
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പതിന�ാം സേ�ളനം

2015 നവംബ� 30, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--367]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1 �ത� 166 വെര
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 167 �ത� 219 വെര
ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി : 220 �ത� 323 വെര
വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം
വ��മ�ി

: 324 �ത� 367 വെര

�ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടി�െട ഭാഗമായി ഓേരാ ജി�യി�ം �ഖ�ാപി� പ�തിക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

തീ�മാനം ഏ��ാ�� ഫയ�ക�

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

(എ) ധനകാര�വ��മ�ി �ീ.  െക.എം.മാണി രാജി വ�് ഒഴി�േ�ാ�, അേ�ഹ�ിെ� പരിഗണന�ായി
സമ��ി�െ��ി��ായി�� എ� ഫയ�കളി� തീ�മാനം എ��ാ� ബാ�ി നി���ായി��;

(ബി) രാജി വ� ദിവസ�ം തേല ദിവസ�ം അതിന് േശഷ�ം എ� ഫയ�കളി�  മ�ി തീ�മാന��
എ��ക��ായി; തീ�മാനം എ��ാെത തിരി�യ� ഫയ�ക� എ�;

(സി) ധനകാര� വ��് മ�ി തീ�മാനം എ��യ� എ� ഫയ�ക� �ഖ�മ�ി കാ��തിേല�് തിരിെക
വിളി�ി��്?

േ��് ബാ�് ഓഫ് �ാവ���ം റിലയ�സ് അസ�് റീ ക���� ക�നി�മാ�� കരാ�

3. �ീ.സി.ദിവാകര�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.െക.അജിത്
,, ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടി�ികയായ വാ�ക�  പിരിെ���ാ�  േ��് ബാ�് ഓഫ് �ാവ���  റിലയ�സ് അസ�് റീ
ക���� ക�നി�മായി കരാറി� ഏ�െ��ി�ളളതായി വിവരം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം തര�ി�ളള വാ�ാ �ടി�ികക�  പിരിെ����തിനാണ് എസ്.ബി.ടി.  ��ത
ക�നി�മായി കരാറി� ഏ�െ��ി�ളളത്; ഈ വാ�ാ പരിധി എ�വെരയാെണ�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) ഇതിനകം വാ�ാ �ടി�ിക�േവ�ി എ� ��ംബ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) എസ്.ബി.ടി �ട�ിവ� മാ�ക മ�് ബാ�ക�ം സ�ീകരി�ാ�  സം�ാന�് പല ��ംബ��ം
�തിസ�ിയിലാ�ുേമാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അ�കാരം �തിസ�ി
ഉ�ാകാതിരി�ാ�  സ൪�ാ൪ എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െ��്
വിശദമാ�േമാ?

ഭരണ മികവിന് േദശീയ അ��േദശീയ അംഗീകാരം

4. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, വ��ല കഹാ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണ മികവിന് സം�ാന�ിന് േദശീയ അ��േദശീയ തല�ളി�  അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത അംഗീകാരം ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് ലഭി�ി�ളളത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം േമഖലകളാണ് ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�് ��ത�  മികവ് ൈകവരി�ി�ളളത്;
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത മികവ് മ�് രംഗ�ളി�ം േന��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ശ�ള പരി�രണം

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

(എ) ജീവന�ാ��ം,  അധ�ാപക��നട� വ�ഷം ശ�ള പരി�രണം നട�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏത് മാസം �തലാണ് നട�ിലാ�ാ�േ��ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�ാ സ��ല�ക�ം �ധാന ഉ�ര�ക�ം സ��ാ� െവ�ൈസ�ി� �സി�ീകരി��ത് സംബ�ി�്

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

(എ) സ��ാ�  െവ�ൈസ�ി�  എ�ാ സ��ല�ക�ം �ധാന ഉ�ര�ക�ം �സി�ീകരി��േ�ാ;

ഇ�ാെയ�ി�  എ�ാ വ��കളിെല�ം എ�ാ �ധാന സ��ല�ക�ം ഉ�ര�ക�ം സ��ാ�
െവ�ൈസ�ി� �സി�ീകരി��തി�േവ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ബി) സ��ാ�  െവ�ൈസ�ി�  �സി�ീകരി� േശഷം പല ഉ�ര�ക�ം െവ�ൈസ�ി�  നി�ം
പി�വലി��താ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� എ�ാണ് ഇതി� കാരണെമ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാരിെ� എ�ാ വ��ക�ം �സി�ീകരി�� െപാ��ാധാന��� എ�ാ
സ��ല�ക�ം ഉ�ര�ക�ം ഏ� കാല�ം െപാ�ജന�ിന് ലഭ�മാ�� തര�ി�  സ��ാ�
െവ�ൈസ�ി�  യഥാസമയം �സി�ീകരി��തി�ം നിലനി���തി�ം സ��ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഡ�ഹി േകരള ഹൗസ് വള�ി� െകാ�ി� ഹൗസ് നി��ാണം
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7. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡ�ഹി േകരള ഹൗസ് വള�ി� െകാ�ി� ഹൗസ് ���ി നി��ി��തി�ളള ആദ� എ�ിേമ�് �ക
എ�യായി��; പണി ���ിയായേ�ാ� െമാ�ം െചലവ് എ�യായി;

(ബി) ആെക എ� ച�ര� മീ�റിലാണ് െക�ിടം നവീകരി�ി�ളളത്;  ഒ� ച�ര� മീ�റിന് നവീകരണ
െചലവ് എ�;

(സി) ആഡംബര �റിക� �ഖ�മ�ി ഉ�െ�െട ആ�െ��ാം സ�മാ�ിയി��്?

ഭരണഭാഷ മലയാളമാ��ത് സംബ�ി�്

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

(എ) ഭരണ ഭാഷ ���മാ�ം മലയാള�ിലാ��തിന് േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  െവ�ൈസ�ിെല വിവര��  മലയാള�ി�  �ടി ലഭ�മാ��തി�ം,  മലയാള�ി�
േഫാറ��, രജി��ക� �ട�ിയവ അ�ടി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഭരണരംഗ�് മലയാളഭാഷ ഉപേയാഗി��ത് സംബ�ി� പഠനം നട��തിന് ഐ,എം.ജി.െയ
�മതലെ���ിയി�േ�ാ;; ഇതിെ� റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ?

മല�റം ജി�യിെല ജനസ��� പരിപാടിയിെല ധനസഹായം

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടി  -  ക�ത�  2015  െ� ഭാഗമായി മല�റം ജി�യി�  എ�
അേപ�ക� ആെക ലഭി� ; ഇതി� എ� അേപ�കളി� തീ��് ക��ി� ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ധനസഹായ�ിന് േവ�ി ജനസ��� പരിപാടി�െട അ�് സമ��ി� അേപ�കളിേ��
പാ�ാ�ിയ �ക എ�േപ��് ഇ�വെര ന�കിയി�ി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അവ��് എ�േ��് �ക ന��വാ� കഴി�ം എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് വിശദമായ ഒരവേലാകനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം ജി�ാഭരണ�ിെല �തിസ�ി

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

(എ) ജി�ാതല ഉേദ�ാഗ��െട ത�ികക� ഒഴി�കിട����ലം മല�റം ജി�ാ ഭരണ�ി��ായി��
�തിസ�ി പരിഹരി��തിന് ഏെത�ാം ത�ികകളി�  ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�;  ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) പല ത�ികക�ം ഇേ�ാ�ം ഒഴി�കിട�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�കി�
നിലവി�� ഒഴി�ക�  ഏെത�ാം;  ഇവയിേല�് നിയമനം നട�ാ�  അടിയ�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

െവ�ായണി കായൽ കേ��ം

11. �ീമതി.ജമീലാ �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�ായണി കായ�  അനധി�ത കേ����  ഒഴിവാ��തി�ം കായലിനടിയി�  ത��െട
പ�യ�മി കിട�� ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം ന���തി�ം��ജല തടാകമായി
സംര�ി��തി�മായി ക��പ�തി  2015 �� മാസ�ി� െസ�� േഫാ� വാ�� റിേസാ�്സ്
െഡവല�െമ�് മാേന�െമ�് സർ�ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ  ;  ആയത് ചീഫ് െസ��റി
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അ���നായ സം�ാന�നതല പരിേശാധനാ സമിതി പരിേശാധി�് റിേ�ാ��് സമർ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

േസവനാവകാശ നിയമം

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

(എ) േസവനാവകാശ നിയമം നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) േസവനാവകാശ നിയമ�കാര�� േസവന��  എെ��ാമാെണ�് വി�ാപനം െച�ണെമ�്
വിവിധ വ��ക��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ആയത് ഇനി�ം നട�ിലാ�ാ�
വ��ക�േ�ാ ;

(സി) െസ�േ�റിയ�് ഉ�െ�െട�� ഒാഫീ�കളി�  െപാ�ജന���് േസവന��  �ത�മാ�ം
േവഗ�ി�ം ലഭി��െവ�് ഉറ�് വ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��
എ�് വ��മാ�േമാ ?

�തിപ� േനതാവിെ� ഔേദ�ാഗിക വസതി േമാടി പിടി�ി�ൽ

13. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, ടി.എ�. �താപ�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിപ� േനതാവിെ� ഔേദ�ാഗിക വസതി േമാടി പിടി�ി��തി�ം അ����ണിക� നട��തി�ം
െചലവഴി� �ക�െട ഇനം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) െടലിേഫാ�  ബി�, അതിഥി സ��ാരം,  യാ�ാബ� എ�ീ ഇന�ളി� െചലവായ �ക
എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഔേദ�ാഗിക വസതിയിേല�് സാധന സാമ�ിക�  വാ��തിന് െചലവായ �ക എ�െയ�്
വിശദമാ�േമാ ?

മ�ിമാ൪ യാ�ക��ായി െചലവഴി� �ക

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഓേരാ മ�ി�ം നട�ിയ വിേദശയാ�ക�
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ മ�ി�ം ഇതിനായി െപാ�ഖജനാവി�  നി�് െചലവഴി� �ക സംബ�ി� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ മ�ി�ം രാജ��ിന് അക�് നട�ിയ യാ�ക�, യാ�ക��ായി െചലവഴി� �ക എ�ിവ
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കാർഷികവാ�

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

(എ) സം�ാനെ� ബാ�ക�, ക�ഷക��് വാ� നിേഷധി��താ�� വിവരം സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് �വ��ി�വ�� ബാ�ക�  ന�കിയ കാ�ഷിക വാ�ക�  സംബ�ി� ഏ��ം
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ഒ�വിലെ� കണ�ക� േശഖരി�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇത് െമാ�ം വാ��െട�ം നിേ�പ�ിെ��ം
എ� ശതമാനം വീതമാണ് ;

(സി) എ� ശതമാനം വാ�ക�  കാ�ഷിക േമഖല� ന�കണെമ�ാണ് ആ�.ബി.ഐ
നി�േ�ശി�ി�ളളത്;െമാ�ം വാ��െട പതിെന�് ശതമാന�ി� ��ത� കാ�ഷിക വാ� ന�കിയ
ബാ�ക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ഡി) േക� സ��ാരിെ��ം റിസ�വ് ബാ�ിെ��ം കാ�ഷിക വാ� സംബ�ി� നി�േ�ശ��
സം�ാന�് പാലി�െ��� എ�റ�ി�ാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ക��ാേയാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�

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

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� അധ�ാപക� ഉ��െട െമാ�ം സ��ാ� ജീവന�ാ�
എ�യായി�� ; ഇൗ കാലയളവി� റി�യ� െച�വ� എ� ; ��തായി ��ി� ത�ികക� എ� ;

ഇേ�ാ� എ� സ��ാ� ജീവന�ാ��് ; വിശദമാ�ാേമാ?

വ��ക�െട മിക� �വ��ന�ിന് ലഭി� അംഗീകാര�ൾ

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷ ം സം�ാന�ിന് വിവിധ വ��ക�േട�ം േമഖലക�േട�ം
മിക� �വ��ന�ിന് േദശീയ അ��േദശീയ തല�ി�  എെ��ാം അംഗീകാര��ം
അവാ��ക�ം ലഭ�മായി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��ക��ാണ് ഇ�ര�ി�ളള ബ�മതിക� ലഭ�മായി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം േന��ളാണ് ബ�മതി�് അ�ഹമാ�ിയി�ളളെത�ം ഈ േന��� നിലനി���തിന്
ഏെത�ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

ജനസ��� പരിപാടി�െട നടപടി�മ��െട �ാേയാഗികത

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

(എ) ജനസ��� പരിപാടി�മായി ബ�െ��് നടപടി�മ��െട �ാേയാഗികത സാ��മാകാ�
സാഹചര��ളി�  നിലവി�ളള ച��ളി�ം നിയമ�ളി�ം മാ�ം അനിവാര�മാെണ�ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ; അവയി� തിക�ം �ാധാന�േമറിയവ ഏെത�ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) നാളി�വെര അ�ര�ി�  നിയമ�ളി�ം ച��ളി�ം മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;  ആയവ�െട
ഉ�രവിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ീസി� നി�ം റി�യ� െച� ജീവന�ാ�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം നാളി�വെര എ� സ��ാ�  ജീവന�ാ�
സ��ീസി� നി�ം റി�യ� െച�ക��ാെയ�ം എ� േപ� സ��ീസിലിരിേ� മരണെ��െവ�ം
അറിയി�േമാ;

(ബി) റി�യ� െച�വ�െട ആ��ല��� എ�േ�ാളം ന�വാ� ബാ�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

�ഖ�മ�ി�് സമ��ി� നിേവദനം

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

5 of 104 Saturday 21 November 2015 06:48 PM



20. �ീമതി.ജമീലാ �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര താ��ിെല െപാഴി�� മണലfവിള വീ�ി� എസ്. രാജ� 2015 �� 19-� തീയതി
�ഖ�മ�ി�് ഒ� നിേവദനം സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആ നിേവദന�ിെ� പക��് സഭ�െട േമശ�റ�് വ�ാേമാ;

(സി) ആ നിേവദന�ിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല ഇ-ഫയലിങ് സ(�ദായം

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

(എ) െസ�േ�റിയ�ി� ഏെത�ാം വ��കളി� ഇ-ഫയലി�് നട�ിലാ�ിയി��്;  ��തായി ഏെത�ാം
വ��കളിലാണ് നട�ിലാ��ത്;

(ബി) ഇ-ഫയ�  സ�ദായം ��ണമായി നട�ിലാ�ിയി�ി�ാ�തിനാ�  ഫിസി��  ഫയ�ം ഇ-ഫയ�ം
ഒ�േപാെല ത�ാറാേ��ിവ�� കാര�ം േബാധ�െ��ി�േ�ാ;  ത��ല�� അമിത േജാലിഭാരം
പരിഹരി�വാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ� വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇ-ഫയലിംഗ് നട�ിലാ�ിയതിന് േശഷം ആയതിെ� �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ  ;ഇത്
നട�ിലാ�ിയതിന് േശഷം ഫയ� സംബ�മായ വിവര�� അറി��തി� േനരി�� ��ി��ക�
പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ് ;

(ഡി) ഐഡിയാസ് സംവിധാന�ിന് പകരമായി ഇ-ഫയലിംഗ് ഏ�െ���ിയേതാെട െപാ�ജന���ം
ജന�തിനിധിക��ം ഫയ�  സംബ�ി� വിവര��  ലഭ�മാകാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

എ�ി� ഇത് പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടി വ��മാ�േമാ ?

ജനസ���പരിപാടി

22. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ഘ��ളിലായാണ് ജനസ���പരിപാടി നട�ിയത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പരിപാടി�് ഐക�രാ�സഭ�െട അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

F.I.R -� �തിേച��വെര�ം ��പ�ം സമ��ി�െ��വെര�ം ഉയ�� ത�ികകളി� നിയമി��ത്
സംബ�ി�്

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

(എ) ��  ചീഫ് െസ��റി �ീ.  ഭരത് �ഷ�  ,  നിലവിെല ചീഫ് െസ��റി �ീ.  ജിജി േതാംസ�
എ�ിവ�െട േപരി� എ� േക�ക� വിവിധ േകാടതികളിലായി നിലവി��്; അവ ഏെത�ാം;

(ബി) നിലവിെല ചീഫ് െസ��റി�െട നിയമനം സംബ�ി�് �തിപ� േനതാവിെ� പരാതിയിേ��
�ഖ�മ�ി എ� നടപടി സ�ീകരി�; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പരാതിയിേ�� ബ�. ഗവ��� സ��ാരിേനാട് വിശദീകരണം ആരാ�ി��േവാ; എ�ി�
ഇതി�േമ� സ��ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�;

(ഡി) ചീഫ് െസ��റി,  േക� െസ��റി �ട�ി ഉയ�� ത�ികാനിയമന�ളി� 2000-� മാ�് മാ��്
മാസ�ി�  ബ�.  ��ീം േകാടതി ശരിവ�  F.I.R  -�  �തിേച��വെര�ം ��പ�ം
സമ��ി�െ��വെര�ം പരിഗണി��െത� ��ീംേകാടതി വിധി സ��ാരിെ� ��യി�െ��േവാ;
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ഇതി�േമ� ബ�. ഗവ��� വിശദീകരണം ആരാ�ി��േവാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

h

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

(എ) ഈ സ��ാരിെല ഏെത�ാം മ�ിമാ� വിവിധ അേന�ഷണം േനരി��;

(ബി) ഓേരാ മ�ിമാ�െട േപ�ം,  ൈകകാര�ം െച�� വ��ം,  അവ�  േനരി�� അേന�ഷണ�ം
സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) അഴിമതി അേന�ഷണം േനരി�� ഏെത�ാം മ�ിമാ� രാജി വ�ി��്?

ഐ.എ.എസ്., ഐ.പി.എസ്.ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം നാളി�വെര സം�ാനെ� എ� ഐ.എ.എസ്.,
ഐ.പി.എസ്. ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ഐ.എ.എസ്.,  ഐ.പി.എസ്.  ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര,  എെ��ാം കാരണ���്,
ഏെത�ാം തര�ി�� അ�ട� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെതാെ� ഐ.എ.എസ്.,  ഐ.പി.എസ്.  ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര േക�ക�  നിലവി�െ��ം
ഏെതാെ� ഉേദ�ാഗ�െര സെ��് െച�െവ�ം െവളിെ���ാേമാ?

സിവി� സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ��െട അന�� േസവനം

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�് നാളി�വെര എ� ഐ.എ.എസ്., ഐ.പി.എസ്. ഉേദ�ാഗ��
അന�� േസവന വ�വ�യി� േപായി�െ��ം, അവ� ആെര�ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�് നാളി�വെര എ� ഐ.എ.എസ്., ഐ.പി.എസ്. ഉേദ�ാഗ��
പ�് ദിവസ�ിലധികം അവധിെയ��് േപായി�െ��ം, ആെര�ാമാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി� ഏെതാെ� ഐ.എ.എസ്., ഐ.പി.എസ്. ഉേദ�ാഗ�� രാജിെവ�ം, േവാള�റി
റി�യ�െമ�് വാ�ി�ം സ��ീസ് അവസാനി�ിെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

വിജില�സ് േക�കളി� �തികളായ ഉേദ�ാഗ��ാ�

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

(എ) സം�ാനെ� സിവി�  സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ��ാരി�  എ�േപ�  വിജില�സ് േക�കളി�
�തികളായി നടപടി േനരി��െവ�് വ��മാ�േമാ;  ഇതി�  2011  േമയ് മാസ�ി�േശഷം
�തികളാ�െ��വ�െട �േത�കം കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

ജി�കളി� െഎ. എ. എസ്. അ�ാദമി

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

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് െഎ.  എ.  എസ്  .  അ�ാദമി ആരംഭി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) െഎ. എ. എസ് . അ�ാദമി ആരംഭി��തി�� മാനദ��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വയനാട് ജി�ാആ�ാനമായ ക���യി� െഎ. എ. എസ് . അ�ാദമി ആരംഭി��തിന് നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ?

വയനാട് ജി�യിൽ ക�ഷകെന ജയിലിലട� സംഭവം

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

(എ) വാ��ടി�ിക �ട�ിയതിെ� േപരി�  വയനാട് ജി�യി�  ക�ഷകെന ജയിലിലട�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�ഷകെനതിെര േകാടതിയി�  െത�ായ റിേ�ാ��് സമ��ി�ിരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി� റിേ�ാ��് ന�കിയ ബാ�് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഫ�് �ാ�് മജിേ��് േകാടതിക�

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

(എ) �ിമിന�  േക�ക�  േവഗ�ി�  തീ��് ക�ി��തിന് േവ�ി �തിയ ഫ�് �ാ�് മജിേ��്
േകാടതിക� േവണെമ� ആവശ��ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �േദശ�ളി� േകാടതിക� �ട�ണെമ� കാര��ി� ��ഗണനാലി�് നിലവി�േ�ാ;

എ�ി� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െകാേ�ാ�ി ആ�ാനമാ�ി ഒ� മജിേ��് േകാടതി േവണെമ� ആവശ��ിേ��  സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

അ�രി� സബ് േകാടതി

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

(എ) അ�രി�  സബ് േകാടതി അ�വദി��� സംബ�ി�� നടപടി�മ��െട നിലവി��
�ിതിവിവരം വിശദമാ�േമാ;  നിലവി�  ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ��് നിലനി���
കാലവിളംബ�ിന് കാരണം െവളിെ���േമാ;

(ബി) അ�രി� സബ് േകാടതി അടിയ�രമായി അ�വദി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േമാേ�ാ� ആ�ിെഡ�് െ�യിം �ിബ�ണ�

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

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

(ബി) ഏെത�ി�ം ജി�യി� ഒ�ിലധികം േമാേ�ാ� ആ�ിെഡ�് െ�യിം �ിബ�ണ� �വ��ി��േ�ാ  ;

എ�ി� ഏെത�ാം ജി�കളി� ;
(സി) എം.എ.സി.ടി.  ഇ�ാ� ജി�ക� ഉേ�ാ  ;  ��ത ജി�കളി� ഇ�വെര ആയത് ആരംഭി�ാ�ത്

എ�െകാ�ാണ് ; എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� ആണ് ഉേ�ശി��ത് ?

പ�ികജാതി / പ�ികവ���ാ�െ�തിെര�� അതി�മം

33. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പ�ികജാതി  /  പ�ികവ���ാ�െ�തിെര�� അതി�മ�മായി ബ�െ�� േക�ക�  ൈകകാര�ം
െച��തിനായി എ� �േത�ക േകാടതിക� നിലവി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ബ�െ�� േകാടതികളി�  ഈ സ��ാരിെ� കാല�് രജി��  െച�െ�� േക�ക�െട എ�ം
എ�യാെണ�് േകാടതി തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആയതിേ��� നടപടി�മ��െട നിലവി�� �ിതി വിവരകണ�ക� െവളിെ���േമാ?

സ��ാ� േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സ��ാ�  ഭാഗം േതാ�േപായ,  ൈഹേ�ാടതിയി�  വ� േക�ക�
എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സിംഗി� െബ�് വിധിെ�തിെര അ�ീ� േപാേക�തായി വ� േക�ക� എ� ;

(സി) ൈഹേ�ാടതി വിധിെ�തിെര ��ീംേകാടതിയി� അ�ീ� േപായ േക�ക� എ� ;

(ഡി) ൈഹേ�ാടതിയിെല ഏെത�ാം േക�കളിലാണ് സം�ാന�ിന് �റ�് നി�ം സീനിയ�
അഡ�േ��മാെര െകാ�് വ�് അ�ിയ�  െച�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ  ;  ആ ഇന�ി�
ഏെത�ാം അഡ�േ��മാ��് എ� �ക വീതം െചലവ് വ� ?

അഡ�േ��് ജനറ� ആഫീസിെ�റ േകസ് നട�ി�് സംബ�ി� േകാടതി പരാമർശം

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

(എ) അഡ�േ��് ജനറ� ആഫീസിെ�റ േകസ് നട�ി�ിെല െക�കാര��തക� സംബ�ി�് േകാടതി
നി�േ�ശ�കാരം ചീഫ് െസ��റി അേന�ഷണം നട�ക��ാേയാ ;

(ബി) ചീഫ് െസ��റി അേന�ഷണം നട�ി െെഹേ�ാടതി രജി�ാ��് െെകമാറിയ റിേ�ാ��ിെ�റ ഒ�
പക��് സഭ�െട േമശ�റ�് ലഭ�മാ�േമാ ?

േകരള േകാ�ൽ േസാ� മാേന�െമ�് അേതാറി�ി

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

(എ) 2015 ഏ�ി� മാസ�ി� േശഷം േകരള േകാ�� േസാ� മാേന�െമ�് അേതാറി�ി ��ാെക�ളള
എ� അേപ�കളി� തീ��ക��ി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എറണാ�ളം ജി�യി� നി�� അേപ�കളി� തീ��ക��ി��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത്
ഒഴിവാ��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ടി ഓഫീസി�  സമ��ി� അേപ�കളിേ��ളള നടപടിക�  സംബ�ി� വിവര��  േഫാ�
�ഖാ�ിരം അറി��തിന് വളെരേയെറ ��ി��് അ�ഭവി�� കാര�ം സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ാര�ം പരിഹരി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

തീരപരിപാലനം നിയമം

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

(എ) തീരപരിപാലനം നിയമമ�സരി�് തീര�േദശ�ളി�  നി��ാണം നിയ�ി�െകാ��
വ�വ�കളി� േക� സ��ാ� എെ��ി�ം മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) തീര�േദശ�ളി� �റ് ച�ര�മീ�� വെര വി��തി�� വീ�ക��് നി��ാണാ�മതി ന�കാ�
ജി�ാ കള��മാ��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ ;

(സി) നി�േ�ശം അട�ിയ ഉ�രവിെ� ഒ� പക��് സഭ�െട േമശ�റ�് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഡി) തീരപരിപാലന നിയമം നിലവി�� തീര�േദശ�ളി�  െചറിയ വീ�ക�  നി��ി��തിന് േക�
സ��ാ�  ന�കിയ ഇള�ക�  എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ  ;  േക� ഗവ�െമ�്
ഉ�രവിെ� ഒ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

എ�്.എസ്.എ റാ�് ലി�്

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� േപ��് പി.എസ്.സി �േഖന േജാലി
ന��ക��ായി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ക��് കാലാവധി നീ�ി ന��ക��ായി; ഏെത�ാം;
(സി) പി.എസ്.സി �െട എ� റാ�് ലി�ക� നിലവി��്;  31-12-2015 � കാലാവധി കഴി�� റാ�്

ലി�ക�െട കാലാവധി നീ�ി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ  (എസ്.എസ്)  െ� പി.എസ്.സി റാ�് ലി�്
നിലവി�േ�ാ;  ��ത റാ�് ലി�് എ�ാണ് നിലവി�  വ�ത്;  അതിെ� കാലാവധി എ�ാണ്
തീ��ത്; അതി� നി�് എ� േപ��് നിയമന ശിപാ�ശ ന��ക��ായി;

(ഇ) തി�വന��രം ജി�യി� എ�്.എസ്.എ (എസ്.എസ്)െ� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്; ഒഴി�ക�
നിക��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി �െട �വ��നം

39. �ീ.പി.തിേലാ�മ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, വി.ശശി
,, ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ിഷ� സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��േ�ാ;  ഉെ��ി� ഇ�രം
ഒ� �തിസ�ിയി� എ�ിേ�രാ��ായ കാരണ�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിയമനം ഉറ�ായ ഉേദ�ാഗാ��ികളി� നി�ം െവരിഫിേ�ഷ� ഫീസ് ഈടാ�ാ� പി.എസ്.സി
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) പി.എസ്.സി �െട �വ��ന�ിനാവശ�മായ പണം സ�യം കെ��ണെമ�് ധനവ��്
നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പരീ�ാ െസ��ക�െട വാടക,  ഇ�വിജിേല��മാ�െട അലവ�സ് �ട�ിയ ഇന�ളി�
�ടി�ിക�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഇ) പി.എസ്.സി �െട �വ��നം കാര��മമാ��തി�ം സാ��ിക നില െമ�െ����തി�ം
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ��െ��് വിശദമാ�േമാ?

പി.എസ്.സി നിയമനം

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് പി.എസ്.സി വഴി എ� നിയമന�� നട�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ
;
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(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് പി.എസ്.സി വഴി എ� നിയമന��  നട�ിയി�െ��്
വ��മാ�േമാ ?

പി.എസ്.സി �് െമേ�ാ നഗര�ളി� പരീ�ാേക�ം

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

(എ) േകരളാ നിയമസഭ�െട �വാസി മലയാളി േ�മം സംബ�ി� സമിതി�െട റിേ�ാ��ിെന
അടി�ാനമാ�ി ഇ��യിെല െമേ�ാ നഗര�ളി�  �ടി പി.എസ്.സി.�െട പരീ�ക�
നട��തിന് സംവിധാനെമാ���തിനായി ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളി�െ�� എ� ത�ികക�
അ�വദി�ണെമ�ാണ് പി.എസ്.സി ആവശ�െ��ി�ളളത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േമ�  പറ� ത�ികക�ം േക��ം അ�വദി��തി�ളള നടപടി�മ��  ഇേ�ാ�  എത്
ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2016 വ�ഷം �ത� േമ��റ� സംവിധാനം െമേ�ാ നഗര�ളി� നട�ാ��തിന് േവ� നടപടി
ഉ�ാ�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി റാ�് ലി�കളി� നി�് നിയമനം

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

(എ) നിലവി�� പി.എസ്.സി റാ�് ലി�കളി� നി�് നിയമനം നട��തിന് എെ��ി�ം നിേരാധനം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) വിവിധ വ��കളിെല റി�യ�െമ�് േവ��സി അട��� ഒഴി�കളി�  നിയമനം നട�ാ�ത്
എ�െകാ�ാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഒഴി�ക�  യഥാസമയം പി.എസ്.സി െയ അറിയി�ാ� േമലധികാരിക�െ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി��തി�ം,  നിലവി�� റാ�് ലി�കളി�  നി�ം നിയമനം നട��തി�ം അടിയ�ര
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പി.എസ്.സി ജീവന�ാ�െട േസവനേവതന വ�വ�ക�

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

(എ) പി.എസ്.സി.  ജീവന�ാ�െട േസവനേവതന വ�വ�ക�  ഏെതാെ� ച��കാരമാണ്
നട�ാ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി യിെല ജീവന�ാ��് മ�് സ��ാ� അ��സ��ാ� �ാപന�ളി� െഡപ�േ�ഷനി�
േപാ��തിന് എെ��ി�ം തട��� നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയത് വ��മാ�േമാ ;

(സി) നിലവി� എ�ത പി.എസ്.സി ജീവന�ാ� െഡപ�േ�ഷനി� േജാലി െച�� എ�് വ��മാ�േമാ ?

പി.എസ്.സി. �െട റാ�് ലി�്

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

(എ) ഇേ�ാ�  പി.എസ്.സി.  �െട എ� സം�ാന ജി�ാ റാ�് ലി�റ�ക�  നിലവി��്  ;  ��ത
ലി�കളി� എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക� നിലവി��്; ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��്
നിയമനം ന�കിയി��് ; �� സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��്
നിയമനം ന�കിയി��് ; വിശദാംശം ന��േമാ ?
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പി.എസ്.സി.യിെല സാ��ിക അ�ട�ം

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

(എ) പി.എസ്.സി.  നട�� പരീ�ക��് ഫീസ് ഏ�െ����ത് പഠി��തിന് സമിതിെയ
നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രെമാ� തീ�മാനം ൈകെ�ാ��തിന് ഇടയായ സാഹചര�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വിഷയ�ളാണ് ��ത സമിതി�െട പഠനവിഷയമായി നി�യി�ന�കിയി��ത്;
(സി) പി.എസ്.സി.  സാ��ിക അ�ട�ം പാലി��േ�ാെയ�് പരിേശാധി��തി�ം

വിലയി���തി�ം സ��ാരിന് ഇടെപ��തി�  സ��ാരിന് എെ��ി�ം തട���
നിലവി�േ�ാ; എ�ി� എെ��ാം; ഇത് മറികട��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

പി.എസ്.സി.�െട �വ��ന�ളിെല കാലതാമസം

46. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പി.എസ്.സി.�െട �വ��ന�ളി�  കാലതാമസം വ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഗസ�് വി�ാപനം നട�ിയി�ം നാളി�വെര
പരീ� നട�ാ� എ� കാ�ഗറി ഉ�് ; കാ�ഗറി, ത�ിക, ഒഴി�ക�െട എ�ം എ�ിവ തിരി��
കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പരീ� നട�ിയി�ം നാളി�വെര ഫല�ഖ�ാപനം നട�ാ� എ� ത�ികക� ഉ�്  ;  കാ�ഗറി,
ത�ിക, ഒഴി�ക�െട എ�ം എ�ിവ തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം റാ�് ലി�് നിലവി� വ�ി�ം നാളി�വെര ഒ�
അൈഡ�സ് േപാ�ം െച�ാ� എ� റാ�് ലി�് നിലവി��്;

(ഇ) േമ� �ചി�ി� അവ� സംജാതമായതിെ� സാഹചര�ം പരിേശാധി�േമാ?

സാ�ഹ� നീതി വ��ിെല ൈചൽഡ് ഡവല�െമ�് േ�ാജ�് ഓഫീസർ (സി ഡി പി ഒ) ത�ികയിേല�ളള
റാ�് ലി�്

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

(എ) സം�ാനെ� സാ�ഹ� നീതി വ��ിെല ൈചൽഡ് ഡവല�െമ�് ഓഫീസർ  (സി ഡി പി
ഒ)ത�ികയിേല�ളള റാ�് ലി�് എ�ാണ് നിലവി�  വ�െത�ം അതി�  നി�ം എ�േപ��്
നിയമനം ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം ഓ�� വിഭാഗ�ി� 33-� ന�റായി വേര� െമയി� െറാേ�ഷനിെല
84-എസ്.സി ആയി നിയമനം ന�േക� എസ്.  �ഭ�് നിയമനം ന�കാതി��തിെ� കാരണം
എ�ാണ്;

(സി) ഇ��ലം ഭരണഘടനാപരമായി എസ്.സി വിഭാഗ�ിന് ലഭിേ�� റിസ�േ�ഷ� ന�െ�ടാ��ായ
സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നിയമന�ി��ായ അപാകത പരിഹരി�് സംവരണ തത�ം പാലി��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

ഗസ�ഡ് ഓഫീസ�മാ�െട ശ�ളം സംബ�ി� േജാലി

48. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഗസ�ഡ് ഓഫീസ�മാ�െട ശ�ളം സംബ�ി� േജാലിക��് െപാ�ഭരണ വ��ി� ��തായി എ�
െസ��ക� അ�വദി�ി�െ�� വിശദമാ�േമാ ?

താ�കാലിക ജീവന�ാെര നിയമി��ത് സംബ�ി� വ�വ�ക�

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

(എ) സ��ാ�  സ��ീസി�ം �ാപന�ളി�ം താ�കാലിക ജീവന�ാെര നിയമി��ത് സംബ�ി�
വ�വ�ക�  വിശദമാ�േമാ;  താ�കാലിക ഒഴി�കളിേല� എംേ�ാ�െമ�് എേ��ക�  വഴി
നിയമനം നട�ണെമ� വ�വ� നിലവി�േ�ാ;  േകരള ഹൗസി�  ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�്
നട�ിയ നിയമന�� എ�കാരമായി��.;

(ബി) ന�ഡ�ഹിയിെല േകരള ഹൗസി�  താ�കാലിക ജീവന�ാെര �ിരെ���തിന് സ��ാ�
തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  എ� വ�ഷെ� സ�വീ�ളളവെരയാണ് �ിരെ���ാ�
തീ�മാനി�ിരി��ത് ; ഇവ��് നിയമനം ലഭി�ത് ഏത് തീയതിയി� ഏ�കാരമായി��.;

(സി) ��് വ�ഷം ���ിയാ�ിയ താ�കാലിക ജീവന�ാെരെയ�ാം സ��ാ�  സ�വീസി�
�ിരെ���ാ�  തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  േകരള ഹൗസിെല �ിരെ����  ഉ�രവ്
സ��ീസി�ളള എ�ാതരം താ�കാലിക ജീവന�ാ��ം ബാധകമാ�േമാ;

സ��ാ� ജീവന�ാ��ം മ�് െപാ�േമഖലാ ജീവന�ാ��ം ഇ�-സ��ീസ് െ�യിനിംഗ്

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

(എ) വിേദശ രാജ��ളിെല വ��ിക��് ന���േപാെല സ��ാ� ജീവന�ാ��ം മ�് െപാ�േമഖലാ
ജീവന�ാ��ം േകരള പ�ി�് സ��ീസ് ക�ീഷെ� േന�ത��ി�  ഇ�-സ��ീസ് െ�യിനിംഗ്
ന��തിനായി ആ�നിക രീതിയി�� െ�യിനിംഗ് െസ�� തി�വന��ര�് അ�വദി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ഒ� െ�യിനിംഗ് െസ�� ആരംഭി��തിന് പി.എസ്.സി. എെ��ി�ം െ�ാേ�ാസ�
ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��്െഡപ�േ�ഷ� നിയ�ണം

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

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ജീവന�ാ��് െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യി�  േജാലി െച��തിന്
എെ��ി�ം തട��� നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  േകരള പ�ി�് സ��ീസ് ക�ീഷ�  ഓഫീസി�  നി�ം െഡപ�േ�ഷ�
അ�വദി�ാ�തിെ� കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ാ സ��ാ� ഓഫീ�ക�ം സ��ീസ് ച��� �കാരം �വ��ി�� എ�് ഉറ�വ���തിന്
എെ�ാെ� നടപടിക� ഉെ��് വ��മാ�േമാ?

േലാകാ��യിെല പി.എസ്.സി നിയമനം

52. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േലാകാ��യിെല നിയമന��  പി.എസ്.സി�് വി�ി�േ�ാ;  ഇ�വെര പി.എസ്.സി വഴി എ�
നിയമന�� നട�ിയി��്; ഇനി എ� ഒഴി�ക� നിക�ാ��്?

െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യിെല ഇള�ക�

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

(എ) െഡപ�േ�ഷ�  സമാന െ�യി�  ഉ� ത�ികയിേല�് മാ�േമ നട�ാ� എ� നിബ�ന
ഒഴിവാ�േമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല േജാലിഭാരം

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

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല േജാലിഭാരം �റ��തിന് ഫയ�ക�  െക�ി�ിട�� െസ��ക�  വിഭജി�്
�തിയ െസ��ക� ഉ�ാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

േവാ�ിംഗ് െമഷീനിെ� തകരാ�ക�

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

(എ) ഈയിെട നട� തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന��െട തിരെ���ിന് ഉപേയാഗി��തിന് എ�
േവാ�ിംഗ് യ��� സം�ാന തിരെ���് ക�ീഷ� വാ�ിയി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�േവ�ി എ� �പ െചലവഴി� എ�ം, എവിെടനി�ാണ് വാ�ിയത് എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) തേ�ശ തിരെ���ി� േവാ�ിംഗ് െമഷീ�ക� േക�വ�ത് �ലം എ� ��കളി� ഒ�മണി�റി�
അധികം േവാ�ിംഗ് തട�െ�� എ�ം, എ� ��കളി� തിരെ���് സമയ�ി�േശഷ�ം സമയം
ദീ�ഘി�ി�് ന�േക�ി വ� എ�ം,  എ� ��കളി�  േവാ�ിംഗ് െമഷീ�  േക�വ��െകാ�്
റീേപാളിംഗ് േവ�ിവ� എ�ം ജി��ം ��ം തിരി�് വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േവാ�ിംഗ് െമഷീനിെ� �ണേമ� ഉറ� വ��ിയി��േവാ; എ�ി� ഈ സംഭവം ഉ�ാകാനിടയായ
സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�ാര��ി� സമ� അേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�� െതരെ���്

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

(എ) 2015 നവംബറി� നട� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�� െതരെ���ിെ� വി�ാപനം
നിലവി� വ�ത് എ�ാണ്; െപ�മാ���ം എ��ത� എ�വെരയായി��;

(ബി) ഇ�ാലയളവി� ഏെത�ി�ം വ��ി� െപ�മാ���ം മറികട�് ജീവന�ാ�/അ��ാപക� എ�ിവെര
�ലം മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആയതിെ� അടിയ�ര സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െതരെ���് െപ�മാ���ം ലംഘി� േമലധികാരിക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െതരെ���മായി ബ�െ��് െചലവഴി� �ക

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

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

14 of 104 Saturday 21 November 2015 06:48 PM



(എ) 2014  െല േലാക് സഭാ െതരെ���മായി ബ�െ��് സ��ാ�  എ� �പ െചലവഴി� എ�്
വിശദാശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഓേരാ നിയമസഭാ, േലാക് സഭാ മ�ല�ിെല�ം ഒ��വ� ആരായി�� എ�ം ഇവ�െട താമസ,

ഭ�ണ, യാ�ാ െചല�ക� എ�യായി�� എ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െതരെ���മായി ബ�െ�� പരിേശാധനയി� അനധി�തമായി െകാ�േപാ�കയായി�� എ�
�പ പിടി �ടിയി�� എ�ം എവിെടെയ�ാം വ�് ആരി� നിെ�ാെ�യാണ് പിടി�ടിയത് എ���
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പണം എ� െച� എ�ം ഇ� സംബ�ി�് ആ�െ�തിെരെയ�ി�ം
േകെസ��ക��ാെയ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�േമാ?

�രിതബാധിത�െട കടം എ�തി���തിന്

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

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത�െട കടം എ�തി���തിന് സ��ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ക േവണെമ�ാണ് ജി�ാ ഭരണ�ടം ആവശ�െ��ി��ത്;
(സി) ഇതിനായി എ� �പ ജി��് അ�വദി�ി��്, വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ജനസ��� പരിപാടിയി�െട വിതരണം െച� �മി

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� സ��മായി �മിയി�ാ� എ�േപ��് എ� െഹ�� �മിയാണ്
ജനസ��� പരിപാടിയി�െട വിതരണം െച�ി�ി��ത് എ�തിെ� ജി� തിരി�� കണ�്
ന�കാേമാ

(ബി) േച��ല താ��ിെ� പരിധിയി�  താമസി��വ�ം ജനസ��� പരിപാടിയി�െട അേപ�
സമ��ി�ക�ം െച�ി�� സ��മായി �മിയി�ാ� എ�േപ��് ഈ സ��ാ� കാലയളവി� �മി
ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;  അവ�  ഏെത�ാം വിേ��കളി�  െപ�വ�ം അവ��് ഏെത�ാം
വിേ��കളി�  �മി ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ;  ഇവ��് ന�കിയ �മി ഏത് വിഭാഗ�ി�
െപ�താെണ�് വ��മാ�േമാ?

��ാ സംഘം െകാലെ���ിയ മ��െതാഴിലാളിക�െട ��ംബ���് സാ��ിക സഹായം

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

(എ) 13/11/2015-�  േച��ല ഒ�മേ�രിയി�  വ�് ��ക�  ടി��  േലാറി കയ�ി െകാലെ���ിയ
പ�ണ�ാട് പ�ായ�ി�  ����  ത�ി�  േജാ�സ�, കള�ി�  വീ�ി�  �ബി�  എ�ീ
മ��െതാഴിലാളിക�െട ��ംബ���് സ��ാ� സാ��ിക സഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ ;എ�ി�
എ� �കയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ാസംഘ��െട�ം അ�മി-ക�േ�ഷ�  സംഘ��െട�ം ഭീഷണി േപാലീസിെന അറിയി�ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ാെത ഇ�കാരം ര� ജീവ� അപഹരി�ാ� സാഹചര�ം ഒ��ിയ േപാലീസിെ�
വീ� പരിഗണി�് െകാ�െ��വ�െട ��ംബ���് അടിയ�രമായി സാ��ിക സഹായം
അ�വദി�േമാ?

അയി�� സദാശിവെ� ��ംബ�ിന് �രിതാശ�ാസം
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61. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹനാപകട�ി�  മരണെ�� �ശ� സംഗീത�നായ സംഗീതനാടക അ�ാദമി �ര�ാരം
േനടിയ അയി��  സദാശിവെ� ��ംബ�ിന് �രിതാശ�ാസം അ�വദി��തിന് നിേവദനം
ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത നിേവദന�ിേ�� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടി എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി ��ത നിേവദന�ിേ��  അ��ല നടപടി സ�ീകരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

അപകടമരണം സംഭവി�വ�െട ആ�ിത��� ധനസഹായം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം അപകടമരണം സംഭവി�വ�െട അ�ിത���
ധനസഹായം ലഭി��തിന് നാ�ിക നിേയാജകമ�ല�ി� നി�് എ� അേപ�ക� ലഭി�െവ�ം
അതി� എ� അേപ�ക��് ധനസഹായം അ�വദി�െവ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത അേപ�ക� തീ��ാ�ി ആെക എ� �ക അ�വദി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കണ�ക� ലഭ�മെ��ി� എേ�ാ� ലഭ�മാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ളള ധനസഹായം

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

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി� വ� േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം നാ�ിക
നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� അേപ�ക��് ധനസഹായം അ�വദി� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ� �ക�െട ആെക സഹായം ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കണ�ക� ലഭ�മെ��ി�, ��ത കണെ���് നട�ി എ��ം േവഗം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ിെട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം �ക

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം േദവി�ളം
നിേയാജക മ�ല�ി� എ� �ക അ�വദി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�വദി� �ക യഥാസമയം ജന���് ലഭി�ി�ി�ാെയ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ആയത് പരിഹരി�ാ�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്,  ഇെ��ി�
ആവശ�മായ നടപടി ഉട� സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

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

(എ) മ�ാ��ാട് മ�ല�ി�  �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം  2011-12,  2012-13

,2013-14, 2014-15 വ�ഷ�ളി� എ� �ക വീതം അ�വദി� എ� വ��മാ�േമാ?
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�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് എ� �കയാണ്
ഇേതവെര ലഭി�ി��ത്  ;  ഇേതവെര എ� �ക ധനസഹായമായി ന�കിയി��്  ;  ഇവ�െട ജി�
തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം അ�വദി�� ധനസഹായം അേപ�കന്
എ�ി��തിന് നിലവി�  എ� സംവിധാനമാണ് ഉ�ത്  ;  അ�ഖം ബാധി�് �റ�ിറ�ാ�
കഴിയാെത വീ�ി��ി� മാ�ം കഴി�� േരാഗിക��് ധനസഹായം േനരിെ��ി�ാ� എെ��ി�ം
മാ��ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  എ� മാ��െമ�് വ��മാ�േമാ  ;  ഇെ��ി�  ഇ�രം
േരാഗിക��് ധനസഹായം േനരിെ��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ധനസഹായം ക�ി�  എ�ാ�  താമസം േനരി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ  ;  കാലതാമസം
േനരി��തിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ  ;  ഇത് പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�� ചികി�ാ ധനസഹായ�ി�� കാലതാമസം

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�� ചികി�ാ ധനസഹായമായി അ�വദി�ിരി�� �ക
ലഭി�ാ� ഏെറ കാലതാമസം ഉ�ാ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ചികി�ാ ധനസഹായ�ിനായി,  റിേ�ാ��് യഥാസമയം �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസിേല�് അയ�
െകാ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െട േപരി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

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

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ചികി�ാ സഹായ�ിനായി അ�വദി� �ക
വിതരണം നട��തി� കാലതാമസം േനരി��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി� അതി��
കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിെല  ,ഏത് മാസം വെര�� അേപ�ക��ാണ് ധനസഹായം വിതരണം
നട�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ; താ��് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� അേപ� ന�കി ധനസഹായം കി��തിന് ഇ�് േനരി��
കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) താെഴ പറ�� അേപ�ക��് ധനസഹായം ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ  ;  ��ത
അേപ�കളി� ധനസഹായം അ�വദി�ി���ി� ആയതിെ� ജി.ഒ.�െട േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) �ീമതി അ�ിണി, DRF No. 32887/2015dtd1/6/2015 �ീമതി ത��, ����രയി�, േകാ�യം,
രാമ���ി െക.പി,  പടി�ാെറ െപ��ാന�്,  േകാ�യം,  മാത� പി.െക.,  �ളി�യി�, മരേ�ാലി,
േകാ�യം, ഉദയ�� ക����ി, േകാ�യം ഷജീവ്,െനടിയ��് െമ�� dtd 26.11.2014 Pt.No.

52941/CM/2015,േജാസ്,  കടവി�ായി�, മ�ാ�  �ഴിേ�ാ�, ക����ി ത���,

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

17 of 104 Saturday 21 November 2015 06:48 PM



അനി�ാന�്,  അ���ിമംഗലം,  ക����ി  DRF  No.  14390/DRF/2013  dtd.  08.05.2013,

മണിയ�, െകാ��ി�, കാ�ാ�ാ�്,  ക����ി,  േകാ�യം രവി.�.എ�.,  �ള�ളം,  േകാ�യം,
ചാേ�ാ,  െത�ംകാ�ി�  DRF  No.  6332/CM/2015  dtd.  12.02.2015  കൗസല� ഇലയാനി
േതാ��ി� വീട്  DRF No.  58359/CM/14dtd.  03.12.2014,  ദാസ�, അനീഷ് ഭവ�, ��ി�ാല,

മാ�ാ�  ക����ി  DRF  No.  29970/CM/14/dtd  30.06.2014,  മണി,  താ�ി��  വീട്,
പകേലാമ�ം DRF No. 15177/CM/14 dtd 13.03.2014, പി.ഡി.ബാ� കലയ�ാനംവീട്, പകേലാമ�ം
DRF No. 15177/CM/14 dtd. 13.03.2014 എ�സ�ാേജാസ്, െതെ�മാളിേയ��, ��ചിറ, �സി
എം.�ി,  �ഴിേ�ാ�, ക����ി,  േകാ�യം.  ഇവ�െട �രിതാശ�ാസ നിധി �ക അ�വദി�തിെ�
ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  ഇവ��് സഹായം ലഭ�മാ�ിയി�ി�ാെയ�ി�  കാരണം
വ��മാ�ാേമാ ?

�രിതാശ�ാസനിധിയിൽ നി�ം �ക അ�വദി��തി�� അേപ�

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

(എ) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല ബസിലി� പ�ി�് സമീപം പാേറട�് വീ�ി� ശാരി ആ�ണി
ടി ��ി�െട അ��െട മരണെ� �ട��് �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം �ക അ�വദി�്
കി��തിനാ യി 18.05.2015 ന് സമ��ി� അേപ�യി� (No.4337/VIP/CM/2015) സ�ീകരി�ി��
നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

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

െപാ�കടം

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

(എ) നിലവി�� സ��ാരിെ� െപാ�കടം എ�യാണ്; ഇവയി� 2016-17 �ത� 2020-21 വെര ഓേരാ
വ�ഷ�ം തിരി�ടേ��വ, പലിശ സഹിതം എ� േകാടി �പ വീതം വ�ം; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2015-16 കാലയളവി� എ� േകാടി �പ�െട കടം എ�േ��തായി വ�െമ�് കണ�ാ��; കടം
എ��ാ��, േക� ഗവ�െമ�് നി�യി� പരിധി എ�യാണ്?

ബ�ജ�ിെല നട�ിലാ�ാ� പ�തിക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര അവതരി�ി� ഓേരാ ബ�ജ�ി�ം
�ഖ�ാപി�െ�� പ�തികളി� ഇനി�ം നട�ിലാ�ാെത അവേശഷി�� പ�തിക� ഏെത�ാം എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നാളി�വെര നട�ിലാ�ിയി�ി�ാ� ബ�ജ�് നി�േ�ശ�� ഏെത�ാം എ�് വ�ഷം തിരി�� ലി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണം സംബ�ി� െചലവ്

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

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണ�ി�ം െപ�ഷ�  പരി�രണ�ി�ം �ടി ത�ാ�ി�
വ�� അധികെചലവ് എ�യായിരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് അ��ാപക�, േഡാ��മാ�  എ�ിനീയ�മാ�  ഉ�െ�െട െമാ�ം സ��ാ�
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ജീവന�ാ� എ�; െപ�ഷ� വാ�ിെ�ാ�ിരി��വ� െമാ�ം എ�;

(സി) ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം പരി�രി�ത�സരി�് ന���തിന് അധികമായി േവ�ിവ�� �ക�െട എ�
ശതമാനം �ക ബ�ജ�ി� അധികമായി വകയി��ിയി��്;

(ഡി) 2014-15  2015-16  എ�ീ വ�ഷ�ി�  ശ�ളം,  െപ�ഷ�  പരി�രണ�ി�േവ�ി ബ�ജ�ി�
അധികമായി വകയി��െ��ി�� �ക എ� േകാടി വീതമായി��; അതിേ�ാ� ഏത് അ�ൗ�ി�
കിട��്; എ� �ക��്?

ഫയ�േ�ഷന് ആ�ിവികസന ഫ�ി� നി�് �ക

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

(എ) ആ�ിവികസന ഫ�ി�  നി�ം ഫയ�  േ�ഷ�ക��് ഉപകരണ��ം മ�ം വാ��തിനായി
എം.എ�.എ മാ� സമ��ി� അേപ�ക��് അ�മതി ന�കാെത ധനകാര� വ��് തിരി�യ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) തട���  നീ�ി,  ഫയ�േ�ഷ�ക��് ആ�ിവികസന ഫ�ി�  നി�ം ഉപകരണ
സൗകര��ളട��� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് അ�മതി ന��വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ചാല�ടി ഫയ�േ�ഷന് ഉപകരണ��  വാ��തട��� വികസന �വ��ന���്
ആ�ിവികസന ഫ�ി�  നി�് �ക അ�വദി��തിനായി സമ��ി�ി�� അേപ�യി�േമ�
അടിയ�ിര അ�മതി ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ധന ഉ�രവാദിത� നിയമം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  െകാ�വ� ധന ഉ�രവാദിത� നിയമ�ി�  നി��ഷി� �കാര�� ല����
ൈകവരി�വാ� സാധി�ി�േ�ാ; ല���ം നാളി�വെര�� േന��ം സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം കാര��ളിലാണ് ല���ിെല�ാ� കഴിയാെത േപായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതിെയ സംബ�ി�് ധവള പ�ം �റ�ിറ�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

എം.എ�.എ. �െട ആ�ി വികസന ഫ�് 

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

(എ) എം.എ�.എ. �െട നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി� നി�ം 2016-17 വ�ഷെ� 5

േകാടി �പ�െട ���ിക��് ഭരണാ�മതി എ��ത� െകാ�� �ട�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ�കൾ േനരേ� സമ��ി�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

േകരള സം�ാന സംരംഭക മിഷ�

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

(എ) േകരള സം�ാന സംരംഭക മിഷെ� കീഴി�  ഇ�വെരയായി എ� സംരംഭ��  ആരംഭി�ി��്;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വെര എ� േപ��ാണ് ഇതിെ� ആ��ല���  കി�ിയി��ത്;  ഇതിനായി െചലവഴി� �പ
എ�തയാണ്; ജി� തിരി�� വിശദാംശം ന�കാേമാ;
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(സി) സംരംഭക��് നിലവി� എെ��ാം പരിശീലന�� ന�കിവ�� ; ഓേരാ സംരംഭ�ി�ം എ� �പ
വീതമാണ് സഹായം ന���ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ല ആ�ി വികസന പ�തി

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

(എ) മ�ല ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി അ�ല�ഴ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം
���ിക��ാണ് ധനകാര�വ��് ഇ�വെര അംഗീകാരം ന�കിയി��ത് ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ി അ�ല�ഴ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ികളാണ് ധനകാര�
വ��ിെ� പരിഗണനയി� ഉ�െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തി �കാര�� ���ിക��് ധനകാര�വ��ിെ� അംഗീകാരം ലഭി��തി��
കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ആ�ി വികസന പ�തി

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

(എ) സം�ാന�് ആ�ി വികസന പ�തി �ഖ�ാപി�തി�േശഷം ഇതിനകം എ� േകാടി �പ
െചലവഴി�ി�െ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�വദി� ഫ�് �കാരം ���മാ�ം ഭരണാ�മതി ന�കിയ എ� നിേയാജക മ�ല�ളാണ്
സം�ാന�ളളത്; അവ ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഫ�് തീെര െചലവഴി�ാ� ഏെത�ി�ം നിേയാജക മ�ലം ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�
ഏെതാെ�െയാണ� വ��മാ�േമാ?

ശ�ള പരി�രണം

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

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണം എ�േ��് നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
(ബി) ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷ� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷെ�റ കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

ശ�ള പരി�രണം

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

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണം െകാ��ാ�� അധിക ബാധ�ത നിറേവ��തിനായി
2015-16  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  വിവിധ വ��ക�െട ശ�ള ശീ�ഷക�ളിലായി അധികമായി
വകയി��െ�� �ക എ�യായി��; ഇതിനായി എ� �ക പി�വലി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ശ�ള പരി�രണം െകാ��ാ�� അധിക ബാധ�ത നിറേവ��തിേല�്  2016-17  സാ��ിക
വ�ഷ�ിൽ ആവശ�മായ െമാ�ം �ക എ�യായിരി�ം; അതി� എ� �ക 2016-17 സാ��ിക
വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� ഉ�െ��േ����്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 1-3-14  �ത� ��കാല �ാബല�ം ന���തിനാ� നട� വ�ഷം ഇതിേല�് വകയി��ിയ �ക
എ�യായി��;

സ�ിത കടം
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82. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  േക� സ��ാ�  സം�ാന�ിന് നി�യി�് ന�കിയി��
വാ�ാ പരിധി എ� േകാടി �പയാണ് ;

(ബി) ആയ��കാരം 2015 നവംബ� 25 വെര എ� േകാടി വാ�െയ�� ; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) 2015-16 സാ��ിക വ�ഷ�ി� നവംബ� 25 വെര റിസ�വ് ബാ�ിെ� ഭരണാ�മതിേയാ� �ടി
എ� �ക കട��ം വഴി സമാഹരി�  ;  ഈ നട�് വ�ഷം ഇനി ഇ�ര�ി� എ� േകാടി �പ
സമാഹരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ; വ��മാ�ാേമാ ?

(ഡി) നിലിവി�  സം�ാന�ിെ� സ�ിത കടം എ�  ;  2016  മാ��്  31  ആ�േ�ാ�  ഇത്
എ�യാ�െമ�ാണ് ക���ത് ;

(ഇ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� സ�ിതകടം എ�യായി�� ; വ��മാ�ാേമാ ?

ചര�് േസവന നി�തി നട�ാ��

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

(എ) ചര�് േസവന നി�തി നട�ാ��ത് സം�ാന�് ഏെത�ാം േമഖലകളി�  �തി�ലമായി
ബാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ണേദാഷഫല�� സംബ�ി� വിലയി���ക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉപേഭാ� സം�ാനെമ� നിലയി�  ജി.എസ്.ടി സം�ാന�ിന്
�ണകരമാ��െത�െനെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േക� ഗവ�െമ�് അയ�ത� േമാഡ�  നിയമനി�േ�ശം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  വിശദമാ�േമാ;

എെ��ാം നിലയി�� േഭദഗതികേളാ��ടിയാണ് സം�ാന സ��ാ�  നിയമം െകാ�വരാ�
ഉേ�ശി��ത്?

റവന� ക�ി �ാ�്

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

(എ) റവന� ക�ി �ാ�് ലഭി��തിേല�് പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷ�  നി�േ�ശി� വ�വ�ക�
എെ��ാമായി�� ; അതി� ഏെത�ാം സ��ാ� പാലി�ക��ായി ;

(ബി) റവന� ക�ി �ാ�് ധനകാര� ക�ീഷ� അവാ�ഡ് െച� �കാരം ലഭി�ാന�ഹത��ായി�� �ക
എ�; 2015 - 16 ന് എ�യായി�� അ�ഹത��ായി��ത്; ലഭി�ത് എ� ;

(സി) അതിെ� ഭാഗമായി റവന� ക�ിയി� എ� �റവ് വ�ക��ായി ; 2015 -16 � റവന� ക�ി എ�
േകാടി ആയിരി�െമ�ാണ് ബ�ജ�ി� കണ�ാ�ിയി��ത് ; അത് എ�യായിതീ��ി��് ?

റവന� ക�ി �റ�ാ� നടപടിക�

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

(എ) റവന� ക�ി �റ�്െകാ�് വരാ� ഈ സ��ാ� നട�ാ�ിയ ഫല�ദമായ ഏെത�ി�ം നടപടിക�
ഉേ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ��വ�ഷം റവന� ക�ി എ�യായി��; അതിേ�ാ� എ�;

(സി) റവന� ക�ി �ജ��ിെല�ി�െമ�് �ഖ�ാപി�െ�� വ�ഷം ഏതായി��;

(ഡി) ഈ സ��ാ� ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� ശതമാനം വീതം റവന� ക�ി �റ�് െകാ� വരിക��ായി?
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റവന� ക�ി നിക��തി�� നടപടി

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

(എ) പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷെ� അവാ�ഡ് �കാരം റവന� ക�ി നിക��തിന് ഏെത�ാം
വ�ഷ�ളിലായി എ� �ക വീതം സം�ാന�ിന് ലഭിേ����്; 2015-16 � ലഭി� �ക എ�;

(ബി) േക� നി�തികളി� നി�� വിഹിതം  32% �ി� നി�ം 42% മായി ഉയ��ിയതിെ� ഭാഗമായി
2015-16 � ലഭി� �ക എ�; 2015-16 � �� വ�ഷേ�തിെന�ാ� എ� �ക അധികം ലഭി�;

2016-17 � �തീ�ി��ത് എ� �കയാണ് ;
(സി) േക� ഗവ�െമ�് �ാ�് ഇ� എയിഡായി  2015-16 � ന�കിയത് എ� �കയാണ്;  2014-15

െന�ാ� എ� �ക ��ത� ലഭി�; 2016-17 � �തീ�ി�� �ക എ�;

(ഡി) 2015-16 � േക�ാവി�ത പ�തി സഹായമായി ലഭി� െമാ�ം �ക എ�; 2014-15 െന�ാ� എ�
�ക ��ത� ലഭി�; 2016-17 � �തീ�ി�� �ക എ�?

റവന� വ�മാനം

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

(എ) 2014-15 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ബ�ജ�് എ�ിേമ�് െച� േ��് ടാ�ം  ,  ഡ��ീ�ം ഇന�ി�
ഓേരാ മാസ�ം ലഭി� ലാ�് റവന�,  �ാ�് ആ�് രജിേ�ഷ�, േ��് എൈ�സ്,  െസയി�
ടാ�്ആ�് വാ�്,  ടാ�സ് ഓ� െവഹി�ി�, മ�് നി�തിക�ം ടാ�ക�ം എ�ീ ഇന�ിെല റവന�
വ�മാനം എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േമ��റ� നി�തിയിന�ിൽ  2015-16  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ഇ�വെര ഓേരാ മാസ�ം
ലഭി�ത് എ� �ക വീതമാനണ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ഏെത�ാം ഇന�ിലാണ് ഓേരാ മാസ�ം റവന� വ�മാനം പി�ി� വ�ഷ�ിേന�ാ�  �റവ്
ഉ�ായി��ത് ; വിശദമാ�ാേമാ?

നട�് വ�ഷെ� �ലധനെ�ലവ്

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

(എ) �ലധനെ�ലവ് നട�് വ�ഷം ഒേ�ാബ� 31 വെര എ�യായി��;  കഴി� സാ��ിക വ�ഷം
എ� �കയായി��; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒേ�ാബ�  31  വെര�� സാ�ഹ� േ�മ െപ�ഷ�  ഗഡ ു��  െകാ��് തീ��ി�േ�ാ;

ആയതിനായി എ�് �ക െചലവഴി�; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വില�യ�ം പിടി� നി���തിനായി വിപണിയി� ഇടെപ��തിന് 2015 ഒേ�ാബ� 31 വെര എ�
�ക െചലവഴി�;

(ഡി) 2015 ഒേ�ാബ� 31 വെര നി�തിയിന�ി� ഏ��ം ��ത� �ക സമാഹരി�വാ� കഴി� വ��്
ഏത്; എ� �ക സമാഹരി�; വ��മാ�ാേമാ?

പ�തി വിഹിത�ിെല �റവ്

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

(എ) നാലാം ധനകാര� ക�ീഷെ� റിേ�ാ��് അംഗീകരി�് ഉ�രവിറ�ിയതി� േശഷം �ട��യായി ഓേരാ
വ�ഷ�ം ഉ�രവ് നട�ിലാ�ാ� വിസ�തി�തി�ി�േ�ാ;എ�ി� അത് എ� െകാ�ായി��;
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(ബി) ഇ��ലം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് ഓേരാ വ�ഷ�ം അ�ഹതെ��ി�� �കയി� എ�
�റവ് വ�ി��്;

(സി) 2015-16 � േലാ�� േബാഡീസി� അ�ഹതെ�� �കയി� ഉ�ാ�� �റെവ�യായിരി�െമ�്
അറിയി�േമാ?

പ�തി/പ�തി ഇതര െചല�ക�

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

(എ) 2011-12 �ം അതിന് േശഷ�� സം�ാന ബ�ജ�കളി�ം പ�തി/പ�തി ഇതര െചല�ക��ായി
വകയി��ക�ം �ഷറിയി� നി�ം പി�വലി�െ��ക�ം െച� �കയി� ഏെത�ാം വ��ക�െട
�കയാണ് െചലവാകാെത �ഷറിയി� തെ� കിട��െത�് വിശദമാ�ാേമാ  ;  ഇ�കാരം �ഷറി
അ�ൗ�കളി�  തെ� നിേ�പി�െ�� െമാ�ം �ക എ�  ;  �ഷറിയി�  നി�ം പി�വലി�്
മേ�െത�ി�ം ബാ�കളി� നിേ�പി�െ�� �ക ഏെതാെ� ; െമാ�ം എ� ;

(ബി) 2011-12 �ത� 2015-16 വെര�� പ�തി െചല�കളി�ം പ�തി ഇതര െചല�കളി�ം അ�പത്
ശതമാന�ി� �റ� െപ�േഫാമ�സ് കാ�വ� വ��ക� ഏെതാെ�  ;  ഇ�ാര��ി� ഏ��ം
പിേ�ാ�ം നി���തായ വ��ക� ഏെതാെ� ; വിശദമാ�ാേമാ ;

ഉഴ�� മിനി സിവി� േ�ഷ� നി��ാണം

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

(എ) ഉഴ�� മിനി സിവി� േ�ഷ� നി��ാണ�ിന് ഉഴ�� സബ് �ഷറി�െട �ലം വി�് കി�ിയി�േ�ാ ;

�ഷറി നി��ാണ�ി�ം ഇതിേനാട�ബ�ി�� മിനി സിവി� േ�ഷ� നി��ാണ�ി�ം പി ഡ�
ഡി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) പി ഡ� ഡി ചീഫ് എ�ജിനീയ�െട ഓഫീസി�  2015/2471  ന�രി�  നിലവി�� ഫയ�
സ��ാരിേല�് അയ�ി�േ�ാ  ;  ഇ� സംബ�ി�് ഉ�ായി�� കാലതാമസം വ��മാ�ാേമാ  ;

��ത ഡി പി ആ� എ��ം േവഗം സ��ാരിേല�് അയ�് എ സ് ന���തിന് സത�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

കാ�ണ� േലാ�റി വഴി പിരി� കി�ിയ �ക

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

(എ) കാ�ണ� േലാ�റി വഴി നാളി�വെര എ� l�കയാണ് പിരി� കി�ിയി��ത്;
(ബി) എ� �ക േരാഗിക��ായി വിതരണം െച�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�ി�  നി��� സഹായം േരാഗിക��് ലഭ�മാ��തി�  നിയ�ണം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ?

കാ�ണ� ധനസഹായം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

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

(എ) എെതാെ� മാരക േരാഗ���ാണ് കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി�  നി�  ധനസഹായ ം
ലഭ�മാ��ത്;

(ബി) നിലവി� ന��� ര�് ല� ം �പ മാരക േരാഗ��െട ചികി��് മതിയാ�കയിെ��തിനാ�
�ക വ��ി�ി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

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

23 of 104 Saturday 21 November 2015 06:48 PM



കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് �കാര�� ചികി�സാ ധനസഹായം

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

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി�  നി�ം സ��ാരിെ� �ത�കാ�മതി വാ�ിയ ചികി�സാ
ധനസഹായ�ിനാ�� അേപ�കളി� മാസ�� പി�ി�ി�ം ധനസഹായം അ�വദി�ാ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െ�ഷ�� ഓ�ഡ� ന���ത് നിലവിൽ നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അവ �ന:പരിേശാധി��തി�ം എ��ം േവഗം ചികി�സാ ധനസഹായം അ�വദി�വാ�ം
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന ബ�ജ�ി� പ�തി െചല�ക��് വകയി��െ�� �ക

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര�� സം�ാന ബ�ജ�ി� പ�തി
െചല�ക��ം പ�തി ഇതര െചല�ക��ം ഓേരാ വ�ഷ�ം വകയി��െ�� �ക�േട�ം അതി�
�ഷറിയി� നി�ം പി�വലി�െ�� യഥാ�� െചല�ക�േട�ം �ക എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം ബ�ജ�ി�  വകയി��െ�� �ക�െട എ� ശതമാനം �ക
യഥാ���ി� പ�തിക��ായി പി�വലി�െ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; പി�വലി� �കയി�
ഇേ�ാ�ം വിവിധ അ�ൗ�കളിലായി �ഷറിയി� കിട�� �ക എ�?

സം�ാന ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണം

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

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണ നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ശ�ളപരി�രണം
നട�ിലാ��തിന് എെ��ി�ം തട���േ�ാ;

(ബി) ഏത് മാസം �ത� പരി�രി� ശ�ളം ജീവന�ാ��് ന��വാ� കഴി�ം എ�ാണ് �തീ�ി��ത്?

ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷ�

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ധനകാര� അഡീഷണ� െസ��റിയായി നിയമിതനായ �ീ.  െക..എം
എ�ഹാം,  വ�കിട ക�വ�ി ഫാ�റി ഉടമക�മായി �ഡാേലാചനയി� ഏ�െ��താ�ം അത് വഴി
ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷെ� ൈകവശ�� ഇ�പത് ലീഡ് ഫാ�റിക� തിരി�് ന�േക�ി
വ��ം സംബ�ി�് ആേ�പം ഉ�യി�െകാ�് ഐ.എ�.ടി.�.സി.  സം�ാന �സിഡ�്
�ീ.ആ�. ച�േശഖരെ� ��ാവന ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷന് അ�വദി� �ക ലഭ�മാ�ാ�തി�  �തിേഷധി�്
ഐ.എ�.ടി.�.സി.  �സിഡ�് �ടിയായ േകാ��േറഷ�  െചയ�മാ�  ആ�. ച�േശഖരന്
െസ�േ�റിയ�ിന് ��ി� നിരാഹാര സത�ാ�ഹം നട�ിയി��ായി��േവാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� ധനകാര� വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�് വകയി��ിയ �ക
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98. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�ായി  2005-06  �ത�  2014-15  വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം സം�ാന
ബ�ജ�കളി� വകയി��െ�� �ക എ� വീതമായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) 2007-08 �ത� 2011-12 വെര�� ബ�ജ�കളി� വകയി��െ�� െമാ�ം �ക എ�; 2014-15

സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� വകയി��ിയ �ക എ�യായി��;  2015-16 സാ��ിക
വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� വകയി��െ�� �ക എ�യായി��.;  2016-17 ബ�ജ�ി� എ� �ക
വകയി�േ��തായി��്; വിശദമ�ാേമാ?

ബാ�േകാഴ േക�ി� െചലവായ �ക

99. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േകാഴ േക�ിന് ��ീം േകാടതിയി�  �ാ�ീസ് െച�� �തി�� അഭിഭാഷകെര
നിേയാഗി�തിന് സം�ാന സ��ാരിെ� സ�ിത നിധിയി� നി�ം എ� �പ െചലവഴി�ി��്;

(ബി) ഇതിന് ധനകാര� വ��ിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത �ക ഏത് െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�ി� നി�ാണ് െചലവഴി�ി��ത് ;
(ഡി) സം�ാന സ��ാരിെ� ഏത് സാ��ിക ച��കാരമാണ് ��ത �ക വിനിേയാഗി�ത് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഈ കാര��ി� സാ��ിക നടപടി �മ�ിെ� ലംഘനം ഉ�ായി�േ�ാ ?

ബ�ജ�് പ�തിക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം അവതരി�ി�െ�� ബ�ജ�കളി�െട ��തായി
�ഖ�ാപി�െ�� െമാ�ം പ�തിക�  എ�യായി��;  അവയി�  ���മാ�ം നട�ിലാ�െ��വ
എ�;  ഭാഗികമായി മാ�ം നട�ിലാ�െ��വ എ�;  ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�ി�ം നട�ിലാ�ാ�
സാധി�ി�ി�ാ�വ എ�;  ഓേരാ വ�ഷ�ം നട�ിലാ�ാ�  സാധി�ാെത േപായവ എ�;

വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) എ�ാ ബ�ജ�കളി�ം �ടി�ളള െമാ�ം ബ�ജ�് എ�ിേമ�് �ക എ�;  ഇതി�  പ�തി
നട�ി�ക��ായി പി�വലി�െ�� �ക എ�;  പി�വലി�െ�� �കയി�  ഇേ�ാ�ം
വിനിേയാഗി�ാെത �ഷറി അ�ൗ�കളി�  കിട��വ െമാ�ം എ� േകാടി �പയാണ്;
വിശദമാ�േമാ ;

(സി) �ഖ�ാപിത പ�തിക�  നട�ിലാ��തി�  ഏ��ം പിേ�ാ�മായി�� വ��ക�
ഏെതാെ�യായി��?

െപ�ഷ� �ായം

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

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ�െട�ം അധ�ാപക�െട�ം െപ�ഷ� �ായം വ��ി�ി��തിന് സ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഏെതാെ� വിഭാഗ�ി��� സ��ാ�
ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� �ായമാണ് ഉയ��ിയി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ ?
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കർഷകേ�മം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം ക�ഷക�െട േ�മ�ിനാ�ം
വികസന�ിനാ�ം എ� േകാടി �പ വീതം ബ�ജ�ി�  വകയി��െ��ി��ായി��;  ഇതി�
ഓേരാ വ�ഷ�ം പി�വലി�െ�� യഥാ�� െചലവ് എ� േകാടി �പ വീതമായി��; അെ�ൗ��്
ജനറലിെ� കണ�ക�  �കാരം വിശദമാ�ാേമാ;  പി�വലി�െ�� �കയി�  ഇേ�ാ�ം വിവിധ
അ�ൗ�കളി� കിട�� �ക എ�?

സാ��ിക അ�ട�ം നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�്

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

(എ) സാ��ിക കാര��ി�  അ�ട�ം പാലി��തിെ� ഭാഗമായി ഈ സ��ാ�  എ�� ��ഖ
തീ�മാന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ രംഗ�് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�� മ�് പരിപാടിക� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) തീ�മാന�ളി�  ഏെത�ി�ം ��ണമാ�ം നട�ാ�ാ�  സാധ�മാ�ക��ാേയാ;  നട�ിലാ�ാ�
കഴി�വ ഏെത�ാം;  മ�ിമാ�െട എ��ി�  �റവ് വ��ക��ാേയാ;  എ.ഡി.ജി.പി.മാ�െട
ത�ികക� എ� �റ�; ഏെത�ാം പാഴ് െചല�ക� െവ�ി���ക��ായി?

ബ�ജ�ി� പ�തി/പ�തി ഇതര െചല�ക��് വകയി��െ�� �ക

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

(എ) 2011-12  �ത�  2015-16  വെര�� ഓേരാ വ�ഷ�ം ബ�ജ�ി�  പ�തി/പ�തി ഇതര
െചല�ക��് െമാ�ം വകയി��െ�� �ക�ം, അതി� അ�ൗ��് ജനറലിെ� കണ��കാരം
പി�വലി�െ�� യഥാ�� െചല�ം െമാ�ം എ�യാെണ�ം,  വകയി��െ�� �ക�െട എ�
ശതമാനം �ക യഥാ���ി� െചലവായി�െ��ം വിശദമാ�ാമാേമാ;

(ബി) 2011-12 �ത� 2015-16 വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���്, പ�തി�െട
എ� ശതമാനം വീതം നീ�ിെവ�ി��ായി��;  ഓേരാ വ�ഷ�ം നീ�ിെവ�െ�� �ക�െട എ�
ശതമാനം �ക യഥാ���ി�  പി�വലി�െ��ക��ായി��്;  അ�ൗ��് ജനറലിെ�
കണ�ക�െട അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� േമഖലയിെല �തിയ െപ�ഷ� �ീം

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

(എ) �തിയ െപ�ഷ� �ീം അ�സരി�് സ��ാ� േമഖലയി� വിവിധ വ��കളി� എ� ജീവന�ാരാണ്
സ��ാ� സ��ീസി� നിയമനം ലഭ�മായി�ളളത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ത�ികക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട വിഹിതമായി എ� �പയാണ് ഈ ഇന�ി� സ��ാരിന് ലഭി�ി�ളളത്; സ��ാ�
എ� �കയാണ് ഇ�വെര നിേ�പി�ി�ളളത്;  ഏത് ധനകാര� �ാപന�ിലാണ് നിേ�പം
നട�ിയത് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ െപ�ഷ�  �ീം ജീവന�ാ��് എ�േപ��് �ാ�  ന��  ന�കിയി�ളളത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?
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സ��ാ� ജീവന�ാ�

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

(എ) േകരള�ി�  അ��ാപക�ം േഡാ��മാ�ം ഉ�െ�െട ആെക എ�സ��ാ�  ജീവന�ാ��്;
2010-11സാ��ിക വ�ഷ�ി� സം�ാന�ിെ� റവന� വ�മാനം എ� േകാടിയായി��; ആ
വ�ഷം ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം ന���തിന് െചലവായി�� �ക എ�യായി��;

(ബി) 2014-15 സാ��ിക വ�ഷെ� സം�ാന�ിെ� ആെക റവന� വ�മാനം എ�യായി��; ആ
വ�ഷം ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി�ം െപ�ഷ�ം േവ�ി െചലവായി�� െമാ�ം �ക
എ�യായി��;

(സി) 2015-16  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  �തീ�ി�� െമാ�ം റവന� വ�മാനം എ�;  ജീവന�ാ��്
ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം ന���തിന് �തീ�ി� െചലവ് എ�;

(ഡി) കഴി� അ�് വ�ഷെ� റവന� വ�മാന�ം ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി�ം െപ�ഷ�ം െചലവാ��
�ക�ം സംബ�ി�് വിലയി��ി വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� കരാ�കാ�െട �ടി�ിക

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

(എ) സ��ാ�  കരാ�കാ�െട �ടി�ിക  2015  ഡിസംബറിനകം ��ണമാ�ം െകാ�� തീ��െമ�്
�ഖ�ാപി�ി��േവാ; എ�ി� �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�ക��ാേയാ; നിലവി�ളള െമാ�ം �ടി�ിക�െട
കണ�ക� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ധനകാര� ക�ീഷ�  അവാ�ഡ് �കാരം ഈ വ�ഷം സം�ാന�ിന് ��ത�  േക� സഹായം
കി�ിയി�ം,  കരാ�കാ�െട �ടി�ിക ��ണമാ�ം ന�കാതിരി��ത് എ�െകാ�ാണ് എ�
വ��മാ�ാേമാ?

ബ�ജ�ി� നി�േ�ശി� പ�തിക�ം പരിപാടിക�ം സംബ�ി� വിവര�ൾ

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

(എ) ഈ സ��ാ�  നിയമസഭയി�  അവതരി�ി� ബ�ജ�ക�  ഓേരാ�ിെല�ം നി�േ�ശ��
എ�വീതമായി��;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബ�ജ�ി�  നി�േ�ശി� പ�തിക�ം പരിപാടിക�ം ���മാ�ം അതാത് വ�ഷ�ി�
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) അതാത് വ�ഷ�ളി�  ���മാ�ം നട�ിലാ�വാ�  സാധി�ാ� ബ�ജ�് നി�േ�ശ��
എ�വീതമായി��; വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ ബ�ജ�് �സംഗ�ി�െട�ം �ഖ�ാപി� �തിയ പ�തിക�െട�ം പരിപാടിക�േട�ം
നട�ി�ിനാവശ�മായ �ക ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ിയി��ായി��േവാ;  ഓേരാ ബ�ജ�ി�ം
��തായി �ഖ�ാപി� നി�േ�ശ��  എ� േകാടി�േടതായി��;  അതിനായി ബ�ജ�ി�
ഉ�െ���ിയി�� �ക�െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട�ം  െ◌പ�ഷ�കാ�െട�ം എ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� ഖജനാവി� നി�ം ശ�ളം പ�� സ��ാ� ജീവന�ാ�
എ�യായി��;  ഇേ�ാ�  എ�േപ��്;  ഇതിനിടയി�  റി�യ�െമ�്/മരണം �ട�ിയവ വഴി
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സ��ീസി� നി�ം ഒഴിവാ�െ��വ� എ�; സ��ാ� നി��� െച� ത�ികക� എ�; ��തായി
��ി�െ�� ത�ികക�  എ�;  ��തായി ��ി�െ�� ത�ികകളി�  എയഡഡ് േമഖലയി�
എ�യായി��;

(ബി) സം�ാന�് സ��ീസി� നി�ം െപ�ഷ� പ�ി ഇേ�ാ�ം െപ�ഷ� വാ�ി�െകാ�ിരി��വ�
എ�?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട�ം അധ�ാപക�െട�ം ശ�ളപരി�രണം

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

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം അധ�ാപക�െട�ം ശ�ളപരി�രണം അവസാനമായി നട�ിയത്
എ�ാണ്;  എ� വ�ഷ�ിെലാരി�ലാണ് ശ�ള പരി�രണം നട�ിലാ��ത്  ;  അ��
ശ�ളപരി�രണം എ�ാണ് നട�ിലാേ��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട�ം അ��ാപക�െട�ം ശ�ള പരി�രണം

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

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം അ��ാപക�െട�ം ശ�ള പരി�രണം ഏത് തീയതി
അടി�ാനമാ�ിയാണ് നട�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല ശ�ള ക�ീഷ� സമ��ി� ശിപാ�ശക�െട അടി�ാന�ി� ശ�ളപരി�രണം എ�
�ത� നട�ാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട�ം അ��ാപക�െട�ം ശ�ളം അ�് വ�ഷ�ി�  ഒരി��  ���ി
നി�യി�ാ�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത രീതി �ട�േമാ?

ബ�ജ�ി� വകയി��െ�� �ക�� ഭരണാ�മതി

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

(എ) ബ�ജ�ി� വകയി��െ�� �ക�െട എ� ശതമാനം വെര ഭരണാ�മതി ന�കാം എ�് വ�വ�
െച�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ൪�ാ൪ അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ബ�ജ�ി� വകയി��ിയ �ക�െട പരിധി�
�കളി�  ഏെത�ി�ം ഭരണ വ��ക�  ഭരണാ�മതി ന�കിയി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഏെത�ാം വ൪ഷ�ളി� ഏെത�ാം വ��ക� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ി�  പരിധി�് �റ�് ഭരണാ�മതി ന�കിയ ഇന��െട
വിശദാംശ�� വ��് തിരി�് െവളിെ���േമാ?

െപാ�ഖജനാവിെല സാ��ിക�ിതി

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� െപാ� ഖജനാവി� പണം മി���ായി�േ�ാ  ; എ�ി�
എ� �പ മി���ായി�� എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) നിലവി� സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം എ� �പയാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം കട��ം �േഖന െപാ� വിപണിയി� നി�് സ��ാ� എ� �പ കടെമ�� എ�ം
എ� �പ കടെമ���തിനാണ് അ�മതി��ത് എ�ം വ��മാ�േമാ  ;  ഇതി�  എ� �പ
ഇതിനകം വാ�ിയി��് എ�ം അറിയി�േമാ ?
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സ��ാരിെ� കടബാ��ത

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

(എ) 2006  �ത�  2015  വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം സ��ാ�  എ� �ക വീതം കടെമ��െവ�്
െവളിെ���ാേമാ;  ��ത വ�ഷ�ളി�  ഏെത�ി�ം വ�ഷം പരിധിയി�  താെഴ സ��ാ�
കടെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം എ�െയ�ം സ��ാ�
വ�തി� േശഷം എ� �ക കടെമ��ി��് എ�ം ഇേ�ാ�  ആെക െപാ� കടം എ�െയ�ം
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) 2006 �ത� 2015 വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം കടബാ��ത�െട തിരി�ടവിനായി �തി വ�ഷം എ� �ക
വീതം െചലവഴി��െ��ം ഇതി� പലിശ ഇന�ി�ം �ത� ഇന�ി�ം എ� �ക വീതെമ�ം
െവളിെ���േമാ?

ബ�ജ�കളി� �ഖ�ാപി� �തിയ പ�തിക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ബ�ജ�കളി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം ��തായി �ഖ�ാപി�
പ�തിക�െട എ��ം ഓേരാ വ�ഷ�ം യഥാ���ി�  നട�ിലാ�ാ�  കഴി� പ�തിക�െട
എ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ബ�ജ�ി�ം ��തായി �ഖ�ാപി� പ�തിക�  നട�ിലാ��തി�േവ�ി അതത് വ�ഷം
ബ�ജ�ി� വകയി��െ�� �ക എ� വീതമായി�� ; അതി� യഥാ���ി� പി�വലി�െ��
�ക ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� വീതമായി��;  അ�ൗ��് ജനറലിെ� കണ�ക�ം �ടി പരിഗണി�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ശ�ളക�ീഷ� റിേ�ാ��് നടപടിക�

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

(എ) 10-� ശ�ളക�ീഷ�  �ൈല  13-ന് സ��ാരിന് റിേ�ാ��് സമ��ി�തി�േശഷം സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�േവ�ി നി��മായ ക�ാബിന�് സ�ക�ി�ി േയാഗം എ� �ാവശ�ം �ടിയി�െ��്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ�ക�ി�ി�െട തീ�മാന�� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ബ�.  ധനകാര�വ��് മ�ി രാജിവ�തിെന�ട��് ക�ാബിന�് ക�ി�ി�െട �മതല ആ�െ��ി�ം
ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ആ��ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) 2014 �ൈല  1 �ത� �ടി�ിക ഉ�െ�െട�� സാ��ിക ആ��ല��� ജീവന�ാ��് ഉറ�്
വ��േമാ;

(എഫ്) 2014 �ൈല  1 �ത� �ാബല�ം ന�കി ശ�ളപരി�രണം ഏത് തീയതിയി� ഉ�രവാ�ം എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� െപാ�കട�ം �ഷറി നിേ�പ��ം

117.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം എ� േകാടിയായി��;

അത് 2016 മാ��് 31 ന് എ�യായി വ��ി�; 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം അവസാനി�േ�ാ�
െപാ�കടം എ�യായി വ��ി�ാ� സാധ�ത�ളളതായി കണ�ാ��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� ആെക എ� തവണ കടെമ��ക��ായി;
(സി) സ��ാ�  െകാ��് തീ��ാ�  ബാ�ി�� �ഷറി നിേ�പ��  എ� േകാടിയാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ  ;  �ഷറി തിരി� ന�േക�തായ െമാ�ം നിേ�പം എ� േകാടിയാണ്
വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� ആേളാഹരി കടം

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  സം�ാന�ിെ� ആേളാഹരി കടം എ�
�പയായി��; അതിേ�ാ� എ�യായി വ��ി�ി��് ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം എ�യായി��;

അതിേ�ാ� എ�യാണ്?

സം�ാന�ിെ� വ�മാന വ��നവ്

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

(എ) 2010-11  സാ��ിക വ�ഷെ� സം�ാന�ിെ� വ�മാനം ആെക എ� േകാടി ആയി��;

2015-16  വ�ഷ�ി�  അത് എ� േകാടിയായി വ��ി�െമ�ാണ് ക���ത്;  ബ�ജ�്
കണ�ക�  �കാരം വിശദമാ�ാേമാ;  2010-11  െ� വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനം വ�ധന
2015-16� ഉ�ാ�െമ�ം 2014-15� എ� ശതമാനം വ�ധന ഉ�ായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട�ം അധ�ാപക�െട�ം ശ�ള�ി�ം െപ�ഷ�മായി 2010-11 വ�ഷ�ി�
െചലവായി�� ആെക �ക എ�യാണ്; 2014-15� അത് എ�യായി വ�ധി�; 2010-11 െ� എ�
ശതമാനം വ�ധന  2014-15� ഉ�ായി;  2015-16  � 2010-11  െ�തിെന�ാ� എ� ശതമാനം
വ�ധന �തീ�ി��; ബ�ജ�് കണ�ക�െടയടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� ധന�ിതി

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

(എ) സം�ാനം ഇേ�ാ� കടെ�ണിയിലാേണാ;  സം�ാന�ിെ� ധന�ിതിെയ�റി�� യഥാ��
ചി�ം വിശദമാ�ാ�  ത�ാറാ�േമാ;  നിത�െചല�ക�  നി��ഹി�ാ�  േപാ�ം കഴിയാ�
അവ�യിേല�് സം�ാന�ിെ� ധന�ിതി എ�ിേ���ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� നാളി�വെര�� കാലയളവി�  സം�ാനം എ� േകാടി �പ�െട കടം
എ��ക��ായി; കടബാധ�തക� എ� േകാടിയി� നി�് എ� േകാടിയായി ഉയ�ക��ായി;

(സി) റവന� വരവി�  ഉ�ായ �റവിന് ��ഖമായ കാരണ��  എെ��ാമായി��;  റവന� െചലവ്
�റ��തിന് മ�ിമാ�െട എ�ം �റ����െ�െട�� എെ��ാം നടപടിക�
ൈകെ�ാ�ക��ായി;

(ഡി) പണം ��വ�യം െച�് റവന� ക�ി�ം ധനക�ി�ം വ��ി�ി�് അധിക ബാധ�ത ഉ�ാ�ക��ാേയാ
;വിശദമാ�േമാ?

േക�ാവി�ത പ�തിക�
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121.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �തിയതായി എ� േക�ാവി�ത പ�തിക�
േകരള�ിന് ലഭി�ി��്;  ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ലഭി�െത�ം ആയതിന് എ� �ക വീതം
ലഭി�െവ��� വിവരം ന��േമാ;

(ബി) 2015 നവംബ� 1 വെര ആയതിെ� എ�്െപ�ഡി�� േ��്െമ�് ന��േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േക�ാവി�ത പ�തിക�  നട�ിലാ��തി�  വീ�
വ�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�െകാ�്;

(ഡി) സമയബ�ിതമായി ��ത പ�തിക� ���ീകരി�വാ� കഴിയാെത വ�ി�� സാഹചര��ി�
�തിയ പ�തിക� േക�ം േകരള�ിന് നിേഷധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക�ിതി

122.േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീ.െക.െക.നാരായണ�
,, എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതിെയ�റി�് ധവളപ�ം �റെ��വി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� യഥാ�� സാ��ിക �ിതി വിശദമായി െവളിെ���േമാ ;

(സി) ശ�ള പരി�രണം വഴി��ാ�� �ടി�ിക,  കരാ�കാ��് ന�കാ�� �ടി�ിക,  മ��
വാ�ിയതി�ം സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�ക�  ന���തി�ം െന�് ഉ�െ�െട സംഭരി�
ഇന�ി��ളള �ടി�ിക,  തിരി�ട�ാ�� കടം,  എം.എ�.എ.മാ�െട �ാേദശിക വികസന നിധി,
ആ�ി വികസന ഫ�് �ട�ിയ ഏെത�ാം ഇന�ി�  എ� �ക വീതം ന��വാ�  നിലവി�
�ടി�ികയായി��് ; നിലവി� കടബാ��ത എ� ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) വികസന െചലവിെ� കാര��ി� സം�ാനം പിറകിലായിരിെ� സം�ാന�ിെ� ഇേ�ാഴെ�
സാ��ിക �ിതി സ�ി�ാവ�യിലായതിെ� കാരണം എ�ാണ്  ;  ധനകാര�മാേനെ��ിെല
പാളി�ക�  എെ��ാമായി��  ;  നി�തി പിരിവിെല വീ�ക�ം െക�കാര��ത�ം റവന�
വ�മാനെ� എ�കാരം ബാധി�?

പാഠ��ക�� അ�ടി��തി�ം വിതരണം െച�െ���തി�ം ഉ�ായ വീ�

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

(എ) 2015-16  � �� ��ിക��് വിതരണം െചേ�� പാഠ��ക�� അ�ടി��തി�ം വിതരണം
െച�െ���തി�ം വീ� വ��ിയതിന് ധനകാര� വ��് കാരണ�ാരാെണ�ം ധനകാര� വ��ി�
ഫയ� പിടി�െവ�താണിതിെന�ാം കാരണമായി���െമ� വിമ�ശന�ി� ധനകാര� വ��ിെ�
നിലപാട് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ധനകാര� വ��ിെ� ഭാഗ�് നി�ം ഇ�ാര��ി��ായ ��തരമായ വീ� എ�ാെണ�ം
അതി��രവാദികൾ ആരാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ?

സം�ാന�ിെ�റ െമാ�ം ആഭ��രകടം

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

(എ) സം�ാന�ിെ�റ െമാ�ം ആഭ��രകടം എ�തയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ  ;  2015-16

സാ��ികവ�ഷ�ിെല കടെമ��ിെ�റ വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ ?
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13-� ധനകാര� ക�ീഷെ� ശിപാ�ശക�

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

(എ) 13-� ധനകാര� ക�ീഷ�  വിവിധ ഇന�ളിലായി സം�ാന�ിന് എ� �ക വീതം ശിപാ�ശ
െച�ി�� എ�് വിശദീകരി�േമാ ;

(ബി) 31.03.2015 വെര ക�ീഷെ� അവാ�ഡ് �കാരം സം�ാന�ിന് വിവിധ ഇന�ളിലായി എ�
�ക വീതം ലഭ�മായി എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി െമ�െ����തി�ളള എെ��ി�ം ശിപാ�ശക�  13-�
ധനകാര� ക�ീഷ�  ന�കിയി��ായി��േവാ;  വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;  ഇ� സംബ�ി�്
ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്?

(ഡി) സാ��ിക അ�ട�ം പാലി���മായി ബ�െ���ി സം�ാന���് �േത�ക സാ��ിക
സഹായം എെ��ി�ം  13-� ധനകാര� ക�ീഷ� ശിപാ�ശ െച�ി��േവാ;  എ�ി� വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;  ഈ ഇന�ി�  സം�ാന�ിന് ലഭി� സാ��ിക സഹായം
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) 13-� ധനകാര� ക�ീഷ�  വിവിധ ഇന���ായി അ�വദി� �ാ�് ��വനാ�ം സ��ാ�
വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  വിനിേയാഗി�ാ� �കക�/പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�ം
ഇതി�ളള കാരണ�� എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

2014-15 സാ��ിക വ�ഷം ഇ�ന ,േറാഡ് ,വാഹന നി�തി ഇന�ളി� േക� സ��ാ� പിരിെ���
�ക

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

(എ) 2014-15 സാ��ിക വ�ഷം ഇ�ന ,േറാഡ് ,വാഹന നി�തി ഇന�ളി� േക� സ��ാരിേല�്
അട� �ക എ�െയ�ം ഇതി� സം�ാന�ിന് ലഭിേ�� വിഹിതം എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത നി�തിയിന�ളി� 2014-15 സാ��ികവ�ഷം േക�സ��ാ� സം�ാന�ിന് ന�കിയ
�ക എ�ത;

(സി) 2014-15 വ�ഷ�ി� സം�ാന സ��ാ� എ�ത �ക�െട നി�തി ഇളവ് ന�കി ; ഇതി�െട എ�ത
�ക�െട വ�മാന�റവ് ഉ�ാെയ� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പിരിെ��� നി�തി �കയി� എ� �ക സം�ാന സ��ാ� േറാഡ് വികസന�ിനാ�ം േറാഡ്
നിർ�ാണ�പ��ിക��ാ�ം െചലവാ�ി ; േക�സ��ാ� ഇതിേല�് എ�് �ക െചലവഴി� ?

2015-16 സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�്

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

(എ) 2015-16 സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� വിവിധ വ��ക��ായി എ�ത �ക അ�വദി�; വ��്
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നട� സാ��ിക വ�ഷെ� നാളി�വെര�� പ�തി െചലവ് വ��് അടി�ാന�ി�
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ വ��ി�ം വകയി��െ�� �ക�െട എ� ശതമാനം ഇ�വെര െചലവഴി�;

(ഡി) േക�ാവി�ത പ�തിക��ായി നട� സാ��ിക വ�ഷം ഇ�വെര ഓേരാ വ��ി�ം
വകയി��െ�� �ക എ�;  അതി�  ഇ�വെര െചലവായ �ക വ��് അടി�ാന�ി�
വ��മാ�ാേമാ?
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ഓേരാ വ�ഷ�ം നി�തി പിരിവി� വ� വ��ന

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം നി�തി പിരിവി� വ� വ��ന
വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വ�ഷ�ം നി�തിവ��ന �തീ�ി��ം യഥാ��ി� ലഭി��ം വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നി�തി വ��ന സ��ാ�  �തീ�ി��േപാെല ലഭി�ി� എ�ി�  ആയതിന് എെ��ാം
കാരണ�ളായി�� എ�ം വ��മാ�േമാ?

നി�തിയിന�ി� അട� �ക

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

(എ) 2005-2006-� വി�പന നി�തിയിന�ി� സൈ�േകാ എ� �കയാണ് സ��ാരിന് ന�കിയത്;
(ബി) 2010-11-  � എ� �ക നി�തിയിന�ി� അട�;  2012-13,  2014-2015,  2015-16-� വി�പന

നി�തിയിന�ി� അട� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ബി�് ന�കാെത നട�� വി�പനക�

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

(എ) നി�തി ബാധകമായ ഉ�പ���  വി�പന നട�� �ാപന��  ബി�ക�
ന�കാതിരി��തായി വാണിജ� വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ബി�് ന�കാെത നട�� വി�പനക�  െമാ�ം വി�പന�െട എ� ശതമാനം വ�െമ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ബി�ക� ഇ�ാെത വി�പന നട��ിെ��റ�ി�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ;  ഇെ��ി� കാരണ��
െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം വി�പന നട�ിയ എ� േക�ക� കഴി� അ�വ�ഷ�ിനിടയി� ഓേരാ വ�ഷ�ം
വാണിജ� നി�തി വ��് കെ��ക��ായി;  എ� േപ�  ��ത ���ിന് ശി�ി�െ��;

വിശദമാ�ാേമാ?

െപേ�ാ�-ഡീസ� വിലേയാെടാ��� അധിക െസസ്

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

(എ) െപേ�ാ�-ഡീസ� വിലേയാെടാ�ം സം�ാന സ��ാ� ഏെത�ാം ഇന�ി� എ� ശതമാനം �ക
സം�ാന�് ഈടാ�ി വ���്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡ്/െഹൗസിംഗ്/െസൗജന� മ�� വിതരണം �ട�ി ഏെത�ാം പ�തിക��്
േവ�ിയാണ്അധിക െസസ്,  െപേ�ാ�-ഡീസ�  ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം ഈടാ�ാ�  ഈ
സ��ാ�  തീ�മാനി�ത്;  ഏത് തീയതി �തലാണ് ഈ െസ�ക�  ഏ�െ���ി ഈടാ�ി
�ട�ിയത്;

(സി) സം�ാന സ��ാ� െപേ�ാ�-ഡീസ� വി��നയി� അധികമായി ഈടാ�� നി�തി,  െസസ്
എ�ീ ഇന�ി� 2011-12 �ത� ഇ�വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം അധികമായി ലഭി� റവന� വ�മാനം
എ� േകാടിയാണ്;

(ഡി) ഇ�കാരം പിരിെ��� �ക �ഖ�ാപിത പ�തിക��് വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ?
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എൈ�സി� നി�� റവന� വ�മാനം

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

(എ) അ�വദി� ബാ�ക�ം മദ�േഷാ�ക�ം എ�ാം �വ൪�ി�െകാ�ി�� ഘ��ി� സം�ാന�ിെ�
എൈ�സി� നി�� �തിമാസ ശരാശരി റവന� വ�മാനം എ� േകാടിയായി��;

(ബി) ബാ�ക�ം മദ�േഷാ�ക�ം അട���ിയതി�േശഷ�� ഏ��ം ഒ�വിലെ� �തിമാസ റവന� വ�മാനം
എ�;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എൈ�സി� നി�� സ��ാരിെ� റവന� വ�മാനം
എ� േകാടിയായി��;  2014-15� അത് എ� േകാടിയാണ്;  ഈ വ�ഷം ബ�ജ�ി� �തീ�ി�
വ�മാനം എ� േകാടി; ഇതിനകം ലഭി�ത് എ� ?

നി�തിയിന�ി� പിരിെ��� �ക

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

(എ) 2015-16 സാ��ിക വ�ഷം ഒ�േടാബ� 31 വെര നി�തിയിന�ി� പിരിെ��� �ക തരംതിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2015-16 സാ��ിക വ�ഷം എ� �കയാണ് നി�തിയിന�ി� പിരിെ���വാ� ഉേ�ശി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2015-16  സാ��ിക വ�ഷം േക� സ��ാ�  സം�ാന�ിന് നി�യി� ന�കിയി�ളള
വാ�ാപരിധി എ�; ആയ� �കാരം ഒേ�ാബ� 31 വെര എ� �ക വാ� എ��; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ��േ�ാ� സം�ാന�ിെ� സ�ിത കടം എ�യായി��;  അത്
ഇേ�ാ�  എ�യാണ്;  2016  മാ��്  31  ആ�േ�ാേഴ�ം സ�ിത കടം എ�യാ�െമ�ാണ്
ക���ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

ചി�ിക�നിക�െട തക��

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

(എ) 2011-12,  12-13  ,13-14,  14-15  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�ം  2015-16�  ഇേതവെര�ം
സം�ാന�് എ� ചി�ിക�നികളാണ് തക��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇവ ഏെത�ാം;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� നിേ�പം നട�ിയ എ� ആ�ക� കബളി�ി�െ��; ഇവ�െ��ാമായി എ� �കയാണ്
ന�െ��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

�ഷറി നിേ�പ��

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

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��, സഹകരണ �ാപന��, േകാ��േറഷ�ക�,
േബാ��ക�  എ�ിവയി�  നി�� സം�ാന �ഷറിയിെല നിേ�പ��  സംബ�ി� ഏ��ം
�തിയ േ��്െമ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� ശതമാനം പലിശ ന�കാെമ� വ�വ�യിലാണ് ��ത �ാപന�ളി�  നി�ം പണം
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏ��ം �തിയ കണ�ക�  �കാരം �ഷറി നിേ�പഇന�ി�  തിരിെക ന�േക�തായ ആെക
�ക�ം പലിശ�ം എ�തെയ�് വിശദമാ�േമാ;
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(ഡി) നാഷണ�  േസവിം�സ് �ീമി�  നി�ം സ��ാ�  സ�ീകരി� �കെയ സംബ�ി� കണ�ക�
െവളിെ���ാേമാ?

ഇ-�ഷറി പ�തി

136.�ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, പാേലാട് രവി
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ-�ഷറി പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

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

താ�രി� സ��ഷറി

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

(എ) �തിയ സ��ഷറി ആരംഭി��തിന് എെ��ാം മാനദ��ളാണ് നിലവി��ത്;
(ബി) ഗവ�െമ�് േകാേളജ്  ,  ഹാ�ബ�  എ�ിനിയറിംഗ് ഓഫീസ്,  ഉപജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസ്,

�നിസി�� ഓഫീസ്  ,  ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�, നിരവധി ��ക� ,  വിേ�ജ്-പ�ായ�് ഓഫീ�ക�
അട�ം നിരവധി �ാപന��  നിലനി��� താ�രി�  ഒ� സ��ഷറി ആരംഭി�ണെമ�
ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;��ത ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(സി) താ�രി� ഒ� സ��ഷറി �ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

അ�ൗ�കളി� നി�് വ�ാജമായി പണം പി�വലി��

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

(എ) മരണെ��വ�േട��െ�െട െപ�ഷ�  അ�ൗ�കളി�  നി�് �ട��യായി പണം
പി�വലി�െകാ�ി�� സംഭവം െകാ���� സ�് �ഷറിയി��ാ�ക��ാേയാ ;

(ബി) ഈ�ാര��ി� ഏത് നിലയി�� അേന�ഷണമാണ് നട��ത്; ���ാരായവ� ആെരാെ� ; എ�
തവണകളായി എ� �ക അനധി�തമായി പി�വലി�െ�� ;

(സി) ത�ി� നട�ിയവ�  ആെര�ി�ം ഇേ�ാ�  സ��ീസി�േ�ാ  ;  അവ�െ�തിെര സ�ീകരി� എ��
നടപടി വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) �ഷറികളി�  നി�് യഥാ�� അ�ൗ�് ഉടമക�  അറിയാെത�ം മരി�വ�െട േപരി�ം �ക
പി�വലി��ിെ��് സം�ാനെ� എ�ാ �ഷറികളി�ം ഉറ�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ?

കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�്

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

(എ) കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�് പ�തിയി��െ���ിയി�� സ�കാര� ആ�പ�ികളി�  നട��
ഏെതാെ� ചികി�ക��ാണ് പണം ലഭി��െത�് അ�പ�ി�െട േപ� സഹിതം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി�േ�ശി�െ��ി�� ആ�പ�ികളി�  സ��ാ�  നി�േ�ശി�ി�ി�ാ� ചികി�ക�  നട��
േരാഗിക��് ��ത ചികി�ാ െചലവ് ന�കാ�  എെ��ി�ം �േത�ക ഇളവ് ന���േ�ാ;
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വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ണ� പ�തി�കാരം സമാശ�ാസ ചികി�ാ സഹായമായി ഇേ�ാ�  അ�വദി��ത് എ�
�പയാണ്;  ചില �േത�ക സാഹചര��ളി�  അടിയ�ര ശ��ിയ േപാ�� ചികി�
നി�േ�ശി�െ��ി�� ആ�പ�ികളില�ാെത നട�ിയവ��് ��ത പ�തി �കാരം വളെര �റ�
�ക ലഭി�� സാഹചര��ി�  ��ത �ക വ��ി�ി�്  5,000  �പേയാ  10,000  �പേയാ
ആ�ിന�കാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) കാ�ണ� പ�തിയി� ചില ശ��ിയ�ം മ�ം ��ത� �ക െചലവഴിേ��ിവ�� സാഹചര��ി�
നിലവി� അ�വദി��  2ല�ം �പ വ��ി�ി�് പരമാവധി  4ല�ം �പ വെരയാ�ി ന�കാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ണ� പ�തി

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

(എ) കാ�ണ� പ�തി �കാരം ലഭി� അേപ�ക��് െകാ��് തീ��ാ�� സഹായ�ക എ�യാണ്;
എ� അേപ�കളി� ഇേ�ാ� തീ�മാനം എ��ാ� ബാ�ി��്;

(ബി) കാ�ണ� േലാ�റിയി�െട സമാഹരി� �കയി� അവേശഷി�� �ക എ�; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ണ� േലാ�റിയി�െട ജന�ളി�  നി�് സമാഹരി� �ക,  അ�ഹതെ��വ��് യഥാസമയം
ന�ാെത, ൈദനംദിന ആവശ����് �ഷറിയിേല�് മാ�ി ഉപേയാഗി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കാ�ണ� ചികി�ാ ധനസഹായ പ�തി

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം കാ�ണ� േലാ�റി�െട വി�് വരവി� നി�ം ഇ�വെര എ�് �ക
ലാഭമായി ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  കാ�ണ� ചികി�ാ ധനസഹായ പ�തിയിേല�് എ� അേപ�ക�
ലഭി�ി�� ; ഇതി� എ� േപ� ധനസഹായ�ിന് അ�ഹരാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം എ� േരാഗിക��് ��വ� ധനസഹായ�ം ലഭ�മാ�ിയി��്; ഇതിെ� ജി�
തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി �കാരം ആ��ല��ിന് അ�ഹത��ായി�ം ഇ�വെര ആ��ല�ം ലഭി�ാ� എ�
േരാഗിക� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കാ�ണ� േലാ�റി�െട കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ിേല�്
എ� േകാടി �പ േശഖരി�വാ� കഴി�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതി�നി�ം ചികി��ായി എ� േകാടി �പ എ� േപ��് ന�കി; ആയ��െ�െട വരവ് െചലവ്
കണ�ിെ� േ��്െമ�് ന��േമാ;

(സി) േകരള�ിെല ഏെത�ാം സ�കാര� ആ�പ�ിക��ാണ് കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ിെ�
അ�ഡിേ�ഷ� ഉ�ത്; ജി� തിരി�� വിവരം ന��േമാ?

കാ�ണ� ചികി�സാ പ�തി
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143.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ചികി�സാ പ�തി ആരംഭി�� �ത� േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� ഇ�വെര എ�
േപ��് ധനസഹായം അ�വദി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ധനസഹായം അ�വദി�െ��വ�െട േപ�വിവര�ം അ�വദി� �ക�ം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി

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

(എ) �� മാ�ിവ��  ശ��ിയ�് വിേധയരായ നി�ധനരായ േരാഗിക��് കാ�ണ� െബനവല�്
പ�തിയി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തിനായി സമ��ി� അേപ�കളി�, ശ��ിയ നട�ി
മാസ��  പി�ി�ി�ം സഹായം അ�വദി�ാ�� �ലം േരാഗിക���ായി�� ��ി��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� �ീ.  പി.�.  ഷാ�  ,�റ�ളം  (H),  േപാ� എ� േരാഗി�േട�ം  (15 -�
ന�� ക�ി�ി,  22 -� ന�� അജ�),  എം.എസ്.  നിഷാദ്,  മന�ള�ര�റ�ി� വീട്  ,  ചാല�ടി
എ� േരാഗി�േട�ം  (�ലായ്  2015)  അേപ�കളി�  കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി�  നി�ം
പരമാവധി ചികി�ാ ധനസഹായം അ�വദി��തിനായി സമ��ി� അേപ�കളി�  എ�
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  ധനസഹായം ഉട�  ലഭ�മാ�ാ�  അടിയ�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ണ� ഫ�ിേല�് സംഭാവന

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

(എ) െപാ�േമഖല,  േകാ��േറ�് �ാപന��െട സി.എസ്.ആ� ഫ�ി� നി�് കാ�ണ� ഫ�ിേല�്
സംഭാവന സ�ീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�വെര ഏെത�ാം �ാപന�ളി�  നി�് സഹായം േന�ക��ായി��്;  ഏെത�ാം
�ാപന�� ഇതിനകം സഹായം ന��ക��ായി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ണ� േലാ�റിയി� നി�� ചികി�ധനസഹായം

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

(എ) കാ�ണ� െബെനവല�് ഫ�ി�  നി�ം ഇ� വെര എ� േകാടി �പ�െട ചികി� സഹായം
ന�കിയി��്?

കാ�ണ�ചികി�ാ സഹായ പ�തി

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

(എ) കഴി� അ�് വ�ഷ�ി� ഓേരാ വ�ഷ�ം കാ�ണ� േലാ�റി ടി��ക�െട വി�വരവ് എ� �പ
വീതമാണ്;

(ബി) ഓേരാ വ�ഷ�ം വി�വരവിെ� എ� ശതമാനം �ക അ�ടി, പരസ�ം ഏജ�സി ക�ീഷ� �ട�ിയ
ഇന�ളിലായി െചലവാ�ക��ായി;  വി�വരവിെ� എ� ശതമാനം �ക കാ�ണ� ചികി�ാ
സഹായമായി ഓേരാ വ�ഷ�ം ന��ക��ായി;

(സി) േലാ�റി ടി��് വ�മാനം അ�ാെത സ��ാ�  ഖജനാവി�  നി�ം കാ�ണ� ചികി�ാ സഹായ
പ�തി�് ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക െചലവഴി�;

(ഡി) കാ�ണ�ചികി�ാ സഹായ പ�തി�കാരം നിലവി� െകാ��തീ��വാ� ബാ�ി�� �ക എ�;
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ഇതിേല�് ടി��് വി�നയി�െട ലഭി� എ� �ക ബാ�ി ഉ�് ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ചികി�ാ സഹായ�ി�� എ� അേപ�ക� നിലവി� ഉ�്;വിശദമാ�േമാ?

േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷനി� നി�ം എ�� േലാ�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷനി�
നി�ം േലാ� ഇന�ി� എ� േകാടി �പ ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� 25 ല�േമാ അതിന് �കളിേലാ ഉളള �ക വാ�യായി അ�വദി�െ��വ�േ�ാ;  എ�ി�
അവ�െട േപര് വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി�  വ�ൈടം െസ�ി�െമ�് �കാരം േലാ�ക�  അട� തീ��ി�േ�ാ;

ആെര�ാം എ� �ക വീതം അട�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േലാ� �ക തിരി�ടവി� വലിയ�ക �ടി�ിക വ� ഏെത�ി�ം വ��ിക�േ�ാ �ാപന��േ�ാ
��ത �ക ഇളവ് െച� ന�കിെ�ാ�് ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ആ�െ��ാം എ� �ക
വീതെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ബാർ േകാഴ േക�ിെല നിയേമാപേദശം

149.�ീ.സി.ദിവാകര�
,, െക.രാ�
,, ഇ.ച�േശഖര�
,, ���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�  േകാഴ േക�ി�  ��ീം േകാടതിയി�  സ�കാര� അഭിഭാഷകരി�  നി�ം നിയേമാപേദശം
േതടിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം അഭിഭാഷകരി�  നി�ം ആണ് നിയേമാപേദശം
േതടിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�രം നിയേമാപേദശം ആവശ�െ��െകാ�് നിയമ വ��ിെ�േയാ,  അഡ�േ��് ജനറലിെ�േയാ
�പാ�ശ ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) നിയേമാപേദശം ന�കിയ ��ീം േകാടതിയിെല സ�കാര� അഭിഭാഷക��് �തിഫലമായി എ� �ക
ന�കാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്; ഈ �ക ന���� സംബ�ി� വിജില�സ് �പാ�ശയിേ��
നിയമ വ��ം,  ആഭ��ര വ��ം,  ധനവ��ം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ ?

ബാ� േകാഴ േകസിെല നിയേമാപേദശ�ിന് െചലവായ �ക

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

(എ) ബാ� േകാഴ േകസി� സം�ാന സ��ാരിന് േവ�ി സം�ാന�ിന് �റ�് നി�് അഭിഭാഷകെര
െകാ� വ�് േകസ് നട��തി�ം നിയേമാപേദശം േത��തി�ം േവ�ി എ� �ക െചലവായി��്;
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന ബജ�ി�  ഏത് െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�ി�  ഉ�െ���ിയി�ളള �കയി�  നി�ാണ്
നി��ി� �ക ന�കിയി�ളളത്; അെ��ി� ന�കാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?
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ബാ� േകാഴേ�സ്

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

(എ) ബാ� േകാഴ�മായി ബ�െ��് േകരള ൈഹേ�ാടതിയി� വ� േക�ക� എ�;  അതി� ഓേരാ
േകസി�ം സ��ാരി�ം, വിജില�സ് വ��ി�ം േവ�ി ഹാജരായവ� ആെരാ�യാണ്;

(ബി) േക�ക�മായി ബ�െ��്ആെക എ�ത �പ െചലവായി;
(സി) വിജില�സ് െ�ഷ��  േകാടതി വിധിെ�തിെര വിജില�സ് ഡയറ��  ഫയ�  െച� േകസി�

ഹാജരാ��തിന് സീനിയ� അഡ�േ��് കപി� സിബലിെന വിളി�ത് ആരായി��;

(ഡി) ൈഹേ�ാടതിയി�  ഹാജരായി േകസ് വാദി�തിന് �ീ.  കപി�  സിബലിന് എ�് �ക
ന�േക�തായി��്;  മ�് അഡ�േ��മാ��് ന�േക�തായ �ക എ�;  ന�കിയത് എ�;

വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഗവ�െമ�ിെ� ഏത് തല�ി�  എ�� തീ�മാനമാന�കാരമാണ് �ീ.  കപി�  സിബ�
ൈഹേ�ാടതിയിെല േകസി� ഹാജരായത്?

�ാമ ന�ായാലയ�� �ാപി�ൽ

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

(എ) �ാമ ന�ായാലയ��  �ട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  എവിെടെയാെ�യാണ് �ട�ാ�
ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) �ാമ ന�ായാലയ��െട �വ��നം വ��മാ�േമാ;

സർ�ാർ അഭിഭാഷക�െട നിയമനം

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

(എ) സം�ാന�് സ��ാ� അഭിഭാഷക�െട നിയമന�ളി� �മേ�ട് നട�ി��തായ പരാതിക�
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� ഹ�ജി െെഹേ�ാടതിയി� സമ��ി�ി�േ�ാ  ; എ�ി� അതിെ�റ വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) സ��ാ�  അഭിഭാഷക�െട നിയമനം സംബ�ി�് ��ീംേകാടതി�െട�ം െെഹേ�ാടതി�െട�ം
മാ��നി�േ�ശ��  ലംഘി�െ��െവ�ം ജി�ാ ജ�ജിമാ�മായി ആേലാചി�ി�ിെ����
പരാതിക� ശരിയാേണാ ;

(ഡി) എ�ി� അ�െന സംഭവി�ാ��ായ സാഹചര��� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) ��ീംേകാടതി�െട�ം െെഹേ�ാടതി�െട�ം മാ�� നി�േ�ശ��  ലംഘി�് നിയമവി��മായി
നട�ിയ നിയമന�� റ�ാ�ി നിയമവിേധയമായി മാ�ം വീ�ം നിയമനടപടിക� സ�ീകരി�വാ�
സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ ?

സ��ാ� േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സ��ാ� വാദിയായി�ളള എ� േക�ക� വിവിധ
േകാടതികളി� വിധിയായി�െ��് വ��ക� തിരി�് വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� എ� േക�കളി� സ��ാ� ഭാഗം വിജയി�െവ�ം എ� േക�കളി� സ��ാ� ഭാഗം
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പരാജയെ��െവ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകാടതികളി� സ��ാ� അഭിഭാഷക� നി�ിത സമയ�ളി� ഹാജരാകാതിരി�ക�ം േക�ക�
നട�ി��തി�  �തിഭാഗ�ിന��ലമായ വിധം നടപടിക�  സ�ീകരി��തി�െട�ം സ��ാ�
ഭാഗം പരാജയെ���തായ വ�ാപകമായ പരാതിക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  സ��ാ�  അഭിഭാഷക�െട �വ��ന��ം ഉ�രവാദി���ം
��മ�താെണ�റ�വ��വാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

അഡ�േ��് ജനറ� വിളി�് േച�� േലാ ഒാഫീേസാ�ിെ� േയാഗം

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

(എ) ൈഹേ�ാടതിയി� നി��ായ വിമ�ശനെ� �ട��് െകാ�ി േബാ�ഗാ�ി പാലസി� അഡ�േ��്
ജനറ�  വിളി�് േച�� േലാ ഒാഫീേസ�ിെ� േയാഗ�ി�  ൈകെ�ാ� തീ�മാന��
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േയാഗ�ിെ� അംഗീകരി� മി��്സിെ� ഒ� പക��് സഭ�െട േമശ�റ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത േയാഗ�ി� പെ���് �ഖ�മ�ി ന�ിയ നി�േ�ശ�� എെ��ാമായി��;

(ഡി) എ.ജി.ഓഫീസിെ� െക�കാര��തെയ�റി�് അേന�ഷി�് ര�ാ��കം ചീഫ് െസ��റി റിേ�ാ��്
ന�ണെമ� േകാടതി നി�േ�ശം സംബ�ി�് ��ത േയാഗം ച�� െച�ക��ാേയാ;

ഇ�ാര��ി� ൈകെ�ാ� തീ�മാനം എ�ായി��?

ഭവന നി��ാണ പ�തി�് െചലവഴി� �ക

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

(എ) സം�ാന�് ആെക�� ഭവനരഹിത�  എ�യാെണ�ത് സംബ�ി� �ിതി വിവര�ണ�്
ലഭ�മാേണാ; എ�ി� ഭവനരഹിത�െട എ�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഭവന നി��ാണ േമഖലയി�  നട�ാ�ിയ
പ�തിക�  ഏെത�ാം  ;  ഓേരാ പ�തിയി�ം  2011-12,  12-13,  13-14,  14-15  വ�ഷ�ളി�
വകയി��ിയ �ക�ം െചലവഴി� �ക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി� വിവിധ പ�തികളി�ം ഏജ�സികളി�മായി എ� േപ�െട അേപ�ക� ഭവന
നി��ാണ സഹായ�ിനായി ലഭി� എ�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം എ�േപ��് ധനസഹായം ന�കി
എ�ം വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ?

ഭവന നി��ാണ പ�തിക�

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

(എ) 2015-16 വ�ഷ�ി� ഭവന നി��ാണ േമഖലയി� �ഖ�ാപി� പ�തിക� എെ��ാം;  ഇതിനായി
ബ�ജ�ി�  വകയി��ിയ �ക എ�;  എ� േപ��് ഭവന നി��ാണസഹായം ന�കാനാണ്
ല��മി�ിരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭവന വാ� തിരി�ട�ാ�  കഴിയാ� ദാരി�� േരഖ�് താെഴ��വ�െട കട ബാ��ത
ല�കരി��തിന് പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സാഫല�ം ഭവനപ�തി

158.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡ് �ഖാ�ിരം ചാ��� �ാമപ�ായ�് �േദശ�് നട�ിലാ��
സാഫല�ം ഭവനപ�തി �കാര�� �ാ�് നി��ാണ�ിന് ആെക വിനിേയാഗി�ത് എ�ത
�പയാെണ�ം ��ത പ�തി �കാരം വിഭാവനം െച� കാര���  എെ�ാെ�യാെണ�ം
അറിയി�േമാ;

(ബി) േമ�പ�തി ���ീകരി�േവാ;  എ�ി�  എ�ത �ണേഭാ�ാ���് താമസസൗകര�ം
ലഭ�മാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ  ;  േശഷി�� �ണേഭാ�ാ���് എ�േ��് താമസസൗകര�ം
ന��െമ�് അറിയി�േമാ ;

(സി) ��ത �ാ�ിെല താമസ�ാ��് �ടിെവ�ം, ശൗചാലയം, െെവദ�തി, ഖരമാലിന�സം�രണം എ�ീ
�ാഥമിക ആവശ��� ലഭ�മാ�വാ� നാളി�വെര െച� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ��ത ആവശ���  നിറേവ��തിേല�ായി എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ; തട��� ഉെ��ി� ആയത് എ�ാെണ�ം,  അവ എ�െന പരിഹരി�െമ�ം
അറിയി�േമാ?

ഹൗസിംഗ് പ�തി�്െസസ്

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

(എ) െപേ�ാ�-ഡീസ�  വിലേയാെടാ�ം സം�ാന സ��ാ�  ഹൗസിംഗ് പ�തി�് പണം
കെ���തിന് �േത�ക െസസ് പിരിെ����േ�ാ;

(ബി) എ� ശതമാനം �കയാണ് െസസ് ഇന�ി� ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�ം പിരിെ����ത്;  ഏത്
തീയതി �തലാണ് െസസ് പിരി� നട�ിയത്;  ഈ വ൪ഷം എ� �ക ഈ ഇന�ി�
�തീ�ി���്; ഇതിനകം ലഭി� �ക എ�;

(സി) െസസ് ഇന�ി� പിരി� കി�ിയ �കയി� നി�് ഏെത�ാം ഹൗസിംഗ് പ�തിക��് എ� �പ
വീതം പി�വലി�െ��ി��്; എ� േപ��് വീട് നി��ി�് ൈകമാ�ക��ായി; വിശദമാ�േമാ?

സൗജന�മായി വീട് െവ� െകാ��ൽ

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

(എ) സ��മായി �മി�� ഒ� ല�ം േപ��് സൗജന�മായി വീട് െവ� െകാ��െമ� �ഖ�മ�ി�െട
�ഖ�ാപനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിനായി അേപ� �ണി�ി��ായി��േവാ; എത് ഏജ�സി വഴിയാണ് പ�തി നട�ിലാ��ത്
; ലഭി� െമാ�ം അേപ�ക� എ� ; എ� േപ��് വീട് െവ�് ന��ക��ായി ; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഈ പ�തി�് മാ�മായി ബ�ജ�ി� വകയി��ിയ െമാ�ം �ക എ�  ; ഈ വ�ഷം എ� �ക
ഇതിനകം െചലവഴി� ;വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) സ�ാത��ദിനാേഘാഷ പരിപാടിയി�  പെ���െകാ�് �ഖ�മ�ി ഇ�കാരം ഒ� പ�തി
�ഖ�ാപി��തിന് ��പ് പ�തി ത�ാറാ�ക�ം പണം കെ��ക�ം െച�ി��ായി��േവാ;

മറി�് േനരെ� നട�ാ�ി വ�� പ�തിയായി��േവാ ��തായി �ഖ�ാപി�ത് ;വ��മാ�േമാ?

പാ��ിടം പ�തി

161.�ീ.പി.എ.മാധവ�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് എ�ാവ��ം പാ��ിടം ലഭി��തിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

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

പാവെ��വ�� േവ�ി�� പാ��ിട പ�തി

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

(എ) പാ��ിടമി�ാ� പാവെ��വ��് വീട് വ��തി�� പ�തി ��നി��ി  2015-16  സാ��ിക
വ�ഷെ� ബ�ജ�് വഴി െപേ�ാ�, ഡീസ�  എ�ിവ�െട േമ�  ഒ� ശതമാനം അധിക വി�ന
നി�തി ഏ�െ���ിയി��ായി��േവാ  ;  എ�ി�  ��ത ഇന�ി�  2015-16  വ�ഷ�ി�
ഇതിനകം ലഭി� െമാ�ം വ�മാനം എ� േകാടിയാണ് ;

(ബി) ഈ വ�മാനം ഉപേയാഗി�െകാ�്,  പാ��ിടം ഇ�ാ� എ� പാവെ��വ��് വീട് നി��ി�്
ന�കിയി��്  ;  ഇതിനാ�� പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയത് ഏത് തീയതിയിലായി��  ;

��ത പ�തി�ായി ധനകാര� വ��ി� നി�ം അ�വദി� െകാ�� �ക എ�  ; പി�വലി� �ക
എ� ?

േകരള ഹൗസിെല ബീഫ് പരിേശാധന

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

(എ) േകരളാ ഹൗസി�  ഡ�ഹി േപാലീസ് നട�ിയ ബീഫ് േവ� നിയമ വ�വ�കെള
െവ�വിളി��താെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര�ം േക�സ��ാരിെ�
��യി�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) െഷഡ�� 2(എ) വിഭാഗ�ി�ളള ക�കാലിക�െട മാംസം ഉേ�ാെയ�് പരിേശാധി�ാനാണ് േകരള
ഹൗസ് േകാ�ൗ�ി�  േനാ�ീസ് ന�കാെത ഡ�ഹി േപാലീസ് �േവശി�െത�്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നിേരാധി�ി�ളള ക�കാലിക�െട ഇറ�ി വി��� �ല�് �േവശി�ാ�ം പരിേശാധന നട�ി
പിടിെ���ാ�ം െവ�റിനറി ഓഫീസ��് മാ�മാണ് അധികാര�ളളെത�് േക�സ��ാരിെന
േബാധ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� േക�സ��ാ� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ധനകാര� വ��് മ�ി�െട രാജി

164.�ീ.എളമരം കരീം
,, പി.െക.��ദാസ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം സാഹചര��ളിലാണ് വ��് മ�ി�േടേയാ മ�പദവിയി�� ചീഫ് വി�ിെ�േയാ
രാജി��് �ഖ�മ�ി സ�ീകരി�ക; ഭരണഘടനാ വ�വ�ക�െട അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ധനകാര�മ�ി െക.എം.  മാണി�ം സ��ാ�  ചീഫ് വി�് േതാമസ് ഉ�ിയാട�ം ത��ാന��
രാജിവ�െകാ�് �ഖ�മ�ി�് ക�് ന�കിയത് ഏത് തീയതിയി� ഏത് സമയ�ായി��; ര�
ക�കളിേ��ം �ഖ�മ�ി ഉട�  തീ�മാനം എ��ക��ാേയാ;  ഓേരാ ക�ി�ം എ��
തീ�മാന�� വിശദമാ�ാേമാ;

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

42 of 104 Saturday 21 November 2015 06:48 PM



(സി) ധനകാര� വ��് മ�ി�െട രാജി കാര��ി� ഉട� തീ�മാനം എ��ത് എെ��ാം കാരണ��
െകാ�ായി��;  സ��ാ�  ചീഫ് വി�ിെ� രാജി ക�ി� ഉട� തീ�മാനം എ��ാതി��തിെ�
കാരണം എ�ായി��;

(ഡി) ധനകാര�-നിയമവ��് മ�ി എ� ഔേദ�ാഗിക പദവി ��പേയാഗം െച�െകാ�് മ�ി.  െക.  എം.
മാണി �വ��ി� എ� ��� േബാധ�ം �ഖ�മ�ി�് ഉ�ായി��േവാ; വിജില�സ് േകാടതി�െട�ം
ൈഹേ�ാടതി�െട�ം ഇ�ാര��ി�� വിധി ��ാവം �ഖ�മ�ി കണ�ിെല��ക��ാേയാ;

(ഇ) ധനകാര�മ�ി �ീ.  െക.  എം.  മാണി�െട രാജി �ഖ�മ�ി ആവശ�െ��തിെന �ട��ായി��േവാ;

ഈ ���ി� �.ഡി.എഫ് എ�� രാ�ീയ തീ�മാനം �ഖ�മ�ി പരിഗണി�ക��ാേയാ;

(എഫ്) േകാടതിക� �ട�  അേന�ഷണം �ഖ�ാപി�ിരിെ� രാജിവ�തി�േശഷം �ീ.  െക.  എം.  മാണിയി�
��� വിശ�ാസം േരഖെ���ിെ�ാ�് �ഖ�മ�ി നട�ിയ അ��ലമായ പരസ� ��ാവനക�
സ�ത�മായ വിജില�സ് അേന�ഷണെ� �തി�ലമായി ബാധി�ം എ� കാര�ം അറിയാേമാ?

െത��നായ ശല�ം

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

(എ) സം�ാന�് സാധാരണ�ാരായവ��് ജീവന് ഭീഷണി ഉയ��� െത��നാ�െള
െകാ��തിെനതിെര േക��ഗസംര�ണ േബാ�ഡ് സം�ാന ഗവ�െമ�റിന് എെ��ി�ം
��റിയി�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�  സം�ാന ജീവന�ാ��് േദാഷമായി ഭവി�� എെ��ാം നി�േ�ശ��െ��്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�സംബ�മായ സം�ാന ഗവ�െമ�റ് നയം ഉട� നട�ാ�േമാ ?

െത��നാ�ളി� നി�് ജന�െള സംര�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

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

(എ) ആ�മണകാരികളായ െത��നാ�െള ഉ�ലനം െച��തി�ം, മ��വെയ െഷ��� േഹാ�കളി�
പാ��ി��തി�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ആ�മണകാരികളായ െത��നാ�െള നശി�ി��ത് സംബ�ി� ബ�. ��ീംേകാടതി�െട വിധി
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ  ;  ഇ� സംബ�ി�് സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആ�മണകാരികളായ െത��നാ�ളി�  നി�് ജന�െള സംര�ി��തിന് സത�ര നടപടി
സ�ീകരി�വാൻ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���ം അ�ബ� വ��ക��ം നി�േ�ശം
ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മദ�വി�നേക��� ���തി�� മാനദ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� മദ�വി�ന േക���  ��ിയത് എെ��ി�ം മാനദ��ിെ�
അടി�ാന�ിലാേണാ;

(ബി) ആെണ�ി�  േദശീയ പാതേയാര�� വി�ന േക���  അവിെട നി�ം മാ�ണെമ��
ൈഹേ�ാടതി�െട നി�േ�ശം സം�ാന� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) കഴി� വ�ഷം എ� മദ� വി�നശാലകളാണ് േകരള�ി� ��ിയത്;
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(ഡി) വ�ഷം േതാ�ം 10% വി�ന േക��� ��െമ�് �ഖ�മ�ി �ഖ�ാപി�തിെ� അടി�ാന�ി� ഈ
വ�ഷം േകരള�ി� എ� വി�നേക��ളാണ് �േ��ിയി��ത്;

(ഇ) ഇതി�  എ� േക��ളാണ് ��ിയി��െത� വ��മാ�േമാ;  10%  വി�ന േക���
��ിയി�ിെ��ി� എ�ാണ് കാരണെമ� വ��മാ�േമാ?

ബാർ ൈലസൻസ് സംബ�ി� ഫയ�

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

(എ) 2014  മാ��്  26  ന് േച�� മ�ിസഭാ േയാഗ�ി�  ധനകാര�മ�ി ബാ�ക��് ൈലസ�സ്
ന���ത് സംബ�ി� നി��ായക വിവര��  അട�ിയ ഫയ�
ആവശ�െ��ക��ായി��േവാ;

(ബി) ഇ�കാരം വാ�ിയ ഫയ� മ�ി എ� ദിവസം ൈകവശം െവ�ക��ാെയ�ം ആയത് തിരിെക
ന�കിയത് ഏത് തീയതിയിലാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി ��ത ഫയ� വിജില�സ് എസ്.പി.  സ��ാരിേനാട്
ആവശ�െ��ക��ായി��േവാ;  അേന�ഷണ ഉേദ�ഗ�ന് ഫയ�  ന�കാതി��ി�െ��ി�
ആയതിെ� കാരണം െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഫയലിെ� (�സ�മായ ഭാഗ�ിെ�) ഒ� പക��് സഭ�െട േമശ�റ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

നീര െച��തിന് അ�മതി

169.�ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, എ.പി.അ����ി
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നീര െച��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേദശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് , വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇതിനായി ബ�െ�� ച��ളി� േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ ?

മദ�-മയ�മ��് വി�� ��ാ��് സ��ാ� സഹായം

170.�ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, െക.എം.ഷാജി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക�െട�ം നാ�കാ�െട�ം ��ാ�യി� സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി� മദ�മയ�മ��്
ഉപേഭാഗ�ിെനതിെര �തിേരാധം തീ��ക�ം ചില േകാളനിക�ം വാ��ക�ം മദ�വി��മാ�ക�ം
െച�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ ��ാ��് എൈ�സ്/േപാലീസ് വിഭാഗ�ളി�  നി�ം എെ�ാെ� േസവന��ം
സഹായ��ം ലഭ�മാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാരിെ� മദ�നയം വിജയി�ി�� കാര��ി�  ഇ�രം സാ�ഹ���ാ�ക��് എ�ാവിധ
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സഹായ�ം �ര��ം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സമ�മായ മദ�നയം നട�ാ�ാ� പ�തി

171.�ീ.വ��ല കഹാ�
,, പാേലാട് രവി
,, േതറ�ി� രാമ���
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സമ�മായ മദ�നയം നട�ാ�ാ� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

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

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്; വിശദമാ�േമാ?

എെെ�സ് വ��ിന് സ��മായി െക�ിടം

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

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി�  എെെ�സ് വ��ിന് സ��മായി െക�ിട��േ�ാ;  എ�ി�
എവിെടെയ�ാമാെണ�ം എ� �പ െചലവഴി�് എേ�ാ� നി��ി�താെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാസ�േകാഡ് ജി�യി�  വാടക െക�ിട�ി�  �വ��ി�� എെെ�സ് ഓഫീ�കളി�
ഏെത�ാമാണ്; ഈ െക�ിട���് ന��� മാസ വാടക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാസ�േകാട് ജി�യി� എെെ�സ് വ��ിന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി�ാ� ആേലാചന�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�

173.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� വക എ� ഔ�്ല�ക� നിലവി��്  ;  ഇതി� ഏ��ം
��ത� വി�വര�ളള വി�നേക�ം ഏെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� വഴി �തിമാസം സം�ാന�് എ� േകാടി �പ�െട വി�വരവാണ്
ഉളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ� നയം അ�സരി�് എ� ഔ�്െല�ക� നി��ലാ�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേദശമദ� ചി�റ വി�പന ശാലക�

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

(എ) ബീവേറജസ് േകാ��േറഷ�ം ക�സ�മ�െഫഡി�മായി ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ�
സം�ാന�് എ� വിേദശമദ� ചി�റ വി�പന ശാലക� ഉ�ായി��; നിലവിെല���്;

(ബി) തീ�മാനമ�സരി�് �തിവ�ഷം അട��േ��ത് എ� ശതമാനം വീതമായി��;  ഇതിനകം എ�
ശതമാനം അട���ി;  2014 ഒേ�ാബ� ര�ിന് ��ിയവ എ�;  2016 ഓേ�ാബ� ര�ിന് �േ��വ
എ�; അവ ഏെതാെ�;
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(സി) േദശീയപാതേയാര�് �വ��ി�� ചി�റ വിേദശമദ�വി�പന ശാലക� എ�;  അവയി� േക�
ഉപരിതല ഗതാഗത മ�ാലയ�ിെ� നി�േ�ശ�കാരം മാ�ിയവ എ�;

(ഡി) ചി�റ വി�പന ശാലക� ���തിനിടയി� ബീവേറജസ് േകാ��േറഷ� ��തായി ആരംഭി� െവയ�
ഹൗസ് ഏെതാെ�യാണ്;

(ഇ) ബാ�ക�ം ചി�റ വി�പന ശാലക�ം അട���ിയ�വഴി ആെക എ� േപ൪�് െതാഴി� ന�െ��?

വ�ാജമദ� നി��ാണം

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

(എ) വീ�ക��ക�ം �റ�മായി രഹസ�മായി ചാരായം വാ��തിനിടയി�  എെെ�സ് ഉേദ�ാഗ��
പിടി�ടിയ എ�ത േക�ക�  കഴി� അ�് വ�ഷ�ിനിടയി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം രജി��
െച�െ��ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) വ�ാജമദ� നി��ാണ�ം വിതരണ�ം �ിരി�് കട�ം ഇതര സം�ാന�ളി� നി�� മദ��ട�ം
�ട�ിയ ���ിന് എെെ�സ് അധികാരിക�  എ�� േക�ക�െട എ�ം കഴി� അ�്
വ�ഷ�ി� ഓേരാ വ�ഷ�ം എ�തയാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േ��് എൈ�സിെ� വ�മാനം

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

(എ) 2011-12  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ഓേരാ മാസ�ം േ��് എൈ�സി�  നി�� വ�മാനം
ഏെത�ാം ഇന�ി� എ� വീതമായി��;

(ബി) 2015-16 സാ��ിക വ�ഷ�ി� പി�ി� ഓേരാ മാസ�ം േ��് എൈ�സി� നി�� വ�മാനം
എെത�ാം ഇന�ി� എ� വീതമായി��?

സ��� മദ� നിേരാധനം

177.�ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�് വ�ഷ�ിനകം സം�ാന�് സ��� മദ� നിേരാധനം നട�ാ��തിന് എെ��ാം
ക��പ�തിക� ആവി�രി�ി��്;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം നിയമ നി��ാണ�� നട�ക��ായി;
(സി) ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇതിനായി സ�ീകരി�ി��ത്?

��നാ�ിെല എെെ�സ് വ��ിന് �ീഡ് േബാ�്

178.�ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��നാ�ിെല എെെ�സ് വ��ിന് �ീഡ് േബാ�് അ�വദി��തിന് സമ��ി� അേപ�യി� േമ�
എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കായ� �േദശ�ളിെല അനധി�ത മദ� നി��ാണ�ം ക�വട�ം തട��തിനായി ��ത �ീഡ്
േബാ�് അ�വദി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ാര�രയിെല എൈ�സ് േകാം��് നി��ാണം

179.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�രയി� എൈ�സ് േകാം��് നി��ാണ�ിന് ഫ�് അ�വദി�ത് എ�ായി�� എ�ം
എ� �ക അ�വദി�െവ�ം വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത നി��ാണം നട�ാതി��തിെ� കാരണ�� എ�ാെണ� വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത നി��ാണം നടേ�� �ലം സംബ�ി�് നിലവി�  സിവി�/�ിമിന�  േക�ക�
നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ആയവ�െട നിലവി�� �ിതി െവളിെ���േമാ?

തീരേദശ ക�ൽ ഗതാഗത പ�തി

180.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, ടി.എ�. �താപ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീരേദശ ക�� ഗതാഗത പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ ;

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

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി�െ�� വിശദമാ�േമാ ?

തവ�� മ�ല�ില�ി� �റ�ഖ വ��് �േഖന�� ���ിക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം തവ�� മ�ല�ി� �റ�ഖ വ��ിെ� ഏെത�ാം
���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�െത�ം ഓേരാ�ി�ം എ� �പ�� അ�മതിയാണ്
ലഭി�െത�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം �വ ൃ�ികളാണ് ���ീകരി�ത് എ�ം ഇനി ���ിയാ�ാ�� ���ിക�
ഏെത�ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ���ീകരി�ാ�� �വ ൃ�ിക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

വിഴി�ം പ�തി� േവ�ി അക�യ� െച� �മി

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

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�് േവ�ി െമാ�ം എ� ഏ�� �മി അക�യ� െച�ി��്; ഇതി� അദാനി
��ിന് ൈകമാ�ം െച�ത് എ� ഏ�റാണ്;
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(ബി) ഇ�െന േനാ�ിൈഫ െച� �മിയി�  ഇനി�ം അക�യ�  െച�ാ�� �മി എ�യാണ്;അവ�െട
സ�േ� ന��ക� ന�േമാ;

(സി) വില�് വാ�ാ� തീ�മാനി�വയി� ഏ��ം ഒ�വി� വാ�ിയ �മി ഏെത�ാം സ�േ� ന��കളി�
ഉ�താണ്; െസ�് ഒ�ിന് എ� �പ വില ന��ക��ായി;

(ഡി) �റ�ഖ പ�തി�് വാ�ിയ �മിയി� െസ�് ഒ�ിന് ഏ��ം ��ത� വില ന�േക�ി വ� �മി
ഏതാണ്; വില എ�യായി��; ��ടമ ആരായി��?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

183.�ീ.െക.�രളീധര�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി നട�ാ�ാ� എെ��ാം ക�� പ�തിക� ആ��ണം െച�ി��െത�്
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ക പ�തി നട�ാ�ാ� എെ��ാം േക� സഹായമാണ് ലഭിേ��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) പ�തി നട�ി�ി�� െട�ഡ� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

െപാ�ാനി വാണിജ� �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

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

(എ) െപാ�ാനി വാണിജ� �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം നി��ാണ ���ികളാണ് ഇ�വെര ���ിയാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിഴി�ം പ�തി�െട നി��ാണ ഉ�ഘാടനം

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

(എ) നി��ാണ ഉ�ഘാടന�ിന് ഒ��� സ��പ�തിയായ വിഴി�ം മദ�േപാ��് എെ��ാം
�തിസ�ികെള തരണം െച�ാണ് യാഥാ���മാ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നി�ിത കാലയളവി��ി�  ��ത �റ�ഖ�ിെ� �വ��നം ���ിയാ��തിന് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി

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

(എ) നി��ി� വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി �േദശ�് നി�ം െതാഴി�ം പാ��ിട�ം മ�
ജീവിതമാ����ം ഉേപ�ി�് ഒഴി�േപാേക�ി വ��വ��് ന�പരിഹാരം ന���ത്
സംബ�ി�ം അവ�െട �നരധിവാസം സംബ�ി�ം ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�െട
വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ി� പ�തി�െട കവാടമായി ക�തെ��� ��രി�ം പരിസര �േദശ�ളി��ളള ക�മര�ി�
േപായി മ�സ�ബ�നം നട�� െതാഴിലാളിക�െട കാര��ി�ം കടലി� ��ി പാറയി��ി� നി�ം
ചി�ി�ം,  ശം�ം,  ക�റാ�ം മ�ം േശഖരി�� െതാഴിലാളിക�െട കാര��ി�ം അവ ച�യി�
െകാ�േപായി വി��� �ീക�  ഉ�െ�െട�ളള െതാഴിലാളിക�െട കാര��ി�ം,  െച�കിട
ക�വട�ാ�െട�ം,  തല �മടായി നട�് ക�വടം നട��വ�െട കാര��ി�ം അവിെട
�വ��ി�� ��ംബ�ീക�െട കാര��ി�ം,  അല� െതാഴിലാളിക�െട കാര��ി�ം,
ക�ഷക�െട�ം ക�ഷക െതാഴിലാളിക�െട�ം കാര��ി�ം ഒ� സമ�മായ പാേ�ജിന് �പം
ന�കി �ഖ�ാപി�ാ� നാളി�വെര സ��ാരിന് കഴി�ി�ി� എ� വ�ത കണ�ിെല��് ഇത്
സംബ�ി�് ലഭി� പരാതിക�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പരാതികളിേ�� ഇതിനകം എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം ഇനി എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി� ം �റ�ഖ പ�തി

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

(എ) വിഴി� ം �റ�ഖ പ�തി�മായി ബ�െ��് മ��െ�ാഴിലാളിക��ളള ആശ� പരിഹരി��തിന്
മ��െ�ാഴിലാളി േമഖലയിെല സംഘടനാ �തിനിധിക�മായി �ഖ�മ�ി  19.8.2015 � നട�ിയ
ച��യി� എ�� തീ�മാന�� എെ��ാമായി��;

(ബി) എെത�ാം സംഘടനകെള േയാഗ�ിന് വിളി�ി��ായി��;  പെ���വ�  ആെരാെ�;  േയാഗ
തീ�മാന�� അട�� മിനി�്സിെ� പക��് സഭ�െട േമശ�റ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �നരധിവാസ ക��പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ; പ�തി െചലവ് വഹി��ത് സ��ാരാേണാ;

അദാനി�െട ക�നിയാേണാ;  ��ത ക�� പ�തി�്എ�് �കയാണ് െചലവ്
�തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േഫാ��് െകാ�ി േബാ�് �ര�ം

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

(എ) േഫാ��് െകാ�ി േബാ�് �ര��ിെ� കാരണ�� �റ�െകാ�വരാ�ം, ആവ��ി�ാതിരി�ാ�
ഫല�ദമായ നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�ം �ര�ം സംബ�ി�് �ഡീഷ�� അേന�ഷണം നട�ാ�
ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) �ര��ി�  മരണെ��വ�  എ�യാണ്;  സംഭവം സംബ�ി�് ഇതിനകം നട�ിയ
അേന�ഷണ�ി�െട �റ�വ� വിവര�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന��ായ േബാ��ര�െ��ട��� �ഡീഷ��  അേന�ഷണ ക�ീഷ�ക�
ഏെതാെ�യായി��;  ക�ീഷ�ക�െട �പാ�ശക�െട അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�ാ�  ബാ�ി
നി��� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; അവ നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?
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വിഴി� ം പ�തി�് െചലവഴി� �ക

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

(എ) വിഴി� ം പ�തി�മായി ബ�െ��് ഏെത�ാം കാര����ായി എ� �ക നാളി�വെര ഏെത�ാം
ഘ��ളിലായി െചലവഴി�ക��ായി��്;

(ബി) അദാനി�മായി�ളള കരാറിെ� അടി�ാന�ി� േക� -സം�ാന ഗവ�െമ�ക�, അദാനി ��്
എ�ിവ� ��ത പ�തി�് േവ�ി െചലവഴി�� �ക എ� വീതമാണ്;

(സി) പ�തി �േദശ��വ�െട �നരധിവാസ പാേ�ജിന് �തീ�ി�� െചലവ് എ�യാണ്;
(ഡി) അടി�ാന സൗകര� വികസനം, പ�തി െചലവ്, വയബിലി�ി ഗ�ാ�്, �നരധിവാസ പാേ�ജ് �ട�ി

വിഴി�ം പ�തി�ം അ�ബ����മായി െചലവഴി�� െമാ�ം �ക എ�;  അദാനി ��്
െചലവഴി�� �ക എ�;വിശദമാ�േമാ?

ത�േ�രി �റ�ഖ നവീകരണം

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

(എ) ത�േ�രി മ�� ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� നവീകരണ�ിനായി കഴി� ��് വ�ഷമായി
സമ��ി�ി�� നിേവദന��െട അടി�ാന�ി�  ��ത മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ�
നവീകരണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �റ�ഖ�ിന് േക� സ��ാരി�  നി�ം ഫ�് ലഭ�മാ��തിന് േവ�ി സമ��ി�
െ�ാേ�ാസലിന് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദമാ�േമാ;  ഇെ��ി�  അംഗീകാരം
ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെല മാലിന�ം നി��ാ��നം െച��തിന് ത�ാറാ�ിയ പ�തിക�
സംബ�ി� വിശദമായ വിവര�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �റ�ഖ�ി�  ��മായ �ടിെവ�ം എ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�
എ�റിയി�ാേമാ; 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം �റ�ഖ�ിെ� നവീകരണ പ�തി നട�ിലാ�േമാ?

വ�ാ�പാടം കെ��� �ാ��ഷി�്െമ�് െട�മിന�

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

(എ) െകാ�ി �റ�ഖ ��ിെ� �റിലധികം ഏ��  �മയി�  �ാപി�െ�� വ�ാ�പാടം കെ���
�ാ��ഷി�്െമ�് െട�മിന�  നിലവി�  േനരി�� �തിസ�ിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െകാ�ി�റ�ഖ ��് നാളി�വെര വ�ാ�പാടം പ�തി�് െചലവഴി� �ക എ�;

(സി) ��ത പ�തി ക�ിഷ� െച�തി�േശഷം കെ��� കയ�ി അയ��തി�െട ഇ�വെര �തീ�ി�
വ�മാനം എ� േകാടിയായി��; ലഭി�ത് എ�;

(ഡി) ��ജിംഗ് െചലവ് ഇ�ാലയളവി� എ�യായി��;

(ഇ) വ�ാ�പാടം പ�തി നിലവി�  വ��തി���്െകാ�ി �റ�ഖ��ായി�� െട�മിനലി�െട
സ��പി�ി�� വ�മാനം എ�; എ�േപ��് െതാഴി� ലഭ�മായി�� ?
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ൈവ�ം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് ���ിക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിം�മായി ബ�െ��്
ഏെത�ാം ���ികളാണ് ൈവ�ം നിേയാജക മ�ല�ി� ഏെ���ി��െത�ം ��ത ഓേരാ
�വ��ി�ായി എ� �ക വീതം വകയി��ിയി��് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് ഏെ��� ���ികളി�  ഏെതാെ�യാണ് ൈവ�ം നിേയാജക
മ�ല�ി�  ഇനി�ം ആരംഭി�ാനാകാ�െത�ം എ� കാരണ�ളാലാണ് അവ
�ട�ാ�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��മായി ബ�െ��് കഴി� അ�് വ�ഷ�ളി� ൈവ�ം നിേയാജക
മ�ല�ി� അ�വദി� �ക എ�െയ�് വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

മാരിൈടം േബാ�ഡ് �പീകരണം

193.�ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാരിൈടം േബാ�ഡ് �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ് ; വിശദമാ�േമാ;

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

പര�� നഗരസഭയി� െപാഴി�ര �ത� ല�ി�രം േതാ�വെര�� തീരേദശേറാഡ്

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

(എ) പര��  നഗരസഭയി�  െപാഴി�ര �ത�  ല�ി�രം േതാ� വെര�� തീരേദശേറാഡ്
നി��ി��തിേല�് വിവിധ പ�തികളി�  ഉ�െ���ി എ�ത �പ�െട ഭരണാ�മതി
ന�കിയി�െ��ം ആയത് എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ�റ അടി�ാന നി��ാണ �വ��ന�� ���ീകരി�വാ� കഴിയാതി��ത്
എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�നട� വ�� ടാറിംഗ് േജാലിക�െട �േരാഗതി�ം എ�േ�� പണി ���ീകരി�വാ�
കഴി�െമ�ം അറിയി�േമാ ;

(ഡി) ��ത േറാഡി� െപാഴി�റി�് ഗതാഗത േയാഗ�മ�ാതായി�ീ�� ഭാഗ�് േറാഡ് നി��ാണം
���ീകരി�വാ� എെ��ി�ം പ�തിക� ആ��ണം െച�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ��ത ഭാഗ�് െറ�േല�� കം �ി�ജ് �ാപി�വാ�� നി�േ�ശം പരിഗണി��േ�ാ; എ�ി�
�േരാഗതി അറിയി�േമാ?

അ��േഡഷ� ഓഫ് േകാ�� േറാഡ് പ�തി
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195.�ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം അ��േഡഷ� ഓഫ് േകാ�� േറാഡ് പ�തിയി�
ഉ�െ���ി ��നാ�ി� ഇ�വെര അ�വദി� േറാ�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�വദി� േറാ�കളി� ഏെത�ാം ���ികരി�െവ�ം ഏെത�ാം റ�ാ�ിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�വദി� വ��ക�  പല�ം കരാ�കാ�  ഏെ���ാ� സാഹചര��ി�  െട�ഡ�  എ�സ്
നട��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

അ���� ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�

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

(എ) അ����  ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെ� ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവിെല നി��ാണ �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ���� ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� നി��ാണ ���ീകരണ�ിനായി ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�
അ�വദി� �ക എ�യാെണ�ം ഇതി�  േക�സ��ാരിെ� വിഹിതം എ�യാെണ�ം
വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഹാ�ബറിെ� നി��ാണ�ിന് േനരി�ി�� തട���  നീ��തിന് ഈ സ��ാ�  എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി� ;

(ഡി) നി��ാണം അടിയ�രമായി ���ീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തീരേദശേറാ�ക�െട വികസനം

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�വ�തി�േശഷം നാ�ിക നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം
തീരേദശ േറാ�ക�െട വികസന�ിന് ഫ�് അ�വദി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േറാ�ക��് എ�ത �ക വീതം അ�വദി�ി�െ��ം ���ി ���ിയാ�ിയവ
ഏെത�ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) മ�ല�ിലാെക ഇൗയിന�ി� എ�ത േകാടി �പ അ�വദി�െവ�ം വിശദമാ�േമാ?

െപാ�ജലാശയ�� മ���ഷി�ായി ഉപേയാഗി��ത് സംബ�ി�്

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

(എ) േകരള�ിെല െപാ�ജലാശയ��  മ���ഷി�ായി പാ��ിന് ന���തിെനതിെര
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �ി�സി�� െസ��റി �റെ��വി� മാ��നി�േ�ശ�ളട�ിയ സ��ല�
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ല� 2013 െല ഉ�നാട� ഫിഷറീ�ം അക�ാക���ം ച����് എതിരാെണ� കാര��ം,
ഇത് ഉ�നാട�  മ���ഷി വികസനെ� േദാഷകരമായി ബാധി�െമ� കാര��ം സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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തീര�േദശ�ളിെല മ���ാമം

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

(എ) േകരള�ിെല തീര�േദശ�� ��മായ മ���ാമം േനരി�� എ� കാര�ം േബാധ�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) �� വ�ഷ�െള അേപ�ി�് ഇേ�ാ��ാ�� മ��ലഭ�ത�റവ് എെ��ാം കാരണ�ളാലാെണ�്
പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഏെത�ാം മ����െട ലഭ�തയിലാണ് �റ��ായി��തായി കാ��ത് ;
(ഡി) മ���ാമം വ�ം വ�ഷ�ളി� ��മായാ� തീരേമഖലയി� മ��െതാഴിലാളിക��് െതാഴി�

ഇ�ാതാ�ുേമാ  ;എ�കി�  ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ്
ൈകെ�ാ�ിരി��ത്;

(ഇ) അശാ�ീയ�ം പാരി�ിതിക സം�ലിതാവ�െയ തകിടം മറി�ാ���മായ മ��ബ�ന
രീതികളി�െട വ�ംകാല�ളി��ാകാ�� ഭീഷണികെള െച���തി�ം മ��ലഭ�ത
ഉറ�ാ��തി�ം മ��െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�  ന�ം ഇ�ാതാ��തി�ം
അയ�സം�ാന��മാേയാ േക�സ��ാ�മാേയാ േച��് വിശദമായ പഠന�� നട�കേയാ
പ�തിക� ത�ാറാ�കേയാ െച�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ?

മ�� സ��് വ��ി�ി��തി�� പ�തികൾ

200.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�� സ��് വ��ി�ി��തിനായി എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് ഈ സ��ാരിെ�
കാല�് ആരംഭി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ജല മ���ഷി ആരംഭി�ി�� ക�ഷക��് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് െച�വ��ത്;
(സി) ��ത പ�തി�ായി ഓേരാ ജി�യി�ം നട�ിലാ�ിയ പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

തീരേദശ േറാ�ക�െട നിർ�ാണം

201.�ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീരേദശ േറാ�ക� നി��ി�വാ� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

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

(സി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� എ��ി�െ�� വിശദമാ�േമാ ?

താ�� ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെ� നി��ാണം

202.�ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) താ�� ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെ� നി��ാണ���ിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി�െട എ� ശതമാനം ���ീകരി�ി�െ��ം എ� �ക അ�വദി�ി�െ��ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം ���ികളാണ് ഇനി�ം ���ീകരി�ാ�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ിക��് എ� �ക വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇതിന് േക� വിഹിതമായി എ� �ക വകയിരി�ിയി�െ��ം ��ത�  േക� വിഹിത ം
ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് െവളിെ���േമാ?

തവ�� മ�ല�ി� ഫിഷറീസ് വ��് �േഖന�� ���ിക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം തവ�� മ�ല�ി� ഫിഷറീസ് വ��് �േഖന
ഏെത�ി�ം ���ി�് ഭരണാ�മതി ന�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെത�ാം ���ിക��് എ� �പ വീതമാണ് ന�ിയി��ത് ;
(സി) ഇതി�  ഏെത�ാം ���ികളാണ് ���ികരി�ി��ത് എ�ം ഇനി ���ീകരി�ാ��

���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ���ീകരി�ാ�� ���ിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

കടലി� ന�ര�� �ാപി�് മ�സ�ം വള���

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

(എ) കടലി� ന�ര�� �ാപി�് അതി� മ�� ���െള നിേ�പി�് വള���തിന് നിലവി�
പ�തി ഉേ�ാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� തീര�ടലി�  ഇ�ര�ി�ളള ഏെത�ി�ം പ�തി നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;  അതി�� അ�മതി�ായി ഏെത�ി�ം സംഘടന
അേപ�ി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;?

പര�� െത�ംഭാഗ�് മിനിഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�

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

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല പര��  നഗരസഭ�െട പരിധിയി�  പര��  െത�ം ഭാഗ�് മിനിഫിഷിംഗ്
ഹാ�ബ� �ാപി��തിേല�ായി �ാഥമിക പഠന�� നട��തിേല�് നാളി�വെര എ�ത �പ
അ�വദി�ി�െ��ം ��ത �ക ഉപേയാഗി�് എെ�ാെ� ���ിക�  നട�ിയി�െ��ം
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ികളി�  എെ�ാെ� േജാലികളാണ് ഇനി ���ീകരി�വാ��െത�ം,  ആയത്
എ�േ��് ���ീകരി�വാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) േമ�  �ചി�ി� പഠന��ം വിലയി���ക�ം വ�ഷ�േളാളം കാലതാമസം വ���താെണ�
വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി മിനിഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� യാഥാ���മാ�ാ� സ��മാ�േമാ?
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മാ�� പ�ായ�് മ��മാ���് നവീകരണം

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

(എ) േദശീയ മ��വികസന േബാ�ഡിെ� സഹായേ�ാെട ആ�നിക മ�� മാ���ക�
നി��ി��തി� േവ�ി ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല മാ��  പ�ായ�്
മ��മാ���് നവീകരി��� സംബ�ി� 7245/C2/2015 ന�� ഫയലി� സ�ീകരി� നടപടിക�
സംബ�ി� വിവര�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) മാ�� മ��മാ���് നവീകരണം സംബ�ി� ഫയലി� തീ�മാനം െകാെ�ാ�വാ� അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇ� സംബ�ി�് ഉ�ായി�� ഭരണപര�ം സാേ�തിക�മായി��
തട��� വ��മാ�േമാ?

െകായിലാ�ി വികസന പ�തിക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം മ��ബ�ന �റ�ഖ വ��ിെ� കീഴി�� വിവിധ
വ��ക�/ഏജ�സിക�  /േകാ��േറഷ�ക�  �േഖന െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�
നട�ിലാ�ിയി�� വികസന പ�തിക� എെ��ാം; വ��് തിരി�് ഓേരാ പ�തി�ം �േത�കമായി
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം ഭരണാ�മതി ന�കി അ�വദി� �ക  ,  െചലവഴി� �ക,  ഓേരാ പ�തി�െട�ം
നിലവിെല അവ� എ�ിവ വിശദമായി വ��മാ�ാേമാ?

ഓഷ�േനറിയം പ�തി

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

(എ) ൈവ�ിനിെല നി��ി� ഓഷ�േനറിയം പ�തി നട�ാ��ത് സംബ�ി�� പാരി�ിതിക ആഘാത
പഠന റിേ�ാ��്,  പാരി�ിതിക അ�മതി�ാ�� അേപ� എ�ിവ  2015  െമയ്  28,  29  എ�ീ
തീയതികളി�  നട� വിദ�ധ അവേലാകന സമിതി�െട േയാഗ�ി�
പരിഗണി�ി�േ�ാ:;േയാഗതീ�മാനം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫി�മയി�  നി�ം  6-5-14-ന് ലഭി� അേപ� പരിഗണി�് േ��് എ�വയ�െമ�് ഇംപാ�്
അസെ��് അേതാറി�ി  15  കാര��ളി� വിശദീകരണം ആവശ�െ��െകാ�് ഫി�മ�് ന�കിയ
ക�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഉ�നാട� ജലാശയ�ളിെല മ���ഷി

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

(എ) ഉ�നാട� ജലാശയ�ളി� മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� ആണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം നാളി�വെര ഉ�നാട� ജലാശയ�ളി� മ���ഷി
വ��ി�ി��തിനായി എ� �ക െചലവഴി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(സി) പാല�ാട് ജി�യിെല ഉ�നാട� മ���ഷി വ��ി�ി��തിനായി എെ��ാം �േത�ക പ�തിക�
ആണ് ആവി�രി�ി��ത്; എ� �ക ഇതിനായി െചലവഴി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ു��ാടി മ�ല�ിെല ഫിഷറീസ് േറാ�ക�

210.�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ു��ാടി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറാ�ക�െട പരി�രണ ���ിക��ാണ് ഹാ�ബ�
എ�ിനീയറിംഗ് വ��് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�ളളത് ;

(ബി) ��ത ���ികളി�  ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ളളത് എ�്
വ��മാ�േമാ?

മ��ബ�ന േമഖലയിെല �തിസ�ി

211.�ീ.എസ്.ശർ�
,, െക. ദാസ�
,, സി.���
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�ന േമഖല ഇേ�ാ� ആെക �തിസ�ിയിലായിരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത േമഖല�െട വികസനം സംബ�ി� �ഖ�ാപിത പ�തിക�െട നട�ി�ിെന �റി�്
പരിേശാധി�ാ�േ�ാ; ഈ സ��ാരിെ� ബജ�കളിൽ �ഖ�ാപി� പ�തികളി� ഇേ�ാ�ം ���മായി
നട�ിലാ�ിയി�ി�ാ�വ ഏെതാെ�യാണ്;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� ��  ബജ�കളി�  വകയി��െ�� എ� �ക വീതം ഓേരാ വ�ഷ�ം
െചലവഴി�ക��ായി�ി� എ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) മ��േമഖലയിെല വികസന കാര��ി�ം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ കാര��ി�ം
ഉ�ായിരി�� പിേ�ാ�ാവ� �ലം മ��െ�ാഴിലാളിക� േനരി�� �തിസ�ി പരിഹരി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ത�േ�രിയി� മെ�� ബ�്

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

(എ) െകാ�ം ത�േ�രിയി� മെ�� ബ�് �ാപി��തിന് നാളി�വെര ഫിഷറീസ് വ��് സ�ീകരി�
നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ബ�് �ാപി��തിന് ബ�െ�� വ��കളി�  നി�ം എ�.ഒ.സി.  ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(സി) ബ�് എ�േ�� �ാി�ാനാ�ം എനറിയി�ാേമാ?

െപാ�ജലാശയ�� പാ��ിന് ന����മായി ബ�െ�� ക�ി�ി

213.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െപാ�ജലാശയ��  പാ��ിന് ന����മായി ബ�െ��് ലീസി�് േപാളിസി
നി�യി��തി�േവ�ി േഡാ.  എം.എ�. ��ി െചയ�മാനായി �പീകരി� ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��്
സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��് അംഗീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മണ�� നിേയാജക മ�ല�ി� ഫിഷറീസ് വ��് 2011-12 �ത� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

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

(എ) ഫിഷറീസ് വ��്  2011-12  �ത�  മണ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�
ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) 2011-12 �ത� നാളി�വെര അ�വദി� പ�തിക�ം ഇവ�ായി നീ�ിെവ� �ക�ം ഇവ ഇേ�ാ�
ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ ?

എയ� േകരള പ�തി

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

(എ) സം�ാന�്'എയ�  േകരള'  പ�തി നട�ിലാ��തിന് നിലവി�ളള �തിബ���
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഈ �തിബ��� തരണ ം െച��തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എയ� േകരള പ�തി �dബല� �ിലാ�ാ�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�ര് അ�ാരാ� വിമാന�ാവളം

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

(എ) ക��  അ�ാരാ� വിമാന�ാവള നി��ാണ�ിനായി ആെക എ� �മിയാണ് ഏെ���വാ�
നി�യി�ി�ളളത്;

(ബി) ഇതിേനാടകം എ� �മി ഏെ���് ക�൪ ഇ�൪നാഷണ�  എയ൪േപാ൪�് ലിമി�ഡിെ�
അവകാശ�ിലാ�ിെയ� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇനി�ം എ� �മിയാണ് ഏെ���വാ�ളളത്;
(ഡി) ക��  അ�ാരാ� വിമാന�ാവള നി��ാണ�ിനായി ഇനി�ം ഏെ���വാ�ളള �മി�െട

ഏെ���� �വ��നം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ� വ��മാ�േമാ?

ക�� അ�ാരാ� വിമാന�ാവള നി��ാണം

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

(എ) ക��  അ�ാരാ� വിമാന�ാവളl�ിെ� ഒ�ാംഘ� നി��ാണ �വ��ന���ായി എ�
�ക�െട േ�ാജ�ിനാണ് അ�മതി ന�കിയത്;ഏെത�ാം �വ��ിക��് എ� �ക വീതം
വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒ�ാംഘ� നി��ാണ �വ��ന�ളി�  ഉ�െ���ിയിരി�� െറയി�േവ നി��ാണ�ിനായി
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അംഗീകരി� േ�ാജ�് റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അ�ാരാ� മാനദ��� �കാരം ഒ� സാധാരണ എയ�േപാ��് റ�േവ�് ഏ��ം �റ�ത്
എ� മീ��  നീളം േവണെമ�ാണ് നി�േ�ശി�െ��ി�ളളത്;വലിയ എയ�  �ാ�ക�
പറ�ിറ�ണെമ�ി� റ�േവ�് എ� മീ�� നീളം േവണെമ�ാണ് നി�േ�ശി�െ��ി�ളളത്;

(ഡി) ക�� അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിെ� നി��ാണം ���ിയായി വ�� റ�േവ�െട ൈദ�ഘ�ം
എ� മീ�റാെണ� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േകരള�ിെല മ� വിമാന�ാവള�ളിെല നിലവി�ളള റ�േവക�െട ൈദ�ഘ�ം എ� മീ�റാെണ�
വ��മാ�േമാ?

കരി�� എയ�േപാ��ിെ� നവീകരണം

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് കരി��  എയ�േപാ��ിെ� നവീകരണ �വ��ന��  ഏത് ഘ��ിലാണ്;
എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ബി) റ�േവ വികസന�ിന് ആവശ�മായ �ലം ഏെ���ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� െഹ��  �മി
ഏെ���; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

നാേശാ�ഖമാ�� ൈപ�� എയ��ാ�് വിമാനം

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

(എ) രാജീവ് ഗാ�ി അ�ാദമി േഫാ� ഏവിേയഷ� െടേ�ാളജിയി� അേമരി�യി� നി�ം േകാടിക�
െചലവഴി� വാ�ിയ ൈപ�� എയ� �ാ�് എ� വിമാനം ഉപേയാഗി�െ�ടാെത കിട��താ�ളള
വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��� വിമാനം േവ�� ���ി പരിചയമി�ാ� ൈപല�മാ�െട അഭാവം െകാ�ാണ്
ഉപേയാഗി�ാ� കഴിയാ�െത� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി�  ഇ�കാരെമാ� വിമാനം വാ��തിന് ��് ഈ സാഹചര�ം വിലയി��ാതി��തിെ�
കാരണെമ�ാണ് ;

(ഡി) ഈ വിമാനം അടിയ�ര ആവശ����് ഉപേയാഗി�ാ�  കഴി��താെണ� കാര�ം �ടി
പരിഗണി�് ഇത് ഉപേയാഗ�മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

�ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

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

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�ക� �ാ��് േ�ഷ�കളാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനകം എവിെടെയ�ി�ം �ാ��് േ�ഷ�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ആദ� �ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ�  മല�റ�് ആരംഭി�െമ� മ�ി�െട
�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ി�ം �ട�  നടപടിക�  ഈ സാ��ിക വ�ഷം
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
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ആ�.എസ്.എസ്.-ബി.െജ.പി. ആ�മണം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര ആ�.എസ്.എസ്.-ബി.െജ.പി.
�വ��ക�  നട�ിയ േബാംബ് ആ�മണ�ളി�ം മ�് ആ�മണ�ളി�ം സി.പി.ഐ.  (എം)
�വ��ക�െട എ� വീ�ക��് നാശന��� ഉ�ായി��് ;

(ബി) സംഭവ�ളി� േപാലീസ് രജി�� െച� േക�ക� എ� ; േക�കളിെല�ാം �ടി �തികളായി��വ�
എ�  ;  എ� േക�കളി�  ��വാളിക�  ശി�ി�െ��ി��്  ;  ഇേ�ാ�ം അേന�ഷണം
���ിയായി�ി�ാ� േക�ക� എ� ;

(സി) ആ�.എസ്.എസ്.  ആ�മണ�ളി�  വീട് ന�െ�� ഏെത�ി�ം സി.പി.ഐ.(എം)  �വ��കന്
ന�പരിഹാരം സ��ാ� ന�കിയി�േ�ാ ?

ൈമേ�ാ ഫിനാ�സ്

222.േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

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

(എ) എസ്.എ�.ഡി.പി. േയാഗം ജനറ� െസ��റി െവ�ാ��ി നേടശെനതിെര, ൈമേ�ാ ഫിനാ�സ്
സംബ�മായി ത�ി� നട�ിെയ� പരാതിയി�  അേന�ഷണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ആ�െട
േന�ത��ി� ആെര�ാം അട�� േപാലീസ് സംഘമാണ് അേന�ഷണം നട��ത്;

(ബി) ൈമേ�ാ ഫിനാ�സിെ� േപരി� ഏെത�ാം �ാപന�ളി� നി�് എ� ശതമാനം പലിശ�് േനടിയ
�ക എ� ശതമാനം അധിക പലിശ�് ന�കി എ�ാണ് പരാതി; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വാ� �ീക�  തിരി�് ന�കിയി�ം ബാ�കളി�  അട�ി�ിെ�� പരാതിയി�ം അേന�ഷണം
നട��േ�ാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് അ�ൗ��് ജനറലിെ� കെ���ക� എെ��ാമായി��; ഇ�ം അേന�ഷണ
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) അേന�ഷണെ� �ട��് രജി�� െച� എഫ്.ഐ.ആറി� �തിക� ആെര�ാമാണ്?

മ�� െതാഴിലാളികെള െകാലെ���ിയ േകസി� ൈകെ�ാ� നടപടിക�

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

(എ) പ�ണ�ാട് സ�േദശിക�ം മ��െ�ാഴിലാളിക�മായി�� േജാ�സ�, �ബി�  എ�ിവെര
13/11/2015-� ഒ�മേ�രിയി� വ�്ക�േ�ഷ� സംഘം ടി�� േലാറിയിടി�് െകാലെ���ിയ േകസി�
�തിക�െ�തിെര ൈകെ�ാ� നടപടിക�  വിശദമാ�േമാ;  ഈ േകസി�  എ�േപെര അറ�്
െച�ി��്;  �തികളാെര�് വളെര വ��മായ സാഹചര��ി�  അറ�് ൈവകി�ി��ത്
എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നി��നരായ ര�് മ��െ�ാഴിലാളികെള ദാ�ണമായി െകാലെ���ിയ ഈ സംഭവ�ിന്
കാരണമായ സംഭവ��ം അ�കാരനഴി േമഖലയിെല ക�േ�ഷ�-��ാ ഭീഷണി ജനജീവിത�ിന്
ഉ�ാ�� ��ി��ക�ം പരാതിയായി ന�കിയതിെ� അടി�ാന�ി� േപാലീസ് ൈകെ�ാ�
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നടപടിക�  വ��മാ�േമാ;  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  എ�േപെര എെ��ാം േചാദ�ം
െച�ി��െവ�ം എ�േപെര അറ�് െച�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പരാതിയി�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ാെത വീ�വ��ക�ം ര�് പാവെ��
മ��െതാഴിലാളികെള �രമായി െകാലെച�ാ�  അവസര��ാ�ക�ം െച� േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

രാജ� സമ��ി�പരാതി

224.�ീമതി.ജമീലാ �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര താ��ി�  െപാഴി��  മണലിവിള വീ�ി�  എസ്.രാജ�,സമ��ി� പരാതി�െട
അടി�ാന�ി� CBCID OCW-1  ���് ഓഫ് േപാലീസ് അേന�ഷണം നട�ി എ.ഡി.ജി.പി.
ൈ�ംസിന് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത റിേ�ാ��ിെ� പക��് സഭ�െട േമശ�റ�് വ�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിേ�� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പരിശീലന കാലം സ��ീസായി പരിഗണി��ത് സംബ�ി�്

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

(എ) േപാലീ�കാ�െട പരിശീലന കാലം സ��ീസായി പരിഗണി��ത് വിരമി�വ��ം
ബാധകമാ�െമ�് �ഖ�മ�ി �ഖ�ാപി�ി��ത് ആഭ��ര വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ഖ�ാപന�ി� ���തെ� ഇ�ാര��ി�  ആഭ��ര വ��് പരിേശാധന�ം തീ�മാന�ം
ൈകെ�ാ�ി��ായി��േവാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  ധനകാര� വ��ി�  നി�� നിലപാട് എ�ായി��;  അധിക ബാധ�ത
കണ�ാ�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സ��ീസി�  നി�ം വിരമി� എ� േപാലീ�കാ��് �ഖ�ാപനം വഴി പരിശീലന കാലം �ടി
സ��ീസായി പരിഗണി�് കി�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �ഖ�ാപനം നട�ിലാ��തിന് വിരമി� േപാലീ�കാ�  �േ�ാഭണ�ിേല�െ��ിരി��തായി
അറിയാേമാ?

പീഡന�� സംബ�ി�� റിേ�ാ��്

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

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� ൈ�ം െറേ�ാ��സ് ബ�േറാ�െട ഏ��ം �തിയ കണ��സരി�് ഈ
സ��ാ� കാലയളവി��ി� സം�ാന�് ബലാ�ംഗ�ിനിരയായ �ീക� എ�; വ�ഷം തിരി�്
ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  ഒ� വയ�ി�ം പതിേന� വയ�ി�മിടയി��വ�  എ�;  18  വയ�ി�ം  50

വയ�ി�മിടയി��വ�  എ�;  50  വയ�ി� �കളി��വ�  എ�;  വ�ഷം തിരി�് ജി� തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി��ി�  നാളി�വെര ആ���ിക�െ�തിെര�� പീഡന��
എ�െയ�ം റിേ�ാ��് െച�; വ�ഷം തിരി�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) ഇ�രം േക�കളി� േപാലീസ് ഈ കാലയളവി��ി� എ� േക�ക� സം�ാന�് രജി��
െച�;  എ� േക�കളി�  �തികെള അറ�് െച�;  ആയതി�  എ� േപെര േക�് വിചാരണ
���ിയാ�ി ജയിലിലട�; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇതി�  �തികളായവ�ം,  ജയിലിലട�വ�മായ സ��ാ�/അ��സ��ാ�/െപാ�േമഖല
/സ�കാര�േമഖല/ഐ.�ി. ജീവന�ാ� ആെര�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

പളളി�� ഹിരണ�ന�� േ���ിെല ��ഹ അ�ിബാധ

227.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� മ�ല�ിെല പളളി�� ഹിരണ�ന�� േ���ിെല ��ഹ അ�ിബാധ�മായി ബ�െ��്
വിശദമായ അേന�ഷണം അനിവാര�മാെണ�് ആവശ�െ��് ആരി�  നിെ��ാം നിേവദന��
ലഭ�മായി�െ��റിയി�േമാ;

(ബി) അ�ബ� േ���ിെല അ�ിബാധ�മായി ബ�െ��് നിലവി�  ഏത് ഏജ�സിയാണ്
അേന�ഷണം നട�ിവ��ത് എ�റിയി�േമാ;

(സി) അേന�ഷണ�ി�  നാളി�വെര��ായി�ളള കാലവിളംബ�ിന് കാരണം എ�ാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സമയബ�ിതമായി അേന�ഷണം ���ീകരി��തിന് േവ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

'�ീ� ക�ാ�സ് േസഫ് ക�ാ�സ്' പ�തി

228.�ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് '�ീ� ക�ാ�സ് േസഫ് ക�ാ�സ്' പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ് ;
(സി) പ�തി നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്; വിശദമാ�േമാ ?

ഐ എസ് - സാ�ിധ�ം

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

(എ) രാജ�ാ�ര ഭീകര സംഘടനയായ ഇ�ാമിക് േ��ി� (ഐ.എസ്.)  സം�ാന� നി��വ�െട
സാ�ി��ം �ിരീകരി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ആ�െ��ാം എതിെര എ� േകസ് രജി�� െച�ി��്;
(സി) ഐ.എസ്.  ബ��ിെ�യടി�ാന�ി�  എ� മലയാളിക�  ഗ�ഫ് നാ�കളി�  ജിയി�കളി�

അകെ��ി��് ;
(ഡി) ��ത സംഘടന�െട �വ��നം സം�ാന�് നിേരാധി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  ഇതി��

കാരണം വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) സം�ാന�് നി�് ��ത സംഘടനയിേല�് ആ�കെള റി��് െച��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?
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ഇ - ബീ�് പ�തിയിെല �മേ�ട്

230.�ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് ആ�ാന�് നട� ഇ-ബീ�്  (ഇലേ�ാണിക് ബീ�്) പ�തിയിെല �മേ�ട്
സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) അേന�ഷണം നട�ിയതാരാണ്; അേന�ഷണെ� �ട��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി നട�ാ�ിയ ഇ-ബീ�് പ�തിയി�  അഴിമതി നട�താ�ം
പലിശയട�ം �� േകാടിേയാളം �പ�െട ന�ം സം�ാന�ിന് േനരി�താ�ം അേന�ഷണ�ി�
െവളിെ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) അേന�ഷണ ഫലം �റ�ായത് സംബ�ി� ഐ.ജി.,  മേനാജ് എ�ഹാം ഡി.ജി.പി.�് ന�കിയ
പരാതി�െട�ം ഇ� സംബ�മായി എസ്.  പി.  രാ��  ആ�  നായ�  ഡി.ജി.പി.�് ന�കിയ
പരാതി�േട�ം അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെ��ം പക��ക� സഭ�െട േമശ�റ�് വ�േമാ ?

എ.സി. ഹനീഫ�െട െകാലപാതകം

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

(എ) ��� ജി�യിിെല ചാവ�ാെ� േകാ���് �വ��കനായ എ.സി. ഹനീഫ�െട െകാലപാതകെ�
�ട��്,  െക.പി.സി.സി ഉപസമിതി�െട അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  േ�ാ�്
�സിഡ�് േഗാപ �താപെന േകാ���് പാ��ി�െട �ാഥമിക അംഗത��ി� നി�ം സെ��്
െച�ി��ത്,  െകാലപാതകം സംബ�ി�് അേന�ഷി�� േപാലീസ് സംഘ�ിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംഭവം സംബ�ി� അേന�ഷണം ഇേ�ാ�  എത് ഘ��ിലാണ്;
സംഭവ�ി��രവാദികളായ ആെരെയ�ാം അറ�് െച�ി��്;  ആെരെയ�ാമാണ് ഇനി അറ�
െച�വാ��ത്;

(സി) േക�മായി ബ�െ�� െക  .പി  .സി  .സി.  ഉപസമിതി�െട അേന�ഷണ റിേ�ാ��് േപാലീസ്
കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എേ�ാ�; അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�
നടപടിക�, സംഭവ�ിെ� െതളിവായി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ?

സി -ആ�ിെല വിജില�സ് അേന�ഷണം

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

(എ) സി  -ആ�് മാേനജിംഗ് ഡയറ��  സജിത് വിജയരാഘവെനതിെര ആെര�ാം ന�കിയ
പരാതികളി�േമലാണ് വിജില�സ് അേന�ഷണം നട��െത�ം പരാതി�െട വിശദാംശ��ം േകസ്
ന��ക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� അേന�ഷണ റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത അേന�ഷണം എ�് ���ിയാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) എ.ജി. (ആഡി�്) എ� �ക�െട ന�ം വ��ിെയ�ാണ് കെ��ിയി��ത് ; വിശദമാ�ാേമാ ?

ടി.െക. രാമ��� �ാരക പഠന ഗേവഷണ േക�ം
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233.�ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടി.െക. രാമ��� �ാരക പഠന ഗേവഷണ േക�ം 2015 െസ�ംബ� 7 � േകാ�യ�് സംഘടി�ി�
വ��ീയ വി�� െസമിനാ�  േവദിയിേല�്,  എ�ിയ ആ�.എസ്.എസ്
സംഘ�ി�െ��വ�െ�തിെര േപാലീസ് രജി��  െച� േക�ക�െട അേന�ഷണം
���ിയായി�േ�ാ ;

(ബി) എ� േപ�െ�തിെര എെ��ാം ���� �മ�ി,േപാലീസ് േകസ് രജി�� െച�ി��്; തി�ന�ര
ൈമതാനെ� േവദി�് ���� േറാഡിേല�് �കടനം നട�ിയതി�േശഷം ആ�മണ�ിേല�െ��
ആ�.എസ്.എസ്. സംഘ�ി��വെര തിരി�റി�ക�ം, േകസ് രജി�� െച�ക�ം െച�ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�േമാ?;

എം.ബി. ബാല��െ� െകാലപാതകം

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

(എ) ര�് വ�ഷം ��പ് തി�േവാണ ദിവസം കാസ�േകാട് ജി�യിെല ഉ�മയി�  സി.പി.ഐ.  (എം)
�വ��കനായ എം.ബി.  ബാല��െന െവ�ിെ�ാലെ���ിയ േകസിെല എ�ാ �തികെള�ം
അറ�് െച�ി�േ�ാ  ;  അറ�് െച�െ�� േകാ���് �വ��ക�  ആെരാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) സംഭവ�ിെ� �ഡാേലാചനെയ�റി�് ഒളിവി�  കഴി�കയായി�� �തി ഷി�  16/9/2015  ന്
വാ��ാ സേ�ളന�ി�െട നട�ിയ െവളിെ����ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വാ��ാ സേ�ളന�ിന് േശഷം �റ�ിറ�ി ര�െപടാ� �മി� ഷി�വിെന നാ�കാ�  പിടി�്
േപാലീസി� ഏ��ി�ക��ാേയാ ;

(ഡി) വാ��ാ സേ�ളന�ിൽ �തി ഷി� നട�ിയ െവളിെ����ക�  എെ��ാമായി��  ;

ഷി�വിെ� െവളിെ����ക�െടയടി�ാന�ി�, െകാലപാതകം ആ��ണം െച�വ��്
എതിെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ?

എം.ബി. ബാല��െ� െകാലപാതകം

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  2013െസ�ംബ�  16ന് െകാലെച�െ�� എം.ബി.  ബാല���
െകാലേ��ിെല 6-� �തി 16.09.2015ന് കാസ�േഗാഡ് ��് ��ി� െവ�് സ��ം ൈക�ടയി�
ത�ാറാ�ിയ �റിേ�ാെട വിളി� േച�� പ�സേ�ളന�ിെല െവളിെ����
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ പ�സേ�ളന�ി�, െകാല�മായി ബ�െ��്,  നട�ിയ െവളിെ����ക�
എെ��ാമായി��;  വിശദാംശ��  അറിയി�ാേമാ;  ആെരെയാെ��റി�ായി��
പരാമ�ശി�ി��ത്;

(സി) ഇതിെ� അടിസഥാന�ി�  പരാമ�ശി�െ��വെര വിളി�വ��ി അേന�ഷണ സംഘം േചാദ�ം
െച�ി��േവാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;ഇെ��ി� കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ െവളിെ���ലിെ� അടി�ാന�ി�, �ഢാേലാചന സംബ�ി�് അേന�ഷണം
നട�ണെമ� പേരതെ� വിധവ െക.വി.  അനിത�െട ഹ�ജിയി�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?
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സി.പി.െഎ. (എം) �വ��ക�െ�തിെര�� േകസ്

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം നാളി�വെര സമരം െച�തിെ� േപരി�
സം�ാന�് എ� സി.പി.െഎ.  (എം)  �വ��ക�െ�തിെര േപാലീസ് േകസ്
എ��ക��ായി��്;

(ബി) എ� സി.പി.െഎ. (എം) �വ��കെര േപാലീസ് അറ�് െച�ക��ായി  ; റിമാ�് െച�െ��വ�
എ�;

(സി) സി.പി.െഎ.(എം)  �വ��ക�െ�തിെര നിലവി�  അേന�ഷണ�ിലിരി�� േക�ക�  എ�;

��പ�ം ന�കിയി�ളളത് എ�?

ആർ.എസ്.എസ്. ആ�മണം

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

(എ) 2015 � സി.പി.ഐ.(എം)  �ാപന���ം,  �വ��ക��ം,  ��ാലയ���ം,  സാം�ാരിക
�ാപന�� �ട�ിയവ�ം എതിെര സം�ാന�് ആ�.എസ്.എസ്. - ബി.െജ.പി. �വ��ക�
നട�ിയ ആ�മണ സംഭവ�ളി� േപാലീസ് രജി�� െച� േക�ക� എ�യാണ് ;

(ബി) ഇ�ാലയളവി��ായ സംഭവ�ളിെല�ാം �ടി ആ�.എസ്.എസ്. - ബി.െജ.പി �വ��ക�െ�തിെര
രജി�� െച� േക�കളിെല �തിക� എ�  ;  ഇതി� എ� േപ� ഇനി�ം അറ�് െച�െ�ടാ�
ബാ�ി നി���് ; ഇതി� ശി�ി�െ��വ� എ� ?

എം.എ�.എ. �് എതിെര�� േകസ്

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

(എ) െക.  ���ത് മാ��  എം.എ�.എ.  എ� േപരിേലാ െക.  ���ത് മാ��  S/o  ഇ�ായി,
��േ�ാ�് വീട്,  േമ�ാണ�ം പി.ഒ.,  േപരാ� എ� േപരിേലാ ഏെത�ി�ം േപാലീസ് േ�ഷനി�
എെ��ി�ം േകസ് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏത് േ�ഷനിലാണ് േകസ് നിലവി��െത�ം എ� ���ിന് ഏെത�ാം വ��്
േച��ാണ് േകെസ��െത�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ബാർ ൈലസൻസ് േകാഴ

239.�ീ.എ.െക.ബാല�
,, െക.���ത് മാ��
,, െക.�േരഷ് ���്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��് മ�ിെ�തിെര ബാ� ൈലസ�സ് േകാഴ�മായി ബ�െ��് �റ�വ� �തിയ
െതളി�ക�െട�ം െവളിെ����ക�െട�ം പരാതിക�െട�ം അടി�ാന�ി�  ക�ിക്
െവരിഫിേ�ഷ� നട�ി എഫ്.ഐ.ആ� ഇടാ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� കാരണം
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െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� വിജില�സ് സ�ീകരി� നടപടിക� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) തി�വന��രം �ഡീഷ��  ഫ�് �ാസ് മജിേ��് േകാടതി ��ാെക സി.ആ�.പി.സി  164

�കാര�� ബി� രേമശിെ� െമാഴിയി� എൈ�സ് വ��മ�ിെ�തിരായ പരാമ�ശ��, ബാ�
ഓേണ�് അേസാസിേയഷ� േയാഗ�ി� ൈക�ലി�മായി ബ�െ��് �റ� വ� ബാ�ടമക�െട
സംഭാഷണ�� അട�ിയ ശ�േരഖ,  ഇതിനകം �റ�വ� മ�് സംഗതിക� ഇവെയ�ാം ക�ിക്
െവരിഫിേ�ഷെ� ഭാഗമാ�ാേമാ;

(ഡി) മ�ി�െ�തിെര നട�തായി പറ�� �ാഥമിക അേന�ഷണം എ�േ�ാളം ��മ�തായി��  ;

വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) വിജില�സിെ� ക�ി��ായി�� ശ�േരഖ�ം ബാ�ടമക�  ന�കിയ െമാഴിക�ം മ�ം
�ാഥമികാേന�ഷണ�ിൽ പരിഗണി�ി �േ�ാ ;

(എഫ്) ബജ�് ച���് േശഷം ഉേദ�ാഗ�െര ഒഴിവാ�ി എൈ�സ് മ�ി ബാ�ടമക�മായി നട�ിയ
ച��യി�  10  േകാടി �പ�െട ക�വടം ഉറ�ി�താ�� ബി�രേമശിെ� െമാഴി
�ാഥമികാേന�ഷണ�ി� പരിഗണി�ി�േ�ാ ;

(ജി) മ�ി �െ�തിെര ഇേതവെര �റ�വ� െതളി�ക�െട�ം പരാതിക�െട�ം അടി�ാന�ി� ഉട�
ക�ിക് െവരിഫിേ�ഷ�  നട�ാ�  നി�േ�ശം ന�കാേമാ;  ഇ�ാലയളവി�  മ�ി ത��ാന�
�ട��ത് സ�ത�മായ അേന�ഷണ�ിന് എ�േ�ാളം വിഘാതമാ���് ; വ��മാ�േമാ ;

എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗ���്േനെര നട� അതി�മ��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗ���് േനെര നട� അതി�മ��
സംബ�ി�് എ�പരാതിക� ലഭി�;  എ� േക�ക� രജി�� െച�;  എ� േപെര അറ� െച�;

എസ്.സി, എസ്.ടി, വ�ഷം, ജി� എ�ിവ തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗ�ളി�െപ� എ� േപ�  െകാ�െ��ക��ായി;
എസ്.സി, എസ്.ടി വ�ഷം, ജി� എ�ിവ തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി�  എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗ�ളി�െപ� എ� േപ�  േപാലീസ് ക�ഡിയി�
െകാ�െ��ക��ായി; വ�ഷം, ജി�, േപാലീസ് േ�ഷെ� േപര്, െകാ�െ��യാളിെ� േപര് എ�ിവ
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ കാലയളവി� എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗ�ളി�െപ� എ� േപെര വിവിധ ����െട േപരി�
േപാലീസ് ക�ഡിയി� എ��ി��്;  വി�യ�േശഷം ഇതി� എ� േപ� ആ�ഹത� െച�കേയാ
ആ�പ�ിയി�  മരി�കേയാ െച�ി��്;  വ�ഷം,  ജി�,  േപാലീസ് േ�ഷ�, മരി�യാളിെ� േപര്
എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ കാലയളവി�  എസ്.സി,  എസ്.ടി വിഭാഗ�േളാ�� അതി�മ�ിെ� േപരി�  എ�
േപാലീ�കാ�െ�തിെര നടപടിെയ��ി��്; ത�ിക തിരി�� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ജയിൽ വാ�ഡ�മാ�െട നിയമനം

241.�ീ.പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളി� തട�കാ��് ആ�പാതികമായി ജയി� വാ�ഡ�മാ� ഉേ�ാ;

(ബി) ജയി�ക�െട �ര��ം തട�കാ�െട നിയ�ണ�ി�ം ആവശ�മായ വാ�ഡ�മാെര
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നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ� വാ�ഡ�മാ�െട എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;  ഇവ പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ി� നി�ം
നിക��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

ആ�. എസ്. എസ്. േനതാവിെ� വി�� സ��ാരം

242.�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല മണ�രി�, ആ�. എസ്.  എസ്.  േനതാവിെ� വി�� സ��ാര�ി�  ഒ�
എ.ഡി.ജി.പി.  പെ��� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�കി�  ��ത സംഭവെ��റി�്
അേന�ഷി�ക��ാേയാ;

(ബി) ��റിയി�ക� അവഗണി�് ��ത വി�� സ��ാര�ി� പെ���തിന് എ.ഡി.ജി.പി.  �െട
േപരി�  സ�ീകരി� നടപടി എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;ഇെ��കി�  എ.  ഡി.  ജി.  പി.�െട
േപരി� ശി�ാനടപടി സ�ീകരി�ാതിരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

(സി) ��ത വി�� സ��ാരം സംബ�ി�് വ� പ�വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത േനതാവ് ഏെത�കി�ം �ിമിന� േകസി� ഉ�െ��ി�േ�ാ?

ആ�.എസ്.എസ് ആ�മണ��

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

(എ) സം�ാന�് പല ഹി� തീ�വാദ സംഘടനക�ം ത�െള എതി��� എ�ാവ��െമതിെര
സംഘടിതമായ ആ�മണ�� അഴി�വി�ിരി��ത് സ��ാരിനറിയാേമാ;

(ബി) സ��ാ�കമായ ആവി�ാര���ം �സി�ീകരണ���ം േനെര ഈ സംഘടനക� െവ�വിളി
ഉയ��ിയ ഒേ�െറ സംഭവ�� സം�ാന�് റിേ�ാ��് െച�െ��ി��തായി അറിയാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� മതനിരേപ�-ജനാധിപത� സം�ാര�ിന് കള�ം ചാ��� നടപടികളി�
ഏ�െ�� ഈ സംഘടനകേളാ�� സ��ാ� സമീപനം െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) വ��ീയ വിപ��ാ�ാ�  ഈ സംഘടനക�  നട�� േബാധ���മായ �മ��  തടയാ�
ത�ാറാ�േമാ?

ആ�.എസ്.എസ്. നട�ിയ ആ�മണ��

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ആ�.എസ്.എസ്.  സാ�ധ സംഘം വീ�കളി�ം,  മ�ം കയറി
ആ�മണം നട�ിയ എ� സംഭവ�� ഉ�ായി��്; അവ സംബ�ി�് േപാലീസ് രജി�� െച�
േക�ക� എ�;അതി� ഇേ�ാ�ം അേന�ഷണ�ിലിരി�� േക�ക� എ�;��ത േക�കളിലായി
എ� �തിക� ഇനി�ം അറ�് െച�െ�ടാ��്;

(ബി) ഇതി�  ഏെത�ാം േക�ക�  പി�വലി��തിന് ഉ�രവ് ന�കിയി��്;  പി�വലി��തിന്
പരിഗണനയി�� അേപ�ക� എ�?

ആ�.എസ്.എസിെ�റ ആ�കമണ��
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245.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015  ആഗ�്,  െസ��ംബ�  മാസ�ളി�ം ആ�.എസ്.എസ്.  �ിമിന�  സംഘ��
സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�  സി.പി.ഐ.(എം)  �വ��ക��് േനെര കിരാതമായ
ആ�മണ�� അഴി�വി�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവി�  സം�ാന�് സി.പി.ഐ.(എം)  �വ��ക�ം അ�ഭാവിക�മായി�� എ�
േപ�െട വീ�ക� ആ�മണ���ിരയാ�ക��ായി; ജി� തിരി�� കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� േക�ക� ഇ�ാലയളവി� രജി�� െച�ക��ായി;
(ഡി) െകാലെച�െ�� സി.പി.ഐ.(എം) �വ��ക� ആെരാെ�;

(ഇ) നാശന���  ഉ�ായ ആ�െ��ാം സ��ാ�  ന�പരിഹാരം ലഭ�മാ�ക��ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

എ�.എ�.എം. പരീ�യിെല േകാ�ിയടി

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

(എ) എം.ജി. സ�വകലാശാല�െട എ�.എ�.എം. പരീ�യി� ��� േറ�് ഐ.ജി േകാ�ിയടി�തായി ,
ഇ� സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയ സ��കലാശാല സി�ഡിേ��് ഉപ സമിതി റിേ�ാ��്
െച�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�കി� ��ത റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� ��ത ഐ.ജി.  �െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടി
വിശദമാ�ാേമാ ;

ൈ�ം �ാ�ിെ� �വ��ന രീതി

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

(എ) േ��് ൈ�ം �ാ�്, ജി�ാ ൈ�ം �ാ�്, ൈ�ം ഡി�ാ�്െമ�് െസ� എ�ിവ�െട �വ��ന
രീതി വിശദമാ�േമാ  ;  ഓേരാ �ാ�ി�ം അ�വദി�ി�� െമാ�ം ഉേദ�ാഗ��െട വിശദവിവരം
െവളിെ���േമാ ;

(ബി) േക�ക�  േ��് ൈ�ം �ാ�ി�ം ജി�ാ ൈ�ം �ാ�ി�ം ൈകമാ��തി�� മാനദ�ം
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) േ��് ൈ�ം �ാ�ിെ��ം ജി�ാ ൈ�ം �ാ�ിെ��ം �വ��ന രീതിയി�� വ�ത�ാസം
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ; ;

(ഡി) ൈ�ം ഡി�ാ�്െമ�് െസ� ഏെതാെ� തര�ി�� േക�കളാണ് ൈകകാര�ം െച��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഓേരാ വിഭാഗ�ം കഴി� അ�വ�ഷ�ാല�ിനിെട എ� േക�ക�  ഏെ��� എ�ം,  എ�
േക�ക�െട അേന�ഷണം ���ിയാ�ി എ�ം ഇതി�  എ� േക�കളി�  ��വാളികെള
ശി�ി�ി��് എ�ം വ��മാ�േമാ ?

േകരളാ ഹൗസിെല േപാലീസ് പരിേശാധന

248.�ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, െക.രാധാ���
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�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� െഡ�ഹിയി�ളള ഔേദ�ാഗിക അതിഥി മ�ിര�ി� നിയമം ലംഘി�് േപാലീസ് കട�
കയ�ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ി�  സംഭവം സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;  േകരളാ ഹൗസിെല കാ�ീനിെല ഭ��വ���
ഡ�ഹി േപാലീസ് പരിേശാധി�ക��ാേയാ;  ��ത ���ി�  �തിേഷധം ഉയ��
വ�ക��ാേയാ;

(സി) സംഭവെ� �ട��് യഥാസമയം ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ാ�  കഴിയാതി��ത്
എ�െകാ�ാണ്;

(ഡി) സംഘപരിവാ�കാ��് ഈ സംഭവ�ി�ളള പ�് എ�ായി��; സം�ാന സ��ാ� ഡ�ഹിയി�
േപാലീസിന് പരാതി ന�കിയത് എേ�ാഴായി��?

ൈ�ം ആ�ഡ് �ിമിന� �ാ�ിംഗ് െന�് വ��് പ�തി

249.�ീ.െക.�രളീധര�
,, എ.പി.അ����ി
,, ഐ.സി.ബാല���
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 'ൈ�ം ആ�ഡ് �ിമിന� �ാ�ിംഗ് െന�് വ��്' പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശല���ളാണ് പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��് ; വിശദമാ�േമാ ?

�തിയ േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല േപാ�് �ീേയഷ�

250.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിൽ �തിയതായി ആരംഭി� മാ��  േപാലിസ് േ�ഷെ�
�ഗമമായ �വ��ന�ിന് �തിയ ത�ികകൾ ��ി�ി�േ�ാ;എ�ി�  ഏെത�ാം;  ഇ�
സംബ�ി�് ആഭ��ര വ��ി� ഫയ� നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ഫയ� ന�� ലഭ�മാ�േമാ?

വ�ാജ േഫാേ�ാ നി��ി�തിെനതിെര �ിമിന� നടപടി

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

(എ) വ�ാജ േഫാേ�ാ നി��ി���ം അത് മാധ�മ�ളി�െട �ചരി�ി���ം �ിമിന�  നടപടി
നിയമ�ിെല എെത�ാം വ��ക� �കാരം ��കരമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) 2014-15-െല പ�ായ�് സശ�ികര� �ര�ാരം �� ഇ��� �സിഡ�ഡ് എ.പി.െജ. അ��
കലാം,  ��ിനരി�ാേ�രി�്  (ഇ���  �ണിയ�  ��ീം ലീഗ് േനതാ�ം നാദാ�രം പ�ായ�
�സിഡ�ം)  ന��� വിധ�ി�  േമാ�ഫ് െച� ചി�ം,  അേ�ഹം �ചരി�ി�താ�� വിവരം
േപാലീസിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��  ഇ���  �സിഡ�ഡിെ�റ േപ�ം േഫാേ�ാ�ം
��പേയാഗെ���ിയ ആ�െ�തിെര േപാലീസ് േകസ് എ��ക�േ�ാേയാ;  ഇെ��ി�
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കാരണെമ�്;  േകെസ��ി�െ��ി� എെത�ാം ����െ�തിെര;  അേന�ഷണം ഇേ�ാ� എത്
ഘ��ിലാണ്?

േപാലീസ് പീഡനം

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

(എ) െപാ�വഴിയിലി��് മദ�പി�െവ�ാേരാപി�് േപാലീസ് ക�ഡിയി�  എ��,  െന�മ�ാട്
��ിമാ��  േമ��േ�ാണം �� ന�ന�ി�  രാജീവ് േപാലീസ് പീഡനെ��ട��് പി�ീട്
��ിമരി� നിലയി� കെ��ിയ സംഭവം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) രാജീവിെന ക�ഡിയി� എ��തി� േശഷം ൈവദ�പരിേശാധന�് വിേധയനാ�ിയി�േ�ാ; അറ�്
െച�ത് എേ�ാ�, എവിെടെവ�്,  എ�് ��ം ആേരാപി�ായി��;  പി�ീട് വി�യ�ത്
എേ�ാഴായി��;

(സി) േപാലീസ് പീഡനെ��ട��് ആ�ഹത� െച� രാജീവിെ� ��ംബെ� സംര�ി�ാ� എ�്
നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം �റ� േപാലീസ് ആ�ാന നി��ാണം

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

(എ) െകാ�ം �റ� േപാലീസ് ആ�ാന നി��ാണ�ിനായി നിലവി� എ� �ക അ�വദി�ി��് ; �ക
അ�വദി�് ഉ�രവായത് എ�ാണ് ;

(ബി) ��ത ആ�ാന നി��ാണ�ിനാവശ�മായ �മി ആഭ��ര വ��ിന് ലഭ�മായി ഉ�രവായത്
എ�ാണ് ;

(സി) �റ�  േപാലീസ് ആ�ാന മ�ിര നി��ാണ�ിെ� �ാ�ം എ�ിേമ�ം ത�ാ�  െച�േതാ  ;

ആ��ാണ് നി��ാണ �മതല ;

(ഡി) ആ�ാന മ�ിരം നി��ി�ാ�  ലഭ�മായ �ല�് എെ��ാം സംവിധാന��  സ�മാ�ാ�
തീ�മാനി�ി��് ?

േപാലീസ് നിരീ�ണ ക�ാമറ സംവിധാനം

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

(എ) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ഓേരാ വ�ഷ�ം ആഭ��ര വ��് േറാ�ക�, േപാലീസ് േ�ഷ�ക�
ഉ�െ�െട�� �ല�ളി� ഏെത�ാം ക�നിക�െട എ� ക�ാമറക� �ാപി�; ഇതിനായി ഓേരാ
വ�ഷ�ം എ� �ക െചലവഴി�; ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഇവയി�  �വ��ന�മമാ�� എ� ക�ാമറക�  ഉെ��ം �വ��നരഹിതം
എ�എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ക�ാമറ �ാപി���മായി ബ�െ��് ആഭ��ര വ��് �ടി�ിക വ��ിയ �ാപന��
ഏെത�ാെമ�ം എ� �ക�േടതാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 9  ജി�കളി�  േപാലീസിെ� നഗരനിരീ�ണ�ി�� ക�ാമറ സംവിധാന�ി�  വീ� പ�ിയതായി
ക���േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് കാരണം; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം ക�ാമറ �ാപി�� വഴി എ� ��വാളികെള ഈ സ��ാ� കാലയളവി��ി� പിടി�വാ�
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സാധി�; വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) ഇ�രം ക�ാമറക�െട തകരാ�  തീ���തിന് നടപടിെയ��ാ� ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ിെല �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്

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

(എ) ഏറനാട് മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളിലാണ് നിലവി� �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് സംവിധാനം
ഉ�ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��തായി ��ത സംവിധാനം ആരംഭി��തിേല�ായി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളി�
നി�ാണ് അേപ� ലഭി�ി��ത്; ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടി എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ൈസബ� ���ത���ം ��ിക�ം

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

(എ) കഴി� ഒ� വ�ഷം ��ിക� ഉ�െ�� ���ത���െട എ�െമ�യാണ്; ��വ�ഷ�ിേല�മാ��
താരതമ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ായ���ിയാവാ� ��ിക� ഉ�െ�� ���ത���െട നിര�് വ��ി� വ�� സാഹചര�മാേണാ
നിലവി��ത്; എ�ി� കാരണം എ�ാെണ��ത് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ���ത��� തട��തി�ം ��ിക� ഉ�െ�� ���ത���െട വ��നവ് തട��തി�ം എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) ൈസബ� ���ത��ളി� നി�് ��ികെള തട��തിന് എെ��ാം ��ക�ത�ക� സ�ീകരി�ി��്?

ൈസബ� ��ക ൃത���

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

(എ) ൈസബ�  ��ക ൃത���  കെ���തിന് ഏെത�ാം ആ�നികമായ സംവിധാന�ളാണ്
ഉപേയാഗെ����െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഇ�ര�ി�� എ� േക�ക� രജി�� െച�െവ�ം
അതിൽ എ� േക�ക� കെ��ിെയ�ം വ��മാ�േമാ ?

േപാലീസ് േകാ��ബി�മാ�െട േസവന കാലാവധി

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

(എ) േപാലീസ് േകാ��ബി� അട��ളള ഉേദ�ാഗ��ാ� ഇ� വ�ഷേമ �ട��യായി ഒ� േപാലീസ്
േ�ഷനി�  േജാലി െച�ാ�  പാ�ള� എ�് നിയമം ഉേ�ാ;  എ�ി�  ��ത കാലാവധി
എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചില �ല�ളി�  ഒേ�ാ രേ�ാ കിേലാമീ�റി�ളളി�  ര� േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ഉ�ാകാം  ,

ഇ�രം േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� േജാലി െച��വെര വ�ഷ���് േശഷം പര�രം മാ�ിയാ�

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

70 of 104 Saturday 21 November 2015 06:48 PM



ഒരാ� �ട��യായി ഒേര �ല�് േജാലി െച�ാ� പാടിെ�� വ�വ� നിറേവ�െപ�േമാ;

(സി) കാസ�േകാട് ജി�യിെല കാസ�േകാട് ടൗ�  വിദ�ാനഗറി�  ബദിയ��,  ആ��, കാസ�േകാട്
�ാഫിക് എ�ീ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ഇേ�ാ�  േജാലി െച�് വ�� സബ് ഇ�െ���മാ�
അട��ളളവ�െട േപ� വിവര��ം അവ� അതാത് േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ഇേ�ാ� �ട��യായി
േസവനം െച�വ���ം ��് േസവനം െച��മായ കാലാവധി എ�യാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േജ�ബ് േതാമസ് ഐ.പി.എസിെനതിെര�� പരാതിക�

259.�ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഡി.ജി.പി.  േജ�ബ് േതാമസ് ഐ.പി.എസിെന ഫയ�േഫാ�് േമധാവി �ാന�് നി�് മാ�ിയത്
സ��ാരിന് ലഭി� പരാതിക�െട അടി�ാന�ിലാേണാ;  വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

ഇ�ാര��ി� �ഖ�മ�ി ��ാവന നട�ക��ാേയാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പരാതിക�െട അടി�ാന�ിലാെണ�ി�  പരാതി�ാ�  ആെരാെ�യായി��െവ�ം വാ�ാ�
ലഭി� പരാതിക�  ആ�െടെയാെ�യായി��െവ�ം പരാതിക�  എ�ായി��െവ�ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) മാധ�മ�േളാട് സംസാരി�തിന് �ീ.  േജ�ബ് േതാമസിേനാട് വിശദീകരണം ആവശ�െ�ടാ�
മ�ിസഭാേയാഗം തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് മ�ിസഭാേയാഗ�ി�; തീ�മാനം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന േപാലീസ് ആ�്  97-� വ��ിെല വ�വ� �കാരം,  ഉയ�� റാ�ി�ളള േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�ന് ഏ��ം �റ�ത് എ� വ�ഷെ� ഔേദ�ാഗിക കാലാവധി സ��ാ�  ഉറ�്
ന�േക���്;

(ഇ) �ീ. േജ�ബ് േതാമസി�േമ� ആേരാപി�െ�� ��ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

നി�ഭയ േകരളം �ര�ിത േകരളം

260.�ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, എ.പി.അ����ി
,, �ഡി �യിസ്
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിഷ�  676  �  ഉ�െ���ി നി�ഭയ േകരളം �ര�ിത േകരളം എ� പ�തി�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ
;എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇത് വഴി നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) പ�തി�െട �പേരഖ ത�ാറാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(സി) പ�തി സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

സർ�ാർ നയ�ൾ-േപാലീസ് േമധാവി�െട പരസ� ��ാവന

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

(എ) സ��ാരിെ� നയ�െള വിമ�ശി�് േപാലീസ് േമധാവി പരസ���ാവന നട�ിയത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  അേ�ഹേ�ാട് വിശദീകരണം േതടിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ജനൈമ�ി േപാലീസിെ� �വ��ന�െള േപാലീസ് േമധാവി വിമ�ശി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�ാര��ി� അേ�ഹേ�ാട് വിശദീകരണം േതടിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) േപാലീസ് േമധാവി തെ� ഔേദ�ാഗിക േഫസ് ��് േപജി�െട നട�� ��ാവനക�ം, കമ�ക�ം,
അഭി�ായ��ം സഹ�വ��ക��് േനെര�� വിമ�ശന��ം സ��ീസ് ച���െട
ലംഘനമാെണ�്ക���േ�ാ; എ�ി�, ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േസാഷ��  മീഡിയാ വഴി�� അഭി�ായ �കടന�ിെ� േപരി�  ഏെത�ി�ം ഐ.പി.എസ്.
ഓഫീസ�മാ�െ�തിെര നടപടിെയ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല �ിമിന� േക�കളി� �തിയായ ഉേദ�ാഗ��ാ�

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

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േസനയി�  വിവിധ �ിമിന�  േക�കളി�  �തിയായ എ�ത
ഉേദ�ാഗ��ാ� ഉ�് ; േകഡ� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) വ��തല�ി� ഇവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(സി) ഇ�ര�ി� �ിമിന� േക�ി� �തികളായവെര േകാടതി ശി�ി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� വിശദാംശം
ന��േമാ ?

െതാ��ഴ ന�മാൻസ് േകാേളജ് �ി�സി�ലിെന ആ�മി� സംഭവം

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

(എ) െതാ��ഴ ന�മാ�സ് േകാേളജി�  �ി�സി�ലിെന�ം േപാലീസിെന�ം ആ�മി�വ�െ�തിെര
േപാലീസ് ഏെ��ാം വ��ക�  �കാരം എ� േക�ക�  രജി��  െച�് അേന�ഷണം
നട�ക��ായി; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ലം എസ്.ഐ.  �െട െന�ി�  ��ി�ിടി�് തള�ക�ം െതാ�ി ത�ിെ�റി�ി�ക�ം
െച�വ�െ�തിെര ഏെത�ാം ���ിന് ഏെത�ാം വ��ക�  �കാരം േകസ് എ��ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) േക�ക�െട അേന�ഷണം ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ആെരെയ�ാം അറ�് െച� റിമാ�്
െച�ക��ായി; എ�േപ�െ�തിെര േകെസ��ി��്?

ഓ�ൈലൻ െപ�വാണിഭം

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

(എ) സം�ാന�് ഓ�ൈലൻ െപ�വാണിഭം നട�� സംഘ��  �വ��ി�വ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇ�രം എ� സംഘ�െളയാണ് കെ��ിയി��ത്;  ഇവരി�
എ� േപെരയാണ് ഇ�വെര അറ�് െച�ി��ത്;

(ബി) ഇ�ര�ി�� സംഘ��െട �വ��നം കെ���തിനായി �േത�ക േപാലീസ് സംഘ�െള
നിേയാഗി�ി�േ�ാ;എ�ി� അതിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�േകാഴ
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265.�ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, െക.രാധാ���
,, െക.െക.ജയച��
,, പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ബാ�േകാഴ�മായി ബ�െ�� ���ി� ആേരാപണ വിേധയരായി�ളള മ�ിമാ� ആെരാെ�യാണ്
;  ആേരാപണ ം ഉ�യി�വ�  മജിേ��് ��ാെക ന�ിയ െമാഴികളി�ം,  പരാതികളി�ം
െവളിെ����കളി�മായി ഏെത�ാം മ�ിമാരാണ് െെക�ലി ആവശ�െ��താ�ം
വാ�ിയി�ളളതാ�ം ��ാവി�ി�ളളത് ; ബാ� െെലസ�സ് ഫീ �റ�ാ� മ�ി �ീ െക.ബാ� എ�
േകാടി െെക�ലി വാ�ി എ�ായി�� ആേ�പം ;

(ബി) എെെ�സ് മ�ി �െ�തിെര,  ലഭി� എ�ാ െമാഴിക�ം േരഖെ���ക�ം ��ാവനക�ം
ശ�േരഖക�ം ഉ�െ�െട എ�ാം ക�ഡിയി�  എ��് അേന�ഷണ സംഘം പരിേശാധി�ക�ം
െച�ി�േ�ാ ; ആരി� നിെ��ാം െമാഴിക� എ��ക��ായി ; എെ��ാം േരഖക� പിടിെ��� ;

േശഖരി� െതളി�ക�  എെ��ാം  ;  െമാഴിക�  ���മായി േരഖെ���ക��ായിെ��
ആേ�പ�ി� നിലപാട് െവളിെ���ാേമാ ?

(സി) �ാഥമികാേന�ഷണ�ിെല കെ���ക�  എ�ായി��;  അേത �ട��് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ  ;  റിേ�ാ��ിേ��  ഡയറ��െട അ�ിമ നിഗമന ം എ�ായി��  ;  ഇതി� ��്
നിയേമാപേദശം േത�ക��ാേയാ ; എ�ി� ആരി� നി�് ; ഇെ��ി� എ�െകാ�് ?

(ഡി) ബാ�  േകാഴേ�സ് അേന�ഷണ�മായി ബ�െ��് വിജില�സി�  ഇതിനക ം ലഭി� എ�ാ
െതളി�ക�െട�ം �തിയ െവളിെ����ക�െട�ം അടി�ാന�ി�  എഫ്.െഎ.ആ�. രജി��
െച�് അേന�ഷണ ം നട�ാ� ത�ാറാകാതി��ത് എ�െകാ�ാണ് ;

(ഇ) അേന�ഷണ ഘ��ി� ആേരാപണ വിേധയരായ എ�ാ മ�ിമാെര�ം ത��ാന�ളി� നി�് മാ�ി
നി��ിയി�േ�ാ ; അേന�ഷണം േനരി�� ഏെത�ാം മ�ിമാരാണിേ�ാ� മ�ിസഭയി� �ട��ത് ?

നാദാ�രം േബാംബ് േ�ാടനം

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

(എ) നാദാ�ര�് അ�് ��് ലീഗ് �വ��ക�  േബാംബ് േ�ാടന�ി�  െകാ�െ���മായി
ബ�െ�� േകസിെ� �ഢാേലാചന �ബായിലാണ് നട�െത�് കെ��ിയ സാഹചര��ി�
�ടരേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േബാംബ് നി��ി�വ�െട ഉേ�ശം എ�ാെണ�് വ��മായി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് �ബായി� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) മരി�വെര�ടാെത േകസി� �തി േച��െ��വ� ആര�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജനൈമ�ി േപാലീസ് പ�തി

267.�ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, പാേലാട് രവി
,, േതറ�ി� രാമ���
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ജനൈമ�ി േപാലീസ് പ�തി കാര��മമായി നട�ാ��തിന് എെ��ാം പരിപാടികളാണ്
ആ��ണം െച�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി സംബ�ി�് പഠനം നട��തിന് ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി�ളളത്;  പഠന
റിേ�ാ��് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ി� ��ത റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശകളിേ�� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടി എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�േമാ?

�ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�ക� സംബ�ി� ഉേദ�ാഗ�ഭരണ പരി�ാരണ വ��ിെ� റിേ�ാ��്

268.�ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േ�ഷ�കളിെല േജാലി ഭാരം സംബ�ി�് ഉേദ�ാഗ�ഭരണ പരി�രണ വ��് റിേ�ാ��്
സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  അ�മാലി ഉ�െ�െട�� �ല�ളി�  �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�
ആരംഭി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഉേദ�ാഗ�ഭരണ പരി�ാരണ വ��് റിേ�ാ��് സമ��ി��തിെല കാലതാമസ�ിന്
കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

�ിമിനൽ േക�ക�

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

(എ) െകാലപാതകം,  ���വ��,  മാലെപാ�ി��, ആരാധനാലയ�ളിെല കവ��,  മദ�ം-മയ�മ��്
േക�ക� എ�ിവ സം�ാന�്അ�ദിനം വ�േതാതി� വ��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി�േശഷം നാളി�വെര എ� െകാലപാതക േക�ക�,
���വ�� േക�ക�, മാലെപാ�ി��  േക�ക�, ആരാധനാലയ�ളിെല േക�ക�  എ�ിവ
രജി�� െച�ക��ായി; തരംതിരി�് ജി� തിരി�� കണ�കൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവി��ി� നാളി�വെര ഇ�രം േക�കളി� ഉ�െ�� സിവി� േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ��  ഉ�െ�െട�� ഉ�ത േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��  ആെര�ാം എ�ം ഇവ�െ�തിെര
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

നിരീ�ണ ക�ാമറക�െട �വ��നം

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

(എ) േപാലീസിെ� നിരീ�ണ ക�ാമറക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ
(ബി) ��ത ക�ാമറക� കാര��മമായി �വ��ി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആഭ��ര �ര�െയ ബാധി�� ഇ�രം േപാരാ�ക�  പരിഹരി�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ?

�ാഫിക് �ണി�ിെ� �ാഫ് പാേ��
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271.�ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ാട് അ�വദി� �ാഫിക് �ണി�ിെ� നിലവിെല �ാഫ് പാേ��  സംബ�ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാഫിക് �ണി�ിേല�� �ാഫ് പാേ��  പരി�രി�് ഉ�രവ് �റെ��വി��തിനായി
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ാഫിക് �ണി�ിനായി വാഹന�� അ�വദി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെതാെ� വാഹന�ളാെണ�്
അറിയി�േമാ?

ബാ�ക� അട���െ��േ�ാ� അനധി�ത മദ��ം മയ�മ��ം വ�ാപകമായി എ� ആേരാപണം

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

(എ) ബാ�ക� അട���െ��േ�ാ� വളെര�റ� വില�് ലഭി�� അനധി�ത മദ��ം മയ�മ��ക�ം
വ�ാപകമായി എ� പരാതി ��യി� െപ�ി�േ�ാ  ;  ആയത് തട��തിന് േപാലീസ് എെ��ാം
നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ

(ബി) ഈ ഇന�ി� എ� േപാലീസ് േക�ക� രജി�� െച�െ��ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ
(സി) മയ�മ��ക�െട�ം ���ാ�  േപാ��വ�െട�ം ഉപേയാഗ�ി െ� ലഹരിയി�

ഇ�ച�വാഹനമട�ം നിയ�ണമി�ാെത ഓടി�ക�ം യാ��ാ�െട േമ�ം മ�് വാഹന��െട
േമ�ം ത�ി അപകട��ാ�ക�ം െച�� സംഭവ��  റിേ�ാ��് െച�െ��ി�േ�ാ  ;ആയത്
തട�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ

(ഡി) ലഹരി ഉപേയാഗി�് വാഹനേമാടി��വെര�ം മയ�മ��പേയാഗി�് പരസ�മായി
�����ാ��വെര�ം മയ�മ��ക�  വി���വെര�ം നിയ�ി�വാ�  എെ��ാം
��ക�ത�കളാണ് എ��ി��െത� പറയാേമാ;  അ�മവാസനക�  �കടി�ി�� ഇ�രം
ആ�കെള ഏ� പരിേശാധനാ സംവിധാന�പേയാഗി�ാണ് കെ���െത� വ��മാ�ാേമാ

(ഇ) മദ�പിേ�ാ,  മയ�മ��പേയാഗിേ�ാ വാഹനേമാടി�� എ�് സംശയം േതാ�ിയാ�
െപാ�ജന���് ഒ� േടാ� �ീ ന�രിേല�് വിളി�റിയി�വാ� എെ��ി�ം സംവിധാന�േ�ാ
എ� വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി�െറ �വ��നം വിശദമാ�േമാ  ;  ഇ�കാരം പരാതി
അറിയി��വ�െട വിവരം രഹസ�മായി ��ി�േമാ  ;  ഇ�കാരം സംവിധാനമിെ��ി�
അടിയ�ിരമായി ഇ�രെമാ� സംവിധാനം ഉ�ാ�േമാ?

േലാ��് മ��നം

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

(എ) ഒ��ാലം,  െല�ിടി േപ��, മംഗലം േദശ�് താഴേ�തി�  നാരായണ�  മക�  മേനാജിെന
7.11.2015  തീയതിയി�  ഒ��ാലം േപാലീസ് േ�ഷ�  േലാ��ി�  വ�് അതി �രമായി മ��ി�
പരിേ���ി� എ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി� എ�ാണ് ലഭി�ത്  ;  ��ത പരാതിയി�േമ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; അതി�േമ� റിേ�ാ��് ലഭി�േവാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േലാ��് മ��ന��  അവസാനി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� േലാ��് മ��ന��  റിേ�ാ��് െച�െ��;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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കാവി�ംപാറ ഗവ .ൈഹ�ളിൽ �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല കാവി�ംപാറ ഗവ.  ൈഹ�ളി�  �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്
അ�വദി��തിന് �� പി.ടി.എ സമ��ി� അേപ�യി�േമ� സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ ?

ഓ�േറഷ� �േബര

275.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ�  �േബര �േഖന എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��ം നിലവി�  ��ത പ�തി
�ട��േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി വി�ലമാ�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� �ര� പ�തി

276.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ� �ര� പ�തി�െട ല���� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ� േക�ക� ഈ പ�തി �കാരം രജി�� െച�ി��്;
(സി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ�� �ട� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� �ര� പ�തി

277.�ീ.െക.അ�ത�
,, വ��ല കഹാ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓ�േറഷ� �ര� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

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

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

ച�േബാസ് വധേ�സ്

278.�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : 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...

76 of 104 Saturday 21 November 2015 06:48 PM



(എ) ച�േബാസ് വധേ�സിെല �തി �ഹ�ദ് നിഷാമിന് ജയിലി�  നി�ം േകാടതിയി�
േപാ��തിനിടയി� ��� അ�േ�ാളിെല ആഡംബര േഹാ�ലി� ബ���െ�ാ�ം കഴി��തിന്
സൗകര�ം ഒ��െ��ക��ാേയാ;

(ബി) േഹാ�ലിെല സി.സി.ടി.വി.  ക�ാമറക� ഓഫാ�ിെ�ാ�്,  �തി�െട വില�ക� അഴി�മാ�ിയാണ്
��ംബാംഗ�േളാെടാ�ം ഭ�ണം കഴി�ാ��െ�െട സൗകര���  ഒ��ിെയ� റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ക��ാേയാ;

(സി) എ�ി� അേന�ഷി�ക��ാേയാ;  ഉ�ത�ളി� നി�� ആ�െടെയ�ി�ംനി�േ�ശെ� �ട��്
േപാലീസ് �തി�് സൗകര��� ഒ��ിെ�ാ��ക��ാേയാ;വിശദമാ�േമാ ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പീഡനം

279.�ീമതി.ജമീലാ �കാശം
�ീ.സി.െക.നാ�
,, േജാസ് െത�യി�
,, മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം പ�ികജാതി/പ�ികവ���ാ�െട േന��്
നട�ി�� അതി�മ��െട േപരി�  എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;വിശദാംശ��
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈയിെട േ��ദ�ശനം നട�ിയതിെ� േപരി� മാേവലി�ര താ��ി� ഒ� പ�ികജാതി�ാരെന
ആ�മി� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അത് സംബ�ി�് േകസ് രജി��
െച�ി�േ�ാ;

(സി) േകസ് രജി�� െച�ി�െ��ി� ഏെതാെ� വ��ക� �കാരമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ��് എതിെര�� അതി�മം തടയ�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ��് എതിെര��
അതി�മം തടയ� നിയമം അ�സരി�് ഓേരാ വ�ഷ�ം രജി�� െച� േക�ക�െട എ�ം എ�;

(ബി) രജി�� െച� േക�കളി� വിചാരണ�ായി േകാടതിയി� എ�ിയ േക�ക� എ�; ശി�ി�െ��
േക�ക� എ�?

പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ�െ�തിെര നട�� അതി�മ��

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�വ�തി�േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം പ�ികജാതി
പ�ികവ���ാ�െ�തിെര നട� അതി�മ��െട േപരി� എ�ത േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��്
ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവയി�  എ�ാ േക�ക�ം നടപടിക�  ���ിയാ�ി േകാടതികളി�  സമ��ി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�
അതിെ�റ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ�െ�തിെര�� അതി�മ�ളി�  നിലവി�� എസ്.സി/എസ്.ടി
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(അതി�മം തടയ�) നിയമം അ�സരി�് േകസ് രജി��  െച��തി�ം ��വാളിക�െട േമ�
നിയമനടപടിക�  സ�ീകരി��തി�ം േപാലീസിെ�റ ഭാഗ� ��തരമായ അലംഭാവ�ം
കാലതാമസ�ം ഉ�ാ��തായ പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) ഇൗ വിഭാഗ�ാ�െ�തിെര നട�� അതി�മ��  തട�വാ�ം നിയ�ി�വാ�ം സ��ാ�
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദാമാ�ാേമാ ?

ജീവപര��ം തടവി� കഴി��വ�െട േമാചനം

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

(എ) ജീവപര��ം ശി� ലഭി�് സം�ാനെ� ജയി�കളി� തടവി� കഴി��വ� എ�; ��ീംേകാടതി
വിധി�െട പ�ാല�ി� എ� േപെര ജയി�കളി� നി�ം േമാചി�ി�ാ� ഉേ�ശി��;

(ബി) എ� കാലം തട�ശി� അ�ഭവി�വെരയാണ് േമാചി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ഇത് സംബ�ി�
മാനദ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ി� േമാചന�ിന�ഹരായവ� എ�; വിശദമാ�ാേമാ?

ഹ��ാ� ദിന�ി� ചാല�ടി മ�ല�ിെല ആ�മണം

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

(എ) ���നാട് സംഭവെ� �ട��്, ഹി� ഐക�േവദി ആഹ�ാനം െച� ഹ��ാ� ദിന�ി�, ചാല�ടി
മ�ല�ിെല  4  കേ�ളക�ം ഒ� പ�ി�ം കെ�റി�് ആ�മണം നട�ിയ േകസിെ�
അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം, ഈ േക�ി� ഏെത�ി�ം �തികെള പിടി�ടിയി�േ�ാ എ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇരി�ാല�ട എസ്.ഐ �േട�ം,  സേഹാദരേ��ം െവ�ില�ാറയിെല വസതി� േനെര��
ആ�മണം  ,ൈബ�് ക�ി��  എ�ിവെയ�ട��് എസ്.ഐ �് ��തായി ൈബ�്
അ�വദി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� ഇതിനായി അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ���ത���

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

(എ) സം�ാന�് അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�  ഉ�െ�� ���ത���  വ��ി�വ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക��ിടയിെല �ിമിന�കെള കെ���തി�ം നിരീ�ി��തി�ം
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) അന�സം�ാന െതാഴിലാളികെള �ഷണം െച��ത് തട��തി�ം,  അവ��ിടയിെല
�ിമിന�കെള കെ���തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�േ�ാളിെല െകാലപാതകം

285.�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) അ�േ�ാളിെല േകാ���് ��് വഴ�ിെന �ട��� െകാലപാതക�ളി�, മ�ി�ം
എം.എ�.എ�ം അട��� ഉ�ത േകാ���് േനതാ���് പ��തായി െകാലെച�െ��
ലാ�ജി െകാ��രിെ� അ� ഓമന േജാ�ജ് െവ�െ���ിയി��ത് േപാലീസിെ�
��യി�െ��ി��ായി��േവാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  സ��ാരിന് പരാതി ഉ�യി�ി�ം �ട�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ാതി��ത്
എ�െകാ�ാെണ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) െകാലപാതകം സംബ�ി� അേന�ഷണം സത�സ�മായി നട�ണെമ�് ഓമനാ േജാ�ജിെ�
ഹ�ജിയി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) േകസി�  ഇതിനകം അറ�് െച�െ��വരി�  േകാ���് �വ��കർ ആെരാെ�യാണ്;
വ��മാ�േമാ ?

ചാ��� അസി��് േപാലീസ് ക�ീഷണ�െട കീഴിെല ജീവന�ാ�

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

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല ചാ��� അസി��് േപാലീസ് ക�ീഷണ�െട ഓഫീസ് െക�ിടം ��തായി
നി��ി�ത് എ� �പ അട�ലിലാെണ�് അറിയി�േമാ  ;  ��ത �ക ഏത് ഫ�ി� നി�മാണ്
വിനിേയാഗി�ി��ത് ;

(ബി) ചാ��� അസി��് േപാലീസ് ക�ീഷണ�െട അധികാര പരിധിയി�� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം
,  സ��ി� ഇ�െ���െട ഓഫീ�കളി�ം അ�വദി� ത�ികകളി� ജീവന�ാ� നിലവി�േ�ാ  ;

എ�ി� ഏെതാെ� ഓഫീ�കളി� എ� ജീവന�ാ� �റ�െ��് ഓഫീസ് തിരി�് അറിയി�േമാ ;

��ത ഓഫീ�കളി� ജീവന�ാെര നിയമി�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ ?

േകാ���് �വ��ക� െകാല െച�െ�� സംഭവം

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

(എ) ചാവ�ാ�് േകാ���് �വ��കനായ എ. സി. ഹനീഫ െകാല െച�െ�� സംഭവം സംബ�ി�
േപാലീസ് അേന�ഷണം ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ഏെത�ാം േകാ���് �വ��കെര
അറ�് െച�ി��്;  െകാലപാതകം നട�ിയവ�ം അതിന് �ഡാേലാചന നട�ിയവ�ം
ആെരാെ�യാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��കി� അവ൪ അറ�് െച�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാ���് �വ��ക�  ഹനീഫ�െട െകാലപാതക�മായി ബ�െ��് ��വാ��  േ�ാ�്
േകാ���് ക�ി�ി പിരി�് വിടെ�� സംഭവം േകസ് അേന�ഷി�� േപാലീസിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സംഭവെ� �ട��് േകാ��സിെ� �ാഥമിക അംഗത��ി� നി�ം സെ��് െച�െ�� േ�ാ�്
�സിഡ�് േഗാപ�താപെനതിെര േപാലീസ് േകെസ��ി�േ�ാ?

ജ�ജിെ�തിെര േഫസ് ��് േപാ�്

288.�ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  േഫസ് ��ി�  േപാ�് ഇ�തിെ�റ േപരി�  എ�ത േക�ക�
രജി�� െച�ി��്;
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(ബി) ഇ�കാരം സം�ാനെ� ഒ� െെഹേ�ാടതി ജ�ജിെയ�റി�്  'ജ�ജി�െട ചരി�ം
പരിേശാധി�ാ� നീല�ായ�ി� വീണ ��െ�െ�റ കഥേപാെലയാ�െമ��' ��ാവന നട�ിയ
മ�ിെ�തിെര േപാലീസ് േകെസ��ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ജ�ജിെ�തിെര ഇ�രം ��ാവന നട�ാ� മ�ിമാ൪�് അവകാശ�േ�ാ;

(ഡി) ജ�ജിെ�തിെര ഇ�കാരം പരാമ�ശം നട�ിയതിന് സം�ാന േപാലീസ് സ�ീകരിേ��ിയി��
നടപടിക� എ�ായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈമേ�ാഫിനാൻസ് ത�ി�ം അേന�ഷണ�ം

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

(എ) ൈമേ�ാ ഫിനാ�സ് സംബ�ി� ത�ി�മായി ബ�െ��് സ��ാരിന് ലഭി� പരാതിക�
എെ��ാമാണ്;ലഭി� പരാതിക� എ�ാം അേന�ഷണ ഏജ�സി�് ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(ബി) ആ�െ��ാം എതിരായി�ാണ് പരാതി ലഭി�ിരി��ത്;  സി ആ�് എ.ജി.�െട കെ���ക�
എ�ായി��; അ�ം അേന�ഷണ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) അേന�ഷണ സംഘം വിശ�ാസ വ�ന�ം െകാ��ം നട�ിയ ആെരെയ�ാം അറ�െച�്
െതളിെവ��് നട�ക��ായി;

(ഡി) അധിക പലിശ ഈടാ�ി വ�ി�െ�� എ� േപ�െട പരാതിക� ലഭി�; എ� േക�ക� ഏെത�ാം
േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� നാളി�വെര രജി�� െച�ി��്?

അ��ാടിയിൽ മാേവായി�ക�ം േപാലീ�ം ത�ി��ായ ഏ���ൽ

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് അ��ാടിയി�  മാേവായി�ക�ം ത��േബാ��ം ത�ി�  ഏ���ി
പര�രം െവടിവ��ായി �േ�ാ;

(ബി) ഏ���ലി�  പെ��� മാേവായി�കളി�  ആെരെയ�ി�ം അറ�് െച�വാ�  േപാലീസിന്
കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) ഏ���ലിന് േശഷ�ം മാേവായി�് സാ�ി��ം അറിയി�� എെ��ാം സംഭവ�ളാണ്
അ��ാടിയി� ഉ�ായി��ത�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത സംഭവ�ളി� ഉ�െ��ി�ളളവെര ആെര�ം പിടി��വാൻ സാധി�ാ�ത് ജന�ളിൽ ഭീതി
ഉ�ാ�ിയി�െ��ളള കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) എ�െകാ�് ഇ�രം �വ��ന�� തട�വാ� കഴി��ി� ; വ��മാ�ാേമാ?

�ീക��് േനെര�� അ�മ�ൾ

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം �ീക��് േനെര��
അതി�മ��െട േപരി� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം േക�കളി�  �ട�നടപടിക�  സ�ീകരി��തി�ം േകാടതിയിേല�് നടപടിക�
എ�ി��തി�ം േപാലീസിെ� ഭാഗ�് കാലതാമസ�ം അനാ��ം ഉ�ാ��തായ പരാതിക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� അതി�� കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
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(സി) �ീക�� േനെര�� അതി�മേക�ക�  രജി��  െച��തി�ം ��വാളികെള കെ��ി
നിയമനടപടിക� സ�ീകരി��തി�ം സമയബ�ിതമായി നടപടിക� ���ിയാ��െ��് ഉറ�
വ��േമാ?

െകാലെച�െ�� േകാ���് �വ��ക�െട വിവര�ൾ

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം നാളി�വെര േകാ���് �വ��കരാ�
െകാലെച�െ�� േകാ���് �വ��ക� ആെരാെ�യാണ് ;അവ�െട േപര് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ െകാലപാതക േക�കളി�  �തി േച��െ�� േകാ���് �വ��ക�  ആെരാെ�െയ�്
വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഇതി� ഏെത�ി�ം േകസ് അേന�ഷണം സി. ബി. ഐ.� വി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഏെത�ാം െകാലപാതകം സംബ�ി�് �ഢാേലാചന ���ിന് േകസ് രജി�� െച� അേന�ഷണം
നട��െയ�് വിശദമാ�േമാ ?

മാ�ിറ�ി�മായി ബ�െ��് നട�� �ചരണ��

293.�ീ.എ.െക.ബാല�
,, ��ഷ� കട��ി
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മാ�ിറ�ി�മായി ബ�െ��് നട�� �ചരണ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) പ��െള െകാ���ം ഭ�ി���ം നിേരാധി�ി�േ�ാ  ;  മാ�ിറ�ി െകാ�വ�് ഭ�ി�തിന് ���
േകരള വ�� േകാേളജി� വിദ�ാ��ിക� ശി�ി�െ��ത് സ��ാരിനറിയാേമാ ;

(സി) മാ�ിറ�ി�െട മറവി�, അത് ഭ�ി��വെര �റി�് നട�� �ചരണ��ം �വ��ന��ം
നടപടിക�ം നിയ�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മൗലികാവകാശ ധ�ംസന�െള�ം മത-ജാതി വ�ഗീയ ഭീഷണിേയ�ം െച��ാ�ം സാ�ദായിക
സൗഹാ��ാ�രീ�ം ഉറ�ാ�ാ�ം ത�ാറാ�േമാ ;

(ഇ) എ�ി� പരിഗണനയി�� ക�� പ�തിക� വിശദമാ�േമാ ?

വ��ി�വ�� ���ത���

294.�ീ.സാ� േപാ�
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, വി.െച�ാമരാ��
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ത��� െപ�കിെ�ാ�ിരി��തിെ� കാരണ�� പരിേശാധി�ക��ായി�േ�ാ ;

(ബി) �മസമാധാന�ി� െവ�വിളിയായി ഉയ��വ� ഘടക�� എെ��ാമാണ് ;
(സി) �ീക��ം ��ിക��ം േനെര�� ആ�മണ��ം വ��ീയ സംഘ�ന��ം വ��ി�ി���ിെ�

കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;
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(ഡി) ഇ��� പീന� േകാഡ് �കാരം സം�ാന�്  2010-� രജി�� െച�െ�� െമാ�ം േക�ക�ം
2014-15 �ം 2015-16 �ം രജി�� െച�െ�� േക�ക�ം ത�ി� താാരതമ�ം െച� വിശദമാ�ാേമാ ?

�ീനാരാണ��വിെ� �തിമ തക�� സംഭവം

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

(എ) േകാടിേയരി ന�ാര�് പീടികയി�  �ീനാരാണ��വിെ� �തിമ തക�� സംഭവ�ി�
��വാളികളായവെര അറ�് െച�ി�േ�ാ;

(ബി) സംഭവ�ി� എെ��ാം �����് ആ�െ��ാം എതിെര േകെസ��ക��ായി;
(സി) സംഭവ�ി� േ�ഷ� ജാമ�ം ന�കെ��വ� എ�; റിമാ�് െച�െ��വ� എ�;

(ഡി) ��വാളിക�െ�തിെര േകാടതിയി� ��പ�ം സമ��ി�ത് എ�ാണ്?

എ�.ഒ.സി ന���ത് സംബ�ി�്

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

(എ) നഗര�േദശ�ളി�  �ാ�് നി��ാണ�ി�  അ�ിശമന േസന�െട എ�.ഒ.സി ന���ത്
സംബ�ി� നിലവി�� നിയമവ�വ�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� മീ�റിന് �കളി��,  എ� ��യ�  ഫീ�ി�  ��ത�� �ാ�ക��ം െക�ിട���മാണ്
അ�ിശമനേസന�െട എ�.ഒ.സി നി�ബ�മാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകരള ബി�ഡിംഗ് ��സിെല വ�വ�ക�  �കാരം പതിനാറ് മീ�റി�  �റ�� നാല് നില
�ാ�ക��് അ�ിശമന േസന�െട എ�.ഒ.സി ആവശ�മാേണാ; ഇ�കാര�� എ� അേപ�ക�
അ�ിശമന േസന�െട കമാ��് ജനറ� ഓഫീസി� തീ�മാനം എ��ാെത െക�ി�ിട���്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 16  മീ�റിന് �കളി�  ഉയര�� എ� �ാ�് പ�തിക�െട ഫയ�  എ�.ഓ.സി � േവ�ി��
അേപ�ക� ഇേ�ാ� തീ�മാനം എ��ാെത ബാ�ി നി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

ഡി.ജി.പി. േജ�ബ് േതാമസിെനതിെര�� നടപടിക�

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

(എ) ഫയ�േഫാ�് േമധാവിയായിരിെ� ഡി.ജി.പി.  േജ�ബ് േതാമസ് എെ��ി�ം കാര��ി� വഴിവി�്
കാര��� െച�തായി സ��ാ� ക���േ�ാ; എ�ി� വഴിവി� കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� ഏെത�ി�ം നി�േ�ശ��  നട�ിലാ��തി�  അേ�ഹം വീ� വ��ക��ാേയാ;

നിയമാ��തമായ ഏെത�ാം നി�േ�ശ�ളാണ് അേ�ഹം നട�ാ�ാതി��െത�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) അേ�ഹെ� ഫയ�േഫാ�് േമധാവി �ാന�നി�് മാ�ിയതിന് കാരണമായി ബ�.  �ഖ�മ�ി
മാധ�മ�ളി�െട െവളിെ���ിയ സംഗതിക� ആഭ��ര  ,  ഫയ� േഫാ�് വ��ക�െട അറിേവാട്
�ടി��താേണാ; വ�തക� വിശദമാ�ാേമാ?

നാ�ിക ഫയ� ആ�ഡ് റ�� േ�ഷ�
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298.�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയതായി ഫയ�  ആ�ഡ് റ�� േ�ഷ�ക�  അ�വദി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �തിയ േ�ഷ�ക�  അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) നാ�ിക നിേയാജക മ�ല�ി�  �തിയ ഫയ�  േ�ഷ�  അ�വദി��� സംബ�ി�
നടപടി�മ�� ഏ�വെരയായി എ�് അറിയി�േമാ?

പര�� ഫയ� േ�ഷന് െക�ിടം നി��ി��

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

(എ) ചാ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല പര��  ഫയ�  േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം
നി��ി��തിേല�ായി പര�� േപാലീസ് േ�ഷ� േകാ�ൗ�ി� നി�ം നി�ിത �മി ബ�െ��
വ��ിന് ൈകമാ��തിേല�ായി ബ�.  ആഭ��ര വ��് മ�ി�െട സാ�ി���ി�  എ��
തീ�മാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  എ�ാണ് ��ത തീ�മാനം ൈകെ�ാ�െത�ം,
നാളി�വെര ��ത കാര��ി�  ആഭ��ര വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�ം  ,�േരാഗതി�ം
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഫയ�  േ�ഷന് െക�ിട നി��ാണ�ിന് എ�േ��് �മി ൈകമാ�ം നട�വാ�  കഴി�െമ�്
അറിയി�േമാ ; ��ത കാര��ി� തട��� ഇനി�ം നിലവി�േ�ാ ; എ�ി� ആയത് പരിഹരി�്
�മി ലഭ�മാ�വാ� സ��ാ� സ��മാ�േമാ ?

അനധി�ത �ാ�് സ��യ��

300.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െക. ദാസ�
,, െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര�ാ മാനദ���ം െക�ിട നി��ാണ ച���ം പാലി�ാെത സം�ാന�് അനധി�ത �ാ�്
സ��യ�� നി��ി�െ���ത് ഫയ�േഫാ�ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അനധി�ത െക�ിട നി��ാണ�� നിയ�ി�ാെത അ�രം നി��ാണ�� റ�ലൈറസ് െച�
െകാ���ത് �ത�ാഘാത���് ഇടയാ�െമ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) മാനദ��േളാ ച��േളാ പാലി�ാെത സം�ാന�് എ� �ാ�ക�  നി��ി�ി��തായി
ഫയ�േഫാ�ിെ� ��യി�െ��ി��്;  ഇതിെനതിെര ഫയ�േഫാ�് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അനധി�ത �ാ�് നി��ാണ��െട സാഹചര��ി� സ��ാ� �ാ�് ഉടമക�െട േയാഗം വിളി�
േച��ക��ാേയാ; അതിെ� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഇ) �ര�ാ മാനദ���െട കാര��ി� നിലവി�� വ�വ�കളി� മാ�ം വ��ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ;

ഇ�ാര��ി�  ഫയ�േഫാ�് േമധാവിയായി�� േജ�ബ് േതാമ�മായി സ��ാരി��ായി��
വിേയാജി�ക�  വിശദമാ�ാേമാ;  ���ി�  സ��ാ�  ൈകെ�ാ� അ�ിമ തീ�മാനം
വിശദമാ�ാേമാ?
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ഫയ�േഫാ�് ആ�ിെ� ഉേ��ശ ല����

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

(എ) സം�ാന�് അ�ിശമന േസനെയ േപാലീസ് േസനയി�  നി�ം േവ�െപ��� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) 1962-െല ഫയ�േഫാ�് ആ�ിെ� ഉേ��ശ ല���� എെ��ാമായി��;

(സി) ��ത ആ�ിെന അടി�ാനമാ�ി ച���  �റെ��വി�ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ച���  നിലവി�  വരാ�ത് കാരണം അ�ിശമന േസന ആഭ��ര വ��ി�  ഒ� ര�ാം
േസനയായി കണ�ാ�െ��� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ച���  അടിയ�രമായി �റെ��വി�ി�് അ�ിശമനേസന�െടനിലവി�� �ാേയാഗിക
��ി��ക� ഒഴിവാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

അ�ിശമനേസന�െട �വ��ന��

302.�ീ.പി.�ീരാമ���
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

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

(എ) അ�ിശമനേസന�െട �വ��ന�� സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ ;ഏ��ം ഒ�വി� സ��ാ�
നട�ിയ അവേലാകനം സംബ�ി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ� വി�� നടപടിക� ൈകെ�ാ� എ� േപരി� ഫയ�േഫാ�് േമധാവി �ാന� നി�്
ഡി.ജി.പി. േജ�ബ് േതാമസിെന മാ�ക��ാേയാ;

(സി) ഫയ�േഫാ�് േമധാവിയായിരിെ� ഡി.ജി.പി.  േജ�ബ് േതാമസ് സ��ാ�  വി�� �വ��നം
നട�ിയതായി ��യി�െ��ി�െ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ബ�നില �ളാ�് നി��ാണ���് ഫയ� െപ�മി�് ന����മായി ബ�െ��് �ാ�് നി��ാണ
ക�നിക�  സ��ാരിന് ന�കിയ പരാതി എ�ായി��;  ഇ�ാര��ി�  ഡയറ��െട നിലപാട്
എ�ായി��; സ��ാ� തീ�മാനം വിശദമാ�േമാ ?

വിജില�സ് േക�ക�

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

(എ) സം�ാന�് അേന�ഷണ�ിലിരി�� വിജില�സ് േക�ക� എ�;

(ബി) അവയി� മ�ിമാ�െ�തിരാ�ളള ആേ�പ�� സംബ�ി�വ എ�യാണ്;  ഏെത�ാം മ�ിമാ�
വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി���്;

(സി) അേന�ഷണം േനരി�� ഐ.എ.എസ്./ഐ.പി.എസ് ഉേദ�ാഗ�� എ�; മ�് ഉേദ�ാഗ�� എ�;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  ഏെത�ി�ം വിജില�സ് േകസ് അേന�ഷണ�ിനിടയി�
പി�വലി�ക��ായി�േ�ാ;  േകാടതിയി�  ��പ�ം സമ��ി� എ� േക�ക�
പി�വലി��തിനായി ഉ�രവ് ന�കി;
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(ഇ) ഈ സ��ാറിെ� കാല�് വിജില�സ് അേന�ഷണെ� �ട��് സ��ീസി� നി�് സെ��ഡ്
െച�െ�� ഉേദ�ാഗ��  എ�;  േകസ് അേന�ഷണം ���ിയാ��തിന് ��പായി ഇവരി�
എ�േപെര സ��ീസി� തിരിെക �േവശി�ി�?

ബാ� േകാഴ േകസ്

304.�ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, െക.അജിത്
,, ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�യി�െ�� ബാ� േകാഴ േക�ി� ഉ�െ��ി��വ� എ� േപ�; അവ� ആെര�ാം;
(ബി) ഇതി� ആ�െടെയ�ാം േപരി� വിജില�സ് �തപരിേശാധനയി�െട �ാഥമികാേന�ഷണം നട�ി;

ആ�െടെയ�ാം േപരി� �ാഥമികാേന�ഷണം മാ�ം നട�ി;
(സി) �ത പരിേശാധനാ റിേ�ാ��ിേ��ം,  �ാഥമികാേന�ഷണ റിേ�ാ��ിേ��ം നിയേമാപേദശം

േതടിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  നിയേമാപേദശം േതടിയി���ം അ�ാ��മായ റിേ�ാ��ക�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) നിയേമാപേദശം േതടിയ റിേ�ാ��കളിേ��ം അ�ാ�വയി�ം വിജില�സ് സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�
എെ��ാം; എ� േക�ക� അവസാനി�ി�; അവ ഏെത�ാം?

ബാ� േകാഴ േകസിെല വിധി

305.�ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ബാ� േകാഴ�മായി ബ�െ�� തി�വന��രെ� വിജില�സ് െ�ഷ�� േകാടതി വിധി ��ാവം
എ�ായി��; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിധിെ�തിെര ൈഹേ�ാടതിയി� ഹ�ജി ന��ക��ാേയാ; ഹ�ജിയിെല ആവശ�ം എ�ായി��
എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈഹേ�ാടതിയി� വിജില�സി�േവ�ി അഡ�. കപി� സിബ� ഹാജരാ�ക��ാേയാ; അതിനായി
എ� �ക െചലവ് വ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ൈഹേ�ാടതി ഈ േകസി� നട�ിയ വിധി ��ാവം എ�ായി��; വിശദമാ�േമാ; ൈഹേ�ാടതി
വിധിയിെല ഏെത�ി�ം പരാമ�ശ�ിെനതിെര ��ീംേകാടതിെയ സമീപി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

ബാ� േകാഴ �ടരേന�ഷണം

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

(എ) ബാ�  േകാഴ�മായി ബ�െ�� തി�വന��രം വിജില�സ് േകാടതി�െട ഉ�രവിെ�
അടി�ാന�ി�� �ട� അേന�ഷണം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) അേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) അേന�ഷണ േമ�േനാ� �മതല ആ��ാണ്;  ആ�െട േന�ത��ി�  ആെര�ാം അട��
സംഘമാണ് അേന�ഷണം നട��ത്;  ബ�.മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ�� മ�ി
െ�തിെര�� പരാതിക� ഇേത സംഘ�ിെനെ�ാ�് അേന�ഷി�ി�ാതിരി��തിെ� കാരണം
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െവളിെ���േമാ;

(ഡി) മ�് മ�ിമാ�െട പ�ം അേന�ഷണ വിേധയമാ�േമാ;  ബ�െ��വെര അറ�് െച�് േചാദ�ം
െച�ക��ാേയാ;

(ഇ) അഴിമതി േകസി� േകാഴ വാ�ിയതിെ� െതളിവ് ലഭി�ാ�, �ട��് സ�ീകരിേ��� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ?

ബാ� ൈലസ�സ് ഫീ സംബ�മായ ആേരാപണ�ൾ

307.�ീ.എളമരം കരീം
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.െക.െക.ജയച��
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ� ൈലസ�സ് ഫീ �റ�ാനായി മ�ിമാെര സ�ാധീനി�താ�ം ഇതിനായി ബാ�ടമകളി� നി�്
പണം പിരിെ���താ�ം ബാ�  േഹാ��  ഓേണ�് അേസാസിേയഷ�  ഭാരവാഹിക�േടതായി
�റ�വ� െവളിെ����ക� സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  ഭാരവാഹിക�  ന�ിയി��തായ െമാഴിക�  അവഗണി�െകാ�ാണ് വിജില�സ്
അധി�ത� നിലപാട് സ�ീകരി�ി��െത� ആേ�പ�� സംബ�ി�് അേന�ഷി�ാേമാ;

(സി) മ�ിമാ��് പണം െകാ��ാ�  ബാ�കാരി�  നി�് പിരിെ���തിെ��ം െകാ��തിെ��ം
െതളി�ക� ത��െട ക�ി�െ�� െമാഴികളി�െട െവളിെ��ി�ം അവ േശഖരി�ാ� വിജില�സ്
ത�ാറാകാതി��ത് എ�െകാ�ായി��െവ�് അേന�ഷണവിേധയമാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈക�ലി ന�കാ�  പണം േശഖരി��ം ന�കിയ�ം സംബ�ി� വ���ം വിശ�സനീയ�മായ
െതളി�ക�ം െമാഴിക�ം ഉ�ായി�ം ഇെതാ�ം തെ� പരിഗണനാ വിഷയമെ�� അേന�ഷണ
ഉേദ�ാഗ�െ� നിലപാട് �തികെള ര�ി�വാ�� ഉേ�ശേ�ാ� �ടിയായി��െവ�റിയാേമാ;

(ഇ) അേന�ഷണഘ��ി�  വിജില�സ് ഉേദ�ാഗ��  മ�ിമാ�െ�തിെര െതളി�ക�  േശഖരി�ാ�
വിസ�തി� സാഹചര�ം ഇേ�ാ� �റ�വ�െകാ�ിരി�� നി��ായകമായ വ���ം പരിഗണി�്
പരാതിയി� ക�ിക് െവരിഫിേ�ഷ� നട�ാ� അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

ബാ� ൈലസ�സ് േകാഴ

308.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എം.ച��
േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ബാ�ൈലസ�സ് േകാഴ�മായി ബ�െ�� ഏെത�ാം ഉ�ത��് പണം ന�ിയതാ�ളള
പരാതിയിേ�ലാണ് അേന�ഷണം നട��ത് ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഏെത�ാം മ�ിമാെര ഇ�ാര��ി�  ക� എ�ാണ് ആേരാപണം ഉ�യി�വ�  െമാഴി
ന�കിയിരി��ത് ;

(സി) വിജില�സ് അേന�ഷണസംഘം ഏെത�ാം ഉ�തെര േചാദ�ം െച�ക��ായി  ;  ആ�െ��ാം
എതിെര െതളി�ക� േശഖരി�ക��ായി ;

(ഡി) െകാ�ിയി�  നട� ബാ�ടമ സംഘടന�െട േയാഗ�ിെ� ശ�േരഖ വിജില�സ്
പിടിെ���ക��ാേയാ  ;  എ� േകാടി �പ ആ�െ��ാം ന�കി എ�ാണ് ശ�േരഖയി� നി�ം
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വിജില�സ് മന�ിലാ�ിയിരി��ത് ;
(ഇ) എൈ�സ് വ��് മ�ി �െ�തിെര വിജില�സി� ലഭി� പരാതിക�ം െമാഴിക�ം െവളിെ����ക�ം

എെ��ാമായി�� ; മജിേ��് ��ാെക െമാഴി ന�കെ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) ബാ�ടമകളി� നി�് പിരിെ���തായി പറയെ��� �ക എ�യാെണ�് കെ��ക��ാേയാ ;

ഇ�മായി ബ�െ��് �റ�വ��ം അ�ാ��മായ േരഖക� എ�ാം അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി
പിടിെ���ി�േ�ാ ;

(ജി) എൈ�സ് മ�ി �െ�തിരായ പരാതികളി� ഇതിനകം ആെരെയ�ാം േചാദ�ം െച�ക��ായി  ;
ഏെത�ാം േക��ളി�  െറ�ഡ് നട�ി  ;  എെ��ാം െതളി�ക�  ൈകവശെ���ാ�
�മി�ക��ായി  ;  അേന�ഷണെ� �ട��് ആേരാപണ വിേധയരായവരി�  ആെര�ാം
ത��ാന�ളി�  നി�് രാജിെവ�ക��ായി  ;  ആേരാപണ വിേധയരായവരി�  ഇേ�ാ�ം
ത��ാന�ളി�  �ട��വ�  ആെരാെ�  ;  വിജില�സിെ� ഏെത�ാം �ണി�കളാണിേ�ാ�
അേന�ഷണം നട��ത്  ;  തി�വന��ര�് പരാതിക��ായ ഒേര േകസി�, ര�തരം
സംഘ�െള െകാ�് അേന�ഷി�ി��ത് എ�െകാ�ാണ്  ;  ഇേ�ാഴെ� അേന�ഷണ��െട
�മതല ആ�െ��ാം, ആ�െട േന�ത��ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ ?

ബാ� േകാഴേ�സ്

309.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എസ്.ശർ�
,, വി.ശിവ���ി
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അഡ�.  ജനറലിേന�ം നിയമവ��ിേന�ം മറികട�െകാ�് സ�കാര� അഭിഭാഷകരി�  നി�ം
നിയേമാപേദശം േതടി �തിെയ ��വി��നാ�ാ�, വിജില�സ് ഡയറ��  നട�ിയ �മ��
േകസ് അ�ിമറി�ാനായി��െവ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ ?

�� കയ�െഫഡ് എം.ഡി. െ�തിെര�� വിജില�സ് േകസ്

310.�ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  കയ�െഫഡ് എം.ഡി.  �ീ.  വി.  െക.  അ��  �മാറിെനതിെര വിജില�സ് േകസ്
എ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം �മേ��കളാണ് വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിെ� പരിധിയി�  വ��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� പരാതിയി� എഫ്.ഐ.ആ�. സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േകസിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�� �ഖ�മ�ി തെ� ബ�വിന് �മി അ�വദി�ത് സംബ�ി� േകസിെ� അേന�ഷണം
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311.�ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, സ�ി േജാസഫ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് അ�െ� �ഖ�മ�ി തെ� ബ�വിന് �മി അ�വദി�ത്
സംബ�ി� േകസിെ� അേന�ഷണം ���ിയായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകസി� ആ�െ��ാെമതിെരയാണ് ��പ�ം സമ��ി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദവിവര��
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകസി�േമ�ളള അ�ിമ റിേ�ാ��് വിജില�സ് േകാടതിയി� സമ��ി��തി�ളള നടപടി�മ��
���ിയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

എൈ�സ് വ��് മ�ിെ�തിെര�� ആേരാപണ��

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

(എ) എൈ�സ് വ��് മ�ിെ�തിെര ബാ�േ�ാഴ�മായി ബ�െ��് ഉയ��വ� ആേരാപണ��
എെ��ാമായി��.;

(ബി) ഏെത�ാം പരാതികളിേ��ം,  േ��്െമ�കളിേ��മാണ് വിജില�സ് �ാഥമിക പരിേശാധന
നട�ിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അഴിമതി നിേരാധന നിയമ�ിെല ഏെത�ാം വ�വ�ക�  �കാരമാണ് പരാതികളിേ��
അേന�ഷണം നട�ാ��ത്;

(ഡി) എൈ�സ് വ��് മ�ിെ�തിരായ പരാതികളി� അേന�ഷണം നട�ിയത് ഇതി� ഏത് വ�വ�
�കാരമാണ്;  ഏെത�ി�ം പരാതിെയ സംബ�ി�് ക�ി�് െവരിഫിേ�ഷ�  നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ലളിത�മാരി േകസിെല ��ീം േകാടതി വിധി�െട െവളി��ി�� അേന�ഷണം ��ത േകസി�ം
ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�� പാഠ��ക അ�ടിയി��ായ വീ�

313.�ീ.എം.ച��
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��  പാഠ��ക��െട�ം ഹാ�് ��ക�െട�ം �ി�ിം�മായി ബ�െ��് ഉയ��വ�
ആേ�പ�േള�ം െകാ�കാര��തകേള�ം സംബ�ി�് വിജില�സ് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ
; എ�ി� അേന�ഷണഫലം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) പാഠ��ക��െട �ി�ിംഗ് ഓ�ഡ� ന��തി��ായ വീ�ക�ം െട�� െച�തിെല �മേ��ക�ം
ന���ം എ�ാം സംബ�ി�് �റ�വ� വിവര��െടയടി�ാന�ി� സ�േമധയാ വിജില�സ്
അേന�ഷണം നട�ാതി��ത് എ�െകാെ��് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഭരണവ��ി� നി�ം ഇ�ാര��ി� ആവശ�ം ഉ�യി�ി��ായി��േവാ ?
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ബാ�േകാഴ

314.�ീ.ജി.�ധാകര�
,, എ.െക.ബാല�
,, എ. �ദീ��മാ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േകാഴ�മായി ബ�െ��്,  എൈ�സ് മ�ിെ�തിരായി തി�വന��ര��ായ
പരാതിെയ�റി�് എറണാ�ളം വിജില�സ് �ണി�് ഡി.ൈവ.എസ്.പി.  െയ െ�ാ�്
അേന�ഷി�ി�ാനിടയായ സാഹചര�ം എ�ായി��  ;  ബാ�  േകാഴെയ�റി�് അേന�ഷി��
വിജില�സിെ� തി�വന��രെ� െ�ഷ��  ഇ�െവ�ിേഗഷ�  �ണി�ിെന െകാ�് തെ�
അേന�ഷി�ാ� �മതലെ���ാതി��ത് എ�െകാ�ായി�� ;

(ബി) ബാ�േകാഴ േകസ് അേന�ഷണ�ളി� �ഖ�മ�ി നിര�രം ഇടെപ�തായി വിജില�സ് അധി�ത�
െവളിെ���ിയി�േ�ാ  ;  അേന�ഷണ സംഘ�ിന് െമാഴിയി�െട ലഭി� വിവര��  യഥാസമയം
എൈ�സ് മ�ി അറിയാനിടയായി�േ�ാ ;ഇതിെ� സാഹചര�ം എ�ായി�� ;

(സി) എൈ�സ് മ�ിെ�തിരായ പരാതി നിയമാ�സരണ�ളള ക�ിക് െവരിഫിേ�ഷ�  നട�ാെത
അവസാനി�ി�ത് അസ�ാഭാവികമായി�ായി��െവ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ  ;

വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) നിലവി� �റ�വ�ി�ളള എ�ാ െവളിെ����ക�െട�ം പരാതിക�െട�ം വിജില�സ് ഡയറ�െറ
സംബ�ി� ൈഹേ�ാടതി വിധി�െട�ം പ�ാ�ല�ി�  തി�വനന��രം �ണി�ിെല
സത�സ�രായ ഉേദ�ാഗ�രാ� ക�ിക് െവരിഫിേ�ഷ� നട�ി എഫ്.ഐ.ആ� രജി�� െച�ാ�
നി�േ�ശം ന�കാേമാ ?

ബാ�േകാഴ േകസ്

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

(എ) ബാ�േകാഴേകസി� തി�വന��രെ� വിജില�സ് േകാടതിയി� നി��ായ വിധി എ�ായി��;

വിധി ��ാവം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിജില�സ് സമ��ി� അ�ിമ റിേ�ാ��് വിജില�സ് േകാടതി അംഗീകരി�ക��ാേയാ;

(സി) ��  ധനമ�ി ര�് തവണകളായി േകാഴ വാ�ിയ ആേ�പ�ി�, വിജില�സ് അേന�ഷണ
സംഘ�ിന് െതളി�ക�  ലഭി�ി��ായി�േ�ാ;  ��ത േകസിെ� ക�ിക് െവരിഫിേ�ഷനി�
�ഥമ���ാ െതളി�െ��് ക�് എഫ്.ഐ.ആ�. രജി�� െച�ി��ായി�േ�ാ;

(ഡി) വിധിയി�  വിജില�സ് ഡയറ��െട എെ��ാം നടപടികെളയാണ് േകാടതി വിമ�ശി�ിരി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�െ� റിേ�ാ��് മറികട�് ധനമ�ി �ീ.  ��വി��നാ�ിെകാ�്
വിജില�സ് ഡയറ�� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� ��ത നി�േ�ശം േകാടതി�െട വിമ�ശനം
ഏ�വാ�ക��ാേയാ;

(എഫ്) വിധിെയ �ട��് വിജില�സിന് സ�ീകരിേ��ി വ� �ട� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;
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(ജി) ധനമ�ി രാജിെവ�് ഒഴി�േപാേക�തായി വ� കാര�ം വിജില�സ് പരിഗണി�ി�േ�ാ;

ആേരാപിത�  മ�ിമാരാ�േ�ാ�  വിജില�സ് സത�സ�മായ അേന�ഷണ�ിന് ത�ാറാ��ി�
എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ:പരിേശാധി�േമാ?

ബാ�േകാഴ േകസ്

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

(എ) ബാ� േകാഴ േകസി� ൈഹേ�ാടതിയി� േകസ് വാദി� അഡ�േ��് കപി� സിബലി�ളള ഫീസ്
എ�യാണ് ; അത് ന���ത് ആരാണ് ;

(ബി) േകാഴ വാ�ിയ ആളി�  നി�ം ഫീസ് �ക ഈടാ�ാ�  സാധ�മാേണാ  ;  നിയമവശ��
െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) േകാഴ �ക പിടിെ���ാ�  �മം നട�ിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ിൽ പിടിെ��� �ക എ�  ;  ഏത്
നിലയി�ളള നടപടികളി�െടയാണ് േകാഴ �ക പിടിെ���ാ� �മി�െത� വിശദമ�ാേമാ ?

ബാ�േകാഴ േകസിെല വിധിയിേ��� െപ�ീഷ�

317.�ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േകാഴ േകസി�  തി�വന��രെ� വിജില�സ് േകാടതി�െട  29.10.2015  െല
വിധിന�ായ�ിെനതിെര ൈഹേ�ാടതിയി�  വിജില�സ് ഡയറ�േറ�് ന�കിയ ഒറിജിന�
െപ�ീഷെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഹ�ജിയിെല �ധാനെ�� ആവശ���  എെ��ാമായി��;  അവയി�  ൈഹേ�ാടതി
അ�വദി�ാതി��വ ഏെതാെ� ആവശ��ളായി��;

(സി) ബാ�േകാഴ േകസിെ� �ട�  അേന�ഷണം സംബ�ി� കാര��ി�  ഹ�ജിയിെല ആവശ�ം
എ�ായി��; ആവശ�ം ൈഹേ�ാടതി അംഗീകരി�ക��ാേയാ;

(ഡി) ��ത േകസി� �ടരേന�ഷണം ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� �ത� എ�് വിശദമാ�േമാ?

സ�കാര� അഭിഭാഷകരി� നി�ം നിയേമാപേദശം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  വ�തിന് േശഷം വിജില�സ് വ��് ഇ�വെര ഏെത�ാം േക�കളി�  സ�കാര�
അഭിഭാഷകരി�  നി�ം നിയേമാപേദശം േതടിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;  ഏെത�ാം
അഭിഭാഷകരാണ് നിയേമാപേദശം ന�കിയത്;

(ബി) ��ത േക�കളി� സ��ാ� അഭിഭാഷകെര ഒഴിവാ�ി മ� അഭിഭാഷകരി� നി�ം നിയേമാപേദശം
േതടിയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) നിയമ വ��ിെ� ����  അ�മതിേയാെടയാേണാ ��ത അഭിഭാഷക�െട നിയേമാപേദശം
േതടിയത്;

(ഡി) ഇ�കാരം നിയേമാപേദശം േതടിയ എ�ാ േക�കളി�ം സ��ാ�/വിജില�സ് ഭാഗം വിജയി�ി�േ�ാ;

ഏെത�ാം േക�ക� വിജയി� എ�ം ഏെത�ാം േക�ക� പരാജയെ��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത അഭിഭാഷക��് ന�കിയ �തിഫല�ിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഏെത�ാം അഭിഭാഷക��് ഇനി�ം �തിഫലം ന�കാ��്;  അവ�െട വിശദാംശ��ം േക�ം,
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കാലതാമസ�ിെ� കാരണ��ം വ��മാ�േമാ?

പാെമാലി� ഇറ�മതി േകസിെ�റ വിചാരണ

319.�ീ.എം.എ.േബബി
,, എം. ഹംസ
,, സാ� േപാ�
,, വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാെമാലി� ഇറ�മതി നട�ിയത് സംബ�ി� േകസിെ�റ വിചാരണ ഇേ�ാ� നട��േ�ാ ;

(ബി) േകസ് വിചാരണ െച��തിെനതിെര േകരള ൈഹേ�ാടതിയി�ം വിജില�സ് േകാടതിയി�ം
ഉയ��ിയ തട� വാദ��  േകാടതിക�  അംഗീകരി�ി�േ�ാ  ;  കീ�േ�ാടതി�െട വിധി
എ�ായി�� ; ഇത് ൈഹേ�ാടതി അംഗീകരി�ി�േ�ാ ;

(സി) പാെമാലി�  ഇടപാടി�  ഖജനാവി� ന�ം ഉ�ായി�െ��് സി  &  എ.ജി.  കെ��ിയത്
എേ�ാഴായി��  ;  ��ത റിേ�ാ��ിേ��� പ�ിക് അ�ൗ�്സ് ക�ി�ി�െട നിഗമന��
എെ��ാമായി�� ;

(ഡി) േകസ് പി�വലി�വാ�ളള സ��ാ�  നി�േ�ശെ� �ട��് പ�ിക് േ�ാസിക���  ഹ�ജി
ന��ക��ാേയാ  ;ഇത് അ�വദി�ക��ാേയാ;  ഇതിെനതിെര ൈഹേ�ാടതിയി� റിവ� ഹ�ജി
ന�കിയി�േ�ാ ; ഏ�ി� കാരണം െവളിെ���േമാ ?

ബാ�േ�ാഴ

320.�ീ.പി.�ീരാമ���
,, എസ്.രാേജ��
,, സി.���
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ബാ�  വിഷയ�ി�  ആേരാപണ വിേധയനായ ബ�.  എൈ�സ് വ��മ�ിെ�തിെര ബാ�
അേസാസിേയഷ� വ��ിംഗ് �സിഡ�് ബി� രേമശിെ� ആേ�പ�ിേ�� വിജില�സ് സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) തി�വന��രം മജിേ��് േകാടതിയി�  സി.ആ�.പി.സി.  164  �കാരം ബി� ന�കിയ െമാഴി
വിജില�സ് പരിേശാധി�ക��ാേയാ  ;  വിജില�സി� ബ�.  എൈ�സ് വ��മ�ിെയ �റി�്
അേന�ഷണം ആവശ�െ��് ഇതിനകം ലഭി� പരാതിക�  അേന�ഷണ സംഘം
പരിേശാധി�ക��ാേയാ ;

(സി) പരാതികളി� ക�ിക് െവരിഫിേ�ഷ� നട�ാെത �ാഥമികാേന�ഷണം മാ�ം നട�ക��ാേയാ  ;

ഇതിനായി ഉ�രവ് ന�കിയത് ൈഹേ�ാടതി�െട പരാമ�ശ���ിരയായ വിജില�സ്
ഡയറ�� ആയി�േ�ാ ; �� ധനകാര� മ�ി�െട പരാതിയി� ക�ിക് െവരിഫിേ�ഷന് ഉ�രവി�ത്
ആരായി�� ;

(ഡി) �ാഥമികാേന�ഷണം നട�ിയ വിജില�സ് ഉേദ�ാഗ��  ആരായി��;  ;  അവ�െട അധികാര
പരിധിയിലായി�േ�ാ പരാതി ഉ�ായി��ത്  ;  എെ��ാം പരാതികളി�  ആരി�  നിെ��ാം
െതളിെവ��ക��ായി ;

(ഇ) വിജില�സ് മാന�ലി�ം ��ീംേകാടതി നി�േ�ശ�ളി�ം വ�വ� െച�ി�� ഏത് രീതിയി��
അേന�ഷണമാണ് ബ�.എൈ�സ് മ�ിെ�തിെര��ായ പരാതികളിേ��  നട�ിയത്  ;

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

91 of 104 Saturday 21 November 2015 06:48 PM



വിശദമാ�േമാ ?

വിജില�സ് അേന�ഷണം

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

(എ) വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി,  അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��, അേന�ഷണ വിഷയ�മായി
ബ�െ�� മ�ിസഭാ േയാഗ�ി�  നട� ച���ം നടപടി�മ��ം സംബ�ി�് േയാഗ�ി�
ഹാജരായി�� മ�ിേയാേടാ  ,  ചീഫ് െസ��റിേയാേടാ േചാദ���  േചാദി��തി�ം വ�ത
മന�ിലാ��തി�ം,  എെ��ി�ം നിയമതട�ം ഉേ�ാ  ;  എ�ി�  ഏത് നിയമവ�വ�യാണ്
തട�മായി നിലനി���െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��  അേന�ഷണ വിഷയ�മായി ബ�െ��് േചാദി�� േചാദ����്
ത���റിയാ�� കാര���  െവളിെ���ാ�  മ�ിമാ��ം,  ചീഫ് െസ��റി�ം നിയമപരമായ
ബാ��ത�േ�ാ ;

(സി) ബാ� േകാഴ േകസി� അേന�ഷണ ഉേദ�ഗ�� ആവശ�െ���ം ഔേദ�ാഗിക പദവിയിലി��െകാ�്
ഞ���് അറിയാ���മായ വിവര�� പറ�വാ� എൈ�സ് വ��് മ�ി �ീ.െക.  ബാ��ം
ചീഫ് െസ��റി�ം വിസ�തി�തായി അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�നായ എസ്.പി.  റിേ�ാ��്
െച�ി�േ�ാ ;

(ഡി) ഔേദ�ാഗിക പദവിയിലിരി��വ�  വ�വ�ാപിതമായ അേന�ഷണ�മായി സഹകരി���
സംബ�ി� നയം വ��മാ�േമാ ?

െപാ�മരാമ�്, ജലവിഭവ വ��കളിെല അഴിമതി

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

(എ) അഴിമതി കെ��ിയതിെന �ട��് വിജില�സ് ഡയറ��െട �പാ�ശ�െടയടി�ാന�ി�
െപാ�മരാമ�്, ജലവിഭവ വ��കളിെല ര�് ചീഫ് എ�ിനിയ�മാെര സ��ീസി� നി�ം സെ��്
െച�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സെ��് െച�െകാ�� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  ആഭ��ര വ��് െസ��റി�ം,  വിജില�സ് ഡയറ���ം �ഖ�മ�ി ന�കിയ
നി�േ�ശം എ�ായി�� ; ഇതിെന �ട��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) വിജില�സ് അേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;
(ഇ) െപാ�മരാമ�് വ��്മ�ി�ം, ജലവിഭവ വ��് മ�ി�ം ഇ�ാര��ി� ആഭ��ര വ��് മ�ി�്

േനരിേ�ാ, അ�ാെതേയാ പരാതി ന�കിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ിമാ�െ�തിെര�� േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�് നാളി�വെര മ�ിസഭയിെല �ഖ�മ�ി��െ�െട ഏെത�ാം
മ�ിമാ�െ�തിെര എെ��ാം ആേരാപണ�ളാണ് വിവിധ ഘ��ളിലായി െവളിെ��്
ഉയ��വ�െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) നിലവി� �ഖ�മ�ി��െ�െട ഏെത�ാം മ�ിമാ�െ�തിെര ഏെത�ാം വിഷയ�ളി� എ� വീതം
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വിജില�സ്, ൈ�ം�ാ�്, േപാലീസ്, സി.ബി.ഐ. േക�ക� നിലവി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ�ിസഭയിെല ഏെത�ാം അംഗ��െ�തിരായി അഴിമതി നട�ിയതിന് വിജില�സ്
േകെസ��ി��് എ�ം ഇതിെ� ഭാഗമായി എ� മ�ിമാ� രാജിെവ�ി�െ��ം െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ മ�ിസഭാംഗ�ി�െമതിെര എ�ാണ് േകെസ��െത�ം,  എ�ാണ് രാജിെവ�െത�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

വനം വ��ി� വിവിധ ത�ികകളിെല ഒഴി�കൾ

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

(എ) സം�ാന�് വനം വ��ി�  ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസ�  �ത�  അസി��് ക�സ�േവ��
വെര�� ത�ികകളി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��് എ�് ത�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാതല റി��്െമ�് നട�� ത�ികകളിെല ഒഴി�ക� ജി� തിരി� വ��മാ�േമാ;

(സി) േമ� ത�ികകളിെല ഒഴി�ക� എ�് �ത� നിലവി��താെണ�ം ��ത ത�ികകളി� റാ�്
ലി�ക� നിലവി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ?

വന�മി കേ���� ഒഴി�ി��തി�� നടപടി

325.�ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�മി കേ����  തിരി�പിടി�് കേ���ാെര ഒഴി�ി�ാ�  ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവായി�േ�ാ;

ഇ�രം �മി എ� കാല�ിനകം ഒഴി�ി�് റിേ�ാ��് സമ��ി��തിനാണ് ഉ�രവായി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) 1977-� േശഷ�� വന�മി കേ���� തിരി� പിടി�ണെമ�് ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശ�േ�ാ;

(സി) ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശമ�സരി�് ഇതിനകം എ�േപ��് ഒഴി�ി�� േനാ�ീസ് ന�കി;  ഇതിനകം
എ� േപെര ഒഴി�ി�;

(ഡി) വന�മി കേ���� ���മാ�ം ഒഴി�ി��തിന് എ�കാലം േവ�ിവ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ഹരിത�ീ പ�തി

326.�ീ.എ.പി.അ����ി
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഹരിത�ീ പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം ?
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പ�ാളി� പരി�ിതി പരിപാലന പ�തി

327.�ീ.െക.അ�ത�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, െക.�രളീധര�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ാളി� പരി�ിതി പരിപാലന പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

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

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

വനാതി��ി പ�ി�� �േദശ�ളി� �നി�തി സ�ീകരി�ാ�ത് സംബ�ി�്

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

(എ) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�  വന�മായി അതി��ി പ�ി�� �േദശ�ളി�  േഫാറ�്
റവന� അധി�ത� സം�� െവരിഫിേ�ഷ� നട�ി അതി��ി നി��യി�ാ�തിനാ� �നി�തി
സ�ീകരി��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  വ�ഷ�ളായി ൈകവശം െവ�് നി�തി അട�െകാ�ി�� ഇ�രം �േദശ�ളിെല
�നി�തി  ,  െവരിഫിേ�ഷെ� േപരി�  തട�െ���ിയത് പരിഹരി�ാ�  വനം-റവന� വ��ക�
എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�� െവരിഫിേ�ഷ� അടിയ�ിരമായി ���ിയാ�ി ടി ��ം ശാശ�തമായി പരിഹരി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വന�ജീവിക�െട ആ�മണം �ല��ാ�� �ഷിനാശം

329.�ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല വനാതി��ിേയാട് േച��് കിട�� �േദശ�ളി�
വന�ജീവിക�െട വ�ാപകമായ ആ�മണ�� നട��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) 2011  ന് േശഷം സംഭവി� �ഷിനാശം,  മ�ഷ�ജീവന് ഉ�ായ അപകടം,  പരി�്,
വള���ഗ����ായ അപകട��ം പരി�ക�ം സംബ�ി�് പ�ായ�് തിരി�ളള കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ഷിനാശ�ിേ��ം,  അപകട��െട�ം േതാത് അ�സരി�് ന�പരിഹാരം ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) വനാതി��ിേയാട് േച��് കിട�� �േദശ�ളി�  വന�ജീവിക�െട ആ�മണം തട��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

2014-െല േഫാറ�് സ��ീസ് �ൾ

330.�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2014-െല േഫാറ�് സ��ീസ് �ളിെ�റ േഭദഗതിയി�  പ�ികജാതി�ാ��ം പ�ികവ���ാ��ം
ഭരണഘടനാ��തം ലഭിേ�� ഇള�ക� ��ിേച��ാ� വി�േപായത് പരിഹരി��ത് സംബ�ി�
നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േഫാറ�് േറ�് ഓഫീസ� ത�ിക�് പ�ികജാതി പ�ികവ�� ഉേദ�ാഗാ��ി�െട ഉയര�ി� 5

െസ.മീ ഇളവ് അ�വദി��ത് സംബ�ി�് പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�മായി നട�ിയ
ക�ിടപാ�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് �ി�സി��  ചീഫ് േഫാറ�് ക�സ�േവ��  ന�കിയ വിശദീകരണ�ിെ�റ
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�വാ സേ�ത��

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

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം �ല�ളാണ് ക�വാസേ�ത�ളായി �ഖ�ാപി�ി��െത�്
െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) വയനാട് ജി�യി�  ഏെത�ാം �ല�ളാണ് ക�വാ സേ�ത�ളായി �ഖ�ാപി�ിരി��െത�ം
ആയതിെ� അതി��ിക� എവിെടവെരയാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) വയനാട് ജി�യി�  �തിയ ക�വാസേ�ത�ൾ �ഖ�ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;എ�ി�
ആയത് സംബ�ി� സ�െ� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

ആന േവ�

332.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം സം�ാന�് വന �േദശ�ളി�  ചരി�
കാ�ാനക� എ�യാണ്; ഇതി� െകാ�നാനക� എ�; ആന േവ�യി� ചരി� ആനക� എ�;

സം�ാന�് അവേശഷി�� ആനക� എ�യാെണ�തിെ� കണ�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആനക�െട മരണം സംബ�ി� േക� െെവ�ഡ് െെലഫ് െെ�ം ക�േ�ാ�  ബ�േറാ�െട
അേന�ഷണ റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാ�രി� െവ�് ലാ�് ക��ണി�ി റിസ�വ്

333.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല മാ�രി� െവ�് ലാ�ായി മാറിയ �േദശം േലാക�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�
നി�വ�� പ�ിക�െട ഒ� സേ�തമായി മാ�ക�ം ധാരാളം �റി�കെള ആക�ഷി�ക�ം
െച��തായ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �ലം ഒ� ക��ണി�ി റിസ��ാ�ി മാ��ത് സംബ�ി� നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

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

��ിര േകരളം പ�തി
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334.�ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിര േകരളം പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ ;

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

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

ക�രി രംഗ� റിേ�ാ��്

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

(എ) ക�രി രംഗ� റിേ�ാ��് �കാരം പരി�ിതിേലാല േമഖലയി� ഉ�െ��േപായ ജനവാസേക���ം
�ഷി �ല��ം ൈകവശ �മി�ം ഒഴിവാ�ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�മായി സ��ാ�ം േക� സ��ാ�ം നട�ിയ ക�ിടപാ�ക�െട പക��ക�
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ. എസ്.എ. പരിധിയി� ഉ�െ��േ��തായി കെ��ിയ േമഖലക� മാ�ം ഉ�െ���ി �തിയ
വിേ��ക� �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

ജലസ�� േകരളം പ�തി

336.�ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, ടി.എ�. �താപ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 'ജലസ�� േകരളം പ�തി' നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

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

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

െെപക പ�തി

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

(എ) െെപക പ�തിയി� കീഴി� എെ��ാം പ�തികളാണ് േ�ാ��സ് കൗ�സി� �േഖന നട�ിലാ�ി
വ��ത് ; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഏറനാട് മ�ല�ി�  എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആരംഭി�ി��ത് ; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) മല�റം ജി�യി� െെപക പ�തിയി�കീഴി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� നിേയാജകമ�ലം തിരി�്
വിശദാംശം ന��േമാ ?
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േദശീയ െഗയിംസ്

338.�ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, അ�വ� സാദ�്
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന�് േദശീയ െഗയിംസ് നട�ക��ാേയാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േ�ാ��സ് രംഗ�്എെ��ാം േന��ളാണ് ഇ��ലം ൈകവരി�ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് േ�ാ��സ് രംഗ�് ഇ��ലം ഉ�ായത്?

�തിയ േ�ാ��സ് ��ക� ആരംഭി��ത് സംബ�ി�്

339.�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� േ�ാ��സ് ��കളാ��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �തിയ േ�ാ��സ് ��ക�  ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;ഉെ��ി�  അതി�� നടപടി
ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ ?

നാഷണ� െഗയിംസ്

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

(എ) േകരള�ി� നട� നാഷണ� െഗയിംസിനായി ആെക എ� �കയാണ് െചലവഴി�െത�ം ഇതി�
േക� സം�ാന വിഹിത�� എ� വീതെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാഷണ� െഗയിംസ് െസ�േ�റിയ�ിെ� �വ��ന�� ���ീകരിേ�ാ  ; ഇെ��ി� എെ��ാം
�വ��ന�ളാണ് അവേശഷി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നാഷണ� െഗയിംസിനായി ത�ാറാ�ിയ േ�ഡിയ��െട �ട� പരിപാലന�ിനായി സം�ാന
കായിക വ��് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നാഷണ�  െഗയിംസിനായി അ�വദി� �ക ഇതിെ� �ട�പരിപാലന�ിനായി വക
െകാ�ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�വശ�ി ആ��സ് ആ�് േ�ാ��സ് ��്

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

(എ) ക��� നിേയാജകമ�ല�ിെല �വശ�ി ആ��സ് ആ�് േ�ാ��സ് ��് സമ��ി�ിരി��
നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേപ�യിേ��  ഏെത�ാം വ��കളി�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ��ിന് േഡ േബാ�ഡിംഗ് െസ�� അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ചാല�ടി ഗവ�െമ�് േകാേളജ് -ഗ�ാലറി നി൪�ാണം

342.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി പന�ി�ി െമേ�ാറിയ�  ഗവ�െമ�് േകാേളജി�  ഗ�ാലറി�ം,  സി��ിക് േ�ാറിം�ം
നട�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇെ��ിൽ b ആയതിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

കാസ�േകാട് ജി�യി� ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം

343.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ��ാമെ� ജനസ��� പരിപാടിയി�  കാസ�േകാട് ജി��ായി �ഖ�ാപി�
പ�തികളി� ഒ�ായ ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം എവിെട നി��ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ഇതിനായി നീ�ിവ� �ല�ം അ�വദി� �ക�ം എ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ാണം എേ�ാ� �ട�ാ� ആണ് ഉേ�ശി��ത്?

��നാ�ിെല നീ���ളം നി��ാണം

344.�ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാ�ിെല വിദ�ാ��ിക��് അ�ാരാ� നിലവാര�ി�ളള നീ��  പരിശീലനം
ലഭ�മാ��തിനായി െെ�� പ�തിയിേലാ മേ�െത�ി�ം പ�തിയിേലാ ഉ�െ���ി നീ���ളം
നി��ി��തിന് സമ��ി�ിരി�� അേപ�യി�േമ�  ഇ�വെര സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�
എെ��ാം എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�കളിെല മിനിമം ചാ�ജ്

345.�ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� തവണ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ചാ�ജ്
വ��ി�ി�ി��് ;

(ബി) 2005  േമയ് മാസ�ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട മിനിമം ചാ�ജ് എ�യായി��  ;  ഫാ�്
പാസ��, ഓ�ഡിനറി,  ���ഫാ�്,  എ�്��്,  ഡീല�് എ�ിവ�െട മിനിമം ചാ�ജ് �േത�കം
�േത�കം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) 2011 േമയ് മാസ�ിെല േമ� വിഭാഗം ബ�ക�െട മിനിമം ചാ�ജ് എ�യായി��;  ഇേ�ാഴെ�
മിനിമം ചാ�ജ് എ� വീതമാണ് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െഷഡ��ക�

346.�ീമതി.ജമീലാ �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വിഴി�ം,  ��ാ� ഡിേ�ാകളി� നി�് എ� െഷഡ��ക� വീതമാണ്
ഓ�േറ�് െചേ��ത്;

(ബി) ഇേ�ാ� എ� െഷഡ��ക� വീതമാണ് ഓ�േറ�് െച��ത്;
(സി) ��ത ഡിേ�ാകളി� �വ��ന�മമായ എ� ബ�ക� വീതം ഉ�്;
(ഡി) ��ത ര� ഡിേ�ാക�െട�ം ബ�ക�  ഓ�േറ�് െച��ത് േദശസാ��ത േമഖലയി�

മാ�മാെണ�� വ�ത കണ�ിെല��് ഈ ഡിേ�ാകളിേല�് ��ത� ബ�ക� അ�വദി�ാ�
ത�ാറാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട സാ��ിക �ിതി

347.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് ഇേ�ാ�  �വ��ന�മമായ�ം,  സ��ീസ് നട���മായ എ�
ബ�ക� ഉെ��ം ആെക ജീവന�ാ� എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2010-11  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട െമാ� വ�മാനം എ� േകാടി
�പയായി��;  2014-15 വ�ഷെ� െമാ� വ�മാനം എ� േകാടിയാണ്;  2015-16 വ�ഷെ�
ബ�ജ�് �കാരം �തീ�ി�� െമാ� വ�മാനം എ� േകാടിയാണ്;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  2010-11  -ന് േശഷം നാളിത് വെര എ� തവണ ബസ് ചാ�ജ്
വ��ി�ി�ക��ായി; ഓേരാ തവണ�ം വ��ി�ി�ത് എ� ശതമാനം വീതമായി��;

(ഡി) 2010-11  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട ന�ം െമാ�ം എ� േകാടി
�പയായി��. 2014-15 വ�ഷ�ി� ഇത് എ� േകാടിയായി വ��ി�; െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട
ഇേ�ാഴെ� കട ബാധ�തക� െമാ�ം എ� േകാടി �പയാണ്?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ക��ർ ആയ �ീ .എ �ൈലമാെ� േപർസണൽ �ാഫ് നിയമനം

348.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.തി�വന��രം സി�ി ഡിേ�ായി� ക��റായ �ീ.  �ൈലമാ� എ.  എ�്
�ത��ാണ് േപ�ണ� �ാഫി� െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� നിയമി�െ��ത് ;

(ബി) ടിയാെ� െഡപ�േ�ഷ�  കാലേ��� െപ�ഷ�  േകാ��ിബ�ഷ�  ���മായി
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�  ലഭി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  ഏെതാെ� കാലയളവി��താണ് ഇനി
ലഭി�ാ��ത് ; വിശദമായ േ��്െമ�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ടിയാ�െട സ��ീസ് ��ി�  േരഖെ���ൽ വ��ിയി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�
അതിന് നി�േ�ശം ന��േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. റിസ�വ് ക���, ൈ�വ� നിയമനം

349.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�ളള പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ികളി� നി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി റിസ�വ് ക���, റിസ�വ്
ൈ�വ� ത�ികയിേല�് എ�േപ��് പി.എസ്.സി. നിയമന ശിപാ�ശ ന�കിയി��;

(ബി) പി.എസ്.സി.  ശിപാ�ശ ന�കിയ എ�േപ��് ��ത ത�ികയി�  നിയമന ഉ�രവ്
ന�കിയി��്; വിശദാംശം ന��േമാ;
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(സി) നിയമന ശിപാ�ശ ലഭി� എ�ാ ഉേദ�ാഗാ��ിക��ം നിയമനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ� റിസ�വ് ക���, റിസ�വ് ൈ�വ� ത�ികകളി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ന��ാരണ പാേ�ജ്

350.�ീ.പാേലാട് രവി
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ന��ാരണ പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

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

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

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െഷഡ��ക�

351.�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011  മാ��്  31  ന് അവസാനി� സാ��ിക വ�ഷ�ി�  േകരള�ിലാെക എ� ബസ്
െഷഡ��ക� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഓ�േറ�് െച�ി�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) പി�ീട് എ� െഷഡ��ക�  നി��ലാ�ി എ�ം നിലവി�  എ� െഷഡ��ക�  ഓ�േറ�്
െച��െ��ം വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ബാധ�തക�

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

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ശ�ളം,  െപ�ഷ�  �ട�ിയ ഇന�ി�  2015  നവംബ�  30  ന്
െകാ�േ��തായ �ക എ�; നിലവി� ഈ ഇന�ി� ന�ാ�� �ക എ�;

(ബി) ഡീസ�, ആേ�ാെമാൈബ�  െ�യ�  പാ��ക�  �ട�ി ഏെത�ാം ഇന�ി�  എ� �ക വീതം
ബാധ�തയാ��്;

(സി) സ��ാ�  �ഖ�ാപി� സഹായ��  എ�ാം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഇനി
അവേശഷി��ത് എ�;

(ഡി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ��തായി വാ�ിയ ബ�ക� എ�യാണ്;  േശഷി�� കാലയളവി�
��തായി വാ��തിന് അ�മതി ന�ിയ ബ�ക� എ�യാണ്;

(ഇ) നിലവി� ഗതാഗതേയാഗ�മായ ബ�ക� എ�; അ�ാ�വ എ�; വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട െഷഡ��കെള സംബ�ി�� വിവരം

353.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സാ��ികവ�ഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി അതിെ� എ� െഷഡ��ക�  െവ�ി�റ�ി��്;
ഏെത�ാം ഡിേ�ാകളിെല എ�വീതം െഷഡ��കളാണ് െവ�ി�റ�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് ഇേ�ാ�  എ� ബ�ക�  ഉ�്;  വിവിധ ഗ�ാേര�കളി�  ���റ�ായ
ബ�ക� െമാ�ം എ�?

െക.എസ്.ആ�.�ി.സി. ജീവന�ാ�െട ഐ.ഡി കാ�ഡ് പരി�രണം

354.�ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.�ി.സിയി� ജീവന�ാ��് നിലവി��ായി�� ഐ.ഡി കാ�ഡ് പരി�രി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അ��കാരം ഏെത�ാം തല�ി�� എ� ജീവന�ാ��് പരി�രി� ന�കി;
(സി) ഈ പരി�രണ�ിന് െചലവായ �ക എ�; ഇതിെ� ഉറവിടം വ��മാ�േമാ?

എടത� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഓഫീസ് െക�ിട നി��ാണം

355.�ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗി�ളള എടത� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഓഫീസ് െക�ിട നി��ാണം
എ�േ�ാളം ���ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ഓഫീസ് െക�ിട�ിെ� ��വശ�് ��ിയി�ിരി�� �ാ�ം േവ�ം നീ�ം െച��തിന്
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക�ിടം അടിയ�രമായി �റ�് െകാ���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ബ�് ചാ�ജിന് െസ�്

356.�ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�് ചാ�ജിന് െസ�് ഏ�െ���ിയ� വഴി ഇ�വെര എ� �കയാണ് സമാഹരി�ാ�
കഴി�െത�ം ഈ �ക എ�ിനാണ് െചലവഴി�െത�ം അറിയി�േമാ?

അ�� സം�ാന ബസ് സ��ീസ്

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

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഏെത�ാം സം�ാന�ളിേല�് ബസ് സ��ീസ് നട��െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ടി സം�ാന�ളി� ഓേരാ�ിേല�ം എ� സ��ീ�ക� വീതം ഓ�േറ�് െച��െ��് ഡിേ�ാ
തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം സം�ാന�ളി� നി�ാണ് േകരള�ിേല�് ബസ് സ��ീസ് അ�വദി�ി��ത് എ�ം
എ� ബ�ക�  ഇ�ര�ി�  സ��ീസ് നട��െ��് സം�ാനം തിരി�� കണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി നട�� അ��  സം�ാന സ��ീ�കളി�  ന�ം വ��ിെവ��വ
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ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ ?

അ�മാലി ബ�് െട�മിന� കം േഷാ�ിംഗ് േകാം��ിെല െക�ിടേലലം

358.�ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി  -  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സം�� സംരംഭ�ം േകരള�ിെല ൈപല�്
േ�ാജ�മായി �വ��നമാരംഭി� അ�മാലി ബ�് െട�മിന�  കം േഷാ�ിംഗ് േകാം��ിെ�
േശാചനീയാവ� പരിഹരി��തിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േഷാ�ിംഗ് േകാം��ിെല എ� �ലം ഇനി�ം േലല�ി�  േപാേക�തായി��് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ലം േലല�ി�  േപാ�വാനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ല�� േലല�ി� േപായ ഇന�ി� ലഭ�മായി�� വ�മാന�ിെ� കണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) അ�മാലി ടൗണിെല സമീപ�േദശ�ളി�  ഇ��ം സൗകര�ം ഇ�ാ��ം
ജനബാ�ല��മി�ാ��മായ �േദശ�ളി�  പണിത േഷാ�ിംഗ് േകാം��ക�  വെര വാടക�ം
വി�പന�ം �ഗമമായി േപായി�ം��ത േകാം��ിെല �ലം േലല�ിന് േപാകാ�തിെന�റി�്
എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(എഫ്) ��ത പഠന�ിെ� അടി�ാന�ി� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ്

359.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ് ആധാ�മായി ലി�് െച�േമാ;

(ബി) ൈലസ�സ് ന��� സംവിധാന�� കാേലാചിതമായി പരി�രി�േമാ?

വ��ി� വ�� വാഹനാപകട��

360.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) വാഹനാപകട േതാത് �റ�വാ� സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

വാഹന�ിര�ം േറാഡി� േശാചനീയാവ��ം

361.�ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െക.എസ്.ആ�.�ി.സി ബ�ക�െട�ം സ�കാര� ബ�ക�െട�ം സമയ�മ�ം
റ�ിംഗ് ൈട�ം നി�യി�് ന���തിെ� മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ് ;

(ബി) േറാ�ക�െട േശാചനീയാവ� പരിഗണി�് റ�ിംഗ് ൈടമി� �ന�മീകരണം നട�ി ന�കാ�േ�ാ
;

(സി) േറാ�ക�െട േശാചനീയാവ��ം വാഹന�ിര�ം മ�ം കാരണം സമയ ന���ാ��
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സാഹചര��ി�  സമയ�ത�ത പാലി��തിനായി ൈ�വ�മാ�  നട�� മ�രേയാ�ം
അപകട�� ഉ�ാ�� സാഹചര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) സം�ാനെ� െക.എസ്.ആ�.�ി.സി,  സ�കാര� ബ�ക�െട സമയ�മം,  റ�ിംഗ് ൈടം എ�ിവ
േറാ�ക�െട േശാചനീയാവ� �ടി കണ�ിെല��് �ന�മീകരണം നട�ി ന��� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ ?

വളളി�ാ��യി� ബസ് േ�ാ�്

362.�ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� - മേ�രി ��ിെല വളളി�ാ��യി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട ദീ�ഘ�ര ബ�ക��്
േ�ാ�് അ�വദി�ണെമ�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�ം ഇത് വെര േ�ാ�് അ�വദി�ാ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട ദീ�ഘ�ര ബ�ക��് വളളി�ാ��യി�  േ�ാ�് അ�വദി��തിന്
സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അമിത േവഗം നിയ�ി��തിന് നിരീ�ണ ക�ാമറക�

363.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി ടൗണി� ച�നാേ�രി ൈബപാ�ി� വാഹന��െട അമിത േവഗം നിയ�ി��തിന്
നിരീ�ണ ക�ാമറക� �ാപി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  അപകട��  സാധാരണമായ ��ത േറാഡി�  ക�ാമറക�  �ാപി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന നി�തി വ��ന

364.�ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം േമാേ�ാ�  വാഹന നി�തി വ��ി�ി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  എ� �ാവശ�ം;  എ�മാ�ം വ��നവാണ് നട�ിയി��ത്;  ഈയിന�ി�  എ�
�പ�െട അധിക വ�മാനമാണ് േനടാ� കഴി�ത്?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ി� എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗം ശ�ിെ����ത് സംബ�ി�്

365.�ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, സ�ി േജാസഫ്
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ� വാഹന വ��ി� എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗം ശ�ിെ���ാ� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

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

(സി) ഇത് നട�ാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ?
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അമിതേവഗ�ി� വാഹനം ഓടി�തിെ� ശി�

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

(എ) അമിതേവഗ�ി�  വാഹനം ഓടി�തിെ� േപരി�  സം�ാന�് എ� േപ�െട ൈ�വിംഗ്
ൈലസ�സ് ��് മാസ കാലയളവിേല�് സെ��് െച�ക��ായി;

(ബി) മദ�പി�് വാഹനം ഓടി� എ� േപ��് തടവ് ശി� ഉറ�ാ�ക��ായി;
(സി) േറാഡ് �ര�ാ നടപടിക��ായി ��ീം േകാടതി നിേയാഗി� ജ�ിസ് െക.എസ്.രാധാ���

സമിതി സം�ാന�ിന് ന�കിയ നി�േ�ശ�� എെ��ാമായി��; അവയി� നട�ിലാ�ിയത്
ഏെതാെ�; നി�േ�ശം ലഭി�ത് ഏത് തിയതിയിലായി��; എ��ത� നട�ിലാ�ക��ായി?

ജല ഗതാഗത വ��്

367.�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജല ഗതാഗത വ��ിേ�ത് ഉ��െട സം�ാന�് വിവിധ ഭാഗ�ളിലായി സ��ീസ് നട�ി വ��
േബാ�ക� എ�യാണ്;

(ബി) �ര� ഉറ�ാ��തിെ� ഭാഗമായി സ��ീസ് നട�ി വ�� േബാ�ക�െടെയ�ാം ഓഡി�്
നട�ിയി�േ�ാ; ത�ാ�ി� അവേശഷി�� ആഡി�് എ�;

(സി) സ�േവ സ��ിഫി��് ഇ�ാെത എ� േബാ�ക�  നിലവി�  സ��ീസ് നട���് നിലവി�ളള
േബാ�കളി� മരം െകാ�് നി��ി�ി�ളളത് എ�; �ീ� െകാ�് നി��ി�ി�ളളവ എ�;

(ഡി) േബാ�ക�െട �മതല�ളള വ��ിനാവശ�മായ സ�േവയ�മാ� എ� ; നിലവി�ളളവ� എ�?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി.ഡി.ശാരംഗധര�,
തി�വന��രം, െസ��റി.
21-11-2015

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം
ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].
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