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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�ി

�റ�ഖ�ളിെല മണെല��്

*1. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.സി.ദിവാകര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ഖ�� േക�ീകരി�് മണെല��് നട�ാ�േ�ാ; ഇ�രം മണ� വാര�
നട��തിന് സ�ീകരി�ി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��ത മണെല��മായി ബ�െ��് െട��  വിളി�ാ�േ�ാ;  എ�ി�
അവസാനമായി െട�� വിളി�െത�ാണ്;

(സി) ��ത രംഗ�് എ� െസാൈസ�ികെള ലി�് െച�ി��്;  ഇ�രം
െസാൈസ�ികെള ലി�ി�െ����തിന് സ�ീകരി�ി�� മാനദ���
എെ��ാമാണ്;  മാനദ���  പാലി�ാെത�� ലി�് േകാടതി
റ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �റ�ഖ�ളിെല മണെല��മായി ബ�െ��് വ�  അഴിമതിക�
നട��താ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇ�രം
അഴിമതിക� അവസാനി�ി��തിന് എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്
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വ��മാ�േമാ?

�ഡ��്സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

*2. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, വി.പി.സജീ��
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഡ��്സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

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

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

�ര�ാ മാനദ��� പാലി�ാെത നി��ി� െക�ിട��

*3. �ീ.പി.തിേലാ�മ�
,, വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, െക.രാ�
,, വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫയ�  ആ�റ് െറ�� സ��ീസസ് വ��്,  �ര�ാ മാനദ���
പാലി�ാ�തിെ� േപരി�  െക�ിട ഉടമക�െ�തിെര നടപടിക�
ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനകം എ� ഉടമക��് േനാ�ീസ്
ന�കിെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണ ച��ളി�  വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ മാനദ���
പാലി�ാെത നി��ി� ബ�നില മ�ിര��, �ാ�ക�, മാ�ക�, തിേയ��ക�
�ട�ിയവ കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ബ�നില മ�ിര��െട �ര��� നാഷണ�  ബി�ഡിംഗ് േകാഡ്
സം�ാന�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�ാെണ�്
െവളിെ���േമാ;
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(ഡി) �ര�ാ മാനദ���  പാലി�ാ�വ�െ�തിെര എ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

��ക�െട�ം േഹാ��ക�െട�ം ബാ� ൈലസ�സ്

*4. �ീ.െക.െക.നാരായണ�
,, പി.െക.��ദാസ�
േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�ലഭ�ത �റ��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാനെ� സ�കാര� ��ക��്
അ�വദി�ി�� ബാ�  ൈലസ��ക�  ഘ�ംഘ�മായി റ� െച�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) നിലവി� എ� ��ക��് ബാ� ൈലസ�സ് ന�ിയി��്;

(സി) �തിയ ൈഫവ് �ാ�  േഹാ��ക��് ൈലസ�സ് ന��� സംബ�ി�
നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �റിസം െഡ�ിേനഷ�കളിെല �തിയ േഹാ��ക��് ബാ� അ�വദി��ത്
സംബ�ി�് എെ��ി�ം നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ; സ��ാരി� ലഭി�
എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് പരിേശാധി�വ��ത്;

(ഇ) സ��ാ�  ൈലസ�സ് ന�ിയ േഹാ��ക��ം ��ക��ം മദ�വി�ന�്
പരിധി നി�യി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(എഫ്) മദ�നയ�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം മദ�ഉ�ാദന
ക�നിക� അട���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ� വ��മാ�േമാ ?

എ�േഡാസ�ഫാ� �രിതബാധിത��ാ�� പാേ�ജ്

*5. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി
,, എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത��ായി മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�
നി�േ�ശി� �കാര�� പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ി� ��ി� നിരാഹാര സമരം നട�� എ�േഡാസ�ഫാ�
�രിതബാധിതരായ  130  ��ിക�ം അവ�െട അ�മാ�ം ഉ�യി�ി��
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ആവശ��� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എ�േഡാസ�ഫാ�  �രിതബാധിത��് സ��ാ�  ന�കിയി��
വാ�ാന�� പാലി�് അടിയ�രമായി നിരാഹാര സമരം തീ���തിനാ��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയ െഗയിംസ്

*6. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന�് േദശീയ െഗയിംസ്
നട�ക��ാേയാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േ�ാ��സ് രംഗ�് എെ��ാം േന��ളാണ് ഇ��ലം ൈകവരി�ത്  ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) എെ��ാം അടി�ാന െസൗകര��ളാണ് േ�ാ��സ് രംഗ�് ഇത് �ലം
ഉ�ായെത�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന വിജില�സ് സംവിധാനം

*7. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, ജി.�ധാകര�
,, ��ഷ� കട��ി
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിജില�സ് സംവിധാനെ� സംബ�ി� േകരള
ൈഹേ�ാടതി�െട വിമ�ശനം ഗൗരവതരമായി കണ�ിെല��ി�േ�ാ;

(ബി) ��തരമായ ആേരാപണ�ളി�  ജാ�തേയാെട�� അേന�ഷണ��
ആവശ�മാെണ�് േകാടതി നി�േ�ശി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) മ�ിമാെര�റി�� അഴിമതി ആേരാപണ�ളിേ��  വിജില�സ്
അേന�ഷി�ാ�  ഒ�ം സംഭവി�ിെ�� േകാടതി�െട പരാമ�ശം
��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ഡി) അഴിമതിേക�കളി� സത�ം �റ� െകാ�വ��തി� വിജില�സ് വിജില�്
അെ��ം,  േകാഴ ഇടപാ�ക�  രഹസ�മായതിനാ�  ജാ�തേയാെട��
അേന�ഷണമാണാവശ�െമ�ം േകാടതി ��ി�ാ�ിയി��തായി അറിയാേമാ;

(ഇ) ഈ സാഹചര��ളി�  േകാഴ ഇടപാ�ക�  സംബ�ി� പരാതികളി�
ജാ�തേയാെട�ം സത�സ��മായ അേന�ഷണം ഉറ�ാ�ാ�  എെ��ാം
നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� എ� വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) വിജില�സ് അേന�ഷണം സമ��ം സത�സ��ം ആെണ�് ഉറ�ാ�ാ�
എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
െവളിെ���േമാ ?

മ��െതാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസം

*8. �ീ.െക. ദാസ�
,, എസ്.ശർ�
,, പി.�ീരാമ���
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട അടി�ാന സൗകര���ം ജീവിത നിലവാര�ം
പരിതാപകരമായ അവ�യിലാെണ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ിതിവിേശഷ�ി� നി�് മ��െ�ാഴിലാളികെള സംര�ി�വാൻ
�ഖ�ാപിത പ�തിക� നട�ാ�ാേമാ;

(സി) കഴി�  5  ബ �ജ�കളി�  �ഖ�ാപി� പ�തികളി�  നട�ാ�ാ�
സാധി�ി�ി�ാ�വ�ം ഭാഗികമായി മാ�ം നട�ാ�ിയ�മായ പ�തിക�
ഏെതാെ�യായി��;  അവെയ�ാം നട�ാ�ാനാവശ�മായ വിഹിതം
ത�ാ�ിെല ബജ�കളി� ഉ�െ�ാ�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ സ��മ�� േമഖലാ നയ പരി�രണം

*9. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, സി.േമായി� ��ി
,, െക.എം.ഷാജി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േദശീയ സ��മ�� േമഖലാനയം പരി�രി�ാ� േക�ം നടപടി സ�ീകരി��
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നയപരി�രണം �ലം നിലവിെല �ിതിവിേശഷ�ി�  എെ�ാെ�
വ�തിയാന�� വ��െമ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ��േമഖല�െട താ�ര����് ഹാനികരമാവാ� വിധം പരി�രണ
സാഹചര���  അ��ലമാ�ിെയ��ാ�  ഏെതാെ� നീ���
നട�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

നി�തി േചാ��

*10. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, പി.�ീരാമ���
,, െക.രാധാ���
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിന് നി�തിയിന�ി� വലിയ േതാതി�� വ�മാന ന�ം ഉ�ാ��
ഘടക��ം വീ�ക�ം എെ�ാെ�ായാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി�തി സമാഹരണ പരിപാടികളിെല, സി എ.ജി ��ി�ാണി� േപാരാ�ക�
എെ��ാമായി��;  തനത് നി�തി വ�മാന�ിെ��ം റവന�
വ�മാന�ിെ� വള��ാ നിര�് �റ�� �വണത�് കാരണം
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) നി�തി േചാ�� ഫല�ദമായി തട��തി�� എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഈ സ��ാരിെ� കാല�് വാണിജ�നി�തി,  ആ�.ടി.ഒ,

എൈ�സ് െച�് േപാ�കളി�  നി�് വിജില�സ് അധിക ൃത�
കണ�ി�െ�ടാ� പണം കെ��ക��ായി�േ�ാ  ;  െറ� �കളി�െട
ഏെത�ാം രീതിയി�� അഴിമതിക�ം െക�കാര��തക�ം
കെ��ക��ായി ;

(ഇ) ഈ നിലയി�  നട�ിയ െറ��ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ  ;

അഴിമതി�ാരായ ചില ഉേദ�ാഗ��ാ�  വീ�ം െച�് േപാ�കളി�
നിേയാഗി�െ��ത്,  നി�തിവ�മാന�ി�  �തിഫലി�ി��തായി
അറിയാേമാ?
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െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിൽ െകാറിയ�-കം-പാ�� സ��ീസ്

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

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിൽ െകാറിയ�-കം-പാ��  സ��ീസ്
ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� �ത� എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േസവന�ിനായി ഏെത�ാം തര�ി�� എ� ബ�ക�  വീതം
ഉപേയാഗി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േസവന�ിെ�റ നട�ി�് സ�കാര� ക�നിെയ ഏ�ി�ി�േ�ാ  ;

എ�ി�  ഏെത�ാം വ�വ�ക��് വിേധയമായി�ാണ് ഏ�ി�ി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി ആരംഭി�തി�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് ഉ�ായ
േന��� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ഉ��ടിക�  േഡാ�  െഡലിവറി നട�ാ�േ�ാ;  ഏ� വിധ�ിലാണ്
ഉ��ടിക��് ചാ��് നി�യി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ഉേദ�ാഗ���് പരിശീലനം

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

(എ) 2011  ന് േശഷം സം�ാന�് എ�ാലെ��ം �ടിയ നിയമനം
പി.എസ്.സി. വഴി നട�വാ� കഴി�തിെ� കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമി�െ��� സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ���് �ത�മായ
പരിശീലനം ന���തിന് എെ��ാം �തിയ നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?
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വിജില�സ് അേന�ഷണരീതിെയ �റി�് േകാടതിക� ഉയ��ിയ വിമ�ശന��

*13. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, ജി.�ധാകര�
,, എം. ഹംസ
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�സ് അേന�ഷണരീതിേയ�ം അതിെ� നടപടികെള�ം �റി�്
േകാടതിക�  ഉയ��ിയ വിമ�ശന��  ഉ�െ�ാ�ാ�ം വിജില�സിെന
ശരിയായ നിലയി�  നിയമാ��തം �വ��ി�ി�ാ�ം സ��ാ�
ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) േക�ക�  േത�മാ�് കളയാ�  വിജില�സിെന ഉപേയാഗി�് �മി�
എ��മായി ബ�െ�� േകാടതി അതിനിശിതമായി വിമ�ശി�ി��തായി
അറിയാേമാ;

(സി) "വിജില�സി� സത�സ�ധത�ം ആ�ാ��ത�ം ഇെ��ം ത�ി�ക�
കാ�ി േകാടതിെയ മ�നാ��െത�ം വിജില�സ് േകാടതിെയ വിജില�സ്
െകാ�നം ��കയാെണ�ം"  േകാടതി നിരീ�ി�ിരി��താ��
�ിതിവിേശഷ�ി�  സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�
െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ���  വിജില�സ് േകാടതിയി�  നി�ം ഇൗ നിലയി�� വിമ�ശന��
ഏ�വാ�ാനിടയാെയ�ിൽ  ,  അത് ഏത് േകസിെ�
പരിഗണനാേവളയിലായി��; വിശദമാ�േമാ ?

വർഗീയത�െ�തിെര നടപടി

*14. �ീമതി.െക.െക.ലതിക
�ീ.എളമരം കരീം
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�.എസ്.എസ്.  2015  നവംബ�  മാസ�ി�  ക�രി�  സം�ാനതല
ൈബഠക് സംഘടി�ി��ം ആ�.എസ്.എസ്.  തലവ�  േമാഹ�  ഭഗവത്
പെ���് സംസാരി��ം സം�ാന േപാലീസ് ഇ�ലിജ�സ് വിഭാഗ�ിെ�
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��യി�െ��ക��ാേയാ ;

(ബി) സം�ാനെ� �ധാന േ��പരിസര�ളി�  നി�് ൈ��വ-��ിം
ക�വ ട�ാെര ഒഴി�ി�ണം,  അഹി���െട ജനസംഖ�ാ വ��ന
ഇ�ാതാ�ാ�  ഹി� ര�ാ ജാ�ത സമിതി �പീകരണം എ�ി�െന
മതസൗഹാ��ം തക��ാ�ം,  ജാതി����ം വ�ഗീയത�ം
�പെ���വാ�ം ��ത േയാഗ�ി� തീ�മാനം എ��തായി�� വിവരം
ഇ�ലിജ�സ് റിേ�ാ�� െച�ി�േ�ാ ;

(സി) ഇ�ലിജ�സ്,  മാധ�മ റിേ�ാ��ക�െട അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�
നടപടിക� െവളിെ���ാേമാ ; ഇ�രം നടപടിക�െ�തിെര എ�് നടപടി
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ ?

ക�� അ�ാരാ� വിമാന�ാവളം

*15. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, എ.പി.അ����ി
,, സ�ി േജാസഫ്
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  അ�ാരാ� വിമാന�ാവളം പ�തി നട�ാ�ാ�  എെ��ാം
ക��പ�തിക� ആ��ണം െച�ി��്;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ�  എെ��ാം േക�സഹായമാണ് ലഭിേ��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ി�� െട�ഡ�  നടപടിക�ം �വ��ിക�ം ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� ആവശ��ൾ

*16. �ീ.എം.എ.േബബി
,, എ.െക.ബാല�
,, പി.ടി.എ. റഹീം
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം,  സം�ാനം േക�
സ��ാ�  ��ാെക സമ��ി� ��ഖമായ ആവശ���
എെ�ാെ�യായി��; ഇ�ാര��ളിെല േക� നിലപാട് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� ഏെത�ാം അ�വദി�ക��ായി��്;

(സി) േക� സ��ാ�  �ഖ�ാപിെ��ി�ം നാളി�വെര നട�ിലാ�ിയി�ി�ാ�വ
ഏെതാെ�യാണ്;

(ഡി) ഇേ�ാ�ം േക� സ��ാരിെ� പരിഗണനയിലിരി�� ആവശ���
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന�ിെ� ആവശ���  േനടിെയ��ാൻ കഴി�ി�േ�ാ  ;

സം�ാനേ�ാട് േക� സ��ാ� രാ�ീയമായി വിേവചനം കാണി��തായി
അഭി�ായം ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;?

മദ�നയം

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

(എ) ��ീംേകാടതി വിധിേയാെട സ��ാരിെ� മദ�നയ�ിന് അംഗീകാരം ലഭി�
സാഹചര��ി� �ട�നടപടിക� ആേലാചി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മദ��ിെനതിെര�� േബാധവ��രണ �വ��ന��
ഊ��ിതമാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മദ�ലഭ�ത �റ�െകാ�വരാ� ഫല�ദമായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അന� സം�ാന േലാ�റി

*18. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വ��ല കഹാ�
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് അന� സം�ാന േലാ�റിക�  നിേരാധി�ാ�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത് ;

(ബി) ��ത നടപടിയി�െട സം�ാന േലാ�റിയി�  നി�� വ�മാന�ി�
എ�മാ�ം വ��നവ് ഉ�ായി��് ;

(സി) അന� സം�ാന േലാ�റി ത�ി�് തടയാ�  എെ��ാം നടപടിക�
എ��ി��് ?

പി.എസ്.സി. -യി� ഏ�െ���ിയ പരി�ാര��

*19. �ീ.എ.പി.അ����ി
,, േതറ�ി� രാമ���
,, �ഡി �യിസ്
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് പി.എസ്.സി.  നിയമന�ിന് റി�ാ�ഡ്
േന��� െെകവരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ് ഇതിനായി പരീ�ാ സ�ദായ�ി�ം
നട�ി�ി�ം വ��ിയി��ത്;

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
െെകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

എസ്.എ�.ഡി.പി ൈമേ�ാൈഫനാ�സ് പ�തി ത�ി�്

*20. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.എ�.ഡി.പി�െട ൈമേ�ാൈഫനാ�സ് പ�തിയി�  ത�ി�്
നട�ിയി�െ��് വിജില�സ് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം �മേ��ക�ം ആെര�ാമാണ് ഇതിന് ഉ�രവാദികെള�മാണ്
കെ��ിയി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ത�ി�ക�  സംബ�ി�് ആ�െ��ാെമതിെരയാണ് അേന�ഷണം
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നട�ണെമ�് േകാടതി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��ത്;

(ഡി) എെ��ാം �ട�  നടപടികളാണ് ��ത േകസി�
ൈകെകാ�ാ�േ�ശി��ത് ?

അ�ാതവാഹന�� ത�ി അപകട�ി�െ���വ�

*21. �ീ.സി.മ��ി
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അ�ാതവാഹന��  ത�ി അപകട�ി�െ���വ�െട എ�ം
സം�ാന�് വ��ി� വ��താ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം സംഭവ�ളി�  അപകട�ി�െ��വ�േ�ാ ��ംബ�ിേനാ
ന�പരിഹാരം ലഭ�മാ�ാ�  എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്
നിലവി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിയമാ��ത ന�പരിഹാരം ലഭ�മാ�ാ�  നി�ിത സമയപരിധി ഇ�ാ�
സാഹചര��ി�, അപകട�ി�െ���വ�െട അടിയ�ര ചികി�,

�ന:രധിവാസം �ട�ിയവ�് �േത�ക ഫ�് സ��പി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�ധാനമ�ി�െട ആദ� േകരള സ��ശന�ി� ന�കിയ നിേവദനം

*22. �ീ.ജി.�ധാകര�
,, വി.െച�ാമരാ��
,, ബി.സത��
,, ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ധാനമ�ി�െട ആദ� േകരള സ��ശന േവളയി�  സം�ാന�ിെ�
എെത�ാം ആവശ���  സ��ാ�  ��യി�  െകാ�വരിക��ായി;
ഇതിനായി,�ടി�ാ� നട�ിയത് എവിെട വ�ായി��;

(ബി) ര� ദിവസം േകരള�ി��ായി�� �ധാനമ�ി�മായി �ടി�ാ��്
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മ�ിമാ��് എ� സമയം അ�വദി� കി�ി;  ആവശ���  എ�ാം
േബാധി�ി�ാ� സാ��മാേയാ;

(സി) �ടി�ാ�യി�  മ�ിമാ�  �േ�ാ�വ� എെ��ാം കാര��ളി�
�ധാനമ�ിയി� നി�ം ഉറ�് ലഭി�ി��്;

(ഡി) നിേവദന�ിെല ഏെത�ി�ം ആവശ��ിേ��  പി�ീട് തീ�മാനം
ലഭി�ക��ായി�േ�ാ;

(ഇ) �ധാനമ�ി�െട സം�ാനെ� സ��ശന�മായി ബ�െ��്
തനി��ായ അപമാന�ി�� �തിേഷധം �ടി�ാ�ാേവളയി�  �ഖ�മ�ി
േരഖാ�ലം അറിയി�ക��ാേയാ?

അഴിമതി

*23. �ീ.െക.െക.ജയച��
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അഴിമതി എ� മഹാവിപ�് സ��ാ�  സംവിധാന�െള
നി�ലമാ�ിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം േക�-സം�ാന സ��ാ�ക� വികസന�ിനായി െചലവഴി��
പണ�ിെ� �ണഫല��  ജന�ളി�  ���മാ�ം എ��ിെ��്
അറിയാേമാ;

(സി) വ�  �ക േകാഴ ന�കിയാ�  മാ�െമ �തിയ സംരംഭ��  �ട�ാ�
ആവശ�മായ അ�മതി ലഭി�ക�� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ
;എ�ി� സംരംഭക� പി�ിരി�ി��തായി മനസിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ �ിതിവിേശഷം ഏെത�ി�ം സംരംഭകെര സം�ാന�് നി�ം
അക�ിയി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) വിജില�സ് സംവിധാനം കാര��മമ�ാ�താണ് ഇതിെന�ാം
കാരണമായി��െത�റിയാേമാ; ഇ�ാര��ി� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?

ക�� വിമാന�ാവള പ�തി
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*24. േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
,, േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� വിമാന�ാവള പ�തി ഏ�ഘ�ംവെരയാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിമാന�ാവള�ി� ഏ�െ���ിയ സാേ�തിക സംവിധാന��െട
പരിേശാധന എ� നട�ാനാണ് നി�യി�ി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) നിലവി�� നി��ാണ �േരാഗതി�െട അടി�ാന�ി� പരീ�ണ പറ��
എ� നട�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക��  വിമാന�ാവള�ി�  രാജ�ാ�ര വിമാനസ��ീസ് എ� �ത�
ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ാണ് ക���ത്; വ��മാ�േമാ?

�ീ� കാ�സ് േസഫ് കാ�സ് പ�തി

*25. �ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  '�ീ�  കാ�സ് േസഫ് കാ�സ്  '  പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

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

(സി) പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��് ?

ബാ� േകാഴ സംബ�ി� വിജില�സ് േക�ക�

*26. �ീ.െക.രാധാ���
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ബാ�  േകാഴ േക�ക�  െെകകാര�ം െച��തി�  വിജില�സി��ായ
വീ�ക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) േകാഴ വാ�ിയവ�െ�തിെര േകെസ��ാ� പര�ാ�മായ െതളി�ക� ലഭി�ി�ം
അവെയാ�ം വിജില�സ് പരിഗണി�ാതി��ത് എ�െകാ�ായി��;

(സി) നിയമാ��ത�ം �ഖം േനാ�ാെത�ം നടപടി സ�ീകരി�ാതി��ത് �ലം
വിജില�സി� സ��ം വിശ�ാസ�ത ന�െ��ിരി���ം േകാടതികളി� നി�്
നിര�ര വിമ�ശനം ഏ�വാേ��ി വ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) വിജില�സ് സംവിധാനെ� അഴിമതിെ�തിരായ സംവിധാനമായി തെ�
�വ��ി�ി�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

വികസന-േ�മ �വ��ന��

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് നിരവധി വികസന �വ��ന��ം േ�മ
�വ��ന��ം �ാവ��ികമാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വികസന-േ�മ �വ��ന��  വി�ലമായി നട�ാ��തിന് ഇനി�ം
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�മസമാധാന രംഗ�് േകരളം ൈകവരി� േന�ം

*28. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, െക.അ�ത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് �മസമാധാന രംഗ�് േകരളം േദശീയ
തല�ി�  ഉ�ത �ാന�് എ�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ��ത േന�ം
ൈകവരി�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ഇത് സംബ�ി� റിേ�ാ��ക�േട�ം സ�േ�ക�േട�ം വിശാദാംശ��
എെ��ാമാണ്;

(സി) �മസമാധാന രംഗ�് ��ത�  േന���  ൈകവരി�വാ�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ ?

ഹരിത�ീ പ�തി

*29. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, ടി.എ�. �താപ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പരി�ിതി സംര�ണ�ിന് ഹരിത�ീ പ�തി
�പീകരി�ി�േ�ാ? വിശദമാ�േമാ;

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

(സി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം?

േമേ�ാ� വാഹന വ��ിെല എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗം

*30. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ി�  എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗം ശ�ിെ���ാ�
പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ� നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം?

േകരള നിയമസഭാ പി.ഡി.ശാരംഗധര�,
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െസ�േ�റിയ�് ,

തി�വന��രം, െസ��റി.

30-01-2016

�േ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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