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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�ി

വിേനാദ സ �ാരികെള ആക�ഷി�ാ� �തനമായ പ�തിക�

*211.�ീ.േജാസ് െത�യി�
,, മാത� �ി.േതാമസ്
�ീമതി.ജമീല �കാശം
�ീ.സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിേല�് വ�� വിേദശ വിേനാദസ�ാരിക�െട എ��ി� ഗണ�മായ
�റവ് സംഭവി�തിെ� കാരണ�� സ��ാ� തല�ി� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) വിേനാദ സ �ാരികെള ആക�ഷി�ാ�  �തനമായ പ�തിക�  ഈ
ഗവ�െമ�് അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

��കളി� �ഡ് േസ�ി ��ക�

*212.�ീ.െക.�രളീധര�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, സ�ി േജാസഫ്
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,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര�ിത ഭ�ണെ��റി�് വിദ�ാ��ികെള�ം ��ികെള�ം
േബാധവ��രി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�
ഉേ�ശി���്;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� സഹകരണേ�ാെട സം�ാനെ� എ�ാ ��കളി�ം
�ഡ് േസ�ി ��ക�  ആരംഭി�് �ര�ിത ഭ�ണെ��റി�് ��ികെള
േബാധവ�കരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ര�ിത ഭ�ണം എ� വിഷയം �� പാഠ� പ�തിയി� ഉ�െ����തിന്
വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� സഹകരണേ�ാെട നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി ��ംബ���് വീ� നി��ാണം ���ീകരി�ാ� നടപടി

*213.�ീ.െക. ദാസ�
,, എ.െക.ബാല�
,, എസ്.രാേജ��
,, ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ
േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വീടി�ാ� പ�ികജാതി ��ംബ���് വീ� വ�ാ�� പ�തി �കാരം
അ�വദി� വീ�കളി�  �രിഭാഗ�ം നി��ാണം പാതി വഴിയി�  നില�
�ിതിയാ��െത� കാര�ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ�െട പണി ���ീകരി�ാ� സാധി�ാതി��തിെ� സാഹചര�െമെ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) വീ� നി��ാണം ���ീകരി�ാ�  സാധി�ാ�വെര സഹായി�ാനായി
അ�േയാജ�മായ പ�തി ആവി�രി�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

െതാഴിലാളിക�െട �ര�

*214.�ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, പി.െക.ബഷീ�
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
ൈന�ണ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െതാഴി�  േമഖലയി�  െതാഴിലാളിക�െട �ര� ഉറ�വ��ാ�  നിലവി��
സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െതാഴിലിട�ളി�  െതാഴിലാളിക��് അപകടം സംഭവി�ാ�, അവ��്
ന�ായമായ ചികി�ാ സൗകര�ം,  ന�പരിഹാരം എ�ിവ അടിയ�രമായി
ലഭ�മാ�ാ�  എെ�ാെ� നിയമ വ�വ�കളാണ് നിലവി��െത�ം,  അവ
നട�ാ�ാ�� സംവിധാനെമെ��ം െവളിെ���േമാ;

(സി) നി��ാണ േമഖലയി�  പണിെയ���വ�െട �ര��് നിലവി��
മാനദ��� തെ� പരിപാലി�െ���ിെ�� കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�ാര��ി� ക�ശന നടപടി��ാ�േമാ?

േകരള�ിന് ഓ� ഇ��ാ ഇ��ി���് ഓഫ് െമഡി�� സയ�സസ് (എയിംസ്)

*215.�ീ.എം.ച��
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിന് ഓ�  ഇ��ാ ഇ��ി���് ഓഫ് െമഡി��  സയ�സസ്
(എയിംസ്)  അ�വദി�ാതി��തിെ� കാരണ��  എെ�ാെ�യാെണ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എയിംസ് അ�വദി�ാനായി സം�ാന സ��ാ�  െച� കാര���
എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ �ാപന�ിനായി �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എവിെടയാണ്;
അതിനായി പരിഗണി� മാനദ��� എെ�ാെ�യായി��?

പ�ി�നി മ�ഷ�രിേല�് പകരാതിരി�ാ� സ�ീകരി�ി�� ��ക�ത�

*216.�ീ.ജി.�ധാകര�
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.സി.െക സദാശിവ�
,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ി�നി �ിരീകരി� സാഹചര��ി�  ഈ േരാഗം
മ�ഷ�രിേല�് പകരാതിരി�ാ�  സ�ീകരി�ി�� ��ക�ത�  നടപടിക�
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അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ േരാഗ നി��യ�ിനായി സം�ാന�് നിലവി�� സംവിധാന��
എെ�ാെ�െയ�ം ഇേ�ാ�  അതിനായി ഒ��ിയിരി�� അധിക
സംവിധാന�� എെ�ാെ�െയ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) േരാഗ�തിേരാധ�ി�ം ചികി��ം ഒ��ിയിരി�� സൗകര���
വിശദീകരി�ാേമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല മ���ാമം

*217.�ീമതി.െക.െക.ലതിക
േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

,, െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ികൾ േനരി�� ക�� മ���ാമം പരിഹരി�ാ�
അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) മ���ാമ�ിെ� കാരണ�� വിലയി��ിയി�െ��ി� അറിയി�ാേമാ;

(സി) അവശ�മ��ക�  ലഭ�മ�ാ�തിനാ�  േരാഗി�് ആവശ�മായ മ��്
�റി��തിന് പകരം ലഭ�മായ മ��ക�  മാ�ം �റി�ണെമ� നി�േ�ശം
ന�കിയത് പാവെ�� േരാഗികെള �രിത�ിലാ�ിയിരി��തായ പരാതി
പരിഗണി�് ��ത നി�േ�ശം പി�വലി�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) േകരള െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷന് ഈ വ�ഷം മ�� വാ�ാനായി
ഇ�വെര അ�വദി� �ക�ം േകാ��േറഷ�  െചലവഴി� �ക�ം എ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ?

�ാമീണ ��ജല വിതരണ പ�തിക�

*218.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ാമീണ ��ജല വിതരണ പ�തിയി�െട എെ��ാം ല���ളാണ്
െെകവരി�വാ� ഉേ�ശി�ി��ത്;

(ബി) �ാമീണ ��ജല വിതരണ പ�തിക�  നട�ാ��തി�  ഇൗ സ��ാരിെ�
കാല�് എെ��ാം േന��� െെകവരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ാ��തി�� മിക� പരിഗണി�് േക��ി�  നി�് അധിക
സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ഡി) �ാമീണ ��ജല വിതരണ�ി� മിക� െെകവരി��തിന് ഭരണ തല�ി�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

മ���ി� രാസവ��ൾ കലർ��തിെനതിെര നടപടി

*219.�ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി�ഴി�� മ���ി�  േഫാ�മാലി�  കല��ാ�െ��
റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അ�രം മ��ം ഉപേയാഗി��� െകാ�� േദാഷഫല��
എെ�ാെ�യാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ���ി�  വിഷവ���ം സംര�ണ�ിെന� േപരി�  േച���
ഹാനികരമായ മ� വ���ം ഉേ�ാ എ� വിപണനഘ��ി�
പരിേശാധി��തിന് ആേരാഗ� വ��ിെ� കീഴി� സംവിധാന�േ�ാ; ഇെ��ി�
അത് അടിയ�ിരമായി ഏ�െ����തിന് ത�ാറാ�േമാ?

വാ�ഷിക വ�മാനം ര�് ല�ം �പാവെര�� ��ംബ���്സൗജന� ചികി�

*220.�ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, �ി.�. ��വിള
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�്  APL  -  BPL  തരംതിരിവ് ഇ�ാെത വാ�ഷിക വ�മാനം ര�്
ല�ം �പാവെര�� ��ംബ���് RCCയി�ം SCTയി�ം സൗജന� ചികി�
ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ��ി� വ�� േരാഗിക�െട എ�ം പരിഗണി�് ഈ ആ�പ�ികളി� ��ത�
സൗകര��� ഒ���തിന് നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?

വിസ-ഓ�-അെെറവ� സംവിധാനം

*221.�ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, എ.പി.അ����ി
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ
േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിസ-ഓ�-അെെറവ� സംവിധാനം നിലവി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംവിധാന�ിെ� ഉേ�ശ� ല���� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �റിസം �ചാരണ�ിന് ��ത സംവിധാനം എ�മാ�ം
�േയാജനകരമാ�െമ�ാണ് ക���ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത സംവിധാന�ിന് എെ��ാം �ചാരണ പരിപാടികളാണ്
സംഘടി�ി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

മ��് �റി��തിനായി േഡാ�ർമാർ�് ന�� പാരിേതാഷികം

*222.�ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഡാ��മാ�  മ��് �റി�ാ�, മ�� ക�നികളി�  നി�ം,  പാരിേതാഷികം
വാ��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇത് തടയാ� സ�ീകരി�� മാ���� വ��മാ�േമാ ;

(സി) കേ�ാള താ�പര�����സരി�് വില�ടിയ മ��ക�  േരാഗികളി�
അടിേ���ി��ത് തടയാ� സ�ീകരി�� മാ���� വ��മാ�േമാ ;

ജലവിമാന സർ�ീസ് പ�തി
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*223.�ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജലവിമാന സ��ീസ് പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

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

(സി) �ധാന �റിസം െസ��കെള ബ�െ���ാ�ം അ� വഴി �റിസം േമഖല�്
ഉണ�വ് ന��വാ�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി എ�് �ത�  ആരംഭി�ാനാണ് ല��മി�ിരി��ത്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം?

അണെ��ക�െട �ര�

*224.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, �ഡി �യിസ്
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലേസചന അണെ��ക�െട �ര� സംബ�ി� പരിേശാധന
കാലാകാല�ളി� നട�ാ�േ�ാ; ഏ��ം ഒ�വി� നട�ിയ പരിേശാധന�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി നിേയാഗി�� വിദ�ധ സമിതി�െട ഘടന എ�കാരമാണ്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ര�ാ പരിേശാധനയി� നവീകരണേമാ ഡീ-ക�ീഷനിേ�ാ അവശ�മാെണ�്
കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) അണെ��ക�െട നവീകരണ�ി�ം അ����ണിക��ം േലാകബാ�്
എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന���ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

��ിര ആേരാഗ� േസവന േക��ൾ
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*225.�ീ.ഇ.ച�േശഖര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, വി.ശശി
,, െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജീവിത ൈശലീേരാഗ�െള �തിേരാധി��തിന് ��ിര
ആേരാഗ� േസവന േക��� ആരംഭി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത േക���െട �വ��ന രീതി എ�ായിരി�െമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ിരമായ ആേരാഗ�ം ഉറ�വ���തിന് ഈ േക��ളി�  എെ��ാം
�വ��ന�� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് െവളെ���േമാ?

മ��ക�െട �ണനിലവാരം

*226.�ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, ���ര ര�ാകര�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ണനിലവാരമി�ാ� മ��ക� വി�ഴി�െ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ��ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് എ� സംവിധാന�ളാണ്
നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് �തിവ�ഷം വിവിധ �ാ��കളിലായി എ� ബാ�് മ��ക�
വി�ഴി�െ����്;  ഇതി�  എ� ബാ�് മ��ക�െട �ണനിലവാര
പരിേശാധന �തിവ�ഷം നട�ാ� കഴി��െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) മ��ക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന കാര��മമാ��തിന് എ�
നടപടികളാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

�ാമീണ േമഖലയി� വിേനാദസ�ാര പ�തിക�

*227.�ീ.െക.എം.ഷാജി
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
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പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� �ാമീണ േമഖല�െട സാധ�തക�  �ത���ാ�
വിേനാദസ�ാര വ��് �േത�ക പ�തിക�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി �ാമീണ േമഖലയി�  വിേനാദസ�ാരിക��് ആവശ�മായ
അടി�ാന െസൗകര���  വികസി�ി�� കാര��ി�  എെ��ി�ം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഓേരാ ജി�യി�ം ഒ� �ാമം വീതെമ�ി�ം തനിമ ന�െ�ടാ�വിധം,  �രാതന
േശഷി�ക�ം ജീവിതരീതിക�ം പരമാവധി നിലനി��ി �ിരം
വിേനാദസ�ാരേക��ളാ�ി മാ��തിനാവശ�മായ പ�തി ആവി�രി�
നട�ാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

പ��റികളി�ം പഴ�ളി�ം ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായ രാസവ���

*228.�ീ.വി.െച�ാമരാ��
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, വി.ശിവ���ി
,, സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി�ഴി�� സം�ാന�ി� �റ� നി� ഇറ�മതി െച���ം
അ�ാ��മായ പ��റികളി�ം പഴ�ളി�ം ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായ
രാസവ���  േച���ത് �ർ�മാ�ം തടയാ�  ഭ���ര�ാ വ��ിന്
സാധി�ാ��ിെ� കാരണ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവയിെല വിഷാംശം പരിേശാധി�ാ�� സംവിധാനമിെ�� ആേ�പം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) രാസവ���  േച�� പഴം-പ��റി വി�തി�
െമാ�വിതരണ�ാ�െ�തിെര�ം ചി�റ വി�ന�ാ�െ�തിെര�ം സ�ീകരി�
നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

നദിക�െട�ം, ത�ീ�തട��െട�ം സംര�ണം

*229.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, സി.മ��ി
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,, പി.ഉൈബ��
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നദിക�െട�ം,  ത�ീ�തട��െട�ം സംര�ണ�ിന്
നിലവി�� നിയമ��ം ആയത് നട�ാ�ാ�� സംവിധാന��ം സംബ�ി�
വിശദവിവരം ന�ാേമാ;

(ബി) നി��ി� റിവ� ആ�് െവ�് ലാ�് അേതാറി�ി, റിവ� േബസി� േബാ�ഡ്, െവ�്
ലാൻഡ് ഡവല�്െമ�് േബാ�ഡ് എ�ിവ�െട ഉേ�ശ�ല����
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ജലേ�ാത�ിെ� നിയ�ണ െെകകാര��മതലക� നിരവധി
അധികാര �ാന��� ന���െകാ��ാകാ��
അധികാര����െള�റി�ം െക�കാര��തെയ�റി�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

ജി�ാ പ�തികൾ

*230.�ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ പ�തിക� ക�ീഷ� െച�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തിക� ക�ീഷ� െച�ാ��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം?

എ�.ആ�.എ�്.എം-െ�റ കീഴി� നട�ിലാ�� പ�തിക�

*231.�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.പി.െക.��ദാസ�
,, ബി.സത��
,, പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എ�.ആ�.എ�്.എം.� കീഴി�  നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദ വിവരം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  നിലവി�  �തിസ�ി േനരി��തിെ� കാരണ��
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജീവിത ൈശലി േരാഗ നിയ�ണം,  അ��ം ��ം പ�തി �ട�ിയവ
�തിസ�ി േനരി��തിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

അ�� സം�ാന നദീ സംേയാജനം

*232.�ീ.െക.െക.ജയച��
,, േകാടിേയരി ബാല���
,, രാ� എ�ഹാം
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  സം�ാന നദീ സംേയാജന�ിന് അ��ലമായ ��ീംേകാടതി
വിധി�െട �ത�ാഘാതം പരിേശാധി�ി�േ�ാ  ;  സം�ാനെ� ഇത് എ�െന
ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) േകാടതി പരിേശാധി�തി�  അതി�ധാനമായ കാര��ളിെലാ�് േകരള�ി�
നി�് പടി�ാേറാെ�ാ��� നദിക�  തിരി� വി��തായി��െവ�ത്
മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(സി) നദീ സംേയാജന ���ി�  അനാ� ഉെ�� ആേ�പം പരിഹരി�ാ�
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് ?

െെ�സസ് ��് പ�തി

*233.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ
േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം വ��് െെ�സസ് ��് പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ് ;
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(സി) വിേനാദ സ�ാര വികസന�ിന് ��ത പ�തി എ� മാ�ം
�േയാജനകരമാ�െമ�ാണ് ക���െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) പ�തി�് ആെര�ാമാണ് പി�ണ ന���ത് ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ?

ആ�പ�ി വ�വസായബ� സമിതി

*234.�ീ.പി.എ.മാധവ�
,, എ.പി.അ����ി
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�പ�ി വ�വസായബ� സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത സമിതി വഴി എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്  ;

വിശദമാ�േമാ ;

(സി) സ �കാര� ആ�പ�ി േമഖലയിെല �തിസ�ി പരിഹരി�വാ� ��ത സമിതി
�പീകരണം എ�മാ�ം �േയാജനെ��െമ�ാണ് ക���ത് ; വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത സമിതി ഏെത�ാം �വ��ന�ളാണ് നട��ത്  ;  വിശദാംശ��
ന��േമാ ?

േദശീയ ജലപാത

*235.�ീ.പാേലാട് രവി
,, �ി.എ�. �താപ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയ ജലപാത യാഥാ���മാ�ാ�  എെ��ാം
ക��പരിപാടിക� ആ��ണം െച�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജലപാത�െട നി��ാണ �േരാഗതി�െട വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) ജലപാത�െട തീര�� നി��ാണ �വ��ന���് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി���്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മിഷ�  676  �  ഇതിനായി എെ��ാം കാര���  ഉ�െ���ിയി��്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം?
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അവയവദാനം

*236.�ീ.സി.മ��ി
,, എം.ഉ��
,, പി.ഉൈബ��
,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവയവദാനം സംബ�ി�് നിലവി�ളള നിയമ വ�വ�ക� എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അവയവദാന േമ�േനാ� സമിതി�െട ഘടന�ം �വ��ന രീതി�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സമിതി തീ�മാന���് കാലതാമസം വ��ത് ഈ പ�തി�െട
�ണഫലെ� േദാഷകരമായി ബാധി��െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� പരിഹാരനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഐ�ീം ,ഐ�ീം പൗഡ�, േകാളക�, േസാഡ �ട�ിയവ നി��ി�� �ണി�ക�

*237.�ീ.സി.േമായി� ��ി
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഐ�ീം  ,ഐ�ീം പൗഡ�, േകാളക�, േസാഡ �ട�ിയവ
നി��ി�� �ണി�ക�  �വ��ി�ി��തിന് ൈലസ�സ് സ�ദായം
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  നിയമാ��ത ൈലസ�സ് ഇ�ാെത�ം,  ആേരാഗ� �ര�ാ
മാനദ��ൾ പാലി�ാെത�ം �വ��ി�� അ�രം �ാപന��
കെ��ാ�ം നിയമ നടപടി സ�ീകരി�ാ�ം ഏ�െ���ിയി��
സംവിധാനെമ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2013-14  വ�ഷ�ളി�  ഇ�ര�ി�� ഏെത�ി�ം �ാപന�ിെനതിെര
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?
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സ�കാര� േമഖലയിെല െതാഴി� �ര�ിതത�ം

*238.�ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം സ�കാര� േമഖലയി�  െതാഴി�
െച��വ�െട െതാഴി�പരമായ സംര�ണ�ിന് എെ��ാം നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�കാര� േമഖലയി�  േജാലി െച��വ�െട മിനിമം േവതനം ഉറ�്
വ���തി�  എ�േ�ാളം �േരാഗതി ഉ�ായി��്;  വിശദാംശ��
ന��േമാ;

(സി) സ�കാര� േമഖലയി�  േസവനം അ��ി��വ�െട േജാലിഭാരം സംബ�ി�്
പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സ�കാര� േമഖലയിെല െതാഴി� പരമായ �ഷണം അസാനി�ി��തിന് ക�ശന
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല െമഡി��-പാരാെമഡി�� ജീവന�ാ�

*239.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, ഇ.പി.ജയരാജ�
�ീമതി.െക.െക.ലതിക
�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ികളി�ം �ിനി�കളി�ം മതിയായ
േയാഗ�തയി�ാ�വ�  െമഡി��-പാരാെമഡി��  ജീവന�ാരായി
�വ��ി��െ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�രം �ാപന��  മി�വ�ം ചികി��ായി അമിത ഫീസാണ്
വ�ലാ��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) സ�കാര� ചികി�ാേമഖലയിെല ��ത �ഷണ�� തട��തിന് സമ� നിയമ
നി��ാണ�ിന് ത�ാറാ�േമാ ?
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കാ�ണ� െമഡി�� േ�ാ�കളി� മ��ക� ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

*240.�ീ.േകാ�� ��േമാ�
,, എ.എ.അസീസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷെ� നിയ�ണ�ി�� കാ�ണ�
െമഡി�� േ�ാ�കളി� മ��ക�െട ലഭ�ത �റവാെണ� മാധ�മ റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ��ക�െട ലഭ�ത ഉറ�് വ��വാ�  എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത� �ല�ളി� കാ�ണ� െമഡി�� േ�ാ�ക� �ട��തിന് തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
02-12-2014

�േ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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