
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
ര�ാം സേ�ളനം
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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�ി

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല േന�മാ�െട േവതനം

*361.�ീ.സി. ദിവാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല േന�മാ�െട േവതനം വ��ി�ി��തിന് സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ിരം ന�മാ��് ശ�ള�ം മ�ാ��ല���ം ന��ത് ഒഴിവാ�ാനായി സ�കാര� ആ�പ�ിക�
െ�യിനി ന�മാെര ��ത� നിേയാഗി��താ�� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�
ശതമാനം േപെരയാണ് െ�യിനി ന�മാരായി നിേയാഗി�ാ� കഴി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) േന�മാ�െട ശ�ളം വ��ി�ി��ത് സംബ�ി� പരിേശാധന�ായി സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� സമിതി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� റിേ�ാ��ിെ� വിശദാംശ�ൾ അറിയി�േമാ?

ജനനി ജ�ര�ാ പ�തി

*362.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, ഒ. ആ�. േക�
,, െക. ആ�സല�
,, പി.വി. അ�വ� : 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�ിെല അ�മാ�െട�ം ��ിക�െട�ം ആേരാഗ� സംര�ണ�ിനായി ജനനി
ജ�ര�ാ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ��ത പ�തി �േഖന െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ��സ��ാരിെ� കാല�് ആദിവാസിക�െട ഇടയി�  േപാഷകാഹാര�റവ് �ലം നിരവധി

ശി�മരണ��  ഉ�ായ സാഹചര��ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
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സ�ീകരി�വാനാ�േ�ശി��ത്?

െതാഴി� ൈന�ണ� രംഗ�് സമ�വികസനം

*363.�ീ.അ�വ� സാദ�്
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� ൈന�ണ� രംഗ�് സമ�വികസന�ിന് എെ��ാം ക�� പരിപാടികളാണ് ആ��ണം
െച�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി  'േകരള അ�ാഡമി േഫാർ �ി�സ് എ�ല�സ്  '-െ� േകാ�ക��് അഫിലിേയഷ�
ന�കാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ രംഗെ� വികസന�ിന് േക� സഹായം �േയാജനെ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം?

ഡി-അഡി�� െസ��

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

(എ) േകരള േ��് ബിവേറജസ് േകാർപേറഷെ� ആഭി�ഖ��ി� സം�ാന�് ഡി-അഡി�� െസ��
�വ��ി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം ഡി-അഡി��  െസ��ക�  എൈ�സ് വ��ിെ� ധനസഹായ�ാ�
�വ��ി��േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാമാണ്;

(സി) മദ�വി��ി േന�� നി��നെര സഹായി�വാ�  എെ��ി�ം ധനസഹായ പ�തിക��് �പം
ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) മദ�വി��/മദ�വി�� �വ��ന���് സാ��ിക സഹായം ന���തിനായി േകരള േ��്
ബിവേറജസ് േകാർപേറഷന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

വന�മിേയാ� േച��് കിട�� സ�കാര� �മി ൈകമാ��തിന് നിയ�ണം

*365.�ീ.ആ�ണി േജാ�
,, പി.െക. ശശി
,, െക. ബാ�
,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�മിേയാ� േച��് കിട�� സ�കാര� �മി ൈകമാ��തിന് നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഏ� തര�ി�� നിയ�ണ�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ ജി�കളിെല പതിനായിര�ണ�ിന് ക�ഷക��് �മി �യവി�യം അസാധ�മാ�� ഈ
�ിതി പരിഹരി�ാനായി സത�ര നടപടി��ാ�േമാ;
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(സി) വനാതി��ി േവ�തിരി��  ��ിയ നട��േ�ാ;  അതിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  ഈ
���ി ത�രിതെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ ��ാടി വാലി ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�്

*366.�ീ.���ര ര�ാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അ��ാടിയിെല �ഷിയിട�ളിേല�് െവ�െമ�ി��തിനായി നി��ി�ാ�േ�ശി��
അണെ��ിെ�  (അ ��ാടി വാലി ഇറിേഗഷ�  േ�ാജ�്)  �ാരംഭ പണിക�  എ�് �ട�െമ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത അണെ��ിെ� നി��ാണ�ിന് േക�സ��ാരിെ� പാരി�ിതികാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഏെത�ി�ം അയ�  സം�ാനം ��ത അണെ��ിെ� നി��ാണ�ി�  തട�വാദ��
ഉ�യി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മഴെവ� സംഭരണം

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

(എ) സം�ാന�് മഴെവ� സംഭരണം ജനകീയമാ�ാ�  എെ��ാം ക�� പ�തിക�
ആവി�രി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ�െടെയ�ാം പ�ാളി�മാണ് ഇതിനായി �േയാജനെ����െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ജന�െള േബാധവ��രി�ാ�ം ക�ശനമായി ഇത് പാലി�െ�ടാ�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്
ഭരണതല�ി� ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ആദിവാസി ജനവിഭാഗ�ിന് �ചിത��� ജീവിത സാഹചര�ം ഒ��ാ� നടപടി

*368.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േ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) ആദിവാസി ജനവിഭാഗ�ിെ� ജീവിത മാ���ിനായി സ��ാരി�  നി� ന�കിവ��
സഹായ�� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാരി� നി� ഉപജീവന�ിനായി ന��� ക�കാലികെള�ം മ� വള�� �ഗ�െള�ം ഇവ�
എ�കാരമാണ് പാ��ി��െത�് നിരീ�ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവെയ �േത�കം പാ��ി�ാ� സൗകര�മി�ാ���ലം ത�� താമസി�� �ര� കീഴി� തെ�
അവെയ വള����െകാ��ാ�� ആേരാഗ� ����  ഒഴിവാ�ാ�  ആവശ�മായ
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സംവിധാന�� ഏ�െ���ാ� സത�രനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��റിയി�ി�ാെത െവ�ം �റ� വി����ല�� ����

*369.�ീ.പി.െക.��ാലി��ി
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജലേസചന കനാ�കളി�  നി�ം ��റിയി�ി�ാെത െവ�ം �റ� വി����ലം
ജീവഹാനി�ം കനാ�ക�െട ഇ�കരകളി��� വീ�കളി�ം മ�ം െവ�ം കയ�ക�ം െച��
�ിതിവിേശഷം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� നാശന��� സംഭവി��വ��് മതിയായ ധനസഹായം ന�കാ�േ�ാ;  എ�ി�
ഏത് രീതിയിലാണ് ധനസഹായം ന�കിവ��ത്;

(സി) മതിയായ �ര�ാ �െ�ാ����  ഇ�ാെത ഇ�ര�ി�  െവ�ം �റ� വി�� സംഭവ��
ആവ��ി�ാതിരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മിനിമം േവതനം

*370.�ീ.െക. ദാസ�
,, എസ്.ശർ�
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിവിധ േമഖലകളിെല മിനിമം േവതനം ���ാനായി നി�യി�ി�ളള കാലാവധി എ�െയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��  സ��ാ�  ഏെതാെ� േമഖലകളിെല മിനിമം േവതനം ���ി നി�യി�ി��െവ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) മിനിമം േവതനം ���ി നി�യി�ി�് ആ� �ത� എ�് വെര വ�ഷം കഴി�  33 േമഖലകളി� ��
സ��ാ� മിനിമം േവതനം ���ിയി��ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ� ���ാനായി
അടിയ�ര നടപടി��ാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മിനിമം േവതനം നി�യി�ി�ളള വിവിധ േമഖലക��് �റ�ളള അസംഘടിത േമഖലയിെല
െതാഴിലാളിക�െട േവതന പരി�രണ�ിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�
അറിയി�ാേമാ?

��കളി� നി�ം ആദിവാസി /പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െപ� ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�്

*371.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, അ�� �കാശ്
,, ഐ.സി.ബാല��� : 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) ��കളി�  നി�ം ആദിവാസി  /പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െപ� ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�ിെ�
�ധാനകാരണ�� എെ�ാെ�െയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ അധ�യനവ�ഷം ��ത വിഭാഗ�ി�െപ� എ� ��ിക� 5 �ത� 10 വെര�� �ാ�കളി�
വിദ�ാഭ�ാസം ഉേപ�ി� എ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��ക� �തിയതായി ആരംഭി�വാ� പ�തി�േ�ാ ;

(ഡി) േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  ��കളി�  മിക� സൗകര���  ഒ���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ;  ഈ വ�ഷം ബ�ജ�ി�  ഇതിനായി ഉ�െ�ാ�ി� �ക എ�യാെണ�്
അറിയി�േമാ?

വന�ി��ിെല നദികളി� നി�് മണ� േശഖരി��

*372.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, ���ര ര�ാകര�
,, ആ�. രാമച��
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ി��ിെല മണ�  േശഖര�� നദികളി�  നി�് മണ�  എ���തിനായി വനംവ��്
ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത മണ� ഭവന നി��ാണ ആവശ��ിനായി ന��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� നദികളി�  നി�� മണലാണ് ആദ�ഘ��ി�  ഇതിനായി േശഖരി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത മണ�  വിപണന േക���  എവിെടെയാെ� �ട��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
വിശദമാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട േലബ� ക�ാ�ക�

*373.�ീ.എം. നൗഷാദ്
,, എ. �ദീ��മാ�
,, സി.���
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട േലബ� ക�ാ�കളി� സൗകര��ം �ചിത��ം ഉറ�വ��ാനായി
ഈ സ��ാ� എെ�ാെ� നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�നി�് നി��ാ��നം െച�വ��െ�െട�ളള പക��വ�ാധിക�  ഇ�രം
െതാഴിലാളികളി� നി�ം പക��ത് തടയാനായി അവ��് �ചിത��ളള വാസസൗകര�ം ഉറ�ാ�ാ�
��ി�േമാ;

(സി) ഇ�രം െതാഴിലാളിക�െട പാ��ിട ��ം പരിഹരി�ാനായി �ധാന നഗര�ളി�  ലിവിംഗ്
െഷ���ക� �ാപി�െമ� ��  സ��ാരിെ� �ഖ�ാപനം നട�ിലായി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

ക�കാലി വള���
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*374.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, പി.െക.��ാലി��ി
,, പി.ഉൈബ��
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�കാലി വള���  ലാഭകരമ�ാ�� െകാ�് ക�ഷക�  ഈ െതാഴിലി�  നി�ം
പി�മാറിെ�ാ�ിരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െച�കിട ക�ഷക�െട ഈ മേനാഭാവം മാ�ിെയ��ാ�ം ��ത� േപെര ക�കാലിവള��ലിേല�്
ആക�ഷി�ാ�മായി എെ�ാെ� പരി�ാര�� വ��ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� െച�കിട ക�കാലി ക�ഷക�െട എ�ം േശഖരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വ��മാ�ാേമാ?

വനേമഖലയി� ഇേ�ാ �റിസം പ�തി�െട �വ��ന��

*375.�ീ.സി.െക. ഹരീ��
,, എസ്.രാേജ��
,, ഡി.െക. �രളി
,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വനേമഖലയി� ഇേ�ാ �റിസം പ�തി�െട �വ��ന�� വി�ലീകരി��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് വനം വ��് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വനേമഖലയിെല ഇേ�ാ�റിസം പ�തി�മായി ബ�െ��് , സ��ശക�െട �ര��ായി വനാ�ിത
സ�ഹ�ി� നി�� �വാ�െള ഇേ�ാ �റിസം ൈഗ�കളായി നിേയാഗി��തിന് പരിശീലനം
ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

'ന��് ജാതിയി�ാ വിളംബര' �ിെ� �റാം വാ�ഷികം

*376.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, പി. ഉ�ി
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, വി. േജായി : 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) �ീനാരായണ ��വിെ�  'ന��് ജാതിയി�ാ വിളംബര'  �ിെ� �റാം വാ�ഷികം
എ�െനെയ�ാമാണ് ആേഘാഷി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത� ആ�കെള ആേഘാഷ�ി� പ�ാളികളാ�വാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജാതിയി�ാ വിളംബര�ിെ� ല�േലഖക� അ�ടി�് ��കളി� വിതരണം െച�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� വിവിധ ൈല�റിക� �േഖന ഇതിന് �ചരണം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

ലഹരി വി�� ക�ാംെപയിനിെ� �ാ�് അ�ാസിഡ�
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*377.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, പാറ�� അ��
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ലഹരി വി�� ക�ാംെപയിനിെ� �ാ�് അ�ാസിഡറായി ആെരെയ�ി�ം
നിേയാഗി�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ; എ�ി� ആെരയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ക�ാംെപയിനിെ� ഭാഗമായി അ�കാരി നിയമ�ി�  േഭദഗതി വ��ാ�  നടപടി
സ�ീകരി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ലഹരി വി�� �വ��ന��  ശ�ിെ����തിനായി െടലിേകാം നിയമ�ി�  എൈ�സ്
വ��ിെന േനാ�ിൈഫഡ് ഏജ�സിയായി ഉ�െ���ി ��ത� അധികാരം ന�ാ� പരിപാടി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

മ�ഷ��ം വനജീവിക�ം ത�ി�� സംഘ�ഷം ല�കരി��തിന് ക�� പ�തി

*378.�ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ�ഷ��ം വനജീവിക�ം ത�ി�� സംഘ�ഷം ല�കരി��തിന് എെ��ാം ക��
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ�ഷ��ം വനജീവിക�ം ത�ി�� സംഘ�ഷ�ിന് സാധ�ത�� േമഖലക�  എവിെടെയാെ�
ആെണ�് കെ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;
വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ േമഖലകളി�  സംഘ�ഷം ല�കരി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഏ�െ���ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി െപ���ിക��് ആേരാഗ� �ര��ം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ം ഇ�ഷ�റ��ം ഉറ�ാ��തിന്
പ�തി

*379.�ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ��
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : 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) പാവെ�� പ�ികജാതി െപ���ിക��് ആേരാഗ� �ര��ം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ം ഇ�ഷ�റ��ം
ഉറ�ാ��തിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആദ�ഘ��ി�  എ� �ണേഭാ�ാ�െളയാണ് ഈ പ�തിയി�  കീഴി�  െകാ�വരാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം ധനകാര� �ാപന��മായി േച��ാേണാ പ�തി നട�ാ��ത്;  എ�ി� സ��ാ�
വിഹിതം എ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ?
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ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ ഫിലിം സി�ി

*380.�ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, എം. സ�രാജ്
�ീ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�ാന�് ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടി�� ഫിലിം സി�ി �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� ഇത് എവിെട �ാപി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മലയാള സിനിമാ േമഖല�് ഇത് എ�െന �േയാജനെ��െമ�് വ��മാ�േമാ?

എ.ടി.എസ്.പി ഭവന നി��ാണ പ�തി.

*381.�ീ.പി.വി. അ�വ�
,, സി. െക. ശശീ��
,, െക. ആ�സല�
,, രാ� എ�ഹാം : 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) എ.ടി.എസ്.പി.  ഭവന നി��ാണ പ�തിയി�  അ�മതി ലഭി��ം �ി�  ഓവറായി �ട��
വ���മായ വീ�ക�െട േശഷി�� നി��ാണ �വ��ന��  നട�ി വാസേയാഗ�മാ�വാ�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �പയാണ് വകയി��ിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�െന�� എ� വീ�ക� ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പിേ�ാ� വിഭാഗ�ാ�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം

*382.�ീ.െക. രാജ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ആ�. രാമച��
,, എ�േദാ എ�ഹാം : 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) പിേ�ാ� വിഭാഗ�ാ�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ാ�െട വിദ�ാഭ�ാസ സൗകര����ായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാ� നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് �ാ�ിക് ��ികളി�ം കാ�കളി�ം വി�െ��� �ടിെവ��ിെ� ശരാശരി ഉപേഭാഗം
എ� ശതമാനമാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) �ാ�ിക് േബാ�ി�കളി�ം മ�മായി വിപണനം െച�െ��� �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം
ഉറ�വ���തിന് നിലവി� അവലംബി�വ�� മാ���� ഫല�ദമാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) വി�ന�േവ�ി �ാ�ി�് ��ികളി�ം കാ�കളി�ം നിറ� �ടിെവ�ം േനരി�് �ട് ഏ���
വിധ�ി� �റ� വാഹന�ളി� വിതരണ�ിനായി െകാ�േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഒ� തവണ മാ�ം ഉപേയാഗി�ാ� കഴി�� �ാ�ി�് ��ികളി� നിറ�െ�� �ടിെവ�ം �േടറിയ
അ�രീ��ി�  �തി�വ��ി��തി�� സാധ�ത എ�േ�ാള�െ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�കാരം ശ�മായ �ര�താപം ഏ��� വിധ�ി� �റ� വാഹന�ളി� വിപണന�ിനായി
�ടിെവ�ം െകാ�േപാ��ത് തടയാ� ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജലനിധി ര�ാംഘ� പ�തി

*384.�ീ.െക.െജ. മാ�ി
,, വി. േജായി
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലനിധി ര�ാംഘ� പ�തി�െട �േരാഗതി അവേലാകനം െച�ി�െ��ി�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കാലവ�ഷ�ിെ� ഭീമമായ �റ�െകാ��ാ�� �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി�ാനായി ഈ
പ�തിക�  എ�മാ�ം ഫലവ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;  േവന��ാല��െ�െട ��ിര
ജലവിതരണ�ിന് ഈ പ�തിക� �ാ�മാേണാ;

(സി) ഈ പ�തി �നഃസംഘടി�ി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  അ�വഴി ല��മാ��െതെ��്
അറിയി�േമാ?

പ� ആ�� �ാ�

*385.�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.രാ� എ�ഹാം
,, െക. െക. രാമച�� നായ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ാനദി�െട സംര�ണ�ിനായി ആവി�രി� പ� ആ�� �ാനി� എെ�ാെ� പ�തികളാണ്
വിഭാവനം െച�ിരി��ത്; ഇത് എ� ഘ��ളിലായാണ് നട�ാ�ാ�േ�ശി�ി��ത്;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി ആെക എ� �കയാണ് നീ�ിെവ�ിരി��ത്;  ഇതി�  േക� സം�ാന
സ��ാ�ക�െട വിഹിതം എ� വീതമായി��;

(സി) ലഭ�മായ �ക വിനിേയാഗി�് നട�ാ�ിയ പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�ം ഏത് വ��് �േഖനയാണ്
പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�ം വിശദമാ�ാേമാ; പ�തിക� നട�ാ�ിയേശഷ�ളള �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആദ�ഘ��ി�  അ�വദി� �കയി�  െചലവഴി�െ�ടാെത�ളള ഫ�് ഉേ�ാ;  എ�ി�
െചലവഴി�െ�ടാതി��തി�ളള കാരണം വ��മാ�ാേമാ;
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(ഇ) മഴ�ാല�് ഒഴിെക പ�ാനദിയി� ജല ദൗ�ലഭ�ം അ�ഭവെ��� സാഹചര��ി� ഇൗ നദിയിെല
നീെരാ��് വ��ി�ി��തി�ം നിലനി���തി�ം പ� ആ��  �ാനി�  ഉ�െ���ിയി�ളള
���ിക� നട�ാ�ാ�ം ആവശ�െമ�ി� �തിയ പ�തിക� നട�ാ�ാ�ം ത�ാറാ�േമാ; എ�ി�
ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാമീണ േമഖലയി� തീയ��ക�

*386.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.എം. �േകഷ്
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : 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) ചല�ി� േമഖല പരിേപാഷി�ി��തിനായി ചല�ി� വികസന േകാ��േറഷ�, ചല�ി� അ�ാഡമി
എ�ിവ�െട �വ��ന��  കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ചല�ി� വികസന േകാ��േറഷ�  �േഖന �ാമീണ േമഖലയി�  ��ത�  തീയ��ക�
ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ചല�ി� േമളക�  നട��തിനായി തി�വന��ര�് ഒ� �ിരം േവദി നി��ി��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��� വിദ�ാഭ�ാസാ��ല���

*387.�ീ.എം. സ�രാജ്
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, 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) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��് ലഭി� വ�� വിദ�ാഭ�ാസാ��ല��� എെ�ാെ�െയ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം ഈ ആ��ല��ളി� വ��ിയ വ��നവ് എ�
വീതെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��സ��ാരിെ� കാല�് വിവിധ ആ��ല���  �ടി�ികയായി��ത് എ�െയ�ം അ�
ന�കാ� സ�ീകരി� നടപടിക�ം വ��മാ�േമാ?

ധന��രി �ാപന��െട �വ��നം

*388.�ീ.ബി.സത��
,, പി. ഉ�ി
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, �രളി െപ�െന�ി : 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) പ�ികജാതിയി�െ��വ��് െതാഴി� ലഭ�മാ�ക എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട �വ��ി��  'ധന��രി'
�ാപന��െട �വ��നം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ �ാപന���ായി സ��ാ� ന�കി വ�� സഹായ�� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവ�െട �വ��ന�ി� സ��ാരി�ളള നിയ�ണ�� എെ�ാെ�യാണ്;
(ഡി) ഈ �ാപന��െട �വ��നം കാര��മമായി നട��െവ�് ഉറ�ാ�ാനായി സ��ാരിന്

എെ��ാം കാര��� െച�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�േമാ?

�ീരക�ഷക സഹായ പ�തിക�

*389.�ീ.എസ്.രാേജ��
,, സി. െക. ശശീ��
,, ഡി.െക. �രളി
,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീരക�ഷക��് േവ�ി �ണേമ��� കാലീ�ീ��െട ലഭ�ത ഉറ�ാ��തി�ം തീ���  �ഷി
വ�ാപി�ി��തി�മായി എെ�ാെ� പ�തികളാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ� സം�ാന�ളി�  നി�ം െകാ� വ��വ��െ�െട�� പാലിെ��ം മ�്
�ീേരാ����െട�ം �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ീര സഹകരണ സംഘ�െള ആ�നികവ�കരി��തി�ം വി�ലീകരി��തി�ം പ�തിക�
ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

വനംെകാ�

*390.�ീ.െക.എം.ഷാജി
,, പാറ�� അ��
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനംെകാ� വീ�ം സജീവമാെയ� റിേ�ാ��ക� ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) മറ�രി� വീ�ം ച�ന�ട�് വ�ാപകമായതിെനതിെര എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ച�നേ�ാെടാ�ം, വനം വ��് െവ�ി��ി�ി�� മര�� കട�ാ�ം വനം മാഫിയ �മം നട��
സാഹചര��ി� ഇത് തട��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

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

�േ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)].

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