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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�ി

െമഡി�� േകാേളജ് �േവശനം

*361.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, െക.രാധാ���
,, ആ�. രാേജഷ്
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�-സ�ാ�യ േമഖലകളിെല െമഡി�� േകാേള�കളി� ഈ വ�ഷം എ� േപ��്
�േവശനം ന��വാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�് പറയാേമാ ;

(ബി) ��തായി �ഖ�ാപി� െമഡി��  േകാേള�കളി�  ഈ വ�ഷം �േവശനം നട�വാ�
കഴി�േമാ ; ഇെ��ി� ആയതി�ളള കാരണം വ��മാ�േമാ ;

(സി) സ�ാ�യ േമഖലയി� െമരി�ി� �േവശനം നടേ�� 550 സീ�കളി�ം �േവശന�ിന്
െമഡി�� കൗ�സിലിെ� അ�വാദം ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) സം�ാനെ� എ�ാ െമഡി�� േകാേള�കളി�ം അടി�ാന സൗകര��� ഉറ�ാ�ി
സീ�ക� ന�െ�ടാെത �േവശനം നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�

*362.�ീ.സി.ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, െക.രാ�
,, വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം വ��മ�ി സദയം
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മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�  ��ത�ം ഏെത�ാം
സം�ാന�ളി��വരാെണ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) അന� സം�ാന െതാഴിലാളിക��് െതാഴി� കാ�ഡ് ന�കാ�േ�ാ; എ�ി� െതാഴി�
കാ��ം േഫാേ�ാ�ം ഒറിജിന�  േരഖക�ം േപാലീസ് േ�ഷനി�  ഹാജരാ�ണെമ�
വ�വ��േ�ാ;

(സി) അന� സം�ാന െതാഴിലാളികെള ഇറ�മതി െച��തിന് മാഫിയാ സംഘ��
�വ��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം സംഘ��െ�തിെര
എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

��െ�രിയാറിൽ പരി�ിതി ആഘാത പഠനം

*363.�ീ.േതാമസ് ചാ�ി
,, എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��െ�രിയാറിൽ �തിയ ഡാം പണി��തിെ� �േ�ാടിയാ�� പരി�ിതി ആഘാത
പഠനം നട�ാ� േക� സ��ാരിെ� പരി�ിതി അെെ�സ� സമിതി�െട �� 4,

2015 െല േയാഗം അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) പരി�ിതി അെെ�സ� സമിതി ഇൗ�ാര�ം നിേഷധി� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  പരി�ിതി ആഘാത പഠനം നട�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് േക�
സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ?

പക�� വ�ാധിക�െ�തിെര�ളള �തിേരാധ �വ��ന��

*364.�ീ.സി.���
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.െക.െക.നാരായണ�
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പക�� വ�ാധിക�ം വിവിധതരം പനി�ം വ�ാപി��തിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) േരാഗ�തിേരാധ �വ��ന��െട ഭാഗമായി േഡാ��മാ�െട ഒഴിവ് നിക�ാ�ം,
�േത�കി�് �ാമീണേമഖലയി�, അടി�ാന െമഡി�� സൗകര��� ഒ��ാ�മായി
എെ�ാെ� െച�െത�് അറിയി�േമാ ;

(സി) േരാഗ�തിേരാധ �വ��ന�� എ�േ�ാളം ഫല�ദമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ?

സീെ�യി� സ��ീസ്

2 of 13 Tuesday 07 July 2015 11:11 AM



*365.�ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, പി.തിേലാ�മ�
,, ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ
േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സീെ�യി� സ��ീസ് ആരംഭി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ  ; എ�ി� എ�്
�തലാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ആദ� ഘ��ി� എവിെടെയ�ാമാണ് സീെ�യി� സ��ീസ് നട��ത് ;
(സി) പ�തി നട�ാ��ത് സംബ�ി�് �റിസം െസ��റി�െട േന�ത��ി�� വിദ�ധ

സംഘം റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) പ�തി ആരംഭി��തിെനതിെര�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �തിേഷധം
��യി�െ��ി�േ�ാ ?

വിവിധ പ�തിക��� േക�സഹായം

*366.�ീമതി.ജമീലാ �കാശം
�ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
,, േജാസ് െത�യി�
,, സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സാ��ികവ�ഷം ജലവിഭവ വ��ിെ� ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ്
േക�സ��ാരിെ� ധനസഹായം ലഭി�വാ� സാധ�ത�ളളത്;

(ബി) ഒാേരാ പ�തിക�െട�ം വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(സി) ഇതി� സം�ാന സ��ാരിെ� വിഹിതം ആവശ��േ�ാ; ഉെ��ി� എ�; വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ ?

�ടിെവ� േ�ാത�ക�

*367.�ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, എം.ഉ��
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ടിെവ� േ�ാത�ക�  മലിനമാകാതിരി�ാ�  സ�ീകരിേ�� ��ക�ത�ക�
സംബ�ി�് ഉ�ര� �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയ� �റെ��വി�ാനിടയാ�ിയ
സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വ��ക��ം ഏജ�സിക��മാണ് ഇ� സംബ�ി� നി�േ�ശം
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ന�കിയി��ത്;
(സി) ഉ�രവിെല നി�േ�ശ��  ക�ശനമായി പാലി�െ���െ��് ഉറ�വ���തി�ം

േമാണി�റിംഗി�മായി എ� സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഏജ് ഹാ��് പ�തി

*368.�ീ.വി.പി.സജീ��
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, എ.പി.അ����ി
,, പി.എ.മാധവ� : 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�ശല���� എെ��ാമാണ് ;
(സി) വിേദശ �റി�ക��് ആ��േ�ദ ചികി�ാ സൗകര�ം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം

കാര��ളാണ് പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത് ;
(ഡി) ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത് ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ?

മഴെവ� സംഭരണം -�ജലപരിേപാഷണം പ�തി

*369.�ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മഴെവ� സംഭരണം  -  �ജലപരിേപാഷണം പ�തി വി�ലീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ഏത് േക� ഏജ�സിയാണ് പ�തി�െട നട�ി�ിന് േന�ത�ം ന���ത് ;
(ഡി) പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണ തല�ി� എെ��ാം സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി��് ?

വിവിധതരം പനിക�

*370.�ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഉ�േര��� സം�ാന�ളി� ആയിര�ണ�ിന് ആ�ക�െട മരണ�ിന് കാരണമായ
കാലാ അസ� എ� മാരക പനി സം�ാന�് �ിരീകരി�തിെ� പ�ാ�ല�ി�
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) െച�പനി, െഡ�ി�നി �ട�ിയ േരാഗ��ം വ�ാപി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) വിവിധതരം മാരക പനിക�െ�തിെര�� നടപടിക�  ഫല�ദമാകാ�തിെ�
കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ചികി��ം �തിേരാധ�ി�മായി ഏ�െ���ിയ അധിക സൗകര��� അറിയി�േമാ;

(ഇ) മാലിന� നി�മാ��ന�ി�  വ��ിയ വീ�യാണ് വിവിധ തരം പക���നി�െട
വ�ാപന�ിന് കാരണെമ�് മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��പരിഹാര�ിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

നദീസംേയാജന പ�തിക�

*371.�ീ.എ.പി.അ����ി
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ിമഘ� മലനിരക�െട തള���ം പരി�ിതി�് േദാഷം വ����ം ��ജല
ദൗ�ലഭ��ിന് കാരണമാ���മായ നദീസംേയാജന പ�തി േകരള�ി�  നട�ി�
വ��ാതിരി�ാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിെല ഏെത�ാം നദികെള പ�തിയി�  ഉ�െ���ാനാണ് േക� ജല
വിഭവവ��് നടപടി �ട�ിയി��ത്;

(സി) നദീസംേയാജനം സംബ�ി�് ഏെത�ാം വിധ�ി�� പഠന�ളാണ് ഇ�വെര
നട�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ടിേയ� െതാഴിലാളി േ�മനിധി പ�തി

*372.�ീ.പി.ഉൈബ��
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടിേയ� െതാഴിലാളിക��ായി ഏ�െ���ിയ �ടിേയ� െതാഴിലാളി േ�മനിധി
പ�തി�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ  ; എ�ി� കെ���ക� സംബ�ി�്
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാന�് െതാഴിെല��� �ടിേയ� െതാഴിലാളിക�െട എ�ം സംബ�ി�
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വിവരേശഖരണം നട�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ;

(സി) �ടിേയ� െതാഴിലാളിക� ബ��രിപ��ം പ�തിയി� അംഗത�െമ��ി�ിെ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  അതി�� കാരണ�െള�റി�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ആ��ല��� ��ത� ആക�ഷകമാ�ി, �ചാരണം ന�കി, എ�ാ െതാഴിലാളികെള�ം
പ�തിയി� കീഴി� െകാ�വ�് അവെര സംബ�ി� വിവര�� േ�ാഡീകരി��തി�ം
�ര� ഉറ�വ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

കാ�സ� േരാഗചികി�ാ വി�ലീകരണം

*373.�ീ.സി.മ��ി
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി�വ�� കാ�സ�  േരാഗബാധ േനരിടാ�  െമഡി��
േകാേള�കളി� മിനി റീജ�ണ� കാ�സ� െസ��ക� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

എ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) കാ�സ�  േരാഗചികി�യി�  ആ��േ�ദം,  േഹാമിേയാ,  സി�,  ആ���േന�ീവ്
െമഡിസി�  എ�ീ വിഭാഗ���് നി��ായക പ�വഹി�ാ�  സാധി�െമ�ത്
പരിഗണി�് എ�ാ വിഭാഗ�ിെല�ം വിദ��െട േന�ത��ി� ഗേവഷണ�ം സം��
ചികി�ാ രീതിക�ം �ാവ��ികമാ�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട േവതന പരി�രണം

*374.�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട േവതന പരി�രണം എ� വ�ഷം ��േ�ാഴാണ് നട�ിലാ�ി
വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) അവസാനമായി േവതനം ���ി ന�കിയത് എ�ാണ് ;
(സി) േവതന പരി�രണം നട�ിലാ�വാ�  ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) �തിയ േവതന പരി�രണം എ��ത� �ാബല��ി� വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

േന�്മാ�െട റി��ിംഗ്

*375.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, അ�വ� സാദ�്
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,, വ��ല കഹാ�
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ�് േജാലി െച�ാ�  ഉേ�ശി�� േന�്മാ�െട റി��്െമ�് സം�ാന
സ��ാരിെ� റി��ിംഗ് എജ�സി വഴി മാ�മാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ഏത് റി��ിംഗ് ഏജ�സി വഴിയാണ് ഇത് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത് ;
(ഡി) എെ��ാം �ണ��ം സൗകര���മാണ് ഇത് വഴി േന�്മാ��് ലഭി��ത് ?

അേലാ�തി മ��ക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

*376.�ീ.സാ� േപാ�
,, എം.എ.േബബി
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അേലാ�തി മ��ക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന�് എവിെടെയാെ�
സൗകര��െ��ം അത് പര�ാ�മാേണാെയ�ം അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) െമഡി��  േ�ാ�കളി�െട പരിേശാധന �ടാെത മ��ക�  വി�ഴി�ാ�  അ�വദി�
േശഷം അവ�െട സാ�ി� പരിേശാധി�് �തി�ലമായി�� പരിേശാധനാഫലം പ�ദ�ാരാ
അറിയി��� �ലം ആ �േത�ക ബാ�ിെല എ� ശതമാനം മ��ക�  തിരിെക
എ��െവ�ത് പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  അതിെ� വിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇേ�ാഴെ� സംവിധാന�ി� പകരം സം�ാന�് വി��ാ�  ഉേ�ശി�� ഓേരാ
ബാ�് മ��ം എ�.എ.ബി.എ�. അ�ഡിേ�ഷ�� ലേബാറ�റികളി�  പരിേശാധി�്
സാ��പ�ം ഹാജരാ�ിയാ�  മാ�ം െമാ�വിതരണ വ�ാപാരിക�  വഴി വിതരണം
െച�ാ� അ�മതി ന��� രീതി ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

അരിയി� മായം

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

(എ) അരിയി� മായം കല��ി വി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം വ��ളാണ് മായം േച��വാനായി ഉപേയാഗി�ി��െത�്
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കെ��ിയി�േ�ാ ;

(സി) അരിയി� മായം േച���ത് തടയാ� എെ��ാം നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

കടലാ�മണ �തിേരാധ �വ��ന��

*378.�ീ.ജി.�ധാകര�
,, സി.െക സദാശിവ�
,, െക. ദാസ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം േക�സഹായേ�ാെട�ം അ�ാെത�ം
നട�ിയ കടലാ�മണ �തിേരാധ �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) കാലവ�ഷം ശ�ി�ാപി�േതാെട സം�ാന തീരം വ�ാപകമായി
കടലാ�മണെ��തിയിലായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് �തിേരാധി�ാ� സ��ാ�
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി��ായി�� കട�  ഭി�ി തക��േപായിട�ം,  ക�� കടലാ�മണ
ഭീഷണി�� മ� �ല�ളി�ം കട�ഭി�ി നി��ി�ാ� ത�ാറാ�േമാ ?

��െ�രിയാറി� �തിയ അണെ��്

*379.�ീ.െക.െക.ജയച��
,, എം.എ.േബബി
,, രാ� എ�ഹാം
,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം ��െ�രിയാറി�  �തിയ അണെ��്
നി��ി��തിനായി െച� കാര��� അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) തമിഴ് നാട് ��ീംേകാടതിയി� ഉ�യി�ിരി�� ആവശ��� എെ�ാെ�യാണ് ;
(സി) ജന��െട �ര� ഉറ�ാ�ാനായി തമിഴ് നാടിെ� താ�ര��ിന് വിഘാതമാകാെത

പഴയ അണെ��് നിലനി��ിെ�ാ� �തിയത് നി��ി�ാ�� അ�മതി
േത��തി�േവ� നിയമനടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ ;

(ഡി) ��കാല അ�ഭവ��െട പ�ാ�ല�ി� സം�ാന താ�ര�ം സംര�ി�ാ� കഴി�ം
താ�ര���� ഉേദ�ാഗ�െര�ം വ�ീ�മാെര�ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ ; എ�ി� അവ�
ആെരാെ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ഇ) �തിയ അണെ��ിന് അ�മതി ന��� കാര��ി�  േക� സ��ാരിെ� നിലപാട്
എെ��ം അതിന് ഉ�യി�� കാരണ�ം അറിയി�േമാ  ;  സം�ാന സ��ാ�
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ഇ�ാര��ി� േക�സ��ാ�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ ; വിശദവിവരം ന�കാേമാ ;

േക� സ��ാ� ഈ ��ം ഏെ���ി�ിെ��ി� അതിെ� കാരണം അറിയി�േമാ ?

ജലമണി പ�തി

*380.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ സ��ാ�  ��കളിെല ��ിക��് �ടിെവ�ം ലഭ�മാ�ാ�� േക�
സ��ാരിെ� ജലമണി പ�തി േകരള�ി� നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി എ� ഘ�ം ���ിയായി;  എ� ��കളി�  നട�ാ�ി;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി നട�ാ��തി�  എെ��ി�ം തട���  ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതിവിഭാഗ���് അ�വദി� വീ�ക�

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

(എ) വീടി�ാ� പ�ികജാതി വിഭാഗ���്  2014-15  വ�ഷം അ�വദി�  4500  വീ�കളി�
േകവലം  15%  (689  വീ�ക�) മാ�ം ���ീകരി�ാ�  സാധി�തിെ� കാരണ��
വിശകലനം െച�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��വ�ഷ�ളി�  അ�വദി� വീ�കളി�ം പ�തിേയാളം ഇ�വെര ���ിയാകാ�ത്
എ�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(സി) ��തരമായ ഈ �തിസ�ി പരിഹരി�ാ�  അധിക ധനസഹായം അ�വദി�ാേനാ,

െക�ിട നി��ാണ സാമ�ിക�  സബ് സിഡിേയാ� �ടി വിതരണം െച�ാേനാ
ത�ാറാ�േമാ ?

മഴെവളള സംഭരണി നി��ാണം

*382.�ീ.ടി.എ�. �താപ�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, എ.പി.അ����ി
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,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ �ായ�ക��് മഴെവളള സംഭരണി നി��ാണ�ിന് ധനസഹായം ന�കാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ജലേസചന വ��് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് എെ��ാം ധനസഹായമാണ്
ഇത് വഴി ന�കി വ��ത്;

(സി) എെ��ാം േക�സഹായമാണ് ഇതിന് ലഭി��െത�ം പ�ായ�ക��ളള
ധനസഹായ�ിന് എെ��ാം മാനദ��ളാണ് നി��ഷി�ി�ളളെത�ം
വിശദമാ�േമാ?

ബാ�് വാ�� െമഗാ �റിസം പ�തി

*383.�ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ
േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബാ�് വാ��  െമഗാ �റിസം പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശല���� എെ��ാമാണ് ;
(സി) എെ��ാം സൗകര��ളാണ് പ�തിയി� കീഴി� ഒ��ിയി��ത് ;
(ഡി) അ�േയാജ�മായ എ�ാ �ല�ളിേല�ം ��ത പ�തി വ�ാപി�ി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

108 ആം�ല�സ് സ��ീസ്

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

(എ) സം�ാനെ�  108  ആം�ല�സ് സ��ീസ് സ��ാ�  ഏെ����തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ഏത് ഏജ�സിയാണ് ��ത പ�തി നട�ാ��ത്; പ�തി �ട��തിനായി
അവ� �േ�ാ�െവ�ി�� ആവശ��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാെ� എ�ാ ജി�കളിേല�ം  108  ആം�ല�സ് സ��ീസ് പ�തി
വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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േപവിഷ വാ�ി�

*385.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക.രാധാ���
,, സാ� േപാ�
,, �ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപവിഷ ബാധ ഏ���വ�െട എ�ം വ��ി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േപവിഷ വാ�ിെ� അഭാവം�ലം സ��ാ� ആ�പ�ിയിെല�� ജന���് ഉ�ാ��
��ി��ക� വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(സി) േപവിഷ വാ�ി� പര�ാ�മായ അളവി� ലഭ�മാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ
?

�ാ�ിമട ൈ�ബ�ണ�

*386.�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.എം.ച��
,, വി.െച�ാമരാ��
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകാ�േകാള ക�നി�െട ജല�ഷണം �ലം �രിതം േനരി�വ��് ന�പരിഹാരം
ന���തിന് ൈ�ബ�ണ�  �പീകരി�ാ�  ��  സ��ാരിെ� കാല�് നിയമസഭ
പാ�ാ�ി രാ�പതി�െട അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി� ബി�ിെ� നിലവിെല �ിതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ബി�ിെന�റി�് രാ�പതി വിശദീകരണം ആവശ�െ��കേയാ ബി�  മട�ി
അയ�കേയാ െച�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ബി�ിന് അംഗീകാരം േനടിെയ���തിനായി ഈ സ��ാ� �മി�ി�േ�ാ  ;ഇനി
എ� െച�ാ� ഉേ�ശി�� ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആഹാരപദാ���ളിെല മായം

*387.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പ��റി,  പഴം,  പാ�, എ� �ട�ിയ ആഹാരപദാ���ളിെല�ാം അപകടകരമായ
േതാതി� മായം േച���ത് വ�ാപകമായി വ��തിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ���ാ�െ�തിെര മാത ൃകാപരമായ ശി�ാനടപടിക�  സ�ീകരി�വാൻ ഭ���ര�ാ
വ��് ത�ാറാ�േമാ ;

(സി) സം�ാന�് ആവശ��ിന് ഭ�� �ണനിലവാര പരിേശാധനാ ലാ�ക� �ാപി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;  മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� ന�കിയ നി�േ�ശം പാലി�ാ�
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ?

ദ� ചികി�സാ സൗകര���

*388.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ദ� ചികി�സാ സൗകര���  ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിനായി
എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��് ;

(ബി) സ��ാ� േമഖലയി� എ� െഡ�� േകാേള�ക� �വ��ി���് ;
(സി) ��തായി െഡ�� േകാേള�ക� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ  ;  എ�ി�

എവിെടെയ�ാം ?

ന�ിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ നവീകരണം

*389.�ീ.െക.�രളീധര�
,, �ഡി �യിസ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന�ിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസം നവീകരി�ാ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��് ;
(ബി) േകരള�ി� നി�� ന�മാ� േലാക�ിെല വിവിധ രാജ��ളി� േജാലി േതടി േപാ��ത്

കണ�ിെല��് ന�ിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസം ആ�നികവ��രി��തി�ം
മ�ര�മമാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ൈവദ� രംഗെ� െവ�വിളിക�  േനരി�വാ�  ന�ിംഗ് േമഖലെയ സ�മാ�വാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െവ�് അറിയി�േമാ ?

വിേനാദ സ�ാര ദിശാേബാ��ക�
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*390.�ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, സ�ി േജാസഫ്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം
വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റി�് േക��െള�റി�് സ�ാരിക��് വ��മായ ദിശ അറിയി��തിന്
പാതേയാര�ളി�  ആ�നിക രീതിയി�� ദിശാേബാ��ക�  �ാപി�� പ�തി�്
�ട�ം �റി�ി�േ�ാ ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശല����ം �വ��ന��ം വിശദമാ�േമാ ;

(സി) എെ��ാം വിവര�ളാണ് ദിശാേബാ��കളി� ഉ�െ���ാ� ഉേ�ശി��ത് ;
(ഡി) ആെര�ാമാണ് പ�തി�െട നട�ി�ിനായി സഹകരി��ത്  ;  വിശദാംശ��

എെ��ാം ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
07-07-2015

�േ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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