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ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി
വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
ജലവിഭവ വ��മ�ി
െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

പ�ികവ��വിഭാഗ�ി�� ഭവന നി��ാണ പ�തി

*61.�ീ.െക. ആ�സല�
,, എം.എം. മണി
,, �രളി െപ�െന�ി
,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ��വിഭാഗ�ി�െ��വ��ളള ഭവന നി��ാണ പ�തിക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;  ഈ
പ�തിക� ഫല�ദമായി നട��ിെ��ിൽ ആയതിെ� കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഭവനരഹിതരായ പ�ികവ�� ��ംബ�� എ��െ�� കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഭവനരഹിത�െ��ാം സമയബ�ിതമായി വീട് നി��ി� നൽ�വാേനാ,  പ�ികവ��
സേ�ത����റ�് എ�ാവിധ ആ�നിക സൗകര����ിട�് �നരധിവസി�ി�ാേനാ ഉ�
പ�തി�െ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

പ�ികജാതിയി�െ��വ�െട വാ�ാ �ടി�ിക

*62.�ീ.പി.വി. അ�വ�
,, ആ�. രാേജഷ്
,, െക.��ിരാമ�
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതിയി�െ��വ�െട വാ�ാ �ടി�ിക എ�തി��ാ�� പ�തി നിലവി�േ�ാ;  ഇതിെ�
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� �ാപന�ളി�  നി�� വാ��ം എ� �ക വെര�മാണ് എ�തി���ത്;
അതിനാ�� നിബ�നക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ��ത�  �േയാജനം ലഭി�ം വിധം പ�തി �നരാവി�രി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�
അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?
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�ടിെവ� വിതരണം

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

(എ) �ടിെവ� വിതരണ�ിന് വിേദശസഹായം ലഭ�മായ ഏെതാെ� പ�തികളാണ്
സം�ാന��ത്;

(ബി) ഈ പ�തിക�െട നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;
(സി) വിേദശസഹായേ�ാ� �ടി�� �തിയ പ�തിക� ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഈ നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഈ �തിയ പ�തിക�  നട�ിലാ�വാ�  നി�യി�ിരി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�

*64.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം
,, സി. ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹാസി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ� എ� അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�െ��് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��ായി േലബ� ക�ാന�ുക� നി��ി� ന�കിയി�േ�ാ  ; ഇെ��ി�
ഇതി�� നടപടിക� ഏ�വെരയായി എ�് െവളിെ���േമാ ;

(സി) േലബ�  ക�ാന�ുക�െട നി��ാണ�ിനായി  2013-14,  2014-15  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  എ�
േകാടി �പ വീതം വകയി��ിെയ�ം ഈ �ക െചലവഴി�ി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി�
എ�െകാ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) സം�ാന�് േജാലി െച�� ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷ�
���ിയായി�േ�ാ;  ഏെത�ാം രീതിയിലാണ് ഇവ�െട രജിേ�ഷ�  നട�ി വ��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ ?

സംേയാജിത ക�കാലി വികസന പ�തി

*65.�ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, േറാജി എം. േജാ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് സംേയാജിത ക�കാലി വികസന പ�തി നട�ിലാ�വാ� എെ��ാം
ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ി��െത�്പരിേശാധി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഉ�ായി��ത്;
(സി) ഇത് നട�ാ��തിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
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(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ി� എെ��ാം േന��� ൈകവരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

മദ�നയം

*66.�ീ.എം. സ�രാജ്
,, െജയിംസ് മാത�
,, സി.െക. ഹരീ��
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� മദ�നയം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി� ��തരമായ േപാരാ�ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) മദ�നയ�ിെ� പരിണിത ഫലമായി മയ�മ��ം ക�ാ�ം വ�ാപകമായതായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� അത് നിയ�ി�ാ� എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) സാ�ഹ�വിപ�ായി മാറിയി�ളള മദ��ിെ� ഉപേഭാഗം �റ�ാ�  എെ��ാം തീ�മാന��
എ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

മഴെവ� സംഭരണ�ി�ം മഴ�ാല െക�തിക� നിയ�ി��തി�ം നടപടിക�

*67.�ീ.പി.െക.അ� റ�്
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���കാല�് ലഭ�മാ�� മഴെവളളം പരമാവധി സംഭരി��തിന് ഏ�െ���ിയി�ളള
സംവിധാന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാല��ാകാ�� െവളളെ�ാ�ം നിയ�ി��തി�ം ജനജീവിത�ിന്
തട���ാകാതിരി��തി�ം എെ�ാെ� ��ക�ത�ക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ിനായി വയേലലക�, ച��ക��െ�െട�ളള ത�ീ��ട��  എ�ിവെയ
സംര�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക�ാ��കെള �കയില - ലഹരി വി��മാ�ാ� നടപടി

*68.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�
,, എ. �ദീ��മാ�
�ീമതി �. �തിഭാ ഹരി
�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക�ാ��കെള �കയില - ലഹരി വി��മാ�വാനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ികളി� �കയില - ലഹരി വി�� അവേബാധം വള���േതാെടാ�ം വിപണന �ംഖല �ടി
ഇ�ാതാ�വാ� ശ�മായ നടപടിെയ��േമാ?

േഗാ�വ�� സം�ാരം നിലനി���തിന് നടപടി
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*69.�ീ.��ഷ� കട��ി
,, സി.���
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാ�ത-േഗാ�വ�� വിഭാഗ��െട�ം മ� പി�ാ� ജനവിഭാഗ��െട�ം �ാചീന
കലാ�പ��ം ആചാര��ം അന�ം നി�െകാ�ിരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��  എ�.ഡി.എഫ്.  സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി�  "ഗ�ിക"  േപാ�� പരിപാടിക�  ��ത�
െമ�െ�� നിലയി� സംഘടി�ി�വാ� ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അന�ം നി�േപാ��  "ഭാഷ�ം-കലാ�പ��ം"  അടയാളെ���ി വ��തി�ം അവെയ�റി�്
പഠി��തി�ം പ�തി ത�ാറാ�േമാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ാ�ത-േഗാ�വ�����ിടയി� നിലനി��� ഭാഷ�ം സം�ാര�ം സംര�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ആദിവാസിക�െട പാ��ിട ����

*70.�ീ.െക.എം.ഷാജി
,, എ�. ഷം��ീ�
,, സി.മ��ി
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസിക�െട പാ��ിട ��പരിഹാര�ിന് നിലവി�� പ�തികെള സംബ�ി� വിശദവിവരം
ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക� �കാര�� �ക വിതരണം െച��തി� കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ; ഉെ��ി�
കാരണെമ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി�ം പാ��ിട സൗകര�ം ലഭ�മായി�ി�ാ� ആദിവാസി ��ംബ��െട വിവരേശഖരണം
നട�ിയി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

�ന�ജനി-2030 പ�തി

*71.�ീ.ആ�. രാമച��
,, ഇ.െക.വിജയ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  '�ന�ജനി-2030'  എ� പ�തി ആവി�രി�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഈ
പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട നട�ി�ിനായി എേ�ാെഴ�ി�ം മദ��ിന് െസസ് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ഇതി�െട ഇ�വെര എ� �ക സമാഹരി� എ�ം എ� �ക െചലവഴി� എ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി െതാഴി�  ന�െ�� ബാ�  െതാഴിലാളിക��് ധനസഹായം
ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന�കിയെത�് െവളിെ���േമാ;
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പ�ികവ�� േകാളനി വികസന പ�തി

*72.�ീ.പി.െക. ശശി
,, എം.എം. മണി
,, ഒ. ആ�. േക�
,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� േകാളനി വികസന പ�തിെയ� േപരി� ��സ��ാ� നട�ാ�ിയ പ�തി അവേലാകനം
െച�ി�േ�ാ ;

(ബി) പ�ികവ���ാ�െട വീട് വാസേയാഗ�മാ�ാ� നടപടിെയ��ാെത ���ം േറാ�ം തറേയാ� പാകിയ
വികസന സമീപനേ�ാ�� നിലപാട് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തിയിെല പാഴ് െചലവിെന �റി�ം അഴിമതിെയ�റി�ം സമ�ാേന�ഷണം നട�ി
���ാ�െ�തിെര നടപടിെയ��േമാ?

സാ�ഹ� വനവ��രണ പ�തി�ം വന�മി കേ���ം

*73.�ീ.ഇ.�ി. ൈടസ� മാ��
,, ���ര ര�ാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ� വനവ��രണ പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;  ഉെ��ി� ഏെത�ാം
പ�തികളാണ് നിലവി�ളളെത�ം �തിയ പ�തിക�  ആവി�രി� നട�ാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ� െഹ�� വന�മി�െ��് െവളിെ���ാേമാ; ഈ വന�മി സംര�ി��തിന്
എെ��ാം നടപടിക�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� അ� വ�ഷ�ി�ളളി� േക�ാ�മതിയി�ാെത വന�മി കേ���ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� എ� െഹ�� �മി ഇ�കാരം ന�കിയി�െ��് െവളിെ���േമാ?

അമിത �മ� �ലി

*74.�ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അമിത �മ� �ലി നി��ലാ��തിന് ��  സ��ാ�  എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്
ത�ാറാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

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

(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ി�െട എെ��ാം ല���� െെകവരി�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/starQstnBklet...

5 of 11 Tuesday 21 June 2016 07:33 PM



�ീരക�ഷക� േനരി�� ����

*75.�ീ.െജയിംസ് മാത�
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീരക�ഷക� േനരി�� ���� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീേരാ�ാദനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി െച�ാ�േ�ശി�� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ീരക�ഷക��് ന�ായമായ വില�് കാലി�ീ� ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാനായി എ� സംവിധാനം
ഏ�െ���െമ�് അറിയി�ാേമാ?

�ടിെവ���ം

*76.�ീ.എസ്.ശർ�
,, ബി.സത��
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��മായ �ടിെവ���ം േനരി�ി�ം ��  സ��ാ�  േവ�� ജാ�തേയാെട
�വ��ി�ാതി��ത് സ�കാര� �ടിെവ� ക�നികെള സഹായി�ാനാെണ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് �ടിെവ��ാമം േനരി�� �ല�് താ��ാലികമായി വിതരണം െച� �ടിെവ�ം
േവ�� ��ീകരി�ാ�േതാ അ��മായേതാ ആെണ� വാ���െട അടി�ാന�ി�
�ടിെവ� വിതരണ�ിെ� �ഭവേക�െ� സംബ�ി�് നിരീ�ണ�ം,  നിയ�ണ�ം,
നിബ�ന�ം �റെ��വി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വന�മി സംര�ി�ാ� നടപടി

*77.�ീ.െക.��ിരാമ�
,, െക. ദാസ�
,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�മി സംര�ി�� കാര��ി�  ��  സ��ാ�  േവ� നടപടി സ�ീകരി�ിെ�� പരാതി�െട
അടി�ാന�ി� ഈ സ��ാ� ഇതിനായി െച�ാ�േ�ശി�� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വന�മി ൈകേ��ം ഒഴി�ി��� സംബ�ി�് 2015 െസ��ംബ� മാസം ൈഹേ�ാടതി �റെ��വി�
ഉ�രവിെ� വിശദവിവര�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത വിധി�െട അടി�ാന�ി�  ��  സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�െയ�ം
സ��ാ� ഇ�ാര��ി� എ� െച�ാ�േ�ശി�െ��ം അറിയി�ാേമാ?

അഴിമതി ആേരാപണ��
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*78.�ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് മ�ിമാ��ം ഉേദ�ാഗ���െമതിെര ഉയ�� അഴിമതി
ആേരാപണ�െള �തിേരാധി�ാനായി അ ഡ�േ��് ജനറ�ം, ഡയറ��  ജനറ�  ഓഫ്
േ�ാസിക�ഷ�ം നിയമ സഹായ സംവിധാന��  ��പേയാഗെ���ി എ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  അേന�ഷണം നട�ി തി���  നടപടിക��്
സാധ�ത�േ�ാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ബാ�  േകാഴ േക�ി�  ഉ�െ�െട ഈ നിയമസഹായ സംവിധാന��  ഉപേയാഗെ���ിയത്
�ടാെത സം�ാന�ിന് �റെമ നി�് അഭിഭാഷകെര െകാ�വ�് നിയേമാപേദശം േത�ക�ം
േകസ് നട�ക�ം െച�തിെന�റി�് സമ�ാേന�ഷണം നട�ി ന�ം ഈടാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ജല പരിേപാഷണം

*79.�ീ.അ�� �കാശ്
,, െക.�രളീധര�
,, അ�വ� സാദ�്
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ജല പരിേപാഷണം ജനകീയമാ�ാ�  ��  ഗവ�െമ�് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്
ആവി�രി�് നട�ാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�് എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഉ�ായി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നി�വഹണ�ി� എെ��ാം േന��� ൈകവരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ���ായി �രഹിത-ഭവന രഹിത-�നരധിവാസ പ�തി

*80.�ീമതി സി.െക. ആശ
,, ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ികജാതി വിഭാഗ���ായി �രഹിത-ഭവന രഹിത-�നരധിവാസ പ�തി
നട�ാ�ിവ��േ�ാ; ഉെ��ി� ഈ പ�തി എ�് �തലാണ് ആരംഭി�െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട മറവി�  േകാളനിക�  �ാപി�ാ�� നീ�ം നട��േ�ാ;  പ�ികജാതി
വിഭാഗ�െള ഇനി�ം േകാളനിവ�രി��െത� സ��ാ� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തി�മായി ബ�െ��് �മി ത�ി�ക� നട��താ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അത് തട��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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ജലവിതരണ�ിനാ�� ക��പ�തി

*81.�ീ.അനി� അ�ര
,, െക.�രളീധര�
,, അ�വ� സാദ�്
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലവിതരണ�ിനാ�� പഴയ ൈപ�ക�  മാ�ി �തിയ ൈപ�ക�  �ാപി��തിന് ��
ഗവ�െമ�് എെ��ാം ക��പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ� വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ി��ത്;
(സി) ഇത് നട�ാ�ാൻ ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ി� എെ��ാം േന��� ൈകവരി�ി��്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

ജ�ാ� �ടിെവ�പ�തി

*82.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജ�ാ�  �ടിെവ�പ�തി നട�ിലാ��തിന് ��  സ��ാ�  എെ��ാം ക��പരിപാടിക�
ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�വഴി എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്;
(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ി� എെ��ാം േന��� ൈകവരി�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

സ�യം പര�ാ� പ�ികജാതി േകാളനി പ�തി

*83.�ീ.എം. നൗഷാദ്
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, വി. േജായി
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം
സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാ� �ഖ�ാപി�  'സ�യം പര�ാ� പ�ികജാതി േകാളനി പ�തി' അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം അറി�േമാ;

(ബി) പ�തി ല���ാ�ി േനടാെത േപായതിെ� കാരണ��  എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

പ�തി നട�ി�ിെന �റി�് അേന�ഷണം നട�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �ടരാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� �പേരഖ വിശദീകരി�േമാ?

സ�യം പര�ാ� �ാമം പ�തി

*84.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, ഐ.സി.ബാല���
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,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��  ഗവ�െമ�്  പ�ികജാതി സേ�ത�ളി�  സ�യം പര�ാ� �ാമം പ�തി ആവി�രി�
നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ��ാം ഉേ�ശ� ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി�ത് ; വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(സി) പ�തി നി��ഹണ�ിന് ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;
(ഡി) പ�തി നട�ി�ി� എ��ാം േന��ളാണ് ൈകവരി�ാ� സാധി�ത് ; വിശദമാ�േമാ ?

��നാട് പാേ�ജ്

*85.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, വി.എസ്.അ�താന��
,, െക.�േരഷ് ���്
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാട് പാേ�ജ് �കാരം ജലവിഭവ വ��് വഴി എെ�ാെ� പ�തിക� നട�ിലാ�ാനായി��
േക� സ��ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട �േരാഗതി�ം പ�തി ല��മി�� േപാെല ���ീകരി�ാ� കഴിയാെത േപായി�േ�ാ;

എ�ിൽ കാരണം െവളിെ���ാേമാ;  പ�തി�െട �വർ�ന�ൾ�ായി േക�  -  സം�ാന
സ��ാ�ക� എ� �ക വീതം അ�വദി�ി��െവ�ം അതി� എ� �ക വീതം െചലവഴി�െവ�ം
വ��മാ�ാേമാ;  പ�തി സമയബ�ിതമായി നട�ാ��തിന് സം�ാന സ��ാരിെ�
ഭാഗ�നി�ം ഉ�ായ വീ�ക� വിശകലനം െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��നാട് പാേ�ജ് �ടേര�തിെ��് േക� സ��ാ� തീ�മാന�ിെ� കാരണെമെ��് സം�ാന
സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;  പാേ�ജ് േവെ��് െവ�ാ�  പ�തി
���ീകരി��െത�െനയാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ാ�ിമട െകാ�േകാള വി�ിംസ് റിലീഫ് ആ�് േകാ��േസഷ� െ�ഷ�� �ിബ�ണ� ബി�

*86.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, െക. ബാ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�ിമട െകാ�േകാള വി�ിംസ് റിലീഫ് ആ�് േകാ��േസഷ�  െ�ഷ��  �ിബ�ണ�  ബി�
അംഗീകാരം ന�കാെത രാ�പതി മട�ിയതി�� കാരണ��  എെ�ാെ�യാെണ�ാണ്
അറിയി�ിരി��ത്;

(ബി) അപാകതക� പരിഹരി�് ബി� വീ�ം പാ�ാ�ാ� നടപടിെയ��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �രിതബാധിത��് ൈവകാെത ന�പരിഹാരം ലഭ�മാ�ാനായി എ� നടപടി സ�ീകരി�വാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

വനാവകാശ നിയമം

*87.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) വനാവകാശ നിയമ �കാരം ആദിവാസിക��് ലഭി� �മി വനം വ��് ഇേ�ാ�ം വന�മിയായി
കണ�ാ�� സാഹചര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� കാരണം വീട് െവ�ാേനാ വനവിഭവ��  േശഖരി�ാേനാ ആദിവാസിക��് കഴിയാ�
സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ആദിവാസിക�െട വന�മി�് റവന� �മി�െട പദവി ന�കി �മി �യവി�യം അട��� അധികാരം
ആദിവാസിക��് ഉറ�് വ���തിന് നിയമനി��ാണ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

കടലാ�മണം െച���തി�� നടപടിക�

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

(എ) കട� േ�ാഭ�ി� നി�ം തീരേദശവാസികെള ര�ി�വാ�� �തിയ പ�തിക� ഈ സ��ാ�
ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) കട�  ഭി�ി�ം �ലി�� നി��ാണ�ം വഴി തീരേദശവാസിക��് സംര�ണം ന�കാ�
കഴി��േ�ാ;  ��തായി ഏെത�ാം �ല�ളി�  �ലി�� നി��ാണം ���ീകരി� എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വന�മി ത�ി�േകസി� സി.ബി.െഎ. അേന�ഷണം

*89.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െക.�േരഷ് ���്
,, ആ�ണി േജാ�
,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ��ടമക�  നിയമവി��മായി ൈകവശം െവ�ി�� െന�ിയാ�തിയിെല വന�മി തിരിെക
പിടി�ാനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� ഉ�ായി�� േകാടതി ഉ�ര�ക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) േതാ��ടക�മാ�� കരാ� വ�വ�ക� െവളിെ���ാേമാ;  വ�വ�ക�െട ലംഘനം നട�തായി
കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വന�മി ത�ി�േകസി�  ��  വനം വ��മ�ി സി.ബി.െഎ.  അേന�ഷണം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

സി.ബി.െഎ. അേന�ഷണം നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ജലനിധി ര�ാംഘ� പ�തിക�

*90.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, അനി� അ�ര
,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ജലനിധി ര�ാംഘ� പ�തിക� ആരംഭി��തിന് �� ഗവ�െമ�് എെ��ാം ക�� പ�തിക�
ആവി�രി�ി��; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�വഴി എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്;
(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ി� ൈകവരി� േന��� എെ��ാം; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി. ജയല�ി,
തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ��്,
21-06-2016

�േ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)].
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