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പതി��ാം സേ�ളനം

2015 മാ��്  17, െചാ�

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�ി

ഭരണ സാ��ിക അധികാര��െട ല�കരണം

*151.�ീ.പാേലാട് രവി
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മിഷ�  676െ� ഭാഗമായി ഭരണ സാ��ിക അധികാര��െട
ല�കരണ�ിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേദശ�ല���ളാണ് പ�തി വഴി െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) സ��ാ�  േസവന��  േവഗ�ി�ം കാര��മമാ�ം ജന���് ലഭി�വാ�
എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ആ�െട േനത�ത��ിലാണ് പ�തി നട�ാ��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

�റിസം-െതാഴി� േമഖലയി� മദ�നയം ��ി� തിരി�ടിക�
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*152.�ീ.��ഷ� കട��ി
,, െക.െക.നാരായണ�
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം-െതാഴി� േമഖലയി� മദ�നയം ��ി� തിരി�ടിക� പഠി�ാ� വിദ�
സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  സമിതി�െട പരിഗണനാവിഷയ��
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �റിസം  -െതാഴി�  വ��് െസ��റിമാ�  ന�കിയ റിേ�ാ��ിെല ഏെത�ാം
�പാ�ശകൾ മ�ിസഭാേയാഗം പരിഗണി�െവ� വിശദമാ�ാേമാ;  വ��്
െസ��റിമാ�  �പാ�ശകൾ ത�ാറാ�ിയത് ഏെത�ാം പരിഗണനക�െട
അടി�ാന�ിലായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മദ�നയം �പീകരി��തി� ��് നിേയാഗി�െ��ി�� ക�ീഷെ� എെ��ാം
നിഗമന�� സ��ാ� ത�ികള�െവ� വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േസന�ം ജന��ം ത�ി�� അ�പാതം

*153.�ീ.�ഡി �യിസ്
,, വ��ല കഹാ�
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, േതറ�ി� രാമ��� : 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��പരിപാടികൾ വിശദമാ�േമാ;

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

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

സമ� െതാഴി� പ�തി

*154.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, സി.ദിവാകര�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
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�ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സമ� െതാഴി� പ�തി�മായി ബ�െ��് ഉപസമിതിക� ന�ിയ �പാ�ശക�
േ�ാഡീകരി�ളള �തിയ നി�േ�ശ��  ആ��ണ േബാ�ഡ് ഗവ�െമ�ിന്
സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  �പാ�ശക��് ഗവ�െമ�് അംഗീകാരം
ന�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ഗവ�െമ�് അംഗീകാരം ന�ിയ ആ��ണ േബാ�ഡിെ�
നി�േ�ശ�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� �ായം

*155.�ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
,, േജാസ് െത�യി�
,, സി.െക.നാ�
�ീമതി.ജമീല �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�  �ായം  60  ആ�ി ഉയ��ിെ�ാ�്
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�രവ് �റെ��വി��തിന് ��പ് �വജന സംഘടനക�മായി ഫല�ദമായ
ച��ക� നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) നിയമസഭാ വിഷയനി��യ സമിതി�െട അംഗീകാരേ�ാെടയ�ാെത ഉ�രവ്
�റെ��വി�വാ��ായ അസാധാരണ സാഹചര�ം എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഉ�രവി� എെ��ി�ം േഭദഗതി വ��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

ക�ഡിമരണം

*156.�ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

,, െജയിംസ് മാത�
,, ആ�. രാേജഷ്
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഡിമരണ�ം േപാലീസ് പീഡനം �ല�� മരണ�ം വ��ി� വ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ക�ഡിമരണ�ിന് ഉ�രവാദികൾ ക�ഡിയിൽ എ��വരാെണ�്
സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� പറ�ി��ത് അറിയാേമാ;

(സി) ക�ഡി മരണം സംഭവി�വ�െട ��ംബ�ിന് ന�പരിഹാരം ന�കാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േപാലീസ് അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി ക�ഡിയിലാ��യാ�െട സംര�ണ
ഉ�രവാദിത�ം ആ��ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

വിദ�ാ��ി പ�ാളി� വനവ��രണ പ�തിക�

*157.�ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, എ.പി.അ����ി
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ികെള ഉൾെ���ി വനവ��രണ പ�തിക�  നിലവി�േ�ാ;

ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിനായി വിദ�ാലയ�െള െതരെ����തിന് എെ�ാെ�
മാനദ��ളാണ് പാലി��ത്;

(സി) പ�തി�െട വിജയ�ിനായി സ�ീകരി�ി�� മാ����  ഏെതാെ�െയ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി�െട �േരാഗതിെയ�റി�ം ഇതിന് േക� സഹായം
ലഭി��േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ ?

എൈ�സ് വ��ിെ� ആ�നികവ��രണം

*158.�ീ.െക.അ�ത�
,, െക.�രളീധര�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് ഇ�മായി സഹകരി��െത�് അറിയി�േമാ;
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(ഡി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി എെ��ാം കാര���  െച�ി��്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം?

ജയി�കെള ഉ��ാദന-വ�മാന േക��ളാ�ാ� നടപടി

*159.�ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, പാേലാട് രവി
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) ഇത് �േഖന എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ല��ം ൈകവരി�ാനായി ജയി�കളി�  നട�� �വ��ന��

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) പ�തി�െട �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

എയ� േകരള

*160.�ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എയ� േകരള ആഭ��ര സ��ീസ് ആരംഭി��തി�� സാധ�താപഠന�ിെ�
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��തിനാ�� മാനദ���
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ആഭ��ര സ��ീസ് വി�ലെ����തിനായി എെ�ാെ� �തന
പ�തികളാണ് നട�ാ�വാൻ ഉേ�ശി��ത്;

(ഇ) �തിയ വിമാന�ാവള��െട നി��ാണം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം
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നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

േലാകാ��െയ ശ�ിെ���ൽ

*161.�ീ.വ��ല കഹാ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ� : 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;
(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?

പരി�ിതി ആഘാത നി��യ സമിതിക�

*162.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, സി.ദിവാകര�
,, െക.രാ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പരി�ിതി ആഘാത നി��യ അേതാറി�ി�ം വിദ� സമിതി�ം
നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഈ സമിതിക�  നിലവിലി�ാതായി�് എ�
കാലമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സമിതിക�െട �മതലക� എെ��ാമായി��െവ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) സമിതിക� നിലവിലി�ാതാകാ�� കാരണ�� വിശദമാ�േമാ?

�ഖ�ാപിത മദ� നയം
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*163.�ീ.സി.���
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക.���ത് മാ��
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  �ഖ�ാപിത മദ� നയ�ി�  നി�ം നടപടികളി�  നി�ം
പി�ാറിയതി�� സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

ലഹരി വ���െട ഉപേഭാഗം.

*164.േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.സാ� േപാ�
�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കളളവാ�ം വ�ാജചാരായ�ം വ�ാജമദ��ം വ�ാപകമായി�േ�ാ:

എ�ി�  ഈ �ിതിവിേശഷെ� ഏെത�ാം നിലയി�  േനരിടാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) നിയമാ��ത�ം അ�ാെത��ളള വിവിധ മദ���െട�ം ലഹരി വ���െട�ം
ഉപേഭാഗ�ി� സാരമായ എെ��ി�ം മാ�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) അംഗീ�ത േഷാ�ക�െട�ം ബാ�ക�െട�ം വി�ന മാ�ം അടി�ാനമാ�ി
മദ�പാനിക�െട യഥാ�� ഉപേഭാഗം തി�െ���� സാ��മാേണാ;

(ഡി) കളളവാ�ിെന�ം �ിരി�ിേന�ം െസ��്സ് മദ��േള�ം ആ�യി��
മദ�പാനിക�െട എ�ം സം�ാനെ��ം പതി�ട�് വ��ി�ിരി��താ�ളള
റിേ�ാ��കളിേല�് �� പതി�ി�ി�േ�ാ; ഇൗ വ�ഷം ഇതിനകം എ� വ�ാജമദ�
നി��ാണ �ണി�ക�  എെെ�സ് വ��് കെ��ിയി��്;  വ�ാജമദ�
നി��ാണം വ��ി�ി�ളള�ം,  സാ�ഹ�വി�� ശ�ിക�െട �ധാന
വ�മാനമാ��മായി മാറിയി�ളള�ം അറിയാേമാ?

ജനൈമ�ി എൈ�സ്

*165.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
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�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനൈമ�ി എൈ�സ് പ�തി �പീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����ം �വ��നരീതി�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) വ�ാജമദ�ം തട�വാ�ം മദ��ിെനതിെര േബാധവ�കരണം നട�വാ�ം
എെ�ാെ� �വർ�ന�ളാണ് ��ത പ�തിയിൽ
ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ആ�െട േന�ത��ിലാണ് ഇത് �ാവ��ികമാ�ാ�േ�ശി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;?

െചറിയ �����് വിേധയരായവെര നിരീ�ി�ാ� നിയമ സംവിധാനം

*166.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, പി.സി. േജാ�ജ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െചറിയ കാലയളവിേല�് ശി�ി�െ�ടാ�  സാധ�ത��വേര�ം
�വ��വാളികെള�ം തടവ് ശി��് വിേധയരാ�േ�ാ�  ജയിലി�  ഇവ�
െകാ�ം��വാളിക�മായി ഇടപഴകാ�� സാധ�ത എ�േ�ാള�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം െചറിയ �����് ശി�ി�െ��വ�ം �വ��വാളിക�ം
െകാ�ം��വാളികേളാട് ച�ാ��ിലാ��ത് തടയാ� എ� �മീകരണമാണ്
നിലവി� ഏ�െ���ിയി��ത്; ഇത് ഫല�ദമാേണാ;

(സി) െചറിയ �����് വിേധയരായവെര�ം മ�ം സ�ഹ�ി�  തെ�
നിരീ�ി��തി�� നിയമ സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ന��േമാ;

(ഡി) 1958-െല െ�ാേബഷ�  ഓഫ് ഒഫ�േഡ�് ആ�് കാര��മമാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

വനേമഖലയിെല ഭരണേസവന �വ��ന��

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

(എ) വനേമഖലയിെല ആദിവാസി വിഭാഗ��െട േ�മം ഉറ�ാ��തി�ം,  ��മ�
സിവി�  ഭരണേസവന �വ��ന��  നട��തി�ം ഏ�െ���ിയി��
സംവിധാന�� ശരിയായി �വ��ി��േ�ാ എ�്പരിേശാധി�ാ�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  കഴി� അ� വ�ഷ�ാലെ� പരിേശാധനയി�  കെ��ിയ
വിവര��െട വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� �വ��ന��  ഏേകാപി�ി��തിന് എ.ഡി.ജി.പി.
തല�ിെല ആെരെയ�ി�ം �മതലെ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇേതവെര
നട�ിയ ഏേകാപന �വ��ന��െട വിശദവിവരം ന�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�കളി� വിദ�ാ��ിക��് സൗജന� യാ�

*168.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, ടി.എ�. �താപ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : 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�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ 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�  ഭരണതല�ി�
എ��ി��്; വിശദമാ�ാേമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.ഇ. അേസാസിേയഷ� േന�ത��ി� നട� രാപക� സത�ാ�ഹ
സമരം

*169.�ീ.എളമരം കരീം
,, എം.ച��
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,, െക.രാധാ���
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.-െയ സംര�ി�ണെമ�് ആവശ�െ��
െക.എസ്.ആ�.ടി.ഇ.  അേസാസിേയഷ�  േന�ത��ി�  നട� രാപക�
സത�ാ�ഹ സമരം ഒ�തീ��ാ�ിയത് ഏെത�ാം വ�വ�ക�  അംഗീകരി�്
െകാ�ായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഒ�തീ��് വ�വ�ക�  നട�ാ�ിയി�േ�ാ  ;  ഒ�തീ��് വ�വ�കളിൽ
നട�ിലാ�ാ� അവേശഷി��വ എെ�ാെ�യാണ് ; വിശദമാ�ാേമാ ?

(സി)

കാ� തീ തട��തി�� നടപടിക�

*170.�ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� േവന�  പരിഗണി�് കാ�തീ ഉ�ാ��ത് തട��തി�ം അത് വഴി
വനനശീകരണം ഒഴിവാ��തി�ം എെ��ാം ��ക�ത�ക�  എ��ി��്
എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് തട��തിന് േവ� ആ�നിക ഉപകരണ��  വനപാലക��്
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായ� മലിനീകരണം നിയ�ി�വാ� ക��പ�തി

*171.�ീ.എ.പി.അ����ി
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(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 ഇ�വഴി െെകവരി�ാ�േ�ശി��െത�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ആെര�ാമാണ് ��ത പ�തി�മായി സഹകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;
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(ഡി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ?

ൈ�ം�ാ�ിെ� �വ��ന�� ആ�നികവ��രി�ാ� ക�� പ�തിക�

*172.�ീ.പി.എ.മാധവ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈ�ം �ാ�ിെ� �വ��ന�� ആ�നികവ��രി�ാ� എെ��ാം ക��
പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് പ�തിയി�
ഉ�െ���ാ�േ�ശി��ത്: വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ൈസബ�  ���ത���  ക�പിടി�വാ�ം െതളിയി�വാ��� കാര���
ആ�നികവ��രണ�ി� ഉ�െ���ാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

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

�ിമിന� �ാ�ിംഗ് ആ�് െന�് വ��് സി�ം

*173.�ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പ�തിയായ �ിമിന�  �ാ�ിംഗ് ആ�് െന�് വ��് സി�ം
സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സംവിധാന�ിെ� ല���ൾ എെ��ാം; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) പ�തി എ�െനയാണ് നട�ാ�വാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) രാജ�െ� എ�ാ േപാലീസ് േ�ഷ�കെള�ം ബ�െ�� മ�് ഓഫീ�കെള�ം
ക���� �ംഖല വഴി ബ�ി�ി��തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

മാരിെെടം േബാ�ഡ്
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*174.�ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, എ.പി.അ����ി
,, വി.പി.സജീ��
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാരിെെടം േബാ�ഡ് �ാപി�ാ�  എെ��ാം �മ��  നട�ിയി�െ��്
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത േബാ�ഡിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ��സ��് േവ� വിധ�ി�  �േയാജനെ���വാ�  എെ��ാം
കാര��ളാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

സം�ാനെ� േ�ഡിയ��െട സംര�ണ�ം കായിക താര��െട ഉ�മന�ം

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

(എ) സം�ാന�് നാഷണ�  െഗയിംസിനായി നി��ി� േ�ഡിയ��ം ഇതര
സൗകര���ം എ�കാരം നിലനി��ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� ഭാവി �തീ�കളായ കായിക താര�െള വള��ിെയ��ാ�
നിലവി�  ലഭ�മായി�� സൗകര���  എ�േ�ാളം �േയാജനകരമാണ്;
വ��മാ�േമാ;

(സി) ച�േശഖര�  നായ�  േ�ഡിയം േപാ�� സം�ാന�ിെ�
അഭിമാന�ംഭ�ളായ േ�ഡിയ��  െമഗാ േഷാക��ം �ദ�ശന���ം
വി�െകാ��് �ൗ�ി� േക�പാ�ക� വ��ാതിരി�ാ�� ക�ശന നി�േ�ശം
ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി
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*176.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, സി.മ��ി
,, െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി ൈവ��തി�  ��ീം േകാടതി �കടി�ി� ആശ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി ൈവകി�ി��തിന് മനഃ���മായ �മ�� ഏെത�ി�ം ഭാഗ� നി�ം
ഉ�ാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �റ�ഖ പ�തി�െട കാലതാമസം ഒഴിവാ��തി�� അടിയ�ിര
നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?

രാജ�ാ�ര വനവ��രണ പ�തി

*177.�ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.െക.അജിത്
,, ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ സഹായേ�ാെട നട�ാ�ി വ� രാജ�ാ�ര വനവ��രണ പ�തി
നി��ിവ�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ ��ത പ�തിയി�  എെ��ാം
�വർ�ന�ളാണ് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് അ�ാരാ� വനവ��രണ പ�തി നട�ാ�ാ�
തീ�മാനി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നി��ിവ�ാ�  തീ�മാനി�ത് എ�െകാ�ാെണ�്
വിശദമാ�േമാ ?

മ�� സ��ി പ�തി

*178.�ീ.അ�വ� സാദ�്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, െക.�രളീധര�
,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
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�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��ാം വിവിധ പരിപാടികളാണ്

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

എയ� േകരള സ��ീ�ക�

*179.�ീ.പി.തിേലാ�മ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, െക.രാ�
,, െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എയ�  േകരള സ��ീ�ക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആരംഭി�ാ�
കഴിയാതിരി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആഭ��ര സ��ീ�ക�  ആരംഭി��തിെ� സാ��താ പഠനം നട�ാ�
ആെരെയ�ി�ം �മതലെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ പഠന റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) എയ�  േകരള�െട രാജ�ാ�ര സ��ീ�ക�  നട�ാ�  കഴിയാതിരി��ത്
എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േഡാ. മീനാ�മാരി ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

*180.�ീ.എസ്.ശർ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഡാ.  മീനാ�മാരി ക�ീഷ�  റിേ�ാ��ിെല �പാ�ശക�  നട�ായാ�,
മ��െ�ാഴിലാളികൾ െതാഴിൽരഹിതരാ�� സാഹചര�െ� േനരിടാ�ം
പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികെള ��ത േമഖലയി�നി�ം അക��
നടപടികെള �തിേരാധി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
10-03-2015

�േ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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