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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�ി

സ�കാര� ലാ�കളിെല ഫീസ് ഏകീകരി�ാ� നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� �ാനിംഗ് െസ��ക�  ഒേരതരം �ാനിംഗിന്
ഇൗടാ�� ഫീസ് വളെര വ�ത��മാെണ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ�കാര� �ാനിംഗ് െസ��ക��് ഏകീ�ത ഫീസ് ഏ�െ����തി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് നിരവധി അനധി�ത ലാ�ക� �വ��ി��ത് സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ലാ�ക�െട �മത�ം,  �വ��ന�ം,  െെലസ��ം പരിേശാധി�ാ�
എെ�ാെ� നടപടികളാ� സ�ീകരി�ി��െത� വ��മാ�േമാ?

ആ�പ�ി മാലിന� സം�രണ�ി�� സംവിധാന�ൾ

*362.�ീ.സി.െക സദാശിവ�
,, എം.ച��
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
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േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�പ�ി മാലിന�സം�രണ�ിനായി സം�ാന�� സംവിധാന��
എെ�ാെ�യാണ് ;

(ബി) െഎ.എം.എ സ�കാര�േമഖലയി�  മാലിന� സം�രണ�ിനായി �ാപി�ി��
�ാപനെ��റി�് ഉയ�� വ�ി�� പരാതി അേന�ഷി�ി�േ�ാ ?

കട�-കായ� ജല ��ീകരണശാലക�

*363.�ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജല അേതാറി�ി കട�-കായ�  ജല ��ീകരണശാലക�  �ാപി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) എെ��ാം േക�സഹായ�ളാണ് ഇതിന് ലഭി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ടിെവ��ാമം പരിഹരി�ാ� എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ആേരാഗ� സംര�ണ�ിന് �തിയ ഏജ�സി

*364.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, എളമരം കരീം
,, സി.രവീ�നാഥ്
,, എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജനാേരാഗ� സംര�ണ�ിന് �തിയ ഏജ�സി �പീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഏജ�സി�െട ഉേ�ശ� ല���� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ ഏജ�സി�െട �വ��നം ഏത് തര�ി� ഉ�തായിരി�െമ�ാണ്
വിഭാവനം െച�ിരി��ത്;

(സി) െപാ�ജനാേരാഗ� േമഖല േനരി�� �ധാന �തിസ�ികൾ
എെ�ാെ�െയ�ാണ് വിലയി��ിയിരി��ത്;
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�ടിെവ��ിെല വിഷാംശം

*365.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, പി.തിേലാ�മ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പക�� വ�ാധിക� ���തി�� �ഖ�കാരണം �ടിെവ��ിെല
വിഷാംശമാെണ�് െസ���  �ൗ�് വാ��  േബാ��ം ആല�ഴയിെല
ൈവേറാളജി ഇ��ി���ം റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി�  ഇ�കാരം ലഭി�
റിേ�ാ��ിെല �ധാന കെ���ക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ടിെവ��ി�  വിഷവ���െട സാ�ി��ം ��തലായി�� േമഖലക�
ഏെത�ാമാെണ�ാണ് ഈ റിേ�ാ��ി� �ചി�ി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) �ടിെവ��ിെല രാസവ���െട അ�വദനീയമായ അള�കെള സംബ�ി�്
ഇ�ഡ�� ബ�േറാ ഓഫ് �ാ�േഡ��സിെ� െവളിെ����ക� എെ��ാം;

(ഡി) ഈ റിേ�ാ��ക�െട െവളി��ി�  എെ��ാം ��ക�ത�ക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

ജനനി അേഫാ�ഡബി� ഹൗസിംഗ് �ീം പ�തി

*366.�ീ.അ�വ� സാദ�്
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, �ഡി �യിസ്
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  വ��് ജനനി അേഫാ�ഡബി�  ഹൗസിംഗ് �ീം പ�തി�് �പം
ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമായി��; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) പ�തി വഴി എെ��ാം േസവന��ം സൗകര���മാണ് ലഭി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം?
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ക�ഷക െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� �വ��നം െമ�െ���ാ� നടപടി

*367.�ീ.െക. ദാസ�
,, െക.െക.നാരായണ�
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

,, െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
ൈന�ണ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� �വ��നം ക�� �തിസ�ി
േനരി�കയാെണ�് േബാർഡിെ� െചയ�മാ�  തെ� ��ാവി�ാനിടയായ
സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  വിഹിതം അടിയ�രമായി ന�കാ�ം ��ടമാ വിഹിതം �ത�മായി
പിരിെ���് േ�മനിധി േബാ�ഡിന് ന���െവ�് ഉറ�ാ�ാ�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

പറ�ി�ളം ആളിയാ� കരാ�

*368.േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.എം.ച��
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം ആളിയാ� കരാ� ���ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) തമിഴ് നാടിെ� ഭാഗ�നി��ാ�� കരാ� ലംഘന�ിെ� അടി�ാന�ി�
��ത കരാ�  �ന:പരിേശാധി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ാ�
ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ഭാരത�ഴ വ�ി വര��തി�ം ചാല�ടി�ഴ�െട ചില ഭാഗ��  വര��തി�ം
പറ�ി�ളം ആളിയാ� പ�തി കാരണമാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� സം�ാന�ിെ� താ�ര�ം സംര�ി�ാ� േവ�ി
എെ�ാെ� കാര���  സമയബ�ിതമായി െച�ാ�  ഉേ�ശി��െവ�്
അറിയി�േമാ?

വാ�� അേതറി�ി�െട അദാല�ക�
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*369.�ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ��  അേതറി�ി�െട അദാല�ക�  സംഘടി�ി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം തല�ിലാണ് ��ത അദാല�ക�  നട�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) പരാതിക�  സമ��ി��തി�ം അതിന് പരിഹാരം കാ��തി�ം എെ��ാം
സംവിധാനമാണ് ��ത അദാല�കളി� ഉ�െ���ാ� ഉേ�ശി�ിരി��ത് ;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പ�-അ��േകാവി�- ൈവ�ാ� നദീ സംേയാജന പ�തി

*370.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, സി.ദിവാകര�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�-അ��േകാവി�- ൈവ�ാ�  നദീ സംേയാജന പ�തി നട�ാ���
സംബ�ി�� ആശ� േക� ഗവ�െമ�ിെന അറിയി�ി�േ�ാ,  ഉെ��ി�
ഇ�ാര��ി� േക� ഗവ�െമ�ിെ� അഭി�ായം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ാ��� സം�ാനെ� ഏെത�ാം ജി�കളി� പാരി�ിതിക
���� ��ി�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) അ��  സം�ാന നദീജല�രാ�ക�  �കാരം സം�ാന�ി�� ജലം
ലഭി��ിെ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അത്
േനടിെയ���തിന് എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

െക.ടി.ഡി.സി. ഏജ് ഹാ��്

5 of 16 Monday 08 December 2014 08:51 PM



*371.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.ടി.ഡി.സി.,  ഏജ് ഹാ��് പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�േമാ;

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

(സി) വിേദശ �റി�ക��് ആ��േ�ദ ചികി�ാ സൗകര�ം ലഭ�മാ��തിന്
എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് ഇതിനായി സഹകരി��ത്;  വിശദാംശ��
ന�കാേമാ?

േദശീയ പ�ികജാതി ക�ീഷെ� നി�േ�ശ�ളിേ��� നടപടി

*372.�ീ.ബി.സത��
,, എ.െക.ബാല�
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പ�ികജാതി ക�ീഷ�  സം�ാനെ� �ിതി സംബ�ി�്
അവേലാകനം െച� േശഷം ന�ിയ നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ��െട അടി�ാന�ി�  സ��ാ�  േമഖലയി�
പ�ികജാതി�ാ��� സംവരണ�ി�  ഉ�ായി�� �റവ് നിക�വാ�ം
എ�ഡഡ് ��  നിയമന�ളി�  സംവരണം ഉറ�ാ�ാ�ം എെ��ി�ം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സ�കാര� േമഖലയി�  പ�ികജാതി�ാ�െട �ാതിനിധ�ം ഉറ�ാ�ാ�  നടപടി
േവണെമ� ക�ീഷ� നി�േ�ശേ�ാ�� സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?

േന�മാ�െട േവതനം
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*373.�ീ.രാ� എ�ഹാം
,, െക.�േരഷ് ���്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമ�െ�� േവതനം ആവശ�െ��� സമരം നട�ിയതിെന �ട��്��ഷ
േന�മാ��് നിയമനം ന�കാ�തിനാ�ം വനിതാ ന�മാ��് സ�കാര�
േമഖലയി�  ന�ായമായ േവതനം ലഭി�ാ��െകാ�ം േന�ിംഗ് പഠന�ിന്
വാ�െയ�� അരല��ിലധികം ��ംബ��  കടെ�ണിയിലായിരി��
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ബലരാമ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��ിെന �ട��് സ��ാ� നിയമി� വ�വസായ ബ�
സമിതി സ�കാര� േമഖലയി� േന�മാ�െട ശ�ളം നി�യി�ാനായി എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�;

(സി) സ��ാ�  നി�യി� മിനിമം േവതനം എ�പ� ശതമാനം സ�കാര�
ആ�പ�ിക�ം േന�മാ��്ന���ിെ�� പരാതി�െട അടി�ാന�ി�
വ�ാപകമായ പരിേശാധന�് െതാഴി� വ��് ത�ാറാ�േമാ?

ഒ.ബി.സി. വിദ�ാ��ിക��് �ീെമ�ിക്, േപാ�് െമ�ിക് േ�ാള�ഷി�്

*374.�ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ��
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഒ.ബി.സി.  വിദ�ാ��ിക��് �ീെമ�ിക്,  േപാ�് െമ�ിക് േ�ാള�ഷി�്
ന���തിന് �ട�ം �റി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) എെ��ാം േന��ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�േമാ ;

(സി) എെ��ാം ധനസഹായ�ളാണ് ��ത പ�തി വഴി
ന�കാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) േ�ാ�ാമിെ� നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ ?
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ഭ��വ��� വി��വർ�് െെലസ�സ്/രജിേ�ഷ�

*375.�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, ടി.വി.രാേജഷ്
,, വി.ശിവ���ി
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ��വ���  വി��വെര�ാം െെലസ�സ്/രജിേ�ഷ�
എ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �ാപന�ളി�  പരിേശാധന നട�ാെതയാണ് െെലസ�സ്/രജിേ�ഷ�
ന���െത�തിനാ�  ഇവ മാനദ���  പാലി�െകാ�ാണ്
�വ��ി��െത�് ഉറ�ാ�ാ� എ�് മാ��മാ��ത്;

(സി) െറ�ാറ�ക�, േബ�റിക�  �ട�ിയ പാചകം െച� ഭ�ണം വി��
�ാപന��ം പാ� െച�ം അ�ാെത�ം ആഹാരപദാ����  വി��
കടക�ം ആഹാരേയാഗ�മ�ാ��ം മായംകല���മായ ആഹാരപദാ����
ന���ത് ��ത�  വ�ാപകമാ��ത് തടയാ�  ഭ���ര�ാ വ��ിന്
സാധി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ിൽ കാരണം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എെ�ാെ�
പരിഹാര നി�േ�ശ�ളാണ് പരിഗണി�വ��െത� അറിയി�േമാ?

മിഷ� 676-ൽ ഉൾെ���ിയ പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ� പ�തികൾ

*376.�ീ.എ.െക.ബാല�
,, ബി.സത��
,, ��ഷ� കട��ി
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മിഷ� 676 പ�തിയായി പ�ികജാതി വികസന വ��് �ഖ�ാപി� വാ�ല�നിധി,
വിദ�ാേജ�ാതി, �തിവനം, വാ� എ�തി��� എ�ീ പ�തിക�െട വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തിക��ായി ബജ�ി�  വകയി��ിയി�� �ക�ം അധികമായി
അ�വദി� �ക�ം എ�യാണ്?
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�െബ�ാ വാ�ിേനഷ�

*377.�ീ.െക.രാധാ���
,, പി.െക.��ദാസ�
േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ാ�� �െബ�ാ വാ�ിേനഷ�  പരിപാടി�െട വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരിപാടി മ�് ഏെതാെ� സം�ാന�് നട�ാ��െ�� അറിയാേമാ
; ഇത് നട�ാ�ാ�� തീ�മാന�ിെല�ിയത് ഏത് ഏജ�സി�െട നി�േ�ശ
�കാരമാണ്;  എെ�ാെ� കാര��� പരിഗണി�ി��;  എ� �ക ഇതിനായി
നീ�ിെവ�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആ�-െപ�  േഭദമേന� സം�ാനെ� എ�ാ ശി����ം ന�കി വ��
എം.എം.ആ�  �തിേരാധ മ��് �െബ�ാ േരാഗ�ി�� �തിേരാധ�ിന്
�ടി��താെണ�ം അത് ഫല�ദമാെണ�ം വ��മാ�ിയി��
പ�ാ�ല�ി�  ഇേ�ാ�  നട�ാ�� �െബ�ാ വാ�ിേനഷെ� �സ�ി�ം
ഉേ�ശ��ം വ��മാ�ാേമാ?

അ�ബ� �ം െഹ��് അപ് ലി�് െമ�് �ീം (USHUS)

*378.�ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, �ി.എ�. �താപ�
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ബ�  �ം െഹ��് അപ് ലി�് െമ�് �ീം  (USHUS)  െ�
ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാം;

(ബി) ഈ പ�തി സം�ാന�് നട�ിലാ�ിേയാ; എ�ി� എ�് �ത�;
(സി) പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണ തല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ്എ��ി��ത്?

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

(എ) �റിസം േമഖല ��ി�� അ�ബ� െതാഴി�  േമഖല�െട വ�ാ�ി
എ�േ�ാള�െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �റിസം േമഖല�െട വിശാലമായ സാ��ിക സാ�ഹിക �ംഖല
ശ�മാ��തിന് സം�ാന�് �റിസം േബാ�ഡ് �പീകരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഫാ�റിസ് ആ�് േബാേയ��ിെ� �വ��നം

*380.�ീ.എം. ഹംസ
,, പി.െക.��ദാസ�
,, വി.െച�ാമരാ��
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഫാ�റിസ് ആ�് േബാേയ��ിെ� �വ��നം
നി��ീവമാെണ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ിേ�ാട് വ�വസായ േമഖലയിെല ഫാ�റിക�  സ��ശി� െതാഴി�
മ�ി�െട േന�ത��ി�ളള പരിേശാധനയി�  ക� കാര���
എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിെന�ട��് െതാഴി�  നിയമലംഘനം തട��തി�  പരാജയെ��തിെ�
േപരി� ആ�െ��ാം എതിെര നടപടി സ�ീകരി� എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) െതാഴി�  നിയമ േഭദഗതി ഇ�രം ��ം ��ത�  വഷളാ�േമാ  ;  എ�ി�
നീയമേഭദഗതിക�  തി��ാ�  േക��ി�  സ���ം െച��ാ�
ത�ാറാ�േമാ?

ജലാശയ വിേനാദ സ�ാര േക��ളിെല അ�ബാധ
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*381.�ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, സി.മ��ി
,, പി.ഉൈബ��
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ
േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ വിേനാദ സ�ാരിക�െട �ധാന ആക�ഷണ േക��ളായ ഉ�നാട�
ജലാശയ�ളി�  േകാളിേഫാം ബാ�ീരിയ�െട അളവ് വളെര ഉയ��
േതാതിലാെണ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിേനാദ സ�ാര േമഖലെയ �തി�ലമായി ബാധി�� ഈ ���ി�
വിേനാദ സ�ാര വ��് എെ�ാെ� പരിഹാര നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഫല�ദമായ ��ത� നടപടിക� ഉേ�ശി��േ�ാ?

�� െഹ��് പ�തി

*382.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, പി.എ.മാധവ�
,, �ി.എ�. �താപ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയാ�രി�ം ആേരാഗ� ���മാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�
ആവി�രി�ി��്;

(ബി) ��  വിദ�ാ��ികളി�  കാണെ��� വിവിധ േരാഗ�െള ഫല�ദമായി
നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ��  െഹ��് പ�തി�െട നട�ി�് സംബ�ി�് അവേലാകനം
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഔഷധ �ഷി�ായി േക�ഫ�്

*383.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.ച�േശഖര�
,, പി.തിേലാ�മ�
,, ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
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േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഔഷധ �ഷി�ായി േക��ി�നി�ം െമാ�ം അ�വദി� ഫ�് എ�; ഇതി�
െചലവഴി�ാ� �കെയ�െയ�് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) സം�ാന�് ഔഷധ �ഷി�ായി ആവി�രി� നട�ാ�ിയ പ�തിക�
ഏെത�ാം  ;  ഈ പ�തിക�  ഫലവ�ാ�വാ�  കഴി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഔഷധ �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

��സ് ക�േ�ാ� േബാ�ഡിെ� �വ��നം

*384.�ീ.എം.എ.േബബി
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ്
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ് ക�േ�ാ� േബാ�ഡിെ� �വ��നം, ഛ�ീസ് ഗഡ് �ര��ിെ�
പ�ാ�ല�ി� വിലയി��ിയി�േ�ാ; ;

(ബി) �ണേമ� ഇ�ാ��ം ഹാനികര�മായ മ��ക�െട�ം സൗ�ര� വ��ക
വ���െട�ം വി�ന തടയാ�  േബാ�ഡിന് സാധി��േ�ാ  ;  ഇെ��ിൽ
കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) മ��ക�െട ഉപേയാഗെ��ം �ണേമ�േയ�ം �റി�് െത�ായ പരസ���
നിേത�ന മാധ�മ�ളി�  വ��ത് തടയാ�  േബാ�ഡിന് സാധി��േ�ാ;

ഇെ��ിൽ കാരണം അറിയി�ാേമാ?

�റിസം േക��ളിൽ അ�ർേ�ശീയ നിലവാര�ി�� അടി�ാന സൗകര�ം

*385.�ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
,, �ി.�. ��വിള
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) േകരള�ിെ� �ധാന വ�മാന േ�ാത�ിെലാ�ായി വികസി��
വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട �േത�ക �ാധാന�ം കണ�ിെല��് എെ��ാം
�തിയ പ�തികളാണ് വിഭാവനം െച�് നട�ാ�ാ�  േപാ��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല വളെര �ധാനെ�� �റിസം േക��ളി�  അ��േ�ശീയ
നിലവാര�ി�  ഉ� അടി�ാന സൗകര�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ാ�ഡ് േകരള േഷാ�ിംഗ് െഫ�ിവ� �നഃ�മീകരി��തിന് നടപടി

*386.�ീ.സാ� േപാ�
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2013-'14  വ�ഷെ� �ാ�ഡ് േകരള േഷാ�ിംഗ് െഫ�ിവ�
(ജി.െക.എസ്.എഫ്.)  നട�ി�ിെന�റി�് ഉയ��വ� പരാതിക�
എെ�ാെ�യായി��;  പരാതിക�  പരിഹരി�െകാ�ാേണാ ഇ�വണെ�
െഫ�ിവ� നട�ാ� നി�യി�ി��ത്;

(ബി) കഴി� വ�ഷം �ഖ�ാപി� െമഗാ സ�ാന�� ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
അതിെ� കാരണം അറിയി�േമാ;  കഴി� വ�ഷം ജി.െക.എസ്.എഫ്.
നട�ിയ വകയി�  വ�ാപാരി വ�വസായി ഏേകാപന സമിതി സ��ാരിന്
ന�കാ�� �ക ന�കിേയാ; അത് എ�യായി��;

(സി) ബജ�ി�െട�ം അതി�േശഷ�ം ഉയ��ിയ നി�തി നിര�ക�
ജി.െക.എസ്.എഫ്.  -െന എ�െന ബാധി�െമ�ാണ്
വിലയി��ിയിരി��ത്;  ഇത് പരിഗണി�െകാ�ം ഓ�ൈല�
വ�ാപാര�ിെ� കട�കയ�ം കണ�ിെല��ം േമളയി�  വി���
ഉ�����് നി�തിയിളവ് ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�ി� തനത് ഉ����  ജി.െക.എസ്.എഫ്.-െ� ഭാഗമായി
വി�ഴി�െ���തിന് സാധ�മാ��േ�ാ;  ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാണ്;

(ഇ) െഫ�ിവലിെ� നട�ി�ി� നി�േ�ശി�െ�� �ിരം സംവിധാനം
എ�ായി��; ആയത് നിലവി� വ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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മഴെവ� സംഭരണം ജനകീയമാ��തിന് നടപടി

*387.�ീ.�ഡി �യിസ്
,, െക.അ�ത�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴെവ� സംഭരണം ജനകീയമാ��തിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�േമാ?

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����  എെ��ാമാണ്;  വിശദാംശ��
അറിയി�േമാ ;

(സി) ആെര�ാമാണ് ��ത പ�തി�മായി സഹകരി��ത് ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) വര��െയ �തിേരാധി��തിനായി എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത
പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത് ; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ?

സ��ാ� ആ�പ�ിക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

*388.�ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
�ീമതി.െക.െക.ലതിക
�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  എ�ിയതിന് േശഷം സ��ാ�
ആ�പ�ിക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി നട�ിയ
���ിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) േക�ാവി��ത പ�തി �കാരം നി��ിേ��ിയി�� സ�െസ��ക�െട
നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�വെര എ� ൈ�മറി െഹ��് ലേബാറ�റിക�  �വ��ന
സ�മാ�ിെയ�ം ഇതിനായി സം�ാന സ��ാ�  െചലവഴി�
�കെയെ�യ�ം അറിയി�ാേമാ?

പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക��് �ശ� വിേദശ സ��കലാശാലകളി� പഠന�ിന്
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േ�ാള�ഷി�്

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

(എ) സമ��രായ പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക��് �ശ� വിേദശ
സ��കലാശാലകളി� പഠന�ിന് േ�ാള�ഷി�് ന��� പ�തി�് �ട�ം
�റി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) എെ��ാം ധനസഹായ�ളാണ് പ�തി വഴി ന�കാ�േ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�
െവളിെ���േമാ?

നദികെള മാലിന�വി��മാ�ാ� പ�തിക�

*390.�ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, പി.എ.മാധവ�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നദികെള മാലിന�വി��മാ�ാ�  എെ��ാം
ക��പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി �തിയ പ�തിക�  ആവി�രി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) പ�തി �പീകരണ�ിന് ഏെത�ാം വ��ക�േട�ം ഏജ�സിക�േട�ം
സഹകരണമാണ് �േയാജനെ���ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

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

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
08-12-2014

�േ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)].

16 of 16 Monday 08 December 2014 08:51 PM


