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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�ി

വനാതി��ികളിെല �ഷി�മിക�െട സംര�ണം

*61.േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവിക�  വനാതി��ികളി�  താമസി��വ�െട കാ�ഷിക വിളക��് ഉ�ാ��
നാശന��� തട��തിന് നിലവി� വനംവ��് അവലംബി�വ�� മാ���� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��ത �തിേരാധ സംവിധാന��  കാ�ഷികവിളക�െട സംര�ണ�ിന് ഫല�ദമാേണാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഷി�മിയിേല� വന��ഗ��  �േവശി��ത് തട��തിന് കാലാകാല�ളി�  വനംവ��്
െചലവഴി�� ഫ�് ഫല�ദമായി വിനിേയാഗി��െവ�് ഉറ�വ��ാ�  നിലവി��
സംവിധാനെമ�ാണ്;

(ഡി) ഇ�കാരം മ�ഷ��ം �ഗ��ം ത�ി�� സംഘ�ഷ��  �റ��തിന് േകവലം ഫ�ിെ�
വിനിേയാഗം എ�തി�പരി ഫല�ദമായ �തിേരാധസംവിധാന��  ഏ�െ���ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം

*62.�ീ.ആ�. രാമച��
,, ���ര ര�ാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
,, സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ലഹരി വ���െട �േത�കി�ം മയ�മ��ക�െട ഉപേയാഗം സം�ാന�് വ��ി�വ��ത്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) സം�ാന�് േറവ് പാ��ിക�, െകാൈ�� പാ��ിക� എ�ിവ സംഘടി�ി�് ജന�െള ലഹരി�്
അടിമയാ�ിെ�ാ�ിരി��ത് തട��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

അനധി�ത മദ��ിെ��ം ലഹരി പദാ����െട�ം ലഭ�ത തടയാ൯ നടപടി

*63.�ീ.െക. ബാ�
,, ആ�ണി േജാ�
,, െക.��ിരാമ�
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അനധി�ത മദ��ിെ��ം ലഹരി പദാ����െട�ം ലഭ�ത തടയാ� സ�ീകരി�ി��
മാ���� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) എൈ�സ് വ��ിെ� നവീകരണ�ി�ം ശാ�ീകരണ�ി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) സം�ാനെ� മദ� ഉപേഭാഗം �റ�ാനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�  എെ�ാെ�െയ�്
വ��മാ�േമാ?

ജലദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിന് നടപടി

*64.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ഷ�ിെ� �രിഭാഗ�ം ��മായ ജലദൗ�ലഭ�ം അ�ഭവെ��� സാഹചര�ം
കണ�ിെല��് എെ�ാെ� ക�ത� നടപടിക� ൈകെ�ാളളാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) പര�രാഗത ജലേ�ാത�ക�, നീ��ാ�ക�, അ�വിക� എ�ിവ സംര�ി�് �ഗ�ഭജലവിതാനം
ഉയ���തിന് പ�തി ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മഴെവളളം സംഭരി�് �ന�പേയാഗം നട��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
ൈകെ�ാള��ത്; വിശദമാ�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ിെയ ലാഭകരമായ �ാപനമാ�ാ� നടപടി

*65.�ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ��രം വ��ി�ി�ാെത അ�വ�ഷ�ി��ി�  വാ��  അേതാറി�ിെയ ലാഭകരമായ
�ാപനമാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ക��പ�തികളാണ് ഈ ല��ം ൈകവരി��തിന് ആവി�രി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ല��ം നിറേവ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  ൈകെ�ാ�വാ�േ�ശി���്;
വിശദമാ�േമാ?

പ����് മാ��ാ�നി
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*66.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, അനി� അ�ര
,, േറാജി എം. േജാ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ����് മാ��ാ�നി ബാധി�ി�െ��് കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം പനി ബാധി� പ��െള െകാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  അവ�െട ജഡം ശാ�ീയമായി സം�രി��തി�ം മാ��ാ�നി മ� പ��ളിേല�്
പകരാതിരി�ാ�ം എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

'�േബാധം' പ�തി

*67.�ീ.എം.ഉ��
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മദ�വിപ�് തടയാ�  മദ�വ��ന�ം േബാധവ��രണ�ം എ� നയം സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  മദ��ിെനതിെര േബാധവ��രണ�ിനായി ആവി�രി�  '�േബാധം'  പ�തി �ട��ം
നട�ാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�;

(സി) '�േബാധം' പ�തി�് േപാരാ�ക� ഉ�തായി ക���േ�ാ; എ�ി� അവ എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

പ�ികേഗാ� വ�� ഭവന നി��ാണ പ�തി

*68.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, രാ� എ�ഹാം
,, ഒ. ആ�. േക�
,, 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�ികേഗാ�വ���ാ�െട ഭവന നി��ാണ�ിനായി ഈ വ�ഷം നട�ിലാ�ാ�  ല��മി��
കാര��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��  വ�ഷ�ളി�  വിവിധ പ�തിക�  �കാരം അ�വദി� വീ�കളി�  സ��ാ�  സഹായധനം
ന�കാ��ം പണി�ട�ാ��ം പണി ���ിയാകാ��മായ വീ�ക�െട എ�ം
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇവ ���ീകരി�ാനായി എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) പ�ികേഗാ�വ�� സേ�ത�ളി�  വലിെയാ�ഭാഗം ��ഗമ �ല�ളി�  �ിതി െച��ത് വീ�
നി��ാണ െചലവ് വ��ി�ി��� കണ�ിെല��് അധിക �ക ലഭ�മാ�േമാ?

എൈ�സ് വ��് ശ�ിെ����തിന് നടപടി
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*69.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, െജയിംസ് മാത�
,, െക.��ിരാമ�
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��് ശ�ിെ����തിനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�  എെ��ാം;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി െച�് േപാ�കളി� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� �തന സംവിധാന�� എെ��ാം;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എൈ�സ് വ��ിെ� കാര��മമായ �വ��ന�ിനായി ഒഴി�കിട�� വിവിധ ത�ികകളി�
നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വനപരിപാലനം

*70.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� വന��െട പരിപാലന�ിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം
െച�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� പ�തിക�  �ടരാ�ം ��ത�  ശ�ിെ���വാ�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വന��െട പരിപാലന�ിനായി ആ��ണം െച�ാ�  ഉേ�ശി�� �തിയ പ�തിക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴി� നിയമലംഘനം

*71.�ീ.െക.ഡി. �േസന�
,, സി.���
,, എം. നൗഷാദ്
,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴി�  നിയമലംഘനം തടയാനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വി�മേവളക�  അ�വദി�ാതിരി���ം അധിക േവതനം ന�കാെത അധിക സമയം േജാലി
െച�ി���ം തടയാ� ഫല�ദമായ നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(സി) മിനിമം േവതനം നി�ിത കാലയളവി�  ���ാ�ം നി�യി� േവതനം ലഭ�മാ��െ��്
ഉറ�ാ�ാ�ം െച� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ?

�െനേ�ാ�െട ൈപ�ക പദവി
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*72.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, സി.മ��ി
,, എ�. ഷം��ീ� : 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) �െനേ�ാ�െട ൈപ�ക പദവി�് അ�ഹത േനടിെയ��ാനാ�െമ�് ക��� ചരി�ാവശി���
ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈപ�ക പദവി േനടിെയ����മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ചരി�േശഷി�ക�  സംര�ി�� കാര��ി�  �രാവ� സംര�ണ നിയമ�കാരം എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

െത�വ് നായ ശല�ം ഒഴിവാ�വാ൯ ക�� പ�തി

*73.�ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത�വ് നായ ശല�ം അമ�� െച�വാ�  �ഗസംര�ണ വ��് ക�� പ�തിക�
ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  സംവിധാന�െള മാ�ം ആ�യി�ാെത സ�� സംഘടനക�െട േസവനം േതടാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി െെെകെ�ാ�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

വന�മിയിെല െെകേ��ം

*74.�ീ.സി.മ��ി
,, അ�� ഹമീദ് പി.
,, പി.െക.അ� റ�്
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�മിയിെല െെകേ���� ഒഴി�ി�� കാര��ി� നയം വ��മാ�േമാ;

(ബി) െെകേ���ാരി�  നി�ം ഒഴി�ിെ��� വന�മി വീ�ം െെകേ��� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ�
സ�ീകരി�ി�� ��ക�ത�ക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വന�മി�ം റവന� �മി�ം ത�ി� േവ�തിരി�� അതി��ി�െട കാര��ി� വനം വ��്,  റവന�
വ��് എ�ിവ ത�ി� ത��ം നിലനി���േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ത��ം ഒഴിവാ�ി അതി��ി നി��യി�� ���ി ���ിയാ�ാ� അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ��് ഭവന നി��ാണ പ�തി
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*75.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, െക.�രളീധര�
,, 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:

(എ) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ��് വീട് നി��ി�� പ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� പ�തി�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിന് എ� േകാടി �പ വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ിലാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

ഭവനരഹിതരായ പ�ികജാതി�ാ�

*76.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, എം.എം. മണി
,, പി. ഉ�ി
,, 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) ഭവനരഹിതരായ പ�ികജാതി�ാ��് ഭവന നി��ാണ�ി�ം �ന��ാരണ�ി�ം ഈ വ�ഷം
നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് അ�വദി� വീ�കളി�  പണി ���ിയാകാ��ം പണി
ആരംഭി�ാ��മായ വീ�ക� എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഈ വീ�ക�െട പണി
���ിയാ�ാ� എ� നടപടി��ാ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) വീ� വ�വാനായി �ലം വാ��തിന് ഈ വ�ഷം എ� േപ��് സഹായം ലഭ�മാ�ാ�
ഉേ�ശി��െവ�് അറിയി�േമാ?

വഴിേയാര��വടം

*77.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, െക. ദാസ�
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) യാ��ാ��് അസൗകര�മാകാ� വിധ�ി�  വഴിേയാര��വടം നട��വ�െട െതാഴി�
സംര�ണ�ിനായി ഏെത�ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;  എ�ി� അതിെ�റ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േക� നിയമ�ിെ�റ മാ�കയി�  വഴിേയാര ക�വട ഉപജീവന സംര�ണ നിയ�ണ നിയമം
നി��ി�ാ� നടപടി��ാ�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക േമഖലയിെല�ം പര�രാഗത െതാഴി� േമഖലയിെല�ം �തിസ�ി െകാ�് െത�േവാര
ക�വട�ിേല�് നയി�െ���വ��് നിയമപരമായി ലഭിേ�� പരിര� ഉറ�ാ�ാ�ം േ�മ
പ�തിക�  ആവി�രി�ാ�ം ഉചിതമായ �ല�് ക�വടം നട�ാ�  അ�മതി ന�കാ�ം
നടപടി��ാ�േമാ?
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��ിെവ� നി��ാണപ�തി

*78.�ീ.െക.െജ. മാ�ി
,, ബി.സത��
,, പി.െക. ശശി
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി ��ിെവ� നി��ാണ പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ിെവ��ിെ� വില നിയ�ി��തിന് പ�തി എ�മാ�ം സഹായകരമാ�െമ�ാണ്
�തീ�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി�െട ���ിക� എ�േ��് ���ീകരി�വാ� സാധി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്?

�ടിെവ��ാമം

*79.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, എസ്.ശർ�
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം കാലവ�ഷ�ി�  സാരമായ �റ��ായതിെ� പ�ാ�ല�ി�  ഉ�ാകാനിട��
�ടിെവ��ാമം േനരി��തിന് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� ��ക�ത�  നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വര�� െകാ��ാ�� �രിതം �റ�ാനായി േകരള �റ�  വാ��സൈ� ആ�് സാനിേ�ഷ�
ഏജ�സി�് ഏ� വിധ�ി� ഫലവ�ായി ഇടെപടാ� സാധി�െമ�് അറിയി�േമാ; അതിനായി
സ��ാ� ന�കിയിരി�� നി�േ�ശ�ിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) നീ��ട���െ�െട�� ജലേ�ാത�ക�  സംര�ി��തി�ം പരിേപാഷി�ി��തി���
പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

സാഹിത�-സാം�ാരിക �ാപന�ൾ

*80.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, ��ഷ� കട��ി
,, എം. �േകഷ്
,, െക.�േരഷ് ���് : 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) സാ�ഹ�-സാം�ാരിക രംഗ�് �ണ�ദമായി ഇടെപടാ� കഴി�ം വിധം സം�ാനെ� സാഹിത�-
സാം�ാരിക �ാപന�െള സജീവമാ�ാ� നടപടി��ാ�േമാ;

(ബി) മാനവികത�ം മേതതര നേവാ�ാന �ല����െമതിെര �തിേലാമ ശ�ിക�  നട��
കട�ാ�മണെ� �തിേരാധി�ാ�  ഇ�രം �ാപന���് സാധി�ാെത േപാ��തിെ�
കാരണ�� വിലയി��ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) സാം�ാരിക �ാപന��െട �വ��നം ജനകീയമാ�ി ഇവെയ ശ�ിെ���വാ�
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പ�തി�േ�ാ?

പ�ികജാതി ��ംബ���് വീ�വ�ാ� �ലം

*81.�ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ��
,, അ�� �കാശ്
,, എ.പി. അനി� �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 ��ംബ���് വീ�വ�ാ� �ലം വാ��തിന് പ�തി നട�ിലാ�ി
വ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ി�വഴി എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�െള കെ���െത�െനയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി�ായി ബജ�ി� എ� �ക വകയി��ിയി�െ��് െവളിെ���േമാ?

അസംഘടിതേമഖലയിെല മിനിമം േവതനം

*82.�ീ.സി. ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, െക. രാജ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അസംഘടിതേമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് മിനിമം േവതനം നി�യി�് ഉ�രവിറ�ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� േമഖലകളിെല െതാഴിലാളിക��ാണ് ഇതിെ� �ണം
ലഭി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) അവിദ�ധ വിഭാഗ�ിെല െതാഴിലാളിക��് എ� �പയാണ് മിനിമം േവതനം നി�യി�ി��ത്;
വ��മാ�േമാ;

(സി) മിനിമം േവതന�ിന് �റേമ മെ�െ�ാെ� ആ��ല���  വ�വ� െച�� ഉ�രവാണ്
പരിഗണി��ത്?

പ�ികജാതി െപ���ിക�െട േ�മം

*83.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, 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) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ളിെല െപ���ിക��് ആേരാഗ� �ര� ഉറ�ാ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) 'വാ�ല�നിധി'  എ� േപരി�  പ�ികജാതി െപ���ിക��ായി നട�ാ�ിയ ഇ��റ�സ്
പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?
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�റിസ�ിെ� മറവി� �ഗേവ�

*84.�ീ.പി.െക.അ� റ�്
,, അ�� ഹമീദ് പി.
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസ�ിെ� മറവി� വന�ളി� �ഗേവ� സജീവമാെണ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ാ �റിസ�ിെ� േപരി�  വന�ിേനാട് േച��ളള എേ��കളി�ം മ�ം ഒ��ിയി�ളള
റിേസാ��ക� "ഹ�ിംഗ് �റിസം" എ� േപരിൽ �ഗേവ��് സൗകര�െമാ��� എ� ആേരാപണം
അേന�ഷി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ഗേവ� തട�ക�ം നടപടിെയ��ക�ം െചേ�� ഉേദ�ാഗ�� ഇ�രം റിേസാ��കളിെല നിത�
സ��ശകരാെണ�ം ഇ�രം േവ� ക�ിെ��് നടി�ക�മാണ് എ�ം ഉ� ആേ�പെ��റി�്
അേന�ഷി�േമാ?

പിേ�ാ�വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷെ� ൈമേ�ാെ�ഡി�് പ�തി

*85.�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, െക. ആ�സല�
,, വി. അ�റഹിമാ� : 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) േദശീയ പിേ�ാ� ജാതി വികസന േകാ��േറഷ� ആവി�രി�ി�� ൈമേ�ാെ�ഡി�് പ�തി�െട
നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഈ വ�വ�ക�  പാലി�െകാ�ാേണാ സം�ാന പിേ�ാ�വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷ�
പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയത്;

(സി) ചില സംഘടനാ േനതാ���് ൈമേ�ാഫിനാ�സിെ� േപരി�  ത�ി� നട�ാ�
അവസരെമാ��ിയത് എ�െനയാണ്; ഇ�സംബ�ി�് വിജില�സ് നട�ിയ അേന�ഷണ�ി�
െവളിെ�� കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�  അ�ൗ��് ജനറ�  ��ി�ാണി� വീ�ക�  എെ�ാെ�യായി��െവ�ം അ�
പരിഹരി�വാനായി പിേ�ാ�വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷ�  സ�ീകരി� നടപടിക�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

േ�മനിധി േബാ��ക�െട �വ��നം

*86.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�
,, എ. �ദീ��മാ�
,, ആ�. രാേജഷ്
,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  വ��ിെ� കീഴി�ളള േ�മനിധി േബാ��ക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;
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(ബി) ഇവയി� മി�വ�െട�ം �വ��നം ��സ��ാരിെ� കാല�് തീ��ം നി�ിയമായി��െവ�ം
േ�മനിധി ആ��ല���  ദീ�ഘകാലമായി �ടി�ിക��ായി��െവ��ളള ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വിവിധ േ�മനിധി േബാ��ക��ളള സ��ാ�  വിഹിതം വ�ഷ�ളായി �ടി�ികയായി�ളളത്
ന�കാ� നടപടിയായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

'പഠന�റി' സഹായ പ�തി

*87.�ീ.രാ� എ�ഹാം
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, �രളി െപ�െന�ി
,, 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) പഠന സൗകര��� െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�� വിദ�ാ��ിക��്
'പഠന�റി' സഹായ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) െമ�െ�� പഠനാ�രീ�ം ഒ���തിനായി  'പഠന�റി'യി�  എെ��ാം സൗകര��ളാണ്
ഒ��ാ�േ�ശി��ത്;

(സി) ഇതിനായി �ണേഭാ�ാ�െള കെ���തി�ം പ�തി നട�ാ��തി�ം എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��; വിശദമാ�േമാ?

ലഹരിെ�തിെര�� �വ��ന��

*88.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, എം. വി�െസ�്
,, അ�� �കാശ്
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ലഹരിെ�തിെര ശ�മായ �വ��ന��  നട�ാ�  എെെ�സ് വ��് ക��പ�തിക�
ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ജനകീയ പ�ാളി�ം എ�െന �േയാജനെ���ാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;
(സി) ലഹരി മാഫിയകെള�റി�് വ��ിെന അറിയി�ാ� എെ��ാം ആ�നിക സാേ�തികവിദ�കളാണ്

ലഭ�മാ�ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

'വാ�ല�നിധി' പ�തി

*89.�ീ.�രളി െപ�െന�ി
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
,, �. �തിഭ ഹരി
�ീ.�. 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) പ�ികജാതി െപ���ിക��ായി �ഖ�ാപി�ി�ളള  'വാ�ല�നിധി'  പ�തി�െട വിശദാംശം
അറിയി�േമാ;

(ബി) പ�തിയി� േചരാനായി �ണേഭാ�വിഹിതം ന�േക�തായി�േ�ാ; സ��ാ� എ� �ക നിധി�െട
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ആവശ��ിനായി നിേ�പി�െമ�ം ഇൗ പ�തി നട�ിലാ�� ഏജ�സി ഏതാെണ�ം
അറിയി�േമാ;

(സി) പ�തിയിേല�ളള �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ���� രീതി�ം അതിന് അവലംബി�ാ�
ഉേ�ശി�� മാനദ��ം വ��മാ�േമാ?

പാ���ാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത

*90.�ീ.എസ്.രാേജ��
,, െജയിംസ് മാത�
,, സി. െക. ശശീ��
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ���ാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത േന��തിന് ആവി�രി� പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ീര ക�ഷക��് പാലിന് ന�ായമായ വില�ം മിതമായ വില�് കാലി�ീ��ം ലഭ�മാ�ാ�
നടപടി��ാ�േമാ;

(സി) �ീര വിപണന സംഘ�െള ��ത� കാര��മമാ�ി�ം െചലവ് ���ി�ം ആയതിെ� ആ��ല�ം
ക�ഷക��് ലഭ�മാ�ാ� പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി. ജയല�ി,
തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ��്,
19-09-2016

�േ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)].
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