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ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഖ�മ�ി
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി

��െ�രിയാ� വനേമഖലയിെല ൈജവ-ആവാസ വ�വ�െയ�റി�� പഠനം

*151. �ീ.സി.ദിവാകര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, െക.അജിത്
,, ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��െ�രിയാ� ഡാമി� ജലനിര�് ഉയ��ത് വനേമഖലയിെല ൈജവ-ആവാസ
വ�വ�െയ �രതരമായി ബാധി�െമ�് പഠന റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് �ി�സി�� ചീഫ് ക�സ�േവ�� ഓഫ് േഫാറ�ിെ� പഠന
റിേ�ാ��ിെല �ധാന കെ���ക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പഠന റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

േകാംബിംഗ് ഓ�േറഷ� നട��തിന് മാനദ���

*152. �ീ.എം.ഉ��
,, സി.േമായി� ��ി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
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,, െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ത���  തട��തി�ം �ിമിന�  േക�കളിെല�ം വാറ��വെര�ം
അറ�് െച�് നിയമനടപടി സ�ീകരി��തി�ം ആഭ��രവ��ി� കീഴി�
എെ�ാെ� സംവിധാന�� ഒ��ിയി�െ��തിെ� വിശദവിവരം ന�ാേമാ ;

(ബി) �േത�ക േകാംബിംഗ് ഓ�േറഷ� നട��തിന് മാനദ�േമാ കാലപരിധിേയാ
നി�യി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  എ�ാെണ�ം  2014-�  എ� ഓ�േറഷ�ക�
എവിെടെയ�ാം നട�ിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) േകാംബിംഗ് ഓ�േറഷെ� േന���  വിലയി��ിയി�േ�ാ  ;  സം�ാനെ�
�ധാന പ�ണ�ളി� ഇൗ വ�ഷം നട�ിയ േകാംബിംഗ് ഓ�േറഷ�ക�െട ഫലം
വിശദമാ�േമാ ?

വിഴി�ം പ�തി

*153. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, െക.�രളീധര�
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം പ�തി�് േക� സ��ാരി�  നി�ം വയബിലി�ി ഗ�ാപ് ഫ�്
ഇന�ി� ലഭി�� ആ��ല�ം എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഫ�് ലഭി��തി�� മാനദ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഫ�് ലഭി��തിെ� ഫലമായി േക� സ��ാരിെ�റ ഏ� തര�ി��
പ�ാളി�മാണ് ഉ�ാ�കെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വിഴി�ം പ�തിെ�തിെര ഏെത�ി�ം ശ�ിക�  �വ��ി��തായി
��യിൽെപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെനതിെര സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ ?

�സ് � ബാ�ക� അ�വദി�� സംബ�ി�് േലാകാ���െട ഉ�രവ്

*154. �ീ.സി.െക സദാശിവ�
,, എളമരം കരീം
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
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,, എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അധിക �സ് � ബാ�ക� അ�വദി�തിെല �മേ��കെള�റി�് അേന�ഷണം
നട�ണെമ�് േലാകാ�� ഉ�രവി�ി��ായി��േവാ;  എ�ി�  ആ�െട
േന�ത��ി� അേന�ഷണം നട�വാനായി�� നി�േ�ശം;

(ബി) േലാകാ���െട ഉ�രവിെന �ട��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േലാകാ���െട നി�േ�ശം അ�ിമറി�െ��താ�� ആേ�പം സംബ�ി�്
അഭി�ായം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �മേ��ക��് േന�ത�ം ന�കിയവ�െ�തിെര വിജില�സ്
േകെസ��ി�േ�ാ;

(ഇ) 2014-15 വർഷ�ിൽ �മവി��മായി �സ് � േകാ�ം ബാ�ം തരെ���ക�ം
പി�ീടത് റ�ാ�െ��ക�ം െച�െ��ി��തായി വിജില�സ് അധി�ത�െട
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ ഇടപാ�ക��് പി�ി�  �വ��ി�വ��ം,
�ഡാേലാചനയി� ഏ�െ��തായി ആേ�പി�െ��വ��െമതിെര വിജില�സ്
വ��് സ�ീകരി� നടപടി എ�ായി�� എ�് െവളിെ���ാേമാ ?

സ��ാ� വ��ക�െട �വ��ന മികവിന് റാ�ിംഗ്

*155. �ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.െക.രാ�
,, ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  വ��ക�െട �വ��ന മികവിെ� അടി�ാന�ി�  റാ�ിംഗ്
നട�ിയി�േ�ാ ; ഉെ��ി� എ� വ��കെള റാ�ിംഗിന് വിേധയമാ�ി എ�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) പഠന വിേധയമാ�ിയ വ��ക�െട റാ�ിംഗ് നിലവാര�ിെ� പ �ിക
െവളിെ���േമാ ;

(സി) റാ�ിംഗി�  പിറകിലായ വ��ക�െട �വ��നം െമ�െ����തിന്
എെ��ി�ം പ�തിക�േ�ാ ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ ?

അ�വിശ�ാസ�ിെ� മറവി� നട�� ത�ി�് തടയാ� നിയമനി��ാണം
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*156. �ീ.െക.െക.നാരായണ�
,, രാ� എ�ഹാം
,, എസ്.രാേജ��
,, െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�വിശ�ാസ�ിെ� മറവി�  നട�� �ഷണ��ം വ�ന�ം ത�ി�ം
തടയാ� ഒ� നിയമനി��ാണ�ിെ� അനിവാര�ത ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ

(ബി) നിയമനി��ാണ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ജനെെമ�ി എെെ�സ്

*157. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.അ�ത�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനെെമ�ി എെെ�സ് �പീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��തപ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����ം �വ��നരീതി�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) വ�ാജമദ�ം തട�വാ�ം മദ��ിെനതിെര േബാധവ��രണം നട�വാ�ം
എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയിരി��െത� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ആ�െട േന�ത��ിലാണ് ഇത് �ാവ��ികമാ�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം?

സാ�ഹിക �ര�ാ െസസ്

*158. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, പി.തിേലാ�മ�
,, െക.അജിത്
,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� സാ�ഹിക �ര�ാ െസസ് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഈ െസ�് ഏ�െ���ാ��ായ കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െസ�്ഏ�െ������ലം എെ��ാം അധിക സൗകര���
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യാ��ാ��് ലഭി�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) എെ��ാം മാനദ����് വിേധയമായി എ� വീതം െസ�ാണ്
പിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ക�ണാ എേ��് അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ി�� വന�മി

*159. �ീ.വി.െച�ാമരാ��
,, എ.െക.ബാല�
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �പരി�രണ നിയമ�കാരം സ��ാരി� നി�ി�മാേ��  786 ഏ�� വന�മി
െന�ിയാ�തിയിെല ക�ണാ എേ��്  (ഇേ�ാ�  േപാ�് എേ��്)
അനധി�തമായി ൈകവശം െവ�് വ��തായി സ��ാരിനറിയാേമാ;

(ബി) ��ത �മി േപാ�് എേ��കാ��് േപാ�വരവ് െച� െകാ���തിന്
െന�ാറ ഡി.എഫ്.ഓ എ�.ഒ.സി ന�ിയെതേ�ാഴായി��; ഇേത �ട��് ചി��
അഡീ:  തഹസീദാ� �മി േപാ�വരവ് െച�തായി വ��ിന് അറിയാേമാ;  ഇ�
സംബ�മായി ഉയ��വ� ആേ�പ�� സംബ�ി� അേന�ഷണ റിേ�ാ��്
വനം വ��ിന് ലഭി�ത് എേ�ാഴായി��;

(സി) ലാ�റ് േബാ�ഡ് െസ��റി�െട അേന�ഷണ�ി� കെ��ിയ നിഗമന��
വനം വ��ിെ� ��യി� വ�ി�േ�ാ  ;എ�ി� വനം വ��് സ�ീകരി� �ട�
നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;  െന�ാറ ഡി.എഫ്.ഓ നിയമവി��മായി ന�കിയ
എ�.ഒ.സി., സി.സി.എഫ് റ�് െച�ി�േ�ാ; ഈ ���ി� വനം വ��് �പം
ന�കിയ ഉപസമിതി�െട നിഗമനം വ�തക�  േബാധ���ം മറ�്
പിടി�െകാ��തായി�� എ� ആേരാപണം ശരിെവ�� നിലയിലാേണാ
ലാ�് േബാ�ഡ് െസ��റി�െട കെ���ക�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നി�ി� �മി സ�കാര� വ��ി�് ൈകവശെ����തിന് �� നി� വനം
വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��ാ�  ആെരാെ�യാണ്;  ഇവ�െ�തിെര സ��ാ�
സ�ീകരി� നടപടി എ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�േപാെല സ�കാര� വ��ിക�  നിയമവി��മായി വന�മി ൈകവശം
െവ�േപാ��തായി ആേ�പം ഉ�യി�െ�� എ�ാ േക�കളി�ം വിദ�
പരിേശാധന നട�ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ?
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േകാ�ഡ് െചയി� പ�തി

*160. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, വ��ല കഹാ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��വിഭവ��െട �ണേമ� ഉറ�ാ�വാ� പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) േകാ�ഡ് െചയി� പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�് �ത�  ആരംഭി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ��വിഭവ��െട �ണേമ��ം വിനിേയാഗ�ം പരമാവധി ഉറ�വ���തിന്
േകാ�ഡ് െചയി�  പ�തി കാര��മമായി നട�ിലാ�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

അ�� േഗാപാല��� ക�ി�ി റിേ�ാ��്

*161. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.��ഷ� കട��ി
േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയാള സിനിമാ േമഖലെയ�റി�് പഠി�് സ��ാരിന് സമ��ി� അ��
േഗാപാല��� ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��് സ��ാ� പരിേശാധി�ക��ാേയാ ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ിെല �പാ�ശക� എ�ാം സ��ാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ ;

(സി) ഏെത�ാം �പാ�ശക� അംഗീകരി�് നട�ി� വ��ിയി��് ; ഇതിന് ��ായി
സിനിമാരംഗെ� എ�ാ സംഘടനക�മാ�ം ച�� െച�ക��ാേയാ ;

(ഡി) വിദ� സമിതി റിേ�ാ��് നട�ിലാ��തിന് �തിവ�ഷം �തീ�ി�� അധിക
െചലവ് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� എ� �ക വകയി��െ��ി��് ?

േസവനാവകാശ നിയമം നട�ാ�ിയതിെ� �േരാഗതി
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*162. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, �ി.�. ��വിള
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസവനാവകാശ നിയമം നട�ാ�ിയതിെ� �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�ജന���് േസവനാവകാശ നിയമം �ണ�ദമായി ഭവി�� നിലയി�
നട�ിലാ�ാ� സാധി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

ഹ��ാ�കൾ �ല��ാ�� ക�ന��ൾ

*163. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ടെര��ാ�� ഹ��ാ�ക�  ജന���് ക�ന���
ഉ�ാ�ാതിരി�ാ� സ�ീകരി� വ�� ��ക�ത� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഹ��ാ�ക� �ലം ഒ� വ�ഷം െതാഴി�, ഗതാഗതം, കാ�ഷികം , വ�വസായം,
വിദ�ാഭ�ാസം എ�ീ േമഖലകളി��െ�െട െപാ�വാ��ാ���ം അതി� �റെമ
വ��ിക���ാ���മായ ക�ന���െട വ�ാ�ിെയ�റി�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഹ��ാ�ക�  നിയ�ി��� സംബ�ി�് റിേ�ാ��് സമർ�ി��തിനായി
നിേയാഗി� എെത�ി�ം ക�ീഷൻ ശിപാ�ശ സമ��ി�ി�േ�ാ  ;  ഇ�ാര��ി�
േകാടതി പരാമ�ശ���ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഉ�നാട� ജലഗതാഗതം

*164. �ീ.പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, എ�. ഷം��ീ�
,, സി.േമായി� ��ി
,, വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഉ�നാട�  ജലഗതാഗത�ിന് ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം സംബ�ി�
വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) നിലവി�� ജലഗതാഗതസൗകര���  ജന��െട ആവശ�ം �ടി
കണ�ിെല��് പരമാവധി ഉപേയാഗെ����േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി��
കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ജലഗതാഗത വ��ി� കീഴി�  നിലവി�  �വ��ന�മമായ േബാ�ക�െട�ം
�തിദിനം ഓ�േറ�് െച�� സ�ീ�ക�െട�ം വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

കളരി�യ�ിെന കായിക ഇനമായി ഉ�െ���വാ� പ�തി

*165. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.പി.സി. േജാ�ജ്
,, എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� തനത് ആേയാധന കലയായി കളരി�യ�ിെന
കണ�ാ��േ�ാ;

(ബി) കളരി�യ�ിെന സ�ായ�മാ�ാ�  വിേദശ രാജ��ളി�  നി�േപാ�ം
പഠിതാ�� എ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ആേയാധന കലെയ ഒ� കായിക ഇനമായി ഉ�െ���ി ഈ ശാഖ�െട
വള���് ഉത�� പ�തി ആവി�രി�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േറാഡപകട�ളി� അ�ാത വാഹന��െട പ�്

*166. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ��
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, എ�. ഷം��ീ�
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡപകട�ളി�  അ�ാത വാഹന��െട പ�് വ��ി� വ�� കാര�ം
��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) അ�ാത വാഹന��െട പ�ാളി�ം �റ� െകാ� വരാ�  എെ�ാെ�
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��ക�ത�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;  ��ത�
സി.സി.ടി.വി ക�ാമറക� �ാപി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ��ത വാഹന���ാ�� അപകട���ിരയാ��വ��ം അ�ിത��ം
ന�പരിഹാര�ി�� നടപടി േകസ് രജി�� െച��േതാെടാ�ം സ�േമധയാ
ആരംഭി�ാ� ത� വിധ�ി� നടപടി�മം പരി�രി�േമാ?

�ീക�െട �ര��് നിയമ നി��ാണം

*167. �ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, പാേലാട് രവി
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീക�െട �ര��് നിയമ നി��ാണം നട�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �ീക�െട �ര��ായി എെ��ാമാണ് നിയമ�ി�  ഉ�െ���ാ�
ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ���ത���  തട��തിന് എെ��ാം ശി�കളാണ് ��ത നിയമ�ി�
വ�വ� െച�ാ�േ�ശി��ത്;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി� നിയമനി��ാണ ��ിയ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദാംശം
സഹിതം വ��മാ�ാേമാ?

എയ� േകരള പ�തി

*168. �ീ.േകാ�� ��േമാ�
,, എ.എ.അസീസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എയ�  േകരള പ�തി �ാവ��ികമാ��തി�� നടപടി�മ��
ഏ�വെരയായി;

(ബി) പ�തി�ാവശ�മായ �ക എ�െനയാ� കെ��ക;

(സി) പ�തി എ�േ��് �ാവ��ികമാ�െമ� വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� വ��ക�െട �വ��ന മികവ്
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*169. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ്
,, പി.�ി.എ. റഹീം
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  വ��ക�െട �വ��ന�ിെ�യടി�ാന�ി�  മികവ്
പരിേശാധി�ക��ായി�േ�ാ;  വ��ക�െട �വ��ന മികവ്
വിലയി��ിെ�ാ�� റിേ�ാ��് വിശദമാ�ാേമാ;  ഓേരാ വ��ി�ം
നി��യി�െ�� റാ�് സംബ�മായ വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) �വർ�ന�ൾ ജന���് എ�മാ�ം �േയാജനെ�� എ� കാര�ം
വിലയി��െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിലയി���ക� ഏത് മാനദ�ം അടി�ാനമാ�ിെ�ാ�ായി��;

(ഡി) മ�ിമാ�െട�ം വ�� േമധാവിക�െട�ം �വ��നം �ടി
പരിേശാധി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) പ�തി നി��ഹണ�ിെല പാളി�ക�ം െക�കാര��ത�ം �മേ��ക�ം ഈ
ഘ��ി� പരിേശാധി�െ��ി�േ�ാ?

മലയാളം ഔേദ�ാഗിക ഭാഷയാ�ാ� പ�തി

*170. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, െക.�രളീധര�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മലയാളം നി�ബ�മാ�ം സം�ാന�ിെ� ഔേദ�ാഗിക ഭാഷയാ�ാ�
എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് ഇത് �ാവ��ികമാ�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) മലയാളം ഔേദ�ാഗിക ഭാഷയാ��തിനായി നിയമനി��ാണം നട�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?
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േപാലീസ് േസന�െട ശാ�ീകരണം. െയ നവീകരി�വാ� നടപടി

*171. �ീ.സി.െക.നാ�
,, മാത� �ി.േതാമസ്
�ീമതി.ജമീല �കാശം
�ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗതാഗത സാ�ത വ��ി�വ���ം ൈസബ�  േക�ക�  അട�ം �തിയ
േമഖലകളിൽ ���ത���  വ��ി� വ���ം കണ�ിെല��് േപാലീസ്
േസനെയ ശ�ിെ���ാ�  എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േപാലീസ് േസനെയ�ം േപാലീസ് േ�ഷ�കെള�ം നവീകരി�വാ�
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) േപാലീസിെ� അംഗബലം ��ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ;

(ഡി) നിലവി� േപാലീസ് േസനയിെല ൈ�വ�മാരട��� ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�
നിക�ാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

മദ�നയം

*172. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, സി.മ��ി
,, െക.എം.ഷാജി
,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�നയം ക�ശനമായി നട�ാ�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� േകാടതി�െട ��ി�� േക�കളി�  തീ���ാകാ�
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) മദ�നയം പരാജയമാെണ�് വ��ി�ീ��ാ�  മദ� േലാബി നട��തായി
പറയെ��� വി��ംസക �വ��ന��ം �ിരി� കട�ം ����ി ക�്
നടപടിെയ���തി�ം ഇ�ാര��ി�  �ീ ജന��െട ��ാ�ക�െട
സഹകരണം ഉറ�ാ��തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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രാമച�� ക�ി�ി റിേ�ാ��്

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

(എ) മദ�നയം �പീകരി�വാൻ നിേയാഗി� രാമച�� ക�ി�ി സമ��ി� റിേ�ാ��്
സ��ാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇെ��ി�  എ�െകാ�ാണ് ��ത റിേ�ാ��് അംഗീകരി�ാ�ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന നി�േ�ശം എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ ?

ഗതാഗത നിയമ ലംഘന��

*174. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, പി.ഉൈബ��
,, പി.െക.ബഷീ�
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗതാഗത നിയമ ലംഘന�� വ��ി� വ�� കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

ഇ� �ല��ാ�� അപകട��െട ശതമാന�ണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) േഹാണിെ� ശ� നിയ�ണ വ�വ�ക�, ൈല�ക�െട�ം ന��
േ��ക�െട�ം വിന�ാസം സംബ�ി� വ�വ�ക�  എ�ിവ നിര�രം
ലംഘി�െ��� കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� ക�ശന നിയ�ണ/ ശി�ാനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ൈസബ� ���ത��ൾ -േബാധവ�കരണം

*175. �ീ.�ഡി �യിസ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ൈസബ�  ���ത��െള�റി�ം അ��ല��ാ�� ഭവിഷ��കെള�റി�ം
വിദ�ാ��ികെള േബാധവ�കരി�ാ�  േപാലീസ് വ��ിെ� േന�ത��ി�
പരിപാടിക� ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ�െടെയ�ാം സഹകരണേ�ാെടയാണ് പരിപാടിക�  നട�ാ��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) എെ��ാം േബാധവ�കരണ പരിപാടികളാണ് ഇതിനായി ആ��ണം
െച�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;-

(ഡി) ��ത പരിപാടിക�  നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

നിയമന�ി� സംവരണം

T *176.�ീ.െക.���ത് മാ��
,, പി.�ീരാമ���
,, ആ�. രാേജഷ്
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� േനരി�് ശ�ളം ന��� എയിഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല
അ��ാപക-അന��ാപക ത�ികകളിേല�� നിയമന�ി�  സംവരണം
ഏ�െ����തി� നിലപാട് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആവശ�െമ�ി�  നിയമനി��ാണ�ി�െട ഇതി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�
ത�ാറാ�േമാ;

(സി) േദവസ�ം േബാ�ഡ്,  മ� സ�കാര� �ാപന��  എ�ിവയി�ം സംവരണം
പാലി�ാ� േവ� നിയമനി��ാണ�ി� ത�ാറാ�േമാ?

അഴിമതി�ാരായ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി

*177. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ്
,, ജി.�ധാകര�
,, വി.െച�ാമരാ��
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

13 of 16 Sunday 30 November 2014 02:08 PM



(എ) ഒ� വിഭാഗം സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��  അനധി�തമായി സ��്
സ�ാദി��താ�� റിേ�ാ��ക� വ��ി� വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  സംവിധാന�ി�  അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�ം
വ��ി�ിരി��തായ ആേ�പം ��യിൽെപ�ി�േ�ാ ;

(സി) ഭരണ നി��ഹണ�ിെല െകാ��താ�ക�ം െക�കാര��ത�ം
നിയ�ി��തിൽ വ� േപാരാ�യാണിതി� കാരണെമ� ആേ�പം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അഴിമതി�ാരായ ഉേദ�ാഗ�െര വ��ക�െട േന��ാന�്
നിേയാഗി�ാതിരി�ാ�ം മ� �ാന�ളി�  നി�ം നീ�ം െച�ാ�ം നടപടി
സ�ീകരി�ാ�  ത�ാറാ�േമാ;  െത�ായ രീതിയി�  സാ��ിക േന�ം
ഉ�ാ�ിെയ�് �ഥമ���ാ േബാ��െ��ാ�  ഉട�  േചാദ�ം െച�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;  ഉ�ത�െ�തിെര�� ഇ�ലിജ�സ് റിേ�ാ��് ഗൗരവമായി
പരിഗണി�േമാ ;

അ�വിശ�ാസ��ം അനാചാര��ം തടയാൻ നിയമനി��ാണം

*178. �ീ.എം.ച��
,, ��ഷ� കട��ി
,, െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�വിശ�ാസ��ം അനാചാര��ം വ��ി�െകാ�ിരി�� സാഹചര��ി�
ഇത് തടയാൻ കാേലാചിതമായ നിയമനി��ാണ�ിന് ത�ാറാ�േമാ ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� നിലവി�� നിയമവ�വ�ക�ം അതിെ� നട�ി�ം
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) അ�വിശ�ാസ��െട�ം അനാചാര��െട�ം ഭാഗമാ�� പരിപാടികളി�
നി�ം ഒൗേദ�ാഗിക സംവിധാന��  വി�നി�ണെമ�് നി�ബ�ി�േമാ  ;

ഇ�രം പരിപാടികളി� നി�് മ�ിമാ� വി�നി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

��്േബാർഡ് നിേരാധനം

*179. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

,, സാ� േപാ�
,, െക. ദാസ�
,, െക.വി.അ�ൽ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
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മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��്േബാർഡ് നിേരാധനം സംബ�ി�് പഠനം നട�ാൻ മ�ിസഭാ
ഉപസമിതിെയ നിേയാഗി�ി��ായി��േവാ;  സമിതി�െട റിേ�ാ��ിെല
�പാ�ശക� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  പരിപാടിക��ം മ�ിമാ�െട ചട�കൾ�ം ��് േബാർഡ് 
പാടിെ��് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഗതാഗത തട�ം ഉ�ാ�� നിലയി�േ�ാ�ം സ��ാ� െചലവി� മ�ിമാ�െട
പട�േളാ� �ടിയ ��േബാർ�കൾ �ാപി�� രീതി അവസാനി�ി�ാേമാ;

ഇ�ാര��ി� മാ�കാപരമായി �വ��ി�ാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

ഫയ� നീ�ം കാര��മമാ��തിന് ഇ-ഫയലിം�ം, ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�ം

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

(എ) വിവിധ വ��കളി�  ഫയ�  നീ�ം കാര��മമാ��തി�ം ഏ��ം േവഗം
ജന���് േസവനം ലഭ�മാ��തി�ം ഫയ�  തീ�� ക��ി��തിെല
കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ�ം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഫയ�കളിേ��  താ� ഓഫീ�കളി�  നി�ം റിേ�ാ��് ലഭി��തിന്
കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് പരിഹരി��തിന് നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(സി) ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�ം,  ഇ-ഫയലിംഗ് ഉ�െ�െട�� �തിയ
സംവിധാന��ം ഉപേയാഗെ���ി ഫയ� തീ��ാ�� േവഗ�ിലാ��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
29-11-2014
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�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ
തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ്
[ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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