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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�ി

ഇറ�ിേ�ാഴി ഉ�പാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

*361.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇറ�ിേ�ാഴി വള��ലി�  ക�ഷക�ം ഉപേഭാ�ാ��ം അയ�  സം�ാന�ളിെല

വ�ാപാരിക�െട �ഷണ�ിന് വിേധയരാ��ത് അവസാനി�ി�ാനായി എെ��ി�ം

പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി�  സം�ാനെ� ക�ഷകെര സ�യംപര�ാ�മാ��തിനായി ആവശ��ിന്

ജനിതകേമ��� േകാഴി����ം േകാഴി�ീ��ം ലഭ�മാ��തി�േവ� സൗകര���

ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� േകരള േ��് പൗ��ി െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷെ� �വ��നം വി�ലീകരി�്

ഉ�ാദന�ി�േവ� ഭൗതിക സാഹചര��ളി�  സ�യംപര�ാ�ത േനടാ�  പ�തി

ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�� േക�ീകരി�് �കയില-മയ�മ��് വിപണനം

*362.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, മ�ളാം�ഴി അലി
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,, സി.മ��ി

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  േക�ീകരി�് �കയില-മയ�മ��് ഉ�����െട വിപണനം

വ��ി��തി�ളള കാരണ��  വിശകലനം െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഭാവി തല�റെയ നാശ�ിേല�് നയി�� ��ത വിപ�ിെന േനരിടാ�� സംവിധാന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ�ാപനാധി�തർ,  എൈ�സ്,  േപാലീസ്,  ര�ാക��ാ��, വിദ�ാ��ി

�തിനിധിക�  �ട�ിയവ�െട ഏേകാപിത സംവിധാനം കാര��മമാ�ി ��ത വിപ�്

േനരിടാനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മിനിമം േവതനം സമയബ�ിതമായി ���ി നി�യി�വാ� നടപടി

*363.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, രാ� എ�ഹാം

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിനിമം േവതനം ���ാനായി നി�യി�ി�� കാലാവധി എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ; കാലാവധി

കഴി�ി�ം ��  സ��ാ�  മിനിമം േവതനം ���ി നി�യി�ാതി�� െതാഴി�  േമഖലക�

ഏെത�ാമായി��;  ഇ�രം േമഖലകളി��െ�െട മിനിമം േവതനം സമയബ�ിതമായി ���ി

നി�യി�വാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇനി�ം മിനിമം േവതനം നി�യി�ി�ി�ാ� അസംഘടിത േമഖലകളിെല െതാഴിലാളിക�െട

േവതനം പരി�രി�ാ� നടപടി��ാ�േമാ?

മരവ�കരണം എ� ക��പ�തി

*364.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, എം.ഉ��

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� �മിയി� മര�� വ�പിടി�ി�� മരവ�കരണം എ� ക��പ�തി�് സ��ാ� �പം

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഓേരാ അ�് വ�ഷ�ം അ�റ് �പ ധനസഹായം ന���തിെ�

മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ��ത പ�തി�� ��ൈ�ക�  ന��� കാര��ി�  എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ��ായി സാ�ഹ�േ�മ പരിപാടിക�

*365.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, ബി.സത��

,, െക.െജ. മാ�ി

,, 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���ാ��ായി നട�ിലാ�� സാ�ഹ�േ�മ പരിപാടി�െട വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) �രഹിത �നരധിവാസ പ�തി ല��ം േന��തി� എ�മാ�ം വിജയി�ി��്; ഈ പ�തി�െട

�ാേയാഗികത കണ�ിെല��് പരി�രി�് വി�ലമായ േതാതി� നട�ിലാ�ാ� സാധി�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി പ�ികവ�� ജനസ�ഹ�ം �ഖ�ധാരാ സ�ദായ��ം ത�ി�ളള ബ�ം ��ത�

മാനവികമാ�ി തീ��ാ�  ഉേ�ശി�െകാ�� സാ�ഹ� ഐക�ദാ�ഢ� പ�ാചരണം,

ല���ാ�ി�ത�ം വിധം �ന:സംഘടി�ി�് വ�ാപകമായ േതാതി�  നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) വി�ാ�വാടിക� �ാപി�ാ�ളള പ�തി എ�മാ�ം �ാവ��ികമായി��് എ�റിയി�ാേമാ?

വന-പരി�ിതി സംര�ണ�ിനായി നട�� �വ��ന��

*366.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, െജയിംസ് മാത�

,, ആ�ണി േജാ�

,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനസംര�ണ�ി�ം പരി�ിതി സംര�ണ�ി�മായി വനം വ��് നട�� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പരി�ിതി �ാധാന��� ക���ാ�കെള സംര�ി�ാനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

എെ��ാമാണ്;

(സി) പരി�ിതി സംര�ണ അവേബാധം വള��കെയ� ല��േ�ാെട ഇേ�ാ �റിസം രംഗ�്

വനം വ��് എെ��ി�ം �വ��ന�� നട�ാ�േ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ; വന�ീ സംവിധാനം ശ�ിെ���ാനായി നടപടിെയ��േമാ?
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െതാഴിലാളിക��് അടി�ാന േവതനം

*367.�ീ.െക.�രളീധര�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ െതാഴിലാളിക��ം അടി�ാന േവതനം ഉറ� ന���തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് ൈകെ�ാളളാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി േകവലേവതനാവകാശ നിയമം െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിവരി�േമാ;

(സി) ��ത നിയമം എ��ത� നട�ാ�ാനാണ് ല��മി�ി�ളളെത�് െവളിെ���േമാ?

എൈ�സ് വ��ിെ� ശാ�ീകരണം

*368.�ീ.െക. ബാ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക. ആ�സല�

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ിെ� ശാ�ീകരണ�ിനായി ഈ വ�ഷം നട�ാ�ാ�േ�ശി�� �വ��ന��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അതി��ി െച�്േപാ�ക�െട ആ�നികവ��രണ�ി�ം ഒാഫീ�ക� സ��ം െക�ിട�ിേല�്

മാ��തിനാ�� എൈ�സ് ടവ�ക�െട നി��ാണ�ി�ം ൈകവരി�ി�� �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

േഗാ� ജീവിക, േഗാ� ബ� പ�തിക�െട ല����

*369.�ീ.േകാ�� ��േമാ�

,, െക. �����ി

,, എ. െക. ശശീ��

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

േഗാ� ജീവിക,േഗാ� ബ� എ�ീ പ�തിക� ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്

എ�റിയി�ാേമാ; ഈ പ�തികളി�െട വ�� ��് വ�ഷ�ാലയളവി� എെ�ാെ� ല����

ൈകവരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?
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പ�ാനദി�െട സംര�ണം

*370.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�ാനദി�െട സംര�ണ�ിനായി േദശീയ നദീസംര�ണപ�തിയി� ഉ�െ���ി എ�് �ക

അ�വദി�ി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ�് �ക ഇ�വെര െചലവഴി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ബാ�ി �ക ഉപേയാഗി�് പ�യിെല മാലിന����� അടിയ�രമായി പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

�ഗ�ഭ ജല�ഷണം നിയ�ി�ാ� നടപടി

*371.�ീ.അ�� �കാശ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗ�ഭ ജല�ിെ� അമിതമായ ഉപേയാഗം നിയ�ി��തിന് ൈകെ�ാ� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ഗ�ഭ ജല�ഷണ�� �ല�� എെതാെ�യാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; വിവരി�േമാ;

(സി) �ഗ�ഭ ജല�ഷണം നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

വന േമഖലയിെല മ�്-ജല സംര�ണ ക�� പ�തിക�

*372.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, അനി� അ�ര

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന േമഖലയിെല മ�്-ജല സംര�ണ�ിനായി എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ഇൗ സ��ാ�

നട�ിലാ�ിയത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഹരിത േകരളം പ�തി�മായി സഹകരി�് എെ��ാം സംര�ണ �വ��ന�ളാണ്
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നട�ിയത്; വിവരി�േമാ;

(സി) ആ�െടെയ�ാം പ�ാളി�മാണ് ഇതി�േവ�ി �േയാജനെ���ിയെത�് െവളിെ���ാേമാ?

�ഗ�ഭ ജലസംേപാഷണ�ിനായി പ�തി

*373.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, എസ്.ശർ�

,, െക.ഡി. �േസന�

,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആവ��ി��ാ�� ക�� വര���െട പ�ാ�ല�ി�  �ഗ�ഭ

ജലസംേപാഷണ�ിനായി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം ന��േമാ;  ഇ�ാര��ി�

സി.പി.ഐ.(എം)െ�റ േന�ത��ി� നട� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) തടയണക� നി��ി��തി�ം നീ��ാ�ക�ം കിണ�ക�ം �ള��ം സംര�ി��തി�ം നട��

�വ��ന�� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) വ�േതാതി�  �ഗ�ഭ ജലം ഊ�ക എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട,  നിയ�ിത േമഖലകളി��െ�െട

വ�ാപകമായി �ഴ�കിണ�ക�  നി��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  �ഴ�കിണ�  നിയ�ിത

േമഖലക� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ഉയ���തിന് പ�തിക�

*374.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, വി.പി.സജീ��

,, തി�വ�� രാധാ��� : 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) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാനെ� പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാ��ിക�െട

വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ഉയ���തിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം

െച�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തിയിെല �ണേഭാ�ാ�െള കെ��ിയി�േ�ാ; വിവരി�േമാ?

�ഗസംര�ണ വ��ിെ� �വ��നവി�ലീകരണം

*375.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, െക.�േരഷ് ���്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�, ��, മാംസം എ�ിവ�െട ഉ�ാദന�ി� സ�യം പര�ാ�ത ൈകവരി�ാനായി �ഗസംര�ണ

വ��ിെ� �വ��നം വി�ലീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഫാ�ക�, ഹാ�റിക�, തീ� നി��ാണശാലക�  എ�ിവ�െട വി�ലീകരണ�ിന് നട�ിയ

�വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) ഈ േമഖലകളിെല ക�ഷക��ാ�� േ�മപ�തിക�ം വി�ാന വ�ാപനപരിപാടിക�ം

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

സ��ം ആവശ����ായി മര�� �റി�വാ� അ�മതി

*376.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�റകളായി ആദിവാസിക�  ന�വള��ിയേതാ പരിപാലി� വ��വേയാ ആയ ആ�ിലി,

�ാവ് �ട�ിയ മര��  വ��മായ മാ��നി�േ�ശ��െട അടി�ാന�ി�  സ��ം

ആവശ����ായി �റി�് ഉപേയാഗി�ാ�  അ�വദി�് െകാ�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) േമ��റ��കാരം മര��  �റി�് ഉപേയാഗി��തിന് അ�വാദം ന���ത് ആദിവാസി

വിഭാഗ�ിന് ഇ�രം മര�� ��ത� െവ�പിടി�ി��തിന് േ�ാ�ാഹനേമ�ം എ�തിനാ�

ഇതി�� നടപടി�മ�� ല�കരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�ക� ���ിയാ�� നടപടി

*377.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

,, സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴവാലി,  കാരാ�ഴ,  ഇടമലയാ�  എ�ീ ഇറിേഗഷ�  േ�ാജ�ക�  ���ിയാ��ത്

സംബ�ി�് നട� േയാഗ�ിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത േയാഗ�ി� തീ�മാനി� വിദ� സമിതി�െട ഘടന വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സമിതി�െട �വ��നം സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ��ായി നീ�ി വ�� ഫ�ിെ� വിനിേയാഗം
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*378.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, പി.െക.ബഷീ�

,, െക.എം.ഷാജി : 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�ാ��ായി നീ�ിവ�� ഫ�് ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി�െ���െ��്

ഉറ�വ��ാ� ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� ��ക�ത�ക� എെ��ാം;

(ബി) ആദിവാസിേമഖലയി�  ഫ�് വ�േതാതി�  ��വ�യം െച�െ��� �വണത

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��വ�യം ഏെതാെ� രീതിയിലാണ് എ�തിെ� വിശദവിവരം

േശഖരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ികവ��േ�മ�ിന്  2016-17  വ�ഷ�ി�, ��വ�ഷ�ളിേലതിന് ആ�പാതികമായി

വകയി��ിയ ഫ�് എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െതാഴി� നയം

*379.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, െക. രാജ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� െതാഴി�നയം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത െതാഴി�  നയ�ി�  എ� �പയാണ് �റ� ദിവസേവതനമായി

�ഖ�ാപി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ��മാനകാല സാഹചര������തമായി േസവന�ിെ� സമയ�മം,  ൈദ�ഘ�ം,

േവതനഘടന,  െതാഴി�  �ര�ിതത�ം എ�ിവ �നരാവി�രി�� തര�ി��തായിരി�േമാ

��ത നയം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഗാ�ഹിക െതാഴിലാളിക�െട സംര�ണ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

േതാ�ം െതാഴി� േമഖലയിെല ���� പരിഹരി�ാ� നടപടിക�

*380.�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, എസ്.രാേജ��

,, െക.�േരഷ് ���്

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് േതാ�ം െതാഴി� േമഖലയി� ഉടെല�� ���� പരിഹരി�ാ� ഈ

സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ; ��ി�ിട�� േതാ��ളിെല െതാഴിലാളിക�െട

�� പരിഹാര�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരിെ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയിെല ����  സംബ�ി� ജ�ിസ് ���  നായ�  റിേ�ാ��ിെല നി�േ�ശ��

നട�ിലാ�ാനായി �പീകരി� സമിതി ഈ വിഷയ�ി� ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) േതാ�ം േമഖലയിെല പാ��ിട �����് പരിഹാരം കാ��തിന് �പീകരി�  'ഭവനം

ഫൗേ�ഷ� ഓഫ് േകരള' ഇതിനായി ആവി�രി� പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

�ടിെവളള - ജലേസചന പ�തിക�

*381.�ീ.എസ്.ശർ�

,, വി. േജായി

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��കാല�ളി�  ആ��ണം െച��ം �വ��നം ���ീകരി�ാ�േതാ നില�േതാ ആയ

�ടിെവളള  -  ജലേസചന പ�തികെള�റി�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാലാ��തമായ ആവശ�കത കണ�ിെല��്,  കാലഹരണെ�� ഇ�രം പ�തികെള,

നിലവിെല �ല-വിഭവ സൗകര���  �േയാജനെ���ി �ന:�മീകരി��തിന്

ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) പഴയ�ം �തിയ�മായ ഇ�രം പ�തിക�  ��ിയിണ�ി ��ത�  ഫല�ദമാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികവ���ാ��ാ�� േ�മ�വ��ന��

*382.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.പി.സജീ��

,, 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���ാ��ായി എെ��ാം േ�മ�വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ാ��ായി എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് ആവി�രി�ിരി��െത�്

െവളിെ���േമാ;
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(സി) ഇവയി�  ഏെത�ാം പ�തിക��് �ട�ം �റി�് ആയത് നട�ാ�ിവ�� എ�്

വ��മാ�േമാ?

ആവാസ് പ�തി

*383.�ീ.പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��േവ�ി വിഭാവനം െച� ആവാസ് പ�തി

നട�ിലാ��തി�� ഉ�രവ് എ�ാണ് �റെ��വി�ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ്

വിഭാവനം െച�ി��ത്;

(സി) പ�തി �ാബല��ി�  വ�േവാ എ�ം ഇ�സംബ�ി�� േബാധവ�രണ �വ��ന��

എ�ാണ് ആരംഭി�ത് എ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട എ��ി�� വ��നവ് കണ�ിെല��്

��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മീ�് േ�ാഡ�്സ് ഓഫ് ഇ���െട �വ��നം

*384.�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മീ�് േ�ാഡ�്സ് ഓഫ് ഇ�� ലിമി�ഡ് എ� �ാപന�ിെ� ഉേ�ശ�ല����

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;  സം��മായ ഇറ�ി ഉ���� ജന�ളിെല�ി��തിന്

ഈ �ാപന�ിന് കഴി�ി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) മാംസ ഉ����  വിേദശ രാജ��ളിേല�് കയ�ി അയ��തിന് പ�തി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി,  പ�ികവ�� വിഭാഗ���് സ�യംെതാഴി�  പ�തി�െട ഭാഗമായി ഭ��മാംസ

ഉ���� വി���തി�� ഔ�് െല�് �ട��തിന് സഹായം ന��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ �ാപന�ിന് കീഴി�  ക�കാലി,  േകാഴി,  ആട് എ�ിവ വള���തി��

സംവിധാന�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?
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വിവിധ െതാഴി� േമഖലകളി� മിനിമം േവതനം ���ി നി�യി��

*385.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ െതാഴി�  േമഖലകളി�  മിനിമം േവതനം ���ി നി�യി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� േമഖലകളാണ് ഇതിനായി െതരെ���ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മിനിമം േവതനം ���ി നി�യി�ാ�  ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശ��

ന��േമാ?

േതാ�ം േമഖലയിെല െതാഴി� ����

*386.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ�ം േമഖലയിെല െതാഴി� ���� പഠി�ാ� നിേയാഗി� ജ�ിസ് ��� നായ� ക�ി�ി

റിേ�ാ��ിെ� �സ�മായ നി�േ�ശ�� എെ��ാമാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ിെ� െവളി��ി� നട�ി� വ��ാ� ഉേ�ശി�� കാര��െളെ��ാമാണ്;

(സി) േതാ�ം േമഖലയിെല െതാഴിലാളികളി� സ��മായി �ല��ായി�ം വീടി�ാ�വ�ം സ��മായി

വീേടാ �ലേമാ ഇ�ാ�വ�മായ ആ�ക��േവ�ി എ�് പ�തിയാണ് വിഭാവനം

െച�ി��ത്;

(ഡി) സം�ാനെ� േതാ�ം െതാഴിലാളിക��് െമ�െ�� താമസസൗകര�ം ഉറ�വ��ാ�

നട�സാ��ിക വ�ഷം തെ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ലഹരി വി�� �വ��ന��

*387.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ലഹരി വി�� �വ��ന��െട ഭാഗമായി എൈ�സ് വ��് നട�� േബാധവ��രണ

�വ��ന�� ��ത� വ�ാപകമാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്;

(ബി) േബാധവ��രണ �വ��ന�ളി�  ��ംബ�ീ �ണി�കെള പ�ാളികളാ��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ലഹരി വി�� �വ��ന��െട ഭാഗമായി എെ��ാം പരിപാടികളാണ് നട�ി വ��െത�്

വ��മാ�േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന�� നിയമന��ം സ�കാര�േമഖലയിെല െതാഴിലവസര��ം

*388.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന��

നിയമന�� ത�രിതെ���ാ� സാധി�േവാ; വിശദാംശ�� ന�േമാ;

(ബി) സ�കാര�േമഖലയി�  നിലവി�� െതാഴിലവസര��  ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ലഭ�മാ��തിന്

എെ��ാം കാര��� ഇതിേനാടകം െച�ാ� സാധി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

വനം വ��് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� �തിയ പ�തിക�

*389.�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനം വ��് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� �തിയ പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പരി�ിതി�് േകാ�ം വരാ� രീതിയി� വന�ി��ിെല നദികളി� നി�ം മണ� േശഖരി�്

ഭവന നി��ാണ�ിനായി വിതരണം െച�� കലവറ പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അതീവ പാരി�ിതിക �ാധാന����ം നശി�െകാ�ിരി���മായ ക���ാ�കെള

സംര�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഗസംര�ണ വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�
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*390.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗസംര�ണ വ��് നട�ിലാ�� �ധാന പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��  വിദ�ാ��ിക��് േകാഴി���െള ന��� ��  പൗ��ി ��് പ�തി�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകാ��േറഷ�, �നിസി�ാലി�ി �േദശ�ളി� നട�ാ�� "��കളി� േകാഴിവള��� പ�തി"

�െട വിവര�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) �ഗസംര�ണ വ��് �േഖന ആട്,  താറാവ് എ�ിവെയ വള���തിനായി ന��� പ�തി

നട�ാ��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

16-08-2017

�േ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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