
കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പതനിമൂനനന്നാം കകേരള നനിയമസഭ

പതനിലനനനനന്നാം സകമ്മേളനന്നാം 

2014   ജൂലലെ   17,    വവനഴന്നാം

നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട കചനദവങ്ങള് 

(ആലകേ കചനദവങ്ങള്-30)

  മറപടട നലകന മനടമമര
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

ലതനഴനിലന്നാം പുനരധനിവനസവന്നാം വകുപ്പുമനനി

പട്ടനികേജനതനി-പനികനനകസമുദനയകക്ഷമവന്നാം വനികനനദസഞനരവന്നാം വകുപ്പുമനനി

   എനകനനസള്ഫനലന്റെ അമനിത ഉപകയനഗന്നാം

*781 ശശ. വനി. ലചനനമരനക്ഷന
 ,,   എ.ലകേ. ബനലെന
  ,,  എന്നാം. ചന്ദ്രന
  ,,  ലകേ.വനി. വനിജയദനസക

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) പനലെകനടക  ജനില്ലയനിലലെ  മുതലെമടയനിലള്ള  മനകനനപ്പുകേളനില്
എനകനനസള്ഫനന  പ്രകയനഗലത്തെ  തുടര്നക  നനിരവധനി  കുട്ടനികേള്കക
മനനസനികേ-ശനരശരനികേ ലവകേലെവങ്ങള് ഉള്ളതനയനി ശദ്ധയനില്ലല്പ്പെട്ടനിരുകനന;
എങനില് അതനിലന്റെ വനിശദനന്നാംശന്നാം അറനിയനികനകമന;



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

(ബനി) ഇതുമനയനി  ബന്ധലല്പ്പെട്ടക  എലനങനിലന്നാം  സര്ലര്വ്വെകയന  പഠനകമന
നടത്തെനിയനിട്ടുകണന;  എങനില് അതനിലന്റെ വനിവരന്നാം അറനിയനികനകമന;

(സനി) ഇവര്കനയനി  ഇതുവലര  എലനങനിലന്നാം  ചനികേനിതന  സഹനയന്നാം
നല്കുകേയുണനകയന;  എങനില് അതനിലന്റെ വനിശദനന്നാംശന്നാം അറനിയനികനകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലതനഴനില്  സനപനങ്ങളുമനയനി ബന്ധലല്പ്പെട്ട പരനതനികേളുന്നാം സന്നാംശയങ്ങളുന്നാം 

*782 ശശ. ആര്. ലസല്വരനജക
 ,,   കതറമനില് രനമകൃഷ്ണന
 ''   ലനനമനിനനികേക പ്രസകന്റെഷന
 ''   എ. റനി. കജനര്ജക

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ലതനഴനിലന്നാം പുനരധനിവനസവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ലപനതുജനങ്ങള്കക ലതനഴനില് സനപനങ്ങളുമനയനി ബന്ധലല്പ്പെട്ട പരനതനികേളുന്നാം
സന്നാംശയങ്ങളുന്നാം  ദൂരശകേരനിക്കുനതനിനക  നനിലെവനില്   എലനല്ലനന്നാം
സന്നാംവനിധനനങ്ങളുണക;  വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) ഈ  സന്നാംവനിധനനന്നാം  ശകനിലല്പ്പെടത്തുനതനിനക  എലനല്ലനന്നാം  കേനരവങ്ങളനണക
ലചയനനുകദ്ദേശനിക്കുനതക; വനിശദനന്നാംശങ്ങള് വവകമനക്കുകമന;

(സനി) ലപനതുജനങ്ങളുലട  പരനതനികേള്ക്കുന്നാം  സന്നാംശയങ്ങള്ക്കുന്നാം  പരനിഹനരന്നാം
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനതനിനുള്ള  സന്നാംവനിധനനന്നാം  എല്ലന  തലെങ്ങളനിലന്നാം  ഒരുക്കുകമന;
വനിശദനന്നാംശങ്ങള് എലനല്ലനന്നാം;

(നനി) ഇതനിനനയനി  ഭരണതലെത്തെനില്  എലനല്ലനന്നാം  നടപടനികേളനണക
ലകേലകനള്ളനനുകദ്ദേശനിക്കുനതക; വനിശദമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കകേരള ടൂറനിസന്നാം പ്രകമനഷന ആന്റെക മനര്കറനിന്നാംഗക 

*783 ശശ. പനി. സനി. വനിഷ്ണുനനഥക
 ,,  ലകേ. മുരളശധരന
,,   വനി. പനി. സജശന്ദ്രന
,,   ലൂനനി ലൂയനിസക

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
പട്ടനികേജനതനി-പനികനനകസമുദനയകക്ഷമവന്നാം വനികനനദസഞനരവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന :

(എ) സന്നാംസനനത്തെക  കകേരള  ടൂറനിസന്നാം  പ്രകമനഷന  ആന്റെക  മനര്കറനിന്നാംഗക
സന്നാംവനിധനനത്തെനിനക പദ്ധതനി രൂപശകേരനിചനിട്ടുകണന; വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) എലനല്ലനന്നാം ലെക്ഷവങ്ങളനണക ഇതക വഴനി ലകേവരനികനനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനന്നാം
വനിശദനന്നാംശങ്ങള് എലനല്ലനമനലണനന്നാം വവകമനക്കുകമന;

(സനി) ആലരല്ലനമനണക  പദ്ധതനി  നടത്തെനിപ്പുമനയനി  സഹകേരനിക്കുനലതനക
വനിശദമനക്കുകമന;

(നനി) പദ്ധതനി  നനിര്ര്വ്വെഹണത്തെനിനക  ഭരണതലെത്തെനില്  എലനല്ലനന്നാം  നടപടനികേള്
എടത്തെനിട്ടുലണനന്നാം  വനിശദനന്നാംശങ്ങള്  എലനല്ലനമനലണനന്നാം
വവകമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

മരുനക പരശക്ഷണന്നാം
*784 ശശ. പനി. ഉലബദുളള

 ,,    റനി. എ. അഹമ്മേദക കേബശര്
  ,,  ലകേ. എന്നാം. ഷനജനി
  ,,  ലകേ. എന.എ ഖനദര്

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന :

(എ) കകേന്ദ്ര  സര്കനരനിലന്റെ  അനുമതനികയനലട  സന്നാംസനനത്തെക  കേഴനിഞ്ഞ  രണ
വര്ഷത്തെനിനനിലട  മരുന  പരശക്ഷണങ്ങള്  നടനനിട്ടുകണന;  എങനില്  അതു
സന്നാംബന്ധനിച വനിശദവനിവരന്നാം ലവളനിലല്പ്പെടത്തുകമന;

(ബനി) അനധനികൃത  മരുന  പരശക്ഷണന്നാം  ഏലതങനിലന്നാം  കേമനനികേള്
നടത്തെനിയനിട്ടുളളതനയനി  ശദ്ധയനില്ലല്പ്പെട്ടനിട്ടുകണന;   എങനില്  സന്നാംസനന
സര്കനര് ഇകനരവത്തെനില് സസ്വശകേരനിച നടപടനികേള് എലനല്ലനമനണക;

(സനി) ഇകനരവത്തെനില്  സുപ്രശന്നാംകകേനടതനി  അടത്തെനിലട  നനിര്കദ്ദേശനിച  ഉപനധനികേള്
ശദ്ധയനില് വനനിട്ടുകണന;  ഇതു സന്നാംബന്ധനിചക നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് എലനങനിലന്നാം
സര്കനരനിനക ലെഭനിചനിട്ടുകണനലയനറനിയനിക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വനട്ടര് അകതനറനിട്ടനിയുലട പ്രവര്ത്തെനക്ഷമത 

*785 ശശ. കജനസഫക വനഴകന
 ,,   ഷനഫനി പറമനില്
 ,,   എ. പനി. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടനി
 ,,   വനി. റനി. ബല്റനന്നാം

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ഈ സര്കനര് വനട്ടര് അകതനറനിട്ടനിയുലട പ്രവര്ത്തെനക്ഷമത വര്ദ്ധനില്പ്പെനികനന
എലനല്ലനന്നാം നടപടനികേളനണക സസ്വശകേരനിചനിട്ടുള്ളതക; വനിശദമനക്കുകമന; 

(ബനി) ഇതനിനനയനി  എത്ര പദ്ധതനികേള് അനുവദനിക്കുകേയുണനയനി;  വനിശദനന്നാംശങ്ങള്
അറനിയനിക്കുകമന; 

(സനി) മുടങ്ങനികനിടന  പദ്ധതനികേള്  പൂര്ത്തെശകേരനിക്കുനതനിനുന്നാം  നനിലെവനിലള്ള
പദ്ധതനികേള്  സമയബന്ധനിതമനയനി  പൂര്ത്തെനിയനക്കുനതനിനുന്നാം  എലനല്ലനന്നാം
നടപടനികേള് സസ്വശകേരനിചനിട്ടുണക; വനിശദമനക്കുകമന; 

(നനി) ഇതനിനനയനി ഭരണതലെത്തെനില് സസ്വശകേരനിച നടപടനികേള് വനിശദമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കേകലെനല്സവത്തെനില് എ കഗ്രേനക  കനടന വനിദവനര്തനികേള്കക കപ്രനല്സനഹനന്നാം
*786 ശശ. ലഎ.സനി.ബനലെകൃഷ്ണന 

,,   വനി. പനി. സജശന്ദ്രന
,,  എ.റനി. കജനര്ജക
,,  ലകേ. മുരളശധരന

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
പട്ടനികേജനതനി-പനികനനകസമുദനയകക്ഷമവന്നാം വനികനനദസഞനരവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

( എ ) സന്നാംസനന  സ്കൂള്  കേകലെനല്സവത്തെനില്  എ  കഗ്രേനക  കനടന  പട്ടനികേജനതനി
വനിഭനഗത്തെനില്ലല്പ്പെട്ട വനിദവനര്തനികേള്കക കപ്രനല്സനഹനന്നാം നല്കുനതനിനുള്ള
ഏലതങനിലന്നാം പദ്ധതനി നടല്പ്പെനിലെനക്കുനകണന;

(ബനി ) എങനില് എനക മുതലെനണക പ്രസ്തുത പദ്ധതനി നടല്പ്പെനിലെനകനി തുടങ്ങനിയതക;

(സനി ) ഇഇൗ  സര്കനരനിലന്റെ  കേനലെത്തെക   പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  പ്രകേനരന്നാം  പട്ടനികേജനതനി
വനിഭനഗത്തെനില്ലല്പ്പെട്ട  എഎ്രത  വനിദവനര്തനികേള്കക  എലനനലക
ആനുകൂലെവങ്ങള് നല്കേനിലയനക വനിശദമനകനകമന;

(നനി ) ജനില്ലനതലെ  സ്കൂള്  കേകലെനല്സവങ്ങളനില്  എ  കഗ്രേനക  കനടന  പട്ടനികേജനതനി
വനിഭനഗന്നാം  വനിദവനര്തനികേള്കക  കൂടനി  ഇഇൗ  പദ്ധതനി  പ്രകേനരമുള്ള
ആനുകൂലെവങ്ങള് ലെഭവമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ആഭവനര സശസണല് വനികനനദസഞനരന്നാം 

*787 ശശ.  റനി. എ. അഹമ്മേദക കേബശര്
 ,,   പനി. ഉലബദുള്ള
 ,,    ലകേ. എന. എ. ഖനദര്
 ,,    ലകേ. എന്നാം. ഷനജനി

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
പട്ടനികേജനതനി-പനികനനകസമുദനയകക്ഷമവന്നാം വനികനനദസഞനരവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ആഭവനര  സശസണല്  വനികനനദസഞനരന്നാം  കപ്രനതനഹനില്പ്പെനികനന
എലനനലക  നടപടനികേള് സസ്വശകേരനിചനിട്ടുലണനക വവകമനക്കുകമന ;

(ബനി) മണ്സൂണ്  ടൂറനിസന്നാം  പദ്ധതനികനയനി  എലനനലക  ഏര്ല്പ്പെനടകേള്
ലചയനിട്ടുലണനന്നാം  ഈ  വര്ഷലത്തെ  ശുഷ്ക്കമനയ  മണ്സൂണ്  പ്രസ്തുത
പദ്ധതനിലയ ഏതുവനിധന്നാം ബനധനിച്ചുലവനന്നാം വനിലെയനിരുത്തെനിയനിട്ടുകണന ;

(സനി) മഞ്ഞുകേനലെത്തെക  ലതകക  ഇനവയനികലെകക  വനികനനദസഞനരന്നാം  നടത്തുന
ഉത്തെകരനവന  സഞനരനികേലള  കകേരളത്തെനികലെകക  ആകേര്ഷനികനന  കവണ
നടപടനികേള് മുനകൂര് സസ്വശകേരനിക്കുകമന ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കേനിണര് റശചനര്ജക പദ്ധതനി

*788 ശശ.  ലബനനി ലബഹനനന
 ,,  ലൂനനി ലൂയനിസക
 ,,   എ. റനി. കജനര്ജക
 ,,   വനി. നനി. സതശശന

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) കുടനിലവള്ളത്തെനിനുന്നാം  ഗനര്ഹനികേ  ആവശവങ്ങള്ക്കുമനയനി  കേനിണറുകേള്
ജലെസമൃദ്ധമനക്കുനതനിനക എലനല്ലനന്നാം കേനരവങ്ങളനണക കേനിണര് റശചനര്ജനിന്നാംഗക
പദ്ധതനിയനില് ഉള്ലല്പ്പെടത്തെനിയനിരനിക്കുനതക; വനിശദമനക്കുകമന; 

(ബനി) പദ്ധതനി  നടത്തെനില്പ്പെനിനനയനി  എലനല്ലനന്നാം  നടപടനികേള്  സസ്വശകേരനിചനിട്ടുണക;
വനിശദനന്നാംശങ്ങള് വവകമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വരള്ചന പ്രതനികരനധപദ്ധതനി

*789 ലപ്രനഫ. സനി. രവശന്ദ്രനനഥക
ശശ. എളമരന്നാം കേരശന്നാം
,, ലജയനിന്നാംസക മനതത
,, പനി.റനി.എ. റഹശന്നാം

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) മുനവര്ഷലത്തെ  ബജറനില്  പ്രഖവനപനിച  വരള്ചനപ്രതനികരനധപദ്ധതനിയുലട
വനിശദനന്നാംശന്നാം നല്കുകമന;

(ബനി) പദ്ധതനിയുലട  നടത്തെനില്പ്പെക  അവകലെനകേനന്നാം  ലചയനിട്ടുകണന;  എങനില്
വനിശദവനിവരന്നാം ലെഭവമനക്കുകമന;

(സനി) പദ്ധതനിയുലട  ഭനഗമനയനി  ഏലറടത്തു  നടത്തെനിയ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുന്നാം
അതനിനനയനി ലചലെവഴനിച തുകേലയത്രലയനന്നാം അറനിയനിക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സര്കനര് ആശുപത്രനികേളുലട കശനചവനവസ 

*790 ശശ. കകേനലെനിയകകനടക എന. കൃഷ്ണന നനയര്
 ,,   ഇ.പനി. ജയരനജന
,,   വനി. ശനിവനകുട്ടനി
,,   ബനി. സതവന

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സര്കനര് ആശുപത്രനികേളനില് നലല്ലനരു പങന്നാം കശനചവനവസയനിലെനലണന
കേനരവന്നാം  പരനികശനധനിചനിട്ടുകണന;  എങനില്  അതക  പരനിഹരനികനനനയനി  ഈ
സര്കനര് സസ്വശകേരനിച നടപടനികേള് അറനിയനികനകമന;

(ബനി) മുനവര്ഷന്നാം  പ്രഖവനപനിച  നവശകേരണ  പദ്ധതനികേള്
എലനനലകയനയനിരുനലവനന്നാം  അതനില്  എത്രമനത്രന്നാം  നടല്പ്പെനകനിലയനന്നാം
വവകമനക്കുകമന;

( സനി) തനിരുവനനപുരന്നാം ജനറല് ആശുപത്രനിയനില് കരനഗനികേള് തമ്മേനിലെടനിച്ചു രണ
കപര്  മരനികനനനിടയനയതനിലനക്കുറനിചക  അകനസ്വഷണന്നാം  നടത്തെനിയനിരുകനന  ;
എങനില് അതനിലന്റെ വനിശദനന്നാംശന്നാം നല്കുകമന;

(നനി) ആശുപത്രനിയനിലലെ സനിതനിഗതനി മനസനിലെനകനി മനുഷവനവകേനശ കേമ്മേശഷന
എലനങനിലന്നാം  ഉത്തെരവനിട്ടനിരുകനന;  എങനില്  എനനയനിരുന  ഉത്തെരവക  ;
അതനിലന്റെ കേനരണന്നാം ലവളനിലല്പ്പെടത്തുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

എല്ലന പഞനയത്തുകേളനിലന്നാം ആയുര്കവദ കഹനമനികയന ആശുപത്രനികേള് 

*791 ശശ. വര്കലെ കേഹനര്
 ,,  ലലഹബനി ഇഇൗനന
 ''     കജനസഫക വനഴകന
 ''     പനി.എ. മനധവന

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സന്നാംസനനലത്തെ  എല്ലന  പഞനയത്തുകേളനിലന്നാം  ആയുര്കവദ,  കഹനമനികയന
ആശുപത്രനികേള് തുടങ്ങുന കേനരവന്നാം പരനിഗണനയനിലകണന ; വനിശദമനക്കുകമന
;

(ബനി) എലനല്ലനന്നാം  ലെക്ഷവങ്ങളനണക  ഇതക  വഴനി  ലലകേവരനികനനുകദ്ദേശനിക്കുനതക  ;
വനിശദനന്നാംശങ്ങള്  വവകമനക്കുകമന ;

(സനി) ആരുലടലയല്ലനന്നാം  സഹകേരണമനണക  ഇതനിനു  കവണനി
പ്രകയനജനലല്പ്പെടത്തെനനുകദ്ദേശനിക്കുനതക ; വനിശദമനക്കുകമന ;

(നനി) ഇതനിനനയനി  എലനല്ലനന്നാം  നടപടനികേള്  എടത്തെനിട്ടുണക  ;  വനിശദനന്നാംശങ്ങള്
ലെഭവമനക്കുകമന ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കുറഞ്ഞ നനിരകനിലള്ള കൂലെനി ലെഭനിക്കുന ലതനഴനിലെനളനികേള്

*792 ശശ. ലകേ. അച്ചുതന
 ,,  എന്നാം. എ. വനഹശദക
 ,,  ലനനമനിനനികേക പ്രസകന്റെഷന

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ലതനഴനിലന്നാം പുനരധനിവനസവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) കുറഞ്ഞ  കൂലെനി  ലെഭനിക്കുന  ലതനഴനിലെനളനികേള്കക  സസ്വനമനയ  വനസസലെന്നാം
നല്കുനതനിനക  മനിതമനയ  നനിരകനില്  ഫനറക  നനിര്മ്മേനിചക  നല്കുനതനിനക
പദ്ധതനി രൂപശകേരനിചനിട്ടുകണന; വനിശദമനക്കുകമന ; 

(ബനി) എലനല്ലനന്നാം  ലെക്ഷവങ്ങളനണക  ഇതുവഴനി  ലകേവരനികനനുകദ്ദേശനിക്കുനതക;
വനിശദനന്നാംശങ്ങള്  വവകമനക്കുകമന;

(സനി) ഭവനനനിര്മ്മേനണ ലചലെവക കുതനിച്ചുയരുന സനഹചരവത്തെനില് പ്രസ്തുത പദ്ധതനി
ലതനഴനിലെനളനികേള്കക  എത്രമനത്രന്നാം  സഹനയകേരമനകുന്നാം  എനനണക
പ്രതശക്ഷനിക്കുനതക ; വനിശദമനക്കുകമന ; 

(നനി) ഇതനിനനയനി എലനല്ലനന്നാം നടപടനികേള് സസ്വശകേരനിചനിട്ടുണക  ;  വനിശദനന്നാംശങ്ങള്  
ലെഭവമനക്കുകമന ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സസ്വനശയ ലമനനികല് കകേനകളജക പ്രകവശനന്നാം

*793 ശശ. കകേനടനികയരനി ബനലെകേ  കൃഷ്ണന
,,    എ. പ്രദശപ്കുമനര്
,,    റനി.വനി. രനകജഷക
,,   ആര്. രനകജഷക

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
 ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സസ്വകേനരവ  സസ്വനശയ  ലമനനികല്  കകേനകളജുകേളനിലലെ  വനിദവനര്തനി
പ്രകവശനന്നാം  സന്നാംബന്ധനിച്ചുള്ള  പ്രശന്നാം  ചര്ചകേളനിലൂലട
പരനിഹരനിക്കുനതനലണനക  മനനി  നല്കേനിയ  ഉറല്പ്പെനിലന  തുടര്നക
എലനങനിലന്നാം ചര്ചകേള് നടത്തെനിയനിരുകനന; എങനില് അതനിലന്റെ വനിശദനന്നാംശന്നാം
അറനിയനികനകമന;

(ബനി) കമല്ല്പ്പെറഞ്ഞ  സനപനങ്ങളനിലലെ  എത്ര  സശറ്റുകേള്കനണക  ലപനതു  ലമറനിറക
ലെനിസനില് നനിനക പ്രകവശനന്നാം ലെഭനിക്കുകേലയനക  അറനിയനികനകമന;

(സനി) സര്കനര്  നനിലെപനടനിനക  വനിരുദ്ധമനയനി  പ്രകവശന  നടപടനികേളുമനയനി
മുകനനട്ടുകപനകുന  മനകനജ് ലമന്റുകേള്ലകതനിലര   സസ്വശകേരനിച  നടപടനികേള്
എലനനലകയനണക?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഉന്മൂലെനന്നാം ലചയനിരുന കരനഗങ്ങളുലട തനിരനിച്ചുവരവക

*794 ശശ. ലകേ. അജനിതക
 ,,   സനി. ദനിവനകേരന
,,     ജനി.എസക. ജയലെനല്
,,     വനി. ശശനി

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) തശരകദശ  ഗ്രേനമങ്ങളനില്  നനിനന്നാം  നനിര്മ്മേനര്ജ്ജനന്നാം  ലചയ  ചനിലെ  മനരകേ
കരനഗങ്ങള് വശണന്നാം കേണ തുടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള വനിവരന്നാം ശദ്ധയനില്ലല്പ്പെട്ടനിട്ടുകണന;

(ബനി) പ്രതനികരനധ നടപടനികേളനില് വശഴ്ച വനനിട്ടുകണന; വശണന്നാം ശകമനകനന എന
പദ്ധതനികേളനണുള്ളലതനക വനിശദമനക്കുകമന;

(സനി) തശരകദശ  ഗ്രേനമങ്ങളനില്  പ്രതനികരനധ  കുത്തെനിലവയ്പുകേളുന്നാം
കബനധവല്കരണവന്നാം  നടല്പ്പെനിലെനകനന  അടനിയനര  നടപടനികേള്
സസ്വശകേരനിക്കുകമന? 



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലചറുകേനിട  -  ചനില്ലറ വവനപനര സനപനങ്ങളനിലലെ പ്രശങ്ങള്

*795 ശശ. എളമരന്നാം കേരശന്നാം
  ,,  ലജയനിന്നാംസക മനതത
  ,,  ബനബു എന്നാം. പനലെനികശ്ശേരനി
  ,,  പനി. റനി. എ. റഹശന്നാം

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ലതനഴനിലന്നാം പുനരധനിവനസവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സന്നാംസനനലത്തെ  പശടനികേകേളനിലന്നാം  ചനില്ലറ  വനില്പനശനലെകേളനിലന്നാം  അടനിസനന
സഇൗകേരവങ്ങള്  കപനലമനില്ലനലത  പനണക  മണനിക്കൂകറനളന്നാം
പണനിലയടക്കുനവര്കക മനിനനിമന്നാം കവതനന്നാം കപനലന്നാം ലെഭനിക്കുനനിലല്ലനതുമനയ
കേനരവന്നാം ശദ്ധയനില്ലല്പ്പെട്ടനിട്ടുകണന;

(ബനി) പ്രസ്തുത  സനപനങ്ങളനില്  പരനികശനധന  നടത്തെനറുകണന;  എങനില്
കേലണത്തെല് എനനയനിരുന; അടനിസനനസഇൗകേരവവന്നാം മനിനനിമന്നാം കവതനവന്നാം
ഉറല്പ്പെനകനന സസ്വശകേരനിച നടപടനികേള് അറനിയനികനകമന;

(സനി) സന്നാംസനനത്തെക  ലചറുകേനിട-ചനില്ലറ  വനില്പനശനലെകേളനില്
പണനിലയടക്കുനവരുലട എണന്നാം തനിട്ടലല്പ്പെടത്തെനിയനിട്ടുകണന;

(നനി) കകേരള  പശടനികേ  വനണനിജവ  സനപന  ലതനഴനിലെനളനി  കക്ഷമനനിധനി
കബനര്നനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തെനന്നാം  അവകലെനകേനന്നാം  ലചയനിരുകനന;  വനിശദനന്നാംശന്നാം
നല്കുകമന;

(ഇ) പശടനികേ  ലതനഴനിലെനളനി  കക്ഷമനനിധനിയനില്  എത്ര  അന്നാംഗങ്ങളുലണനക
ലവളനിലല്പ്പെടത്തെനകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലചക്കുനനമുകേളുന്നാം ലറഗുകലെററുകേളുന്നാം നനിര്മ്മേനികനനുള്ള പദ്ധതനി

*796 ശശ. ലകേ. കു ഞ്ഞനിരനമന (തൃകരനിപ്പൂര്)
,, രനജു എബ്രഹനന്നാം
,, ലകേ. കുഞ്ഞമ്മേതക മനസര്
ശശമതനി ലകേ.എസക. സലെശഖ

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) അതനിരൂക്ഷമനയ  വരള്ചയുന്നാം  കേനലെനവസന  വവതനിയനനവന്നാം
കേണകനിലലെടത്തെക  ജലെസന്നാംരക്ഷണത്തെനിനനയനി  ലചക്കുനനമുകേളുന്നാം
ലറഗുകലെററുകേളുന്നാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനനയനി  മുനവര്ഷലത്തെ  ബജറനില്
പ്രഖവനപനിച  പദ്ധതനിയുലട  അവകലെനകേനന്നാം  നടത്തെനിയനിട്ടുകണന;  വനിശദനന്നാംശന്നാം
ലെഭവമനക്കുകമന;

(ബനി) എത്ര  ലചക്കുനനമുകേളുന്നാം  ലറഗുകലെററുകേളുന്നാം  നനിര്മ്മേനിക്കുലമനനണക
പ്രഖവനപനിചനിരുനലതനന്നാം  അതനില്  എത്രലയണന്നാം  പൂര്ത്തെനിയനകനിലയനന്നാം
അറനിയനിക്കുകമന;

(സനി) ഇതനിനനയനി  ഇതുവലര  എനതുകേ  ലചലെവഴനിലചനന്നാം  ഇനനി  പദ്ധതനി
പൂര്ത്തെശകേരനികനനനയനി  എന  തുകേകൂടനി  കവണനിവരുലമനമനണക
കേണകനകനിയനിരനിക്കുനലതനന്നാം അറനിയനിക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സര്കനര് ആശുപത്രനികേളനില് കമനളനികേതലെനര് നയകഗനസനിസക വനിഭനഗന്നാം

*797 ശശ. സനി.പനി. മുഹമ്മേദക
  ,,  എന്നാം.എ. വനഹശദക
  ,,  ലഹബനി ഈനന
 

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സര്കനര്  ആശുപത്രനികേളനില്  കമനളനികേക്യൂലെനര്  നയകഗനസനിസക
വനിഭനഗത്തെനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തെനത്തെനിനക  തുടകന്നാം  കുറനിചനിട്ടുകണന;
വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) ഏലതല്ലനന്നാം  തരത്തെനിലള്ള  ആശുപത്രനികേളനിലെനണക  ഇതനിനക
സഇൗകേരവലമനരുകനി യനിരനിക്കുനതക;  വനിശദനന്നാംശങ്ങള് എലനല്ലനന്നാം;

(സനി) അനുകയനജവമനയ  എല്ലന  ആശുപത്രനികേളനിലന്നാം  ഈ  വനിഭനഗത്തെനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തെനന്നാം ആരന്നാംഭനിക്കുകമന;  വനിശദനന്നാംശങ്ങള് എലനല്ലനന്നാം;

(നനി) ഈ  വനിഭനഗത്തെനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തെനത്തെനിനക  എലനല്ലനന്നാം  അടനിസനന
സഇൗകേരവങ്ങള് ആശുപത്രനികേളനില് ഒരുകനിയനിട്ടുണക;  വനിശദമനകനകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

നശസലലെകനഷന കപ്രനജക്ടുകേള് 

*798 ശശ. ജനി. സുധനകേരന
 ,,  എന്നാം. എ. കബബനി
 ,,   സനി. ലകേ. സദനശനിവന
 ,,   എ. എന്നാം. ആരനിഫക

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) തശരപ്രകദശങ്ങളനിലലെയുന്നാം  കുട്ടനനട്ടനിലലെയുന്നാം  കുടനിലവള്ളക്ഷനമന്നാം
പരനിഹരനിക്കുനതനിനനയനി  നശസലലെകനഷന  കപ്രനജക്ടുകേള്
പ്രഖവനപനിചനിരുകനന; വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) പ്രസ്തുത കപ്രനജക്ടുകേളുലട നനിലെവനിലലെ സനിതനി വവകമനക്കുകമന; 

(സനി) കപ്രനജക്ടുകേളനില്  നനിനക  എത്ര  കപര്കക  പ്രകയനജനന്നാം  ലെഭനിച്ചുലവനന്നാം
ഇതനിനനയനി എന തുകേ ലചലെവഴനിലചനന്നാം അറനിയനിക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ജലെപനതകേളുലട വനികേസനത്തെനിനക സസ്വശകേരനിച നടപടനികേള്

*799 ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരനമന (ഉദുമ)
,, ലകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖനദര്
,, ലകേ. ദനസന

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ഈ സര്കനര് ജലെപനതകേളുലട വനികേസനത്തെനിനനയനി സസ്വശകേരനിച നടപടനികേള്
വനിശദമനക്കുകമന ;

(ബനി) ലകേനല്ലന്നാം-കകേനട്ടപ്പുറന്നാം  കദശശയ  ജലെപനത  എന  മുതല്
ഗതനഗതകയനഗവമനക്കുലമനനണക  പ്രഖവനപനിചനിരുനതക   ;   ഇകല്പ്പെനഴലത്തെ
അവസലയനനലണനക അറനിയനിക്കുകമന ;

(സനി) കകേനട്ടപ്പുറന്നാം-നശകലെശസ്വരന്നാം,  ലകേനല്ലന്നാം-കകേനവളന്നാം  ജലെപനത  വനികേസനില്പ്പെനികനന
ഉകദ്ദേശവമുകണന  ;  എങനില് അതനിനനയനി എലനനലക നടപടനികേള് ഇതുവലര
സസ്വശകേരനിലചനക  
അറനിയനിക്കുകമന ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പട്ടനിജനതനി  -  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ മറക പനികനനക വനിഭനഗങ്ങളുലട പുകരനഗതനി

*800 ശശ.  ലകേ. രനധനകൃഷ്ണന
കനന. ടനി.എന്നാം. കതനമസക ലഎസകേക
ശശ. പുരുഷന കേടലണനി
,,    ആര്. രനകജഷക

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
പട്ടനികേജനതനി-പനികനനകസമുദനയകക്ഷമവന്നാം വനികനനദസഞനരവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

( എ ) പനണനന്നാം  പഞവതര  പദ്ധതനികനലെത്തെക  പട്ടനികേജനതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  മറക
പനികനനക വനിഭനഗത്തെനില്ലല്പ്പെട്ട ജനതയുലട പുകരനഗതനികനയനി എലനങനിലന്നാം
നയന്നാം രൂപശകേരനിചനിട്ടുലണങനില് അതനിലന്റെ വനിശദനന്നാംശന്നാം ലെഭവമനക്കുകമന;

(ബനി ) വനികകേന്ദ്രശകൃതനസൂത്രണ പ്രഎ്രകേനിയ വനിജയകേരമനയനി നടല്പ്പെനിലെനകനിയതനിനനല്
പ്രസസ്തുത  വനിഭനഗങ്ങളുലട  പനികനനകനവസ  ലെഘൂകേരനിക്കുവനന
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലണനക വനിലെയനിരുത്തെനിയനിട്ടുകണന;

(സനി ) എങനില്  പനണനന്നാം  പഞവതര  പദ്ധതനികനലെത്തെക  പ്രസ്തുത
ജനവനിഭനഗത്തെനിനു  കവണനിയുള്ള  ഓകരന  പദ്ധതനി  നടല്പ്പെനക്കുനതനിലന്നാം
വനികകേനശകൃതനസൂത്രണ  പ്രകനിയ  ഉറല്പ്പെനകനിയതനിലന്റെ  വനിശദനന്നാംശങ്ങള്
ലെഭവമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

മരുനകേള് നശനില്പ്പെനിച സന്നാംഭവന്നാം
*801 ശശ.  മനതത റനി. കതനമസക

 ,,  സനി.ലകേ. നനണു
ശശമതനി ജമശലെന പ്രകേശന്നാം
ശശ. കജനസക ലതറയനില് 

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ആകരനഗവ  വകുല്പ്പെനിലന്റെ കേശഴനില് സൂക്ഷനിചനിരുന മരുനകേള് വവനപകേമനയനി
കേത്തെനിചക നശനില്പ്പെനിച സന്നാംഭവന്നാം ശദ്ധയനില്ലല്പ്പെട്ടനിട്ടുകണന ;

(ബനി) എവനിലടലയനലകയനണക  അത്തെരന്നാം  സന്നാംഭവങ്ങള്  ഉണനയലതനക
വവകമനക്കുകമന ;

(സനി) കേനലെനവധനി  കേഴനിയനത്തെതടകമുള്ള  മരുനകേള്  നശനില്പ്പെനികനന  ഉണനയ
കേനരണങ്ങള് വവകമനകനകമന ;

(നനി) ഇതുമൂലെന്നാം  ഉണനയനിട്ടുള്ള  സനമത്തെനികേ  നഷന്നാം  കേണകനകനിയനിട്ടുകണന  ;
വനിശദനന്നാംശങ്ങള് വവകമനക്കുകമന ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വവനജമരുനകേളുലട വനിപണനന്നാം 
*802 ശശ. പനി. തനികലെനത്തെമന

,,    ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന
,,    മുല്ലകര രതനകേരന
,,    ഇ. ലകേ. വനിജയന

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) വവനജവന്നാം  ഗുണകമന്മയനില്ലനത്തെതുമനയ  മരുനകേളുലട  വനിപണനന്നാം
തടയുനതനിനക  എലനല്ലനന്നാം  സന്നാംവനിധനനങ്ങള്  നനിലെവനിലലണനക
വവകമനക്കുകമന;

(ബനി) മരുനകേളുലട  പരനികശനധന  യഥനസമയന്നാം  നടത്തുനതനിനനവശവമനയ
സന്നാംവനിധനനങ്ങളനിലല്ലനതക  ശദ്ധയനില്ലല്പ്പെട്ടനിട്ടുകണന;  എങനില്  അതക
പരനിഹരനിക്കുനതനിനക  എന  നടപടനികേളനണക  സസ്വശകേരനിക്കുനലതനക
അറനിയനിക്കുകമന;  

(സനി) പരനികശനധനയനയനി മരുനകേള് ലകേട്ടനികനിടക്കുനകണന;  എങനില് ലമനത്തെന്നാം
എത്ര മരുനക സനമനിളുകേള് ലകേട്ടനികനിടക്കുനലണനക വനിശദമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വനട്ടര് കേണക്ഷനുള്ള അകപക്ഷനനടപടനികേള് 

*803 ശശ. ലകേ. മുരളശധരന
 ,,  ലൂനനി ലൂയനിസക
 ,, എന്നാം.എ. വനഹശദക
 ,, സണനി കജനസഫക

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) വനട്ടര്  അകതനറനിറനിയനില്  വനട്ടര്  കേണക്ഷനുള്ള  അകപക്ഷനനടപടനികേള്
ലെഘൂകേരനിക്കുനതനിനക  നടപടനി സസ്വശകേരനിചനിട്ടുകണന; വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) എലനല്ലനന്നാം  ഉകദ്ദേശവലെക്ഷവങ്ങളനണക  ഇതുവഴനി  ലകേവരനിചതക;
വനിശദനന്നാംശങ്ങള് നല്കുകമന;

(സനി) വനട്ടര്  അകതനറനിറനിയുലട  പ്രവര്ത്തെനക്ഷമത  ഇതുമൂലെന്നാം  എത്രകത്തെനളന്നാം
വര്ദ്ധനിചനിട്ടുണക; വനിശദമനക്കുകമന;

(നനി) ഇതനിനനയനി ഭരണതലെത്തെനില് സസ്വശകേരനിച നടപടനികേള് വനിശദമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലമനനികല് കകേനകളജുകേളനിലലെ അതവനഹനിത വനിഭനഗന്നാം

*804 ശശ. കമനനസക കജനസഫക
  ,,  റനി. യു. കുരുവനിള
  ,,  സനി. എഫക കതനമസക
  ,,  കതനമസക ഉണനിയനടന 

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സര്കനര്  ലമനനികല്  കകേനകളജുകേളനിലലെ  അതവനഹനിത  വനിഭനഗങ്ങളനില്
എത്തുന,  ഗുരുതരമനയനി  പരനികകല്ക്കുന  കരനഗനികേള്കക  കപനലന്നാം
കൃതവസമയത്തെക  കവണ  പരനിചരണന്നാം  ലെഭനിക്കുനനില്ലനലയന  പരനതനി
ശദ്ധയനില്ലല്പ്പെട്ടനിട്ടുകണന;  ഉലണങനില്  ആയതക  പരനിഹരനിക്കുവനന
എലനല്ലനന്നാം നടപടനികേള് സസ്വശകേരനിക്കുലമനക വവകമനക്കുകമന ;

(ബനി) തനിരുവനനപുരന്നാം  ഗവണ്ലമന്റെക  ലമനനികല്  കകേനകളജക
ആശുപത്രനിയുകടതുള്ലല്പ്പെലട   അതവനഹനിത  വനിഭനഗങ്ങളനില്  മതനിയനയ
സഇൗകേരവങ്ങള്  ലെഭവമനക്കുനതനിനക  നടപടനി  സസ്വശകേരനിക്കുകമന;
വനിശദമനക്കുകമന ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സനനസ്വന ചനികേനിതന സന്നാംവനിധനനങ്ങള്

*805 ശശ.  രനജു എബ്രഹനന്നാം
 ,,  ലകേ. കുഞ്ഞനിരനമന (തൃകരനിപ്പൂര്)
 ,,   പനി. ശശരനമകൃഷ്ണന
 ,,   ലകേ. കുഞ്ഞമ്മേതക മനസര്

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സനനസ്വന  ചനികേനിതയനയനി  സര്കനര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ഒരുകനിയനിട്ടുള്ള
സന്നാംവനിധനനങ്ങലളക്കുറനിചക വനിശദമനകനകമന;

(ബനി) നനിലെവനിലള്ള  സന്നാംവനിധനനത്തെനിലന്റെ  കപനരനയ്മലയക്കുറനിചക  അകനസ്വഷനിചക
റനികല്പ്പെനര്ട്ടു  നല്കേണലമന  മനുഷവനവകേനശ  കേമ്മേശഷലന്റെ
നനിര്കദ്ദേശനനുസരണന്നാം  അകനസ്വഷണന്നാം  നടത്തെനികയന;  വനിശദനന്നാംശന്നാം
അറനിയനിക്കുകമന;

(സനി) ഈ രന്നാംഗത്തുള്ള പ്രധനന പ്രശന്നാം എനനലണനന്നാം അതക പരനിഹരനികനനനയനി
സസ്വശകേരനികനനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേളുന്നാം അറനിയനിക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പമ  ,   അചനകകേനവനില്  ,   ലവല്പ്പെനര്  നദനിസന്നാംകയനജനന്നാം

*806 ശശമതനി ജമശലെന പ്രകേനശന്നാം
ശശ. സനി. ലകേ. നനണു
  ,,  മനതത റനി. കതനമസക
  ,,  കജനസക ലതറയനില്

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) പമ,  അചനകകേനവനില്,  ലവല്പ്പെനര്  അടകമുള്ള  നദനികേളുലട
സന്നാംകയനജനത്തെനിനക സുപ്രശന്നാം കകേനടതനിയനില് നനിനക എലനങനിലന്നാം നനിര്കദ്ദേശന്നാം
ഉള്ളതനയനി അറനിയനന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണന;

(ബനി) എങനില്  എനനണക   പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശലമനന്നാം  ആയതക  എനനണക
നലനിയലതനന്നാം അറനിയനിക്കുകമന;

(സനി) സന്നാംസനന  സര്കനര്  പ്രസ്തുത  കകേസനില്  കേക്ഷനിയനയനി  തര്കന്നാം
ഉനയനിചനിട്ടുകണന;

(നനി) നദനികേളുലട  സന്നാംകയനജനന്നാം  സന്നാംബന്ധനിച  സര്കനര്  നനിലെപനടക
വവകമനക്കുകമന;

(ഇ) പ്രസസ്തുത നനിലെപനടക ഏലതനലക കവദനികേളനില് ഇതനികനനടകേന്നാം ഉനയനിചനിട്ടുണക
എനക വവകമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലതനഴനിലെനളനികേള്കക കൂലെനി നല്കുനതനിനക  ഇ  -  ലപയലമന്റെക സന്നാംവനിധനനന്നാം
*807 ശശ. സണനി കജനസഫക

 ,,   ലബനനി ലബഹനനന
 ,,   സനി. പനി. മുഹമ്മേദക
 ,,   റനി. എന. പ്രതനപന

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ലതനഴനിലന്നാം പുനരധനിവനസവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ലതനഴനിലെനളനികേള്കക  കൂലെനി  നല്കുനതനിനക  വനിവനിധ  കമഖലെകേളനില്  ഇ-
ലപയലമന്റെക  സന്നാംവനിധനനന്നാം  ഏര്ലല്പ്പെടത്തെനനുകദ്ദേശനിക്കുനകണന;
വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) എലനല്ലനന്നാം  ഉകദ്ദേശവലെക്ഷവങ്ങളനണക  ഇതുവഴനി
ലകേവരനികനനുകദ്ദേശനിക്കുനതക; വനിശദനന്നാംശങ്ങള് എലനല്ലനന്നാം;

(സനി) ലതനഴനിലെനളനികേള്കക  ലെഭനിക്കുന  കൂലെനിയനില്  കൃത്രനിമന്നാം
നടത്തെനതനിരനിക്കുനതനിനക  പ്രസ്തുത  സന്നാംവനിധനനന്നാം  എത്രമനത്രന്നാം
സഹനയകേരമനകുലമനനണക പ്രതശക്ഷനിക്കുനതക; വനിശദമനക്കുകമന;

(നനി) ഇതനിനനയനി  എലനല്ലനന്നാം  നടപടനി  സസ്വശകേരനിചനിട്ടുണക;  വനിശദനന്നാംശങ്ങള്
എലനല്ലനന്നാം?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പട്ടനികേജനതനിയനില്ലല്പ്പെട്ടവര്ലകതനിലരയുള്ള അതനികമങ്ങള് തടയല് നനിയമന്നാം

*808 ശശ. എന്നാം. ഉമ്മേര്
 ,,  സനി. കമനയനിനകുട്ടനി
  ,,  പനി. ബനി. അബ്ദുള് റസനകേക
  ,,  പനി. ലകേ. ബഷശര്

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
പട്ടനികേജനതനി-പനികനനകസമുദനയകക്ഷമവന്നാം വനികനനദസഞനരവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) പട്ടനികേജനതനിയനില്ലല്പ്പെട്ടവര്ലകതനിലരയുള്ള അതനികമങ്ങള് തടയല് നനിയമ
പ്രകേനരമുള്ള പരനിരക്ഷ ഉറല്പ്പെനകനന ഏര്ലല്പ്പെടത്തെനിയനിട്ടുള്ള സന്നാംവനിധനനങ്ങള്
കേനരവക്ഷമമനയനി  പ്രവര്ത്തെനിക്കുനകണന  എന  കേനരവന്നാം
പരനികശനധനിചനിട്ടുകണന;

(ബനി) എങനില്  പരനികശനധനയനില്  കേലണത്തെനിയ  അപരവനപ്തതകേള്
എലനല്ലനലമനക വവകമനക്കുകമന; 

(സനി) അതനികമത്തെനിനനിരയനകുനവര്കക  എലനല്ലനന്നാം  സഹനയങ്ങളനണക
നല്കുനലതനക വനിശദമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

മനനസനികേനകരനഗവ കകേന്ദ്രങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തെന നനിലെവനരന്നാം

*809 ശശ. ബനബു എന്നാം. പനലെനികശ്ശേരനി
 ,,  എ. പ്രദശപ്കുമനര്
 ,,   പുരുഷന കേടലണനി
കനന. ലകേ.ടനി. ജലെശല്

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) കുതനിരവട്ടലത്തെ  മനനസനികേനകരനഗവ  കകേന്ദ്രത്തെനില്  കരനഗനിലയ  മര്ദ്ദേനിച്ചു
ലകേനലെലല്പ്പെടത്തെനിയ  സന്നാംഭവത്തെനിലനറ  പശനത്തെലെത്തെനില്  സന്നാംസനനലത്തെ
മനനസനികേനകരനഗവ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തെനലത്തെക്കുറനിചക  അവകലെനകേനന്നാം
നടത്തെനിയനിട്ടുകണന;

(ബനി) ആശുപത്രനി  അധനികൃതരുലട  വശഴ്ചയുന്നാം  സഇൗകേരവങ്ങളുലട  അപരവനപ്തതയുന്നാം
പരനികശനധനിചനിട്ടുകണന;

(സനി) മനനസനികേനകരനഗവ ചനികേനിതന കകേന്ദ്രങ്ങലള ആധുനശകേരനികനന എലനനലക
നടപടനികേള് സസ്വശകേരനിലചനക അറനിയനികനകമന ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കകേരള ആയുര്കവദ സര്ര്വ്വെകേലെനശനലെ സനപനിക്കുനതനിനക നടപടനി
*810 ശശ. എ.ലകേ. ബനലെന

''     ലകേ.ലകേ. ജയചന്ദ്രന
''     റനി.വനി. രനകജഷക 
''     വനി. ലചനനമരനക്ഷന

തനലഴ കേനണുന കചനദവങ്ങള്കക
ആകരനഗവവന്നാം കുടന്നാംബകക്ഷമവന്നാം കദവസസ്വവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ ) കകേരള  ആയുര്കവദ  സര്ര്വ്വെകേലെനശനലെ  സനപനിക്കുലമന  പ്രഖവനപനന്നാം
നടല്പ്പെനിലെനകയന ;

(ബനി ) ആയുര്കവദ  സര്ര്വ്വെകേലെനശനലെ  ലകേനണക  എലനനലക  കനട്ടങ്ങളനണക
പ്രതശക്ഷനിക്കുനതക ;

(സനി) ഇതനിനനയനി സലെന്നാം കേലണത്തെനിയനിട്ടുകണന ; എങനില് എവനിലടയനണക;

(നനി) ഗകവഷണ പ്രധനനമനയ സര്ര്വ്വെകേലെനശനലെ സനപനിക്കുനത്തെനിനു മതനിയനയ
ഫണക  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തെനിയനിരുകനന;  എങനില്  എഎ്രതലയനക
അറനിയനിക്കുകമന; ഇതുവലരയുള്ള പ്രവൃത്തെനി പുകരനഗതനി അറനിയനിക്കുകമന ?

 കകേരള നനിയമസഭന ലസകകട്ടറനിയറക ,                       പനി. നനി. ശനരന്നാംഗധരന,
തനിരുവനനപുരന്നാം, ലസകട്ടറനി.
2014 ജൂലലെ    8.

പ്രകതവകേ  ശദ്ധയക  : നനിയമസഭന  കചനദവങ്ങളുലട  മറുപടനി  അവ  സഭയനില്
ഉനയനിക്കുനതനിലന്റെ തകലെദനിവസന്നാം ലവകുകനരന്നാം  5  മണനികക  മുമനയനി  നനിയമസഭന
ലസകകട്ടറനിയറനില് എത്തെനിചനിരനികകണതനണക.  [ചട്ടന്നാം 47(1)]
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