
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സേ�ളനം

2016 െഫ�വരി 24, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--279]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഖ�മ�ി : 3088 �ത� 3211 വെര
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി

: 3212 �ത� 3241 വെര

ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി : 3242 �ത� 3317 വെര
വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി

: 3318 �ത� 3366 വെര

േകരള�ിെല മ�ിമാ�െട വിേദശയാ�ക�

3088. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാന �ഖ�മ�ി
അട��� മ�ിമാ� എ� തവണ വിേദശയാ�ക� നട�ിയി��്; ഏെത�ാം
രാജ��ളി�; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  േകരള�ിെ� ആവശ����ായി നട�ിയ യാ�ക�  എ�;  അവ
ഏെത�ാം; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത യാ�കെള�ട��് േകരള�ി��ായ േന���  ഏെ��ാം;
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ�െട ഓേരാ യാ�യി�ം സ��ാ� ഖജനാവി� നി�ം െചലവഴി�െ���ക
എ�വീതെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാം ശ�ള ക�ീഷ� ര�ാം ഘ� റിേ�ാ��്
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3089. �ീ.പി.തിേലാ�മ�
,, െക.രാ�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാം ശ�ള ക�ീഷ� ര�ാം ഘ� റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� റിേ�ാ��്
സ��ാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ര�ാം ഘ� റിേ�ാ��ിെല �ധാന നിഗമന��ം ശിപാ�ശക�ം
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െവ��രം വ��ി�ി�ണെമ� ശിപാ�ശ ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത
ശിപാ�ശയിേ��� തീ�മാനം എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ?

വിേ�ജ് ഫീ�ഡ് അസി��് ത�ിക�െട േയാഗ�ത

3090. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ിെല വിേ�ജ് ഫീ�ഡ് അസി��് ത�ിക�െട േയാഗ�ത
എ�.ഡി.സി.�് സമാനമായി എസ്.എസ്.എ�.സി.  പാ�് എ�ാ�ി
ഉയ��ിെ�ാ�് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിെ� കാരണം
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഉേദ�ാഗ� ഭരണ പരി�ാര വ��് നട�ിയ വ��് �ഡി റിേ�ാ��ിന്
�ഖ�മ�ി അംഗീകാരം ന�കിയതി�  എസ്.എസ്.എ�.സി.  േയാഗ�തയാ�ി
ഉ�രവിറ�ണെമ�് നി�േ�ശി�ി�ം നാളി�വെര ഇ�ാര��ി�
തീ�മാനെമാ�ം എ��ാ�ത് എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ?

(സി) ഇേ�ാ�  സ��ാരിെ� പരിഗണനയിലിരി��  63379/സി.2/2015/ആ�. ഡി.
ന��  ഫയലി�  അ��ല നടപടി സ�ീകരി�് എ�േ��് ഉ�രവിറ�ാ�
സാധി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

ഫയ�ക� ൈവകി�ി��� തടയാ�� നടപടി

3091. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഉേദ�ാഗ��  ഫയ�കളി�  നടപടി ൈവകി�ി��� �ലം ഉ�ര�ക�
ൈവ���ം അകാരണമായി ഫയ�ക�  െസ��കളി�  നി�ം മ�്
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െസ��കളിേല�് മാ�ി കാലതാമസം വ����ം ഒഴിവാ�വാ� എെ��ാം
നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയട�ം വിവിധ പ�തികളി�െട
മ�ല�ളിെല വികസന �വ��ന���് ന�കിയി�� നി�േ�ശ��
ഫയ�കളായി െസ�േ�റിയ�ിെല വിവിധ െസ��കളി�  എ�േ�ാ�
അകാരണമായി വ� താമസി�ി�് ഇ�കാര�� വികസന �വ��ന�െള
തട�െ�����ം ഫയ�കളി�  കാലതാമസം വ����ം ഉ�ര�കളി�
െത�ായ വിവര��  ഉ�െ���ി കാലതാമസം വ����ം സംബ�ി�്
സ��ാരിന് പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഇ�രം വിഷയ�ളി�  ഒരി��  പരാതി ന�കി എ� കാരണ�ാ�
�ട��� എ�ാ ഫയ�ക�ം വ�് താമസി�ി�് പരാതി�ാെര
അവേഹളി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േമ�പറ� തര�ി�� സംഭവ�ളി�  എം.എ�.എ-മാ�  അട�ം
ന�കിയി�� പരാതികളി� എ�് നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

ഒേദ�ാഗിക വാഹന�� ഉപേയാഗി�ാ� അവകാശ�� ഉേദ�ാഗ��െട പ�ിക

3092. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, എം.ഉ��
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഉേദ�ാഗ�രി� ഒ�ിേലെറ ഒേദ�ാഗിക വാഹന�� ഉപേയാഗി�ാ�
അവകാശ�� ഉേദ�ാഗ��െട പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ അവകാശം ഉപേയാഗെ���ാ� ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ി��േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) സേബാ�ഡിേന�് ഓഫീ�കളിെല ഔേദ�ാഗിക വാഹന��, സ��ം
ഔേദ�ാഗിക വാഹന�ി� �റെമ ഉപേയാഗി�ാ�  അ�മതി ന�ിയി��
ഉേദ�ാഗ��െട പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ?

ഫയ�ക�െട ��ഗണനാ �മം

3093. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) െസ��റിേയ�ിെല വിവിധ വ��കളി� എ�� ഫയ�കളി� ��ഗണനാ �മം
െത�ി�് നടപടികെള����മായി ബ�െ�� എ� പരാതിക� നിലവി�െ��്
പറയാേമാ;

(ബി) ഇ�രം പരാതികളി�  എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

േപ�ണ� �ാഫിെ� െ�ഷ�� ��സ്

3094. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ിമാ�െയ�ം മ�ം േപ�ണ�  �ാഫി�  േബാ�ഡ്/േകാ��േറഷ�
എ�ിവിട�ളി�  നി�� ജീവന�ാെര നിയമി��ത് ഏത്
രീതിയിലായിരി�ണെമ�ാണ് െ�ഷ�� �ളി� വിവ�ി��ത്;

(ബി) േപ�ണ��ാഫി�  നിയമി�� േബാ�ഡ്/േകാ��േറഷ�  ജീവന�ാെര
െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യി�  നിയമി�ാ�  െ�ഷ��  ��സി�  വ�വ�
െച�ി�േ�ാ ;

(സി) േപ�ണ�  �ാഫി�  നിയമി�െ��വ��് അവ�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�ം
നിയമി�െ��� ത�ിക�ം കണ�ിെല��് ആ ത�ിക�െട മിനിമം
ശ�ളെമ�ി�ം ന��കെയ� സാമാന� ച�ം ഇവ�െട കാര��ി�
ബാധകമാേണാ;  ഇെ��ി�  മിനിമം ശ�ളെമ�ി�ം ഉറ�ാ�ാ�  ച��ി�
ആവശ�മായ േഭദഗതി ഈ സ��ാരിെ� കാലാവധി �ത�
��കാല�ാബല��ി� വ��േമാ?

േപ�ണ� �ാഫംഗ��െട െപ�ഷ�

3095. �ീ.എ.എ.അസീസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം അ��ാപക�െട�ം സ��ീസ്
െപ�ഷ�കാ�െട�ം ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം പരി�രി� സാഹചര��ി�
മ�ിമാ�െട േപ�ണ�  �ാഫംഗ�ളായി��വ�െട െപ�ഷ�  പരി�രി�്
ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� െപ�ഷ� പരി�രി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�ിസഭാ േയാഗം
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T 3096.�ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2015  ഡിസംബ�  17-ന് േച�� മ�ിസഭാ േയാഗ�ിെ� �ധാന
തീ�മാന�� എെ�ാെ�യായി�� എ�റിയി�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ �ന�ര പ�ായ�ിെല േമരി േതാമസിെ� അേപ�

3097. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ �ന�ര പ�ായ�ിെല �ിരതാമസ�ാരിയായ
േമരി േതാമസ്, ��� വീ�ിൽ, േകാവ�ർ  P.O. എ� വ��ി  , ഐ .എ .ൈവ
(IAY  )  പ�തിയിൽ അ�വദി� �ക�െട  3-� ഗ� ലഭ�മാ�ണം
എ�ാവശ�െ��െകാ�് ജനസ�ർ� പരിപാടിയിൽ അേപ� നൽകിയി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത പരാതി�ാരി�െട അേപ�യിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത വ��ി�്ഐ .എ .ൈവ( IAY ) പ�തി�െട 3-� ഗ� നൽകാ�തിെ�
കാരണം വിശദമാ�േമാ ?

േ�ാ�ടസ് ��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

3098. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം മികവിെ�യടി�ാന�ി�
എ� കായികതാര���് േജാലി ന�കിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ാ�ിമട െകാ�േ�ാള ന�പരിഹാര െെ�ബ�ണ� ബി�്

3099. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ാ�ിമട െകാ�േ�ാള ന�പരിഹാര െെ�ബ�ണ�  ബി�ിന് പകരം േഭദഗതി
െച� വ�വ�ക�  ഉ�െ���ിെ�ാ�് �തിയ ബി�് െകാ�വരാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� കാര���  േക�സ��ാരിെ� ബ�െ��
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മ�ാലയ�ളി�നി�ം അ��ലമായി േനടിെയ���തി�  പരാജയെ�ടാ�
കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ിൽ േകരള ജനത�െ�തിെര�� തീ�മാനം വരാ� ഇടയായത്
എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ക�നി�െട �വ��നം�ലം ന�ം സംഭവി�വ��് ന�പരിഹാരം
ആവശ�െ��െകാ�് ഇതിേല�ായി �േത�ക െെ�ബ�ണ�
�പീകരി�ാെതതെ� സിവി�  േകാടതികെള സമീപി�ാ�� അവസരം
ഉ�ാ�ിെ�ാ��െകാ�ം േകസ് ഫയ�  െച��തി�� കാലതാമസം
ഒഴിവാ�ിെ�ാ�ം �തിെയാ� ബി�  െകാ�വ��തിന് തട��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ ?

ഡിജി�� േഡാക�െമ�് ഫയലിംഗ് സി�ം

3100. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം വ��കളി�  ഡിജി��  േഡാക�െമ�് ഫയലിംഗ് സി�ം
നട�ിലാ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഡി.ഡി.എഫ്.എസ് നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

സ��ാ� ഓഫീ�ക�െട സൗകര�ം വ��ി�ി��

3101. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഓഫീ�കളി� നിലവി�� സൗകര��� മതിെയ�് ക���േ�ാ,

ഇവിെട വിവിധ േസവന��െ��� ജന���ം ഓഫീ�കളി�  േജാലി
െച�� ജീവന�ാ��ം എ�ാവിധ സൗകര���ം ഓഫീ�കളി�  ഉെ��്
ഉറ�വ��ാ�േ�ാ;

(ബി) പക�  ��വ�  ഓഫീസിലി��് േജാലിെച�� ജീവന�ാ��് �ാഥമിക
സൗകര��� േപാ�മി�ാ��ം,  ൈവദ�തി കണ��ം  ,�ടിെവ� കണ��ം
ഇ�ാ��മായ എ� ഓഫീ�ക�  ഉെ��് പറയാേമാ,  ജി�തിരി��
വിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) വി�ജ് ഓഫീ�ക� ,സബ് രജി�ാ� ഓഫീ�ക� ,�ഷറി ഓഫീ�ക�, താ��്
ഓഫീ�ക�  േപാെല െപാ�ജന��  എ�� ഓഫീ�കളി�  ജന���്
കാ�ിരി�ാ�ം,  �ടിെവ�ം കി�ാ��� സൗകര��െള�ി�ം ഉേ�ാ എ�്
ഉ��വ��ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അടിയ�ിരമായി അതിന് സംവിധാനം
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ഒ��േമാ;

(ഡി) െപാടിപിടി��ം,  ഫയ�ക�  ��ിയായി ��ി�വാ��
സംവിധാന�ളി�ാ��ം,  ആേരാഗ� ����  ��ി�� സാഹചര���
ഉ��മായ ഓഫീ�ക�െട ഇ�കാര�� അവ� മാ�ിെയ��വാ�
എെ��ി�ം നടപടിക� ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�് പറയാേമാ?

സ��ാ� വാഹന��െട ��പേയാഗം

3102. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, വി.ശിവ���ി
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  വ��കളി�ം അ�ബ� �ാപന�ളി�ം സ��ാ�  െചലവി�
അ�വദി�ിരി�� വാഹന��  ��പേയാഗം െച�െ���തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത വാഹന�� ��പേയാഗം െച��ത്
അസാനി�ി�ാേമാ;

(ബി) ജനേസവന�ിെ� ഭാഗമായി ഏെതാെ� ആവശ����് ആ�െ�ാെ�
സ��ാ�  വാഹന��  ഉപേയാഗി�ാെമ�് വ�വ� െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വ�വ�ക�െട ലംഘന��  ക�പിടി��തി�ം,  ��പേയാഗം കെ��ി
റിേ�ാ�� െച�െ�� േക�കളി�  നിയമാ��ത നടപടിക�
ൈകെ�ാ��തി�ം േലാ���് നി�ബ�മാ��തി�ം
ത�ാറാകാ�െത�െകാ�ാണ്;

(സി) സ��ാ�  വ��കളിെല�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിേല�ം വാഹന��
മ�ിമാ�െട�ം മ�ം ആവശ����പേയാഗി��ത് അവസാനി�ി�ാ�
ഉേ�ശ��േ�ാ; ഒേര സമയം ഒ�ി� ��ത� സ��ാ� വാഹനം ഉപേയാഗി��
മ�ിമാ�ം ഗവ.െസ��റിമാ�ം ആെരാെ�യാണ്?

ജനസ��� പരിപാടി

3103. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട െപാ�ജനജന സ���പരിപാടി�െട നട�ി�ിനായി എ�
�പയാണ് െചലവഴി�െത�ം ��ത പരിപാടിയി�െട എ� അേപ�കളാണ്
ലഭി�െത�ം വ�ഷ�ം ജി��ം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) അേപ�കളി� എ� എ�ം സാ��ിക ആ��ല����് (ചികി�ാ ചിലവ്
ഉ�െ�െട)  േവ�ി��തായി��;  വ�ഷ�ം ജി��ം തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ; ഇതി� എ� അേപ�ക��് സാ��ിക സഹായം അ�വദി�;

(സി) സാ��ിക സഹായം ഒഴി�� എ� അേപ�ക� ഇതിനകം തീ��ാ�ിെയ�്
വ�ഷ�ം ജി��ം തിരി� വ��മാ�ാേമാ?

ജീവന�ാ�െട �ട��

3104. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളിലായി എ� ജീവന�ാ��് �ട�� അ�മതി ലഭി�ി�ി� എ�
കാരണ�ാ�  ശ�ളം ന��വാ��്;  വ��ം ഓഫീ�ം തിരി�്
വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ി�, ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

ജനസ��� പരിപാടിയിെല പരാതി�� പരിഹാരം

3105. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരണെ�� അ��ം അ��ം എ�� േലാണിന് ജാമ�ം ന�കിയ കിട�ാടം ജ�ി
െച��െത�് കാണി�് ൈവ�ം താ��ി�  ��ചിറ വിേ�ജി�  വാലാ�ിറ
കരയി� �മാരി ദിവ� �ഖ�മ�ി�െട ജനസ���പരിപാടിയി� േലാ� എ�തി
ത�ണെമ�കാണി�് ര�് �വാശ�ം ന�കിയി�� പരാതിയിേ�� സ�ീകരി�
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ.

(ബി) ആയതിെ� ഫയ� ന�� വ��മാ�ാേമാ; ഫയലിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ�
വ��മാ�ാേമാ;ക����ി സഹകരണ ബാ�് ഇ� സംബ�ി�് സ�ീകരി�
നടപടി വ��മാ�ാേമാ?

ഭരണപരി�ാരം നട�ാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

3106. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഭരണപരി�ാരം നട�ാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) േസവനാവകാശം നട�ാ�ിയേതാ��ടി ജന���് േവഗം േസവന��
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ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) താെഴ ത�ി�� സ��ാ�  ഓഫീ�ക�െട �വ��നം ��ത�
കാര��മമാ��തിന് �േത�ക േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം
ഏ�െ���േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ജീവന�ാ��് ആവശ��ി�� ഭൗതിക സാഹചര�ം ഓഫീ�കളി�
ഏ�െ���േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

മ�ിമാ�െട ആവശ�ാ��ം വാ�ിയ വാഹന��

3107. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം മ�ിമാ�െട ആവശ�ാ��ം
എ� വാഹന�� വാ�ക��ായി;

(ബി) ഇൗ ഇന�ി�  ഖജനാവി�  നി�് എ� �ക ചിലവാ�ിയി�െ��്
വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

3108. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം അ�വദി�്
ഉ�രവായ� �കാരം എ� �ക വിതരണം െച�ാ�  ബാ�ി�െ��് ജി�
അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക വിതരണം െച�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം അ�വദി�് ഉ�രവായവ��്
എേ�ാ� �ക വിതരണം െച�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

�ാ�് IV, �ാ�് III ത�ികകളിേല�� നിയമന�ായപരിധി

3109. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��ാ� േജാലികളി� �ാ�്  IV,  �ാ�്  III  എ�ീ ത�ികകളിേല�്
പി.എസ്.സി.  വഴി അേപ�ി��തി�� �റ� �ായപരിധി ഉയ��വാ�
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ആേലാചി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��ംബ േകാടതികളിെല വിവാഹ േമാചന േക�ക�

3110. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��ംബ േകാടതികളിൽ  2015  ജ�വരി �തൽ ഡിസംബ� വെര എ� വിവാഹ
േമാചന േക�ക� രജി�� െച�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിെ� ജി�
തിരി�� കണ�ക� െവളിെ���ാേമാ?

അനാവശ� വ�വഹാര�� ഒഴിവാ��

3111. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അനാവശ� വ�വഹാര�� ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം ക��
പ�തിക� ആ��ണം െച�ി��്;

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

വ��മാ�േമാ?

ഒ��ാലം േകാ��് േകാ��്

3112. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാല�് േകാ��് േകാ��് ആരംഭി��തിന് എ�ാണ് തീ�മാനി�ത്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകാം��് നി��ാണ�ിനായി ഈ സ��ാ� എ� �ക വകയി��ി;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചാല�ടിയി� േകാ��് േകാം��്
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3113. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയിെല വിവിധ േകാടതികെള ഒ� െക�ിട സ��യ�ി� കീഴി�െകാ�
വ��തിനായി േകാ��് േകാം��് നി��ി��തി�� അേപ�യി�
നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ; ഇ�ാര��ി� അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചാല�ടിയി�  സ�് േകാടതി�ം എം  .എ.  സി.  �ി.  േകാടതി�ം
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ചാല�ടി ��സീഫ് േകാടതി�െട അധികാരപരിധിയി� ��ത� വിേ��കെള
ഉ�െ����തി�� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

ഇതിനാ�� നടപടിക� ത�രിതെ���േമാ?

�ീക��ം ��ിക��ം എതിെര�� അതി�മം തട��തിന് േകാടതി �ാപി�ാ�
നടപടി

3114. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം �ീക��ം ��ിക��ം എതിെര��
അതി�മം തട��തിനായി �േത�കം േകാടതി ആരംഭി�െമ�്
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാടതി �ാപി�ാ�  ഭരണതല�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്  ;  ഇതിനായി ബ�ജ�ി� നീ�ിവ� �ക എ�;  �ഷറിയി�
നി�ം ഇ�വെര പി�വലി� �ക എ�;വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

െക.പി.എസ്.സി. �െട �വ��ന വീ�ക� പരിഹരി��തിന് നടപടി

3115. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.പി.എസ്.സി. �െട �വ��നം സാ��ിക �തിസ�ി�ം, െമ��മാ�െട
ത�ിലടി�ം �ലം കാര��മമ�ാതിരി��ത് പരിേശാധി�േവാ;  എ�ി�
െക.പി.എസ്.സി.  �െട �വ��ന വീ�ക�  എെ��ാം എ�ം ഇ�
പരിഹരി�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) പരീ�ാ െസ��ക�� ന��� ��ിലി�ി ചാ��്,  ഇ�വിജിേല��മാ�െട
�തിഫലം,  കായിക�മതാ  /  �ാേയാഗിക പരീ� നട�� ജീവന�ാ�െട
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�തിഫലം എ�ിവയി� നാളി�വെര െകാ�� തീ��വാ�� �ക എ� വീതം
എ� വ��മാ�േമാ;

(സി) േചാദ�േപ��  അ�ടി,  െക�ിട��െട വാടക,  വാഹന ഇ�ന�ിന്
ന��വാ�� �ക എ�ീ ഇന�ളി� നാളി�വെര ന�കാ�� �ടി�ിക എ�
വീതം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ഓേരാവ�ഷ�ം പി.എസ്.സി..  ആവശ�െ��
ബജ��ക, സ��ാ� ന�കിയ വിഹിതം എ�ിവെയ�െയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) െക.പി.എസ്.സി.  അേപ� �ണി�ക�ം പരീ�  /  ഇ��വ� എ�ിവ
നട�ിയേശഷം റിസ��് �ഖ�ാപി�ാ� ത�ിക സംബ�ി� വിശദാംശ��ം
പരീ�േയാ ഇ�റ�വ�േവാ നട�ാ��വ സംബ�ി��� വിശദാംശ��ം
ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്)െക.പി.എസ്.സി.  െയ ബ�.  ��ീംേകാടതി വിവരാവകാശ പരിധിയി�
ഉ�െ���ിയതി� േശഷം ഇ�മായി ബ�െ��് െക.പി.എസ്.സി. എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി� ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പി.എസ്.സി.-�് റിേ�ാർ�് െച� എ�്.എസ്.എസ്.�ി. ഒഴി�ക�

3116. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എ�്.എസ്.എസ്.�ി.  ഫിസി�്,  െകമി�ി  (സീനിയ ർ/�നിയർ)  വിഭാഗ�ളിൽ
എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. -�് റിേ�ാർ�് െച�െ��ി��്;

(ബി) ഇവരിൽ എ� േപ��് അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ�ി��്;
(സി) ��ത ത�ികകളിൽ ഇ�വെര അയ� അൈഡ�സ് ലി�ിെ��ം ഇനി

അയ�വാ�  േപാ�� അൈഡ�സ് ലി�ിെ��ം പകർ�ം വിശദാംശ��ം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത വിവര��െട സംവരണാടി�ാന�ി�� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള പ�ളിക് സ��ീസ് ക�ീഷനി� ഇ-ഗേവണ�സ്

3117. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, പി.എ.മാധവ�
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

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

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

വ��മാ�േമാ ?

വനിതാ എൈ�സ് ഗാ��മാ�െട റാ�് ലി�്

3118. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വനിതാ എൈ�സ് ഗാ��മാ�െട റാ�് ലി�ി� എ� നിലവി� വ� എ�ം
എ� േപരാണ് ഉ�െ��ി��െത��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ റാ�് ലി�ി�  നി�ം ആ�െ��ി�ം നിയമന�ിന് �പാ�ശ
ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� നിയമനം ൈവ�വാ��ായ കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വനിതാ എൈ�സ് ഗാ��മാ�െട നിയമന�ിന് എെ��ി�ം സാേ�തിക
തട���േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഹയ� െസ��റി അ��ാപക�െട ഒഴി�ക�

3119. �ീ.െക.അ�ത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��റി േകാേമ�് �നിയ�/സീനിയ� അ��ാപക�െട �തിയ റാ�്
ലി�ി� നി�ം എ� േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എൻ. െജ.ഡി. ഒഴി�ക�, എൻ. െജ. ഡി. അ�ാ� ഒഴി�ക� എ�ിവ
തരം തിരി� വ��മാ�േമാ?

വിവിധ വ��കളിെല ഒഴി�ക�

3120. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ വ��കളി� ഒഴി�ക� നിക�ാ���ലം നിലവി��
പി.എസ്.സി.  ലി�ി�  നി�ം നിയമന��  േവ�� നട��ി�ാെയ�ത്
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പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) നിയമനം നട�ാെത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി ����െകാ�്
ഉേദ�ാഗാ��ിക��് �േയാജനമി�ാെയ�ത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(സി) സാ�ഹ�നീതി വ��ി�  സി.ഡി.പി.ഒ.  മാരായി അേ�ാ�െമ�് അയ�ി�ം
എ�ാെത എ�.െജ.ഡി ആയവ�  എ�െയ�ം അവ�  ഏത് റിസ�േവഷ�
കാ�ഗറിയി�െ��വരാെണ�ം ��ത എ�.െജ.ഡി.  �് പകരമായി നിയമന
ഓ�ഡ� അയ�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ?

എ�്.എസ്.എസ്.ടി ഇ�േണാമി�് റാ�് ലി�്

3121. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എ�്.എസ്.എസ്.ടി ഇ�േണാമി�്  (�നിയ�) റാ�് ലി�് എ�ാണ് നിലവി�
വ�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ� േപ��ാണ് നിയമന�ിന് �പാ�ശ
ന�കിയി��െത� വ��മാ�േമാ;

(സി) അൈഡ�സ് െമേ�ാ ലഭി�വ�െ��ാം നിയമനം ന�കി
ഉ�രവായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� നിയമനം ൈവ�വാ��ായ കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

േലാവ� ൈ�മറി �� അസി��്

T 3122.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  എ�.പി.��  അസി��്  (മലയാളം)
ത�ികയിേല�്എ�ാണ് പി.എസ്.സി.  വി�ാപനം നട�ിയി��ത്; പരീ�
എ�ായി��; ��ത ത�ികയിേല�് എ�ാണ് റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ത്;
റാ�് ലി�ി� എ� േപ� ഉ�െ��ി��്;  ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം എ�
േപ��ാണ് നിയമന ഉ�രവ് ന�കിയത്;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� തവണ നിയമന ശിപാ�ശ ന�കിയി��്;
ഇതിെ� കണ�് വ�ഷം തിരി�് ന��േമാ;

(സി) ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�ി ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�
തവണ;  ദീ�ഘി�ി� കാലയളവി�  എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി��്;
ഇെ��ി� എ�ാണ് കാരണെമ�് വ��മാ�േമാ; റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി

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

14 of 112 Monday 15 February 2016 07:15 PM



നീ�ി ന�കിയി�െ��ി�  ആ കാലയളവി�  എ� ഒഴി�ക�  ഉ�ായി��്;
ഇതി� എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി��്;

(ഡി) നിലവി�  മല�റം ജി�യി�  എ�.പി.  ��  അസി��് ത�ികയി�  എ�
ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച� കി�ിയി��്;  എ� േപ��്
നിയമന�ിനായി അൈഡ�സ് ന�കിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ��കളിെല ഡിവിഷ�  ഫാ�മായി ബ�െ��് അ��ാപക�െട നിയമനം
നടേ�� എ�് സ��ാരിെ� തീ�മാനം ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം
ന�കാേമാ?

ഏകജാലക സംവിധാനം

3123. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, പി.എ.മാധവ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പി.എ�്.സി വഴി�� നിയമന���് ഉേദ�ാഗാ��ിക��് േവ� വിവര��
ഏകജാലക സംവിധാനം വഴി ലഭ�മാ�ാ�  എെ��ാം ക��പ�തിക�
ആ��ണം െച�ി��് ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ��ത പ�തി ന ട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��് ?

റാ�് ലി�കളി� നി�� നിയമന��

3124. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 26/5/2015  ന് നിലവി�  വ� എസ്.െഎ(െക.സി.പി),  എസ്.െഎ  (ആംഡ്
േപാലീസ് ബ�ാലിയ�), എൈ�സ് ഇ�െ���, അസി��് ജയില� േ�ഡ് I
എ�ീ റാ�് ലി�കളി�  നി�ം ഏഴ് മാസമായി�ം നിയമന��  നട�ാ�
സാഹചര��ി� ��ത റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�വാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

വികലാംഗ ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം
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3125. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിവിധ സ��ാ�, അ�� സ��ാ� ത�ികകളി� വികലാംഗ വിഭാഗ�ി�െ��
എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വികലാംഗ വിഭാഗ�ി�െ��വ��്  3%  സംവരണം എ�ത് നിയമന�ളി�
പാലി�െ���േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �ഖാ�ിരം ��ത വിഭാഗ�ളി�െ��വ��് �ിര
നിയമനം ന�കാ�േ�ാ;  �ിരനിയമനം ന���തിന് സ�ീകരി�
മാനദ��� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ��ത വിഭാഗ�ി�െ�� എ� േപ��്
നിയമനം ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;  ഇതി�  എ� േപ��്
�ിരനിയമനം ന�കിയി�െ��ം �ിരെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�ം
വിശദമാ�േമാ?

��� ന�മററി ത�ികയി� േജാലി ലഭി� വികലാംഗരായ ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട
സ��ീസ് റ�ലൈറേസഷ�

3126. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2013-14  �  ���  ന�മററി ത�ികയി�  േജാലി ലഭി� വികലാംഗരായ
ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട സ��ീസ് റ�ലൈറേസഷ� െച�് ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ�െട സ��ീസ് െറ�ലൈറസ് െച�് ന�കാ�തിനാ�  െ�ാേബഷ�
ഡി�യ�  െച�ാതിരി���ം,  വാ�ഷിക ഇ��ിെമ�ക�  ലഭി�ാ��മായ
��ം പരിഹരി��തിനായി സ��ാ� സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േസാഷ�� എഡ�േ�ഷ� ല�റ� നിയമനം

3127. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമ വികസന വ��ിെല േസാഷ��  എഡ�േ�ഷ�  ല�റ�  േ�ഡ്-  2

ത�ികയിെല എ� ഒഴി�കളാണ് ഇ�വെര പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��്
െച�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി�  ത�ിക മാ�ം വഴി�ളള നിയമന�ിന് എ� േപ�
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അേപ�കരായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ത�ികയിെല റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�കളി�  നിയമനം നട��തിന്
സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വയനാ�ിെല എ�.ഡി. െെട�ി�ിെ�റ �തീ�ിത ഒഴി�ക�

T 3128.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല എ�.ഡി.  െെട�ി�് ത�ികയിേല�്  2016  ഡിസംബ�
വെര എ� �തീ�ിത ഒഴി�കളാണ് ഉ�ാ�കെയ�് മാസം തിരി�് വിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) നിലവി�  �തീ�ിത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്
െച�ി�േ�ാ;ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒഴി�ക�  യഥാസമയം പി.എസ്.സി.െയ അറിയി�ാ�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല എൈ�സ് ഗാ�ഡ് നിയമനം

3129. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എൈ�സ് ഗാ��മാെര നിയമി��തിന് േകരളാ
പി.എസ്.സി വഴി റാ�് ലി�് ത�ാറാ�ി മാസ��  കഴി�ി�ം ഒ�
ഉേദ�ാഗാ��ി�ം നിയമനം ന�കാ�  കഴിയാ�െത�െകാെ��്
വ��മാ�ാേമാ?

���ൈവസറി ത�ികക�െട �ാ��ൈഡേസഷ�

3130. �ീ.സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 16.09.1985  -െല ജി.ഒ.പി.515/85/ധന.  ന��  സ��ാ�  ഉ�രവ് �കാരം
�ാ��് ത�ികക��് ആ�പാതികമായി ഏെത�ാം വ��കളി�
���ൈവസറി ത�ികക�  �ാ��ൈഡേസഷ�  നട�ിയി��് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ല�� സാ��ിക ബാ��ത ജീവന�ാരന് ര�് ഇ��ിെമ�് എ�തി�
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അധികം ഉ�ാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാ��ൈഡേസഷ� നട�ാ���െകാ�് ബ�െ�� വ��ിെ� കാര��മത
വ��ി�െമ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) ��ത ഉ�രവി� പറ�ി�� മാനദ�ം എ�ാ വ��കളി�ം ബാധകമാേണാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

േ�മസംഘടനക�െട േമ�േനാ� നിയ�ണം

3131. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��/വികലാംഗ/�ീക�/��ിക�  �ട�ി ഒേ�കാ�
ല�േ�ാളം േപ�  താമസി�വ�� േ�മ�ാപന��െട േമ�േനാ�
നിയ�ണ�ിന് ജി�ാടി�ാന�ി� ഓഫീസ� ഓഫ് ദി േബാ��ം അ�ബ�
ജീവന�ാ�ം ഇ�ാ�ത് പരിഹരി��തിനായി ജി�ാ സാ�ഹ�നീതി
ഓഫീസ�മാെര ആ�് �കാരം ഓഫീസ�  ഓഫ് ദി േബാ�ഡ് എ��ടി
െഡസിേ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�വാ�  �ഖ�മ�ി അ���നായ
സം�ാനതല സമിതി തീ�മാനെമ��ി��േവാ;

(ബി) എ�ി�, കാലതാമസം �ടാെത ഇ� സംബ�ി� ഉ�രവ് �റെ��വി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മല�റെ� �ാഫ് ന�് േ�ഡ്-2 റാ�് ലി�്

3132. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� �ാഫ് ന�് േ�ഡ്-2 ത�ികയി� പി.എസ്.സി റാ�് ലി�്
നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ റാ�് ലി�് �കാര�� നിയമന നില
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ത�ികയിേല�് അവസാനമായി എ� ഒഴിവ് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം
എ�് �ട�നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�� റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എ�് അവസാനി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

2016 -� കാലാവധി അവസാനി�� പി.എസ്.സി. ലി�ക�
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3133. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 31-1-2016-�  കാലാവധി അവസാനി�� ഏെത�ാം ത�ികക�െട
പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ക� നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവയി�  ഓേരാ റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ� വീതം നിയമന��
നട�ക��ായി; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� വിരമി� സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ�െട
ആെക എ�ം എ�;  ഇേത കാലയളവി�  വിവിധ വ��കളി�  നി�ാെക
പി.എസ്.സി. െയ അറിയി� ഒഴി�ക�െട എ�െമ�; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഇ�വെര ഏെത�ാം
വ��കളി� എ� ത�ികക� ��തായി ��ി�ി��്;  അവ ഏെത�ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇേത കാലയളവി� ഏെത�ാം വ��ി� ഏെത�ാം ത�ികക�
നി��ലാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

കരി�� ക�ാറിയി� ��ി മരി� സംഭവം

3134. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േചല�ര മ�ല�ി� െകാ�ാഴി േമേല��് വീ�ി� �ീ. േജാസഫിെ� മക�
ഷിേജാ േജാസഫ്  25.12.2013-ന് മല�റം ജി�യിെല മ�ടയി�ളള കരി��
ക�ാറിയി� ��ി മരി� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മരണെ�� ഷിേജാ�െട ��ംബ�ിന് ര�് ല�ം �പ ന�പരിഹാരം
ന��വാ�  27.07.2015-ന് സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  ഉ�രവി�
വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ന�പരിഹാരം അ�വദി�ാ�തി�� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�സംബ�ി�് എം.എ�.എ.  �േഖന സമ��ി� പരാതികളിേ��  സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ചികി�ാ ധനസഹായം

3135. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാ ധനസഹായ�ി�േവ�ി�� അേപ�യിേ��
ക��  ജി�ാ കള��െട റിേ�ാ��് ആവശ�െ��് അയ� �ീ.  അനി��മാ�
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ടി.വി., കരിെവ�� വിേ�ജ് (ന��: .581/വി. ഐ. പി./സി. എം./2015), �ീ. പി.
േഗാപാല�, െപരി��്,ആല�ട�് വിേ�ജ്  (ന��.5234/  വി.  ഐ.  പി./സി.
എം./2015)  എ�ിവ��് ചികി�ാ ധനസഹായം അ�വദി�്
ഉ�രവായി�േ�ാ; ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ധനസഹായ�ിന് ഉ�രവായി�ിെ��ി�, ജി�ാ കള��െട റിേ�ാ��്
സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;  ലഭി�ി�ിെ��ി�  ആയതി�� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി �കാര�� �ീമതി ശാ���െട അേപ�

3136. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര താ��ി� കരീ� വിേ�ജി�െ�� വാ�നാട് രജനീഷ് മ�ിര�ി�
ശാ���് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം സഹായം
അ�വദി�ത്  (9128/DRF/CM/14)  എ�ാണ്;  എ� �പയാണ്
അ�വദി�ത്;വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത �ക ശാ���് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ാണ് ലഭ�മാ�ിയത്
എ�റിയി�േമാ;

(സി) �ക ലഭ�മാ�ിയി�ിെ��ി� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;  �ക
അടിയ�രമായി ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി

3137. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�
നി�ം എ� �പ,  എ� േപ��ായി അ�വദി�ി��്;  അ�വദി�തി�  എ�
േപ��് എ� �പ വീതം സ��ാ� ഉ�രവായി; ഉ�രവായതി� എ�േപ��്
എ� �പ�െട െച�് വിതരണം െച�. ജി�തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ക അ�വദി�െകാ�്ന�കിയ െച�് അ�ൗ�ി� പണമി�ാെത മട�ിയത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �പ�െട െച�ാണ് മട�ിയത്;  ജി�
തിരി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ� അേപ�കളിേ�� തീ�മാനെമ��ാ� ബാ�ി��്;  ഏ� തീയതി വെര
ലഭി� അേപ�കളിേ�� തീ�മാനെമ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ?
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േകരള േഷാളയാറി� ലഭിേ�� െവ�ം

3138. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം-ആളിയാ� കരാ� �കാരം േകരള േഷാളയാറി� ലഭിേ�� െവ�ം
ഈ വ�ഷം തമി�ാട് ന�കിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ചാല�ടി�ഴയിെല േവന��ാല ജലലഭ�ത ഉറ�വ���തിനായി കരാ�
�കാരം ജലം ലഭ�മാ��തി�ം േകരള േഷാളയാറി�  നി�ം ജലം താേഴ�്
�ത�മായി ലഭ�മാ��തി�ം, േഷാളയാറി� നി�ം ലഭി�� ജലം ഉപേയാഗി�്
െപരി����ി�  നി�ം ആവശ�മായ അളവി�  പരമാവധി ജലനി�ഗമനം
ഉറ�വ���തി�ം ആവശ�മായ ഇടെപട�ക�ം,  നടപടിക�ം സ��ാ�
സ�ീകരി�േമാ?

പറ�ി�ളം - ആളിയാ� പ�തി

3139. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം  -  ആളിയാ� പ�തി�കാരം  2005-2006 �ത� 2014-2015 വെര
ഒാേരാ വ�ഷ�ം തമിഴ് നാ�ി�  നി�ം േകരള�ിന് ലഭി�� െവ��ിെ�
അളവ് എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2015-16 വ�ഷ�ി� PAP കരാ� �കാരം േകരള�ിന് ലഭി� െവ�െമ�; ഈ
ജലവ�ഷ�ി� ഇനി ലഭി�െമ�് ഉറ�� െവ�െമ�;;

(സി) 2005-2006 �ത� 2014-2015 വെര�� കാലഘ��ിെല വാ�� അ�ൗ�്സ്
(PAP) ലഭ�മാ�ാേമാ?

വില �ിരതാ ഫ�്

T 3140.�ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വില�ിരതാ ഫ�ി�  നി�് ഇ�വെര എ� �ക റ��  ക�ഷക��്
ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉേ�ജക പാേ��ക� ല��ം േനടാ� കഴിയാതിരി��ത് �ംൈബ, െചൈ�
എ�ീ നഗര�ളിെല ടയ�  േലാബിക�െട ഇടെപട�ക�  െകാ�ാെണ�്

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

21 of 112 Monday 15 February 2016 07:15 PM



��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ടയ�  േലാബിക�െട ഇടെപട�കെള മറികട��തിനായി എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജി�ാ ഇ�ഫ�േമഷ� ഒാഫീ�കളി� ധനകാര� വിഭാഗ�ിെ�റ പരിേശാധന

3141. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ധനകാര� പരിേശാധനാ വിഭാഗം ഏെത�ി�ം ജി�ാ ഇ�ഫ�േമഷ�
ഒാഫീ�കളി�  പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;എ�ി�  അത് ഏെത�ാം
ജി�കളിെല�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പരിേശാധന നട� ഓഫീ�കളി�  സാ��ിക �മേ��ക�  റിേ�ാ��്
െച�ി�േ�ാ;എ�ി�  �മേ�ട് നട�ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ി�ം
ശി�ാ നടപടിക� ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ശിപാ�ശ�െട അടി�ാന�ി�  ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ശി�ാ
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ഓഫീ�കളി�  െട��  നടപടി�മ��  പാലി�ാെത �വ��ിക�
െച�ത് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;എ�ാ ജി�ാ ഇ�ഫ�േമഷ�  ഓഫീ�കളി�ം
ധനകാര� പരിേശാധനാ വിഭാഗം പരിേശാധന നട�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ബ�ജ�ിെല വ�കിട േ�ാജ�ക��� വിഹിതം

3142. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16 ബ�ജ�് �സംഗ�ി� �ഖ�ാപി�െ�� വ�കിട േ�ാജ�ക��ായി
മാ�ിവ�ി�� 2000 േകാടി �പയി� എ� �ക നാളി�വെര െചലവഴി�;

(ബി) ഏെത�ാം േ�ാജ�ക��ാണ് �ക നീ�ിവ�ി��ത്; അതി� ഏതിെന�ാം �ക
െചലവഴി�;

(സി) അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി �പീകരി� േബാ�� വഴി  2015-16

സാ��ിക വ�ഷ�ി� എ� �ക സ��പി�ാ� കഴി�ി��്;  ഇെ��ി�
സ��ാ�  �ഖ�ാപി� വ�കിട പ�തിക��് �ക കെ��ാ�  മ�് മാ��ം
സ�ീകരി�േമാ?
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സ��ാ� പ�തിക�

3143. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� ക�� എയ� േപാ��്, െകാ�ി
െമേ�ാ,�ാ��് സി�ി, വിഴി�ം �റ�ഖം,ഇ�േഫാ പാ��്,െടേ�ാ പാ��് എ�ീ
പ�തിക�െട നിലവിെല അവ�,ഇവ�ായി അ�വദി� �ക,െചലവഴി� �ക
എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഒ.ഇ.സി വിദ�ാ��ിക��� ധനസഹായം

3144. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െ�ാഫഷണ�  േകാ�കളി�  പഠി�� ഒ.ഇ.സി.
വിദ�ാ��ിക��� ധനസഹായം ലഭി�ാ�ത് സംബ�ി�്
ധനകാര�വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ധനസഹായം യഥാസമയം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സി-ആ��്

3145. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി-ആ��ി� അ�ടി യ��� വാ�ിയതിെല അഴിമതി സംബ�ി�് ധനകാര�
പരിേശാധനാ വിഭാഗം പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

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

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. യിെല നിയമനം

3146. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള ഫിനാ�ഷ��  എ��ൈ�സസ് റവന� റി�വറി വിഭാഗ�ി�  റവന�
വ��ി� നി�ം വിരമി� എ� ജീവന�ാ� േജാലി െച�വ�െ��ം ഇവ� എ�
വ�ഷ�ളായി േജാലി െച�െ��ം േപ� സഹിതം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ി� അ�പ� വയ� കഴി�വെര�ം വ�ഷ�ളായി േജാലി
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െച��വെര�ം പിരി�വി�് െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  യി�  നിേ�ാ,

പി.എസ്.സി.യി�  നിേ�ാ നിയമനം നട�ാ�  ബ�െ��വ��് നി�േ�ശം
ന�കാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. യിെല ഒഴി�ക�

T 3147.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�� 489/2011  (�നിയ� അസി��്/കാഷ��) �കാരം നിലവി�
വ� റാ�് ലി�ി�  നി�് െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യിെല ഒഴിവ് റിേ�ാ��് െച�
തീയതി, എ�ം എ�ിവ വ��മാ�� 2011 ജ�വരി 1 �ത� 2015 ഡിസംബ�
31 വെരെ�� വിശദവിവരം വ�ഷം തിരി�് ന��േമാ ;

(ബി) 2016  ജ�വരി  1  �ത�  ജ�വരി  25  വെര െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  എ� ഒഴിവ്
റിേ�ാ��് െച�ി��് ;

(സി) 12/12/14  തീയതിയിെല ആദ� നിയമന ശിപാ�ശ�േശഷം എ� ഒഴി�ക�
െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി�  നി�്പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച� എ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) 5/12/15-�േശഷം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  റിേ�ാ��് െച� ഒഴിവി� പി.എസ്.സി.
നിയമന ശിപാ�ശ ന�കാ�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) കാ�ഗറി ന�� 489/11 �കാര�� റാ�് ലി�ി� നി�്  2011 �ത� 2016

ജ�വരി 26 വെര ഒ� ഒഴി�േപാ�ം റിേ�ാ��് െച�ാ� �ാപന�ിെ� േപര്
നൽകാേമാ ?

എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന ഫ�്

3148. �ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�് ൈകകാര�ം െച�� െസ��റിേയ�ിെല
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്  (എം)  െസ�നിെല അമിത േജാലിഭാരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ� സംബ�ി�് വ��് �ഡി നട�ി ഒ� െസ���ടി
അ�വദി�ാ�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എം.എ�.എ. മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�്
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3149. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എം.എ�.എ.  മാ�െട ആ�ി
വികസന ഫ�ി�െട എ� പ�തിക�  നട�ിലാ�ിയി�െ��് നിേയാജക
മ�ലാടി�ാന�ി� കണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം എ� പ�തിക��് അ�മതി
ന�കിയി�െ��� കണ�് നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ി�
വ��മാ�േമാ;

(സി) സാേ�തിക തട���  ഉ�യി�് വിവിധ മ�ല�ളിലായി എ�
പ�തിക��് അംഗീകാരം ന�കാെത കിട�െ��� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

പഴയ ബ�ജ�കളി� �ഖ�ാപി�ി���ം നട�ാ�ിയ�മായ വികസന �വ��ന��

3150. �ീമതി.ജമീലാ �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-2012,  2012-2013,  2013-2014,  2014-2015,  2015-2016  എ�ീ
സാ��ിക വ�ഷ�ളിെല ബ�ജ�കളി�  �ഖ�ാപി�ി�� വികസന
പ�തിക� ഏെത�ാം; അവ സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ പ�തികളി� ഏെതാെ� പ�തിക�െട �വ��നം ആരംഭി�;

(സി) ആ പ�തിക��് േവ�ി നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി� എ�ം ആ
പ�തിക�മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� �വ��ന��  നട� എ���
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഖാദി ആ�ഡ് വിേ�ജ് ഇ�ഡ�ീസ് വ��് വഴി നട�ിലാ��തിന് �ഖ�ാപി�
പ�തിക�

3151. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ ബ�ജ�കളി�െട�ം ഖാദി ആ�ഡ് വിേ�ജ്
ഇ�ഡ�ീസ് വ��് വഴി നട�ിലാ��തിന് �ഖ�ാപി� പ�തികളി�ം
പരിപാടികളി�ം അതത് വ�ഷ�ളി�  ���മാ�ം നട�ി�  വ��വാ�
സാധി�ി�ി�ാ�വ ഏെത�ാമാണ്;  ഓേരാ ബ�ജ�് �സംഗ�ിെല�ം
നി�േ�ശ��െട അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ�് ബ�ജ�കളിലായി ഖാദി ആ�ഡ് വിേ�ജ് ഇ�ഡ�ീസ്
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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) ഓേരാ വ�ഷ�ം റീ അേ�ാ�ിേയഷ� വഴി വക മാ�ി െചലവഴി�ി�� �ക എ�
വീതമായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള സം�ാന ഫിനാ�ഷ�� എ��ൈ�സസ്

3152. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, ���ര ര�ാകര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ഫിനാ�ഷ��  എ��ൈ�സസിെ� എ� ശാഖക�
സം�ാന�് �വ��ി���്; എ�ാ ശാഖകളി�ം �ടി എ� വരി�ാ��്;
�തിവ�ഷം െമാ�ം എ� േകാടി �പ�െട ബിസിന�് നട���്;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� നാലര വ�ഷ�ി��ി�  സ�ാന പ�തിക�, ചി�ി ക�ാ�യി�
േമളക�, ഉപകരണ��  വാ��, േകാ�  ബാ�ിം�ി�ം മ��� കരാ�ക�
എ�ിവ�ായി െമാ�ം എ� േകാടി �പ െചലവായി; ഓേരാ�ി�ം എ� വീതം;

(സി) ക�നി നിയമ�കാരം നിയമപരമായി ���ീകരിേ�� ഇേ�ണ�  ആഡി�്
���ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ�ാന പ�തിയി� സ�ാന�� വാ�യതി�ം മ�മായി വ� അഴിമതിക�
നട�ി��തായ ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�രം
അഴിമതിക� കെ���തി�ം ഇ�ാതാ��തി�മായി എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െ��് െവളിെ���ാേമാ?

ഹൗസ് ബി�ഡിംഗ് അഡ�ാ�സ്

3153. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഹൗസ് ബി�ഡിംഗ് അഡ�ാ�സ് അ�വദി� കി�ിയ ജീവന�ാ��് ��ത �ക
െകാ�് വീട് പണി ���ിയാ�ാ�  കഴിയാെത വ���ം ആധാരം
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ഗവ�െമ�ിേല�് രജി��  െച�െ���തിനാ�  മ�് േലാ�കെളാ�ം
ലഭ�മാവാ� �ിതി നിലനി����ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�്.ബി.എ.  അ�വദി� കി��തിന് സ��ാരിേല�് രജി��  െച� ന�ിയ
ആധാര��  െവ�് വ�വിെ� വാല� അടി�ാന�ി�  മ� േലാ�ക�
(ഹൗസിംഗ്)  എ���തിന് അ�മതി ന�� കാര�ം പരിേശാധി�്
നടപടിെയ��േമാ?

േകരള സാം�ാരിക �വ��ക േ�മനിധി േബാ�ഡ്

3154. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ ബ�ജ�ി�ം േകരള സാം�ാരിക �വ��ക
േ�മനിധി േബാ�ഡ് വഴി നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� പ�തികളി�ം
പരിപാടികളി�ം അതത് വ�ഷം ���മാ�ം നട�ി�  വ��വാ�
സാധി�ി�ി�ാ�വ എ�;  അത് ഏെതാെ�യാണ്;  ഓേരാ ബ�ജ�്
�സംഗ�ിെല�ം നി�േ�ശ��െട അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ � ബ�ജ�കളിലായി ��ത േബാ�ഡിനായി 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�ാ�ിേയഷ�  വഴി വകമാ�ി െചലവഴി�ി�� �ക
എ�വീതമായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന പ�തി

3155. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി
ലഭി� പ�ാരിമംഗലം ഖാദി സൗഭാഗ��് െക�ിടം നി��ി��തി�� ഫ�്
െഡേ�ാസി�് െച�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�� �ക വ�വസായ വാണിജ� വ��് ഡയറ�� െഡേ�ാസി�്
െച�ാ�ത് ധനകാര� വ��ി�  നി�ം ഫ�് ലഭ�മാ�ാ�ത്
െകാ�ാെണ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി�� �ക ആ�ി വികസന പ�തിയി� നി�ം അടിയ�രമായി
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ലഭ�മാ��തി�ം െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗ�ിന് െഡേ�ാസി�്
െച��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ ���ിക��് �ക
ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

നാലാം ധനകാര� ക�ിഷ� �പാ�ശ �കാരം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���
ന�േക� �ക

3156. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാലാം ധനകാര� ക�ിഷ�  �പാ�ശ �കാരം തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��� ന�േക� �ക ക�ിഷ�  നി�േ�ശി� തര�ിലാേണാ
2015-16 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  വ�ത�ാസം വ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര�ം നിയമസഭെയ
അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) വ�ത�ാസം വ��ിയത് �ലം സം�ാന�ിെ� റവന� ക�ിയി�ം ധനക�ിയി�ം
എെ��ി�ം �റവ് ഉ�ായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

വിവിധ വ�വസായ േമഖലകളിേല�് വകയി��െ�� �ക

3157. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം ഉ� ബജ�കളി� െച�കിട വ�വസായ��,
�ാമ-െച�കിട വ�വസായ��, ൈക�റി യ�തറി വ�വസായ��, കയ�
വ�വസായ��, ഖാദി �ാമവ�വസായ��, ക�വ�ി വ�വസായ��
എ�ിവ�ായി നീ�ിവ� �ക�ം വിേയാഗി� �ക�ം സാ��ിക വ�ഷം
അടി�ാന�ി� �േത�കം �േത�കം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം േമഖലയി�  വകയി��ിയ �ക വിനിേയാഗി�ാ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത രംഗ�ളി�  മാ�ിവ�െ�� �ക പര�ാ�മാേണാ എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

േ�മ െപ�ഷ� �ക പരി�രണം
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T 3158.�ീ.�ി.�. ��വിള
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േ�മ പ�തിക�  കാേലാചിതമായി പരി�രി�് േ�മ
െപ�ഷെ� �ക വ��ി�ി�് ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഒ�ി�  ��ത�  േ�മ െപ�ഷ�  ലഭി��തിന് താ�ര���വ��് അ�രം
േ�മപ�തികളി�  അംഗമാ��തിന് അ�മതി ന��േമാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േ�മ െപ�ഷ� ലഭി��  75 വയ�് തി� എ�ാ പൗര�മാ��ം സൗജന�
െമഡി�� ചികി�ാ സൗകര�ം ലഭ�ാ�േമാ?

നി�തി ഇളവ്

3159. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �.ഡി.എഫ്.ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര
ഏെത�ാം വ�വസായ���ാണ് നി�തി ഇളവ് ന�കിയി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി�തി ഇളവ് ന��വാ� ഉ�ായ കാരണം എ�ാെണ�് �േത�കം �േത�കം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നി�തി ഇളവ് ന�കിയ�െകാ�് ഖജനാവി�  നി�ം നാല് വ�ഷം െകാ�്
എ� �പ ന�െ��ി�െ��് �േത�കം �േത�കം വിശദമാ�ാേമാ;

ജനറ� ഒ�ിേഗഷ� േബാ�് �േഖന കടെമ�� �ക

3160. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജനറ� ഒ�ിേഗഷ� േബാ�് �േഖന  2011-2012 �ത� 2015-16 വെര��
സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക കടെമ��ി��്;

(ബി) ഇ�െന കടെമ�� �ക ഏെത�ാം ആവശ����ായി
ഉപേയാഗെ���ിയി��്;

(സി) ജനറ�  ഒ�ിേഗഷ�  േബാ�് �േഖന വിവിധ ഘ��ളിലായി കടെമ��
�കയി�  2016-17  �ത�  2020-2021  വെര�� വ�ഷ�ളി�  െകാ��
തീ�േ�� �ക�െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?
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ജി�ാ ഇ�ഫ�േമഷ� ഓഫീ�കളിെല പരിേശാധന

3161. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ധനകാര� പരിേശധനാ വിഭാഗം എെത�ാം ജി�ാ ഇ�ഫ�േമഷ�
ഓഫീ�കളിലാണ്  2015-16  സാ��ിക വ�ഷം പരിേശാധന നട�ിയത്;
എെ��ാം ന�നതകളാണ് കെ��ിയത്;  ആയത് ഏെത�ാം ജി�കളി�
ആെണ�് അറിയി�ാേമാ?

യഥാസമയം േ�മ െപ�ഷ�

T 3162.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, െക.�രളീധര�
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േ�മ െപ�ഷ� യഥാസമയം വിതരണം െച��തിന് ആവി�രി�ി�� ക��
പ�തിക� എെ��ാം ;

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

േചല�ര ൈബപാസ്

3163. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േചല�ര ൈബപാസ് നി��ാണ�ിനായി �� വ�ഷ�ളിെല ബ�ജ�കളി�
�ക വകയി��ിയി�ം പ�തി നട�ിലാകാ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈബപാസ് നി��ാണ�ിനായി വീ�ം എ�ിേമ�് റിൈവസ് െച�്
ഭരണാ�മതി�േവ�ി െപാ�മരാമ�് വ��് െ�ാേ�ാസ� സമ��ി� വിവരം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

റ�� സംഭരണം പ�തി
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T 3164.�ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) റ�റിെ� വില�ക��െയ �ട��് �ഖ�ാപി� റ�� സംഭരണം പ�തിയി�െട
എ� ക�ഷക��ാണ് �ണം ലഭി�ത്;

(ബി) എ� �കയാണ് െചലവി�ത്;  ��ത പ�തിയി�െട റ�റിെ� വില
എ�യായി�ാണ് ഉയ��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

ധനകാര� പരിേശാധനാ വിഭാഗ�ിെല നിയമനം

3165. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ധനകാര� പരിേശാധനാ വിഭാഗ�ി�  നിയമി�െ��� ജീവന�ാ��് മിനിമം
േസവന കാലയളവ് എ�യാണ്;  എ�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ധനകാര�
പരിേശാധനാ വിഭാഗ�ി� ജീവന�ാെര നിയമി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ധനകാര� പരിേശാധനാ വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം

3166. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ധനകാര� പരിേശാധനാ വിഭാഗ�ി� നിയമി�െ���തിനായി ജീവന�ാ�െട
മിനിമം േസവന കാലയളവ് എ�െയ�റിയി�േമാ;നിയമി�െ���
ജീവന�ാ��് നി�ിത േസവന കാലയളവ് ���ിയാ�ണെമ�്
��കാല�ളി� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത തീ�മാന�ിന് വിപരീതമായി ��ത വിഭാഗ�ിൽ
ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ  ;  ഇ�െന ജീവന�ാെര നിയമി�ാ��ായ
സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ  ;ഭാവിയിൽ ഇ�രം നിയമന��  ഒഴിവാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ധനകാര� പരിേശാധനാ വിഭാഗം ത�ാറാ�ി സമ��ി�� റിേ�ാ��ക�
അംഗീകാരം നൽ��തിന് ഉ�രവാദെ�� ഉയ�� ഉേദ�ാഗ��
മാസ�േളാളം കാലതാമസം വ���ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
റിേ�ാ��് അംഗീകരി��തിന് കാലതാമസം വ��ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) റിേ�ാ��ക�  അംഗീകരി�ാ�  കാലതാമസം വ��കാരണം ശി�ാ
നടപടിക��് വിേധയരാേവ� ഉേദ�ാഗ�� സ��ീസി� നി�ം വിരമി�ി��
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എ� േക�ക� 2014-15 �തൽ ഉ�ായി�െ��് വ��മാ�േമാ ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്

3167. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ചികി��് െചലവായ �ക കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ിൽനി��
സഹായ�ിനായി അേപ�ി�വരിൽ ഏ� മാസം വെര�� േരാഗിക��ാണ്
റീഫ�് ന�കിയത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) മംഗലാ�രം ആ�പ�ികളി�  ചികി� േത�� േരാഗിക��് കാ�ണ�
െബനവല�് ഫ�ി� നി�് ചികി�ാ ധനസഹായം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജി� കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി� ഉ�െ���ി
എ� �പ ഇ�വെര ചികി��് ലഭ�മാ�ിയി��്;  എ� �പ
�ടി�ികയായി��്;

(ഡി) �ടി�ിക എ��ം േവഗം െകാ��തീ���തിന് ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േക� ഗവ�െമ�് �ീ�ക�

3168. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.ബി.സത��
,, എം.ച��
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േക� ഗവ�െമ�് �ീ�ക� േനടിെയ���തി�ം സമയബ�ിതമായി നട�ിൽ
വ���തി�ം സം�ാനം പരാജയെ��ി�േ�ാ:എ�ി�  കാരണ��
പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) േക� ഗവ�െമ�് �ീ�ക��� ഫ�് ശരിയായ രീതിയിൽ
െചലവഴി�ി�ി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ:ഇെ��ി� �ട��� ഗ���
ലഭി�ാനിട�േ�ാ ;

(സി) യഥാസമയം നട�ിലാ�ിയി �ി� എ� കാരണ�ാ�ഏെത�ി�ം പ�തിക��്
േക� സ��ാ� അ�വദി��� ഫ�് തിരിെക നൽേക�തായി വ�ി�േ�ാ ;

എ�ി� അവ ഏെത�ാം എ� വ��് തിരി�് െവളിെ���ാേമാ ;
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(ഡി) കഴി� അ� വ�ഷ�ിനിടയിൽ ഓേരാ വ�ഷ�ം ഏെത�ാം വ��ക�, േക�
�ീ�ക� �കാര�� �ക ലാ�ാ�ക��ായി��് ; വിശദമാ�ാേമാ ?

േക� സ��ാരിേനാട് േകരളം ഉ�യി� ആവശ���

3169. �ീ.എം.എ.േബബി
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക. ദാസ�
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ബജ�ി� �േ�ാടിയായി േക�സ��ാ�  വിളി�േച�� സം�ാന
ധനകാര�മ�ിമാ�െട േയാഗ�ി�  സം�ാനം ഉ�യി� ആവശ���
എെ��ാമായി��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക� സ��ാ�  േനരെ� �ഖ�ാപി�ി���ം ഇ�വെര
നട�ിലാ�ിയി�ി�ാ��മായ പ�തിക� നട�ിലാ�വാ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

അവ ഏെതാെ�യായി��;

(സി) സം�ാനം ഇ�് �ധാനമാ�ം േനരി�� എെ��ാം ����  ��ത
േയാഗ�ിെ�റ ��യി�െ���ക��ായി എ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത ���ളി�  േക�സ��ാരിെ� ഭാഗ�നി�� �തികരണം
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന�് നി�ം ആെര�ാം ��ത േയാഗ�ി�  പെ���ക��ായി;
�ണി�െ��ി��വ� ആെരാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

േസവനാവകാശ നിയമം

3170. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷറികളി�  േസവനാവകാശ നിയമം നട�ാ�ാ�  എെ��ാം ക�� പ�തി
ആ��ണം െച�ി��്;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?
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പരി�ിതി വ��് വഴി നട�ിലാ��തിന് �ഖ�ാപി� പ�തിക�

3171. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) കഴി� അ�് ബ�ജ�കളിലായി പരി�ിതി വ��ിന് േവ�ി വകയി��െ��
പ�തി �ക�ം അതത് വർഷം യഥാർ��ിൽ െചലവഴി� �ക�ം
െചലവഴി�ാ�  കഴിയാതി�� �ക�ം എ�യാണ്;  വകയി��ിയ �ക�െട
എ� ശതമാനം പി�വലി�  ;  ഇതിൽ ഇേ�ാ�  �ഷറി അ�ൗ�ിൽ ബാ�ി
നിൽ�� �ക എ� ;

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

ഈടി�ാെത വിദ�ാഭ�ാസ വാ�

3172. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈടി�ാെത വിദ�ാഭ�ാസ വാ� ലഭി��തിനായി ബാ�്/  സാ��ിക
�ാപന�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് �ഡ�്സ് േലാ�  ഗ�ാര�ി ഫ�്
സ��പി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) വാ� എ�� വിദ�ാ��ിക�േ�ാ,  ബാ�ക�േ�ാ ��ത ഫ�ി�  നി�ം
ധനസഹായം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഈടി�ാെത വിദ�ാഭ�ാസ വാ� സാ��ിക �ാപന��
അ�വദി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ബാ�ക�  എ� �പ ഇ�വെര വിദ�ാഭ�ാസ വാ� അനവദി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;  എ� �പ ഇ�വെര തിരി�ട�ി��്;  തിരി�ട�ാ�തിനാ�
നിയമനടപടിക�  സ�ീകരി� എ� േക�ക�  ഉ�്;  ജി� തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ?
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സാ��ിക �തിസ�ി

3173. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഈ വ�ഷം എ� േകാടി �പ കടം എ��ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് സാ��ിക �തിസ�ി നിലനി���െവ�ി�  ആയത്
മറികട��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� വാഹന��െട ��പേയാഗം

3174. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  വാഹന��  ഉേദ�ാഗ��  ��പേയാഗം െച��ത് തട��തിന്
ധനകാര� പരിേശാധനാ വിഭാഗം പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  2015  ജ�വരി �തൽ നട�ിയ പരിേശാധനകളി�, വാഹന
��പേയാഗം നട�ിയവ�െ�തിെര സ�ീകരി� അ�ട� നടപടിക�, ഈടാ�ിയ
പിഴ, മ�് നടപടിക� �ട�ിയവ സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) സ��ാ�  വാഹന ��പേയാഗ�ിന് നിലവിൽ നി�യി�ിരി�� പിഴ
എ�യാണ്; ��ത പിഴ വ��ി�ി�് വാഹന ��പേയാഗം തട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) വാഹന ��പേയാഗം ആവ��ി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര അ�ട�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി��ം നട�ാ�ാ� കഴിയാെത േപായ�മായ പ�തിക�

3175. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഓേരാ സാ��ിക
വ�ഷെ��ം ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി��ം എ�ാ�  നട�ാ�ാ�  കഴിയാെത
േപായ�മായ പ�തിക� സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ബ�ജ�ി�െട �ഖ�ാപി� പ�തിക� ���മായി നട�ിലാ�ാ� സാധി�ാെത
േപായ സാഹചര�ം വിശദീകരി�ാേമാ?
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നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

3176. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14, 2014-15 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ബ�ജ�് �സംഗ�ളി� അ�്
േകാടിയി�  ��ത�  െചലവ് �തീ�ി�� എ� പ�തിക�
�ഖ�ാപി�ി��;അവ ഏെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ി�ം എ� എ�ം നട�ിലാ�ിയി��്;
വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ഫിനാ�ഷ�� അസി��് ത�ികയിേല�് േനരി�� നിയമനം

3177. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഡിവിഷണ�  അ�ൗ��മാ�െട �േമാഷ�  ത�ികയായ ഫിനാ�ഷ��
അസി��് ത�ികയിേല�് േനരി�് നിയമനം നട��ത് ഡിവിഷണ�
അ�ൗ��മാ�െട �േമാഷെന ബാധി�� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ശ�ള ക�ിഷ� റിേ�ാ��ി� ഫിനാ�ഷ�� അസി��് ത�ികയിെല േനരി��
നിയമനം നി��ലാ�ാ� ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത നി�േ�ശം നട�ിലാ�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

കയ�മതിയി� �റ��ായതിെ� കാരണ��

3178. �ീ.സാ� േപാ�
,, െക.െക.ജയച��
,, എം. ഹംസ
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക നിലനി�ിന് ��ധാനമായ കയ�മതി വ�മാനം
വ��ി�ി��തിന് സ��ാ� നട�� �മ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നി�� കയ�മതിയി�  ഗണ�മായി
�റ��ായിെ�ാ�ിരി��തിെ� കാരണ��  പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

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

36 of 112 Monday 15 February 2016 07:15 PM



(സി) �ഗ��വ���  സ��വിഭവ��, േതയില,  ക�വ�ി,  മ�് നാണ�വിളക�,
സം�രി�െ�� ഭ��വ���, ഐ.  ടി.  ഉ����  എ�ിവ�െടെയ�ാം
കയ�മതി�െട നിജ�ിതി െവളിെ���ാേമാ;  ഈ രംഗ�ളിെല�ാം
സം�ാന�ി��ായി�� �����ി�  ഈയിെടയായി ഇടിവ്
വ�തിെ��ം ഈ േമഖലയി�  �റേകാ�് േപാ��തിെ��ം കാരണ��
പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഇലേ�ാണി�് ല�ജ� അ�ൗ�ി� മാ�ിയ �ക

3179. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ഇലേ�ാണി�് ല�ജ� അ�ൗ�ി� മാ�ിയ
�ക എ�യാണ്; ��ത �കയി� നട� സാ��ിക വ�ഷ�ി� ജ�വരി 31

വെര െചലവഴി� �ക എ�യാണ്;
(ബി) 2014-15 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ഇലേ�ാണിക് ല�ജ� അ�ൗ�ി� മാ�ിയ

�ക റവന� ക�ിയി�ം ധനക�ിയി�ം കടബാധ�തയി�ം എ� വ�ത�ാസം
വ��ി;  ഇലേ�ാണി�് ല�ജ�  അ�ൗ�ി�  മാ�ിയ �ക�് �ല�മായ �ക
2015-16 ബജ�ി� �േത�കം വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) 2014-15 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ഇലേ�ാണി�് ല�ജ� അ�ൗ�ി� മാ�ിയ
�ക വിനിേയാഗി�് എ� പ�തിക��്  2015-16  സാ��ിക വ�ഷ�ി�
ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്;

(ഡി) നട�് സാ��ിക വ�ഷ�ി�ം ഇലേ�ാണിക് ല �ജ�  അ�ൗ�്
�ട��േ�ാ; എ�ി� 2016 ജ�വരി 31 വെര ഇതിേല�് �ക മാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� �ക ഏ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ിര��ി നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന �ീം

3180. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2011-12  �ത� 2015-16  വെര നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന �ീമി�
കാ�ിര��ി നിേയാജകമ�ല�ിേല�് നി�േ�ശി�െ�� �വ��ിക�
ഏെതാെ�; ഇതി� എ� �വ��ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��്;

(ബി) ��ത �ീമി�  േഫാക് േലാ�  �ാമ�ിന് െക�ിടം നി��ി��തിേല�്
സാം�ാരിക വ��ിന് ഒേ�കാ� (1.25 ) േകാടി �പ െെകമാറിയി�േ�ാ;

(സി) നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന �ീമി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിന്
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ഏെതാെ� �വ��ിക��� �ക െെകമാ�വാ��്;
(ഡി) നിലവി� നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന �ീമിെ� ഫ�് മ� വ��ക��്

െെകമാ��തി�� തട��� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ?

പ�തിെ�ലവിെല �ലധന നിേ�പ ശതമാനം

T 3181.�ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷ�� ഓേരാ വർഷെ��ം
പ�തിെ�ലവിെല �ലധന നിേ�പ ശതമാനം എ�െയ�് അറിയി�ാേേമാ ;

(ബി) ഇേത കാലയളവിൽ ആെക �ലധന നിേ�പം എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ ?

ആ���േന�ീവ് ഇ�െവ�്െമ�റ് ഫ�്

3182. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആ���േന�ീവ് ഇ�െവ�്െമ�റ് ഫ�് സ��പണം
െകാ�േ�ശി��െത�ാണ്;

(ബി) വികസന �വ��ന���ായി ആ���േന�ീവ് ഇ�െവ�്െമ�റ്
ഫ�്സ��പി��തി�� നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാണ്;  ��ത ഫ�് വഴി
നാളി�വെര എ� �ക സ��പി�ക��ായി?

(സി)

വി��ഭട�മാ��� സമയബ�ിത ഹയ� േ�ഡ്

3183. �ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 14.09.2015-െല സ��ാ�  ഉ�രവ്(പി)  നം.  408/2015/ധന �കാരം ഏത്
തീയതി �തലാണ് സ��ീസി���ം വിരമി��മായ വി��ഭട�മാ��്
സമയബ�ിത ഹയ� േ�ഡിന് അ�ഹത��ത്;

(ബി) െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ വ��് �ട�ിയ വിവിധ സ��ാ�  വ��കളി�
സാ�െജ�്,  അസി��് െസക�രി�ി ഓഫീസ�, �ട�ിയ ത�ികകളി� നി�്
വിരമി� വി��ഭട�മാ��് ഈ ഉ�രവ് �കാരം അവ��് അ�ഹതെ��ി��
സമയബ�ിത ഹയ�  േ�ഡ് അ�വദി��തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ;
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വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് വ��ി�  നി�് ധനകാര� വ��ിേനാട് ��ീകരണം
ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ീകരണം അടിയ�ിരമായി ലഭ�മാ�ാ��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ ഉ�രവ് �കാരം ഇേ�ാ�  സ��ീസി�� വി��ഭട�മാ��് മാ�േമ
സമയബ�ിത ഹയ�  േ�ഡ് അ�വദി�വ���െവ�ം ആയതിനാ�
വിരമി�വ��് അ�ഹതെ�� സമയബ�ിത ഹയ� േ�ഡ് അ�വദി��തിന്
ബ�െ�� വ��ക�  സത�ര നടപടി സ�ീകരി��ി�ാെയ��� കാര�ം
പരിഗണി�് വിരമി�വ��് �ടി അ�ഹതെ�� സമയബ�ിത ഹയ�  േ�ഡ്
ന���തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േകാ��ാ��മാ��� �ടി�ിക

3184. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  സ��ാ�  േകാ��ാ��മാ��്
ന�േക��ം എ�ാ� െകാ��ാ��മായ �ക എ�യാണ്;  ഇ��ലം റവന�
ക�ിയി�ം ധനക�ിയി�ം കടബാധ�തയി�ം ഉ�ായ വ�ത�ാസം എ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നട� സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ജ�വരി  31  വെര സ��ാ�
േകാ��ാ��മാ��് ന�േക� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�ത� 2015 പ�തി

3185. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക�ത�  2015  പ�തി�െട ഭാഗമായി ആല�ഴ ജി��േവ�ി ഏെത�ാം
പ�തികളാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത്;

(ബി) �ഖ�ാപി� പ�തികളി�  ഏെത�ാം നട�ിലാ�ി  ;  ഇതിനായി എ� �ക
െചലവഴി�; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ��ത്;  ഇവ�് എ� �കയാണ്
അ�വദി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ആദായ നി�തി വ��് േഫാം 24G ഇ-ഫയ� െച�� PAO/DTO/CDDO മാ�
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3186. �ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദായ നി�തി വ��് േനാ�ിഫിേ�ഷ� നം.  41/2010  തീയതി  31.05.2010

�കാരം സം�ാന�് േഫാം 24G ഇ-ഫയ� െച�� PAO/DTO/CDDO മാ�
ഏെതാെ�;  സാ��ിക വ�ഷം തിരി�് താെഴ�റ�� േചാദ����് മ�പടി
ന�കാേമാ;  a)  2010-2011  �ത�  2015-16  ഡിസംബ�  വെര േഫാം  24G

േ��്െമ�് �ി�േറഷ� ഇന�ി� ഓേരാ PAO/DTO/CDDO മാ� ചിലവാ�ിയ
�ക എ�: (Regular and Corrections) b) േഫാം 24G Upload െച��തിന്
2010-11 �ത� 2015-16 ഡിസംബ� വെര ചിലവായ �ക എ�; (Regular and

Corrections) c) a,b പിരി�ക��ായി TIN-FC കെള നിലവി�ം ആ�യി��
PAO/DTO/CDDO മാ� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള സം�ാന�് ശ�ളം/ശ�േളതരം  (24Q/26Q)  ഇന�ി�  ആദായ
നി�തി �റവ് െച��  Deductor/DDO  മാ�െട എ�ം എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ; (PAO/DTO/CDDO മാ� ഇ-ഫയ� െച�� േഫാം 24G യി�
ഉ�െ��� Deductor/DDO മാ�) a) ഓേരാ Deductor/DDO മാ�ം നാളി�വെര
(24Q/26Q)  e-TDS  Quarterly  Statement  Upload  െച��തിനായി
ചിലവാ�ിയ �ക എ�;  (Regular/Corrections)  സാ��ിക വ�ഷം തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ;  b)  ഓേരാ  Deductor/DDO  മാ�ം  e-TDS  Quarterly

(Statement/return) Prepare െച��തിനായി നാളി�വെര ചിലവാ�ിയ �ക
എ�;  സാ��ിക വ�ഷം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;  c)  b  പിരിവിന്  TIN-FC

ആ�യി�� Deductor/DDO മാ� എ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ഏെതാെ�  PAO/DTO/CDDO  മാ�  TIN-FC  കെള
ആ�യി�ാെത േഫാം 24G Prepare െച�് Online ആയി TIN Website േല�്
Upload  െച���്;  അതി�� െ�യിനിംഗ് ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
െ�യിനിംഗ് ന�കിയ വ��്;  ഏെതാെ� വ��ക��് െ�യിനിംഗ്
ന�കിെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ഏെതാെ� വ��ക�  TIN-FC  കെള ആ�യി�ാെത
ൈ�മാസ േ��്െമ�ായ  24Q/26Q  ത�ാറാ���്;  ഇ�കാരം േ��്െമ�്
ത�ാറാ��െ��ി�  അതി�� െ�യിനിംഗ് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
െ�യിനിംഗ് ന�കിയ വ��്;  ഏെതാെ� വ��കളിെല എ� ജീവന�ാ��്
െ�യിനിംഗ് ന�കിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

മഹിളാ �ധാ� ഏജ�മാ�െട േവതന �ടി�ിക
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3187. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹിളാ �ധാ� ഏജ�മാ�െട എ� മാസെ� േവതനം �ടി�ിക��് ; ആയത്
എേ��് െകാ�� തീ��ം; ഈ േവതനം മാസം േതാ�ം െകാ���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;  ഇവ�െട ക�ീഷ�  ഈ സ��ാരിെ� കാല�തെ�  1%

വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ഏജ�മാ�െട േ�മനിധി എ�ാ ജീവന�ാെര�ം ഉ�െ�ാ�ി�െകാ�്
നട�ാ�േമാ;  േ�മനിധിയി�  അട� �ക�െട വിവരം അറി��തിന്
അംഗ���് അവസരം ന��േമാ;  ഇവ��് പാ�് ��് ലഭ�മാ�ി �ക
�ത�മാ�ം അ�ൗ�ി� എ��െ��് ഉറ�വ��േമാ;

(സി) മഹിളാ �ധാ�  ഏജ�മാ�െട െപ�ഷ�  കാേലാചിതമായി പരി�രി�േമാ;

ഇേ�ാ�  എ� �കയാണ് �റ� െപ�ഷനായി ലഭി��ത്  ;  ഇവ��്
ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി നട�ാ�േമാ?

വി��ന ന�തി റിേ��

3188. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െമാ���വട�ാ�ം ചി�റ വി��ന�ാ�മായ വ�ാപാരിക��് വി��ന
നി�തി റിേ�� ഓ�െെലനായി ഫയ� െച��തിന് നി�േ�ശി�ി�� േഫാം
ന�� 10െജ ഉപേയാഗി�േ�ാ� ചി�റ വി�ന�ാ��് നി�തി റിേ�� ഫയ�
െച��തിന് ��ി���ഭവെ���ത് ��യി���ി�േ�ാ;

(ബി) ആയത് പരിഹരി��തിനായി േഫാം 10 െജ എ, ബി എ�ീ ര�് േഫാ�കളാ�ി
ബാധകമ�ാ� േകാള��  ഒഴിവാ�ി ചി�റവി��ന�ാ��ം
െമാ���വട�ാ��ം �േത�കം �േത�കം ഉപേയാഗി�ാ��വിധം
ലളിതവ��രി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

കാ�ഷികാദായ നി�തി

T 3189.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് കാ�ഷികാദായ നി�തി ഒഴിവാ��ത് സംബ�ി�
തീ�മാനം ഉ�ായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വർഷ�ളിൽ ഇ�ാര��ി�  ഉ�രവ് �റെ��വി�ക��ായി
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എ�റിയി�ാേമാ?

ആല�ഴ ജി�ാ േലാ�റി ഓഫീസിെല േലാ�റി വിതരണം

3190. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�ാ േലാ�റി ഓഫീസി� െച�കിട ക�വട�ാ��് േലാ�റി ന���ി�
എ�� സംബ�ി�് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി� അതിേ�� എ� നടപടി
സ�ീകരി�; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016 ജ�വരി 4-� തീയതി ജി�ാ േലാ�റി ഓഫീസി� നി�് ആ�െ��ാം േലാ�റി
ന�കി; പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ; ഈ ദിവസം േലാ�റി ലഭി�ി� എ�� സംബ�ി�്
ആെര�ി�ം പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;  പരാതി�െട അടി�ാന�ി�
എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ബനവല�് �ീം

3191. �ീ.ഇ.ച�േശഖര�
,, െക.അജിത്
,, വി.ശശി
,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ബനവല�് �ീം �കാരം അ�മതി ലഭി� അേപ�കരിൽ എ� േപർ�
ധനസഹായം ന��വാനായി ഈ സാ��ിക വ�ഷം ഇനി എ� �ക
േവ�ിവ�െമ� അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) കാ�ണ� പ�തിയി�  അ�ിഡി�് െച�ി�� സ�കാര� ആ�പ�ിക�ം
ഡയാലിസിസ് െസ��ക�ം എ� വീതമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�പ�ിക�  ന��� െ�യിം റിേ�ാ��ക�  പരിേശാധന നട�ി �ക
അ�വദി��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� അത് പരിഹരി��തിനായി എ� നടപടിക� സ�ീകരി�ം;
(ഡി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക�െട കാ�ണ� ടി��ക� വി�ഴി�;

ഇതി� ബനവല�് ഫ�ിേല�് മാ�ിയ �ക എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ?

കാ�ണ� ബനവല�് �ീം
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3192. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ബനവല�് �ീമി�  ഉ�െ���ിയി�� ആ�പ�ിക�
ഏെത�ാമാെണ�് പറയാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി� ഉ�െ�� ആ�പ�ിക��് നി�ിത കാലാവധി��ി� �ക
അ�വദി��തി� വീ�വ� സാഹചര�ം എ�ാെണ�് പറയാേമാ;

(സി) കാ�ണ� ഭാഗ��റി ടി��് വി�പനയി�െട ഉയ�� ലാഭ��ായി�ം ആ �ക
ചികി�ാപ�തി�് ൈകമാറാതിരി�ക�ം അ�കാരണം േരാഗിക��്
�ത�മായി ചികി� ലഭി�ാതിരി�വാ��� സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ബനവല�് �ീമി� െകാ�ാര�ര താ��ി� ന�കിയ ചികി�ാസഹായം

3193. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ബനവല�് �ീമി�െ���ി െകാ�ം ജി�യി�  ആെക ന�കിയ
ചികി�ാസഹായം എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) െകാ�ാര�ര താ��ി� ��ത �ീമി�െ���ി എ� േരാഗിക��് സഹായം
അ�വദി�ക�ം �ക വിതരണം െച�ക�ം െച�;  എ� �കയാണ് ആെക
ന�കിയത്;

(സി) ��ത താ��ി�െ�� എ� അേപ�ക�  നടപടിയാകാെത�ം സഹായം
അ�വദി�ാെത�ം കിട�െ��ം അ�വദി�തി� എ� േപ��് �ക വിതരണം
െച�ാ�െ��ം വിശദമാ�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്

3194. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്
വഴി എ� േരാഗിക��് ചികി� ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ണ�ാ ചികി�ാ പ�തി �കാരം അ�വദി� �ക കി�ാ�� സംബ�ി�്

3195. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) കാ�ണ�ാ ചികി�ാ പ�തി �കാരം അേപ� ന�കിയി�� �ീ. േടാം േജാ�ജ്,
േകാല�ം�േ��, െപാ��കര, ��� എ� വ��ി�് കാ�ണ�ാ ചികി�സാ
പ�തി�കാരം �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  �ക എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ; ��ത �ക അ�വദി��തി��ായ കാലതാമസം എെ��്
വ��മാ�ാേമാ; ഈ �ക എേ��് വിതരണം െച�ം എ�റിയി�ാേമാ; ��ത
േരാഗി മരണമട�തിെന�ട��് ��ത �ക ഇനി ലഭി�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

അംഗപരിമിതരായ േലാ�റി വി��ന�ാ��് സ��ീസ് ടാ�് ഒഴിവാ��

3196. �ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െച�കിട േലാ�റി വി��ന�ാരായ അ��ം വികലാംഗ�ം ഉ�െ�െട��വ�
സ��ീസ് ടാ�് ന�കണെമ� �തിയ വ�വ� അംഗപരിമിതരായ േലാ�റി
വി��ന�ാെര �തിസ�ിയിലാ�ിയിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ധാന േലാ�റി ഏജ�മാ��് പഴയ നിര�ി�  തെ�യാണ് ടി��ക�
ന���െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അംഗപരിമിത�
ഉ�െ�െട��വ��് ഏ�െ���ിയ സ��ീസ് ടാ�് പി�വലി�വാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അംഗപരിമിതരായ േലാ�റി വി��ന�ാ��ായി േ�മ പ�തിക�
നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ ?

േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് കാര��മമാ�ാ�ളള പ�തി

3197. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാ��  ഫ�് ഓഡി�് കാര��മമാ�ാ�  എെ��ാം ക�� പ�തിക�
ആ��ണം െച�ി��്;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ�  ഭരണ തല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?
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െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ജീവന�ാര�ം

3198. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.-യിൽ കഴി� വ�ഷം �നിയ�  അസി��് ത�ികയിൽ
നി�് േജാലി രാജിവ�വ� എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.-യി�  നിലവിൽ േജാലി േനാ�� വി��ഭട�മാ�െട
വിശദവിവരം,  േപര്.  എ�ം,  േജാലി േനാ�� �ാ�്,  ത�ിക എ�ിവ തരം
തിരി�് നൽകാേമാ ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.-യി�  ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ികക�
�പീകരി��തിെ� മാനദ�ം വ��മാ�േമാ ; ഇ� സംബ�ി� ഉ�രവിെ�
പക��് ലഭ�മാ�േമാ ?

ചീഫ് െസ��റി ജിജി േതാംസെ� സ��ീസ് കാലാവധി

3199. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ചീഫ് െസ��റി സ�വീസി� നി�ം വിരമിേ��ത് ഏത് തീയതിയിലാണ്:
(ബി) പാേമാലി�  േകസി�  അ�് ധനകാര� മ�ിയായി�� ഇേ�ാഴെ�

�ഖ�മ�ി�ം,  ചീഫ് െസ��റി ജിജി േതാംസ�ം എതിെര ആേ�പം
ഉ�ായി��േവാ;

(സി) അഴിമതി േകസി�  ആേരാപിതനായ ചീഫ് െസ��റി�െട േകസ് ഇേ�ാ�ം
അേന�ഷണ�ി�ം �ഡീഷ��  ��ിനിയി�ം ഇരി�� സാഹചര��ി�
അേ�ഹ�ിെ� സ��ീസ് കാലാവധി നീ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

�ാമ േകാടതിക�

3200. �ീ.സി.ദിവാകര�
,, െക.രാ�
,, വി.ശശി
,, െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ാമ േകാടതിക� �ാപി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�െയ�ം; അവ
എവിെടെയ�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

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

45 of 112 Monday 15 February 2016 07:15 PM



(ബി) �ാമ േകാടതിക�  �ാപി��തിന് േക� സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
എ� �പെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാമ േകാടതിക�  �ാപി��തി�� നടപടിക�  യഥാസമയം
���ിയാ�ാ�  കഴി�ിെ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
എ�് സമയ�ി�ളളി�  ��ത പ�തി ���ിയാ�ാ�  കഴി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

�ാമ ന�ായാലയ��

3201. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ാമ ന�ായാലയ��  �ാപി�വാ�  േക�സ��ാ�  പ�തി ആവി�രി�്
ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) എവിെടെയ�ാമാണ് അവ �ാപി�വാ�  തീ�മാനി�ി��ത്;  എ�ാണ്
ഉ�രവായി��ത്;  േക� സ��ാ�  �ക അ�വദി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ാമ ന�ായാലയ�� ആരംഭി�വാ��ായ കാലതാമസ�ി�� കാരണ��
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േചല�ര മ�ല�ി�  �ാമ ന�ായാലയം �ാപി��തി�� അടി�ാന
സൗകര���  ലഭ�മാ�ാെമ�് ഉറ�് ന�കിയി�� സാഹചര��ി�  ഇൗ
�ാപന�ിന് അവിെട എേ�ാ� �വ��നം ആരംഭി�വാ� കഴി�ം?

മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�

3202. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷനി�  നിലവി�� ഓഫീസ്അ���് ത�ികയിേല�്
െഡപ�േ�ഷ� നിയമനം നട��തിേല�ായി സ��ാരിെ� പരിഗണനയി��
13949/H3/2015/Law നം ഫയലി� നാളി�വെര എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െഡപ�േ�ഷ�  ഫയലി�  എ�േ��് അ�ിമ ഉ�ര��ാ�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷനി�  നിലവി�� ഓഫീസ് അ���് ത�ികയി�
നിയമനം നട�ാതിരി��ത് ഓഫീസ് �വ��ന�െള ബാധി�ി��തായ
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കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

ഭവന പ�തി �കാരം പണി ���ിയാ�ാ� വീ�ക�

3203. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം ഭവന പ�തി �കാരം പണി
���ിയാ�ാ� ആെക വീ�ക�െട എ�ം എ�;  ആയത് ���ീകരി�ാ�
ഭരണതല�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭവന പ�തി �കാരം ഓേരാ വീടി�ം അ�വദി� �ക എ�;  െചലവഴി�ാെത
ബാ�ി നി��� �ക എ�;വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഓേരാ വീടി�ം അ�വദി� �ക അപര�ാ�ം ആയതിനാ� വീട് ���ീകരി�ാ�
സാധി�ാെതവ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഭവന പ�തിക�

3204. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� അ�് വ�ഷ�ി��ി�  എ� േപ��് സ��ാ�  പ�തികളി�െട
പാ��ിടം ന�ി;  ഇേ�ാ�ം പാ��ിടം ഇ�ാ� ��ംബ��  എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ബല വിഭാഗ���ായി �േത�കം നട�ിലാ�ിയ ഭവന പ�തിക�
ഏെതാെ�യാണ്;  ��ത പ�തിയി�  എ�േപ�  �ണേഭാ�ാ�ളായി��്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ല�ം വീട് േകാളനിക�െട വികസന�ിനായി നട�ാ�ിയ പ�തിക�
ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഭവന പ�തിക��ായി ധനസമാഹരണം

3205. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ഭവന പ�തിക��ായി ധനസമാഹരണം നട�ാ�  എെ��ാം
ക��പ�തിക� ആവി�രി�ി��്;

(ബി) എെ��ാം േക�സഹായ�ളാണ് ഇതിന് േവ�ി േതടാ�േ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) നിലവി�� വിവിധ വ��ക�െട ഭവന നി��ാണ പ�തിക� ഏേകാപി�ി�ാ�
നടപടിക� എ��േമാ?

ൈവ�ം നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ാ�ിയ പ�തിക�

3206. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�തി�േശഷം ഭവനനി��ാണ േബാ��വഴി ൈവ�ം
നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ാ�ിയ പ�തിക� ഏെത�ാെമ�ം ഇതിനായി
എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭവന നി��ാണ വ��ിെ� കീഴി� എം.എ�. ല�ം വീട് �ന��ാരണ പ�തി
വഴി ൈവ�ം നിേയാജക മ�ല�ി� എ� വീ�ക�െട �ന��ാരണം കഴി�
5  വ�ഷ�ാലയളവി�  നട�ാ�ിയി�െ��ം ഇതിനായി എ� �ക
െചലവഴി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭവന നി��ാണ വ��ിെ� കീഴി�  കഴി�  5  വ�ഷ�ിനിടയി�  ൈവ�ം
നിേയാജക മ�ല�ി�  അ�വദി� ഏെത�ാം �വ��ികളാണ് ഇനി�ം
���ീകരി�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

വിേദശ മലയാളിക� സം�ാനെ��ി� വിേദശ നാണ�ം

3207. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.ഉൈബ��
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസിക�  ഈ വ�ഷം ഇ��യിെല�ി� വിേദശ നാണ��ി�  വിേദശ
മലയാളിക�െട പ�ാളി�ം എ�േ�ാളമാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) കഴി� അ� വ�ഷ�ാലയളവി� വിേദശ മലയാളിക� സം�ാനെ��ി�
വിേദശ നാണ��ി�  എ�േ�ാളം �ക �ത��ാദനേമഖലയി�
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നിേ�പി�െ��ി�െ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിേദശ മലയാളിക�  എ�ി�� വിേദശനാണ�ം ഫല�ദമായി കാ�ഷിക,

വ�ാവസായിക േമഖലകളി� നിേ�പി��തി�ം, തേ�ശീയ െതാഴിലവസര��
�ഷി��തി�ം സമ�പ�തി ത�ാറാ�േമാ?

റ�� വില�ിരതാ പ�തി

T 3208.�ീ.സി.ദിവാകര�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.െക.അജിത്
,, ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ാ�ിയ വില�ിരതാ പ�തിയി�െട െച�കിട റ��
ക�ഷക��് എ� �പ ഉറ�ാ��തിനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�്
െവളിെ���േമാ?

റ�റിെ� വില�ക��

T 3209.�ീ.രാ� എ�ഹാം
,, െക.�േരഷ് ���്
,, സാ� േപാ�
,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വില�ക��യി� നി�ം റ�� ക�ഷകെര ര�ി�ാനായി ഇൗ സ��ാരിെ�
കാല�് �ഖ�ാപി� ഏെത�ി�ം പ�തിക�  നട�ിലാ�ാ�  കഴി�ി�േ�ാ;

ഇതിനായി ഓേരാ ഘ��ി�ം നട�ിയ �ഖ�ാപന��ം അവയിേ�� സ�ീകരി�
നടപടിക�ം േന���ം വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ വ�ഷ�ം റ��  സംഭരണ�ിനായി
�ഖ�ാപി� �ക�ം നീ�ിെവ� �ക�ം എ� വീതമായി��; സംഭരണ ല���ം
േന��ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് റ�റിെ� ഏ��ം �ടിയ ഉ�ാദനം ഏത് വ�ഷ�ിലായി��;

അത് എ�യായി��; നിലവി� എ�;

സ��ാ� കല�റിെല ബാ�് ഒഴി�ക�
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3210. �ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2016-െല സ��ാ�  കല�റി�  ബാ�് ഒഴി�ക�  �േത�കമായി
�ചി�ി�ി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ� ഇതര കല��കളി� ര�ാം ശനിയാ��ം  (ഗവ�െമ�്  & റിസ�വ്
ബാ�് നിയ�ണ�ി��വ)  നാലാം ശനിയാ��ം  (  റിസ�വ് ബാ�്
നിയ�ണ�ി��)  ബാ�ക��് ��തായി �ഖ�ാപി�ി�� അവധി ദിന��
േരഖെ���ിയി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  അ�� വ�ഷം അ�ടി�� സ��ാ�  കല��കളി�  േമ��റ�
അവധി ദിന�� �േത�കമായി അ�ടി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വിമാന��നി

T 3211.�ീ.എം.എ.േബബി
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എ. �ദീ��മാ�
േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അധികാരേമ��ടെന സം�ാന�ിെ� സ��ം വിമാന��നി �ാപി�െമ�്
സ��ാ� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) വിമാന��നി �ാപി��തിേല�ായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാം ;
(സി) ക�നി�െട ആദ� വിമാനം എ�് പറ�ി�െമ�ാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത്;  �ട�

നടപടിക�െട പര�വസാനം അറിയി�ാേമാ; �ഖ�ാപനം യാഥാ���മാേയാ;

ബാ� െതാഴിലാളിക�െട സംര�ണം

3212. �ീ.പി.െക.��ദാസ�
,, എം.ച��
,, വി.െച�ാമരാ��
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�നയ�ിെ� ഭാഗമായി െതാഴി�  ന�െ�� േഫാ�  �ാ�, �ീ �ാ�
ബാ�കളിെല എ�ാ െതാഴിലാളികെള�ം സംര�ി��തിന് സാ��മായി�േ�ാ;
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വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട �നരധിവാസ�ിന് വിേദശ മദ�േഷാ�ക�  വഴി വി���
മദ��ിേ��  എ� ശതമാനം െസസ് �മ�ിയിയി��;  ഇ�വഴി ഇതിനകം
സമാഹരി� വ�മാനം എ�യാണ്;  ഈ �ക �നരധിവാസ�ിന്
വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(സി) െതാഴി�  ന�െ��വ�  എ�യായി��;  എെ��ാം നിലയി��
ന�പരിഹാരമാണ് തീ�മാനി�െ��ി��ത്?

�� പാഠ�പ�തി

3213. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, വ��ല കഹാ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  പാഠ�പ�തിയി�  ലഹരി മ��്േബാധവ�രണ പാഠ��
ഉ�െ����തിന് വിദ�ാഭാസ വ��മായി േചർ�് ക�� പ�തിക�
ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;

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

അ�കാരി നിയമ�കാരം രജി�� െച� േക�ക�

3214. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഇ�വെര സം�ാന�്
അ�കാരി നിയമ�കാരം എ� േക�ക�  രജി��  െച�;  ജി� തിരി��
വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി� അനധി�ത �ിരി�്കട�ി� ഏ�െ�� എ� വാഹന��
പിടിെ���ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി�  ഇ�രം വാഹന�ളി�  നി�ം എ� ലി��  �ിരി�ാണ്
പിടിെ���ി��ത്  ;  ജി�,  േറ�്,  െച�്േപാ�് എ�ിവ തിരി�� വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ കാലയളവി�  ഇ�രം േക�കളി�  എ� േപ�  ശി�ി�െ��ി��്;
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വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 2014-15, 2015-16 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ഇവ ഓേരാ�ം എ� വീതെമ�്
�േത�കം വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാജമദ� േക�ക�

3215. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം വ�ാജമദ�ം ഉ��ാദി�ി�തി�ം
ൈകകാര�ം െച�തി�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� േക�ക�  രജി��
െച�ി�െ��് ജി� തിരി�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത വ��ി� ഏെത�ാം ത�ികകളിലായി എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��്
ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എൈ�സ് ഗാ��മാ�െട റാ�് ലി�്

3216. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന്
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല എൈ�സ് ഗാ�ഡിെ� റാ�് ലി�് നിലവി� വ�്
മാസ��  കഴി�ി�ം എൈ�സ് വ��ിെല ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �്
റിേ�ാ��് െച�ാ�തിെ� കാരണ�ം എൈ�സ് വ��ി� നിയമന നിേരാധനം
നിലവി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

സ�ീ�റായി േജാലി െച�� െതാഴിലാളിക��് മിനിമം േവതനം

3217. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�  ഔ�് െല�കളി�  സ�ീ��മാരായി
േജാലി െച� വ�� െതാഴിലാളിക��് നിലവി� ഏ� നിര�ിലാണ് േവതനം
ന�കിവ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് മണി��  അടി�ാന�ി�  മിനിമം േവതനം ലഭ�മാ�ണെമ�്
മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) മാ�ഷിക പരിഗണനയി�  ��ത െതാഴിലാളിക��് മിനിമം ശ�ളം
ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�റ�ഖം വഴി�� ചര�നീ�ം

3218. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ഖ�� വഴി�� ചര�നീ��ിെ� ചാ��് നി�യി��ത് ആരാണ്
എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) െകാ�ി �റ�ഖം വഴി�� ചര�നീ��ിന് ചാ��് ��തലാെണ� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ചാ��് വീ�ം വ��ി�ി��തി�� നീ�ം നട��താ�� വാ��
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  ചാ��് അടി�ടി വ��ി�ി��ത് ഈ �റ�ഖം വഴി��
ചര�നീ�െ� ബാധി�െമ� കാര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്
പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) �റ�ഖ��  വഴി�� ചര� നീ�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ആവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖം

3219. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖം യാഥാ���മാ��േതാ��ടി നി�തിയിന�ി� എ� മാ�ം
വ�മാനമാണ് �തീ�ി��ത്;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ാ��ത് �േഖന എ�േപർ�് േജാലി ന�വാൻ
കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത് ;

(സി) ��ത നിർ�ാണ�മായി ബ�െ�� അടി�ാനേമഖലയി�  എ� �ക�െട
വികസന �വ��ന�ളാണ് നട��ത്;

(ഡി) െച� �റ�ഖ��െട നവീകരണ�ിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�
എെ�ാെ�െയ� വ��മാ�േമാ?

രാമ�ളി നട�ാലം നി��ാണം
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3220. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന്
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ക�� ജി�കെള ബ�ി�ി�� രാമ�ളി നട�ാലം നി��ാണം
സംബ�ി� നടപടി ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം ��ത പാല�ിെ�
പണി എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി

3221. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി �വ��ന���ായി സം�ാന
ഗവ�െമ�് നാളി�വെര ആെക എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഏെത�ാം ആവശ����ായി എ� �ക വീതം െചലവഴി�ക��ാെയ�്
അറിയി�േമാ; ;

(സി) ��ത പ�തി �വ ർ�ന���ായി  2011-2012 സാ��ിക വ ർഷം �ത�
2015-2016  വെര എ� �ക വീതം ഓേരാ വ�ഷ�ം സം�ാന സർ�ാർ
വിഹിതമായി െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ ?

വിഴി�ം �റ�ഖ�മായി ബ�െ�� വികസന �വ��ന��

3222. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ�മായി ബ�െ��് നട�ിയ അ�ബ� വികസന
�വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;  അടിയ�രമായി എ� േപ��് െതാഴി�
ന��വാ� സാധി�ി��്;

(ബി) േകരള�ിെല മേ�െത�ി�ം �റ�ഖ വികസന�മായി ബ�െ��് �തിയ
വികസന പ�തി ആരംഭി�വാ� സാധി�ി�േ�ാ?

വ�ം - അ�െത�് �ാമപ �ായ�കെള ബ�ി�ി�� കായി�ര പാല�ിെ�
എ�ിേമ�്

3223. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വ�ം  -  അ�െത�് �ാമപ �ായ�കെള ബ�ി�ി�� കായി�ര പാലം
നി��ാണ�ിനായി ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��് ത�ാറാ�ിയ
എ�ിേമ�ി�േമ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �ക�െട എ�ിേമ�ാണ് ത�ാറാ�ിയി��െത�ം നി��ാണ �വ��നം
ആരംഭി�വാ�  കാലതാമസം േനരി��തിന് കാരണെമെ��ം
വിശദമാ�ാേമാ?

ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് കാര��മമാ��തിന് പ�തി

3224. �ീ.െക.അ�ത�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് ശ�ിെ����തി�ം കാര��മമാ��തി�ം
ക��പ�തി ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;

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

സ�ീകരി�ി��്;വ��മാ�ാേമാ?

ഓല�ീ��ടവ് പാലം

3225. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല പ���  മ�ല�ിെല തമ�ളി �ാമപ�ായ�ിെന�ം
ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല മാടായി �ാമപ�ായ�ിെന�ം ബ�ി�ി��
തീരേദശ േമഖലയിെല ജന���് ഉപകാര�ദമായ ഓല�ീ��ടവ് പാലം
നി��ി��തിന് സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) �ാഥമിക പഠനം നട��തിനായി  10  ല�ം �പ െചലവ് വ��
ഇ�െവ�ിേഗഷ�  എ�ിേമ�് അ�മതി�ായി  10.07.2013-ന് സ��ാരി�
സമ��ി�ി��െവ�ി�ം ഇ�വെര ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ി�.  11.7.2014  -െല
സബ് മിഷന് മ�പടിയായി ബ�.  മ�ി ��ത എ�ിേമ�ിന് ഉടെന അ�മതി
ന�കാെമ�് പറ�ി��. ഇ�ാര��ി� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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�മി - ഭവന രഹിതരായ മ��െ�ാഴിലാളികൾ�� �ാ�്

3226. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി-ഭവന രഹിതരായ മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് �ാ�് നി��ാണ�ിന് ക��
പ�തി ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;

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

ഭവന��െട അ��� പണി

3227. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, പി.എ.മാധവ�
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഭവന��െട അ��� പണി�് ക�� പ�തിക�
ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;

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

വിശദമാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി �േഖന ധനസഹായം

3228. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, എ.പി.അ����ി
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��് ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി� ധനസഹായം
ലഭി�ാ� എെ��ാം ക��പ�തി ആ��ണം െച�ി��്;

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

മീ� പി���ിനിടയി� മരി�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ��ംബ�ൾ�്
ധനസഹായം

3229. �ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, വി.പി.സജീ��
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

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

തീരേദശ മാലിന� നി��ാ��ന�ിന് പ�തി

3230. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ മാലിന� നി��ാ��ന�ിനായി എെ��ി�ം പ�തിക�
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

തീരേദശ ��ംബ���് �ടിെവ�ം

3231. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ��ംബ���് �ടിെവ�ം ഉറ�ാ��തിന് ഈ സ ർ�ാർ സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) �ടിെവ�ം ഉറ�ാ�ിയി�ി�ാ� എ� ��ംബ��  നിലവി��്;വിശദാംശം
ന�േമാ?
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ൈവ�ം നിേയാജകമ�ല�ിെല മ��ബ�ന, �റ�ഖ വ��ക�െട �വർ�നം

3232. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം മ��ബ�ന �റ�ഖ
വ��ി� കീഴി� എെ��ാം പ�തികളാണ് ൈവ�ം നിേയാജകമ�ല�ി�
നട�ാ�ിയി��െത�ം ഇതിനായി എ� േകാടി �പയാണ്
െചലവഴി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈവ�ം നിേയാജകമ�ല�ി�  മ��ബ�നവ��് വഴി നട�ാ�ിയ
പ�തികളി� േക�ാവി�ത പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�ം ഇതിനായി എ�
�കയാണ് െചലവഴി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) മ��ബ�ന വ��് വഴി ൈവ�ം നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ാ��
പ�തികളി�  ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ���ീകരി�ി��െത�ം
���ീകരി�ാ��െത�ം വ��മാ�േമാ?

ഫിഷറീസ് േമഖലെയ ശ�ിെ����

3233. �ീ.എ.പി.അ����ി
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ടി.എ�. �താപ�
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഫിഷറീസ് േമഖലെയ ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം
ക��പ�തി ആ��ണം െച�ി��്;

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

ഫിഷറിസ് വ��ി� വിവിധ ത�ികകളിെല നിയമനം

3234. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.ഇ.ജി.പി.  �ീമി� ഉ�െ���ി ഫിഷറിസ് വ��ി� എ� ഡാ�ാ എ��ി
ഓ�േറ��മാെര നിയമി�ി��് എ�ത് ജി�ാ അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

ഇവ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക� വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) വ��ി� െെടപി�ക�െട േസവനം ലഭ���േ�ാ� കരാ� നിയമനം നട�ിയത്
േക� ഫ�ിെ� ��വിനിേയാഗമാണ് എ� ആേ�പം ഉയ�� വ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  സ��ാരിന് ഇ�ാര��ി�� വിശദീകരണം എെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഫീഷറിസ് വ��ി�  ഹൗസി�്,  റി�യ�  �ീ�ക�  നട��തിനായി കരാ�
അടി�ാന�ി� എ� െ�ാജ�് അസി��മാെര നിയമി�ി��് എ�ത് ജി�ാ
അടി�ാന�ി�  വ��മാ�ാേമാ;  ഇവ�െട �വ��നം സ��ാ�
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) 2014-2015  വ�ഷെ� അേപ�ി�് ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം  (2015-16)

ഇവ�െട േസവനം ഉപേയാഗെ���ി പ�തി നി��ണം എ� മാ�ം
വ��ി�ി�ാ�  കഴി� എ��ം,  എ� ശതമാനം എ��ം ജി� തിരി�്
വിശദമാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

3235. �ീമതി.ജമീലാ �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട �നരധിവാസ�ം ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി�്
2015 നവം�� മാസം  11,12 തീയതികളി� മ�ി�െട േച�റി� ഒ� േയാഗം
േച��ി�േ�ാ; ആെരെയാെ�യാണ് ആ േയാഗ�ിേല�് �ണി�ി��ത്;

(ബി) േയാഗം സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േയാഗ�ി� പ�തി �േദശെ� ജന�തിനിധികെള �ണി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട കവാടമായി ക�തെ��� ���  �േദശെ�
എ�ാ ക�മരെതാഴിലാളികെള�ം ചി�ി�ം,  ശം�ം,  ക�റാ�ം േശഖരി��
മ��െതാഴിലാളികെള�ം ��ത േയാഗ�ിേല�് �ണി�ാതി��തിെ�
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത േയാഗ�ി�  ൈകെ�ാ� തീ�മാനം എ�ായി��;  ആയത്
നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഭവന നി��ാണ�ം സാനിേ�ഷ�
�ണിററ് അ�വദി��ം
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3236. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് നാളി�വെര മ��െ�ാഴിലാളി ഭവന നി��ാണ
പ�തി �കാരം എ� വീ�ക� അ�വദി� എ�് വ��മാ�ാേമാ; ആയതിെ�
മ�ലം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇതി�  െകായിലാ�ിയി�
അ�വദി� വീ�ക� എ�;  എ� �പ അ�വദി�;  സ��ാ� േകാ�യി� ഭവന
നി��ാണ�ിന് അ�ഹരായവ�െട േപ�ം വിലാസ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ�് വ�ഷ�ാലം മ��െ�ാഴിലാളി ഭവന അ����ണി പ�തി
�കാരം േകാഴിേ�ാട് ജി��് എ� വീ�ക� അ�വദി� എ��ം െകായിലാ�ി
മ�ല�ി� എ�േപ��് അ�വദി� എ�ത് വ��മാ�ാേമാ; െമാ�ം എ�
�ക ഇതിനായി അ�വദി� എ�ത് വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) കഴി� അ�് വ�ഷ�ാലം മ��െ�ാഴിലാളി സാനിേ�ഷ� പ�തി �കാരം
േകാഴിേ�ാട് ജി��് എ� സാനിേ�ഷ�  �ണി�് അ�വദി� എ�ത്
വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി�  െകായിലാ�ി മ�ല�ി�  എ�േപ��് ന�കി
എ�ത് വ��മാ�േമാ; െമാ�ം എ� �പ അ�വദി� എ�ത് വ�ഷം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡ് നട�ിലാ�� തണ�  പ�തി
അ�സരി�് ഏത് വ�ഷം വെര േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  �ണേഭാ�ാവിന്
ആ��ല�ം ന�കിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത �ടി�ിക എ� ഉ�്
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി ��ിക��� ആ��ല���

3237. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ��ിക��് വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��� യഥാസമയം
ന�കാ�േ�ാ;

(ബി) പതിെനാ�ാം ധനകാര�ക�ീഷ�, ഫിഷറീസ് ��ക�െട നവീകരണ�ിനായി
അ�വദി� �ക എ� ;ഇതി� 31.01.2015 നകം െചലവഴി� �ക എ�;

(സി) ��ത �കയി�  നി�ം മ� ��ക��് ആ��ല�ം അ�വദി�തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� ആയതിെ� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം മ� ��ക��് �ക അ�വദിെ��ി� ആയത് മ��െ�ാഴിലാളി
സ�ഹേ�ാ� െച�� അനീതിയാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇ�കാരം �ക അ�വദി� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര അ�ട� നടപടി
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സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;  ഇെ��ി� ഇവ�െ�തിെര
ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മം

3238. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, �ി.�. ��വിള
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട
േ�മ�ിനായി എ� �ക െചലവഴി�ി��്;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ��ിക�െട പഠനം,  മ��ബ�ന�ിനിെട
മരണെ��വ�െട ആ�ിത�െട േ�മം എ�ിവ�ായി നട�ാ�ിയ പ�തിക�െട
�േയാജനം �ണേഭാ�ാ���് യഥാസമയം ലഭി��െ��് ഉറ�
വ���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് േടായ് െല�ക� നി��ി�് ന�കൽ

3239. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, വ��ല കഹാ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��് േടായ് െല�ക�  നി��ി�് ന�കാ�  ക��പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

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

പ�നംതി�യിെല വിമാന�ാവളം

3240. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി� േക�ീകരി�് സ�കാര� ക�നി വിമാന�ാവളം നി��ി��ത്
സംബ�ി�് സ��ാരിന് റിേ�ാ��ക�  ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇൗ
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നീ��ിന്എെത�ി�ം അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ആറ��ള വിമാന�ാവള സംരംഭ�ിന് േമ��റ� നീ�ം ഏെത�ി�ം
തര�ി�� വിഘാതം ��ി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ�ലാ�് നാവിേഗഷ� കാര��മമാ��തിന് ക��പ�തി

3241. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ലാ�് നാവിേഗഷ�  കാര��മമാ��തിന് ക��പ�തി ആ��ണം
െച�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

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

േപാലീസ് ക�ഡി മ��നം

3242. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െന�ാ�ി�കര േപാലീസ് േ�ഷനിെല  Cr.  No.  1423/2015

േകസ് �കാരം ക� ഡിയി�  ഇരിെ� േപാലീസ് േ�ഷനി�  വ�് വളെര
�രമായി േദേഹാപ�വം െച� എ�് സത�� മക�  �ീ.  വിപി�  േജാസിെ�
പരാതിെയ സംബ�ി�് തി�വന��രം �റ�  ജി�ാ േപാലീസ് േമാധാവി
അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെ� വിശദാംശ�� എെ��ാമാണ്;
(സി) �ീ.  വിപി� േജാസ് സമ��ി� പരാതി ശരിയാെണ�് അേന�ഷണ റിേ�ാ��്

�കാരം േബാധ�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  ഉ�രവാദിക�െ�തിെര ശി�ാ
നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ?

േപാലീസ് വാഹന��
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3243. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നാളി�വെര േപാലീസിനായി എ� വാഹന�� വാ�ക��ായി;
ആയതിന് എ� �ക െചലവഴി� ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി��ി� എ� േപാലീസ് വാഹന�� േലലം നട�ി; ആയ�വഴി
എ� �ക ഖജനാവി� അട�;

(സി) നിലവി� എ� വാഹന�� ഉപേയാഗ �ന�മായി കിട�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  നാളി�വെര േപാലീസ് വാഹന��  ഉ�െ��
അപകടം നിമി�ം എ� േപ� മരണെ��; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� നാളി�വെര േപാലീസ് പിടിെ����ം േകസി�
ഉ�െ���മായ എ� വാഹന��  േലലം െച�ി��്;  ഇതി�െട എ� �ക
ലഭി�; വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്)ഇ�ര�ി�� എ� വാഹന�� വിവിധ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� നിലവി�
െക�ികിട���്;  ഇവ േലലം െച�വാ�  എ� നടപടി സ�ീകരി�ം എ�്
വ��മാ�േമാ?

െകാലപാതക േക�ക�

3244. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം സം�ാന�് എ�
െകാലപാതക�� നട�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ; ഇതിെല ക�വി�ിം േറ�്
എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

കാണാതായ ��ിക�

3245. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�  2011  �ത�  നാളി�വെര േപാലീസ്
നട�ിയ അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി കാണാതായതായി റിേ�ാർ�്
െെച�ി�� എ� ��ികെള കെ��ാ�  കഴി�ി��്  ;വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം നട� െകാലപാതക��
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3246. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം സം�ാന�് നാളി�വെര എ�
െകാലപാതക�� നട�ി��്;

(ബി) ഇതി� കവ�� െച�ലിെ� ഭാഗമായി നട� െകാലപാതക�� എ�;  ��ാ
സംഘ��  ത�ി�� പക�െട ഭാഗമായി നട� െകാലപാതക��  എ�;

വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

�.എ.പി.എ �മ�െ�� േക�ക�

3247. �ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം �.എ.പി.എ �മ�െ��
ഏെത�ാം േക�കളിെല ഏെത�ാം �തിക��് �.എ.പി.എ നിലനി��േ�ാ�ം
ജാമ�ം ലഭ�മായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  നട� ഏെത�ാം രാ�ീയെകാലപാതകേ��കളി�
െകാലപാതകം സംബ�ി� �ഡാേലാചന �ടി അേന�ഷി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവയി� ഏെത�ാം േക�കളി� ആെരെയ�ാം �ഡാേലാചന ���ിന് �തി
േച��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഓേരാ േക�ി�ം �.എ.പി.എ �മ�ാ�  ഇടയായ സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

സി.ബി.ഐ ഏെ��� േക�ക�

3248. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സി.ബി.ഐ ഏെ��� േക�ക� ഏെത�ാെമ�്
വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി തി�വ� േഷാ�ി�് േകാം��്

3249. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി തി�വ� േഷാ�ി�് േകാം��ിെ� നി��ാണ�മായി
ബ�െ��് നട� വിജില�സ് അേന�ഷണം ���ീകരിേ�ാ;

(ബി) ���ീകരി�െവ�ി�  അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിേ��  എ� നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഹസീസ ൈഫ�സ് േകസേന�ഷണം

3250. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ�രിെല നിറമ���  സ�േദശിയായ കടവ�ി വള�ി�  ഹസീസ ൈഫ�സ്
തി��  ��ായിയി�� ഭ��വീ�ി�  വ�് തീെ�ാ�േല�് മരണെ�� േകസിെ�
അേന�ഷണം ഏത് ഏജ�സിയാണ് നട��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ ഏജ�സി എ� �തലാണ് ഈ േകസിെ� �മതല ഏെ���ത് എ�ം ഈ
േകസിെ� അേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്എ�ം അറിയി�േമാ ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� ��പ�ം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�േ��് ��പ�ം
േകാടതിയി� സമ��ി�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

േഡാഗ് ��ാഡ് വിഭാഗം

3251. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസ് േഡാഗ് ��ാഡ് വിഭാഗ�ിെല െ�യിനിംഗ് കഴി�
ഹാ�ല�മാെര മ�് ഡ��ികളിേല�് മാ�ി നിയമി��ത് േഡാഗ് ��ാഡിെ�
�വ��നെ� സാരമായി ബാധി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഹാ�ല�മാെര മ�് ഡ��ികളി� നി�ം ഒഴിവാ��തി�ം േപാലീസിെല േഡാഗ്
��ാഡ് വിഭാഗ�ിെന കാര��മമാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള േപാലീസി� േമാേ�ാ� �ാ�േ�ാ��് വിഭാഗ�ിെല ഒഴി�ക�

3252. �ീ.എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസി�  േമാേ�ാ�  �ാ�േ�ാ��് വിഭാഗ�ി�  െമ�ാനി�്
ഹവി�ദാ�, േമാേ�ാ�  �ാ�േ�ാ��് സബ് ഇ�െ���  എ�ീ ത�ികകളി�
എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്; വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇല�ീഷ�� േപാലീസ് േകാ��ബി�, െമ�ാനി�്/ഫി�� എ�ീ ത�ികകളി�
േയാഗ�ത�� േപാലീസ് േകാ��ബി�മാെര ത�ികമാ�ം വഴി നിയമി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാഹന അപകട�� റിേ�ാ��് െച�ാ� ക�� പ�തിക�

3253. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, എ.പി.അ����ി
,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹന അപകട��  റിേ�ാ��് െച�ാ�  എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്
ആ��ണം െച�ി��ത്;

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

നിയമ വി�����ന�� ( തടയ�) നിയമം

3254. �ീ.എളമരം കരീം
,, െജയിംസ് മാത�
,, എ. �ദീ��മാ�
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �.എ.പി.എ.  നിയമം,  സം�ാന�് രാ�ീയമാ�ം ൈവര�നിര�ാതന
��ിേയാെട�ം ഉപേയാഗെ����� �ലം ഉ�ാകാ�� �ത�ാഘാത��
കണ�ിെല��ി�േ�ാ;  നിരപരാധിക�െ�തിെര �.എ.പി.എ.  നിയമം
ഉപേയാഗി��ത് ആവ��ി�ാതിരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) നിയമവിേധയമായി �വ��ി�� രാ�ീയ ��ാന��െട േനതാ�െള�ം
�വ��കെര�ം അമർ� െച��തിനായി,  അവർെ�തിെര ഭീകരവി��
നിയമം ഉപേയാഗി��ത് അവസാനി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിയമവ�വ�ക�  ലംഘി�്,  െകാലപാതക േക�കെളേ�ാ�ം
ഭീകര�വ��നമായി വ�ാഖ�ാനി�് �.എ.പി.എ. പരിധിയി� െകാ�വ�ി�േ�ാ

(ഡി) ഇ���  പീന�  േകാഡിെ��ം �ിമിന�  െ�ാസീജിയ�  േകാഡിെ��ം
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പരിധിയി�� ���ത��ളി�  �.എ.പി.എ.  �ടി �മ�ി േക�് രജി��
െച�ിരി��തായ എ� ആേ�പ�� ഉ�ായി��്; വിശദമാ�േമാ ?

ബാ� േകാഴ

3255. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക.രാധാ���
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014  ഡിസംബ� 31ന് േച�� ബാ�ടമ സംഘടന�െട േയാഗ�ി� നട�
സംഭാഷണ��െട �� മണി�േറാളം നീ�� ശ�േരഖ,

അേന�ഷണ�ിേ�േയാ,  പരാതിക�േടേയാ ഭാഗമായി വിജില�സി�
ലഭി�ി��ായി��േവാ;

(ബി) ഈ ശ�േരഖെയ അടി�ാനമാ�ി ബാ�േകാഴ ഇടപാ�ം അേന�ഷണ�മായി
ബ�െ��് വിജില�സ് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�ം
െവളി���ാേമാ; ഈ ശ�േരഖ�െട ഏെത�ി�ം ഒ� ഭാഗം മാ�ം വിജില�സ്
ഡയറ�� മാധ�മ���് ന��ക��ാേയാ; എ�ി� ഏത് ഭാഗം;

(സി) ഈ ശ�േരഖ�െട അടി�ാന�ി�  വിജില�സ് അേന�ഷണ
ഉേദ�ാഗ�െനതിെര േകെസ��ി�േ�ാ;  അേത സി.ഡി യി�  ബാ�  േകാഴ
ഇടപാടി�  ബ���തായി പരാമ�ശ�� �� മ�ിമാ��ം അഡ�േ��്
ജനറലി�െമതിെര േകെസ��ക��ാേയാ;  ഇെ��ി�  കാരണം
െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ��ത ശ�േരഖയി�  മ�ിമാരായ െക.ബാ�,  രേമശ് െച�ി�ല,  പി.െജ
േജാസഫ്,  െക.എം.  മാണി,  അഡ�േ��് ജനറ�  എ�ിവ�മായി ബ�െ��
പരാമ�ശ��  എെ��ാമായി��;  ��ത ശ�േരഖ�െട ����പം
സഭ�െട േമശ�റ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വനിതാ േപാലീസ് വിഭാഗം

3256. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസിെ� വനിതാ വിഭാഗ�ി� എ� ഡി. ൈവ. എസ്. പി. ത�ികകളാണ്
നിലവി��ത്;
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(ബി) വനിതാ േപാലീസ് വിഭാഗ�ി� എസ്.ഐ., ഡി. ൈവ. എസ്. പി. ത�ികക�
��ി�ാ�  േ��് േപാലീസ് ചീഫ് ഗവ�െമ�ിേല�് െ�ാേ�ാസ�
ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 67505/െക.2  /ആഭ��രം  /15  ന��  ഫയലിേ��  എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികക� അടിയ�രമായി ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

3257. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷ�ക�  ആരംഭി��തിന്
ക��പ�തി ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ഉ�ത ത�ികകളിെല േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��

3258. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം നാളി�വെര ഡി.ജി.പി,  വിജില�സ്
ഡയറ��, ഫയ�േഫാ�് ഡയറ��, ജയി�  ഡി.ജി.പി എ�ീ ത�ികകളി�
ആെരെയ�ാമാണ് നിയമി�ി��ത്;  ഓേരാ���െട�ം േസവന കാലം
ഉ�െ�െട വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  ജി�ാ േപാലീസ് ���മാരായി ഓേരാ ജി�യി�ം
നിേയാഗി�െ��വ� ആെരാെ�യായി��; ഓേരാ���െട�ം േസവനകാലം
ഉ�െ�െട വിശദമാ�ാേമാ?

വിവിധ ���ത��ളി� ഉ�െ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട വിവരേശഖരണം
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3259. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം 2016 ജ�വരി 31 വെര��
കാലയളവി� ൈലംഗിക ���ത��ളി� ഉ�െ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട
വിവരേശഖരണം നട�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സദാചാര വി�� ���ികളി�  ഏ�െ��വ�  എ�;  ജി�ാടി�ാന�ി��
കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സ�ഭാവ �ഷ��ിന് അ�ട� നടപടി േനരി�വ� എ�;

(ഡി) രഹസ�ാേന�ഷണ  /  വിജിനൽസ് റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  ശി�ണ
നടപടിക�  ���ീകരി�് തിരിെക േജാലിയി�  �േവശനം േനടിയവ�
എ�;വിശദ വിവരം െവളിെ���ാേമാ?

െകാ�ം �റ� േപാലീസ് ആ�ാനമ�ിരം നിർ�ാണം

3260. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം �റ� േപാലീസ് ആ�ാനമ�ിരം നി�മാണ�ിെ� �ാ�ം എ�ിേമ�ം
ത�റാ�ിയി�േ�ാ ; ��ത നി��ാണ�ിെ� അട�� �ക എ�യാണ്;

(ബി) നി�മാണം എ�േ��് ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��;  �ാ�, എ�ിേമ�്
എ�ിവ�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസ് േസനയിെല ൈ�വ� ത�ിക

3261. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസനയിെല ൈ�വ�  ത�ികയി�  നിലവി�  എ� ഒഴി�കളാണ്
ഉ�ത്;ഈ ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.-�് റിേ�ാ��് െച�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ആവശ��ിന് ൈ�വ�മാ�  ഇ�ാ�� കാരണം ൈലസ���
േപാലീ�കാെര ഈ േജാലി�് നിേയാഗി��ത് �മസമാധാനപാലന�ിന്
ആവശ��ിന് േപാലീ�കാരി�ാ� സാഹചര�ം ��ി��തായ പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇത് പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി�� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി)
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േപാലീസ് േ�ഷ�

3262. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�കാ�  ഭഗവതി േ���ി� സമീപം
േപാലീസ് േ�ഷ� �ാപി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിെ� നടപടി�മ�� ഏ�വെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം തട��� ഉേ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ?

ഇ�� റിസ��് ബ�ാലിയ�

3263. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസി�  ഇ�� റിസ��് ബ�ാലിയ�  േസന�െട എ� ബാ�ക�
െ�യിനിംഗ് ���ിയാ�ി പാസിംഗ് ഔ�് ആയി��്;  ഇവ�െട െ�യിനിംഗ്
കാലാവധി എ� മാസമാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഐ. ആ�. ബി. ��ാമെ� ബാ�ിെ� 9 മാസെ� െ�യിനിംഗ് ���ിയാേയാ
;എ�ി� പാസിംഗ് ഔ�് ഉട� നട�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) കഠിനമായ ആദ� ഘ� പരിശീലനം ���ിയാ�േ�ാ� ശാരീരിക �യാസ��
അ�ഭവെ��� െ�യിനീസിന് അ�� പരിശീലന�ി�  പെ���ാ�
സാധി�ാെത ബാ�് ഔ�് ആ��ത് ഒഴിവാ��തിനായി ഇവ�െട പാസിംഗ്
ഔ�് ഉട� നട�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത രീതിയി�  ബാ�് ഔ�് ആ�� െ�യിനീസിന് വ�ഷം േതാ�ം
വി�ഞാപനം നട�ി ഐ.  ആ�. ബി െതരെ���് നട�ാ�തിനാ�
ഇവ�െട ഭാവി അനി�ിതത��ി� ആ�െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ?

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

3264. �ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���് ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;ഇത്
നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

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

വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട സ�ഭാവസവിേശഷതക�

3265. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട സ�ഭാവസവിേശഷതക�  സർ�ാർ
വിലയി��ിയി�േ�ാ;  �ിമിനൽ േകസിൽ �തികളായ എ�
േപാലീ�കാ�െ��് ത�ിക സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ െപാ� �ല�ളിൽ അ�ട�ം പാലി�ാ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;  െപാ�ജന��മായി ബ�െ��േ�ാ�
അ�ട�േ�ാെട�ം മാന�മാ�ം െപ�മാറാ� കർശന നിർേ�ശം നൽ�േമാ?

ജാ�ി, സ�ന, ഫാ�ിമ എ�ിവ�െട ആ�ഹത� സംബ�ി� അേന�ഷണം

3266. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിളിമാ��  �തിയകാവ്,  ജാ�ി മ�സിലി�  ൈസ��ീെ� മ�ളായ ജാ�ി,
സ�ന,  ജാ�ി�െട മക�  ഫാ�ിമ എ�ിവ�  ആ�ഹത� െച�വാനിടയായ
സാഹചര�െ� സംബ�ി�� ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണം ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) േകസിൽ ആെരെയാെ�യാണ് �തി േച��ി��െത�ം എ� േപെരയാണ്
അറ�് െച�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) േകസേന�ഷണ�ിെ� േമൽേനാ�ം ആ��ാെണ�ം അേന�ഷണം എ�േ��്
���ിയാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ ?

ഇ��ി േദവി�ളം താ��ി� േബാബ� �റിയ�െട പരാതിയി�േമ� നടപടി

3267. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇ��ി ജി�യി� േദവി�ളം താ��ി� ആനവിര�ി വിേ�ജി� �ാ��ി� വീ�ി�
താമസ�ാരനായ േബാബ� �റിയ  6.12.2015 തീയതി ന�കിയ പരാതിയി�
എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് �തികെള േചാദ�ംെച�കേയാ മേ�ാ െച�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) നടപടിെയാ�ം സ�ീകരി�ിെ��ി�  ആവശ�മായ നടപടി ഉട�
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േപാലീസ് േസന�് ആവശ�മായ സൗകര���

3268. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാസംഘ�േള�ം മ�ം �ട� നീ��തിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�േ�ഷ� സംഘ�െള അമ�� െച��തിന് ഷാേഡാ േപാലീസിെ� േസവനം
ശ�ിെ���േമാ;

(സി) േപാലീസ് േ�ഷ�കെള ��ത� ജനസൗ�ദമാ��തിന് �തിയ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ��ത� അടി�ാന സൗകര��� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) േപാലീസ് േസന�് നിര�രമായ കായിക-മാനസിക പരിശീലനം ന��തിന്
നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?

െെസബ� ���ത�ം

3269. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േഫസ് ��ിെല വ�ാജ
െ�ാെെഫ�, ഇ��െന�് ��പേയാഗം എ�ിവ�മായി ബ�െ��് എ�
േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െെസബ�  ���ത��മായി ബ�െ��് അതീവ ��തരമായ എ� േക�ക�
രജി�� െച�ി��്;

(സി) െമാെെബ�  േഫാ�  ��പേയാഗ�മായി ബ�െ��്ഇൗ കാലയളവി�  എ�
േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;  ഇവയി�  െെഹെടക് െസ�ിന് അേന�ഷണം
െെകമാറിയ േക�ക� എ�;
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(ഡി) ഇൗ ര� വിഭാഗ�ി�െ�� േക�കളി�ം ��പ�ം സമ��ി�വ എ�;

അേന�ഷണം ���ിയാകാ�വ എ� ; ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന േഫാറ�സിക് സയ�സ് ലേബാറ�റിയിെല നിയമനം

3270. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േഫാറ�സിക് സയ�സ് ലേബാറ�റിയി� 10 വ�ഷം ��് ��ി�
അസി��് ഡയറ�� (ഡി  .എൻ.എ  ),  അസി��് ഡയറ�� (േമാളിക�ലാ�
ബേയാളജി)  എ�ീ ത�ികകളിേല�് േയാഗ�ത�� നിരവധി അേപ�ക�
ഉ�ായി�ം ഇ�വെര ആെര�ം നിയമി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിെല ഡയറ��, ഈ ത�ികകളിേല�് ആെര�ം
നിയമി��െത�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ?

നിരീ�ണ ക�ാമറക� ഉപേയാഗി�് �ാഫിക് നിയമലംഘന�ിന് പിഴ ഈടാ�ാ�
ക�� പ�തി

3271. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, എ.പി.അ����ി
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിരീ�ണ ക�ാമറക�  ഉപേയാഗി�് �ാഫിക് നിയമലംഘന�ി�  പിഴ
ഈടാ��ത് ��തൽ കാര��മമാ�ാനായി,  ��തായി ക�� പ�തി
ആ��ണം െച�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ിൽ എെ��ാം ല���ളാണ് പ�തി �േഖന
ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;

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

ആഭ��ര വ��ി� ക�ാ�ീ� സൗകര�ം അ�വദി�ി��വ�
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3272. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഭ��ര വ��ിെല ഏെത�ാം വിഭാഗ���ാണ് ക�ാ�ീ�  സൗകര�ം
അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മിനി�ീരിയി�  വിഭാഗം ജീവന�ാ��് േപാലീസ് ക�ാ�ീ�  സൗകര�ം
അ�വദി�ി�േ�ാെയ�ം ഇത് െസ��� േപാലീസ് ക�ാ�ീ� നടപടി�മ��
പാലി�െകാ�ാേണാ അ�വദി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ആഭ��ര വ��ിെല േപാലീസ് േസനാംഗ���് �റ��വ��് ക�ാ�ീ�
സൗകര�ം അ�വദി��തിന് ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതി ലഭി�ി��േവാ
എ�ം ഇെ��ി�  അതിൻേമൽ എ�് �ട�നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആഭ��രവ��ി� കീഴിെല അ�ിശമന േസന  ,  ജയി� വ��ിെല ജീവന�ാ�
എ�ിവ��് ക�ാ�ീ� സൗകര�ം അ�വദി��േപാെല മ�് േസനാവിഭാഗ�ളിെല
ജീവന�ാ��ം ക�ാ�ീ�  സൗകര�ം ഏ�െ���ാ�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസിെല ൈ�വ�മാ�െട ഒഴി�ക�

3273. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസി�  എ� വാഹന��  നിലവി��്;ഇവയി�  �വ��ന�മമായ
വാഹന�� എ�;

(ബി) ഇ��ം വാഹന��  ഓടി��തിന് എ� േപാലീസ് ൈ�വ�മാെര
ആവശ���്; ഇേ�ാ� എ� േപ��്;ൈ�വ� ഡ��ി െച�� എ� േപാലീസ്
േകാ��ബി�മാ��്;

(സി) 3657 ൈ�വ�മാ�െട ആവശ�ം ഉെ��് കാണി�്ഡി.ജി.പി. സ��ാരിേല�്
16.07.2015 ന് െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ� സംബ�ി�്
എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) േപാലീസ് ൈ�േവ�ിെ� പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലവി�
വ�െതേ�ാഴാെണ�ം റാ�് ലി�ി� എ� േപ�െ��ം അതി� നി�ം എ�
േപെര നിയമി� എ�ം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ൈ�വ�മാ�െട എ� ഒഴി�ക�  നിലവി��്;  വാഹന��െട
എ��ി�സരി�് ൈ�വ�മാെര നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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�വ�� പ�ായ�ിെല ഡി. ജി. �സാദിെ� െകാലപാതകം

3274. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വ��  പ�ായ�ിെല േപഴ�ട്,'രാരീര'  �ി�  താമസി�ി�� ഡി.  ജി.
�സാദിെ� െകാലപാതകം സംബ�ി�് ആെരെയ�ി�ം അറ�് െച�ി�േ�ാ;

(ബി) െെ�ം �ാ�് അേന�ഷി��  (െെ�ം ന��  410/2010)  ഇൗ േക�ിെ�
ഇേ�ാഴെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി എ�ാണ്?

വിജില�സ് &ആ�ി കറ�ഷ� ബ�േറാ�െട �വ��നം ശ�ിെ���ാ� ക��
പ�തി

3275. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, ടി.എ�. �താപ�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിജില�സ് &ആ�ി കറ�ഷ� ബ�േറാ�െട �വ��നം ��ത�
ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം
െച�ി��ത്;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് പ�തി �േഖന െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ�  ഭരണ തല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

മാഫിയക�െട ആ�മണം

3276. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  നാളി�വെര ക�േ�ഷ�  മാഫിയ,  മണ�
മാഫിയ,െപ�വാണിഭ മാഫിയ, ക�ാറി മാഫിയ, മ�് മാഫിയ, �ിരി�് മാഫിയ,

ക�ാവ് മാഫിയ,  േ�ഡ് മാഫിയ,  വ� ക�വട മാഫിയ,

മ�ഷ��ട�്/��ി�ട� മാഫിയ,  അന� സം�ാന െതാഴിലാളികളിെല
�ിമിന�  മാഫിയ,  േസാളാ�  ത�ി� േപാ�� ത�ി�് മാഫിയ എ�ിവ
സംബ�ി�് ഓേരാ�ി�ം എ� േക�ക�  വീതം രജി��  െച�;
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വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം മാഫിയക�െട ആ�മണ�ി�  എ� േപ�  ഇ�ാലയളവി��ി�
െകാ�െ��; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) വിവിധ മാഫിയകളി�  ഉ�െ��വ�ം സഹായം െച� െകാ���മായി
ബ�െ��് എ� േപാലീസ് ഉ�െ�െട�� സ��ാ�/അ��
സ��ാ�/െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ� �തികളായി��്; അവ�
ആെര�ാം;  ഇവ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) മാഫിയക�െട ഭീഷണി�ം ആ�മണ��ം ഇവ�െട ഭീഷണിയി�  ഭയ�്
��ംബസേമത�ം,  അ�ാെത�ം ആ�ഹത� െച�െ���മായി ബ�െ��്
ഇ�ാലയളവി� രജി�� െച� േക�ക� എ�; എ� േക�കളി� �തികെള
പിടി�ടി എ�ം ഇനി എ� േക�കളി�  �തികെള പിടി�ടാ��് എ�ം
വ��മാ�േമാ?

േഫാറ�സിക് സയ�സ് ലേബാറ�റിയിെല ഉേദ�ാഗ��െട െ�ാേമാഷ�

3277. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േഫാറ�സിക് സയ�സ്
ലേബാറ�റിയി� െ�ഷ�� ച���െട അഭാവ�ി� �� 31(a)(i) െക.എസ് &
എസ്.എസ്.ആർ പാർ�്  II  �കാരം നിലവി�  സ��ീസി�� എ�
ഉേദ�ാഗ���് െ�ാേമാഷ� ന�കിയി�െ��ം, അവ�െട േപ�ം ഏെതാെ�
തീയതികളി�  ആണ് െ�ാേമാഷ�  ന�കിയെത��� വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ലേബാറ�റി�െട ഡയറ���് േമ��റ� ച��കാരം െ�ാേമാഷ�
ന�കിയി�േ�ാ എ�ം ന�കിയി�െ��ി� ഡയറ��െട േപര്,  െ�ാേമാഷ�
ലഭി� തീയതി എ�ീ വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ?

�ീപീഡന േക�ക�

3278. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം രജി��  െച� �ീപീഡന
േക�ക�െട ക�വി�� േറ�് എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?
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കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഒ�ന�� �താ�ം

3279. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഒ�ന�� �താ�ം വ�ാപകമാെണ� മാധ�മ വാ��
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് പറയാേമാ;

(സി) ഒ� ന��  �താ��മായി ബ�െ�� എ� േക�ക�  ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ജി�യി�  രജി��  െച�ി��് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� േക�കളി�  ��പ�ം സമ��ി�ി��് എ�ം എ� േപെര അറ�്
െച�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

ജയി�കളിെല അസ�ാഭാവിക മരണ��

3280. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാനെ� ജയി�കളി� എ�
അസ�ാഭാവിക മരണ�� ഉ�ായി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മരണ��  സംഭവി��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ് എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത മരണ���് ന�പരിഹാരം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത മരണ�െള സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ി ���ാെര
കെ��ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

ഒ��് താമസി�� വേയാജന�െള സംബ�ി� വിവരം

3281. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ഷ� പരിധിയി� ഒ��് താമസി�� വേയാജന�െള സംബ�ി� രജി��
േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� ��ി��തി�� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീസ് േ�ഷനി� ഈ രജി�� ��ി�ാ�� �മതല ആ��ാണ്;  ഇത്
ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തി�� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
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ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േഫാറ�സിക് ലാബറ�റിയിെല അസി��് ഡയറ�� നിയമനം

3282. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഫാറ�സിക് ലാബറ�റിയിെല അസി��് ഡയറ�� ത�ികയിേല�് ത�ിക
മാ��ി�െട�� നിയമനം സംബ�ി�്,  ടി നിയമനം ച�വി��മാണ�
െത�ായ റിേ�ാ�� സമ��ി�് സ��ാരിെന െത�ി�രി�ി�് ഉ�രവ്
�റെ��വി� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് സ��ാ�
ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  ഉേദ�ാഗ����ായ വീ� കണ�ിെല��് ��ത ഉ�രവ്
തി��ി ശരിയാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ?

ചാേ�ാ�് രാഘവെ� വീ�ിെല േപാലീസ് അതി�മം

3283. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിണറായിയിെല ചാേ�ാ�് രാഘവ�  എ�യാ�െട വീ�ി�  രാ�ിയി�
േപാലീസ് കയറി വി�സാധന��ം വീ�ം അടി�െപാളി�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി� എെ�ാെ� നാശന��� സംഭവി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േബാ��ക� �ാപി�ത് �ല��ായ അപകട��

3284. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗതാഗത�ിന് തട�മായ രീതിയി� നിര�കളി�ം വശ�ളി�ം േബാ��ക�
�ാപി��ത് ��യി� വ�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ര�ാ� മറ�� ഇ�രം േബാ��ക�  കാരണം വാഹനാപകട��
ഉ�ാ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ബ�ാലിയ�, ആംഡ് റിസ�വ് േകാ��ബി�മാരിെല സീനിേയാറി�ി ത��ം
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3285. �ീമതി.ജമീലാ �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസി�  1983-84  ബ�ാലിയ�  േപാലീസ് േകാ��ബി�  ബാ�ം
1985  ആംഡ് റിസ��് േപാലീസ് േകാ��ബി�  ബാ�ം ത�ി��
സീനിേയാറി�ി ത��ം പരിഹരി�് േലാ��  വിഭാഗ�ി�
സബ്-ഇ�െ���മാരായി േ�ാേമാ�് െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി എസ്.ഐ.മാ�െട ���ന�മററി ത�ികകൾ ��ി�ാേണാ നിയമനം
ന�കിയത്; എ�ി� എ� േപെര അ�െന നിയമി�: ��ത എസ്.ഐ.മാെര
റ�ലെെറസ് െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�േപെര;

(സി) 1.4.2011 �ത� എ� േപെര േനരി�് േലാ�ലി� എസ്.ഐ.മാരായി നിയമി�;

01.04.2011 �ത� എ� േപ�െട �േമാഷ� റ�ലെെറസ് െച�് േലാ�ലി�
എസ്.ഐ.മാരായി നിയമി� എ�റിയി�േമാ ?

ഷിജി�ിെ� �ലംമാ�ം

3286. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ. ടി. �മാര�, തറമ� (വീട്), െമാേകരി പി.ഒ., ക��ി� തെ� മക� ഷിജി�്
CPO 7534 (��� AR ക�ാ�്) െ� �ലം മാ�ം സംബ�ി�് ബ�. ആഭ��ര
മ�ി�് ന�കിയ അേപ� സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ലമാ�ം ഇതിനകം ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഇലേ�ാണിക് േരഖകക�

3287. �ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, പി.�ീരാമ���
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇലേ�ാണിക് േരഖക�മായി ബ�െ�� െതളിവിെന��ി�� �േത�ക
വ�വ�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േസാളാ� േകസി� സരിതാ എസ്.  നായെര െമാഴിമാ��തിന് സ�ാധീനി�ാ�
െക.പി.സി.സി.  ജനറ� െസ��റി �ീ ത�ാ�� രവി �മി�ത് സംബ�ി�്
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ഈ ശ�േരഖേയാെടാ�ം ഉ� പരാതിയി�  േപാലീസ് േകസ് എ��്
അേന�ഷണം ആരംഭി�ി�േ�ാ; ശ�േരഖ�െട അടി�ാന�ി� �ീ ത�ാ��
രവിെ�തിെര േകെസ��ാനാവിെ�� നിലപാട് േപാലീസ്
സ�ീകരി�ി��ായി��േവാ;  െമാഴിമാ�ാ�  േഫാണി�  േ�രി�ി���ം
സ�ാധീനി���ം ��മാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.  എം.  മാണി �തിയായ ബാ�  േകാഴ സംബ�ി� അേന�ഷണ
ഉേദ�ാഗ�നായ എസ്.പി.  �ീ.  �േകശെന പരാമ�ശി�െകാ�് ഉ�തായി
പറയെ��� ഒ� ശ�േരഖ�െട അടി�ാന�ി�, അേ�ഹ�ിെനതിെര
േകെസ��് അേന�ഷണം േവണെമ�് വിജില�സ് ഡയറ��
സ��ാരിേനാടാവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�� സ��ാ�  നിലപട്
എ�ാണ്;  ഇത് ഏത് നിയമവ�വ��െട അടി�ാന�ിലാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) സ��ാരിെന �ീതിെ���ാ�  കീഴ് ഉേദ�ാഗ�െന ബലിയാടാ��താ��
നടപടി വിജില�സ് േമധാവി സ�ീകരി��െവ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ?

�ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

3288. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ഡഡ് േമഖലയി�ം അ�  എ�ഡഡ് േമഖലയി�ം
�വ��ി�� ��കളി�  �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി
അ�വദി��തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ� സംബ�ി�
നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി അേപ� ന�കിയി�� ��ക�  എ�യാണ്;  ഇത് സംബ�ി�
വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഇറ�ിയി�� ഉ�രവിെ� പക��് ന�കാേമാ?

െപ��ാ�രിൽ �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�

3289. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ��ാ�� ടൗണിെല ഗതാഗത ���് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപ��ാ�രിൽ �ാഫിക് േപാലീസ് േ�ഷ�  അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ
അ�വദി�േമാ ; വിശദവിവരം നൽകാേമാ ;
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െപാ�ാനിയി� േകാ�� േപാലീസ് േ�ഷെ� ഉ�ഘാടനം

3290. �ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ാനിയി�  പണി���ിയാ�ിയ േകാ��  േപാലീസ് േ�ഷെ�
ഉ�ഘാടനം നട�ി �വ��ന�മമാ��തി�� തട���
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവിേട�് ജീവന�ാ�െട ത�ിക അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം
ത�ികയി� എ� വീതെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജീവന�ാെര നിയമി�് എേ��് �റ� �വ��ി�ാ�  കഴി�െമ�്
വിശദമാ�േമാ?

�ാവ��� ൈട�ാനിയം ക�നിയിെല മലിനീകരണ നിവാരണ പ�തി സംബ�ി�
പരാതി

3291. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാവ���  ൈട�ാനിയം ക�നിയിെല  256  േകാടി �പ�െട മലിനീകരണ
നിവാരണ പ�തിയി� അഴിമതി ആേരാപി�െകാ�് ഏെത�ാം തീയതികളി�
ലഭി� ഏെത�ാം പരാതികളാണിേ�ാ� അേന�ഷണ വിേധയമാ�ിയി��ത്;

(ബി) എ�ാ പരാതികളി�മായി ആേരാപണ വിേധയരായവ�  എ�യാണ്;  അവ�
ആെരാെ�; അവ�െടെയ�ാം േപരി� എഫ്.ഐ. ആ�. രജി�� െച�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� കാരണെമ�്;
(സി) ആ�െടെയ�ാം േപരി�  എഫ്.ഐ.  ആ�. രജി��  െച�് അേന�ഷണം

നട���്; വിജില�സ് േകസി� ��ാേരാപിതരായ വ��ിക� ആെരാെ�;

(ഡി) 28.08.2014 തീയതിയി� ബ�. എ�ക�യറി ക�ീഷ� ആ�് െ�ഷ�� ജ�ജ്
തി�വന��രം �റെ��വി� വിധി �കാരം എ�ാ ഹ�ജികളി�ം െപ�
��ാേരാപിതരായ എ�ാവ��ം എതിെര എഫ്.ഐ.ആ�. ഇ�ി�േ�ാ;

നിലവി�� എഫ്.ഐ.ആ�.-� എ�ാ ഹ�ജികളി�ം ആേരാപി�െ�� എ�ാവ�ം
ഉ�െ��ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം െവളിെ���ാേമാ?

സി�മാ�ിക് െഹ��് അസെ��റ് േഫാ� േപാലീസ് േപ�ണ� പ�തി
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3292. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, ടി.എ�. �താപ�
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏസ്.എ�്.എ.പി.  പ�തി  (  സി�മാ�ിക് െഹ��് അസെ��റ് േഫാ�
േപാലീസ് േപ�ണ�) നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

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

��ാേന�ഷണ�ം െതളി�േശഖരണ�ം

3293. �ീ.സി.���
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

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

(എ) ��ാേന�ഷണ��െട ഭാഗമായി േപാലീസിന് െതളി� േശഖരി�ാ� കഴിയാ�
അവ��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദമാ�ാേമാ;  അേന�ഷണ�െള
�തിേരാധി�ി��തിെ� ഭാഗമായി േപാലീസിന് അേന�ഷണം നട�ാ�
സാധി�ി�ി�ാ� േക�ക�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� വധേ�സി� േപാലീസിന് െതളിവ് േശഖരി�ാനായിെ��് േ�ാസിക�ഷ�
ഡയറ��  ജനറ�  േകാടതിയി�  െവളിെ���ിയത് ആഭ��ര വ��ിെ�
അറിേവാ� �ടിയാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം േകസി� െതളിവ് േശഖരി�ാ� സാധി��ിെ�� കാര�ം ഡി.ജി.പി
സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം േകസി�  ഇ�രെമാ� വിവരം േകാടതിെയ അറിയി�ാ�
േ�ാസിക�ഷ�  ഡയറ��  ജനറലിന് ആഭ��ര വ��ി�  നി�ം നി�േ�ശം
ന�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏത് േകസി�?

അഴിമതിേ��ക�

3294. �ീ.ജി.�ധാകര�
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി
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,, പി.െക.��ദാസ�
,, �ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഴിമതി�െ�തിെര�� �േ�ാഭ�െള േപാലീസിെന ഉപേയാഗി�്
േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അഴിമതി േക�കളി� ���ാ�െ�തിെര �ഖം േനാ�ാെത�ം, നിയമാ��ത�ം
നടപടി സ�ീകരി�ാതിരി��താണ് �േ�ാഭണ���്
കാരണമാ��െത�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന മ�ിമാ�  ഇേ�ാ�  േനരി�� അഴിമതി ആേരാപണ��ം
അേന�ഷണ��ം ഏെതാെ�യാണ്?

���ത���െട എ�ം

3295. �ീ.സി.ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ത���െട എ�ം �മാതീതമായി വ��ി��താ�� റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  നാഷണ�  ൈ�ം െറേ�ാ��സ് ബ�േറാ
അവസാനം �സി�ീകരി� റിേ�ാ��് എ�ായി��െവ�് െവളിെ���േമാ?

ൈ�ം�ാ�ിെ� ക�� പ�തിക�

3296. �ീ.�ഡി �യിസ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ ൈ�ം�ാ�ക�െട �വ��ന�ിന് എെ��ാം ക�� പ�തിയാണ്
ആ��ണം െച�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് അറിയി�ാേമാ?
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���ത��െള�റി�് ജന�െള േബാധവ��രി�ാ�, ൈകെ�ാ� നടപടിക�

3297. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ത��െള�റി�് ജന�െള േബാധവ��രി�ാ�ം,  ���ത��േളാട് ഒ�
പൗരെ� ക��വ� േബാധേ�ാെട െപ�മാറാ�ം,  ���ത��ളി�  നി�ം
അക�ി നി��ാ�ം,  ഈ സ��ാ�  ൈകെ�ാ� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാ�ഹ�തി�കേളാട് സമേയാചിതമായി നിയമപരിധിയി� നി�ം �തികരി��
ഒ� സ�ഹെ� വാ�െ����തി�പകരം സദാചാര േപാലീസ് േപാെല
ആെര�ം അവേഹളി�ക�ം,  ആ�മി�ക�ം,  ആ�െട�ം ൈസ�ര��ം
സ�കാര��മായ ജീവിത�ി�  ഏ�സമയ�ം കട� െച�ക�ം,
സാ�ഹ�സദാചാര�ി�െറ േപരി�  ���ത���  നട�ക�ം,  അ�രം
സംഭവ�െള ചാന�കളി�ം മാധ�മ�ളി�ം കയറി ന�ായീകരി�ക�ം െച��
�തിയ �വണത�െ�തിെര എ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം േക�ക�  എ�െയ�ം രജി��  െച�െ��ി��് എ�് പറയാേമാ,

ഇതിെല ��വാളിക�െ�തിെര എ�് നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�േമാ?

െെ�ം ന�� 56/2014(സി പി 18/15) േകസിെ� അേന�ഷണ റിേ�ാ��്

3298. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല പ�ി��  േപാലീസ് േ�ഷ�  െെ�ം ന��
56/2014(സി പി  18/15)  േകസ് െെ�ം�ാ�് അേന�ഷി��തിനായി
ഉ�രവായി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് ഉ�രവായത്;

(ബി) െെ�ം�ാ�് അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി നട�ിയ നടപടിക�
എെ��ാമാണ്;

(സി) അേന�ഷണം ���ീകരി�് റിേ�ാ��് എ�േ��് ന�കാ�  കഴി�ം എ�്
വ��മാ�േമാ?

�തിയ ഫയ� േ�ഷ�ക� അ�വദി��
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3299. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� ഫയ�  േ�ഷ�  േപാ�മി�ാ� എ� അസം�ി മ�ല��
സം�ാന��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഒ� ഫയ�  േ�ഷ�  േപാ�മി�ാ� മ�ല�ളി�  ഫയ�  േ�ഷ�ക�
അ�വദി�വാ� ത�ാറാ�േമാ; ഇ�ാര��ി�� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

ഫയ� ആ�ഡ് െറ�� സ��ീസിെ�റ ആ�നികവ��രണം

3300. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, സ�ി േജാസഫ്
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഫയ�  ആ�ഡ് െറ�� സ��ീസ് കാര��മമാ�ാ�ം
ആ�നികവ��രി�ാ�ം എെ��ാം ക��പ�തിക� ആവി�രി�ി��്;

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

വ��മാ�േമാ?

പര�� ഫയ�േ�ഷന് �തിയ വാഹന�ം ആ�നിക ഉപകരണ��ം

3301. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  പര��  ഫയ�േ�ഷന് �തിയ വാഹന�ം,  ആ�നിക
ഉപകരണ��ം ലഭ�മാ�ണെമ� ബ�: ആഭ��ര വ��് മ�ി�െട നി�േ�ശം
ബ�െ�� വ��് ��ി�േവാ;  എ�ി�  േമാശെ�� സാഹചര�ം പരിഗണി�്
�തിയ വാഹന�ം ഉപകരണ��ം ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

���ാട് ഫയ� േ�ഷ�

3302. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ���ാട് ഫയ� േ�ഷ� ആ�നികവ�കരി��തിനായി �� ഉപകരണ�ൾ
വാ�വാ� േവ�ി�� നിേവദനം ലഭ�മായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ?

ഉ���േചാല താ��ി� ഫയ� േ�ഷ�

3303. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫയ�  ആ�് റ�� സ��ീസ് േ�ഷ�  ഇ�ാ� താ��ക�  ഏെതാെ�;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) എ�ാ താ��കളി�ം ഓേരാ െമയി�  ഫയ�  േ�ഷ�  അ�വദി�ം എ�്
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉ���േചാല താ��ി� ഫയ� േ�ഷ� അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� െമയി�
ഫയ�  േ�ഷ�  അ�വദി�ാ�  സാധി�ാെത േപായ സാഹചര�ം
വിശദീകരി�ാേമാ?

അനധി�ത െക�ിടനി��ാണ�ിന് ച�വി�� സഹായം

3304. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി �നിസി�ാലി�ി ടൗ�ഹാ� നി��ാണ�ിനായി ഫ�് ന�കിയവ��്
അനധി�ത െക�ിടനി��ാണ�ിന് ച�വി��മായി സഹായം െച�� എ�
പരാതിയി�േമ�  ���  െഡപ��ി േപാലീസ് ���്,  വിജില�സ്  &  ആ�ി
കറ�ഷ� ബ�േറാ, ��രിെ� റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ി�, ���ാരായി കെ��ിയി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര
എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി��േ�ാ;

(സി) വിജില�സ് റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  ���ാ�െ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പാെമാലി� ഇറ�മതി േകസ്

3305. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.ആ�. രാേജഷ്
�ീമതി.െക.െക.ലതിക
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�ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാെമാലി�  ഇറ�മതി െച�് ഖജനാവിന് ന�ം ഉ�ാ�ിയ േകസി�  കംപ്
േ�ാളർ ആ�് ആഡി��  ജനറ�  റിേ�ാ��ിെല�ം ഇതിെ�യടി�ാന�ി�
പ�ിക് അ�ൗ�്സ് ക�ി�ി�ം നട�ിയ അേന�ഷണ�ിെല�ം
കെ���ക� എ�ായി��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാെമാലി�  ഇറ�മതിയിെല െക�കാര��ത�ം അ�വഴി ഉ�ായ ന��ം
സംബ�ി� േകസിെ� വിചാരണ ഇേ�ാ� നട��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) േകസ് വിചാരണ െച��തിെനതിെര വിജില�സ് േകാടതിയി�ം േകരള
ൈഹേ�ാടതിയി�ം സ��ാ�  ഉയ��ിയ തട�വാദ��  േകാടതിക�
അംഗീകരി�ക��ാേയാ;  വിശദമാ�ാേമാ;  ഇതിെന േചാദ�ം െച�െകാ�്
�ിമിന�  റിവിഷ�  ഹ�ജി ന�കിയത് സ��ാരിെ� ഏത്
തീ�മാന�ിെ�യടി�ാന�ിലായി��;  ഈ ഹ�ജിയി�  തീ�മാനം
ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) പാെമാലി� ഇറ�മതി െച� കാലഘ��ിെല സം�ാന ധനകാര� വ��് മ�ി
ആരായി��;  ഈ േകസി�  ആ�െടെയ�ി�ം വി�ത�  ഹ�ജി വിചാരണ
േകാടതി അ�വദി�ക��ായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� കി�ടി

3306. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
,, ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ�  കി�ടി എ� േപരി�  സ��ാരാഫീ�കളി�  വിജില�സ്
െറ��ക�  നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� െറ��ക�; അവ ഏെത�ാം
ആഫീ�കളിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം െറ��കളി�െട ഏെത�ാം സ��ാ�  ആഫീ�കളി�  �മേ��ക�
കെ��ാ� കഴി�ി��്; അവ എെ��ാം; വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  ആഫീ�കെള സംബ�ി�� െപാ�ജന��െട പരാതി
സ�ീകരി��തി�ം പരിഹാരം കാ��തി�മായി എെ��ി�ം സംവിധാന��
നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് വിശദമാ�േമാ?
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വിജില�സ് വ��് വിവരാവകാശ�ിെ� പരിധിയി�

3307. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവരാവകാശ നിയമപരിധിയി�  നി�ം വിജില�സ് വ��ിെന
ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് േക� സ��ാേരാ സം�ാന സ��ാേരാ �േത�ക ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വിജില�സ് സംവിധാനേ��ം േകസ് അേന�ഷണ�ിെല വീ�കേള�ം സംബ�ി�്
േകാടതിക�െട വിമ�ശന��

3308. �ീ.എ.െക.ബാല�
,, പി.�ീരാമ���
,, ജി.�ധാകര�
,, എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിജില�സ് സംവിധാനേ��ം േകസ് അേന�ഷണ�ിെല
വീ�കേള�ം സംബ�ി�് േകരള ൈഹേ�ാടതി�ം വിജില�സ് േകാടതിക�ം
ഓ��  േകാടതിയി�  വാ��ലം പരസ�മായി നട�ിയി�� വിമ�ശന��,
മാധ�മ��  പി.ആ�.ഡി.  വഴി�ം,  േകാടതികളിെല സ��ാ�  ഭാഗം
അഭിഭാഷകരി�െട�ം റിേ�ാ�� െച�െ���ത് ��യി�െ�ടാ�േ�ാ;

(ബി) പി.ആ�.ഡി. േശഖരി�� ഇ�രം വാ��ക�െട �ി�ിം�സ് അതാത് ദിവസം
ആഭ��ര വ��് മ�ി�് ലഭ�മാ�ാ�േ�ാ;  ആയത് വിജില�സ് വ��ിെ�
��യി�െ�ടാ�േ�ാ;

(സി) ബ�മാനെ�� േകാടതിക�െട വിമ�ശന��  േകാടതി
ഉ�ര�കളി�െട��വാേയാ,  േകാടതിക�  വാ��ലം ന��വേയാ,  ഏത്
നിലയി��തായാ�ം, അവ ഉ�െ�ാ�് �വ��ി�ാ�� ജാ�ത ഉ�ാ�േമാ;

വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ ?

�ാവ��� ൈട�ാനിയം അഴിമതി

3309. �ീ.എ.െക.ബാല�
,, എളമരം കരീം
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,, വി.ശിവ���ി
,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാവ���  ൈട�ാനിയം ക�നിയിെല  256  േകാടി �പ�െട മലിനീകരണ
നിവാരണ പ�തിയി�  അഴിമതി�ം അധികാര ��വിനിേയാഗ�ം മ�ം
ആേരാപി�െകാ�� ഹ�ജികളി�  ആേരാപിതരായി��വ�  എ�;  അവ�
ആെരാെ�എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ാേരാപിതരി� എ� േപ�െ�തിെര എഫ്.ഐ.ആ�. രജി�� െച�ി�ി��്;
അവ� ആെരാെ�;

(സി) പരാതിക�െടയടി�ാന�ി�  എഫ്.ഐ.ആറിെ� പരിധിയി�  ഇേ�ാ�ം
വരാ� ��ാേരാപിത� ആെരാെ�യാണ്;

(ഡി) ��ാേരാപിതരായ എ�ാവ�െട�ം േപരി�  എഫ്.ഐ.ആ�. രജി��
െച�്അേന�ഷണം നട�ാതിരി��ത് എ�െകാ�ാണ്;

(ഇ) 28.04.2014  തീയതിയി�  ബ�.  എ�ക�യറി ക�ീഷണ�  ആ�് െ�ഷ��
ജ�ജ്,  തി�വന��രം �റെ��വി� ഉ�രവ് എ�ായി��;  ഇ��കാരം
��ാേരാപിതരായ എ�ാവെര�ം എഫ്.ഐ.ആറി�  ഉ�െ���ിെ�ാ�്
അേന�ഷണം നട�ി റിേ�ാ��് േകാടതിയി� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(എഫ്)ഏ��ം ഒ�വി� വിജില�സ് േകാടതി �റെ��വി� നി�േ�ശം എ�ായി��?

സം�ാനെ� ജയി�കളിെല തട�കാ�

3310. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളി� തട�കാരായി എ�േപെര പാ��ി�ാ� സാധി�ം;
നിലവി�  എ� േപെര പാ��ി�ിരി��;  �ീ/��ഷ എ�ം തരം തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� കാലയളവി��ി� നാളി�വെര എ� തട�കാ� ജയി�കളി�
െകാല െച�െ��  ;  എ� തട�കാ�  െസ�ി�  ആ�ഹത� െച�;  എ�
തട�കാ��് അസ�ാഭാവിക മരണം സംഭവി�;  എ� തട�കാ�  മാരകമായ
അ�ഖം �ലം മരണെ�� ; �ീ/��ഷ എ�ം തരംതിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നാളി�വെര എ� തട�കാ� ജയി� ചാടി;  അവ� ആെരാെ�;  ഇതി� എ�
േപെര പിടി�ടി  ;  ഇനി എ� േപെര പിടി�ടാ��്;  അവ�  ആെര�ാം  ;

വിശദമാ�േമാ?
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ബാല� എ� തട�കാരെ� മരണം

3311. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014  മാ��്  29-� തീയതി േകാഴിേ�ാട് ജി� ജയിലി�  െവ�് റിമാ�റ്
തട�കാരനായി�� ബാല�  എ�യാ�  മരണെ��ത് സംബ�ി�്
അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇത് സംബ�മായ കെ���ക�
എെ�ാെ�യായി�� എ�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) മരണം സംബ�ി�് മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷനി�  േകസ് ഉ�ാ�കേയാ
വിധി��ാ�കേയാ െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� വിധി�െട ���ം എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിധി �കാരം ബ����് ന�പരിഹാരം ന��വാ�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ആയത് ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ?

ജയി�ക�െട നവീകരണ�ിന് ക��പ�തി

3312. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജയി�ക�െട നവീകരണ�ിന് എെ��ാം ക��പ�തിക�  ആ��ണം
െച�ി��്;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

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

ജയി�കളി� വീഡിേയാ േകാ�ഫറ�സിംഗ്

3313. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ.പി.അ����ി
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജയി�കളി� വീഡിേയാ േകാ�ഫറ�സിംഗ് സംവിധാന�ിന്
എെ��ാം ക�� പ�തി ആവി�രി�ി��്;

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

പരി�രി� ജയി� നിയമ�കാര�� ഡ��ി സമയം

3314. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�രി� ജയി� നിയമ�കാരം സബ് ജയി�, െ�ഷ�� സബ് ജയി�, ജി�ാ
ജയി�, െസ��� ജയി�, വനിതാ ജയി�, ഓ�� ജയി� എ�ിവിട�ളി�
അസി��് �ിസ�  ഓഫീസ�, െഡപ��ി �ിസ�  ഓഫീസ�, േഗ�് കീ��,
�ിസ� ഓഫീസ� എ�ീ വിഭാഗം ജിവന�ാ��് രാ�ിയി�ം പക�ം ന���
ഡ��ി �മ�ം സമയ�ം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) െഡപ��ി �ിസ� ഓഫീസ�, അസി��് �ിസ� ഓഫീസ� ,  േഗ�് കീ��,
�ിസ� ഓഫീസ� എ�ീ ത�ികകളി� േജാലി േനാ�� ജീവന�ാ��് ഒ�
ദിവസം 12 മണി�റിലധികം �ട��യായി ഡ��ി ന���േ�ാ; 8 മണി�� ഡ��ി
സമയം ജയി�  വ��ി�  നിലവി�േ�ാ;  8  മണി��  ഡ��ി �മം
നട�ിലാ��തിന് എ�് തട�മാ��ത്;

(സി) 2014  െല േകരള �ിസ�ക�ം സം��ീകരണ സാ�ാ�ഗിക േസവന��ം
(നി��ഹണം)  ച��ളിെല അപാകത പരിഹരി��തിന് ജയി�  വ��ി�
നിേ�ാ,  സംഘടനകളി�  നിേ�ാ സ��ാരിന് െ�ാേ�ാസ�കേളാ,

നിേവദന�േളാ ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ജയി�  വ��ി�  നി�ം അസി��് �ിസ�  ഓഫീസ�മാ�െട
െകാഴി�േപാ�് അവസാനി�ി��തി�ം �ി�ീ�കാ�  ചി�െ���ിയ
ഡ��ി�മം പരി�രി��തി�ം എ�് നടപടി സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജയി�കളി� കഴി�� മാനസിക േരാഗിക�

3315. �ീ.എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ജയി�കളി� മാനസിക േരാഗം ആേരാപി�് വിചാരണ �ടാെത
കഴി�വ��വ�  എ�യാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;  ഇവെര വി�ത�
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െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജീവപര��ം തട�കാ�െട േമാചനം

3316. �ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�് വ�ഷം ശി� ���ിയാ�ിയ ജീവപര��ം തട�കാെര വി�്
അയ���മായി ബ�െ�� നടപടിക�  ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 30.06.2014, 29.09.2015 എ�ീ തീയതികളി� �ടിയ ജയി� ഉപേദശക സമിതി
ശിപാ�ശ െച� ജീവപര��ം തട�കാ�െട േമാചനം സംബ�ി� വിവര��
െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം എ� ജീവപര��ം തട�കാെര
േമാചി�ി�ി��്;

(ഡി) സം�ാനെ� ജയി�കളി�  കഴി�� തട�കാ�െട േവതനം വ��ി�ി�ി�്
എ� വ�ഷമായി;ആയത് വ��ി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�
എ��ത� �ാബല��ി� വ�ം; വിശദമാ�േമാ?

ജയി�കളി� സൗേരാ�� പ�തി

3317. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളി� സൗേരാ�� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

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

വനം വ��ിെല താ��ാലിക ജീവന�ാ�

3318. �ീ.െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�തിന് േശഷം വനം വ��ി� ഏത് തിയതി വെര
താ��ാലികമായി േജാലി േനാ�ിയി��വെരയാണ് �ിരെ���ിയത്;

(ബി) 10 വ�ഷ�ിന് �കളി� താ��ാലിക സ��ീ���ം രഹസ� സ�ഭാവ�� പല
േക�ക�  കെ���തിന് ആ�ാ��മായി പരി�മി�ി���ം �തികളി�
നി�് ഭീഷണി േനരി���മായ �ീ. ഷമീ� . ഐ., �വ�ലിെന (വി. ജി. വിഭാഗം,
വനം വ��്)  �ിരെ����തി�� ശിപാ�ശ വനം വ��ി�  നി�ം
ലഭി�ി�േ�ാ;  ��ത അേപ� അ�ഭാവ���ം പരിഗണി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

'വനം ദീ�ി പ�തി'

3319. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 'വനം ദീ�ി' പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് പ�തി �േഖന െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്?

�ീ. േജാസഫ് മാത� െപ��ായി� ന�ിയ പരാതി

3320. �ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വനംവ��ിെല േകാ�യം ഡിവിഷനി�െ�� എ�േമലി േറ�ി� 2013 �ത��
േത�് റീ�ാ�ിംഗിെല അഴിമതിെയ�റി�ം ആദിവാസികെള �ഷണം
െച��തിെന�റി�ം �ീ.  േജാസഫ് മാത� െപ��ായി�, ��ി�ാ�ാട് പി.ഒ,

��ി�� എ� ആ� ന�ിയ പരാതിയിേ�� എ� നടപടി സ�ീകരി� ;

(ബി) ക�വീന� സി��ി� പണി നട�� എ�് േരഖകളി� കാ�ക�ം എ�ാ�
വനം വ��് ഉേദ�ാഗ�� േനരി�് പണം �ട�ി മ�് ആ�ക�െട േപരി� ബി�ക�
മാ�ക�ം െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ാ�ിംഗ് േജാലികളിെല അഴിമതി കാരണം ന� േത�ി�െെതകളി� �രിപ��ം
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നശി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

ആ�ി വികസന ഫ�്- റാ�ി നിേയാജക മ�ലം

3321. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി റാ�ി നിേയാജക
മ�ല�ി�  എെ�ാെ� പ�തിക��് റാ�ി  -ഡി.എഫ്.ഒ.,  െപരിയാ�
ൈടഗ� റിസ�വ് �േഖന പ�തി ത�ാറാ��തിനായി എം.എ�.എ. നി�േ�ശം
ന�കിയി��്;

(ബി) പ�തിക�ം അവ�ായി നി�േ�ശി�െ�� �ക�ം എ� വീതമാണ്;  ഇതി�
ഏെതാെ� പ�തിക��ാണ് ഭരണ വ��ി� നി�ം അ�മതിയായി��ത്;

(സി) ശബരിമല തീ��ാടക��് �േയാജനെ��ം വിധം നീലിമലയി� എ.ഡി.എഫ്.
പ�തിയി� നി�ം നി��ി�ാ� ഉേ�ശി� െഹ��് ഡ�ിെ� നി��ാണ�ി�
ഭരണാ�മതി എ�ാണ് ലഭി�ത്; ഈ ���ി െട�� െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�
കാരണം വിശദമാ�േമാ;  എ.ഡി.എഫ്.  പ�തിയി� ഉ�െ���ി മേ�െത�ി�ം
എം.എ�.എ.-മാ��് വനംവ��് �േഖന ഇ�രം ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഏെത�ാം ���ിക��് എ�് വിശദമാ�േമാ; ഈ ���ിക�െട
�ക ���റായി വനം വ��ി� ന�കിയി�ാേണാ െട�ഡ� െച�ത്; വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ഡി) അ�� ശബരിമല സീസണ് ��ായി നീലിമലയി�  െഹ��് െഡ�്
�ാപി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ൈവ�ം നിേയാജക മ�ല�ിെല വനം വ��ിെ�റ പ�തിക�

3322. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  �� േശഷം വനംവ��വഴി ഏെത�ാം
പ�തികളാണ് ൈവ�ം നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ാ�ിയി��െത�ം
ഇതിനായി എ� �കയാണ് വ��് വഴി െചലവഴി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� വനം വ��ിെ� സാ�ഹ� വനവ�കരണ വിഭാഗ�ി�െട
ൈവ�ം നിേയാജക മ�ല�ി� ��വ�കരണ പരിപാടിയി�െട എ� ��
ൈതക�  വിതരണം െച�െത�ം കാവ് സംര�ണ പ�തിയി�െട എ�
കാ�ക��് എ� �ക വീതം ധനസഹായം ന�കിെയ�ം െവളിെ���േമാ?
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വന�ീ �ണി�കെള ശ�ിെ���ാ� പ�തി

3323. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വന�ീ �ണി�കെള ശ�ിെ���ാ�  പ�തി ആ��ണം
െച�ി�േ�ാ;

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

�ീമതി എസ്. ����െട അേപ�

3324. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഫാറ�് െറയി�റായി വി��  തടി ഡിേ�ായിൽ േജാലി േനാ�� �ീ.  െക.

െകാ�േകാശി�െട അ� െകാ�ാര�ര കിഴേ�െത�വി� െതേ�വീ�ി� എസ്.
��� തെ� മകന് െ�ാേബഷ� ഡി�യ� െച�ാ�ം �േമാഷ� നടപടിക�
ത�രിതെ���ാ�ം ആവശ�െ���  7.  1.  16  െല അേപ� വ��് മ�ി�്
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ീ.  െകാ�േകാശി സ��ീസിനിടയി� എെ��ി�ം േക�ി�െ��ക�ം ��ത
േക�് തീ��് ക��ി�ക�ം െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) �ീ.  െകാ�േകാശി തെ� െ�ാേബഷ�  ഡി�യ�  െച��തിന് അേപ�
ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� ഇതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ി��്; െ�ാേബഷ�
ഡി�യ� െച�ാ� എെ��ി�ം നിയമ തട��� നിലവി�േ�ാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  31.  5.  16  �  റി�യ�  െച�ം എ� വ�ത പരിേശാധി�ി�് �ീ.
െകാ�േകാശി�െട െ�ാേബഷ�  ഉട�  ഡി�യ�  െച�ാ�ം അേ�ഹ�ിന്
ലഭി�ാ�� �േമാഷ� സംബ�ി� നടപടിക� ത�രിതെ���ാ�ം അടിയ�ര
നി�േ�ശം ന��േമാ?

തബ�� േഫാറ�് േറാഡ്
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3325. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  തബ��  േഫാറ�് േറാഡിെ� േശാചനീയാവ�
പരിഹരി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ലി�െട ആ�മണം

3326. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല കട�ാറയി�ം സമീപ�േദശ�ളി�ം
�ലി�െട ആ�മണം ഉ�ായതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �േദശ�ളിെല വള���ഗ�െള �ലി കടി�െകാ��തായ പരാതിക�
ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) �േദശവാസിക�െട ഭീതി ഒഴിവാ�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം ;
(ഡി) �ലിെയ പിടി�ടി ഉ��ാ�ി�  വി��തിനായി വനം വ��് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാന പ�തി �കാര�� �ീമതി �മ�െട അേപ�

3327. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ി�  ���  െസ��  സ��ിളിെ� പരിധിയി�  വ�� ചാ��
െറയി�ി� പാ��് ൈടം സ�ീ�റായി േജാലി േനാ�ി വരെവ  24.02.2010  �
അ�രി� റീന�െട മകൾ �മ�്  "സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാന പ�തി"�കാരം
േജാലി ലഭി��തിനായി സമ��ി� അേപ�യി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) വാഴ�ാ� ഗിരിജ� േകാളനി നിവാസി�ം പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� നി�ധന
��ംബാംഗ�മായ �ീമതി �മ�െട അേപ� അടിയ�രമായി
പരിഗണി��തി�ം  6  വ�ഷ�ാലമായി അേപ� ന�കി കാ�ിരി��
�മ�െട ന�ായമായ അവകാശം പരിഗണി�് സമാശ�ാസ നിയമനം
ന���തി�ം സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�േ�ാ�ി� ��

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

96 of 112 Monday 15 February 2016 07:15 PM



3328. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല വന�ി��ിെല ആദിവാസി േമഖലയായ അ�േ�ാ�ി�
ആദിവാസിക��ായി �തിയ ��  �വ��നം ആരംഭി�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വന�ി��ി�  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് �ലമി�ാ�തിനാ�  �ളിന്
ആവശ�മായ �ലം ലഭ�മാ��ത് സംബ�ി�് വനം വ��ിന് അേപ�
ലഭി�ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി�  ആരി�  നി�്,  എ�ാണ് അേപ� ലഭി�ി��ത്;  ��ത ഫയ�
ഇേ�ാ� ആ�െട പ�ലാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ളിന് �മി അ�വദി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
���ീകരി�ാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

വന��ഗ�ളി� നി�� സംര�ണം

3329. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആനക�  അട��� വന��ഗ��  വിള നശി�ി���ം അപകട��
വ����ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് നിയ�ി��തിന് ആവശ�മായ സൗകര��� കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�
വനം വ��ിന് ഇ� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് ജി��് മാ�മായി വനം വ��ിെ� �േത�കേസനെയ
നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

വനം വ��ി� ജീവന�ാ��ായി കാ�ീ�

3330. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെല ജീവന�ാ��് െസ��� കാ�ീ� സൗകര�ം ലഭ�മാ�ണെമ�
ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വനം വ��് ജീവന�ാ��് കാ�ീ� സൗകര�ം ലഭ�മാ�ണെമ�ത് സംബ�ി�്
ഇ�വെര എെ��ാം നടപടിക�  വ��്തല�ി�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�് േസനാവിഭാഗ�ലെളേ�ാെല വനം വ��ിെല ഫീ�ഡ് വിഭാഗം
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ജീവന�ാ��ം കാ�ീ�  സൗകര�ം ലഭ�മാ�ാ�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കായ� ൈകേ��ം

3331. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ം,  െച��ി�� �ാമപ�ായ�കേളാട് േച��� കായ� �േദശ�ളി�
വ�ാപകമായ കായ�  ൈകേ��ം നട��ത് പരിസിഥിതി വ��ിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടികളാണ് വ��് സ�ീകരി�െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് വ��ിെ� റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േദശീയെഗയിംസി� പെ��� കായികതാര��

3332. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയെഗയിംസി�  പെ���് വാ�ാനം െച� േജാലി
നാളി�വെര ലഭ�മാകാ� പല കായികതാര��ം മ�് സം�ാന�ളിെല
കായികരംഗേ��് മാറാെനാ���താ�� റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െമഡ� േജതാ���് േജാലി ന�കാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;എ�ി�
എ� േപ��് േജാലി ന�കി ; ഇനി എ� േപ��് േജാലി ന�കാ��്;

(സി) ഗസ�ഡ് ത�ികയി�  എ� േപ��് േജാലി ന�കാ�
തീ�മാനി�ി��്;വാ�ാനം െച� �കാര�� േജാലി എ�ാ െമഡ�
േജതാ���ം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന - ജി�ാ േ�ാ��സ് കൗ�സി�ക� �േഖന നട�ാ�ിയ പ�തിക�

3333. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന - ജി�ാ േ�ാ��സ് കൗ�സി�ക� �േഖന 2011 �ത� നട�ാ�ിയ
പ�തിക�ം പരിപാടിക�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ ജി�കളി�  ഈ കാലയളവി�  ���ിയാ�ിയ�ം ഇേ�ാ�
നട�െകാ�ിരി���മായ േ�ാ��സ് കൗ�സി�  �േഖന�� നി��ാണ
���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�് ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന - ജി�ാ േ�ാ��സ് കൗ�സി�ക��് കീഴി� വാടക ലഭി�� എ�
േഷാ�ക�ം ഓഡിേ�ാറിയ���െ��ം ഓേരാ ജി�യി�ം ഇ� �േഖന ലഭി��
�ക എ�യാെണ�ം ജി� തിരി�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) വാടകയിന�ി�ം അഡ�ാ�സ് ഇന�ി�ം ലഭ�മാ�� �ക ഏെത�ാം
അ�ൗ�കളിലാണ് അട��െത�ം ഈ �ക വിനിേയാഗി��തി��
�മതല ആ��ാെണ�ം ഓേരാ ജി�യി�ം ലഭ�മായ �ക�ം വിനിേയാഗി�
�ക�ം എ�െയ�ം െവളിെ���േമാ?

വാ�� േ�ാ��സ് േക�ം

3334. �ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ാനി ബി�ം കായലി�  �ട�ിയ വാ��  േ�ാ��സ് േക�ം ഇേ�ാ�
�വ��ി��ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ േക�ം
�വ��നരഹിതമായത് എ�െകാ�ാണ് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ിരമായി േകാ�ിെന കി�ാ�  അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  �ട�ിയ
പരിശീലനം �നരാരംഭി�ാ� ഈ േവന��ാല� തെ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ംഭാഗം േ�ാ��സ് ��

3335. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ിര��ി ��ംഭാഗ�് ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി�� േ�ാ��സ് �ളിന്
സ��ാ� അ�മതി ന�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത �ളി�  2016-17  അ��യന വ�ഷം തെ� ��ികെള
�േവശി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി�� ��  അേത രീതിയി�  �ട��െകാ�് േ�ാ��്സ് ഡിവിഷ�
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േദശീയ െഗയിംസ് വിേ�ജിെ� �ീ േഫബ് ഹൗസിംഗ് �ണി�്
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അ�വദി�ത�സരി�് െക�ിട നി��ാണം എേ�ാഴേ��് ���ിയാ�വാ�
കഴി�ം എ�് വ��മാ�േമാ ?

35-� നാഷണ� െഗയിംസ്

3336. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  നട�  35-� നാഷണ�  െഗയിംസ് വ�  വിജയമാ��തിന്
നട�ിയ �വ��ന�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത�  േദശീയ അ��  േദശീയ കായിക മ�ര��  സം�ാന�്
നട��തിന് നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(സി) നാഷണ� െഗയിംസ് നട�ിയതി�െട എ� േ�ഡിയ��ം മ�ം �ത���ായി
എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) േകരള�ിെ� കായിക �തിഭക��് മിക� പരിശീലനം ലഭി��തിന്
നവീകരി�െ���ം ��തായി നി��ി��മായ േ�ഡിയ�� വി�ന���തിന്
നടപടി ഉ�ാ�േമാ?

�വിംഗ് തിേയ��

3337. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമ�ളി� മിനിതിയ�� �ാപി��തി�ം �വിംഗ് തിേയ�� എ� ആശയം
നട�ാ��തി�ം ചല�ി� വികസന േകാ��േറഷ� വഴിേയാ ചല�ി� അ�ാദമി
വഴിേയാ നീ�ം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� എവിെടയാെ�െയ�ം,  പ�തി�െട
വിശദാംശ��ം െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-യി� '�ര�ിത �ീ യാ�ാ' പ�തി

3338. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, ഐ.സി.ബാല���
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-യി�  '�ര�ിത �ീ യാ�ാ'  പ�തി
നട�ാ�ി�േ�ാ;

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

ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തി

3339. �ീ.െക.�രളീധര�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�ാേമാ;

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

െക.എസ്.ആ�. �ി.സി-യിെല �തിസ�ി

3340. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എളമരം കരീം
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� നയ��, േകരള സം�ാന േറാഡ് �ാ�േ�ാ��് േകാ��േറഷെന
�തിസ�ിയിലാ�ിയി��തായി അറിയാേമാ;  െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.�െട
വര�ം െചല�ം ത�ി�� അ�രം �ടി വ�കയാേണാ എ�
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�  ന�േക�തായ  1:2  അ�പാത�ി��
�ലധന വിഹിതം യഥാസമയം ന���േ�ാ; ��ത ഇന�ി� േകാ��േറഷന്
അ�ഹമായ �ക എ�യാണ്;

(സി) സൗജന�പാസ് ഉ�െ�െട�� മ�് ഇന�ളി� സ��ാ� ന�േക�തായ �ക
എ�ാം ന�കിയി�േ�ാ; �ടി�ിക��ായി�െ��ി� അവ എ�യാണ്;

(ഡി) സ�കാര� ബ�കാ��് േദശസാ��ത ��കളി� ��ക� നി�യി� ന���ത്
െക. എസ്. ആ�. ടി. സിെയ �തി�ലമായി ബാധി�െമ�റിയാേമാ;
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(ഇ) േമ��റ� വിഷയ�ളി� സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്)ഡിസലി�ം െപേ�ാളി�ം സ��ാ� ഏ�െ���ിയ െസ�ം അധിക നി�തി�ം
െക. എസ്. ആ�. ടി. സി.െയ �തി�ലമായി ബാധി��തായി അറിയാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ക��� റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമനം

3341. �ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ക���  റാ�് ലി�ി�  2010-�  അൈഡ�സ് െച�
എ� േപെര നാളി�വെര നിയമി�;

(ബി) അൈഡ�സ് െച�ി�് നാളി�വെര നിയമനം ന�കാ� എ� േപ�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി� ക���മാ�െട എ� ഒഴി�ക� ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി� �ജ

3342. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2015 ഒേ�ാബ� മാസ�ി� കാസ�േഗാഡ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി�
േ�തബാധ ഒഴി�ി��തിെ� േപരി�  �ജ നട�ിയ സംഭവം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംഭവം സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആ�െട േന�ത��ിലാണ് �ജ സംഘടി�ി�ത്;
(ഡി) ��ത സംഭവം സംബ�ി� അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ി�

ആ�െ�തിെരെയ�ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-സ��ീ�ക�ം ജീവന�ാ�ം

3343. �ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാ�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �തിയ
ബ�ക� നിര�ിലിറ�ി എ�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം സ��ീസ് നട�ിയ ആെക
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ബ�ക�െട എ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �തിയ ബ�ക�
നിര�ിലിറ�ി എ�ം ഒാേരാ വ�ഷ�ം സ��ീസ് നട�ിയ ആെക ബ�ക�െട
എ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ഓേരാ മാസ�ം റ�ാ�ിയ സ��ീ�ക�
എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) കഴി� സ��ാരിെ� അവസാനവ�ഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�  എ�
ജീവന�ാ� ഉ�ായി�� എ�് ത�ിക തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) 2015  വ�ഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  എ� ജീവന�ാ�  ഉ�്;  ത�ിക
തിരി�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(എഫ്)2015  -16  വ�ഷം ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി�  നി�ം പിടിെ���
എ�.െഎ.സി.  �ീമിയം,  വാ�ാ ഗ���, െപ�ഷ�  �ടി�ിക എ�ീ ഓേരാ
ഇന�ി�ം എ� �ക െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ന�ാ�  ഉ�്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െചയി� സ��ീസ്

3344. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ന�രി�  നി�ം പ�നംതി�-  റാ�ി-എ�േമലി വഴി െപാ���േ��ം
���യേ��ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി..  െചയി� സ��ീസ് ആരംഭി�േ�ാ�
എ� െഷഡ��കളായി�� ഓേരാ ഭാഗേ��ം ഉ�ായി��െത�്
അറിയി�േമാ;  ഇതിനായി എ� ബ�കളാണ് വിവിധ ഡിേ�ാകളി�  നി�ം
അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� നിലവി� ഈ ��കളി� ദിവേസന എ� െഷഡ��ക� ഉെ��ം എ�
ബ�ക� ഇതിനായി ഉപേയാഗി��െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ലാഭകരമായി സ��ീസ് നട�ിയി�ം െഷഡ��ക�  െവ�ി�റ�ാനിടയായ
സാഹചര���  വ��മാ�ാേമാ;  െഷഡ��ക�  െവ�ി�റ�� വഴി
ജന����ായ ��ി��് പരിഹരി�ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ക��� നിയമനം
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3345. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ക��� നിയമന�ിന് അൈഡ�സ് െമെ�ാ ലഭി�് ഒ�
വ�ഷമായി�ം നിയമനം ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;എ�േപ��്
ഇനി നിയമനം ലഭി�ാ��് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് എ�് നിയമനം ന��െമ�ം എ� ഒഴി�കളാണ് 2016 മാ��് 31നകം
പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ാ� ഉേ�ശി��െത�ം അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല െപ�ഷ� �ടി�ിക

3346. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യിെല െപ�ഷ�കാ��് എ� മാസെ� െപ�ഷ�
ഇനി�ം ന��വാ��്;  �ടി�ിക എ�േ��് െകാ��തീ��വാ�
സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപ�ഷ�  �ട���െകാ�് പല�ം ��ി��ിലാെണ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;�ടി�ികയി�ാെത െപ�ഷ�  വിതരണം െച��തിന്
സമ�മായ നയം �ഖ�ാപി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയിെല എം പാന� ജീവന�ാ�

3347. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�  എ� എം-പാന�  ജീവന�ാ�  േജാലി
െച�വ���് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവെര �ിരെ����തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) പല��ം മെ�ാ� േജാലി�് അേപ�ി�വാ�� �ായപരിധി
അധികരി�ി��തിനാ�  ഒ� മ�ഷ�ാവകാശ ��മായി ക�് ഇ�ാര��ി�
അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി

3348. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2015  കല��  വ�ഷ�ി�  സം�ാന�് എ� വാഹനാപകട��
നട�ി��്;  മരി�വ�െട�ം പരി�പ�ിയവ�െട�ം വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡ് അപകട�� �റ��തിന് എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം
വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപനം ഇ�ാര��ി�  ഉ�ായി�േ�ാെയ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി ഇ�ാര��ി� എ�് സംഭാവനയാണ്
ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി�് അ�വദി� �ക വകമാ�ി െചലവഴി�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ?

േകരള അ�ബ� േറാഡ് �ാ�േ�ാ��് േകാ��േറഷ�

3349. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.�.ആ�.�ി.സി.�െട ലാഭന�ം നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�യാണ്;
(ബി) െക.�.ആ�.ടി.സി.യി�  �തിയ ത�ികക�  ��ി�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ജീവന�ാെര�െ� െക.�.ആ�.ടി.സി.യി�
വിന�സി��തിന് നിലവി� എെ��ി�ം തട��� ഉേ�ാ;

(ഡി) �തിയ ത�ികക�  ��ി�വാ�� തീ�മാനം ഈ േകാ��േറഷന് അധിക
ബാധ�ത ��ി�െമ�് ക���േ�ാ;

(ഇ) െക.�.ആ�.ടി.സി.�െട നട�ി�ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�്
ഉ�ായ�േപാ�� അധികബാധ�ത ഉ�ാകാതിരി�ാ� ജാ�ത �ല��േമാ ?

വാഹന അപകട��

3350. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എ� വാഹന��  ഓേരാ വ�ഷ�ം ��തായി
രജി�� െച�ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അപകട��  സ��ാരിെ� ��യി�  െകാ�വരാ�  െപാ�ജന���്
�േയാജനകരമായ പ�തിക� നിലവി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) വാ�സ് അ�് വഴി പരാതിക� സ�ീകരി�� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; എ�ി�
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െമാൈബ� േഫാ� ന�� അറിയി�േമാ;

ആല�ഴ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായിെല െഷഡ��ക�

3351. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  ബ�ക�െട �റ�കാരണം
െഷഡ��ക�  െവ�ി�റ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം െഷഡ��കളാണ്
െവ�ി�റ�ി��ത്;  എ� ബ�ക�െട �റവാണ് ഡിേ�ായി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആല�ഴ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  ൈ�വ�മാ�െട�ം
ക���മാ�െട�ം അ�വദനീയ ത�ികക� എ�; നിലവി� എ� േപ� േജാലി
െച��; എ� ഒഴി�ക��്; വ��മാ�ാേമാ?

റ�ാ�ിയ ബ�് സ��ീ�ക�

3352. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ആ�മാസ�ി��ി�  പാ�നംേകാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.
ഡിേ�ായി�  നി�ം,  േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ
�േദശ�ളിേല�� എ� ബ�് സ��ീ�ക�  റ�ാ�ിയി�െ��ം അവ
ഏെതാെ�യാെണ�ം റ�ാ�ിയതി�� കാരണം എ�ാണ�ം വിശദമാ�േമാ?

െകാ�ാര�ര ഡിേ�ായി� നി�ം �തിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീ�ക�

3353. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര ഡിേ�ായി� നി�ം �തിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��ീ�ക�
ആരംഭി��തി�� സാധ�ത ആരാ�െകാ�� െകാ�ാര�ര
നിേയാജകമ�ലം എം.എ�.എ �െട എ� ക�ക�
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട പരിഗണനയി� ഉ�്;

(ബി) ഓേരാ ക�ി�ം സ�ീകരി� �ട� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ� സ��ീ�ക�  ആരംഭി�ി�െ��ം സ��ീ�ക�  ആരംഭി��തിനായി
സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ?
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ചാ��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാ

3354. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് ചാ���  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി
ഡിേ�ായി�  നി�ം ഓ�േറ�് െച�ി�� ബ�കൾ എ�െയ�ം ഇതിനായി
എ� ബ�ക�  ഡിേ�ാ�് ന�കിയി��െവ�ം എ� ജീവന�ാെര
ഡിേ�ായി� നിയമി�ി��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ഓ�േറ�് െച�� ബ�കൾ എ�െയ�ം ഇതിേല�് എ� ബ�ക�ം
എ� ജീവന�ാെര�ം ന�കിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഡിേ�ായി�  ബ�ക�െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം �റവ് നിമി�ം
െഷഡ��ക�  ക�ാ�സ�  െച�� വിവരം റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�
ആയത് പരിഹരി��തിേല�ായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
അറിയി�േമാ?

അ��സം�ാന �റി�് ല��റി ബ�ക�െട അപകടം

3355. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാ�ികാല�ളി�  അ��സം�ാന സ��ീസ് നട�� �റി�് ല��റി
ബ�ക�  അപകട�ി�െപ��ത് വ��ി� വ�� സാഹചര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) രാ�ി സ��ീസ് നട�� ബ�കളി� ര�് െെ�വ�മാ� േവണെമ� േമാേ�ാ�
വാഹനച��ളിെല നിബ�ന പലേ�ാ�ം പാലി�െ���ിെ��ത്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ നിബ�ന ക�ശനമായി പാലി��േ�ാെയ�്
ഉറ�വ���തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

����ാസ് െപ�മി�് ��ക�

3356. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ���കളി�  ����ാസ് െപ�മി�് ��കളായി എ�െയ�മാണ്
നി�യി�ി��ത്; അവേയെതാെ�;
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(ബി) ��ത ��കളി� സ�കാര� ബ�ക��് െപ�മി�് നി�യി�െകാ�് എ�ാണ്
സ��ാ�  ഉ�രവായത്;  ഈ ഉ�രവ് വ�ി�് സ��ാ�
�നഃപരിേശാധി�ി�േ�ാ;  അതി�  �കാരം സ�കാര� ബ�ക��ം �ട��ം
െപ�മി�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) സ��ാ�  തീ�മാനം മാ�ി സ�കാര� ബ�ക��് വീ�ം െപ�മി�് ന�കാ�
തീ�മാനി�ത് എ�് െകാ�്;  വ��മാ�േമാ?  ഇ�മായി ബ�െ��്
ഏെത�ി�ം േകാടതിയി�  േക�േ�ാ;  േകസി�  വിധി വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ���  �ാസ് ��കളി�  ��തായി ഏ� ��കളിലാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി
സ��ീസ് ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നിലവി� ��� �ാസ് െപ�മി�് ��കളി� എ�ാംതെ� സ��ീസ് നട��
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��ീ�ക�െട സമാ�രമായി സ�കാര�ബ�ക�
സ��ീസ് നട��േ�ാ;  ഇത് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട വ�മാനെ�
ബാധി�ാറിെ�; ഇ�രം േക�കളി� എ� നിലപാടാണ് സ�ീകരി��ത്?

െകായിലാ�ിയി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െചയി� സ��ീസ്

3357. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി പ�ണ�ി� നി�് കിഴ�� ഉ�നാട� മലേയാര േമഖലകളിേല�്
ആവശ��ിന് ഗതാഗത സൗകര�ം ഇ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ��ലം
താ��് ആ�ാന�് എ�� ജന��  േനരി�� ��ി��്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െകായിലാ�ി പ�ണം േക�ീകരി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െചയി� സ��ീസ്
ആരംഭി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െകായിലാ�ിയി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�് ഓ�േറ�ിംഗ് െസ��

3358. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നഗരം േക�ീകരി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഓ�േറ�ിംഗ് െസ��
അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം നിര�രമായി ഉയ�� വ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ ആവശ��ിന് നിയമസഭാ സാമാജികനി� നി�്
ലഭി� നിേവദന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െസ�റിന് ആവശ�മായ സൗകര��� ഒ��ാെമ�് െകായിലാ�ി നഗരസഭ
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അറിയി�ി�ം സ��ാരിെ� ഭാഗ� നി�് അ��ല നടപടിക�  ഉ�ാ��ി�
എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് േസാണ�  ഓഫീസ�  ഈ വിഷയ�ി�  സ�േ� നട�ി
സ��ാരിന് സമ��ി� റിേ�ാ��ിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;  അതിെ�
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�് പടി�� അനി�ിതകാല സത�ാ�ഹം

3359. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. എംപാന� ജീവന�ാ� അ�് വ�ഷം സ��ീ��വെര
�ിരെ���ണെമ�ാവശ�െ��് െസ�േ�റിയ�് പടി��  അനി�ിതകാല
സത�ാ�ഹം നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2012-െല കരാറി�  ഇ�മായി ബ�െ��് എ� വ�വ�യാണ് ഉ�െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2012-െല കരാ�  അടി�ാനമാ�ി ര�് മാസ�ി��ി�
തീ�മാനെമ��ണെമ� േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട  WP(c)No. 3225 of 2016

(c) ഉ�രവ് നട�ാ�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

ക��ാടക�ിേല�് അ�� സം�ാന സ��ീ�ക�

3360. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ക��ാടക�ിേല�് എ� അ��
സം�ാന സ��ീ�ക�  ആരംഭി�ി��്.;അതി�  എ�െയ�ം സ��ീസ്
നട�� എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��തായി അ��  സം�ാന സ��ീ�ക�  ആരംഭി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േജായിനിംഗ് സമയം നീ�ാൻ ഉ�രവ്

3361. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ൈ�വ�  ത�ികയി�  നിയമന ഉ�രവ് ലഭി� �ീ.
എം.സജി�്�മാ�, മ��ി ഹൗസ്,  കീഴിൽ പി.ഒ.,  േകാഴിേ�ാട് എ�യാ�
േജായിനിംഗ് സമയം നീ�ി ലഭി��തിനായി സമ��ി� അേപ�യി� സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ��ാെമ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആൾ�് സ��ീസിൽ േച��തിന് അ�വാദം നൽകിെ�ാ��
ഉ�രവ് നൽകിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ?

തീ� �കാശ�� െഹഡ് ൈല�ക�

T 3362.�ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈഹേറ�് �േദശ�ളി�ം മ �വീ��� �ല�ളി�ം
േമാേ�ാ�വാഹന�ളി�  ഉപേയാഗി�� തീ��കാശ�� െഹഡ് ൈല�ക�,
ൈഹേറ�് അ�ാ� �േദശ�ളി�ം വാഹന�ളിൽ ഉപേയാഗി� വ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം െഹഡ് ൈല�ക�  ഉപേയാഗി�� വാഹന��  കെ���തിന്
നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��റിയി�േമാ;

(സി) ഇ�രം െഹഡ് ൈല�ക� ഉപേയാഗി����ലം എതിേര വ�� വാഹന��
അപകട�ി�െ�ടാനിട�െ��തിനാൽ ഇ�ാര��ിൽ ശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി��തിന് ത�ാറാ�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെ� ഓഫീ�കളിെല േജാലിഭാരം

3363. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെ� ഓഫീ�കളി� നിലവി� ന��� േസവന��
��മ� രീതിയി� ന�കാ�� വിധം ജീവന�ാ� ഉേ�ാ എ�് പറയാേമാ;

(ബി) ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ്,  വാഹനരജിേ�ഷ�  �ട�ിയ നിരവധി
ആവശ����് ഓഫീ�കളിെല��വ�െട എ�ം �മാതീതമായി
വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  സ��ീസ് എ��മാ��തി�ം
��മ�താ��തി�ം എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഈ സ��ാ� വ��ി�ി�ത്
എ�് പറയാേമാ?

േഹാേളാ�ാം പതി� �ാ��് ന�� േ��ക� നട�ിലാ��തിന് നടപടി
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3364. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, സി.േമായി� ��ി
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒേര ന�രി�ം െപ�മി�ി�ം ഒ�ിേലെറ വാഹന�� നിര�ിലിറ�� ത�ി�ക�
വ��ി� വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ�ാജ ന��ക�  �ദ�ശി�ി�് വാഹന��  ഓടി��തായ �മേ�ട്
കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ���� പരിഹരി�ാ� േഹാേളാ�ാം പതി� �ാ��് ന�� േ��ക�
നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വട�േ�രി ഫയ�&െറ�� േ�ഷന് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി വക �മി

3365. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വട�േ�രി ഫയ�  &  െറ�� േ�ഷന് െക�ിടം പണി��തിന് േവ�ി
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വട�േ�രി ഡിേ�ായി� നി�ം �മി അ�വദി�ി�േ�ാ;

എ�ാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  തീ�മാനെമ��ത്;  �മി ൈകമാ��തി��
കാലതാമസം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �മി ൈകമാ��തിെ� ഭാഗമായി റവന� വ��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് �മി
സറ�� െച��തി�� അേപ�ക� ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിേ��
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) �മി ൈകമാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

െകാ�ി -േകാ��റം േബാ�് സ��ീസ്

3366. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ആയി�യി� �വ��ി�� െകാ�ി-േകാ��റം േബാ�്
സ��ീസ് കാര��മമായി �വ��ി�ാ�  വ��് തല�ി�  സ�ീകരി�
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ി�  ഇേ�ാ�  എ� േബാ�ക�  സ��ീസ് നട��െവ�്
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വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
15-02-2016

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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