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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�ി

ബജ�് നി�തി നി�േ�ശ��

*1. �ീ.സി.െക സദാശിവ�
,, സി.രവീ�നാഥ്
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ബജ�് നി�തി നി�േ�ശ��െട മറവി�  േകാഴ ഇടപാ�ക�  നട��താ��
ആേ�പ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ബജ�് നി�േ�ശ��, േകാഴ വാ�ാ�� മാ��മാ�ി മാ��താ��
ആേ�പ��  സം�ാന�ിെ� സാ��ികഭ�തെയ എ�േ�ാളം
��തരമായി ബാധി���മാെണ� കാര�ം പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് �ഖ�മ�ിേയാട് ആെര�ി�ം േനരി�് പരാതി പറ�ി�േ�ാ;

എ�ി� പരാതിയിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

(ഡി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� ധനമ�ിെയ ത� �ാന�നി�ം മാ�ി നി��ി
അേന�ഷണം നട�ാ�  ത�ാറാകാതി��ത് എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ?
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വിമാന�ാവള��െട അ�ാരാ� ഹ�് നിർ�യം

*2. �ീ.സി.േമായി� ��ി
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, സി.മ��ി
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിമാന�ാവള��െട അ�ാരാ� ഹ�് നി��യ�ി� സം�ാനെ� ഒ�
വിമാന�ാവളെ�േ�ാ�ം ഉ�െ���ാ� സാഹചര�ം ഏ�വിധ�ി�
പരിഹരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ാരാ� യാ��ാ�െട എ��ി�ം, വിേദശപണം രാജ��് െകാ�വ��
കാര��ി�ം ��പ�ിയി�� േകരള�ിെല വിമാന�ാവളെ�
ഉ�െ���ാതി��തിെ� കാരണ�െള�റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� േക�സ��ാ� സ�ീകരി� മാനദ��ി� ഏെത�ി�ം ന�െട
അവസരം ന�െ���ാ�  ഇടയാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആവശ�മായ
പരിഹാരനടപടിക� അടിയ�ിരമായി സ�ീകരി�േമാ?

േഡാ. മീനാ�മാരി ക�ീഷ� റിേ�ാർ�്

*3. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.പി.തിേലാ�മ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, ���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഡാ.  മീനാ�മാരി ക�ീഷ� റിേ�ാ��് നട�ാ�േ�ാ� െതാഴി�രഹിതരാ��
മ��െ�ാഴിലാളികെള�ം അ�ബ� െതാഴിലാളികെള�ം സംബ�ി�്
�ിതിവിവര കണെ���ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� വീതം വ�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിേദശയാന��െ�ാ�ം സം�� സംരംഭക��ം റിേ�ാ��ി�  അ�മതി
ന���േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം സം�� സംരംഭക��ാണ് അ�മതി
ഉ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െതാഴി�രഹിതരാ�� മ��-അ�ബ� െതാഴിലാളികെള
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�നരധിവസി�ി��തി�� പ�തികെള�റി�ാേലാചി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ
വിശദമാ�േമാ?

K.S.R.T.C െയ ലാഭ�ിലാ�ാ� നടപടി

*4. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, െക.�രളീധര�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.അ�ത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) K.S.R.T.C  െയ ലാഭ�ിലാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) K.S.R.T.C െയ ലാഭ�ിലാ�ാ� എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) K.S.R.T.C  �െട സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�ാ�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ിലാ�േ�ാ� എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ് നിലവി� വ��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി

*5. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
,, പി.സി. േജാ�ജ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി യാഥാ���മാ��തിന് തട�മായി
നി��� ഘടക�� ഏെത�ാമാണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) നിലവി� െട�ഡ� സമ��ി�ാ� േയാഗ�ത േനടിയ ക�നിക� ഏെത�ാമാണ്;
വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തി െപാ�േമഖലയി�  ആരംഭി��തി�� സാധ�ത
എ�േ�ാള�െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ ?
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ജനൈമ�ി േപാലീസ് പ�തി

*6. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനൈമ�ി േപാലീസ് പ�തി സംബ�ി� പരാതിക�  പരിഹരി�്
കാര��മമായി നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്
ആ��ണം െച�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി സംബ�ി�് പഠനം നട��തിന് �മതലെ���ിയി��ത്
ആെരയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പഠന റിേ�ാ��് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  ��ത റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശകളി�േമ�  സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��
�ടർനടപടി എെ��ാെമ� വിശദീകരി�േമാ?

േദശീയ െഗയിംസ് നട�ി�ിെല �മേ��കൾ

*7. �ീ.െക.രാ�
,, സി.ദിവാകര�
,, വി.ശശി
,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസ് നട�ി�ിൽ നട�തായി പറയെ��� അഴിമതി സംബ�ി�്,
സി.ബി.െഎ വിവരേശഖരണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെത�ാം ഇന�ളി�ളള
വിവരേശഖരണമാണ് നട�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േദശീയ െഗയിംസ് നട�ി�ി� �മേ�ട് നട�തായി കാണി�് ഇ�ലിജ�സ്
ബ�േറാ,  േക� ആഭ��ര മ�ാലയ�ിന് റിേ�ാ��് ന�കിയതായി വിവരം
ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത റിേ�ാ��ിെല കെ���ക� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് സം�ാന ഗവ�െമ�് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

4 of 17 Sunday 01 March 2015 03:19 PM



ഇ��നാഷണ� ഹ�കളായി പരിഗണി�� വിമാന�ാവള�ൾ

*8. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, എം.എ.േബബി
,, എസ്.ശർ�
,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഏെത�ി�ം വിമാന�ാവളം ഇ��നാഷണ�  ഹ�കളായി
പരിഗണി�� വിമാന�ാവള�ളി� ഉ�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇെ��ി�  കരട് പ�ികയി�  േകരള�ിെല വിമാന�ാവളം ഉ�െ���ാെത
േപായത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(സി) ഇത് സം�ാന�ിെ� വികസനെ��ം യാ�ാനിര�ിെന�ം �തി�ലമായി
ബാധി�െമ� കാര�ം അറിയാേമാ ;

(ഡി) വിമാന യാ��ാർ അമിത യാ�ാനിര�് ന�േക�ിവ�െമ� കാര�ം
പരിഗണി�ി�േ�ാ ; ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) േക� േവ�ാമയാന മ�ാലയ�ിെ� കരട് നയ�ിേ�� സം�ാനം ന�കിയ
�തികരണം എ�ായി�� ; വിശദമാ�ാേമാ ?

സ��ാരിെ� മദ�നയം

*9. �ീ.െക.രാധാ���
,, േകാടിേയരി ബാല���
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

,, എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� മദ�നയം വികല�ം അ�ാേയാഗിക�മാെണ�് കെ��ിെ�ാ�്
��ീംേകാടതി സ��ാരിെന അതി��മായി വിമ�ശി�ിരി��ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;  അ�ീ�  ത�ിെ�ാ�� ��ീംേകാടതി വിധിന�ായം
സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ� ബാ�ക��് െെലസ�സ് ന�കണെമ� െെഹേ�ാടതി�െട ഇട�ാല
ഉ�രവിെനതിെര അ�ീ�  േപാകാ�  നിയേമാപേദശം ന�കിയതാരായി��;

അഡ�േ��് ജനറലി� നി�ം ലഭി� നിയേമാപേദശം എ�ായി��;  അ�ീ�
ന�കാ�� തീ�മാനം സ��ാരിെ� ഏത് തല�ിലാണ് എ��ി��ത്;
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(സി) അ�ീ�  ഹ�ജിയി�  ��ീംേകാടതിയി�  വാദം നട�ാ�  ഏത്
വ�ീലിെനയായി�� സ��ാ� �മതലെ���ിയി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ബാ�െെലസ�സ് കാര��ി�  േകരള�ി�  അ�തകരമായ കാര��ളാണ്
നട��ത് എ�് ��ീംേകാടതി നിരീ�ി�ാനിടയായ സാഹചര�ം
എെ�ാെ�യാെണ�് പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഇ) മദ� വ��ന�ിന് സഹായകരമായ ഒ� മദ�നയ�ിന് �പം ന��േമാ?

ആദിവാസി ഊ�ക�െട ഉ�മന�ി�� പ�തിക�

*10.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആദിവാസി ഊ�ക�െട ഉ�മന�ിന്  "ഊരി�ണ�വ്
കാടി�ണ�വ് പ�തി", �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് മിഷ� വഴി നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) പ�തികെള സംബ�ി�� �പേരഖ ത�ാറാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�േമാ?

ബാ� േകാഴേ�സ് അേന�ഷണം

*11.�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, െക.െക.ജയച��
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ� േകാഴേ�സ് അേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിജില�സ് നട�ിയ ക�ിക് െവരിഫിേ�ഷെ� അടി�ാന�ി�
സ�ീകരി�െ�� നടപടിക� െവളിെ���ാേമാ;
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(സി) േകാഴ ന�കിയതാ�ം ബാ�കാരി� നി�് പണം സ��പി�താ�ം ഇടപാ�ക�
നട�ിയതായ�െമ�ാം സംബ�ി�് ബ�െ��വരി�  നി�് ഇതിനകം
�റ�വ� െവളിെ����ക�  വിജില�സ് സംഘം േശഖരി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) �ാഥമിക വിവര��െട അടി�ാന�ി�  ആെരെയ�ാം �തിയാ�ി േകസ്
രജി��  െച�ി���ം �ട�  അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി ആെര�ാം
�തികളായി���ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) അേന�ഷണം ആ�െട േന�ത��ി�  ആെര�ാം അട�ിയ സംഘ�ിെ�
േന�ത��ിലാണ് ആരംഭി�െത�ം അേന�ഷണ �മതലയി�  നി�ം പി�ീട്
ഒഴിവാ�െ��വ� ആെരാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്)എെ��ാം ആവശ��െള ��നി��ി, ആ�െ��ാം ഏെത�ാം ഘ��ളിലായി
എ� േകാടി �പ േകാഴ ന�കിയതായി�ാണ് ഇതിനകം െവളിെ����ക�
ഉ�ായിരി��െത� വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�േകാഴ േകസേന�ഷണം

*12.�ീ.എം.ച��
,, ജി.�ധാകര�
,, സി.���
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േകാഴ േകസേന�ഷണം ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ്  ;  വിശദമാ�ാേമാ;

ആ�െട േന�ത��ി�  ആെര�ാം അട�ിയതാണ് അേന�ഷണസംഘം;
��വാളികളായി േരഖാ�ലം ആേരാപിതരായ ഏെത�ാം മ�ിമാ�
ത��ാന�ളി� ഇേ�ാ�ം �ട���്;

(ബി) ബാർ ഉടമകളി� നി�് പിരിെ���തായി പറയെ��� �ക എ�യാെണ�്
കെ��ക��ാേയാ;  ഇ�മായി ബ�െ��് �റ�വ��ം അ�ാ��മായ
േരഖകെള�ാം അേന�ഷണസംഘം ക�ഡിയിെല��ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിനകം ആെരെയ�ാം േചാദ�ം െച�ക��ായി;  അവേശഷി��വ� എ�;

ഏെത�ാം േക��� െറ�ഡ് നട�ി േരഖക� ൈകവശെ���ക��ായി;
(ഡി) ആ�െ��ാം എതിരായി�ാണ് ഇതിനകം േകസ് രജി��  െച�ിരി��ത്;

ഇതി�  എ� മ�ിമാ��്;  �ാഥമിക പരിേശാധനയി�  ആ�െ��ാെമതിെര,

എെ��ാം െതളി�ക� േശഖരി�െ��ി��;
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(ഇ) അേന�ഷണ�ിനിടയിൽ േകാഴ�ണം വാ�ിയവ�ം െകാ��വ�ം ത�ി�
ഒ�തീ���ാ�ിയതായ ആേ�പം അേന�ഷണ സംഘം
പരിേശാധി�ക��ാേയാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. േനരി�� �തിസ�ി

*13.�ീ.വി.എം.ഉ�� മാ��
,, പി.ഉൈബ��
,, സി.മ��ി
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  േനരി�� �തിസ�ി�് പരിഹാരമായി എെ�ാെ�
നി�േ�ശ�ളാണ് പരിഗണി�െ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��തര �തിസ�ി പരിഹരി�� കാര��ി�  അംഗീ�ത േ�ഡ്
�ണിയ�ക�െട ഭാഗ�നി�ം എെ�ാെ� വി�വീ�ാ നി�േ�ശ��  ഉ�ായി
എ� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��പരിഹാര�ി� �ഖ�മ�ി വിളി�േച�� േയാഗ�ി�  ഉ��ിരി�
�ാേയാഗിക നി�േ�ശ��െട നട�ാ�� സമയബ�ിതമായി നട��െ��്
ഉറ�വ��ാ� ഏ�െ���ിയി�ളള േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം എ�ാെണ�്
വിശദമാ�േമാ?

വന��െട ൈജവൈവവിധ� സംര�ണം

*14.�ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��െട ൈജവൈവവിധ�ം സംര�ി��തിന് എെ��ാം
ക��പരിപാടികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��ത്;

(ബി) ഏെത�ാം ഏജ�സി�െട സഹായേ�ാെടയാണ് ��ത ക�� പരിപാടിക�
നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഇതിനായി സ�ീകരി� �ാരംഭ നടപടിക� എെ��ാം. വിശദമാ�േമാ?
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ക�� വിമാന�ാവളനിർ�ാണം

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

(എ) ക�� വിമാന�ാവളം ആരംഭി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് പാരി�ിതിക അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ��തി�ളള െട��  നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക��  വിമാന�ാവളം എ�് �ത�  �വ��നം ആരംഭി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�വാ�  മിഷ�  676  �
എെ��ാം കാര��� ഉ�െ���ിയി��് എ�് വിശദമാ�േമാ?

ഭരണരംഗെ� അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�ം

*16.�ീ.എം.എ.േബബി
,, എ. �ദീ��മാ�
,, പി.�ീരാമ���
,, ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സിവി� സ��ീസി� അഴിമതി ആശ�ാജനകമാം വിധം വ��ി� വ��തായ
ആേ�പതിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഭരണതല�ിൽ നട��തായി പറയെ��� അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�ം,
സം�ാന�ിെ� വികസനെ� പിറേകാ�് വലി�െകാ�ിരി��തായി
അറിയാേമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി അറിേ�ാ അറിയാെതേയാ ചില അഴിമതി�ാെര
സംര�ി��െവ�് ��  ചീഫ് െസ��റി അഭി�ായെ��ി�ളളതായി
അറിയാേമാ;
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(ഡി) വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി�� മ�ിമാ�േട�ം ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��േട�ം,
ജീവന�ാ�േട�ം എ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന�േമാ;

(ഇ) േമൽ സാഹചര��ി�  ഭരണതല�ിലാെക ഒ�മാ�ം വ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇൗ രംഗ�് ����  എ�േ�ാളം സ�ീ��മാെണ�്
അറിയാേമാ; ഇൗ രംഗ�് അ�കരണീയമായ മാ�ക ��ി�ാ� ത�ാറാ�േമാ
?

മാഫിയ സംഘ��െട �വ��ന�� തടയാ� നടപടി

*17.�ീ.പി.ഉൈബ��
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ�്,  മണ�, പാറ,  റിയ� എേ��് മാഫിയ സജീവമാ��ത്
തടയാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത മാഫിയക�െട ഭാഗമായ ��ക�  നട�� ��ാ�ിരി�ം,
അെതെചാ�ി�ളള സംഘ�ന��ം സമാധാന ജീവിത�ിന് ഭംഗം
വ���കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; 2014 � ഇേതാട�ബ�ി�് േക�ക�
രജി�� െച�ി��തിെ� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) േപാലീസിെല ഒ� വിഭാഗം ഈ മാഫിയ സംഘ���് ഒ�ാശ െച��െ��
ആേരാപണ�െള�റി�് സമ� അേന�ഷണം നട�േമാ?

യാ�ാേബാ�ക�െട ഫി�്നസ്

*18.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) യാ�ാേബാ�ക�െട ഫി�്നസ് പരിേശാധി�ാ�േ�ാ ;

(ബി) േബാ� �ര����ാ�േന�ാ�  മാ�ം �ര�ാകാര���  ��മാ�ക�ം
പി�ീടത് ഉ�ാവാതിരി�ക�ം െച��ത് �ര�ാഭീഷണി�്
കാരണമാ��െവ� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(സി) പീരിേയാഡി�� പരിേശാധനക� ക�ശനമാ�േമാ ?
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�മസമാധാന രംഗ�് ൈകവരി� േന�ം

*19.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, പാേലാട് രവി
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് �മസമാധാന രംഗ�്, േകരളം േദശീയതല�ി�
ഉ�ത�ാന�് എ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ��ത േന�ം ൈകവരി�വാ�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� റിേ�ാ��ക�െട�ം സ�േ�ക�െട�ം വിശദാംശ��
എെ��ാമാണ്;

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

ബിയ�-ൈവ� പാ�ല� ൈലസ�സ്

*20.�ീ.െക.���ത് മാ��
,, സി.രവീ�നാഥ്
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി ബിയ�-ൈവ� പാ�ല� ൈലസ�സ് ന���ത് സംബ�ി� നിയമ
വ�വ�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��ിയി�� ബാ�  േഹാ��ക��് ��തായി ബിയ�-ൈവ�
പാ�ല�  ൈലസ�സ് ന�കിയത് നിലവി�� ഏെത�ി�ം വ�വ�ക�
ലംഘി�െകാ�ാേണാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം വ�വ�ക�  ലംഘി�െ��െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��തായി ബിയ�-ൈവ� പാ�ല� ആരംഭി��തിന് ��ായി തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��െട അ�മതി ആവശ�മാേണാ; ആവശ���പ�ം ��ത അ�മതി
ഇ�ാെത ഇേ�ാ�  എ� ബിയ�-ൈവ�  പാ�ല�ക��് അ�മതി
ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� ബിയ�-ൈവ�  പാ�ല�ക��് സ��ാ�  നിയമവ�വ�കളി�നി�ം

11 of 17 Sunday 01 March 2015 03:19 PM



�േത�ക ഇള�ക�  ന��ക��ായി��്;  തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന���� അധികാരം സ��ാ�  ഏെ���ത് ഏത്
നിയമനി��ാണ�ി�െടയാണ്;  തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� അ�മതി
ഇ�ാര��ി��ായി��േവാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ബാ� േകാഴേ�സ്

*21.�ീ.സി.���
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.എളമരം കരീം
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ� േകാഴേ�സി� ഉ�യി�െ�� അഴിമതി �റ�െകാ�വരാ� വിജില�സ്
വ��ിന് സാധി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) അേന�ഷണ ഏജ�സി ��ത� ��േയാെട�ം ജാ�തേയാെട�ം അേന�ഷണം
നട�ണെമ�ം വിശ�ാസ�ത നിലനി��ാ�  ഭയേമാ �ീതിേയാ �ടാെത
അേന�ഷി�ണെമ�ം േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട ഡിവിഷ�  െബ�്
നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പാലി�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ആേരാപണവിേധയരായവെര സംര�ി�� തര�ി��തായി പറയെ���
��ാവനക�, അേന�ഷണ ഏജ�സിെയ സ�ാധീനി��തായി അറിയാേമാ;

(ഡി) ��ത േകസി�  അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�െര സ����ിലാ��തായി
ഏെത�ാം ആേ�പ�� ഉയ��വ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) അേന�ഷണ ഏജ�സി�െട ��ാെക സത�ം പറയാതിരി�ാ�  ബാ�ടമക�െട
േമ�  ഭരണതല�ി��വ�െട സ���ം ഉ�ായതാ�� ആേ�പ�ൾ
��യി�െ��ി�േ�ാ ?

�ീ �ര��ായി നിയമ നിർ�ാണം

*22.�ീ.വ��ല കഹാ�
,, െക.അ�ത�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ീക�െട �ര��ായി നിയമനി��ാണം നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ എെ��ാം കാര��ളാണ് നിയമ�ി�  ഉ�െ���ാ�
ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ീക�െ�തിെര�� ���ത���  തട��തിന് എെ��ാം
ശി�ാനടപടികളാണ് ��ത നിയമ�ി� വ�വ� െച�ാ�േ�ശി��ത്;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി� നിയമനി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദാംശം
സഹിതം വ��മാ�േമാ?

േസവനാവകാശ നിയമം

*23.�ീ.�ഡി �യിസ്
,, ടി.എ�. �താപ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േസവനാവകാശ നിയമം നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് ��ത നിയമം നട�ാ�ിയി��ത്;
(സി) എ�ാ വ��കളി�ം ��ത നിയമം നട�ാ��തിന് സ�ീകരി�് വ��

നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത നിയമ�ിെ� നട�ാ�� സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�േമാ;

(ഇ) േസവന�� ഓ�ൈല� വഴി ലഭ�മാ��തി�ം,  ��ത� േമഖലക� ��ത
നിയമ�ിെ� പരിധിയി�  െകാ�വ��തി�ം എെ��ി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ ?

ലഹരി വി�� േകരളം െഎശ�ര� േകരളം' പ�തി

*24.�ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 'മിഷ� 676' � ഉ�െ���ി 'ലഹരി വി�� േകരളം െഎശ�ര�
േകരളം' പ�തി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;
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(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് മിഷ� വഴി നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) പ�തികെള സംബ�ി�ി�� �പേരഖ ത�ാറാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്, വിശദമാ�ാേമാ ?

പ�, അ��േകാവി�, െെവ�ാ� നദീ സംേയാജന പ�തി

*25.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, പി.സി. േജാ�ജ്
,, എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�, അ��േകാവി�, െെവ�ാ� നദീ സംേയാജന പ�തി േകരളെ� എ�കാരം
േദാഷകരമായി ബാധി�െമ�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ലഭ�മായ
വിവര�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ�ളള േക��ിെ� നീ�ം സംബ�ി�്
സം�ാന�ിെ� ആശ� േക�സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി സം�ാന�ിെ� �ടിെവളള പ�തികെള േദാഷകരമായി
ബാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പി .എസ്.സി.നിയമനം

*26.േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.ടി.വി.രാേജഷ്
�ീമതി.െക.െക.ലതിക
�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�കളി�  ഉ�െ��ി�ം വ��് േമധാവിക�  ഒഴി�ക�
റിേ�ാ�� െച�ാതിരി���െകാ�് നിയമന�ിനായി കാ�ിരി��വ�െട
�യാസ�� ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ:
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(ബി) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് ത�ാറാ��തി� ��തെ� ഒഴി�ക�
കണ�ാ��തി�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം ഉ�ാവാ�  ഇട�� ഒഴി�ക�
തി�െ����തി�ം സാധി�േമാെയ� വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി� എ�െകാ�് അ�കാര�� ഒഴി�ക� യഥാസമയം പി.എസ്.സി.െയ
അറിയി��ി�;  േനാ�ിഫിേ�ഷനി�  പറ� ഒഴി�ക�  റാ�് ലി�ിെ�
കാലാവധി കഴി�ി�ം റിേ�ാ�� െച�ാതി�� വ��് തലവ�ാ�െ�തിെര എ�
നടപടി സ�ീകരി� ;

(ഡി) �റംവാതി�  നിയമന��  നി�ബാധം നട��� െകാ�ാണ് ഒഴി�ക�
റിേ�ാ�� െച�ാ�ത് എ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) കാലാവധി ദീ�ഘി�ി� കാലയളവി�ം ഒ� നിയമനം േപാ�ം നട�ാെത റാ�്
ലി�് ലാ�ായിേ�ായത് ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ:

(എഫ്)ഇ�രം നടപടികൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ ��ി�േമാ ?

�മിന� േക�കളിെല ��ാേരാപിത�െട മാധ�മ വിചാരണ

*27.�ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മിന�  േക�കളിെല ��ാേരാപിതെര സംബ�ി�് അേന�ഷണഘ��ി�
നട�� മാധ�മ വിചാരണ�െ�തിെര മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ�റ നിരീ�ണം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ക�ീഷ� നി�േ�ശമ�സരി�്എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേദശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ� നട�വ�� മാധ�മ വിചാരണ,  മ�ഷ�ാവകാശ�ളിേ���
കട�ാ�മണെമ�തി�പരി അപരാധികെള ര�െ����തി�ം
നിരപരാധികെള ����തി�ം,  അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�െര പേരാ�മായി
സ�ാധീനി��തി�ം ഇടയാ��െ��തിനാ� ഇ�ാര��ി� ക�ശന നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഭരണ മികവിന് സം�ാന�ിന് അംഗീകാരം
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*28.�ീ.െക.�രളീധര�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, വി.പി.സജീ��
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഭരണ മികവിന് സം�ാന�ിന് േദശീയ തല�ി�ം അ�� േദശീയ തല�ി�ം
അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം രംഗ�ളിലാണ് അംഗീകാരം ലഭി�ി��ത്;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് കഴി� വ�ഷ�െള അേപ�ി�് ��ത� മികവ്
ൈകവരി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത മികവ് മ�് രംഗ�ളി�ം േന��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട കടബാധ�ത

*29.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, �ി.�. ��വിള
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏ��ം പിേ�ാ�ാവ�യി�  താമസി�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട
കടബാധ�ത എ�തി���തി�  കാലതാമസം േനരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി�വാ�  എെ�ാെ�
നടപടിക� ഉ�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട കടബാ��ത�് ഏ�െ���ിയി�� േമാറേ�ാറിയം
നീ�ി ന���തിന് നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മ��ബ�ന �റ�ഖ��െട വികസനം

*30.�ീ.എ.എ.അസീസ്
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം മ��ബ�ന �റ�ഖ�ളി� എെ�ാെ�
വികസന �വ��ന�ളാണ് നട�ിയത് ;

(ബി) വികസന �വ��ന���ായി േക��ി� നി�ം എെ�ാെ� സഹായ��
േനടിെയ��ാ� കഴി� എ�് വ��മാ�േമാ ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
01-03-2015

�േ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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