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ന��ചി�മി� േചാദ���
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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�ി

വന�ീ �ണി�കൾ

*301.�ീ.പാേലാട് രവി
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ീ �ണി�ക�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം സാധന�ളാണ് ��ത �ണി�ക�  വഴി വി��െ���ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) വന�ീ �ണി�ക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് ��ത �ണി�ക�
�നഃസംഘടി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

േകരള സം�ാന േറാഡ് �ാ�േ�ാ��് േകാ��േറഷെ� വിഭജനം

*302.�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
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,, ���ര ര�ാകര�
,, വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന േറാഡ് �ാ�േ�ാ��് േകാ��േറഷെന വിഭജി�ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ജൻറം സ��ീ�ക��ായി �േത�ക സ�ിഡിയറി േകാ��േറഷ�  രജി��
െച�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജൻറം േകാ�േ�റഷന് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട അധീനതയി�ളള
വ�വകക�  വി�ന�കാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  അതി� സ�ീകരി��
മാനദ��ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജൻറം േകാ��േറഷെ� �വ��ന�ിേല�ായി െക.എസ്.ആ�.ടി.  സി.  �െട
ഫ�ി� നി�ം നിലവി� എ�് �ക െചലവാ�ിയി��്?

ആ�ി കറ�ഷ� ബ�േറാ മാ�വ� പരി�രണം

*303.�ീ.ജി.�ധാകര�
,, േകാടിേയരി ബാല���
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഴിമതി ആേരാപണ��ം �ത�വിേലാപ��ം അേന�ഷി��ത് സംബ�ി�്
ആ�ി കറ�ഷ� ബ�േറാ�െട മാ�വ� കാലാ��തമായി പരി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ീം േകാടതി അ�ംഗ െബ�് എഫ്.െഎ.ആറി� ��� �ാഥമിക
അേന�ഷണം സംബ�ി�്  2013  �  �റെ��വി� വിധി ��ാവ�ിെ�
അടി�ാന�ി� ഉ�െ�െട മാ�വ� പരി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) ആ�ി കറ�ഷ�  ബ�േറാ,  നിലവി�  അഴിമതി േകസി�  അേന�ഷണ�ിന്
പി�ട��ത് ഏ� വിധി�െട െവളി��ി�� നടപടി�മ�ളാണ് ;

(ഡി) ബ�.  ധനകാര� വ��മ�ി�െ�തിെര ഉ�യി�െ�� േകാഴ ആേരാപണം
സംബ�ി�് വിജില�സ് സംഘം അേന�ഷണം നട�ിയത് ഭരണഘടനാ
െബ�ിെ� ഏ� വിധി ��ാവം അ�സരി�ാണ് ;

(ഇ) ��ത വിധി���തമായി അേന�ഷണം നട�ാ� വിസ�തി�� അേന�ഷണ
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ��ാ�� ശി� സംബ�ി�് വിധി ��ാവ�ി�
പരാമ�ശ�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ്;
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(എഫ്)��ീംേകാടതി ഭരണഘടനാ െബ�ിെ� ��ത വിധി�െട �ിരി�ിലാേണാ,

മറി�് ക�ിക് െവരിഫിേ�ഷ� നട�ാനാേണാ േമ��റ� േകസി� ആഭ��ര
മ�ി ഉ�രവ് ന�കിയത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ജി) വിജില�സ് മാ�വലിെല വ�വ��ം ��ീംേകാടതി ��ാവ�ിെല
വ�വ��ം ത�ി�� വ�ത�ാസം എ�ായി��?

െപാ�ഗതാഗത�ിന് �ാധാന�ം ന�ി�� ഗതാഗത പരി�ാര��

*304.െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ്
,, എ. �ദീ��മാ�
,, വി.െച�ാമരാ��
േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� േറാ�കളി�  െപാ�ഗതാഗത�ിന് ��ത�  �ാധാന�ം ന�കാ�ം
സ�കാര� വാഹന��െട അനിയ�ിതമായ ഉപേയാഗം നിയ�ി�ാ�ം സ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  േറാ�കളി�  ഏ��ം �ാധാന�ം ബസ് ഉ�െ�െട�� െപാ�
വാഹന���് തെ�യാേണാ; ഇ� സംബ�മായ സമീപനം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഗതാഗത���് ��ത�� നഗര�ളി� െപാ� വാഹന�� കട�ി വി�ക�ം
സ�കാര� വാഹന�െള നിയ�ി�ക�ം െച��േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിന്
ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) ഗതാഗത പരി�ാര�� ഏ�െ���േ�ാ� കാ� നടയാ��ാ�ം ൈസ�ി�
യാ��ാ�ം ബസ് യാ��ാ�ം അവഗണി�െ����ം ��പാ�ക� സ�കാര�
വാഹന�� ൈകേ����മായ �ിതിവിേശഷം സ��ാ� പരിഗണി�ി�േ�ാ?

േസവനാവകാശ നിയമം നട�ാ��

*305.�ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, സി.േമായി� ��ി
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േസവനാവകാശ നിയമം നിലവി�  വ�േശഷം ജന���് യഥാസമയം
േസവനം ലഭ�മാ�� കാര��ി� വ�ി�� മാ�ം സംബ�ി�് വിലയി���
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നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി�, വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) േസവനാവകാശ നിയമ�ി�  അ�ശാസി�ം�കാരം പൗരാവകാശേരഖ
ത�ാറാ�ി �സി�െ���� കാര��ി�  െെകവരി�ാനായ �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�, ആയ� സംബ�ി� കെ���ക�
വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിയമം ശരിയായവിധം നട�ാ�� കാര��ി�  നിലനി��� തട���
എെ�ാെ�യാെണ�് തി�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�, അവ
പരിഹരി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

�ീ� കാ�സ് േസഫ് കാ�സ് പ�തി

*306.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ�  കാ�സ് േസഫ് കാ�സ് പ�തി സംബ�ി�് വിദ�ാ��ി
സംഘടനക�മായി ച��ക�  നട��തി�ം കാ��കളി�  വ�ാപകമായ
�ചരണ�� നട��തി�ം ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �� പരിസര�് �കയില  ,  ലഹരി����� എ�ിവ വി��� കടക�െട
ൈലസ��ക� റ�ാ����െ�െട�� ശി�ാ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തി�മായി സഹകരി�് മിക� �കടനം കാ�വ�� വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന���ം വ��ിക��ം േ�ാ�ാഹനം ന���തിനായി
അവാ��ക� ന�����െ�െട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) �കയില  -  ലഹരി ഉ����െട �ഷ�വശ�െള�റി�് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി
േച��് ��കളി�ം വാ��ാമാ��മ�ളി�ം ��ത� �ചരണ�� നട�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ�ടി�ിക തിരി�ടവിന് േമാറേ�ാറിയം

*307.േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, െക.രാധാ���
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,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ�ടി�ിക തിരി�ടവിന് േമാറേ�ാറിയം
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ? എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�യിേ��� പലിശ ഇളവി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ�ടി�ിക�െട േപരി�� റി�വറിനടപടിക�  നി��ി
വ�വാ�  സം�ാന സ��ാ�മാ�� ച��കെള �ട��് ബാ�ക�
സ�തി�ി�േ�ാ? എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� പറയാേമാ?

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ�ടി�ിക�െട േപരി�� റി�വറി നടപടിക�  നി��ി
വ�െമ�് �ഖ�ാപി�തി�േശഷ�ം ബാ�ക�  നടപടിക�മായി �േ�ാ�
േപാ��െവ� പരാതികളിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

േറാഡ് �ാ�േ�ാ��് ആ�് േസ�ി ബിൽ

*308.�ീ.സി.മ��ി
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.ഉൈബ��
,, െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� ഗവ�െമ�് അവതരി�ി�വാൻ ഉേ�ശി�� േറാഡ് �ാ�േ�ാ��് ആ�്
േസ�ി ബി�ിെല വ�വ�ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, സം�ാന താ�ര����് വി��മായ വ�വ�ക�  സംബ�ി�
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

ആറ�ള വിമാന�ാവളം

*309.�ീ.എ.െക.ബാല�
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, സി.െക സദാശിവ�
,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആറ�ള വിമാന�ാവള�ിെ� പാരി�ിതികാ�മതി,  െചെെ� ഹരിത
�ിബ�ണ�  റ�ാ�ിയതിെന ��ീംേകാടതി ശരിെവ�ി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െക.ജി.എസ്.��് േനടിയ അ�മതിക� ഇേ�ാ�ം നിലനി��േ�ാ ; ഇവ ര�ം
റ�ാ��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) െക.ജി.എസ്.��് വിമാന�ാവള�ിനായി വാ�ിയ �മി മി��മിയായി
�ഖ�ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; �പരി�രണ നിയമ�ി� ഇളവ് ന�കി
2014,�ൈലയിൽ �ഖ�മ�ി�െട േച�റി�  േച�� േയാഗ തീ�മാനം റ�
െച�െകാ�് മി��മി ഇളവ് ന�കാ�� നീ�ം അവസാനി�ി�േമാ?

േറാഡപകട�� �റ�ാ� നടപടി

*310.�ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, വി.പി.സജീ��
,, എ.പി.അ����ി
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡപകട��ം മരണ��ം �റ�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് േറാഡപകട�െള�റി�് േപാലീസ് വ��് റിേ�ാ��്
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) റിേ�ാ��ിെ� വിശദാംശ�� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േറാഡപകട��  �റ�ാ�  േപാലീസ് വ��് മ�് ബ�െ�� വ��ക�മായി
േച��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശ��
വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി -അടി�ാന െസൗകര���െട വികസനം

*311.�ീ.െക.എം.ഷാജി
,, എം.ഉ��
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�േവ�ി ഗതാഗതം, ൈവദ�തി, െക�ിട�� �ട�ിയ
അടി�ാന െസൗകര��ൾ �വ��ന സ�മാ��തി�� നടപടികൾ
ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

മാ�കാ മ���ാമ പ�തി

*312.�ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, �ി.എ�. �താപ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�കാ മ�� �ാമം പ�തി�െട ര�ാംഘ�ം ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ��ത പ�തി വഴി ന�കാ�േ�ശി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ� േകാടി �പയാണ് ഇ�വഴി ന���ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(ഡി) ��ത പ�തി�ായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി�െട പരീ�ാ പരി�ാര��

*313.�ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, ഐ.സി.ബാല���
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി�െട പരീ�ാ രീതി പരി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം പരി�രണ�ളാണ് വ��ിയി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) നിലവിെല പരീ�ാ രീതികളി�  ഉേദ�ാഗാ��ിക��� എെ��ാം
ആശ�കളാണ് ഇ�വഴി പരിഹരി�െ���ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പരി�ാര��  നട�ാ��തിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�
എ��ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േക� ഫ�ക�െട വിനിേയാഗം വിലയി���തിന് �േത�ക സംവിധാനം
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*314.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� അ�വദി� ഫ�ക� യഥാസമയം െചലവഴി�ാ� കഴിയാെത
ന�െ��� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി�ാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക� ഫ�ക�െട വിനിേയാഗം വിലയി���തി�ം േക� ഫ�പേയാഗി�്
നട�� ���ിക�െട അവേലാകന�ി�മായി ഒ� �േത�ക വ��്
�പീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി - ���േ�ര് നിലനി��ൽ

*315.�ീ.െക.െക.നാരായണ�
,, ബി.സത��
,, രാ� എ�ഹാം
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് അതിെ� വാണിജ� നാമം നിലനി��ാ�
സാ��മാകാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� കാരണം
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി േക� വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� േ�ഡ് മാ��്
രജി�ിയി� രജി�� െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഇേത േപരി�  ക��ാടക േ��് േറാഡ് �ാ�േ�ാ��് േകാ��േറഷ�  േ�ഡ്
മാ��് രജി�ിയി� േപര് രജി�� െച�ി��തായി അറിയാേമാ;

(ഡി) ഈ സാഹചര��ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി അതിെ� ���േ�ര് നില
നി��ി�ി�ാ� എ� െച�ാ� ഉേ�ശി��;വ��മാ�േമാ ?

ലഹരി ഉ����െട അനധി�ത ഉ�പാദന�ം വിപണന�ം

*316.�ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
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,, അ�വ� സാദ�്
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരി ഉ����െട അനധി�ത ഉ�പാദന�ം വിപണന�ം തട��തിനായി
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനാ�� എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ��െട �വ��നം
ഏേകാപി�ി��തിനായി �ത�മായ ഇടേവളകളി�  ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��െട
േയാഗം വിളി� േച��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

േകരളാ േകാ�� േസാ� മാേന�െമ�് അേതാറി�ി�െട തീരേദശ മാ�് നി��ാണം

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

(എ) േകരള തീരേദശ സംര�ണ അേതാറി�ി  2011-െല വി�ാപന �കാരം
േകാ�� േസാ� മാേന�െമ�് മാ�് ത�ാറാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഇതിനായി �മതലെ���ിയിരി��ത്;
നാളി�വെര ഏെത�ാം ജി�ക�െട മാ�് ത�ാറാ�ി; മാ�് ത�ാറാ�ാ� ചിലവ്
വഹി��താര്;  ആയതിന് േക�സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ;  േക� സഹായം
ലഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ൈ�വിംഗ് ൈലസൻസ് ന�� നടപടി

*318.�ീ.സി.െക സദാശിവ�
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, ��ഷ� കട��ി
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േയാഗ�രായ ന� ൈ�വ�മാെര ��ി��തിന് നിലവി�
സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �േടത് ഉ�െ�െട വാഹന�� ഓടി��തിന് അ��ണ
േബാധ�� ൈ�വ�മാെര പരിശീലി�ി��തി�ം മിക� ശ�ളം ഉറ�ാ�ി
കഴി��വെര ൈ�വ�  േജാലിയിേല�് ആക�ഷി��തി�ം നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ൈ�വിംഗ് ൈലസൻസ് ന�� നടപടി�മ�ളി� കാേലാചിതമായ മാ���
വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ാ�േ�ാ��് ആ�് േസ�ി ബി�

*319.�ീ.എസ്.രാേജ��
,, എളമരം കരീം
,, െക.െക.നാരായണ�
,, സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  �പം ന�കിയ �ാ�േ�ാ��് ആ�് േസ�ി ബി�  2014

ഗതാഗത േമഖലയി�  എെ��ാം നിലയി�� �ത�ാഘാത���ാ�ാ�
േപാ�� എ� കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന േറാഡ് ഗതാഗത രംഗ�് �ത��മാ�ം പേരാ�മാ�ം
പണിെയ��� പതിേനഴ് ല��ിലധികം വ�� െതാഴിലാളികെള ബി�ിെല
നി�േ�ശ�� ആശ�യിലാ�ിയി��തായി അറിയാേമാ;

(സി) വാഹന നി�തി,  ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ്,  െപ�മി�് എ�ിവയി�
�തിേലാമകരമായ മാ��� നി�േ�ശി�ി��തായി അറിയാേമാ;

(ഡി) ബി�ി�  നി�േ�ശി�െ�� േക� അേതാറി�ി നിലവി�  വ�േ�ാ�
സം�ാന�ിെ� എെ��ാം അവകാശ��  കവ�െ���െമ� കാര�ം
സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  സം�ാന വ�മാനെ� ഇത് ഏത് നിലയി�
ബാധി�ം ; വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ െഗയിംസ്

*320.�ീ.വി.ശിവ���ി
,, എം.എ.േബബി
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 െഫ�വരിയി� േദശീയ െഗയിംസ് ഏ��ം മിക� നിലയി� നട��തിന്
അവേശഷി�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ; അടി�ാന
സൗകര�പ�തിക� എ�ാം ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;  ഇവ ഏത് അ��േ�ശീയ
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മ�ര�ം നട�ാ� െക��താേണാ;

(ബി) േദശീയ െഗയിംസിെ� നട�ി�ിന് എ� �ക െചലവ് �തീ�ി��; ഏെത�ാം
നിലയി� സമാഹരി�വാ� ഉേ�ശി��?

�ിമിന� േക�കളി� ഉൾെ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ

*321.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, പി.�ി.എ. റഹീം
,, ആ�. രാേജഷ്
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിമിന�  േക�കളി�  �തികളായവെര േപാലീസി�  നിയമി��െത�
ബ�.��ീംേകാടതി വിധി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇേത�ട��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ിമിന� േകസി� �തികളായി��വേരാ ��വി��രായി��വേരാ നിലവി�
േപാലീസി� �ട��േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) േപാലീസിെ� വിശ�ാസ�ത തക���വെര�ം അതിന് നി�േ�ശം ന���
ഉ�തെര�ം മാ�ിനി���തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഇ) ബ�.��ീംേകാടതി വിധി വിലയി��ിയി�േ�ാ;ക�േ��കളി� ഉൾെ��വ�
ആെണ�് േബാ��മാ�ക�ം പി�ീട് ��വി��രാ�ക�ം െച��വ�െട
കാര��ി� ��ത വിധി എ�കാരം ബാധകമാ�െമ� വിലയി��ിയി�േ�ാ?

�� ബ�കളി� യാ� െച�� ��ിക�െട �ര�

*322.�ീ.എ.പി.അ����ി
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� ബ�കളി� യാ� െച�� ��ിക�െട �ര� ഉറ�ാ�ാ� എെ��ാം
ക��പരിപാടികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതിനായി േറാ� �ര�ാവിഭാഗം എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;
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(സി) �ര� ഉറ�വ��ാ� ര�ിതാ���ം,  �ളധി�ത��ം േവ�ി എെ��ാം
േബാധവ��രണ ���ിക� നട�ിയി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വാഹന�ര� സംബ�ി�് എെ��ാം പരിേശാധനകളാണ്
േമാേ�ാ�വാഹനവ��് നട��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

െക, എസ് ആർ . ടി . സി െസസ്

*323.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ഇ.ച�േശഖര�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) KSRTC  യി�  െസസ് ഏ�െ����േതാെട സ�കാര� േമഖലെയ�ാൾ
യാ�ാെ�ല� വ��ി�ാ� സാ��ത�േ�ാ;

(ബി) െസസ് ഏ�െ����തിന് സ�ീകരി�ിരി�� മാനദ��� എെ��ാം;

സ�ൈ�സ് വിസി�ിംഗ് ��ാഡ്

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

(എ) സ��ാ�  േസവനം താമസം �ടാെത�ം അഴിമതിരഹിതമാ�ം
ജന�ളിെല��തിന് ജി�ാ  -  സം�ാന തല�ളി�  എ�ാ വ��കളി�ം
സ�ൈ�സ് വിസി�ിംഗ് ��ാഡിെന നിയമി��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ആ�ാ��മാ�ം കാര��മമാ�ം േജാലി െച�� സ��ാ� ഉേദ�ാഗ���്
��ത�  ഇ��ിെമ�ം പാരിേതാഷിക��ം �ഡ് സ��ീസ് സ��ിഫി��ും
ന�കി �ണനിലവാര�� സിവി� സ��ീസ് �പെ����തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

വിജില�സ് ആ�് ആ�ി കറ�ഷ� ബ�േറാ�െട �വ��നം കാര��മമാ�വാ�
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നടപടി

*325.�ീ.വി.പി.സജീ��
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, വ��ല കഹാ�
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�സ് ആ�് ആ�ി കറ�ഷ�  ബ�േറാെയ �തിയ �പ�ി�  �േ�ാ�്
െകാ� േപാകാ�ം േക�കളി�  അേന�ഷണം ���ിയാ�ാ�ം �തിയ
സംവിധാന��  ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ  ;  വിശദാംശ��
ന��േമാ ;

(ബി) വിജില�സിെ� �വ��നം ��ത�  കാര��മമാ�വാ�  ഭരണതല�ി�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്  ;  വിശദാംശ��
എെ��ാം?

ഇ�ന വില�റവ് വഴി �ാ�േ�ാ��്േകാ��േറഷെ� �വ��ന േന�ം

*326.�ീ.എം.ഉ��
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, െക.എം.ഷാജി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ന വിലയി��ായി�� �റവ് സം�ാന േറാഡ് �ാ�േ�ാ��്
േകാ��േറഷെ� �വ��ന�ി��ാ�ിയി�� േന�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� �തിദിനം ഈ ഇന�ി� എ� �ക�െട േന�ം ഉ�ാ��െ��തിെ�
വിശദവിവരം ന�ാേമാ;

(സി) ഈ േന�ം പരമാവധി ഉപേയാഗെ����തി�� പ�തി ആ��ണം
െച��േ�ാ;  ഇെ��ി�  വിലനിലവാരം �റവായിരി�േ�ാ�  പരമാവധി
ഇ�നം േശഖരി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എൈ�സ് വ��ിെ� ക����വ��രണം
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*327.�ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, �ി.എ�. �താപ�
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��് ക����വ��രി�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എൈ�സ് െഹഡ് ക� ാ�േ��് , െറ��് , ഡിവിഷ� ഓഫീ�ക�മായി േനരി�്
ബ�െ���തിന് �തിയ ക���� െന�് വ��് �ാപി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എൈ�സ് സംബ�മായ ഇടപാ�ക�  ���മാ�ം ക����വ��രി�്
ഓ�ൈല� വഴിയാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

'ഫിഷ് െമ�ഡ്' കിേയാ�ക�

*328.�ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'ഫിഷ് െമ�ഡ്'  എ� �ാ�ഡി�  ഫിഷ് കിേയാ�ക�  �ാപി��തിന്
പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� കിേയാ�ക� �ാപി��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
(സി) ��ത കിേയാ�ക� വഴി�� ഉ�����െട വി��ന സംബ�ി�് മാ���്

�ഡി നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(ഡി) ഫിഷറീസ് വ��ിെല ഏത് ഏജ�സി�ാണ് ഇവ�െട നട�ി�ിെ�

�മതല��െത�് വ��മാ�േമാ;

ഇേ�ാ-േകഡ�് പ�തി

*329.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് (SPC) മാ�കയി� വനം വ��ിെ� കീഴി� ഇേ�ാ-

േകഡ�് പ�തി ��ത� ജി�കളിേല�ം വിദ�ാലയ�ളിേല�ം വ�ാപി�ി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;
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(ബി) ഇതിനായി സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;  േനാഡ�
ഓഫീസ�മാെര�ം മ� ത�ികകളിൽ ജീവന�ാെര�ം നിയമി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

എെ� മരം പ�തി

*330.�ീ.�ി.എ�. �താപ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എെ� മരം പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ിമ വനം ��ി��തി�ം വിദ�ാ൪�ിക��് വനസംര�ണ�ി� താ�ര�ം
ഉ�ാ��തി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) എവിെടെയ�ാമാണ് പ�തി നട�ിലാ�ി വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം ഏജ൯സികളാണ് പ�തി�മായി സഹകരി��ത്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
07-12-2014

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ
തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ്
[ച�ം 47(1)].
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