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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�ി

മ��െ�ാഴിലാളിക��് വീ�ക� നി��ി�വാ� പ�തിക�

*301. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ�റ കാല�് മ��െ�ാഴിലാളിക��് വീ�ക� നി��ി�് ന��വാ�
എെ��ാം ക�� പ�തിക� ആ��ണം െച�ി��്;

(ബി) ഇൗ ല��ം നിറേവ��തിന് ഭരണതല�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം ;
(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക��് വീട് വ�് ന���തി�  എ�തമാ�ം �േരാഗതി

െെകവരി�ി��്?

കരി�� വിമാന�ാവള�ിെല െവടിവ�്

*302. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, പി.�ീരാമ���
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് കരി�� വിമാന�ാവള�ി��ായ െവടിവ��ം സംഘ�ഷ�ം അ�ബ�
സംഭവ��ം സംബ�ി� േപാലീസ് അേന�ഷണം ���ിയായി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;
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(ബി) വിമാന�ാവള�ിെ��ം യാ��ാ�െട�ം �ര��ായി നിലെകാേ��വ�
ത�ി��ായ സംഘ�ഷ�ിെ� കാരണ�� എ�ായി�� എ�് കെ��ിയി�േ�ാ ;

(സി) േക�വ�വസായ സംര�ണ േസന�ം എയ�േപാ��് ജീവന�ാ�ം അ�ിശമന േസന�ം
ത�ി� മാസ�ളായി നിലനി�ി�� ���� സംബ�ി�് സ��ാരിന് ഇ�ലിജ�സ്
വിഭാഗം േനരെ� തെ� റിേ�ാ�� ന�കിയി��ായി�േ�ാ  ;  ഇേത�ട��് ��ം
പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി��ായി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി� ��ത
റിേ�ാ��് അവഗണി�ാ� കാരണെമ�ായി�� ;

(ഡി) ��ത സംഭവം സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാ�  വിളി� േച�� േയാഗ�ിെല
തീ�മാന�� വിശദമാ�ാേമാ ?

േക�ക� േവഗ�ി� തീ��ാ��തിന് നടപടി

T *303.�ീ.ജി.�ധാകര�
,, േകാടിേയരി ബാല���
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാടതികളി�  വ�ഷ�ളായി േക�ക�  തീ��ാകാെത കിട��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ിൽ ഇതിെ� കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) നീതി ൈവ��ത് �ല��ാകാ�� �തിസ�ിക�  എെ��ാമാെണ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(സി) വിവിധ തല�ളി� അദാല�ക�ം മ�ം നട�ിയാ� പരിഹരി�ാ� കഴി�� േക�ക�
വ�ഷ�ളായി െക�ികിട��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) �ാമേകാടതിക�  �ാപി��തട�ം േക�ക�  േവഗ�ി�  തീ��ാ��തി��
നി�േ�ശ��  നട�ാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്  ;  േക�ക�
തീ��ാ��ത് ത�രിതെ���ാ�  േവ� അടി�ാന സൗകര�െമാ���തി�  വീ�
വ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

സ�ത� വിജില�സ് സംവിധാനം

*304. േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.എ.െക.ബാല�
,, െക.�േരഷ് ���്
,, െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�സ് സംവിധാനെ� സ�ത� അധികാരേ�ാെട പരി�രി�ാ�  േകരള
ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;
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(ബി) ഇ� സംബ�ി�് സമ�മായ റിേ�ാ��് സമ��ി�ാ� ൈഹേ�ാടതി അമി�സ് ക�റിെയ
നിേയാഗി�ി��തായി അറിയാേമാ; ഇ�ാര��ി� വിജില�സ് ഡയറ��െട അഭി�ായം
േകാടതി ആരാ�ക��ാേയാ;

(സി) വിജില�സ് ശരിയായ നിലയി�ം സ�ത�മാ�ം �വ��ി�ാ�  സാധി�ാ�തിനാ�
സാധാരണ�ാരന് നീതി ലഭി��ിെ��് േകാടതി നിരീ�ി�ാനിടയായ സാഹചര�ം
എ�ായി��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാടതി നി�േ�ശ�ി� സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?

പിടിെ����ം ഉേപ�ി� നിലയി� കെ����മായ വാഹന��

*305. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, സി.മ��ി
,, സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ക�മായി ബ�െ��് പിടിെ����ം ഉേപ�ി� നിലയി�  കെ����ം
ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാതായി�ീ���മായ േപാലീസിെ� അധീനതയി�� വിവിധതരം
വാഹന�� േലലം െച�ാ� െമ�� �ാപ് േ�ഡിംഗ് േകാ��േറഷെന ഏ�ി�ി�േ�ാ  ;

എ�ി� അ� സംബ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഇതിനായി �ാപ് ഡ�ിംഗ് േക��� ഉ�ാ��േ�ാ ; എ�ി� എവിെടെയ�ാം ;
(സി) എൈ�സ്,  വനം �ട�ിയ വ��ക�  േക�ക�മായി ബ�െ��് പിടിെ���ി��

വാഹന�െള ��ത സംവിധാനം വഴി ഡിേ�ാസ് െച�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ; എ�ി�
അ� സംബ�ി�് നി�േ�ശം ന�ിയി�േ�ാ ?

മൈറ� ആം�ല�സ് േബാ�് .

*306. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര��ായി മൈറ� ആം�ല�സ് പ�തി ആരംഭി�ാ��
തീ�മാനം നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) അത�ാ�നിക മൈറ� ആം�ല�സ് േബാ�് വാ��തിന് എ� �ക അ�വദി�; എ�
േബാ�ക� വാ�ി;

(സി) ഇ�രം ആം�ല�സ് േബാ�കളി�  എെ��ാം സൗകര��ളാണ്
ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?
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സ��ാരിെ� സമയബ�ിത പ�തികൾ

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� േശഷി�� കാലയളവി�  നട�ിലാ��തിനായി ആ��ണം
െച�ി�� സമയബ�ിത പ�തികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഏെതാെ� േമഖലക�െട വികസനമാണ് ഇതി�െട ല��മി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

എയ� േകരള വിമാന സ��ീസ്

*308. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, സി.ദിവാകര�
,, െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എയ� േകരള വിമാന സ��ീസ് �ട�ാ�� ൈലസ�സിന് േകരളം ഔേദ�ാഗികമായി
േവ�ാമയാന മ�ാലയ�ിന് അേപ� ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) വിമാന സ��ീസ് �ട��തിന് നിലവി��ായി�� വ�വ�ക�  എെ��ാം  ;  ഈ
വ�വ�കളി� എെ��ി�ം ഇള�ക� േക� ഗവ�െമ�് അ�വദി�ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത പ�തിയി� സ��ാ� ഓഹരി എ� ശതമാനമാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത പ�തി എ�േ��് യാഥാ���മാ�ാ� കഴി�െമ�് െവളിെ���േമാ ?

വിഴി�ം ഇ.പി.സി. െട�� നടപടിക�

*309. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

,, െക.െക.നാരായണ�
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി�െട ഇ.പി.സി.  െട��  �ണി�തി�േശഷം
ആ�.എഫ്.ക�  (Request  for  Qualification)യി�  ഏെത�ാം ഘ��ളി�  എെ��ാം
മാ��� വ��ക��ായി��്;

(ബി) ഓേരാ ഘ��ി�ം വ��ിയ മാ���ം അതി�� കാരണ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

ആ�െട ആവശ��കാരമായി�� ഈ മാ��� എ�റിയി�േമാ;

(സി) ലീസ് എ�ിെമ�ി� പകരം ൈലസ�സ് എ�ിെമ�് മതി എ�് തീ�മാനി�ത് ആ�െട
ശിപാ�ശയിേ�ലാണ്,  എേ�ാഴായി��;  ൈലസ�സ് എ�ിെമ�് വഴി എെ��ാം
േന��ളാണ് �തീ�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈലസ�സ് എ�ിെമ�് കാലാവധി തീ��ത് ഏത് തീയതിയിലായിരി�ം; അ��ത�
പ�തി നട�ി�് ���മാ�ം സം�ാന�ി� നി�ി�മാ�േമാ;  അ� സംബ�മായ
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കരാറിെല വ�വ�ക� വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാ��സ് ��ക�െട �വ��നം

*310. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ��
,, െക.എം.ഷാജി
,, പി.െക.ബഷീ�
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ��സ് ��ക�െട �വ��നെ��റി�ം സൗകര��െള�റി�ം വിദ�ാ��ിക�െട
ശാരീരിക,  മാനസിക �ര��് ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന�െള�റി�ം
പരിേശാധി�ാ� നിലവി�� സംവിധാനെ��റി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ��കാരം ഏ��ം ഒ�വി� നട�ിയ പരിേശാധന�െട വിശദവിവരം ന�കാേമാ ;

(സി) ക�� മ�ര സാഹചര���ം സഹവിദ�ാ��ികളി� നി�ം അധ�ാപകരി� നി���
െപ�മാ��ം ��ികളി�  മാനസിക സ�����ാ��താ�� റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി� അ�രം സാഹചര��� ഒഴിവാ�ാ�� �ാേയാഗിക
നടപടികെള�റി�് ആേലാചി�േമാ?

�റ�ഖ പ�തിക� െപാ�േമഖലയി�

*311. �ീ.െക.െക.ജയച��
,, എം.എ.േബബി
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�െ� �റ�ഖ പ�തിക�  െപാ�േമഖലയി�  മാ�മായിരി�ണെമ� പാ�ലെമ�റി
�ാ�ിംഗ് ക�ി�ി�െട തീ�മാനം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  രാജ�െ� ��വ�  �റ�ഖ
പ�തികെള�ം സംബ�ി�് പഠി�തി�േശഷമാണ് ഇ�രെമാ� തീ�മാനം ക�ി�ി
എ��ി��െത�റിയാേമാ ;

(ബി) സം�ാന�് �തിയ �റ�ഖ പ�തിക�െട കാര��ി�  ഇത് ബാധകമാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) വിഴി�ം പ�തി െപാ�േമഖല�് ന�കണെമ� നിലപാടാണ് �ാ�ിംഗ് ക�ി�ിയി�
സം�ാന�് നി�� ��ഖ രാ�ീയപാ��ി �തിനിധിക�  എ��െത� കാര�ം
അറിയാേമാ ?

േദശീയ േപാലീസ് ക�ീഷ� റിേ�ാ��ം ��ീം േകാടതി വിധി�ം
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*312. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, ���ര ര�ാകര�
,, ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ േപാലീസ് ക�ീഷെ� ഏഴാമത് റിേ�ാ��ിെല �പാ�ശക� എ�ാ സം�ാന��ം
നട�ാ�ണെമ� ��ീം േകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി� എെ��ി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; എ�ി� അവ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന �പാ�ശക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ ?

വ��ക�െട ഏേകാപന�ിന് ഉ�തതല സമിതി

*313. �ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വ��ക�െട ഏേകാപന�ിന് ഉ�തതല സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) സ��ാരിെ� വികസന പ�തിക� നട�ാ�േ�ാ� വ��ക� ത�ി� ത����ായാ�

അവ പരിഹി��തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് സമിതി�െട �വ��ന�ി�
ഉ�െ���ിയി��ത്?

പി.എസ്.സി യി� ജീവന�ാ�െട ലഭ�ത

*314. �ീ.�ി.�. ��വിള
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��ത� നിയമന�� നട�� , നിയമന െവരിഫിേ�ഷ� , �ണിേഫാ�ഡ് േഫാ�ിേല�്
വ�ഷാ വ�ഷം പരീ� നട�ി റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�� ഉ�െ�െട�� അധിക
േജാലിക�  പി.എസ്.സി �് െചേ��ി വ�േ�ാ�  അതിന��തമായി ജീവന�ാരി�
എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ആവശ�മായ ജീവന�ാെര ന�കാ�തിെ�
കാരണം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) പി.എസ്.സി �െട �വ��ന�� ��ത� കാര��മമാ��തി�ം സമയബ�ിതമായി
നട�ാ��തി�ം ആവശ��ിന് ജീവന�ാെര�ം മ�് ഭൗതിക സാഹചര���ം
ലഭ�മാ�േമാ ; വിശദാംശം ന��േമാ?
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സാഫ് െഗയിംസ് േകരള�ിൽ.

*315. �ീ.സാ� േപാ�
,, വി.ശിവ���ി
,, വി.െച�ാമരാ��
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാഫ് െഗയിംസിന് േകരളം േവദിയാ�േമാ;  സാഫ് െഗയിംസ് അധി�തരി�  നി�ം
ഇ�ാര��ി� ലഭി� ഉറ�ം കായിക മ�ാലയം നട�ിയ ത�ാെറ��ക�ം സംബ�ി�്
വിശദമാ�ാേമാ;  ഏെതാെ� തീയതികളിലാണ് സാഫ് െഗയിംസ്
നട�ാ�േ�ശി��ത്; ഇതിനാ�� െചല�ക� വഹി��ത് ആരായിരി�ം;

(ബി) കഴ��െ� �ീ�ഫീ�ഡ് േ�ഡിയം ���ിയായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇത് സാഫ്
െഗയിംസ് േവദി സം�ാന�ിന് ന�െ���ാനിട�േ�ാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

*316. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� ��� ഉടമ�തയി�� ലാ�് േലാ�ഡ് േമാഡലി� വിഴി�ം
�റ�ഖ പ�തി വികസി�ി��തിന് എെ��ി�ം തട�ം ഉ�ായി��േവാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി ���േതാതി� സം�ാന�ിെ� ഉടമ�തയിലായി��െവ�ി� വ�മാന�ം
ലാഭ�ം ���മാ�ം സ��ാരി�  വ� േച�മായി��ിേ�;  സ��ാ�  ഉടമ�തയി�
പ�തി നട�ിലാ�ാനാവശ�മായ �ക ബാ�ക�െട ക�േസാ�ഷ�ം വഴി
സമാഹരി��തിനായി ബാ�കൾ സ��ത അറിയി�ി��ായി��േവാ;

(സി) സ��ാ�  ഉടമ�തയി�  �റ�ഖം വികസി�ി�ാ�ം അതിെ� െട�മിന�  ഉ�െ���
�വ��ന�ി�  മാ�ം പി.പി.പി.  േമാഡലി�  പ�ാളിെയ കെ��ാ�ം പരി�മം
നട�ക��ാേയാ; പ�തി പി.പി.പി. േമാഡലിേല�് മാ�ാ�ം, അദാനി മാ�ം പെ���
ബിഡി� തീ�മാനം എ��ാ�ം, ഇതി� ��് അദാനി�മായി ച�� നട�ാ� �ഖ�മ�ി
�തി കാണി�ക�ം െച� പ�ാ�ലം എ�ായി��;  െട�റി�  ക�ാ�് െച� ഒ�
സ�കാര� �ാപന�മായി അ�ിമ തീ�മാനം എ�േ���വ�  തെ� ച��യി�
ഏ�െ���ത് നിയമാ��തമായി��േവാ;

(ഡി) സ��ാ� അംഗീകരി� അദാനി േപാ��്സിെ� ബിഡ് േരഖക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) േലാക�് ഒ� �ല�ി�മി�ാ� സവിേശഷത ��തിദ�മായ
വിഴി��ി�െ��ിരിെ�,  അദാനി�െട ബിഡ്,  അവസാനെ� അവസരമാെണ�
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നിലപാട് സ�ീകരി�െത�െകാ�്?

എെെ�സ് വ��ിെല ക����വ��രണം

*317. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

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

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

അപകടരഹിത സം�ാനം

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

(എ) േകരളെ� അപകടരഹിത സം�ാനമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
ൈകെ�ാ�ാ�േ�ശി��ത് ;

(ബി) ഈ ല��ം ൈകവരി��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് �പീകരി�ി��ത് ;
(സി) ഏെത�ാം വ��ക�െട സഹായമാണ് ഇതി�േവ�ി ഉപേയാഗി��ത് ;
(ഡി) പ�തി നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

ഏ�െ���ിയി��ത് ?

സംവരണേ�ാത് വ��ി�ി��

T *319.�ീ.ബി.സത��
,, െക.രാധാ���
,, ��ഷ� കട��ി
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് നിലവി�� നിയമന സംവരണേ�ാത് വ��ി�ി�ാ�  േദശീയ
പ�ികജാതി ക�ീഷ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ക�ീഷെ� ശിപാ�ശ�െട വിശദവിവരം അറിയി�ാേമാ  ;  അതിെ� അടി�ാന�ി�
സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ ;

(സി) നിലവി�� സംവരണേ�ാത് ജനസംഖ�ാ�പാതികമാേണാ ; വ��മാ�ാേമാ?

ആദിവാസിക� േശഖരി�� വനവിഭവ��

*320. �ീ.ഇ.ച�േശഖര�
,, വി.ശശി
,, ���ര ര�ാകര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസിക� േശഖരി�� വനവിഭവ�� ഏെത�ാം ;
(ബി) ആദിവാസിക�െട സഹകരണ സംഘ���് വനവിഭവ��  േശഖരി� വി��ാ�

അ�മതി നിേഷധി�ി�േ�ാ ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ ?

റിം�സി� വല ഉപേയാഗി�� മ�� ബ�നം

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

(എ) റിം�സി� വല (താ�വല) ഉപേയാഗി�് കടലിെല െപാടിമീനട�ം േകാരിെയ��് മ��
സ��ിന് വ� ഭീഷണി ഉ�ാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�  ഒ��വല ഉപേയാഗി�േ�ാ�  500

�തിരശ�ി�� എ�ി�  ഘടി�ി� വ��ളി�� െതാഴിലാളിക�  അട�ം
െകാ�ിവലക�  ഉപേയാഗി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�
എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) റിം�സി�  വല േകാരിെയ���വയി�  ആവശ�മി�ാ�ത് കടലി�  ത��തിനാ�,
ച� മീ�  തി�ാെന�� കട�മാ�ി  ,  വല കടി��റി��തിനാ�  പര�രാഗത
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വല ന�മാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിന്
എ� പരിഹാരമാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�കളി� ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം

*322. �ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, െക.�രളീധര�
,, ൈഹബി ഈഡ�
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,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഓഫീ�കളി� െപാ�ജന���് ഫയ� സംബ�മായ വിവരം ന��വാ�ം
അേപ� സ�ീകരി�വാ�ം ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഓഫീ�കളി� എ�� െപാ�ജന���് െസ��കളി� കയറിയിറ�ി�� ��ി��്
ഒഴിവാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ ?

�ീക��ം ��ിക��ം എതിരാ�� ���ത���

*323. �ീ.��ഷ� കട��ി
,, സി.െക സദാശിവ�
,, െക.വി.വിജയദാസ്
�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക��ം ��ിക��ം എതിരാ�� ���ത���  സം�ാന�്
വ��ി�െകാ�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ���ത�ം െച�വ�െ�തിെര�� േക�കളി�  നിയമ�കാര�� അധികാരം
�േയാഗിേ��വെര അതി�  നി�ം തട��തായ സംഭവ��
ആവ��ി��ാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ� �ലം ��വാളിക�
ശി�ി�െ�ടാെത േപാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ീക�െ�തിരായി ��ം െച�തായി ആേരാപി�െ��വെര ര�െ���വാ�
സഹായി�കേയാ ആ�യം ന��കേയാ െച�താ�� േക�ക�  ഉ�ായി�േ�ാ;

ഇ�ര�ാ��� ശി� എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പി.എസ്.സി.�െട �വ��ന��

*324. �ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.�െട �വ��ന��  ��ത�  കാര��മമാ��തി�ം
െതാഴിലേന�ഷക��് എ��ം േവഗം േജാലി ന��തി�ളള �വ��ന��
സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തി�ം സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാം
; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

ജനൈമ�ി േപാലീസ്

*325. �ീ.സി.ദിവാകര�
,, െക.അജിത്
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,, െക.രാ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനം ആരംഭി�ത് എ� �തലാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനെ��റി�് �ംൈബ ടാ�ാ ഇ��ി���് ഓഫ് േസാഷ��
സയ�സസ് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� പഠന റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക�
എെ��ാമായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാനെ��റി�്  2013-� ഏെത�ി�ം തര�ി�� പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ;  ജനൈമ�ി�െട ഭാഗമാ�� �വ��ന��  �റ�വ��തായി
പഠന�ി� കെ��ിയി�േ�ാ;

ൈ�� പ�തി

*326. �ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, െക.അ�ത�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈ�� പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) േറാഡപകട�ളി�െപ��വ��് �ഥമ ��ഷ�ം അടിയ�ര ൈവദ�സഹായ�ം

ലഭ�മാ�ാ� എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത് ;
(ഡി) പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി��്?

ഉേദ�ാഗ��െട �ാന�യ�ം

*327. �ീ.െക.രാ�
,, പി.തിേലാ�മ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സീനിേയാറി�ി� പകരം െപ�േഫാ�മ�സ് പരിഗണി�് സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ���്
�ാന�യ�ം ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം മാനദ����് വിേധയമായി�ാണ് ഉേദ�ാഗ��െട മിക�ം കാര��ാ�ി�ം
വിലയി���െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വ��ക�െട കാര�േശഷി വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ് നട�ാ�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?
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െക.എസ്.ആ�.ടി.സി -പാ�� െകാറിയ� സ��ീ�ക�

*328. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, ടി.എ�. �താപ�
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  പാ��  െകാറിയ�  സ��ീ�ക�  �ട��കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്  ;  വിശദാംശ��
എെ��ാം ;

(സി) േകാ��േറഷെ� സാ��ിക �തിസ�ി�് പരിഹാരം കാണാ�  ഇത് എ�മാ�ം
�േയാജനെ���ാനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത് ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

േമാേ�ാ� വാഹനവ��ിെല െഹ��് ൈല� സംവിധാനം

*329. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, െക.�രളീധര�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) യാ��ിടയി�  �ീക��ം ��ിക��ം വിദ�ാ��ിക��ം വേയാജന���െമതിെര
ഉ�ാ�� അതി�മ��ം ���ത���ം തടയാ�  േമാേ�ാ�  വാഹനവ��് െഹ��്
ൈല� സംവിധാനം ഒ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) െഹ��് ൈലനിെ� �വ��ന രീതി വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) െഹ��് ൈല�  വഴി ന��� പരാതിക��് പരിഹാരം കാ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ഇവ�െട �വ��നം േമാണി�� െച�ാ� സ�ീകരി�ി�� സംവിധാനം എെ��ാമാണ്  ;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഇ�ഷ�റ�സ്

*330. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, എ.പി.അ����ി
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്;
(സി) പ�തി നട�ാ��തി�ളള ധനസമാഹരണം എ�െന കെ��ാനാണ്

തീ�മാനി�ി�ളളത്;
(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനായി എെ��ാം ത�ാെറ��ക� ഭരണതല�ി� നട�ിയി��്?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
04-07-2015

�േ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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