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2015 മാ��്  19, വ�ാഴം

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�ി

ഗാ�ഹിക െതാഴിലാളിേ�മം

*211.�ീ.സി.െക.നാ�
�ീമതി.ജമീല �കാശം
�ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
,, േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗാ�ഹിക െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ി� േവ�ി എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് േക� ഗവ�െമ�ി�  നി�് എെ��ി�ം നി�േ�ശ��
ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അവ സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഐക�രാ�സഭ�ം ഇ��നാഷണ�  േലബ�  ഓ�ഗൈനേസഷ�ം ഇത്
സംബ�ി�് എെ��ി�ം മാ��നി�േ�ശ�� �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� അത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്)ഗാ�ഹിക െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ി�േവ�ി ഐക�രാ�സഭേയാ
ഇ��നാഷണ� േലബ� ഓ�ഗൈനേസഷേനാ ധനസഹായം ന��� വിവരം
അറി�േ�ാ ;
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(ജി) എ�ി� അത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

ജലേസചന പ�തിക�

*212.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, �ി.�. ��വിള
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നിലവി�� ജലേസചന പ�തിക�  ��ത�  കാര��മമായി
നട�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ജലേസചന പ�തിക�െട നവീകരണ�ം ജലവിതരണം
സംബ�ി� വാ��  കല�റിെ� പരി�രണ�ം കാേലാചിതമായി മാ��തിന്
നടപടി ഉ�ാ�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��വ��് മി� വിവാഹ�ിനായി ധനസഹായം

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

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��വ��് മി� വിവാഹ�ിനായി ധനസഹായം
ന��� പ�തി �കാരം ഒ� വ��ി�് എ� �പയാണ് ന�കിവ��െത�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ��  സ��ാരിെ� കാല�് എ� �പയാണ് ന�കി
വ�ി��െത� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ� ന�കി വ�� �ക അപര�ാ�മാെണ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� എ� �പ വ��ി�ി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ മ��ക�െട അഭാവം
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*214.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, എളമരം കരീം
േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർ�ാർ ആ�പ�ിക��് അവശ�ം േവ� മ��ക�േപാ�ം ലഭ�മാ��ിെ��
പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ��് വാ�ാ�� പ�ികയി�  നി�് നിരവധി അവശ� മ��കെള
ഒഴിവാ�ിയ�ിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ ; സാ��ിക �തിസ�ി�േ�ാ ;

നിജ�ിതി വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) െക.എം.എസ്.സി.എ�.-ന് മ��് വാ�ിയ വകയിൽ �ടി�ിക�േ�ാ  ;

വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) മ�� വാ��ം വിതരണ�ം െക.എം.എസ്.സി.എ�.കാര��മമായി
നട��െവ�് ഉറ�ാ�ാ�  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ഷ് വ��്

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

(എ) ആ�ഷ് വ��് �പീകരി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  ഇ�വെര �പീകരി�ാ�
കഴിയാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) നട� സാ��ികവ�ഷം ആ��േവദം, സമാ�ര ചികി�ാ സംവിധാന��െട
അടി�ാന വികസന�ിന് േക� ആ�ഷ് വ��് അ�വദി� �ക
ന�െ��ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� എ� �ക കി�ിെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) സം�ാന�് ആ�ഷ് വ��് എ�േ��് �പീകരി�ാ�  കഴി�െമ�്
െവളിെ���േമാ ?

േദശീയ ആേരാഗ�നയം
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*216.�ീ.െജയിംസ് മാത�
,, എം.എ.േബബി
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ആേരാഗ�നയ�ിെ� കരട് സ��ാ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

സം�ാന�ിെ� നിലപാട് േക�സ��ാരിെന അറിയിേ�ാ;

(ബി) �ാഥമിക ആേരാഗ� േമഖലയിെലാഴിെക മ� േമഖലകളി�  സ��ാ�
അധീനതയി�� �ാപന��  േവ�തിെ�� നിലപാട്
െപാ�ജനാേരാഗ�രംഗെ� എ�െന ബാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സ�കാര� േമഖലെയ േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�ം െപാ�ജന��  ഇ��റ�സ്
പ�തിക�  വഴി േസവനം വാ�ണെമ��� നയ�ിെ�
�ത�ാഘാതെ��റി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കരട് േക�നയ�ി�  ഏെതാെ� തര�ി�� മാ��ളാണ് സം�ാനം
നി�േ�ശി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ജല അേതാറി�ി അദാല�ക�

*217.�ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, പി.എ.മാധവ�
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജല അേതാറി�ി അദാല�ക� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം തല�ിലാണ് ജല അേതാറി�ി അദാല�ക� നട�ിയി��ത്;
(സി) അദാല�ക�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അദാല�കളി�  ഏെത�ാം തര�ി�� പരാതികളാണ് സ�ീകരി�ി���ം
അവ�് പരിഹാരം കെ��ിയി���ം എ�് വ��മാ�േമാ;

�ര�ിത ഭ�ണം

*218.�ീ.െക.�രളീധര�
,, ഷാഫി പറ�ി�
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,, ൈഹബി ഈഡ�
,, സ�ി േജാസഫ് : 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 എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�
ഉേ�ശി���്;

(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;

(സി) �ര�ിത ഭ�ണം എ� വിഷയം �� പാഠ�പ�തിയി� ഉ�െ����തിന്
വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� സഹകരണേ�ാെട നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ��ി ഡാമിെ� ചലന വ�തിയാന പഠനം

*219.�ീ.���ര ര�ാകര�
,, സി.ദിവാകര�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ഡാമിെ� ചലന വ�തിയാന സംവിധാന�ി�  ����െ��്
കെ��ിയതിെന �ട��് ഡാമിെ� േകാ��ീ�് ഘടനെയ�റി�് വിശദമായി
പഠി�ാ�  നാഷണ�  കൗ�സി�  േഫാ�  സിമി�് ആ�് ബി�ഡിംഗ്
െമ�ീരിയ�സിെന േക� ജലക�ീഷ� �മതലെ���ിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�
ഈ കൗ�സി� പഠനം ആരംഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) കൗ�സി�  പഠന വിേധയമാ�� വിഷയ��  എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ ?

െഎ.ടി. െതാഴി� േമഖല

*220.�ീ.വി.ശിവ���ി
,, എളമരം കരീം
,, ടി.വി.രാേജഷ്
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) രാജ�െ� ��ഖ വിവര സാേ�തികവിദ� �ാപനമായ ക�സ���സ് ക�നി
���ിരി�വിടലിന് നീ�ം നട�ിയ സാഹചര��ിൽ സം�ാന�ിെ� െഎ.ടി.
െതാഴി�  േമഖല േനരിടാനിട�� ഭീഷണിെയ�റി�് പരിേശാധന
നട�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) സം�ാന�് �വ��ി�� ഒ�ര ല�േ�ാളം െഎ.ടി.  ജീവന�ാരി�
എ�േപ��് ഇ.പി.എഫ്.,  �ാ�വി�ി,  െപ�ഷ�  എ�ീ ആ��ല���
അ�വദി�ി��് എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ ;

(സി) െഎ.ടി.  േമഖലയിെല വിവിധ െതാഴി�ക��� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത
കണ�ിെല��് മിനിമം േവതനം നി�യി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ാ�
ത�ാറാ�േമാ ;

(ഡി) െതാഴി� വ��ി� െഎ.ടി. േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട എ� സംഘടനക�
േ�ഡ് �ണിയ� നിയമ�കാരം രജി�� െച�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ ?

വിസ ഓ� അൈറവ� സംവിധാനം

*221.�ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിസ ഓ�  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?

േദവസ�ം േബാ�ഡ് നിയമന�ളി� സംവരണം

*222.�ീ.പി.�ീരാമ���
,, െക.രാധാ���
,, ബി.സത��
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം
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��ംബേ�മ�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ��ക��് കീഴി�� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല അ��ാപക
-അന��ാപക ജീവന�ാ�െട നിയമന�ി� സംവരണതത�ം പാലി��േ�ാ ;

ഇെ��ിൽ കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�
2010 -2014 കാലയളവി� നട� നിയമന�ി� േകവലം ര� ശതമാനം േപ�
മാ�മാണ് പ�ികജാതി പ�ികേഗാ�വ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ�  എ� കാര�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) േദവസ�ം േബാ�ഡി� കീഴി�� �ാപന�ളിേല�� നിയമന�ി�
സംവരണതത�ം പാലി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ിക ജാതി സ�യം സഹായ സംഘ��

*223.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, ��ഷ� കട��ി
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ിക ജാതി �വജന�െള വിവിധ സാേ�തിക േമഖലകളി�  വിദ�ധ
െതാഴിലാളികളാ�ി മാ��തി�ം,  പ�ികജാതി സേ�ത�ളി�  വനിതക�െട
സ�യം സഹായ സംഘ���് �പം ന�കി വ�മാന പ�തി
നട�ിലാ��തി�ം  2012-13  ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� പ�തിക�െട �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം എ� േപ��് �ിരവ�മാനം ഉറ�ാ��തിനായി എ�ം;
ഈ പ�തിക��ായി െചലവഴി� �കെയ�യായി��െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി േകാളനികെള സ�യംപര�ാ� ആവാസ േക��ളായി ഉയ��ാ�
ഉേ�ശി�െകാ�� പ�തി സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�ാ�  കഴിയാെത
േപായി�െ��ിൽ ആയതിെ� കാരണ�� വിശകലനം െച�ി�േ�ാ?

േപ��് നിയമ�ി� േഭദഗതി

*224.�ീ.എം. ഹംസ
,, െക.�േരഷ് ���്
,, ആ�. രാേജഷ്
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,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�െ� േപ��് നിയമ�ി� േഭദഗതി വ��ാ� ഉേ�ശി��െവ� വാ��
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സം�ാനെ� ആേരാഗ� േസവന േമഖലെയ �തി�ലമായി ബാധി�െമ�
ആശ� വ�ാപകമായ സാഹചര��ി�  പരിേശാധന നട�ി അ��ാ��
�ത�ാഘാതം പഠി�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ��ത നീ�േ�ാ�� നിലപാട് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േപ��് നിയമ�ിെല േഭദഗതി ഉ�ാ�ാനിട�� �ത�ാഘാതം കണ�ിെല��്
േക� സ��ാരിെന നിലപാട് അറിയി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�തം ആേരാഗ�ം പ�തി

*225.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, �ഡി �യിസ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�തം ആേരാഗ�ം പ�തി എ�ാ വിഭാഗം ജന�ളി�െമ�ി��തി�
സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി കാര��മമായി നട��െ��് ഉറ�് വ��ാ�  സ�ീകരി��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ�ാവിധ േരാഗ��ം ഈ പ�തി�െട കീഴി�  ഉ�െ��േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

െച�കിട ജല സംഭരണ സംവിധാനം

*226.�ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, എ�. ഷം��ീ�
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െച�കിട ജല സംഭരണ സംവിധാനെമാ��ി ജലസംഭരണം വ��ി�ി��തിന്
ല��മി� പ�തി ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�� വ��ിക� എ�ിവരി� നി�ം
ലഭി�� േ�ാജ�ക��് ധനസഹായം ന���തിെ� വ�വ�ക�
സംബ�ി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��്
െവളിെ���േമാ?

േക� സ��ാരിെ� �തിയ െതാഴിൽ നയം

*227.�ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

,, പി.െക.��ദാസ�
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  നയ�ിെ� ഭാഗമായി ഇ.എസ്.ഐ പരിധിയി�  നി�്
െച�കിട െതാഴി�  േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�  �റ�ാ�െമ� ആശ�
പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�� എേഴകാ� ല��ിലധികം വ�� ഇ.എസ്.ഐ
�ണേഭാ�ാ�ളി� എ�പത് ശതമാന�ം ഇ.എസ്.ഐ പരിധി�് �റ�ായാ�
ഉ�ാകാ�� ഭവിഷ��് പഠി�ി�േ�ാ;

(സി) നി��ാണം പാതിവഴിയിലായ െകാ�ം പാരി��ിയിെല നി��ി� െമഡി��
േകാേളജ് ഇ.എസ്.ഐ േകാ��േറഷ�  ൈകെയാഴിയാ�  തീ�മാനി�ത് ഈ
പാ�ാ�ിലായി�േവാ;

(ഡി) സം�ാനെ� െതാഴിലാളികൾ േനരിേ��ാ�� ഭവിഷ��് േക�
സ��ാരിെ� ��യി�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� വിശദാംശം
ന�കാേമാ?

ഇ-െഹ��് പ�തി

*228.�ീ.പി.എ.മാധവ�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വ��ല കഹാ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
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േ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��ിൽ

പ�തി എ�് ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി േക�ാവി�ത പ�തിയാേണാ;  പ�തി വഴി സം�ാന�ിന്
എെ��ി�ം സാ��ിക ബാ��ത�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയിൻ കീഴിൽ എ� ജീവന�ാ� േജാലിെച��; വിശദമാ�േമാ?

േ�മനിധി േബാ��കളി� നി�ം �ഷറിയിേല�് ഫ�് മാ��ത് �ല�� ����

*229.�ീ.െക. ദാസ�
,, െക.െക.ജയച��
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�മനിധി േബാ��കളി�  നി�ം �ഷറിയിേല�് ഫ�് മാ�ിയ� �ലം
പലിശയിന�ി� േ�മനിധി േബാ��ക��് ലഭി�ി�� വ�മാന�ി� വ�
�റവ് എ�യാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഫ�് �ഷറിയിേല�് മാ�ിയ��ലം േ�മനിധി ആ��ല���  ന���തി�
വീ� വരാതിരി�ാ�  എ� മാ��മാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര� ന�മാ�െട മിനിമം േവതനം

*230.�ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ന�മാ�െട മിനിമം േവതനം ഉറ�് വ���തിന് എെ��ാം ക��
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ത്; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) സ�കാര� ആ�പ�ി ഉ�െ�െട സ��ാരിതര സ�കാര� �ാപന�ളിെല
ന�മാ�െട മിനിമം േവതനം ഉറ�് വ��ിയി�േ�ാ  ;  ഇതിനായി എെ��ാം
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നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ; വിശദാംശ�� ന��േമാ ?

ജലപാത �റിസെ� േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി പ�തി

*231.�ീ.എ.എ.അസീസ്
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  ���ി നട�െകാ�ിരി�� ജലപാതക�
ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ഓേരാ�ിെ��ം �വ��ന �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) ജലപാത �റിസെ� േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി പ�തിക� ആവി�രി�േമാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

േസാഷ�� �റിസം പ�തി

*232.�ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േസാഷ��  �റിസം പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;  ��ത പ�തി�െട
ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അന�ം നി�് േപാ���ം അവഗണി�െ����മായ കലാ�പ��
സംര�ി�ാ�  എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) പ�തി നട�ി�മായി സഹകരി��വ�  ആെരാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

െമഡി�� േകാേള�കളി� അടി�ാന സൗകര� വികസനം

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

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  േകാേള�കളി�  അടി�ാന സൗകര���,
അ��ാപക�  എ�ീ ഘടക��െട കാര��ി�  നിലനി��� അപര�ാ�ത
��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിന്എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇ�ഡ��  െമഡി��  കൗ�സിെ� പരിേശാധനെയ�ട��് െമഡി��
േകാേള�കളി�  �തിയ േകാ�ക�  അ�വദി�� കാര��ി�
�ംഭനാവ���ായി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി�  എെതാെ� െമഡി��  േകാേള�കളി�  ഏെതാെ� േകാ�ക�
അ�വദി�ാനാണ് െ�ാേ�ാസ�  ന�കിയി��ത് എ�തിെ� വിശദാംശം
ന�കാേമാ ?

ജനകീയ ഇ�ഷ�റ�സ്

*234.�ീ.പി.തിേലാ�മ�
,, വി.എസ്.�നി� �മാ�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം ��ംബേ�മ�ം
േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കര� േരാഗം, കാ�സ� �ട�ിയ മാരകമായ േരാഗ�� ബാധി�വ��് �ട�
ചികി� സൗജന�മാ��തിന് ജനകീയ ഇ�ഷ�റ�സ് നട�ാ�ണെമ�്
മ�ഷ�വകാശ ക�ീഷെ� നി�േ�ശ�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഏെ��ി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

രാജീവ് ഗാ�ി �ടിെവളള പ�തി

*235.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, എ.പി.അ����ി
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) രാജീവ് ഗാ�ി �ടിെവളള പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� �േദശ�ളിലാണ് ഇൗ പ�തി ആരംഭി��ത്;  മാനദ�ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തി�് േക� ധനസഹായം ലഭ�മാ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ാ�ിമട ന�പരിഹാര �ിബ�ണ� �പീകരണ ബി�.

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

(എ) നിയമസഭ ഐകകേ��ന പാസാ�ിയ �ാ�ിമട ന�പരിഹാര �ിബ�ണ�
�പീകരണ ബി�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ബി�ിന് ഇ�വെര രാ�പതി�െട അംഗീകാരം ലഭി�ാെത േപായതിെ� കാരണം
അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ഇതിനാ�� തട���  എെ��ം അത് നീ�ാനായി സ��ാ�  സ�ീകരി�
നടപടിക�ം അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�  േക�സ��ാ�  വിവിധ ഘ��ളിലായി ആവശ�െ��
വിശദീകരണ��ം അവ�് സം�ാനം ന�കിയ മ�പടി�ം വ��മാ�ാേമാ ?

ജലവിമാന സ��ീസ്

*237.�ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജലവിമാന സ��ീസ് പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ;

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

(സി) �ധാന �റിസം െസ��കെള ബ�െ���ാ�ം അത് വഴി �റിസം േമഖല�്
ഉണ�വ് ന��വാ�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി�
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ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) പ�തി എ�് �ത� ആരംഭി�ാനാണ് ല��മി�ിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ ;

ഉ�രവാദി� വിേനാദ സ�ാര പ�തി

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

(എ) ഉ�രവാദി� വിേനാദ സ�ാര പ�തിയി�െട െെകവരി�ാനായ േന���
വിലയി��ിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) നിലവി�  ഏെതാെ� �ധാന വിേനാദ സ�ാര േമഖലകെളയാണ് ഇൗ
പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത�  വിേനാദസ�ാര േമഖലകെള ഇൗ പ�തിയി�  ഉ�െ���ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ ?

അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട സംര�ണ�ം ആ��ല���ം

*239.�ീ.സി.േമായി� ��ി
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, െക.എം.ഷാജി
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന െതാഴിലാളികെള സം�ാന�് എ�ി�് ഇടനില�ാ� പണം
െകാ��െവ�ം അവ��് മിതമായ സൗകര���േപാ�ം ന���ിെ����
റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� െതാഴി� വ��് ഇടെപ�ി�േ�ാ; എ�ി� എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക��് നിയമ�കാര�� സംര�ണ�ം
ആ��ല���ം ലഭി��െ��് ഉറ�വ��ാ�  ആവശ�മായ നി�േ�ശം
ന��േമാ?
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േ�ാ� ഫാ�റീസ് ബിൽ

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

(എ) േക� െതാഴി�  മ�ാലയം ത�ാറാ�ിയി�� േ�ാ�  ഫാ�റീസ്  (െതാഴി�
നിയ�ണ�ം േസവന വ�വ�ക�ം)  ബിൽ,  2014-  ൽ ഉ�െ���ിയി��
വ�വ�കെള�റി�് െതാഴി� വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  വ�വ�ക�  സം�ാനെ� െതാഴി�  രംഗ�് ഉ�ാ�ാ��
മാ��ൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) ഈ ബി�ിെ� പരിധിയി�  വരാ�� എ� �ാപന��  സം�ാന�്
�വ��ി��െ��് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
11-03-2015

�േ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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