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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�ി

മദ�നിേരാധനെ� �ടർ�� ക�ത� നടപടിക�

*1. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�ക� അട���ിയതിെ� മറവി� മ�് ലഹരി വ���െട വ�ാപനം
ഭയാനകമായിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �െ�ാരി��മി�ാ� വിധം വ�ാപകമായിരി�� ക�ാവിെ��ം
മ�� �പ�ി�� മ�് ലഹരി വ���െട�ം ത�തിയാ�� വി�ന
തടയാ� ത�ാറാ�േമാ;
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(സി) വ�ാജമദ� നി��ാണ�ം വി�ന�ം തടയാ�� സംവിധാന��
പര�ാ�മാേണാ; വ�ാജമദ�നി��ാണ�ിനായി അന�സം�ാന�ളി�
നി�് �ിരി�് ഒ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) മദ��� കാലേ��ാ�  മദ�മി�ാ� കാലം
വ�വിപ�ാകാതിരി�ാ�� ��ക�ത�  നടപടിക�  സ��ാ�
സ�ീകരി�േമാ?

മദ�നിേരാധനം

*2. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, െക.രാധാ���
,, ബി.സത��
,, സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മദ�നയ�ിെ�റ ഭാഗമാ�� നടപടിക�  ഇതിനകം അവേലാകനം
െച�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇൗ നയം വഴി സം�ാന�് സ��� മദ�നിേരാധനം എ�േ�ാളം
സാധ�മാണ് ;

(സി) സ��� മദ�നിേരാധനമാേണാ മദ�വ��നമാേണാ
�ാേയാഗികമായി�െ�ത�് സ��ാ�  വിദ�മായി പഠി�ി�േ�ാ  ;

എ�ി� അത് സംബ�മായി വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ബാ�ക�  അട���ിയത് െകാ�് എ�ാതരം മദ��ിെ��ം ലഭ�ത
�റ�ി�േ�ാ  ;  ആവശ��ാെ���ാം മദ�ം ലഭി�ാ�� വ�ാജ
സംവിധാന��  സം�ാനെ��ം �റ�് കിട��തായ
ആേ�പം �� യിൽെപ�ി�േ�ാ

(ഇ) മദ� ഉ�ാദന േക���  ഏെത�ി�ം അട���ിെ�ാ�് മദ�ലഭ�ത
�റ�ാ�  ഉേ�ശ�േ�ാ  ;  മദ� ഉ�ാദനം നിയ�ി�ാ�  സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് ;
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വ��ീയ സംഘടനക�െട �വ��നം

*3. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക.��ിരാമ� (��രി��)
�ീമതി.െക.െക.ലതിക
�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�  വ��ീയ സംഘടനക�
അസ�ാ��ം ��ി�ാ� �മി�വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ��ീയ േചരിതിരിവ് ഉ�ാ��തിന് േബാധ���മായ
�വ��ന�ളി�  ഏ�െ��ിരി��വ�െ�തിെര നിയമ നടപടിക�
സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) വ��ീയ സംഘടനകേളാട് േപാലീസ് വിേധയത�ം കാണി�വ���ം
അവ�െട �ര�ത���  തടയാ�  ത�ാറാകാതിരി���ം വ�
�ര��ിനിടയാ�െമ� ആേ�പം ��ി�േമാ;

(ഡി) വ��ീയ സംഘടനക�െട �വ��ന�ൾ നിരീ�ി��േ�ാ;

സ��ാ�  സംവിധാന��  ഇവ��് സഹായ��
ന�കിവ��താ�� ആേ�പ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ?

ജ�ിസ് ശിവരാജ� ക�ീഷ�

*4. േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
,, ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസ്,  േപ�ണ�  �ാഫ്,  ��  ആഭ��ര മ�ി,
��േക� മ�ി എ�ിവ�െ�തിെര ഉയ��ി�� ആേരാപണ�� �ടി
അേന�ഷണ വിഷയ��െട പരിധിയി�  ഉ�െ���ി,  ജ�ിസ്
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ശിവരാജ�  ക�ീഷ�  ഉ�രവ് �റെ��വി�ിരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആേരാപണവിേധയ�  ത�അധികാര�ാന�ളി�  �ട��ത്
െതളി�ക� നശി�ി�െ�ടാ� ഇതിടയാ�െമ� കാര�ം വിജില�സ്
വ��ിെ� ��യിൽെപ�ി�േ�ാ ;

(സി) �ഡീഷ�� അന�ഷണം നട�� ക�ീഷ�, അേന�ഷണ വിഷയ��
����തിനായി കെ��ിയ വ�തക�  ആേരാപണ
വിേധയരായി��വ�  ഔേദ�ാഗിക �ാന��  ��പേയാഗം
െച�െവ�് �ഥമ���ാ ശരിെവ��േ�ാ;

(ഡി) സ��ാ�  ന�കിയ േടംസ് ഓഫ് റഫറ�സി�  �ഖ�മ�ി�ം
�ഖ�മ�ി�െട ഓഫീ�ം ഏെത�ി�ം മ�ിമാ�ം ഓഫീ�ക�ം
ഉ�െ���ിയി��ായി��േവാ; ഇവ�ടി ��തായി ഉ�െ����ത്
ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം സാഹചര�ം എ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ?

ബാ� േകാഴ ഇടപാട്

*5. �ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, ജി.�ധാകര�
,, െക.െക.ജയച��
,, പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�  േകാഴ ഇടപാട് അേന�ഷി�ാ�  േപാലീസ് ഉ�തതല�ി�
�േത�ക അേന�ഷണ സംഘം �പീകരി�ണെമ� ആവശ�ം സ��ാ�
പരിഗണി�ി�േ�ാ  ;  ധനകാര� മ�ി െക.എം.  മാണി�് ബാ�ടമക�
ഒ� േകാടി �പ ന�കിയതാ�� ബാ� അേസാസിേയഷ� വ��ിംഗ്
�സിഡ�് ബി� രേമശിെ� െവളിെ���ലിെന �ട��് സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് ; ആേരാപണ വിേധയനായ മ�ിയി�
നി�് അേന�ഷണസംഘം െമാഴി എ��ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ബാ�  േകാഴ ഇടപാടി�  ആേരാപണ വിേധയരായി�� മ��വ�
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ആെരാെ�യാണ്  ;  ആേരാപണ�ിെ� ഉ�ട��ി�  �ു��ത�ം
അട�ിയി��തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ  ;  നയപരമായ തീ�മാനം
െെകെ�ാേ�� ���ി� വ��് മ�ി�ം �ഖ�മ�ി�ം അറിയാെത
ഇ�രെമാ� ഇടപാട് നട�കയിെ�� ആേ�പെ��റി�്
സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) അട���ിയ ഓേരാ ബാറിെ��ം ഉടമകളിൽ നി�ം മ�ിമാ�
ഉ�െ�െട��വ��് ന�കാ� പിരിെ���തായി ആേരാപി�െ��
�ക എ�തയാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ ;

(ഡി) അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��ാ�  അേന�ഷണം േനരി��വ�െട ഭരണ
നി��ഹണ�ി�  കീഴി��വരായതിനാ�, ഉ�തതല�ി��
�േത�ക അേന�ഷണ സംഘെ� നിേയാഗി�ാ�ം,  അവ�െട
അേന�ഷണം ശരിയായ ദിശയി�  ഉറ�ാ�ാ�ം സ��ാ�
ത�ാറാ�ുേമാ ?

ഇെ�ാേവഷ� കൗ�സിലിെ� ഘടന�ം �വർ�ന�ം

*6. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ ം�ാന� ് �പീകരി� ഇെ�ാേവഷ�  കൗ�സിലിെ� ഘടന
വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2013  -� �പീ�തമായ കൗ�സി� ഇേതവെര എ�ത േയാഗ��
േച��ി��് എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) േക� ഇെ�ാേവഷ�  കൗ�സിലിെ� ഘടന�മായി സം�ാന
ഇെ�ാേവഷ�  കൗ�സിലിന ് സാമ��േ�ാ എ�ം സം�ാന
കൗ�സി�  ഇതഃപര��ം ഏെതാെ� വിഷയ��  പരിഗണി�്
തീ�മാന�ിെല�ിയി��് എ�ത് സംബ�ി��� വിശദവിവരം
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ന�ാേമാ?

നീര ഉ�ാദന�ി�ം വിതരണ�ി�ം അ�മതി

*7. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, പാേലാട് രവി
,, �ി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീര ഉ�ാദി�ി��തി�ം വിതരണം നട��തി�ം എൈ�സ് വ��്
അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി� ഏെത�ാം �ാപന���ാണ്
അ�മതി ന�കിയി��ത് ;

(ബി) നീര�െട ഉ�ാദന�ി�ം വിതരണ�ി�ം േവ�ി ബ�െ��
നിയമ�ളി�  മാ�ം വ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
എ��ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) നീര�െട ഉ�ാദന�ം വിതരണ�ം നിരീ�ി�ാ�ം നിയ�ി�ാ�ം
ഭരണതല�ി�  സംവിധാനം ഒ��ാ�േ�ശി��േ�ാ  ;

വിശദാംശ�� നൽ�േമാ ?

വാഹനാപകട�െള�റി�ളള ഇട�ാല റിേ�ാർ�് 

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

(എ) സം�ാന�് വാഹനാപകട�െള�റി�് പഠി�ാ�  നിേയാഗി�
ജ�ിസ് ച�േശഖരദാസ് ക�ീഷെ� ഇട�ാല റിേ�ാ��്
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ഗവ�െമ�ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ റിേ�ാ��ിെല �ധാന കെ���ക�ം ശിപാ�ശക�ം
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�  നട�ാ��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� െവളിെ���േമാ;

��െ�രിയാ� അണെ��ിെല ജലനിര�്

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

(എ) ��െ�രിയാ�  അണെ��ിെല ജലനിര�് വ��ി����ലം
ജന����ായി�� ആശ�ക�  �രീകരി��തിന് സർ�ാർ
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് േക�-തമി�ാട് സ��ാ�ക�മായി
സർ�ാർ എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ് നട�ിയി��െത�
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ീംേകാടതി�െട മാ��നി�േ�ശ��� വി��മായ നിലപാ�ക�
തമിഴ് നാട് സ��ാരിെ� ഭാഗ� നി�് ഉ�ായി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�േമാ?

മാേവായി�് ഭീഷണി േനരിടാ� ക��പ�തി

*10.�ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
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വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാേവായി�് ഭീഷണി േനരിടാ�  എെ��ാം
ക��പ�തികളാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി �േത�ക േപാലീസ് േസന �പീകരി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ഇ�ാര��ി� എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഭീഷണിെയ േനരിടാ�  ജാ�താ സമിതിക�െട �വ��നം
കാര��മമാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
എെ��ാം?

േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി

*11.�ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, എം.ഉ��
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് കം�യി�് അേതാറി�ി�െട �വ��നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അ� സംബ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) അേതാറി�ി�െട �വ��നം കാര��മമെ��ം,  േപാലീസിെ�
�വ��ന�ിന് ഉേ�ശി� �ണപരമായ സംഭാവന ന�കാ�
പര�ാ�മെ���ളള റിേ�ാ��ക� ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�  നിയമവ�വ�യി�  മാ�ം വ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ?

വിഴി�ം രാജ�ാ�ര �റ�ഖ പ�തി
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*12.�ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം രാജ�ാ�ര �റ�ഖ പ�തി യാഥാ���മാ�വാൻ സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

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

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

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

(ഡി) പ�തിയ�സരി�� നി��ാണ �വ��ന��  എേ�ാൾ
�ട�ാനാണ് ല��മി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ�  മിഷ�  676  ൽ
എെ��ാം കാര��� ഉ�െ���ിയി��്?

മ�വാദ��ം ആഭിചാരക����ം നി��ഹി��വ�െ�തിെര നടപടി

*13.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, എം.എ.േബബി
,, രാ� എ�ഹാം
,, വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�വിശ�ാസ��ം അനാചാര��ം �ലം സം�ാന�്
െപാ�ജീവിതം ശിഥിലീകരി�െ��െകാ�ിരി��തായ കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ�വാദ�ിനിെട പ�നംതി�യി�  ഒ� േകാേളജ് വിദ�ാ��ിനി
മരി�ാനിടയായ സാഹചര��ി�  സം�ാനം ഈ നിലയിേല�്
അധ:പതി�ാനിടയായ സാഹചര���  പരിേശാധി�ക��ാേയാ
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;എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാ�ത വിശ�ാസ��ം ആഭിചാരക����ം �ചരി�ി�ക�ം,
നി��ഹി�ക�ം െച��വെര നിയ�ി�ാ�ം അ�ര�ാ�െ�തിെര
ശി�ാനടപടി ൈകെ�ാ�ാ�ം ത�ാറാ�േമാ?

ബാ� േകാഴ ആേരാപണം

*14.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി��)
,, എസ്.ശർ�
,, െക.���ത് മാ��
,, ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര� വ��മ�ി െക.എം.  മാണിെ�തിെര ബാ�  വിഷയ�ി�
േകാഴ ആേരാപണം ഉയ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി ബ�െ��് പരാതിക�  ന�കിയി��ത്;
അവ�െട േപ�വിവര��  െവളിെ���ാേമാ;  ആേ�പ��
ഉ�യി�വ�  ഉട�  സ������ിരയായതാ�� റിേ�ാ��ക�
സ��ാ� പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� �പ േകാഴ ആവശ�െ��താ�ം എ� �പ െകാ��തായി�മാണ്
ആേ�പം ഉയ��ി��ത്;  ഇ�മായി ബ�െ��് എ�്
അേന�ഷണമാണ് നട��ത്;

(സി) ��ത അേന�ഷണെ��ട��് എെ��ാം നടപടികളാണ്
ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(ഡി) ബാ�  വിഷയ�ി�  മ�ി മാണി�േടത�ാെത മേ�െത�ി�ം
മ�ിമാ�െട�ം �ഖ�മ�ി�െട�ം േപരി� ആേ�പം ഉയ��ി�േ�ാ;

ആേ�പ�� ഉ�യി�െകാ�� ഹ�ജിക�െട�ം റിേ�ാ��ക�െട�ം
െവളി��ി�  സ��ാ�  സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�
െവളിെ���ാേമാ?
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മദ�നയം

*15.�ീ.പി.െക.��ദാസ�
,, െക. ദാസ�
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ത�ാ�ിേല�� മദ�നയം �പീകരി�ത്,  സ��ാ�  തെ�
നിേയാഗി�ി�� ഏകാംഗ ക�ീഷെ��ം ടാ�സ് ക�ീഷണ�െട�ം
�പാ�ശക� പരിഗണി�െകാ�ാേണാ;  എ�ി� ഇവ�െട ഏെത�ാം
�പാ�ശക�  അംഗീകരി�;  ത�ിയവ ഏവ;  വിശദമാ�ാേമാ;

സ��ാ�  നയമ�സരി�് �വ��ി�ാ�� ബാ�ക�  ഏെത�ാം
ഗണ�ി�െ��വയാണ്;  അ�വഴി എ�ാതരം മദ���ം
വി�ാ�േ�ശ�േ�ാ;

(ബി) ൈഹേ�ാടതി റ� െച� മദ�നയ�ിെല വ�വ�ക�
�ന�ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ��തായി നിലവി�  വ�� ൈഫവ് �ാ�, േഫാ�  �ാ�
േഹാ��ക��് ബാ�  ൈലസ�സ് ന�കാ�  നിയമം വ�വ�
െച��േ�ാ;  നിലപാട് വിശദമാ�ാേമാ;  ഈ ഗണ�ി�െ�� എ�
അേപ�ക� പരിഗണനയി��്;

(ഡി) സ��� മദ�നിേരാധനം അ�ാേയാഗികമാെണ� കാര�ം ഇതിനകം
തെ� േബാ��മായി�േ�ാ?

ജനസൗ�ദ േപാലീസ്

*16.�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.ജി.�ധാകര�
,, പി.�ീരാമ���
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,, സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജന��െട സംര�കരാക� േപാലീസ് േസന ജനമ��ക�ം
പീഢക�മായി മാറിെ�ാ�ിരി�� എ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജന�െള മർ�ി�ാ�ം ക�േ��കളി�  ���ാ�ം അവ
കാശ��വരാണ് ത�െള� േപാലീസ് േസനയി��വ�െടതായി
ആേ�പി�െ�� മേനാഭാവം അവസാനി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) സമര�ിേല�െ��� െപാ��വർ�ക�െട േനർ�് നട��തായി
ആേ�പി�� മ��ന�റകൾ അവസാനി�ി�ാേമാ;  ഇതിൽ
��തരമായി പ��്ഏൽ� �വ�െട േപ�വിവര��
േശഖരി�ാ�േ�ാ;

(ഡി) ജന�േളാട് മാന�മായി സംസാരി��തി�ം െപ�മാ��തി�ം
േപാലീസി� പരിശീലനം ന�ാ�ം േപാലീസ് േസനെയ
ജനസൗ�ദേസനയാ�ി മാ�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

നി�തി ഏകീകരണം

*17.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  നി�� വാഹന���് ക��ാടകയി�  അധിക
നി�തി പിരി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ിൽ
ഇത് പരിഹരി��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വാഹന��  രജിേ�ഷ�  നട��തിനായി േകരള�ി�  നി�ം
അന�സം�ാന�ളിേല�് െകാ�േപാ��ത് തട�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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സം�ാന െസ�േ�റിയ�ിെ�റ �വ��നം

*18.�ീ.െക.എം.ഷാജി
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, പി.ഉൈബ��
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഗവെ��് െസ�േ�റിയ�ിെ�റ �വ��നെ��റി�്
അ��ലമാ�ം,  �തി�ലമാ�ം നട� വാദ�തിവാദ��
��യിൽെപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�� കാ��ാ�ം പരിഹാര നി�േ�ശ��ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) െസ�േ�റിയ�ി�  2014  ഒേ�ാബ�  1-െല കണ� �കാരം എ�
ജീവന�ാരാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കാര��മമായ േസവനം നട�ാ�  �ാ�മാ�ംവിധം ജീവന�ാ�െട
സമീപന�ിൽ മാ�ം വ��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

തീരേദശ ക�� ഗതാഗത പ�തി

*19.�ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, െഡാമിനിക് �സ�േറഷ�
,, പി.എ.മാധവ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
�റ�ഖ�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ ക��  ഗതാഗത പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ��ബ�ന േമഖല�ം തീരേദശഗതാഗത�ി�ം ��൯ ഉണ൪വ്
ന�കാ൯ എെ��ാം കാര��ൾ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��് ;

(സി) ��ത പ�തി അ�സരി�് കാ൪േഗാ�ം യാ��ാ൪�ം ന���
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ഇ൯െസ�ീവ് സംബ�ി� വിശദാംശ�� എെ��ാമാണ്;
(ഡി) പ�തി നട�ി�മായി ബ�െ��് �റ�ഖ വികസന�ിന് എെ��ാം

നടപടിക� സീകരി�ി��് ?

മാേവായി�് �വ��നം

*20.�ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, പി.െക.ബഷീ�
,, സി.േമായി� ��ി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവാവാദിക�  സം�ാനെ� ആദിവാസി വിഭാഗ���ിടയി�ം
പിേ�ാ� േമഖലയിെല ജന���ിടയി�ം
സ�ാധീന��ാ�ിെയ��ാ�  പരി�മി��െ�� റിേ�ാ��ക�
��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എെ�ാെ� ��ക�ത�  നടപടിക�
സ�ീകരി�ാനാ�െമ�� സംബ�ി�് വിശദപരിേശാധന
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  �ഖ�ാപി�� വികസന �വ��ന��െട �ണഫലം
ഇവിട�ളി�  എ�ിേ�രാ��ം,  സിവി�  ഭരണ സംവിധാന�ി�
ഉ�ാ�� വീ�ക�ം മാേവാവാദിക�  �തെല��െമ�തിനാ�  അവ
പരിഹരി�� കാര��ി� അടിയ�ിര�� ഉ�ാ�േമാ?

�ീ� ക�ാ�സ് േസഫ് ക�ാ�സ് പ�തി

*21.�ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, �ി.എ�. �താപ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം
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വിജില��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആഭ��ര വ��ിെ� േന�ത��ി�  �ീ�  ക�ാ�സ്
േസഫ് ക�ാ�സ് പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി �േഖെന ൈകവരി�ാ�േ�ശി�� ല����
എെ��ാം ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) സം�ാനെ� �� േകാേളജ് ക�ാ��കെള ലഹരി വി��മാ�ാ�
എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി�മായി സഹകരി��ത് ആെരാെ�യാണ്;വിശദാംശ��
ന��േമാ ?

വന��െട ൈജവൈവവിധ�ം സംര�ി��തി�ം പരിപാലി��തി���
നടപടിക�

*22.�ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വന��െട ൈജവൈവവിധ�ം സംര�ി��തി�ം
പരിപാലി��തി�ം എെ��ാം ക��പരിപാടികളാണ് ആ��ണം
െച�ിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(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 ?

പറ�ി�ളം കരാർ സംബ�ി� ��ീംേകാടതി േകസ്

15 of 20 Wednesday 26 November 2014 02:24 PM



*23.�ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം കരാറിെന�റി�് ��ീംേകാടതിയി� േകസ് ന�കിയത്
എെ��ാം കാര��� ��ി�ാണി�ാെണ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കരാറിെല വ�വ� �കാരം കരാ� ലംഘനം നട�ാ� പരാതി
ന�േക�ത് ഏ� സംവിധാന�ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) കരാ� ലംഘന��ായതിൽ ആ�ബിേ�ഷ� ൈ�ബ�ണലി� േപാകാത
േനരി�് ��ീംേകാടതിയി� േപായതി� കാരണം വ��മാ�േമാ ?

പ�ിമഘ� സംര�ണ�മായി ബ�െ�� ��ി��ക�ം ആശ�ക�ം

*24.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, �ി.�. ��വിള
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിമഘ� സംര�ണ�മായി ബ�െ��് മലേയാര ജനത േനരി��
��ി��ക�ം ആശ�ക�ം പരിഹരി�വാ�  സ�ീകരി�വ��
നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ിമഘ�േമഖലയി�  താമസി�� ജനതെയ സംര�ി��തിന്
എെ��ാം �തിയ നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

മ��ബ�ന നിയ�ണം

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

16 of 20 Wednesday 26 November 2014 02:24 PM



(എ) മീ�പി��ം നിയ�ി��തിന് തീര�ടലി�  നി�ിത േമഖലെയ
ബഫ�  േസാണായി �ഖ�ാപി�ണെമ�് േഡാ.  ബി മീനാ�മാരി
ക�ീഷ�  �പാ�ശ െച�ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

ഉെ��ി� ഈ �പാ�ശ മ��െതാഴിലാളികെള ഏെത�ാം രീതിയി�
ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) �തിയ നി�േ�ശ��  നട�ിലാ�ിയാ�  ഒ� േബാ�ി�ം
മ��ബ�ന�ിന് േപാകാ�  കഴിയാെത വ�െമ��ത്
വ�തയാേണാ;  ആെണ�ി�  കടലിെല മ��ബ�ന നിയ�ണ
നി�േ�ശം നട�ാ�ാതിരി�ാ� േവ� നി�േ�ശ�� ന�േമാ;

(സി) സ��േമഖലയി� ��ത� വിേദശ നിേ�പ�� െകാ�വരണെമ�
വിദ�ധ സമിതി �പാ�ശേയാ�� നിലപാട് എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

കാ�ക�െട സംര�ണം

*26.�ീ.െക.അ�ത�
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ക�െട സംര�ണ�ിനായി എെ�ാെ� പ�തിക� സർ�ാർ
നട�ിലാ�ിയി��്;

(ബി) കാ�കളിെല �ള��  സംര�ി��തിന് �േത�ക പ�തി
സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) േ���ളിെല തരി� �മിയി�  കാ�ക�  നി൪�ി�വാ൯ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േക� സ��ാരിെ� സാ��ിക പരി�ാര�േളാ�� നിലപാട്
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*27.േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.എളമരം കരീം
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� ഊ��ിതമായി നട�ാ�� നവ ഉദാരവ��രണ
സാ��ിക പരി�ാര�േളാ�� നിലപാട് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സാ��ിക പരി�ാര��  സം�ാനെ��ം ജന�േള�ം
ഏെത�ാം നിലയി�  �തി�ലമായി ബാധി�ിരി��െവ� കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന സ��ാരിന് വിേയാജി�� േക� സാ��ിക പരി�ാര
നടപടിക� ഏെതാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;  ഇ�ാര�ം ��
േക� സ��ാരിേനേയാ ഇേ�ാഴെ� േക� സ��ാരിേനേയാ
അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;സ�സിഡിക� െവ�ി�റ��, �മി
ഏെ���� നിയമ േഭദഗതി, െതാഴി�റ�് പ�തി �ട�ിയ പരി�ാര
നടപടികേളാ�� വിേയാജി�് അറിയി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ജന��െട ജീവിതഭാരം വ��ി�ി�� ��ത
പരി�ാര��െ�തിെര േക� സ��ാരി�  ശ�മായി സ���ം
െച��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

വനവാസിക�േട�ം വനാതി��ിയി� താമസി��വ�െട�ം ക�ന���
�റ�ാ� പ�തി

*28.�ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, എ.പി.അ����ി
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം
ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) വനവാസിക�േട�ം വനാതി��ിയി� താമസി�� സ�ഹ��േട�ം
ക�ന���  �റ�ാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ്
ത�ാറാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി വന�ജീവിശല��� �േദശ�ളി�  താമസി��
േഗാ�വ�� ക�ഷകെര മാ�ി പാ��ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) വന�ി��ിെല േഗാ�വ���ാ�ം മ�് െസ�ി�െമ�ക�ം ത�ി��

ബ�ം െമ�െ����തി�� പരി�മ��  �ട�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

സ��� കായിക �മതാപ�തി

*29.�ീ.പാേലാട് രവി
,, പി.എ.മാധവ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ��സ് വ��ിെ� േന�ത��ി�  സ��� കായിക
�മതാപ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് സ��� കായിക �മതാപ�തി വഴി
ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കളി�ല��െട നി��ാണ�ി�ം വികസന�ി�ം എെ��ാം
കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയ�സരി�് എെ��ാം കാര��ളാണ് നട�ിലാ�ി
വ��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?
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വിഴി�ം അ�ാരാ��റ�ഖ നി��ാണം

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

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ��റ�ഖ നി��ാണം സമയബ�ിതമായി
���ികരി��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത �റ�ഖ നി��ാണ�ി�ളള തട��� എെ��ാമാണ് ; ഇ�
പരിഹരി�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത് ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
22-11-2014

�േ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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