�െ��ം
ആയതിേല�് എ� �പ െചലവഴി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സമിതിേയാഗ�� ഒഴിെക�� വനം വ��് ഉ�ത ഉേദ�ഗ��െട എ� േയാഗ�� വനം
വ��് ആ�ാന�് േച��ി�െ��ം ആയതിേല�് എ� �പ െചലവഴി�ി�െ��ം
വ��മാ�ാേമാ?

മ�് വ��കളി� െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� േജാലി െച�� വനം വ��് ഉേദ�ാഗ��ാ�

3776. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ി� നി�ം എ� ഉേദ�ാഗ��ാ� (ഐ.എഫ്.എസ് കാ�ഗറി ഒഴിെക) മ�് വ��കളി�
െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യി�  േജാലി െച��െ��് വ��മാ�േമാ;  ഇ�കാരം െഡപ�േ�ഷ�
നിയമനം അ�വദി��തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) വനം വ��് ആ�ാന�് വ��ിംഗ് അേറെ��ി�  ഏെത�ാം കാ�ഗറിയി�  എ� ജീവന�ാ�
േജാലി െച��െ��് വ��മാ�േമാ;  സ��ാ�  ഉ�രവി�ാെത ജീവന�ാ�  ഇ�കാരം േജാലി
െച��േ�ാ ; എ�ി� എ�േപ� എ�് വ��മാ�േമാ ?

വന�മി അനധി�തമായി ൈകവശം വ�തിെനതിെര നടപടി

3777. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വന�മി അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ത്
സംബ�ി�് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ�� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� വന�മി കേ�റാ� �മി�തിെ� േപരി� എ�േപ�െ�തിെര േക�് രജി��
െച�ി��്;

(സി) എ� േക�കളി� കേ�റിയ വന�മി ഇ�വെര തിരി�പിടി�ാ� സാധി�ി�ിെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് തിരി�പിടി� എ� ഏ��  വന�മിയി�  വീ�ം കേ��ം
നട�ക��ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ഇേ�ാ�റിസം േ�ാജ�കളിെല ജീവന�ാ�

3778. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല സൗ�് വയനാട് േഫാറ�് ഡിവിഷ� കീഴി�� ഇേ�ാ�റിസം േ�ാജ�കളി�
എ� ജീവന�ാരാ��ത്;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ��് േവതനം ന���തി� നി�യി�ി�� വ�വ�ക�  എ�ാെണ�ം
വ�ഷ�ി� ശരാശരി എ� ദിവസം േജാലി ലഭി��െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ടി ജീവന�ാ��്ഡി.ററി.പി.സി.  ജീവന�ാ�� ന��� നിര�ി�  േവതന�ം അവധി
ആ��ല���ം ന�കണെമ�ാവശ�െ�� ന�കിയ നിേവദന�ിേ��  ൈകെ�ാ� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ? (ഫയ� ന�� 707-VIP-15-M(Forest) dt. 27.07.2015)

വന�ീ �ണി�കെള ശ�ിെ���ാ� പ�തി

3779. �ീ.െക.അ�ത�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ീ �ണി�കെള ശ�ിെ���ാ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ� ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ; വിശദാംശ�� എെ��ാം
;

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

ക�� അധി�ിത ൈജവ േവലി നി��ാണം

T 3780.�ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കട�തീര സംര�ണ�ിന് ക�� അധി�ിത ൈജവ േവലി നി��ി��ത് സംബ�ി�് പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ;  അതിെ� അടി�ാന�ി�  എവിെടെയ�ാം ഇ�ര�ി�� േവലിക�
നി��ി�ി��്;

(ബി) ��ത േവലിക�  �ാപി� �ല�ളി�  ഉേ�ശി� ഫലം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ�
അടി�ാന�ി� ഇ�രം സംര�ണ േവലി വ�ാപകമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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േസാളാ� െഫ�സിംങ്

3781. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ�ളി� നി�ം സംര�ണം േന��തിന് ൈ�ബ� െസ�ി�െമ�് േമഖലകളി� േസാളാ�
െഫ�സിംങ് നട��തിന് വനം വ��ി�  നി�് സഹായം ലഭ�മാ��ിെ�� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ൈ�ബ� ഡി�ാ��്െമ�് ��ൈക എ��് �ാപി�� അ�രം േസാളാ� െഫ�സിംങിന് വനം
വ��് അ�മതി നിേഷധി�ാ�േ�ാ ?

െച��ഴ �ാമപ�ായ�ി� ക�ണാടക േഫാറ�് അധി�ത� നട�ിവ�� �മി ൈകേയ�ം

3782. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യി�  െച��ഴ �ാമപ�ായ�ി�  വനാതി��ിയി�  താമസി�� ൈകവശ�ാരായ
മലയാളി ��ംബ��െ�തിെര ക�ണാടക േഫാറ�് അധി�ത�  നട�ിവ�� �മി ൈകേയ�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

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

വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ി� വന��ഗ��െട ആ�മണ�ി� പ�േ��വ�

3783. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ി�
വന��ഗ��െട ആ�മണ�ി� എ�േപ��് പ�േ��ി��്; എ� േപ��് മരണം സംഭവി�ി��്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പ�േ��വ��ം മരണം സംഭവി�വ�െട ആ�ിത��ം എെ�ാെ� സഹായ��ം
ആ��ല���മാണ് അ�വദി�െത�് അറിയി�േമാ?

െറ��് േഫാറ�് ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴി�കളി� നിയമനം

3784. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െറ��് േഫാറ�് ഓഫീസ�മാ�െട എ� ത�ികകളാണ് ഒഴി�കിട��െത�ം ഏെതാെ�
െറ��കളിലാണ് ഒഴി�ക�ളളെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) െറ��് േഫാറ�് ഓഫീസ�  നിയമനം ലഭി�തി�േശഷം എ� േപരാണ് പരിശീലന�ിന്
േപായി�ളളെത�ം ഇവ��് എ�വെര പരിശീലന കാലാവധി ഉെ��ം ഇവ��് പകരം
താ��ാലികമായി �േമാഷ� നട�ി ഒഴി�ക� നിക�ിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഫയ�  സീസണി�  െറ��് േഫാറ�് ഓഫീസ�മാ�െട �റവ് വ��ിെ� �വ��ന�െള
ബാധി�െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) വനം വ��ിെ� െറ��് േഫാറ�് ഓഫീസ� ത�ികയി� എ� ��� ന�മററി ത�ികക� ��ി�്
ഒഴി�ക�  നിക��തിനാണ് അ�വാദം ഉളളെത�ം ��ത ത�തികകളി�  നിയമനം
നട�ിയി�േ�ാെയ�ം അറിയി�േമാ?
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�ാഫ് ക�ാ�േ��ക� അ�വദി��തി�� മാനദ�ം

3785. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ� കീഴി�� �ാഫ് ക�ാ�േ��ക� അ�വദി��തി�� മാനദ��� എെ��ാം;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��ര�് പി.ടി,പി.  നഗറി�  വനം വ��ിെ� കീഴി�� �ാഫ് ക�ാേ��ക�
എ�െയ��െ��് വ��മാ�േമാ; ഇവ ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�� ജീവന�ാ��് എ� വീതമാണ്
അ�വദി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�ാേ��ി�  ഏെത�ി�ം ക�ാേ��് ഇതര സ��ാ�  ജീവന�ാ��് അ�വദി�ിരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�്  2015  ആഗ�് വെര ക�ാേ��് അ�വദി�ി��ത് സംവരണ
മാനദ��� അ�സരി�ാേണാ; വിശദമാ�േമാ; സംവരണ മാനദ��� അ�സരി�ാെണ�ി�
ആയ� �കാരം ആ�െ��ാം ഏെത�ാം ക�ാേ��ക� അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) അ�വദി� ക�ാേ��കളി�  ജീവന�ാ�  താമസി�ാെത ��ിയി�ി��ത് എ�െയ�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) നിയമം അ�ശാസി�� �രപരിധി��ി�  സ��മായി വീ�� ജീവന�ാ��് ക�ാേ��്
അ�വദി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അവെര ഒഴി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�ഷക�െട �മി വനം വ��് ഏെ����ത് സംബ�ി�്

3786. �ീ.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�െട �മി വനം വ��് ഏെ����തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �മി ഏെ�����മായി ബ�െ��് ക�ഷകരി� നി�് അേപ�ക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എെ��ാം വ�വ�ക��് വിേധയമായാണ് �മി ഏെ����ത്; വിശദമാ�േമാ?

ശബരിമലയിെല വികസന �വ��ന��

3787. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയിെല വികസന �വ��ന��മായി ബ�െ��് ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് േക�
വനം  -  പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി ആവശ�മായി��ത്  ;  ഇതി�  ഏെത�ാം
���ിക�െട അ�മതി�ായാണ് ക�് ന�കിയി��ത് ; ക� ന�കിയവ�് എ� മ�പടിയാണ്
േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ി�  നി�ം ലഭി�ി��ത്  ;  ഇവ�െട �ട�നടപടിക�
ഏ�വെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ശബരിമലയി� �ടിെവ�ം എ�ി�� ��ാ� ഡാമിെ� ഉയരം വ��ി�ി��തിന് േക� വനം
പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി ആവശ��േ�ാ  ;  എ�ി� ��ത അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ  ;

ഇെ��ി� അ�മതി ൈവകാ�� കാരണം വ��മാ�േമാ  ;  ��ത അ�മതി�ായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) പ�യി� അ�� ഭ���ായി നി��ി�� േടാ�ല�് േ�ാ�ിന് വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ�
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അ�മതി ആവശ��േ�ാ  ;  എ�ി�  അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  അതി�� കാരണം
വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ശബരിമലയിെല വികസന �വ��ന���് എ� �മി വി�ന�കണെമ�ാണ് േദവസ�ം േബാ�ഡ്
വനം വ��ിേനാട് ആവശ�െ��ിരി��ത് ; ഇതിെ� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ് ; എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് �മി വി�ലഭി�ാ� േവ�െത� വിശദമാ�േമാ ?

താ��ാലിക ജീവന�ാെര �ിരെ���ൽ

3788. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ി�  20  വ�ഷമായി താ��ാലീകാടി�ാന�ി�  േജാലി െച� വ�� ജീവന�ാെര
�ിരെ����തിനായി എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ��� എ� ജീവന�ാ�  വനം വ��ി�  േജാലി െച��െ��്
വ��മാ�േമാ;?

മാേവായി�് സാ�ി���ളള വന�േദശ�ളി� േജാലി െച�� വനം വ��് ഉേദ�ഗ��െട �ര�ിതത�ം

3789. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം വന�േദശ�ളിലാണ് മാേവായി�് സാ�ി��ം കെ��ിയി�ളളെത�ം,
ഏെതാെ� �േദശ�ളിലാണ് വനം വ��ിെ� ഓഫീസിേനാ െഷ�ക�േ�ാ േനെര ആ�മണം
ഉ�ായി�ളളെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �േദശ�ളി�  േജാലി െച�� ഉേദ�ാഗ��െട �ര�ിതത��ിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി�ി��െത�ം ജീവന�ാ��് �േത�ക റി�് അലവ�സ്
അ�വദി�ി�േ�ാ ;ഇെ��ി� അതി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മാേവായി�് സാ�ി���ളള വന�േദശ�ളായി കെ��ിയ ഭാഗ�ളി�  േജാലി െച��
ജീവന�ാ�െട േജാലി സമയ�ി�  എെ��ി�ം ഇള�ക�  ന��കേയാ,  ഇവിെട ��ത�
ജീവന�ാെര നിേയാഗി�് �ര� ശ�മാ�കേയാ െച�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പാതേയാര�ളിെല അപകടാവ�യി�� മര�ൾ

3790. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ��
,, സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ധാന നിര�കളിെല അപകടാവ�യി�� മര��െട കണ�് േശഖരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ിൽ ഏ��ം �ധാന വീഥികളിെല�ി�ം ഇവ �റി�് മാ�ി �ര� ഉറ�ാ��തിന് അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) �റി�് മാ�� മര���്പകരമായി ഔഷധ ���ൾ വ�് പിടി�ി�ാ�ം പരിപാലി�ാ�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

കാ��ഗ��െട ആ�മണ���� ന�പരിഹാരം

3791. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാ��ഗ��  നാ�ിേല�് ഇറ�ി മ�ഷ�െ� ജീവ�ം സ��ി�ം ഭീ�ണിയാ��ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി�വാ� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ�കതമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കാ��ഗ�� ഇറ�ി �ഷി നശി�ി��ം മ�ഷ�െര�ം
�ഗ�െള�ം ആ�മി��മായി ബ�െ�� എ� പരാതിക� ലഭി� എ�് അറിയി�േമാ; പരാതിക�െട
വിവര�� ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഒേരാ ജി�യി�ം എ� �പ�െട ന�ം ഇ�ര�ി�  ഉ�തായി
അറിയി�േമാേമാ;

(ഡി) �ഷി�ം ജീവ�ം സ��ി�ം വനം വ��് ന�പരിഹാരം ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിെ�
കണ�് ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ന�പരിഹാര�ിന് അേപ�ി� ആ�െ��ി�ം ഇത് ന�കാ�േ�ാ;എ�ി�  അവ�െട േപ�ക�
ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  ന�പരിഹാരം ന�കാ� ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

ഇവ��് എ�േ��് ന�പരിഹാരം ന�കാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

ആനക�െട പരിപാലന, സംര�ണ െചല�ം ജീവന�ാ��� ആ��ല���ം

3792. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ� വിവിധ ആനപരിശീലന േക��ളി�  കഴി� സാ��ിക വ�ഷം
പരിപാലന�ിനായി പാസാ�ിയ എ�ിേമ�് �ക�െട�ം െചലവഴി� �ക�െട�ം കണ�്
വിശദമാ�േമാ ; പരിപാലനേക��ളി� കഴി� സാ��ിക വ�ഷം ചരി� ആനക�െട എ�ം
എ� ; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) അ��കാല�ായി ആനേവ� വ�ാപകമായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ആനേവ��ാെര
േനരി��തിന് ജീവന�ാ��് ന�ിയി�� പരിശീലനെ��റി�് വിശദമാ�േമാ  ;  പേ�ാളിംഗ്
നട��തിന് വാഹന സൗകര��� എ� േഫാറ�് േ�ഷ�ക�  േകരള�ി��്  ;  കണ�്
വ��മാ�േമാ ?

(സി) ആനേവ� വ�ാപകമായ െകാ�ംകാ�കളി�  േസവനമ��ി�� വനംസംര�ണ വിഭാഗം
ജീവന�ാ��് ഇേ�ാ�ം റി�് അലവ�സ്, േറഷ�ണി എ�ീ ആ��ല��� ലഭി��ി�ാെയ�ത്
��യി� െപ�ി�േ�ാ ; എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് അടയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

(ഡി) വനം വ��ി� ഒേര ത�ികയി� കഴി�  15 വ�ഷ�ാലമായി േസവനമ��ി�� ദിവസേവതന
ജീവന�ാെര �ിരെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

നാ�ാനക�െട പരിപാലനം

3793. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� നാ�ാനകെള പരിപാലി���്;  ഇവ�െ��ാം രജിേ�ഷ� ബാധകമാേണാ;

എ�ി�  സം�ാനെ� എ�ാ നാ�ാനകെള സംബ�ി� വിവര�ം രജി��  െച�െ��ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�െകാെ��റിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട കണെ���ം രജിേ�ഷ�ം ഏത് രീതിയിലാണ് നട��ത്;
(സി) നാ�ാനകെള പീഡി�ി�ക�ം ശരിയായ രീതിയി� പരിപാലി�ക�ം െച�ാ� ഉടമക�െ�തിെര

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്;
(ഡി) മദ�ാ�ളള നാ�ാനകെള േഘാഷയാ�കളി�ം ഉ�വ�ളി�ം പെ���ി��ത് �ലം അപകട��

ഉ�ാ��ത് ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
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(ഇ) നാ�ാനക�െ�തിെര�ളള പീഡന��  വ��ി�വ��താ�ളള റിേ�ാ��ക�  ഉ�ാ��തിനാ�
ഇവ�െട പരിപാലനെ� സംബ�ി� നിയമ�ിെല വ�വ�ക� ക�ശനമായി പാലി��െ��്
ഉറ�വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈമലം പ�ായ�ി� മിനി സി��ിക് േ�ഡിയം

3794. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ി�െ��� ൈമലം പ�ായ�ി� �ാമപ�ായ�് ലഭ�മാ�ിയ
�ല�് മ��ി പ��സ് മിനി സി��ിക് േ�ഡിയം നി��ി��തിനായി ന�കിയ നിേവദനം
കായിക വ��ി� ലഭി�ത് എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ി�േമ� സ�ീകരി� �ട� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ാമപ�ായ�് ലഭ�മാ�ിയ �ല�് മ��ി പ��സ് മിനി സി��ിക് േ�ഡിയം നി��ി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േലാംഗ് ജംപ് പി�ിെ� നി��ാണം

3795. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  മ�ല�ിെല െസ�് െസബാ���  ൈഹ�ളി�  അ�വദി� േലാംഗ് ജംപ് പി�ിെ�
നി��ാണം നാളി�വെര ആരംഭി�ി�ി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ ���ി
ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പി�ിെ� നി��ാണം അടിയ�രമായി ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കായിക വികസന ഫ�്

3796. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13 െല സം�ാന ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�ി�� കായിക വികസന ഫ�് �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഫ�ിേല�് ഇ�വെര എ� �ക ലഭി�;  �ക ലഭി�ത് എവിെട നിെ��ാമാെണ�ം എ�
വീതമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�ാ�  ല��മി�ി�� പ�തികളി�  ഇനി�ം നട�ാ�ാ�വ
ഏെത�ാം; ��ത പ�തിക��ായി എ� �ക വീതം അുനവദി�െ��ി�െവ�ം ഇതി� എ� �ക
പി�വലി�ാെത അവേശഷി��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

േദശീയ െഗയിംസ് സംബ�ി�് ഓഡി�് കെ��ിയ അപാകതക�

3797. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, വി.ശിവ���ി
,, ബി.സത��
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േദശീയ െഗയിംസ് നട�ി�ി� സംഘാടക സമിതി�െട െക�കാര��ത �ലം േകാടി�ണ�ിന് �പ
ന�ം സംഭവി�ക��ാേയാ;

(ബി) േലാ��  ഫ�് ഓഡി�് റിേ�ാ��ിെല കെ���ക�െട അടി�ാന�ി�  ഇ�ാര�ം
െവളിെ���േമാ;

(സി) േദശീയ െഗയിംസിനായി വാ�ിയ ഉപകരണ�� പല�ം െഗയിംസ് അവസാനി�തി�േശഷമാേണാ
�ലെ��ിയി��ത്; ആവശ�മി�ാെത ഉപകരണ�� വാ�ക��ാേയാ;

(ഡി) െഗയിംസ് വിേ�ജിെ� നി��ാണം േയാഗ�തയി�ാ� �ാപന�ിന് ന�കിയതാ�ം വിവിധ
നി��ാണ���് എ�ിേമ�് ത�ാറാ��ത് �ത�  അവസാന ബി�് ന����വെര വിവിധ
ഘ��ി�  നീതികരി�ാനാവാ� അലംഭാവം ഉ�ായതാ�ം േലാ��  ഫ�് ആഡി�് ടീം
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) സ��ാരിന് ഉടമ�ാവകാശം ലഭി�ി�ി�ാ� �ീ�ഫീ�ഡ് േ�ഡിയ�ിെ� നി��ാണ�ി�
െചലവഴിേ��ി വ�തായി ആഡി�് ടീം കെ��ിയ �ക എ�യാണ്?

േദശീയ െഗയിംസി� സ���െമഡ� േനടിയ വിദ�ാ��ിക�

3798. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസി� സ���െമഡ� േനടിയ എ� വിദ�ാ��ിക� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിദ�ാ��ിക��് സ��ാ�  സ��ീസി�  േജാലി വാ�ാനം െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  േജാലി
ന���തിനാവശ�മായ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് വ��് സ�ീകരി�െത�് െവളിെ���ാേമാ?

ൈ�� പ�തി

3799. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായികവ��ിെ� ൈ��  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി സം�ാന�് എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി എ� �കയാണ് ബജ�ി� നീ�ി വ�ി��ത്; എ� �ക ഇതിനകം െചലവഴി�;

(സി) പാല�ാട് ജി�യിെല േകാ�ായി ഗവ:ഹയ�െസ��റി �� �ൗ�് ഒ� മ��ി പ��സ് േ�ാ��്സ്
�ൗ�ാ��തിനായി ൈ�� പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�, ആയതിേല�ായി എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��ത്;  പ�തി�്
ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�േ��് പ�തി ���ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്
�തീ�ി��ത്?

നാഷണ� െഗയിംസ്

3800. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  നട� നാഷണ�  െഗയിംസിെ� ഭാഗമായി സം�ാന ഓഡി�് വ��ിെ�
പരിേശാധനയിെല �ധാന കെ���ക� എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത െഗയിം�മായി ബ�െ��് വ�ാപകമായ �മേ��ം അഴിമതി�ം നട�തായി ഓഡി�ി�
കെ��ിയി�െ�� മാധ�മ വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദീകരണം ന��േമാ?
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വാമന�രം-��കളി� കളി�ല�� നി��ി�� നടപടി

3801. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളി� കളി�ലം നി��ി��തി�ം ഇ�േഡാ� േ�ഡിയ�� നി��ി��തി�ം എെ��ാം
പ�തികളാണ് നിലവി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ �ളി�ം ��ത ആവശ��ിേല�ായി ന��� പരമാവധി �ക എ�യാെണ�ം ആയത്
ലഭി��തി�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�ം അേപ� സമ��ി��തിെന
സംബ�ി��� ���മായ വിവര��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��ക��ാണ് ��ത പ�തി �കാരം
കളി�ല��ം ഇ�േഡാ� േ�ഡിയ��ം നി��ി� ന�കിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത ആവശ��ിേല�ായി വാമന�രം മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��ക�  അേപ�
സമ��ി�ി��്; ആയതിന് �ക അ�വദി��തി�� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��രി�� നട�ാവ് വലിയ െകാ�� ൈമതാനിയി� ഗാലറി നി��ാണം

3802. �ീ.െ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��  നട�ാവ് വലിയ െകാ��  ൈമതാനിയി�  നി��ാണം
ആരംഭി� സി��ിക് �ാ�ിനായി േ�ാ��്സ് വ��് അ�വദി�  4.60  േകാടി �പയി� ഇേ�ാ�
നട�� നി��ാണം കഴി�്,  ബാ�ി വ�� �ക ഉപേയാഗി�് ��ത �ല�് തെ� ഗാലറി
നി��ി�ാ� അ�വാദം ന��േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� േ�ഡിയം

3803. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  േ�ഡിയം നി��ി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  േ�ഡിയം
നി��ി��തിനാവശ�മായ �ലം ഏെ����തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;;

(ബി) ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് േ�ഡിയം നി��ി��തിനാവശ�മായ �ലം ഏെ����തിന്
അ�മതി ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  ��ത പ�തി�് അംഗീകാരമിെ��ി�  ആയത് ലഭ�മാ�� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

അ�ിേലരിയി� ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം

3804. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��� �നിസി�ാലി�ിയിെല അ�ിേലരിയി� ഒ� ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം പണിയണെമ�ാവശ�െ��്
െകാ�് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ി�േമ� ഏെത�ാം വ��കളി� ഏെത�ാം ഫയ�ക� ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േ�ഡിയം നി��ാണ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ഫിലിം ആ�േ��സ്

3805. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ ചല�ി� അ�ാദമി�െട നിയ�ണ�ിൽ ഫിലിം ആ�േ��സ് ആരംഭി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ  ;  എ�ി� ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്  ;  ഇതിനായി
എ� �ക വകയി��ിയി�െ��ം എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) സിനിമാ ആ�േ��സിൽ ഉൾെ����തി�� നടപടി�മ��  എെ�ാെ�യാണ്;  ഇതിനായി
ഏെത�ി�ം വ��ിേയേയാ ഏജ�സിേയേയാ �മതലെ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
ആെരേയാെ�യാണ് �മതലെ���ിയി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നാളി�വെര നി��ാണ�ിെ� േരഖകേളാെട എ� സിനിമക� േശഖരി�ി��് ; ��ത സിനിമക�െട
ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഡി) േകരള�ി�  ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ് ആ�േ��സ് ആരംഭി��െത�ം എെ�ാെ�
സൗകര��ളാണ് ലഭ�മാ�വാ� ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ ?

എ.സി. േലാേ�ാ� സ��ീസ്

3806. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  നി�ം എ.സി.  േലാേ�ാ�  സ��ീസ്
ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി�രയി�  നി�ം �ന�ര-െത����്-പടനിലം വഴി ചാ�ം�ട്-പ�ളം സ��ീസ്
ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി അടിയ�ിര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െക എസ് ആ� �ി സി െകാറിയ� സ��ീസ്

3807. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, �ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക എസ് ആ�  �ി സി െകാറിയ�  സ��ീസ് ആരംഭി�ത് വിജയകരമായി �വ��ി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െകാറിയ� സ��ീസ് എ�ാ ഡിേ�ായി� നി�ം നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട േഹാം െഡലിവറി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആർ.�ി.സി യിെല ഓഫീ�ക��് ആവശ�മായ �ി�ിംഗ് േജാലിക�

3808. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ആർ.�ി.സി  -  യിെല ഓഫീ�ക��് ആവശ�മായ �ി�ിംഗ് േജാലിക� ഏത് ഏജ�സി
വഴിയാണ് െച�് വ��െത�ം �തിവ�ഷം �ി�ിംഗിന് എ� �ക െചല�വ�െമ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന ഗവ�െമ�ിെ� കീഴിെല ഏെത�ി�ം �ാപനം �േഖന �ി�ിംഗ് േജാലികൾ
നട�ാ�േ�ാ ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആർ.�ി.സി.  �് ആവശ�മായ എ�ാ �ി�ിംഗ് േജാലിക�ം ഗവ�െമ�ിന് കീഴിെല
ഏെത�ി�ം �ാപന��  �േഖനയാ�ാ�  നിയമതട��േ�ാ  ;  എ�ി�  അ�മാ�ി ഗവ�െമ�്
�ാപന��  �േഖന മാ�ം ഇവിേട�ാവശ�മായ �ി�ിംഗ് േജാലിക�  നട��തി�ം അതി�െട
�താര�ത ഉറ�ാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല ഫിനാ�സ് മാേനജ�

3809. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല ഫിനാ�സ് മാേനജ�  നിലവി�  ഏെത�ാം അധിക ത�ികക�െട
�മതലക� വഹി��െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട ധനവിഭാഗം ��ത�  കാര��മമാ��തിനായി ധനവ��ിെല ഒ�
സീനിയ� ഉേദ�ാഗ�െന എഫ്.എ  & സി.എ.ഒ ആയി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� നിയമി�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക�

3810. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക�  േ��്ഡൗണാ��ത് �ലം യാ��ാ���ാ�� �രിതം
പരിഹരി�വാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ് ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യാ��ാ��് ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര�

3811. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, എം.ഉ��
,, െക.എം.ഷാജി
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യാ��ാ��്അധിക ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര� ന���തിനായി
ഏ�െ���ിയ െസ�ിെ� കള��, വിനിേയാഗം എ�ിവ സംബ�ി�് അവേലാകനം
നട�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ��ത അവേലാകന�ിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) െസ�് ഏ�െ���ക�ം ഇ�നവിലയി�  �റ��ാ�ക�ം െച� സാഹചര��ി�
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �േട�ം സ�കാര� സ��ീ�ക�േട�ം യാ�ാ നിര�ി� വ�ത�ാസം വ�ി�േ�ാ
; എ�ി� എ�േ�ാളമാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തി
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3812. �ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.�രളീധര�
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

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

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വാഹന��െട നിയമലംഘനം

3813. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നിലവി�� �ാഫിക് നിയമ��  എ�ാം തെ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട
ബ�ക��ം മ�് വാഹന���ം ബാധകമാേണാ;

(ബി) ഈ നിയമ�ളി� നി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െടേയാ െക.�.ആ�.ടി.സി.�െടേയാ ഏെത�ി�ം
വാഹന�െള ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) 2014  മാ��് �ത�  നാളി�വെരയായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട വാഹന��  �ാഫിക്
നിയമലംഘന�� നട�ിയതിന് ആെക എ�് �ക പിഴയായി ഈടാ�ിയി��്;

(ഡി) �ാഫിക് നിയമലംഘനം നട��ത് ജീവന�ാരായതിനാ�  പിഴ ഇവരി�  നി�്
ഈടാ�ാ�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ആന�� അ�ിനിേ�ഷ� റിേ�ാ��്

3814. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ഏത് വ�ഷം വെര�� ആന��  അ�ിനിേ�ഷ�  റിേ�ാ��് ആണ്
സഭ�് സമ��ി�് അംഗീകാരം േനടിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��് അവസാനമായി സഭ അംഗീകരി�തിന് േശഷം എ� �പയാണ് സ��ാ�
ഖജനാവി�  നി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ  ;  ഇത് എ�്
അടി�ാന�ിലാണ് ന�കിയത് എ� �ടി വ�കതമാ�േമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��് ന�കാ�  വീ� വ��ിയി��ത് ഏെതാെ� വ�ഷ�ളിലാണ്;  ഇതി�
കാരണ�ാ� ആെരാെ� എ�് കെ��ി നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ഭരണ റിേ�ാ��്

3815. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ഭരണ റിേ�ാ��് വളെര വ�ഷ�ളായി യഥാസമയം നിയമസഭയി�
സമ��ി�ി�ി� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഏ� വ�ഷെ� ഭരണ റിേ�ാ��ാണ് ��ത �ാപനം ഏ��ം ഒ�വിലായി നിയമസഭ�െട ��പാെക
സമ��ി�ി�ളളത് ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാപനം ഭരണ റിേ�ാ��ക�  യഥാസമയം നിയമസഭയി�  സമ��ി�ാതി��തിെ�
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കാരണം വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട കടബാധ�ത

3816. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ര�് വ�ഷ�ിനിട�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ഏെത�ാം വ�വകകളാണ്
പണയെ���ിയെത�ം എ� �പ കടെമ��െവ�ം ��ത �ക എെ�ാെ� ആവശ����്
െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ബ�ക�െട െഷഡ��ക� െവ�ി�റ��

3817. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��, കിളിമാ�� െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. ഡിേ�ാകളി� ഈ സ��ാ� നിലവി� വ� േശഷം
എ� െഷഡ��ക� വീതം െവ�ി�റ�ി�െ��് വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഡിേ�ാകളിെല ബ�ക�െട കാല�ഴ��ം െ�യ� പാ���ക�െട അപര�ാ�ത�ം കാരണം
ദിനം�തി നിരവധി സ��ീ�ക� �ട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.െയ മാ�ം ആ�യി�� േമഖലയി�  ഇ��ല��ാ�� ��ി��്
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എ�.ആ�.ടി.സി �െട ബംഗള�വിെല ഓഫീസ്

3818. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബംഗള�വി� ഓഫീസ് പണിയാ� െക.എ�.ആ�.ടി.സി �് എ� �പ െചലവാെയ�ം അതിെ�
ആവശ�കത�ം അതിനായി ഒ��� സൗകര��� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

സബ് റീജിയണൽ �ാ�േ�ാ��് ഓഫീ�കൾ

3819. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം എ� സബ് റീജിയണൽ �ാ�േ�ാ��്
ഓഫീ�കളാണ് ആരംഭി�ത്; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ഓഫീ�കൾ ഏെതാെ�െയ�ം  ,  ആരംഭി�തിെ� മാനദ��ൾ എെ��ാമാെണ�ം
വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��തായി �പീകരി� താ��കളി� ��ത ഓഫീ�ക� അ�വദി�ി�േ�ാ ; എ�ിൽ വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) െവ�രി��് താ��ി�  ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

�തിയ ആ�.ടി.ഒ. ആഫീ�ക�
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3820. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ ആ�. ടി. ഒ. ആഫീ�ക� ആ�വദി��ത് സംബ�ി�് സാധ�താപഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�� ന�േമാ;

(ബി) െകാ�ാര�ര ആ�ാനമാ�ി ആ�.ടി.ഒ. ആഫീസ് ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈപ�് ട��ക� വാ�ിയ ഇന�ി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് ഉ�ായ ന�ം

3821. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബസ് േബാഡി നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ൈപ�് ട��ക� വാ�ിയത് ആവശ�ാ�സരണ��
അളവി�ം വ���ി�ം അ�ാതി��ത് �ലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് ഉ�ായ ന�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത ന�ം ഉ�രവാദെ��വരി�  നി�ം ഈടാ�ാ�ം ഇ�രം സംഭവ��
ആവ��ി�ാതിരി�ാ�ം ഏെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ ?

ക�ർ പറ�ിനി�ടവ് ബസ് സ��ീസ്

3822. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.�.ആ�.�ി.സി.  �െട എ.സി.  േലാ േ�ാ�  ബസ് സ��ീസ് ക�രി�  നി�ം പറ�ിനി�ടവ്
േ���ിേല�് സ��ീസ് ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) തി�വന��ര�് നി�ം മാേവലി  ,  മാംഗ��, മലബാ� എ�ീ എ�്�സ് െ�യി�ക� ക�രി�
എ�ിേ��േ�ാ� െറയി�േവ േ�ഷനി� നി�ം എ.സി. േലാ േ�ാ� സ��ീസ് ആരംഭി�േമാ;

(സി) മലബാ� േമഖലയി� െക.�.ആ�.�ി.സി.  �െട എ.സി.  േലാ േ�ാ� ബ�് അ�വദി�ി�േ�ാെയ�
വ��മാ�േമാ?

േവണാട്-എ�.എസ് ന് �വണ�ം�ട് േ�ാ�് അ�വദി��

3823. �ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ള��ഴ  -െകാ�ം ��ി�  െചയി�  സ��ീസ് നട�� േവണാട്-ലിമി�ഡ് േ�ാ�് ബ�ിന്
�വണ�ം�ട് േ�ാ�് അ�വദി�െകാ�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�് ഒ�
വ�ഷ�ിേലെറ ആെയ�ി�ം ആയത് നട�ി� വ��ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഗതാഗതവ��മ�ി�െട നി�േ�ശ�കാരം �ലം എം.പി.  ന�കിയ ഉറ�്
പാലി�െ�ടാതിരി��തിെ� സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ; െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ന�കിയ ഉ�രവ്
�കാരം ��ത േ�ാ�് എ��ത� നിലവി� വ�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി� വീ� വ��ിയ ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാമാെണ�ം അവ�െ�തിെര സ�ീകരി�
നടപടിക� ഏെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

വ�ാപാര സ��യ പ�തി
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3824. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, എ.പി.അ����ി
,, വി.പി.സജീ��
,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� വ�ാപാര സ��യ പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

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

േചല�ര-നി��ലാ�ിയ ബസ് സ��ീ�ക�

3825. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ���, പാല�ാട് ഡിേ�ാകളി� നി�ം േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല
വിവിധ ��കളി� നട�ിയി�� ബസ് സ��ീ�ക� നി��ലാ�ിയ നടപടി ��യി�െ��ി�േ�ാ
;

(ബി) യാ��ാ��് ഉ�ായി�� ��ി��ക�  പരിഹരി�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�ം നി��ലാ�ിയ
സ��ീ�ക�  �ന�ാപി�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�ം ലഭി� പരാതിക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത പരാതികളിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് പറയാേമാ ;

(ഡി) ��ത നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ ��കളിെല നി��ലാ�ിയ ബസ് സ��ീ�ക�
�ന�ാപി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

െപാ�ാനി െക. എസ്. ആർ. ടി. സി. സ�ഡിേ�ാ

3826. �ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ാനി െക.  എസ്.  ആർ.  ടി.  സി.  സ�ഡിേ�ായി� നി�ം ഇേ�ാ� എ� െഷഡ��കളാണ്
സ��ീസ് നട��െത�ം എ� െഷഡ��കളാണ് അ�വദി�ി�ളളെത�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഡിേ�ായി� െഷഡ��കൾ �ട�ാ�േ�ാെയ�ം ഉെ��ിൽ ആയത് എ�െകാ�ാെണ�ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ഡിേ�ായി�  ബ�ക�െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം �റ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�ം
ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം വിശദമാ�േമാ?

തി�വ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി േഷാ�ിംഗ് േകാം��ിെല �റി േലലം

3827. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�യി�  ��തായി പണികഴി�ി�ി�ളള െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  േഷാ�ിംഗ് േകാം��ി�  എ�
�റിക� േലല�ി� േപായി�െ��ം എ� �റിക� ഒഴി� കിട��െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

നിരീ�ണ ക�ാമറക�
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3828. �ീ.എ.പി.അ����ി
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, ടി.എ�. �താപ�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിരീ�ണ ക�ാമറക�  ഉപേയാഗി�് �ാഫി�് നിയമലംഘന�ളി�  നി�ം പിഴ
ഈടാ�ാ� േമാേ�ാ� വാഹനവ��് ക��പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശല���ൾ എെ��ാം;
(സി) പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം?

ജ�ിസ് ച�േശഖരദാസ് ക�ീഷ�

3829. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േറാഡ് �ാ�േ�ാ��് �ാഫി�ിെന�റി�് പഠി�ാ� നിേയാഗി� ജ�ിസ് ച�േശഖരദാസ്
ക�ീഷ� റിേ�ാ��് സമ��ി� കഴിേ�ാ;

(ബി) എ�ി�  േറാഡ് േസ�ി  ,�ാഫിക് സംവിധാനം ഇവെയ�റി�� നി�േ�ശ��  എെ��്
ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ��തായി എെ��ി�ം മാ�കാ സംവിധാനം അേ�ഹ�ിെ� കെ���കളി� �ചിതമായി�േ�ാ;

(ഡി) േറാഡ് �ര��് േപാലീസിെ� �വ��നെ��റി�് പരാമ�ശ��  ഉേ�ാ  ;  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) നഗര�ളിെല ഗതാഗത���് പരിഹരി�ാ�  �േത�കം നി�േ�ശ��  ഉേ�ാ;  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ ;

പാല�ാട്, വട�ാേ�രി ഫയ� െറ�� േ�ഷന് �മി

3830. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട്,  വട�ാേ�രി ഫയ�  െറ�� േ�ഷന് െക�ിടം നി��ി�ാ�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.
വട�ാേ�രി ഡിേ�ാ പരിസര�് നി�ം വി�ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;എ�കി� ��ത �മി
ആഭ��ര വ��ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ��ത �മി ൈകമാ��തി�ളള കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

���ാടി-മാന�വാടി ��ിെല യാ�ാ ��ം

3831. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സ��ീസ് നട�� ���ാടി-മാന�വാടി ��ിെല യാ�ാ ��ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��ിെല യാ�ാ��ം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ആരംഭി�ി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ��ിെല യാ�ാ ��ം പരിഹരി��തിന് ��ത�  ബ�ക�  അ�വദി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ?
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േമാേ�ാ� വാഹനവ��് എ�േഫാ�്െമ�റ് സംവിധാനം

3832. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� േദശീയ പാതയി� കരീല�ള�ര �ത� ഓ�ിറ വെര�� ഭാഗം
അപകട തീ�ത ��തലാ�� േമഖലയാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  ��ത ഭാഗ�് േമാേ�ാ�  വാഹനവ��് എ�േഫാ�്െമ�റ് സംവിധാനം �ിരമായി
ഏ�െ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

കാ��ാട്-കാസ�േകാട് നാഷണ� ൈഹേവയിെല യാ�ാ ��ം

3833. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട്  -  മംഗലാ�രം േനാ�ിൈഫഡ് ��ി� ഉ�െ�� കാ��ാട്-കാസ�േകാട് നാഷണ�
ൈഹേവ വഴി�� യാ�ാ ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത ��ി�  �ീ�് ഓണ�  വ�വ� �കാരം ഏെ��� ബ�കളി�  എ� എ�ം സ��ീസ്
നട��െ��് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ���  ഫാ�്-  ലിമി�ഡ് േ�ാ�് എ� േപരി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക��് ��വ�
ലിമി�ഡ് േ�ാ�കളി�ം േ�ാ�് അ�വദി��തിന് തട��േ�ാ  ;  എ�ി� എ�ാണ് തട�െമ�്
വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത ��് േനാ�ിൈഫഡ് ��ായതിനാ�  യാ� ��ം പരിഹരി��തിന് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.
ലിമി�ഡ്,  ഓ�ഡിനറി സ��ീ�ക�  ��തലായി ആരംഭി��തിന് എ�ാണ് തട�െമ�്
വ��മാ�േമാ ?

�ള��ഴ െക.എസ്.ആർ.�ി.സി. ഓ�േറ�ിംഗ് െസ��

3834. �ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ള��ഴ െക.എസ്.ആർ.�ി.സി.  ഓ�േറ�ിംഗ് െസ��  ഒ� സബ് ഡിേ�ാ ആയി ഉയ��ാ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ബ�ജന പ�ാളി�േ�ാെട ആരംഭി� ടി െസ�റിേല�് �ള��ഴ �ാമ പ�ായ�് വാ�ി
ന�കിയ  3  ഏ��  �ല�് സബ് ഡിേ�ാ ആരംഭി�ാെമ� െക.എസ്.ആർ.�ി.സി.  �െട�ം
സ��ാരിെ��ം ഉറ�് പാലി�ാതിരി��തി�ളള സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ടി ഓ�േറ�ിംഗ് െസ�റിെല ൈ�വ�മാ�െട �റവ് നിക�ാ�ം ബ�ക�െട �റവ് നിക�ാ�ം
നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  �ള��ഴ-െകാ�ം േവണാട് െചയി�  സ��ീസ് ��ത�
കാര��മമാ�വാ� േവ�ി �ള��ഴയി� നി�ം  2 ബ�ം െകാ�ം ഡിേ�ായി� നി�്  2 ബ�ം
സ��ീസ് നട�െമ� തീ�മാനം നട�ാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;  ��ത തീ�മാനം
അടിയ�രമായി നട�ാ�േമാ?

െപ��ാ�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സ��ീ�ക�

3835. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െപ��ാ��  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാ�െട �വ��ന��  വിലയി��ിയി�േ�ാ;

െപ��ാ�രി�  നി�ം ഓ�േറ�് െച�� ആെക സ��ീ�ക�  ഏെതാെ�യാണ്;  ഇതിനായി
നിലവി�ളള ബ�ക�െട എ�ം എ�യാണ്;

(ബി) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ാലയളവി�  ദിവേസന റ�ാ�� സ��ീ�ക�െട എ�ം,  സ��ീസ്
നട�ാ�തിനാ� ഉപേയാഗ�ന�മായ ബ�ക� എ�ം,  അ���േജാലിക� സമയബ�ിതമായി
നട�ാ���ലം കഴി� ഒ� വ�ഷകാലയളവി�  സ��ീസ് നി��ിവ� ബ�ക�െട എ�ം
എ�ിവ മാസം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സ��ീസ് നട�� ബ�ക� ദിവേസന ഓേട� നി�ിത �രം എ�യാണ്; നി�ിത �രം ഓടാെത
യാ� െവ�ി�റ� സ��ീ�ക�െട ഒ� വ�ഷെ� വിശദവിവരം അറിയി�േമാ;

(ഡി) നി�ിത �രപരിധി സ�രി�ാ� വാഹന�ളിെല ജീവന�ാ��് ഇര� ഡ��ി ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദവിവരം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഡിേ�ായിെല ആെക ജീവന�ാെര സംബ�ി� വിവരം ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ; ഓേരാ���ം
കഴി� ഒ� വ�ഷ�ാലം ഓേരാ മാസ�ം എ� ദിവസം േജാലി െച� എ�റിയി�േമാ;

(എഫ്) െസക�രി�ി ജീവന�ാ�െട അഭാവം �ലം ഡിേ�ായിെല സാധന�� ന�െ��ി�േ�ാ; ജീവന�ാരി�
ആെരെയ�ി�ം േപായി�് ഡ��ി�് നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ജി) ഇവിെട ��മതി�ം െസ��ിക് ടാ�ം �ന�  നി��ി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വാഹന��െട
ഇ�ന�മത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഡിേ�ായി�  നി�ം െ�യ�  പാ��്സ്,  ഡീസ�  �തലായവ
ന�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിന് ഉ�രവാദികളായവ�െട േപരി� സ�ീകരി� ശി�ാനടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ന�ി�രയിെല വാഹനാപകടം

3836. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല പ�ി�ാടിന��് ന�ി�രയി�  6.11.2015  �  ഉ�ായ വാഹനാപകട�ി�
െെ�വ� അട�ം 7 േപ� മരി� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േദശീയപാതയിെല അശാ�ീയമായ േറാഡ് നി��ാണമാണ് അപകടകാരണം എ� പരാതി
ലഭി�ി�േ�ാ ;

(സി) അപകടം നട� �ല�് അരി�ഭി�ി നിലവി�േ�ാ ;

(ഡി) ��ത േദശീയപാത,  വിദ�പരിേശാധന നട�ി അപകട വി��മാ��തി�ം ഭാവിയി�
അപകട�� ആവ��ി�ാതിരി�ാ�ം എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) മരണെ��വ�െട ��ംബ�ിന് മതിയായ ന�പരിഹാരം ന��േമാ ?

വാഹന���് അധിക നി�തി

3837. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� നി�ം ക��ാടകയിേല�് �േവശി�� വാഹന���് ഇേ�ാ� എ� �പയാണ്
അധിക നി�തിയായി ഈടാ��ത്; ക��ാടകയി� നി�ം േകരള�ി� എ�� വാഹന���്
എ� �പയാണ് അധിക നി�തിയായി ഈടാ��ത്;

(ബി) ക��ാടകയിേല�് �േവശി��തിന് അധിക നി�തി ഈടാ��തിനാ�  മംഗലാ�ര�ം,
മണി�ാലി�ം  ,  ബംഗ��വിലി�ം ചികി��് േരാഗികെള�ം െകാ�് േപാ�� വാഹന�� വലിയ
വാടക ഈടാ�� സാഹചര��ി� ഇ�ാര��ി� ക��ാടക സ��ാ�മായി ബ�െ��് നി�തി
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�റ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സ�ിെമേ�ഷ� ��കളി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീസ് നട�ാ�� തീ�മാനം

3838. �ീ.ഇ.ച�േശഖര�
,, പി.തിേലാ�മ�
,, െക.രാ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ിെമേ�ഷ�  ��കളി�  ഓടിെ�ാ�ി�� സ�കാര� ബ�ക�  നി��ലാ�ി ആ ��ക�
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഏെ���് സ��ീസ് നട�ാ�� തീ�മാനം റ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇ�കാരം റ�ാ�ാ��ായ കാരണ�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��� �ാ�് േദശസാ��രണ ഉ�രവ് �കാരം ഏെ���ി�� സ��ീ�ക� എ�  ;  ��ത
��കളി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��ീ�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�്
െവളിെ���േമാ?

ആ�നികവ��രണ�ിനായി വാ�� ഉപകരണ��െട നിലവാരമി�ാ�

3839. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഫിക് നിയമ ലംഘന�ം മ�ം ക�പിടി��തിനായി �ാപി�� ക�ാമറക� വളെര േവഗ�ി�
തകരാറിലാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��് ആ�നികവ��രണ�ിെ�റ േപരി�  വാ�� വിവിധ ഉപകരണ��
നിലവാരമി�ാ�വയാെണ�� കാര�ം േബാധ�െ��ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത ഉപകരണ���് മതിയായ നിലവാരം ഉറ�വ��വാനായി സ��ാ�
സ�ീകരി��േ��ി�� നടപടിക� ഏെ��ാം ; വിശദമാ�േമാ ?

എ�േഫാ�്െമ�് വിംഗിെ� �മതലക�

3840. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീജിയണ�  �ാ�േ�ാ��് ഓഫീസ�മാ�െട കീഴി�  �വ��ി�� എ�േഫാ�്െമ�് വിംഗിെ�
�മതലക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േമാ�� വാഹന�ളിെല ശ� പരിധി�െട കാര��ി�
നിയമ ലംഘനം നട�ിയ എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;

(സി) ഇ�രം എ� പരാതികളിേ�� തീ�� ക��ി�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആ�� �ാമപ�ായ�ിെന ചാല�ടി േജായി�് ആ�.ടി.ഓ.�െട പരിധിയി� ഉ�െ����ത്

3841. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��  �ാമപ�ായ�ിെന ചാല�ടി േജായി�് ആ�.ടി.ഒ.�െട പരിധിയി�  ഉ�െ����തിന്
സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഇതിനായി ആ�� പ�ായ�ിെല ഓേ�ാ-ടാ�ി �ണിയ� സമ��ി�ി�� അേപ�യി� അടിയ�ര
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

നിരീ�ണ ക�ാമറ �ാപി�ാ� നടപടി

3842. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��-േകാഴിേ�ാട് നാഷണ�  ൈഹേവയി�  െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�െ���
�രാട് പാല�ി�ം േകാര�ഴ പാല�ി�ം ഇടയി�� െവ�ളം, െപായി��ാവ്, ന�ി, ഭരയ�ി�ാട്
�േദശ�ളി�  വാഹനാപകടം വ��ി�വ���ം നിരവധി േപ�  മരി���മായ �ിതിവിേശഷം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) നാഷണ� ൈഹേവയിെല ��ത �േദശ�ളി� വാഹന��െട അമിതേവഗത നിയ�ി��തിന്
േകാഴിേ�ാട് ൈബ�ാ�ി�  �ാപി� മാ�കയി�  നിരീ�ണ ക�ാമറ�ം മ�് സംവിധാന��ം
�ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) െകായിലാ�ി നഗര�ി�  അ�ഭവെ��� ��മായ ഗതാഗത���് പരിഹരി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ; വിശദമാ�േമാ?

സ�കാര� ബ�ക��് െപ�മി�ക� ���ി ന�ക�

3843. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഫാ�ക�ം ��� ഫാ�ക�മായി സ��ീസ് നട�ിയി�� സ�കാര� ബ�ക��്
െപ൪മി�ക�  ���ി ലിമി�ഡ് േ�ാ�്  ,ഓ�ഡിനറി െപ�മി�ക�  ന�കാ�  നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഫാ�് ���  ഫാ�് സ��ീ�ക�  നട�ാ�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് മാ�േമ
അധികാര�ള�െവ�ം സ�കാര� ബ�ക��് അതി�ളള അവകാശമിെ��ം േകാടതി
വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത േകാടതിവിധി അ�ിമറി�് ദീ�ഘ�ര ��കളിെല സ��ീസ് വീ�ം സ�കാര� ബസ് ഉടമക��്
ൈകമാറിയി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹനവ��ിെ� ശബരിമല െസ�ഫ് േസാ� പ�തി

3844. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ� വാഹനവ��ി� ശബരിമല െസ�ഫ് േസാ� പ�തി�മായി ബ�െ��് എ� െട�ി��
ഉേദ�ഗ�െരയാണ് നിേയാഗി�ി�ളളത്;

(ബി) ഇവെര ��ത പ�തി�മായി ബ�െ���ിയ� �ലം വ��ിെല മ�് ഓഫീ�കളി�ളള െട�ി��
ഉേദ�ഗ��െട �റവ് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി.ഡി.ശാരംഗധര�,
തി�വന��രം, െസ��റി.
09-12-2015
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�േ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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