
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
ര�ാം സേ�ളനം

2016 നവംബ� 8, െചാ�

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഖ�മ�ി

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

ആ� ഇ��ാ ഇ��ി���് ഓഫ് െമഡി�� സയ�സസ്

*751. �ീ.ആ�. രാമച��
,, ���ര ര�ാകര�
,, െക. രാജ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�  ഇ��ാ ഇ��ി���് ഓഫ് െമഡി��  സയ�സസ്
(എയിംസ്) �ാപി��തിന് നീ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എയിംസ് �ാപി��തിനാവശ�മായ �ലം കെ��ിയി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) എയിംസ് �ാപി��തിനാവശ�മായ �ലം കെ��ി ആയതിെ�
വിവര��  േക� സ��ാരിന് െെകമാ��തി�ം െ�ഷ��  ഓഫീസെറ
നിയമി��തി�ം ��സ��ാ�  കാലതാമസം വ��ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  ��ത വീ�ക�  പരിഹരി�് എയിംസ് യാഥാ���മാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

resource://app/res/html5.html

1 of 16 Monday 31 October 2016 12:34 PM



ഇ-െഹ��് പ�തി

*752. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, പി.വി. അ�വ�
,, �രളി െപ�െന�ി
,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇ-െഹ��് പ�തി�ായി േവ� അടി�ാന സൗകര���
എെ�ാെ�യാണ്;  മേ�െത�ി�ം സം�ാന�ി�  ഇ�രം പ�തി
നിലവി�േ�ാ;  പ�തി�െട കാര��മത വ��ി�ി��തിനായി,  ഇത്
സം�ാന വ�ാപകമാ��തി� ��്,  മാ�കാപ�തി നട�ിലാ�ി അതിെ�
അവേലാകനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാടതിക�െട �വർ�നം െമ�െ���ൽ

T *753. �ീ.സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ�
,, െക. �����ി
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ വ��ിെല�ം േജാലിഭാരം പഠി�ാ� നിേയാഗി� ക�ീഷ� ശിപാ�ശ
�കാരം,  മജിേ��് േകാടതികളി�  784  ത�ികക�  ��ി�ാ�  ഉ�
ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് നട�ാ��തി� എെ��ി�ം തട���േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) കീഴ് േകാടതികളിെല സിവി�, �ിമിന�  ഡി�ാ��്െമ�ക�  ഇ�േ��്
െച�ണെമ�  2003  െല ഒ�ാം �ഡീഷ��  ക�ീഷ�  റിേ�ാ��്
നട�ാ��തിന് എെ�ാെ� തട��ളാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െനേഗാഷ�ബി�  ഇ��െമ�്സ് ആ�് �കാര�� െച� േക�ക�  6

മാസ�ിനകം തീ��ാ�ണെമ� വ�വ� പാലി�െ�ടാ�തിനാ�
േക�ക� �����ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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അ�ിനിേ��ീവ് വിജില�സ് െസ�

*754. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ിനിേ��ീവ് വിജില�സ് െസ�ിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

ഇതിെ� �വ��ന ഘടന എ�കാരമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െസ�ിെ� ഉേ�ശ�ല����  എെ��ാമാണ്;  ആയവ ��നി��ി
െസ�ിെ� �വ��ന�� ��ികരമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ െസ�ിെ� �വ��ന�ിന് �തിവ�ഷം െചലവഴി��
�കെയ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഈ െസ�ി�  േസവനം അ��ി�� ഉേദ�ാഗ��െട ത�ിക തിരി��
വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ-േറഷ� കാ��ക�

*755. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, എം. വി�െസ�്
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ�� വിതരണ�ിന് ഇ-േറഷ�  കാ��ക�  നട�ാ�ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് നട�ാ�േ�ാ�  കാ��ടമക��് എെ��ാം സൗകര��ളാണ്
ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ-േറഷ�  നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന�് നിേരാധിത ലഹരി വ���െട ലഭ�ത
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*756. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക.ഡി. �േസന�
,, �. ആ�. �ദീപ്
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മയ� മ��ം �കയില ഉ�����ം ഉ�െ�െട നിേരാധിത
ലഹരി വ���െട ലഭ�ത വ��ി� വ��തായ വാ���െട നിജ�ിതി
ആഭ��ര വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മദ� നിേരാധന�ിെ� ഫലമായി മ� ലഹരി വ��� ഉപേയാഗി��� �ലം
���ത���  വ��ി� വ��ത് ഫല�ദമായി തടയാ�  സാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) മ� സം�ാന�ളി�  നി�് ഇ�രം സാധന��  വ�േതാതി�
കട��െ�� വാ���െട അടി�ാന�ി�  എൈ�സ് വ��മായി
സഹകരി�് െചക് േപാ�്,  െറയി�േവ േ�ഷ�, ബസ് േ�ഷ�
എ�ിവിട�ളി� ആ�നിക ഉപകരണ�� �ാപി�് ഇ� തടയാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സി�േകാ നട�ിയി�ളള �വ��ന��

*757. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, െക. ദാസ�
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് സി�േകാ നട�ിയി�ളള �വ��ന��
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ാപന�ിെ� ഉ�� വിപണന�ിെല േപാരാ�ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉ����െട �ണനിലവാര�റ�ം ഉയ�� വില�ം
�ാപന�ിെ� വിപണനരംഗെ� �തി�ലമായി ബാധി�� പരിഹരി�ാ�
��ി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നി��ാണരംഗ�് ഉപകരാ�ക�  ന�കി,  �ടിയ നിര�് ഈടാ���ം
�ണനിലവാര പരിേശാധന സംവിധാന�ിെ� അഭാവ�ം �ാപന�ിെ�
സ�േ�രിന് കള�മായി തീ��ത് പരിഹരി�ാൻ നടപടി��ാ�േമാ;
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വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഉ�ത തല�ി�ം മധ�തല�ി�ം മാേനെ��ി�  െ�ാഫഷണലിസം
സാധ�മാ�ി �ാപനെ� കരകയ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) �ാപന േമധാവി വിജില�സ് േകസി�  �തിയായി�േ�ാ;  എ�ി�
ആയതി�ളള സാഹചര�ം െവളിെ���േമാ?

�ാ��് അപ് വിേ�ജ് പ�തി�െട ര�ാം ഘ� പ�തി

*758. �ീ.െക.ഡി. �േസന�
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ��് അപ് വിേ�ജ് പ�തി�െട ര�ാംഘ��ിന് �ട�ം
�റി�ി�േ�ാെയ�ളള വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �ധാനമ�ി�െട �ാ��് അപ് ഇ�� പ�തി�മായി ബ�െ���ിയാേണാ
ര�ാം ഘ� പ�തി വികസി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �വജന�ളി�  സംരംഭക സം�ാരം വള��ിെയ���തിന് ഈ പ�തി
എ�െനെയ�ാം സഹായി�െമ�ാണ് ക���െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭാരതീയ ചികി�ാ വ��ിെ� കീഴിെല വിവിധ വിഭാഗ��

*759. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.
,, പി.ഉൈബ��
,, പി.െക.അ� റ�്
േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�ഷ് വ��് നിലവി�  വ�േശഷം ഭാരതീയ ചികി�ാ
വ��ിെ� കീഴിെല വിവിധ വിഭാഗ�ളി�  നി�ളള േസവനം ജന���്
��തലായി ലഭ�മാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭാരതീയ ചികി�ാ വ��ിെ� കീഴിെല വിവിധ വിഭാഗ��  ത�ി�
നിലനി��� ആേരാഗ�കരമ�ാ� മ�രം ചില വിഭാഗ��െട ���മായ
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േസവനം ജന���് ലഭി��തിന് തട�മാ�� എ� കാര�ം
��ി�ി�േ�ാ;

(സി) സി�,  �നാനി എ�ിവ േപാ�ളള വിഭാഗ��െട ചികി��ം ഗേവഷണ
�വ��ന���ം ��ത� സൗകര�െമാ��ി ജന���് ആ േമഖല�െട
�ടി �ണഫല�� ���മായി ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭ�� ഭ�താ നിയമം അ�ശാസി�� ത�� പരിഹാര സംവിധാന��

*760. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��ഭ�താ നിയമം അ�ശാസി�� ത�� പരിഹാര
സംവിധാന�െള�റി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന ഭ�� ക�ീഷെന നിയമി��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(സി) നിലവിെല ഭ�� ഉപേദശക സമിതി�് സമാനമായി എ�് സംവിധാനമാണ്
ഭ��ഭ�താ നിയമ�ി� വ�വ� െച�ിരി��ത് എ�റിയി�േമാ?

ചികി�സ�ാ�ളള �ണിേവ�� �ീെപ�ഡ് �ീം

*761. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, െക.�രളീധര�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാധാരണ ജന��  ചികി�സ�ായി ഭീമമായ �ക െചലവാേ��
സാഹചര�ം ഉെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ചികി�സ�ായി �ണിേവ�� �ീെപ�ഡ് �ീമിെ� പരിര� ന��� പ�തി
ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏത് ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നി�െട സഹായേ�ാെടയാണ് ഈ പ�തി
നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത പ�തി എ�്
�ാവ��ികമാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?
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'വ� ൈടം �ീ മീ�സ് േഫാ� ദി നീഡി'

*762. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, അ�� �കാശ്
,, വി.പി.സജീ��
,, െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� പ�ിണി രഹിത സം�ാനമാ�ാ� 'വ� ൈടം �ീ മീ�സ് േഫാ�
ദി നീഡി' എ� പ�തി െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ�െടെയ�ാം പ�ാളി�മാണ് ഇതി�േവ�ി �േയാജനെ���ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി�െട �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനായി ബജ�ി� �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സ��കലാശാലക�ം ഗേവഷണ�ാപന��ം വ�വസായ��ം ത�ി�� ബ�ം

*763. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി
,, അനി� അ�ര
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലക�ം ഗേവഷണ �ാപന��ം
വ�വസായ��ം ത�ി�� ബ�ം ശ�ിെ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വ�വസായവള���് ഇവെയ എ�െന �േയാജനെ���ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

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

േദശീയ ജലപാത
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T *764. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ജലപാതകളി�  എ� ഭാഗമാണ് േദശീയ ജലപാതയായി
�ഖ�ാപി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െകാ�ം �ത� േകാവളം വെര�� ഭാഗം �ഖ�ാപിത േദശീയ ജലപാത�െട
കീഴി� വ��േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ജലപാത�െട ഭാഗം ��ിയാ�കയാെണ�ി� അത് �റിസ�ി�ം
ജലഗതാഗത�ി�ം വളെര �േയാജനകരമായിരി�ം എ� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിനായി എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സിമ�ിെ� ��ിമ�ാമ�ം വില�യ��ം തട��തിന് നടപടി

*765. �ീ.കാരാ�് റസാഖ്
,, െജയിംസ് മാത�
,, െക. ആ�സല�
,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നി��ാണേമഖല േനരി�� �തിസ�ി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ിമ�ാമം ��ി�് സിമ�് ക�നിക�  അന�ായമായ േതാതി�  വില
വ��ി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  അയ�സം�ാന�ളി�
�ാബല��ി�� വില�െട ഇര�ിയിലധികം വില സം�ാന�്
നി�യി�ിരി��ത് നീതികരി�ാനാകാ�താണ് എ�ത്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് സിമ�ിെ� ��ിമ�ാമ�ം വില�യ��ം തട��തിന്
ഏെത�ാം രീതിയി� ഇടെപടാ� ഉേ�ശി��െവ�് അറിയി�ാേമാ?

ജനറിക് മ��ക� സൗജന�മായി ന�� പ�തി

*766. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, പാറ�� അ��
,, പി.െക.��ാലി��ി
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
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സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�ഡ് മ�� ക�നിക�െട �ഷണ�ി� നി�ം സാധാരണ ജന���്
സംര�ണം ന���തിന് ഉേ�ശി�� ജനറിക് മ��ക� സൗജന�മായി
ന�� പ�തി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ജനറിക് മ��ക�െട േശഖരണം, വിതരണം എ�ിവ�് ഏ�െ���ിയി��
സംവിധാനെമ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജന���് വിതരണ�ിന് േശഖരി� മ��ക�  ഉപേയാഗ�ന�മായ
സംഭവ��  റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിേ��  സ�ീകരി�
നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

എമ�ജ�സി റി�ാ�ിേയഷ� ഫ�്

*767. �ീ.െക.എം.ഷാജി
,, പി.ഉൈബ��
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിേദശ രാജ��ളി� �രിതമ�ഭവി�� �വാസികെള അടിയ�ര ഘ��ളി�
സഹായി��തിന് ''എമ�ജ�സി റി�ാ�ിേയഷ� ഫ�്'' നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ നിധി�െട വിനിേയാഗം സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ആഭ��ര കലാപം ��മായ രാജ��ളി�  നി�ം �വാസികെള
നാ�ിെല�ി��തിന് ഈ ഫ�് വിനിേയാഗി��തിന് അ�മതി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഈ ഫ�് വഴി എ� �ക
െചലവഴി�െവ�ം ഏെത�ാം േക�കളിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

ക�ാ�സ� ബാധിത�െട എ�ം

*768. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, െക. െക. രാമച�� നായ�
,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് വിവിധ തരം ക�ാ�സ�  ബാധി�വ�െട എ�ം
വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാരംഭ ഘ��ി� േരാഗനി��യം നട�ിയാ� ചികി�ി�് േഭദമാ�ാ��
െ��് ക�ാ�സ�  ഉ�െ�െട�� ക�ാ�സ�  നി��യ�ിന് പ�തി
ആവി�രി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാരംഭ ഘ��ി�� േരാഗ നി��യ�ി�ം ചികി��മായി ഫല�ദമായ
എെ��ാം �ചരണ പരിപാടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(ഡി) ജീവിത ൈശലി�ം ജീവിത സാഹചര���ം ഈ അ�ഖ�ിന്
കാരണമാ��െ�� കെ��ലിെ� പ�ാ�ല�ി�  ജന�ളി�
അവേബാധം ഉ�ാ��തിനാവശ�മായ പ�തിക�  ആ��ണം െച�്
നട�ിലാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഖാദി േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട ജീവിത നിലവാരം ഉയ��വാ� നടപടി

*769. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, സി.െക. ഹരീ��
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഖാദി േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട ജീവിത നിലവാരം
ഉയ���തിനായി എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െതാഴിലാളിക�െട മിനിമം േവതനം ഉയ��ി ന��വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഖാദി ഉ��ാദന േമഖലയി�  �ീ-േ�ാസ�ിംഗിന് െസമി ആേ�ാേമഷ�,
േസാളാ�  െെവദ�തി ഉപേയാഗി�ളള െച�യ���  എ�ിവ
ഉപേയാഗി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

നദീജലം പ�ി��ത് സംബ�ി� കരാ�ക�

*770. �ീ.പി.െക. ശശി
,, എം.എം. മണി
,, െക.��ിരാമ�
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,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അയ� സം�ാന�ളായ തമിഴ് നാട്, ക��ാടകം എ�ിവ�മായി നദീജലം
പ�ി��ത് സംബ�ി� കരാ�ക� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാര�ളള ഓേരാ കരാറിെല�ം വ�വ�യ�സരി�് സം�ാന�ിന്
ലഭിേ�� െവളള�ിെ� അളവ് എ�യാെണ�ം ഈ അളവി�  ഓേരാ
വ�ഷ�ം എ� �ത�  എ�വെരയാണ് െവളളം ലഭിേ��െത�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കരാ�ക�  �കാരം സം�ാന�ിന് ജലം ലഭി��േ�ാ;  ഇത്
പരിേശാധി�ാ�  എെ��ാം സംവിധാനമാണ് നിലവി�ളളത്;  ജലം
ലഭ�മാകാ� സാഹചര��ി�  ഇ� സംബ�ി� പരാതിക�  ഇ�മായി
ബ�െ�� സമിതികളി� ഉ�യി�ി�േ�ാ;

(ഡി) കരാ�  പാലി�ാ� സം�ാന��െട േപരി�  േകരളം ഏെത�ി�ം
േകാടതികളി�  വ�വഹാരം ന��കേയാ ഇത് േക� സ��ാരിെ�
��യി�െ���കേയാ െച�ി�േ�ാ;

(ഇ) സം�ാന�ിന് നദീജലം പ�ി��ത് സംബ�ി� കരാ�ക�  �കാരം
അ�ഹമായ ജലം ലഭി��െവ�് ഉറ�് വ���തി�ം ഇ� സംബ�ി�്
ആവശ�മായ നിയമനടപടിക�  സ�ീകരി��തി�ം എെ��ാം മാ����
അവലംബി�ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ�ിരാഗാ�ി മാ�ത� സഹേയാഗ് േയാജന

*771. �ീ.�രളി െപ�െന�ി
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ�ിരാഗാ�ി മാ�ത� സഹേയാഗ് േയാജന നിലവി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഗ�ഭിണിക�, പാ��� അ�മാ�, ��ിക�  എ�ിവ�െട ആേരാഗ�-
േപാഷകാഹാര നിലവാരം െമ�െ����തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ്
��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�ായി എ� �പയാണ് േക�വിഹിതമായി
വകയി��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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ആ�ഹത�ക� തട��തി� നടപടി

*772. �ീ.���ര ര�ാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��യിെല മ�് സം�ാന�െള�ാ�  േകരള�ി�  ആ�ഹത�ക�െട
എ�ം െപ���ത് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ�
കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��ംബം ��വനായി ആ�ഹത� െച�� �വണത
ഏറിവ��ത് സംബ�ി�് പഠന��  നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദാംശ�� ന�േമാ;

(സി) ആ�ഹത� �വണത തട��തിനായി മനശാ�കൗ�സല�മാ�െട
േസവനം ഉപേയാഗെ���േമാ;  അവെര ഏെതാെ� തല�ളി�
ഉപേയാഗെ���െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) വിദ�ാ��ിക��് ജീവിതനി�ണനാ വിദ�ാഭ�ാസം ന��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

അവയവദാനം

*773. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവയവദാന�ിന് ത�ാറാ�� വ��ിക�െട ഭാരി� ആ�പ�ി െചലവ്
സ��ാ� വഹി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� ല�ം �പ വെര ചികി�ാ െചലവിന�ി�  ന��വാനാണ്
പ�തിയി�ി��ത്;

(സി) അവയവദാന�ിെ� മഹത�ം ��ത�  േപരി�  എ�ി�വാ�  �തന
പ�തിക� ആവി�രി�േമാ?
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വിേദശരാജ��ളി� നി�് ഇറ�മതി െച�� മ����

T *774. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശരാജ��ളി�  നി�് ഇറ�മതി െച���ം ശീതികരി��മായ
മ����  പ� മ����  എ� വ�ാേജന സം�ാന�് വിപണനം
െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മ���� േകടാകാതിരി�ാനായി മാരക രാസലായനികളി� ��ി
��ി��ത് നിയമം �ലം നിേരാധി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) അറബ് രാജ��ളി�  നി�ം മ�െമ�� ഇ�രം മ����  ജന��െട
ആേരാഗ�െ� നശി�ി��ത് ഒഴിവാ�ാനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി��െത�് അറിയി�േമാ?

��ഖ വ�ശാലകളി�ം േഗാഡൗ�കളി�ം നട�ിയ വിജില�സ് പരിേശാധന

*775. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, ഡി.െക. �രളി
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം,  എറണാ�ളം,  േകാഴിേ�ാട് നഗര�ളിെല ��ഖ
വ�ശാലകളി�ം അവ�െട േഗാഡൗ�കളി�ം അ�ി�ര�,  ആേരാഗ�
�ര� മാനദ���, തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട അ�മതി
�തലായ കാര��ളി�  വീ��െ�� പരാതി�െട അടി�ാന�ി�
വിജില�സ് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;  പരിേശാധനയി�  െവളിെ��
കാര��� അറിയി�േമാ;

(ബി) തി�വന��ര�് വ�ശാല േഗാഡൗണി�  ഉ�ായ തീപി���ിെ�
പ�ാ�ല�ി�  എ�ാ ��ഖ വ�ശാലകളി�ം ഏ�െ���ിയി��
അ�ി�ര�ാ സംവിധാനം അടിയ�രമായി പരിേശാധനാ വിേധയമാ�േമാ?
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േദശീയ െഗയിം�മായി ബ�െ�� അഴിമതി

*776. �ീ.എം. സ�രാജ്
,, ആ�. രാേജഷ്
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് നട� േദശീയ െഗയിം�മായി ബ�െ��
അഴിമതി ആേരാപണ�െള�റി�് ധനകാര� വിഭാഗ�ം,  സി  &  എ ജി �ം
നട�ിയ പരിേശാധന റിേ�ാ��ിെല കെ���ക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) റ�  േകരള റ�  എ� േപരി�  േദശീയ െഗയിംസിെ� �ചരണ�ിനായി
െട�ഡ�  ന�കാെത മലയാള മേനാരമ ക�നി ലിമി�ഡിന് കരാ�
നൽകിയതി�  ഉ�ായ ന�ം എ�െയ�് ഓഡി�് റിേ�ാ��കളി�
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ക�െട അടി�ാന�ി�  സമ�മായ അേന�ഷണം
നട�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഖാദി �ാമ വ�വസായ േമഖല�െട വി�ലീകരണം

T *777. േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, എം.ഉ��
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഖാദി �ാമ വ�വസായ േമഖലയിെല  'വ�മാന ഉറ� പ�തി'
വി�ലമാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ഏ�വിധ�ിെല�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് വ�ഷം ��വ�  െതാഴി�  ന�കാ�
കഴി�െമ�് ക���േ�ാ; എ�ി� എ�െനെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ േമഖലയി�  �വ��ി��വെര നിലനി��ാ�ം,  ��ത�  േപെര
ആക�ഷി�ാ��ളള പരി�ാര�� നട�ാ�േമാ?
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��സ് ക�േ�ാ� വ��ിെ� �വ��ന��

*778. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, രാ� എ�ഹാം
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��സ് ക�േ�ാ�  വിഭാഗ�ിെ� �വ��ന��
അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) മ��ക�െട നി��ാണം, വിതരണം, വില, മ��ക�െട പരസ��� എ�ിവ
സംബ�ി�് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ക�ശനമായ നിയമ��  നിലവി�െ��ി�ം �ണ നിലവാരമി�ാ��ം
നിേരാധി��മായ പല മ��ക�ം വ�ാപാരിക�  വി���
സാഹചര���തിനാ� വ��ിെല എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗെ��ം െട�ിംഗ്
വിഭാഗെ��ം ��ത� കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ി െടററി�് � ക�ാഡ്

*779. �ീ.െക.�രളീധര�
,, അ�� �കാശ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�ി െടററി�് � ക�ാഡ് �പീകരി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഘടന�ം �വ��ന��ം എെ�ാെ�യാണ്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) � ക�ാഡി�  എ� അംഗ�െളയാണ് ഉ�െ���ാ�  ല��മി�ി��ത്;
വിവരി�േമാ;

(ഡി) എ� നാ��കം ഇതിെ� �വ��നം ആരംഭി�വാനാണ്
ല��മി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?
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മ�ിമാ�െട സ��് വിവരം

*780. �ീ.അനി� അ�ര
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ിമാ�െട സ��് വിവരം സ��ാ�  െവബ് ൈസ�ി�
�സി�ീകരി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഭരണം അഴിമതി രഹിത�ം �താര��ം ആ�ം എ� എ�.ഡി.എഫ്
�ഖ�ാപന�ിെ� ഭാഗമായി�ാേണാ ഈ നടപടി എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ �ഖ�ാപിത ല���ിന് വി��മായ എെ��ി�ം നടപടിക� മ�ിമാ�െട
ഭാഗ�നി�് കഴി� അ� മാസ�ിനിെട ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

30-10-2016

�േ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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