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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�ി

ജലപാതാ വികസനം

*61.�ീ.പി.�ീരാമ���
,, പി.െക.��ദാസ�
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയേശഷം നട�ിയ ജലപാതാ വികസനം
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) േകാവളം-െകാ�ം,  േകാ��റം-നീേലശ�രം ജലപാതക�െട വികസന �േരാഗതി
അറിയി�േമാ ;

(സി) െകാ�ം-േകാ��റം േദശീയജലപാതാ നി��ാണം  2013-14�  ���ിയാ�െമ�്
�ഖ�ാപി�ി��ത് നട�ിലാേയാ ; ഇെ��ി� കാരണെമെ�ാണ് ;

(ഡി) േദശീയ ജലപാത�ായി നട�ിലാ�ിയ കാര���  എെ�ാെ�െയ�ം െചലവഴി�
�കെയ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ ?

�ടിെവ�ം ��ീകരി�ാ� സംവിധാനം

*62.�ീ.എം.എ.േബബി
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, ബി.സത��
,, വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) തല�ാന നിവാസിക��് ��ീകരി�ാ� ജലമാണ് കഴി� ര�വ�ഷമായി
ന��െത� വാ�� ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ ഇതിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ് ;

(ബി) തകരാറിലായ ��ീകരണ �ാ�ിെ� �ന�നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാണ് ;
(സി) �ടിെവ� ��ീകരണ�ിനായി എ�് സംവിധാനമാണ് നിലവി��െത�്

അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) മലിനജലം വിതരണം െച�വ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്;  വ��ിെ�
ഇ�രം ���� അേന�ഷി�ാ� ത�ാറാ�േമാ ?

ആേരാഗ� േക���െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

*63.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.എസ്.ശർ�
,, എം. ഹംസ
,, െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം നട�ിയ �ാഥമികാേരാഗ� േക���െട�ം
സാ�ഹികാേരാഗ� േക���െട�ം അടി�ാന സൗകര� വികസനം
എെ�ാെ�യായി�െ��് അറിയി�േമാ  ;  ഇതി�  േക� സഹായേ�ാെട�ം
അ�ാെത�ം െച�വ �േത�കം അറിയി�േമാ :

(ബി) ആ�പ�ികളിൽ അടി�ാന സൗകര��ളി�ാ��െകാ�ം േഡാ��മാ�െട
അഭാവംെകാ�ം ആവശ��ിന് മ��് ലഭ�മ�ാ�തിനാ�ം േരാഗിക�  സ�കാര�
ആ�പ�ികെള ആ�യി�ാൻ നി�ബ�ിതരാ�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ ;

(സി) ��ത ആ�പ�ിക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി എ� പ�തിയാണ്
നിലവി��െത�് അറിയി�ാേമാ ?

�ഗ�ഭ ജലേശാഷണം

*64.�ീ.എം.ഉ��
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, സി.മ��ി
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗ�ഭ ജല ലഭ�ത�െടേയാ േശഖര�ിെ�േയാ അടി�ാന�ി�  സം�ാന�ിെ�
വിവിധ േമഖലകെള �ാസിൈഫ െച�ി�േ�ാ;  െമാ�ം �ഗ�ഭ ജല വിഭവേശഷി
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) �ഗ�ഭ ജല േശാഷണം കണ�ിെല��് ഏെതാെ� �േദശ�െള �ി�ി��, ഓവ�
എ�്േ�ായി�ഡ് എ�ീ വിഭാഗ�ളി�  ഉ�െ���ിയി�െ��തിെ� വിശദവിവരം
ന�കാേമാ;

(സി) കാ�ഷിക-കാ�ഷിേകതരാവശ����ായി �ഴ��ിണ�  നി��ി��തിന് അ�മതി
ന���തി�ം കിണ� �ഴി��തി��� വ�വ�ക� വ��മാ�േമാ; സ�കാര� -അന�
സം�ാന ഏജ�സിക��് കിണ�  �ഴി�ാ�  അ�മതി ന���തി��
മാനദ�െമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി �ടംബ���� �ഹനി��ാണ പ�തി

*65.�ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, ��ഷ� കട��ി
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം
വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി �ടംബ���് �ഹനി��ാണ പ�തിയി�  കീഴി�  അ�വദി� വീ�ക�െട
നി��ാണ �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(ബി) അ�വദി�തി�  �രിഭാഗം വീ�ക�െട�ം പണി ���ീകരി�ാ�  സാധി�ാ�തിെ�
കാരണം അറിയി�േമാ ;

(സി) വീ�ക�െട നി��ാണം ���ിയാ�ാനായി �േത�ക ധനസഹായം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

ഐ.ടി.ഐ കളി� െവ�ച�� �ാ�് �ം

*66.�ീ.അ�വ� സാദ�്
,, �ഡി �യിസ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐ.ടി.ഐ കളി� െവ�ച�� �ാ�് �ം ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) െവ�ച�� �ാ�് �മിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) െവ�ച��  �ാ�് �മി�  എെ��ാം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�കളാണ്
ഉപേയാഗി��ത്;

(ഡി) ഏെത�ാം ഏജ�സിക�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് ഇവ നട�ിലാ��ത്;
വിശദമാ�േമാ?

അത�ാവശ� മ��ക�െട അഭാവം
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*67.�ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
�ീമതി.ജമീലാ �കാശം
�ീ.േജാസ് െത�യി�
,, സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ സ��ാ� ആ�പ�ികളി� അത�ാവശ� സ��ഭ�ളി� ന�കാ�� മ��ക�
േപാ�ം ലഭ�മെ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) 2014-2015  സ��ിക വ�ഷ�ി�  മ��ക�  ലഭ�മാ��തി� േവ�ി എ�
�കയാണ് ബ�ജ�ി� വകയി��ിയിരി��ത് ; അതി� എ� �ക െചലവഴി�ി��് ;

(സി) ആ�പ�ികളി�  മ��ക�  ലഭ�മാ��തിന് എ�് സംവിധാനമാണ് നിലവി��ത്;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

ആ�ഷ് വ��്

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

(എ) അേലാ�തി�ം ഇതര വിഭാഗ��ം േച��് ആ�ഷ് വ��് �പീകരി�ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ��ത വ��ിൽ ഏെത�ാം ചികി�ാ വിഭാഗ�ളാണ്
ഉ�െ���ിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ആ�ഷ് വ��് �പീകരി���െകാ��ാ�� േന���  എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ ;

(സി) േദശീയ ആ�ഷ് മിഷനി� നി�ം സഹായം ലഭി��േ�ാ  ;എ�ി� ഈ വ�ഷം എ�
�പ�െട ഏെത�ാം പ�തിക� സമ��ി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ ?

പക��വ�ാധിക�െട നിയ�ണ�ം �തിേരാധ�ം

*69.�ീ.ബി.സത��
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം െമയ് പ�തി വെര ഒ�തര ല�േ�ാളം േപ��് പനി�ം മ�
പക��വ�ാധിക�ം ബാധിെ�� ആേരാഗ�വ��ിെ� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�
സ�ീകരി� നിയ�ണ, �തിേരാധ മാ���� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ ;
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(ബി) �ചീകരണ �വ��ന�ി��ായ അനാ�യാണ് പക��വ�ാധിക�  വ�ാപി�ാ�
കാരണമായെത� പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(സി) മഴ�ാല ��� �ചീകരണ�ി�ം �ാഥമികാേരാഗ� േക���  �ത�  െമഡി��
േകാേള�ക�  വെര�� ആ�പ�ികളി�  ആവശ�ാ�സരണം മ�� ലഭ�മാ�ാ�ം
സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ ?

വിേനാദ സ�ാര വ��ിെ� പ�തികളി� �മേ�ട്

*70.�ീ.സി.ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ
േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദ സ�ാര വ��് േക� സഹായേ�ാെട നട�ാ�ിയ പ�തികളി�  വ�
�മേ��ക� നട�ി��തായി േക� വിേനാദ സ�ാര വ��ിെ� പരിേശാധനാ വിഭാഗം
കെ��ിയി�േ�ാ  ;എ�ി�  ഏെത�ാം പ�തികളിലാണ് �മേ��ക�  നട�തായി
കെ��ിയി��െത�് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) സാ��ിക �മേ��ക��് �റെമ നി��ാണ �വ��ന��, പ�തിെ�ലവ്, പ�തി
നട�ാ�ാെന�� സമയം എ�ിവയി�ം �മേ�ട് നട�തായി കെ��ിയി�േ�ാ ;

(സി) െപാ�േമഖലയി�  വിേനാദ സ�ാര രംഗ� േവ�� �േരാഗതി ഉ�ാ��ിെ��
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി��തിന് എ� നടപടി
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

ജ� ഔഷധി െസ��ക�

*71.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സാധാരണ�ാ��് �റ� നിര�ി� ജനറിക് മ��ക� ലഭ�മാ�ാ�
േകരള�ി�  ജ�  ഔഷധി െസ��ക�  ആരംഭി�െമ�് േക� െകമി��സ്ആ൯റ്
െഫ൪�ിൈലേസ�സ് വ��് മ�ി എ�്.എ�. അന��മാ�  �ഖ�ാപി�ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനസ��ാ� ഇ�മായി ബ�െ��്എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) മ��ക��്  60%  വെര വില�റവ് ഉ�ാ�� ��ത പ�തി,  ജി�ാ,  താ��്
ആ�പ�ികളി� നട�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ��േ�ദ െമഡി�� വിദ�ാ��ിക��് സ��ാ� ആ�പ�ികളി� �സവ ��ഷാ
പരിശീലനം
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*72.�ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.ഉൈബ��
,, വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��േ�ദ െമഡി��  വിദ�ാ��ിക��് സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�
നിലവി��ായി�� �സവ ��ഷാ പരിശീലന സൗകര�ം നിേഷധി�് തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ വിഭാഗ���ം �ാധാന�ം ന�കിെ�ാ�് നട�ാ�ിയ േഹാളി�ിക് കാ��ാട്
േലാകം ��വ�  സ�ീകരി�െകാ�ിരി�� സാഹചര��ി�  അതി� വി��മായ
തീ�മാന��ായി�െ��ി� അത് �ന:പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ൈവദ� ��ഷാരംഗെ� എ�ാ വിഭാഗ�െള�ം ��ിയിണ��തി�ം,  ഓേരാ
വിഭാഗ�ിെ��ം �േയാഗ�മത ഉറ�വ��ാ��� ഗേവഷണ നിരീ�ണ��
ഏ�െ���ക�ം െച�േമാ?

സ�ാ�യ േമഖലയിെല എം.ബി. ബി.എസ്. �േവശനം

*73.�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.പി.തിേലാ�മ�
,, ഇ.ച�േശഖര�
,, െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�ാ�യ േമഖലയി�ം െപാ� േമഖലയി�ം എ� വീതം െമഡി��
േകാേള�ക��് ;

(ബി) സ�ാ�യ േമഖലയി� എം.ബി.ബി.എ�ിന് എ� സീ�ക��്;  െപാ� േമഖലയി� എ�
സീ�ക��് ;

(സി) എം.ബി. ബി.എസ്. �േവശനം സംബ�ി�് മാേന�െമ�ക�ം സ��ാ�മായി ഏെത�ി�ം
തര�ി�� കരാ� ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ ;

(ഡി) സ��ാ�ം മാേന�െമ�ക�ം ത�ി� കരാ��ാ�ാ� സാഹചര��ി� �� ശതമാനം
സീ�ി�ം മാേന�െമ�് േനരി�് �േവശനം ന��െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ?

നി��ാണ േമഖലയിെല �ംഭനം

*74.�ീ.എളമരം കരീം
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�  െതാഴിലി�ാ� കാരണം ക��
�തിസ�ിയിലാെണ� കാര�ം െതാഴിൽ വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) നി��ാണ േമഖലയിെല �ംഭനം പരിഹരി�ാ� വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) സ��ാ�, കരാ�കാ��് �ടി�ിക വ��ിയ� കാരണം വിവിധ വികസന
�വ��ന�� നട��ി� എ��ം അതിനാ� െതാഴിലാളിക� �തിസ�ിയിലാണ്
എ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഇത് പരിഹരി�ാ�  എ�്മാ��മാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത് ?

പ�ികജാതി പി�ാ� വിഭാഗ���ാ�ളള േ�മ �വ��ന��

*75.�ീ.�ി.�. ��വിള
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ
േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പി�ാ� വിഭാഗ���് ന�കി വ�� േ�മ �വ��ന��  ��ത�
കാര��മ�ം കാേലാചിത�മായി നട�ാ��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) പ�ികജാതി വികസന േകാ��േറഷെന�ം പിേ�ാ� വിഭാഗ േകാ��േറഷെന�ം ��ത�
കാര��മമാ��തി�ം ഇവയി�െട നട�ിലാ�� വിവിധ പ�തിക�െട നടപടി�മം
��ത� ലളിതമാ��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

��നാട് പാേ�ജ്

*76.�ീ.ആ�. രാേജഷ്
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.ജി.�ധാകര�
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��നാട് പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി ജലവിഭവ വ��് വിഭാവനം െച� പ�തിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഓേരാ പ�ിക�െട�ം നിലവിെല �ിതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തിക�  ഒ�ം ���ീകരി�വാ�  സാധി�ാ�തിെ� കാരണം വിശകലനം
െച�ി�േ�ാ; എ�ി� അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ക അ�വദി��തി�ം അ�വദി� �ക വിനിേയാഗി��തി�ം വ� വീ�ക�
അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) പാേ�ജ് നട�ിലാ�ാ�� സമയം േക�സ��ാ� നീ�ി ന�കിയി�േ�ാ; അ�ാ�പ�ം
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പ�തി എ�െന ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

അന�സം�ാന�ളി� നിെ��� പ��റിക�ം പഴ��ം

*77.�ീ.പി.െക.��ദാസ�
,, വി.ശിവ���ി
,, എ. �ദീ��മാ�
,, സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന�ളി�  നിെ��� മാരകവിഷം തളി� പ��റിക�ം പഴ��ം
തട��തിനായി എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�ാണ് ഉറ�് ന�ിയി��ത്;
ഇതി� ഏെതാെ� നട�ിലാ�ിയി��്;

(ബി) അന�സം�ാന�ളി�  നിെ��� മാരകവിഷം തളി� പ��റിക�ം പഴ��ം
തട�വാ� എ�് നടപടിയാണ് എ��ി��ത് ;

(സി) വിഷമയമായ സാധന��  വി��� െമാ���വട�ാ��ം മ�െമതിെര ക�ശന
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) രാസവ���െട സാ�ി��ം പരിേശാധി�ാ�ളള സംവിധാന��
എവിെടെയാെ�യാണ് ഉ�െത�ം അതി� വ�� െചലവ്എ�െയ�ം അറിയി�േമാ?

ഇ��ി ഡാമിെ� �ര�െയ�റി�� േക� ജല ക�ീഷെ� പഠന റിേ�ാ��്

*78.�ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, ഇ.ച�േശഖര�
,, പി.തിേലാ�മ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ഡാമിെ� �ര�െയ�റി�� േക� ജല ക�ീഷെ� പഠന റിേ�ാ��്
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെല �ധാന നിഗമന�� എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െവ�ം നിറ�േ�ാ�  ഡാമിെ� �റേ��� ത�ലി�  വ�ത�ാസ��ാ��തായി
കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഡാമിെ� േകാ��ീ�് േ�ാ�കെള�റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  പഠന
റിേ�ാ��ിെല നിഗമന�� െവളിെ���േമാ?

��െ�രിയാ� ഡാം

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

(എ) ��െ�രിയാ�  ഡാമിെ� േമ�േനാ� സമിതി എ�ാണ് അവസാനമായി േയാഗം
േച��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  േമ�േനാ� സമിതി േയാഗം േച��തി� കാലവിളംബം
ഉ�ായത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��െ�രിയാറിെന സംബ�ി�� ഫയ�  െസ�േ�റിയ�ിെല രഹസ� ഫയ�ക�
��ി�� െസ�നിലാേണാ ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��െ�രിയാറിെന�റി�� ക�ാബിന�് തീ�മാന��  ഉ�െ�ാ�� ഫയ�  അത�
സമയ�ളി�  ,  ��് േചാ��ത് പരിഗണി�്,  രഹസ�മായി ��ി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) 144  അടി െവ�ം േശഖരി�ി�ം അണെ��ിന് �ഴ���  ഒ�ം സംഭവി��ിെ��
കാരണ�ാ�  സംഭരണ േശഷി  154  അടിയായി വ��ി�ി�ണെമ� ആവശ��മായി
��ീംേകാടതിെയ സമീപി�ാ�� തമി�ാടിെ� നീ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇ�ാര��ി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

ആ�പ�ികളി� ലാ�ക� നി��ി�ാ� നടപടി

*80.�ീ.രാ� എ�ഹാം
,, െക.രാധാ���
,, സി.���
�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  എ�� സാധാരണ�ാ�  സ�കാര� ലാ�കെള
ആ�യിേ��ി വ�� സാഹചര�ം എ�െകാെ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) താെഴത�ി�� ആ�പ�ികളി� മാ�മ�, െമഡി�� േകാേള�കളി� േപാ�ം അത�ാവശ�
േരാഗ നി��യ പരിേശാധന�ായി സ�കാര� �ാപന�െള ആ�യിേ��ി വ��ത്
��യിൽ െപ�ി�േ�ാ ;

(സി) േഡാ��മാരി�  െച�ത�ാ� ഒ� വിഭാഗം നി�ിത സ�കാര� ലാ�കളി�  തെ�
പരിേശാധി�ണെമ�് േരാഗികേളാട് ആവശ�െ��് സ��ാ�  ആ�പ�ികളിെല
സൗകര�മി�ാ� പണസ�ാദന�ി�� മാ��മാ�ി മാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) ��ത സാഹചര��ിന് അ�തി വ��ാ� �ാഥമികാേരാഗ�േക�ം �ത�� സ��ാ�
ആ�പ�ികളി� ലാ�ക� നി��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ടിെവ� പ�തിക�

*81.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, �ി.�. ��വിള
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) നി��ാണ�ിലിരി�� �ടിെവ� പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി
���ീകരി��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) എ�ാ നഗരസഭകളി�ം േകാ��േറഷ� അതി��ിയി�� കടേലാര േമഖലകളി�ം ജ�ാ�
�ടിെവ� പ�തി വ�ാപി�ി��തിന് നടപടിക�  ഉ�ാ�േമാ  ;  എ�ി�  വിശദാംശം
ന��േമാ ?

പ�ികജാതി�ാ�െട വാ�ാ �ടി�ിക

*82.�ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ��
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം
വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��വ�  വാ�ാ �ടി�ിക�ലം �യാസമ�ഭവി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത വാ�ക�ം �ടി�ിക�ം എ�തി���തിന് പ�തി ത�ാറാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ ; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ ?

ആ�പ�ികളി� െ�ഷ�ാലി�ി �ണി�്

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

(എ) എ� ആ�പ�ികളിലാണ് െ�ഷ�ാലി�ി �ണിേ�ാ� �ടിയ ചികി�ാ സ�ദായം
ഏ�െ���ാ�  ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��െത�ം എ�ാണ് ഉ�രവ്
�റെ��വി�െത�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് അ�സരി�് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നാളി�വെര
നട�ിയി��ത്;വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�ം ആേരാഗ� ����ം

*84.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� അന�സം�ാന െതാഴിലാളി ക�ാ�കളിെല ��ിഹീനമായ സാഹചര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�ാ�കളിെല �ചിത� നിലവാരെ��റി�് �ര�ാ േകരളം പ�തി�െട
ഭാഗമായി �േത�ക പരിേശാധനക� നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�ാ�കളിെല �ചിത�മി�ാ� ആേരാഗ������് കാരണമായി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

വിേനാദസ�ാര വികസന പ�തി

*85.�ീ.പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, പി.െക.ബഷീ�
,, എ�. ഷം��ീ�
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാര േക���ം വിേദശരാജ��ളിെല
വിേനാദസ�ാരേക���ം ��ിയിണ�ി�ളള വിേനാദസ�ാര വികസന പ�തി
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� രാജ���മായി േച��ാണ് ധാരണ��ാ�ി യി�ളളെത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ��ലം സം�ാന �റിസം േമഖല��ാകാനിട�ളള േന��െള�റി�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ആധാ� അടി�ാനമാ�ി�ളള േ�മനിധി ആ��ല���

*86.�ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, പി.എ.മാധവ�
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�മനിധി ആ��ല���  ആധാ�  അടി�ാനമാ�ി ബാ�് വഴി വിതരണം െച��
സംവിധാന�ിന് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം വഴി�ളള ആ��ല����് രജിേ�ഷ� നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ ;

എ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ;

(സി) ഇതിനായി ഒ��ാ�  ഉേ�ശി�� സൗകര���  എെ��ാം  ;  സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ ?

മ�നാട� െതാഴിലാളിക�െട വാസേക��ളിെല പരിേശാധന
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*87.�ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, എ�. ഷം��ീ�
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�നാട�  െതാഴിലാളിക�െട വാസേക��ളിെല പരിേശാധനയിെല കെ���ക�
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) കെ���ക�െട അടി�ാന�ി� എെ�ാെ� പരിഹാര നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ;
(സി) ഈ േക��ളിെല െതാഴിലാളിക�െട�ം അടി�ാന സൗകര���െട�ം �ിതി

നിരീ�ി�ാ�ം പരിഹാര നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�ം �ിരം സംവിധാനം ഒ��� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ ?

ഒൗഷധ വില നിയ�ണം

*88.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എളമരം കരീം
,, െജയിംസ് മാത�
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ� ഒൗഷധ വില നിയ�ണ നിയമ�ി� ഇള� വ��ിയത് സം�ാന�്
മ��ക��് വില �തി�യ�വാ� കാരണമായത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സാധാരണ�ാരന് നിലവാര�� ആേരാഗ�േസവനം സാ��ിക േ�ശം �ടാെത
ന���തിന് 1977-െല ഒൗഷധ വില നിയ�ണ നിയമ�ിെ� മാ�കയി� സമ�മായ
നിയമം നട�ാ�ാ� േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ���തി�നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ഒൗഷധ വില�യ��ി� നി�് ആശ�ാസം ന�കാനായി േകരള േ��് ��സ് ആ�്
ഫാ�മസ��ി��സിെ� �വ��നം വി�ലീകരി�ാ�ം നവീകരി�ാ�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

സ�കാര�- സ�ാ�യ േകാേള�ക�

*89.�ീ.സാ� േപാ�
,, േകാടിേയരി ബാല���
,, �ി.വി.രാേജഷ്
േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� എം.ബി.ബി.എസ്.  �േവശനം സംബ�ി�് സ�കാര�  -  സ�ാ�യ
െമഡി��  േകാേളജ് മാേന�െമ�മായി ഏെത�ി�ം കരാറി�  ഏ�െ��ി�േ�ാ  ;
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വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാനെ�  14  സ�കാര�-  സ�ാ�യ േകാേള�കെള �േവശന പരീ�ാ
േ�ാെ��സി�  ഉ�െ���ിയത് ��ത കരാറിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) കഴി� അ�ാദമിക് വ�ഷം ഏകപ�ീയമായി �േവശനം നട�ിയ േകരള ൈ�വ�്
േകാേളജ് മാേന�െമ�് അേസാസിേയഷ� കീഴി�� േകാേള�കെള േ�ാെ��സി�
ഉ�െ���ിയിരി��ത് േകാേള�ക�െട സ�തേ�ാെടയാേണാ  ;എ�ി�  ��ത
േകാേള�കളി�  വിദ�ാ��ിക��് �േവശനം ലഭി��ത് ഏെത�ി�ം വ�വ��െട
അടി�ാന�ിലാേണാ ;

(ഡി) േകരള �ി���  െ�ാഫഷണ�  േകാേളജ് മാേന�െമ�് അേസാസിേയഷ� കീഴി��
േകാേള�കെള േ�ാെ��സി�  ഉ�െ���ിയിരി��ത് ഏെതാെ� വ�വ�ക��്
വിേധയമായാണ്?

�റി�് േക��ളി� ആ�നിക മാലിന� നി��ാ��ന �ാ�ക�

*90.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.അ�ത�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പിേ�ാ�സ�ദായ
േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ഖ �റി�് േക��ളി�  ആ�നിക മാലിന� നി��ാ��ന �ാ�ക�  �ാപി��
പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) എെ��ാം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�കളാണ് ഇതിന് േവ�ി ഉപേയാഗെ����ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�െള പ�തി�് േവ�ി �േയാജനെ���ിയത്
എ�െനയാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ിലാ�ാ� എ�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശ�� ന��േ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)].

13 of 13 Sunday 28 June 2015 07:04 PM


