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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�ി

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

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

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട �വ��നം ഏത് വെരയായി ;
(ബി) പ�തി�മായി ബ�െ��് സ��ാ� സ�� ക�ിേയാഗം വിളി�ത് എ�ാണ്;
(സി) ��ത േയാഗ�ി� െെകെ�ാ� തീ�മാന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ

?

�ഡ�സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി

*2. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, െക.�രളീധര�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഡ�സ് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തി കാര��മമായി നട�ാ�വാ�  ഈ സ��ാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകഡ�ക��് പരിശീലനം ലഭ�മാ�വാ�ം ��ത പ�തി ��ത� ��കളിേല�ം ഹയ�
െസ��റി/െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി േമഖലകളിേല�ം വ�ാപി�ി�വാ�ം
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തിയി� സഹകരി�� ��ിക��് േ�സ് മാ��് ഉ�െ�െട�� ആ��ല���
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ന���തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി �േത�ക ഡയറേ��് �പീകരി��കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാെയ�ം എ�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��ം
വിശദമാ�ാേമാ?

മദ� വിപണന�ിെല നിയ�ണം

*3. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, സി.മ��ി
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�ക��� ൈലസ�സ് പ�ന�� േഹാ��ക��് മാ�മായി പരിമിതെ����
തീ�മാനം ൈഹേ�ാടതി അംഗീകരി� േശഷം,  മദ� വിപണന രംഗ��ായി�� മാ�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2015  ഏ�ി�  1-ന് േശഷ�� ര� മാസം മദ� വിപണന േമഖലയി�  നി��
വ�മാന�ി�  കഴി� വ�ഷ�ളിെല ഇേത കാലയളവിെല വ�മാന�മായി ഉ�ായ
അ�രം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) മദ� വിപണന�ിെല നിയ�ണം സാ��ിക,  സാ�ഹ�,  ആേരാഗ� േമഖലകളി�
വ��� മാ��� നിരീ�ി�ാ�ം വിവര�� േശഖരി�ാ�ം സംവിധാന��ാ�േമാ?

അനധി�ത മദ� ഉപേഭാഗം

*4. �ീ.എം.ച��
,, ജി.�ധാകര�
േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനധി�ത മദ�ം വിപണനം െച�െ����ം ഉപേയാഗി�െ����ം ��ംബ ബാ�ക�െട
എ�ം വ��ി���മായ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാ�കളി�ം ആേ�ാറി�കളി�മാെയ�ി െപാ��ല�ളി�  ��മായി മദ�ം കഴി��
�ിതിവിേശഷം സംജാതമായി��തായി അറിയാേമാ;  അവ��് ഏത്
േ�ാത�കളി�െടയാണ് മദ�ം ലഭി�വ��െത�് പരിേശാധി�ാേമാ ;

(സി) മദ� ഉപേഭാഗം സംബ�ി� കണെ���കളി�  െസ���ം ക� വാ�ം �േഖന
അനധി�തമായി ലഭി�� മദ��ിെ� ഉപേഭാഗം സംബ�ി�് കണെ���ാ�േ�ാ ;

(ഡി) �ിരി�്,  ക�വാ�്,  െസ��സ് �ട�ിയവ സം�ാന�് നിയ�ി��തി��
സംവിധാനം ശ�ിെ���േമാ ?
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െക.എസ്.ആ�.�ി.സി. നവീകരണ പ�തി

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

(എ) െക.എസ്.ആ�.�ി.സി  -െയ നവീകരി��തി�ം െപ�ഷ�  �ട�ാെത ന���തി�ം
സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.�ി.സി  -�െട വ�മാനം വ��ി�ി��തി�ം െമ�െ�� േസവനം
ലഭ�മാ��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

മലയാളം ഔേദ�ാഗിക ഭാഷയാ�ാ� ക��പ�തിക�

*6. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.അ�ത�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയാളം ഔേദ�ാഗിക ഭാഷയാ�ാ�  എെ��ാം ക��പ�തികളാണ് ആ��ണം
െച�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് ഇത് �ാവ��ികമാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) മലയാളം ഔേദ�ാഗികഭാഷയാ��തിനായി നിയമനി��ാണം നട��കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ ; എ�ി� ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

സ��� കായിക�മതാ പ�തി

*7. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, വ��ല കഹാ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��� കായിക�മതാ പ�തി�് �പം ന�കി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ പ�തി വഴി എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ ;

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

(ഡി) ��ത പ�തിയ�സരി�് എെ��ാം കാര��ളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�്
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വിശദമാ�േമാ ?

വിദ�ാ��ി �േവശന�ിന് േകാഴ വാ��തിെനതിെര നടപടി

*8. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.ജി.�ധാകര�
,, ടി.വി.രാേജഷ്
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െ�ാഫഷണ�  േകാേള�കളിെല വിദ�ാ��ി �േവശന�ി� േകാഴ വാ��താ��
റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) വിദ�ാ��ി �േവശന�ിന് േകാഴ വാ�� മാേനെ��ക��ം ത�ി�്
സംഘ���െമതിെര നിയമനടപടി ൈകെ�ാ�ാ� ത�ാറാ�േമാ ;

(സി) �േവശന�ിന് േകാഴ�ം ക�ാ�ിേ�ഷ�  ഫീ�ം വാ��തിെന നിയ�ി�ാ�ം
ഇ�ര�ാെര ക�പിടി�് ശി�ി�ാ�ം നിലവി�  �േത�ക സംവിധാനം ഉേ�ാ;

വിജില�സ് വ��് ഈ ���ി� സ�േമധയാ നടപടി സ�ീകരി�ാ�േ�ാ;

(ഡി) പ� േകാടിേയാളം �പ�െട അ�ിഷ� ത�ി�് നട�ിയ ആദിത�ാ ഇ��ി���ിെനതിെര
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ?

നീര ഉ��ാദന വിതരണ നിയ�ണ സംവിധാനം

*9. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീര�െട ഉ��ാദന�ി�ം വിതരണ�ി�ം എൈ�സ് വ��് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ
; എ�ി� ഏെത�ാം �ാപന���ാണ് ന�കിയി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) നീര�െട ഉ��ാദന�ി�ം വിതരണ�ി�മായി നിയമ�ളി�  മാ�ം വ��ാ�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) നീര�െട ഉ��ാദന�ം വിതരണ�ം നിരീ�ി�ാ�ം നിയ�ി�ാ�ം ഭരണതല�ി�
എെ��ി�ം സംവിധാനം ആവി�രി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

െത��നാ��െട നിയ�ണ�ിന് വ��ക�െട ഏേകാപനം

*10.�ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്

4 of 14 Saturday 30 May 2015 06:58 PM



,, പി.ഉൈബ��
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത��നാ�ൾ നഗര�ാമ േഭദമേന� ��ി�� നാനാതരമായ ഭീഷണി േനരിടാ�
ആേരാഗ�,  നഗരവികസന,  �ാമവികസന,  റവന� വ��ക�െട ഏേകാപിത �വ��നം
അനിവാര�മാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ; ഇ�ാര��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െത��നാ��െട നിയ�ണ�ിന് നഗരകാര� വ��് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��
�േഖന നട�ാ�� പ�തിക�  വിജയ�ദമാകാ� സാഹചര��ി�, ഇവ�െട ജനന
നിയ�ണ�ിന് ഓറ�  െമഡിസി�  �ാേയാഗികമാേണാ എ� ഗേവഷണ�ി�ം,
ആ�മണ�ിന് ഇരകളാ��വ��് ആ�ി റാബീസ് വാ�ി�  ഉടെന ന���തി�ം
ആേരാഗ�വ��ിെ� പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�േമാ ;

(സി) ഇത് ഒ� അസാധാരണ �ര�മായി പരിഗണി�് ആ�മണ�ിന് ഇരകളാ��വ��്
സഹായം ന�കാ�ം,  െത��നാ��െട ജനന നിയ�ണ�ിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�ാ�ം റവന� വ��ിെന �മതലെ���േമാ ?

േദശീയ െഗയിംസിെല അധികെ�ലവ്

*11.�ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� േദശീയ െഗയിംസിെ� ഒ����  ൈവകിയതിനാൽ അധികെ�ലവ്
ഉ�ാെയ� േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െഗയിംസി�  കായികതാര��  ഉപേയാഗി� േ�ാ��സ് ഉപകരണ���്
അവ�െട യഥാ�� വിലേയ�ാ�  ��ത�  വാടക ന�കി എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത െഗയിംസിനായി േ�ാ��സ് ഉപകരണ��  വാടക�് വാ�ാനിടയായ
കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന�ളിെല േഹാണിെ� ശ�പരിധി

*12.�ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, എം.ഉ��
,, സി.മ��ി
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന�ളിെല േഹാണിെ� ശ�പരിധി പരിേശാധി�ാ�  േമാേ�ാ�  വാഹന
വ��ി� നിലവി�ളള സംവിധാനം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ശ�പരിധി ലംഘി�� വാഹന�െള�റി�് െപാ�ജന��  ന��� പരാതി
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സ�ീകരി�്,  ആ വാഹന�ിെല േഹാണിെ� ശ�പരിധി പരിേശാധി�് നിയമാ��ത
നടപടി സ�ീകരി��തി�ം പരാതി�ാരന് സമയബ�ിതമായ മ�പടി ന���തി��ളള
സംവിധാനം ഓേരാ ജി�യി�ം േമാേ�ാ� വാഹനവ��ി� കീഴി� ആരംഭി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ആറ�ള വിമാന�ാവള പ�തി

*13.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, സി.ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറ�ള വിമാന�ാവള പ�തി�ായി വീ�ം പാരി�ിതിക പഠനം നട�ാ�  േക�
വനം-പരി�ിതി മ�ാലയ�ി� കീഴി�� വിദ�ധ സമിതി അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�ൾ െവളിെ���േമാ;

(ബി) പ�തി സംബ�ി�് സം�ാന ഗവ�െമ�ിേനാട് എെ��ി�ം വിവര��
ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ആവശ�െ�� വിവര�� , അതി� ന�കിയ മ�പടി എ�ിവ
വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തിയി�  സം�ാന സ��ാ�  ഓഹരിെയ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� ശതമാനം
ഓഹരിയാണ് എ��ി��െത�് െവളിെ���േമാ?

പരി�ിതി സംര�ണ പ�തിക�.

*14.�ീ.�ഡി �യിസ്
,, ടി.എ�. �താപ�
,, പാേലാട് രവി
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി സംര�ണ�ിന് പ�തിക� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ ;

(ബി) പരി�ിതി സംര�ണ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് മിഷ�  676  വഴി
നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(സി) പ�തികെള സംബ�ി� �പേരഖ ത�ാറാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം ;
(ഡി) പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

സംേയാജിത മ���ാമ വികസന പ�തി
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*15.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, ഐ.സി.ബാല���
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംേയാജിത മ���ാമ വികസന പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) എ� മ�� �ാമ�ളിലാണ് ��ത പ�തി നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്;
(ഡി) എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് ��ത പ�തി വഴി മ��െ�ാഴിലാളിക��്

ലഭി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി -പി.പി.പി േമാഡ�

*16.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എം. ഹംസ
,, ടി.വി.രാേജഷ്
,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഉടമ�തയി� ലാ�ഡ് േലാ�ഡ് േപാ�ട് േമാഡലി� വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി
വികസി�ി��തിന് ത�ാറാകാെത പി.പി.പി.  േമാഡലിേല�് മാറിയതിെ� കാരണം
െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) സ��ാ�  ഉടമ�തയി�  �റ�ഖ നി��ാണ�ിനാവശ�മായ �ക െപാ�േമഖലാ
ധനകാര��ാപന�ളി� നി�ം വാ� എ��ാ� കഴി�േമാ;  അതിനായി ��സ��ാ�
നട�ിയി�� �മ�� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) പി.പി.പി. േമാഡ� സ�ീകരി�ാനിടയായ സാഹചര�ം എ�ായി�� ; ഇേ�ാ� സ�ീകരി�
നിലപാട് സം�ാന�ിെ� താ�ര��ിന് അ��ലമാേണാ എ�ി�
എ�െകാ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ഡി) െട�റി�  പെ��� ഏക �ാപന�ിെ� ഉടമ�മായി �ഖ�മ�ി േനരി�
സംസാരി�ി�േ�ാ ; എ�ി� എേ�ാ�; വ��മാ�േമാ:

(ഇ) െട�� വിളി�തി� േശഷം ഡ�ഹിയി�ം �ംൈബയി�ം തി�വന��ര�ം െവ�് നട�
ഏെത�ാം ച��കളി�  �ഖ�മ�ി�ം �റ�ഖമ�ി�ം പെ���ക��ായി  ;ഓേരാ
ച��യി�ം പെ���വ� ആെര�ാമായി�� ?

േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം

*17.�ീ.പി.�ീരാമ���
,, എസ്.ശർ�

7 of 14 Saturday 30 May 2015 06:58 PM



,, െക. ദാസ�
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം അ�പ�ിെയാ�് ദിവസമാ�ാ�� േക� സ��ാ� തീ�മാനം
സം�ാന�ി�ം ബാധകമാേണാ;  ഇത് എ� �തലാണ് നിലവി�  വ�ി��ത്;
േ�ാളിംഗ് നിേരാധന കാലയളവ് ഉയ��ിയ തീ�മാനം പര�രാഗത മ��
െതാഴിലാളികെള �തിസ�ിയിലാ�ിയ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േക� സ��ാരിെന സമീപി�് തീ�മാനം മാ�ിെയ��ാ�  സാധി�ി�േ�ാ;  സം�ാന
സ��ാ�  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�െട ഭാഗമായി എ�് മാ�മാണ് േക�
സ��ാ� വ��ിയിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

വന�ി�ം വനാതി��ിയി�ം താമസി��വ�െട ഉ�മന�ിനായി പ�തികൾ

*18.�ീ.വി.പി.സജീ��
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ി�ം വനാതി��ിയി�ം താമസി��വ�െട ക�ന��� �റ�ാ� എെ��ാം
പ�തികളാണ് ത�ാറാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

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

(സി) വന�ി��ിെല േഗാ�വ���ാ�ം മ�് സ�ഹ��ം ത�ി�� ബ�ം
െമ�െ����തി�� പരി�മ�� �ട�േമാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട ന�ം നിക�ാൻ നടപടി നടപടി

*19.�ീ.പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �വ��ന�ി� പരി�ാര�� വ���െ��ി�ം, �വ��ന
ന��വണത മാ�മി�ാെത �ട��തിെ� കാരണ��  അേന�ഷി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
കെ���ക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക.�ി.ഡി.എഫ് സി.�മായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി നട�� ഇടപാ�ക�
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ലാഭമാേണാ ന�മാേണാ ഉ�ാ��െത� കാര�ം
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പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് ന�ം വ��ി വ�� േമഖലക�  കെ��ി പരിഹാര
നടപടിക� സ�ീകരി�� കാര��ി� ക�ശന നിലപാട് സ�ീകരി�േമാ?

ടി.എസ്.ആ�. ���ണ�ം ക�ി�ി ശിപാ�ശക�

*20.�ീ.ഇ.ച�േശഖര�
,, പി.തിേലാ�മ�
,, വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, ���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം പരി�ിതി�ം ഗതാഗത�ം
േ�ാ���ം സിനിമ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി വ��ിെ� �വ��ന��ം നിയമ��ം പരി�രി�ാ�� ടി.എസ്.ആ�.
���ണ�ം ക�ി�ി ശിപാ�ശക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഈ ക�ി�ി�െട �ധാന ശിപാ�ശക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം പരി�ാര��  ആദിവാസികെള�ം ഊ����െള�ം ഏ� വിധ�ി�
ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

സി.സി.ടി.വി., െമാൈബ� ക�ാമറക�െട ��പേയാഗം

*21.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, സി.േമായി� ��ി
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ിക�െട സ�കാര�ത�് ഭീഷണി��ാ�ം വിധം സി.സി.ടി.വി.,  െമാൈബ�
ക�ാമറക�െട ��പേയാഗം വ��ി�വ��തായ പരാതിക�  ��യി�
െപ�ി�േ�ാെയ� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� എെ�ാെ� ��ക�ത�ക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ���ത���  കെ���തി�ം �മസമാധാന പാലന�ി�ം മ�ം അനിവാര�മായ
ഇ�രം സംവിധാന�� ��പേയാഗം െച�െ�ടാതിരി�ാ� ആവശ�മായ ��ക�ത�
നടപടിക� സ�ീകരി�ക�ം ഇവ�െട ശരിയായ ഉപേയാഗ�മം സംബ�ി�് ആവശ�മായ
മാ��നി�േ�ശ��  വിദ��മായി ആേലാചി�് ത�ാറാ�ി �സി�െ���ക�ം
െച�േമാ?

അ�� സം�ാന നദീജല ���ൾ

*22.�ീ.സി.െക സദാശിവ�
,, െക.െക.ജയച��
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,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��െ�രിയാർ ഉ�െ�െട�� അ��  സം�ാന നദീജല�മായി ബ�െ��
�വർ� ന�ളിൽ ഏേകാപനമി�ാ� ��ി�� ���ൾ സംബ�ി�് പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��െ�രിയാ�, പറ�ി�ളം-ആളിയാ� നദീജല കരാ�ക�ം കാേവരി ൈ�ബ�ണ� വിധി�ം
ഉ�െ�െട�� വിഷയ�ളി�  ��പരിഹാര�ിനായി നട�� �മ�െള�റി�
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�ാര��ിൽ വനം  ,ജലവിഭവം,  ൈവദ�തി �ട�ിയ വ��ക�െട ഏേകാപി��
�വ��നം ഉറ�ാ�ാൻ സാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�ാര��ി��ാ�� വീ�ക�
��ി�� വ� ന��െള�റി�്േബാധ�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ?

ആദിവാസി �ീക�� േനെര നട�� അതി�മ��

*23.�ീ.െക.രാധാ���
,, ��ഷ� കട��ി
,, െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി �ീക�� േനെര നട�� അതി�മ��  തടയാ�  ക�ശനമായ നടപടി
സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ ;

(ബി) ആദിവാസി െപ���ിക� ൈലംഗിക �ഷണ�ിന് വിേധയരാ��തായി അറിയാേമാ  ;

ഇത് വ��ി�വ��തിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(സി) �റേമ നി��വ�  േകാളനികളിെല�ി ആദിവാസികെള �ഷണം െച��തിെനതിെര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;  ആദിവാസി �ീക�െട വിവാഹം
നിയമാ��തമാെണ�റ�ാ�ാ� നിലവി�� സംവിധാനം പര�ാ�മാേണാ ?

മ��സ��് സംര�ി��തിന് നടപടി

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

(എ) അമിതമായ മ��ബ�ന�ം മലിനീകരണ�ം കാലാവ�ാവ�തിയാന�ം സ���ളിെല
ആവാസവ�വ�െയ തകിടം മറി��െവ� േലാക വന�ജീവി സംര�ണ നിധി�െട
റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  ഇ� സംബ�ി�് റിേ�ാ��ിെല �ധാന
പരാമ�ശ�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;
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(ബി) സ�� മലിനീകരണ�ം യ�വ��ത വലക�  ഉപേയാഗി�� അമിതമായ
മ��ബ�ന�ം �ലം വംശനാശം സംഭവി� മ����േ�ാ ; ഉെ��ി� അവ ഏെത�ാം
ഇന�ളി�െ���വയാെണ�് െവളിെ���േമാ ;

(സി) മ��സ��് സംര�ി��തിന് എെ��ി�ം സ��ാ� പ�തിക�േ�ാ  ; ഉെ��ി�
വിശദമാ�േമാ ?

േസവനാവകാശ നിയമം

*25.�ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, ഐ.സി.ബാല���
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : 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�� നടപടിക�

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?

പി.എസ്.സി. ഓ�ൈല� പരീ�ാ സംവിധാനം

*26.�ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  ഓ�ൈല�  പരീ�ാ സംവിധാന�ിന് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ�
ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പരീ�കളാണ് ��ത സംവിധാന�ി� ഇ�വെര നട�ിയി��ത്;
(സി) പി.എസ്.സി.  നട�� എ�ാ പരീ�ക��ം ഈ സംവിധാനം ഏ�െ���� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

േഹാ���റികളിെല മദ�വി��ന

*27.�ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)
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,, വി.െച�ാമരാ��
,, സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�ൈലസ�സ് ന�െ�� ചില േഹാ��കളിെല �റിക�  മിനി ബാ�കളാ�ി മാ�ി,
െസ���സ് മദ�വി�ന നട�ിവ��താ�� വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി സം�ാന�ിന് �റ�നി�് �ിരി�് അനധി�തമായി െകാ�വ��തായി
അറിയാേമാ;

(സി) ഇതിെനതിെര സ൪�ാ൪തല നടപടിക�  ഒ�ം ഇ�ാ�തിനാ�  എൈ�സ്
ഉേദ�ാഗ��ാ൪�് ഫല�ദമായ രീതിയി� ഒ�ം െച�ാ൯ കഴി��ിെ�� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) മദ�ം വി�ഴി��തിന് േഹാ��കളിെല �റിക�  മിനിബാ�കളാ�ി മാ�ിയി�ം എൈ�സ്
അധി�തേരാ സ��ാേരാ ഇടെപടാതിരി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മദ�ാസ�ിെ�തിരായ േബാധവ��രണം

*28.�ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, �ഡി �യിസ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�ാസ�ിെ�തിരായ േബാധവ��രണം നട�ാ��തിന് എെ��ാം ക��
പരിപാടികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��ത് ;

(ബി) അവ�െട സവിേശഷതക�ം �വ��ന രീതിക�ം വിശദീകരി�േമാ ;

(സി) �ചാരണ പരിപാടിക�  ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ്
ഉ�െ���ിയിരി��ത്  ;  ആ�െടെയ�ാം സഹകരണമാണ് ഇതിനായി
�േയാജനെ���ാ�േ�ശി��ത് ; വ��മാ�േമാ ?

െെസബ� ���ത��െള�റി�് േബാധവ��രണം

*29.�ീ.ടി.എ�. �താപ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആഭ��ര�ം വിജില��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെസബ�  ���ത��െള�റി�ം അവ�െട ഭവിഷ��കെള�റി�ം വിദ�ാ��ികെള
േബാധവ��രി�ാ�  േപാലീസ് വ��ിെ� േന�ത��ി�  പരിപാടിക�  ആ��ണം
െച�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;
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(ബി) എ�ി�  ആ�െടെയ�ാം സഹകരണേ�ാെടയാണ് പരിപാടിക�  നട�ാ��െത�്
വ��മാ�േമാ ;

(സി) എെ��ാം േബാധവ�കരണ പരിപാടികളാണ് ഇതിനായി ആ��ണം െച�ിരി��ത് ;
വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത പരിപാടിക� നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� സ�ീകരി� നപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

വിഴി�ം ഇ�� നാഷണ� സീ േപാ��് േ�ാജ�്

*30.േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, വി.ശിവ���ി
,, എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം ഇ�� നാഷണ� ഡീ�് വാ�� മ��ി പ��സ് സീ േപാ��് േ�ാജ�് സ��ം
ഉടമ�തയി�  ലാ��േലാ�ഡ് േമാഡലി�  നട�ിലാ�ാ�� തീ�മാന�ി�  മാ�ം
വ��ിയി�േ�ാ: എ�ി� മാ�ം വ��ിയെതേ�ാഴാണ്;

(ബി) �റ�ഖ നട�ി�ിന് മാ�ം സ�കാര� പ�ാളിെയ േലല�ി�െട കെ���തി�ം, �റ�ഖം
ധനകാര� �ാപന��െട സഹായേ�ാെട സ��ം നിലയി� വികസി�ി��തി���
തീ�മാന�ി�  നി�ം �റേകാ�് േപായി�േ�ാ;  എ�ി�  കാരണം െവളിെ���ാേമാ;

നയമാ��ി� ��ായി സ��ക�ിേയാഗം വിളി�് േച��ക��ാേയാ;

(സി) പ�തി പി.പി.പി. േമാഡലി� റീ��� െച�ാ� 18/1/2013ന് �ഖ�മ�ി േക� �ാനിംഗ്
ക�ീഷേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� �� നയ�ി� നി�ം വ�തിചലി�െകാ��
ക�യ�ാ� മ�ിസഭാ തീ�മാനം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) പ�തി�െട ക�സ���ായി നിേയാഗി�െ��ി�� ഇ��  നാഷണ�  ഫിനാ�സ്
േകാ��േറഷെ�  (ഐ.എഫ്.സി.)  ശിപാ�ശ എ�ായി��;  അതി��കാര��
നടപടികളി� നി�ം സ��ാ� പിറേകാ�് േപായി�േ�ാ; എ�ി� എ�െകാ�ായി��;

പി.പി.പി. േമാഡ� �ാേയാഗികമെ��് റിേ�ാ��ി� പറ�ി��ായി��േവാ;

(ഇ) 2013� എ�േകാം എ� ക�സ���് �േ�ാ�െവ� േമാഡ�ക� എെ��ാമായി��;

എംപേവ�ഡ് ക�ി�ി ശിപാ�ശ എ�ായി��; ക�നി ഡയറ�� േബാ�ഡിെ� ശിപാ�ശ
എ�ായി��;  സ��ാ�  ഇതിേ��  ൈകെകാ� തീ�മാനം എ�ായി��;

വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
30-05-2015
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�േ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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