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ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
ജലവിഭവ വ��മ�ി
െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം വ��മ�ി
പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി

ആ��േ�ദ മ�� പരീ�ണം

*61.�ീ.പി.തിേലാ�മ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��േ�ദ മ�� പരീ�ണ�ിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം
�ാപന�ളിലാണ് േരാഗികെള പരീ�ണ�ിന് വിേധയമാ��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം മ�� ക�നികളാണ് ഇ�രം പരീ�ണ�ിനായി �േ�ാ�് വ�ി��ത്;  േപ���
മ��ക� ഇ�രം മ�� പരീ�ണ�ളി� ഉ�െ���േ�ാ;

(സി) ഇ�രം മ��ക� �ഗ�ളി� �േയാഗി�് ഫല�ാ�ി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) പല മ��ക�െട�ം േച�വകളി�  വ�ാജ മ��ക�  േച��താ�� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആ��േ�ദ മ��ക�െട �ണേമ��ം ഫല�ാ�ി�ം
കെ���തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� ഭവനരഹിത��് �മി വാ��തി�� ധനസഹായം

*62.�ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ��
,, അ�വ� സാദ�്
,, �ി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം
വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� ഭവനരഹിത��് �മി വാ��തിനായി ധനസഹായം ന��� പ�തി
�കാരം എ� �പയാണ് ഒരാ��് ന�കി വ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് എ� �പയാണ് ന�കിയി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) ഈ �ക അപര�ാ�മാെണ�് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
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(ഡി) ഉെ��ി� എ� �പയാണ് വ��ി�ി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്?

അ��ാടിയിെല ശി�മരണം

*63.�ീ.എം.ച��
,, േകാടിേയരി ബാല���
,, എം. ഹംസ
,, വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എെ�ാെ� വീ�ക�  െകാ�ാണ് അ��ാടിയി�  ശി�മരണം ആവ��ി��െത�് സ��ാ�
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ�രം സംഭവ�� ആവ��ി�ാതിരി�ാ� അടിയ�ിരമായി സ��ാ� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��
നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

േനാ��ലി വി��ം

*64.�ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േനാ��ലി വി��മാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കെള േനാ��ലി വി�� ജി�കളായി �ഖ�ാപി�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ജി�കളി�  േനാ��ലി ����  ൈകകാര�ം െച��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അവേശഷി�� ജി�കെള �ടി േനാ��ലി വി�� ജി�കളാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

��െ�രിയാ� ഡാം ജലനിര�്

*65.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, സി.ദിവാകര�
,, െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��െ�രിയാ� ഡാമിെ� ഷ��ക�െട അ��� പണിക� ���ീകരി� േശഷം േമ�േനാ� സമിതി�െട
��� നിയ�ണ�ി�  മാ�േമ ജലനിര�് ഉയ��ാ�  പാ��െവ�് ��ീം േകാടതി
നി�േ�ശ�േ�ാ;  എ�ി�  ��ീംേകാടതി നി�േ�ശ ലംഘന �ിെനതിെര എ� നടപടി
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��െ�രിയാ�  ഡാമി�  ജലനിര�് ഉയ��തിെന �ട��് എെ��ാം �ര�ാ നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ?

��െ�രിയാറിെല ജലനിര�്
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*66.�ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, െക.െക.ജയച��
,, എസ്.രാേജ��
,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��െ�രിയാറിെല ജലനിര�് ഡാമിെ� നിലനിൽ�ിന് ഭീഷണിയാ�ം വിധം ഉയ�� സാഹചര��ി�
േമ�േനാ� സമിതി�െട �വ��നം സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) േമ�േനാ� സമിതി�െട അ���െ� �വർ�നം തമിഴ് നാടിെന �തിനിധീകരി��
വിധ�ിലാെണ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ പ�ാ�ല�ി� സം�ാന�ിെ� ആശ�ക� നിഷ് പ�മായി പരിേശാധി�ാ� �ാ�മായ
ഒ� േമ�േനാ� സമിതിെയ നിയമി�ാനായി സ�ീകരി�ി�� നിയമ നടപടിക�ം ഭരണപരമായ
നടപടിക�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം ഭീഷണി േനരി�� േമ�  സാഹചര�ം
േക�സ��ാരിെ� ��യി�െ���ിയി�േ�ാ ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ ?

കാൻസർ േരാഗിക��് െമ�െ�� ചികി� ലഭ�മാ��തി�� നടപടി

*67.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, പി.സി. േജാ�ജ്
,, എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാൻസർ േരാഗിക�െട സംഖ� വ��ി� വ��താ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�േമാ;

(ബി) കാൻസർ േരാഗിക�െട എ��ി� വ��നവ് േരഖെ���ിയ ജി�ക� ഏെത�ാമാണ്;
(സി) കാൻസർ േരാഗിക��് െമ�െ�� ചികി� ലഭ�മാ��തിന് ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് എെ��ാം

സൗകര��ളാണ് ഇതിനകം ഏ�െ���ിയി��ത്;
(ഡി) സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി�� േരാഗിക��് അവ�െട ചികി�ാ െചല�ക� വഹി��തിന്

നിലവി� ന�ിവ�� സഹായ�� എെ��ാമാണ്?

എംേ�ാ�െമ�് രജിേ�ഷ�

*68.�ീ.വ��ല കഹാ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എംേ�ാ�െമ�് രജിേ�ഷ� ���ാ� എെ��ാം അവസര�ളാണ് നിലവി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാറിെ� കാല�് എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി� വിവിധ കാരണ�ളാ� രജിേ�ഷ�
���ാ�  കഴിയാെത സീനിേയാറി�ി ന�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അവ�െട സീനിേയാറി�ി
നിലനി��ി രജിേ�ഷ� ���ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഏത് കാലയളവിെല രജിേ�ഷ�ക��ാണ് ��ത ആ��ല�ം ലഭ�മാ��ത്;
(ഡി) ��ത ����  പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;  വിശദാംശ��
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ന��േമാ?

മിഷ� 676-െല പ�ികജാതി േ�മ പ�തിക�

*69.�ീ.വി.പി.സജീ��
,, ഐ.സി.ബാല���
,, േതറ�ി� രാമ���
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം
വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിഷ� 676 � ഉ�െ���ി പ�ികജാതി േ�മം ഉറ�ാ��തിന് പ�തിക� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് മിഷ� വഴി നട�ാ�ാ��ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

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

എെ��ാമാണ്?

മ�� വില നിയ�ണ നയം

*70.�ീ.എം.എ.േബബി
,, െക.��ിരാമ� ഉ�മ
,, ��ഷ� കട��ി
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��വില നിയ�ണം നീ�ിയ�മായി ബ�െ��് �ഖ�മ�ി �ധാനമ�ിെയ ക�ി�േ�ാ; അവിെട
ഉ�യി� ആവശ���  എെ�ാെ�യായി��;  �ധാനമ�ിയി�  നി�് എെ��ി�ം ഉറ�്
ലഭിെ��ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സംസഥാന സ��ാ� സ�ീകരി� �ട� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�� വില നിയ�ണം നീ�ിയ നയം തി��ാ�  േക�സ��ാരി�  സ���ം െച��ാ�
ത�ാറാ�േമാ?

അ��ാടിയിെല ശി� മരണ�െള �റി�് �ണിെസഫ് നട�ിയ പഠന റിേ�ാ��്

*71.േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.പി.�ീരാമ���
േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടിയിെല പ�ികേഗാ�വ��വിഭാഗ ശി���െട മരണെ��റി�് �ണിെസഫ് നട�ിയ
പഠനറിേ�ാ��ിെല നി�േ�ശ��ം �പാ�ശക�ം എെ�ാെ�യാണ്;  സ��ാ�  നട�ാ�ിയത്
എെ�ാെ� കാര��ളാണ്;

(ബി) േഡാ. ബി. ഇക ്ബാലിെ� േന�ത��ി� ജനകീയ ആേരാഗ��വ��ക� പഠനം നട�ി സ��ാരിന്
ന�കിയ റിേ�ാ��ിെല �ധാന കെ���ക�ം നി�േ�ശ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ണിെസഫ് വിദ��െട റിേ�ാ��ം ജനകീയ ആേരാഗ� �വ��ക�െട റിേ�ാ��ം അവഗണി�്
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��ം പഠി�ാനായി �തിയ സമിതിെയ നിയമി�ത് പരാജയം മറ�ാ�ം അടിയ�ര നടപടിക�
ൈവകി�ാ�മാെണ� ആേരാപണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

വിഷാംശ�� പ��റിക� തടയാ� നടപടി

*72.�ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, െക.അ�ത�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വിവിധഭാഗ�ളി�  ഉ�പാദി�ി���ം,  അന�സം�ാന�ളി�നി�ം
െകാ�വ���മായ പ��റികളി�  മാരകമായ കീടനാശിനിക�െട അംശം കെ��ിയതായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ��റികളി�  കീടനാശിനി�െട അംശം കെ���തി�ം,  അ�രം പ��റിക�
വി�നെ��ി��ത് തട��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) പഴ��  രാസവ���  ഉപേയാഗി�് ��ിമമായി പ��ി��തിെനതിെര സ�ീകരി��േപാ��
നടപടി പ��റികളി� കീടനാശിനി തളി��തിെനതിെര�ം സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) േകരള�ി�  ക�ാ�സ�, ��േരാഗം എ�ിവ വ��ി�വ��തി�� കാരണം ഇ�ര�ി�
മാരകമായ വിഷാംശ�� പ��റിക�െട ഉപേയാഗം നിമി�മാണ�് കെ��ിയി�േ�ാ വിശദാംശം
ന�േമാ ?

എ�ാ പി.എ�്.സി. കളി�ം ലേബാറ�റി സംവിധാനം

*73.�ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, െഡാമിനിക് �സ�േറഷ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ പി.എ�്.സി. കളി�ം ലേബാറ�റി സംവിധാനം ലഭ�മാേണാ;

(ബി) ലാ�ക� ഇ�ാ� എ� പി.എ�്.സി. ക� ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ��വ�  പി.എ�്.സി.  കളി�ം ലാബ് സംവിധാനം നട�ിലാ�� പ�തി
സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഹാംേ�, വി�ാ േ�ാജ���് ലഭി�� ആ��ല���ം സൗകര���ം

*74.�ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, പി.ഉൈബ��
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം
വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി� നട�ാ�ിയ േഹാംേ�, വി�ാ േ�ാജ���് സ��ാരി�
നി�ം ലഭ�മാ�� ആ��ല���ം സൗകര���ം എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ ;
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(ബി) ഇവ ആരംഭി�� സംരംഭക��് ആവശ�മായ െെലസ�സ്,  അ�മതിപ�ം എ�ിവ
കാലതാമസമി�ാെത ലഭ�മാ�ാ�  വിേനാദസ�ാര വ��് എെ�ാെ� ഉപേദശ സഹായ��
ന��െ��് വ��മാ�േമാ ;

(സി) തേ�ശ�ാപന��, െതാഴി�വ��് എ�ിവ നി�തിക�ം,  ല��റി ടാ�ക�ം അനാവശ�മാ�ം
അധികമാ�ം �മ�ി ഇ�രം െച�കിട സംരംഭകെര ��ി��ിലാ�ക�ം കടെ�ണിയിലാ�ക�ം
െച����ലം,  നിയമാ��ത �ാപന��  പല�ം ��ിേ�ാ�ക�ം പകരം അനധി�ത
�ാപന��  വ��ി�വരിക�ം െച�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഇ�ാര��ി�
അടിയ�രപരിഹാരം നട�ിലാ�േമാ ?

�ീ പ�നാഭ സ�ാമി േ�� ഭരണം

*75.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, ബി.സത��
,, പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ പ�നാഭ സ�ാമി േ�� ഭരണംസ��ാ� ഏെ���ണെമ�  2011െല ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ്
നട�ാ�ാതി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീ പ�നാഭ സ�ാമി േ���ിെ� ഭരണം ഏെ���ാ�  ത�ാറാെണ�് ��ീംേകാടതിെയ
അറിയി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  നിലപാട് മാ��ിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ  ;  നി��ി� ഭരണ
സംവിധാന�ി� േ�� സ��് ൈകകാര�ം െച��തി�ം നിധി ��ി��തി�ം അവലംബി��
രീതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�ം ��  രാജ��ംബ�ം ത�ി�  ഒ�കളി�കയാെണ� അമി�സ് ക�റി റിേ�ാ��ിെല
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതിേ�ൽ നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

ഉ�നാട� ജലാശയ വിേനാദസ�ാര േക��ളി� സ�ാരിക�െട �ര�

*76.�ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, പി.െക.ബഷീ�
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം
വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�നാട�  ജലാശയ വിേനാദ േക��ളി�  സ�ാരിക�െട �ര��ം സൗകര���ം ഉറ�
വ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദവിവരം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഹൗസ് േബാ�ക�  ഉ�െ�െട�� ജലയാന��  ഉപേയാഗെ���� വിേനാദ സ�ാരിക�
�ഷണം െച�െ�ടാതിരി�ാ� എെ�ാെ� �� ക�ത�ക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സീസണി�  എ�േ�ാളം വിേദശ �റി�കെള ഈ േമഖലയി�  �തീ�ി��െ��്
വിശദമാ�േമാ?

േക� സ��ാരിെ� െതാഴി� നിയമ പരി�രണം

*77.�ീ.എളമരം കരീം
,, സി.���
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,, എം. ഹംസ
,, െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴിലാളിക�െട ��ായ വിലേപശ� ശ�ി ഇ��ാതാ�ാ�ം കരാ�വ��രണം വ�ാപകമാ�ാ�ം
�ീെതാഴിലാളികെള െതാഴി�  േമഖലയി�  നി� �റ��ാ�ം കാരണമാേയ�ാ�� െതാഴി�
നിയമപരി�രണം േക� സ��ാ� പരിഗണി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� പരി�രണം സം�ാനെ� െതാഴി� േമഖലയി� എ�് �ത�ാഘാത��ാ�െമ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം െതാഴിലാളി വി�� നിയമനി��ാണേ�ാ�� സം�ാന�ിെ� നിലപാട് േക�
സ��ാരിെന അറിയി�ാ� ത�ാറാ�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അ��ാടി േഗാ�വിഭാഗ ശി�മരണ�ൾ

*78.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, എ.െക.ബാല�
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം അ��ാടി േമഖലയി�  നട�� േഗാ�വിഭാഗ
ശി�മരണ��െട കാരണം പഠി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ശി�മരണ�ൾ തടയാനായി ആേരാഗ� വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആേരാഗ�വ��ിെ� ഭാഗ� വീ�ക�  ഉ�ായതായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ സ�ീകരി�
പരിഹാര നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

വിേനാദ സ�ാരിക�െട �ര�

*79.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം
വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അപകടസാധ�ത�ളള �റിസം േക��െള സംബ�ി�് ��ത� നിരീ�ണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �റിസം േമഖലയി�  അപകടസാധ�ത�ളള സാഹചര��െള�റി�് സ�ാരികെള
േബാധവ��രി��തിന് നിലവി� സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിേനാദ സ�ാര േമഖല�െട�ം വിേനാദ സ�ാരിക�െട�ം പരി��� �ര� ഉറ�
വ���തി�ളള ക�� പരിപാടിക��് അടിയ�ര നി�േ�ശം ന��േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�ടിെവ� പ�തി

*80.�ീ.പി.എ.മാധവ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
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,, െഡാമിനിക് �സ�േറഷ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ടിെവ� ലഭ�ത ഉറ� വ��ാ�ം �ണനിലവാരം െമ�െ���വാ�ം പ�തി
�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����ം സവിേശഷതക�ം എെ��ാമാണ്;
(സി) ആെര�ാമാണ് ��ത പ�തി�മായി സഹകരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

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

ശബരിമല തീ൪�ാടകര�് േവ� അടി�ാന സൗകര���

*81.�ീ.സാ� േപാ�
,, രാ� എ�ഹാം
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തീ൪�ാടക�െട �ഗമമായ യാ��ം ദ൪ശന�ി�ം േവ� അടി�ാന സൗകര���
വ൪�ി�ി�ാനായി ഈ വ൪ഷം െച� കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ക� േകാ��ക�െട വി�ലീകരണം നട�ിേയാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ശബരിമലയിേല�ളള േറാ�ക� ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ണെമ�് ൈഹേ�ാടതി നി൪േ�ശി�ി�േ�ാ;

സ൪�ാ൪ സംവിധാനം പരാജയെ��ി�േ�ാ ; കാരണം വിലയി��ിേയാ;

(ഡി) േറാ� നി൪�ാണ�ിെല നിലവാരമി�ാ�യാണ് വ൪ഷാവ൪ഷം വ൯�ക േറാ� ന�ാ�ാനായി
െചലവിേട�ി വ��തി� കാരണെമ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇ�രം കരാ�കാരി� നി�്
ഖജനാവിന് വ�� ന�ം ഈടാ�ാ൯ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ

കായ�ക� തടാക�� ചിറക� എ�ിവ�െട സംര�ണം

*82.�ീ.െക.എം.ഷാജി
,, എം.ഉ��
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന �പീകരണേശഷം സം�ാനെ� കായ�ക�, തടാക��, ചിറക� എ�ിവ�െട
വി�തിയി�  ഉ�ായ �റവ് എ�േ�ാളമാെണ�് കെ��ാ�  ഏെത�ി�ം വിധ�ി��
പരിേശാധനക� നട�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 1924-െല സ�േ� ഓഫ് ഇ�ഡ� �കാര�� കണ�ിെ� അടി�ാന�ി�, വി�തിയി�
എ�േ�ാളം �റ��ായി�െ��ം, ശതമാന�ണ�് എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അനധി�ത ൈകേ����  ഒഴി�ി��തി�ം,  അതി�ക�  ൈജവേവലി തീ��്
�ര�ിതമാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കര�മാ� ശ��ിയ
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*83.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഗവ�െമ�് െമഡി�� േകാേള�കളിൽ കര�മാ� ശ��ിയ ആരംഭി��േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം െമഡി�� േകാേള�കളിലാണ് കര�മാ� ശ��ിയ െച�വാ� സൗകര���ത്;
(സി) സം�ാന�് എ� േരാഗിക� കര�മാ� ശ��ിയ�ായി രജി�� െച�ി��്;
(ഡി) കര�മാ� ശ��ിയ എ�ാ െമഡി�� േകാേള�കളി�ം ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

��െ�രിയാ� േമൽേനാ�സമിതി�െട �മതലകൾ

*84.�ീ.എസ്.രാേജ��
,, എം.എ.േബബി
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ീംേകാടതി നി�േ�ശ�കാരം നിയമി� ��െ�രിയാ�  േമൽേനാ� സമിതി�െട �മതലക�
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത സമിതി അതിെ� �മതലക�  നി�പ�മായാേണാ നി��ഹി��െത�കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സമിതി ഏകപ�ീയമായി �വ��ി�േ�ാ�ം ബ�െ�� അധികാര േക��ൾ �ലർ��തായി
പറയെ��� നി�ംഗത സം�ാന താ�പര�ം ഹനി�ാനിടയാ�ിെയ� ആേ�പം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ജന��െട ആശ� അക�ാ�ം �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ�ാ�ം സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

ആ�പ�ികളിെല മ�� �ാമം

*85.�ീ.സി.ദിവാകര�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  േകാേളജ് �ത�  �ാഥമികാേരാഗ� േക�ം വെര�� ആ�പ�ികളി�  മ�� �ാമം
േനരി�െകാ�ിരി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  ഇത് പരിഹരി��തിനായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആ�പ�ികളി�  �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാെത മ��ക�  വിതരണം െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
എ�െകാ�ാണ് ഇ�കാരം സംഭവി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) യഥാസമയം വിതരണം െച�ാ�� �ലം േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട മ��ക�  നശി�ിേ��ി
വ�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

അവശ� മ��ക�െട വില നിയ�ണം
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*86.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, െക.രാ�
,, വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവശ� മ��ക�െട വില നിയ�ി�ാ�� നാഷണ� അേതാറി�ി�െട �േത�ക അധികാരം േക�
സ��ാ� എ�� കള�� �ല��ായി�� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) മ��ക��് ��ിമ�ാമം ��ി�് അമിതവില ഈടാ�ി േരാഗികെള �ഷണം െച�ാ��
നീ���െ�തിെര എെ��ാം ��ക�ത� നടപടിക� സ�ീകരി� വ��െ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) േരാഗിക��് �റ� നിര�ി�  മ��ക�  എ�ി� െകാ���തി�� എെ��ി�ം
സംവിധാന�� കാര��മമായി �വ��ി��േ�ാ ;വിശദമാ�േമാ?

അ��ാടിയിെല ശി�മരണം

*87.�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.െക.രാധാ���
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, െക.വി.അ�ൽ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടിയി�  വ��ി� േതാതി�  പ�ിക േഗാ�വ�� ശി�മരണം �ട��തിെ� കാരണം
വിലയി��ിയി�േ�ാ ; എ�ി� ആയത് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ആേരാഗ� വ��ിെ� �വ��നം നിഷ് ഫലമായി�േ�ാ; കാരണ�� അറിയി�േമാ ;

(സി) എെ�ാെ� അടിയ�ര  /  �സ�കാല  /  ദീ�ഘകാല പരിപാടികളാണ് നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്  ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േമൽ പ�ാ�ല�ി�  ��ത പരിപാടിക�െട േമ�േനാ�ം മ�ിതല സമിതിെയ ഏ�ി�ാ�
ത�ാറാ�േമാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

ശബരിമല തീ��ാടക��് ഒ��ിയിരി�� സൗകര���

*88.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, �ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തീ��ാടക��് ഒ��ിയിരി�� സൗകര��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ശബരിമല തീ��ാടക� അപകട�ി�െ���ത് ഒഴിവാ�ാ� ആവശ�മായ ൈസ� േബാ��ക�
�ാപി�ക, വാഹനപരിേശാധന ക�ശനമാ�ക , േപാലീസിെ� േസവന�� എ�ിവ�ായി ��ത�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) തീ��ാടക��് ആേരാഗ� േസവന��ം , ഇട�ാവള�ളി� ��ത� സൗകര���ം ന���തിന്
നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?
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ബേയാെമഡി�� േവ�ിെ� കാര��മമായ വിേക�ീ�ത �ീ�്െമ�്

*89.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബേയാെമഡി��  േവ�ിെ� കാര��മമായ വിേക�ീ�ത �ീ�്െമ�് സംബ�ി�് െകാ�ി
സ��കലാശാലയിെല ശാ���  ആവി�രി� �തിയ പ�തി�െട വിശദാംശം ��യി�
വ�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത സംവിധാനം എവിെടെയ�ി�ം പരീ�ി� േനാ�ിയതായി അറി�േ�ാ  ;  എ�ി�
ഫലെമ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) ��ത െടേ�ാളജി ഫല�ദമാെണ�ി�  സം�ാന�് ഒ�ാെക നട�ാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

�റിസം േമഖലയിെല േക�ാവി�ത പ�തിക�

*90.�ീ.െക.��ിരാമ� ഉ�മ
,, െക.���ത് മാ��
,, ��ഷ� കട��ി
,, എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം
വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം േമഖലയി� അ�വദി� േക�ാവി�ത പ�തിക�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിെല അലംഭാവം േക� പ�തിക�  ന�െ�ടാ�ം ലഭി� �ക തിരി� ന�കാ�ം
ഇടയാ�െമ�തിെന�റി�് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േക� സ��ാ� അ�വദി� ഏെത�ി�ം �റിസം പ�തി �ക തിരിെക ന�േക�തായി വ�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി.ഡി.ശാരംഗധര�,
തി�വന��രം, െസ��റി.
25-11-2014

�േ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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