
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

ഏഴാം സേ�ളനം

2017 ഓഗ�്  24, വ�ാഴം

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--211]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം

വ��മ�ി

: 3878 �ത� 3933 വെര

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി : 3934 �ത� 3973 വെര

ജലവിഭവ വ��മ�ി : 3974 �ത� 4036 വെര

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 4037 �ത� 4088 വെര

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെ� േ�മ�ിനാ�� േകാ��സ് ഫ�്

3878. �ീ.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) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെ� േ�മ�ിനാ�� േകാ��സ് ഫ�്  2016-17  സാ��ിക

വ�ഷ�ി�ം  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�ം ഓേരാ ജി��ം എ� വീതമാണ്

അ�വദി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മല�റം ജി��്അ�വദി� ഫ�് എ�െയ�ം വിനിേയാഗം നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി�

എ�യാെണ��� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകാളനി നവീകരണ�ിനായി ��തായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�  എെ��ാം;  വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

എസ്.സി./എസ്.�ി. ക�ീഷനിെല ഒഴി�ക�

3879. �ീ.എം. നൗഷാദ് : 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) എസ്.സി./എസ്.�ി. ക�ീഷനി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ഓഫീസി�  ഡാ�ാ എ��ി ഓ�േറ��  ത�ിക നിലവി�  ഉേ�ാ;  എ�ി�  ആയത്
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പി.എസ്.സി. നിയമനമാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എസ്.സി./എസ്.�ി. ക�ീഷ� െചയ�മാെ� സി.എ -െയ എംേ�ാ�െമ�്എ�്േച�് �ഖാ�ിരം

ആേണാ നിയമി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള സം�ാന ലീഗ� സ��ീസസ് അേതാറി�ി

3880. �ീ.�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:

(എ) േകരള സം�ാന ലീഗ� സ��ീസസ് അേതാറി�ി�െട ആഭി�ഖ��ി� സം�ാന�് നിയമ

േസവന േക���  �വ��ി��േ�ാ;  എ�ി�  എവിെടെയ�ാമാണ് ��ത േക���

�വ��ി��ത്; ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ആ�െ��ാമാണ് ഇതിെ� േസവനം ലഭി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ��ത� �ല�ളിേല�് നിയമ േസവന േക��� വ�ാപി�ി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

�ീ-െമ�ിക്/ േപാ�്-െമ�ിക് േഹാ��ക�െട വികസനം

3881. �ീ.േകാ�� ��േ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 വിദ�ാ��ിക��ാ�ളള �ീ-െമ�ിക്/േപാ�്-െമ�ിക് േഹാ��  വാ�ഡെ� േജാലി

ആ�യി�  ഏഴ് ദിവസം എ� നി�യി�ിരി��ത് �റ�് അവ�െട േജാലി ഭാരം

ല�കരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ീ െമ�ിക് േഹാ��കളി�  ആയമാ�െട േസവനം ഉറ�വ���തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ാ ദിവസ�ം �രിഭാഗം സമയ�ം ��ിക� ഉ�ാ�� േഹാ��കളി� പി �ി എസ് ത�ിക

ഉയ��ി എഫ് �ി എം ആ�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) അവധി ദിവസ�ളി�  പക�  സമയ�് േഹാ��കളി�  വാ�്മാ�മാ�െട േസവനം

ഉറ�വ��േമാ;

(ഇ) പ�ിക ജാതി  /വ�� വിഭാഗ�ാ��� വികസന �വ��ന��, േകാ�ക�, െതാഴി�

സാധ�തക�, ഒഴി�ക�  എ�ിവ സംബ�ി� വിവര��  ബ�െ�� ��ികളി�  എ�ി�ാ�

സാധി�� വിധ�ി�� മാഗസി�ക�, അറിയി�ക� എ�ിവ ��ത േഹാ��കളി� ന�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ീ. ബിേനഷ് ബാലന് േ�ാള�ഷി�് ന���തി� ഉ�ായ കാലതാമസം
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3882. �ീ.എം.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) വിേദശ�് ഉപരിപഠന�ിനായി േക� സ��ാ� ന�കിയ േ�ാള�ഷി�് �ീ. ബിേനഷ് ബാലന്

ന���തി� എെ��ാം നിയമതട��ളാണ് ഉ�ായി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയലി�  േ�ാള�ഷി�് അ�വദി� ന���തിന് കാലതാമസം വ��ിയ

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;  ��ത ഫയലിെല േനാ�്

ഫയലിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വിദ�ാ��ി�് ഉപരിപഠന�ി�ളള സൗകര�ം ഒ���തി� വ��മ�ി ഇടെപടാ� ഉ�ായ

സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഭാ�� നഗ� േകാളനി നവീകരണം

3883. �ീ.െ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) െന�ാ�ി�കര മ�ല�ി�  അംേബ�ക�  �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ അതിയ��

പ�ായ�ിെല ഭാ�� നഗ� േകാളനി നവീകരണ�ിെ� ഡി.പി.ആ�. തി�വന��രം നി��ിതി

േക�ം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാളനി�െട ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ാ�  ൈവകിയാ�  മേ�െത�ി�ം ഏജ�സിെയ

ഏ��ി�ാ� കഴി�േമാ;

(സി) ഡി.പി.ആ�. ലഭി�ാ� ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� കാലതാമസം ഉ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� �ടിേയറിപാ�� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െപ�വ��് ആ��ല�ം

3884. �ീ.ആ�ണി േ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) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�, പതി�ാ�ക��് ��പ് തമി�ാ�ി� നി�ം �ടിേയറി താമസി��

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െപ� നിരവധി ആ�ക��് അ�� കാലം വെര പ�ികജാതി

ആ��ല��ിന് ലഭി�ി�� സ��ിഫി��് ഇേ�ാ� ലഭി��ിെ�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) 1950 � ��പ് �ടിേയറി പാ��വ�� മാ�േമ ജാതി സ��ിഫി��് ന�ാ� എ� നിലപാടിെ�

ഭാഗമായി  50/  60  വ�ഷ�ളായി,  ഇവിെട ജനി�് പഠി�് വള��വ��് ഇൗ ആ��ല�ം

ലഭി�ാ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാരം െകാ�ം ജീവിതം െകാ�ം മലയാളികളായി മാറിയ ��ത തമിഴ് വംശജരായ

ആ�ക��് പ�ികജാതി ആ��ല��ി�ളള സ��ിഫി��് ലഭി��തി� േവ� നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി വികസന വ��് മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

3885. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി 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 വികസന വ��് മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ഏെതാെ�

േരാഗ���ാണ് ധനസഹായം അ�വദി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തീപിടി�ം,  ��തിേ�ാഭം എ�ിവ �ലം വ�വകക��് നാശന���ാ�� േക�കളി�

ധനസഹായ�ിനായി അേപ�േയാെടാ�ം എെ�ാെ� േരഖക�  ഹാജരാ�ണെമ�്

അറിയി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േകാ��സ് ഫ�് ���ിക�

3886. �ീ.െക.��ിരാമ� : 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) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം പ�ിക ജാതി വ��ിെ� േകാ��സ് ഫ�ി� നി�ം കാസ�േഗാഡ്

ജി�യിെല ഏെതാെ� ���ികൾ�ാണ് �ക അ�വദി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഈ ���ി ക�െട നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� േകാ��സ് ഫ�് ഇന�ി� �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

പ�ികജാതി േകാളനിക�െട വികസന �വ��ന���് േകാ��സ് ഫ�ി� നി�ം �ക

3887. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : 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 വികസന വ��ി�  നി�ം വിവിധ േകാളനിക�െട വികസന �വ��ന���്

അ�മതി ന�കി വിവിധ വ��ക�  വഴി നട�ാ�ിയി�� �വ��ന��െട �ക േകാ��സ്

ഫ�ി� നി�ം അ�വദി� ന���തിന് വലിയ കാലതാമസം വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ���  ജി�യി�  പ�ികജാതി വികസന �വ��ന���� േകാ��സ് ഫ�് അ�വദി�

ന���തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

4 of 71



പ�ികജാതി േകാളനിക�െട വികസനം

3888. �ീ.���ര ര�ാകര� : 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:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം പ�ികജാതി േകാളനിക�െട വികസനം

ല��മാ�ി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇതിനായി

എ� �ക വകയി��ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി േകാളനികളിെല ��ംബ�െള േസാഷ�� മാ�ി� ഉ�െ����തിന് നടപടി

3889. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : 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�ി�െ��വ�  താമസി�� േകാളനികളി�  നി��ാണം ���ീകരി�ാ�

വീ�കളി�ം ഷീ�ക� െകാ�� വീ�കളി�ം താമസി�� ��ംബ�� െക�ിട ന�റി�ാ�തിെ�

േപരി�, േകാളനികളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന �വ��ന���ാവശ�മായ േസാഷ��

മാ�ി� നി�ം ഒഴിവാ�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം വിഭാഗ�െള �ടി േസാഷ��  മാ�ി�  ഉ�െ����തിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

വ��ിെല ബ�െ�� ഓഫീസ�മാ��ം െ�ാേമാ��മാ��ം നി�േ�ശം ന��േമാ?

അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തി

3890. �ീ.സി. ദിവാകര� : 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) െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  അംേബ�ക�  സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയ േകാളനിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാളനിക�െട നി��ാണ�വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ; ഏത്

ഏജ�സിയാണ് നി��ാണ �വ��നം നട��െത�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി സേ�ത��െട സമ�വികസന�ി�� ക�� പ�തിക�

3891. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.�രളീധര�
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,, വി.പി.സജീ�� : 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 സേ�ത��െട സമ�വികസന�ിന് എെ��ാം ക��

പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് ഈ പ�തി �കാരം ഇവ��് ലഭി��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് എ� സേ�ത�െള�ടി ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��്;

വിശദാംശ�� എെ��ാം ;

(ഡി) പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ സേ�ത�ളി�  എെ��ാം സൗകര��ളാണ് നട�ിലാ�ിയത്;

വിവരി�േമാ?

പ�ികജാതി െപ���ികൾ�� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

3892. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.എസ്.ശിവ�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 െപ���ിക�െട സമ� വികസന�ി�ത�� ഇ�ഷ�റ�സ്

പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാെമ�് വിവരി�േമാ;

(സി) പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�െള കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ി�� ധനം എ�െന കെ��ാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�്

െവളിെ���േമാ;

(ഇ) പ�തി നട�ി�ിന് എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദമാ�േമാ ?

പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ�െട ചികി��ായി ധനസഹായ��

3893. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : 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 ചികി��ായി ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം ന��� ധനസഹായം,

ആയതിന് ആവശ�മായ േരഖക�, അേപ�ിേ�� രീതി,  മ�് മാനദ���  എെ��ി�ം

ഉെ��ി� അവ എ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;
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(ബി) ഇത് സംബ�ി� �േത�ക അേപ�ാേഫാേമാ മേ�ാ ഉെ��ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ

?

പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക��� േ�ാള�ഷി�് പ�തിക�

3894. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : 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) പാരല�  േകാേള�കളി�  പഠി�വ�� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��് ഫീസ്

അട��തിന് സ��ാ�  ധനസഹായം ന���േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയതിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� േച�� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��്

ന�കി വ�� ധനസഹായ പ�തിക� എെ��ാം ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക��് അ�ഹത�ളള േ�ാള�ഷി�് പ�തിക�  എെ��ാം;

വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��ന��

3895. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ��ഷ� കട��ി

,, എസ്.രാേജ��

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : 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�� വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��ന��  സ��ാ�

അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളി�െ��വ�  െച��ം വ��മായ വ�വസായ സംരംഭ��

ആരംഭി�ക എ� ല��േ�ാെട സ��ാ�  വിഭാവനം െച�� പ�തിക�  ഫല�ദമായി

നട�ിലാ��തി� േകാ��േറഷെ� �വ��ന�� ��ികരമാേണാ എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) വ�വസായ സംരംഭ��  �ട��തിനായി �മി ന���തി�ം,  നിലവി�ളള വ�വസായ��

പരിര�ി��തി�ം നവീകരി��തി�ം േകാ��േറഷ� എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം

െച� നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളിെല ആ�ഹത�ാ �വണത

3896. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം
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മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളി� ആ�ഹത�ാ �വണത വ��ി��താ�� റിേ�ാ��ക�

സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� നിജ�ിതി അേന�ഷി�റി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

െവളിെ���ാേമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെല ��ിക��് പരിശീലനം

3897. �ീ.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) സം�ാനെ� പ�ികജാതി, പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെല ��ിക��് �സ് �വി� േശഷം വിവിധ

െ�ാഫഷണ� േകാ�ക�െട എ���സ് പരീ�ാ പരിശീലന�ി�ം, സിവി� സ��ീസ് പരീ�ാ

പരിശീലന�ി�ം,  പി.എസ്.സി,  �.പി.എസ്.സി.  വഴി േജാലി�േവ�ി�� മ�സര

പരീ�ക�െട പരിശീലന�ി�ം,  പെ����തിനായി എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്

ഏർെ���ിയി��െത�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�െന�� പരിശീലന പരിപാടികളി� പെ���� ��ിക��ായി താമസസൗകര���െ�െട

എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാ��ിക��് െമ�െ�� പഠന സൗകര�ം

3898. �ീ.പി.െക. ശശി : 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�� വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാ��ിക��് െമ�െ�� പഠന സൗകര�ം

ഉറ�വ��ാനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ��് ന�കിവ�� വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��� എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േമഖലകളിെല �ീെമ�ിക്,  േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കളി��ായി�� �രവ�

ഉ�െ�െട�� പരാതിക� എെ��ാം എ�ം ഇത് ഒഴിവാ��തി�ം വിദ�ാ��ിക��് �ര�

ഉറ�് വ��ാ�ം എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�ം വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിഭാഗ���് ആ��ല���

3899. �ീ.പി.െക. ശശി : 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) �� സ��ാ� കാലയളവി� പ�ികജാതി/  പ�ികവ�� വിഭാഗ���് എെ��ാം സഹായ��ം

ആ��ല���ം ന�കിയി��; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിെല സ��ാ�  ഇവയി�  ഏെത�ാം സഹായ��ം ആ��ല���ം വ��ി�ി� ന�കി;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളിൽ സ��മായ വീേടാ,  വീ�വ�ാ�  �ലേമാ ഇ�ാ�വ�

എ�െയ� െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) അവ��് വീ�വ�വാ�ം �ലമി�ാ�വ��് �ല��െ�െട വീട് ന�കാ�ം ഈ സ��ാ�

എ� നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�ം വ��മാ�േമാ?

പ�ികവ�� വികസന വ��ിെ� കീഴി� �വ��ി�� േഹാ��കളിെല വാ�്മാ�ാ�െട ഡ��ി സമയം

3900. �ീ.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�� വികസന വ��ിെ� കീഴി�  �വ��ി�� േഹാ��ക�െട എ�ം എ�;  ഈ

േഹാ��കളിെല ആെക വാ�്മാ�ാ�െട ത�ിക എ�; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ േഹാ��കളി� �വ��ി�� വാ�്മാ�ാ�െട ഒ� ദിവസെ� ഡ��ി സമയ�ം ഒരാ�െ�

പരമാവധി ഡ��ി സമയ�ം എ�യാെണ�് നിജെ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� അത് എ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�െന േഹാ��കളി� �വ��ി�� വാ�്മാ�ാ� �തിദിനം 18 മണി�� �ത� 24 മണി��

വെര ഡ��ി െചേ�� സാഹചര�ം നിലനി��� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇതിേ�� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് ബ�.േകരള അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണ� 2014 മാ��് 22- ന് �റെ��വി�

ഉ�രവ് സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ബ�.േകരള അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണ�

സ��ാരിന് ന�കിയ നി�േ�ശം എ�ാെണ�ം ഈ നി�േ�ശം നട�ിലാ��തിന്

അ�വദി�ി�� സമയപരിധി എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇതിേ�� സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  നടപടി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

ഇെ��ി� നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ബ�.േകരള അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണ�  അ�വദി�ി�� സമയപരിധി പാലി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� സമയപരിധി പാലി�ാതി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

പ�ികവ�� െപ���ികൾ�� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

3901. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, അനി� അ�ര

,, േറാജി എം. േജാ�
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,, ഷാഫി പറ�ി� : 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�ികവ�� െപ���ിക�െട സമ� വികസന�ി�ത�� ഇ�ഷ�റ�സ്

പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല���� എെ��ാം; വിവരി�േമാ;

(സി) പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�െള കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ി�� ധനം എ�െന കെ��ാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത� െവളിെ���േമാ;

(ഇ) പ�തി നട�ി�ിന് എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

ചികി�ാധനസഹായം വിതരണം െച�ാ� ഉ�ാ�� കാലതാമസം

3902. �ീ.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) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിന് ചികി�ാധനസഹായം അ�വദി�് ഉ�രവിറ�ിയി�ം ജി�ാ

ഓഫീ�കളി�  നി�ം പണം വിതരണം െച�ാ�  ആ�മാസ�ിലധികം സമയെമ���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�യധികം കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് എ�െകാ�ാണ്;

(സി) അ�വദി� ചികി�ാ സഹായം സമയബ�ിതമായി വിതരണം െച��തിന് േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

അനാഥാലയ�ളി� വള�� ��ിക�െട സാ�ഹ� പിേ�ാ�ാവ�

3903. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : 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� അനാഥാലയ�ളി�  ജാതി�ം മത�ം അറിയാെത വള�� ��ികെള

ജാതി�െട�ം മത�ിെ��ം മ�് പിേ�ാ�ാവ��െട�ം അടി�ാന�ി�  ലഭിേ��തായ

ഏെത�ി�ം ആ��ല����് പരിഗണി�ാതിരി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ര�ി�  ആ��ല�ം നിേഷധി�െ��� സാഹചര�ം പഠി��തിേനാ

പരിേശാധി��തിേനാ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) അനാഥാലയ�ളി�  വള�� ��ിക�െട സാ�ഹ� പിേ�ാ�ാവ� പരിഗണി�് ഈ വിഷയം

പരിേശാധി��തിന് േകരള സം�ാന പിേ�ാ� വിഭാഗ ക�ീഷേനാട് സ��ാ�

ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഈ വിഷയ�ി� എെ��ി�ം തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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�രഹിതരായി�ളള പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ���് �മി

3904. �ീ.���ര ര�ാകര� : 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��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �രഹിതരായി�ളള പ�ികജാതി-പ�ികവ��

വിഭാഗ���് �മി ന��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �മി ലഭി��തിന് എ� അേപ�ക� നിലവി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2016 െമയ്1 �ത� 2017 �ൈല 31 വെര ഈ വിഭാഗ�ിെല എ� േപ��് �മി ന�ിെയ�

കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�േമാ��മാ�െട ഓണേററിയം വ��ി�ി� ന�കാ� നടപടി

3905. �ീ.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) സം�ാനെ� പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട േ�മെ� ��നി��ി ഇവ��ിടയി�

�വർ�ി��തിനായി �േമാ��മാെര നിയമി�ത് എ��തലാണ്;  ഇവ��് ന�കിയി��

�മതലക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവരി�  ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം ന��� �തിമാസ ഓണേററിയം എ� എ�് ഇനം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;  ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം ഓണേററിയം ഏ��െമാ�വി�  വ��ി�ി� നൽകിയത്

എ�ാെണ�ം എ� വീതം �കയാണ് വർധി�ി� ന�കിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േജാലിഭാരം താരതേമ�ന ��ത�� പ�ികജാതി �േമാ��മാ��് ന��� ഓണേററിയം മാ�ം

വ��ി�ി� ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ��് പ�ികവ�� �േമാ��മാ��് ന��� ഓണേററിയം വ��ി�ി� ന�കിയ തീയതി �ത�

��കാല �ാബല�േ�ാെട ഓണേററിയം വ��ി�ി� ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജനനി ജ�ര� പ�തി

3906. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, ഡി.െക. �രളി

,, ഒ. ആ�. േക� : 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�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� ഗ�ഭിണിക��ം അ�മാ��ം േപാഷകാഹാരം ന���തിന്

'ജനനി ജ�ര� പ�തി' നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ���ത പ�തി�ായി നട� സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക അ�വദി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ��� കാല�് ഈ വിഭാഗ�ാ�െട പ�ിണി ഇ�ാതാ��തിനായി ഭ�� സഹായ പ�തി

ആവി��രി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പ�തി �കാരം ഏെത�ാം ഭ��ധാന��ളാണ് ഇവ��് വിതരണം െച��െത�ം അതിനായി

എ� �പ അ�വദി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ���ത വിഭാഗ�ാ��ായി �� വ�ഷം നട�ാ�ിയ േപാെല ഓണ�ി�ം ഓണേ�ാടി�ം വിതരണം

െച��തി�� പ�തി ഈ വ�ഷ�ം നട�ാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ആദിവാസി േകാളനി�െട നവീകരണം

3907. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : 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) മ�ട മ�ല�ിെല ഏക ആദിവാസി േകാളനി�െട നവീകരണം സംബ�ി�് ന�കിയ

നിേവദന�ിേ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാളനി�െട അടി�ാന/പ�ാ�ല സൗകര�ം വികസി�ി��തിനായി ബ�െ��

വ��് �േത�ക പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ?

ആദിവാസി േമഖലയി� ആവി�രി�ി�� പ�തികളി� വീ�ക� വ��ിയ ഉേദ�ാഗ��

3908. �ീ.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) സം�ാനെ� ആദിവാസി േമഖലയി�  അവ�െട ഉ�മന���ായി ആവി�രി�ി�� പല

പ�തിക�ം നട�ിലാ��തി�  ��കാല�ളി�  ഉേദ�ാഗ��  വളെരേയെറ അലംഭാവ�ം

കാലതാമസ�ം വ��ിയി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം വീ�ക�  വ��ിയവ�െ�തിെര എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) എസ്.�ി.  െ�ാേമാ��മാ�  ഉ�െ�െട ആദിവാസി േമഖലയി�  �വർ�ി�� ഉേദ�ാഗ��െട

�മതലക� സംബ�ി�് േമാണി�� െച��തി�ം കാര��മത വ��ി�ി��തി�ം ആവശ�മായ

ഇടെപട� നട�േമാ?

ആദിവാസി േകാളനികളിെല അരി വിതരണം
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3909. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : 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�് ഇടമല�ടി ഉ�െ�െട�� ആദിവാസി േകാളനികളി� സൗജന�മായി വിതരണം

െചേ�� അരി യഥാസമയം വിതരണം െച�ാെത െക�ി�ിട�� കാര�ം പ�ികവ�� വികസന

വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതി�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം േകാളനികളി�  ഭ��ധാന�വിതരണം നട��തിന്ഏത�ി�ം െസാൈസ�ികെള

�മതലെ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇവ��് യഥാസമയം ഫ�് വിതരണം െച�ാ�താണ്

ഇ�രം �ിതിവിേശഷ�ിന് ഇടയാ�ിയെത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േറഷ�  വിതരണ��െ�െട പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ��് ലഭിേ�� ആ��ല���

യഥാസമയം ലഭി��േ�ാെയ�് ഉറ�വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട നി��ാണ�വ��നം

3910. �ീ.ആ�ണി േ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) ആ�.െഎ.ഡി.എഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�ളള േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല പ�ികവ��

േകാളനികളിേല�� േറാ�കളായ എള��ാേ�രി�ടി-ഞ��ളം, മണിക�ചാ�-െവളളാരം ��്

എ�ിവ�െട നി��ാണ �വ��നം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇള��ാേ�രി-ഞ��ളം േറാഡിന് വനാവകാശ നിയമ �കാരം അ�മതി ലഭ�മായി�ം നി��ാണ

�വ��ന�� തട�െ�� കിട��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ം പരിഹരി�് േറാഡ് നി��ാണം േവഗ�ി� ആ��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�രഹിത�ം ഭവനരഹിത�മായ പ�ികവ�� ��ംബ��

3911. �ീ.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�� വികസന വ��ിെ� േരഖക�  �കാരം സം�ാനെ� �രഹിത/  ഭവനരഹിത/

�രഹിത�ം ഭവനരഹിത�മായ പ�ികവ�� ��ംബ��െട എ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാളി�വെര പ�ികവ�� വികസന വ��ി� നി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� നി�ം

വിവിധ പ�തികളിലായി ഭവന നി��ാണ�ിന് �ക അ�വദി�ി�ം പണി ���ിയാ�ാ�

വീ�ക�െട എ�ം എ�യാെണ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈലഫ് മിഷ�  സ�േ� �കാരം സം�ാന�് �രഹിതരായ പ�ികവ�� ��ംബ��,
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ഭവനരഹിതരായ പ�ികവ�� ��ംബ��, �രഹിത�ം ഭവനരഹിത�മായ പ�ികവ�� ��ംബ��

എ�ിവ�െട എ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈലഫ് മിഷ� സ�േ� �കാരം പ�ികവ�� ��ംബ��െട ���ിയാകാ� വീ�ക�െട എ�ം

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) പ�ികവ�� വികസന വ��ിെ� കണ�ക�ം ൈലഫ് മിഷ�  സ�േ�യി�െട കെ��ിയ

കണ�ക�ം ത�ി�ളള അ�രം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടി

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ൈലഫ് മിഷ�  സ�േ�യി�  അ�ഹരായ പ�ികവ�� ��ംബ��  ഉ�െ��ി�ി�ാെയ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം?

അംേബ�ക� �ാമപ�തി

3912. �ീ.െക.��ിരാമ� : 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) ഉ�മ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെതാെ� േകാളനികെളയാണ് അംേബ�ക�  �ാമപ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ?

പ�ികജാതി- പ�ികവ�� േ�മ വ��ക� �േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക�

3913. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : 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��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�ികവ��,  പ�ികജാതി േ�മ വ��ക�  �േഖന

നട�ിലാ��തിനായി തിരെ���ി�� പ�തിക�െട �ക��െ�െട�� വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇതി� ഏെതാെ� പ�തിക� ഇതിേനാടകം തെ� ���ീകരി�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ ?

േഗാ�ബ� പ�തി

3914. �ീ.സി. ദിവാകര� : 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:
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പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�മന�ിനാ�� േഗാ�ബ� പ�തിയിേല�് െമ��മാെര

തിരെ����തി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ആദിവാസിക�െട ഉപജീവനമാ���� വികസി�ി��തിന് പ�തി

3915. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.ഉൈബ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പാറ�� അ�� : 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) ആദിവാസിക�െട ഉപജീവനമാ����  വികസി�ി��തിെ� ഭാഗമായി വനേമഖലകളി�

ഔഷധസസ��ഷി വ�ാപി�ി��തി�� പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിന�േയാജ�മായ േമഖലക� കെ��ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട ഉ����െട വിപണന�ിനായി ആ��േ�ദ ഔഷധേമഖല�മായി ബ�െ��ി�േ�ാ;

വിശദവിവരം ന�ാേമാ?

പ�ികവ�� വികസന വ��ിെല െെ�ബ� എ�്��ഷ� ഓഫീസ� ത�ിക

3916. �ീ.��ഷ� കട��ി : 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�� വികസന വ��ി�  െെ�ബ�  എ�്��ഷ�  ഓഫീസ�  സമാന ത�ികകളിേല�്

2006-  ന് േശഷം േനരി�ളള നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി.  വി�ാപനം ഇറ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�ാണ് തട�െമ�റിയി�േമാ;

(ബി) 2006  -ന് േശഷം നാളി�വെര ഇൗ ത�ികയിേല�് േനരി�ം �ാന�യ��ി�െട�ം എ�

േപർ�ാണ് നിയമനം ന�കിയെത�് െവേ�െറ അറിയി�േമാ;

(സി) ഇൗ ത�ികയിേല�് സ��ാ� നി�യി�ി�ളള േയാഗ�ത എ�ാണ്?

പ�ികവ�� േഗാ� വിഭാഗ�ി� താെഴ��ിൽെപ�വ�െട ഉ�മനം

3917. �ീ.പി.െക. ശശി : 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�� േഗാ� വിഭാഗ�ി� സാ�ദായികമാ�ം സാ��ികമാ�ം വിദ�ാഭ�ാസപരമാ�ം ഏ��ം

താെഴ��ിെല വിഭാഗ�ാ�  ആെര�ാെമ�ം അവ�െട ഉ�മന�ി� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി� വ��െവ�ം വ��മാ�േമാ;
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(ബി) പ�ികജാതി/പ�ികവ��/ആദിവാസി/പിേ�ാ� വിഭാഗ�ളിെല വിദ�ാ��ിക��്

നിയമപഠനേമഖല��െ�െട�� വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം സിവി�  സ��ീസ്,  സ��ാ�  സ��ീസ്,

ബാ�ിംഗ്,  േക�സ��ീ�ക�  �ട�ിയവയി�  ഉേദ�ാഗല�ി�മായി എെ��ാം

�വ��ന���് ഈ സ��ാ� സഹായം െച�വ��; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�വഴി �� സ��ാരിെ� കാലയളവി�ം ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�ം എ� േപ��് വീതം

(വിഭാഗം തിരി�്) ഉ�ത പഠനം, ഉേദ�ാഗം എ�ിവ ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ഒ.ഇ.സി. വിഭാഗ�ിന് ന�കിവ�� ആ��ല���

3918. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : 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) ഒ.ഇ.സി. വിഭാഗ�ിന് ന�കിവ�� ആ��ല���െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ിന് വിദ�ാഭ�ാസാ��ല��ി�� നിലവിെല വാ�ഷിക വ�മാന പരിധി 6 ല�ം

�പയി�  നി�ം ഉയ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�്;

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) എസ്.സി.  വിഭാഗ���് ന��� എ�ാ വിദ�ാഭ�ാസാ��ല���ം ഒ.ഇ.സി.  വിഭാഗ���ം

നിലവി� ന�കിവ��േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ ?

�� സ��ാ� �റെ��വി� ഉ�ര�ക�െട പരിേശാധന

3919. �ീ.പി.െക. ശശി : 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) 1.1.2016  �ത�  30.4.2016  വെര�� കാലയളവി�  ��സ��ാരിെ� മ�ിസഭാേയാഗ

തീ�മാന�����തമായി വിവിധ വ��കളി�  നി�ം �റെ��വി� ഉ�ര�ക�െട

നിയമസാ�ത സംബ�ി� പരിേശാധനക��ായി നിേയാഗി�െ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

നിയമ�ം വ��മ�ി െചയ�മാനായ ക�ീഷെ� പരിേശാധന ഇേ�ാ�  ഏ�ഘ��ിലാണ്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി�  �മി പതി� ന�കാ�  �പരിധിനിയമ�ി�  ഇള�ക�, വയ�നിക��  അ�മതി,

മി��മി ഏെ���ാതിരി�ാ�  നടപടി,  പാ��ടി�ിക ഇള� ന�ക�, വിവിധ നി�തി �ടി�ിക

റ�ാ��ം ഇള�ന�ക�ം േ� അ�വദി��ം എ�ിവ സംബ�ി�് �� സ��ാ� ഇ�ാലയളവി�

�റെ��വി� ഉ�ര�കളി�  അപാകതക�ം നിയമ വിേധയമ�ാ��ം അഴിമതിക�ം

കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  കെ��ിയ ഉ�ര�ക�  റ�ാ�ാ�ം ���ാ�െ�തിെര നടപടിക�

സ�ീകരി�ാ�മായി നിയമവ��് എ�നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�് വ��മാ�േമാ?
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കീഴ് േകാടതികളിെല നിയമന�ിന് �ഡീഷ�� പരീ�

3920. �ീ.െക. �����ി

,, എ. െക. ശശീ��

,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �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) കീഴ് േകാടതികളിെല �ഡീഷ�ൽ ഓഫീസർമാ�െട നിയമന�ിന് അഖിേല��ാതല�ി�  നീ�്

മാ�കയി� �ഡീഷ�� പരീ� നട�ണെമ� േക� സ��ാ� നിലപാട് ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

ഈ വിഷയ�ി� സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് സ��ാരിന് എെ��ി�ം നിയേമാപേദശം ലഭി�ി�േ�ാ; ഈ വിഷയ�ി�

േകരള ൈഹേ�ാടതി എെ�ാെ� കാര��ളിലാണ് േക�േ�ാട് വിശദീകരണം േതടിയി��ത്

എ�റിയാേമാ; വ��മാ�േമാ?

േഫാക് േലാ� സ��കലാശാല

3921. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : 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) േഫാക് േലാ� രംഗ�് നിരവധി �ാപന�� �വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയിെല ൈവവിധ� �ാപന�െള ഒ�ി�് േച��് ഒ� േഫാക് േലാ� സ��കലാശാല

�പികരി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�ാെയ�ി� ഒ� ക�ിത സ��കലാശാല�െ��ി�ം �പം ന��േമാ?

പ�ന �മാരനാശാ� �ാരക�ിെ� നി��ാണം

3922. �ീ.േറാജി എം. േ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) ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല പ�ന �മാരനാശാ� �ാരക�ിെ� നി��ാണ �വ��ന�� ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇനി എ� ശതമാനം നി��ാണ �വ��ന�ളാണ് ���ീകരി�വാ��ത്;

(സി) ��ത നി��ാണ �വ��ന�� അടിയ�രമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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അന�ം നി�െകാ�ിരി�� കലകെള േപാഷി�ി��തിന് നടപടി

3923. �ീ.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) സം�ാന�് അന�ം നി�െകാ�ിരി�� കലക�  ഏെതാെ�െയ�ം അവെയ

നിലനി���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�ം

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ിെല കലാകാര�ാെര സംര�ി��തിനായി െപ�ഷ� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ��ത െപ�ഷ� �ക വ��ി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നാടകകലെയ േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ളള നടപടിക�

3924. �ീ.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) േകരള സ�ഹ�ി�  �േ�യമായ മാ���ാ�ിയ നാടകകലെയ േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നാടകരംഗ�് �വ��ി��വ��ായി �േത�ക �തിഭാ �ര�ാരം ഏ�െ���േമാ?

സാം�ാരിക വ��ിന് കീഴിെല �ാപന��

3925. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : 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) സാം�ാരിക വ��ിന് കീഴി�  ഏെത�ാം �ാപന�ളാ��ത്;  ഇവ�െട �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാമപ�ായ�് തല�ി� സാം�ാരിക േക��� �ാപി�ാ� ധനസഹായം ന���തിന്

നിലവി� പ�തിക�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ാേദശികമായി അന�ം നി�േപാ�� കലാ�പ�െള അവതരി�ി�ാ�ം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�ം

േന�ത�ം ന��� ��ക��് �ാ�് ന�കാ�  പ�തി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി��

നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ?

സാം�ാരിക �ാപന��െട �വ��ന��െട അവേലാകനം
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3926. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എം. �േകഷ് : 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��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം സം�ാനെ� സാം�ാരിക വ��ിെ�

നിയ�ണ�ി�� സാം�ാരിക �ാപന��െട �വ��ന��  അവേലാകനം െച�ക�ം

ആവശ�മായ �മീകരണ�� വ��ക�ം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) സാം�ാരിക �ാപന�െള സംര�ിേ��തിെ��ം കാലാ��തമായി �വ��ി��തിന്

സ�മാേ��തിെ��ം ആവശ�കത ഗൗരവമായി�ാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  നിയ�ണ�ി��വെയ�ം ��ശാലാസംഘ��െട അംഗീകാര��വെയ�ം മ�്

അംഗീ�ത സാം�ാരിക േക��െള�ം േകാ��ിണ�ിെ�ാ�്  "മാനവീയ"  സേ�ശ��

�ചരി�ി�് സാം�ാരിക െച��നി��ിന് കളെമാ��ാ�  പ�തിക�  ആ��ണം െച�

നട�ാ�േമാ?

മലയാ�� രാമ��െ� േപരി� �ാരകം

3927. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : 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:

െപ��ാ��, ഇരിേ�ാലിെല  150 വ�ഷം പഴ��ളള നാഗേ�രി മന വക �ല�് �ശ�

എ��കാരനായ മലയാ��  രാമ��െ� േപരി�  ഒ� �ാരകം നി��ി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ാര�ര ത�രാ� �ാസി�� മ�സിയം

3928. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : 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�ാര�ര ത�രാ�  �ാസി��  മ�സിയ�ിെ� �ട�  നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത മ�സിയം ���േതാതി�  �വ��ന സ�മാ�ി സ��ശക��്

�േയാജനെ����തി� േനരി�� ���� എെ�ാെ�യാെണ�ം അവ പരിഹരി��തിന്

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

19 of 71



സ�േദശാഭിമാനി ആ��് ഗ�ാലറി

3929. �ീ.െ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) െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല െന�ാ�ി�കര ഠൗ�  എ�. പി.  എ�ി�  സ�േദശാഭിമാനി

രാമ��പി��െട േപരി�  ആ��് ഗ�ാലറി�ായി �ലം എം.എ�.എ ന�കിയ

നിേവദന�ിേ�� സാം�ാരിക വ��് നടപടി എെ��ി�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) സ�േദശാഭിമാനി ആ��് ഗ�ാലറി�് ഡി.പി.ആ�  ലഭി�ാ�  സാം�ാരിക വ��ി�  നി�ം �ക

അ�വദി�ാ� കഴി�േമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യി� എെത�ി�ം �ല�് ആ��് ഗ�ാലറിക� �ാപി�ാ� ഡി.പി.ആ�

ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചല�ി�രംഗെ� �തിസ�ി

3930. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ��ഷ� കട��ി

,, എ. എ�. ഷംസീ� : 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��ാ�  അധികാര�ിെല�േ�ാ�  ചല�ി�രംഗ�് നിലനി�ി�� �തിസ�ി

അവസാനി�ി�ാനായി നട�ിയ ഇടെപട�ക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സിനിമെയ� ജനകീയ കല ആസ�ാദകരി�  എ�ി�ാ�� പ�തി �ാവ��ികമാ�ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) സിനിമാ വ�വസായ�ിെ� വിവിധ തല�ളിെല ആശാസ�മ�ാ� �വണതക�ം

മാഫിയാവ��രണ�ം ഇ�ാതാ�ാ�  ആവശ�മായ ഇടെപട�ക�  സാധ�മാേണാ എ�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ാ ജി�ാ േക��ളി�ം േകരള നേവാ�ാന സാം�ാരിക സ��യ��  �ാപി�ാ��

പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

��� - േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��് പാ�ലെമ�റി കാര��ളി� അവേബാധ��ാ��തിന് നടപടി

3931. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : 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) ���  -  േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക�, �വജന��  എ�ിവ��് പാ�ലെമ�റി കാര��ളി�

അവേബാധ��ാ��തിനായി പാ�ലെമ�റികാര� വ��്  2016-17  വ�ഷ�ി�  നട�ിയ

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-18  വ�ഷ�ി�  പാ�ലെമ�റി �വ��ന��  പരിചയെ����തി�ം,

അവേബാധ��ാ��തി�ം നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി�� കാര���  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് പാ�ലെമ�റി പഠന�ിന് ഗേവഷണ�ാപന�േളാ,  മേ�െത�ി�ം

സംവിധാന�േളാ നിലവി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാ�ലെമ�റി ജനാധിപത� സവിേശഷതകെള�റി�് അവേബാധം ��ി�� പരിപാടികൾ

3932. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : 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) ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അഫേയ�്,  ��ക�  േക�ീകരി�് പാ�ലെമ�റി ജനാധിപത�

സവിേശഷതകെള�റി�് അവേബാധം ��ി��തിനായി നട�ിലാ�� പ�തിക�െട �േരാഗതി

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ�ട മ�ല�ി� നി�ം െതരെ��� ��കളി� േമ� �ചി�ി� പ�തിക�െട നി��ഹണം

സംബ�ി� �വ��ന �േരാഗതി വിശദീകരി�േമാ?

എറണാ�ള�് ചല�ി� വികസന േകാ��േറഷന് �ലം

3933. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : 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) എറണാ�ളം ജി�യിെല രാേമശ�രം വിേ�ജി� സ�െ� ന�� 622/1 � 25 െസ�് �ലം

ചല�ി� വികസന േകാ��േറഷന് കേ�ാളവില ഇൗടാ�ിേയാ,  പാ��ിേനാ അ�വദി�ാെമ�

ജി�ാ കള��െട റിേ�ാ��ിേ�� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി നി�ിത െ�ാേഫാ�മയി� അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ?

ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസ� നിയമനം

3934. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 31.01.2017  �  നിലവി�  വ� ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസ�  ലി�ി�  നി�ം എ� േപർ�്

നിയമനം ലഭി�ി��്;ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസ� ത�ികയിൽ നിലവി�� ഒഴി�ക� ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

�ീ� ഇ�� മിഷ�

3935. �ീ.അ�� �കാശ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനം വ��് �ീ� ഇ�� മിഷ� എ� പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� വന��െട സംര�ണ�ി�ം പരിപാലന�ി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ്

പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് പ�തി�െട കീഴി� നട�വ��ത്; വിശദമാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല കാ�ാന അ�മം

3936. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� കാ�ാന�െട അതി�മം കാരണം കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനകം എ� േപ�

മരണെ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം മരണെ��വ�െട ��ംബാംഗ���് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന�കിയി��ത്;

(സി) കാ�ാന�െട ശല�ം �ലം �ഷിനാശം സംഭവി� ക�ഷക��് എെ��ാം ആ��ല���

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ആന�യ�് പാലം നി��ി�വാ� ഭരണാ�മതി

3937. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇടമലയാ�-വടാ�പാറ �േദശ�ളി�  നി�ം പ�ായ�് ആ�ാനമായ ���ഴയി�

എ�ിേ���തി� േവ�ി എടമലയാ�  �യം��ി ആ�ക�െട സംഗമ�ലമായ ആന�യ�്

പാലം നി��ി�വാ� ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�െ��ി�ം വനം വ��ിെ� അ�മതി�മായി ബ�െ��്

ത��ം നിലനി���തിനാ� ��ത പാല�ിെ� പണി �ട�വാ� സാധി�ി�ി� എ� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ത���� പരിഹരി��തിന് നിലവി� എെ��ാം നടപടിക� വ��് സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ത����  പരിഹരി�് ആന�യം പാലം യാഥാർഥ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ?

വന�മിേയാട് േച��കിട�� �മി

3938. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വന�മിേയാട് േച��കിട�� �മി ൈകമാ��തിന് നിലവി�� നിയ�ണ��

എെ��ാെമ�ം ��ത നിയ�ണ��  പതിനായിര�ണ�ിന് ക�ഷക��് �മി

�യവി�യ�ിന് സാധി�ാ� �ിതിവിേശഷം ഉ�ാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം �����് പരിഹാരം കെ��ാ� ഈ സ��ാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�വ��

എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വനാതി��ി േവ�തിരി��  ���മാ�ം നട�ിേയാ എ�ം ഇെ���ി�  എ�േ�ാളം

���ിയായി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� വന�മി എ� കി.മീ��  ആണ്;  അതി�  എ� കി.മീ��  എവിെടെയ�ാം

േവ�തിരി�ി��്; ഇനി എ� േവ�തിരി�ാ��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വനേമഖലയി� സസ�ജാല���് കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ല�ളള നാശം

3939. �ീ.െക.എം.ഷാജി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എ�. ഷം��ീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വനേമഖലയി�  �ള,  ഈറ �ട�ിയ സസ�ജാല���് കാലാവ�ാ

വ�തിയാനം �ലം നാശം സംഭവി���െകാ��ാ�� �ത�ാഘാത�െള�റി�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ ഈ�, �ള�ാ�ക� എ�ിവ വ� പിടി�ി�ക�ം ഉ�വ പരിപാലി�ക�ം െച��തി��

പ�തി വനം വ��് നട�ാ�ിയി�േ�ാ; ആ പ�തി ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഇവ�െട അഭാവം �ലം വന�ജീവിക� ആഹാരം േതടി ജനവാസ േമഖലയിലിറ�ാ� ഇടയാ��

വ�ത കണ�ിെല��് ��ക�ത� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

താ��ാലിക വാ�� നിയമനം പ�ിക വ���ാരന് നിേഷധി� നടപടി

3940. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��� ജി� - മ�ാട് വനം െറയി�ാഫീസ് പരിധിയിെല അകമല േഫാറ�് േ�ഷെ� കീഴി��

പനം��ി േത�് �ാേ�ഷനി� താ��ാലിക വാ�� േജാലി ലഭി�ണെമ�ാവശ�െ��് �ീ.�േരഷ്

s/o ��� ,കള�ാറ മലയ�േകാളനി എ�യാ� ന�കിയ അേപ�യി� എ�് തീ�മാനമാണ്

എ��ി��ത്;

(ബി) പ�ികവ���ി�െ��യാ�ം �േദശവാസി�ം ആയ ടിയാന് നിയമനം ന�കാതിരി�ാ�ളള

കാരണെമെ��് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിന് നിയമപരമാ�ളള തട�െമ�ാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) താ��ാലിക വാ��  േജാലിയി�  പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��യാ��് െതാഴി�  ന�കാെത

മ�വിഭാഗ�ി�െ��യാെള നിയമി�ാ�ളള കാരണെമ�ാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ?

വനാതി��ി സ�േ� െച�് ജ�ക� �ാപി�� ���ി

3941. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, പി. ഉ�ി

,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�മി കേ���ത് തട��തിെ� ഭാഗമായി വനാതി��ി സ�േ� െച�് ജ�ക� �ാപി��

���ി നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) വനാതി��ി അള�് തിരി�� ���ി ത�രിതെ����തിെ� ഭാഗമായി േഫാറ�്

ഓഫീസ�മാ��് �േത�ക പരിശീലനം ന�കി സ�േ��് നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ��ത ���ി എ�േ��് ���ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വന��ഗപരിപാലനം സംബ�ി� േകാ�്

3942. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െവ�റിനറി സ�വകലാശാല�െട കീഴി�  പ�ികവ��േ�മ വ��ിെ��ം �ഗശാല

വ��ിെ��ം സാ��ിക സഹായേ�ാെട സം�ാനെ� ആദിവാസി െസ�ി�െമ�കളിെല

��ത് േപ��് Wild Animal handling in Zoo and Forest എ� േമഖലയി� പരിശീലനം

ന�കിയി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��യി� ആദ�മായി നട�ിയ ഇൗ പരിശീലനം ���ിയാ�ിയവ��് വനംവ��ിെ� വിവിധ

േക���, ഇേ�ാ �റിസം േക���, �ഗശാലക� �ട�ിയ ഇട�ളി� െതാഴി� ന���

കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ;

(സി) ഇൗ േകാ�് �ട��് നട��തിന് സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?
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പ�യവിതരണ�ിനായി വനം,റവന� വ��ക�െട സം�� െവരിഫിേ�ഷ�

3943. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വന�മായി അതി��ി പ�ി�� �േദശ�ളി� പ�യം വിതരണം െച��തിന്

തട��� േനരി�� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  സം�ാനെ� ഏെത�ാം �േദശ�ളിലാണ് വനം വ��ം റവന� വ��ം സം��

െവരിഫിേ�ഷ� ���ിയാ�ാ�തിെ��ം ജ�െക�ി വന�മി േവ�തിരി�ാ�തിെ��ം േപരി�

പ�യവിതരണം തട�െ��ിരി��ത്;  ജി�,  താ��്,  വിേ�ജ് അടി�ാന�ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) വന�മി ൈകേയറിയതിെ� േപരി� സം�ാന�് വ��രം സ�ീകരി��െത� നി�േ�ശം വനം

വ��് റവന� വ��ിന് ന�കിയി�േ�ാ;  ഏെത�ാം �േദശ�ളിലാണ് ��ത നി�േ�ശം

ന�കിയി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�മായി േകാടതി വ�വഹാര�ളി�െ�� �േദശ��, സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

ഇവ െവളിെ���േമാ;

(ഇ) വനം,റവന� വ��ക�െട സം�� െവരിഫിേ�ഷ�  അടിയ�ിരമായി ���ിയാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�����ഴയിെല ജ� െക��

3944. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആന�ാംെപായി�  �����ഴയി�  െെകവശ �ഷി�ാ�, ആരാധനാലയം,  വിദ�ാലയം

എ�ിവ�െട �ല�ളി� വനം വ��് ജ� െക�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിഷയ�ിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െെകവശ�മിയി� ജ� െക�� �വ��നം നി��ിെവ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് റവന�,  വനം വ��ക�െട സം�� പരിേശാധന�് േവ� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ജനവാസ േമഖലയി� നാശന���ാ�� വന�ജീവിക�

3945. �ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ആ�. രാമച��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വര�� �ലം വന�ി� നി�ം ജനവാസ േമഖലയിേല�് വന�ജീവിക� കട�ാ� അവെയ തിരി�്

കാ�ിേല�് വി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഉളളെത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ിരമായി ജനവാസേക��ളി�  ഇറ�ി നാശന���ാ�� വന��ഗ��

ഏെതാെ�യാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�ളള കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

ജനവാസ േക��ളി� കാ�ാനക� ഇറ�ിയ സംഭവ�ൾ

3946. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനവാസ േക��ളി� കാ�ാനക� ഇറ�ിയ�മായി ബ�െ��് എ� േക�കളാണ് ഈ വ�ഷം

റിേ�ാ��് െച�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം സംഭവ�ളി�െട ഉ�ായ ജീവഹാനി,  �ഷിനാശം,  മ� ന���  എ�ിവ�െട

കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ?

മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘ�ഷം

3947. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘ�ഷം ��മായ �േദശ�ളി� അവ ല�കരി��തിന് �പം െകാ��

ജനജാ�താ സമിതിക�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വന�ജീവി ആ�മണം �ല�� �ഷിനാശം േനരി��തിന് എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ്

ന�കിവ��ത് എ�റിയി�േമാ;

(സി) വന�ജീവി ആ�മണം നിയ�ി��തിന് അവലംബി�� ആ�നിക സംവിധാന��

എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) വന�ജീവി ആ�മണ�ളി�  മരണെ���വ�െട ആ�ിത��് സഹായം ലഭി��തി��

നടപടി�മം അറിയി�േമാ;

(ഇ) മ�ഷ�െര ആ�മി�� ഏെതാെ� വന�ജീവികെള െകാ�ാനാണ് ആ�വാദം ന�കിയിരി��ത്

എ�റിയി�േമാ?

േചല�ര മ�ല�ി� കാ�ാന �ലം ഉ�ായ നാശന�ം

3948. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��� ജി�യിെല േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല പാ�ാടി,  തി�വി��ാമല,  മായ�� എ�ീ

ജനവാസേക��ളി�  കാ�ാനക�  വ�് �ഷി�ം മ�ം നശി�ി��മായി ബ�െ��് എ�

�പ�െട ന�ം ഉ�ായതായി�ാണ് വനം വ��് കെ��ിയി��ത്;

(ബി) ഇ� �ലം നാശന�ം സംഭവി�വ��് ധനസഹായം ന���തിന് എ�് നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ;

െപ�നാട് പ�ായ�ിെല ളാഹയിൽ �ലി�െട ആ�മണം

3949. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി െപ�നാട് പ�ായ�ിെല ശബരിമലവനാതി��ിയി�� ളാഹയി�ം

പരിസര�േദശ�ളി�ം �ലി�െട ആ�മണെ��ട��് വള���ഗ���ം മ�ഷ���ം

പരിേ��തായ സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�മണകാരിയായ �ലിെയ കെ���തി�ം െകണിെയാ��ി അതിെന പിടി�്

ഉ�വന�ിേല�് തിരിെക അയ�ാ�ം വനം വ��് ഫല�ദമായ മാ����

സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�മണഭീതിയി� കഴി�� െതാഴിലാളി��ംബ��െട ജീവ�ം സ��ി�ം വള���ഗ���ം

സംര�ണം ന���തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ാനകെള െച���തി�� �തിേരാധ�വ��ന��

3950. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആന�െട ആ�മണ�ി�  ജീവ�  ന�െ��വ�െട എ��ം കാ�ാനക�  വിളക�

നശി�ി����ലം സംഭവി�� �ഷി നാശന��ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ാനകെള െച��ാ� വനം വ��് നട�� �തിേരാധ �വ��ന�� ഫല�ദമാ��ിെ��

റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഈ രംഗ�് എെ��ി�ം �തനമാ���� കെ��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ആവാസ വ�വ� മാറിയ�ം പരി�ിതി സ�ലനം തക���ം �ടാെത വനം കേ���ി�െട

വനവി�തി �റ��മാണ് ആനയട��� വന�ജീവിക� നാ�ിേല�ിറ�ാ� കാരണമായെത�്

ക���േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ിന് വിേധയമായവ��് ന�പരിഹാരം
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3951. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ിന് വിേധയമായവ��് ന�പരിഹാരം ലഭി��തിന് നിബ�ന

െച�ി�� െഷഡ�ളി� ഏെത�ാം വന�ജീവികെളയാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്എ�റിയി�േമാ;

(ബി) േതനീ�,  കട��  �ട�ിയ ജീവികെള ഈ െഷഡ�ളി�െ���ാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ജനവാസേക��ളിെല കാ�ാന ശല�ം

3952. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനേമഖല �റ��ം വന�ി��ിെല ആവാസവ�വ��് മാ�ം വ��ം കാ�ാനക�

നാ�ിലിറ�ി നാശന����ാ��തിന് കാരണമായി�േ�ാ; എ�ി� അത് പരിഹരി��തി�ം

വനം കേ��ം നിയ�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വനേമഖലേയാട് േച�� �ഷി�ല�� സംര�ി��തിന് നി��ി�ി�� ൈവദ�തേവലിയി�

ത�ി കാ�ാനക� ഉ�െ�െട�� വന�ജീവിക� മരണമട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയത്

പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ ?

ആട് വള��� േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ളള പ�തിക�

3953. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആട് വള��� േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം പ�തിക� ആണ് നട�ിലാ�ി

വ��ത്;

(ബി) ��ത പ�തികളി� ��ംബ�ീയി� അംഗ�ളായ വനിതക��് ��ഗണന ലഭി� വ��േ�ാ;

(സി) വാ�െയ�� ക�ഷക��് തിരി�ടവിനായി ��ത�  സമയം അ�വദി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

വനം, �ഗസംര�ണം, �ഗശാലക� എ�ീ വ��ക�െട കീഴി� �തിയ �ാപന��

3954. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വനം,  �ഗസംര�ണം,  �ഗശാലക�  എ�ീ

വ��ക�െട കീഴി� എ� �തിയ �ാപന�� ആരംഭി�ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ാപന��െട നി��ാണം �ട�ിയെത�ാെണ�ം ഇതിനായി െചലവഴി� �ക

എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ഈ �ാപന�� ഉ�ഘാടനം െച�താെരാെ�യാെണ�ം ഉ�ഘാടന�ട�ക��് െചലവായ

�ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �ാപന�ളി�  എ� ത�ികക�  അ�വദി�ി�െ��ം ��ത ത�ികകെള�ാം

നിക�െ��ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഉ�ഘാടന�ിന് േശഷം ഈ �ാപന��  കാര��മമായി �വ��ി��േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

നാട� പ���െട സംര�ണ�ിന് �േത�കം സഹായ��

3955. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാട� പ���െട സംര�ണ�ിന് മാ�മായി �ഗസംര�ണ വ��് �േത�കം സഹായ��

ന��േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

തലേ�രി നിേയാജമ�ല�ി� �ഗസംര�ണ വ��് െച�ി�� കാര���

3956. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  വ�തിന് േശഷം തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  �ഗസംര�ണ വ��്

െച�ി�� കാര��� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അവ�െട നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ക�കാലി േരാഗ��

3957. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�കാലികളി�  വ�പകമായി പട�� പിടി�ിരി�� കീെ�ാസ്,  �സേ�ാസ്,  െഡൗ�സ്

സി��ം എ�ീ േരാഗ�� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര� ഇ�ാ� ക�കാലിക�  മരണെ��കയാെണ�ി�  അവെയ

പരിപാലി�ി�� ക�ഷക��് എെ��ി�ം ആ��ല��� ലഭി� വ��േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

��� ജി�യിെല േകരള ഫീ�സ് ക�നി�െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

3958. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ���  ജി�യിെല കേ��ി�കരയിെല േകരള ഫീ�സ് ക�നി�െട �വ��നം

കാര��മമാ��തി�ം �ീര ക�ഷക��ം സംഘ���ം ആവശ�ാ�സരണം കാലി�ീ�

ലഭ�മാ��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ീര സംഘ��  കാലി�ീ��ായി അഡ�ാ�സ് േപ�െമ�് നട�ിയി�ം തീ� ലഭി��തിന്

കാലതാമസം വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇെതാഴിവാ��തി�ം കാലി�ീ� ഉ�പാദനം ��ി,  തീ� �ീരക�ഷക��് യഥാസമയം

ലഭ�മാ��തി�ം ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ?

പൗ��ി ഫാ�ക��് �േത�ക ആ��ല���

T 3959.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിയിറ�ി�െട കാര��ി�  സം�ാനെ� സ�യംപര�ാ�മാ��തിന് പൗ��ി ഫാ�ക�

നട��വ��് �േത�ക ആ��ല��� നൽ��തി�� പ�തിക�േ�ാ;

(ബി) അയ�  സം�ാന േലാബി�െട നിയ�ണ�ി�  നി�് േകാഴി ഉ��ാദനം,  വിപണനം

എ�ിവെയ ��മാ�വാ� സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ േമഖലയിെല ക�ഷക��് സ�ിഡി ന�കാ� ത�ാറാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ി� കാലി�ീ� ഉ�ാദന േക�ം

3960. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  കാലി�ീ� ഉ�ാദന േക�ം ആരംഭി�ാ�� സാധ�ത

പരിേശാധി�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�� നിേവദനം സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ�് നടപടി സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ?

ഇറ�ിേ�ാഴി ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തി�� പ�തി

3961. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.പി.സജീ��

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇറ�ിേ�ാഴി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി

ആവി��രി�ി�േ�ാ;

(ബി) അന� സം�ാന േലാബി�െട ഒ�കളി �ലം േകാഴി വില നിയ�ി��തി�ം,  നി�തി ഇളവ്
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ഉപേഭാ�ാവിന് ലഭി��തി�ം േവ�ി സ��ാ� നട�ിയ പരി�മ�� ഫലവ�ായി� എ�

ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(സി) ഇറ�ിേ�ാഴി ഉ�ാദനം വ��ി�ി�് സം�ാനെ� സ�യം പര�ാ�തമാ��തി�ം,  അതി�െട

അന� സം�ാന േലാബി�െട ൈകകട�� അവസാനി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഗസംര�ണ�ിന് ക�� പ�തിക�

3962. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, െക.�രളീധര�

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഗസംര�ണ�ിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആവി�രി�ിരി��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവയിൽ എെ��ാം പ�തികളാണ് സം�ാന�് നട�ാ�ി വ��െത�് വിവരി�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് ആവി�രി�്

നട�ാ�ിയത്; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

ഓണ�ാല�് പാ��ാമം നിയ�ി��തിന് നടപടി

3963. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓണ�ാല�് പാ��ാമം നിയ�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) അന�സം�ാന�നി�ം �ണനിലവാരമി�ാ� പാ�  സം�ാന�് എ��ത്

തട��തി�േവ�ി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഉ�വകാല�് മി�മ�െട പാ�  സംഭരണം വ��ി�ി��തി�ം �ീര ക�ഷകെര

സഹായി��തി�മായി ഇ�െസ�ീവ് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വിശദീകരി�േമാ?

േകരള ൈലവ് േ�ാ�് െഡവല�െമ�് േബാ�ഡി� േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് ത�ിക

3964. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ൈലവ് േ�ാ�് െഡവല�െമ�് േബാ�ഡി� േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് ത�ിക

നി��ലാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ൈലവ് േ�ാ�് െഡവല�െമ�് േബാ�ഡി� എ� േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് ത�ികക�
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നിലവി�െ��ം,അവയി� എ� ഒഴി�ക�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) 2017-� എ� ��� ന�മററി ഒഴി�ക� വ�െമ�ം ഈ ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��്

െച�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ?

സമ� �ീര വികസന പ�തി

3965. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സമ� �ീര വികസന പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ� ഡയറി േസാ�കളി�ം �ീര �ാമ�ളി�മാണ് പ�തി നട�ാ�ി വ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തിയ�സരി�് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിയി��െത�് വിവരി�ാേമാ?

�ീര �ാമം പ�തി

3966. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.പി.സജീ��

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീര �ാമം പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�ം, എവിെടെയാെ�യാണ് പ�തി

നട�ിലാ�ി വ��െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാ� ഉ�ാദന വ��നവിന് എെ��ാം സഹായ��ം ആ��ല���മാണ് �ീര ക�ഷക��്

ഈ പ�തിയ�സരി�് സ��ാ� ന�കിയത്; വിശദമാ�േമാ ?

േകരളാ ഫീ�സ് ലിമി� ഡിെ� ക�നാഗ��ിയിെല �ാ�്

3967. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ ഫീ�സ് ലിമി� ഡിെ� ക�നാഗ��ിയിെല �ാ�ി�േവ�ി �ലം സംഭാവന

െച�തി�� �തിഫലമായി ��ത ഫാ�റിയി�  എ� േപ��് െതാഴി�  ന�കിയി�െ��്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇവരി�  എ� േപ��് �ിര നിയമനം ന�കിെയ�ം എ� േപ�  താ�കാലിക ദിനബ�
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അടി�ാന�ി� േജാലിെച��െവ���തിെ� ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകരളാ ഫീ�സി� േവ�ി �ലം വി� ന�കിയതിെ� േപരി�  േജാലിയി�  �േവശി�വെര

�ിരജീവന�ാരായി നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

�ീര ക�ഷകരി� നി�ം മി�മ േശഖരി�� പാ�

3968. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ീര ക�ഷകരി� നി�ം മി�മ �തിദിനം എ� ലി�� പാ� േശഖരി��െ��്

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �ീര ക�ഷക��് ലി�റിന് ശരാശരി എ� �പ ന�കിയാണ് മി�മ പാ�  േശഖരണം

നട��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇ�െന േശഖരി�െ��� പാ�, മി�മ വി��ന നട��ത് ലി�റിന് എ� �പ

നിര�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ  ;  വിവിധ �ണനിലവാര�ി�� പാ�ക��് മി�മ

നി�യി�� വില എ�െയ�് വ��മാ�േമാ ?

സംേയാജിത �ീര വികസന പ�തിക�

3969. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീര വികസന വ��് ൈജവവള ഉ�ാദന�മായി ബ�െ��് �ീര ക�ഷക��ായി എെ�ാെ�

പ�തികളാണ് നട�ിലാ��െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) �ീേരാ�ാദന സാധ�ത�� �േദശ�ളി�  സംേയാജിത �ീര വികസന പ�തിക�

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ീര വികസന വ��് �േഖന ക�കാലിക�െട ആേരാഗ� സംര�ണ�ിനായി ധാ�ലവണ

മി�ിതം ന��തി�� പ�തിക� ആ��ണം െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മി�മ�െട �തിദിന പാ� വി��ന

3970. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മി�മ�െട �തിദിന പാ� വി�ന എ� ലി�റാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാലി�  നി��� മി�മ�െട  2016-17  സാ��ിക വ�ഷെ� വി�വരവ് എ�െയ�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മി�മ�െട മ�് പാ� ഉ����� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) അവ ഓേരാ�ിെ��ം വാ�ഷിക വി�വരവ് എ� �ക വീതെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) മി�മ�െട കഴി�  5  സാ��ിക വ�ഷ�ളിെല െമാ�ം ലാഭം/ന�ം എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

മ�സം�ാന�ളി� നി�� പാ� േശഖരണം

3971. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മി�മ സം�ാന�ിന് �റ�നി�ം �തിദിനം എ� ലി��  പാ�  വീതം േശരി��െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം സം�ാന�ളി� നി�ാണ് മി�മ പാ� േശഖരണം നട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�െന േശഖരി�� പാലിന് ലി�റിന് എ� �പ വീതമാണ് ന���െത�് വ��മാ�േമാ?

മലബാ� േമഖല മി�മയിെല �ാ�് അ��� േ�ഡ്-3 നിയമനം

3972. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  േമഖല മി�മയി�  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് അേപ� �ണി�് എ��പരീ�,

കായിക�മതാ പരീ� എ�ിവ നട�ി റാ�് പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�ം �ാ�് അ��� േ�ഡ് 3

നിയമനം നട�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് പ�ികയി�ളളവ��് അടിയ�രമായി നിയമനം ലഭി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

�ഗശാല സംര�ി�വാ� നടപടി

3973. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗ�ൾ�് ശരിയായ പരിചരണ��  ന�കാെത�ം �ന��ാരണ �വ��ന��

നട�ാെത��� അനാ��ലം തല�ാന നഗരിയിെല �ഗശാല നശി��താ�� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തല�ാന നഗരി�െട തിലക�ാ��ായി ഗേവഷക��ം വിേനാദ സ�ാരിക��ം ഒ� േപാെല

ഉപകാരെ��� �ഗശാല സംര�ി�വാ� സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

നവ േകരള മിഷനി� ഉ�െ���ിയി�ളള പ�തിക�
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3974. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജലേ�ാത�ക�, നദിക�  എ�ിവ�െട സംര�ണ�ിനായി നവ േകരള

മിഷനി� ഉ�െ���ിയി�ളള പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത പ�തി�െട ആദ�ഘ��ി�  എെ��ാം ���ികളാണ് െച�വാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി എ� �കയാണ് വകയി��ിയി�ളളത്; ഒാേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക, അവ�െട

ഭരണാ�മതി എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ിയിെല അംഗീ�ത സംഘടനക�

T 3975.�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േ�ഡ് �ണിയ�  ആ�് �കാരം േകരള വാ��  അേതാറി�ിയിെല ഏെതാെ� ത�ികയിെല

ജീവന�ാ��ാണ് െതാഴിലാളി �ണിയ�കളി�  അംഗത�ം എ��വാ�  നിയമപരമായ

അ�മതി��ത്;  ഇ�ര�ി�  �ാപന�ി�  �വ��ി�� �ണിയ�ക�െട േപ�ം

അംഗീകാരം ന�കിയ തീയതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിന് വി��മായി എ�ിനീേയ�് െഫഡേറഷ�  ഓഫ് േകരള വാ��  അേതാറി�ി എ�

സംഘടന�് േ�ഡ് �ണിയ� രജിേ�ഷ� ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി� നിയമ വി��മായ ഈ

നടപടി തി��േമാ; ഈ �ണിയ� റഫറ��ി� പെ���ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വാ�� അേതാറി�ിയി� ഓഫീേസ�ിെ� അംഗീ�ത സംഘടനക� ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) 1986-�  േകരള വാ��  അേതാറി�ി �പീകരി�േശഷ�ം അേസാസിേയഷ�  ഓഫ് പ�ിക്

െഹ��് എ�ജിനീേയ�് േകരള  (അെപക്)  എ� സംഘടന�െട അംഗീകാരം �ട��േ�ാ;

എ�ി�  ഏത് നിയമ �കാരം;  ഈ സംഘടന നിയമാ��തം വാ�ഷിക വരവ്-െചലവ്

കണ�ക�  അധികാരിക��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഈ സംഘടന�െട വ�മാന േ�ാത�ം

ആ�ി�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) കവടിയാറി� �ിതി െച�� അക�ാ എ�ജിനീേയ�് ടവർ എ� ഇവ�െട ആ�ാന മ�ിരം

�ിതി െച�� �മി സംബ�ി�് േകാടതിയി�  േകസ് നിലനി���േ�ാ;

മ�ിരനി��ാണ�ിെ� സാ��ിക േ�ാത�് എ�ായി��;  ഇതിെന�റി�്

അേന�ഷി�ി�േ�ാ; െവളിെ���ാേമാ?

വാ�� അേതാറി�ി�െട െകാ�ാര�ര ഡിവിഷ� ആഫീസിെല കരാ� ജീവന�ാ�

3976. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട െകാ�ാര�ര ഡിവിഷ� ആഫീസി�ം പരിധിയി�� േക��ളി�ം

കരാ� അടി�ാന�ി� എ� േപ� േജാലി െച�� എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ�െട േപര് വിവര��ം േജാലി െച�� േക���ം എ� നാ�  �ത�

േജാലിയി� �ട�� എ� കാര��ം െവളിെ���േമാ?

റാ�ി േമജ� �ടിെവളള വിതരണ പ�തി

3977. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) റാ�ി േമജ�  �ടിെവളള വിതരണ പ�തി�െട നി��ാണം എ�ാണാരംഭി�ത്;  എ� േകാടി

�പയാണ് പ�തി��വദി�ി�ളളത്;  എെ�ാെ� നി��ാണ�ളാണ് ഇ�വെര

���ിയാ�ിയി�ളളത്;  ഇനി എെ�ാെ� നി��ാണമാണ് ���ിയാ�ാനായി

അവേശഷി��ത്; ഇതിന് എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ക�ീഷനിംഗ് െെവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി എ�േ��് ക�ീഷ� െച�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇതിനായി ആ�� �ാ�

ത�ാറാ�ി കൗ�് ഡൗ� ആരംഭി�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

കനാ� േറാ�ക� നവീകരി��തിന് നടപടി

3978. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���ാടി ഇറിേഗഷ� പ�തിയി� കനാ�ക� കട� േപാ�� പല �േദശ�് കനാ� േറാ�ക�

നവീകരി�ാ�തിനാ�, ജന���് വളെരേയെറ �യാസ��  േനരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കനാലിന് േക�പാ�ക�  സംഭവി�ാ� തര�ി�  വീതി�� േറാ�ക�  നവീകരി��തിന്

എ�ാണ് തട�െമ�റിയി�േമാ;

(സി) ഇ�രം േറാ�ക� നവീകരി��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് ഫ�് അ�വദി�ാ�

അതിന് അ�മതി ന���തിന് എ�ാണ് തട�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം ���ിക� െഡേ�ാസി�് വ��ായി ഇറിേഗഷ� വ��് �േഖന െച��തിനായി നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ന�വ��  �ാമപ�ായ�ിെല ചില കനാ�  േറാ�ക��്

പ�ായ�് ഫ�് അ�വദി�ി�ം നവീകരി�ാ� കഴിയാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

ജലേസചന വ��ിെല ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ാ� നടപടി

3979. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ജലേസചന വ��ി�  ഓവ�സിയ�  േ�ഡ്  3,  അസി��് എ�ിനീയ�  എ�ീ ത�ികകളി�

നിലവി� എ� ഒഴി�ക�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അടിയ�രമായി

പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജലവിഭവ വ��ിെ� ചി�� നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�തിക�

3980. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-2018  ബ�ജ�ിൽ �ഖ�ാപി��ം ഹരിതേകരളം മിഷനിൽ ഉൾെ���ിയ�മായ

െവ�ലകയം,  ��പിടരി,  ക�ാല�റ എ�ീ ഏരിക�െട �ന��ാരണ �വർ�ന�ൾ

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) 2017-2018 ബ�ജ�ിൽ �ഖ�ാപി�, കി�ബിയി�െട നിർ�ി�ാൻ ഉേ�ശി�� െറ�േല��കളിൽ

ചി�ർ �ഴ�് ��െക നേ��ിളളി പ�ായ�ിൽ വള�പാല�് നിർ�ി�� െറ�േല�റിെ��ം

െപ�വ�് പ�ായ�ിൽ പാല�ളളി വ ടകര�ളിയിൽ നിർ�ി�� െറ�േല�റിെ��ം നിർ�ാണ

�േരാഗതി വിശദീകരി�േമാ?

ൈവ�ം മ�ല�ിെല �ി�േവക�െട നി��ാണം

3981. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18 െല ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� ൈവ�ം മ�ല�ിെല �േ�ാ�, �റി��ഴ, ഇ�ി�ഴ

എ�ീ �ി�േവക�െട നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി ഈ �ി�േവക�െട നി��ാണം ���ിയാ�വാ� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െചാ�ി പ�ായ�ിെല െറ�േല�� കം �ി�ജ്

3982. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�, െചാ�ി പ�ായ�ിെല 2017-18 വ�ഷെ� കി�ബിയി�

ഉ�െ�� െറ�േല�� കം �ി�ജിെ� ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ാ�ളള നി�േ�ശം ന�കിേയാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ി� ആയതി�ളള നി�േ�ശം ന��േമാ?

മണ�� മ�ല�ി� കാ�ഷികാഭി��ി�� ജലവിതരണം

37 of 71



3983. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

മണ��  മ�ല�ി�  കാ�ഷികാഭി��ി�� ജലവിതരണം �ഗമമാ��തിനായി �വാ��,

��ഴ, ആയ��്, പറ��ാവ് എ�ീ �ല�ളി� ചിറക� നി��ി��തിന് േ�ാജ�് റിേ�ാ��്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി� ജലവിഭവ വ��ിെ� വികസന ���ിക�

3984. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി� ജലവിഭവ

വ�� െച� വികസന ���ിക� ഏതാെണ�ം അവ�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�ം

തരംതിരി�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) 2017-18  വ�ഷ�ി�  ��തായി എെ��ി�ം ���ി ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഉെ��ി� അത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപരിയാ� നദി മാലിന� ��മാ�വാ� നടപടി

3985. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�വ�ഴ�െട തീരം സ�കാര� വ��ിക� കേ�റി, �ാ�ക� നി��ി�് �ഴയിേല�് മാലിന���

ഒ���ത് �ലം, െപരിയാ� നദി മലിനെ��ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപരിയാ� നദി മാലിന� ��മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാറമടയിെല െവ�െ��കൾ ജല സംഭരണികളാ�ി മാ�ി ഉപേയാഗ�ദമാ�ൽ

3986. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാറമടക� �വർ�ി� ��േദശ�ളിൽ �പം െകാ�ി�ളള വലിയ ഗ���ളി�

ധാരാളം ജലം െക�ിനി��ക�ം ��ിക�, �തി��വ� എ�ിവ� ഈ ജല�ി� ��ിമരി�ക�ം

െച�� ദാ�ണമായ അവ� നിലനി��� സാഹചര��ിൽ  ,  ഇ�കാര�ളള �ല��

കെ��ി ജലസംഭരണിക�  പണിത് ജലം �ഷി�ം മ�് കാ�ഷിക ആവശ����മായി

ഉപേയാഗേയാഗ�മാ��ത് ഇ�രം അപകട�� ഒഴിവാ�വാ�ം ജലദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി�വാ�ം

സഹായകമാ�െമ�് ക���േ�ാ;  എ�ിൽ അതി� േവ� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഗാ�ഹിക-വ�ാവസായിക ആവശ����ായി അ�വദി�ി�ളള വാ�ർ

കണ��ക�  പല�ം �വർ�നരഹിതമായ മീ�േറാട് �ടി ഉപേയാഗി� വ��ത്

38 of 71



��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി�ാ�  എെ��ാം മാ���ളാണ് സ�ീകരി�

വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

കാരാ�ഴ-ബാണാ�ര സാഗ� പ�തി

3987. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല �ധാന ജലേസചന പ�തികളായ കാരാ�ഴ-ബാണാ�ര സാഗ� പ�തിക�

ജി�യിെല കാ�ഷിക േമഖല�് സഹായകരമാ��േ�ാ;  വയനാട് ജി�യി�  ഈ പ�തിക�

െകാ�് ഏെത�ാം േമഖലയി� സഹായം എ�ി�ാനാണ് ല��മി��ത്;

(ബി) ജി�യി�  ��മായിെ�ാ�ിരി�� �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിന് ഈ പ�തികെള

ഉപേയാഗി�് ��ത� സംവിധാന�� ഒ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ിെല �ള�� നവീകരി��തിന് ഭരണാ�മതി

3988. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16  സാ��ിക വ�ഷ�ി�, ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം �ള��

നവീകരി��തിന് ഭരണാ�മതി ന�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ�ഷ�ി� പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം �ള�� നവീകരി��തിന് ഭരണാ�മതി

ന��ക��ായി; ഓേരാ �ള�ിേ��ം അവ ഉ�െ��� തേ�ശ സ�യംഭരണ�ാപന�ിെ��ം

േപ�ം ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� �ക�ം �േത�കം �േത�കം വ��മാ�ാേമാ?

���ാടി താ��് ആ�പ�ി വികസന�ിന് ഇറിേഗഷ� വ��ിെ� �മി

3989. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���ാടി താ��് ആ�പ�ിേയാട�ബ�ി�് ഇറിേഗഷ� വ��ിെ� ൈകവശ�ളള �മി ആ�പ�ി

വികസന�ിന് വി�ന���ത് സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഒേ�െറ േപ� ആ�യി�� ഈ ആ�പ�ി�െട വികസന�ിന് മ�് �മികെളാ�ം ലഭ�മെ��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �മി വി�ന�കണെമ� അേപ� ആേരാഗ�വ��ി� നി�് ലഭി�ക��ാേയാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് ജലവിഭവ വ��് ൈകെ�ാ� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പ�ി�� ആറി� തടയണ നി��ാണം

3990. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) പ�ി�� ആറി� തടയണ നി��ി��തിന് നിലവി� പ�തി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ആറി�  തടയണ നി��ി��ത് സംബ�ി�് സാ��താ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) േവന��ാല�് െതാടി��, തഴവ �ാമപ�ായ�കളി��ാ�� ജല�ാമം

പരിഹരി��തിനായി പ�ി�ലാറിെ� സൗകര��ദമായ ഭാഗ�് തടയണ നി��ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

തി�ര�ാടി േമാര�കാ�് പ�തി

T 3991.�ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല ന�� �ാമപ�ായ�ിെല കാ�ഷിക-ജലേസചന

പ�തിയായ േമാര�കാ�് പ�തി�െട നടപടി�മ�� ഏ�വെരയായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ജലാശയ�� സംര�ി��തിനായി നടപടി

3992. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മഴ�െട ലഭ�ത �റ�വ�� കാര�ം ��യി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സാഹചര��ി� സം�ാനെ� െച��ം വ��മായ ജലാശയ�� സംര�ി��തിനായി

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ിര�ഴ ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�ിെ� �ലം ൈകമാ�ം

3993. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ിര�ഴ ഇറിേഗഷ�  േ�ാജ�്  -  1  (KPIP)  െവ�് ഹി�, േകാഴിേ�ാട് േ�ാജ�ിെ�

പാല�ാട് കട�ഴി�റ�� േ�ാ�് നം.77-� IP 229 - സ�േ� ന�രി�� ഏകേദശം 18

െസ�് �ലം കട�ഴി�റം  33  െക.വി.  സബ് േ�ഷ�  നി��ി��തിനായി

െക.എസ്.ഇ.ബി..�് ൈകമാ�ം െച��തി�� െ�ാേ�ാസ�  ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ൈകമാ�ം െച��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ടി േ�ാജ�് - 1 (KPIP)-ന് േകാഴിേ�ാട് ചീഫ് എ�ിനീയ�െട ഓഫീസി� നി�ം 9.06.2015

തീയതിയി�  E4-6558/2014  ന�രായി സ��ാരിേല�് അയ� ക�ിേ��  നാളി�വെര

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

����ഴി റിവ� ൈഡേവ�ഷ� �ീം
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3994. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� ����ഴി റിവ� ൈഡേവ�ഷ� �ീമി� �കളിലായി, വ�ഷകാല�്

പാഴായിേ�ാ�� ജലം സംഭരി��തി�� േ�ാേറജ് ഡാം നി��ി��തി�� നടപടിക� ഏത്

ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ചാല�ടി മ�ല�ി�ം സമീപമ�ല�ളി�ം �ടിെവ�ം,  ജലേസചനം എ�ിവ�്

ഉപകാര�ദമാ�� ���ത േ�ാേറജ് ഡാമിെ� നി��ാണം ആരംഭി��തി�� അടിയ�ര

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ിക�

3995. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���വാ�  േവ�ി ന�കിയി�� േകാ���  നിേയാജക

മ�ല�ിെല ���ിക�െട ലി�് ജലവിഭവവ��് പരിേശാധന�ായി അയ�തിെ�

ഇേ�ാഴെ� അവ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) 1231956/എം.ഐ2/2017/ജ.വി.വ.  എ� ഫയലി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി ഈ ���ിക�െട ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�വാ�  ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

����ഴി റിവ� ൈഡേവ�ഷ� �ീമി�െട�� ജലേസചന സൗകര�ം

3996. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���, എറണാ�ളം ജി�കളിെല അ�് നിേയാജക മ�ല�ളിെല വിവിധ �േദശ�ളി�

ജനേസചന�ി�ം, �ടിെവ��ി�ം �ധാനമായി ആ�യി�� ����ഴി റിവ� ൈഡേവ�ഷ�

�ീമി�െട�� ജലേസചന സൗകര�ം െമ�െ����തിനായി േ�ാേറജ് ഡാ�ക�

നി��ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയതിെ� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വാ�ഷിക പ�തി�െട ഫ�ിെ� ലഭ�ത ��ി,  അടി�ാന സൗകര� സംര�ണ�ം

അ����ണിക�ം കാര��മത�ം ഉറ�വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) തക��് ഉപേയാഗ �ന�മായ ഈ �േദശ�ളിെല കാഡ കനാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നദീതീര��െട സംര�ണ ഭി�ി
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3997. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നദീതീര��െട സംര�ണ ഭി�ി നി��ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് നിലവി��െത�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) െച���  നിേയാജകമ�ല�ി�  �ടി കട�േപാ�� പ�ാ നദി�െട തീര��

ഇടി�േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് ഒഴിവാ�ാ�  സംര�ണഭി�ി െക�ണെമ�ാവശ�െ��് ന�കിയ നിേവദന�ളിേ��

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ഭാഗെ� തീര��  സംര�ി��തിന് സംര�ണ ഭി�ി നി��ി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

തി�വ�ാടിയിെല �ടിെവ� പ�തിക�

3998. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയ,  തി�വ�ാടി മ�ല�ി�  േകാടേ�രി

�ാമപ�ായ�ിെല െതാഴിലാളി��്-െച�ിലി-പ�ിമല��്, പി�ാംപാറ എസ്.സി. േകാളനി,

��ം �നിസി�ാലി�ിയിെല കരി�ി�  േകാളനി,  ഇ����്-െച�കാട് എ�ീ ���ിക�െട

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േമ�  ���ിക��് അടിയ�രമായി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വിശദമാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല വിവിധ ���ിക�െട എ�ിേമ�്

3999. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇറിേഗഷ� തി�വന��രം വിഭാഗം െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല െന�ാറിെ� ഈരാ�ി��രം,

�ീ��സ�ാമി േ�� പരിസരം,  പിരാ�ം�ട്,  അ�വി�റം എ�ീ �ല�ളി�  തടയണ

നി��ാണം,  �ളി�ടവ് നി��ാണം എ�ിവ�െട ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇതിേ�� സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈരാ�ി��റം തടയണ,  �ീ��സ�ാമി േ��ം തടയണ-�ളി�ടവ്,  പിരാ�ം�ട് �ളി�ടവ്,

അ�വി�റം തടയണ എ�ിവ�െട എ�ിേമ�് �ക എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഡി.പി.ആ�. സ��ാരി�  ലഭി�ാ�  2017-18  വ�ഷ�ി��െ� ഫ�് ലഭ�മാ�ാ�

കഴി�േമാ;

(ഡി) െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല െന�ാ�  �േദശ�്  2011  �ത�  2016  വെര എ� ഫ�്

വിനിേയാഗി�; വിശദീകരി�ാേമാ?
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അണെ��കളി� നി�് മണ� വാ�� പ�തി

T 4000.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, അ�വ� സാദ�്

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അണെ��കളി� നി�് മണ� വാ�� പ�തി �ന��ീവി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ��തായി എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ഏെതാെ� അണെ��കളി� നി�ാണ് മണ� വാ�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2006-2011  കാലഘ��ി�  ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ��ത പ�തി

വിജയകരമായി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിെ� കാരണെമ�ായി��െവ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) �ടിെവ��ിനായി ഉപേയാഗി�� റിസ�േവായറി�  നി�ം മണ�  വാ��ത് െവ�ം

മലിനെ��വാ�  കാരണമാ�െമ�് ക���േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  �ന�ചി�നം

ഉ�ാ�േമാ?

താ�� �ര�ഴ�് ��െക െറ�േല�� നി��ാണം

4001. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) താ�� �ര�ഴ�് ��െക െറ�േല�� നി��ി��തിന് ബ�ജ�ി� ഇ�പ�ിയ�് േകാടി �പ

അ�വദി� പ�തി�െട �ട�നടപടിക� ഏ� ഘ�ം വെരയാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െറ�േല�റിെനാ�ം വാഹന��  കട� േപാേക� പാല�ം അനിവാര�മാേണാ എ�്

പരിേശാധി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അ�െന ആവശ�െമ�ി� െറ�േല�റിെനാ�ം പാലം �ടി നി��ി��തിനാവശ�മായ രീതിയി�

േ�ാജ�ി� മാ�ം വ��ി പ�തി നട�ിലാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി എേ�ാ�  ആരംഭി�് എ�േ��് പണി ���ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

കിേ�രി കടവ് പാല�ിെ� നി��ാണം

4002. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിഷ�  2010-�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി  (G.o(Rt)775/10/WRD/Dated  5.07.10)

ലഭി� െച�ി�ലേയ�ം െച�ി�ള�രേയ�ം ത�ി� ബ�ി�ി�� കിേ�രി കടവ് പാല�ിെ�

നി��ാണം ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത പാല�ിെ� നി��ാണം എ�് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

കവണ��് റ�േല��-കം-�ി�ജിെ� േടാ� പിരിവ്

T 4003.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം-േകാഴിേ�ാട് ജി�കെള ബ�ി�ി�� കവണ��് റ�േല��-കം-�ി�ജിേനാട�ബ�ി�്

പിരി�� േടാ� നി��ലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ ;

(ബി) കവണ��് റ�േല��-കം-�ി�ജിന് ആെക െചലവായ �ക എ�െയ�് പാലം,  അേ�ാ�്

േറാഡ്,  �ലം ഏെ����, ഷ��കളട�ിയ റ�േല��  സംവിധാനം എ�ി�െന ഓേരാ

ഇന�ി�മായി േവ�തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കവണ��് േടാ� പിരിവി� നി�് ഇ�വെര സ��ാരിന് എ� �പ വ�മാനം ലഭി�െവ� കാര�ം

അറിയി�ാേമാ?

മഴെവ�ം �േയാജനെ���ാ� പ�തി

4004. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ി� ലഭി�� മഴെവ�െ� ���മാ�ം �േയാജനെ���ാ� കഴി�� തര�ി��

പ�തിക� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

��ിെവളള ഫാ�റിക�െട ജല ഉപേയാഗം

4005. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

��ിെവ� ഫാ�റിക�െട ജല ഉപേയാഗം നിമി�ം,  ��ത �േദശ�് ജലദൗ�ലഭ�ം

ഉ�ാ��െവ�് കെ��ിയാൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െവ��രം �ടി�ിക

4006. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െവ��രം �ടി�ിക�െട േപരി�, െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല ��ജല വിതരണ

കണ��ക� വിേ�ദി�ാ�േ�ാ;
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(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല ��ജലവിതരണ സംവിധാനം ���മാ�ം സൗജന�മാ�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജലം ക�തേലാെട ഉപേയാഗി��തിന് നടപടി

4007. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മഴ ലഭ�ത �റ�� സാഹചര��ി� ജലം ക�തേലാെട ഉപേയാഗി��തിന് േവ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��ത്;  വിശദവിവരം

ന��േമാ?

െപാ� വിതരണ �ംഖലയിെല ജലേ�ാർ�

4008. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിതരണ �ംഖലയി�� ജലേചാർ� തടയാ�  ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പഴ�ം െച� പ�ക�ം ൈപ�ക�ം മാ�ി �ാപി�ാ� ൈകെ�ാ� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഇതിനായി എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് നട�ിയെത�്

െവളിെ���ാേമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ിയിെല താ�ാലിക ജീവന�ാ�

4009. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� താ�ാലിക ജീവന�ാ�െട ദിവസേവതനം എ� �പയായി�ാണ്

നി�യി�ി��ത്;

(ബി) മ�് സ��ാ�  �ാപന�ളി�ം വ��കളി�ം േജാലി െച�� ദിവസേവതന�ാ��് ന���

നിര�ി�� േവതനം ഇവ��ം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ിയിെല വ��� പ�് ഓ�േറ�� ത�ിക
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4010. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� വ��� പ�് ഓ�േറ�� ത�ികയി� ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�

ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം ��ത ത�ികയി� എ�േപെര നിയമി�; ഇവ�െട നിയമനം

ഏത് രീതിയിലായി��െവ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയി� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി നിയമനം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിവിധ ��ജല വിതരണ പ�തിക�

4011. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�ാടി-െകാ�നാട്,  റാ�ി-െച�േകാ�, േകാ���-ആനി�ാട്,  അയി��-കാ�ീ�കര,

എ�മ��, െകാ��ള എ�ീ ��ജല വിതരണ പ�തിക�െട ഓേരാ�ിെ��ം �വ��ന

�േരാഗതി ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക,  എെ�ാെ�

���ികളാണ് ഇതിേനാടകം ���ിയാ�ിയി�ളളത്,  ഇനി എെ�ാെ� ���ികളാണ്

���ീകരി�ാനായി അവേശഷി��ത് എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെതാെ� പ�തിക�െട നട�ി�ിനായാണ് �മി ഏെ��േ��ി വരിക;  ഇതിനായി

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; ഇവ�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

ജലനിധി പ�തി

4012. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലനിധി പ�തിയി� അഡീഷണ� ബാ�് ആരംഭി��തിന് പ�തി ത�ാറാ��േ�ാ;

(ബി) പ�ി��  �ാമപ�ായ�ി�  ��ത പ�തി നട�ിലാ��തി�� ശിപാ�ശ ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� അതിേ�� എ�� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി� ഉ�െ�� േചേര� �ാമപ�ായ�ിന് വാ��ടാ�് നി��ി��തിന് അധിക

സഹായം ആവശ�െ��് െ�ാേ�ാസ�  ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിേ��  എ�� നടപടി

വിശദീകരി�ാേമാ?

േകാ�യം അ�നം പ�ായ�ിെല ഓവ� െഹഡ് ടാ�് നി��ാണം

4013. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) േകാ�യം അ�നം പ�ായ�ിെല �ടമാ�രി�  ഭരണാ�മതി ലഭി� ഓവ�  െഹഡ് ടാ�്

നി��ാണം ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) കാലവിളംബം �ടാെത ��ത ടാ�് നി��ാണം ���ിയാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല ജലനിധി പ�തി

4014. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

മണ�� മ�ല�ിെല എളവ�ി പ�ായ�ിെല ജലനിധി പ�തി�െട�ം ��ത �ടിെവ�

പ�തി�െട�ം �വ��നം സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ജല വിതരണ�ിനായി പ�ിംഗ്, ഡി�ിബ�ഷ� ൈല�ക� മാ�ി �ാപി�ാ� നടപടി

4015. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

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

ന��േമാ:

(എ) ��ജല വിതരണ�ിനായി പ�ിംഗ് ൈല�ക�ം ഡി�ിബ�ഷ� ൈല�ക�ം മാ�ി �ാപി�ാ�

പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� കിേലാമീ��  പ�ിംഗ് ൈല�ക�ം ഡി�ിബ�ഷ�  ൈല�ക�മാണ് മാ�ി �ാപിേ��ത്

എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ഇതിന് െചലവാ�� �ക എ�െന കെ��ാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ?

�ള�ട-പവിേ�ശ�രം �ടിെവളള പ�തി

4016. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ള�ട-പവിേ�ശ�രം �ടിെവളള പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാണ് നിലവി�

നി�യി�ി�ളളത്;

(ബി) ��ത പ�തിയി� അവേശഷി�� ���ിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ൈമലം-തല��  �ടിെവളള പ�തിയി�  അവേശഷി�� ���ിക�  എെ��ാമാണ്;  പ�തി

എ�േ��് ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

ബാവി�ര �ടിെവ� പ�തി
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4017. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ബാവി�ര �ടിെവ� പ�തി�് ���ിയ ഭരണാ�മതി ഉ�രവ്

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� െട�� സംബ�ി� നടപടിക� ഏ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ടിെവ�ം �ഷണം െച��വ�െ�തിെര നടപടി

4018. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടിെവ�ം �ഷണം െച�� മാഫിയക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പര�രാഗത ജലേ�ാത�ക� സംര�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജലേ�ാത�ക�  സംര�ി��ത് സംബ�ി�് ജലവിഭവ വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�െട

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ പ�ായ�്/��സി�ാലി�ി തല�ി�  ജലേ�ാത�ക�െട വിശദമായ

�ിതിവിവരകണ�് ലഭ�മാ�േമാ;  ഇവിട�ളി�  ��കാല�ളി�  ഉ�ായി�� നീെരാ��്

ഇേ�ാ� ഉേ�ാെയ�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��പ് ഉ�ായി�� നീ��ാ�ക�, ൈകേ�ാ�ക�, േതാ�ക� എ�ിവ ഇേ�ാ� നശി�േപാ��ത്

തടയാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ാ�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല െെപ�് െെല� േറാഡ്

4019. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ാ�ര നിേയാജക മ�ല�ി�െ���ം െകാ�ി േകാ��േറഷനി�ം ��ാ�ര

�നിസി�ാലി�ിയി�ം �ടി കട� േപാ���മായ വാ�� അേതാറി�ി�െട കീഴി�ളള െെപ�് െെല�

േറാഡ് വളെര�ാലമായി െപാ�ിെ�ാളി� കിട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ േറാഡ് അടിയ�രമായി ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദവിവരം

ന�കാേമാ;  ഇെ��ി�  ഇൗ േറാഡ് ന�ാ��തിന് െകാ�ി േകാ��േറഷ�ം ��ാ�ര

�നിസി�ാലി�ി�ം വാ�� അേതാറി�ി അ�മതി ന��േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ജല�ിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന

4020. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി വിതരണം െച�� ജല�ിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന�് എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��ത്;

(ബി) നിലവി�� സംവിധാന�ിെ� അപര�ാ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

അനധി�തമായി ജലം എ���ത് തട��തിന് നടപടി

4021. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� നി�ം അനധി�തമായി ജലം എ���ത് തട��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�വ��;

(ബി) 2016-17  വ�ഷ�ി�  തി�വന��രം ജി�യി�  ഇ�ര�ി�� എ� േക�ക�

കെ��ിയി��്; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) വ�കിട �ാ�് ഉടമക�െ�തിെര ഇ�രം േക�ക� എ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ആ�െ�ാെ� എതിെരയാണ് േക�ക� എ��ി��െത�് അറിയി�േമാ?

കാല�ഴ�ം െച� െെപ�ക� മാ�ി �ാപി�ാ� നടപടി

4022. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വളളി��് മ�ല�ി�  േത�ി�ാലം,  േചേല� �ാമപ�ായ�കളിെല ജലവിതരണ

െെപ�ക�  കാല�ഴ�ം െകാ�് െപാ�ി,  വ�ഷ�ളായി െവളളം ന�മാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െെപ�ക�  മാ�ി �ാപി��തി�ളള നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദീകരി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �ടിെവളള പ�തിക�

4023. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�, വിവിധ വ��ക� �ടിെവളള പ�തിക� നട�ിലാ��തിനായി കഴി�

സാ��ിക വ�ഷ�ി�  എ� �ക വാ��  അേതാറി�ി�് െഡേ�ാസി�് െച�ി��്;

���ിക�െട േപ�ം �ക�ം �േത�കം �േത�കം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ ���ിക� ഓേരാ�ിേ��ം നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

െവ������ േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട വാ�� ടാ�് സംര�ണം
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4024. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ െവ������ േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട വാ�� ടാ�് മ�ിടി�് വീണതിെന

�ട��് ര�വ�ഷമായി അപകടാവ�യിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വാ�� ടാ�് സംര�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േമാര�ാകാ�് പ�തി

4025. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി നിേയാജകമ��ിെല ന�� �ാമ പ�ായ�ിെല േമാര�ാകാ�് �ടിെവ�-

കാ�ഷിക-ജല േസചന പ�തി�െട നടപടി�മ��െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��  ബ�ജ�ി�  5  അ�് േകാടി �പ വകയി��ിയ ഈ പ�തി�െട ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ��തി�� െ�ാേ�ാസ� െച�കിട ജലേസചന ചീഫ് എ�ിനീയ�െട കാര�ാലയ�ി�

എ�ിയേശഷ��ായ നടപടി �മ�� വിവരി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി ���ീകരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ജലവിതരണ പ�തിക�

4026. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് ��തായി എ� ��ജലവിതരണ പ�തിക�  ���ിയാ�െ��

എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) എ� ലി�� �ടിെവളളമാണ് ഇൗ പ�തിക� വഴി ലഭ�മാ�ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �േത�ക നിേ�പ പ�തികളി� എ� േകാടി �പ�െട �തിയ പ�തിക� ത�ാറാ�ിയി�െ��്

വിവരി�േമാ?

ജലവിതരണ�ി� നിയ�ണം

4027. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� പ�് കാലവ�ഷ�ാലയളവിെല കണ�ക�  പരിേശാധി�േ�ാ�  െന�ാ�, േപ�ാറ

ഡാ�കളിെല ജലനിര�് നിലവി�  അ�പത് ശതമാന�ിലധികം �റവാെണ� റിേ�ാ��ക�
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പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) �ഗ�ഭ ജലനിര�് കഴി� വ�ഷേ��ാ� താ� നിലയിലാേണാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) �ഴ� കിണ�ക� റീചാ�ജ് ആ�� തര�ി�� മഴ ലഭി�തായി ക���േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  തല�ാന നഗരിയിലട�ം ജലവിതരണ�ി�  നിയ�ണേമ�െ���� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

അപകടാവ�യിലായ ആനയാം��് വാ��ടാ�്

4028. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാരേ�രി �ാമപ�ായ�ിെല ആനയാം��ി�� േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട വാ��ടാ�്

കാല�ഴ�ം �ലം അപകടാവ�യിലായ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അടിയ�രമായി വാ��ടാ�് �ന�നി��ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാലവ�ഷ�ി� വ� �റവ്

4029. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ജലസംഭരണികളി�  കഴി� വ�ഷേ��ാ�  ജലനിര�് �റ�� സാഹചര��ി�, ��ജല

��പേയാഗം തടയാ� ജലവിഭവ വ��് ക�ശന നടപടിക� ൈകെ�ാള�േമാ, വിശദമാ�േമാ?

ജലേ�ാത�ക� മാലിന� വി��മാ�ി സംര�ി��തിന് പ�തി

4030. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, ബി.സത��

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഴക�, േതാ�ക�, കനാ�ക� �തലായ ജലേ�ാത�ക� മാലിന���മാ�ി

സംര�ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജലസംര�ണ�ം ജലവിനിേയാഗ�ം സംബ�ി�് െപാ�ജന���് േബാധവ��രണം

നട��തിന് ജല�ര�ാ ക�ാ�യി� സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��, േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��ിടയി� ഇ� സംബ�ി�് േബാധവ��രണം നട��തി��

പരിപാടി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
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പ�ായ�കളിെല ജലവിതരണം

4031. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, അ�� �കാശ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�കളിെല ജലവിതരണം വീ�ം ജലനിധിെയ ഏ��ി�ാ�  തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�� കരാറിന് ജലനിധി�ം വാ�� അേതാറി�ി�ം ഒ�വ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം എെ��ാം;

(സി) പ�ായ�കളിെല ജലവിതരണം ജലനിധി സംവിധാനം വഴി നട�ാ�ിയതിെന�റി�്

അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ഡി) േലാകബാ�ി�  നി�ം എ� േകാടി �പയാണ് ജലനിധി നട�ി�ിന് ഇ�വെര

വാ�െയ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ാമവാസിക��് �ര�ിത �ടിെവ�ം

4032. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, പി. ഉ�ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ാമവാസിക��് �ര�ിത �ടിെവ�ം എ�ി�ക എ� ല��േ�ാെട നട�ാ��

�വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഈ പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി��തിനായി കി�ബി വഴി നട�ിലാ��

���ിക�െട �േരാഗതി അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

�ടിെവ��ിെ� �ണേമ�മ പരിേശാധന

4033. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ടിെവ��ിെ� �ണേമ�മ പരിേശാധി��തിനായി െമാൈബ� �ണി�ക� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) സ�� സംഘടനക� വഴി �ാേദശിക തല�ി� �ടിെവ��ിെ� �ണേമ�മ പരിേശാധി�ാ�

വ��് �േഖന സഹായം ലഭ�മാ�േമാ?
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��ിെവ��ിെ� പരിേശാധന

4034. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ികളി�  ലഭി�� �ടിെവ��ിെ� വില അമിതമായി വ��ി�ി�ിരി�� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ��ിെവ��ിെ� പരിേശാധന ജവവിഭവവ��് നട�ാ�േ�ാ; എ�ി� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ടിെവ�ം വി��� ഏജ�സിക��് രജിേ�ഷ� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആേരാഗ�െ� �തി�ലമായി ബാധി�� ബാ�ീരിയക�  �ടിെവ� ടാ�കളി�  കെ��ിയ

േക�ക� വ��ി� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഇ) �ടിെവ� ടാ�ക�ം ��ിക�ം പരിേശാധി�വാ� ജലവിഭവ വ��ി� സംവിധാനം ഉ�ാ�േമാ;

വ��മാ�േമാ ?

�ട�ി�ിട�� ��ജല പ�തിക�

4035. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഡി�ിബ�ഷ� ൈല�ക� ഇ�ാ���ലം എ� ��ജല പ�തികളാണ് �ട�ി�ിട��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ��ജല പ�തിക�  ഏെ����തിന് ക��പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ഇതി�� ധനസമാഹരണം എ�െനയാണ് കെ���െത�് വിവരി�േമാ?

േദശീയപാത�രിക� ഉേപ�ി�െ�� നിലയി�� ൈപ�ക�

4036. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് െച��ള �ത�  വിദ�ാസാഗ�  വെര േദശീയപാത�് സമീപം മാസ�ളായി

ൈപ�ക� ��ിയി�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ ൈപ�ക� വാ�� അേതാറി�ി�േടതാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�, ഇവ ഉേപ�ി�െ�� നിലയി� കിട�ാ� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?
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ഐ.ടി. േമഖലയിെല േജാലി ഭാരം

4037. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐ.ടി. േമഖലയി��വ��് േജാലി ഭാരം �ലം ഉ�ാ�� ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഐ.ടി. േമഖലയി� െതാഴി� നിയമ�� യഥാവിധി നട�ിലാ�ാ�ം ജീവന�ാ�െട േജാലി ഭാരം

�റ��തി�ം സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ.എസ്.ഐ ആ�പ�ിക�െട�ം ഡിെ��സറിക�െട�ം അടി�ാന സൗകര�ം വ��ി�ി��തി��

നടപടിക�

4038. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, എം. �േകഷ്

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ.എസ്.ഐ ആ�പ�ിക�െട�ം ഡിെ��സറിക�െട�ം അടി�ാന സൗകര�ം

വ��ി�ി��തി�ം ആ�നിക ഉപകരണ��  �ാപി��തി�ം നട�ിയ �വ��ന��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ.എസ്.ഐ ആ�പ�ികളി� െ�ഷ�ാലി�ി ചികി�ാ സൗകര�ം വ��ി�ി��തി�ം അവിെട

ലഭ�മ�ാ� െ�ഷ�ാലി�ി ചികി��ായി ��ത� സ�കാര� അ�പ�ികെള എം പാന� െച�ാ�ം

നടപടി��ാ�േമാ;

(സി) േക� സ��ാ�  ���  െ�ഷ�ലി�ി ചികി�ാ സൗകര���  ലഭ�മാ��തിന് ��തായി

ഏ�െ���ിയ നിബ�നക�  പ�തിയി�  അംഗമായി�� െതാഴിലാളിക�� �യാസം

��ി�� സാഹചര��ി�  ഈ നിബ�നക�  ഒഴിവാ�ാ�  േക� സ��ാരിേനാട്

ആവശ�െ��േമാ?

െഎ.ടി.േമഖലയി� െതാഴി� സമത�ം

4039. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, വി. േജായി

,, �ി.വി.രാേജഷ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ െഎ.ടി. ക�നികളിലായി എ� െതാഴിലാളിക�െ�� കണ� ലഭ�മാേണാ;

(ബി) ഇൗ േമഖലയി� െതാഴി� സമത�ം ഉറ�വ��വാനായി എെ��ി�ം മാ���േ�ാ;
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(സി) ഇ�രം �ാപന��  െതാഴി�  നിയമം പാലി��േ�ാ എ�റ�് വ��ാ�  പരിേശാധന

നട�ാ�േ�ാ;

(ഡി) െതാഴിലാളി സംഘടനക��് �വ��നസ�ാത��ം ലഭ�മാ�ാ�  നിയമപരമായ നടപടി

സാധ�മാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇതര �ാന െതാഴിലാളിക�

4040. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട കണ�ക� ഇ�വെര േശഖരി�ി�ിെ��ി� ഇനി

േശഖരി�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക� വ�ിറ�േ�ാ� അവ��േവ�ി െറയി�േവ േ�ഷ�കളി�ം

�ധാനെ�� ബ�ാ��കളി�ം കൗ��ക� �ാപി��കാര�ം ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) േറഷ�കാ��ക�  ഉ��ം ഇ�ാ��മായ ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�  േകരള�ി�

എ��െ��് വ��മാ�ാേമാ  ;  ഇവ�� േറഷ�കാ��ക� അ�വദി�േ�ാ� അവരവ�െട

സം�ാന�ളി� �ടി േറഷ� കാ��ക� ഉേ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഏത് മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാണ് സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  നി�ം മ�

�ാപന�ളി� നി�ം ഇവ�� ആ��ല��� ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള �മ�െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡ്

4041. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �മ�െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡി� എ� െതാഴിലാളിക� അംഗ�ളായി േച��ി��്;

(ബി) േ�മനിധി േബാ�ഡി�  നി�ം ന�കിവ�� ആ��ല���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷം െതാഴിലാളിക��് വിവിധ ആ��ല���  ആയി എ� �ക

േബാ�ഡി� നി�ം വിതരണം െച�ി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ശരണ� സ�യം െതാഴി� പ�തി

4042. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ശരണ� സ�യം െതാഴി�  പ�തി എവിെടെയ�ാം നട�ിലാ�ിെയ�്

വ��മാ�േമാ?
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മിനിമം �ലി

4043. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മിനിമം �ലി നി�യി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� േമഖലകളിെല െതാഴി�ക��ാണ് മിനിമം �ലി നി�യി�ി��ത്;  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(സി) മിനിമം �ലി നി�യി��തിൽ നി�ം ഏെതാെ� േമഖലകെളയാണ് ഒഴിവാ�ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

ആ�ിത നിയമനം

4044. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ചാരായനിേരാധനം �ലം െതാഴി�  ന�െ��,  േ�മനിധി പ�തി അംഗത��� െതാഴിലാളി

മരണെ��തിെന�ട��് നിയമാ��ത ആ�ിത നിയമന�ിനായി �ീ.  അനി��മാ�,

ആഴി�ടവി�, തി�െന��, േച��ല എ�യാ� ന�കിയ അേപ�യി�േമ� എ�നടപടിക�

സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േലബ� ബാ�് �പീകരണം

4045. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗാ�ഹിക െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�  സംര�ി��തിന് േലബ�  ബാ�് �പീകരി��തിന്

ഉേ�ശീ��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വി�ലമായ ഒ� െതാഴി� േമഖലെയ� നിലയി� ഇൗ േമഖലയിെല െതാഴി� സാധ�തക� �ഷണം

െച��തി�ം െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ം െതാഴി�  �ര��ം ഉറ�വ���തി�മായി

നിയമനി��ാണം നട��തിെന�റി�് ആേലാചി�േമാ?

ക�ഷക െതാഴിലാളിക�െട വിവിധ േ�മനിധി ആ��ല���

4046. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ഷക െതാഴിലാളിക�െട വിവിധ േ�മനിധി ആ��ല���  വ�ഷ�ളായി

വിതരണം െച��ിെല� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� കാരണം
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മരണാന�രാ��ല�ം,ചികി�ാ ധനസഹായം,  െപ�ഷ�, �സവാ��ല�ം എ�ിവ�്

ന�കിവ�� �ക എ�യാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ; ഇവ വ��ി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) േ�മനിധി ആ��ല��� വിതരണം െച�ാ� സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െതാഴി� ൈന�ണ� വികസന പ�തിക�

4047. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  ൈന�ണ� വികസന പ�തിക�  ഏേകാപി�ി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ൈന�ണ� വികസന പ�തികളാണ് ഇേ�ാ�  നട�ിലാ�ി വ��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) വിവിധ പ�തിക�  ഏേകാപി�ി����ലം എെ��ാം േന��ളാണ് ൈകവരി�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

വ�വസായ പരിശീലന േക��ളി� നാഷണ� സ�വീസ് �ീം

4048. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാവസായിക പരിശീലന വ��ി� കീഴി�  �വ��ി�� എ� �ാപന�ളി�  നാഷണ�

സ�വീസ് �ീം �ണി�ക� �വ��ി���്;

(ബി) ഇതര വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല എ�.എസ്.എസ്.  വാള�ിയ�മാ��് ന����േപാെല

വ�വസായ പരിശീലന േക��ളിെല എ�.എസ്.എസ്.  വാള�ിയ�മാ��് േ�സ് മാ��്

ന���േ�ാ;

(സി) ഇവ��് േ�സ് മാ��് ന�കാ� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

(ഡി) സാേ�തിക വിദ�യി�  പരിശീലനം േന�� എ�.എസ്.എസ്.വാള�ിയ�മാ�െട േസവനം

െപാ�സ�ഹ�ി� �േയാജനെ���ാ� പ�തിക� ആവി�രി�േമാ;

െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ��ക� പിരി�വിട�

T 4049.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ��ക�

പിരി�വി�; അവ ഏെത�ാം;

(ബി) സം�ാന�് �വ��ി�� വിവിധ ക�ഷകെ�ാഴിലാളി സംഘടനക��് �ാതിനിധ�ം ന�കി

അവ എ��ം േവഗം �ന:സംഘടി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജി�ാടി�ാന�ി�  വിവിധ േ�മനിധി ഓഫീ�ക�  ഒ� �ട�ീഴി�  െകാ�വരാ�ം

െതാഴിലാളിക�െട അവകാശ സംര�ണ�ിനായി െതാഴിലവകാശ ക�ീഷ� �പീകരി�വാ�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ��ക�െട �വ��നം െമ�െ����തി�ളള നടപടിക�

4050. �ീ.സി.���

,, പി.െക. ശശി

,, ആ�. രാേജഷ്

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ��ക�െട �വ��നം െമ�െ����തിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േ�മനിധി അംഗ���് ലഭ�മായി�� ആ��ല���  വ��ി�ി�ാ�

സാധി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �� സ��ാരിെ� കാല�് �ടി�ികയാ�ിയ ആ��ല��� വിതരണം െച�ാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േബാ��ക�െട �വ��നം ആ�നികവ��രി�ാനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല െ�യിനിംഗ് ന�മാർ

T 4051.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പഠന�ം പരിശീലന�ം ���ിയാ�ിയ ന�മാെര സ�കാര� ആ�പ�ികളി� െ�യിനിംഗ് ന�മാർ

എ� േപരി�  വ�ഷ�േളാളം �റ� ശ�ള�ി�  േജാലി െച�ി�� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിയമ�കാരം ന�മാെര എ� വ�ഷം വെര െ�യിനിക�  എ� േപരി�

നിയമി�ാെമ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സ�കാര� ആ�പ�ികളി� േജാലി െച�� പ�തിേയാളം ന�മാ��് നിയമന ഉ�രവ് ന�കാെത

അവ��് അ�ഹതെ�� ഇ.എസ്.ഐ,  ഇ.പി.എഫ് ആ��ല�ം നിേഷധി�� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ?
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േ�മനിധി ഓഫീസ് േകാം��് നി��ി��തിന് നടപടി

4052. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� വ��ിന് കീഴി�� െതാഴിലാളി േ�മ േബാ��ക�െട ഓഫീ�ക� വലിയ �ക വാടക

ന��� െക�ിട�ളിലാണ് �വ��ി��െത� വ��ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിവിധ േ�മനിധി േബാ��ക�െട ഓഫീ�ക� ഒേര �ല�് വരാ�� തര�ി� േ�മനിധി

ഓഫീസ് േകാം��് നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) താ��ാ�ാന�ളി��െ� ഇ�രം ഓഫീ�ക�  �ാപി��ത് എ� മാ�ം

�േയാജന�ദമായിരി�ം എ�് പരിേശാധി�േമാ?

അ��ാരി െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡ്

4053. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�കാരി െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡി�  എ� െതാഴിലാളികെള അംഗ�ളായി

േച��ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േ�മനിധി േബാ�ഡ് �േഖന ന�കിവ�� ആ��ല��� എെ�ാെ�യാണ് ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2016-17 വ�ഷം എ� േകാടി �പ വിവിധ ഇനം ആ��ല��ളായി വിതരണം െച�ി�െ��്

വിശദമാ�ാേമാ?

ന�മാ�െട �തിമാസ ശ�ളം

T 4054.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ീംേകാടതി നിേയാഗി� സമിതി  50  കിട�ക�  വെര�� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ��്

�തിമാസം 20,000 �പ ശ�ളം ന�കണെമ�് ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) 50  �ത�  100  വെര�ം അതി��കളി�ം കിട�ക�� ആ�പ�ികളി�  ന�മാ�െട ശ�ളം

എ�യായി നി�യി�ണെമ�ാണ് സമിതി ശിപാ�ശ െച��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് സ�കാര� ന�മാ�െട സമരം ഒ�തീ��ാ�ാ�  ബ�.�ഖ�മ�ി നട�ിയ

ച���െട അടി�ാന�ി�  അവ�െട ശ�ളം ��ീംേകാടതി നിേയാഗി� ക�ി�ി�െട

ശിപാ�ശ�് അ��തമായി ���വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി��

കാരണെമ�ാണ്?

അന�സം�ാന െതാഴിലാളി ക�ാ�കളി� �ചിത�ം ഉറ�ാ��
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4055. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.ഉൈബ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന െതാഴിലാളി ക�ാ�കളി� �ചിത�ം ഉറ�ാ�ാ� കഴിയാ�തിനാ� േരാഗ��

പട�� പിടി��ി�� സാധ�ത ഏെറയാെണ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ക�ാ�കളി� െമ�െ�� ജീവിതസാഹചര��� ഒ���തിനായി െതാഴി� വ��് സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

േനാ��ലി നി�മാ�ജനം െച�ാ� നടപടി

4056. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ േപ�കളി�  സം�ാന�് ഇേ�ാ�ം േനാ��ലി നിലനി���െ�� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) േനാ�ി നി���വ��ാക�ത്,  േജാലി െച��വ��ാകണം �ലി ന�േക�ത് എ�്

ക���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

മ��ബ�ന/അ�ബ� േമഖലയി� പണിെയ���വ��് മിനിമം േവജസ് ഉറ�ാ��തി�ളള

നടപടിക�

4057. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�ന/അ�ബ� േമഖലയി�  പണിെയ��� ജനവിഭാഗ��െട �രിത��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ��ായി മിനിമം േവജസ് ഉറ�ാ��തിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചാ��� ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ യിെല േ��ക�

4058. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ.യിെല േ��ക��് എ�.സി.വി.ടി.�െട അംഗീകാരം

ലഭി��തി�ം �തിയ േ��ക�  ആരംഭി��തി�ം ഐ.ടി.ഐ.േയാട് േച��� ഒേര��

സ��ാ�  �മി ഐ.ടി.ഐ.�് ലഭി��തി�ം ഐ.ടി.ഐ.�െട പദവി

ഉയ���തി�െമാെ�യായി ജന�തിനിധി ന�കിയ നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഉെ��ി� ��ത നിേവദന�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ി�  നിലവി�ളള േ��ക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം ഓേരാ േ�ഡി�ം എ�

��ിക��് അ�ിഷ� ന��വാ� സൗകര��െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഇവിെട ��തായി ഏെത�ി�ം േ��ക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ�യാെണ� വിവരം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) നിലവി�ളള അടി�ാന സൗകര���  �േയാജനെ���ി �തിയ േ��ക�  ആരംഭി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് രജിേ�ഷ� ���ിന���തി�� അവസരം

4059. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി� ദീ�ഘകാലമായി രജിേ�ഷ� നട�ിയവ�ം

നിലവി�  ���ിയ കാലയളവി�  രജിേ�ഷ�  ���ാ�  കഴിയാെത േപായവ�മായവ��്

���കാല �ാബല�േ�ാെട രജിേ�ഷ� ���ിന���തി�� അവസരം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി� രജി�� െച�ി�� വിധവക�, അംഗപരിമിത�

എ�ിവ�െട നിയമന ശിപാ�ശക�  നി�യി�െ�� നിലയി�  നട��തായി സ��ാ�  ഉറ�

വ��ാ�േ�ാ;

(സി) ആല�ഴ ജി�ാ എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി�  ഇ�വെര രജി��  െച�ി���ം രജിേ�ഷ�

നിലവി���മായ വിധവക�െട�ം അംഗപരിമിത�െട�ം വിവര�� ന��േമാ;

(ഡി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച� വഴി�� നിയമന ശിപാ�ശക� പരമാവധി േവഗ�ി� ന���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക� വഴി നിയമന��

4060. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�, അ�� സ��ാ� േമഖലകളി� ആ� മാസ�ി� ��തലാ�� കാലയളവിേല�ായി

വ�� താ��ാലിക നിയമന��  ���മാ�ം എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി�  രജി��

െച�ി�ളളവരി� നി�ം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ആവശ�െമ�ി� ഇതിനായി നിയമ നി��ാണം നട�വാ� ത�ാറാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഇ.എസ്.ഐ (ESI) പ�തിയി� അംഗ�ളായ െതാഴിലാളിക�

4061. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇ.എസ്.ഐ  (ESI)  പ�തിയി�  അംഗ�ളായ െതാഴിലാളിക��് ചികി��് മ�്

സം�ാന�ളിെല ആ�പ�ികളി� േപായാ� ഇ.എസ്.െഎ ആ��ല�ം ലഭി�േമാ;

(ബി) അതി��ി ജി�കളി�െ��� െതാഴിലാളിക� ��തലായി മ�് സം�ാന�ളിെല ആ�പ�ികെള

ചികി��ായി ആ�യി�� �ിതി ഉ�് ; ഇത് എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�് സം�ാന�് േപായി ചികി�ി�ാ�ം ആ��ല�ം ലഭി�ാ�  ആവശ�മായ ഇടെപട�

സ��ാ� നട�േമാ?

ഐ.ടി.ഐ.ക��് അ��േദശീയ നിലവാരം

4062. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ഐ.ടി.ഐ.കെള അ��േദശീയ നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ാനാണ്

ല��മി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ആ�നിക സാേ�തിക സൗകര��ളാണ്ഐ.ടി.ഐ.കളി�  ഇേതാട�ബ�ി�്

ഒ���െത�് വ��മാ�േമാ?

കരിയ� െഡവല�െമ�് െസ��ക�

4063. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, അനി� അ�ര

,, െക.�രളീധര�

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

മ�പടി ന��േമാ:

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് െതാഴി� ലഭി�ാ� എെ��ാം സൗകര��ളാണ് കരിയ� െഡവല�െമ�്

െസ��കളി� ഒ��ിയിരി��െത�് വിശദീകരി�േമാ?

വയനാടിെല െക.എം.എം. ഗവ. ഐ.ടി.ഐ., 'എ േ�ഡ് ' ആ��തി�ളള നടപടിക�

4064. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ േ�ഡ് ഐ.ടി.ഐ.ക�  ഇ�ാ� ഏക ജി� വയനാടാെണ� കാര�ം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 1982-�  ആരംഭി��ം  2016-�  സം�ാനെ� ഏ��ം മിക� ഐ.ടി.ഐ.�� േക�

സ��ാരിെ� �ര�ാരം േനടിയ�മായ ക��� െക.എം.എം.  ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ.,  എ
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േ�ഡ് ആ�ി ഉയ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� �പാ�ശ ബ�െ�� വ��ി� നി�ം ലഭ�മായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടി ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ.

4065. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ.(ജനറ�)യി�  േനരേ���ായി�� െ�ാഡ��  ആ�്

മാ�ഫാ�റിംഗ് േ��ക� നി��ലാ����ലം പരിശീലനാവസരം ന�െ���  125 ലധികം

വ�� വിദ�ാ��ിക��്,  CNC െമഷീനിംഗ് േ�ഡി� പകരമായി  "ഓ�േറ�� അഡ�ാ��ഡ്

െമഷീ� ��" േ�ഡ് ആരംഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ഐ.ടി.ഐ.യി� , െമ�ാനി�് ഓേ�ാ േബാഡി െപയി�ിംഗ്, െവ�ഡ� - ഇ�െ���

ആ�് െട�ിംഗ് എ�ീ േ��ക�  ആരംഭി��തി�� ഉ�രവ് ഇറ��തി�ം,  ��ത

േ��കളിേല�� �േവശനം  2017  �  തെ� ആരംഭി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ ?

െച��� ഐ.ടി.ഐ അ�ാരാ� പഠനേക�മാ�ി ഉയ��വാൻ നടപടി

4066. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ാരാ� പഠനേക�മാ�ി െച���  ഐ.ടി.ഐ.  െയ ഉയ���തിന് എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് ഉ�െ���ിയിരി��ത് എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത �വ��ന��െട സം�ി� റിേ�ാ��് സമ��ി�േവാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ �വ��ന�� എ�് ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് വിശദീകരി�േമാ?

ക���� അ�ാദമി

4067. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി �മതലേയ� േകരള ബി�ഡിംഗ് ആ�് അദ�  ക����  വ�േ��് െവ�ഫയ�

േബാ�ഡ് ചാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല നി��ി� ക���� അ�ാദമി സംബ�ി�്

അഭി�ായം സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക���� അ�ാദമി�ായി ച��രി� വില� വാ�ിയ 10 ഏ�� �ല�് സ�ഹ�ിന്

�േയാജനകരമാ�� ഒ� �ാപനം �ട�ാ� അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) സാേ�തിക നി�ണത�ം വിദ�ധപരിശീലന�ം ന�ക�� വിധ�ി�� അ�ാരാ�

നിലവാര�ി�� െതാഴി� ൈവദ�ധ� േക�ം ഇവിെട �ാപി��തിന് താമസം േനരി��തിെ�
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കാരണ��ം തട��� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ ?

ഡീ-അഡി�� ആ�് റിസ��് െസ�� �പീകരണം

4068. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എെെ�സ് വ��് ഡീ-അഡി��  ആ�് റിസ��് െസ��  �പീകരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം റിേ�ാ��ക� സ��ാരിന് െെകമാറിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) �ഷി വ��ിെ� കീഴി�  േനര�മംഗല�് �വ��ി�� ജി�ാ �ഷിേ�ാ��ി� ഇൗ െസ��

�ട��തി�േവ� �ല�ം മ�് അ��ല ഘടക��ം ഉ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത െസ��  േനര�മംഗലം ജി�ാ �ഷിേ�ാ�ം �ിതി െച�� �ല�്

ആരംഭി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള സം�ാന ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� �വർ�ന�ൾ

4069. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, പി.െക. ശശി

,, എം. നൗഷാദ്

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ാജമദ��ിെ� ഉപേഭാഗം തട��തിനായി േകരള സം�ാന ബിവേറജസ്

േകാ��േറഷ� എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ് നട�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാ�ഹിക �തിബ�ത�െട ഭാഗമായി ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�  നട�ിലാ�� േ�മ

പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�  സ��ാരിേല�് ന�കിയ

വ�മാന�ി� �� വ�ഷെ��ാ� വ��ന ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) െതാഴിലവസര��  വ��ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം തടയാ� നടപടി

4070. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ക�, കലാലയ�� എ�ിവ േക�ീകരി�് �വ��ി�� മദ�, മയ�മ��്

മാഫിയക�െട �വ��നം തട��തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�
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എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ക�െട പരിസര�് �കയില ഉ����െട വി�ന നട�ിയതിെ� േപരി�  എ�

േപ�െ�തിെര േകെസ��ക��ായി എ�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക��് �കവലി/മ�് മയ�മ��് ഉപേയാഗം എ�ിവ�െട �ഷ�വശ��

േബാധ�െ����തിനായി നിലവി� എെ��ാം �വ��ന�� ആണ് സം�ാന എൈ�സ്

വ��് നട�ിവ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ലഹരി മ��ക�െട ഉപേയാഗം �റ�ാ� നടപടി

4071. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരി മ��ക�െട ഉപേയാഗം �റ��തിനായി ഈ സ��ാ� അധികാര�ി�

വ�തി�േശഷം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതരസം�ാന�ളി� നി�് ലഹരി പദാ���� െകാ�വ��വെര പിടി���തി�ം ലഹരി

വ���െട വരവ് ���മായി തട��തി�ം ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

�തിയ തര�ി�� മയ�മ��ക�െട വരവ്

4072. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ തര�ി�� വിവിധ മയ�മ��ക�െട വരവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ി�� �പ�ി�ം അ�േപാെല െപെ��് തിരി�റിയാ� സാധി�ാ� തര�ി�ം വ�� ഇ�രം

മയ�മ��കെള ക�പിടി��തിന് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പാ� ഉ�പ���

4073. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�േര���ാെര കട�കാരാ�ി തീവ�ിയി�  വ�േതാതി�  പാ�  ഉ�പ���

േകരള�ിെല�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിടയി� എ� കിേലാ പാ� ഉ�പ��� പിടി�െവ�ം ഇതിന് എ� �പ

വില വ�െമ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിടയി�  പാ�  ഉ�പ���  പിടിെ���തിെ� േപരി�  എ� േപെര

പിടി�ടിയി��െവ�ം  ,  ഇവ�� കി�ിയ ശി� എ�ായി��െവ�ം ജി� തിരി�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാ�്പ നിയമം (സിഗര�് ആ�് അത� �ബാേ�ാ െ�ാഡ�്സ് ആ�്) ���ലമായതിനാലാണ്

പാ� ഉ�പ���െട കട�് ���െത�ത് ശരിയാേണാ;

(ഇ) നിയമ�കാരം ഇ�രം കട�കാെര ക�ഡിയിെല��് വലിയ പിഴ ഈടാ�ാ� കഴിയിെ��ത്

ശരിയാേണാ;എ�ി� ഈ നിയമം േഭദഗതി െച��തി�േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) 2002 െല �കയില ഉപേഭാഗ നിേരാധന നിയമ�ി� ഇ�വെര എെ��ി�ം മാ���ായി�േ�ാ ;

എ�ി� ആ മാ��� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ഇെ��ി� നിേരാധി� �കയില ഉ����� വി�ാ�ം പരമാവധി ശി� ഇ��റ് �പ പിഴ മാ�ം

ന�കാ�  അധികാര�� ��ത നിയമം േഭദഗതി െച�ാ�  സ��ാരിന് എ� െച�ാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െബ�േകാ ഒൗ�് െല�ക�

4074. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െബ�േകാ ഒൗ�് െല�ക�  �ാപി��തി�� �ലം നി�യി��തിന് നിലവി��

മാനദ���  എെ��ാമാണ്;  ഇവ�െ�തിെര െപാ�ജന��െട പരാതി ഉയ��

�േദശ�ളി� ഒൗ�് െല�ക� മാ�ി �ാപി��തിന് യഥാസമയം നടപടി സ�ീകരി�ാ�േ�ാ;

(ബി) ജനവാസ േക��ളിേല�് പലേ�ാ�ം ഒൗ�് െല�ക�  �ാപി����ല��ാ�� ����

പരിഹരി��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��െട ഏെത�ി�ം തര�ി�� സഹായം

ആവശ�മായി വരാ�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഏത് രീതിയിലാണ് തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��െട സഹകരണം ആവശ�മായി

വ��െത�് അറിയി�േമാ?

എൈ�സ് വ��ി� �തിയ ത�ികക�

4075. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം എൈ�സ് വ��ി�  ��തായി ത�ികക�

��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

നീര�െട ഉ��ാദനം

T 4076.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നീര�െട ഉ��ാദന�ി�ം വിതരണ�ി�ം എൈ�സ് വ��് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി�

ഏെതാെ� �ാപന���ാണ് അ�വാദം ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േടാഡി േബാ�ഡ് �പീകരി��േപാെല നീര േബാ�ഡ് �പീകരി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി�

ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിെ� ഘടനേയ�ം ബാധ�തകേള�ം �റി�് പഠനം

നട�ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വി��ി �െട �വ��ന��

4077. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, സി.െക. ഹരീ��

,, െക. ദാസ�

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

ന��േമാ:

(എ) ലഹരി വി�� േകരളം എ� ല��ം സാ�ാ�കരി��തിന് ലഹരി വ��ന മിഷ� 'വി��ി'

�െട �വ��ന�� ��ത� ഫല�ദമാ��തിന് എെ��ാം �തന പ�തികളാണ് നട�ാ�ി

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 'വി��ി'  �െട സേ�ശം ജന�ളിെല�ി��തിനായി ��ംബ�ീ �വ��ക�െട

സഹായേ�ാെട എ�ാ വീ�കളി�ം �ി��ക�  പതി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ ;

(സി) മദ��ിെ��ം മയ�മ��ക�െട�ം �ഷ�വശ�െള�റി�് വിദ�ാ��ികെള�ം �വജന�െള�ം

േബാധവ��രി��തിനായി ��ക�ം േകാേള�ക�ം േക�ീകരി�് �പീകരി� ലഹരി വി��

��ക�െട �വ��നം ��ത�  കാര��മമാ�ാ�ം വ�ാപി�ി�ാ�ം എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വി��ി മിഷെ� േബാധവ��രണ �വ��ന��

4078. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി��ി മിഷെ� േബാധവ��രണ �വ��ന��െട ഭാഗമായി ഉ�വ�േളാ�ം

ആേഘാഷ�േളാ�ം അ�ബ�ി�് ലഹരിവി�� േബാധവ��രണ �ാ�ക�

സ�ീകരി��തി�ളള പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വി��ി മിഷെ� സഹകരണേ�ാെട എ�ാ ജി�കളി�ം േകാേള�ക� േക�ീകരി�് നാഷണ�

സ��ീസ് �ീമിെ� ലഹരി വി�� കലാജാഥക�ം ക�ാ�ം സംഘടി�ി��േ�ാ;വിശദാംശം

ന��േമാ;
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(സി) േബാധവ��രണ �വ��ന��  ഊ��ിതമാ��തിെ� ഭാഗമായി ചല�ി� വികസന

േകാ��േറഷ�മായി സഹകരി�് ലഹരി വി�� േബാധവ��രണ �സ�ചി���

നി��ി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�് വ��േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

ൈവ�ിരി താ��ി� ജനൈമ�ി എൈ�സ് ��ാ�ക�

4079. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല ൈവ�ിരി താ��ി�  ജനൈമ�ി എൈ�സ് ��ാ�ക�  �പീകരി��

കാര��ി� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആദിവാസി വിഭാഗ�ളിെല മദ�പാന ആസ�ി �റ�വാ� ജനൈമ�ി എൈ�സ് ��ാ�ക�െട

�വ��നം െകാ�് സാധി��തായി മന�ിലാ�ാ� കഴി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

െബ�േകാ�െട ആഭി�ഖ��ി� ഡി-അഡി�� െസ��ക�

4080. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െബ�േകാ�െട ആഭി�ഖ��ി� ഡി - അഡി�� െസ��ക� �വ��ി�ി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ധനസഹായമാണ് ഇവ�് ന�കാ� ഉേ�ശി��ത്; വിവരി�േമാ;

(സി) മദ� വി�� �വ��ന�� നട��തിന് �േത�ക സാ��ിക സഹായം ന���തിനായി

െബ�േകാ�് നി�േ�ശ�� ന��േമാ; വിവരി�േമാ?

�ിരി�്, വ�ാജമദ�ം, മയ�മ��് എ�ിവ തടയാൻ നടപടി

4081. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�വസാഹചര�ം ��ി�  ക�് അതി��ി വഴി സം�ാനേ��് �ിരി�്,  വ�ാജമദ�ം,

മയ�മ��് എ�ിവ കട�ിെ�ാ�വരാ�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� അടി�ാന�ി� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം;

(സി) സം�ാന അതി��ികളി� പേ�ാളിംഗ് ക�ശനമാ�േമാ;

(ഡി) െസ��ംബ� 10 വെര െ�ഷ�� എ�േഫാ�് െെ�വായി പരിഗണി��േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ഇ�മായി ബ�െ�� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് െെകെ�ാ�ാ�േ�ശി��ത്;
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വിശദാംശം�� ന��േമാ;

(എഫ്) എ�ാ ജി�ാ എൈ�സ് ആ�ാന�ളി�ം ഇൗ കാലയളവി� ക�േ�ാ� ��ക� �വ��ി�േമാ;

ഇെ��ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

വ�ാജമദ�ം, മയ�മ��്, നിേരാധിത �കയില ഉ�പ��� ഇവ�െട വി�പന തട��തിന് നടപടി

4082. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ാല�് വ�ാജമദ��ം മയ�മ��ം നിേരാധിത �കയില ഉ�പ���െട�ം വി�പന

തട��തിന് എൈ��ം േപാലീ�ം സം�� െതര�ി�ം നിരീ�ണ�ം നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ാേദശിക ജന�തിനിധിക�, സ��സംഘടനക�, െപാ��വ��ക�  �ട�ിയവ�മായി

ബ�െ��് വിവരേശഖരണ�ി�ം വ�ജമദ�-മയ�മ�� സംഘ�െള കെ���തി�ം

അവ�െട വി��ന തട��തി�ം ജനകീയ ഇടെപട� നട�േമാ;

(സി) ആ��ാമസമി�ാ� വീ�കളി�ം �രയിട�ളി�ം െപാ�,സ�കാര��ാപന�ളി�ം

അനധി�തമായി കട�കയറി മദ��ം മയ�മ��ം ഉപേയാഗി��വ�െ�തിെര ഭവന

േഭദന�ിനട�ം േക�ക� എ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ാര�ര എൈ�സ് സ��യ നി��ാണം

4083. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര എൈ�സ് സ��യ നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�ിനായി എൈ�സ് വ��ിേ�ത�ാ� �ല�ൾ നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

ആയതി� വ��ിെ� അഭി�ായം െവളിെ���േമാ?

ഓണ�ാല�് വ�ാജ �ിരി�ം അനധി�ത മദ��ം തടയാൻ നടപടി

4084. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ാലം ��ി�  ക�െകാ�് വ�ാജ �പിരി�ം അനധി�ത മദ��ം സം�ാനേ��്

കട��െ�� വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഓണ�ാല�് ഇ�രം സംഭവ��  ഒഴിവാ��തിന് ക�ശന നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

ഇതിേനാടകം തെ� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ക�ാവിെ� ഉപേയാഗം നിയ�ി�ാൻ നടപടി
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4085. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ാവിെ� ഉപേയാഗം വ��ി�് വ��തായി ��യി�െ��ി�െ�ാ ;

(ബി) 2017 വ�ഷ�ി� ക�ാവ് സംബ�മായ എ� േക�ക� രജി�� െച�െവ�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ാവ്,  മ�് മയ�മ��ക�  എ�ിവ�െട ഉപേയാഗം,  വി��ന എ�ിവ

നി��ാഹെ����തിന് സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വിദ�ാലയ�� േക�ീകരി�് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

പാ�മസാല�െട ഉപേയാഗം

4086. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �� വിദ�ാ��ിക��ിടയി� ഉ�െ�െട പാ�മസാല�െട ഉപേയാഗം വ��ി�

വ�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�  ഉ�െ�െട�ളള

ഉ�േര��� സം�ാര�ിെ� സ�ാധീനം ഇതിന് ഇടയാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പാ�മസാല�െട�ം സമാനമായ മ�് ലഹരി വ���െട�ം നിയ�ണ�ിന് ഏ�െ���ിയി�ളള

നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) േകാ�പ നിയമ�കാരം എെ��ാം നടപടികളാണ് എൈ�സ് വ��് ഈ വിഷയ�ി� സ�ീകരി�

വ��ത്;  കഴി�  6  മാസ�ി�ളളി�  ഈ നിയമ�കാരം എ� േക�ക�  എ��ി��്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസ്

4087. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസിെല ജീവന�ാ�െട�ം,  വാഹന��െട�ം �റവ്

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� േപാലീസ് സബ് ഡിവിഷെ� �വ��നപരിധി�� ഈ േറ�് ഓഫീസിെന വിഭജി�് ര�്

േറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ര�് ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�ക�ം,  100-  ലധികം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��ം �വ��ി�� ഈ

�േദശ�് എൈ�സ് വ��ിെ� പരിമിതിക� �ലം ലഹരി വ���െട�ം വ�ാജ മദ��ിെ��ം

വ�ാപനം അപകടകരമായ നിലയിലായതിനാ�  ഇത് പരിഹരി��തിന് അടിയ�രനടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�� േക�ീകരി�് മയ�മ��് വിൽ�ന
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T 4088.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ���ക�, േകാേള�ക�, മ�് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�� എ�ിവ േക�ീകരി�്

വ�േതാതി� മയ�മ��്, ക�ാവ്, മ�ിതര ലഹരി വ��� എ�ിവ വി�ഴി�െ���െവ��ം,

അതി� ഇരകളാ��വരി� െപ���ിക� �ടി ഉ�െ���െ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�രം �വണതക� ഇ�ാതാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ന�െട �വതല�റെയ ഒ�ാെക നശി�ി�� ഇ�രം വിപ�ിെന ഇ�ാ� െച�ാ�

കാര��മമായ പ�തികൾ എൈ�സ്, ആഭ��രം, വിദ�ാഭ�ാസം എ�ീ വ��ക� സം��മായി

ആവി��രി�് നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വിദ�ാലയപരിസര�ളിെല െചറിയകടക�ം മ�ം േക�ീകരി�് മയ�മ��ക�, ലഹരി മിഠായിക�

�തലായവ വി�തിെ� േപരി�ം,  േകാേളജ് പരിസര�ളി�  ലഹരി വി�തിെ� േപരി�ം എ�

േപ�െ�തിെര ഈ സ��ാ� നാളി�വെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ന��േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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