
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സേ�ളനം

2015 �ൈല 6, തി��

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�ി

ഹരിത�ീ പ�തി

*151. �ീ.െക.അ�ത�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനംവ��് 'ഹരിത�ീ' പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ��ത പ�തി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്  ; വിശദാംശ��
ന��േമാ ;

(സി) ഏെത�ാം വ��ക�ം സാ�ഹ�സംഘടനക�മാണ് ��ത പ�തി�മായി
സഹകരി��ത് ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്  ; വിശദാംശ��
ന�കാേമാ?

േറാഡപകട�ളി� പരിേ����വ��് സൗജന� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

*152. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, െക.�രളീധര�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േറാഡപകട�ളി�  പരിേ����വ��് സൗജന� ചികി� ന��� ഇ�ഷ�റ�സ്
പ�തി ആഭ��ര വ��് നട�ാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പ�തി ആ��ല��ിന് വ�മാന പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(സി) പ�തിയി� സ�കാര� ആ�പ�ികെള ഉ�െ���ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ?

��വിദ�ാ��ിക�െട �ര�ിതത�ം

*153. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, േകാടിേയരി ബാല���
,, വി.ശിവ���ി
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വിദ�ാ��ിക�െട �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ��തിന് ആഭ��ര വ��് സ�ീകരി�ി��
നടപടിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��വാ�  മറി�് വിദ�ാ��ിക�െട ��മരണം സംഭവി��േപാ�ളള സംഭവ��
ആവ��ി�ാതിരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ ��കളി�ം േസ�ി ആഫീസ�മാെര നിയമി�ണെമ� നി�േ�ശം
പാലി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) �ര�ാനി�േ�ശ��  എ�ാ ��കളി�ം നട�ിലാ�� എ�റ�ാ�ാ�  എ�്
നടപടികളാണ് വ��് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ ?

ഒ� പൗരന് ഒ� സ��� കാ�ഡ്

*154. �ീ.എം.ഉ��
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്,  ആധാ�, �ണീക്ഐഡി,  േവാ��  ഐഡി,  റവന� കാ�ഡ്,  വികലാംഗ
കാ�ഡ് �ട�ി വ�ത���ളായ കാ��ക�  ഏ�െ���ക�ം,  അവ�െട ഉപേയാഗ
�മം മാറിമാറി ��ാവി�ക�ം െച����ലം സാമാന� ജന��  അ�ഭവി��
��ി��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ� പരിഹരി��തിന് നടപടി
ൈകെ�ാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�േയെറ തിരി�റിയ�  സംവിധാന���ാ�ിയി�ം,  അനാഥ േരാഗിക�െട�ം
തിരി�റിയാനാവാ� �തശരീര��െട�ം എ�ം വ��ി� വ��തിെ� കാരണ��
വിശകലനം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സാേ�തിക വിദ� വളെരേയെറ വികസി� ഇ�ാല�് പരിേശാധന�ം അധിക
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വിവര��െ����ം എ���ിലാ�ി,എ�ാ വിവര��ം ഉ�െ���ി,ഒ� പൗരന് ഒ�
സ��� കാ�ഡ് അവകാശമാ�ാ�ം, എ�ാ ആവശ����ം അത് ഉപ��മാ�ാ�ം
��ത കാ�ഡ് െകാ� നട��ത് നി�ബ�മാ�ാ�ം സം�ാന സ��ാ�
��ൈകെയ��േമാ?

പറ�ി�ളം ആളിയാ� പ�തി കരാ�

T *155.�ീ.െക.െക.ജയച��
,, എ.െക.ബാല�
,, എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം ആളിയാ�  പ�തി കരാ�  തമിഴ് നാട് ലംഘി��തിെ��ം േകരള�ി�
�ട��യാ��ാ�� ��മായ വര���െട�ം പ�ാ�ല�ി�  �നരവേലാകനം
െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) കരാ� ലംഘന�മായി ബ�െ��് േകരളം ��ീം േകാടതിയി� ഹ�ജി ന�ിയി�േ�ാ  ;

എ�ി� ഹ�ജിയിെല �ധാന ആവശ��ം േകസിെ� നിലവിെല �ിതി�ം അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ��െ�രിയാ� ���ം പറ�ി�ളം ആളിയാ� കരാ�മായി ബ�െ���ി തമിഴ് നാ�മായി
ച�� നട�ി സം�ാന താ�ര�ം സംര�ി�ാ� ഇടെപട� നട�േമാ ?

അ�� േഗാപാല��� ക�ി�ി റിേ�ാ��്

*156. �ീ.എം.എ.േബബി
,, ��ഷ� കട��ി
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയാള സിനിമാ േമഖലെയ �റി�്പഠി� അ�� േഗാപാല��� ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��ിെല
ഏെത�ാം �പാ�ശക� നട�ിലാ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സിനിമ�മായി ബ�െ�� ����  സംബ�ി�് വിളി�േച�� േയാഗ�ിെ�റ
തീ�മാന�� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിെല �പാ�ശക� നട�ാ��തിന് ത�ാ�ിെല ബജ�ി� �േത�കമായി
�ക വകയി��ിയി�േ�ാ; ഇതിനാ�� അധിക െചലെവ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

ജയി�ക� ഉ��ാദന-വ�മാന േക���

*157. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജയി�കെള ഉ��ാദന-വ�മാന േക��ളാ�ാ� പ�തി �പീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ
;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട ല���� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ല����  ൈകവരി�ാനായി ജയി�കളി�  നട�� �വ��ന��
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ?

അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�ം

*158. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, െക.�േരഷ് ���്
,, വി.ശിവ���ി
,, സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  സംവിധാന�ി�ം സഹകരണ �ാപന�ളി��െ�െട അഴിമതി�ം
െക�കാര��ത�ം വ��ി�വ��െവ�ം ഇത് നിയ�ി��തി�� വിജില�സ്
സംവിധാന�� നി�ിയമായിരി��െവ��ളള ആേ�പ�ൾ ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) �ധാനെ�� ത�ികയി�  നിയമി�� ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�  വിജില�സ് േകേസാ
അേന�ഷണേമാ ഉേ�ാ എ�് നിയമി��തി���് പരിേശാധി�ാ�േ�ാ;  ഇ�കാരം
വിജില�സ് �ിയറ�സ് ഇ�ാെത പല ��ഖ ത�ികകളി�ം നിയമനം നട�ിയി��തായി
അറിയാേമാ;

(സി) എ�ി�  അ�രം നിയമന��  റ�് െച�ാ�  ബ�െ�� വ��ക��് നി�േ�ശം
ന�കാ� വിജില�സ് ത�ാറാ�േമാ?

വിജില�സ് മാ�വ� പരി�രണം

*159. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, എം.എ.േബബി
,, എ.െക.ബാല�
,, എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�സ് മാ�വ�  കാേലാചിതമായി പരി�രി��തി�� നടപടിക�  ഏത്
ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ീംേകാടതി�െട ലളിത�മാരി  Vs.  േ��് ഓഫ് �.പി.  എ� റി�് ഹ�ജിയിെല
നി�േ�ശ�� �കാരം വിജില�സ് മാ�വ� പരി�രി�േമാ ;

(സി) ഇെ��ിൽ ഇതി� േവ� നി�േ�ശ�� ന��േമാ ?
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വനം വന�ജീവി സംര�ണ�ിനായി പ�തിക�

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

(എ) വനം വന�ജീവി സംര�ണ േമഖലയി� നട�് സാ��ിക വ�ഷം നട�ാ�� �ധാന
പ�തിക� ഏെത�ാമാണ് ;

(ബി) ��തായി വിഭാവനം െച�ി�� പ�തിക�െട നട�ി�ിന് േക� സം�ാന
സ��ാ�ക�െട വിഹിതം എ�യാണ് ;

(സി) മ�ഷ�-�ഗ സംഘ�ഷ ല�കരണ�ിന് നട� സാ��ിക വ�ഷം വിഭാവനം െച�ി��
പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

വിദ�ാ��ിക��് സൗജന� യാ�

*161. �ീ.ടി.എ�. �താപ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, 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.  ബ�കളി�  വിദ�ാ��ിക��് സൗജന� യാ� അ�വദി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ�ി� യാ�ാ സൗജന�ം സംബ�ി�് വിശദാംശ�� എെ��ാമാണ് ; വിവരി�േമാ ;

(സി) യാ�ാ സൗജന�ം അ�വദി�േ�ാ�  ഉ�ാ�� സാ��ിക ബാധ�ത എ�െന
േനരിടാനാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഉേ�ശി��ത് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) യാ�ാ സൗജന�ം നട�ാ�ാനായി എെ��ാം നടപടിക� ഭരണ തല�ി� എ��ി��് ;
വിശദമാ�ാേമാ ?

േറാഡ് �ര�

*162. �ീ.സാ� േപാ�
,, ബി.സത��
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േറാഡ് �ര��മായി ബ�െ��് ��ീംേകാടതി നിേയാഗി� ��ംഗ സമിതി�െട
ശിപാ�ശ സം�ാന�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ ; ഇതിനായി ബ�െ�� എ�ാ വ��കെള�ം
ഏേകാപി�ി�െകാ�� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;

(ബി) േറാഡ് �ര� ഉറ�ാ�ാ�  സമിതി ന�കിയ ശിപാ�ശക�  എെ��ാമാണ്  ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ശിപാ�ശക� ഏത് തീയതി�കം നട�ി� വ��ണെമ�ാണ് ��ീംേകാടതി
നി�േ�ശി�ി��ത് ;

(ഡി) േദശീയ-സം�ാന പാതേയാര�ളിെല മദ�ശാലക�  നീ�ം െച�ി�േ�ാ  ;

അ��െ�െട�� പതി��് നി�േ�ശ�� നട�ിലാ�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ ?

എൈ�സ് വ��ിെ� ആ�നികവ��രണം

*163. �ീ.എ.പി.അ����ി
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, ടി.എ�. �താപ�
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ിെ� ആ�നികവ��രണ�ിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശല���� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് ��ത പ�തി�മായി സഹകരി��െത�് അറിയി�േമാ ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനായി എെ��ാം കാര��� െച�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ
?

ടി.എസ്.ആ�.���ണ�ം സമിതി റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�

*164. �ീ.ബി.സത��
,, എളമരം കരീം
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�തിക��് പരി�ിതി അ�മതി ന����മായി ബ�െ��
ടി.എസ്.ആ�.���ണ�ം സമിതി റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�  സ��ാ�
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ധാന ശിപാ�ശകളിേ��� സ��ാരിെ� നിലപാട് േക� സ��ാരിെന
അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ; ഏെത�ാം ശിപാ�ശകേളാടാണ് സ��ാ� വിേയാജി�്
േരഖെ���ിയി��ത്;
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(സി) �തിയ ശിപാ�ശക�  നിലവി�  വ��േതാെട സം�ാന��െട അധികാര��
ഇ�ാതാ��േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം സംഗതികളിെല�് വ��മാ�േമാ?

വിചാരണ തട�കാ�

*165. �ീ.െക.രാധാ���
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, പി.�ീരാമ���
,, �ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിചാരണ തട�കാ�  ജയി�കളി�  ഭീകരമ��ന�ിനിരയാ���ം
െകാലെച�െ����മായ �ിതിവിേശഷം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ജയി�കളിെല മ��ന�� സംബ�ി�് �റ�് പറയാ�ം, പരാതി ന�കാ�ം തട�കാ�
ഭയെ���താ�� റിേ�ാ��ക� പരിഗണി�ി�േ�ാ ;

(സി) ജയിലിെല േഡാ��  നി�േ�ശി�ി�ം യഥാസമയം െമഡി��  േകാേളജി�  �േവശി�ി�്
ചികി� ന�കാതി��തിെ� േപരി�  ഏെത�ി�ം വിചാരണ തട�കാര�  ജയി�
ആ�പ�ിയി� മരണെ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�ം ജയി�കളിെല��വ�
പീഡി�ി�െ���ത് അവസാനി�ി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

അപകട���ാ�� വാഹന��െട താരതമ� പഠനം

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

(എ) സം�ാന�് അപകട���ാ�� വാഹന�ളി�  ��ത�ം ഏ�
വിധ�ി��വയാെണ�ം, ഓേരാ വിഭാഗ�ി��ളള വാഹന���ാ�� അപകട�െള
സംബ�ി�ം താരതമ� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� അ� സംബ�ി� വിശദ വിവരം
ന�കാേമാ ;

(ബി) ടി��  േലാറിക�  ഉ�ാ�� അപകട�െള�ം അ�രം അപകട��  �ല��
മരണനിര�ിെന�ം സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(സി) ഇെ��ി� അെത�റി�് �േത�കം പരിേശാധി�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ ?

വ��ി�വ�� ഗാ�ഹിക പീഡന��
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*167. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
,, െക.െക.ലതിക
േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ി�വ�� ഗാ�ഹിക പീഡന��  തടയാ�  ൈകെ�ാളളാ�  ഉേ�ശി��
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ��ാ��ാ�  മാനസികമാ�ം ശാരീരികമാ�ം പീഡി�ി� െകാ�െമ�്
ഭീഷണിെ����െവ�് �ീകളി�  നി�ം േപാലീസിന് ലഭി�� പരാതികളി�
യഥാസമയം നടപടിക��ാ��ിെ��ളള പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം േക�കളി�  ഉ�തതല�ളി�ളള സ����െള �ട��് നിയമാ��തമായ
നടപടിക��ാ��ിെ�� ആേ�പ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഗാ�ഹിക പീഡന���ിരയാ��വ�െട ആേ�പ�ളി�  �ഖം േനാ�ാെത
നീതി���മായ നടപടിക� ഉ�ാ�� എ�് ഉറ�് വ��ാേമാ?

തീരേദശ ക�� ഗതാഗത പ�തി

*168. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, പാേലാട് രവി
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ ക�� ഗതാഗത പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) മ��ബ�ന േമഖല�ം തീരേദശ ഗതാഗത�ി�ം ��� ഉണ�വ് ന�കാ� എെ��ാം
കാര��� ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത പ�തി അ�സരി�് കാ�േഗാ�ം യാ��ാ��ം ന��� ഇ�െസ�ീവ്
സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�മായി ബ�െ��് �റ�ഖ വികസന�ിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

കായ� മലിനീകരണം

*169. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള�ിെല കായ�  മലിനീകരണം നിയ�ി�വാ�  പരി�ിതി വ��് ക��പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ ;

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

(സി) ആെര�ാമാണ് ��ത പ�തി�മായി സഹകരി��െത�് െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െട െപ�മാ� ച���

*170. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, പി.ഉൈബ��
,, പി.െക.ബഷീ�
,, സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഫീസ് �വ��ന�ിനിടയി� മദ�പി�ക,  �കവലി�ക,  മദ�പി�് ഓഫീസി� വരിക
എ�ിവെച�� ജീവന�ാ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്
നി�േ�ശം ന�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�ാവ്,  മ�് മയ� മ��ക�, �കയില ഉ����  എ�ിവ ഈ വ�വ�കളി�
ഉ�െ���േ�ാെയ� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� നി�േ�ശം ന�ിയ േശഷം, െപ�മാ�ച�േമാ, നി�േ�ശേമാ ലംഘി�തിെ�
േപരി� ആ�െ��ി�െമതിെര നടപടി എ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന�ാേമാ?

േവാ�േവാ ഏ.സി. ബ�ക�െട േസവനം

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

(എ) ദീ�ഘ�ര സ��ീ�കളി�  ഏ.സി.  ബ�ക�െട േസവനം എ� മാ�ം
�േയാജനെ���ാ� സാധി�െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) േവാ�േവാ ബ�ക�െട സ��ീസ് വ��ി��വഴി േകാ��േറഷെ� വ�മാന�ി�
വ��നവ് വ�ി�േ�ാെയ� വ��മാ�േമാ ;

(സി) സം�ാനെ�ാ�ാെക ദീ�ഘ�ര സ��ീ�ക��് േവാ�േവാ ഏ.സി.  ബ�ക�െട
േസവനം ��തലായി ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

അമിതേവഗ�ി� സ�രി�� വാഹന��െ�തിെര നടപടി
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*172. �ീ.സി.മ��ി
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, എം.ഉ��
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെഹേവകളി�  അമിത േവഗ�ി�  സ�രി�� വാഹന��െ�തിെര സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) പിഴ അട�ാ� വാഹന ഉടമക�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ��ത് ;

(സി) ക�ാമറ�െട പരിധിയിെല�േ�ാ� േവഗം �റ�ക�ം  ,  പരിധിയില�ാ�േ�ാ� അമിത
േവഗ�ി�  പാ�ക�ം െച�� വാഹന��െട കാര��ി�  എ� മാ��ം
സ�ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

േറാഡപകട�� �റ��തി�� നടപടിക�

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

(എ) േറാഡപകട��  �റ�ക എ� ല��േ�ാെട വിഭാവനം െച� േബാധവ��രണ
പരിപാടി നട��േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഈ പരിപാടി നി��ാ��ായ കാരണ��
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറാ�ക�െട േശാച�ാവ� വാഹനാപകട���് കാരണമാ��േ�ാ,  സം�ാന�്
ഏ��ം ��ത�  േറാഡപകട��ം മരണ��ം നട�� ക�നാഗ��ി നാഷണ�
ൈഹേവയി� �ാഫി�് �ണി�് �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) രാ�ികാല അപകട��  ഒഴിവാ��തിന് എെ��ി�ം പ�തിക�േ�ാ,  ഉെ��ി�
വിശദമാ�േമാ?

പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ക�െട സമയബ�ിതമായ �സി�ീകരണം

*174. �ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, വ��ല കഹാ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ക�  സമയബ�ിതമായി �സി�ീകരി�ാ�  സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;
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(ബി) പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ക�  സമയബ�ിതമായി �സി�ീകരി��തി��
മാ��േരഖക��് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ;

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

(ഡി) ഇതിനായി പി.എസ്.സി സ�ീകരി�ി�ളള ത�ാെറ��ക�െട വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ
?

േപാലീസ് േസന�ം ജന��ം ത�ി�� അ�പാതം

*175. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, െക.�രളീധര�
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് േസന�ം ജന��ം ത�ി�  ആവശ�മായ അ�പാതം നട�ാ��തിന്
ആ��ണം െച�ിരി�� ക��പരിപാടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി േപാലീസ് േസന�െട അംഗസംഖ� വ��ി�ി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) േസന�െട അംഗബലം എ� ശതമാനം വ��ി�ി�ാനാണ് ല��മി�ി��ത്;  ഇതിനായി
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

േലാകാ��

*176. �ീ.�ഡി �യിസ്
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാകാ��െയ ശ�ിെ���ാ�  എെ��ാം ക��പരിപാടികളാണ് ആ��ണം
െച�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) നിലവി� ഇവ�െട �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ് ;വിശദമാ�േമാ ;

(സി) േലാ�പാ�  ബി�  �ാബല��ി�  വ�േ�ാ�  േലാകാ���് ��ത�  അധികാരം
ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��ത്  ;  വിശദാംശ��
ന��േമാ ?
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എയ� േകരള

*177. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എയ�  േകരള ആഭ��ര സ��ീസ് ആരംഭി��തി�ളള സാധ�താ പഠന�ിെ�
ഉേ�ശ�ല����ം ഇേ�ാഴെ� �ിതി�ം വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഏെതാെ� വിമാന�ാവള�െള ബ�ി�ി�ായിരി�ം ആഭ��ര സ��ീസ്
നട�കെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഗ�ഫ് സ��ീസിന് അ�മതി ലഭി��തി�ളള മാനദ��� വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ആഭ��ര സ��ീസ് വി�ലെ����തിനായി നട�ാ�വാ�  ഉേ�ശി�� �തന
പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ ?

ജയിൽ സൗകര��റവ്

*178. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, സി.മ��ി
,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളി�  തട�കാെര പാ��ി��തി�ളള �ല സൗകര��റവ്
സ��ാരിെ� ��യി� വ�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� അതി� പരിഹാരമായി എെ�ാെ� നി�േ�ശ�ളാണ് പരിഗണനയി�ളളെത�്
വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത�  ജയി�ക�  �ാപി�� കാര��ി�ളള നയം വ��മാ�േമാ;  ആദ�
��വാളികളി�  െചറിയ ശി��് വിധി�െ���വെര ന� നട� ശി� ന�ി ജയി�
ശി�യി� നി�് ഒഴിവാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ ?

േ�ാളി�് നിേരാധനം

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

(എ) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക��േമ�  61ദിവസെ� േ�ാളി�് നിേരാധനം
നട�ാ�ിയതിന് എതിെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ ;
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മ��സ��ി പ�തി

*180. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��സ��ി പ�തി നട�ാ�ിവ��േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാം;
(സി) ഈ പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ി�  എെ��ാം പരിപാടികളാണ് നട�ാ�

ഉേ�ശി��ത്;
(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��് ; വ��മാ�ാെമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
null

�േ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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