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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�ി

�ടിെവ� പ�തിക�

*211. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, േറാജി എം. േജാ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ടിെവ� പ�തിക�  ���ിയാ��തിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം എ� �ടിെവ� പ�തിക�  ���ീകരി�ി��്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം പ�തിക� �േയാജനെ���ിയാണ് ഇത് ���ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് എ� ല�ം ജന���ാണ് ഇ�വഴി �ടിെവ�ം ലഭി��ത്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(ഇ) ���ിയാ�ാ� �ടിെവ� പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ�  നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

നഗരമാലിന��� വന�േദശ�ളി� നിേ�പി��തിെനതിെര നടപടി

*212. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.
,, പി.െക.ബഷീ�
,, പാറ�� അ�ു�
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗരമാലിന���  വന�േദശ�ളി�  നിേ�പി��� �ല��ാ�� പാരി�ിതിക
���െള�റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നഗരമാലിന���  നഗര�േദശ�ളി�  ഉേപ�ി��തിന് നിയ�ണ��  നിലവി�  വ�േ�ാ�,
അവ വന�േദശ�ളി� ഉേപ�ി�� �വണത വ��ി� എ� റിേ�ാ��ക� ��യി� വ�ി�േ�ാ;
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(സി) ഇ�ാര��ി� അടിയ�ര �� പതി�ി�ക�ം ആവശ�മായ നിയ�ണ നടപടിക� സ�ീകരി�ക�ം
െച�േമാ?

മദ�വ��ന നയം

*213. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, എ�. ഷം��ീ�
,, പി.െക.അ� റ�്
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മദ�ലഭ�തയി� ഓണ�ാല�് വ��നവ് വ��ാ� മദ�സംഭരണ വിതരണ ഏജ�സി ഏെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) വില�റ� മദ�ം ഓണ�ാല�് ��ത�  ലഭ�മാ�ാ�  മദ���നിക��് ബിവേറജസ്
േകാ��േറഷ� നി�േ�ശം ന�കിയി��ായി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  മദ�ലഭ�ത വ��ി�ി�െകാ�� മദ�വ��ന നയം മദ� ഉപേഭാഗ�ി�ം അതി�
നി��ാ�� ���ത��ളി�ം നാശന��ളി�ം എ�െന നിയ�ണം വ��െമ�ാണ്
ക���ത്; വിശദമാ�േമാ?

മദ� ഉപേഭാഗം

*214. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, എം. സ�രാജ്
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� മദ�നയം െകാ�് സം�ാനെ� മദ� ഉപേഭാഗം കാര�മായി
�റ�ി�ി�ാ�തിനാ�  മദ� ഉപേഭാഗം �റ�ാ�  ഉത�� ഫല�ദമായ മദ�നയം �പീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മദ�ം ഉ�െ�െട�� ലഹരി വ���െട ഉപേഭാഗ�ിെനതിരായ വ�ാപകമായ �ചരണ�ി�െട മദ�
ഉപേഭാഗം �റ�ാനായി സ��ാരിെ� ഭാഗ�നി�് �മ��ാ�േമാ;

(സി) വ�ാജമദ� ലഭ�ത ഇ�ാതാ�ാനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി- പ�ികവ���ാർ�� ചികി�ാ സൗകര���

*215. �ീ.െക. ബാ�
,, പി.വി. അ�വ�
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, സി.െക. ഹരീ�� : 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�ം പ�ികേഗാ�വ���ി�ം െപ� നിരവധി േപ��് സാ��ിക �തിസ�ി കാരണം
െമ�െ�� ചികി�ാ സൗകര���  ഉപേയാഗെ���ാ�  കഴി��ിെ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഇവ��് വിദ�ധ ചികി��ായി �േത�ക ഇ��റ�സ് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വി�ര ആവാസ േക��ളി�  വസി�� പ�ികേഗാ�വ���ാ��ായി സ�രി�� �ിനി�ക�
ആരംഭി�േമാ?

നാ�ാന പരിപാലനം

*216. �ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, പാറ�� അ�ു�
,, അ�� ഹമീദ് പി.
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ാനക�െട രജിേ�ഷനി�ം പരിപാലന�ി�ം കാേലാചിത മാ�ം വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) നാ�ാനകേളാ�ളള പാ�ാ�ാ�െട �രത നിയ�ി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െെവ�ഡ് െെലഫ് എസ്.ഒ.എസ്.  എ� സ�� സംഘടന�െട സഹായം ഇ�ാര��ി�
ഉപേയാഗെ���േമാ?

മദ�വ��ന നയം

*217. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, അ�� �കാശ്
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഘ�ംഘ�മായി മദ�നിേരാധനം നട�ിലാ�ാ�� ��  സ��ാരിെ� നയം മാറ��തിന്
ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ഓേരാ വ�ഷ�ം ഒേ�ാബ� 2  ന് ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ�  10  ശതമാനം വി�ന േക���
��വാ�� ��സ��ാരിെ� ഉ�രവ് മാ��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതി�� സാഹചര�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ഴി� ഓണ�ാല�് ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� ഔ�്െല� വഴി എ� േകാടി �പ�െട മദ�ം
വി�ന നട�ക��ായി;

(ഡി) ��വ�ഷെ� അേപ�ി�് മദ�വി�നയി� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഇ) 2014,  2015  എ�ീ വ�ഷ�ളി� ഓണ�ാല�് വി�നയി� �� വ�ഷെ� അേപ�ി�് �റവ്
വ�േ�ാ�, ഈ വ�ഷം വ��നവ് േരഖെ���വാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) മദ�വ��നെമ� നയം നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

ഹാംല�് വികസന പ�തി

*218. �ീ.പി.െക. ശശി
,, ഒ. ആ�. േക�
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) പ�ിക വ�� വിഭാഗ�ിെ� അടി�ാന ���� പരിഹരി��തിന് ഹാംല�് വികസന പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാര�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം പ�ിക വ�� സേ�ത�ളിലാണ് ��ത പ�തി ഇതിേനാടകം നട�ിലാ�ിയി��െത�്
െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി� വീ�ക�െട നി��ാണം ഉ�െ���ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

മയ�മ��ിെ� ഉപേയാഗം

*219. �ീ.പി.െക.��ാലി��ി
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �വജന�ളി�ം വിദ�ാ��ികളി�ം മയ�മ��ിെ� ഉപേയാഗം ഉ�ാ�� ��തര സാ�ഹ���ം
ശാ�ീയമായി അപ�ഥി�് ഇതിന് ശാശ�തമായ പരിഹാര��ാ�ാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

കായ� സംര�ണം

*220. �ീ.എം. നൗഷാദ്
,, എ.എം. ആരിഫ്
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശാ�ാംേകാ�,  േവ�നാട്,  അ��ടി �ട�ിയ കായ�ക�, കേ��ം െകാ�ം മാലിന� നിേ�പം
െകാ�ം േനരി�� ��തരമായ ��ം പരിഹരി�ാ� എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ;

(ബി) കായ� സംര�ണ സമിതി �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ൈജവ,  അൈജവ മാലിന��� �റ��� ഹൗസ് േബാ�ക� ഉ�െ�െട��വെയ ക�ശനമായി
നിയ�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െതാഴി� േമഖലയി�� േനാ��ലി

*221. �ീ.അനി� അ�ര
,, എം. വി�െസ�്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴി� േമഖലയി�� േനാ��ലി ഇൗടാ�� ��ം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് െെകെ�ാ�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� പരാതിക�  ന���തിന് െതാഴി�  വ��ി�  എെ��ാം സംവിധാന��
ഏ�െ���ിയി��്; വിവരി�േമാ;
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(സി) പരാതിക�  സമയബ�ിതമായി പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് െതാഴി�  വ��്
സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ഏെതാെ� ജി�കെള േനാ��ലി വി�� ജി�കളായി �ഖ�ാപി�ി�െ��്
െവളിെ���േമാ?

േലബ� േകാഡ് ഓ� ഇ�ഡ�ിയ� റിേലഷ�സ് ബിൽ

*222. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, സി.���
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� േലബ�  േകാഡ് ഓ�  ഇ�ഡ�ിയ�  റിേലഷ�സ്  2015  കരട് ബി�ിെല
വ�വ�ക�  പരിേശാധനാവിേധയമാ�ിയി�െ��ി�  അതിെല �ധാന െതാഴിലാളി വി��
നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സംഘടനാ സ�ാത���ം സംഘടനക�െട �വ��ന�ം നി�വീര�മാ�� ഈ ബി�ിെല
നി�േ�ശ�േളാട് സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ബി� നിയമമായാ� സം�ാനെ� െതാഴി� േമഖലയി��ാ�ാനിട�ളള �ത�ാഘാത��
പരിഗണി�് നിയമനി��ാണ�ി� നി�് പി�തിരിയാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ�ടാ�ളള
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഡാം റീഹാബിലിേ�ഷ� ഇം��െമ�റ് േ�ാ�ാം (�ി�്)

T *223.�ീ.പാറ�� അ�ു�
,, പി.െക.��ാലി��ി
,, െക.എം.ഷാജി
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഡാം റീഹാബിലിേ�ഷ� ഇം��െമ�റ് േ�ാ�ാം  (�ി�്) പ�തിയി�െപ��ി ���ിയാ�ിയി�ളള
���ിക�െട വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ���ികളാണ് ഇൗ പ�തിയി� കീഴി� 2016-17 വ�ഷ�ി� ഏെ���ി�ളളെത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേതവെര ഇൗ പ�തി� ലഭി� േക� സഹായ�ിെ�റ വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

സ�യം പര�ാ� പ�ികജാതി സേ�ത��

*224. �ീ.സി. െക. ശശീ��
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, െക.ഡി. �േസന�
,, 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) കഴി� സ��ാരിെ�റ കാല�്  'സ�യം പര�ാ� പ�ികജാതി സേ�ത��' പ�തി �കാരം
പ�ികജാതി സേ�ത�� അഭി��ിെ����തിനായി ഏെത�ാം പ�തികളാണ് അ�വദി�െത�്
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വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് ��ത ���ിക� ഏെ���െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��� നായ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

*225. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി
,, ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ�ം േമഖലയിെല ���െള�റി�് പഠി�ാ�  നിേയാഗി� ���  നായ�  ക�ീഷ�, റിേ�ാ��്
സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക� അറിയി�േമാ;

(ബി) േതാ�ം െതാഴിലാളിക�  വസി�� ലയ��െട േശാചനീയാവ� കണ�ിെല��് അവ
നവീകരി�ാ� ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േതാ�ം െതാഴിലാളിക��് �മി�ം വീ�ം ലഭ�മാ��തി�ളള പ�തിെയ��ി ആേലാചി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

സം�ാന� ശ�ിെ��� വ��ീയത�ം ജാതീയത�ം

*226. �ീ.ആ�ണി േജാ�
,, െക. ദാസ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.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) രാജ��് ഉ��ിരി�ി�� സാഹചര���  െകാ�് സം�ാന�് വ��ീയത�ം ജാതീയത�ം
ശ�ിെ��വ��ത് ഗൗരവ���മായ പരിേശാധന� വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം സാ�ഹ�ഛി�ശ�ികെള ആശയപരമായി േനരി��തിന് സാം�ാരിക രംഗെ�
�ാ�മാ��തിന് പരിപാടിക� ആവി�രി� നട�ിലാ�േമാ;

(സി) സാം�ാരിക �തീക�െള�ം െപാ� ആേഘാഷ�െള�ം നേവാ�ാന നായകെര�ം സാ�ഹ�
പരി���ാ�െള�ം സാ�ഹ�വി��ശ�ിക�  ��പേയാഗം െച�� �വണത തടയാനായി
സാം�ാരിക തല�ി� സ��ാ� ഇടെപട��ാ�േമാ?

'പഠന �റി'പ�തി �േഖന�� ആ��ല���

*227. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
,, സി.െക. ആശ : 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�ളിെല െപ���ിക��് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം ഉറ�ാ�ാ�  എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 'പഠന �റി'  പ�തി �േഖന എെ�ാെ� ആ��ല��ളാണ് പ�ികജാതിയി�െ�� വിദ�ാ��ിക��്
ലഭ�മാ��ത്; വിശദമാ�േമാ;
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(സി) ��ത പ�തി നട�ാ��തിന് ഭരണ തല�ി�  എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�േമാ?

ലഹരി വി�� ��ക�

*228. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, െക.�രളീധര�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിദ�ാലയ�െള േക�ീകരി�് ലഹരി വി�� േബാധവ��രണ �വ��ന��
സംഘടി�ി��തിനായി ലഹരി വി�� ��ക� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ലഹരി വി�� ��ക�െട ഘടന�ം ഉേ�ശ�ല����ം എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) �തിയ തല�റെയ േബാധവ��രി��തിന് ഇ�രം ��ക�  ഫല�ദമാെണ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് മിക� �വ��നം നട�� ലഹരി വി�� ��ക��് അവാ�ഡ് ന��� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ?

േതാ�ം െതാഴിലാളിക� േനരി�� ����

*229. �ീ.എം. രാജേഗാപാല�
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, �രളി െപ�െന�ി
,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട മിനിമം �ലി വ��ി�ി�േ�ാ�  അവ�െട
േജാലിഭാര�ം വ��ി�ി� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ��ം പരിഹരി��തിനായി നിലവി�� ഉ�രവ് പരി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ആയതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കടലാ�മണം ��മായ �േദശ�ളി� സംര�ണ ഭി�ിക�

*230. �ീ.എസ്.ശർ�
,, ബി.സത��
,, െക.��ിരാമ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കടലാ�മണം ��മായ �േദശ�ളി�  നിലവി�� സംര�ണ ഭി�ിക�
�ന��രി��തി�ം �തിയ സംര�ണ ഭി�ിക�  പണി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) െസ���  വാ��  ആ�് പവ�  റിസ��് േ�ഷെ�  (സി.ഡ�ളി�.പി.ആ�.എസ്.)  കടലാ�മണം
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തട��തി�� തീര സംര�ണ ���ിക� സംബ�ി� റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

തി�വിതാം�� േഫാക് േലാ� വിേ�ജ് പ�തി

*231. േ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) േകാ�യം ജി�യി� തി�വിതാം�� േഫാക് േലാ� വിേ�ജ് �ാപി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ആയതിെ� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ്; നട�ാ��തി�� തടസ�� എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി �ക വകയി��ിയി�േ�ാ എ�ം പ�തി ���ീകരി�വാ�  അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

�ഗസംര�ണ�ിന് ക�� പ�തി

*232. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഗസംര�ണ�ിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം
െച�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി നിലവി� എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ാ�ി വ��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �ഗസംര�ണ�ിന് എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�്
നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

�ീര വികസന പ�തിക�

*233. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീേരാ�പാദനം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം
െച�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി നിലവി� എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ാ�ി വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ീേരാ�പാദനം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�്
നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

പ�ിമഘ� േമഖല

*234. േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, െക.എം.ഷാജി
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,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി��െ�� പ�ിമഘ� േമഖലെയ ക�വ സംര�ിത േമഖലയാ�ാ�� നി�േ�ശം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  വനേമഖലേയാട് േച��് അധിവസി�� ജനത�ം വന��ഗ��ം ത�ി�  ഇേ�ാ�
നിലനി��� സംഘ�ഷം ��ത� ��മാ�െമ� കാര�ം പരിഗണി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  അ�ാര�ം �ടി പരിഗണി�് അപകട സാധ�തക� ഒഴിവാ�ിെ�ാ�� ഒ�
തീ�മാന�ിന് ത�ാറാ�േമാ?

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ആധിക�ം

*235. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, പി.െക.��ാലി��ി
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കായികേശഷി േവ��ം അപകടസാ��ത���മായ െതാഴി�  േമഖലകളി�  ഇതരസം�ാന
െതാഴിലാളിക�  ധാരാളമായി െതാഴിെല��ാ�  ത�ാറായി വ��� �ലം തേ�ശ െതാഴിലാളിക�
��ത േമഖലക� ഉേപ�ി�് മ�് ധനാഗമ മാ���� േത��� െകാ�� ���� പഠി�ാ�
സംവിധാനെമാ��േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� കാ�ഷിക,  നി��ാണ,  െച�കിട വ�വസായ േമഖലകളി�  ഇ��ല��ാ��
സാ��ിക �ത�ാഘാത�� പരിേശാധി�േമാ?

ൈജ� �ടിെവ� പ�തി

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

(എ) ൈജ� �ടിെവ� പ�തി നട�ാ�ാ� ജി�കെള ഉ�െ���ിെ�ാ�� േകാം�ിെഹ�സീവ്
ഡി�ി�് �ാ� ആരംഭി��തി�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസ�ക�  അട�ിയ വിേദശ നിേ�പസഹായ�ിനാ�� കരട് പ�തി
അംഗീകരി�ക��ാേയാ;  എ� �ക�െട നിേ�പ�ിനാണ് പ�തി വിഭാവനം െച�ി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ��ത� �ാബല��ിെല�ി�ാനാണ് ല��മി��ത്; വ��മാ�േമാ?

സമ� പ�ികവ�� ആേരാഗ� സംര�ണ പ�തി

*237. �ീ.െക. രാജ�
,, സി. ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) സമ� പ�ികവ�� ആേരാഗ� സംര�ണ പ�തി�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ആ�പ�ികളി�െട ന��� െമഡി��  സഹായ��
എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��തിേ�ാഭ��ം വിവിധേരാഗ��ം �ലം ��ി��് അ�ഭവി�� പ�ികവ���ാ��് എെ�ാെ�
സഹായ�ളാണ് ഈ പ�തിയി�െട ന���െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട കീഴി� 2016-17 -� എ� �ണേഭാ�ാ�െള ഉ�െ�ാളളാനാണ് ല��മി��ത്?

സാഹിത� സാം�ാരിക �ാപന��

*238. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, െക.െജ. മാ�ി
,, �. ആ�. �ദീപ് : 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 സ��ാരിന് കീഴി�� സാഹിത� സാം�ാരിക �ാപന��  ഏെതാെ�െയ�ം
അവ�െട ല���െളെ�ാെ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജനാധിപത��മ�ിന് അനിവാര�മായ സാ�ദായിക സാ�ഹ� അേഭദം പരിേപാഷി�ി��തിന് ഇൗ
�ാപന���് എ�� പറയ�� പ�വഹി�ാ�  സാധി�ാെത േപായതിെ� കാരണം
വിലയി��ി അ� പരിഹരി�ാ� �മം ഉ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓണം േപാ�� േദശീേയാ�വ�െള�ം, സാ�ഹ�പരി���ാ�െള�ം നേവാ�ാന നായകെര�ം
അവ�  �ാപി� ��ാന�െള�ം മ�ം സാ�ദായിക വ��ീയ േചരിതിരിവിന് ഉപേയാഗി��
വ��ികെള ആശയപരമായി േനരിടാ�  ത�വിധം സാം�ാരിക �ാപന�െള മാ�ിെയ��ാ�
േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാേ�ാ േകസ്

*239. �ീ.പി.വി. അ�വ�
,, െക.��ിരാമ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
�ീമതി.വീണാ േ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) സം�ാനെ� ആദിവാസി വിഭാഗ�ളി� േഗാ�ാചാര �കാരം �ായ���ിയാകാ�വ� ത�ി�
വിവാഹം കഴി�ത് �ലം നിരവധി േപ� 'േപാേ�ാ' േക�കളി�െ��് വിചാരണ േനരി���് എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം േക�കളി�െപ� മാതാപിതാ��  ജയിലി�  അട�െ�����ലം ഇവ�െട ��ിക�
അനാഥമാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഈ ��ികെള സംര�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േപാേ�ാ നിയമെ��റി�് ആദിവാസിക��ിടയി� വ�ാപകമായ �ചരണ�ം േബാധവ��രണ�ം
നട��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�ം ഇതിനായി ൈ�ബ�  െ�ാേമാ��മാ�െട
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േസവനം �േയാജനെ���േമാ എ�ം െവളിെ���ാേമാ?

സ�യം െതാഴി� പ�തി�ം ൈവദ�� പരിശീലനപരിപാടി�ം

*240. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, �രളി െപ�െന�ി
,, എസ്.രാേജ��
,, െക. ആ�സല� : 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�ികവ�� �വജന���ായി സ�യം െതാഴി�  പ�തി�ം ൈവദ��
പരിശീലനപരിപാടി�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സ�യം െതാഴി� സംരംഭം �ട��തി�� സഹായം ലഭി��തിന് നി��ഷി�ി�� മാനദ���
എെ�ാെ�യാണ് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികവ�� �വാ���് പാരാെമഡി��, േന�ിംഗ് േകാ�കളിേല�ം ഐ.ടി.  �മായി ബ�െ��
െ�ാഫഷണ�  േകാ�കളിേല�ം �േവശന�ി�� പരിശീലനം ന���ത് ��ത പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഉ�െ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�� പ�ികവ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് സം�ാന�ി� �റ�ം വിേദശ�ം
േജാലി�� അവസര��  ലഭ�മാ��തിന് സഹായം ന���തി�� പ�തി നിലവി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ഇതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി. ജയല�ി,
തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ��്,
26-09-2016

�േ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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