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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�ി

���ത��േള�ം ��വാളികെള�ം �റി�ളള അേന�ഷണം ക���� �ംഖല�മായി ബ�ി�ി�� പ�തി

*451.�ീ.എം.എ.േബബി
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ���ത��േള�ം ��വാളികെള�ം �റി�ളള അേന�ഷണം ക����  �ംഖല�മായി ബ�ി�ി��
േക� സഹായ പ�തി�െട നട�ി�ിനായി െടേ�ാപാ��ി�  �ാപി�െ�� ഡാ�ാേബസിെ�
�മതല ഏത് �ാപന�ിനാണ്  ;  വിശദമാ�ാേമാ  ;  േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  നി�ം േകാ�
ആ�ിേ�ഷ� േസാ�െവയ�കളിേല�് എ�� വിവര�� ഡാ�ാേബ�കളി� �ര�ിതമാേണാ ;

(ബി) ഏെത�ാം െന�് വ��ക�  വഴിയാണ് ഡാ�ാേബസി�  വിവര��  േശഖരി�െ���െത�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഡാ�ാെസ�റിെ� �മതല�ം െന�് വ��ിെ� �മതല�ം ഏെത�ി�ം സ�കാര� �ാപന�െള
എ��ി�ി�േ�ാ ; ��ത �ാപന�െള കെ��ിയത് ഏത് നിലയിലാണ് ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�കളിെല യാ�ാസൗജന�ം

*452.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, ആ�. രാേജഷ്
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�കളിെല യാ�ാസൗജന�ം സംബ�ി� സ��ാ�  നിലപാട്
വിശദമാ�ാേമാ  ; ഏെത�ാം വിഭാഗ���് എെ��ാം സൗജന��ളാണിേ�ാ� ന�കിവ��ത്  ;
ഇതി� എെ��ി�ം മാ�ം വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) ഏെത�ി�ം വിഭാഗം വിദ�ാ��ിക��് ന�കിയ സൗജന�ം പി�വലി�െകാ�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി
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.ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ ; ഇതിനായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് നി�േ�ശം ലഭി�െതവിെട നീ�ാണ് ;
പി�ീട് അതിൽ മാ�ം വ��ക��ാേയാ ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് സ��ാ�  ന�കിയി�� ഉറ�ക�  അ�സരി�� എെ��ാം
സഹായ�ളാണ് ലഭി�ി�ി�ാ�െത�് െവളിെ���ാേമാ ?

ലഹരിവി�� ചികി�സാ േക����� ധനസഹായം

*453.�ീ.�ഡി �യിസ്
,, ടി.എ�. �താപ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരിവി�� ചികി�സാ േക����� ധനസഹായ വിതരണ�ിന് �ട�ം
�റി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് �േഖന ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�ം വിശദാംശ��
എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഏെത�ാം തര�ി�� സഹായ�ളാണ് ��ത േക����് ന���െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ധനസഹായം ന��വാ�  എെ��ാം നടപടി എ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ  ;  വിശദാംശ��
ന��േമാ ?

ക�രി രംഗ� റിേ�ാ൪�്

*454.�ീ.രാ� എ�ഹാം
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എസ്.രാേജ��
,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�രി രംഗ�  റിേ�ാ൪�ിെല ശിപാ�ശകളിേ��  േക�സ��ാ�  അ�ിമ തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �.പി.എ സ��ാരിെ� കാല�് േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയം �റെ��വി� കരട് വി�ാപന
�കാരം പരി�ിതി േലാല �േദശ�ളായി കണ�ാ�െ�� �േദശ�ളിെല ആശ�ക� ഇേ�ാ�ം
നിലനി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) അ�ിമ വി�ഞാപന�ി�, എെ��ാം ഘടക��  ഒഴിവാ�ണെമ�ാണ് സം�ാന
സ��ാ�ആവശ�െ��ിരി��ത്;  ഇതിേ�� �ട� ച��ക� ഉ�ായി�േ�ാ;  അ�ിമ വി�ാപനം
എ�േ��് വ�െമ�് �തീ�ി��;

(ഡി) ഇ�ാര��ിൽ പരി�ിതി മ�ാലയ�ി�  നി�ം എെ��ി�ം �തിയ നി�േ�ശം ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

���ത��� തടയാ� നടപടി

*455.െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള�ിെല ���ത���െട നിര�് േദശീയ ശരാശരിെയ�ാ�ം ��തലാെണ� േദശീയ ൈ�ം
റി�ാ��സ് ബ�േറാ�െട റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�ഹത�,  വിവാഹേമാചനം,  ഒളിേ�ാ�ം,  അ�ീല �ശ���െട വ�ാപനം  ,  ൈസബ�
നിയമലംഘന��  �ട�ിയവ�െട സം�ാനെ� നിര�് േദശീയ ശരാശരിെയ�ാ�ം
വ��ി�ിരി�� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സ�ഹം അരാജകത��ിേല�് വ�തി വീ��ത് തടയാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

അനധി�തമായി ൈകവശം െവ�വ�� നി�ി� വന�മി

*456.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, എ.െക.ബാല�
,, വി.െച�ാമരാ��
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�ി� വന�മി സ�കാര� വ��ിക� നിയമവി��മായി ൈകവശംെവ�് േപാ�� �ിതിവിേശഷം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�രം േക�കെള സംബ�ി�് വിശദമായ അേന�ഷണം നട��തിനാ�� ക�ി�ി�െട
കെ���ക� വിശദമാ�ാേമാ ; ഏെത�ാം വന�മി കേ���� ഈ ക�ി�ി�െട കെ���കെള
�ട��് ഒഴി�ിെ���ി��് ; ഈ ക�ി�ി എ� തവണ േയാഗം േച��ി��് ;

(സി) �പരി�രണ നിയമ�കാരം സ��ാരി� നി�ി�മാേക�ിയി�� െന�ിയാ�തിയിെല  786 ഏ��
�മി ക�ണാ എേ��് / േപാ�് എേ��് അനധി�തമായി ൈകവശം വ�വ��ത് സംബ�ി� ലാ�്
േബാ�ഡ് െസ��റി�െട അേന�ഷണ റിേ�ാ��് വനം വ��് േശഖരി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) െന�ാറ ഡി.എഫ്.ഒ.  നിയമവി��മായി ന�കിയ എ�.ഒ.സി.  ആേ�പ�െള �ട��് റ�്
െച�ി�േ�ാ ;

(ഇ) എ�ി� അേത �ട��� അേന�ഷണ റിേ�ാ��് പരിേശാധി�ാ�ം �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�ം
വനം വ��ി� നടപടിക� ഉ�ാകാതിരി��ത് എ�െകാ�ാണ് ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ബേയാെമ�ി�് കാ��ക� ന�ാൻ നടപടി

*457.�ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��െ�ാഴിലാളിക��് ബേയാെമ�ി�് കാ��ക�  ന�കിയി�േ�ാെയ�
വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശല���ളാണ് ഇ�വഴി െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ; വിശദീകരി�േമാ ;

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

(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?
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ആ�നിക �ചിത� മ�സ�മാ���ക�

*458.�ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�നിക �ചിത� മ�സ�മാ���ക� നി��ി�� പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) പ�തി�മായി ആെര�ാമാണ് സഹകരി��ത് ;
(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടി എ��ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ ?

�ധാന ബ�് േ�ഷ�കളി� വ�ാപാര സ��യ പ�തി

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

(എ) �ധാന ബ�് േ�ഷ�കേളാട�ബ�ി�് വ�ാപാര സ��യ പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത് ;
(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��് ?

എയ� േകരള വിമാന പ�തി

*460.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, വി.എസ്.�നി� �മാ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ��ം സിയാ�  ക�നി�െട�ം ഉടമ�തയി�� എയ�  േകരള വിമാന
പ�തി �കാരം വിമാന സ��ീസ് ആരംഭി��തി�ളള നിബ�നകെള�ാം പാലി�െ��ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി േക�ാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇ��ി�  അ�മതി േനടിെയ���തിന് എ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

െകാ�വള��ൽ പ�തി

*461.�ീ.പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
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,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�ീ�  കയ�മതിയി�, �ധാനമാ�ം വള��െകാ�ി�  നി�ാണ് ��ത�  വ�മാനം
ലഭി��െത� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതി� സം�ാന�ിെ�റ സംഭാവന എ�േ�ാളമാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) കയ�മതി�ാധാന��� െകാ�ിന��  ��ത�  �േദശ�ളി�  വ�ാപി�ി��തി�ം ക�ഷക��്
��ത� സഹായ�� ന���തി��� പ�തി ആവി�രി�് നട�ാ�േമാ ?

കരി�� വിമാന�ാവള�ിെല അനി� സംഭവ��

*462.�ീ.വി.എം.ഉ�� മാ��
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരി��  വിമാന�ാവള�ിെല അനി� സംഭവ�െള�ട��്,  സം�ാന സ��ാരിെ�
ഭാഗ�നി�ം എെ�ാെ� ഇടെപട�ക� ഉ�ായി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സംഭവ�ി� കാരണമായ യഥാ�� ����  എെ�ാെ�യാെണ�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെന�ട��് സം�ാനെ� വിമാന�ാവള�ളി�, ഇ�രം �ിതിവിേശഷം
ആവ��ി�ാതിരി�ാ�ം, വിമാന�ാവള��െട �വ��ന�ം വികസന�ം �രടി�ി�ാ� നട��
സംഘടിത�മ�െള െച��േതാ�ി�ാ�ം എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത് എ�് െവളിെ���േമാ?

ആ�നിക കട� �ര�ാ സംവിധാന��

*463.�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, ���ര ര�ാകര�
,, വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം രീതിയി�� ആ�നിക കട�  �ര�ാ സംവിധാന��
ഏ�െ���ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) മ��ബ�ന േബാ�കളി� െവ�� �ാ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ����തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

��ത സംവിധാനം ഏ�െ�����െകാ�� �േയാജന�� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) െവ�� �ാ�ിംഗ് സംവിധാന�ിെ� �േത�കതക� െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) സം�ാന�് രജിേ�ഷ�� മ�� ബ�ന േബാ�കളിെല�ാം െവ�� �ാ�ിംഗ് സംവിധാനം
ഏ�െ����തിന് എ� സമയം േവ�ിവ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�മസമാധാന പരിപാലന ����

*464.േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
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,, വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �മസമാധാന പരിപാലനം തകരാറിലായിരി�� എ�ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�
കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) സാ�ഹ�ജീവിത�ി�  വിവിധ തര�ി�� മാഫിയക�  ��ി�െകാ�ിരി�� �രിത��
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  േമാഷണം,  പിടി�പറി,  കവ��,  �ീക�െ�തിരാ�� അതി�മ��
�ട�ിയവെയ�ാം വ��ി�വ��തായി അറിയാേമാ ; േ�ഡ് ബാ�് ത�ി�്, നിേ�പ ത�ി�്, വിസ
ത�ി�്,  റി��്െമ�് ത�ി�്,  വിദ�ാ��ി�േവശന ത�ി�്,  സാ��ിക ത�ി�ക�  �ട�ിയവ
വ�ാപകമായിരി�� എ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ജന���് െെസ�ര�ജീവിതം ഉറ�ാേ�� േപാലീസ് േസനയി�  �ിമിന�ക�  വ��ി��തായ
പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  േപാലീസ് േസനയിെല �ിമിന�കെള�ം അഴിമതി�ാെര�ം മാ�ി
നി��ാേമാ ;

(ഡി) ജന���് െെസ�ര�ജീവിതം ഉറ�ാ�ാ�ം മാഫിയകെള നിയ�ി�ാ�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

മ������െട സംര�ണ�ം മ�� സ�ദ് വ�വ��െട �ന��ീവന�ം

*465.�ീ.െക.അജിത്
,, പി.തിേലാ�മ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ������െട സംര�ണം ഉറ�ാ�ാ�ം മ�� സ�ദ് വ�വ�െയ �ന��ീവി�ി��തി�ം
ല��മി�് െസ���  മൈറ�  ഫിഷറീസ് റിസ��് ഇ��ിട��് ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാ��്
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക� എെ��ാമായി��െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) വ�കിട ഫിഷ് �ാ�കളിേല�ം വളം ഫാ�റികളിേല�ം മ�����െള �ട�ിെ�ാ�േപാ��
വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഇത് തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ ?

േസവനാവകാശം ഭരണമികവി�െട

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

(എ) െപാ�ജന���് സ��ാ�  േസവനം അടിയ�രമായി ലഭ�മാ��തിന് ഭരണരംഗ�് മാ�ം
വ���തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) േസവനാവകാശം നട�ാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ;

(സി) മ�ിമാ�െട�ം വ��് അ����മാ�െട�ം േന�ത��ി�  പരാതിക�  ലഭി��
ഓഫീ�ക��െ�െട സ��ശി�് പരിഹാരം കെ���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ  ;  എ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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ക�� നി��ാണ ശാല

*467.�ീ.സി.ദിവാകര�
,, പി.തിേലാ�മ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�� നി��ാണ ശാല �ാപി���മായി ബ�െ��് �റ�ഖ ഡയറ��െട പഠന
റിേ�ാ��് ഗവ�െമ�ിന് ലഭി�ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  ഈ റിേ�ാ��് ഗവ�െമ�ിന് ലഭി��്
എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ക�� നി��ാണ ശാല എവിെട �വ��ി�ണെമ�ാണ് പഠന റിേ�ാ��ി� നി�േ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ ;

(സി) േകരള�ി� ക�� നി��ാണ ശാല�ളള േക�ാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ, ഉെ��ി� എ�ാണ് ലഭി�ത്;
(ഡി) ക��  നി��ാണ ശാല �ാപി���മായി ബ�െ��് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ ?

സ�കാര��മിയി� ��ൈതക� വ�പിടി�ി��വ��് ധനസഹായം

*468.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര��മിയി�  ��ൈതക�  വ�പിടി�ി��വ��് ധനസഹായ�ി�� പ�തി
നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് പ�തിവഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) പ�തി അ�സരി�് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം?

േകസേന�ഷണ��

*469.�ീ.എസ്.ശർ�
,, േകാടിേയരി ബാല���
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ത��� കെ���തി�ം െതളിയി��തി�ം േപാലീസിന് വീ� സംഭവി��േ�ാ ; ഉെ��ി�
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ൈ�ം�ാ�് ഇ�െവ�ിേഗഷ� വ��ിെന �ന:സംഘടി�ി��തിന് േപാലീസ് േമധാവി ശിപാ�ശ
സമ��ി�ി�േ�ാ ; ആയതിേ�� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ ;
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(സി) �മാദമായ േക�ക�  വ��ി�� സാഹചര��ി�  ഡി�ി�് ൈ�ം�ാ�ിന് ��ത�  �മതല
ന�കിയി�േ�ാ ;

(ഡി) േലാ��  േപാലീസിെ� അേന�ഷണ�െള സംബ�ി�് ആേ�പ��  ഉ�ായി��തായി
അറിയാേമാ ;

(ഇ) പരാതിക� ഉയ�� വ�തിെ� േപരി� അ�രം േക�ക� ഡി�ി�് ൈ�ം�ാ�ിെന െകാ�്
അേന�ഷി�ിേ��ി വ�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

തീരേദശ�ര�ാ ��ക�ത� നടപടിക�

*470.�ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, എ�. ഷം��ീ�
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സംശയാ�ദ സാഹചര��ളി�  വിേദശ യാന��  സം�ാന സ��ാതി��ിയി�
�ത��െ��ക�ം ഒെര�െ� പിടിെ���ക�ം െച� സാഹചര��ി�  തീരേദശ �ര�ാ
കാര��ി� ��ത� ��ക�ത� നടപടിക� പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിനായി തീരേദശവാസിക�െട�ം മ��ബ�ന െതാഴിലാളിക�െട�ം സഹകരണ�ം
നിരീ�ണ�ം ജാ�ത�ം ഉപേയാഗെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(സി) എ�ി�  അവ�െട �ര��ായി,  വിവര��  യഥാസമയം ബ�െ�� അധി�ത��്
ൈകമാ��തി�� േബാധവ�കരണ�ം ഉപകരണ��ം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

ആ�നിക തിേയ�� സ��യ��

*471.�ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, �ഡി �യിസ്
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�നിക തിേയ��  സ��യ��  നി��ി��തിന് െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.  പ�തി
�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല����ം സവിേശഷതക�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആ�െടെയ�ാം പ�ാളി��ിലാണ് ഇതിെ� ���ിക� െച�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

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

�ര�ിത �ീയാ�ാ പ�തി

*472.�ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : 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. ബ�് േ�ഷ�കളി� �ര�ിത �ീയാ�ാ പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത് ;
(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��് ?

�ീ�ര�ാ പ�തി

*473.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ�ര�ാ പ�തി നട�ാ���െകാ�് വനിതക���ാ�� േന��� എെ�ാെ�യാണ് ; ഈ
പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന�ാേമാ:

(ബി) ഇതിേല�ായി �േത�ക േപാലീസ് െസൽ �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  ��ത െസൽ �പീകരി�് ഈ പ�തി മിക� രീതിയി�  നട�ാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

അ�വിശ�ാസ�� �ല�� �ഷണം തടയാൻ നിയമനി��ാണം

*474.േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.��ഷ� കട��ി
,, സാ� േപാ�
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അ�വിശ�ാസ�െള �തെല���� �ല��ാ�� �ഷണം വ��ി�് വ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇത് നിയ�ി��തിന് നിയമനി��ാണം നടേ��തിെ� അനിവാര�ത മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(സി) നിയമനി��ാണ�ിനാ�� കരട് ബി�് പരിഗണനയി�േ�ാ  ;  അടിയ�ിരമായി നിയമനി��ാണം
നട�ാ�ം �ഷണം അവസാനി�ി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

വ�ാജമദ� -�ിരി�് കട�്

*475.�ീമതി.െക.െക.ലതിക
�ീ.പി.െക.��ദാസ�
,, വി.െച�ാമരാ��
,, െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അയ�  സം�ാന�ളി�  നി�� വ�ാജമദ��ിെ��ം �ിരി�ിെ��ം കട�്
വ�ാപകമായിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ�ാജമദ��ിെ� ആവശ��ാ� സം�ാന�് വ��ി�തിന് കാരണെമെ��റിയാേമാ;

(സി)
(ഡി)
(ഇ)
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അപകട�ി�െ��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക�

*476.�ീ.എസ്.രാേജ��
,, എം. ഹംസ
,, രാ� എ�ഹാം
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട അ��  സം�ാന ബ�ക�  ഉ�െ�െട പതിവായി
അപകട�ി�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അപകട��െട �ഖ� കാരണം എ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) �തിയ ബ�ക� ഉ�െ�െട അപകട�ി�െ���� �ല��ാ�� ബാധ�ത വ��ി� വ��േ�ാ;

(ഡി) അ��  സം�ാന ദീ�ഘ�ര ബ�ക�  ഓടി��തിന് ര�വീതം ൈ�വ�മാെര
നിേയാഗി�ാ�േ�ശി��േ�ാ?

ഫയ� ആ�് റ�� വിഭാഗ�ിെല ��� വിദ� സംഘം

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

(എ) സം�ാന ഫയ�  ആ�് റ�� വിഭാഗ�ില  ���  വിദ� സംഘ�ിന് �േത�ക പരിശീലനം
ന�കിയി�േ�ാ ; വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) സം�ാന�ി� വിവിധഭാഗ�ളി�  എ���ി�  േസവനം ലഭ�മാ�ാ�� വിധ�ിലാേണാ
സം�ാന ഫയ� ആ�് റ�� വിഭാഗ�ിെല ��� വിദ��െട സംഘെ� വിന�സി�ി��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ:

(സി) ��ത വിഭാഗ�ിന് �േത�ക ഇ�ഷ�റ�സ് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ
(ഡി) ��ത വിഭാഗ�ിന് േനവി�െട ���  വിദ���് ന��� വിധ�ി�� െ�യിനിം�ം

സൗകര���ം ലഭ�മാ�േമാ?

േപാലീസ് സ��കലാശാല

*478.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ിസഭ�െട പരിഗണന� വ� േപാലീസ് സ��കലാശാലാ നിയമം ധനവ��ിെ�
എതി��ിെന�ട��്അംഗീകരി�ാെത മാ�ിവ�ക��ാേയാ;

(ബി) േപാലീസ് സ��കലാശാലയി�  പഠി�ി�ാ�  നി�േ�ശി�െ�� വിഷയ��  ഏെതാെ�യാണ്  ;

നിലവി�� സ��കലാശാലകളി�  പഠി�ി��േതാ പഠി�ി�ാ��േതാ ആയ വിഷയ�ളാേണാ
അവെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) േപാലീസ് സ��കലാശാലാ നിയമ�ിെ� കരട് ത�ാറാ�ിയതാരാെണ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) സ��കലാശാല�് എവിെടയാണ് �ലം കെ��ിയി��ത് ; �തീ�ി�� െചലവ് എ�യാണ് ;
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വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഏെത�ാം േകാ�ക� നട�ാനാണ് പ�തി ;
(എഫ്) രാജ��് നിലവി� ഏെത�ാം സം�ാന�ളി� േപാലീസ് സ��കലാശാല��്?

േപാലീസ് േസനയിെല അനധിക ൃത ഇടെപട�ക�

*479.�ീ.െക.െക.ജയച��
,, എ.െക.ബാല�
,, െജയിംസ് മാത�
,, പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസനയി� ബാഹ��ം ഉ�ത�ളി� നി��ളള അനധിക ൃത ഇടെപട�ക�
�ലം നീതിനി��ഹണം ഉറ�ാ�ാ�  സാധി�ാെത വ�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

ഇേത�റി�് വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഉ�ത�ളി�  നി���ാ�� നിയമവി�� നി�േ�ശ��ം സ�����ം േപാലീസ് േസന�െട
മേനാവീര�ം തക���തായി അറിയാേമാ ;

(സി) ഇ� �ലം േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��  ലീവ് എ��് േപായി���ം േജാലിയി�  �ടരാ�
�യാസെ����മായ �ിതിവിേശഷം ഉ�ായി�േ�ാ ?

വാഹന���് ഫി�്ന�്സ��ിഫി��്

*480.�ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം
സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹന���് ഫി�്ന�് സ��ിഫി��് ന���തിന് ��മ��ം ശാ�ീയ�മായ രീതി
അവലംബി��തിന് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്;
(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി.ഡി.ശാരംഗധര�,
തി�വന��രം, െസ��റി.
13-07-2015

�േ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)].
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