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ന��ചി�മി� േചാദ���
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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�ി

മ��ക��ായി മലയാളി െചലവി�� �ക

*211. �ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, എം.ഉ��
,, െക.എം.ഷാജി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ശരാശരി�െട നാലിര�ിേയാളം �കയാണ് മ��ക��ായി മലയാളി
െചലവി��െത� റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� അതിനിടയാ�� സാഹചര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ജീവിതൈശലീേരാഗ��െട ആധിക��ം വ��ി� േതാതി�  മ��ക�, �േത�കി�്
അേലാ�തി മ��ക�  കഴി�ാ�� വ��ത�ം ��� സാഹചര��ി�
ആേരാഗ�നയ�ി�ം സമീപന�ി�ം �ന�വിചി�നം നട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

ൈപ�് െപാ�ി െവ�ം ന�മാകാതിരി�ാ൯ നടപടി

*212. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� ൈപ�ക�  കാേലാചിതമാ�ം ഘ�ംഘ�മാ�ം മാ�ി �ാപി��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ൈപ�് െപാ�ി െവ�ം ന�മാകാെത ��കാലാടി�ാന�ി�  അ��� പണി
നട��തിന് ടാ�് േഫാ�ിെന നിയമി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;  വിശദാംശം
ന�കാേമാ ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് 24x7 സമയം �വ��ി�� സംവിധാനെമാ��േമാ ; േടാ� �ീ
ന�� ന��േമാ ?

"ഹി�ി അക�"

*213. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ��ിെവ� സംരംഭമായ  "ഹി�ി അക�"  �െട വിപണന സാ��തക�
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉ�ാദന�ം, വിപണന�ം ത�ി� അ�ര�േ�ാ; എ�ി� എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ിെവ� വിപണിയി�  ഹി�ി അക�യ�് അ�ഹമായ വിപണി ഉ�ാ�ി എ��ാ�
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ാഥമികാേരാഗ� േമഖല�െട വികസനം

*214. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീ.േകാടിേയരി ബാല���
േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ണ േബാ�ഡ് വിദ� സമിതി�െട റിേ�ാ�� �കാരം േകരളീയ�  ചികി�ി�
ദരി�രാകാ�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സ�കാര� േമഖലെയ അമിതമായി ആ�യി�ാനിടയാ�� സാഹചര�ം പരിഹരി�ാ�
എെ��ി�ം നടപടി�േ�ാ;

(സി) �ാഥമികാേരാഗ� േമഖല�െട വികസന�ിനായി നി�േ�ശി�ിരി�� കാര���
എെ�ാെ�യാണ്; ഏെതാെ� കാര��� നട�ിലാ�ാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്?

ബി.പി.എ�. കാ��കാ��� ചികി�സാ സഹായ��
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T *215.�ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബി.പി.എ�. കാ��കാ��് ന�കിയി�� ചികി�സാ സഹായ�� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഭി�േശഷി�ാ�, അംഗപരിമിത�, പലതരം മാരകേരാഗ�ളാ�  �രിതമ�ഭവി��വ�
എ�ിവ��് എെ��ാം ചികി�സാ സഹായ�ളാണ് ന�കിവ��ത് ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ാ���ടി സൗജന� ചികി�സ ന��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചികി�ാ സഹായ പ�തിക�

*216. �ീ.െക.അജിത്
,, വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, പി.തിേലാ�മ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� തരം ചികി�ാ സഹായ പ�തിക�  നിലവി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ വ��കളി�  കീഴി�  �വ��ി�� ഈ പ�തികെള സമ�മായി
സംേയാജി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ആ��ണ േബാ�ഡിെ� ആേരാഗ� േമഖലാ വിദ� സമിതി�െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഈ റിേ�ാ��ിെല �ധാന �പാ�ശക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േേമാ?

ആ�പ�ി വ�വസായബ� സമിതി

*217. �ീ.സാ� േപാ�
,, െക.�േരഷ് ���്
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�പ�ി വ�വസായബ� സമിതി�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) സമിതി�െട ഘടന അറിയി�ാേമാ;

(സി) സമിതി�െട �വ��ന ഫലമായി ഏെതാെ� കാ�ഗറി ജീവന�ാ�െട
േവതനകാര��ി� കരാറിെല�ാ� കഴി�;

(ഡി) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ��് മിനിമം േവതനം ഉറ�ാ�ാ�  കഴി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  അതി� കഴിയാെത േപായതിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?
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െപാ��ള��െട നവീകരണം

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

(എ) നാേശാ�ഖമായിെ�ാ�ിരി�� െപാ��ള��െട നവീകരണ�ിന് േകരള ഇറിേഗഷ�
ഇ��ാ���  െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  ഫ�് ഉപേയാഗെ����തി��
വ�വ�ക� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ഫ�പേയാഗി�് ഏെ��� നട�ാ�ിയ പ�തിക�െട അവേലാകനം
നട�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� അവേലാകന വിവര�� െവളിെ���േമാ ;

(സി) ��ത ഫ�് അ�വദി��തിന� മാനദ�ം വ��മാ�േമാ  ; കഴി� സാ��ിക
വ�ഷം ഇ�രം ആെക എ� ���ിക��് അ�മതി ന�കിയി�െ��്
െവളിെ���േമാ ?

�റിസം പ�തി�് േക� സഹായം

*219. �ീ.െക.�രളീധര�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ
േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം പ�തി നട�ി�ിെല മികവ് കണ�ിെല��് അധിക േക� സഹായം
അ�വദി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക�സ��ാരിെ� ഏെതാെ� പ�തിക�െട നട�ി�ിലാണ് മികവ് കാ�ിയി��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ഏെത�ാം വിേനാദ സ�ാര േമഖലക��ാണ് പ�തി നട�ി�് വഴി �ണം ലഭി�ി��ത്;
വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

റി��ിംഗ് െസ��ക�

*220. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, െജയിംസ് മാത�
,, എസ്.ശർ�
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ�കാര� റി��്െമ�് ഏജ�സിക�െട ത�ി�് വ�ാപകമായിരി��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) റി��്െമ�് �ാപന��  നട��തിനാ�ളള ൈലസ�സ് വ�വ�ക�
എെ�ാെ�യാണ്;  ഇ�രം �ാപന�ളി� എെ��ി�ം പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതിന് ത�ാറാകാ�തിെ� കാരണം അറിയി�േമാ;

(സി) െതാഴി�  വ��ിെ� കീഴി�  റി��ിംഗ് െസ��ക�  �ട�ാേനാ അെ��ി�  െതാഴി�
വ��് പരിേശാധി�് അംഗീകാരം ന��� റി��ിംഗ് ഏജ�സികെള മാ�ം
�വ��ി�ാ� അ�വദി�ാേനാ ത�ാറാ�േമാ?

ഇേ�ാ �റിസം പ�തി

T *221.�ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, പി.എ.മാധവ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ
േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ �റിസം പ�തി വ�ാപി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� എെ��ാം ല���ളാണ് ��ത പ�തി �േഖന ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഏെത�ാം വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇേ�ാ �റിസം പ�തി�ായി �േദശ��  െതരെ����തി�� മാനദ���
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

�മ�് െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി� ന�ം

*222. �ീ.ടി.എ�. �താപ�
,, എ.പി.അ����ി
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �മ�് െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�  ന��ം അതി�ളള പരിഹാര
മാ����ം സംബ�ി�് പഠനം നട�ാ�  സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത സമിതി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശ�� എെ��ാം ;
(സി) ��ത റിേ�ാ��ി� എെ��ാം ശിപാ�ശകളാണ് ഉ�െ���ിയി�ളളത് ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) എെ��ാം വിഷയ�ളാണ് ക�ി�ി പഠനവിേധയമാ�ിയത്;  വിശദാംശ��
വ��മാ�േമാ;
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(ഇ) ��ത റിേ�ാ��ി�േമ� എെ��ാം �ട� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്  ;
വിശദമാ�േമാ ?

വിസ ഒാ� അൈറവ� സംവിധാനം

*223. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, വ��ല കഹാ�
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ
േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിസ ഒാ� അൈറവ� സംവിധാനം നിലവി� വ�ി�േ�ാ ; ��ത സംവിധാന�ിെ�
ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) �റിസം �ചാരണ�ിന് ��ത സംവിധാനം എ�മാ�ം �േയാജനകരമാ�െമ�്
വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത സംവിധാന�ിന് എെ��ാം �ചാരണ പരിപാടികളാണ്
സംഘടി�ി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

�ഗ�ഭജലം ഉപേയാഗി�� െച�കിട �ടിെവ� പ�തിക�

*224. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, �ഡി �യിസ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഗ�ഭജലം ഉപേയാഗെ���ി െച�കിട �ടിെവ� പ�തിക��് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

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

(സി) ഏെത�ാം തര�ി�� സഹായ�ളാണ് പ�തി നട�ി�ിനായി
�േയാജനെ����ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി �വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�തിയ മദ�നയ�ം വിേനാദസ�ാര േമഖല�ം

*225. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ
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േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ മദ�നയം വിേനാദസ�ാര േമഖലയി� എെ��ി�ം വിപരീതഫല�� ഉ�ാ�േമാ
; എ�ി� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) വിേനാദസ�ാര താ�ര��ിന് മദ��മാ�� ബ�െ��റി�് എെ��ി�ം പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� കെ���ക� െവളിെ���േമാ?

ഉഷ�് പ�തി

*226. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, എളമരം കരീം
,, എം. ഹംസ
,, സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗര�ളിെല േചരികളി� താമസി��വ��ായി �ഖ�ാപി� ഉഷ�് പ�തിെയ �റി�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി ല��മി� കാര���  എെ�ാെ�യായി��  ;  ഇ�വെര
നട�ിലാ�ിയത് എെ�ാെ�യായി�� ; അറിയി�േമാ ;

(സി) േക� പ�തിയായ േദശീയ നഗര ആേരാഗ� പ�തി�് �റേമ സം�ാന സ��ാ� െച�
കാര���  എെ�ാെ�യാണ്  ;  അതിനായി െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശം
അറിയി�േമാ ?

'ൈജ�' പ�തികൾ ക�ീഷൻ െച�ാൻ നടപടി

*227. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, പി.എ.മാധവ�
,, പാേലാട് രവി
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

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

(ബി) ഏെത�ാം പ�തിക� ഇതി� കീഴി� ക�ീഷ� െച���് എ�് െവളിെ���േമാ;

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

പണി�ട�്
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*228. �ീ.പി.െക.��ദാസ�
,, എളമരം കരീം
,, എ.െക.ബാല�
,, െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐ.എ�.ടി.�.സി.  ഉ�െ�െട�� േക� േ�ഡ് �ണിയ�ക�  െസ��ംബ�  ര�ാം
തീയതി ആഹ�ാനം െച�ിരി�� പണി�ട�ിന് ആധാരമായി ഉ�യി�ിരി�� ����
എെ�ാെ�െയ�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നി��ി� െതാഴി�  നിയമ േഭദഗതിയിെല വ�വ�കേളാ�� സ��ാരിെ� നിലപാട്
അറിയി�ാേമാ; അത് േക�െ� േരഖാ�ലം അറിയി�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) േഭദഗതി ബി�ിെല വ�വ�ക�  നിയമമായാ�  സം�ാനെ� െതാഴി�  േമഖലയി�
��ി�ാനിട�� �ത�ാഘാതം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

എ�്േറ �ണി�ക�െട �വ��നം

*229. �ീ.െക.എം.ഷാജി
,, പി.െക.ബഷീ�
,, എം.ഉ��
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി��ി� �ര�ാ�മീകരണ�ളി�ാ� എ�്േറ �ണി�ക�
�വ��ി�� കാര�ം ��യി�  വ�ി�േ�ാ  ;  അ��ല��ാകാ�� അപകട�െള
ഗൗരവ���ം കണ�ിെല��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�്േറ �ണി�ക� �വ��ി��തിന് നി�യി�ി�� മാനദ��� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത �ണി�ക�  മാനദ�ം �ത�മായി പാലി��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ാ�ം
സ��ാ� �ാപന�ളിെല �ണി�ക�െട �ര� ഉറ�ാ�ാ�ം സംവിധാന�േ�ാ  ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ ?

ൈ�സ�് ��് പ�തി

*230. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം
വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

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

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

വിേനാദസ�ാര വ��ിെ� �വ��നം �നഃസംഘടി�ി�ാ� നടപടി

*231. �ീ.ജി.�ധാകര�
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� �റിസം വള���� സാ��ത�് അ��തമായി വ��ിെ�
�വ��നം �നഃസംഘടി�ി�ാ�ം നിലവിെല േപാരാ�കൾ ഇ�ാതാ�ാ�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) വിേനാദസ�ാര ഡയറ�േറ�ിെ� െക�കാര��ത�ം െ�ാഫഷണലിസ�ിെ� �റ�ം
�റിസം വള��െയ ഏെത�ാം നിലയി�  �തി�ലമായി ബാധി�ി�െ��്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� പരിേശാധി�േമാ ;

(സി) �തനമായ �റിസം ഉ���� �പീകരി��ത് പരിഗണി�േമാ ?

��േരാഗിക��് സാ��നം

*232. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, സി.േമായി� ��ി
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��േരാഗിക�  അ�ഭവി�� �രിതം ല�കരി��തിന് ഏ�െ���ിയി�ളള
സംവിധാനം എെ�ാ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ���കരാ�ക�  ഉ�ാ��തി�ളള അടി�ാന കാരണ�െള�റി�്
പഠന�െളെ��ി�ം നട�ിയി�േ�ാ ; ���കരാ�ക� ഉ�ാകാതിരി�ാൻ �തിേരാധ
�വ��ന�� �ാേയാഗികമാേണാ ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) സൗജന� ഡയാലിസിസ് സംവിധാനെമാ���തി�  എ�േ�ാളം വിജയം
ൈകവരി�ാനായി എ�തിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ ?

കടലാ�മണ �തിേരാധ�വർ�ന�ൾ

*233. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, എം.എ.േബബി
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,, എ.എം. ആരിഫ്
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� തീര�േദശ�് വ�ാപകമായി നട�� കടലാ�മണം തടയാനായി
യാെതാ� നടപടി�ം സ�ീകരി��ിെ�� പരാതി ��യി� െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ�
പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നട�ിയ കട�ഭി�ി നി��ാണം
സംബ�ി� വിശദാംശം ന�ാേമാ ;

(സി) കടലാ�മണ �തിേരാധ�ിനായി േക�സഹായേ�ാെട ഏെത�ി�ം പ�തികൾ
നട�ിലാ��േ�ാ ; ഉെ��ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശ�ം �േരാഗതി�ം വ��മാ�ാേമാ
?

ഇ. എസ്.െഎ. െമഡി�� േകാേള�ക�

*234. �ീ.എ.പി.അ����ി
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ.  എസ്.െഎ.  െമഡി��  േകാേള�ക�  ആരംഭി��തി�ളള
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത െമഡി��  േകാേള�ക�  ആരംഭി��തിന് േക�ാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�്
വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത േകാേള�ക�  �ട��തിന് ആവശ�മായ �ല�ം �ലധന�ം എ�െന
കെ��ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത േകാേള�ക�  �ട��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദീകരി�ാേമാ ?

�ാഥമിക ആേരാഗ�േമഖല ശ�ിെ���ാ� നടപടി

*235. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.എം. ഹംസ
,, എ. �ദീ��മാ�
,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�േമഖലയി� ഘടനാപരമായ മാ�ം �ാനിംഗ് േബാ�ഡ് �പാ�ശ െച�ി�േ�ാ ;

(ബി) ആേരാഗ�േമഖലയി� ഏെതാെ� രംഗ�ാണ് െപാ�-സ�കാര� പ�ാളി�ം  (പി.പി.പി.)
ഉേ�ശി��ത് ; ഇത് ഏത് രീതിയിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;
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(സി) േസവന�ിെ� �ണനിലവാര�ിന�സരി�� ഫീസ് ഈടാ�ണെമ� നി�േ�ശം
ദാരി�േരഖ�് താെഴ��വെര�ം മ� പാവെ��വേര�ം എ�െന ബാധി�െമ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ഡി) പാവെ��വെര �തി�ലമായി ബാധി�ാ� വിധം േക� സഹായേ�ാെട�ം അ�ാെത�ം
�ാഥമിക ആേരാഗ�േമഖല ശ�ിെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

��ിെവ��ിെ� നിലവാരനി��യം

*236. �ീ.രാ� എ�ഹാം
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� വി��� ��ിെവ��ം േസാഡ�ം  2001-െല  Food  Safety  And

Standards  (Food  Products  Standards  And  Food  Additives)  Regulations  �
നി�യി�ിരി�� മാനദ���  പാലി�െകാ��വയാെണ�് ഉറ�് വ��ാ�
കഴി�ി�േ�ാ;

(ബി) അന�സം�ാന�നി� െകാ�വ��വ��െ�െട�� ��ിെവ�ം നിലവാര
നി��യം നട�ിയതി�േശഷമാേണാ വി��ാ�  അ�മതി ന�കിയിരി��ത്  ;

നിലവാര നി��യം നട��തിന് എെ�ാെ� സംവിധാനമാ��ത് ;
(സി) പാേ�ജിംഗ് �ാപന��  പരിേശാധി�ാ�േ�ാ  ;  എ�ി�  പരിേശാധനാഫലം

എ�ായി�െ��ം അതിെ� അടി�ാന�ി�  ൈകെ�ാ� �ട�  നടപടിക�
എെ��ം അറിയി�േമാ ;

(ഡി) പാ�് െച� വി��� �ടിെവ��ിെ��ം േസാഡ�െട�ം വില നി��യി�് �ഷണം
തടയാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

�ര�ിത ഭ�ണെ��റി�ളള േബാധവ�രണം

*237. �ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, ഷാഫി പറ�ി� : 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
സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� സഹകരണേ�ാെട സം�ാനെ� എ�ാ ��കളി�ം �ഡ്
േസ�ി ��ക� ആരംഭി�് �ര�ിത ഭ�ണെ��റി�് ��ികെള േബാധവ�രി�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;
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(സി) �ര�ിത ഭ�ണം എ� വിഷയം �� പാഠ�പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��ിെ� സഹകരണേ�ാെട നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ിമാ���ം ഒാ�ിസ�ം ഉ� ��ിക��േവ�ി�� �ിനി�ക�

*238. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, പി.തിേലാ�മ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിമാ���ം ഒാ�ിസ�ം ഉ�െ�െട�ളള േരാഗ��� ��ിക��േവ�ി �ാഥമികാേരാഗ�
േക���  േക�ീകരി�് �ിനി�ക�  �വ��ി��േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  എ�െയ�ം;
എവിെടെയ�ാം ;

(ബി) ��ത �ിനി�കളി��ടി എെ��ാം േസവന�ളാണ് ഇ�രം ��ിക��്
ന�കിെ�ാ�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ിനി�ക�െട �വ��നം കാര��മമെ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

ഉെ��ി�  ആയ�് പരിഹരി��തിന് എ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ ?

ഇ - െഹ��്

*239. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ - െഹ��് പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാം ;
(ബി) ഇ  -  െഹ��് പ�തി സം�ാന�് �വ��നമാരംഭി�ുേവാ  ;  ഇെ��ി�  എ�്

ആരംഭി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ;
(സി) ഇത് േക�ാവി�ത പ�തിയാേണാ ; പ�തി സം�ാന�ിന് എെ��ി�ം സാ��ിക

ബാ��ത��ാ�േമാ ;

(ഡി) പ�തിയി� കീഴി� എ� ജീവന�ാ� േജാലി െച�� ; വിശദമാ�േമാ?

അസംഘടിത േമഖലയിെല �ീ െതാഴിലാളിക�

*240. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.സി.ദിവാകര�
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�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അസംഘടിത േമഖലയിെല �ീ െതാഴിലാളിക�  �രിത�ിലാെണ�� പഠന
റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇവ��് േജാലി �ിരത,  മതിയായ േവതനം,  ആേരാഗ� �ര�,  െതാഴി�  കാ�ഡ്
�ട�ിയവ നട�ാ�ണെമ�് പഠന റിേ�ാ��ക� നി�േ�ശി��േ�ാ ; ഉെ��ി� ഇത്
നട�ാ��തിന് എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�േമാ ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
null

�േ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)].
"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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