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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�ി

ഇേ�ാ �റിസം പ�തി

*661. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനേമഖലയിെല �റിസം സാ��ത�� േമഖലകളി�, പരി�ിതി സംര�ി�െകാ�� ഇേ�ാ
�റിസം പ�തി ആവി�രി�് നട�ാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഇ�രം േക��� സംേയാജി�ി� െകാ�� ഒ� �റിസം സ�ക��് �ാപി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി�  സ��ശക��് താമസം ഉ�െ�െട�� സൗകര�ം ലഭ�മാ�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി ��ംബ���് വീട് വ��തിന് പ�തി

*662. �ീ.െക.ഡി. �േസന�
,, ആ�. രാേജഷ്
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, െക.െജ. 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) വീടി�ാ� പ�ികജാതി ��ംബ���് �തിയതായി വീട് വ��തി�ളള പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) വാസേയാഗ�മ�ാ� ഭവന�ളി�  താമസി�� ��ംബ���് ഭവനം െമ�െ����തി�ം
അധികമായി �റിക� നി��ി��തി�മാവശ�മായ ധനസഹായം ന�കാ�േ�ാ;

(സി) ��  വ�ഷ�ളി�  പണം ഭാഗികമായി അ�വദി��ം എ�ാ�  നി��ാണം ���ീകരി�ാ�
കഴിയാതി���മായ ഭവന��  ���ീകരി��തിന് �ക അ�വദി��തി�ളള നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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ആദിവാസി വനാവകാശനിയമം

*663. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, െക. ബാ�
,, ഡി.െക. �രളി
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : 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) ആദിവാസി വനാവകാശനിയമം നട�ിലാ�ാനായി ��  എ�.ഡി.എഫ് സ��ാ�  സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� എെ�ാെ�യായി��െവ�് അറിയി�േമാ; ��സ��ാരിെ� കാല�് ഇ�ാര��ി�
ഉ�ായ �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ നിയമ�കാരം ലഭി� �മിയി�  വീട് വ�ാ�  അ�മതി ലഭി��ിെ�� പരാതി
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  �മിയി�  ഉടമ�ാവകാശ�ം �യവി�യ�ി��െ�െട�� സ�ാത�ൃ�ം
ഉറ�ാ�ാനായി എ� നടപടി സ�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �മി�െട അവകാശേരഖയി�ാ�തിനാ� ആദിവാസിക��് കാ�ഷികാ��ല��� ലഭി��ിെ��
പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ� പരിഹരി�ാനായി നടപടിെയ��േമാ?

മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� ആഫീസ് ആ�ാനം മാ�ാ� നടപടി

*664. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : 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�ാന മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  ആഫീസ് െക�ിട�ിന് �തിമാസം വാടകയിന�ി�  എ�
�പയാണ് െചലവഴി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�ീഷെ� ആ�ാനം ത�ാ�രിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െട�മിനലിേല�് മാ�ണെമ�
ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� �തിമാസം വാടകയിന�ി� െചലവഴി�� �ക െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�്
ലഭി���വിധ�ി�, ക�ീഷെ� ആ�ാനം ത�ാ�രിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.
െട�മിനലിേല�് മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ടിെവ� വിതരണ, ജലേസചന പ�തിക�

*665. �ീ.എസ്.ശർ�
,, ബി.സത��
,, എം. നൗഷാദ്
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േത�ക നിേ�പ നിധി ഉപേയാഗി�് ആവി�രി�ി�� �ടിെവ� വിതരണ, ജലേസചന പ�തിക�
ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;  വര�� െകാ��ാ�� ����  ല�കരി�ാനായി ഈ
പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ�  എെ��ാം സംവിധാന��
ഏ�െ���ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) ��തായി ഗാ�ഹിക കണ��ക�  ന�കാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇതിനാ�� നടപടി�മ��
ല�കരി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) അടി�ടി �ടിെവ� വിതരണ ൈപ�ക�  െപാ��ത് ഒഴിവാ�ാ�ം ജലേചാ�� വഴി
ജന����ാ�� ��ി��ക�  പരിഹരി�ാ�മായി എെ��ാം പ�തികളാ��െത�്
അറിയി�ാേമാ?

ലഹരിവി�� േബാധവ��രണം

*666. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം
,, ���ര ര�ാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ി�വ�� ലഹരി ഉപേയാഗ�ിെനതിെര െപാ�ജന�ളി�ം വിദ�ാ��ികളി�ം അവേബാധം
ഉ�ാ�കെയ� ല���ിനായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േബാധവ��രണ �വ��ന��െട ഭാഗമായി ലഹരി വി�� ആശയ�� അട�ിയ സേ�ശ��
െപാ��ല�ളി� �ദ�ശി�ി��തിനായി സംവിധാനെമാ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ഖ ആേഘാഷ��െട�ം ഉ�വ��െട�ം ഭാഗമായി സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�
�ാ�ക�ം പവലിയ�ക�ം �ാപി�് ലഹരിവി�� േബാധവ��രണ �വ��ന��
നട��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�ഴ�കിണ�ക�െട നി��ാണം.

*667. �ീ.എം. വി�െസ�്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഴ�കിണ�ക� നി��ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിവരി�േമാ;

(ബി) �ടിെവളള ദൗ�ലഭ��ിന് ഇത് എ�മാ�ം �േയാജനെ��െമ�ാണ് വിലയി��ിയി�ളളത്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ� േശഷം എ� �ഴ�കിണ�ക��ാണ് ശാ�ീയമായി �ാനനി��യം
നട�ിയി�ളളത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

ജലേസചന പ�തിക�ം �ടിെവ� വിതരണ പ�തിക�ം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ� നടപടി

*668. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, െക.�േരഷ് ���്
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജലേസചന പ�തിക�ം �ടിെവ� വിതരണ പ�തിക�ം സമയബ�ിതമായി
���ീകരി�ാ�  സാധി�ാെത േപായതിെ� കാരണ��  വിലയി��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�
ഓഡി�് നിരീ�ണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) കഴി� വ�ഷം വ�കിട,  ഇട�രം ജലേസചന ജലവിതരണ പ�തിക��ായി നീ�ിെവ�ി��
�കയി� എ� ശതമാനം െചലവഴി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി� പണി നട�െകാ�ിരി�� ���ിക� ഏെതാെ�െയ�ം സം�ാനം േനരി�� ക��
വര���െട പ�ാ�ല�ി� ഇൗ പ�തിക� അടിയ�രമായി ���ീകരി�ാ� സ�ീകരി�ി��
നടപടിക�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം ���ീകരി� പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�ം അ�
വഴി എ� േപ��് �േയാജനം ലഭി�െവ�ം അറിയി�ാേമാ?

പ�ികജാതി - പ�ികവ���ാ��ളള േ�മഫ�് വിനിേയാഗം

*669. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െക.��ിരാമ�
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : 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�ികജാതി  -  പ�ികവ���ാ��ളള േ�മഫ�് വിനിേയാഗ�ി�  ��സ��ാരിെ�
കാല��ായതായി ആേ�പ�� �മേ��ക�ം അഴിമതി�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�
പരിഹരി�ാനായി എ� നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  �ഖ�ാപി�� പ�തികളി�  പല�ം ആദിവാസി ഊ�കളി�  എ��ിെ�� ��ം
പരിഹരി�ാ� നടപടിെയ��േമാ;

(സി) ഏകേദശം  25  ശതമാനം ആദിവാസിക��് േറഷ�  കാ�� േപാ�മി�ാ� അവ��്
മാ���ാ�ാ� എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വാ�ക� എ�തി���തി�� പ�തി

*670. �ീ.െക.െജ. മാ�ി
,, െജയിംസ് മാത�
,, െക. ദാസ� : 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�ികജാതി വിഭാഗ���ാ�� സഹകരണ സംഘ�ളി�  നി�ം എ��ി�� വാ�ക�
എ�തി���തി�� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ� �ക വെര�� വാ�കളാണ് ��ത പ�തി �കാരം എ�തി���െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  എ� �പയാണ് ഈ പ�തി�ായി വകയി��ിയിരി��ത്;  ഈ �ക ��ത
പ�തി�ായി മതിയാ�േമാ; ഇെ��ി� അധിക �ക അ�വദി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 31-3-2010-നകം അവധിയായ വാ�ക� എ�തി��� ഈ പ�തി 31-3-2016 വെര അവധിയായ
വാ�ക��് �ടി ബാധകമാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി െഎ.ടി.െഎ. െ�യിനിക��ായി �േത�ക േപാഷകാഹാര പ�തി

*671. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, പി.െക.ബഷീ�
,, പി.െക.��ാലി��ി
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,, പി.െക.അ� റ�് : 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�ികജാതി െഎ.ടി.െഎ. െ�യിനിക��ായി �േത�ക േപാഷകാഹാര പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� നട�ി� സംബ�ി� വിശദവിവരം ന�ാേമാ;

(സി) പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��് ��ത പ�തിയി�  കീഴി�  എെ�ാെ� സൗകര���
ന���െ��് വ��മാ�േമാ?

�ടിവ��ാമം പരിഹരി��തിനായി പ�തിക�

*672. �ീ.എം. നൗഷാദ്
,, എസ്.ശർ�
,, ഡി.െക. �രളി
,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിനായി ��തായി എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആേലാചി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) അടി�ടി െെപ�് െെല�  െപാ����ലം �ടിെവ� തട�ം ഉ�ാ��ത് പരിഹരി��തിനായി
പഴകിയ െെപ�ക� മാ�ി �തിയവ �ാപി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി വിഭാവനം െച��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

(സി) ശാ�ാംേകാ�യട��� ��ജലതടാക�ളിെല സ�ാഭാവിക നീെരാ��് �റ����ല��
�ടിെവ� ദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിനായി എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കെള എംേ�ായബിലി�ി െസ�� ആ�ി മാ�ാ�� പ�തി

*673. �ീ.വി. േജായി
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എ. എ�. ഷംസീ�
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാ�  �ഖ�ാപി� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കെള എംേ�ായബിലി�ി െസ��  ആ�ി
മാ�ാ�� പ�തി�െട വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) അഭ��വിദ�രായ െതാഴി�രഹിത��് െതാഴി�  പരിശീലനം ന�കാ�  ഈ െസ��ക�
�ാ�മാേണാ;  അതിന് ഏ�െ���ിയിരി�� സംവിധാനം എ�ാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഇതിനായി വ�� െചലവ് സ��ാ� വഹി��േ�ാ;

(സി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി� നി� വ�ത��മായി സ�കാര� േമഖലയി� െതാഴി� ന�കാ� ഈ
സംവിധാന�ിന് എ�മാ�ം സാധ�മായി�െ��് അറിയി�ാേമാ;  െപാ�േമഖലയി�ം സ�കാര�
േമഖലയി�ം ഈ െസ��ക� വഴി ലഭ�മായ �ിരം െതാഴി�ക�െട കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ െസ��കെള െതാഴിലേന�ഷക��് �ണ�ദമായ രീതിയി�  പരിവ��നം െച��തിന്
എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േഫാറ�ി ��ക�
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*674. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േഫാറ�ി ��ക� �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട ഉേ�ശ�ല���േള�ം �വ��ന രീതിേയ�ം സംബ�ി� വിശദാംശ�� എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം എ� ��ക� �പീകരി�ാനാണ് ല��മി�ിരി��െത�് െവളിെ���േമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല ൈ�ം െറ�ാ��സ് ബ�േറാ

*675. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, േറാജി എം. േജാ�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ി�  ��തായി  'ൈ�ം െറ�ാ��സ് ബ�േറാ'  ആരംഭി��േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�
സംബ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ൈ�ം െറ�ാ��സ് ബ�േറാ�െട �മതലക� എെ��ാമാെണ�ം ഇതിനായി വ��ി� എെ��ാം
സ�ീകരണ�� ഒ��ിയി�െ��ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ൈ�ം െറ�ാ��സ് ബ�േറാ�െട ആ�ാനം എവിെടയാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എൈ�സ് വ��മായി ബ�െ�� വിവര��  ൈ�ം െറ�ാ��സ് ബ�േറായി�  നി�ം
െപാ�ജന���് ലഭി��േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അസംഘടിത െതാഴിലാളിക�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�

*676. �ീ.അനി� അ�ര
,, എം. വി�െസ�്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അസംഘടിത െതാഴി� േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�
ഉറ� വ���തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��ത്;

(ബി) െതാഴിലിട�ളി� ഇവ��് എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഒ�േ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ��� സൗകര���  ഒ���തി�  വീ� വ���വ�െ�തിെര എെ��ാം നിയമ
നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ��ത്, വിവരി�േമാ?

നദീസംര�ണ �വ��ന��

*677. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ�
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള�ിെല നദിക�െട �ന��ാരണ�ി�ം സംര�ണ�ി�ം േവ�ി എെ�ാെ�
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��െത�ം ഏെതാെ� നദികെളയാണ് ഇതി�
ഉ�െ���ാ� ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നദീസംര�ണ �വ��ന���േവ�ി േക� സഹായ�ിനായി സമ��ി�ി�ളള പ�തിക�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നദീതട സംര�ണ പ�തിക� നട�ിലാ�ാനായി ഏത് ഗവ�െമ�് വ��ിെന/ഏജ�സിെയയാണ്
�മതലെ���ിയി��െത�ം ഇവ�െട ഇ�വെര�� �വ��ന�െള�റി�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േ�മനിധി േബാ��ക�െട �വ��നം കാര��മമാ�ാ� പ�തികൾ

*678. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, സ�ി േജാസഫ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േ�മനിധി േബാ��ക�െട �വ��നം കാര��മമാ�ാ�  എെ��ാം ക��
പ�തികളാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത്;

(ബി) േ�മനിധി േബാ�ഡിെല അംഗ��െട രജിേ�ഷ�, അംശദായം,  ആ��ല� വിതരണം,  െപ�ഷ�
എ�ിവ �ാവ��ികമാ��തിന് എെ��ാം ആ�നികവ�കരണമാണ് നട�ാ�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി�േവ�ി ��തായി േസാ�് െവയർ വികസി�ി�േമാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

�ീരകർഷകെര സഹായി��തി�� പ�തികൾ

*679. �ീ.സി. ദിവാകര�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ആ�. രാമച��
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) '�ീരക�ഷകരാണ് �ീരേമഖല�െട നെ��്  '  എ� സ��ാ�  നയ�ിെ� ഭാഗമായി
�ീരക�ഷകെര സഹായി�ാ� എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) �ീരക�ഷകെര ക�ഷകരായി കണ�ാ��െ��ി�  �ഷി�ാ��� േലാ�ക�െട
പലിശനിര�ി�� ഇള�ക� �ീരക�ഷക��ം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കാലിെ�ാ��് നി��ി��തിന് �ീരക�ഷക��് ധനസഹായം ന��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തീ����ഷി വ�ാപകമാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;  വനേമഖലയിെല
തരി�കിട�� �േദശ�� തീ����ഷി�് ഉപേയാഗി��തിന് പ�തി �പീകരി�േമാ;

(ഇ) �ള�േരാഗം �ലം മരണമട�� ഉ���െട ഉടമക��് ധനസഹായം ന��േ�ാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��� സംവരണേ�ാത്

*680. �ീ.��ഷ� കട��ി
,, �രളി െപ�െന�ി
,, െക.വി.വിജയദാസ്
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,, എം. രാജേഗാപാല� : 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�ാന�് പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് കഴി� പ�്
വ�ഷ�ാല�ിനിടയി� ലഭി� സംവരണേ�ാത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നി�ിത സംവരണേ�ാത് പാലി�െ���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഇതിന് എെ��ി�ം �േത�ക സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ജീവ� ര�ാ മ��ക�ം േവദന സംഹാരിക�ം ലഹരി�ായി ഉപേയാഗി�� സാഹചര�ം

T *681.�ീ.പി.െക.അ� റ�്
,, പി.ഉൈബ��
,, െക.എം.ഷാജി
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജീവ�  ര�ാ മ��ക�ം,  േവദന സംഹാരിക�ം ലഹരി�ായി ഉപേയാഗെ���� �വണത
വ��ി�വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� തട�� കാര��ി� സ�ീകരി� ��ക�ത� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) എൈ�സ്,  ആേരാഗ�വ��ക�  സം��മായി െമഡി��  േ�ാ�കളി�  നട�ിവ��
പരിേശാധനക� നി�േപായ വിവരം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) േഡാ��മാ�െട �റി�ടിയി�ാെത ഇ�രം മ��ക�  വി�ന നട��� തടയാ�  ഫല�ദമായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സമ� �ീര വികസന പ�തി

*682. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, െജയിംസ് മാത�
,, സി. െക. ശശീ��
,, എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� �ീര വികസന പ�തി നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ; ഈ പ�തി വഴി �ീര ക�ഷക��്
ഏ� തര�ി�� േ�ാ�ാഹന�ം ആ��ല���മാണ് ന���െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി�� �ീര സംഘ��െട �വ��നം കാര��മമാ��തി�ം ആ�നികവ��രി��തി�ം
അ�വഴി �ീര ക�ഷക��ം ഉപേഭാ�ാ���ം �േയാജനം ലഭ�മാ��തി�ം പ�തി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന� വി�ഴി�� പാലിെ��ം പാ������െട�ം �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

മി�മ�െട ലാഭം

*683. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി
,, ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
,, സി.െക. ആശ

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

8 of 11 Wednesday 26 October 2016 10:12 AM



�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല പാ� ഉപേഭാഗ�ിെ� എ� ശതമാനമാണ് മി�മ നിവ��ി��ത്;
(ബി) ഒ� ലി�� പാലി� നി�് �ല�വ��ിത ഉ�ന�ളി�െട മി�മ എ� ലാഭമാണ് ഉ�ാ��ത്; ��ത

ലാഭ വിഹിതം �ീരക�ഷക��് ലഭ�മാ��േ�ാ;  ഇെ��ി� ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഒ� ലി��  പാലി� നി�് പാ��് പാൽ വി�നയി�െട എ�ാ െചല�ക�ം കഴി�് എ� �പ�െട
ലാഭമാണ് മി�മ�് ലഭി��െത�് െവളിെ���േമാ?

വാ�� അേതാറി�ി�െട ആ�റി വാ��െത�് ��ാഡിെ� �വ��നം

*684. �ീ.വി. അ�റഹിമാ�
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.ആ�ണി േജാ�
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലേമാഷണ�ം ജലം പാഴാ���ം തട��തിന് വാ��  അേതാറി�ി�െട ആ�റി വാ��െത�്
��ാഡ് നട�� �വ��നം അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ��ാഡിെ� �വ��നഫലമായി ���ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) വ�കിട വ�വസായ �ാപന��, സ�കാര� ആ�പ�ിക�, �ളാ�ക�  എ�ിവിട�ളി�  വാ��
അേതാറി�ി�െട ൈപ�ി� േമാേ�ാ� ഘടി�ി�് െവ�ം േമാ�ി�തായ േക�ക� വ��ി�വ��ത്
�േത�കം പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

�ടിെവ� വിതരണ �ംഖല കാര��മമാ��തിന് നടപടി

*685. �ീ.പി. ഉ�ി
,, എം. സ�രാജ്
,, എം. �േകഷ്
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ടിെവ� വിതരണ �ംഖല കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഗാ�ഹിക കണ��കളി� ഗണ�മായ വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ഷി�് ആവശ�മായ ജലം ��ത�  �ല�് എ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��ത്;

(ഡി) ഇതിനായി �ിപ് ഇറിേഗഷ�  പ�തിക�, ചാ�ക�െട നവീകരണം �ട�ിയവ ഊ��ിതമായി
നട�ാ�േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കെള �ി� െഡവല�െമ�് െസ��ക� ആ�വാൻ പ�തി

*686. �ീമതി സി.െക. ആശ
�ീ.���ര ര�ാകര�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് െതാഴിലി�ാ� േവതനം വാ�� �വാ��െട എ�ം �റ�െകാ�വ��തിന്
എെ�ാെ� ന ടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ���  െതാഴി�  േമഖലക��് അ��തമായ േശഷിക�  ഉേദ�ാഗാ��ിക��്
ൈകവരി�ാ�ത�� തര�ി�  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കെള �ി�  െഡവല�െമ�്
െസ��ക� ആ�ിമാ��തിന് പ�തിക�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി�  രജി��  െച�ി��വരി�  നി�ം ത�രരായ ആ�കെള
െതാഴി�റ�് പ�തിയിേല�് ന��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ടിെവ� വിതരണ പ�തികളിെല ഡി�ിബ�ഷ� ൈപ�ക�

*687. േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, പാറ�� അ��
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടിെവ� വിതരണ പ�തികളിെല ഡി�ിബ�ഷ� ൈപ�ക� നിര�രം െപാ��തിെ� അടി�ാന
കാരണ�െള�റി�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈപ�െപാ��  �ലം ജന����ാ�� ��ി��ക�ം ജലന��ം ഒഴിവാ�ാ�  എെ�ാെ�
��ക�ത� നടപടികളാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അടി�ാന കാരണ��  കെ��ി പരിഹാര നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  സാേ�തിക വിദ��ം
വിജില�സ് ഉേദ�ാഗ��മട�ിയ ഒ� സമിതിെയ നിേയാഗി�േമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ���ാ�െട �േരാഗതി ഉറ�വ���തി�� പ�തിക�

*688. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ��
,, െക.�രളീധര� : 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�ികജാതി/പ�ികവ���ാ�െട �തഗതിയി�� �േരാഗതി ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം ക��
പ�തികളാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത്;

(ബി) അവ�െട �േരാഗതി� േവ�ി നീ�ിവ�ിരി�� ഫ�് വിവ�ി�െ�� ഉേ�ശ�ിനായി
വിനിേയാഗി�� എ�് ഉറ�വ��ാനായി നിയമ നി��ാണം െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) പ�ികജാതി�ാ��ം പ�ികവ���ാ��ം ഉ� സംവരണാ��ല�ം ഇവ��് തെ� ലഭി�� എ�്
ഉറ�വ��ാ�  എെ��ാം കാര��ളാണ് നിയമ�ി�  ഉ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

�തിയ ജലേ�ാത�ക� കെ���തിന് നടപടി

*689. �ീ.ആ�. രാമച��
,, ���ര ര�ാകര�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് �ട��യായി മഴ �റ��തിെ�റ പ�ാ�ല�ി�  �തിയ ജലേ�ാത�ക�
കെ���തിന് നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിയ ജലേ�ാത�ക�  കെ���തിനായി എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ആയതിെ�റ വിശദാംശ�� ന�േമാ;

(സി) േകാ�  േമഖലകളി�  െചല� �റ� ജലസംഭരണിക�  �ാപി��തിെന�റി�്
ആേലാചി��േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ?

പാ� ഉ�പാദന�ിെല സ�യംപര�ാ�ത

*690. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ� ഉ�പാദന�ിെല സ�യംപര�ാ�ത ല��മി�് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് �ീരക�ഷക��്
ന�കാ�േ�ശി��െത� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ക�ഷക��് എ� ഉ��െള വിതരണം െച�ാനാണ് ല��മി�ി��ത്;
(സി) എെ��ാം ധന ആവശ�ാധി�ിത സഹായ�ളാണ് ��ത ല��ം ൈകവരി��തിന് ക�ഷക��്

ന�കാ�േ�ശി��െത�് വിശദീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,
തി�വന��രം, െസ��റി,
26-10-2016

�േ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�ി��.

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