
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സേ�ളനം

2016 െഫ�വരി 8, തി�ൾ

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--385]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 1 �ത� 200 വെര

മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി

: 201 �ത� 238 വെര

ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി : 239 �ത� 331 വെര

വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി

: 332 �ത� 385 വെര

േപ�ണ� �ാഫ് സംബ�ി� വിവരം

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

(എ) നിലവി�  �ഖ�മ�ി,  മ�ിമാ�, ഗവ.  ചീഫ് വി�് എ�ിവ�െട േപ�ണ�
�ാഫി�  ഏെത�ാം ത�ികകളിലായി ആെര�ാം �വ��ി���്;
വിശദമാ�ാേമാ; ഇതി� േനരി�് നിയമി�െ��വ� ആെരാെ�യാണ് ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസിെ� ഭാഗമായി�� ഇതര സംവിധാന��
എെ��ാമാണ്;  ഈ സംവിധാന�ി�  നിേയാഗി�െ��വ�  ഏെത�ാം
ത�ികകളിലായി ആെര�ാമാണ്;  ഇതി�  േനരി�് നിയമി�െ��വ�
ആെരാെ�യാണ്?

സ�ാത�� - റി��ിക് ദിന ആേഘാഷ���് ഫ�്

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

1 of 173 Sunday 31 January 2016 12:08 PM



(എ) 2016  െല റി��ിക് ദിനാേഘാഷ���് െചലവായ �ക ജി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;  ഈ �ക ജി�ാ ഭരണ�ട�ിന് അ�വദി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എേ�ാ� അ�വദി�ം ;

(ബി) കഴി� കാല�ളി� സ�ാത�� - റി��ിക് ദിന ആേഘാഷ പരിപാടിക��്
ജി�ാ ഭരണ�ട���് ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ; ഏെത�ി�ം ജി�ക��് ഈ
വകയി� ഫ�് അ�വദി�ാ� ബാ�ി�േ�ാ;

(സി) സ�ാത�� - റി��ിക് ദിന പേര�കളി� പെ����വെര പേരഡ് �ല�്
എ�ി��തിന് ഉപേയാഗി� ൈ�വ�് വാഹന���് വാടക ഇന�ി�
�ടി�ിക ബാ�ി�േ�ാ; എ�ി� ജി� തിരി�� കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ?

ജനസ��� പരിപാടിയിെല വാ�ാനം

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

(എ) മല�റം ജി�യി�  കഴി� തവണ നട�ിയ ജനസ��� പരിപാടിയി�
െപാ�ാനി മ�ല�ിെല ���മായി തക�� കട�ഭി�ിക�
�ന�നി��ി��തിന്  18  േകാടി അ�വദി�െമ� �ഖ�ാപനം
നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�� എ�ിേമ�് ഇറിേഗഷ� വ��് വഴി സ��ാരി� ലഭി�ി�േ�ാ; അവ
നട�ാ��തിന് ഭ�ണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) തീരേദശ േറാ�ക� അട�ം കട� കവ��് ഗതാഗതം �ംഭി� തീരേദശ
േമഖലയി� അടിയ�രമായി പ�തി നട�ാ�േമാ?

ഐ.പി.എസ് െസല�� ലി�്

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

(എ) ഈ സ��ാ�  ഐ.പി.എസ് െസല�ന് േവ�ി ത�ാറാ�ിവ�െട ലി�്
േക� ആഭ��ര വ��ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ;  ൈകമാറിയ ലി�ി�  എ�
േപ��്; ആെര�ാം;

(ബി) ഐ.പി.എസ് െസല�ന് അ�ഹമായി��വ�െട ലി�് ത�ാറാ�ിയത്
ഏത് മാനദ� �കാരം ആയി��;

(സി) േക� സ��ാരിന് അയ�് െകാ�� ലി�ിെനതിെര�ം ലി�ി�
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ഉ�െ���ാ�തിെനതിെര�ം എ� പരാതിക�  ലഭി�ി��്;  ഇവ
പരിഗണി�ക��ാേയാഎ�് െവളിെ���േമാ?

ജന സ��� പരിപാടി

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

(എ) �ഖ�മ�ി ജി�കളി� നട�ിയ ജന സ��� പരിപാടിക� എ�യായി��;

(ബി) എ.പി.എ�. കാ�ഡ് ബി.പി.എ�  ആ�ി മാ��തിനായി അേപ�ക�
ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി� എ�;  ഓേരാ ജനസ��� പരിപാടിയി�ം ഇതിനായി
ലഭി� അേപ�ക�െട എ�ം ജി�ാടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�,എ� േപ�െട കാ��ക�  ബി.പി.എ�. ആ�ി മാ�ി എ�്
അറിയാേമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�, കള��മാ��് അധികാരം ന�കി ഉ�രവായി�േ�ാ; എ�ി�
എേ�ാ�; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) നിലവി�  ബി.പി.എ�.ആ�ി മാ��തി�� എ.പി.എ�. കാ�െട
അേപ�ക� തീ��ാ�ാ� ബാ�ി നി�േ�ാ; എ�ി� എ�;

(എഫ്) ഇ�ാര��ി�, സമയബ�ിതമായി തീ�മാനം എ��ാ�തിെ� േപരി�
ഏെത�ി�ം കള��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�,
വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ഇ�കാരം താെഴ��ി�� അധികാരം �ഖ�മ�ി ഉപേയാഗി�ാ�
�ട�ിയതി� പിെ� താെഴ��ി�� ഉേദ�ാഗ��ാ� ��ത അധികാരം
ഇേ�ാ� വിനിേയാഗി��ിെ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

ശ�ള ക�ീഷ� ശിപാ�ശ

6. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.���ര ര�ാകര�
,, ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ��ം അ��ാപക��ം ശ�ള ക�ീഷ� ശിപാ�ശ െച�
ശ�ള െ�യി�ക�ം മ�ാ��ല���ം പരിമിതെ���ി എ� ആേ�പം
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ഗവ�െമ�ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെത�ാം ത�ികകളിെല
ശ�ള െ�യി�ക�ം ആ��ല���മാണ് പരിമിതെ���ിയെത�ം,
ഇവ��് ശ�ള ക�ീഷ� ശിപാ�ശ െച� ആ��ല���ം പരിമിതെ���ിയ
ആ��ല���ം എ� വീതമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പരിമിതെ���ിയ ആ��ല��� �നഃ�ാപി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഉെ��ി�  അതി�� എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട കാര��മത വ��ി�ി��തി�ം െചലവ് �റ��തി�മായി
ശ�ള ക�ീഷ�  എെ��ി�ം തര�ി�� ശിപാ�ശക�  ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ഈ �പാ�ശക�  എെ��ാം;  ഈശിപാ�ശക�  നട�ാ���
സംബ�ി�� തീ�മാനം എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ?

വിവിധ വ��കളി� തീ�മാനം എ��ാ� ഫയ�ക�

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

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

(ബി) ഏ��ം ഒ�വിലെ� കണ� �കാരം ഓേരാ മ�ി�െട�ം പരിഗണന�് വ�
ഫയ�കളി�  ഇനി�ം തീ�മാനെമ��ാ�  ബാ�ി നി���വ എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫയ�കളി� ��് മാസം,  ആറ് മാസം,  ഒ� വ�ഷം,  ര�് വ�ഷം
എ�ീ കാലയള�ക��് േശഷ�ം തീ��ാകാെത െക�ികിട�� എ�
ഫയ�ക�വീതം ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസി� മ�ിസഭാേയാഗ തീ�മാന�ിന് േമ� ഉ�രവ്
�റെ��വിേ��തായ എ� ഫയ�ക�  2016  ജ�വരി  31ന് ബാ�ി
നി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) മ�ിസഭ�െട പരിഗണന�് അയ�േ�� എ� ഫയ�ക� �ഖ�മ�ി�െട
ഓഫീസി� 2016 ജ�വരി 31ന് ബാ�ി��ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ക�ഷക ആ�ഹത�ക�

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

4 of 173 Sunday 31 January 2016 12:08 PM



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം എ� ക�ഷക ആ�ഹത�കളാണ്
സം�ാന�് ആെക ഉ�ായെത�് വ�ഷം,  ജി� തിരി� കണ�ക�
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) റ��  വിലയിടിവ് �ല�� സാ��ിക �യാസം കാരണം എ�
ക�ഷകരാണ് ആ�ഹത� െച�െത�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ��് സ��ാ�  ധനസഹായം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

റാ�് ലി�ക� സമയബ�ിതമായി പരി�രി�ാ� നടപടി

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

(എ) P.S.C.�െട റാ�് ലി�ക�  സമയബ�ിതമായി �സി�ീകരി�ാ�
എെ��ാം നടപടികളാണ് നിലവിൽ സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) P.S.C.�െട റാ�് ലി�ക�  സമയബ�ിതമായി �സി�ീകരി��തി��
മാ�� േരഖക��് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉേദ�ാഗാ��ികെള താ��ാലിക അടി�ാന�ി�  റാ�് പ�ികയി�
ഉ�െ���� രീതി അവസാനി�ി�് അ�ിമ റാ�് ലി�്
�സി�ീകരി��തിന് എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ് ��ത മാ�� േരഖയി�
ഉ�െ���ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം ത�ാെറ��ക�  P.S.C.  സ�ീകരി�ി��്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

േക� അവഗണന

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

(എ) ഈ സ��ാ�  േക� ഗവ�െമ�ിന് വിവിധ ഘ��ളിലായി സമ��ി�
നിേവദന�ളിെല എെ��ാം ആവശ��ളാണിേ�ാ�ം പരിഗണി�െ�ടാെത
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അവേശഷി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ധാനമ�ി സം�ാന�് ര�് ദിവസം ഉ�ായി��േ�ാ�  ഇവയി�
ഏെത�ി�ം ���ി�  വീ�ം നിേവദനം ന�കി വിശദമായി സംസാരി�്
േബാധ�െ���ാേനാ േനടിെയ��ാേനാ സാധ�മായി�േ�ാ;

(സി) നിര�രമാ�� േക� അവഗണന,  സം�ാന�ിെ� വികസനെ�
സാരമായി ബാധി�െകാ�ിരി��േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടി
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��?

ജന�െള േനരി� ക�് ���� അറി��തി�ം അവ�് പരിഹാരം
കാ��തി��� പരിപാടി

11. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജന�െള േനരി�  ക�് ����  അറിയാ�ം അവ�്
പരിഹാരം കാണാ�� പരിപാടി നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� ഘ��ളിലായാണ് ഈ പരിപാടി നട�ിയത്;  വിശദാംശ��
അറിയി�േമാ ;

(സി) ഈ പരിപാടി�് ഐക�രാ�സഭ�െട അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

അടി�ാന വികസന പ�തിക�

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

(എ) ഡി�ി�് �ളാ�ഷി�് ഇ��ാ ��്ചറ�  േ�ാജ�ി�കീഴി�  പതിനാല്
ജി�കളി�  നി�ം െതരെ��� അടി�ാന സൗകര� വികസന
പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ഈ പ�തിക��� �ലെമ��് ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�കാര�� പ�തിക��് എ� േകാടി �പ അ�വദി�െമ�ായി��
2015-16 െല ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�ി��ത്; ഇതിനായി െപാ� വിപണിയി�
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നി�് കെ��ിയ പണം എ�; ഇതിനായി പി�വലി� �ക എ�;

(ഡി) ��ത പ�തിക�െട റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയത് ഏ� ഏജ�സികളാണ്;
ഓേരാ പ�തി�െട�ം േ�ാജ�് റിേ�ാ�� �കാരം കണ�ാ�െ�� പ�തി
െചലവ് എ� േകാടി �പ വീതമാണ് എ�് വ��മാ�േമാ ?

പ�ിംഗ് സംവിധാനം

13. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരാഫീ�കളി� പ�ിംഗ് സംവിധാനം  (Computerised Attendance

Management System) നട�ിലാ�വാ� ഉ�രവ് ഇറ�ിയെത�ാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  ഏെതാെ� ഓഫീ�കളി�
പ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി എ� ഓഫീ�കളി�  ��ത സംവിധാനം നട�ിലാ�ാ�െ��ം,
സമയബ�ിതമായി അവ നട�ിലാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ഏെത�ാം സ��ാ�  ഓഫ�കളി�  പ�ിംഗ്
സംവിധാന�മായി ബ�െ���ി ശ�ള ബി� ത�ാറാ�ാ� (spark) നടപടി
സ�ീകരി�ി��്; ഇെ��ി�, അ�രം സംവിധാനം നട�ിലാ�േമാ?

മല�റം ക�ാ�സ� ആ�പ�ി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടിയി� �ഖ�ാപി� മല�റ�് ക�ാ�സ�
ആ�പ�ിെയ� പ�തി�െട ���ി ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ജി�യി�  എവിെടയാണ് ആരംഭി��െത�ം ���ി
എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

െപാ�ഭരണ െസ�േ�റിയ�ിെല േജാലി ഭാരം
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15. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ഭരണ െസ�േ�റിയ�ി� എസ്. സി., എസ്. ടി, തേ�ശസ�യം ഭരണം,
റവന�,  വിദ�ാഭ�ാസം എ�ീ വ��കളിെല അധിക േജാലി ഭാരം
പരിഹരി�വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�് െപാ�ഭരണ വ��ി� ജീവന�ാ��് പ�ിക് റിേലഷ�സി�
പരിശീലനം ന��േമാ;

(സി) ജന���് ആവശ�മായ വിവര��  ��് ഓഫീസി�  നി�തെ�
ലഭി�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല ജനസ��� പരിപാടി

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

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� നട� �ഖ�മ�ി�െട ജനസ��� പരിപാടിയി� ആെക
ലഭി� പരാതിക� എ�യാണ്; േനരി�് ലഭി��ം േനരെ� രജി�� െച��ം
�േത�കം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പരാതികളി� എ� എ��ി� അ�ിമതീ�മാനെമ��ി��്;

(സി) ചികി�ാ ധനസഹായ�ി� േവ�ി ഈ ജി�യി�  ജനസ���
പരിപാടിയി�െട ലഭി� അേപ�ക� എ�;

(ഡി) ഇതി� എ� േപ��് എ� �ക വിതരണം െച� എ� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) അ�ഹരായ പല��ം ധനസഹായം ലഭി�ി�ി� എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ?

�തിപ� േനതാവിെ� ഔേദ�ാഗിക വസതി േമാടിപിടി�ി��തി� വിനിേയാഗി� �ക

17. �ീ.എ.പി.അ����ി
,, േതറ�ി� രാമ���
,, വി.പി.സജീ��
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �തിപ� േനതാവിെ� ഔേദ�ാഗിക വസതി േമാടിപിടി�ി��തി�ം അ���
പണിക� നട��തി�ം ഈ സ��ാരിെ� കാല�് െചലവഴി� �ക�െട
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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?

ഭരണമികവിന് േദശീയ അ��േദശീയ അംഗീകാരം

18. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, �ഡി �യിസ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഭരണമികവിന് സം�ാന�ിന് േദശീയ അ��േദശീയ തല�ളി�
അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

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

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

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

കാസ�േകാഡ് ജി��ായി പ�തി

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

(എ) കാസ�േകാഡ് ജി��ായി ��  ചീഫ് െസ��റി േഡാ.  പി.  �ഭാകരെ�
േന�ത��ി�  ത�ാറാ�ിയ പ�തി നട�ിലാ��തിന് എ� േകാടി �പ
ആവശ���തായി കണ�ാ�ിയി�� ;

(ബി) ത�ാ�ി�  പ�തി�ായി വകയി��ിയ �കയി�  എ� �ക
പി�വലി�ി��്; വകയി��െ�� �ക എ�യായി��;

(സി) �ക വിനിേയാഗി�ാ�  കഴിയാതി��ി�െ��ി�  കാരണം
െവളിെ���ാേമാ?
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വികലാംഗ�െട ഉേദ�ാഗ സംവരണം

20. �ീ.എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രിപ�ം വികലാംഗ��ം വളെര ൈവകിയാണ് േജാലി ലഭി��ത് എ�
കാര�ം പരിഗണനയിെല��് വികലാംഗ�െട െപ�ഷ�  �ായം  60

വയ�ാ�ി ഉയ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) വികലാംഗ��് ഉേദ�ാഗ സംവരണം ന�കണെമ�  1981-  െല �പാ�ശ
നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഹരിയാന േപാ�� സം�ാന�ളി�  വികലാംഗ�െട െപ�ഷ�  �ായം
ൈവകല�ം �റ�വ��് 60 വയ�ം 70%-� ��ത� ൈവകല�ം ഉ�വ��്
62  വയ�മാെണ�ിരിെ�,  ഇത് േകരള�ി�ം നട�ിലാ�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ിെല ജീവന�ാ�

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

(എ) ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ി�  െമാ�ം എ� ജീവന�ാ��്;  അതി�
അ�� െസ��റി�ം അതി� �കളി�ം ഉ� ത�ികകളി� േജാലി െച��വ�
എ�;

(ബി) ഇതി�, എ�േപ�  െസ�േ�റിയ�ിന് �റ�് െഡപ�േ�ഷനി�  േജാലി
െച���്;  ധനകാര� വ��ി�  നി�ം െഡപ�േ�ഷനി�  േപായി��വ�
എ�;

(സി) െഡപ�േ�ഷനി�  േപായി��വ�െട ത�ികകളിേല�് �േമാ�് െച�്
നിേയാഗി�െ��വ� എ�േപ�;

(ഡി) െഡപ�േ�ഷനി�  േപാ��വ�െട ഒഴിവിേല�് �േമാഷ�  ന���
സംബ�മായി അ�ൗ��് ജനറ�  ഉ�യി� തട�ം എ�ായി��;

ഇ�ാര��ി� നിലപാട് വിശദമാ�ാേമാ?

അസി��് േ�ഡ് ത�ിക�് െമയി� പരീ� �ന:�ാപി��
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22. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള പി.എസ്.സി.  നട�� അസി��് േ�ഡ്,  േകരള
െസ�േ�റിയ�്/പി.എസ്.സി/േലാ��  ഫ�് പരീ��് മാ�ഭാഷ
പരി�ാനം,  ഉപന�ാസം ഇവ ഉ�െ�� െമയി�  സ�ദായം
�ന:�ാപി�േമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�് അസി��് േപാെല�� ത�ികകളി� േജാലി�െട ഭാഗമായി
വിവ��നം,  മലയാള ഭാഷാ പരി�ാനം,  ഇം�ീഷ് �ാവീണ�ം ഇവ
ആവശ���താെണ�് പി.എസ്.സി.െയ നിയമപരമായി അറിയി�േമാ?

ജനസ��� പരിപാടി

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

(എ) �ഖ�മ�ി വിവിധ ജി�കളിലായി എ� ജനസ��� പരിപാടിക� നട�ി:

(ബി) ജനസ��� പരിപാടിക�െട നട�ി�ിനായി സ��ാരിെ� വിവിധ വ��ക�
വഴി െചലവായ �കെയ�;  ഓെരാ�ിെ��ം വ��് തിരി�ളള വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ജനസ��� പരിപാടിയി�  പരിഗണി�െ��� ഒ� അേപ�ക�  എ�
ദിവസ���് ��്, ആ��ാണ് അേപ� സമ��ിേ��ിയി��ത്;

(ഡി) ചികി�ാ സഹായ�ിനായി �ക അ�വദി��തി�� അ�ഹത�ം �ക�ം
നി�യി�ി��താരാണ്; മാനദ�ം എ�ാണ്;

(ഇ) ജനസ��� പരിപാടിക�  വഴി ചികി�ാ ധനസഹായം
അ�വദി�െ��ി��തി� �ടി�ിക ന��വാ�ളള �കെയ�;

(എഫ്) അേപ� സമ��ി��� �ത�  പരിഗണി���വെര�� നടപടി�മം
എ�ായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ജി) ഇ� സംബ�ി�് �റെ��വി�ി�� മാ��േരഖ�െട ഒ� പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

ജനസ��� പരിപാടി

24. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  നട�ിയ ജനസ��� പരിപാടികളി�  എ�
അേപ�ക� ലഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ അേപ�കളി�  ഇ�വെര�ം പരിഹാരം കാണാ� എ�
അേപ�ക�െ��് േപ�ം, േമ�വിലാസ�ം സഹിതം വ��മാ�േമാ?

വ��കളിെല വാഹന�ൾ

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

(എ) എ�ാ വ��കളി�മായി െമാ�ം എ� വാഹന��  ഉ�്;  അവയി�
�വ��ന �മമായി��വ എ�;  എ�ാ വ��കളി�ം �ടി എ� ൈ�വ�
അെ��ി� അതി� സമാനമായ ത�ികക� ഉ�്;

(ബി) ദിവസ�ലി അടി�ാന�ി�  എ� േപെര ൈ�വ�  േജാലിയി�
നിേയാഗി�െ��ി��്?

മ�ിമാ� െചലവഴി� �ക

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ഭരണകാല�് �ഖ�മ�ി�െട�ം മററ് മ�ിമാ�െട�ം
ഔേദ�ാഗിക വസതിക�  അ���പണി നട��തി�ം േമാടി
പിടി�ി��തി�മായി ആെക എ� �പ െചലവഴി� എ�് മ�ി, �ക, വ�ഷം
എ�ിവ തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി ഉ�െ�െട�� മ�ിമാ�  ചായ സ��ാര�ിന് എ� �പ
െചലവഴി� എ�് മ�ി, �ക, വ�ഷം എ�ിവ ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി അട��� മ�ിമാ�  എ� വിേദശയാ� നട�ിെയ�ം ഓേരാ
യാ�യി�ം ആെരാെ�യാണ് അ�ഗമി�െത�ം വിേദശയാ�ക��് ആെക
എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം മ�ി,  �ക,  രാജ�ം,  അ�ഗമി� വ��ിക�,
ത�ിക എ�ിവ ഇനംതിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ാലയളവി�  �ഖ�മ�ി,  മ� മ�ിമാ�എ�ിവ�െട ഔേദ�ാഗിക
വസതികളിെല േഫാ�  ബില്� എ�യാെണ�് മ�ി,  വ�ഷം,  �ക തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ?
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ജനസ��� പരിപാടിക�

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

(എ) �ഖ�മ�ി വിവിധ ജി�കളി� എ� ജനസ��� പരിപാടിക� നട�ിയി��;

(ബി) ഒ�ാം ജനസ���പരിപാടിയി�  ലഭി��ം നാളി�വെര പരിഹാരം
ഉ�ാ�ാ� സാധി�ാെത അവേശഷി���മായ ഹ�ജിക� എ�;

(സി) ര�ാം ജനസ��� പരിപാടിയി�  ലഭി� എ� പരാതികളാണ് ഇനി�ം
തീ��ാ�ാനായി അവേശഷി��ത്;

(ഡി) ��ാം ജനസ��� പരിപാടിയി�  ലഭി��ം നാളി�വെര പരിഹാരം
ഉ�ാ�ാ�  സാധി�ാെത അവേശഷി���മായ ഹ�ജിക�  എ� എ�
വ��മാ�ാേമാ?

ജനസ��� പരിപാടി�െട ഭാഗമായി�ളള പ�തിക�

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

(എ) ജനസ��� പരിപാടി�െട ഭാഗമായി ഓേരാ ജി�കളി�ം �ഖ�മ�ി �ഖ�ാപനം
നട�ിയ ഇ��റിലധികം വ�� പ�തിക�െട കാര��ി�  സ�ീകരി�
നടപടിക� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി�  ���ീകരി�െ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ��
ന�ാേമാ;

(സി) നടപടികെളാ�ം സ�ീകരി�ാ�  കഴി�ി�ി�ാ�വ ഏെതാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

ഗവ�െമ�റ് െസ�േ�റിയ�്

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

(എ) സം�ാന ഗവ�െമ�ിെ� െസ�േ�റിയ�് �വ��ി��ത് ഇേ�ാ� എ�
��യ�  മീ��  െക�ിട�ിലാണ്;  െമാ�ം ജീവന�ാ�ം ഗവ�െമ�്
െസ��റിമാ�ം മ�ിമാ�ം അവ�െട േപ�ണ� �ാഫ് അംഗ��ം ഇതര
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വിഭാഗ��ം എ�;

(ബി) ��തായി നി��ി� െക�ിടം �ടി �േയാജനെ���ിെ�ാ�് ഏെത�ാം
മ�ിമാെര�ം അവ�െട വ��ക�െട�ം ആ�ീസ് ഒേര �ല�്
ഒ��ിയി��്;  ഏ��ം ��ത�  ജീവന�ാ�ം ഇതരവിഭാഗ��ം ഉ�
വ��ക��ം അവ�െട മ�ിമാ��ം ഒേര �ല�് �വ��ി��തിന്
നിലവി� സാധ�മാേണാ; ആ നിലയി� �മീകരണം നട�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി� ഏെത�ാം മ�ിമാ��ം അവ�െട ആ�ീ�ക��ം വ��ക��ം
നട�ിയി�� അേലാ�്െമ�ം,  മി�മായി�� െക�ിട സൗകര��െള
സംബ�ി�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െസ�േ�റിയ�ി�  മ�ിമാ��െ�െട െമാ�ം ആ�ക�െട എ��ം െക�ിട
സൗകര��ം പരിഗണി�െകാ�് ഒരാ��് എ� ��യ�ഫീ�് െക�ിട സൗകര�ം
ഉെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ി�ാനം രാജിവ�തിെ� വിവര��

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

(എ) മ�ി സഭയി� നി�ം ഇതിനകം രാജിവ�ി��വ� ആെരാെ�യാണ്; ഇവ�
ത��െട രാജി��് �ഖ�മ�ി�് സമ��ി�ി��ത് ഏത് തീയതിയി� ഏത്
സമയ�ായി��;

(ബി) ധനകാര�വ��് മ�ിയായി�� �ീ.  െക.എം.മാണി മ�ി�ാനം
രാജിവ�്െകാ�് ന�കിയ ക�് �ഖ�മ�ി ബ�. ഗവ����് സമ��ി�ത്
ഏത് തീയതിയി� ഏത് സമയ�ായി��;

(സി) �ീ.  ബാ� മ�ി �ാനം രാജിവ�െകാ�് �ഖ�മ�ി�് ക�്
ന�കിയി��ത് ഏത് തീയതിയി�  ഏത് സമയ�ായി��;  ആയത്
�ഖ�മ�ി ബ�.  ഗവ����് സമ��ി�ി��ത് ഏത് തീയതിയി�  ഏത്
സമയ�ായി��;

(ഡി) �ീ.  മാണി�െട�ം,  �ീ.  ബാ�വിെ��ം രാജി��ിേ��  തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�ാ� �ഖ�മ�ി എ� സമയം എ��ക��ായി;

(ഇ) �ീ.  മാണി�െട ക�ിേ�� ഉട� തീ�മാനം എ��ക�ം �ീ.  ബാ�വിെ�
ക�ിേ��  തീ�മാനം എ��ാ�  ദിവസ��  ൈവകിയതിെ��ം
കാരണ�� െവളിെ���ാേമാ?
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ശ�ളപരി�രണം

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

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ�െട�ം അ��ാപക�െട�ം ശ�ളപരി�രണം�ലം
സ��ാരി��ായ സാ��ിക ബാധ�ത എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട േവതന വ��നവിേനാെടാ�ം അവ� െച�� േസവന��
��ികരമാ�ം േവഗ�ി�ം ജന���് ലഭ�മാ�വാ�  ശ�ളക�ീഷ�
�േ�ാ�വ� നി�േ�ശ�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവയി� ഏെത�ാം നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി�� എ�് വ��മാ�േമാ?

േസവനാവകാശനിയമം

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

(എ) േസവനാവകാശനിയമം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��കളി�  ആണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിയമം നട�ിലാ�ിയേ�ാ�  അ� വഴി െപാ�ജന���് എെ��ാം
സൗകര��� ലഭ�മാ�ി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േസവനാവകാശനിയമ�ിെല വ�വ�ക�  ലംഘി�തിന് ഏെത�ാം
ഉേദ�ാഗ��മാ�െ�തിെര നടപടിക�  സ�ീകരി�  ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) േസവന��  ജന���് �ത�മായി ലഭി��െ��് ഉറ�വ��വാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�ിസഭാേയാഗം

33. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2015  ഡിസംബ�  17ന് രാ�ി സം�ാന മ�ിസഭാേയാഗം
േച�ക��ാേയാ;  ��ത േയാഗ�ി�  ചീഫ് െസ��റി
പെ���ക��ാേയാ;  പെ��� മ�ിമാ�  എ�യായി��;  മ�ിസഭാ
േയാഗ�ിെ� അറിയി�് എ�ാ മ�ിമാ��ം ന�ക��ാേയാ;  മ�ിസഭാ
േയാഗം േച��ത് എവിെടെവ�ായി��;

(ബി) എ� അജ� ഐ��ളി�  മ�ിസഭാേയാഗ�ി�  തീ�മാനം
എ��ക��ായി;

(സി) മ�ിസഭാേയാഗം എ� മണി�് ആരംഭി�് എ� മണി�്
അവസാനി�ി�ക��ായി;

(ഡി) 18.12.2015ന് രാവിെല വീ�ം മ�ിസഭാേയാഗം േച�ക��ാേയാ;

അ�െ� അജ�യിെല എ� ഐ��ളി� തീ�മാനം എ��ക��ായി ?

�ഖ�മ�ി�െട ജന സ��� പരിപാടി

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

(എ) ജനസ��� പരിപാടികേളാ�ബ�ി�്  14 ജി�കളി�ം �ഖ�മ�ി �ഖ�ാപി�
പ�തിക� ഏെത�ി�ം നട�ിലാ�ക��ായി�േ�ാ ;

(ബി) നട�ിലാ�ിയി�ി�ാ�വ�െട ജി� തിരി�� ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) �വ��നം അ�വദി� പ�തിക�െട നിലവി�� �ിതി െവളിെ���ാേമാ
;

(ഡി) �ഖ�മ�ി �ഖ�ാപി�ി�� പ�തിക�െട ലി�് ത�ാറാ�െ��ി��ത് ഏത്
തല�ിലായി�� ;

(ഇ) ഈ സ��ാരിെ� അവേശഷി�� കാലയളവി��ി�  �ഖ�ാപന�ളി�
ഏെത�ി�ം ���ിയാ�േമാ;  എ�ി�  അവ ഏെതാെ�െയ�്
വ��മാ�േമാ ?

ജനസ���പരിപാടി

35. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ജനസ���പരിപാടിയി� ക�ത� 2015  -� ഉ�െ���ി
പരാതി ന�� െക.  െക.  ബി.  എ�്.  204635 (രജി.  ന�� 240651) ആയി
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ലഭി� �ീ.  കബീറിെ� അേപ�യി�േമ�  ധനസഹായം
അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ബ�െ��വ��് �ക വിതരണം െച�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�� വിജില�സ് േക�ക�

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

(എ) വിവിധ വ��കളി�  അഴിമതി കാണി�ി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഇൗ
സ��ാ� കാലയളവി� െെകെ�ാ�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ജീവന�ാരി�  എ�േപ�െ�തിെര വിജില�സ് േക�ക�
എ��ി�െ�� പറയാേമാ;  ഡി�ാ��്െമ�്,  ത�ിക എ�ിവ തിരി��
കണ�് ന�കാേമാ;

(സി) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െ�തിെര അഴിമതി�െട േപരി�  ഉ�ായി��
േക�കളി� എ�കാലെമ��ാണ് തീ���ാ��ത് എ� പറയാേമാ;

(ഡി) െത�ായ വിവര��െട അടി�ാന�ി�  േക�ക�  എ��ക�ം
ജീവന�ാെര തല�ം വില�ം േകസിെ� േപരി� �ലംമാ�ക�ം േകസിെ�
തീ��ിന് കാലവിളംബം ഉ�ാ�ി ജീവന�ാെര വഴിയാധാരമാ�ക�ം
െച��െവ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അ�രം
സംഭവ��  ഉ�ാകാതിരി�വാ�ം ജീവന�ാെര അകാരണമായി
േക�കളി�െ���ാതിരി�ാ�ം എെ��ാം നടപടിക�െെകെ�ാ�െവ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

ക�ത� 2015 പ�തി

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

(എ) ക�ത� 2015-െ� ഭാഗമായി െകാ��ിന് േവ�ി �ഖ�ാപി� പ�തികളി�
ഏെത�ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാടതി സ��യ�ിന് �ലം കെ���തിന് േവ�ി സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ി�ട േകാളനി�് െറയി�േവയി� നി�ം �മി ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�
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നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കയ�-മ��േമഖല�് �ഖ�ാപി� �േത�ക പ�തി എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�േമാ;  ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടി
വിശദമാ�േമാ;

മ�ിമാ��ം ചീഫ് വി�ി�മായി 2015-2016 വ�ഷ�ി� െചലവഴി� �ക

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�വെര �ഖ�മ�ി,
മ�ിമാ�, ഗവ�െമ�് ചീഫ് വി�് എ�ിവ��ായി ടി.എ.,  ഡി.എ,  ശ�ളം
എ�ീ ഇന�ി�ം െമാൈബ�  േഫാ�  ചാ��്,  ഓഫീസ്/ഔേദ�ാഗിക
വസതി എ�ിവിട�ളിെല െടലേഫാ�  ചാ��ിന�ി�ം എ� �ക വീതം
െചലവഴി�െ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  ഇവ�െട ഓേരാ���േട�ം ഔേദ�ാഗിക
വസതികളി�  എ� തവണ വീതം അ����ണി�ം േമാടി പിടി�ി��ം
നട�ിയി��്;  ഇതിനായി എ� �ക വീതം െചലവഴി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;  ഔേദ�ാഗിക വസതി�ായി സ��ാ�  വാടക�െ���
െക�ിട�ി� നട�ിയ വ��ക�േട�ം വാ�ിയ സാധന��േട�ം െചലവ്
എ� വീതം; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� ഇ�വെര �ഖ�മ�ി,  മ�ിമാ�, ചീഫ് വി�്
എ�ിവ��ായി എ� വാഹന�� വാ�ിയി��്; ഏെത�ാം ഇന�ി�െ��
വാഹന�ളാണ് വാ�ിയത്;  ഇതിനായി എ � �ക െചലവായി എ�്
വ��മാ�ാേമാ;  ��ത വാഹന��  ഓേരാ�ം ഇേ�ാ�  ആെര�ാമാണ്
ഉപേയാഗി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം മ�ി�ം മ�ി ഓഫീ�ം അവ�െട വ��ിന്
കീഴി�� �ാപന��െട വാഹനം ഉപേയാഗി� വ��േ�ാ;  ഇത്
നിലവി�� നിയമ വ�വ�ക�െട അടി�ാന�ിലാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�വെര �ഖ�മ�ി,
മ�ിമാ�, ചീഫ് വി�് എ�ിവ� െമഡി�� റീ-ഇംേബ�്െമ�് ഇന�ി� എ�
�ക വീതം ൈക��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) േമ��റ� ഓേരാ ഇന�ി�മായി 2015-16 സാ��ിക വ�ഷം ഇ�വെര
എ� �ക സ��ാരിന് െചലവായി എ�് വ��മാ�ാേമാ?
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െഎ.എ.എസ്, െഎ.പി.എസ്. ഉേദ�ാഗ��

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നാളി�വെര എ�
െഎ.എ.എസ്,  െഎ.പി.എസ്.  ഉേദ�ാഗ��  െഡപ�േ�ഷനി�
േപായി�െ��ം അവ� ആെര�ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ കാലയളവി�  എ� െഎ.എ.എസ്,  െഎ.പി.എസ് ഉേദ�ാഗ��
അവധിെയ��് േപായി��്;  അവ�  ആെര�ാം;  എ� െഎ.എ.എസ്,
െഎ.പി.എസ്.  ഉേദ�ാഗ��  രാജിെവ�ം േവാള�റി റി�യ�െമ�് വാ�ി�ം
സ��ീസ് അവസാനി�ി�; അവ� ആെര�ാം; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇേത കാലയളവി�  സം�ാനെ� എ� െഎ.എ.എസ്,  െഎ.പി.എസ്
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വ��തല നടപടി സ�ീകരി�ി��്;  ആ�െ��ാം
എതിെര; എെ��ാം കാരണ��െകാ�്; ഏെത�ാം തര�ി�� അ�ട�
നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� െഎ.എ.എസ്, െഎ.പി.എസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര േക�ക�
നിലവി�െ��ം ഏെതാെ� ഉേദ�ാഗ�െര സെ��ഡ് െച�െത�ം
െവളിെ���േമാ?

ഇ -ഗേവണിംഗിെ� ഭാഗമാ�� ഫയ�നീ�ം

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

(എ) ഇ -ഗേവണിംഗിെ� ഭാഗമായി വിേ�ജ് ആഫീസ് �ത� െസ�േ�റിയ�് വെര,

ഫയ� ൈകകാര�ം െച��തി� വ��ിയ മാ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�് ന�� ഒ� അേപ�യി�  തീ�മാനം എ��ാ�  വിേ�ജ്
ആഫീസ�െട റിേ�ാ��് ആവശ�മാ�� പ�ം അ�രെമാ� ഫയ�
ൈകകാര�ം െച��തി� ഈ-ഗേവണിം�സിെ� ഭാഗമാ��ായ മാ���ം
അ�വഴി ഉ�ായ സൗകര���ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  വ��് തലവ�മാ�, ഡയറ��മാരി�  നി�് ആവശ�െ���
റിേ�ാ��ക�, ബ�െ�� ഫയ� സഹിതം സമ��ി�വാ� ആവശ�െ��ാ�,
ക�റിക�ം,  ക�ിടപാ�ക�ം �ുറ�വാ�ം,  കാലവിളംബമി�ാെത
ന��ചി�മിടാ� േചാദ�മായി അംഗീകരി�ാ��താ�ഫയലി�
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തീ�മാനം ൈകെ�ാ�വാ�ം സാധ�മാ�െമ�റിയാേമാ;  സ��ാരി�
ന��� റിേ�ാ��ക�െ�ാ�ം ബ�െ�� ഫയ�ക� �ടി സമ��ി�� നില
സ�ീകരി�ാ� എെ��ി�ം തട��� ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തീ��ാ�ാ�� േക�ക�

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

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ േകാടതികളി�മായി നിലവി�  എ� േക�ക�
തീ��ാ�ാനായി ബാ�ി നി��്;

(ബി) േകരള ൈഹേ�ാടതിയി� മാ�ം ബാ�ി നി�� േക�ക� എ�;

(സി) േകരള സ��ാ� ക�ിയായി�� എ� േക�ക� ഇേ�ാ�ം െക�ി�ിട��്;
ഇവയി�, എ� വ�ഷം വെര പഴ��� േക�ക� ഉ�് ;

(ഡി) ആഭ��ര-വിജില�സ് വ��ക�മായി ബ�െ�� എ� േക�ക�
തീ��ാ�ാ� ബാ�ി നി��് എ� വ��മാ�േമാ ?

��തി �ര� പഠനം

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

(എ) ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി വ��ിെ�റ േമ�േനാ��ി� നട�� ��തി
�ര� പഠന�വ��ന�െള�റി�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;എ�ി�,
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി)

(സി)

��ൈവ�ിനി� എ�.പി.ജി. ഇംേപാ��് െട�മിനലിെ�റ �ാപനം

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

(എ) ��ൈവ�ിനി�  ഇ���  ഓയി�  േകാ��േറഷ�  നട�ാ�േ�ശി��
ഏെത�ി�ം നി��ാണ �വ��ന�ിനായി േകരള േകാ��  േസാ�
മാേനെ��് അേതാറി�ി ��ാെക അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാെയ�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ� സമ��ി�ി�െ��ി�  അേപ�േയാെടാ�ം
ഉ�െ�ാ�ി�ി�� േരഖക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള േകാ�� േസാ� മാേനെ��് അേതാറി�ി

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

(എ) 2015  ജ�വരി മാസ�ി�േശഷം ൈവ�ി�  മ�ല�ിെല എ�
പ�ായ�കളി�  നി�ം േകരള േകാ��  േസാ�  മാേനെ��്
അേതാറി�ി�െട പരിഗണന�ായി സമ��ി� ആെക  439  അേപ�കളി�
ഇനി�ം തീ��ാ�ാ��തായി  17.12.15-�  ന�കിയ നിയമസഭാ
മ�പടിയി�  വ��മാ�ിയി��.  ഈ  311  അേപ�കളി�  എ�െയ�ം
നിലവി� തീ��ക��ി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അേപ� തീ��ാ��തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികെളെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള േകാ��  േസാ�  മാേനെ��് അേതാറി�ി�െട െമെ�േ�ാ��ലം
സ��ാ�, സ��ാരിതര ഏജ�സികളി�  നി��� ധനസഹായേ�ാെട
ഭവനനി��ാണ�ിനായി അേപ�ി�� നി�ധന വിഭാഗ�ി�െ��വ��്
അ�ഹതെ�� ആ��ല�ം ന�മാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) അേപ�കളിേ��� �േരാഗതി സംബ�ി�് ഈ ഓഫീസി� നി�ം േഫാ�
�ഖാ�ിരം വിവര��  അറി��തിന് ജന�തിനിധിക�  േപാ�ം ��ി��്
അ�ഭവി��തിനാ� ഇ�ാര�ം പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാേമ�് അ��ാപക�െട ഒഴി�ക�

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

(എ) േകാേമ�് ഹയ�  െസ��റി  (�നിയ�/സീനിയ�) േനാ�  െവാേ�ഷണ�
ഹയ�  െസ��റി എ�ീ വ��കളി�  േകാേമ�് അ��ാപക�െട എ�
ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി��്;

(ബി) ഇവരി� എ� േപ��് അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ�ി��്;

(സി) ഇ�വെര അയ� േകാേമ�് ഹയ�  െസ��റി �നിയ�/സീനിയ�
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അ��ാപക�െട അൈഡ�സ് ലി�ം ഇനി അയ�വാ�  േപാ��
അൈഡ�സ് ലി�ിേ��ം പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. യിെല സാ��ിക �തിസ�ി

46. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, എം.ഉ��
,, െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�  േനരി�� സാ��ിക
�തിസ�ി�െട കാരണ��  വിശകലനം െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സാ��ിക �തിസ�ി പരിഹരി�ാ�  പി.എസ്.സി.  തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�്

47. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 26.5.2015-�  നിലവി�  വ� എസ്.ഐ  (െക.സി.പി),  എസ്.ഐ
(ആം�േപാലീസ് ബ�ാലിയ�), എൈ�സ് ഇ�െ���, അസി��് ജയില�
േ�ഡ്  -I,  ത�ിക�െട റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��തിനായി വി�ാപനം
�ത� റാ�് �സി�ീകരണം വെര േകരള പി.എസ്.സി�് എ� �പ�െട
െചലവ് ഉ�ായി�െ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  എ� �പ
െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത തീയതിയി�  നിലവി�വ� എസ്.ഐ  (െക.സി.പി),  എസ്.ഐ
(ആം�േപാലീസ് ബ�ാലിയ�) റാ�് ലി�കളി�  നി�ം ഒരാെളേപാ�ം
നിയമി�ി�ി�ാെയ�േപാെല എൈ�സ് ഇ�െ��� ത�ികയി� 7 േപ��ം,
അസി��് ജയില�  ത�ികയി�  15  േപ��ം മാ�ം നിയമനം ലഭി�
സാഹചര��ി�  �തിയ റാ�് ലി�് �സി�ീകരി���െകാ�്
സ��ാരി�ം,  ഉേദ�ാഗാ��ിക��ം ഉ�ാ�� �േയാജനം സംബ�ി�
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ ?
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പി.എസ്.സി.�് ��ത� ജീവന�ാെര അ�വദി��

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

(എ) പി.എസ്.സി.�െട േജാലിഭാരം പരിഗണി�് ��ത�  ജിീവന�ാെര
അ�വദി�ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഏകേദശം  36000 േ�ാളം
�തിയ ത�ികക�  ��ി�ി�ം പി.എസ്.സി.�െട േജാലി ഭാര�ിന്
അ��തമായി അവശ�മായ ജീവന�ാെര അ�വദി�ാ�ത്
�� യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) �ണി േഫാംഡ് േഫാ�ിെ� വാ�ഷിക െസല��  പരീ�ക�, സ��ിസ്
െവരിഫിേ�ഷ�  ,സ�വകലാശാല ഉ�െ�െട ��ത�  �ാപന��െട
റി��്െമ�് �ട�ിയവ പി.എസ്.സി.�് ന�കിയ സാഹചര���
പരിഗണി�് പി.എസ്.സി.�് അവശ��ിന് ജീവന�ാെര അ�വദി��തിന്
നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) പി.എസ്.സി.�് ആവശ��ിന് ജീവന�ാെര അ�വദി�ണെമ�്
ആവശ�െ��് പി.എസ്.സി.േയാ,  ഏെത�ി�ം സംഘടനകേളാ സ��ാരിന്
നിേവദനം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� േകാ�ിക� ലഭ�മാ�േമാ ?

ഭരണ പരി�രണം

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

(എ) ഭരണ പരി�രണ�ിനാ�� ഏെത�ാം ക�ീഷ�ക�െട �പാ�ശകളാണ്
ഇേ�ാ�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം ക�ീഷ� �പാ�ശ ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി�
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണ രംഗ�് ഏെത�ാം തര�ി�� പരി�ാര��
അനിവാര�മായി��തായി സ��ാ�  ക����്;  പരിഗണനയി��
പരി�രണനി�േ�ശ�� വിശദമാ�ാേമാ?

എസ്.ഐ./എൈ�സ് ഇ�െ��� റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം
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50. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയി�  വാ�ഷിക നിയമന�മായി ബ�െ��് േകരള
പി.എസ്.സി.  26.05.2015  -�  �സി�ീകരി� എസ്.ഐ.  (െക.സി.പി.)
എസ്.ഐ.  (ആംഡ് േപാലീസ് ബ�ാലിയ�) റാ�് ലി�കളി� നി�ം റാ�്
ലി�് നിലവി�  വ�്  7  മാസമായി�ം ഒ� നിയമനം േപാ�ം നട�വാ�
പ�ാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  നിയമനം
നട��തിേല�ായി നാളി�വെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) 26.05.15  -ന് നിലവി� വ� എൈ�സ് ഇ�െ��� ത�ിക�െട റാ�്
ലി�ി� നി�ം ഏ�മാസ കാലാവധി��ി� ഏഴ് നിയമന�� മാ�മാണ്
നട�ി��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ലി�ിെ�
കാലാവധി��ി�  നിയമന��  �ട��ം നട�വാ�  സ�ീകരി��
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ?

ഇ�-സ��ീസ് �യിനിംഗ് ഇ��ി���്

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

(എ) സ��ാ� - അ�� സ��ാ� �ാപന�ളിെല ��വ� ജീവന�ാ��ം ഉ�ത
നിലവാര�ി�� പരിശീലനം ന���തിന് തി�വന��രം ആ�ാനമാ�ി
പി.എസ്.സി.  �െട ആഭി�ഖ��ി�  ഒ� ഇ�-സ��ീസ് െടയിനിംഗ്
ഇ��ി���് �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.�െട ആഭി�ഖ��ി�  നട�െ��� ഇ�രം ഒ�
�ാപന�ി� വിേദശ രാജ��ളി� നി��വ��് ഉ��െട ഏ��ം മിക�
പരിശീലനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വനിതാ എസ്.ഐ. റാ�് ലി�്

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

(എ) വനിതക�  ഉ�െ�� ആദ�െ� എസ്.ഐ.  റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ത്
എ�ാണ് എ�് വ��മാ�േമാ ;
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(ബി) ��ത ത�ികയിേല�് ഒഴി�ക�  ����ി റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ
എ�റിയി�േമാ;

(സി) ��ത ലി�ി�  നി�ം എ� വനിതകെള നാളി�വെര നിയമി�;

നിയമി�ി�ിെ��ി� അതിെ� കാരണ�� വിശദമാ�േമാ?

കാലാവധി നീ�ിയ പി.എസ്.സി. ലി�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� പി.എസ്.സി.
ലി�ക�െട കാലാവധിയാണ് നീ�ി ന�കിയത്;  ഇതി�െട എ� േപ��ാണ്
നിയമനം ലഭി�ത് എ�് അറിയി�ാേമാ?

സർവീസിൽ നി�ം വിരമി�വ�െട വിവര�ൾ

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

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സ��ീസി� നി�ം റി�യ�
െച�വ�െട എ�ം ലഭ�മാ�േമാ  ;  ��ത വിവരം ലഭ�മാ��തിന്
എെ��ി�ം തട�ം ഉേ�ാ  ;ഇെ��ി�  വിശദാംശ��  േശഖരി�്
െവളിെ���ാേമാ?

സിവി� സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ�േമഖല

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

(എ) സിവി�  സ��ീസ് ഉേദ�ാഗ�േമഖല അഴിമതി രഹിത�ം കാര��മ�ം
ആ��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി,  മ�ിമാ�, ചീഫ് െസ��റി,  ഡി.ജി.പി.  എ�ിവെര ആെരെയ�ി�ം
സംബ�ി�് സം�ാന സിവി�  സ��ീസിെല ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ��
പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  പരാതി ന�കിയ ഉേദ�ാഗ��
ആെര�ാമാണ്; ഇവ�െട പരാതിക� എെ��ാം ; വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) നിലവി� ഡി.ജി.പി. റാ�ി� എ�ിയ എ� െഎ.പി.എസ് ഉേദ�ാഗ���്;
ഇവരി�  ഡി.ജി.പി റാ�ിെല േവതനം ലഭി�� ത�ികകളി�  നിയമനം
ന�കിയത് ആ�െ��ാം;  നിയമനം ന�കാതി��ത് ആ�െ��ാം;
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഡി.ജി.പി റാ�ി��വെര നിയമിേ�� ത�ികകളി�  എ.ഡി.ജി.പി
റാ�ി��വെര നിയമി�ത് സംബ�ി�് ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ��  ചീഫ്
െസ��റി�ം �ഖ�മ�ി�ം ആഭ��ര മ�ി�ം പരാതി ന�കിയി��്;
ഇതിേ�� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം ; വ��മാ�ാേമാ?

േസവനാവകാശ നിയമം

56. �ീ.�ഡി �യിസ്
,, വ��ല കഹാ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േസവനാവകാശ നിയമം നട�ാ�ാ�  എെ��ാം ക�� പ�തിക�
ആവി�രി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ ;

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

േപ�ണ� �ാഫ് നിയമന�ിനാ�� െ�ഷ�� ��സ്

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

(എ) സം�ാനെ� മ�ിമാ�െട�ം മ�ം േപ�ണ�  �ാഫി�  േനരി�ം വിവിധ
േബാ�ഡ്  ,  േകാ��േറഷ�  എ�ിവയി�  നി�ം ഉേദ�ാഗ�െര
നിയമി��തിന് െ�ഷ�� ��സ് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ നിയമ�കാരം വിവിധ വ��്, േകാ��േറഷ� എ�ിവയി� നി�ം
േപ�ണ�  �ാഫി�  നിയമി�െ���വ�െട കാര��ി�  അ� സാധാരണ
െഡപ�േ�ഷ�  നിയമനമായി കണ�ാ��� െകാ�് അവ��് െ�ഷ��
��സി�  വിവ�ി�� സ��ീസ് ആ��ല���  ലഭി��ിെ�� കാര�ം
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��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�് േപ�ണ�  �ാഫിെല നിയമന��ം േസവന�ം
അതി�� െ�ഷ��  ��സ് �കാരമായി മാ�ം നിജെ���ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േപ�ണ� �ാ�കെള നിയമി��തി�� െ�ഷ�� ��സ് പരി�രണം

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

(എ) സം�ാനെ� മ�ിമാ�െട�ം മ�ം േപ�ണ�  �ാ�കെള
നിയമി��തി�� െ�ഷ�� ��സ് കാേലാചിതമായി പരി�രി��തി��
നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ് ;

(ബി) ഈ ഗവ�െമ�ിെ� കാല� തെ� ��ത പരി�രണം
���ീകരി��തി�� നടപടി ഉ�ാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ഭി�േശഷി�ാ�െട സംവരണം

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

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  ഭി�േശഷി�ാ��്  1996  �ത�
�ാബല�േ�ാെട സംവരണം ന�കണെമ�് ൈഹേ�ാടതി
നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

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

സ��ാ� ജീവന�ാ�, അധ�ാപക�, െപ�ഷ�കാ�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� അധ�ാപക� ഉ�െ�െട െമാ�ം
സ��ാ�  ജീവന�ാ�  എ�യായി��;  ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�
റി�യ� െച�വ� എ�; ��തായി ��ി� ത�ികക� എ�; ഇേ�ാ� എ�
ജീവന�ാ�ം അധ�ാപക�ം െപ�ഷ�കാ�ം ഉ�്;

(ബി) േമ�റ� വിശദാംശ��  എ�ാ വ��കളി�  നി�ം േശഖരി�ത്
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െസ�േ�റിയ�ി�  ലഭ�മാേണാ;  ഏ��ം എ�വി�  േശഖരി�െ��ത്
എേ�ാഴാണ്; െവളിെ���ാേമാ?

സ��ാ� സ��ീസിെല ലാ�് േ�ഡ് സ���് നിയമനം

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

(എ) സ��ാ�  സ��ീസിെല ലാ�് േ�ഡ് സ���് നിയമന രീതി
പരി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ ത�ികയി�  നിയമനം ലഭി�ാ�  പരമാവധി വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത
നി�യി�ി�േ�ാ;എ�ി� ഏെത�് വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) അധിക േയാഗ�ത��വെര ഒഴിവാ�ാ� ച�ം േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �തിയ വി�ാപന �കാരം അധിക േയാഗ�ത ഉ�വെര അേപ�
സമ��ി��തി�നി�ം അേയാഗ�രാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

ഫിനാ�ഷ�� അസി��് ത�ികയി� േനരി�� നിയമനം

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

(എ) ഫിനാ�ഷ�� അസി��് ത�ികയി� പി. എസ്. സി. പരീ�ാ വി�ാപനം
�റെ��വി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഫിനാ�ഷ�� അസി��് ത�ികയിേല�് േനരി�� നിയമനം �ട��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജീവന�ാ�െട�ം അധ�ാപക�െട�ം എ�ം

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

(എ) സം�ാന�് കഴി� പ�് വ�ഷ�ി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം അധ�ാപക�
ഉ�െ�െട സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട എ�ം എ� വീതമായി��;  ഈ
കാലയളവി�  ��  വ�ഷേ�തിേന�ാ�  എ� ശതമാനം ജീവന�ാ�
�റ�കേയാ ��കേയാ ഉ�ായി��്; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) കഴി� പ�് വ�ഷെ� �ിതിവിവര കണ�ക�െട അടി�ാന�ി�
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ജീവന�ാ�െട�ം അധ�ാപക�െട�ം എ��ി�  വ��നവാേണാ
�റവാേണാ ഉ�ായി��ത്;  എ�ി�  അവ എ� ശതമാനമാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ?

േവാ�ി�് െമഷീ�ക� .

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

(എ) കഴി� തേ�ശ�ാപന�ളിേല�� െതരെ���ി�  േവാ�ി�്
െമഷീ�ക�  േക�വ�ത് സംബ�ി�് അേന�ഷണ�ിന്
ഉ�രവി�ി��േവാ;

(ബി) എ�ി�  ആെര�ാമായി�� അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�െര�ം  ,ഇവ�
ഏെത�ാം തര�ി�� അേന�ഷണമാണ് നട�ിയി��ത് എ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട അേന�ഷണ�ിെ� റിേ�ാ��് കി�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യി� മാ�ം ഒേ�െറ െമഷീ�ക� േക�വരാനിടയായ സാഹചര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത െമഷീ�ക�  ഭാവിയി�  ഉപേയാഗി��തിന് �വ��ന
സ�മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

അപകടമരണം

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

(എ) അപകടമരണം സംഭവി��വ�െട ആ�ിത��് പരമാവധി എ� �പയാണ്
ന���ത്;

(ബി) ��ത �ക വ��ി�ി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ആയത് എ� �പ
വെരയാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അപകട�ി�െ��വ��് അടിയ�ര സഹായം ന��വാനായി കള��
അ�വദി�� �ക അപര�ാ�മാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ��ത �ക വ��ി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?
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�രിതാശ�ാസ നിധി വിതരണം

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

(എ) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ി� നി�ം 2015 � എം.എ�.എ. �ഖാ�ിരം
�രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം �ക അ�വദി� കി��തിനായി സമ��ി�
അേപ�കളി�  എ� അേപ� പാസാ�ിയി��്;  ഇത് സംബ�ി�
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ എ� േപ��് �ക വിതരണം െച�ി��്; എ� േപ��് �ക വിതരണം
െചേ��തായി��്;��ത �ക എ�േ��് വിതരണം െച�ാ�
സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം �ക അ�വദി�് കി��തി�� അേപ�

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

(എ) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല മലയാ��-നിലിശ�രം പ�ായ�ി�
െകാ�മം കരയി� ആേ�ാ�ാര� േജാ�ം ഈ��ടവ് ഊഴ��ാര� വീ�ി�
ഒ.പി.  േഡവി�ം കള��െട റിേ�ാ��് സഹിതം  18.05.2015-� തീയതി
�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം �ക അ�വദി�് കി��തിനായി സമ��ി�
അേപ� പരിഗണി��തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ടിയാ�ക�െട ദയനീയ �ിതി കണ�ിെല��് ��ത അേപ�
പാസാ�വാ� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇത് എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക���ിയിെല വാഹനാപകടം

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

(എ) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല ക���ിയി�  3-10-2014-� തീയതി
ഉ�ായ വാഹനാപകട�ി�  പരിേ�� ��ിക�െട ചികി�ാ െചല�ക�
സ��ാ� വഹി�െമേ��ി�ം ആയത് സംബ�ി� ഫയലി� ( 22534/DRF-

A3/15/റവ  )�ക അ�വദി��തി� കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിത ബാധിത��ളള ന�പരിഹാരം

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

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിത ബാധിത�  എെ��ാം കാര��ളാണ്
സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി��ത്;

(ബി) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത�െട ഏെത�ാം ആവശ��ളാണ് ഈ
സ��ാരിെ� കാല�് പരിഹാരം ക�ി��ത്;

(സി) സ��ാ� ന�കിയ വാ�ാന�� ���മാ�ം നട�ാ�ാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത�െട �നരധിവാസ��െ�െട ��വ�
കാര���ം അടിയ�രമായി നട�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത�

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

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത��ായി ഏെത�ാം കാര���
നട�ാ�ാനാണ് മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  നി�േ�ശം ന�കിയി��ത്;
ഇതി�  നട�ിലാ�ിയവ�ം നട�ാ�ാ�വ�ം ഏെത�ാം എ�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം എ�േഡാസ�ഫാ�
�രിതബാധിത��ായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം അവ��് ന�കിയ
ആ��ല���ം എെ�ാെ�യാണ് എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;  �ഖ�ാപി�
ആ��ല���ം പ�തിക�ം നട�ിലാ�ാ�  ബാ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ
ഏെതാെ�യാണ് എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) 2006-11  കാലയളവി�  അധികാര�ി�  ഉ�ായി�� സ��ാ�
എ�േഡാസ�ഫാ� ഇരക��േവ�ി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം അവ��്
ന�കിയ ആ��ല���ം എെ�ാെ�യാണ് എ�് വിശദീകരി�ാേമാ?
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എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത�

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത�െട കടം
എ�തിത�ാ�  സ��ാ�  തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കടം എ�തിത��തിനായി എ� േപ�െട ലി�ാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത്;
ഇതിന് എ� �കയാണ് േവ�ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) നാളി�വെരയായി കടം എ�തിത��തിേല�ായി �േത�ക ഫ�് എ�
നിലയി� എ� �ക അ�വദി�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ ധന സഹായനിധി

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

(എ) ഈ സ��ാറിെ� കാലയളവി�  �ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ ധന
സഹായനിധിയി� നി�ം വയനാട് ജി�യി� അ�വദി�ിരി�� ചികി�ാ
ധനസഹായ�ിെ� വ�ഷം തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ ധനസഹായനിധിയി�  നി�ം കഴി�
അ�വ�ഷ�ളി� വയനാട് ജി�യി� അ�വദി� �ക�െട താ��് തല
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

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

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ഏെത�ാം ഇന�ി�  �ക
അ�വദി�ാ��്;

(ബി) പാവെ��വ��് ആശ�ാസേമേക� �രിതാശ�ാസ നിധിയിെല �ക വക മാ�ി
െചലവഴി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� േകാടി;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി സമാഹരി��െത�െനയാണ്;
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(ഡി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇൗ നിധിയിേല�്
ബജ�ി�െട ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക ലഭി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇൗ ഓേരാ വ�ഷ�ം ബജ�് വിഹിതമ�ാെത ഏെതാെ� രീതിയിലായി എ�
�ക �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് സമാഹരി�ാനായി എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒഫീഷ�� കറേ�ാ���ക�െട ആ�നികവ��രണം

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

(എ) ഒ� െടലിേഫാ� േകാളി�െടേയാ,  ഈ  -െമയിലി�െടേയാ പരിഹരി�ാ��
ഫയ�കളിെല വിഷയം സംബ�ി� സംശയ���് താേഴത�ി��
ഓഫീ�കളിേല�് ക�യ�് മ�പടി വ�വാ� കാലതാമസം ഉ�ായി���
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആ�നിക സേ�ത��  ഉപേയാഗി�് താേഴ ത�ി�
ഉ� ഓഫീ�കളി�  നി�ം േനരി�് െസ�േ�റിയ�ി�  ഉടനടി വിവരം
ലഭി��� വിധം സ��ല� �റെ��വി�േമാ?

റവന� ക�ി

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

(എ) പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷ� അവാ�ഡ് �കാരം  2015-16 സാ��ിക
വ�ഷ�ി� േക� ഗവ�െമ�് റവന� ക�ി നിക��തിേല�് എ� േകാടി
�പ അ�വദി� ; ഇതിനകം േനടിെയ��ത് എ�;

(ബി) 2015-16  വ�ഷെ� സം�ാന ബ�ജ�ി� കണ�ാ�െ�� റവന� ക�ി
എ� േകാടി�പ�േടതാണ്;  േക�ം അ�വദി� �ക എെ��ാം
കാര����ായാണ് വിനിേയാഗി�ത്;

(സി) ഇ�െ� �ിതിയി� ത�ാ�ിെല റവന� ക�ി എ� േകാടി �പ ആയി
ഉയ�ം; ധനക�ി എ� ആയിരി�ം എ�ാണ് �തീ�ി��ത് ;

(ഡി) 2011-12  വ�ഷം �ത�  2015-16  വ�ഷം വെര�� ഓേരാ വ�ഷ�ം
ബ�ജ�ി�  കണ�ാ�ിയി�� റവന� ക�ി�ം ധനക�ി�ം െപാ�കട�ം
അധികവിഭവ സമാകരണ�ം �ലധനെചല�ം എ� േകാടി വീതമായി��;

എ�ാലിവ ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� േകാടി വീതമായി��;  �ിതി
വിവര�ണ�ക� െവളിെ���ാേമാ?
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സം�ാന�ിെ� കടബാ��ത

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

(എ) 2016  മാ��് അവസാനി�േ�ാ�  സം�ാന�ിെ� െമാ�ം
കടബാ��തക�  എ� േകാടി �പയായിരി�െമ�ാണ്
കണ�ാ�െ��ി��ത്;

(ബി) ഈ കടബാ��തകളി�  2016-17  �ത�� അ�് വ�ഷ�ി�  ഓേരാ
വ�ഷ�ം കട�ം പലിശ�ം ഇന�ി�  െകാ��തീ�േ��തായ �ക എ�
േകാടി �പ വീതമായിരി�ം; 2020-21 വെര�� ഓേരാ വ�ഷ�ം നിലവി��
കടബാ��തകളി�  െകാ��തീ�േ��� �ത�ം പലിശ�ം എ�;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� കടബാധ�തകളി� ഈ സ��ാരിെ� കാല�് വാ�ിയ െമാ�ം
കടം എ�;  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  നാളി�വെര
സം�ാന�ി��ായി�� കടം എ� ആയി�� എ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ �ാ�സഫ� ഓഫ് മണി വഴി പി.എഫ്,െപ�ഷ�

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

(എ) സം�ാനെ� മ�ിമാ�െട േപ�ണ�  �ാഫി�  നി�ം
േബാ�ഡ്/േകാ��േറഷ� എ�ീ �ാപന�ളിേല�് നിയമി�െ���വ��്
അവ�െട മാ��ാപന�ിേല�് അയ�� പി.എഫ്,െപ�ഷ� എ�ിവ ഇ
�ാ�സഫ�  ഓഫ് മണി വഴി നട�� കാര�ം പരിഗണി�െമ�് ഉറ�്
ന�കിയി�േ�ാ;  അ�െന ഉറ�് ന�കിയി�ം ഇേ�ാ�ം ഉയ�� ചാ��്
ന�കി ഡിമാ�് �ാ�് �േഖന പണമിടപാട് നട��തിെ� കാരണം
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) താ� വ�മാന�ാരി� നി�ം ഉയ�� നിര�ിെല ഡിമാ�് �ാ�് ഈടാ�ി
പണമ���തിെല നീതിരാഹിത�ം േബാധ�മായി�േ�ാ ;

(സി) ഉറ�് ന�കിയ �കാര�� നടപടി എ��ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ െയ ശ�ിെ���ാ� ക�� പ�തി
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78. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് െക.എസ്.എഫ്.ഇ െയ ശ�ിെ����തിന്
ക�� പ�തിക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട നിേ�പം ഇത് �ലം എ� ക�്
വ��ി�ക��ായി;

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് എ��ി��ത്?

കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�്

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

(എ) ഏറനാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  2014-2016  വെര�� കാലയളവി�
കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�ി�  നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തിനായി
സമ��ി�െ��ി�� എ� അേപ�ക�  െക.ബി.എഫ് േ��് െലവ�
ക�ി�ിയി� തീ��ാ�ാെത നിലനി����്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േ��് െലവ�  ക�ി�ിയി�  തീ��ാ�ാെത നി��� അേപ�കളി�
ഏറനാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�� അേപ�ക�െട േപര്,
േമ�വിലാസം,  ഫയ�  ന��  എ�ിവ ഉ�െ�െട�� വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േ��് െലവ�  ക�ി�ി അംഗീകരി�ി�ം ധനസഹായം വിതരണം െച�ാ�
േക�ക�  എ�;  വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�േമാ;  കാ�ണ� ധനസഹായം
ലഭി��തി�� മാനദ��ളി�  എെ��ി�ം മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്

80. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി�  നി�ം സഹായ�ിനായി സമ��ി� എ�
അേപ�ക�  േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  നി��ത് തീ��ാവാെത കിട��്
എ�ത് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി�  സഹായധനം ലഭി��തിന് വലിയ
കാലതാമസം വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� നി�ം അയ� അേപ�കളി� ഇനി�ം ധനസഹായം
അ�വദി�ി�ി�ാ� എ� അേപ�ക�  ഉ�് എ�ം എേ�ാ�  തീ��ാ�ം
എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ബ�ജ�് െചല�ം യഥാ�� െചല�ം

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

(എ) 2011-12  �ത�  2015-16  വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം െപാ�ഭരണം,  റവന�,
േപാലീസ്,  നീതിനി��ഹണം,  നി�തി,  ഫിനാ�സ് �ട�ിയ െറ�േല�റി
േമഖലകളിെല ബ�ജ�ി�  �തീ�ി� െചല�ം,  യഥാ�� െചല�ം എ�
വീതമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2011-12  െല െചലവിെന അേപ�ി�്  2014-15  വ�ഷ�ി�  ഓേരാ
ഇന�ി�ം എ� ശതമാനം വ�ധന േന�ക��ായി��്;

(സി) 2015-16 വ�ഷം േമ��റ �വ�് ഓേരാ�ി�ം ബ�ജ�ി� വകയി��െ��
�ക  2011-12-െന അേപ�ി�് എ� ശതമാനം ��തലാണ്;  യഥാ��
െചലവ് എ� ശതമാനമായി വ��ി�ാ� സാധ�ത��്; വിശദമാ�ാേമാ?

പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷ� - േക�ാവി�ത പ�തിക�

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

(എ) േക�സ��ാ�  പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷ�  അവാ�ഡിെ� ഭാഗമായി
നി��ലാ�ിയ േക�ാവി�ത പ�തിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  ഏെത�ാം
പ�തിക��് േക�വിഹിത�ം സം�ാന വിഹിത�ം ത�ി��
അ�പാത�ി�  മാ�ം വ��ിയി��്;  േക�വിഹിതം പ�തിയാ�ിയ
പ�തിക� ഏെത�ാം;

(ബി) നി��ലാ�ിയ�ം,  േക�വിഹിതം പ�തി ആ�ിയ�മായ പ�തിക�
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സം�ാന�് �ട��ം നട�ാ��തിന് െമാ�ം എ� േകാടി �പ
ആവശ�മാണ്;  പ�തിക�  എ�ാം സം�ാന�് �ട��ം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ത�ാ�ി� ഇതിനകം ഇൗ പ�തിക��് േവ�ി എ�
�ക െചലവഴി� ;

(സി) പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷ� അവാ�ഡ് ആയി ലഭി�� �ക�െട എ�
ശതമാനം േവ�ി വ�ം ഇൗ പ�തിക� �ട��ം നട�ിലാ�ാ� ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ ?

േബ�� മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�്

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

(എ) േബ�� മ�ലം എം.എ�.എ�െട  2014-15-െല ആ�ി വികസന ഫ�ി�
നി�ം  50  ല�ം �പ മെ�ാ� എം,എ�.എ.�െട പ�തി�ായി വക മാ�ി
ന�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ��തരമായ പിഴവ് േകാഴിേ�ാട് �ഷറിയി� എ�െന സംഭവി� എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) പിഴവ് വ��ിയ ഉേദ�ാഗ�മാ�െട േപരി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വകമാ�ിയ ഫ�ിന് പകരം േബ��  എം.എ�.എ.�െട ഫ�ിേല�് �ക
വകയി��ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

അതിവ�ഷം കാരണ�� അധിക ദിന�� സ��ീസായി പരിഗണി��ത്
സംബ�ി�്

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

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��ം അ��ാപക��ം അതിവ�ഷം കാരണ�� അധിക
ദിന��  സ��ീസായി പരിഗണി�ണെമ�� ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് തീ�മാനം എ��ി�െ��ി�
വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) െപ��ാ��  ���ടി ഗണപതി വിലാസം ൈഹ�ളി�  നി�ം വിരമി�
അ��ാപക�  �ീ.  എം.  വി.  മ�ായി�് എെ�ാെ� ആ��ല�ം �ന�
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നി��യി�ാനാണ് ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശി�ി��ത്;

(സി) 81027/2015/െപ�ഷ�-ബി/ഫിനാ�സ് ന��  ഫയ�  പരിേശാധി�്
ധനകാര� വ��് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) എ�ാ സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം അ��ാപക��ം ��ത ആ��ല�ം
അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ബ �ജ�്- മി�ം

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

(എ) എെ��ി�ം കണ�ിന�ി�  ബ �ജ�് പാ�ാ�ിയ ��വ�  �ക�ം
െചലവഴി�ാ� കഴിയാെത മി�ം വ�ക��ാേയാ ;

(ബി) ഇ�കാരം ധനകാര� വ��ിന് സറ��  െച� �ക എ�യാണ്;
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) ഇ�കാരം അ�� വ�ഷെ� കണ�ി�  ഉ�െ���ാ�� േസവിം�സ്
എ� േകാടി �പയാണ് ?

ആ�ിവികസന ഫ�്

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

(എ) ആ�ിവികസന ഫ�ി�  ���ിയാ�ിയ േജാലിക��് പണം ലഭി�വാ�
െെവ��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�� �േഖന നി��ഹണം നട�� �വ��ിക��്
പണം ലഭി��തിന് െെവ��തായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െപാ�േമഖലാ �ാപന��  വഴി നട�ാ�� �വ��ിക��് എ�
ശതമാനം �കയാണ് ���� ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��വഴി�ം െപാ�േമഖലാ�ാപന��  വഴി���
�വ��ിക��് ഏ�വിേധനയാണ് ബി�ക�  ന�േക�െത�ം ഇതിന്
പണം ലഭി�വാ�  എ� കാലതാമസമാണ് ഉ�ാ��െത�ം
െവളിെ���േമാ?
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ബ�ജ�ി� ഉ�െ���ാ�� പ�തിക�

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

(എ) അ�� േക� ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ാ�� േകരള�ിെല പ�തിക�
ഏെത�ാെമ�് കാണി�് േക� സ��ാരിെന സമീപി�ി��േവാ;

(ബി) സം�ാനം ��ഗണന ന�കിയിരി�� പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�്
വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� െമാ�ം കടം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം എ� തവണകളിലായി
കട����  വഴി എ� േകാടി �പ സമാഹരി�ി��്;  ധനകാര�
�ാപന�ളി� നി�ം മ�മായി വാ�െയ�� �ക എ�;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� ഉ�ായി�� സം�ാന�ിെ�
െമാ�ം കടം എ�;  2016  മാ��്  31  ആ�േ�ാ�  ഈ കടം ഇ�െ�
നിലയി� എ� േകാടിയായി വ��ി�ം;

(സി) നിലവി�� കടം �ത� ഇന�ി�ം അതിെ� �ത�ം പലിശ�ം ഉ�െ�െട�ം
അ�� അ�് വ�ഷ�ളിലായി ഓേരാ വ�ഷ�ം തിരി�്
ന�േക�തായിവ�� �ക എ� േകാടി വീതമായിരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

എ.ഡി.എഫ്. െ�ാേ�ാസ�ക�െട ഭരണാ�മതി

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

(എ) 2015-2016  വ�ഷ�ി�  ആ�ി വികസന ഫ� വഴി നട�ാ��തിനായി
എം.എ�.എ.മാ� സമ��ി� നി�േ�ശ�ളി�, തേ�ശസ�യംഭരണ വ�� വഴി
അ�മതി ന�േക� ഫയ�ക� ധനകാര� വ��ി� നി�ം േസാ��് െവയ�
സംവിധാനം വഴി തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് അയ�് ആ�ക� പി�ി�ി�ം
��ത ഇ-  ഫയ�ക�  ഓ��  െച��തിേനാ,  നടപടിക�
സ�ീകരി��തിേനാ കഴിയാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�വാ� വളെര �റ�് സമയം മാ�ം ബാ�ി
നി��� സമയ��ായ ഈ ��തരമായ കാലതാമസ�ം സാേ�തിക
തട��ം ഒഴിവാ��തി�ം ഇ�രം എ.ഡി.എഫ്.  െ�ാേ�ാസ�ക�ക�
അടിയ�ിരമായി പരിഗണി�് ഭരണാ�മതി ന���തി�ം സത�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ബജ�് വിഹിതം

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ ബജ�കളി�െട�ം േകരള േ��്
ഫിനാ�ഷ�� ഏ��ൈ�സസ് വഴി�ം െക.എഫ്.സി. വഴി�ം നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി� കാര��ളി�  അതത് വ�ഷ�ളി�  ���മാ�ം നട�ി�
വ��വാ� സാധി�ി�ി�ാ�വ എ�;  അവ ഏെത�ാമാണ്;  ഓേരാ ബജ�്
�സംഗ�ിെല�ം നി�േ�ശ��െട അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ�് ബജ�കളിലായി േകരള േ��് ഫിനാ�ഷ��
എ��ൈ�സസി�ം െക.എഫ്.സി.�ം വകയി��െ�� പ�തി �ക�ം
അതത് വ�ഷം യഥാ���ി�  െചലവഴി� �ക�ം െചലവഴി�ാ�
കഴിയാതി�� �ക�ം എ�യാണ്; വകയി��ിയ �കയി� എ�ശതമാനം
പി�വലി�; ഇതി� ഇേ�ാ� �ഷറി അ�ൗ�ി� ബാ�ി നി��� �ക എ�;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം റീ അേ�ാ�ിേയഷ� വഴി വകമാ�ി െചലവഴി�ി�� �ക എ�
വീതമായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

എം.എ�.എ ആ�ി വികസന ഫ�്

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

(എ) �ന��  നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം എം.എ�.എ ആ�ി വികസന
ഫ�ി�  ഉ�െ���ി  2012-13,  2013-14,  2014-15,  2015-16  എ�ീ
സാ��ികവ�ഷ�ളി�  നി�േ�ശി�െ�� ���ിക�, അ�വദി� �ക,

ഭരണാ�മതി�െട വിശദാംശ�� എ�ിവ ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

വനം വ��് പ�തികൾ
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92. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ ബ�ജ�കളി�െട�ം വനം വ��് വഴി
നട�ിലാ��തിന് �ഖ�ാപി� പ�തികളി�ം പരിപാടികളി�ം അതത്
വ�ഷ�ളി�  ���മാ�ം നട�ി�  വ��വാ�  സാധി�ി�ി�ാ�വ എ�;

അവ ഏെതാെ�യാണ്; ഓേരാ ബ�ജ�് �സംഗ�ിെല�ം നി�േ�ശ��െട
അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ�് ബ�ജ�കളിലായി വനം വ��ിന് വകയി��െ�� പ�തി
�ക�ം അതത് വ�ഷം യഥാ���ി� െചലവഴി� �ക�ം െചലവഴി�ാ�
കഴിയാതി�� �ക�ം എ�യാണ്; വകയി��ിയ �ക�െട എ� ശതമാനം
പി�വലി�; ഇതി� ഇേ�ാ� �ഷറി അ�ൗ�ി� ബാ�ി�� �ക എ�;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം റി അേ�ാ�ിേയഷ� വഴി വകമാ�ി െചലവഴി�ി�� �ക എ�
വീതമായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

വനം വ��ിെല ൈ�വ�മാ�െട�ം േബാ�് ൈ�വ�മാ�െട�ം ശ�ളപരി�രണം

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

(എ) വനം വ��ിെല ൈ�വ�മാ�െട�ം േബാ�് ൈ�വ�മാ�െട�ം േയാഗ�ത
ഉയ���തി�ം േകാമ�  കാ�ഗറിയി�  നി� മാ�ി പരിശീലനം ന�കി
നിയമനം നട��തി�ം തീ�മാനി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ,  ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  ��ത ത�ികയിെല
ജീവന�ാ�െട ശ�ള െ�യി� ഉയ���തിന് പ�ാം ശ�ള ക�ീഷ�
ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ക�ീഷ� ശിപാ�ശ െച� �കാര�� ശ�ളമാേണാ ��ത ജീവന�ാ��്
ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവ് �കാരം അ�വദി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാെയ�ി�, ��ത ത�ികക�െട േയാഗ�ത ഉയ��ിയതിെ�
അടി�ാന�ി�� ശ�ള െ�യി�  അ�വദി�് ന�കിയി��ത് ടി
പരി�രണ ഉ�രവിെല അപാകം ആെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി�, ��ത അപാകം പരിഹരി�് ക�ീഷ� ശിപാ�ശ െച� �കാര��
ശ�ള െ�യി� അ�വദി�് ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള സം�ാന സ�യം സംരംഭക വികസന മിഷ�
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94. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന സ�യം സംരംഭക വികസന മിഷ� പ�തി ഈ സ��ാ�
ഏത് വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�;

(ബി) ഒ� തേ�ശ�ാപന�ി�  നി�് എ� �വാ�െള വീതം െതരെ���;

എ� േപ��് പരിശീലനം ന�കി;  ഇതി�  നി�ം അ�ി�  �റയാ�
അംഗ�� േച��് എ� െച�കിട-െമേ�ാ വ�വസായ സംരംഭ���് �പം
ന��െമ�ായി�� �ഖ�ാപനം നട�ിയി��ത്;  ബ�ജ�്
�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം െക.എഫ്.സി.  എ� സംരംഭക��് സഹായം
ന��ക��ായി;  െക.എഫ്.സി.  ന�കിയ പലിശരഹിത വാ� എ�;  ജി�
തിരി�് അവ�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ;  മാേനജീരിയ�  സ�ിഡിയായി
ന�കിയ �ക എ�;

(ഡി) ഒ� ല�ം േപ��് ��തായി െതാഴി� ലഭി�ം എ�് �ഖ�ാപി�് നട�ിയ
ഈ പ�തി വഴി എ� േപ��് െതാഴി� ലഭി�;

(ഇ) ഈ പ�തി �ഖ�ാപി�തി�േശഷം പ�തി�െട ഉ�ഘാടന�ി�ം
പരസ����ം മ�മായി നാളി�വെര സ��ാ� ഖജനാവി� നി�് െചലവായ
�ക എ�?

േകരള അടി�ാന സൗകര� വികസന ഫ�് േബാ�ഡ്

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

(എ) 2015-16 ബജ�ി� �ഖ�ാപി� 2000 േകാടി �പ േകരള അടി�ാന സൗകര�
വികസന ഫ�് േബാ�ഡിന് �ലധനമായി ന�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എേ�ാ�;

(ബി) േബാ�ഡിെ� െപ�ഡ് ക�ാപി�� നിലവി� എ�;  േബാ�ഡിെ� ഘടന�ം
�വ��ന�ം സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േബാ�ഡ് നാളി�വെര െപാ�വിപണിയി� നി�ം േശഖരി� �ക എ�;  ഈ
നിേ�പ���് �ഖ�ാപി� നി�തി ഇള�ക� ഏെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) േബാ�ഡി�  കീഴി�  നിലവി�  ഏെത�ാം അടി�ാന സൗകര�വികസന
പ�തിക�  നട�ിലാ�� എ�ം ��തായി നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��
പ�തിക� ഏെതാെ�െയ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഇ) േബാ��വഴി എ� േകാടി �പ �ലധനമായി ഉപേയാഗി�് 2015-16-� എ�
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പ�തിക� നട�ിലാ���് എ� അറിയി�േമാ ?

�ീ-ബ�ജ�് ച��ക�

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

(എ) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷേ��� ബ�ജ�ിന് �പം ന���തിെ�
ഭാഗമായി �ഖ�മ�ി േനരി�് നട�ിയ �ീ-ബ�ജ�് ച��ക�
ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ഏെത�ാം സംഘടനക�ം വ��ിക�മായി �ഖ�മ�ി േനരി�് ച��
നട�ക��ായി��്;

(സി) ബ�ജ�ി�  പരിഗണി��തിേല�് എ� നി�േ�ശ��  േരഖാ�ലം
ലഭി�ി��്?

വിേദശ വാ�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  വ�തിന് േശഷം വിവിധ വ��കളിെല ഏെത�ാം
പ�തിക��് വിേദശ വാ� ലഭ�മായി��്;  ഓേരാ പ�തി�േട�ം
വിശദാംശ��ം ലഭ�മായ �ക�ം ഫ�ിംഗ് ഏജ�സിക�െട േപ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ ഏെത�ാം പ�തിക��് വിേദശ ഫ�ിംഗ് ഏജ�സിക�മായി
ധനസഹായ�ിന് കരാറി�  ഏ�െ��ി��്;  പ�തിക�െട വിശദാംശ��ം
ആവശ�മായ �ക�ം ഫ�ിംഗ് ഏജ�സിക�െട േപ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��തായി വിേദശ സഹായം വാ�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക� ഏെത�ാം;
ആയതിന് സ�ീകരി�് വ�� �ട�നടപടിക� എെ��ാം വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) ഏെത�ാം വിേദശ വാ�ക� ആണ് ഇേ�ാ� തിരി�ട� െകാ�ിരി��ത്;
പ�തി�െട േപര്,  വാ�ാ�ക,  ഫ�ിംഗ് ഏജ�സി എ�ിവ
വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�് പ�തി �കാരം െചലവഴി� �ക
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98. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� വ�ഷം അ�് േകാടിയി� കവിയാ� േമജ� വ��ക� ഏെ�����
വിധം,  അ�് വ�ഷം െകാ�്  25  േകാടി വീതം ഓേരാ അസം�ി
മ�ല�ി�ം ലഭി�� നിലയി�  �ഖ�ാപി� നിേയാജക മ�ലം ആ�ി
വികസന ഫ�് പ�തിയി� കീഴി� നാളി�വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം �ഷറിയി�
നി�ം പി�വലി� �ക എ� േകാടി വീതമാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2012-13,  2013-14,  2014-15  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  ആ�ി വികസന
ഫ�ിേല�് മാ�ിവ� �ക എ� േകാടി വീതമായി�� എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) പി�ി� നാല് വ�ഷം െകാ�്െചലവഴിേ��ിയി��  2820 േകാടി �പ�െട
പ�തി നട�ിലാ�ക�ം �ഷറിയി�  നി�ം �ക
പി�വലി�ക���ായി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം െവളിെ���ാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�ിെല പ�തിക�

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

(എ) എറനാട് നിേയാജകമ�ല�ി� 2011-16 വെര�� കാലയളവി� ആ�ി
വികസന ഫ�ി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി�ായി നി�േ�ശി�െ��
പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� �ക
എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

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

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

ഗതാഗത വ��് �ഖ�ാപി� പ�തിക�

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

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ ബ�ജ�കളി�െട�ം ഗതാഗത വ��്
നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� പ�തികളി�ം പരിപാടികളി�ം അതത്
വ�ഷ�ളി�  ���മാ�ം നട�ി�  വ��വാ�  സാധി�ി�ി�ാ�വ എ�;
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അവ ഏെതാെ�യാണ്; ഓേരാ ബ�ജ�് �സംഗ�ിേല�ം നി�േ�ശ��െട
അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ�് ബ�ജ�കളിലായി ഗതാഗത വ��ിനായി വകയി��െ��
പ�തി �ക�ം,  അതത് വ�ഷം യഥാ���ി�  െചലവഴി� �ക�ം,
െചലവഴി�ാ� കഴിയാതി�� �ക�ം എ�യാണ്; വകയി��ിയ �ക�െട
എ�ശതമാനം പി�വലി�;ഇതിൽ ഇേ�ാൾ �ഷറി അ�ൗ�ി� ബാ�ി��
�ക എ�;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം റീ അേ�ാ�ിേയഷ�  വഴി വകമാ�ി െചലവഴി�ി�� �ക
എ�വീതമായി��; വിശദമാ�േമാ ?

കായിക വ��് നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� പ�തി�ം ബ�ജ�് വിഹിത�ം

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ ബ�ജ�കളി�െട�ം കായിക വ��് വഴി
നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� പ�തികളി�ം പരിപാടികളി�ം അതത്
വ�ഷ�ളി�  ���മാ�ം നട�ി�  വ��വാ�  സാധി�ി�ി�ാ�വ എ�;

അവ ഏെതാെ�യാണ്; ഓേരാ ബ�ജ�് �സംഗ�ിെല�ം നി�േ�ശ��െട
അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ�് ബ�ജ�കളിലായി കായിക വ��ിന് വകയി��െ��
പ�തി �ക�ം അതത് വ�ഷം യഥാ���ി�  െചലവഴി� �ക�ം
െചലവഴി�ാ� കഴിയാതി�� �ക�ം എ�യാണ്; വകയി��ിയ �ക�െട
എ� ശതമാനം പി�വലി�;  ഇേ�ാ� �ഷറി അ�ൗ�ി� ബാ�ിനി���
�ക എ�യാണ്;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം റീ അേ�ാ�ിേയഷ� വഴി വകമാ�ി െചലവഴി�ി�� �ക എ�
വീതമായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

വിവിധ ഫ�ക��ായി വകയി��ിയ �ക

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

(എ) സ�യം െതാഴി� സംരംഭക��ായി  2015-16  വ�ഷ ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�
െ�ഡി�് ഗ�ാര�ി ഫ�്,  സീഡ് ഫ�്,  ഏ��� ഫ�്,  ഇ��േബഷ�
ഇ��ാ���  ചല�് ഫ�് എ�ിവ�് ബ�ജ�ി�  വകയി��ിയി��
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�ക എ�; വകയി��ിയ ഫ�ി� നി�് ഇതിനകം പി�വലി� �ക എ�;

(ബി) ഏെത�ാം ഫ�ക� ഇതിനകം �പീകരി�ക��ായി;

(സി) വ�വസായ ഇ��േബ��ക� �ാപി��തിന് വകയി��െ�� �ക എ�;

പി�വലി� �ക എ�;

(ഡി) സ��കലാശാലകളി� ഇ��േബഷ� സേ�ാ��് െസ��ക� നട��തിന്
െമാ�ം വകയി��െ�� �ക എ�; ഇതിനകം പി�വലി� �ക എ�;

(ഇ) �ാ��് അ�ക��് െപ�േഫാമ�സ് ലി�്സ് സേ�ാ��് �ീം പ�തി
നട�ാ�ാ�  വകയി��ിയ �ക എ�;  ഇതിനകം പി�വലി� �ക
എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ ?

സഹകരണ വ��്ബ�ജ�് വിഹിതം

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ ബ�ജ�കളി�െട�ം സഹകരണ വ��്
വഴി നട�ിലാ��തിന് �ഖ�ാപി� പ�തികളി�ം പരിപാടികളി�ം അതത്
വ�ഷ�ളി�  ��ണമാ�ം നട�ി�  വ��വാ�  സാധി�ി�ി�ാ�വ എ�;

അവ ഏെതാെ�യാണ്; ഓേരാ ബ�ജ�് �സംഗ�ിേല�ം നി�േ�ശ��െട
അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ�് ബ�ജ�കളിലായി സഹകരണ വ��ിന് വകയി��െ��
പ�തി �ക�ം അതത് വ�ഷം യഥാ���ി�  െചലവഴി� �ക�ം
െചലവഴി�ാ� കഴിയാതി�� �ക�ം എ�യാണ്; വകയി��ിയ �ക�െട
എ�ശതമാനം പി�വലി�; ഇതി� ഇേ�ാ� �ഷറി അ�ൗ�ി� ബാ�ി��
�ക എ�;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം റീ അേ�ാ�ിേയഷ� വഴി വകമാ�ി െചലവഴി�ി�� �ക എ�
വീതമായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�തി വിഹിതം

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

(എ) 2016-17 വ�ഷേ��� പ�തി വിഹിതം എ� േകാടി�േടതാണ്;

(ബി) 2011-12  �ത�  2015-16  വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം കണ�ാ�െ�� പ�തി
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വിഹിതം എ�യായി��;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം കണ�ാ�െ�� പ�തി വിഹിത�ിെ� എ� ശതമാനം �ക
യഥാ���ി� പി�വലി�ക�ം െചലവഴി�ക�ം െച�ി��്;

(ഡി) േമ�പറ� വ�ഷ�ളി�  പ�തി �ക ഇന�ി�  പി�വലി� �കയി�
ഇേ�ാ�ം െചലവഴി�ാെത �ഷറിയി� വിവിധ അ�ൗ�കളിലായി കിട��
�ക െമാ�ം എ� േകാടിയാണ്;

(ഇ) േക�സഹായം,  സം�ാന നി�തി വ�മാനം �ട�ി ഏെത�ാം ഇന�ി�
എ� ശതമാനം അധിക വ�മാനം �തീ�ി�െകാ�ാണ്  2016-17  െല
പ�തി �ക വ��ി�ി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) സം�ാന നി�തി വ�മാന�ിെല �ടർ�യാ�� �റവിെ�
പ�ാ�ല�ി�  �ടിയ നിലയിൽ വ�മാനം �തീ�ി��ം അ�കാരം
പ�തി�് �പം ന�ിയ�ം എ� െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ജി) 2011-12  �ത�  2015-16  വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം സം�ാന വാ�ഷിക
പ�തി�് േക� ഗവ�െമ�ി�  നി�് �തീ�ി� വ�മാന�ം
യഥാ���ി�  ലഭി� വ�മാന�ം എ� േകാടി വീതമായി��;  ഓേരാ
വ�ഷ�ം പി�ി� വ�ഷ�ിെ� എ� ശതമാനം വ��ന��ായി; 2016-17 �
ഈ വ��ന എ� ശതമാനം ��തലായി �തീ�ി��?

സ�ിത നിധിയി� നി�ം പി�വലി� �കക�

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

(എ) ഈ സ��ാറിെ� കാലയളവി� ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം, സാ��ിക
വ�ഷ�ിെ� അവസാന മാസം സ�ിത നിധിയി� നി�ം പി�വലി� �ക
എ� േകാടി വീതമായി��;

(ബി) ��ത �ക അതാത് വ�ഷെ� ബ�ജ�് എ�ിേമ�് െച� പ�തി �ക�െട
എ� ശതമാനം വീതമായി��;

(സി) സാ��ിക വ�ഷ�ിെ� അവസാന ആ�യിെല ���ി ദിവസ�ളി�
പി�വലി� �കക�, �ഷറി േസവിം�് ബാ�് അ�ൗ�കളിേലാ, മ�് ബാ�്
അ�ൗ�കളിേലാ നിലനി��കയായി��േവാ;എ�ി�, ഓേരാ വ�ഷ�ം
അത് എ� േകാടി വീതമായി��?

�റ�ഖ വ��ിന് വകയി��െ�� പ�തി�ക�ം െചലവഴി� �ക�ം
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106. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ ബ�ജ�കളി�െട�ം �റ�ഖ വ�� വഴി
നട�ിലാ��തിന് �ഖ�ാപി� പ�തികളി�ം പരിപാടികളി�ം അതത്
വ�ഷ�ളി�  ���മാ�ം നട�ി�  വ��വാ�  സാധി�ി�ി�ാ�വ
എ�യാണ്;  അവ ഏെതാെ�;  ഓേരാ ബ�ജ�് �സംഗ�ിെല�ം
നി�േ�ശ��െട അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ�് ബ�ജ�കളിലായി �റ�ഖ വ��ിന് വകയി��െ��
പ�തി�ക�ം അതത് വ�ഷം യഥാ���ി�  െചലവഴി� �ക�ം
െചലവഴി�ാ� കഴിയാതി�� �ക�ം എ�യാണ്; വകയി��ിയ �ക�െട
എ� ശതമാനം പി�വലി�; ഇതി� ഇേ�ാ� �ഷറി അ�ൗ�ി� ബാ�ി��
�ക എ�:

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം റീ അേ�ാ�ിേയഷ� വഴി വക മാ�ി െചലവഴി�ി�� �ക
എ� വീതമായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന സംരംഭക വികസന മിഷ� പ�തി

107. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സംരംഭക വികസന മിഷ�  പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ
എ�റിയി�േമാ;

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

(സി) പ�തി നട�ാ��തിന് ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്
എ�് വ��മാ�േമാ ?

തി�� നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ാ�ിയ പ�തിക�

108. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം തി��  നിേയാജക
മ�ല�ി�  ധനവ��് �ഖാ�ിരം നട�ാ�ിയ പ�തിക�
ഏെതാെ�യാെണ�ം,  ഓേരാ പ�തി�ം ഇേതവെര എ� �ക
െചലവഴി�ി��് എ�തിെ� കണ�ം ലഭ�മാ�േമാ?

േക� ബജ�്-സം�ാന സ��ാ� സമ��ി� നി�േ�ശ��

109. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, എം.ച��
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് േക� ബജ�ക�  സം�ാനെ�
സംബ�ി�ിടേ�ാളം അവഗണനാപരമായി��േവാ;  കഴി� അ�
വ�ഷെ� േക�ബജ�് സം�ാനെ� സംബ�ി�് എെ��ാം നിലയി��
അവഗണനയാണ് ��ി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േക� ബജ�ി�ം സം�ാന�ിെ� ��ഖമായ എെ��ാം
ആവശ��ളായി�� അവഗണി�െ��ി��ത്;

(സി) ��ത ആവശ��� ഉ�െ�െട 2016-17 ബജ�ി� ഉ�െ���ി�ി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷേ��� േക� ബജ�ി� പരിഗണി��തിന്
സം�ാന സ��ാ�  എെ��ാം നി�േ�ശ��  സമ��ി�ി��്;  ��തായി
സമ��ി�െ�� നി�േ�ശ�� എെ��ാമായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ചികി�ാ സഹായ പ�തി

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

(എ) ��തരമായ വിവിധതരം േരാഗ���് സാ��ിക സഹായം ലഭി��തിന്
കാ�ണ� ചികി�ാ സഹായ പ�തി �കാരം അേപ�ി�വരി�  ഇനി�ം
സഹായം ന�കാ� എ� േക�ക� ഉെ�� പറയാേമാ;  ഇതിെ� ജി�
തിരി�� കണ�് ലഭി�േമാ;

(ബി) എ�െകാ�ാണ് സഹായം അ�വദി��തിന് ഇനി�ം കാലതാമസം
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േനരി��ത് എ� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സാ��ിക സഹായം യഥാസമയം ലഭി�ാ���ലം ��തരമായ േരാഗം
പിടിെപ�വ�ം ചികി�ി�ാ�  പണമി�ാ�വ�മായ ഒേ�െറ േരാഗിക�
��ി��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ��ത ��ി��ക� പരിഹരി�ാ�
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�്

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

(എ) കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�് ��ത�  ��തരമായ േരാഗ�െള�ടി
ഉ�െ���ി വി�ലീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട സ�ീ��തക�  പരിഗണി�് അതാ� ആ�പ�ി വഴി
േനരി�് അേപ� സ�ീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ണ� ചികി�ാ പ�തി

112. �ീ.ഇ.ച�േശഖര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� േലാ�റി വി�നയി�െട ഇ�വെര എ�് �ക സമാഹരി�ി�െ��്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) കാ�ണ�ചികി�ാ പ�തിയി�െട നി��നരായ േരാഗിക��് എ�് �ക
വിതരണം െച�ി��്;

(സി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ�� �ടി�ിക െകാ��തീ��ാ�േ�ാ;

ഉെ��ി� സർ�ാർ- സ�കാര� ആ�പ�ിക��് എ�് �ക വീതം െകാ��
തീ��ാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) യഥാസമയം ചികി�ാ �ക ലഭി�ാ���ലം എ� സ�കാര� ആ�പ�ിക�
ഈ പ�തിയി� നി�ം ഇ�വെര പി�ാറിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

50 of 173 Sunday 31 January 2016 12:08 PM



കാ�ണ� ബനവല�് പ�തി

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

(എ) കാ�ണ� ബനവല�് പ�തിയി�  അേപ� ന�കിയവരി�  നി�ം
ഉ�രവിന് കാ�് നി��ാെത ആ�പ�ി അധി�ത�  ബി�ട�ാ�
നി�ബ�ി��താ�ം �ാ�് െച�ക�  വാ�ിെവ��താ���
പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ണ� പ�തിയി� രജി�� െച�ി�ം ആ�പ�ി ബി�ട�േ��ി വ� എ�
േപ��് �ക തിരി�്(റീഇേ��സ്) ന�കാ��് :

(ഡി) റീ ഇേ��സ് െച��തിെല കാലതാമസ�ി�� കാരണ��
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �ക എ�േ��് മട�ി ന�കാനാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന വാ�ഷിക പ�തി അട�� �ക�ം െചലവഴി��ം

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

(എ) ഈ വ�ഷെ� സം�ാന വാ�ഷിക പ�തി�െട െമാ�ം അട�� �ക
എ� േകാടി ആയി��;  വിവധ വ��ക�  ഓേരാ�ി�ം നി�യി�െ��
അട�� എ� ;

(ബി) വാ�ഷിക പ�തി ഓേരാ ക�ാ��റി�ം എ� ശതമാനം വീതം
െചലവഴിേ��തായി��് ; ഇത് സംബ�മായ തീ�മാനം എ�ായി�� ;

(സി) വാ�ഷിക പ�തി അട�ലിെ� എ� ശതമാനം ആദ� ക�ാ��റി� െചലവഴി� ;

ര�ാം ക�ാ��റി�  െചലവഴി�ത് എ� ശതമാനം,  ��ാം ക�ാ��റി�
െചലവഴി�ത് എ� ശതമാനം,  2015 ജ�വരി  31 െ� കണ�ക� �കാരം
െമാ�ം അട�ലിെ� എ� ശതമാനം വീതം െചലവഴി�;

(ഡി) ഓേരാ വ��് തിരി�് അതിെ� അട�� �ക�ം അട�ലിെ� എ� ശതമാനം
�ക െചലവഴി�ക��ായി�െ��ം െവളിെ���ാേമാ ?
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കാ�ണ� ബനവല�് പ�തി�കാരം സ�കാര� ആ�പ�ിക��് ന�വാ�� �ക

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

(എ) പാവെ��വ��് െചലേവറിയ ചികി�നട��തിന് സഹായം ല��മി�
കാ�ണ� േലാ�റി നട�ി�വഴി ഇ� വെര എ� േകാടി �പയാണ്
ലഭി�ി��ത്;

(ബി) ��ത �കയി� നി�ം കാ�ണ� ബനവല�് �ീം �കാരം എ� േപ��്
എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��െത�് ജി� തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

ഇതി� സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ചികി��് അ�വദി� �ക എ�യാണ്;
ബാ�ി �ക എ�ി�പേയാഗി� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ� സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ഏെതാെ� വിഭാഗം ചികി�കളാണ്
കാ�ണ� ബനവല�് പ�തിയി��െ���ിയി��ത്; പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാ�ണ� ബനവല�് �ീം �കാരം സ�കാര� ആ�പ�ികളി�  നട�ിയ
ചികി��് ആ�പ�ിക��് പണം ലഭ�മാ�ാ� കാലതാമസം േനരി�ി�േ�ാ;

ആയതിെ� േപരി�  സം�ാനെ� പല ആ�പ�ികളി�ം കാ�ണ�
ബനവല�് �ീമി�  േരാഗിക��് ചികി� നിേഷധി��തായ
മാധ�മവാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) കാ�ണ� ബനവല�് പ�തി�കാരം സ�കാര� ആ�പ�ിക��് ഇനി�ം �ക
ന�േക�തായി�േ�ാ ; ഉെ��ി� ഏെതാെ� ആ�പ�ിക��ായി എ�
�ക വീതമാണ് ന�കാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ��ത �ക ന���തിന് എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് ഒ� സ�ത� ��്

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

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് എ� �ാപനെ� ഒ� സ�ത� ��് ആ�ി
ആേരാഗ� വ��ിെ� കീഴി� �വർ�ി�ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ��ാ�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി�, അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?
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കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് ഉേദ�ാഗ�ർ

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

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് ഓഫീസി� താ��ാലികമാ�ം,  േകാ��ാ�്
വ�വ�യി�ം േജാലി െച�� എ� ഉേദ�ാഗ���് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ�െര �ിരെ����തിന് േവ�ി സ��ാ� എെ��ി�ം
നടപടിക� എ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി

118. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, െക.�രളീധര�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

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

(സി) പ�തി നട�ാ��തിന് ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്
എ�് വ��മാ�േമാ ?

എൈ�സ് വ��ിന് വകയി��ിയ �ക�ം െചലവഴി� �ക�ം

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ ബ�ജ�കളി�െട�ം എൈ�സ് വ��ി�
നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� പ�തികളി�ം പരിപാടികളി�ം അതത്
വ�ഷ�ളി�  ��ണമാ�ം നട�ി�  വ��വാ�  സാധി�ി�ി�ാ�വ എ�;

അവ ഏെതാ�യാണ്;  ഓേരാ ബ�ജ�് �സംഗ�ിേല�ം നി�േ�ശ��െട
അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ�് ബ�ജ�കളിലായി എൈ�സ് വ��ിന് വകയി��െ��
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പ�തി �ക�ം,  അതത് വ�ഷം യഥാ���ി�  െചലവഴി� �ക�ം
െചലവഴി�ാ� കഴിയാതി�� �ക�ം എ�യാണ്; വകയി��ിയ �ക�െട
എ� ശതമാനം പി�വലി�; �ഷറി അ�ൗ�ി� ബാ�ി നി�� �ക എ�;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം റീ അേ�ാ�ിേയഷ� വഴി വകമാ�ി െചലവഴി�ി�� �ക എ�
വീതമായി��; വിശദമാ�ാേമാ.?

ധനകാര� ക�ീഷ� തേ�ശ�ാപന���് അ�വദി� ഫ�്

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

(എ) തേ�ശ�ാപന���് ധനകാര� ക�ീഷ�ക�െട �പാ�ശ�കാരം
അ�വദി�െ�� ഫ�് അതാത് വ�ഷ�ി�  തെ� ��ണമാ�ം
െചലവഴി�ി�േ�ാ;  2011-12  വ�ഷം �ത�  ഓേരാ വ�ഷ�ം
തേ�ശ�ാപന���് അ�വദി�ി�� െമാ�ം ഫ�ം ഇൗ ഇന�ി�
�ഷറിയി�നി�ം പി�വലി�ി�� �ക�ം എ�യായി��;

(ബി) �ഷറി അ�ൗ�കളിേലേ�ാ ഇലേ�ാണിക് ല�ജ�  അ�ൗ�കളിേലേ�ാ
ഓേരാ വ�ഷ�ം മാ�ിയ �ക എ� വീതം;

(സി) തേ�ശ�ാപന���് ത�ാ�ി�  െചലവഴി�ാ�  കഴിയാതി�� �ക
അ�� വ�ഷം ��ണമായി െചലവഴി�ാ�  സാ��മായി�േ�ാ;  ഇ�കാരം
െചലവഴി�ാ�  കഴിയാെത േപായി�� �ക ഓേരാ വ�ഷ�ം എ�
വീതമായി��;

(ഡി) ത�ാ�ി� ��വ�ഷം െചലവഴി�ാ� കഴിയാതി�� എ� �ക െചലവഴി�;

ഇൗ വ�ഷം െചലവഴിേ��തായ െമാ�ം �ക എ�; ഇതിനകം പി�വലി�
�ക എ�?

ഓഡി�് വ��ിേല�ം െസ�േ�റിയ�ിേല�ം ഒഴി�ക�

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

(എ) സം�ാന ഓഡി�് വ��ി�  മ�ിസഭാ തീ�മാന�കാരം ��ി�െ��
ത�ികക��് സ��ാ� ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ�
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��്
െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�േ��് റിേ�ാ��് െച�ം എ�്
വ��മാ�ാേമാ;
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േക� ഗവ�െമ�ി� നി�� ധനസഹായ ലഭ�ത

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷെ��ം േക�
ഗവ�െമ�ി� നി�� ധനസഹായം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഓേരാ വ�ഷ�ം,  പ�തിേയതര ധനസഹായം,  സം�ാന പ�തി��
ധനസഹായം,  േക� പ�തിക��� ധനസഹായം,  േക�ാവി�ത
പ�തിക��� ധനസഹായം എ�ിവ�െട സാ��ിക കണ�ക�
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) േക� ഗവ�െമ�ി�  നി�� ധനസഹായ ലഭ�ത�െട കഴി� അ�്
വ�ഷെ� �വണത ശതമാന കണ�ി� വിശദമാ�ാേമാ ?

നിലവിെല സ��ാരിെ� നി�തിവ�മാന�ക

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ജന�ളി� നി�് അധിക
വിഭവം സമാഹരി��തിനായി ഓേരാ ബ�ജ� വഴി�ം ഓ�ഡിന��ക�,
എ�ിക��ീവ് ഉ�ര�ക� എ�ിവയി�െട�ം നി�തി നിര�കളിെല വ�ധന,

നി�തിേയതര ഇന�ളിെല വ��നവ് എ�ിവ വഴി�ം �തിവ�ഷം എ� �ക
പിരിെ���ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;  ഇവ െമാ�ം എ� േകാടി
�പയാണ്;

(ബി) ഈ നടപടിക�  എ�ാം സ�ീകരി�െ��ി�ം ഈ സ��ാരിെ� ഒേരാ
വ�ഷ�ി�ം റവന� വ�മാന�ിെ� ടാ�ജ�ിേലെ��ാ�
സാധി�ാതി��ത് എ�െകാ�ാണ്;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� ഓേരാ വ�ഷ�ം തനത് നി�തി-നി�തിേയതര
വ�മാന�ിെ� ല��ം എ� േകാടി വീതമായി��;  ല�� �ിെ� എ�
ശതമാനം യഥാ���ി�  അതത് വ�ഷ�ി�  ലഭി�ക��ായി എ�്
വ��മാ�േമാ?

ബ�ജ�്
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124. �ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, എം. ഹംസ
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��  വ�ഷ�ളി�  �ഖ�ാപി�് നട�ാ�ിയി�ി�ാ� പ�തിക�െട �ട�
നി��ഹണ�ിന് മതിയായ ബ�ജ�് വിഹിതം 2015-16 വ�ഷെ� ബജ�ി�
വകയി��ിയി��ായി�േ�ാ;

(ബി) �� വ�ഷ�ളി� �ഖ�ാപി� ഏെത�ാം പ�തികളാണ് 2015-16 വ�ഷെ�
ബജ�ി� �ട� പ�തി നി��ഹണ�ിന് പണം വകയി��ാ� കഴിയാെത
േപായി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;  �ക വകയി��ിയി�ം
നട�ിലാ�ിയി�ി�ാ� ഈ സ��ാരിെ� �ഖ�ാപിത പ�തിക� ഏെതാെ�;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  �ഖ�ാപി� എ� പ�തിക�  �ട��� ബ�ജ�കളി�
മതിയായ ബ ജ�് വിഹിതം ഇ�ാ�തിെ� േപരി�  നട�ിലാ�വാ�
സാധി�ാെത േപായി��്; അവ ഏെതാെ�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 2016-17  വ�ഷേ��� ബ�ജ�ി� ഈ സ��ാ� ഇതിനകം �ഖ�ാപി�
എ�ാ പ�തിക�ം നട�ിലാ�ാ� സാ��മാ�ംവിധം മതിയായ ബജ�് വിഹിതം
വകയി��ിെ�ാ��തായിരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ബ�ജ�് വിഹിതം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര�� ഓേരാ
ബ�ജ�ി�ം സം�ാന�ിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിെ�
ഗതിേവഗം വ��ി�ി��തിനായി നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� പ�തികളി�ം
പരിപാടികളി�ം,  അതത് വ�ഷ�ളി�  ���മാ�ം നട�ി�  വ��വാ�
സാധി�ി�ി�ാ�വ എ�;  അവ ഏെതാെ�യാണ്;  ഓേരാ ബ�ജ�്
�സംഗ�ിേല�ം നി�േ�ശ��െട അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴ� അ �് വ�ഷ�ളിെല ബ�ജ�കളിലായി ഇവ�േ�ാേരാ�ി�മായി
വകയി��െ�� പ�തി �ക�ം അതത് വ�ഷം യഥാ���ി� െചലവഴി�
�ക�ം െചലവഴി�ാ� കഴിയാതി�� �ക�ം എ�യാണ്;  വകയി��ിയ
�ക�െട എ� ശതമാനം പി�വലി�;  ഇതി� ഇേ�ാ� �ഷറി അ�ൗ�ി�
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ബാ�ി നി��� �ക എ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം റീ അേ�ാ�ിേയഷ� വഴി വകമാ�ി െചലവഴി�ി�� �ക എ�
വീതമായി��; വ��മാ�ാേമാ?

പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷ�-സം�ാനവിഹിതം

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

(എ) പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷേനാട് സം�ാന സ��ാ� എെ��ാം �ധാന
ആവശ���  ഉ�യി�ി��ായി��;  അവയി�  അംഗീകരി�് അവാ�ഡ്
െച�ി��വ എെ��ാമായി��;

(ബി) റവന� ക�ി നിക��തിന് സം�ാനം ആവശ�െ��ി�� �ക
എ�യായി��;

(സി) സം�ാന��െട നി�തി വിഹിതം  50%മായി വ��ി�ി�ണെമ�്
സം�ാനം ഏത് വ�ഷം �ത�  ആവശ�െ��് വ���്;  ഇത് എ�
ശതമാനമായി�ാണിേ�ാ� പരിമിതെ���ിയിരി��ത്;

(ഡി) പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷ�  സം�ാന�ിെ� ��ഖമായ എെ��ാം
ആവശ��� അവഗണി�ക��ായി;

(ഇ) േക� ആവി�തമായ എ� പ�തികളാണ് േക�ം നി��ലാ�ിയിരി��ത്;
അത് വഴി സം�ാന�ിന് �തിവ�ഷം ന�െ��� �ക എ� േകാടിയാണ്
എ�് അറിയി�േമാ ?

നബാ�ഡ് അംഗീകരി� പ�തിക�

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

(എ) കാ�ഷിക േമഖലയി�  ഉയ�� �ത��ട�് ഉ�ാ��തിന് നബാ��ം
സഹകരണ സംഘ��മായി േച��് വിശദമായ പ�തി നട�ിലാ�െമ�്
2015-16  ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ  ;  ഈ പ�തി�് വകയി��െ��
െമാ�ം �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി നബാ�ഡ് അംഗീകരി� പ�തിക�
എെ�ാെ�;  അവയി�  നട�ാ�ിയവ ഏെതാെ�;  ബ�ജ�ി�
വകയി��ിയ �കയി� നി� എ� �ക ഇതിനകം ��ത പ�തി�ായി
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െചലവഴി�; വ��മാ�ാേമാ ?

അടി�ാന സൗകര�വികസന പ�തി വിഹിതം

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

(എ) അടി�ാന സൗകര�വികസന പ�തിക��് േവ�ി  2014-15,  2015-16

സാ��ിക വ�ഷ�ളിെല ബ�ജ�കളി� വകയി��െ��ി�� �കകളി�
ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �കവീതം �ഷറിയി� നി�ം പി�വലി�ക��ായി;
ഓേരാ വ�ഷ�ം വകയി��െ�� �ക എ�; പി�വലി� �ക എ�?

സ�കാര� സംരംഭ�ളിെല ഓഹരി പ�ാളി�ം

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

(എ) സം�ാന ഗവ�െമ�ിന് ഓഹരി പ�ാളി�ം ഉ� സ�കാര� സംരംഭ��
നിലവി�േ�ാ;  49  ശതമാനേമാ അതി�  �റേവാ ഓഹരി പ�ാളി���
സംരംഭ��െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാരിന് ഓഹരി പ�ാളി��� �ാപന�ളിെല സ��ാ�
�തിനിധിക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) സ��ാ�  പ�ാളി�േ�ാെട �വ��ി�� സ�കാര� സംരംഭ�ളിെല
സ��ാ� �തിനിധിക� ആെരാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ന�� നിേയാജകമ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

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

(എ) �ന��  നിേയാജകമ�ല�ി�  2011-2012,  2012-2013,  2013-2014,

2014-2015,  2015-2016  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  ഭരണാ�മതി
ലഭി� ബജ�് ���ിക�, അ�വദി� �ക, ഭരണാ�മതി�െട വിശദാംശ��
എ�ിവ ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

ബ�ജ�്

58 of 173 Sunday 31 January 2016 12:08 PM



131. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : 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�ം �ഷറിയ�  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�തിേയതര
െചല�കളി�ം അ�പത് ശതമാന�ി�  �റ� െപ�േഫാ�െമ�സ്
കാ�െവ� വ��ക�  ഏെതാെ�;  ഇ�ാര��ി�  ഏ��ം പിേ�ാ�ം
നി���തായ വ��ക� ഏെതാെ�; വിശദമാ�ാേമാ?

കട��ം

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

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  കട��ം വഴി എ� േകാടി �പ കടം
എ��ാനാണ് റിസ�� ബാ�് അ�മതി ന�കിയി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നാാളി�വെര എ� കട����  വഴി എ� േകാടി �പ സമാഹരി�;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം കടെമ��� �ക റവന� െചല�ക��് ഉപേയാഗി�ി�േ�ാ;

കട��ം �റെ��വി�േ�ാ�  പറ�ി�� ആവശ�ം എ�ായി��;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി�േശഷം നാളി�വെര ഏഷ��  വികസന
ബാ�്,വിേദശ ഏജ�സിക�  മ�് േക� ഏജ�സിക�  �ട�ിയവകളി�
നി�ം എ� �ക വാ�യായി സ�ീകരി�;  ഏെതാെ� ഏജ�സികളി�
നി�്എ� �പ വീതം;  അവ�െട തിരി�ടവ് �ട��െത�്;  പലിശ
നിര�്എ�ശതമാനം; സ�ിഡിക� ലഭ�മാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �തിവ�ഷം എ� �ക സം�ാന വാ��െട പലിശ�ം �ത�ം ഇന�ി�
തിരി�് ന�േക�തായി��്; വിശദമാ�ാേമാ ?
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ചാല�ടി മ�ലം -ആ�ി വികസന ഫ�്

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

(എ) 2015-16  വ�ഷെ� ചാല�ടി മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�്  -

െ�ാേ�ാസ�ക� ഏെത�ാമാെണ�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�വ ഏതാെണ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇനി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� എ.  ഡി.  എഫ്.  െ�ാേ�ാസ�ക��്
അടിയ�രമായി അ�മതി ന���തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) 2012-13 വ�ഷം �ത� 2015-16 വ�ഷം ഉ�െ�െട നാളി�വെര ചാല�ടി
മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�വഴി നട�ാ��തിനായി അ�മതി ന�കിയ
പ�തിക�െട വിശദ വിവരം അറിയി�േമാ?

ചികി�സാ ധനസഹായം

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

(എ) ചികി�സാ ധനസഹായ�ിന് അേപ� ന�കിയി�� താെഴ�റ��
ആ�ക�െട �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഇവ�െട ജി.ഒ ഇറ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ആയത് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇവരി�  ആ�െ�ാെ� �ക
ൈകമാറിയി��്;  ബാ�ി��വ�െട �ക എ�് ൈകമാ�ം എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) 1.  �ീ.  പി.  െക.�േരാഷ�മ�, പ�മി വീട്,  െവ��, േകാ�യം,No.

13510/15/dated,  17.03.2015  2.  �ീ ��േമാ�. െക.  സി,  െകാ�തറ,

രാമ�രി,  ��നാട്,  േകാ�യം,  No.  56762/CM/15  dated  15.09.2015  3.

�ീമതി ഗിരിജ ശിവദാസ്  ,  ആശാരി പറ�ി�, �ഴിേ�ാ�, ക����ി,
േകാ�യം. 4. �ീമതി രാധ�, അനി� ഭവ�, �ീകാര�ം , തി�വന��രം, No.

39509  dated  17.07.2015  5.  �മതി.  ല�ി��ി,  ഉ�ി�ഴിേയാര�്,
ന��് ഹി�, േതാ�വ,  �റവില�ാട്;  6.  �ീ െകാ�പി�,  അജിതാ
നിവാസ്, �� മംഗലം, േകാ�യം; 7. �ീ. �ി. െക. ദാേമാധര�, ത�ക�ി
പറ�ി�, മാ��, േകാ�യം;  8.  �ീമതി ത��,  െകാ�തറയി�,
ഉദയനാ�രം(പി.ഒ) ൈവ�ം, േകാ�യം
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അ��ാപക പാേ�ജിെല വ�വ�ക� �ല��ാ�� ബാധ�ത

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

(എ) അ��ാപക പാേ�ജിെല വ�വ�ക� റ�ാ�ിയ ൈഹേ�ാടതി വിധി നട�ി�
വ���തിന് �തി വ�ഷം എ� േകാടി �പ�െട ബാധ�ത��ാ�ം
എ�ാണ് ധനകാര� വ��് കണ�ാ�ിയി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത ബാധ�ത ഏെത�ാം നിലയിലാണ് വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ഡഡ് േമഖല�് മാ�മായി വ�� അധിക ബാധ�ത എ� േകാടിയാണ്;

(ഡി) ൈഹേ�ാടതി വിധി�െട പ�ാ�ല�ി�  സ��ാ�  ഉ�തതല
േയാഗ�ിെല�� തീ�മാന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�ാര��ി�, ധനവ��ിെ� അഡീഷണ� ചീഫ് െസ��റി ത�ാറാ�ിയ
റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര ആ�ി വികസന പ�തി

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

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി� �റനാട് സ��ഷറി�് െക�ിടം നി��ി��തിന്
ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി �ക അ�വദി�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; ��ത നി��ാണ�ിന് നാളി�വെര�ം ഭരണാ�മതി
ന�കാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ; ��ത നി��ാണ�ിനാവശ�മായ
ഭരണാ�മതി അടിയ�രമായി ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  ഡയാലിസിസ് െസ��
ആരംഭി��തിനാവശ�മായ െക�ിട�ിന് ആ�ി വികസന
പ�തിയി��െ���ി എം.എ�.എ�െട ക�് ലഭ�മായി�േ�ാ;  ��ത
���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് കാലതാമസം േനരി�തിെ�
കാരണം വ��മാ�േമാ;  ��ത ���ി�് അടിയ�രമായി ഭരണാ�മതി
ലഭ�മാ�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

മ�ടയി� �തിയ െക.എസ്.എഫ്.ഇ �ാ�്
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137. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല മ�ട ടൗണി�  െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �ാ�്
അ�വദി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ടയി�  െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �ാ�് �റ��തിന് സത�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

മംഗല�നിധി പ�തി

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

(എ) മംഗല�നിധി പ�തി ആരംഭി�ിന് േശഷം ഇ�വെര�� ഓേരാ വ�ഷ�ം എ�
�ക വീതം പ�തിയിേല�് സമാഹരി�വാ� കഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓേരാ വ�ഷ�ം മംഗല�നിധി വഴി�� ധനസഹായ�ിന്
അേപ�ി�വ�  എ�;  ധനസഹായ�ിന് അ�ഹെര�് കെ��ിയവ�
എ�; ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം അ�ഹെര�് കെ��ിയവരി�  ആ��ല�ം ��ണമാ�ം
ലഭ�മാകാ�വ� എ� വീതം; ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മംഗല�നിധി പ�തിയി�  നിലവി�  അവേശഷി�� �ക എ�;

വ��മാ�ാേമാ?

വയബിലി�ി ഗ�ാ�് ഫ�് ഉറ�ാ�ിയി�� പ�തിക�

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

(എ) വയബിലി�ി ഗ�ാ�് ഫ�ിം�ിന് േവ�ി സം�ാന ഗവ�െമ�് േക�
ഗവ�െമ�ിേല�് ശിപാ�ശ െച� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ന�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തിക��് വയബിലി�ി ഗ�ാ�് ഫ�് ഉറ�ാ�ിയി��്?

�ഖ�ാപിത പ�തിക�െട ���ീകരണം

140. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  ബ�ജ�കളി�െട �ഖ�ാപി� �തിയ പ�തിക�
ഏെതാെ�യായി��;  അവയി�  ���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�� െ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��?

സ��ീസ് െപ�ഷ�കാ��� ഇ�ഷ�റ�സ് �ീ�ക�

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

(എ) സ��ീസ് െപ�ഷ�കാ��ായി  2014-15  െല ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി��
ര�് ഇ�ഷ�റ�സ് �ീ�ക� നട�ി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ� �തലാണ് ഇത് നട�ിലാ�ിയത്;  2014  �ൈല ഒ�ിന്
നട�ി� വ��െമ� �ഖ�ാപനം പാലി�ാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത �ീ�ക�  സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;  നിലവി�
ഇവയിേലാേരാ�ി�ം എ� അംഗ�� വീത��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �ീ�കളി�  നി�� ആ��ല��ിനായി എ� അേപ�ക�
ഇ�വെര ലഭി�ി��്;  ഇതി�  ആ��ല��ിന് അ�ഹത��വ�  എ�;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഓേരാ �ീം വഴി�ം ഇ�വെര എ� �ക�െട ആ��ല�ം വിതരണം െച�;

ആ��ല�ം ലഭ�മാ��തി� �ടി�ിക വ�ി�േ�ാ; എ�ി� അ�ഹരായ എ�
േപ��് എ� �ക വീതം ഓേരാ �ീം വഴി�ം ഇനി�ം ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ാ�
അവേശഷി��െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െപേ�ാളിയം ഉ������ളള െസസ്

142. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) െപേ�ാളിയം ഉ������് സം�ാന ഗവ�െമ�് ഏ�െ���ിയി��
െസസ് എ� �പ വീതമാെണ�ം ഏെത�ാം ഉ����ളി�േമലാണ്
െസസ് ഏ�െ���ിയിരി��െത�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം െപേ�ാളിയം ഉ����ളി�
�മ�ിയ െസസി� നി�ം ഇ�വെര എ� �ക പിരി� കി�ിയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപേ�ാളിയം െസസ് വഴി സ��പി�� പണം ഏെത�ാം
�വ��ന���ാണ് െചലവഴി��െത�ം ആയിന�ി� ഇ�വെര എ�
�ക ��ത ആവശ����ായി വിനിേയാഗി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െപേ�ാളിയം െസസ് വഴി എ� �ക പിരിെ���ാനാണ് ല��മി�െത�ം
ഇ�വെര എ�ശതമാനം പിരി� കി�ിെയ�ം ല��ം
���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��് ഉറ� വ��ിയി�േ�ാെയ�ം
വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ���ിനാ�ളള ബ�ജ�് വിഹിത�ിെ�റ െചലവഴി��

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

(എ) പ�ികജാതി-പ�ികവ���ിനായി ത�ാ�ിെല ബ�ജ�ി�  വിവിധ
െഹ�കളിലായി വകയി��െ�� െമാ�ം �കയി� നാളി�വെര പി�വലി�
�ക എ�യാണ്; വകയി��ിയ �ക�െട എ� ശതമാനം �കയാണിത്;

(ബി) ഏെത�ാം െഹ�കളി�  �റ് ശതമാനം �ക ഇേ�ാ�ം
പി�വലി�ാതി��ി��്;

(സി) ത�ാ�ിൽ േക� ഗവ�െമ�് സഹായേ�ാെട�� ഏെത�ാം
പ�തിക�െട എ� ശതമാനം �ക ഇനി�ം െചലവഴി�ാ� ബാ�ി നി���്;
െചലവഴി�ത് എ�;

(ഡി) 2014-15  സാ��ിക വ�ഷം,  സം�ാന പ�തിയി�  കീഴി�ം,  േക�
പ�തിയി�  കീഴി�ം െചലവഴി�ാ�  കഴിയാതി�� �കക�  എ�
വീതമായി��?

സാമാജിക�െട മ�ല ആ�ി വികസന പ�തി

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

64 of 173 Sunday 31 January 2016 12:08 PM



(എ) സമയബ�ിതമായി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാേ�� സാമാജിക�െട മ�ല
ആ�ി വികസന പ�തി നി�േ�ശ��െട ഫയ�  തീ��ക�
ത�രിതെ����തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
ൈകെ�ാ�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) വിവിധ�ളായ ത�കളി�െട നട�ിലാേ��തിനാ�  അ�ബ� ഫയ�
തീ��ക��് കാലവിളംബം േനരി��ത് പരിഹരി��തിനായി ഫയ� നടപടി
സംബ�ി�� ഒ� കല��  ത�ാറാ�ി നട�ിലാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അ�ബ� കല��  സമയ�മം പാലി�് യഥാസമയം ഫയ�  തീ��്
നട�ിലാ��േ�ാെയ�് േബാ��െ���തിന് ഒ� �േത�ക വിഭാഗെ�
�മതലെ���േമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� അടി�ാന വികസനം സാ��മാ��തിന്
സഹായകമായി ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന്
േവ� നി�േ�ശ��  �ാേയാഗികമാ��തി�  നിലവി�� തട�ം
എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

�വാ��െട സ�യം െതാഴി� സംരംഭ പ�തി

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

(എ) �വാ��െട സ�യം െതാഴി�  സംരംഭ���് പ�് ശതമാനം വെര
പ�ാളി� സഹായം ന��െമ�് �ഖ�ാപി�ി��േവാ;  ഇതിനായി
ബ�ജ�ി�  നീ�ിെവ� �കയി�  നി�് ഇതിനകം പി�വലി� �ക എ�;

വകയി��ിയ �ക എ�;

(ബി) ഇതിനായി ത�ാറാ�ിയ പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയത് എേ�ാഴാണ്;

(സി) വിദ�ാ��ി സംരംഭക��ിടയി�  േപ��് േന��വ��്
േപ��ടി�ാന�ി�� പ�തിക�െട നട�ി�ിനായി സ�ിഡി
ന���തിനായി �ഖ�ാപി� പ�തിക�െട ഭരണാ�മതി ആയി�േ�ാ;  ഈ
പ�തി�് വകയി��ിയ �ക�െട എ� ശതമാനം പി�വലി�ി��്;

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

146. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) 2006-2007  �ത�  2015-2016  വെര�� ഓേരാ വ�ഷ�ം ബ�ജ�ി�
പ�തി/പ�തിഇതര െചല�ക��് െമാ�ം വകയി��െ�� �ക�ം
അതി� അ�ൗ��് ജനറലിെ� കണ��കാരം പി�വലി�െ�� യഥാ��
�ക�ം എ�യാെണ�ം വകയി��െ�� �ക�െട എ�ശതമാനം �ക
യഥാ���ി� െചലവായി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2006-2007  �ത�  2015-2016  വെര�� ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് പ�തി�െട എ�ശതമാനം �ക വീതം
നീ�ി വ�ി��ായി��;  ഓേരാ വ�ഷ�ം നീ�ിെവ�െ�� �ക�െട എ�
ശതമാനം �ക യഥാ���ി�  പി�വലി�െ��ി��്;  അ�ൗ��്
ജനറലിെ� കണ�ിെ� അടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന വ��് �ഖ�ാപി� പ�തികൾ

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ ബ�ജ�കളി�െട�ം മ��ബ�ന വ��്
വഴി നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� പ�തികളി�ം പരിപാടികളി�ം അതത്
വ�ഷ�ളി�  ���മാ�ം നട�ി�  വ��വാ�  സാധി�ി�ി�ാ�വ എ�;

അവ ഏെത�ാമാണ്;  ഓേരാ ബ�ജ�് �സംഗ�ിേല�ം നി�േ�ശ��െട
അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ�് ബ�ജ�കളിലായി മ��ബ�ന വ��ിനായി
വകയി��െ�� പ�തി �ക�ം അതത് വ�ഷം യഥാ���ി� െചലവഴി�
�ക�ം െചലവഴി�ാ� കഴിയാതി�� �ക�ം എ�യാണ്;  വകയി��ിയ
�ക�െട എ�ശതമാനം പി�വലി�; ആയതിൽ ഇേ�ാ� �ഷറി അ�ൗ�ി�
ബാ�ി�� �ക എ�;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം റീ അേ�ാ�ിേയഷ� വഴി വകമാ�ി െചലവഴി�ി�� �ക എ�
വീതമായി��; വിശദമാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണം

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

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം അ��ാപക�െട�ം ശ�ള പരി�രണ�ിന്
�തിവ�ഷം എ� േകാടി �പ അധിക െചലവ് വ�െമ�് െവളിെ���ാേമാ;
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(ബി) ശ�ള പരി�രണ�ിെ� ഭാഗമാ��  1.7.2014  �ത�� �ടി�ിക
ന��തി�മാ�ം എ� �ക ആവശ�മായി വ�ം;

(സി) 2014-15  വ�ഷ�ി�ം  2015-16  വ�ഷ�ി�ം ബ�ജ�ി�  ശ�ള
പരി�രണ�ിെ� ഭാഗമായി ഉ�ാകാ�� അധിക െചലവ് േനരി��തിന്
�േത�കമായി പണം വകയി��ിയി��ായി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� േകാടി
വീതം;  ��ത �ക �േത�കം �ഷറി അ�ൗ�ി�
നിേ�പി�ക��ായി�േ�ാ;

(ഡി) പരി�രണ�ിെ� ഭാഗമാ�� �ടി�ിക ജീവന�ാ��ം,  അ��ാപക��ം,
െപ�ഷ�കാ��ം എ� ന�വാ�  സാധി�ം;  അതിനാവശ�മായ അ��ം
�ക 2016-17-െല ബ�ജ�ി� വകയി��േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന���് ന�ിയ സാ��ിക സഹായം

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

(എ) എ�ഡഡ് ��ക�ം േകാേള�ക�ം ഉ�െ�െട വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന���്
കഴി�  5  വ�ഷം ന�കിയ സാ��ിക സഹായം െമാ�ം എ�
േകാടിയാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ാബിെന�് സബ് ക�ി�ി

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

(എ) 2015-16 ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�ി�� ഏഴ് ��ധാന േമഖലക� ഉ�െ���
പ�തിക�െട േമ�േനാ��ിന് ബ�െ�� മ�ിമാ�െട േന�ത��ി�
ക�ാബിന�് സബ് ക�ി�ി �പീകരി�ി��ായി��േവാ;  എ�ി�  എേ�ാ�;
ഏെത�ാം ക�ാബിന�് സബ് ക�ി�ിക�  എ� തവണ േയാഗം
േച�ക��ായി;

(ബി) ഓേരാ സബ് ക�ി�ി�ം ഇതിനകം നട�ിയ �വർ�ന�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ചീഫ് െസ��റി�െട അ���തയി�  ബ�െ�� െസ��റിമാെര
ഉ�െ���ി ഉ�താധികാര സമിതി�് �പം ന�കിയി��ത് എേ�ാ�;
ഓേരാ സമിതി�ം എ� തവണ േയാഗം േച�ക��ായി;
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(ഡി) േമ��റ� ��ധാന േമഖലക��ായി ബ�ജ�ി�  വകയി��െ��
�ക�ം 2016 ജ�വരി 1 വെര പി�വലി� �ക�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള�ിെ� െപാ� കടം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  േകരള�ിെ� െമാ�ം കടം
എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� െപാ� കടം എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ാരാ� വിപണിയിെല ഇ�നവില

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

(എ) അ�ാരാ� വിപണിയി�  ഇ�നവിലയി�  വ�  �റ��ായി�ം
സാധാര�ാ�െട ജീവതം ��ത�  ��ഹമാ��വിധം െപേ�ാളിെ��ം
ഡീസലിെ��ം എൈ�സ് തീ�വ വ��ി�ി� േക� ഗവ�െമ�് നടപടിെയ
സ��ാ� എതി��ി�േ�ാ;

(ബി) േക�ം െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം തീ�വ വ��ി�ി�േ�ാ�
അതിന��തമായി സം�ാന�ിെ� നി�തി വ�മാനം വ��ി��േ�ാ;

വില�യ��ിെ� പ�ാ�ല�ി�  ��ത വ��ന േവെ�� വ�ാ�ം,
അതിന��തമായി സം�ാന�ിെ� നി�തി �റ�ാ�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഏ��ം ഒ�വിലെ� െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം വിലവ��നയി�െട
സം�ാന�ിന് �തിവ�ഷം എ� േകാടി �പ�െട അധിക വ�മാനം
ലഭി�ം?

േക�വിഹിതം

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

(എ) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷേ��� സം�ാന�ിെ� വാ�ഷിക പ�തി,
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േക� സ��ാ�  അംഗീകരി�ി�േ�ാ;  വാ�ഷിക പ�തി േക�ാ�മതി�ായി
സമ��ി�ത് എ�ായി��;  േക� ഗവ�െമ�ിെ� അ�മതി�് സമ��ി�
പ�തി നീതി ആേയാഗിന് അ��തമ�ാ�തിനാ�  തിരി�യ�ി�േ�ാ;

എ�ി� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വാ�ഷിക പ�തി�് ലഭി�� േക�വിഹിതം എ�യായിരി�ം ; േക�വിഹിതം
സംബ�ി� അ�ിമധാരണേയാ��ടിയാേണാ  2016-17  േല�� ബ�ജ�്
ത�ാറാ�ിയിരി��ത്;

(സി) നീതി ആേയാഗ് നിലവി�  വ�തിന് േശഷം  2015-16  വ�ഷെ�
േക�വിഹിത�ി� �റ��ായി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�� വ�ഷെ� േക�വിഹിതമായി എ� �ക ലഭി�െമ�ാ�
�തീ�ി��െത�് െവളിെ���േമാ?

വാണിജ�നി�തി വ��ിൽ നട�ാ�ാ� പ�തികൾ

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ ബ�ജ�കളി�െട�ം വാണിജ�നി�തി
വ��ി�  നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി� പ�തിക�ം പരിപാടിക�ം
ഏെതാെ�യാണ്;  അവയി�  അത�വ�ഷ�ളി�  ���മാ�ം നട�ി�
വ��വാ� സാധി�ി�ി�ാ�വ എ�; അവ ഏെത�ാമാണ്; ഓേരാ ബ�ജ�്
�സംഗ�ിേല�ം നി�േ�ശ��െട അടി�ാന�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കഴി� അ� ബ�ജ�കളിലായി വാണിജ� നി�തി വ��ിന്
വകയി��െ�� പ�തി�ക�ം അതത് വ�ഷം യഥാ���ി� െചവഴി�
�ക�ം െചലവഴി�ാ� കഴിയാതി�� �ക�ം എ�യാണ്;  വകയി��ിയ
�ക�െട എ� ശതമാനം പി�വലി�;  ഇതി� ഇേ�ാ� �ഷറി അ�ൗ�ി�
ബാ�ി�� �ക എ�;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം റീ അേ�ാ�ിേയഷ� വഴി വക മാ�ി െചലവഴി�ി�� �ക
എ� വീതമായി��;വിശദമാ�േമാ?

�ാർ�മായി ബ�െ�� ��ി��്

155. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) �ാർ�മായി ബ�െ��് ജീവന�ാ��് ഉ�ാ�� ��ി��്
��യി�െ��ി�േ�ാ;ഉെ��ി� എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ി��് പരിഹരി�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബ�ജ�വിഹിതം

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

(എ) ബ�ജ�കളി�െട ഇതിനകം �ഖ�ാപി� പ�തിക��ം �ീ�ക��ം അ��
അ�് വ�ഷേ��ാവശ�മായ െചല�ക�  �ത�മായി
കണ�ാ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം �ക കണ�ാ�െമ�്  2015-16-െല ബ�ജ�് �സംഗ�ി�
�ഖ�ാപി�ി��േവാ; സാ��ിക �ഡീകരണ�ിെ� ഭാഗമാ�� �ഖ�ാപനം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) �ഖ�ാപിത പ�തിക��് �ട�  വ�ഷ�ി�  മതിയായ ബ�ജ�് വിഹിതം
ലഭി�ാെത വ��ത് �ലം ഉ�ാ�� �തിസ�ി പരിഗണി�്  2016-17

വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  ��കാല പ�തിക�െട �ട�
�വ��ന�ിനാവശ�മായ �ക വകയി��െമ�് ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) 2016-17-െല ബ�ജ�ി�  ഇതിന് ��പ് �ഖ�ാപി� പ�തിക�െട �ട�
�വ��ന�ിനായി മാ�ം എ� േകാടി �പ വകയി�േ����്;
വിശദമാ�ാേമാ?

വാ�ഷികപ�തി

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

(എ) കഴി� അ�് സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  വാ�ഷിക പ�തികളി�
വ��ക�  തിരി�് വകയി��െ�� പ�തി �ക�ം അതത് വ�ഷ�ളി�
വ��് തിരി�് പി�വലി�െ�� �ക�ം സംബ�ി� �ിതി വിവരകണ�ക�
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ വ�ഷ�ം പ�തി �ക ഇന�ി�  വ��് അടി�ാന�ി�
വകയി��െ�� �ക�െട എ� ശതമാനം �ക യഥാ���ി� ഖജനാവി�
നി�ം പി�വലി�ക��ായി��്?
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േ�മെപ�ഷ� യഥാസമയം വിതരണം െച�ാൻ നടപടി

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

(എ) േ�മെപ�ഷ�ക�  യഥാസമയം വിതരണം നട�ാ�  തട�ം വ�തിെ�
കാരണം കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2014-�ത� െപ�ഷ� ലഭി�ാ�വ�െ�� കാര�ം ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(സി) േപാേ�ാഫീസ് േസവിം�സ് അ�ൗ�് വഴി െപ�ഷ� വാ�ിയി��വരാണ്
��ത�ം െപ�ഷ�  കി�ാെത �രിതം അ�ഭവി��െത� വ�ത
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഓേരാ മാസ�ം  15-നകം ബാ�് അ�ൗ�ക� �േഖന െപ�ഷ� വിതരണം
നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ക��് കംപ���ം �ി��ം

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

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല 83 ��ക��് കംപ���ം �ി��ം ന���തിന്
ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി എം.എ�.എ�െട ക�്
ലഭ�മായി�േ�ാ;

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

(സി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി അടിയ�ിരമായി ലഭ�മാ�േമാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

സ��ാരിെ� കാലാവധി�കം ���ീകരി�ാ� സാധി�� പ�തിക�

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

(എ) സം�ാന�് �ട�ിവ� പ�തിക�  എ�ാം ���ീകരി��തിന്
െചലവിന�ി� എ� �ക ഇനി�ം ആവശ�മായി��്;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി��ം അതിന് ��് �ട��് വ���മായ
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എ� പ�തിക�  ���ീകരി�ാ�  ബാ�ി നി��്;  ഇവെയ�ാം ഈ
സ��ാരിെ� അവേശഷി�� കാലയളവി��ി�  തീ��ാ�ാ�
സാധ�മാേണാ;  അതിനാവശ�മായ �ക ത�ാ�ിെല ബ�ജ�ി�
വകയി��െ��ി�േ�ാ;

(സി) വകയി��െ�� �ക െകാ�് ���ീകരി�ാെത അവേശഷി�� എ�
ശതമാനം പ�തിക� ഈ സ��ാരിെ� കാലാവധി�കം ���ീകരി�ാ�
സാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ബ�ജ�കളി�െട വന�ജീവി സംര�ണം നട�ിലാ��തിനായി �ഖ�ാപി� �ക

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ ബ�ജ�കളി�െട�ം വന�ജീവി
സംര�ണം നട�ിലാ��തിനായി �ഖ�ാപി� പ�തികളി�ം പരിപാടികളി�ം
അതത് വ�ഷ�ളി� ���മാ�ം നട�ി� വ��വാ� സാധി�ി�ി�ാ�വ
എ�;  അവ ഏെതാെ�യാണ്;  ഓേരാ ബ�ജ�് �സംഗ�ിേല�ം
നി�േ�ശ��െട അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ�് ബ�ജ�കളിലായി വന�ജീവി സംര�ണ�ിനായി
വകയി��െ�� പ�തി �ക�ം അതത് വ�ഷം യഥാ���ി� െചലവഴി�
�ക�ം െചലവവി�ാ� കഴിയാതി�� �ക�ം എ�യാണ്;  വകയി��ിയ
�ക�െട എ� ശതമാനം പി�വലി�;  ഇതി� ഇേ�ാ� �ഷറി അ�ൗ�ി�
ബാ�ി നി��� �ക എ�;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം റീ അേ�ാ�ിേയഷ�  വഴി വകമാ�ി െചലവഴി�ി�� �ക
എ�വീതമായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി സംബ�ി� േ��്െമ�്

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

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക നില ഭ�മാേണാ;  എ�ി�  എെ��ാം
അടി�ാനെ���ിയാണ് ഇത് അവകാശെ���െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സാ��ിക �ിതി �തിസ�ിയിലാെണ�ി�  ആയതിെ� കാരണ��
െവളിെ���ാേമാ;  �തിസ�ി ഏെത�ാം നിലയി�  ഇ�് സം�ാനം
േനരി��െ��ം വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി സംബ�ി�് ധനകാര�വ��്
െസ��റി സ��ാരിന് സമ��ി� ഏ��ം ഒ�വിലെ� �റി�ിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) അ�കാരം ഒ� �റി�് ത�ാറാ�ി സമ��ി�ക��ായി�ിെ��ി�, നിലവിെല
സാ��ിക �ിതിഗതിക�, ബാധ�തക�ം,  സാധ�തക�ം എ�ിവ
വിശകലനം െച�െകാ�� ഒ� േ��്െമ�് ലഭ�മാ�േമാ?

നട�ിലാ�ാ� സാധി�ി�ി�ാ� �ഖ�ാപിത പ�തിക�

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ ബ�ജ�കളി�െട�ം ശാ�-

സാേ�തികശാ�-സയ�ിഫി�് ഇ��ി���് വ��് വഴി നട�ിലാ�െമ�്
�ഖ�ാപി� പ�തികളി�ം പരിപാടികളി�ം അതത് വ�ഷ�ളി� ���മാ�ം
നട�ി�  വ��വാ�  സാധി�ി�ി�ാ�വ എ�;  അവ ഏെത�ാം;  ഓേരാ
ബ�ജ�് �സംഗ�ിേല�ം നി�േ�ശ��െട അടി�ാന�ി�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ�് വ�ഷ�ളിലായി ശാ�  -  സാേ�തികശാ�  -  സയ�ിഫിക്
ഇ��ി���്സ് വ��ിന് വകയി��െ�� പ�തി �ക�ം അതത് വ�ഷം
യഥാ���ി� െചലവഴി� �ക�ം െചലവഴി�ാ� കഴിയാതി�� �ക�ം
എ�യാണ്;  വകയി��ിയ �ക�െട എ� ശതമാനം െചലവഴി�;  ഇതി�
ഇേ�ാ� �ഷറിഅെ�ൗ�ി� ബാ�ി നി��� �ക എ�;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം റീ അേ�ാ�ിേയഷ� വഴി വകമാ�ി െചലവഴി�ി�� �ക എ�
വീതമായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

ബജ�്പ�തിക�

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കഴി� അ�് ബജ�കളിലായി �ഖ�ാപി�ി���ം
ബജ�ി�  വിഹിതം വകയി��ിയി���മായ ഏെത�ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ാ�  കഴിയാതി��ത്;  ��ത പ�തിക�െട�ം ബജ�്
വിഹിത�ിെ��ം ഓേരാ വ�ഷേ��ം വിശദാംശം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം കഴി� നാല് ബജ�കളിലായി �ഖ�ാപി�ി���ം
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നട�ിലാ�ിയി�ി�ാതി���മായ പ�തിക�െ��ാം ഈ ആ�ി�
ആവശ�മായപണം ബജ�ി�  വകയി��ക��ാേയാ ഇെ��ി�  ആ
പ�തിക� ഏെതാെ�യായി��;

(സി) നട�ിലാ�ാ� സാധി�ി�ി�ാ��ം ഭാഗികമായി മാ�ം നട�ിലാ�ിയ�മായ
�ഖ�ാപിത പ�തി സംബ�ി�് ഇേ�ാ�� സമീപനം എ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

േക�ാവി�ത പ�തി വിഹിതം

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

(എ) ഫിനാ�സ് ക�ീഷെ� തീ�� �കാരം 2011-12 �ത� 2015-16 വെര ഓേരാ
വ�ഷ�ം നി�തി വിഹിതം,  േക�ാവി�ത പ�തി,  �ാ�ക�, പ�തി
ധനസഹായം,  ഡി�ീഷനറി �ാ�് �ട�ിയവ എ� േകാടി �പ
വീതമായി��;

(ബി) 2016-17  സാ��ികവ�ഷ�ി�  ഇവ ഓേരാ�ം എ� �പ വീതം
�തീ�ി��;

(സി) േക�ാവി�ത പ�തികളി�െട േമ�റ� ഓേരാ വ�ഷ�ം
സം�ാന�ിന�ഹത��ായി�� �ക എ�;  ഓേരാ വ�ഷ�ം ലഭി�ത്
എ�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ശി�ാ അഭിയാ�, എ�.ആ�.എ�്.എം.,  േദശിയ െതാഴി�റ�് പ�തി
എ�ീ �ധാന േക�ാവി�ത പ�തികളി�െട േമ�റ� ഓേരാ വ�ഷ�ം
സം�ാന�ിന�ഹമായ �ക എ�വീതമായി��;  അവയി�
സം�ാന�ിന് ലഭി�ത് എ� വീതം ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ഷികാധി�ിത വ�വസായം

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

(എ) 1-4-2015�േശഷം ഉ�ാദനം �ട�� കാ�ഷികാധി�ിത വ�വസായ�ി�
75  ശതമാന�ിലധികം �ല� വ��ന��വ�് പലിശ സബ് സിഡി
ന��തി�  2015-16  ബ�ജ�ി�  വകയി��ിയ �ക എ�യായി��;

അതി� എ� �ക ഇതിനകം പി�വലി�ക��ായി,വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത പ�തിയി�  ധനകാര� �ാപന�ളി�  നി�് എ�� വാ��െട
പിലിശ �ക�െട  50  ശതമാനം എ� �ാപന���് ന��ക��ായി
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജലഗതാഗതവ��ിെല നട�ിലാ�ാ� പ�തിക�

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ ബ�ജ�ി�െട�ം ജലഗതാഗത വ��് വഴി
നട�ിലാ��തിന് �ഖ�ാപി� പ�തികളി�ം പരിപാടികളി�ം അതത്
വ�ഷ�ളി�  ��ണമാ�ം നട�ി�  വ��വാ�  സാധി�ി�ി�ാ�വ എ�;

അവ ഏെതാെ�യാണ്; ഓേരാ ബ�ജ�് �സംഗ�ിേല�ം നി�േ�ശ��െട
അടി�ാന�ി� േമ�വിവരം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ�് ബ�ജ�കളിലായി ജലഗതാഗത വ��ി� വകയി��െ��
പ�തി �ക�ം അതത് വ�ഷം യഥാ���ി�  െചലവഴി� �ക�ം
െചലവഴി�ാ� കഴിയാതി�� �ക�ം എ�യാണ്; വകയി��ിയ �ക�െട
എ� ശതമാനം പി�വലി�; ഇതി� ഇേ�ാ� �ഷറി അ�ൗ�ി� ബാ�ി��
�ക എ�;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം റീ അേ�ാ�ിേയഷ� വഴി വകമാ�ി െചലവഴി�ി�� �ക എ�
വീതമായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

നിേ�പക��� സംരംഭ��

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

(എ) സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം നാളി�വെര സം�ാന�്
വിവിധ േമഖലകളിേല�് നിേ�പകെര ആക�ഷി��തിന് നട�ിയ
സംരംഭ�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

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

(സി) ��ത നിേ�പ��െട ഫലമായി സം�ാന�ിന് ഇ�വെര ൈകവരി�ാ�
കഴി� വള���െട വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?
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2014-15 സാ��ിക വ�ഷം െചലവഴി�ാ� �ക�െട വിശദാംശം

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

(എ) 2014-15  സാ��ിക വ�ഷം െചലവഴി�ാ�  കഴിയാെത ഓേരാ വ��ം
സറ�� െച� �ക എ� ; വ��് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവി�  �ക �ഷറി അ�ൗ�കളിേല�് ഏെത�ി�ം വ��്
മാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� ഏെത�ാം വ��ക� എ� േകാടി �പ വീതം �ഷറി
അ�ൗ�കളിേല�് മാ�ിയി��്; എ�ാ വ��ക�ം �ടി മാ�ിയി� െമാ�ം �ക
എ�;

(സി) തേ�ശ �ാപന��  ഇലേ�ാണിക് െല�ജറിേലാ �ഷറി
അ�ൗ�കളിേലേ�ാ മാ�ിയി� െമാ�ം �ക എ�?

വിവിധവികസനപ�തിക��ായി 2014-2015 , 2015-2016 വ�ഷ�ളി�
െചലവഴി� �ക

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

(എ) സംേയാജിത ശി� വികസന പ�തി,  ഇ�ിരാ ആവാസ് േയാജന,  േദശീയ
�ാമീണ ഉപജീവന ദൗത�ം എ�ീ പ�തിക�  സം�ാന�്
നട�ിലാ��േ�ാ;  ഈ പ�തിക��്  2014-15,  2015-16  വ�ഷ�ളി�
െചലവാ�ിയ �ക എ�;

(ബി) പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷ� അവാ�ഡ് വഴി ലഭി�� �കയി� നി�്
േമ��റ� പ�തി�ായി ത�ാ�ി�  െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�്
െവളിെ���േമാ ?

2015-16 സാ��ിക വർഷ�ിെല റവന� വ�മാനം

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

(എ) 2015-16 സാ��ിക വ�ഷം ഓേരാ വ��് വഴി �തി�ി� റവന� വ�മാനം
എ�യായി��െവ�ം ആയതി� ഓേരാവ��ി�ം  2016 ജ�വരി  31 വെര
എ� �ക വീതം റവന� വ�മാനം ഉ�ായി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) നട�വ�ഷം േലാ�റി, േമാേ�ാ� വാഹന രജിേ�ഷ� വ��കളി� നി�ം എ�
�ക നി�തിയിന�ി�  പിരി�വാനാണ് ല��മി�ി��ത്;  ��ത
വ��കളി�  നി�്  2016  ജ�വരി  31  വെര പിരി� കി�ിയ �ക എ�;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നട�സാ��ിക വ�ഷം നി�തിയിന�ി�  മദ�വിപണനം വഴി ഉേ�ശി�
വ�മാനം എ�; ആയതി� 2016 ജ�വരി 31 വെര എ� �ക പിരി�് കി�ി;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��� വിപണന രംഗ�് നി�ം നട�വ�ഷം നി�തിയിന�ി� ഉേ�ശി�
വ�മാനം എ�;നാളി�വെര എ� �ക പിരി�് കി�ി?

2015-16 സാ��ിക വ�ഷെ� പ�തിക�

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

(എ) 2015-16 സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�് �സംഗ�ി� �ഖ�ാപി� �തിയ
പ�തിക� നട�ിലാ�ിയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ��് തിരി�� �തിയ പ�തിക�െട എ��ം അവ�് ബ�ജ�്
�സംഗ�ി�  �ഖ�ാപി� �ക�ം,  ബ�ജ�ി�  വകയി��ിയ �ക�ം,
പ�തിക��ായി പി�വലി� �ക�ം സംബ�ി� സാ��ിക കണ�ക�
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2015-16 വ�ഷെ� ബ�ജ�് �സംഗ�ി� �ഖ�ാപി� �തിയ പ�തിക�
എ�യായി��;  അതി�  ���മാ�ം സാ�ാ��രി�െ��വ എ�;

ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപിെ��ി�ം ആവശ�മായ �ക ബ�ജ�ി�
വകയി��െ�ടാ�തിനാ�  നട�ാ�ാ�  സാധി�ി�ി�ാ�വ എ�;

ബ�െ�� വ��ക� പ�തി നി��ഹണ�ി� ��െെക എ��ാതി���ം
ഫ�ക�  ന��തി�  ധനകാര� വ��ി�  നി��ായ വീ��ം കാരണം
സാ�ാ��രിെ�ടാെത േപായ പ�തിക� എ� ; വിശംദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

2015-16 സാ��ിക വ�ഷ�ിെല �ാ� & േനാ� �ാ� ഇന�ി�� ബ�ജ�്
വിഹിതം

173. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 31.12.2015  �  അവസാനി�� തീയതി�  2015-16  സാ��ിക
വ�ഷ�ിെല �ാ�  &  േനാ�  �ാ�  ഇന�ി�� ബ�ജ�് വിഹിത�ം
െചല�ം വ��് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �ാ� & േനാ� �ാ� ഇന�ി�
ആെക വകയി��ിയി�� ബ�ജ�് വിഹിത�ം െചല�ം സംബ�ി��
േ��്െമ�് ന��േമാ?

2015-16 ബ�ജ�ി� പ�ാ�ല വികസന പ�തിക��് �ഖ�ാപി� �ക

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

(എ) 2015-16 ബ�ജ�ി� �ധാന പ�ാ�ല വികസന പ�തിക��് �ഖ�ാപി�
2000  േകാടി,  വിഴി�ം പ�തി�് �ഖ�ാപി�  600  േകാടി,  െകാ�ിെമേ�ാ
റയി�  പ�തി�് �ഖ�ാപി� സം�ാന വിഹിതമായ  940  േകാടി ഇവ
ഓേരാ�ി�ം നാളി�വെര ത�ാ�ിൽ െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േമ�റ� പ�തിക� ഓേരാ�ം ���ിയാ�േ�ാ� ആവശ�മായി വ��
�ക എ� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നട�് സാ��ിക വ�ഷം ഓേരാ പ�തി�ം വകയി��െ�� �ക�െട എ�
ശതമാനം െചലവഴി�ക��ായി എ�് വ��മാ�േമാ?

2015-16 വ�ഷേ��� ബ�ജ�ി� ഏഴ് ��ധാന േമഖലകളി� സ��ാ�
വകയി��ിയി�� �ക�ം െചലവഴി� �ക�ം

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

(എ) 2015-16  വ�ഷേ��� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� ഏഴ് ��ധാന
േമഖലകളി�  സ��ാ�  വകയി��ിയി�� �ക�ം േമഖലക�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �കയി� ഇതിനകം െചലവഴി� �ക േമഖല തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ധാന േമഖലയായി ബ�ജ�ി�  പരാമ�ശി� ഏഴ് േമഖല�ം �ടി
വകയി��െ�� െമാ�ം �ക�െട എ� ശതമാനം �ക ബ�െ��
പ�തിക��ായി നാളി�വെര �ഷറിയി�  നി�ം പി�വലി�ി��്;
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പ�തിയടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� ഏഴ് േമഖലകളിെല പ�തിക�െട േമ�േനാ��ിനായി
�പീകരി� ക�ാബിന�് സബ് ക�ി�ിക� എ�;ഓേരാ സബ് ക�ി�ി�ം എ�
തവണ േയാഗം േച�ക��ായി എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എ�്.എഫ്.ഇ.

176. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ൈഫനാ�ഷ��  എ��ൈ�സസി�  (െക.എ�്.എഫ്.ഇ.  )

െപ�ഷ� �ായം 58 ആയിരിെ� 58 വയ�് കഴി�വ� ഇേ�ാ�ം �നിയ�
അസി��് ത�ികയി� േജാലി െച��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി�,ഇ�െനഎ�േപ� സ��ീസി� �ട��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക. എസ്. എഫ്. ഇ. യി� �നിയ� അസി��് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�, പി.
എസ്.  സി.�് റിേ�ാ��് െച� തീയതി,  ഒഴിവിെ� സ�ഭാവം  (  Fresh,

Anticipated, NJD) എ�ിവ എ�ം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 07.08.2011  �ത�  31.12.2011വെര  ,  01.01.2012  �ത�  31.12.2012

വെര  01.01.2013  �ത�  31.12.2013വെര,  01.01.2014�ത�
31.12.2014വെര,01.01.2015  �ത�  31.12.2015  ഈ കാലയളവി�  പി.
എസ്. സി.�് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക� തരംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) 01.01.2016 �ത� ഇേ�വെര എ� ഒഴി�ക� പി. എസ്. സി �് റിേ�ാ��്
െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഓ�ൈല� വിപണി

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

(എ) ഓ�ൈല�  വിപണിയി�െട സം�ാന�് വി�ഴി�െ����ം,
സം�ാന� നി�് �റേ��് വി�ഴി�െ����മായ �ധാന ഉ����
സംബ�ി�് നി�തി വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  വിശദമാ�ാേമാ;  �ളി�്
കാ��് ഉ�െ�െട ഓ�ൈല� വിപണനം നട�� ഏജ�സികളി� നി�ം
നി�തി ഈടാ��േ�ാ;

(ബി) ഓ�ൈല�  വിപണി�മായി ബ�െ�� നി�തി പിരിവിെന സംബ�ി�
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വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സം�ാന� നി�് ഓ�ൈല�  വിപണിയി�െട �റേ��് വിപണനം
െച�െ���വ �ധാനമാ�ം എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓ�ൈല� വിപണിയി�െട കഴി� അ �് വ�ഷ�ി� ഓേരാ വ�ഷ�ം
സം�ാന�ിന് ലഭി� നി�തി വ�മാനം വിശദമാ�ാേമാ?

െമാൈബ� േഫാ� വിപണനം

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

(എ) �തിവ�ഷം വിവിധ �ാ�കളി�െ�� എ� െമാൈബ�  േഫാ�ക�
വി�ഴി�െ���െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െമാൈബ� േഫാ� വ�ാപാര�ിെ� �ിതി വിവര കണ�ക� േശഖരി�്
വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത ഇന�ി� �തിവ�ഷം ലഭി�� നി�തി വ�മാനം
എ� േകാടിയാണ്;

(സി) ദിനം�തി വ��ി� വ�� ഓ�ൈലനി�െട�� െമാൈബ�  േഫാ�
വിപണനം വഴി നി�തി വ�മാനം വ��ി��േ�ാ;

(ഡി) ഓ�ൈല� വഴി�� വിപണനം നിയ�ി��ത് സംബ�ി� വ�വ�ക�
വിശദമാ�ാേമാ?

സ��� വി�നയി�െട ലഭി�� നി�തി വ�മാനം

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

(എ) സം�ാനെ� സ���ാഭരണ വ�ാപാര �ാപന�െള�ം അവയി�െട
�തിവ�ഷം നട�� വി�നേയ�ം സംബ�ി� വിശദാംശ��
അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ� സ���ാഭരണ വ�ാപാര �ാപന��
�വ��ി���്; സ���ാഭരണ നി��ാണ േക��� എ�; �തിവ�ഷം
ശരാശരി എ� േകാടി �പ�െട സ���വി�ന നട���്;

(സി) സ��� വി�നയി�െട കഴി� പ�് വ�ഷ�ി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം
സ��ാരി� ലഭി� നി�തി വ�മാനം എ� േകാടി വീതമാണ്;

(ഡി) സ���ാഭരണ��െട വി�ന വ��ി�െകാ�ിരി�േ�ാ�ം അതിന്
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അ��തമായി നി�തി വ�മാനം ലഭി�ാതിരി��തിെ� കാരണം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; നി�തി േചാ�� തട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റവന� വ�മാന�ം െചലവായ �ക�ം

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

(എ) കഴി� പ�് വ�ഷെ� റവന� വ�മാന�ം ജീവന�ാ�െട�ം
അ��ാപക�െട�ം ഉ�െ�െട ശ�ള�ിനായി െചലവായ �ക�ം അതിെ�
ശതമാന�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� പ�് വ�ഷെ� റവന� വ�മാന�ം െപ�ഷ� ന���തിനായി
ഓേരാ വ�ഷ�ം െചലവായ �ക�ം അതിെ� ശതമാന�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� പ�് വ�ഷെ� കണ�ക�  പരിേശാധി�േ�ാ�  റവന�
വ�മാന�ിെ� ശരാശരി എ� ശതമാനം ശ�ള�ി�ം,  െപ�ഷ�ം
െചലവഴിേ��ി വ��;

(ഡി) കഴി� പ�് വ�ഷ�ി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം റവന� വ�മാന�ി��ായ
വ��ന ശതമാന കണ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) കഴി� പ�് വ�ഷ�ി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം ശ�ള�ി�ം െപ�ഷ�ം
ന�കിയ �കയിെല വ��ന ശതമാന കണ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

�ാേ�ഷ� നി�തി ��ണമാ�ം ഒഴിവാ�ിയ നടപടി

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

(എ) വ��ിക�െട ഉടമ�തയി�� േതാ����� �ാേ�ഷ�  നി�തി
��ണമാ�ം ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് ഗവ�െമ�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത തീ�മാനം വഴി സ��ാരി��ായ റവന� ന�ം എ� േകാടി
�പ�േടതായിരി�ം;

(സി) �ാേ�ഷ�  നി�തി ഇന�ി�  2011-12  �ത�  2015-16  വെര ലഭി�
�ക�െട കണ�ക� വിശദമാ�ാേമാ?

പ�തി അട�� �ക
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182. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

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

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

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

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

ഇ-�ഷറി പ�തി

183. �ീ.െക.�രളീധര�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, �ഡി �യിസ് : 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 ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്  ;

വിശദമാ�േമാ;

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

പഴയ�ാടി �ഷറി െക�ിടനി��ാണം

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

(എ) 27/1/2011  ന് ഭരണാ�മതി ലഭി� ക��  ജി�യിെല പഴയ�ാടി �ഷറി
െക�ിടനി��ാണം എേ�ാ� �ട�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െക�ിടം നി��ി��തി�  നി�ം ഇ�െക�  പി�മാറിയ സാഹചര��ി�
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എെ�ാെ� �ട� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

സം�ാന ഭാഗ��റി

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

(എ) സം�ാന ഭാഗ��റി�െട �വ��ന�െള�റി�് െപാ�ജന�ളി� നി�ം
എജ�മാ�, വി��ന�ാ�  എ�ിവരി�  നി�ം ഉയ��് വ� പരാതിക�ം
വ��് േനരി�� മ�് ����ം പഠി�് റിേ�ാ��് സമ��ി��തിനായി
ഏകാംഗ ക�ിഷെന നിേയാഗി�ി�േ�ാ;എ�ി�  ആെരയാണ്
നിയമി�ിരി��ത്;

(ബി) ക�ിഷ�  റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� ഭാഗ��റി വ��ിേലാ േമഖലയിേലാ
�തിയ പരി�ാര�േളാ നി�േ�ശ�േളാ നട�ി�  വ��ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള േലാ�റി�െട വിജയികളി�  എ� േപ��്  31.01.2016  വെര
സ�ാന�ക ന�കാ� ബാ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) സ�ാന�ക ന�കാ�ത് സംബ�ി�് എ� േക�ക�  ഏെത�ാം
േകാടതികളി�  സം�ാന േലാ�റി വ��ിെനതിെര നിലനി���െ��്
വ��മാ�ാേമാ ?

���� വി�ന രീതികളി� മാ���ം ഇ-�ാ�ിം�ം നട�ാ�ാ� നടപടി

186. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� നിലവി�� ���� വി�ന രീതികളി� മാ��� വ��വാ�
ഉേ�ശ�േ�ാ;  ഇ-�ാ�ിംഗ് എ�് �ത�  നട�ിലാ�വാനാണ്
ഉേ�ശി�ിരി��ത്;

(ബി) �ാ�് െവ��മാരി�  ഏത് �ായ�ി��വ�  മരണമട�ാ�ം
ആ�ിത��് െവ��െെലസ�സ് ന�ി വ�ി�� നടപടി  2002  െല
ജി.ഒ(പി)  156  �കാരം എ��കള�ത്
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�നഃപരിേശാധി�ണെമ�ാവശ�െ��് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�്
നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

(സി) േകരള�ി� എ�ാ ജി�കളി�ം എ�ിെമ�ക��് ആവശ�മായ 100 �പ�െട
��പ�ം ലഭി��ിെ�� പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�്
നടപടി സ�ീകരി�െമ� വ��മാ�ാേമാ:

നിയമ ഉപേദശ�ിനായി ചിലവഴി� �ക

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം അഴിമതി ആേരാപണ�മായി
ബ�െ��് വ�ീ� ഫീസ് ഇന�ി�ം നിയേമാപേദശ�ി�മായി എ� �ക
െചലവഴി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ച���െട �പീകരണം

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

(എ) നിയമസഭ പാ�ാ�ിയ നിയമ���് ച�ം �പീകരി�ി�ി�ാ�വ ഏെത�ാം;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ച���  കാേലാചിതമാ��തി�ം ച���  �റെ��വി��തിന്
െപാ�ജനാഭി�ായം സ�ീകരി��തി�ം നിലവി� സംവിധാനം ഉേ�ാ;

(സി) സ��ാ� �പം ന�� ച��� ��മ� നിലയിലാെണ�റ�് വ���ത്
എ�കാരമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ച���  �പീകരി�� നിലവി�� രീതിയി�  എെ��ി�ം മാ�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;  നിലവി�  സം�ാന�് എ� നിയമ��ം ച���ം
ഉ�്;  ഇവയി�  കാലാഹരണെ��തായി ക�താ��വ എ�െയ�്
വ��മാ�േമാ?

ക�ീഷ�ക�

189. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ��ാ�  നിേയാഗി� എ� ക�ീഷ�ക�  നിലവി�  �വ��ി���്;
അതി� �ിരം ക�ീഷ�ക� എ�; അ�ാ�വ എ� ;അവ ഏെതാെ�;

(ബി) മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�, വനിതാ ക�ീഷ� �ട�ിയ സ��ാ� നിേയാഗി�
�ിരം ക�ീഷ�ക� ഓേരാ�ിെ��ം �തിവ�ഷ ശരാശരി െചലവ് എ�;

(സി) നിലവി�� ക�ീഷ�ക�െട െചയ�മാ�, അംഗ��  എ�;  ഏെത�ാം
ഇന�ളിലാണ് ക�ീഷ�ക��് െചലവ് േനരി��ത്;

(ഡി) ഓേരാ ക�ീഷ�ക�െട�ം �വ��നം വഴി നാടി��ായിെ�ാ�ിരി��
േന��� വിശദമാ�ാേമാ?

വികസന മാ���ം സാ��ിക അ�ട�മി�ാ��ം

190. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, രാ� എ�ഹാം
,, സി.െക സദാശിവ�
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� നാലരവ�ഷ�ാലം സം�ാന� നിലനി� േപാ� വികസന
മാ���ം സാ��ിക അ�ട�മി�ാ��ം ജന�െള �രിത�ിലാ�ിയിരി��
വിവരം അറിയാേമാ;

(ബി) എ�ാവ��ം വീ�ം  ,െതാഴി�ം,  ചികി��ം,  വിദ�ാഭ�ാസ�ം ഉറ� വ���
നിലയി�� ഒ� വികസന കാ��ാേടാ, നടപടികേളാ ഇ�ാതി��� െകാ�്
സാധാരണ�ാരായ ജന��  അസം���ം,  ജീവിത
�യാസ��വ�മാെണ�റിയാേമാ;

(സി) ഈ നിലയി�� ഒ� വികസന കാ��ാ�ം അത�സരി�� നടപടിക�ം
സ�ീകരി�ാ� കഴിയാെത േപായത് ഒ� വീ�യായി കാ��േ�ാ;

(ഡി) സ��മായി വീ�ം,  �മി�ം,  െതാഴി�ം ഇ�ാ� ��ംബ�െള സംബ�ി�
വിശദാംശ�� േശഖരി�ക��ായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

ഭവന നി��ാണ വ��് വഴി �ഖ�ാപി� പ�തികൾ

191. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ ബ�ജ�കളി�െട�ം ഭവന നി��ാണ
വ��് വഴി നട�ിലാ��തിന് �ഖ�ാപി� പ�തികളി�ം പരിപാടികളി�ം
അതത് വ�ഷ�ളി� ���മാ�ം നട�ി� വ��വാ� സാധി�ി�ി�ാ�വ
എ�;  അവ ഏെതാെ�യാണ്;  ഓേരാ ബ�ജ�് �സംഗ�ിെല�ം
നി�േ�ശ��െട അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ�് ബ�ജ�കളിലായി ഭവനനി��ാണ വ��ി�
വകയി��െ�� പ�തി �ക�ം അതത് വ�ഷം യഥാ���ി� െചലവഴി�
�ക�ം െചലവഴി�ാ� കഴിയാതി�� �ക�ം എ�യാണ്;  വകയി��ിയ
�ക�െട എ� ശതമാനം പി�വലി�;  ഇതി� ഇേ�ാ� �ഷറി അ�ൗ�ി�
ബാ�ി നി��� �ക എ�;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം റീ അേ�ാ�ിേയാഷ� വഴി വകമാ�ി െചലവഴി�ി�� �ക
എ� വീതമായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

പാർ�ിട പ�തിക�

192. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാവ��ം പാ��ിടം ലഭി��തിന് ക�� പ�തിക�
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�
എ��ി��്?

പാ��ിട പ�തി �കാരം വകയി��ിയ �ക

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

(എ) സം�ാനെ�  1.75  ല�ം ��ംബ���ായി  2015-16  വ�ഷെ�
ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� എ�ാവ��ം പാ��ിട പ�തിയി� കീഴി� സ��ാ�
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വിഹിതമായി ബ�ജ�ി�  വകയി��ിയ �ക എ�യായി��;  സ�ിഡി
ന���തിനായി വകയി��ിയി�� �ക എ�;

(ബി) ��ത ഹൗസിംങ് ഫ�കളി� നി�ം സ��ാ� വിഹിതമായി എ� േകാടി
�പ തിരി�ടവി� സ�ിഡി� േവ�ി ഖജനാവി� നി�ം പി�വലി�ി��്;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� സബ് ബ�ജറ�കളിലായി ഹൗസിംങി� േവ�ി
വകയി��ിയ �ക�ം, പി�വലി�െ�� �ക�ം എ� വീതം;

(ഡി) നിലവി� പാ��ിടം ഇ�ാ�വ� എ� എ�ാണ് കണ�ാ�െ��ി��ത്; ഈ
സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  പാ��ിടമി�ാ�വരായി
കണ�ാ�െ��വ� എ�യായി��;

(ഇ) ഡീസലി�ം െപേ�ാളി�ം ഒ� �പ നിര�ി�  അധികമായി പിരിെ���
നി�തിയി�  നി�ം ഹൗസിംങിനായി എ� േകാടി പി�വലി�ക��ായി;
പിരിെ��� അധിക നി�തി എ�?

ശാ�ിനഗ� േകാളനി

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

(എ) ��ദിന പരിപാടിയി� ഉ�െ���ി േകാഴിേ�ാട് നഗര�ിെല ശാ�ിനഗ�
േകാളനിയി� 115 വീ�ക� �ടി നി��ി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി��േവാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിനാവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�വെര�ം ഈ പ�തി ആരംഭി�ി�ിെ��ി�  അതി�� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ�ാപന��െട ഓേരാ വാ�ഡി�ം ഒ� വീട് പ�തി

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

(എ) തേ�ശ �ാപന പ�ാളി�േ�ാെട നട�ിലാ�െമ�് 2015-16 ബ�ജ�ി�
�ഖ�ാപി�െ��ി��,  തേ�ശ�ാപന��െട ഓേരാ വാ�ഡി�ം ഒ� വീട്
പ�തി�ായി വകയി��െ�� �ക എ�;

(ബി) സം�ാന വിഹിതമായി വകയി��െ�� �കയി�  നി�ം വീ�ക�
നി��ി��തിനായി ഇതിനകം പി�വലി� �ക എ�;
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(സി) നി��ി�െമ�് �ഖ�ാപി�  22000  വീ�കളി�  എ� വീ�ക�െട നി��ാണം
���ിയാ�ക�ം താേ�ാ� ൈകമാ�ക�ം െച�ി��്?

േക� ഗവ�െമ�ിന് ന�കിയ നിേവദനം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ�ം
ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��ാ�ം അട�� സംഘം എ� തവണ ഡ�ഹി
സ��ശി�് �ധാനമ�ിേയ�ം േക�മ�ിമാെര�ം ക�് നിേവദന��
ന��ക��ായി;

(ബി) ഈ സ��ശന��െട ഭാഗമായി എ��ാം ആവശ���  നിേവദനമായി
സമ��ി�.;  ഈ ആവശ��ളി�  അംഗീകരി�് നട�ി�  വ��ിയവ
എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) േക� ഗവ�െമ�് ബ�ജ�കളി�െട�ം മ�് നിലയി�ം േനരെ�
സം�ാന�ിന് �ഖ�ാപി�േതാ,  ഉറ�് ന�ിയേതാ ആയ എെ��ാം
ആവശ��� നട�ിലാ�ാെത അവേശഷി��;

(ഡി) ഈ സ��ാ� സമ��ി� നിേവദ�ളി� ഏെത�ാം ആവശ��� ഇേ�ാ�ം
തീ�മാന�ിനായി േക� ഗവ�െമ�് പരിഗണനയിലിരി��;

വിശദാംശ�ൾ ന�േമാ ?

നിയമസഭാ േചാദ����് ഉ�രം നൽകാ� ഉേദ�ാഗ�െനതിെര ന ടപടി

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

(എ) നിയമസഭാ സാമാജിക�ാ� േചാദി�� േചാദ����് യഥാസമയം തെ�
ഉ�രം ന�കാ�  കഴി�ംവിധം വ��കളി�  ഏ�െ���െ��
സംവിധാന��  ഫല�ദമായി �വ��ി�ാതിരി��തി�� കാരണം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, സാമാജിക�െട േചാദ����് യഥാസമയം ഉ�രം
ന�കാ�തിെ� േപരി� സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�െനതിെര
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?
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കാസ�േഗാഡ് ജി��െട വികസന പിേ�ാ�ാവ�

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി��െട വികസന പിേ�ാ�ാവ�െയ�റി�് പഠി�ാ� ഈ
സ��ാ�  ഏെത�ി�ം ക�ിഷെന നിേയാഗി�ി��േവാ;  വിശദാംശ��
അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ ക�ീഷ�  എ� േകാടി �പ�െട വികസന �വ��ന��
നട�ിലാ�ാനാണ് ��ത റിേ�ാ��ി�െട ആവശ�െ��ത്;

(സി) ഇതി�  �കാരം നാളി�വെര ഈ ഇന�ി�  ജി��് എ� �ക
അ�വദി�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �ക ഉപേയാഗി�് ഇ�വെര എ� പ�തിക�  ���ീകരി�ി��്;
വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

അ��ാടിയിെല ����

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

(എ) അ��ാടിയിെല ���� ച�� െച��തിന് �ഖ�മ�ി�െട അ���തയി�
2015-� എ� േയാഗ�� േച��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േയാഗ�ളിെല തീ�മാന�� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഈ േയാഗ��െട മിനി�്സിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിജില�സ്അേന�ഷണം േനരി�� മ�ിമാ�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം ഏെതാെ� മ�ിമാരാണ് വിജില�സ്
േക�കളി� അേന�ഷണം േനരി��െത�് മ�ി, േകസിനാ�ദമായ വിഷയം
എ�ിവ തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േകസിെ��ം അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�് പറയാേമാ;

(സി) സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം മ�ി പദം ഒഴിേയ�ി
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വ�താ�െ�ാെ�െയ�ം അത് എ� കാരണ�ാലാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

ബാ�ക�/റീെ�യി� ഔ�് െല�കളി�െട�ളള മദ� വി�പന

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  നാളി�വെര ബാ�ക�/റീെ�യി�  ഔ�്
െല�ക�  എ�ിവിട�ളി�െട�� മദ� വി�പനയി�  ലഭ�മായ റവന�
വ�മാനം വാ�ഷിക �മ�ി� ജി�ാടി�ാന�ി��വ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവിെല �ഥമ വ�ഷ�ി� നിലവി��ായി�� ബാ�/റീെ�യി�
ഔ�് െല�ക� എ�ിവ�െട എ�ം ജി� തിരി�് അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവി�� ബാ�/റീെ�യി� ഔ�് െല�ക� എ�ിവ�െട എ�ം ജി� തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ?

വ�ാജ മദ��ിെ�റ ഉപേഭാഗം

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

(എ) 2011-�ത� 2015 വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം ഡിസംബ� 31ന് സം�ാന�്
വി�ഴി�െ�� മദ��ിെ� വി�വരവ് എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ഴി� ��വ�ര തേല�് സം�ാനെ��ം െസെ��സ്
ഉ�െ�െട�� അനധി�ത മദ�ം വ�ാപകമായി വി�ഴി�െ��ി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; എൈ�സ് അധി�ത� പിടിെ��� വ�ാജമദ��ിെ�
കണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) വ�ാജമായി വി�ഴി�െ�� മദ��ിെ�റ കണ�ക��ടി പരിഗണി�ാ�
��വ�ര തേല�് മദ��ിെ� ഉപേഭാഗം വ�േതാതി� വ��ി�ി��തായി
അറിയാേമാ?

ബാ� െതാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസം

203. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) അട� ��ിയ ബാ�കളിെല െതാഴിലാളികെള �നരധിവസി�ി�ാെന�
നിലയി�  മദ�വി�നയി�െട ഇതീനകം സമാഹരി� െമാ�ം �ക
എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) സമാഹരി� �ക ഇതിനകം എെ��ാം കാര����ായി
വിനിേയാഗി�ക��ായി ;

(സി) �നരധിവാസ�ിന�ഹ ത��വ�  എ�;  ഇവെരെയ�ാം
�നരധിവസി�ി�ാനാവശ�മായ �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

സമ�മായ മദ�നയം

204. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, എം.എ. വാഹീദ് : 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�ശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

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

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� വഴി�� വി�വരവ്

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

(എ) സം�ാനെ� അട���ിയ ബാ�ക�  എ�;  ഈ സ��ാ�  ത�ാ�ി�
എ� ബിയ�-ൈവ� പാ�ല�ക��് ൈലസ�സ് ന�കിയി��്;

(ബി) 2011-12  �ത�  2015-16  വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം സം�ാന�് ബിയ�ം
ൈവ�ം വി�ഴി�െ��ത് എ� േകാടി വി�വരേവാ��ടിയായി��;

(സി) 2011-12  �ത� 2015-16  വെര ഓേരാ വ�ഷെ��ം ശരാശരി �തിമാസ
ൈവ�-ബിയ�  വി�വരവ് എ� േകാടി �പ�േട�വീതമായി��;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 2013-14  വ�ഷെ� അേപ�ി�്  2015-16  വ�ഷ�ി�  ബീവേറജസ്
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േകാ��േറഷ� വഴി�� ബിയ�-ൈവ� വി�വരവ് എ� േകാടി �പ�േടത്
വീതമായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

എൈ�സി� നി�� വ�മാനം

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

(എ) എൈ�സി�  നി�� �തിമാസ ശരാശരി വ�മാനം  2011-12  �ത�
2015-16  വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� േകാടി �പ വീതമായി�� എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2011-12  �ത�  2015-16  വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം ബിവേറജസ്
േകാ��േറഷെ� വി�വരവ് െമാ�ം എ� േകാടി �പ�േടതായി�� എ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� പ�് ശതമാനം ഔ�് െല�ക� അട���ിയത്
ഏത് തീയതി �തലാണ്;  അവ അട����തിന് ��പെ� ഡിസംബ�
മാസെ� േകാ��േറഷെ� വി�വരവ് എ� േകാടിയായി��;  2015

ഡിസംബ�  മാസെ� േകാ��േറഷെ� വി�വരവ് എ� േകാടി
�പ�േടതായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

സ��� മദ�നിേരാധനം

207. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, �ഡി �യിസ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം നിയമ നി��ാണ��  നട�ക��ായി
എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇതിനായി ൈകെ�ാ�ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ ?
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��ക��് ബാ� ൈലസ�സ്

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

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  ഏെത�ാം ��ക��് ബാ�  ൈലസ�സ്
ന�ിയി��്; ജി� തിരി�� ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ബാ�  ൈലസ�സ് ഉ� ബാ�കളി�െട കഴി�  5  വ�ഷ�ി�  ഓേരാ
വ�ഷ�ം ഉ�ായ മദ��ിെ� ഉപേഭാഗം സംബ�ി� കണ�ക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് നിലവി�� ൈഫവ് �ാ� േഹാ��ക� എ�; ൈഫവ് �ാ�
േഹാ��കളി�െട�� മദ� വി�നക�െട കണ�ക�  കഴി� അ �്
വ�ഷ�ി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� വീതമായി��;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകാേ�ാ�ിയി� �തിയ എൈ�സ് ഓഫീസ്

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

(എ) െകാേ�ാ�ി താ��് േക�മായി �തിയ എൈ�സ് സ��ി�  ഓഫീ�ം
േറ�് ഓഫീ�ം �ാപി�ണെമ� ആവശ��ിേ�� ഇ�വെര സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

�റ�ഖ വ��ിെ� ഫ�ക� �കാര�� േറാ�കൾ

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

(എ) �റ�ഖ വ��ിെ� വിവിധ ഫ�ക�  വിനിേയാഗി�് സം�ാന�്
നി��ി�കേയാ �ന��രി�കേയാ െച� േറാ�ക�  എ�യാെണ�ം
അതിനായി ഇൗ സ��ാ� എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം പറയാേമാ;

(ബി) േച��ല മ�ല�ി�  ഇൗ സ��ാ�  കാലയളവി�  ��ത ഇന�ി�
�ന��രി� േറാ�ക�  ഏെത�ാമാെണ�ം അതിനായി െചലവഴി� �ക
എ�യാെണ�ം പറയാേമാ?
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പര�� െത�ംഭാഗ�് മിനി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�

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

(എ) ചാ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല പര�� െത�ംഭാഗ�് മിനി ഫിഷിംഗ്
ഹാ�ബ� �ാപി��തിേല�് നടപടിക� ആരംഭി�ത് എ�ാണ്;

(ബി) ��ത ആവശ��ിേല�ായി എ� �പ നാളി�വെര അ�വദി�െവ�ം,
ആയത് എെ�ാെ� ആവശ��ിന് വിനിേയാഗി�െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി� നട�വ�� പഠന�� ���ീകരി�് എ�േ��് മിനി ഫിഷിംഗ്
ഹാ�ബ� യാഥാ���മാ�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

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

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട നി��ാണ നി��ഹണ േമ�േനാ��ിനായി
ഒ� സ�ത� ഏജ�സിെയ നിേയാഗി�െമ�് കരാറി�  വ�വ�
െച�ി�േ�ാ; വ�വ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  നിേയാഗി� സ�ത� ഏജ�സി ഏതാെണ�ം,  അതിെ�റ
�വ��നം ആരംഭി�ത് എേ�ാഴാെണ�ം, ഏജ�സി�് ഫീസ് ന���ത്
ആരാെണ�ം,  സ�ത� ഏജ�സിെയ കെ��ിയത് ഏത് നിലയി�
ആരാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സ��ാ� കെ��ിയ ആഡി�� പാനലി� ആെരാെ��െ��ം അവെര
കെ��ിയത് ഏത് നടപടി�മ�ി�െടയാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

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

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

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

വിഴി�ം �റ�ഖം

214. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖം പ�തി�െട ഡീ�യി�ഡ് േ�ാജ�് റിേ�ാ��് �കാര��
വ��ക�  എ�ാം ���ീകരി�്,  ���േതാതി�  ക�ീഷ�  െച�ാ�
കഴി�െമ�് �തീ�ി�� തീയതി െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് �മി അക�യ�  െച�് �ട�ിയത് ഏത്
വ�ഷ�ിലായി��;  പ�തിക�െട അടി�ാന സൗകര���െട
നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി ന�ി െകാ�്,  നി��ാണം ആരംഭി�ത്
എേ�ാഴായി��; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�െ� നിലയി� ��ത പ�തി ���ീകരി�് ക�ീഷ� െച��തിന്
എ�് �ക ഇനി�ം െചലവഴിേ��തായി��്;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി ഇനി�ം �മി അക�യ� െചേ��തായി�േ�ാ;  എ�ി�
ഏെത�ാം പ�തിക�െട കാര��ി�?

േബ�� േപാ��ിെ�റ നവീകരണം

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

(എ) േബ��  േപാ��ി�  2011  �ത�  നട�ി�� വികസന �വ��ന��
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േബ��  േപാ��ിെ� നവീകരണ�ിനായി റിേ�ാ��് ത�ാറാ��തിന്
ഏെത�ി�ം ക�സ���സിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) �മി ഏെ���� നടപടിക� എ�േ�ാളമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?
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കാസ�േഗാഡ് മ��ബ�ന �റ�ഖം

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് മ��ബ�ന �റ�ഖ നി��ാണം ഇേ�ാ�  ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിെ� ഉ�ഘാടനം എേ�ാ�
നട�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� ഏെത�ാം ���ികളാണ് ���ീകരി�ാ�
ബാ�ി��ത്;  ഇത് ���ീകരി�ാ�  ൈവകിയി�െ��ി�  ആയതി��
കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി

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

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി നി��ാണം ���ിയാ�േ�ാ�
പ�തി�ം കരാ�ം �കാരം സം�ാന ഖജനാവി� നി�ം െചലവാ��തായി
കണ�ാ�െ�� �ക എ�യാണ്; ��ത പ�തി�് േക� ഗവ�െമ�് വഴി
ലഭി�� സഹായം എ�യായിരി�ം;

(ബി) പ�തി�ാവശ�മായ �മി, ബ�െ�� മ�് അടി�ാന സൗകര���, ക�നി
െചലവ് �ട�ി പ�തി നി��ാണം ���ിയാ�േ�ാ� ഉ�ാ�� െമാ�ം
െചലവ് �ക�ം അതിെ� ഇ�പത് വ�ഷം വെര�� ശരാശരി പലിശ
െചല�ം െമാ�ം എ� േകാടി �പയായിരി�ം എ�്
പരിേശാധി�ക��ായി�േ�ാ; എ�ി� അത് എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി നി��ാണം ���ിയാ�േ�ാ�  കരാ�കാരനായ അദാനി
െചലവഴിേ��� െമാ�ം �ക കരാറ�സരി�് എ� േകാടിയാണ്;

(ഡി) ഇ�പതാം വ�ഷം സം�ാന�ിന് പ�തിയി�  നി�� െമാ�ം
വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനം കി�ം; വിശദമാ�ാേമാ?

േതാ���ി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�

218. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േതാ���ി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�  ���മായി �വ��നസ�മാ��തിന്
എെ��ി�ം ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഹാ�ബറി�  നി�് ��ജ് െച� കി�� മ�് ആ��ാണ് ന���ത്
;മാനദ�െമ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

ഹാ�ബ� എ �ിനീയറിംഗ്

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഓരാ ബ�ജ�കളി�െട�ം ഹാ�ബ�
എ �ിനീയറിംഗ് വ�� വഴി നട�ിലാ��തിന് �ഖ�ാപി� പ�തികളി�ം
പരിപാടികളി�ം അതത് വ�ഷ�ളി�  ���മാ�ം നട�ി�  വ��വാ�
സാധി�ി�ി�ാ�വ എ�  ;അവ ഏെതാ�യാണ്  ;  ഓേരാ ബ�ജ�്
�സംഗ�ിെല�ം നി�േ�ശ��െട അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) കഴി� അ�് ബ�ജ�കളിലായി ഹാ�ബ�  എ �ിനീയറിംഗ് വ��ിന്
വകയി��െ�� പ�തി �ക�ം അതത് വ�ഷം യഥാ���ി� െചലവഴി�
�ക�ം െചലവഴി�ാ� കഴിയാതി�� �ക�ം എ�യാണ്  ; വകയി��ിയ
�ക�െട എ� ശതമാനം പി�വലി�.  ഇതി� ഇേ�ാ� �ഷറി അ�ൗ�ി�
ബാ�ി നി��� �ക എ� ;

(സി) ഒാേരാ വ�ഷ�ം റീ അേ�ാ�ിേയഷ� വഴി വക മാ�ി െചലവഴി�ി�� �ക
എ� വീതമായി�� ;വിശദമാ�ാേമാ ?

മ��വിപണനശാല�ം മെ�� ലഭ�ത�ം

220. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�േയാജ�മായ �ലം ലഭ�മാ�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���്
മ��വിപണനശാല നി��ി��തിന് ധനസഹായം ന��� പ�തി
മ��െഫഡ് വഴി നട�ിലാ�െമ�  2014-15  ബ�ജ�ിെല �ഖ�ാപനം
നട�ിലായി�േ�ാ;

(ബി) എ� തേ�ശ�ാപന�ളി�  ��ത രീതിയി�� വിപണനശാലക�
ആരംഭി�ി��്; ജി� തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ാഥമിക മ��െതാഴിലാളി വികസനേ�മ സഹകരണ സംഘ�ളി�െട
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മ��െ�ാഴിലാളിക��് സബ് സിഡി നിര�ി� മെ�� ലഭ�മാ�െമ�
�ഖ�ാപനം നട�ിലായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

(ഡി) സബ് സിഡി നിര�ി�  മെ���് അ�ഹത�� എ�
മ��െ�ാഴിലാളിക� ഉ�്;  ഇവരി� എ� േപ��് ഇനി�ം സബ് സിഡി
നിര�ി� മെ�� ലഭ�മാ�ാ��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ ര�് പ�തിക��ംേവ�ി  2014-15-�  എ� �ക വീതം
വകയി��ിയി��െവ�ം അ�വദി�ി��െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

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

(എഫ്) 2015-16  ബ�ജ�ി�  ��ത പ�തിക��ായി വകയി��ിയ�ം
അ�വദി��മായ �ക എ�യാണ്;  െചലവഴി�ാെത ഇേ�ാ�ം
അവേശഷി�� �ക എ� വീതമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഫിഷ് െമ�ഡ് കിേയാ�ക�

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

(എ) മ��ം ഉപേയാഗി�് �ല�വ�ധിത ഉ�ന�� നി��ി�വാ� േകരള സം�ാന
തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ� �േഖന ഫിഷ് െമ�ഡ് എ� �ാ�ഡി�
എ� കിേയാ�ക�  �ാപി�െമ�ായി��  2012-13  വ�ഷെ�
ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�ി��ത്;

(ബി) ഇൗ പ�തി�െട േലാം�ി�ി�ം മ�മായി നാളിത് വെര എ� േകാടി �പ
െചലവഴി�;  പരസ��ിന് വിവിധ ഘ��ളി�  െചലവായ �ക
എ�യായി��;

(സി) നിലവി�  സം�ാന�് ഏെത�ാം �ല�ളി�  എ� കിേയാ�ക�
�വ��ി�് വ��; പി�ി� വ�ഷ�ളിെല കിേയാ�ക� വഴി�� വി�വരവ്
എ� േകാടി�േടതാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തി�് വകയി��െ�� െമാ�ം �ക എ�; പി�വലി� �ക എ�?

മൈറ� ആം�ല��ക�

222. �ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം

98 of 173 Sunday 31 January 2016 12:08 PM



എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടലി�  അപകട�ി�െ���വ��് അടിയ�ിര ൈവദ� സഹായം
ന���തിനായി സ��ാ� �ഖ�ാപി� ആം�ല�സ് പ�തി�െട �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അതിേവഗ�ി�  ഓടി�ാ�� ��് മൈറ�  ആം�ല��ക�  വാ�ാ�
അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  എ� നടപടി
സ�ീകരി�;

(സി) ഈ �ഖ�ാപനം എ�േ��് നട�ി� വ��െമ�് െവളിെ���ാേമാ;

പ�മാസ സമാശ�ാസ പ�തി

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം
സം�ാന�് പ�മാസ സമാശ�ാസ പ�തി �കാര�� ആ��ല��ിന്
അ�ഹരായ എ� മ��െ�ാഴിലാളിക�  ഉ�ായി��;  ഇവരി�
ഓേരാവ�ഷ�ം ഈ ആ��ല�ം യഥാസമയം തെ� ���മാ�ം ലഭ�മാകാ�
എ� മ��െ�ാഴിലാളിക� ഉ�ായി��; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വെര ഏെത�ാം വ�ഷ�ളി� പ�മാസ സമാശ�ാസ പ�തിയിേല��
േക�-സം�ാന വിഹിത��  യഥാസമയം ലഭ�മാ��തി�  വീ�
വ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫ�ിേല�� അ�� വ�ഷെ� േക�-സം�ാന വിഹിത��
ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് നിലവി�  മ��െ�ാഴിലാളി െപ�ഷ�  വാ�� എ�
െതാഴിലാളിക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര എ�തവണ
മ��െ�ാഴിലാളി െപ�ഷ�  വിതരണ�ി�  �ടി�ിക വ�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) നിലവി�  മ��െ�ാഴിലാളി െപ�ഷ�  വിതരണ�ി�  �ടി�ിക
വ�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�മാസെ� �കയാണ് �ടി�ികയായി��ത്; ഇത്
എ�് വിതരണം െച�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) 2015-16  -െല സം�ാന ബ�ജ�ി�  മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ളിെല
�വതിക��ം െപ���ിക��മായി �ഖ�ാപി� തീര ൈന�ണ�ം പ�തി
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നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഈ പ�തി �കാരം സം�ാനെ� ഓേരാ ജി�യി�ം
എ� വീതം �വതിക��ം െപ���ിക��ം െതാഴി�  ൈവദ�ധ��ം
െ��െ��ം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

തി�� മ�ല�ി� നട�ാ�ിയ പ�തിക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം മ��ബ�ന/�റ�ഖ വ��് തി��
നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ാ�ിയ പ�തിക�  ഏെതാെ�  ;  ഓേരാ
പ�തി�ം ഇേതവെര എ� �ക െചലവഴി�; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

അ�ല�ഴ മ�ല�ി� തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��ന��

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

(എ) അ�ല�ഴ മ�ല�ി�  തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷെ� എെ��ാം
വികസന �വ��ന���ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കി ഉ�രവായി��ത്;
ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ�  മ�ല�ിെല ഏെത�ാം
അ�ണവാടിക��ാണ് െക�ിടം നി��ി��തിന് ഫ�് അ�വദി�ി��ത്;

(സി) അ�ല�ഴ�് തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷെ�  5.5  േകാടി�െട
പ�തിക� എ� വിധ�ി�� പ�വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ�  മ�ല�ി�  നട�ാേ�� വികസന
�വ��ന��  പരിേശാധി�േ�ാ�  മ�ല�ിെല എം.എ�.എ.െയ
ഒഴിവാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ� സംബ�ി�്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ത�േ�രിയി� മെ�� ബ�്

226. �ീ.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 ബ�െ��
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വ��കളി� നി�ം എ�. ഒ .സി ലഭ�മായി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

ഇെ��ി� എ�. ഒ .സി ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ബ�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��  എ�് ആരംഭി�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി ഭവന പ�തി

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

(എ) സം�ാന�് മ�� െ�ാഴിലാളിക��് വീ�ക�  നി��ി� ന�കാ�
പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;

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

മ��െ�ാഴിലാളി സമാശ�ാസ പ�തി

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

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��് േ�ാളിംഗ് നിേരാധന സമയ�് ധനസഹായം
ന��� സമാശ�ാസ പ�തി �കാര��താ ��ി�ാെയ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ധനസഹായം യഥാസമയം ന�കാ�
കഴിയാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക��� േ�മനിധി െപ�ഷ� �ടി�ിക എ�യാണ്; ഈ
േ�മനിധി െപ�ഷ�  യഥാസമയം വിതരണം െച�ാ�  കഴിയാ�തിന്
എ�ാണ് കാരണെമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഒ� �പ�് അരി ന��� പ�തി�െട സഹായം
പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക��് ലഭ�മ�ാ� സാഹചര�ം
നിലവി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് കാരണം;

(ഡി) േമ�  പരാമ�ശി����െട�� മ��െ�ാഴിലാളിക��� എ�ാ
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പ�തിക�ം കാര��മമായി നട�ിലാ��തിന് �േത�ക �� ന��േമാ?

മ��െതാഴിലാളിക�െട പ�മാസ സമാശ�ാസ പ�തി

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

(എ) േ�ാളിംഗ് നിേരാധന,  പ�മാസ�ളി�  മ��െ�ാഴിലാളിക��്
ന�കാ��  2700/-�പ പ�തിയിേലെറേ���ം ലഭി�ി�ിെ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) പ�മാസ സമാശ�ാസ പ�തി �കാരം െതാഴിലാളിക�െട വിഹിതം
കഴി�െകാ�ം തെ� അടെ��ി�ം േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�
അവ�െട വിഹിതം �ട�ിയതിനാ�  െതാഴിലാളിക�െട പ�മാസ
സമാശ�ാസ പ�തി �ട�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ കാര��ി�
എ� നടപടി സ�ീകരി�;

(സി) ��ത പ�തി �ട�ിയതിനാ� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട െപ�ഷ�, തണ�
പ�തി,  അംഗത� അംശദായപിരിവ്,  ലം�ം�ാ�്,  േ�ാള�ഷി�് എ�ിവ�ം
�ട�ിയത് ���യി�െ��ി�േ�ാ;ഈ കാര��ി�  എ� നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ത് എ�് അറിയി�േമാ ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ൈവദ�സഹായം

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

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��് കടലി�െവ��ാ�� അപകട�ളി�
ആവശ�മായ ൈവദ�സഹായം ലഭ�മാ�ാ�  കഴിയാ� സാഹചര�ം
നിലവി�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആവശ�മായ ൈവദ�സഹായം ന���തിന് മൈറ� ആം�ല�സ്
പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്;

(സി) പ�തി നട�ി�ിെ� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി അടിയ�രമായി മൈറ�
ആം�ല�സ് സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) തീരേദശ നിേയാജക മ�ലമായ വ�ി��ി�  ��ത േസവനം
ലഭ�മാ��ത് പരിഗണി�േമാ?
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റ�േവ നി��ാണം

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

(എ) ക��  വിമാന�ാവള�ിെ� റ�േവ നി��ാണം ���ീകരി�െകാ�്
നി��ാണ ���ി ഏെ���ിരി�� ഏജ�സി കം�ീഷ�  സ��ിഫി��്
ന��ക��ാേയാ;  ��ത കം�ീഷ�  സ��ിഫി��ിെ� ഒ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ക��  വിമാന�ാവള�ിെ� റ�േവയി�  വിമാനം ഇറ��തിന്
അ�മതിയാവശ�െ��് േക� സിവി�  േവ�ാമയാന മ�ാലയ�ിന്
സം�ാന സ��ാ� എ�ാ� കെ��തിയത്; ��ത ക�ിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ�  അഭ���ന �കാരം േക� സിവി�  േവ�ാമയാന
മ�ാലയം അധി�ത�  ക��  വിമാന�ാവള�ിെ� റ�േവ നി��ാണം
വിലയി��ാ� എ�ക��ാേയാ;

(ഡി) റ�േവ ക�ീഷ�  െച��തിന് േക� സിവി�  േവ�ാമയാന മ�ാലയം
അ�മതി ന��ക��ാേയാ;  ��ത അ�മതി പ��ിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ?

റ�േവ�െട അ����ണിക�

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള�ിെല റ�േവ�െട അ����ണിക� ഇേ�ാ�
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ����ണിക� എ�േ��് ���ീകരി�വാ� കഴി�ം;

(സി) വിമാന സ��ീ�ക� ����ിതിയി� ആ��തി�ം വലിയ വിമാന���്
ഇറ�ാ� കഴി��തി�മായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�േമാ?

ക�� വിമാന�ാവള നി��ാണം
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233. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� വിമാന�ാവള നി��ാണ�ിെ� ഒ�ാം ഘ��ി� ഉ�െ��ി���ം
���ീകരിേ��ിയി���മായ ടാ�ി �ാ�് നി��ാണം,  പാരല�  ടാ�ി
അേ�ാ�്േറാഡ് നി��ാണം,  ഇേ�ണ�  േറാഡ് നി��ാണം,  ��മതി�
നി��ാണം,  ഓ�േറഷണ� വാ� നി��ാണം,  േ�ാം വാ�� െെ��, കാ�
പാ��ിംഗ്,  റ�െവ െെല�ിംഗ്,  നാവിേഗഷണ�  ബി�ഡിംഗ്,  അേ�ാ�്
െെല�്, െട�മിന� ബി�ഡിംഗ്, ക�േ�ാ� ടവ�, െട�ി�� േ�ാ�് എ�ീ
���ിക�  എേ�ാ�  ആരംഭി�െവ�ം ഇേ�ാ�  ഓേരാ ���ി�ം ഏ�
ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

ക�� വിമാന�ാവള നി��ാണം

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

(എ) ക��  വിമാന�ാവള നി��ാണ�ി�� വിശദമായ േ�ാജ�്
റിേ�ാ��്(ഡി.പി.  ആ�.)  അ�സരി�് നി�യി�് അംഗീകരി� റ�െവ�െട
െെദ�ഘ�ം എ�യായി��;

(ബി) ഇേ�ാ� ���ിയായി വ�� റ�െവ�െട െെദ�ഘ�ം എ�യാണ്;

(സി) േക� സിവി�  േവ�ാമയാന മ�ാലയം വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��്
അംഗീകരി�ി��േവാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േക� സിവി�  േവ�ാമയാന മ�ാലയം അംഗീകരി�� �കാര��
റ�െവ�െട െെദ�ഘ�ം �റ�ാനിടയായ സാഹചര�െമ�ാെണ�
വിശദമാ�േമാ?

ക�� എയ�േപാ��ിെ� േ�ാജ�് േകാ�ററ്

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

(എ) ക��  എയ�േപാ��ിെ� േ�ാജ�് േകാ�് െമാ�ം എ� േകാടിെയ�ം
�മി� േവ�ിവ�� �ക എ�െയ�ം;  എ� �മി ഇതിനകം അക�യ�
െച�ി�െ��ം അറിയി�േമാ;

(ബി) റ�േവ�േട�ം എയ�ൈസഡ് വ��ിെ��ം എ�ിേമ�് �ക എ�യാണ്;
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(സി) പാസ��  െട�മിനലിെ� എ�ിേമ�് �ക,  എ�ിേമ�് െച� റ�േവ�െട
നീളം,  നിലവി�� നീളം എ�ിവ എ�െയ�ം റ�േവ�െട എ� ശതമാനം
വ��് ���ിയായി�െ��ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) എയ�േപാ��് പ�തി�് �മി ഉ�െ�െട ഇതിനകം സ��ാ�  ഖജനാവി�
നി�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം െചലവഴി� �ക എ� േകാടി വീതമാണ്;

(ഇ) നി��ി� എയ�േപാ��ിെ� വിഭാവനം െച�ി�� ��� നിലയി�� െമാ�ം
നി��ാണ ���ിക�  എ�േ��് ���ിയാ�ാ�  കഴി�െമ�്
അറിയി�േമാ;

(എഫ്) പ�തി റിേ�ാ��് �കാരം, എയ�േപാ��് ക�ീഷ� െച�തിന് േശഷം ഓേരാ
വ�ഷ�ം �തീ�ി�� റവന� വ�മാനം സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�� വിമാന�ാവള�ിെ� നി��ാണം

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

(എ) ക�� വിമാന�ാവള�ിെ� പാസ�� െട�മിന� ,  റ�േവ  ,  ഏ�� ,
എയ�  �ാഫിക് ക�േ�ാ�  എ�ിവ�െട നി��ാണം ഇേ�ാ�  ഏ�
ഘ��ിലാെണ�ം ഇവ�െട നി��ാണം എേ�ാ�  ���ീകരി�െമ�ം
അറിയി�േമാ;

േകരള ഷി�ിംഗ് ആ�് ഇ�ലാ�് നാവിേഗഷ� േകാ��േറഷ� വഴി
നട�ിലാ��തിന് �ഖ�ാപി� പ�തിക�

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ ബ�ജ�കളി�െട�ം േകരള ഷി�ിംഗ്
ആ�് ഇ�ലാ�് നാവിേഗഷ�  േകാ��േറഷ�  വഴി നട�ിലാ��തിന്
�ഖ�ാപി� പ�തികളി�ം പരിപാടികളി�ം അതത് വ�ഷ�ളി� ���മാ�ം
നട�ി�  വ��വാ�  സാധി�ി�ി�ാ�വ എ�;  അവ ഏെതാെ�യാണ്;
ഓേരാ ബ�ജ�് �സംഗ�ിേല�ം നി�േ�ശ��െട അടി�ാന�ി�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ�് ബ�ജ�കളിലായി േകരള ഷി�ിംഗ് ആ�് ഇ�ലാ�ഡ്
നാവിേഗഷ�  േകാ��േറഷന് വകയി��െ�� പ�തി �ക�ം അതത്
വ�ഷം യഥാ���ി�  െചലവഴി� �ക�ം െചലവഴി�ാ�  കഴിയാതി��
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�ക�ം എ�യാണ്;  വകയി��ിയ �ക�െട എ� ശതമാനം പി�വലി�;

ഇതി� ഇേ�ാ� �ഷറി അ�ൗ�ി� ബാ�ി നി��� �ക എ�;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം റീ അേ�ാ�ിേയഷ� വഴി വകമാ�ി െചലവഴി�ി�� �ക എ�
വീതമായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

തീരേദശ ക�� ഗതാഗത പ�തി

238. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ ക�� ഗതാഗതം നട�ാ�വാ� പ�തി �പികരി�ി�േ�ാ;

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

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

എസ്.ഐ. നിയമനം

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

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയിെല എസ്.ഐ.(ജി.ഇ) ത�ികയിേല�് 2015

നവംബ� 11 ന് പി.എസ്.സി. അൈഡ�സ് െച� 339 ഉേദ�ാഗാ��ിക��്
നിയമനം ന�കിേയാ എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) നിയമനം ന�കിയി�ിെ��ി� തട�െമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട നിയമനം എേ�ാ� ആ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ൈസബ� ���ത���

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

(എ) ആഭ��ര വ��ി� കീഴി� ൈസബ� ���ത��� തട�വാ� എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം ഇ�ര�ി� ഈ സ��ാ� കാലയളവി��ി�
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നാളി�വെര ലഭി��ം കെ��ിയ�മായ േക�ക�  എ�െയ�െമ�ം
ഇതി�  എ� േക�കളി�  �തികെള പിടി�ടിെയ�ം എ� േക�കളി�
�തികെള കെ��ാ��് എ�ം വ��മാ�ക;

(ബി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി��ി�  നാളി�വെര എ� ഓ�ൈല�
െപ�വാണിഭേ��ക�  രജി��  െച�;  ഇതി�  എ� േക�കളി�
�തികെള പിടി�ടി നിയമ�ി� കീഴിെല�ി�; വിശദാംശം വ��മാ�ക;

(സി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി��ി�  നാളി�വെര എ� േഹാംേ�
െപ�വാണിഭ���ത���  രജി��  െച�ക��ായി;  എ� േക�കളി�
�തികെള പിടി�ടി നിയമ�ി� ��ി� എ�ി�; വിശദാംശം വ��മാ�ക;

(ഡി) സം�ാന� ഓ�ൈല�/േഹാം േ� െപ�വാണിഭം വ��ി� വ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ഇ� തട�വാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം ഇ�മായി
ബ�െ��് ആഭ��ര വ��ി� കീഴി�ം,  സ��ാ�/അ��
സ��ാ�/െപാ�േമഖലാ വിഭാഗ�ളി� നി�ം �തികളായി കെ��ിയവ�
ആെര�ാം എ�ം ഇവ�െ�തിെര എ� നടപടിക�  നാളി�വെര
സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

െകാലപാതക േക�കളിെല �തിക�

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

(എ) ��രി�  �ീ.  ഹനീഫ്,  മ�,  ഈ�രത്,  ലാ�ജി എ�ിവ�  െകാല
െച�െ��തിെല �തിക�  ആെരാെ�യാണ്;  ഇവ�െട രാ�ീയബ�ം
വ��മാ�ാേമാ;  െകാല െച�െ�� �� േപ�െട വീ�കളി�  മരണ�ി�
േശഷം എ� മ�ിമാ� സ��ശി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നില�� േകാ���് േ�ാ�് ക�ി�ി ഓഫീസി� രാധ എ� �ീ െകാല
െച�െ��തിെല �തിക�  ആെരാെ�യാണ്;  ഇവ�െട രാ�ീയബ�ം
വ��മാ�ാേമാ;  െകാലെച�െ�� �ീ�െട സേഹാദര�  ഭാ�ര�  ഈ
െകാലപാതകം  C.B.Iെയ െകാ�് അേന�ഷി�ി�ണം എ� ആവശ�െ��ത് 
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതി�േമ� എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

വ��ീയത െച��ാ� നടപടിക�
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242. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ീയത ആളി�ട���തിന് ചില ശ�ിക� േബാധ���മായ �മ��
നട�ിവ��താ�� എ� സംഭവ�ളാണ് ഈ സ��ാരിെ� കാല�്
��യി�െ��ി��ത്;  ഇവ െച��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

േറാഡപകട��

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

(എ) േറാഡപകട�� വ��ി� വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം േറാഡപകട�ളി� മരി�വ�െട എ�ം കാ�നടയാ��ാ�,
ൈബ�് യാ�ിക�, മ�് വാഹന�ളിെല യാ��ാ�  എ�ി�െന
തരംതിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) രാ�ി യാ�യി�  വാഹന��  ൈല�് ഡിം ആ�ാ��ം ഹാലജ�
ൈല�ക�  ഉപേയാഗി���ം രാ�ി അപകട��  വ��ി��തിന്
കാരണമാ�� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  േറാഡപകട���് കാരണമാ�� ഇ�രം �വ��ന��
തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

െന��ാേ�രി വിമാന�ാവളം േപാലീസ് േ�ഷനി� സമ��ി� പരാതി

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

(എ) േകരള�ി�  നി�ം വിേദശേ��് �ീകെള േജാലി�ായി െകാ�േപായി
പീഡി�ി��തായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപ��ാ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല െവേ�ാല പ�ായ�ി� മഠ�ി�ടി
ഭാഗ�് പാറ�ാ��ടി വീ�ി� ബാ� ഭാര� ഓമന എ�യാെള ബ�റിനി�
വ�് ഭീകരമായി ഉപ�വി�ത് സംബ�ി�് െന��ാേ�രി വിമാന�ാവളം
േപാലീസ് േ�ഷനി�  സമ��ി� പരാതിയിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) �തിക�  നാ�ി�  എ�ിയേശഷം വിേദശേ��് കട�് േപാകാ��ായ
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തികെള നാ�ി� െകാ�വ�് നിയമ നടപടി സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ?

െെലംഗീകാതി�മ��

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

(എ) സം�ാന�് �തിദിനം ഒ� െപ���ിെയ�ി�ം ൈലംഗികാതി�മ�ിന്
വിേധയായിെ�ാ�ിരി�� െപാ��ിതിവിേശഷം ഗൗരവമായി
പരിഗണി�േമാ;

(ബി) �ീക�  അര�ിതാവ�യിലായിരി�� �ിതിയി�
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�  െവളിെ���ാേമാ;  വനിതക�െട
സ�കാര�ത�ം അ��ം സംര�ി�ാ�� നിയമനി��ാണം
നട�വാ�േ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഉ�ായ �ീപീഡന
േക�ക�െട വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ൈലംഗികാതി�മ േക�കളി�  �തിക�െ�തിെര ശ�മായ
നിയമനടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

�.എ.പി.എ, കാ�

246. �ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, പി.�ീരാമ���
�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �.എ.പി.എ.,  കാ� �ട�ിയ നിയമ�� രാ�ീയ �തിേയാഗിക�െ�തിെര
ഉപേയാഗി��ത് അവസാനി�ി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�� ഏെത�ാം െകാലപാതക േക�കളി�
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�.എ.പി.എ. നിയമം �മ�ക��ായി��്; ഇൗ സ��ാരിെ� കാല��ായ
െകാലപാതക��  എ�യാണ്;  ഇതി�  രാ�ീയ െകാലപാതക�ളായി
സ��ാ�  ക���വ എ�യാണ്;  ഇവയി�  ഏെത�ി�ം േകസി�
�.എ.പി.എ. �മ�ിയി�േ�ാ; ഇവയി� ഏെത�ാം േക�ക� സിബിെഎ�്
വി�ക��ായി��്;

(സി) െകാലപാതക േക�ക� സിബിെഎ�് വി���ം,  �.എ.പി.എ.  �മ���ം
സംബ�ി� മാനദ��� െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) �.എ.പി.എ., കാ� �ട�ിയ നിയമ�� രാ�ീയേ�രിതമായി ��വിനിേയാഗം
െച��താ�ം േക�-സം�ാന അേന�ഷണ ഏജ�സിക�െട േമ�
ഇതിനായി സ���ം െച���താ��� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇൗ സ��ാ�  കാ� നിയമ�കാരം �റെ��വി� എ� ക�ത�
തട��/സ�ലന നിയ�ണ ഉ�ര�ക� േകാടതി റ� െച�ക��ായി��്
എ�റിയി�േമാ?

സബ് ഇ�െ��� നിയമനം

247. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013 -� നിലവി� വ� സബ് ഇ�െ��� (ജി.ഇ.)  റാ�് ലി�ി� നി�്
പി.എസ്.സി.  അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ�  339  േപ��് നിയമനം
ന�കാ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ�െകാ�്
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സബ് ഇ�െ��� നിയമനം നട��തി� തട�മി�ാെയ�് കാണി�് ബ�.

�� ഡി.ജി.പി ക�്  (ഇ.2/5923/2012  തീയതി  16.02.15)  ന�കിയതിെ�
അടി�ാന�ി�  ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�് ഒ�ര വ�ഷ�ിന് േശഷം
ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അൈഡ�സ് െമേ�ാ ന�കിയേശഷം േകാടതികളി�
സ��ാ� അ�ീ� ഫയ� െച� സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2013  -�  നിലവി�  വ� എസ്.ഐ.  റാ�് പ�ികയി�  നി�ം ആദ�
ബാ�ിേല�്  292  േപെര േകാടതികളി�  േക�് നിലനി�ി��തിനാ�
ക�ീഷണ�  േപാ�ിംഗ്  (േബാ�് ന�കി)  ആയി നിയമനം ന�കിയ
കീ�ഴ�ം േപാെല അൈഡ�സ് െമേ�ാ ലഭി�  339  േപ��ം നിയമനം
ന���തിന് തട��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?
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എസ്.ഐ മാ�െട ബ�േറാ ഓഫ് എമിേ�ഷനിെല െഡപ�േ�ഷ�

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

(എ) േപാലീസ്എസ്.ഐ മാരി�  നി�ം ബ�േറാ ഓഫ് എമിേ�ഷനിേല�്  100

സബ് ഇ�െ���മാെര െഡപ�േ�ഷനി� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം െഡപ�േ�ഷനി�  എസ്.ഐ മാെര അയ��ത് ജനറ�
എ�ിക��ീവി� നി�ാേണാ; ഡി�ി�് ആംഡ് റിസ��ി� നി�ാേണാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) 100  എസ്.ഐ മാ�  െഡപ�േ�ഷനി�  േപാ�േ�ാ�  േപാലീസ് േസനയി�
ഉ�ാ�� �റവ് എ�കാരമാണ് നിക�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

എസ്.ഐ. റാ�് ലി�ി� ഉ�െ�� വനിതക�െട നിയമനം

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

(എ) 26.5.15ന് നിലവി�  വ� എസ്.ഐ.  (കാ�ഗറി ന��  253/14)  റാ�്
ലി�ി�  ഉ�െ�� വനിതക��് നിയമനം ന���തിനായി നാളി�വെര
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത കാ�ഗറിയി�  നിയമനം നട��തിേല�് എ� ഒഴി�ക�
പി.എസ്.സിയിേല�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ലാവ് ലി� േകസിെല �തിക�

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

(എ) ലാവ് ലി� േകസ് പരിഗണി��ത് േവഗ�ി� ആ�ണെമ�് ആവശ�െ��്
സ��ാ� േകാടതിയി� ഹ�ജി സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം ;
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(ബി) ലാവ് ലി� േകസിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ലാവ് ലി�  േകസി�  ആെരെയാെ�യാണ് �തികളായി
കെ��ിയിരി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ഡി) ലാവ് ലി�  േകസി�  ഓേരാ����െമതിെര ഏെത�ാം വ��കളാണ്
ചാ��് െച�െ��ി��ത് എ�റിയി�േമാ?

ബീഫ് വി�ന തട� േക�ക�

251. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബീഫ് വി�ന തട�െകാ�് സാ�ദായിക സംഘ�ഷം
��ി�ാ� �മി� എ� സംഭവ�� റിേ�ാ��് െച�െ��ി��്; ബീഫ് വി�ന
തട�വ�െ�തിെര േപാലീസ് എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;
ജി�തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

വീട് തീയി�് നശി�ി� സംഭവം

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

(എ) ഉ�മ പ�ായ�ി�  ആം ആ�ി പാ��ി �ാനാ�ഥിയായി പ�ായ�്
തിരെ���ി� മ�രി� ഉ�മ മി�� മാ�ാെ� ഇ�ാഹിമിെ� വീട് തീയി�്
നശി�ി� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി�് േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ;  ആെരാെ�യാണ്
�തിക�, വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ; ആെരെയ�ി�ം ഇ�വെര അറ�്
െച�ി�േ�ാ;

(സി) �തിക��് ഏെത�ി�ം രാ�ീയ പാ��ിക�മായി ബ��േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വീട് ന�െ�� ഇ�ാഹിമിന് വീട് ���ി പണി��തിന് സാ��ിക
സഹായം അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം പരിഗണി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ?

�മി അ�വദി�ത് സംബ�ി� േകസ്
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253. �ീ.െക.അ�ത�
,, വ��ല കഹാ�
,, ടി.എ�. �താപ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : 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�� അ�ിമ റിേ�ാ��് വിജില�സ് േകാടതിയി�
സമ��ി��തി�� നടപടി�മ��  ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ?

ലഹരി പദാർ���െട അനധി�ത വി��ന

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

(എ) ��-േകാേളജ് പരിസരം േക�ീകരി�് �കയില ഉ�പ���, ക�ാവ്,
മയ�മ��് എ�ിവ വ�ാപകമായി വി��െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം �വ��ന��െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വാ�  കഴി��െത�് വ��മാ�േമാ;  സ�ീകരി� നടപടിക�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ആ�.എസ്.എസ് ൈബഠ�്

255. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�.എസ്.എസ് തലവ� േമാഹ� ഭാഗവത് പെ���െകാ�് നവംബറി�
ക�രി�  ൈബഠ�് നട�താ�� വിവരം സം�ാന േപാലീസിെ�
ഇ�ലിജ�സ് വിഭാഗ�ിെ� ��യി�െ��ി��േവാ;

(ബി) ��ത ൈബഠ�ി�, �ധാന േ��പരിസര�ളി� നി�് ൈ��വ-��ീം
ക�വട�ാെര ഒഴി�ി�ണം,  ഹി�ര�ാ ജാ�താ സമിതി �പീകരി�ണം
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എ�ി�െന�� തീ�മാനം എ��താ�� റിേ�ാ��ക�  ഇ�ലിജ�സ്
വിഭാഗം ��യി� െകാ�വ�ി�േ�ാ ; ഇേത �ട��് സ��ാ� സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വനിതാ േപാലീസ്

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

(എ) സം�ാന�് എ� വനിതാ േപാലീ�കാരാണ് നിലവി� ഉ�ത്;

(ബി) ഇവരി� അദ� ഡ��ി േനാ��വെര� േപരാണ്;

(സി) അദ� ഡ��ിയി� ��ത� േപ� േജാലി െച�� ജി� ഏതാണ്; വിശദവിവരം
ന��േമാ?

േദശീയ േപാലീസ് ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

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

(എ) അ�പതിനായിരം ജന���് ഒ� േപാലീസ് േ�ഷ�ം  500  േപ��് ഒ�
േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��ം എ� അ�പാത�ി� േപാലീസിെ� അംഗസംഖ�
വ��ി�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) േദശീയ േപാലീസ് ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് �കാരം ഏകീ�ത േപാലീസ്
സംവിധാനം സം�ാന�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� വിശദാംശ��
വ��മാ�േമാ;

(സി) േപാലീസിെ� േജാലി സമയം  8  മണി�റായി നിജെ���ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) സം�ാനെ� നിലവി��ായി�� എ�ാ േപാലീസ് ഔ�് േപാ�ക�ം
േപാലീസ് േ�ഷ�കളായി ഉയ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��
വ��മാ�േമാ?

േറാഡ് ഗതാഗതം തട�െ���ി�� റാലിക�ം സമര��ം

258. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െസ�േ�റിയ�ിന് ��ി�ം പരിസര�ം നട�െ��� സമര��, േറാഡ്
ഗതാഗതം തട�െ���ി�� റാലിക�  ഇവ �ലം ജന����ാ��
��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജന�െള ��ി��ി�ാ�വിധം ഇവ �മീകരി��തിന് എെ��ാം
നി�േ�ശ�ളാ��െത�് വിശദമാ�േമാ; ആയ� നട�ാ�ാൻ അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വധ�മ േക�ക�

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

(എ) കഴി� ആ� മാസ�ിനിെട െകായിലാ�ി,  േപരാ�,  പേ�ാളി,  േമ���
എ�ീ േപാലീസ് േ�ഷ�ളി� എ� വധ�മ േക�ക� രജി�� െച�ി��്
എ�് േ�ഷ� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ േകസിേല�ം പരാതി�ാ�ം �തിക�ം ആെരാെ�യാെണ�ം,  ഓേരാ
േകസിെ��ം അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��  ആരായി�� എ�ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതി� എ� േക�കളി� േകാടതിയി� എഫ്.ഐ.ആ�. സമ��ി� എ�ം
എ� േപെര അറ� െച� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നി�ാരമായ വാ� ത����  നട� കാര��ി�  േപാ�ം രാ�ീയ
പ�പാതേ�ാെട വധ�മ�ി� േകെസ�� എ� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  �േത�ക അേന�ഷണ�ിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േ�ഡ് മാഫിയ�മായി ബ�െ�� േപാലീസ് െറ�ഡ്

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

(എ) േ�ഡ് മാഫിയ�മായി ബ�െ��വരി� േപാലീസ് െറ��കളി�െട അറ�്
െച�െ��വ�  എ�;  അറ�് െച�വരി�  എ�േപെര റിമാ�്
െച�ക��ായി;എ� ആ�ക�െട േപരി�  േകാടതികളി�  ��പ�ം
സമ��ി�ി��്; ശി�ി�െ��വ� എ�;

(ബി) േ�ഡ് മാഫിയക�െ�തിെര േപാലീസ് നട�ിയ െറ��കളി�
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കെ��ിയ െമാ�ം �ക എ� േകാടിയായി�� എ�ം ഇതി� എ� �ക
തിരിെക ന��ക��ായി എ�ം അറിയി�ാേമാ ;

(സി) േപാലീസ് രജി��  െച� േക�കളി�  നാളി�വെര അറ�് െച�വാ�
സാധി�ി�ി�ാ�വ� എ�യാണ� അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) േ�ഡ് മാഫിയ�് ഒ�ാശ െച�തിെ� േപരി�  എ� േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ��െട േപരി� ശി�ാ നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്?

േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി�െട �വ��നം

261. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ിക��് എ�ാമായി നാളി�വെര എ�് �ക
ചിലവാ�ി; ഏെത�ാം ഇന�ി�; പ�ിക തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേതാറി�ി �ാപിതമായ� �ത�  എ� പരാതിക�
െപാ�ജന�ളി�  നി�് ലഭി�;  അവയി�  എ� എ��ിന്
തീ���ാ�ിയി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി നിലവി�െ��ി�ം അതി�  ലഭി��
പരാതികളി� ഏറിയ പ�ം േപാലീ�കാ��് അ��ലമായി തീ��ാ�കേയാ
പരാതികാെര�ം ���ാെര�ം ത�ി�  സമന�യം ഉ�ാ�ി
ഒ�തീ��ാ�കേയാ െച��തിനാ� െപാ�ജന�� േപാലീസ് കം�യി�്
അേതാറി�ിെയ സമീപി��തി�  വി�ഖത കാണി��െ�� റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിന് എ�് പരിഹാരനടപടിയാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

അ�� പ�ി�� ഹിരണ�ന�� േ��ം

262. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  പ�ി��  ഹിരണ�ന��  േ���ിെല അ�ിബാധ സംബ�ി�്
നിലവി�� േക�േന�ഷണ�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�ബ� അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമാ�� ശാ�ീയ പരിേശാധന
സംബ�ി�് നിലനി��� കാലവിളംബ�ിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകസേന�ഷണം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തി� േവ� നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ?

ഇ��ി നിേയാജക മ�ല�ി� അ�ിശമന വ��ം ആഭ��രവ��ം നട�ിയ
വികസന �വ��ന��

263. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം അ�ിശമന വ��ം
ആഭ��രവ��ം ഇ��ി നിേയാജക മ�ല�ി�  നാളി�വെര നട�ിയ
വികസന �വ��ന�� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� �ക�െട വികസന �വ��ന�ളാണ് ഇതിേനാടകം െച�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ ?

തി�� നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ാ�ിയ പ�തിക�

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

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ആഭ��ര വ��ി� നി�ം തി��
നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ാ�ിയ പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം,
ഓേരാ പ�തി�ം ഇേതവെര എ� �ക വീതം െചലവഴി�ി��് എ�തിെ��ം
കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസ് മ��നം

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

(എ) �ീ.  േബസി�  മ�ായി,  ഇല�ി�മാലി വീട്,  ആലാ�ചിറ പി.ഒ.,

െപ��ാ��, എറണാ�ളം എ�യാെള വീ�ി�  നി�ം ബലമായി ഇറ�ി
സ�കാര� വാഹന�ി�  കയ�ിയേശഷം േകാതമംഗലം സബ് ഇ�െ���
�ധീ�  മേനാഹ�, കാലടി േപാലീസ് േ�ഷനിെല ൈ�വ�  അനീഷ് �ി
.എസ്. �ട�ി ആറ് േപ� േച��് ഭീകരമായി മ��ി�ത് സംബ�ി�് പരാതി
ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ��ി� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  കാരണം വ��മാ�േമാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം വ��്
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�കാരെമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) അനീഷ് �ി .എസ്. ന് എതിെര �ീ. േബസി� മ�ായി ��പ് എെ��ി�ം
പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ��ന ആവശ��ിന് േബസി� മ�ായിെയ കയ�ിെ�ാ�േപായ സ�കാര�
വാഹനം തിരി�റി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ വാഹന�ിെ� രജിേ�ഷ�  ന��  എ�െയ�ം ഉടമ ആെര�ം
വ��മായി�േ�ാ?

സിവി� േക�കളി� േപാലീസിെ� നി�ിയത� ം

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

(എ) സിവി�  സ�ഭാവ�ി�� ത����  സംബ�ി� പരാതിക�  േപാലീസ്
േ�ഷ�കളി�  ൈകകാര�ം െചേ��തി� എ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം നി�േ�ശം ന�കാ�� സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സിവി�  േക�ക�  ��വ�  േനരി� േകാടതിയിേല�് േപാ��ത് �ലം
േകാടതികളി�  േക�ക�  ����ക�ം,  സിവി�  ത���െള
�ട���ാ�� അ�മ സംഭവ�ളി� േപാലീസ് നി�ിയത�ം പാലി�ക�ം
െച��� �ലം ഉ�ാകാ�� ���െള സ��ാ� ഗൗരവമായി ക�ി�േ�ാ;

(ഡി) സിവി�  ത����  പരിഹരി��തി�  നി�് േപാലീസ് പി�ാ�േ�ാ�
��പരിഹാര�ിന് ��ക�െടേയാ മ�് സംഘ��െടേയാ ഇടെപട�
ഉ�ാകാ�� സാധ�ത�ം ഇത് ഉ�ാ�� മ�് ����ം സ��ാ�
ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

കാണാതായ ��ിക�െട എ�ം

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

(എ) 2011,  2012,  2013,  2014,  2015  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  കാണാതായ
��ിക�െട എ�ം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇതി�  െപ���ിക�െട�ം
ആ���ിക�െട�ം എ�ം �േത�കം ന�കാേമാ?
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�ര�ാ സംവിധാനമി�ാ� െക�ിട��

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

(എ) �ര�ാ സംവിധാനമി�ാ�തിന് തി�വന��രം, െകാ�ം ജി�കളി� എ�
വ�കിട െക�ിട���ാണ് േനാ�ീസ് ന�കിയി��ത്  ;  ഇതി� ഏെത�ാം
സ��ാ� �ാപന�ളാണ് ഉ�െ��ി��െത�് അറിയി�േമാ ?

േസാളാ� േകസ്

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

(എ) േസാളാ�  േകസിെല �തി സരിതാ നായെര െപ��ാ��  േപാലീസ്
ക�ഡിയി�  എ�� ഘ��ി�ം വീട് പരിേശാധന നട�ിയ ഘ��ി�ം
േപാലീസ് പിടിെ��� ലാേ�ാ�്,  സി.ഡിക�, െമാൈബ�  േഫാ�ക�
�ട�ിയവ എ� വീതമായി��;

(ബി) പിടിെ��വ ���മാ�ം മഹസറി�  േരഖെ���ിയി�ി� എ� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര�ം അേന�ഷണ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) അറ�് െച� സമയം വീ�ി� നി�ം േപാലീസ് പിടിെ���തായി പറ��
എ�ാ ലാേ�ാ�ക�ം െമാൈബ� േഫാ�ക�ം, കംപ��� ഹാ�ഡ് ഡി�ക�ം
േസാളാ�  ബിസിനസ് സംബ�മായ േരഖക�ം േസാളാ�  അേന�ഷണ
ക�ീഷ� ��ാെക ഹാജരാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ടി�� േലാറി അപകട��

270. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന�് രജി�� െച�ി�ളള ടി�� േലാറി
അപകട��െട എ�ം വാ�ഷികാടി�ാന�ി� ജി� തിരി�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ� മരണ��  ഈ അപകട��മായി ബ�െ��് സംഭവി�ി�െ���
വിവരം വാ�ഷികാടി�ാന�ി� ജി� തിരി�് അറിയി�േമാ;

(സി) ടി��  േലാറിക�െട അമിതേവഗത നിയ�ി�് അപകട��
ഒഴിവാ��തിനായി എെ��ാം �മീകരണ��  നട�ിലാ�ിയി�െ��്
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വിശദമാ�േമാ?

േസാളാ� അേന�ഷണ ക�ീഷെ� �ഗമമായ �വ��നം

271. �ീ.എ.െക.ബാല�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എ. �ദീ��മാ�
,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസാളാ�  അേന�ഷണ ക�ീഷ�മായി സഹകരി�െകാ�്,  ക�ീഷെ�
�ഗമമായ �വ��നം ഉറ�ാ�ാേമാ  ?  �വ��ന��
തട�െ���ിെ�ാ�് ക�ീഷെന സ����ിലാ�ാ� ചില േക��ളി�
നി�് �മം നട��താ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ീഷ�  ��ാെക സ�ത�മായി െമാഴി ന�കാ�  കഴിയാെത ചിലർ
ഭയെ���താ�� റിേ�ാ��കളിേ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ? േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ�രി�  ആെര�ാമാണ് ക�ീഷ�  ��ാെക െമാഴി ന�കാെത
വി�നി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ  ?  ക�ീഷന് െമാഴി ന���തിന്
തേല ദിവസം �ീമതി സരിതാ നായെര സ�ാധീനി�ാ�, െക.  പി.  സി.  സി
ജനറ�  െസ��റി �ീ ത�ാ��  രവി �മി�തായി �റ� വ�ി��
റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ? എ�ി� ഇേ�ഹ�ിെനതിെര �ിമിന�
നടപടി നിയമ�കാരം േകെസ��ി�േ�ാ;

(സി) �ീമതി സരിത സത�ം പറ��ത് ഭയെ���വ�  ആേരാ,  അവ�  �ീമതി
സരിതെയ തട��താ�� ക�ീഷെ� തെ� പരാമ�ശം സംബ�ി�്
അേന�ഷി�ക��ാേയാ  ?  അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ��  േശഖരി�ി�� േഫാ�േരഖ,  പി�ീട് അ�ത��മാ�ിയ
നടപടിെയ�റി�് േപാലീസ് അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ക�ീഷന് സ�ത�മായി �വ��ി�ാ� വിഘാതമായി നി��� ഘടക��
എെ�ാെ�യാെണ�് പരിേശാധി�് തി��ാേമാ;

ആഭ��ര വ��് മ�ി�െടതായി മാധ�മ�� �സി�ികരി� ക�ിെ� ഉറവിടം
സംബ�ി� അേന�ഷണം

272. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ഖ�മ�ി�െട �തി�ായ ���മാ�ം തക�െ��് കാണി�് സം�ാന
ആഭ��ര വ��് മ�ി �ീ.  രേമശ് െച�ി�ല�െടതായി മാധ�മ��
�സി�ികരി� ക�ിെ� ഉറവിടം സംബ�ി�് അേന�ഷി�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) അ�കാരം ക�യ�ി�ിെ��് ആഭ��ര വ��് മ�ി ��ാവി�ി��
സാഹചര��ി�  ക�ിെ� ഉറവിടം സംബ�ി�് അേന�ഷണം
ഏ�െ���വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  െക.പി.സി.സി.
�സിഡ�ിെ� ആവശ�ം പരിഗണി�ി�േ�ാ ?

െ�ഷ� പ�ിക് േ�ാസിക��� നിയമനം

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �ീധര� നായ�, െചറിയാല ഹൗസ്, േമാരി�ര പി.ഒ,

കേ�ാടി എ�യാ�  െ�ഷ�  പ�ിക് േ�ാസിക��െറ നിയമി�ണെമ�്
ആവശ�െ�� െകാ��  (File  No.  54/397/C/Home  2015)  ഹ�ജിയി�
എ�് നടപടി സ�ീകരിെ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) അേപ�യി�  ആവശ�െ�� �കാരം െ�ഷ�  പ�ിക് േ�ാസിക��െറ
നിയമി�െകാ�� ഉ�രവ് എേ�ാ� �റെ��വി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െെമേ�ാ ഫിനാ�സ്

274. �ീ.എസ്.ശർ�
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

,, െക.���ത് മാ��
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈമേ�ാ ഫിനാ�സ് ഇടപാടി�  സം�ാന�് നട� �മേ��ക�
സംബ�ി� അേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ൈമേ�ാ ഫിനാ�സിെ� മറവി�  എെ��ാം നിലയി�� ത�ി�ക�
നട�തായി�ാണ് റിേ�ാ�� െച�െ��ി��ത്;  ��ത ത �ി�ക�മായി
ബ�െ�� എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;  ഏെത�ാം
എ�.ജി.ഒ.ക�െട�ം മ�് സംഘടനക�േട�ം േപ�കളി�
േകെ���ക��ായി ;
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(സി) െവ�ാ��ി നേടശെനതിെര സ��ാരിന് ലഭി� പരാതികളി� അേന�ഷണം
ന ട��ത്ഏത്ഏജ�സിയാണ്  ;  അേന�ഷണം ഇേ�ാ�  ഏത്
ഘ��ിലാണ്;  പിേ�ാ� വിഭാഗ േകാ��േറഷനി�  നി�ം വാ� എ��്
ത�ി�് നട�ിയവ� ആെരാെ�യാണ്; വിശ ദാംശ�� െവളിെ���േമാ ?

അരിയി� ��� െകാലേ��്

275. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അരിയി�  ���  െകാലേ��ിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക�ിെല �തികെളെയ�ാം േപാലീസ് അറ�് െച�ി�േ�ാ  ;  ഇനി
ഏെത�ാം �തികെള പിടി�ടാ��്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

(സി) ��ത േകസിെ� വാദം �തഗതിയിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

എ�ി� അതിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ?

ആഭ��ര വ��ിെ� �തിയ നടപടിക�

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

(എ) ആഭ��ര വ��ിെ� �തിയ നടപടിക� �ലം സം�ാന�് ���ത���
ഗണ�മായി �റ��തിന് കഴി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ���ത��� നിയ�ി��തി�ം വിദ�ാ��ിക�ം �വാ��ം ���ത��ളി�
നി�ം അക� നി���തി�മായി േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  േക�ീകരി�്
കൗ�സിലിംഗ് െസ��ക�ം �� േകാേളജ് തല�ളി� േബാധവ��രണ
പരിപാടിക�ം സംഘടി�ി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഉ�തരായ ഉേദ�ാഗ�രിെല �ിമിന� �വ��ന��

277. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
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,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�തരായ ഉേദ�ാഗ��ം,  അവ�െട ബ���ം �ിമിന�
�വ��ന�ളി� പ�ാളികളാ��േ�ാ

(ബി) േകസ് രജി��  െച��തി�ം,  മ� നിയമ നടപടിക�  സ�ീകരി��
കാര��ി�ം ഇവ��് വിേവചനപരമായ പരിഗണന ലഭി�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ിമിന�  �വ��ന�ളി�  ഏ�െ���വ�െട കാര��ി�  വിേവചന
രഹിതമായ നിയമനടപടി ഉറ�ാ�ാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

ധ��ടം - ഹരിജ� �ീെയ മാനഭംഗെ���ിയത് സംബ�ി� പരാതി

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

(എ) ധ��ടം നിേയാജക മ�ല�ിെല പടി�ി�ാ�റി  (മ�റം) എ� �ല�്
ഹരിജ� �ീെയ മാനഭംഗെ���ിയത് സംബ�ി� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിെല �തിെയ അറ�് െച�ി�േ�ാ ;

(സി) ഇെ��ി� എ�െകാ�ാണ് അറ�് െച�ാ�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �തി മേ�െത�ി�ം േക�കളി�  �തിയാേണാ;  വിശദാംശം
െവളിെ���ാേമാ?

െവ�� േപാലീസ് േ�ഷ�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാന�് എ�
േപാലീസ് േ�ഷ�കളാണ് അ�വദി�ി��െത�ം അവ ഏെതാെ�െയ�ം
െവളിെ���േമാ;

(ബി) േകാ�യം ജി�യിെല െവ��  േപാലീസ് ഔ�് േപാ�ിന് ��ണ േപാലീസ്
േ�ഷ�  പദവി ന�കണെമ� നി�േ�ശ�ിെ� �േരാഗതി എെ��്
െവളിെ���േമാ;

(സി) െവ��  േപാലീസ് ഔ�് േപാ�് േപാലീസ് േ�ഷനായി ഉയ���തി��
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നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െെ�ബ� ക��് റിയാ�� ടീം

280. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15-െല സം�ാന ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി�� െെ�ബ�  ക��്
റിയാ�� ടീം എ� െ�ഷ�� ടീം �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ടീം �പീകരി�ി��ത്;  ��ത ടീമി�  എ�
അംഗ�� വീത��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ടീമിെ� വിവിധ ജി�കളിെല ഇ�വെര�� �വ��നം സംബ�ി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ടീമിെ� �പീകരണ�ിനായി  2014-15�  എ� �ക
വകയി��ിയി��;  എ� �ക അ�വദി�;  അതി�  എ� �ക
പി�വലി�ാെത �ഷറിയി� ബാ�ി നി���ായി��; വ��മാ�ാേമാ?

േലാ��് മ��നം,

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര സം�ാനെ�
േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  നട� േലാ��് മ��നം,  ആ�ഹത�,
െകാലപാതകം ഇവ ഓേരാ�ം എ� വീതെമ�് േപാലീസ് േ�ഷ� തിരി�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  േപാലീസ് ക�ഡിയി�  (1)വനിതക�
െകാ�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;  (2)  പ�ികജാതി/പ�ിക വ��
വിഭാഗ�ി�െ��വ� െകാ�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി�  േപാലീസ് ക�ഡിയിെല മരണ�ം േലാ��്
മ��ന�മായി ബ�െ��് എ� േപാലീ�കാ�െ�തിെര േകെ���ി��്;
എ� േപ�െ�തിെര ഏെത�ി�ം തര�ി�� നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) ��ത കാലയളവി� സം�ാന�് േപാലീസ് പീഡനെ��ട��് എ�
ആ�ഹത�ക�  നട�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ഇേത �ട��്
ഏെത�ി�ം േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
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വ��മാ�ാേമാ?

േപ�ണ� െസക�രി�ി ഓഫീസ�മാരായി നിയമനം

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

(എ) സം�ാന�് ആഭ��ര വ��ി� നി�് എ� േപാലീ�കാരാണ് േപ�ണ�
െസക�രി�ി ഓഫീസ�മാരായി വിവിധ തല�ളി�
നിയമി�െ��ി��െത�തിെ� വിവരം അറിയി�േമാ;

(ബി) 2011  �ത�  ഈ േജാലിയി�  �ിരമായി �ട��വ�  എ� േപ�
ഉെ��തിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േപാലീസ് വ��ി� നി�് ചിലെര മാ�ം ഇ�രം േപാ�കളി� �ിരമായി
നിലനി���ത് മറ��വ��് അവസരം നിേഷധി�െമ�തിനാ� ഇ�രം
നിയമന���് �േത�ക മാനദ�ം ഉ�ാ��തിന് ഉേ�ശ�േ�ാ; എ�ി�
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക��

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

(എ) രാ�ീയ െകാലപാതക�ളി�  �തികളായി ശി�ി�െ��് സം�ാനെ�
ജയി�കളി� കഴി�വ�� തട�കാ� എ�യാണ്;

(ബി) ഏെത�ാം രാ�ീയ െകാലപാതക�ളി�  ശി�ി�െ��വ�  ഏെത�ാം
ജയി�കളി� കഴി��; വിശദമാ�ാേമാ?

ഓ�േറഷ� �േബര

284. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, എ.പി.അ����ി
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ഓ�േറഷ� �േബര പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

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

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

മ �ഷ�െട മരണം

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

(എ) കിളിമാ��  ��യി�  മ �ളാലയ�ി�  മ �ഷ�െട മരണ�മായി
ബ�െ��് ൈ�ം രജി� � െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മരണം െകാലപാതകമാെണ�് കാണി�് വ��ിന് നിേവദനം
കി�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� അതിേ�� സ�ീകരി� ന ടപടി വ� �മാ�േമാ ?

സ�ിൈഡ�ഡ് േപാലീസ് ക�ാ�ീ�ക�

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

(എ) േകരളാ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��ാ��് സ�ിൈഡ�ഡ് ഉ����
വാ�ാ� കഴി�� നിലയി� നട�ാ�ിയ ക�ാ�ീ�ക� എ�യാണ്;  അവ
ഏെതാെ�;

(ബി) 2014-15,  2015-16  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  േപാലീസ് ക�ാ�ീ�കളി�െട
നട� െമാ�ം വിപണനം എ� േകാടി�േടതാണ്;

(സി) െമാ�ം േട� ഓവറിെ� അടി�ാന�ി� നി�തി ഇന�ി� ലഭി� കിഴിവ്
എ� േകാടി �പ�േടതായിരി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് നിലവി�  േപാലീസ് േസനയി��വ�  എ�;  അതി�  എ�
േപ� േപാലീസ് ക�ാ�ീ�കളി� �ാ��് കാർഡ് എ��ി��്;

(ഇ) േപാലീസ് ക�ാ�ിനി�െട വി�� ഏെത�ി�ം ഉ�����് നി�തി
ഈടാ��േ�ാ;  നി�തി ഒഴിവ് ന�കിയ�വഴി �തിവ�ഷം െമാ�ം എ�
േകാടി �പ േപാലീ�കാ��് ലഭി���്?

െഷഡ��ഡ് കാ�്സ് ആ�് െഷഡ��ഡ് ൈ��് �ിവ�ഷ� ഓഫ്
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ആേ�ാസി�ീ�സ് ആ�് �കാരം രജി�� െച� േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര െഷഡ��ഡ്
കാ�്സ് ആ�് െഷഡ��ഡ് ൈ��് �ിവ�ഷ� ഓഫ് ആേ�ാസി�ീ�സ്
ആ�്  1989  �കാരം േപാലീസ് രജി��  െച� േക�ക�  എ�യാണ്;
ഇവ�െട ജി�തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ നിയമ�കാരം രജി��  െച�െ�� െമാ�ം േക�കളി�  ഇേ�ാ�ം
േകാടതിയി�  ��പ�ം ന�കിയി�ി�ാ�വ എ�;  അേന�ഷണം
���ിയാ�ാ�വ എ�;  അതി�  ഒ� വ�ഷ�ം ര�് വ�ഷ�ം ��്
വ�ഷ�ം നാല് വ�ഷ�ം പി�ി� േക�ക� എ�; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േക�കളിെല�ാമായി ഇനി�ം അറ�് െച�െ�ടാ� ഉ�വെര�;

(ഡി) ഇവയി�  �ീക��ം ��ിക��ം എതിെര നട� അതി�മ��,
െകാലപാതക��, പീഡനേ��ക�, ബലാ�സംഗേ��ക�  എ�ിവ
ഓേരാ�ം എ� വീതെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസിെ� മ�ഷ�ാവകാശ ലംഘന��

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

(എ) േപാലീസിെ� മ�ഷ�ാവകാശ ലംഘന��  സംബ�ി� റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� മ�ഷ�ാവകാശ ലംഘന�െള ഗൗരവേ�ാെടയാണ്
കാ��െത� ബ�.  ൈഹേ�ാടതി�െട നിരീ�ണം സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� േപാലീസി� കീഴി�  മ�ഷ�ാവകാശ ലംഘന��
ഉ�ാ��ിെ��് ഉറ�വ���തി�ം െപാ�ജന�േളാ�� സമീപന�ി�
കാേലാചിതമായ രീതിയി�  ആവശ�മായ മാ���  െകാ�വ��തി�ം
സ��ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

നിയമവി�� �വ��നം തടയ� (േഭദഗതി) നിയമം
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289. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക.െക.നാരായണ�
,, എളമരം കരീം
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമവി�� �വ��നം തടയ� (േഭദഗതി) നിയമം (�.എ.പി.എ) �കാരം
സം�ാന�് േദശവി�� ഭീകര �വ��ന��െ�തിെര
േകെ���ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  �.എ.പി.എ.  വ��ക� �കാരം രജി�� െച� േക�ക�
ഏെതാെ�യാണ്; ഇതി� ഏെത�ാം േക�കളാണ് പി�ീട് സിബിഐ�െട
അേന�ഷണ�ിന് വി�െകാ��ിരി��ത്;  േക� ആഭ��രമ�ി കതി��
െകാലപാതക േകസ് സിബിഐ െയ ഏ�ി�ണെമ�് ക�രി�  വ�്
ആവശ�െ��ക��ാേയാ;  ഇ�ാര�ം ഉ�യി�് ആ�.എസ്.എസ്.-  ബിെജപി
േനതാ��  �ഖ�മ�ിേയ�ം ആഭ��ര മ�ിേയ�ം േനരി�
കാ�കേയാ�ാേയാ;

(സി) �.എ.പി.എ നിയമ�ിെ� �ധാന ഉേ�ശ�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �,എ.പി.എ.  േപാ�� നിയമന��  സ�ചിത രാ�ീയ േന����്
േവ�ി�ം നിരപരാധിക�െ�തിെര ക�േ�സ് എ���തി�ം
ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാ� സ��ാ� എെ��ാം നിലപാ�ക� സ�ീകരി�ി��?

െവ�ാപ�ി നേടശെനതിെര�� േകസിെ� അേന�ഷണം

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

(എ) േകരള�ി� മത നിരേപ�ത�ം സാേഹാദര��ം തക��� നിലയി�, 2015

നവംബ�  29ന് ആ�വയി�  �സംഗം നട�ിയതിെനതിെര െവ�ാ��ി
നേടശെനതിെര േപാലീസ് എ�� േകസിെ� അേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏത്
ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവാദ പരാമ�ശ��, ആവ��ി�് നട�ക വഴി മത�്�ധ വള��ാ�
േബാധ���ം �മി�കയായി�� എ� കാര�ം േപാലീസിന്
േബാ��മായി�േ�ാ;

(സി) ഏെത�ാം വ��ക�  �കാരമാണ് േകസ് രജി��  െച�ിരി��ത്;
നേടശെ� ����  ജാമ� ഹ�ജിെയ െെഹേ�ാടതിയി�  സ��ാ�
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എതി��ക��ാേയാ; ��ത േകസി� െെഹേ�ാടതിയി� സ��ാ� ന�ിയ
വിശദീകരണം എ�ായി��?

വ��ിപരമായ വിേരാധം ഉ� ഉേദ�ാഗ��െട േകസ് അേന�ഷണം

291. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒരാ�മായി വ��ിപരമാേയാ നിയമപരമാേയാ എതി�ക�ിയായ േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ��  അയാ�െ�തിെര�� േകസ് അേന�ഷി��ത് തട�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഡി.ൈവ.എസ്.പി.  ത�ികയി�  േനരി� നിയമനം നട�� തമിഴ് നാട്
മാ�കയി�  േകരള�ി�  നിയമന പരി�ാരം െകാ�വ���
പരിഗണി�േമാ?

��വാളികെള കെ���തിന് ആ�നിക ��ാേന�ഷണ രീതിക�

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

(എ) ��വാളികെള കെ���തിന് ആ�നികമായ ��ാേന�ഷണ രീതിക�
പരിശീലി�ി�ാ�ം യഥാ�� ��വാളികെള എ��ം കെ��ാ�ം എെ��ാം
കാര��ളാണ് േപാലീസ് വ��ി�  ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയെത�്
പറയാേമാ;

(ബി) ഇ�രം പരിശീലന��  െകാ�് േകരള�ിെല േപാലീസ് േസന��ായ
മാ��� എെ��ാമാെണ� പറയാേമാ?

െഹലിക�ാമറക�

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

(എ) സം�ാന�് െഹലിക�ാമറക�  വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി�� കാര�ം
��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ ഉപേയാഗി��തിന് അ�മതി ആവശ��േ�ാ;  എ�ി�  അതി��
നടപടി�മെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) 2015-� ഇ��കാര�� അ�മതി ആ�െ��ി�ം ന�ിയി�േ�ാ;  അ�മതി
ആവശ�െ��് എ� അേപ�ക� ലഭി�ി��്;

(ഡി) �ശ�മാധ�മ���് െഹലിക�ാമറ ഉപേയാഗി�ാ�  അ�മതി ന�ിയി�േ�ാ;

മാധ�മ���് െപാ� അ�മതി�് വ�വ��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആ
സൗകര�ം ��പേയാഗം െച�ാതിരി�ാ�  എെ��ാം ��ക�ത�ക�
സ�ീകരി�െമ�റിയി�േമാ?

��ാേന�ഷണ�ം �മസമാധാന�ം

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

(എ) ��ാേന�ഷണ�ം �മസമാധാന�ം േവ�തിരി�ാ�� ആേലാചന
സ��ാരി�േ�ാ;  ഈ കാര��ി�  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാേ�ാ��് െവരിഫിേ�ഷ�  േപാലീസ് േ�ഷനി�  �മസമാധാന�ിന്
നിേയാഗി�െ�� േപാലീ�കാ�  തെ� നി��ഹിേ��തിനാ�  ഈ
കാര��ി�  ഉ�ാ�� കാലതാമസം വിേദശരാജ��ളിേല�� െതാഴി�
അേന�ഷകെര ബാധി�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഈ
�� പരിഹാര�ിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്?

���ത���

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�വെര സം�ാന�്
രജി��  െച�െ�� കവ��ക�, ഭവനേഭദന��, െപാ��ല�ളിെല
പിടി�പറി�ൽ,  ക�േനാ�് േക�ക�, െച�് ത�ി�്,  മണിെചയി� ത�ി�്,
മ�് ഓ�െെല� ത�ി�്എ�ിവ എ�വീതെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2015-16 വ�ഷ�ി� മാ�ം ഇവ എ�വീതം റിേ�ാ��് െച�െ��ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത േക�കളിേലാേരാ�ി�ം �തികളായി��വ�  എ�;  ഇതി�
ഓേരാ�ി�ം അറ�് െച�െ�ടാ� ബാ�ി��വ� എ�; വ��മാ�ാേമാ?
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േക�കളിേ��� അേന�ഷണം

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

(എ) അഴിമതി�െട േപരി�ം മ�് ���ത���െട േപരി�ം വിജില�സ്
േകസി�െപ�ി�� എ� മ�ിമാ� ഈ മ�ിസഭയി� ഉെ�� പറയാേമാ;

(ബി) ഇവ�െ�തിെര എെ��ാം ����െട േപരിലാണ് േക�ക�
എ��ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െ�തിെര�� േക�കളിേ��� അേന�ഷണ�ം നിയമനടപടിക�ം
ഏ� ഘ��ിലാെണ�് പറയാേമാ?

��ിക�െ�തിെര വീ�കളി�ം വിദ�ാലയ�ളി�ം നട�� അതി�മ��

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം സം�ാന�് ��ിക�,
�ായ���ിയാകാ� െപ���ിക�  എ�ിവ�െ�തിെര ൈലഗിംകേമാ
അ�ാ�േതാ ആയ അതി�മ�� എ�വീതം നട�ി�െ��് ഇനം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവി�  ��ിക�െ�തിെര വീ�കളി�ം വിദ�ാലയ�ളി�ം നട�
അതി�മ�� എ� വീതം റിേ�ാ��് െച�െ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അതി�മ���് ഇരയായതിെന�ട��് ഇ�ാലയളവി�  മരണെ��
��ിക�െട�ം,  �ായ���ിയാകാ� െപ���ിക�െട�ം എ�ം
���ത���െട ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േമ��റ� ഓേരാ ഇനം േക�കളി�ം അേന�ഷണം ���ിയായവ എ�; 1.

���ിയാ�ാ�വ എ�;  2. ��പ�ം സമ��ി�വ എ�;  സമ��ി�ാ�വ
എ�; 3. വിചാരണ ���ിയായവ എ�; 4. ശി�ി�െ�� �തികെള�; 5.

ഇനി�ം അറ�് െച�െ�ടാ�� �തികെള�;വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ��ത കാലയളവി� സം�ാന�് ��ികെള കാണാതായത് സംബ�ി�
എ� പരാതിക�  ലഭി�ി��്;  ഇതിെ� ജി� തിരി�� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഇവരി�  എ� ��ികെള ഇനി�ം കെ��ാ�  ബാ�ി�െ��്
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വ��മാ�ാേമാ; ജി� തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാ�േ�ാ��് ജീവന�ാ�െട പണി�ട�്

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

(എ) മദ�പി� എ�ാേരാപി�് െെ�വെറ േഫാ��് േപാലീസ്
ക�ഡിയിെല��തിെന�ട��് തല�ാന�് �ാ�േ�ാ��് ജീവന�ാ�
പണി�ട�ാനിടയായ സാഹചര�െ��റി�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െെ�വ�െട ര�പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;  പരിേശാധനയി�
െെ�വ�  മദ�പി�തായി �ിരീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആേരാപണം
െത�ാെണ�് േബാ��െ�� ഉടെന ഡ��ിയിലായി�� െെ�വെറ
േമാചി�ി�ാതി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) മദ�പിെ��ാേരാപി�് േഫാ��് േപാലീസ് ക�ഡിയിെല��യാെള �ാഫിക്
േ�ഷന് െെകമാറിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ി�േവ�ിയായി�� എ�്
െവളിെ���േമാ;

(ഡി) നി�ാര ���ിെ� േപരി� തല�ാന നഗരിയിെല ��കണ�ി� �ീക�ം
��ിക���െ�െട�� ജനസ�യം �രിതമ�ഭവി�ാ�  ഇടയാ�ിയതിന്
ഉ�രവാദിക� ആെര� കെ��ാ� സമ�മായ അേന�ഷണം നട�േമാ;

(ഇ) ഉ�ത േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െ� �ിമിന�  േകസ് �തിയായ മകന്
ര�െ�ടാ�  അവസരെമാ��ിെയ�് ആേരാപണം േനരി�� േപാലീസ്
േസനയിെല ഒ� വിഭാഗം �� തിരി�ാ�ം ജന�െള �രിത�ിലാ�ാ�ം
സ��ാരിെന അപമാനി�ാ�ം നട�� ഇ�രം ഹീന���ിക�െ�തിെര
ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ായ���ിയാകാ� െപ���ിക�െട പീഡനം

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

(എ) സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാന�്
�ായ���ിയാകാ� െപ���ികെള പീഡി�ി��മായി ബ�െ��് എ�
േക�ക� ഉ�ായി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ; 2011, 2012, 2013, 2014,

2015 എ�ീ വ�ഷ�ളിെല കണ�ക� �േത�കം െവളിെ���ാേമാ?
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�ീക�െ�തിെര�� അതി�മ��

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

(എ) 2014-15,  2015-16  വ�ഷ�ി�  �ീക�െ�തിെര�� അതി�മ��
എ�യാെണ�് ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ?

രാ�ീയക�ികളി�െ��വ� �തിേച��െ�� േക�ക�

301. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�വെര എ� രാ�ീയ
െകാലപാതക�� നട�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാ�െ��വ�െട രാ�ീയ ബ��ം േപ���െട�� വിശദാംശ��ം
ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഓേരാ േകസിേല�ം �തിക�  ഏത്
രാ�ീയക�ിയി�െ��വെര�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േക�കളി� സി.ബി.െഎ. അേന�ഷണ�ിന് െെകമാറിയ േക�ക�
ഏെത�ാം;

(ഡി) �തിക��േമ� �.എ.പി.എ �മ�ിയ േക�ക� ഏെത�ാം;

(ഇ) സം�ാന േപാലീസ് അേന�ഷി� ഏെത�ാം േക�കളി�  േകാടതിയി�
��പ�ം സമ��ി�;  ഏെത�ാം േക�കളി�  ഇനി�ം �തിക�  അറ�്
െച�െ�ടാ��്;

(എഫ്) ��ത കാലയളവി�  എ� രാ�ീ്യ സംഘ�ന��  നട�ി��്;  ഇതി�
വിവിധ രാ�ീ്യ ക�ികളി�െ�� എ� േപ��് വീതം പരി�് പ�ിയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ഇേത കാലയളവി� വിവിധ സമര���ം �കടന���െമതിെര േപാലീസ്
നട�ിയ ബല�േയാഗെ� �ട��് വിവിധ രാ�ീയക�ികളി�െ�� എ�
േപ��് വീതം പരി�് പ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;�കടന�ളി�ം
സമര�ളി�ം പെ���തിെന�ട��് വിവിധ രാ�ീയ പാ��ിയി�െ�� എ�
േപ�െ�തിെര വീതം ഇ�ാലയളവി� േകെസ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ൈ�ം 668/2015-� ന�� േകസ്.
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302. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം േതാ�ംപടി േപാലീസ് േ�ഷനി� ൈ�ം 668/2015-� ന�രായി
രജി�� െച� േകസിെ� F.I.R ഏത് േകാടതിയിലാണ് ഫയ� െച�െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകസിെല �തി ആരാെണ�ം, �തിെയ അറ�് െച�് �ട� നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇതിെല �തി�ാന�� ആ�െ��ി�ം ����  ജാമ�ം ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി�  ഏ� േകാടതിയി�  നി�ാണ് ����  ജാമ�ം അ�വദി�െത�്
വ��മാ�േമാ?

റമീസ്.A.P. എ� ��ിെയ അകാരണമായി േപാലീസ് മ��ി� സംഭവം

303. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബ�� മ�ല�ിെല ന�ഇ�് �ീ.  എ.  പി.  �ഹ�ദ് ബഷീറിെ� മക�
റമീസ്.A.P. (16 വയ�്) എ� ��ിെയ അകാരണമായി േപാലീസ് മ��ി�ത്
സംബ�ി�് ര�ിതാവിെ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) മ��നേമ� റമീസ്.A.P.  എ� ��ി അവശനിലയി� കിട�ിലാെണ� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ���ാരായ േപാലീ�കാെര കെ��ി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മ��ന�ിനിരയായി ചികി�യി� കഴി�� റമീസ് എ� ��ി�് ചികി�ാ
സഹായം അ�വദി�േമാ?

പര�� ഫയ� േ�ഷന് െക�ിടം

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

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല പര��  ഫയ�  േ�ഷന് െക�ിടം നി��ി��തിേല�്
പര��  േപാലീസ് േ�ഷ�  േകാ�ൗ�ി�  നി�ം  30  െസ�് �മി
ലഭ�മാ�വാ�  ബ�.  ആഭ��രമ�ി നി�േ�ശി�തി��കാരം നാളി�വെര
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാ�യാണ്;

(ബി) ��ത �മി ൈകമാ�ം െച��തിേല�് തട��� നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�
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എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;  കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി �മി എ�േ��്
ൈകമാറി ലഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�ാ�ക�െട ഫയ� ൈലസ�സ് ഫീസ്

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

(എ) �ാ�ക��് ഫയ� ൈലസ�സ് എ�േ��� �മതല ആ�േടതാണ്; അത്
നി��ാണ�ി� ��് എ�േ��താേണാ;

(ബി) ഫയ� ൈലസ�സ് ഫീസി� �റ� വ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി� ,  എ�യി�
നി�് എ�യായി �റ�െവ�ം അതിന് ഏത് തീയതി �ത�  �ാബല�ം
ഉെ��ം ആ�െട അേപ�യിേ�ലാണ് ഇ�കാരെമാ� തീ�മാനം
എ��ിരി��െത�ം വ��മാ�േമാ:

(സി) ��ത തീ�മാനം �ന:പരിേശാധി�ാ�  ആവശ�ം ഉയ��ി�േ�ാ;  ഇ�
സംബ�ി� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?

ഫയ�േ�ഷന് സ��മായ െക�ിടം

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

(എ) ആല��  ഫയ�േ�ഷന് സ��മായ െക�ിടം നി��ി��തിന്
അ�േയാജ�മായ �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആ �ലം എവിെടയാെണ�ം  ,ഏ� വ��ിെ� �ലമാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ലം ൈകമാ�ം െച� ലഭി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�െ�െത� വ��മാ�ാേമാ?

സബ്ഇ�െ��� ഡി�ി�് ആംഡ് റിസ�വ്

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

(എ) േപാലീസ് വ��ി�  സബ്ഇ�െ���  ഡി�ി�് ആംഡ് റിസ��ിെ�
അംഗീ�ത അംഗബലം 10.12.2010 തീയതി വെര എ�യായി��;
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(ബി) ടി വ��ി� സബ് ഇ�െ��� ഡി�ി�് ആംഡ് സ��ീസിെ� എ� �തിയ
ത�ികക�  10.12.2010� േശഷം ��ി�ി��്;  എ� നിയമന��  ടി
തീയതി� േശഷം നട�ിയി��്;

(സി) േപാലീസ് വ��ിെല ടി ത�ിക നി��ലാ�ി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

എ�ി� എ� �തലാണ്; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ക�ിക് െവരിഫിേ�ഷ�

308. �ീ.എ.െക.ബാല�
,, െക.�േരഷ് ���്
,, രാ� എ�ഹാം
,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  വിജില�സ് േകാടതി ഉ�ര� �കാരം എെെ�സ് വ��മ�ി
ബാ�ടമകളി� നി�് െെക�ലി വാ�ിെയ� ആേരാപണ�ി� വിജില�സ്
ക�ിക് െവരിഫിേ�ഷ� നട�ിയി�േ�ാ; എേ�ാ�;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  വിജില�സ് ഡയറ��  സ�ീകരി� നടപടിക�
െവളിെ���ാേമാ; ആ�െട േന�ത��ി� ആെര�ാം അട�ിയ സംഘമാണ്
അേന�ഷണം നട�ിയത്;  �ാഥമിക വിവര��  േകാടതിെയ അറിയി�ത്
എേ�ാ� ;

(സി) എഫ്.െഎ.ആ�. രജി��  െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം
െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) വിജില�സിെ� �ാഥമികാേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ി��
തട�വാദ��  ത�ിെ�ാ�ാേണാ ക�ിക് െവരിഫിേ�ഷന് വിജില�സ്
േകാടതി ഉ�രവി�ി��ത്; േകാടതി വിധി എ�ായി��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) എഫ്.െഎ.ആ�. രജി��  െച�ണെമ� വിജില�സ് േകാടതി ഉ�രവ്
നട�ിലാ�ാെത,  േ� െച�ാ�  െെഹേ�ാടതിെയ സ��ാ�
സമീപി�ാനിടയായ സാഹചര�ം എ�ായി��;  ഇ�ാര�ം സ��ാ�
തീ�മാനി�ത് ഏത് തല�ിലായി��; ഹ�ജിയി� േ� ലഭി�ക��ാേയാ;

(എഫ്) വിജില�സ് േകാടതി വിധി �കാരം എഫ്.െഎ.ആ�. രജി�� െച��തി�
വിജില�സ് േബാധ���മായ വീ� വ��ിയി�േ�ാ?

എൈ�സ് വ��മ�ി�് എതിെര�� അേന�ഷണം
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309. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��മ�ി�് എതിെര ���  വിജില�സ് േകാടതിയി�  വ�
ഹ�ജിയി�, വാദം േക� േകാടതി  Cr  PC  െസ��  156(3)  അ�സരി�്
156(1) �കാര�� അേന�ഷണ�ി��രവി�ത് ഏത് തീയതിയിലായി��;

(ബി) മ�ി�് ൈക�ലി ന�കിയത് സംബ�ി�� െതളി�ക�
�ഖവില�െ���െകാ�് ക�ി�് െവരിഫിേ�ഷ�  േകാടതി ഇ� ഉ�രവ്
�കാരം അേന�ഷണം ആരംഭി�ത് എ�ായി��; ആ�െട അേന�ഷണ�ി�
ആെര�ാം അട�ിയ സംഘമാണ് അേന�ഷി�ത്;

(സി) േകാടതി നി�േ�ശി� സമയപരിധി��ി� തെ�  (23.01.16)  അേന�ഷണം
നട�ി റിേ�ാ��് േകാടതി�് സമ��ി�ാതി��ത് എ�െകാ�ായി��;

(ഡി) മ�ി�് എതിെര േകെസ��ാ�  പര�ാ�മായ െതളി�ക�  വിജില�സിെ�
ഫയ�കളി� തെ� ഉ�ായി��ിരിേ�,  അേ�ഹെ� �തി േച��് ഉട�
എഫ്.ഐ.ആ�  രജി��  െച�ാതി��ത് വിജില�സ് േകാടതി�െട
വിമ�ശന���ിടയാ�ിയി�േ�ാ  ;  േകാടതി�െട വിമ�ശന��
എെ��ാമായി��;

(ഇ) വിമ�ശന��  ഉ�െ�ാ�ാ�ം േകാടതി നി�േ�ശി� അേന�ഷണം
ത�രിതഗതിയി�  നട�ാ�ം വിജില�സ് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഏത്
തീയതി�കം റിേ�ാ��് ന�കാനാണ് േകാടതി അ�ിമ നി�േ�ശം
ന�കിയിരി��ത്;

(എഫ്) േകാടതി നി�േ�ശെ��ട��് ആെരെയ�ാം �തികളാ�ി എഫ്.ഐ.ആ�
രജി��  െച�ക��ായി;  ആയതിെ� ഒ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

അേന�ഷണ റിേ�ാ��് ഏത് തീയതിയി�  േകാടതിയി�  സമ��ി�ാ�
സാധ�മാ�ം എ�് െവളിെ���ാേമാ?

വിജില�സ് അേന�ഷണം

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

(എ) �തിപ� േനതാവ് വി.എസ്.  അ�താന�െ� മക�  വി.എ.
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അ���മാറിെനതിെര വിജില�സ് നട�� വി.ഇ.4/2011/എസ്.ഡി.�ി.,
വി.ഇ.20/2011/എസ്.ഐ.�.11  എ�ീ ന�രി�� വിജില�സ്
അേന�ഷണ�ിെ� ഇ�വെര�� ���വിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) വി.എ.  അ���മാറിെനതിെര അതീവ ��തരമായ പതി��് അഴിമതി
ആേരാപണ��  ഉ�യി�െകാ�് ഇേ�ാഴെ� �ഖ�മ�ി ഉ��ചാ�ി
�തിപ� േനതാവായി��േ�ാ�  01.03.2011-�  അ�െ� �ഖ�മ�ി
വി.എസ്.  അ�താന�ന് േരഖാ�ലം പരാതി ന�കിെയ�ി�ം വിജില�സ്
അേന�ഷണ�ിന് �പാ�ശ െച�ാ�തിെന �ട��്  16.06.2011  �
ജി.ഒ.(എം.എസ്)19/2011/വി.ജി.  ന��  �കാരം ഉ��ചാ�ി �ഖ�മ�ി
ആയതി�േശഷം ഉ�രവി� വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിെ� ഇ�വെര��
��� വിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത വിജില�സ് അേന�ഷണ�ി�  പരാതി�ാരനായ �ഖ�മ�ി
ഉ��ചാ�ി�െട െമാഴി അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�� േരഖെ���ിേയാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

അ���മാറിെനതിെര�� വിജില�സ് അേന�ഷണം

311. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കയ�െഫഡ് എം.ഡി �ീ.  വി.  എ.  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?

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

312. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വി.എ.  അ���മാറിെനതിെര വിജില�സ് എ� അേന�ഷണ��
നട�ിയി��്;

(ബി) എ� േക�ക� രജി�� െച�് അേന�ഷണം നട�ി വ��; ഓേരാ േക�ം
രജി�� െച� തീയതി വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.പി.പി.  ന��ാ�െട െവളിെ���ലിെ� അടി�ാന�ി�
അ���മാറിെനതിെര അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാെയ�ം േക�് രജി��
െച�ി�േ�ാെയ�ം എ�ി� എ�ായി�� എ�ം അറിയി�േമാ:

(ഡി) ഈ േക�കളി�  അേന�ഷണം നീ� േപാ��തിെ� കാരണം
വിശദമാ�േമാ?

ബാ� േകാഴ

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

(എ) �ന് ധന മ�ി ഒ�ാം �തിയായി�� ബാ� േകാഴ േകസി�, വിജില�സ്
റിേ�ാ��് ത�ികള�െകാ�്,  തി�വന��രം വിജില�സ് െ�ഷ��
േകാടതി നി�േ�ശി�ത് �കാര�� �ട� നടപടി അേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏത്
ഘ��ിലാണ്;

(ബി) അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി ഇതിനകം ആരി�  നിെ��ാം െതളി�ക�
േശഖരി�ക��ായി;  പണം ൈകമാറിയവെര�ം
ആേരാപി�െ��യാളിെ��ം ആ ദിവസെ�,  െടലിേഫാ� സേ�ശ��ം  ,

ടവ� െലാേ�ഷ�ക�ം മ�ം സംബ�ി�് അേന�ഷി�ക��ാേയാ?

ബാ� േകാഴ - വിജില�സ് അേന�ഷണം

314. �ീ.എം.എ.േബബി
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീ.എം.ച��
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ� േകാഴ�മായി ബ�െ�� വിജില�സ് അേന�ഷണ��െട നിജ�ിതി
െവളിെ���ാേമാ;��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ാം
ആേരാപണ��ം െവളിെ����ക�ം പരാതിക�ം സംബ�ി�ാണ്
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വിജില�സ് അേന�ഷണ���് ഉ�രവി�ിരി��ത്;

(ബി) ���, തി�വന��രം,  വിജില�സ് േകാടതികളി�  നി�� ഏെത�ാം
ഉ�ര�കെള �ട��് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;  �ട��
വ�� നടപടിക� എെ��ാം;

(സി) ആ�െ��ാം എതിരായി�� ഏെത�ാം പരാതികളി� വിജില�സ് ഇതിനകം
ആെരെയ�ാം �തികളാ�ി; എ� എഫ്. ഐ. ആ�. രജി�� െച�ി��്;

(ഡി) ആേരാപിതരായി�� ആ�െ��ാമാണ് ഔേദ�ാഗിക �ാന�നി�് ഒ�വി�
രാജിെവേ��ി വ�ി��ത്; അവേശഷി�� ആേരാപിത� ആെര�ാമാണ്;

(ഇ) വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിെല വീ�ക�  ��ി�ാണി�െകാ�് എെത�ാം
േകാടതികളി� നി�് എെ��ാം നിലയി�� വിമ�ശന�� ഉ�ായി��്;
അേന�ഷണ�ിെല വീ�ക�ം നിയമവി�� നടപടിക�ം ��ി�ാ�ി
വിജില�സ് േകാടതികളി�ം ൈഹേ�ാടതിയി�ം ഫയ� െച�െ�� ഹ�ജിക�
എ�; ഏെതാെ�;

(എഫ്) ഏെത�ാം േകാടതി ഉ�ര�ക�െ�തിെര സ��ാ�  ൈഹേ�ാടതിയി�
ഹ�ജി ന�കി; േ� ലഭി��തി�േവ�ി േകാടതിയി� ആവശ�െ��ത് ഏത്
േകസി� വ��മാ�േമാ;

(ജി) അഴിമതി നട�ിയതായി െതളിവ് സഹിതം ആേരാപി�െ��വ�െ�തിരായി
ഹ�ജി ന�േക�ിയി�� വിജില��ം സ��ാ�ം �തിക����ലമായി
േകാടതികെള സമീപി�ി�േ�ാ ;എ�ി� ഉചിതമായ നടപടികളായി��േവാ?

ബാ� േകാഴേ�സ്

315. �ീ.സി.ദിവാകര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�  േകാഴേ�സിെ� അേന�ഷണം ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക�മായി ബ�െ��് േ�ാസിക�ഷ�  നടപടിക�മായി
�േ�ാ�േപാകാ�  കഴിയാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ;

(സി) േക�് അവസാനി�ി�ണെമ�ാവശ�െ��് വിജില�സ് േകാടതിയി�
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റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത േക�മായി ബ�െ��് വിജില�സ് എ� റിേ�ാ��ക� േകാടതിയി�
സമ��ി�;  ആദ�ം സമ��ി� വ�താറിേ�ാ��ം,  അ�ിമ റിേ�ാ��ം
വി��മാെണ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ൈവ���ം
ഉ�ാകാ� ഇടയായ സാഹചര��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

�� ധനമ�ിെ�തിരായ വിജില�സ് അേന�ഷണം

316. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, ബി.സത��
,, സി.െക സദാശിവ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  ധനമ�ി �തിയായി�� ബാ�  േകാഴേ�സി�  തി�വന��രം
വിജില�സ് െ�ഷ��  േകാടതി �നരേന�ഷണം നട�വാ�
ഉ�രവി�ി��േവാ;

(ബി) ഈ േകസിെ� ആദ� വിജില�സ് റിേ�ാ��് േകാടതി അംഗീകരി�ാതി��ത്
എെ��ാം കാരണ��  െകാ�ായി��;  വിധി�െട അടി�ാന�ി�
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിജില�സ് േകാടതി�െട ഉ�രവിെ�യടി�ാന�ി�  എ�ാണ്
�നരേന�ഷണം ആരംഭി�ത്;  ആ�െട േന�ത��ി�  ആെര�ാം
അട��താണ് അേന�ഷണ സംഘം;

(ഡി) �നരേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി ആരി� നിെ��ാം െമാഴി എ��ി��്;

(ഇ) �നരേന�ഷണ റിേ�ാ��് േകാടതിയി�  സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഇേത �ട���
േകാടതി നി�േ�ശം എ�ായി��?

പീ�ി വന ഗേവഷണ ഡയറ��െട നിയമനം

317. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പീ�ി വന ഗേവഷണ ഡയറ��െട നിയമന�മായി ബ�െ�� േകസി� ��
�ഖ�മ�ി വി.എസ്.  അ�താന�ന് എതിെര വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിന്
ഉ�രവി�ി�േ�ാ;

(ബി) വി.എസ്.  അ�താന�െനതിെര�� എെ��ാം ആേരാപണ�ളാണ്
അേന�ഷി�ാ� ഉ�രവി�ി��ത്;

(സി) ആെരെയ�ാമാണ് ഈ േകസി� ���ാരായി കെ��ിയി��ത്;

(ഡി) ഈ േകസി� എെ��ാം �ട� നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ാ�േ�ശി��ത്;

(ഇ) ഈ േക�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം �മേ��ക�  വിജില�സ്
കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

സി�ി േകാ��േറഷ� ഓഫീസ് - വിജില�സ് െറ�ഡ്

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

(എ) തല�ാന സി�ി േകാ��േറഷ�  ഓഫീസി�  കഴി�
അ�വ�ഷ�ാല�ിനിടയി� എ� വിജില�സ് െറ��ക� നട�ി;

(ബി) ഈ െറ��കളി�  െമാ�ം ഏെതാെ� റാ�ി�� എ� ഉേദ�ാഗ��
പെ���;

(സി) ഈ െറ��കളി� ഓേരാ�ി�ം കെ��ിയ �മേ��ക�, അതി� ഉ�െ��
േകാ��േറഷ� ഉേദ�ാഗ�� എ�ിവ�െട വിവരം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഓേരാ െറ�ഡി�ം കെ��ിയ �മേ��കെള�ട��് എ� േക�ക�
രജി�� െച�ി��്; എ� േപെര സെ��് െച�ാ� ശിപാ�ശ െച�ി��്;
രജി�� െച� േക�ക�െട ഇേ�ാഴെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാണ്
വിശദമാ�േമാ?

വാണിജ� നി�തി, ആ�.ടി.ഒ., എൈ�സ് െച�് േപാ�കളിെല വിജില�സ് െറ�ഡ്

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

(എ) വാണിജ� നി�തി,  ആ�.ടി.ഒ.,  എൈ�സ് െച�് േപാ�കളി�, ഈ
സ��ാറിെ� കാല�് വിജില�സ് എ� തവണ െറ�ഡ്
നട�ക��ായി��്;

(ബി) െറ��കളി� �മേ��ക���രവാദികളായി ഏെത�ാം ത�ികയി�െ��
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എ� േപെരയാണ് കെ��ിയത്;

(സി) ഇതിെ� േപരി� സ��ീസി� നി�ം സെ��് െച�െ��വ� എ�  ;  എ�
േപെര സ��ീസി�  തിരിെ���ി��്;  സെ��ഷ�  അവസാനി�ി�്
തിരിെക േനരെ� േജാലി െച�ി�� �ല�് തെ� നിേയാഗി�െ��വ�
ആെരാെ�;  െച�് േപാ�ി�  നി�് കണ�ി�െ�ടാ� എ� �പ
െറ�ഡി� കെ��ക��ായി?

അ��� മാറിെനതിരായ വിജില�സ് അേന�ഷണം

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

(എ) �തിപ� േനതാവ്  V.S.  അ�താന�െ� മക�  V.A.  അ���മാറിെ�
കഴി� അ�് വ�ഷെ� വിേദശ യാ�ക�െട വിശദാംശ��ം,  സ��്
സംബ�ി� ആേരാപണ�ം സംബ�ി�് വിജില�സ് നട��
അേന�ഷണ�ിെ� ഇ�വെര�� ��� വിവരം വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം േഗാ�ഫ് �ബി�ം, േകാഴിേ�ാട് േകാേ�ാേപാളി�� �ബി�ം
അംഗത���  V.A.  അ���മാറിെ� സാ��ിക േ�ാത�് സംബ�ി�
ആേരാപണെ� �റി�് വിജില�സ് നട�� അേന�ഷണ�ിെ�
ഇ�വെര�� ��� വിവരം വ��മാ�േമാ;

(സി) െചറി എ��ൈ�സസ് എ� �ാപന�മായി  V.A.അ���മാറിെ�
ബിസിന�് ബ���  സംബ�ി� ആേരാപണെ� �റി�് വിജില�സ്
നട�� അേന�ഷണ�ിെ� ഇ�വെര�� ��� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) V.A.  അ���മാ�, ദീ�ി �േസന�  എ�ിവ�  ച��് നിലം നിക�വാ�
ഒ�ാശ െച�ാെമ�് പറ�് പണം വാ�ി ചതി�ത് സംബ�ി�്
സേ�ാഷ് മാധവ�  �ജ�ര ജയി�  ���് �േഖന �ഖ�മ�ി ഉ��
ചാ�ി�് സമ��ി� പരാതിയി�  േമ�  വിജില�സ് അേന�ഷണം
നട��തിന്  20.9.2011-�  7967/ഇ3/2011/വിജി ന��  സ��ാ�
ഉ�രവ് �കാരം വിജില�സ് നട�� അേന�ഷണ�ിെ� ഇ�വെര��
��� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?
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പാ�� �ളാ�് �മി ത�ി�്

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

(എ) പാ��  �ളാ�് �മി ത�ി�് സംബ�ി�് വിജില�സ് അധി�ത�
േലാകാ���് ഏെത�ാം തീയതികളിലായി എ� റിേ�ാ��ക�
ന�ക��ായി��്;

(ബി) വിജില�സ് റിേ�ാ��ക�െട ഓേരാ പക��് സഭ�െട േമശ�റ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ക�  �ഖ�മ�ി�െട പരിഗണന�് എേ�ാെഴ�ി�ം
സമ��ി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ഖ�മ�ിെയ സംബ�ി� ��ത റിേ�ാ��കളിെല പരാമ�ശ��
എ��ാമായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈട�ാനിയം അഴിമതി േകസ്

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

(എ) ൈട�ാനിയം അഴിമതി േകസി�  ൈഹേ�ാടതി ന�ിയി�� േ�
പി�വലി�െ�� സാഹചര��ി�, വിജില�സ് അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിേ��,
േകസ് രജി��  െച�് അേന�ഷണം നട�ാ�  28.8.14-�  എ�ക�യറി
ക�ീഷ�  ആ�് െ�ഷ��  ജ�ജ് �റെ��വി� ഉ�രവ് നട�ി�
വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ആേരാപിതരായവെര �തിയാ�ി, േകസ് രജി�� െച��തിന് തട���
നിലനി��േ�ാ;

(സി) ആേരാപിതരായി�� എ�ാവെര�ം �തിേച��് േകസ് രജി�� െചേ��
�മതല ആ��ാണ്; �മതല നിയമാ��തം പാലി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എെ��ാം പരാതികളാണ് അേന�ഷണ വിേധയമാ�ിയി��ത്;
പരാതികളി� ആേരാപിത� ആെരാെ�യായി��; നിലവി� രജി�� െച�
എഫ്.ഐ.ആറി� �തിക� ആെരാെ�യാണ്; എഫ്.ഐ.ആ�.െ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ?
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വിജില�സ് അന�ഷണം

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

(എ) കയ�െഫഡ് മാേനജിംഗ് ഡയറ��  ആയിരിെ� �ീ.  വി.എ.  അ��
�മാറിെനതിെര ഉയ�� അഴിമതി ആേരാപണം സംബ�ി�� വിജില�സ്
അേന�ഷണ�ിെ��ം  ;  ഐ.  എ�്  .  ആർ.  ഡി അഡീഷണ� ഡയറ��
ആ�� നിയമന�ിന് േയാഗ�തയി�ാ� �ീ വി.എ.  അ���മാറിെന
നിയമി�തായ ആേരാപണം സംബ�ി� വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിെ��ം
ഇ�വെര�� ��� വിവരം െവളിെ���േമാ;

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

(സി) �ീ.  വി.എ.  അ��  �മാറിെനതിെര�� വിജില�സ്
അേന�ഷണേ�ാട�ബ�ി�് ഇേ�ഹെ� എ� �ാവശ�ം അേന�ഷണ
ഉേദ�ാഗ��  േചാദ�ം െച�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

വിജില�സ് േക�ക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഇ�വെര സം�ാന
സ��ാ� വിജില�സിന് വി� േക�ക� എ�;  േകാടതിക� വിജില�സിന്
വി� േക�ക� എ�; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  പി�വലി��തിന് ഗവ�െമ�് ഉ�രവ് ന�കിയ
വിജില�സ് േക�ക� എ�; അവ ഏെത�ാം; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� വിജില�സി� തീ��ാ�ാ� എ� േക�ക� ഉ�്; ഇവയി� എ�
വ�ഷം വെര പഴ�ം െച�വ��്; വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) ഇ�ാലയളവി� േടാ��ീ ന�� വഴി വിജില�സിന് ലഭി� പരാതിക� എ�;

വ��മാ�ാേമാ; ഇവയി� �ടരേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവി� േക�ക� എ�;

അവ ഏെത�ാം; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഇ�വെര��
കാലയളവി�  എ� േക�ക�  സി.ബി.ഐ.  അേന�ഷണ�ിന്
ൈകമാറിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; അവ ഏെത�ാം; വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഇവയി�  സി.ബി.ഐ.  അേന�ഷണ�ിന് വി�ാപനം �റെ��വി�
േക�ക�  ഏെത�ാം;  വി�ാപനം �റെ��വി�ാ�വ ഏെത�ാം;
വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ഈ സ��ാരിെല ഏെത�ാം മ�ിമാ�െ�തിെര ഏെത�ാം തര�ി��
അേന�ഷണമാണ് നിലവി� നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ സ��ാ�
ഇ�വെര സം�ാനെ� എ� േക�ക�  പി�വലി��തിന്
േ�ാസിക�ഷ�  ഉ�രവ് ന�കിയി��്;  ഇ�കാരം പി�വലി�െ��
േക�ക� ഏെത�ാം; ഇവ ഏെത�ാം െസ��സ് ഉ�െ���ിയി��വ�ം
ഏെത�ാം േകാടതിയി� ഉ�വ�ം ആയി��; വ��മാ�ാേമാ?

വിജില�സ് ഡയറ��െട േസവനകാലം

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വിജില�സ് ഡയറ�റായി
ആെരെയ�ാമാണ് നിയമി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഓേരാ���േട�ം േസവനകാലം െവളിെ���ാേമാ?

ഹാ��ിെല വിജില�സ് അേന�ഷണം

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

(എ) ഹാ��ി�  നിലവി�  ആ�െടെയ�ാം േപരി�  വിജില�സ് അേന�ഷണം
നിലവി��്: വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ഗവ�െമ�് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�ളള വിജില�സ് അേന�ഷണം
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327. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം സം�ാന�് ഗവ�െമ�്
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ� വിജില�സ് അേന�ഷണ�� നട�ി��്; എ�
േക�കളി� അേന�ഷണം ���ിയായി; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ അേന�ഷണ�ളി� ���ാെര�് കെ��ിയ ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാം;
ഇവരി� ആ�െ��ാെമതിെര നടപടിക� സ�ീകരി�; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േശഷി��വ�െ�തിെര നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ കാലയളവി� അഴിമതി, ൈക�ലി, വിവിധ തരം ത�ി�ക�, ഓ�േറഷ�
�േബര �ട�ിയവ�മായി ബ�െ�� േക�കളി�  �തികളായി��
ഗവ�െമ�് ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇതി�  എ� ജീവന�ാ�െട േപരി�  നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;  വ��്
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഇ�രം േക�ക�മായി ബ�െ��് ��  സ��ാ�  ശി�ണ നടപടി
സ�ീകരി� ഏെത�ാം ജീവന�ാെര ഈ സ��ാ�  ശി�ണ നടപടികളി�
നി�ം ഒഴിവാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) സം�ാനെ� ഏെത�ാം വ��കളി�  വിജില�സ് വിഭാഗം
�പീകരി�ി��്;  ഈ വ��കളിെല�ാം വിജില�സിെ� �വ��നം
കാര��മമായി നട��േ�ാ;  വ��മാ�ാേമാ;  നിലവി�  വിജില�സ്
വിഭാഗം �പീകരി�ി�ി�ാ� വ��കളി�  വിജില�സ് വിഭാഗം
�പീകരി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ാവ��� ൈട�ാനിയം ക�നിയിെല അഴിമതി സംബ�ി� വിജില�സ്
അേന�ഷണം

328. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, വി.ശിവ���ി
,, ബി.സത��
,, പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ �ാവ���  ൈട�ാനിയം ക�നിയി�
മലിനീകരണ നിയ�ണ �ാ�് �ാപി�ാ� 258  േകാടി �പ�െട കരാ�
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ന�കിയതിെല അഴിമതി ആേരാപണെ� �റി�് വിജില�സ് അേന�ഷണം
നട�ാ�� വിജില�സ് േകാടതി�െട ഉ�രവ് താ��ാലികമായി
തട�െകാ�� ബ�.ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് പി�വലി�ി�േ�ാ;  ഇേത
�ട��് വിജില�സ് സ�ീകരി� �ട�  നടപടിക�  വിശദമാ�ാേമാ;

ൈഹേ�ാടതി�െട വിധി ��ാവം എ�ായി��;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി� തി�വന��രെ� വിജില�സ് �േത�ക േകാടതി ഏ��ം
ഒ�വി�  �റെ��വി� വിധി ��ാവം എ�ായി��  ?

വിശദമാ�ാേമാ;വിജില�സ് സമ��ി�ി�� �ാഥമിക അേന�ഷണ റിേ�ാ��്
വിജില�സ് േകാടതി ത�ിയതിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ ;

(സി) വിജില�സ് അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിേ��  േകസ് രജി��  െച� �ട�
അേന�ഷണം നട�ാ�� 28 /8/ 2014 -െല എ�ക�യറി ക�ീഷണ� ആ�്
െ�ഷ��  ജ�ജി�െട  (തി�വന��രം)  ഉ�രവ് നട�ാ��ത്
തടയണെമ�ാവശ�െ��െകാ�് ൈഹേ�ാടതിയി�  ഹ�ജി ന�കിയ
ആളിന് അ��ലമായി അഡ�േ��് ജനറ�  നിലപാട് സ�ീകരി�തായ
ആേ�പം ��യി���ി�േ�ാ;

(ഡി) ൈഹേ�ാടതി വിധിയി�  േ� നീ�ിയ സാഹചര��ി�  �ട�
അേന�ഷണ�ിന് ആ�െട േന�ത��ി�  ആെര�ാം അട�ിയ
സംഘെ�യാണ് വിജില�സ് നിേയാഗി�ി��ത്? എഫ്.ഐ.ആ�. രജി��
െച� അേന�ഷണം ആരംഭി�ി�േ�ാ?

ൈട�ാനിയംഅഴിമതി

329. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.സാ� േപാ�
,, വി.െച�ാമരാ��
,, വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാവ���  ൈട�ാനിയം ക�നിയി�  256  േകാടി �പ�െട മലിനീകരണ
നിവാരണ പ�തി നട�ാ��തിെല,  �ഖ�മ�ി
ഉ�െ�െട��വ�െ�തിരാ�� അഴിമതി ആേരാപണം സംബ�ി�
വിജില�സ് അേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) സി.എം.പി.  ന��  802/2011  എ� േകസി�  തി�വന��രം എ�ക�യറി
ക�ീഷ�  ആ�് െ�ഷ��  ജ�ജ്  28.08.14-� �റെ��വി� വിധിയി�
�തിക�െ�തിെര എഫ്.ഐ.ആ�. രജി��  െച�് അേന�ഷണം
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നട�ണെമ�് ഉ�ര��ായി��േവാ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് നട�ാ��ത് തട�െകാ�� ൈഹേ�ാടതി�െട
താ�കാലിക ഉ�രവ് പി�ീട് പി�വലി�ക�ം,  ഇതിനാധാരമായ ഹ�ജി
ത�ക�ം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� എേ�ാ�;

(ഡി) ആയതിെ� അടി�ാന�ി�  �തിക�െ�തിെര േകസ് രജി��
െച�ക��ാേയാ; ഇെ��ി� കാരണം െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ആേരാപണ�മായി ബ�െ��് ആ�െടെയ�ാം പരാതികളായി��
അേന�ഷണ വിേധയമാ�ിയി��ായി��ത്;  പരാതികളി�
ആേരാപണവിേധയരായി��വ�  ആെരാെ�യായി�� വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

ജയി� ��ിക��് അന�ഹമായ സൗകര���

330. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജയി�  ��ികളി�  ഒ� വിഭാഗ�ിന് അന�ഹ�ം അന�ായ�മായ
സൗകര���ം േസവന��ം ലഭ�മാ��താ�� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ര�ി�� �വണതക�  ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ജി�ാ ജയിലിന് െക�ിടം

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ജി�ാ ജയിലിന് െക�ിടം നി��ി��തിന്
െപരിയയിെല �ാേ�ഷ�  േകാ��േറഷെ� �ലം ഏെ����തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  നടപടിക�  ഏ�വെരയായിെയ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ലം വി� ന���തിന് �ാേ�ഷ�  േകാ��േറഷന് �ാേയാഗിക
��ി��ക�െ��ി�  ഏെ���� �ല�ി� പകരം ചീേമനി �റ�
ജയിലി� നി�ം �മി വി� ന���ത് പരിഗണി�േമാ;

(സി) �ലം ഏെ����തിന് സ��ാ� തല�ി� ഇടെപട� നട�ി നി��ാണ
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�വ��ന�� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ജി�ാ ജയിലിെ� നി��ാണ �വ��ന��  �ദഗതിയി�  നട�വാ�
�േത�ക ഉേദ�ാഗ�െന �മതലെ����ത് പരിഗണയി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത നി��ാണ �വ��ന��  എ�് ആരംഭി�ാനാ�െമ�്
അറിയി�േമാ?

വനം വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

332. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം ഇ��ി നിേയാജക മ�ല�ി� വനം
വ��് �േഖന നട�ിലാ�ിയ വികസന പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി ഓേരാ വ�ഷ�ം ബ�ജ�ി�  വകയി��ിയ �ക
എ�െയ�ം െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തികളി�  ഇനി�ം ���ിയാ�ാ�� പ�തിക�
ഏെത�ാെമ�ം ആയതി� വകയി��ിയി�� �ക എ�െയ�ം
വ��മാ�േമാ?

വനം വ��ിെല ഫീ�ഡ് വിഭാഗം ജീവന�ാ�

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

(എ) സം�ാന വനം വ��ിെല ഫീ�ഡ് വിഭാഗം ജീവന�ാ��് ശ�ള
പരി�രണ റിേ�ാ��ി� അവഗണന േനരി� എ� ജീവന�ാ�െട �തിേഷധം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ��് സമാന വ��കളിെല സമാന ത�ികകളി� േജാലി
െച�� ജീവന�ാെര അേപ�ി�് �റ� ശ�ള െ�യിലാണ്
ലഭി�ി��െത� പരാതിയി�  എ� പരിഹാരമാണ് സ��ാ�
നി�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ശ�ള പരി�രണ റിേ�ാ��ിെല അപാകതക�  പരിഹരി��തിന് എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ� േപാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വന�ജീവിക�  ഉ�െ�െട��വ�െട ഭീഷണിയി�  24  മണി��ം േജാലി
െച�ാ� നിേയാഗി�െ�� വനം വ��ിെല ഫീ�ഡ് വിഭാഗം ജീവന�ാ��്
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സമാനവ��ിെല സമാന ത�ികകളി�  േജാലി െച�� ജീവന�ാ�മായി
ശ�ള�ല�ത ഉറ�വ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വനം കേ��ം ഒഴി�ി��

334. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം കേ��ം ഒഴി�ി�ണെമ�് വനം വ��ിേനാട്  2015 -� ൈഹേ�ാടതി
ആവശ�െ��ത് എ�ാണ്;

(ബി) വനം വ��് നട�ിയ കണെ����സരി�് എ� ഏ��  വന�മി
കേ�റിെയ�ാണ് േകാടതി�് റിേ�ാ��് ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈകേ���ിെ� ഡിവിഷ� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ�സരി�് കേ���മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�
നടപടിക�  വിശദീകരി�ാേമാ;  ��ത നടപടിക�മായി ബ�െ��് വ��്
ഇറ�ിയ ഉ�ര�ക�െട�ം സ��ല�ക�െട�ം പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വനാവകാശ നിയമം

335. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനാവകാശ നിയമം നട�ാ��തിന് േക� സ��ാ�  സമയപരിധി
നി�യി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�് വെര;  സമയപരിധി കഴി� എ�ി�
കാലതാമസ�ി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� ഗവ�െമ�ിെ� കാല�ം ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന്
േശഷ�ം വനാവകാശ നിയമ�കാരം വ��ിഗത അവകാശ�ിന് എ�
അേപ�കളാണ് ലഭി�ത്; ഇതി� എ� അേപ�ക� �ാമസഭ, ഡിവിഷ�,
ജി�ാ സമിതിക�  പാ�ാ�ി;  ഇതി�  എ� അേപ�ക��് ൈ��ി�ക�
ന�കി; ഇതി� എ� അേപ�ക��് പ�യം ന�കി; വ�ഷം, ജി� തിരി��
വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) കഴി� ഗവ�െമ�ിെ� കാല�ം ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന്
േശഷ�ം വനാവകാശ നിയമ�കാരം സാ�ഹ�ാവശ����ം,  ഊ�ക�െട
വികസന ആവശ����ം േവ�ി എ� അേപ�ക� ലഭി�;  ഇതി� എ�
അേപ�ക�  �ാമസഭ,  ഡിവിഷ�, ജി�ാ സമിതിക�  പാ�ാ�ി;  ഇതി�
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എ� അേപ�ക��് ൈ��ി�ക� ന�കി;  ഇതി� എ� അേപ�ക��്
പ�യം ന�കി; വ�ഷം, ജി� തിരി�� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) 2011  �ണിന് േശഷം വനാവകാശ നിയമ�കാരം ആദിവാസിക��് �മി
ന���തിനായി �സ�േ� നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� ഏ��  �മി
സ�േ� നട�ി; ഇതി� എ� ഏ�� �മി എ� േപ��് വിതരണം െച�; ജി�
തിരി�� കണ�് വിശദമാ�േമാ?

സ�ീവനി ഔഷധ സസ� േതാ�ം

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

(എ) വനം വ��ിെ� അധിനതയി�� സ�ീവനി വനം എ� ഔഷധ സസ�
േതാ��ിെ� പരിപാലന�ിന് എെ�ാെ� ഫ�കളാണ്
വിനിേയാഗി��െത�ം എ�് പരിപാലന �വ��ന�ളാണ്
നട�ിലാ��െത�ം വ��മാ�േമാ;  ടി ഔഷധ സസ�േതാ�ം ഇേ�ാ�
നാശ�ിെ� വ�ിലാെണ� വ�ത സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

ഇത് സംര�ി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  ��ത�  സസ���
വ�പിടി�ി��തി�ം അത് സംര�ി��തി�ം േ�ാജ�് ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഔഷധ സസ�േതാ��ിന് ബജ�ി� �േത�ക ഫ�് നീ�ി െവ�ി�ി�
എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആ��േവദ വിദ�ാ��ിക��ം ഗേവഷക��ം ��ത േക�ം ഒ� ��ധാന
ഗേവഷണ േക�മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െറയി�് േഫാറ�് ഓഫീസ� ത�ികകളിെല ��� ന�മററി നിയമനം

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

(എ) വനം വ��ി�  നിലവി�  െ�യിനിംഗിന് അയ�െ�� െറയി�് േഫാറ�്
ഓഫീസ�മാ� എ�െയ�ം ഇവ�െട െ�യിനിംഗ് എ� ���ിയാ�െമ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) െ�യിനിംഗിന് അയ�െ�� െറയി�് േഫാറ�് ഓഫീസ�മാ��് പകരം
താ��ാലികമായി ഉേദ�ാഗ�യ�ം ന�കി ��ത ത�ികയിെല ഒഴി�ക�
നിക�ിയി�േ�ാ എ�ംഎ�ി� എ� ത�ികകളിലാണ് ��ത രീതിയി�
താ��ാലികമായി നിയമനം നട�ിയി��െത�ം വ��മാ�േമാ;
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(സി) േഫാറ�് െറയി�കളി�  ഇേ�ാ�  െറയി�് േഫാറ�് ഓഫീസ�മാ�െട
ത�ികകളി� െ�യിനിംഗിന് അയ�െ��വ�െട ഉ�െ�െട എ� ഒഴി�ക�
നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വനം വ��ിെല െറയി�് േഫാറ�് ഓഫീസ� ത�ികകളി� എ� ���
ന�മററി ത�ികക� ��ി�് നിയമനം നട�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ക��� നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ വികസന പ�തിക�

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ക��� നിേയാജക മ�ല�ി� വനം വ��
�േഖന നട�ിലാ�ിയ വികസന പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��ായി ഓേരാ വ�ഷ�ം ബ�ജ�ി� വകയി��ിയ �ക
എ�െയ�ം െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തികളി�  ഇനി�ം ���ിയാ�ാ�� പ�തിക�
ഏെത�ാെമ�ം ആയതി� വകയി��ിയി�� �ക എ�െയ�ം
അറിയി�േമാ?

ഇ��ിയിെല വന�മി �ടിേയ� �മീകരണ ച���

339. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ിയി�  10  െച��  �േദശെ� �മി  1993  -െല വന�മി �ടിേയ�
�മീകരണ ച���  അ�സരി�ാേണാ വിതരണം െച��െത�ം എ�ി�
ഇതിന് േക�ാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക�ാ�മതി ലഭി�ത്  1997  ജ�വരി ഒ�ിന് ��� ൈകേ��ം
�മീകരി��തിന് േവ�ിയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡാമിന് േവ�ി ഏെ��� വന�മിയി� 1997 -ന് ��്  കേ��ം നട�ി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജാനകി�ാട് ഇേ�ാ �റിസം പ�തി
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340. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജാനകി�ാട് ഇേ�ാ �റിസം പ�തി�െട �വ��നം കാര��മമ� എ�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത പ�തി കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത് വിശദമാ�ാേമാ?

ആനേവ�

341. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര ആനേവ�
നട�ിയതിന് വനം വ��് എ� േക�ക�  എ��ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  എ� ആനകെള ആനേവ� സംഘം സം�ാന�്
നി�ം േവ�യാടി െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആനേവ� വ�ാപകമാ�� സാഹചര�ം ച�� െച��തിനായി ദ�ിേണ���
മ�ിമാ�െട സേ�ളനം േകാവള�് നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േയാഗം ഇത് സംബ�ി�് എെ��ാം ഭാവി പ�തിക��ാണ് �പം
െകാ��ി��ത്;  ഇതി�  ഏെത�ാം പ�തിക�  ഇ�വെര
നട�ിലാ�ിയി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത േയാഗ�ിനായി എ� �ക സ��ാരിന് െചല� വ�ി��്;  ഇത്
സംബ�ി�് ഇനം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ആനേവ�േ�സിെ� നിലവിെല അേന�ഷണ �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

��ത േക�ക�  ഇേ�ാ�  ഏത് ഏജ�സിയാണ് അേന�ഷി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

��ിര േകരളം പ�തി

342. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, െക.�രളീധര�
,, ടി.എ�. �താപ�
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,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി സംര�ണ�ിന് ��ിര േകരളം പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ;

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

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

അനാവശ� ശ�ശല�ം �ല�� പാരി�ിതിക ആേരാഗ� ����

343. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, സി.മ��ി
,, പി.ഉൈബ��
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനാവശ� ശ�ശല�ം ഉയ��� പാരി�ിതിക ആേരാഗ� ���െള�റി�്
പരി�ിതി വ��് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  സം�ാന�്
ഒഴിവാ�ാ�� ശ�ശല��� ഏെതാെ�യാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത ശ�ശല���  ഒഴിവാ�� കാര��ി�  പരി�ിതി വ��ിെ�
പ�ാളി�ം വിശദമാ�േമാ ;

(സി) വി.ഐ.പി.  വാഹന�ളി�  നി��െ�ട�� ശ�ശല�ം നിയ�ി��
കാര��ി�  മ� സം�ാന��  സ�ീകരി�� നടപടികെള�റി��ടി
പരിേശാധി�് ഇ�ാര��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

പ�ാളി� പരി�ിതി പരിപാലന പ�തി

344. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, എ.പി.അ����ി
,, ഐ.സി.ബാല���
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� പരി�ിതി പരിപാലന പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ;
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(ബി) ആയതിെ� ഉേ�ശ�ല���ൾ എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

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

ജലസ��േകരളം പ�തി

345. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, എ.പി.അ����ി
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി സംര�ണ�ിന് ജലസ��േകരളം പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ��ാം;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

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

ക�രിരംഗ� റിേ�ാ��്

346. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിമഘ��ിെ� സംര�ണ�ിനായി ത�ാറാ�ിയ ക�രിരംഗ�
റിേ�ാ��് നട�ാ��� സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാ�  ഇേതവെര
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പരി�ിതി േലാല േമഖല എ�് റിേ�ാ��ി�  േരഖെ���െ�� ജനവാസ
േക��െള ഇതി�  നി�ം ഒഴിവാ��തി�ം,  ക�ഷക�െട �മി�ം,
�ഷിക�ം,  വീ��െ�െട�� സ�ാദ���ം സംര�ി��തി�ം,  സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�;

(സി) േക� വനം-പരി�ിതി മ�ാലയം ഈ റിേ�ാ��് നട�ാ��തിന്
സമയപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഡി) �ടിേയ� േമഖലകളി� 60 വ�ഷ�ിേലെറയായി പ�യം േപാ�ം ലഭി�ി�ി�ാ�
�മിയി�  ജീവി�വ�� ക�ഷക��് ത��െട ൈകവശ�മിയി�  നി�ം
എ�ാ�േപ�ി� ഇറ�ിേപാേക� �ിതി,  റിേ�ാ��് നട�ാ���വഴി
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ഉ�ാകാ�� സാധ�തയിേ�;  ഇതിന് എ�് പരിഹാരമാണ് സ��ാരിെ�
��പി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) റാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെതാെ� വിേ��കളിെല എ� ഏ��
�മിയാണ്  ESA പരിധിയി� ഉ�െ���ിയി��ത്  ;  ഇതി� വന�മി എ�;

ജന�� താമസി�വ�� �മി എ� ?

കായിക േമഖല�െട വള��

347. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം കായിക
േമഖല�െട വള���് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിയി��ത്  ;

എ� �ക വീതം െചലവഴി�; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈസ�ി� െവേലാ�ാമിെ� �വ��ന�� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ് ;
വ��മാ�േമാ?

േദശീയ െഗയിംസിന് ഉപേയാഗി� ഉപകരണ���് െപാ� ഉപേയാഗ സൗകര�ം
ഏ�െ����

348. �ീ.പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷം േദശീയ െഗയിംസ് നട� േവദികളി� ഇേ�ാൾ പരിശീലനം
നട�േ�ാ; എ�ി� ജി� തിരി�ളള വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) കഴി� േദശീയ െഗയിംസിന് ഉപേയാഗി� ഉപകരണ��ം േകാ��ക�ം,
ഇ�േഡാ� േ�ഡിയ��ം സ�ഹ�ിെല ഒ� വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ��െടേയാ
അവ��് േവ�െ��വ�േ�ാ മാ�മായി ഉപേയാഗി�ാ�  ത�വിധ�ി�
മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) അവ�് െപാ� ഉപേയാഗ സൗകര�ം ഏ�െ����തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ഉടമ�തയി�� തിേയ��ക�െട നവീകരണം
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349. �ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഉടമ�തയി�� തിേയ��ക�  നവീകരി�ാ�  പ�തി
�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���ൾ എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

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

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല ഇലേ�ാണിക് ഡാ�ാ േ�ാസസിംഗ് െസ�റിെല
നിയമനം

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

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ��് ശ�ളേ�ാെടാ�ം അധിക �ക
ന�ിയതായ സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപ�ഷ� വിതരണ�ി�ം ഇ�രം അബ�ം പ�ിയ കാര�ം അറി�േ�ാ;

(സി) ഇലേ�ാണിക് ഡാ�ാ േ�ാസസിംഗ് െസ�റി�  ക����
പരി�ാന��വെരയ� നിയമി�ി��െത�ം,  അതാണ് ഇ�രം
�����് കാരണെമ�ം ക���േ�ാ;

(ഡി) ക����  അടി�ാനേയാഗ�ത��വ�  എ�ാ സ��ിഫി��ക�ം സഹിതം
അേപ� ന�ിയി�ം അവെര പരിഗണി�ാെത,  അവിഹിത സ�ാധീന��വെര
നിയമി�തിെ� �ര�മാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  േനരി��െത�
ആേരാപണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

(ഇ) െസ�േ�റിയ�് ഉ�െ�െട വിവിധ വ��കളി�  നി�ം �ാ���  െച�
�ക�െട വ��മായ അ�ൗ�് വിവര��  േപാ�ം
െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയി� ലഭ�മ�ാ� സാഹചര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(എഫ്) ഇലേ�ാണിക് ഡാ�ാ േ�ാസസിംഗ് െസ�റിേല�് നട�ിയ നിയമന��
��ത സാഹചര��ി�  അടിയ�രമായി �നപരിേശാധി�ക�ം
അടി�ാന േയാഗ�ത ഇ�ാ�വെര ഒഴിവാ�ി അടി�ാന േയാഗ�ത�ം
പരി�ാന���വെര നിയമി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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േറാഡ് �ര�ാവാരാചരണം

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

(എ) സം�ാന�്  2016-  � േറാഡ് �ര�ാവാരാചരണം നട�ി�േ�ാ;  ഈ
വ�ഷെ� േറാഡ് �ര�ാവാരാചരണ�ിെ� ഭാഗമായി സംഘടി�ി�
പരിപാടിക� എെ��ാമായി��;

(ബി) കഴി� േറാഡ് �ര�ാവാരാചരണ�ിെ� ഭാഗമായി സംഘടി�ി�
പരിപാടികളി� നി�ം വ�ത��മായി എെ��ാം പരിപാടിക� ഇ�ാവശ�െ�
േറാഡ് �ര�ാ വാരാചരണ�ിെ� ഭാഗമായി സംഘടി�ി�ക��ായി;

(സി) േറാഡ് മര�ാദക� പാലി�ാ� യാ��ാെര േബാധവ��രി�ാ�ം മര�ാദക�
ലംഘി��വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�ാ�ം നിയമനട�ി�്
�ന:�മീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ �ാവശ�െ� വാരാചരണ�ിെല വിവിധ െചല�ക��ായി എ�് �ക
േവ�ി വ�?

െക.എസ്.ആർ.ടി .സി �ന�� ഡിേ�ാ

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

(എ) �ന��  െക.എസ്.ആർ.ടി  .സി ഡിേ�ാ േകാ�ൗ�് സംര�ി��തി�ം
�ന��രി��തി�ം എെ��ി�ം പ�തിക� ഉേ�ാ;

(ബി) �ൗ�് ടാ�  െച�് സൗകര��ദമാ�ാ�  എ�് നടപടിക�
സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ബ�ക� നി��ിയി�ിരി�� �ൗ�ിെ� ന��് നി��� പഴയ ���ര
െപാളി� മാ�ണെമ� യാ��ാ�െട�ം ജന�ിതിനിധിക�െട�ം ആവശ�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ബ�മാനെ�� വ��് മ�ി നി�േ�ശി�ി�ം േമ� വിഷയ�ി� ഉേദ�ാഗ��
നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല തപാ� രജി�േറഷ�
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353. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െഹഡ് ഒാഫീസ്,  സബ് ഓഫീ�കളി�  നി�്
ലഭി�� തപാ�ക�  രജി��  െച�് ന��  ന�കാ�േ�ാ;ഇെ��ി�
അ�െന െച�ാതിരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക���െെറേസഷ�  ���ിയായി�ിെ���െകാ�ാേണാ തപാ�  രജി��
െച�ാ�െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ക�ക�ം,  പരാതിക�ം മ� തപാ�ക�ം ഏത് വിധ�ിലാണ്
തീ��ാ�ിയെത�് കെ��ണെമ�ി�  രജി��  െച� ന��
ഉ�ായിരി�ണെമ�തിനാ�  എ�ാ േപ��ക�ം ഏെത�ി�ം സംവിധാനം
ഉപേയാഗി�് രജി�� െച� ന�� ന�ണെമ�് നി�േ�ശം ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി അസി��് ഡിേ�ാ എ �ിനീയ� റാ�് ലി�്

354. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  മാ��്  31  ന് കാലാവധി അവസാനി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി
അസി��് ഡിേ�ാ എ �ിനീയ� റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപ��് നിയമനം
ന�കിയി�െ��് അറിയി�േമാ;  ��ത ത�ികയി�  നിലവി�  എ�
ഒഴി�ക� ഉ�്;

(ബി) നിയമന ഉ�രവ് ന�കിയി�� �ജി�് �മാ�  ഉ�രവിെ� കാലാവധി
കഴി�ി�ം േജാലിയി� �േവശി�ാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ��ത ഒഴിവ് പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) റാ�് ലി�ി� ഓ�� കാ�ഗറിയി� 90-� റാ�� �റ�� പ�ായ�ി�
പാലമ�ം വീ�ി� ലിേ�ാ പൗേലാസ് നിയമനം ലഭി��തി�ം പി.എസ്.സി �്
േവ��സി റിേ�ാ��് െച��തി�മായി സമ��ി�ി�� അേപ�യി�
സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ടിയാ��് എ�േ��് നിയമനം ലഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ൈ�വ�മാ�െട �തിേഷധം

160 of 173 Sunday 31 January 2016 12:08 PM



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

(എ) തല�ാന നഗരിയി�  മദ�പി�തായി ആേരാപി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.
ൈ�വെറ േപാലീസ് ക�ഡിയി�  എ��തിെന�ട��് ബസ്
ൈ�വ�മാ�  ബസ് ന�േറാഡി�  നി��ിയി�് �തിേഷധി� സംഭവം
��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) നിയമവി��മായി േറാഡ് മ���ി�  വാഹന��  നി��ിയി�് ഗതാഗത
തട���ാ�ി ജനജീവിതം �ംഭി�ി�വ�തിെര സ�ീകരി� ശി�ാ
നടപടിക�െട വിശദവിവരം ന�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി/ െക.�.ആ�.ടി.സി - അ�ൗ�ക�

356. �ീ.പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി/  െക.�.ആ�.ടി.സി ഏെതാെ� ബാ�ക�/ മ�
�ാപന�� എ�ിവയി� അ�ൗ�് നിലനി����്;

(ബി) ഇതി�  അ�ാെത ഏെത�ാം സ�കാര� ബാ�കളിേലാ,  പണമിടപാട്
�ാപന�ളിേലാ അ�ൗ�് �റ��തിന് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി/
െക.�.ആ�.ടി.സി എ�ിവ�് ഉേ�ശ�േ�ാ;  എ�ി�, അത് സംബ�മായ
���വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ജീവന�ാ�െട ഡി.എ �ടി�ിക

357. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ��് ശ�ളേ�ാെടാ�ം ഇേ�ാ�  എ�
ശതമാനം ഡി.എ.യാണ് ന���ത് ;

(ബി) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട േതാതി�  ഡി.എ.  ന�കാ�  �ടി�ിക
എ�യാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;  എ�േ��് ���മായി �ടി�ിക
തീ��് ഡി.എ. ന�കാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ന��ാരണ പാേ�ജ്
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358. �ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, പി.എ.മാധവ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എം.എ. വാഹീദ് : 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) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ� നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�
വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. താ��ാലിക ജീവന�ാെര �ിരെ����

359. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി./െക.�  .ആ�.ടി.സിയിെല താ�ാലിക ജീവന�ാെര
�ിരെ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം
കാ�ഗറിയി�െ��വെരയാെണ�ം എ� േപെര വീതമാെണ�ം എ� വ�ഷം
േജാലി േനാ�ിയവെരയാെണ��� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ  ;  ഇവ�
നിയമി�െ��ത് എംേ�ാ�െമ�്എ�്േച�് �േഖനേയാ േനരിേ�ാ
താ��ാലിക അടി�ാന�ിേലാ എ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ിരെ���� ത�ികകളി� ഏതിെല�ി�ം പി.എസ്.സി.�െട റാ�് ലി�്
നിലവി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാെര �ിരെ����േതാെട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.
െഷഡ��ക� െവ�ി�റ�േ��ി വ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�് സ��ാ� ന�ാ�� �ക

360. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് സൗജന� പാസ് ഉ�െ�െട�� ഇനങളി�
നാളി�വെര സ��ാ�  ന�േക� ആെക �ക എ�യാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ;

162 of 173 Sunday 31 January 2016 12:08 PM



(ബി) േകാ��േറഷ�� �ലധനവിഹിതം  1:2  എ� അ�പാത�ി�  സ��ാ�
ന�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഈ ഇന�ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�്
സ��ാരി� നി�ം അ�ഹമായ �ക എ�യാണ്;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  വര�ം െചല�ം ത�ി�� അ�രം �ടി�ടി
വ�ക�ം ശ�ളം േപാ�ം ന�ാ�  പ�ാ� അവ� വ�ക�ം െച�
സാഹചര��ി�  സ��ാ�  ന�േക�തായ �ക ���മാ�ം ന�ാ�
ത�ാറാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ ?

െക.എ�് ആ�,�ി.സി

361. �ീ.പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി� വ�േശഷം ഗവ�െമ�് ജീവന�ാ�മായി
�ലനം െച�ാ�  െക.എ�് ആ�,�ി.സി ജീവന�ാ��് ഡി.എ
�ടി�ികയി�ാ� കാലഘ�ം എേ�ാെഴ�ി�ം ഉ�ായി�േ�ാ;  വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എ�്.ആ�,�ി.സി ജീവന�ാ��് എ� ശതമാനം ഡി.എ
�ടി�ികയായി��്; ടി �ടി�ിക സത�രം െകാ��് തീ���ത് സംബ�ി�്
തീ�മാനമായി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ടി�ിക�� ��വ�  ഡി.എ �ം െകാ��് തീ���തിന് ഈ
ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബസ് സ��ീസ് ആരംഭി��� സംബ�ി�്

362. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ�ി�  പാലം-വടകര െചയി�  സ��ീസ് ആരംഭി��തിനാവശ�മായ
ബ�ക�  അ�വദി��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െചയി� സ��ീസ് ആരംഭി��തിനാവശ�മായ ബ�ക� അ�വദി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ജ�റം ബ�ക��ായി �തിയ േകാ��േറഷ�

363. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജ�റം ബ�ക��ായി �തിയ േകാ��േറഷ� ആരംഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;

(സി) ഇതിെ� �വ��ന�ിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം ന ടപടിക�
എ ��ി��്?

തി�� നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ാ�ിയ ഗതാഗത പ�തിക�

364. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഗതാഗത വ��് തി��
നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ാ�ിയ പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്; ഓേരാ
പ�തി�ം ഇേതവെര എ� �ക െചലവഴി�ി��് എ�തിെ� കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല �തിയ ദീ�ഘ�ര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി
സ��ീ�ക�

365. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഇ��ി
നിേയാജകമ�ല�ി� ഇ�വെര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട എ� �തിയ
സ��ീ�ക� ആരംഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� ദീ�ഘ�ര സ��ീ�ക�  ഉെ��ം ഏെത�ാം ��കളിലാണ്
സ��ീസ് �മീകരി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ദീ�ഘ�ര സ��ീസി� �തിദിന കള�� എ�വീതെമ�് വ��മാ�േമാ?
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ചടയമംഗലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സബ് ഡിേ�ായിേല�് ജ�റം േലാ േ�ാ�
എ.സി., േനാ� എ.സി. ബ�ക�

366. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചടയമംഗലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സബ് ഡിേ�ായി�  നി�ം ��ത�
സ��ീസ് നട��തിേല�് ആവശ�മായ ജ�റം േലാ േ�ാ� എ.സി., േനാ�
എ.സി.  ബ�ക�  അ�വദി�ണെമ� നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ി� ആവശ�മായ തീ�മാനം െെകെ�ാ�േമാ?

ടാ�� േലാറിക� �ല�� അപകടം

367. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടാ��  േലാറിക�  �ല�� അപകടം നിയ�ി��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� എെ��ാമാണ് ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ക�� ജി�യി� ടാ�� േലാറി
അപകട�മായി ബ�െ��് എ�േപ��് ജീവഹാനി ഉ�ായി��്;  ഇവ�െട
��ംബാംഗ���് എെ�ാെ� ന�പരിഹാര�ളാണ് ന�കിയി��ത്;

(സി) അപകടം സംഭവി�േ�ാ�  എ��ം െപെ��് ര�ാ�വ��നം
നട��തിനായി ഫയ�േഫാ�് ഉ�െ�െട�� വ��ക��് എെ��ി�ം
ആ�നിക ഉപകരണ�� ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�േമാ?

സ�കാര�/�� വാഹന��െട പരിേശാധന

368. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��  ��ികെള കയ�ി
െകാ�േപാ�� സ�കാര�/��  വാഹന���് അപകടം
സംഭവി�േ�ാഴ�ാെത പീരിേയാഡി�� പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� 2015-� എ� തവണ പരിേശാധന നട�ി;  ലംഘന���് എ�
േക�ക�  രജി��  െച�;  എ� വാഹന�ളി�  നി�് പിഴ ഈടാ�ി;
ഏെതാെ� ലംഘന���ാണ് പിഴ ഈടാ�ിയത്;
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(സി) ��ികെള ഇ�രം വാഹന�ളി� ��ി�ി��ി അമിതേവഗ�ി� ഓടി�്
�ഴയി�ം േതാ�ി�ം മറി�് അപകട�� വ��ി�് വ��തിനാ� ഇ�രം
വാഹന��  അടി�ടി പരിേശാധി�് ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി��തിന്
�േത�കം നി�േ�ശം ന��േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി��് അ�വദി� �തിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക�

369. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�
�തിയതായി എ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�  അ�വദി�ി�െ��ം
��ത ബ�ക� ഓ�� ��ക� ഏെത�ാം എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�
നിലവി�� ഏെത�ി�ം ��ക� റ �് െച�ി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത ��ക�ം
ആയത് റ�് െച�ാ�� കാരണ��ം വ��മാ�ാേമാ?

െ�ാവിഡ�് ഫ�്

370. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�. �ി. സി തി�വന��രം സി�ി ഡിേ�ായിെല ജീവന�ാരെ�
പി. എഫ്. ന�� 53823 എ� അ�ൗ�ി� അയാ� സ��ീസി� കയറിയ
നാ� �ത� 2015 ഡിസംബ� 31 വെര എ� �ക നിേ�പ��്;

(ബി) ഇയാ�െട െ�ാവിഡ�് ഫ�് �കെയ സംബ�ി� വിവര��  അട�ിയ
പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

വാഹന�ളിെല േബാ��ക�

371. �ീ.പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�/അ�� സർകാർ  /േപാ�േമഖല �േത�കി�് ഗതാഗത വ��ിെല
തെ� �ാപന��െട വാഹന�ളി�  �ദ�ശി�ിേ�� േബാ��കെള
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സംബ�ി�് നിബ�നക� ഉ�െപ��ിയ ച�ം �സി�െ���ിയി�േ�ാ;

എ�ി� , പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ വ�വ�ക�  പാലി�െ���േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ാ�േ�ാ;

എ�ി�,പരിേശാധനാഫലം െവളിെ���േമാ;

(സി) വ�വ�കെള അവഗണി�് വാഹന�ളി�  േബാ��ക�  �ദ�ശി�ി��
കാര�ം ��ി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ,  നിയമം ക�ശനമായി നട�ാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േറാഡപകട��

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

(എ) സം�ാന�് േറാഡപകട��  വ��ി�വ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ; 1-7-2011 �ത� 31-12-2015 വെര ഓേരാ ജി�യി�ം
നട� േറാഡപകട�� സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡപകട�� �റ��തിനായി നിയമി�െ�� ജ�ിസ് ച�േശഖരദാസ്
ക�ീഷെ� റിേ�ാ��ി�േമ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�  ,  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഓേ�ാറി�കളി� ബി�ിംഗ് സൗകര�േ�ാ�� മീ��

373. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓേ�ാറി�ാ ൈ�വ�മാ� യാ��ാരി� നി�ം അമിതമായി
ചാ��് ഈടാ��തായ പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെതാഴിവാ�ാ�  ബി�ിംഗ് സൗകര�േ�ാ�� മീ��  സംവിധാനം
സം�ാനെമാ�ാെക ഓ�� ഓേ�ാറി�കളി�  ഏ�െ���ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാ��ിക�െട ക�സഷ�

374. �ീ.സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തല�ാന നഗരിയി�  സ��ീസ് നട�� ഓ�ഡിനറി സ��ീ�ക�െട
എ�ം പരിമിതമായതിനാ�  സി�ിഫാ�്,  രാജധാനി എ�ീ ബ�കളി�ം
വിദ�ാ��ിക��് ക�സഷ�  യാ��് അ�മതി ന���ത്
പരിഗണി�േമാ?

വളളി�ാ��യി� ബസ് േ�ാ�്

375. �ീ.�ി.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 �ധാന ജം�ഷ�  േക�മായ
വളളി�ാ��യി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ദീ�ഘ �ര ബ�ക��് േ�ാ�്
അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വളളി�ാ��യി� േ�ാ�് അ�വദി��തിന് ബ�. വ��് മ�ി ഒ� വ�ഷം
��് തെ� ഉ�രവ് ന�കിയി�ം ഇ� സംബ�ി� ഉ�രവിറ�ാ�തിെ�
കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

�ന�� KSRTC ഡിേ�ായി� നി�ം �തിയ സ�� ീ�ക�

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

(എ) �ന�� KSRTC ഡിേ�ായി� നി�ം താെഴ�റ�� ദീ�ഘ �ര സ��ീ�ക�
ആരംഭി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  ജന�തിനിധിക�ം,
യാ��ാ�ം,  നാ�കാ�ം ഇ�ാര���  �ചി�ി�് ന�കിയി��
നിേവദന�ളി� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ന�� നി�ം പാല�ാട് വഴി േകായ��� ���ഫാ�്;

(സി) �ന��  നി�് തി�വന��രം വഴി െപാ��ടിയിേല�് ഫാ�് പാസ��
സ��ീസ്;

(ഡി) ആര��ാവി� നി�ം �ന�� - അ�� - ആ�� വഴി വ��ല േ��ം ഫാ�്
പാസ�� സ��ീസ്;

(ഇ) �ന�� - തി�വന��രം Low Floor AC സ��ീസ് ? എ�ിവ ആരംഭി�േമാ?

K.S.R.T.C ക���� ശ�ംഖലയി� അ�മതി�� െെസ�ക�
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377. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) K.S.R.T.C�െട ക����  ശ�ംഖലയി�  ഓഫീസ് ഉപേയാഗ�ിന്
അ�മതി�� ൈസ�ക�െട പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) K.S.R.T.C.  യി�  ഓഫീ�ക�െട �വ��ന�ിനായി മാ�ം ആവശ���
ൈസ�ക�  നിലനി��ക�ം മ�് ൈസ�ക�  ബാ�  െച��തിന്
നി�േ�ശ�േ�ാ;  എ�ി� പല ഓഫീ�കളി�ം അത് ബാ� െച�ാ�തി��
കാരണം അറിയി�േമാ;

(സി) ആവശ�മി�ാ� ൈസ�ക�  ബാ�  െച��തിന് ക�ശന നി�േ�ശം
ന��േമാ?

KSRTC �െട െചലവ്

378. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ���ത�  നാളി�വെര  KSRTC�്
െചലവിന�ി� (െ�ാഡ�ീ�ം/ഇതര�ം) എ� �ക വ�ി��്;

(ബി) കഴി�  L.D.F  ഗവ�െമ�ിെ� കാലയളവി�  എ�് �ക േമ��റ�
ഇന�ി� വ�ി��്;

(സി) െചലവിന�ി� ഈ ഗവ�െമ�ിെ� കാലഘ��ി� ഏത് കാലയളവിലാണ്
ഏ��ം �റവ് �ക േരഖെ���ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) KSRTC അതിെ� െചലവ് ���� നടപടി താെഴ�ിടയിെല ജീവന�ാരി�
മാ�ം ഒ��ി നി��ാെത �ക�  ത�ിെല ജീവന�ാ��് �ടി
ബാധകമാ�വാ� ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഓേ�ാറി�കളിെല മീ��

379. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േസവനം നട�ിെ�ാ�ിരി�� �രിഭാഗം ഓേ�ാറി�കളി�ം
മീ�� ���ി�ി��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വാഹന��െട രജിേ�ഷ�, ഫി�്നസ് സ��ിഫി��് എ�ിവ ന���
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സമയ�് മാ�ം ഓേ�ാറി�കളിെല മീ��  �വ��ി�ി�ക�ം പി�ീട്
നി�ലമാ�ക�ം െച�� അവ�യിലാണ് ഓേ�ാറി�കളിെല മീ��
സംവിധാനെമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�, മീ�� �വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മീ��  ���ി�ി�ാെത ഓ�� ഓേ�ാറി�ക��് എതിെര സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ ?

ബസ്/ഓേ�ാ/ടാ�ി/െടേ�ാ ചാ��ക�

380. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  സം�ാന�്
നിലവി��ായി�� മിനിമം ബസ്/ഓേ�ാ/ടാ�ി/െടേ�ാ ചാ��ക�
എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;  അ�് ഒ� ലി��  െപേ�ാളി�ം ഒ� ലി��
ഡീസലി�ം എ�വീതമായി�� വില എ�് വ��മാ�ാേമാ;  അ�് ടാ�ി
ഇന�ി�  എ� �പവീതമായി�� ഒ� ലി��  െപേ�ാ�  /ഡീസ�
വി�നയി�െട സം�ാന സ��ാരിന് ലഭി�ി��ത്;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം എ� തവണ ബസ്/ഓേ�ാ/ടാ�ി/െടേ�ാ
നിര�കളി�  വ��നവ് വ��ിയി��് ഏെതാെ� തിയതികളി�, എ�
�പ വീതമാണ് ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം വ��ി�ി�ി��ത്;  നിര�്
വ��ി�ി��തി��ായ കാരണം;  ആ സമയ�് െപേ�ാ�/ഡീസ� വില
ലി�റിന് എ� �പ വീതമായി��;  ടാ�ിന�ി�  ഒ� ലി��  െപേ�ാളി�ം
ഡീസലി�ം എ� �പ വീതം സം�ാന സ��ാരിന് ലഭി�മായി��;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എ� തവണ ഡീസ�/െപേ�ാ� വിലയി� �റവ്
വ�ി��്; ഏെതാെ� തീയതികളി�; എ� വീതം �റവാണ് വ�ി��ത്;

(ഡി) ഡീസലിെ��ം  /െപേ�ാളിെ��ം വിലവ��നവിെ� േപരി�  വ��ി�ി�
ബസ്/ഓേ�ാ/ടാ�ി/െടേ�ാ ചാ��ക�  ഇത�സരി�് �റ�ാ�  സ��ാ�
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) വ��ി�ി� ബസ്/ഓേ�ാ/ടാ�ി/െടേ�ാ നിര�ക� �റ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഇ�രം കാര��� പരിേശാധി��തി�ം നട�ി� വ���തി�മായി ഒ�
െറ�േല�റി ക�ീഷെന നിയമി�ാ�  സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?
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ബസ്/ടാ�ി/ഓേ�ാ ചാ��് �റ��

381. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ�ല വില ഉയ��േ�ാ�  വ��ി�ി� ബസ്/ടാ�ി/ഓേ�ാ ചാ��ക�
ഇ�നവില ഗണ�മായി �റ� സാഹചര��ി�  �നഃപരിേശാധന�്
വിേധയമാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�, ഇ�വെര എ�് നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�ം ഇനി
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

ഹാ�ഡ് ലിംഗ് ചാ��് ഈടാ�� വാഹന ഡീല�മാ�െ�തിെര സ�ീകരി�
നടപടിക�

382. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, വി.ശിവ���ി
,, ആ�. രാേജഷ്
,, െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹന�� വി��� ഡീല�മാ� ഹാ�ഡ് ലിംഗ് ചാ��ിന�ി� വാഹന
ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം വ��ക നി�ബ����ം ഈടാ��താ��
���ി�  വാഹന ഡീല�മാ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈകകാര� െചലവിന�ി� അനധി�തമായി ഡീല�മാ� പിരിെ��� �കെയ
സംബ�ി�� കണ�ക� കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് �തിവ�ഷം ശരാശരി എ� വാഹന��െട വി�പന
നട���്;  എ� വാഹന േഷാ��ക� സം�ാന�് �വ��ി���്;
ഡീല�മാ� ശരാശരി എ� �ക ൈകകാര� െചലവിന�ി� ൈക���തായി
കെ��ക��ായി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാ�േ�ാ��് അധി�ത�  നട�ിയി�� െറ��കളി�െട�ം മ�ം ഈ
���ി� കെ��ിയ കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) എ� വാഹന ഡീല�മാ�െ�തിെര േകെ���ക��ായി;  ആ�െടെയ�ാം
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േ�ഡ് സ��ിഫി��ക� സെ�� െച�ി��്?

വാഹന�ളിൽ കർ�ൻ

383. �ീ.സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� വാഹന���് �റേമ ഗവ�െമ�്
ഉടമ�തയി�� നാ�ച� വാഹന�ളി�ം ഉ�ിലിരി��വെര
�റ��വ��് കാണാനാകാ� രീതിയി�  ക��നി�് മറ��ത്
നിയമവിേധയമായി�ാേണാ;  എ�ി�  ഏത് നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി�
എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ാ�പ�ം ഗവ�െമ�് ഉടമ�തയി�� വാഹന�ളിെല�ി�ം ആയത്
ക�ശനമായി തട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

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

അന�സം�ാന വാഹന��െട �ാഫിക് ലംഘനം

384. �ീ.പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓ�� അന�സം�ാന രജിേ�ഷ�� വാഹന��
�ാഫിക് ലംഘനം നട�ിയാ�  േമാേ�ാ�  വാഹന വ��് സ�ീകരി��
നടപടിക� എെ��ാം;

(ബി) ഇ�ര�ി�� ലംഘന�� നട�� വാഹന ഉടമക�െ�തിെര കഴി�
5 െകാ�ം എ�് �ക പിഴ ഈടാ�ി;

(സി) ഇ�ര�ാ�  നട�� �ാഫിക് ലംഘന��  പലേ�ാ�ം ഉേദ�ാഗ��െട
േബാധ���മായ ഇടെപട�  �ലം നടപടി ഒഴിവാ�ലിന് വിേധയമാ��ത്
സംബ�ി�് അഭി�ായം അറിയി�േമാ?

വാഹന�ളിെല തീ�ത �ടിയ േഹാ� ഉപേയാഗം

385. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വാഹന�ളി�  തീ�ത �ടിയ േഹാ�/ എയ�േഹാ�  ഉപേയാഗി�ക�ത്
നിയമം �ലം തട�ി�േ�ാ;  എ�ി�  നിയമലംഘനം കെ���തിന്
ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനെമെ��ാമാണ്;

(ബി) നിയമലംഘക��് ന��� പിഴ ശി� എ�യാണ്;

(സി) നി�ാരമായ പിഴ ശി�, ��ം ആവ��ി��തിന് േ�രണ ന���െവ�
വ�ത ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിന് പരിഹാരമായി
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഡി) സ��ാ� വാഹന�ളി� നിയമ�ിന��തമായ േഹാ�ക� ഉപേയാഗി�്
മാ�കയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.

30-01-2016

�േ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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