
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  05, െവ�ി

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം

വ��മ�ി

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�-ജീവിത സാഹചര��� െമ�െ���ാ�� നടപടി

*211.�ീ.െക. ദാസ�

,, ആ�ണി േജാ�

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ� സം�ാന�ളി�  നി�ളള െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�-ജീവിത സാഹചര���

െമ�െ���ാനായി ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സം�ാന�് ആവി�രി�ി�ളള �ടിേയ� െതാഴിലാളി േ�മപ�തി, �േത�ക േബാ�ഡ് �പീകരി�്

ഫല�ദമായി നട�ിലാ�ാ� സാധി�േമാ;

(സി) ആക�ഷകമായ േ�മപ�തിക�ം സൗജന� ചികി�ാ പ�തിക�ം ആവി�രി�് അവെയ

െതാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷ�മായി ബ�ി�ി�് ��ത രജിേ�ഷ�  പ�തി വിജയകരമാ�ാ�

സാധി�േമാ എ�് പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) അടി�ാന സൗകര��ം �ചിത���ളള വാസ സൗകര��� ഉറ� വ��ാനായി േവ� പരിേശാധന

കാര��മമാ�േമാ?

പ�ിക- േഗാ�വ���ാ�െട സമ� വികസന�ിനാ�ളള പ�തിക�
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*212.�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, പി.വി. അ�വ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

ന��േമാ:

(എ) പ�ിക- േഗാ�വ���ാ�െട സമ� വികസന�ിനായി ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) എ�ാവ��ം �ടിെവളള�ം ആേരാഗ� �ര��ം ഭവന�ം ഉറ�ാ��േതാെടാ�ം �ായിയായ

വികസന പ�തിക� വഴി ഉപജീവനമാ�ഗം ന���തി�ം പ�തിക� ഉേ�ാ;

(സി) േക� സ��ാ�  പ�തിയായ വനബ� കല�ാ�േയാജന �കാരം സം�ാനെ� പ�ിക-

േഗാ�വ���ാ�െട ഉ�മന�ിന് �പം ന�കിയി�ളള പ�തിക� എെ�ാെ�െയ�ം അവ�ായി

ലഭി�� േക�സഹായം എ�െയ�ം അറിയി�േമാ?

വനാതി��ി ജ� ഇ�് േവ�തിരി�� നടപടി

*213.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ആ�. രാമച��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനാതി��ി ജ� ഇ�് േവ�തിരി�� നടപടി �േരാഗമി��േ�ാ; ഉെ��ി� േവ�തിരി�ാനായി

അവേശഷി�� വനാതി��ി എ� കിേലാമീ�റാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി എ� ജ�ക� നി��ി�ണെമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; സം�ാന�് എവിെടയാണ്

ജ� നി��ാണം അവേശഷി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) വനേമഖല ജ� ഇ�് േവ�തിരി���മായി ബ�െ��് േനരി�� �ധാന ����

എെ�ാെ�യാണ് എ�് െവളിെ���േമാ?

വനസംര�ണ പ�തിക�

*214.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, സ�ി േജാസഫ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വനസംര�ണ�ിനായി �തിയ പ�തിക�  �ഖ�ാപി�േ�ാ�ം,  വനവി�തി ����െവ�ത്

വ�തയാേണാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം കാ�തീ �ലം എ� െഹ�� വനം ക�ിനശി�െവ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(സി) വര�� കാരണം വന�ജീവിക�  നാ�ിേല�ിറ���ം നാശന���  വ����ം തട��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

േദശീയ മ��വികസന േബാ�ഡ് �വ��ന��

*215.�ീ.വി. േജായി

,, എസ്.ശർ�

,, എം. നൗഷാദ്

,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ��േമഖലയി� േദശീയ മ��വികസന േബാ�ഡ് സാ��ിക സഹായം ന���

പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ഉ�നാട�  മ���ഷി േമഖലയി�  ഉ�ാദന വ��നവി�ം �ഷി വി�ലീകരണ�ി�ം േദശീയ

മ��വികസന േബാ�ഡ് സഹായം ലഭ�മാ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ആഴ�ട� മ��ബ�ന�ി�ം മ�� സം�രണ�ി�ം വിപണന�ി�ം ��ത

േബാ�ഡിെ� �വ��ന�� എ�മാ��െ��്അറിയി�ാേമാ?

െതാഴി� നിയമ�� പാലി�ാ� കട�ടമക�െ�തിെര നടപടി.

*216.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ കടകളി�  േജാലി െച�� ജീവന�ാ��്  1960-െല േഷാ�് ആ�് െകാേമ���

എ�ാ�ിെ��് ആ�ി�  �തിപാദി�ിരി�� �കാര�ളള സൗകര���ം ആ��ല���ം

അവകാശ��ം ലഭി��െ��് ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�ിെല വ�വ�ക��് വി��മായി ചില കട�ടമക� അധിക �ലി ന�കാെത അധിക

സമയം േജാലി െച�ി��തായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ� സംബ�ി�് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം െതാഴി�  നിയമ��  പാലി�ാ� കട�ടമക�െ�തിെര ക�ശന നടപടിക�
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സ�ീകരി�േമാ?

കരിയ� െഡവല�െമ�് െസ��ക�

*217.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, എം. സ�രാജ്

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആരംഭി�ി�ളള കരിയ�  െഡവല�െമ�് െസ��ക�  �ാമ�േദശ�ളിെല

െതാഴി�രഹിത��് ഏ� വിധ�ി� �േയാജന�ദമാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�േയാജ�മായ െതാഴി�  േമഖലക�  െതരെ����തി�ം അ�രം േമഖലകളിെല െതാഴി�

സാധ�തക�  മന�ിലാ�ി അതിനാവശ�മായ െെവദ����  വികസി�ി��തി�ം ഇ�രം

െസ��കളി� ഉളള സാധ�ത വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം �ാപന��  ഏെതാെ� �ല�ളി�  �ാപി�ാ�േ�ശി�െ��ം ഇവയി�െട

ലഭ�മാ�� േസവന�� എെ��ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ;ഇ�രം േസവന�ി� ന�േക�ിവ��

ഫീസ് െതാഴി�രഹിത��് ഭാരമാകാ� തര�ി� നിജെ���േമാ?

മ��സ��് വ��ി�ി��തിന് പ�തി

*218.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�വ� സാദ�്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടലി� മ��സ��് �റ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദികരി�ാേമാ;

(ബി) കടലിെല മ��സ��് വ��ി�ി��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ിമ പാ�ക� കടലി� �ാപി�� പ�തി എവിെടെയാെ�യാണ് ആരംഭി�ി��ത്;

(ഡി) ഈ പ�തി �ലം മേ��ാ�പാദനം ���തായി കെ��ിയി�േ�ാ; എ� �പ െചലവിലാണ് പ�തി

ആവി�രി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

�ീേരാ�പാദന േമഖലയിെല സ�യം പര�ാ�ത
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*219.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, ഒ. ആ�. േക�

,, െക. െക. രാമച�� നായ�

,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീേരാ�പാദന േമഖലയി�  സ�യം പര�ാ�ത േനടാനായി ബജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി�� പ�തിക�

എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഉ�പാദന�മത വ��നവിനാ�� ക���ി പരിപാലന പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇൗ ല�� �ാ�ി�് അ��ണമായ രീതിയി�� ഗേവഷണ �വ��ന�� നട��തി�ം അതിെ�

ഫല�� ക�ഷകരി� യഥാസമയം എ�ി�ാ�ം െവ�റിനറി സ��കലാശാല�െട �വ��ന��

ഉൗ��ിതെ���ാ� െെകെ�ാ�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

�ീരക�ഷകെര സഹായി��തി�� പ�തിക�

*220.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ീരക�ഷകെര സഹായി��തിനായി ഈ സ��ാ� ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

എെ��ാമാണ് ;

(ബി) �വാ�െള �ീരേമഖലയിേല�് ആക�ഷി��തിനായി �തിയ പ�തിക�  ആവി�രി�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ഉ�നാട� മ��ബ�നേമഖല േനരി�� ����

*221.�ീ.എം. �േകഷ്

,, എ.എം. ആരിഫ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഉ�നാട�  മ��ബ�നേമഖല േനരി�� ����ം അവ പരിഹരി�് ഇൗ

േമഖല�െട വികസന�ിനായി സ��ാ� നട�� �വ��ന��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  സം�ാന ഫിഷറീസ് മാേന�െമ�് െസാെെസ�ി�െട ഇടെപട�  എ� മാ�ം
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സാധ�മാ��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അക�ാക���  വികസനം സാ��മാ��തിനായി നട�ിലാ�� പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�് െതാഴി� ൈവദ�� പരിശീലന�ിന് ഏ�െ���ിയി�� സൗകര���

*222.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, സി.���

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴി�  ൈവദ�� പരിശീലന�ിന് ഏ�െ���ിയി�� സൗകര���

എെ��ാമാണ്;  ഈ രംഗ�് േകരള അ�ാഡമി േഫാ�  �ി�സ് എ�ല�സിെ� �വ��നം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പാര�ര� െതാഴിലി��െ�െട ൈവദ����വ��് �ാവീണ� സ��ിഫി��് ന�കാ� സംവിധാനം

ഏ�െ����ത് െതാഴി�  ലഭ�ത�് സാധ�ത വ��ി�ി�െമ�തിനാ�  അതി� േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െതാഴി�രഹിത�െട അ�പാതം അധികമായിരി�േ�ാ�ം അവിദ� െതാഴി�ക��് സ�ഹ�ി�

മാന�ത ക�ി�ാ� സാഹചര�ം തി��ാനായി ഏ� വിധ�ി�� ഇടെപട�  സാധ�മാെണ�്

പരിേശാധി�േമാ?

�ീരക�ഷക��� േ�മ പ�തിക�

*223.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, െജയിംസ് മാത�

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീേരാ�പാദനം വ��ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി കാലിസ��് വ��ി�ി�ാ� പ�തി�െ��ി�ം

�ഗചികി�ാ സംവിധാനം പര�ാ�മായ േതാതി� ഇ�ാ�ത് പരിഹരി�ാ� പ�തി�േ�ാ;

(ബി) �തിേരാധ മ��ക�  ന�കി സാം�മിക േരാഗ��  തട��തി�ം ഉ�ാദന �റവിനിടയാ��

അകി�വീ�ം േപാ�� േരാഗ�� നിവാരണം െച��തി�ം ചികി�ാ പ�തിക� വി�ലീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഉ�പാദന�മത �ടിയ ഇന��  വ�ാപകമാ�േ�ാ�ം തേ�ശീയമായ ജ��കെള സ�രണം
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നട�ാ� രീതിയി� പരിര�ി�് നിലനി��ാ� പ�തി ആവി�രി�േമാ;

(ഡി) �ീരക�ഷക��ാ�� േ�മ പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള ലീഗ� സ��ീസസ് അേതാറി�ി േസവനം ലഭി��തി�� മാനദ���

*224.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, സി.മ��ി : 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) 'െക�സ'  (േകരള ലീഗ�  സ��ീസസ് അേതാറി�ി)യി�  നി�ളള േസവനം ലഭി��തിന്

നി�യി�ി�ളള മാനദ��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിന് വ�മാനപരിധി�േ�ാ;  എ�ി�  പരിധി കണ�ാ��ത് ഏ� മാനദ��കാരമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�മാന പരിധിയി�  വ��നവ് വ��ി ��ത�  േപ��് േസവനം ലഭ�മാ�ാ�ളള നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

േതാ��ി �ാമം പരിഹരി�ാനായി ക�മാവ് �ഷി വ�ാപനം

*225.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�വ�ി സം�രണ വ�വസായം േനരി�� േതാ��ി �ാമം പരിഹരി�ാനായി വിേദശ�നി�്

ഇറ�മതി�� �മം വിജയി�േവാ; മ� സം�ാന�ളി� നി�് േതാ��ി ലഭ�മാ��േ�ാ;

(ബി) േതാ��ി ലഭ�ത�റ�ാ�ാനായി ക�മാവ് �ഷി വികസന ഏജ�സി�െട �വ��നം വഴി

സം�ാന�് �ഷിവ�ാപനം സാ��മായി�േ�ാ;

(സി) ക�മാവ് �ഷി�ായി ന��� ആ��ല��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) സാ�ഹ� വനവ�കരണ�ിെ� േപരി�  വ� പിടി�ി�ി�� അേ�ഷ� േപാ�� പരി�ിതി�്

വിനാശകാരിയായ മര�� �റി�മാ�ി അവിട�ളി� ക�മാവ് �ഷി ആരംഭി�ാ� വനം വ��മായി

ബ�െ��് നടപടിെയ��ാ� സാധി�േമാ എ�് വിശദമാ�േമാ?
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�ണനിലവാരമി�ാ� കവ�പാ�

*226.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, െക.�രളീധര�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിതരണം െച�� കവ�പാ�  �ാ��കളി�  വലിെയാ� പ�്

�ണനിലവാരമി�ാ�താെണ�് �ീര വികസന വ��ിെ� പരിേശാധനയി�

കെ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പാലിെ� �ണനിലവാരം സംബ�ി� നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�� അധികാരം നിലവി�

ആ��ാണ്;

(സി) ഒ�ിേലെറ തവണ �ണനിലവാര പരിേശാധനയി�  പരാജയെ�� �ാ�ക�  ഏെത�ാമാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം �ാ�ക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�ാവശ�െ��് �ീര വികസന വ��് േരഖാ�ലം

ബ�െ��വ��് ക�യ�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണം അറിയി�േമാ?

ക�� വര�� വനേമഖലയി��ാ�ിയ �ത�ാഘാത��

*227.�ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ആ�. രാമച��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം അ�ഭവെ�� ക�� വര�� സം�ാനെ� വനേമഖലയി��ാ�ിയ �ത�ാഘാത��

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജലലഭ�തയി�ാ� വന�േദശ�ളി�  �ഴ�കിണ�  �ാപി�ാ�ം കാ�ി��ി�  തെ� ടാ�ക�

നി��ി�ാ�ം ഇവയി� െവ�ം സംഭരി�് വന��ഗ���് ന�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��മായ വര�� കാരണം വയനാട് ജി�യി� വന��ഗ�� നാ�ിേല�ിറ��ത് പതിവായി�േ�ാ;

ഇതിന് എ�് പരിഹാര നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

വന��ഗ��െട ആ�മണം
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*228.�ീ.െക. രാജ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ��  �ിരമായി ജനവാസ േക��ളി�  ഇറ�ി നാശന���ാ�� �േദശ��

ഏെതാെ�യാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) വന��ഗ�� നാ�ിേല�ിറ��തി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ആയത് തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

സം�ാനെ� മദ�നയം

*229.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, സി.മ��ി

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �തിയ സ��ാ�  അധികാരേമ�് ഒ� വ�ഷേ�ാളമാകാറായി�ം മദ�നയം �പെ���ി

�ഖ�ാപി�ാതി��തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മദ�നയം �പെ���ാെത ക�ഷാ�ക�െട�ം ബിയ�  െെവ�  പാ�ല�ക�െട�ം കാലാവധി നീ�ി

ന�കിയതിെ� മാനദ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) നയ�പീകരണ�ി�  കാലതാമസം വ��ിയ� �ലം നിലവിെല ൈലസ�സിക���ായ

സാ��ിക ലാഭെ��റി�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കരിയ� െഡവല�്െമ�് െസ��ക�

*230.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� അേന�ഷക��ായി കരിയ� െഡവല�്െമ�് െസ��ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവ�െട ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക��ം െതാഴിലേന�ഷക��ം എെ��ാം സഹായ��ം േസവന��മാണ് കരിയ�

െഡവല�്െമ�് െസ��ക� �േഖന ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) നിലവി� ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ഇ�രം െസ��ക� ആരംഭി�ി��ത്;

(ഇ) ��ത� ജി�കളി� ��ത െസ��ക� ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ീേരാ�ാദന,�ഗസംര�ണ േമഖലയി� സമ� ഇ��റ�സ് പ�തി

*231.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, �രളി െപ�െന�ി

,, സി.െക. ഹരീ��

,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീേരാ�ാദന,�ഗസംര�ണ േമഖലയിെല ക�ഷക��് �ഖ�ാപി�ി�ളള സമ�

ഇ��റ�സ് പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) രാ�ികാല�ളി��െ�െട േസവനം ലഭി�� രീതിയി� �ഗചികി�ാ സംവിധാനം വ�ാപി�ി��തി�ം

മ��് ലഭ�ത ഉറ�ാ��തി�ം െെകെ�ാ�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) വാ�െയ��് കടെ�ണിയിലായ �ീര ക�ഷകെര സഹായി�ാനായി കടാശ�ാസ പ�തി

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ികവ���ാ�െട പാ��ിട ����

*232.�ീ.അ�� �കാശ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.പി.സജീ��

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികവ���ാ�െട പാ��ിട ���� പരിഹരി��തിന് ൈകെ�ാ� നടപടിക�

എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് പാ��ിട ��ം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി� നട�ാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട പാ��ിട ��ം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് �േയാജനെ���ിയെത�്

വിവരി�േമാ?

അ��ാളി െമേ�ാറിയ� ടാല�് െസ��് ആ�് െഡവല�െമ�് പ�തി
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*233.�ീ.െക. ബാ�

,, െജയിംസ് മാത�

,, ആ�ണി േജാ�

,, െ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) സമ��രായ പ�ികവ�� വിദ�ാ��ികെള ��  വിദ�ാഭ�ാസകാല�് സഹായി��തിനായി

അ��ാളി െമേ�ാറിയ� ടാല�് െസ��് ആ�് െഡവല�െമ�് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പഠന�ി�ം പാേഠ�തര �വ��ന�ളി�ം എെ��ാം സഹായമാണ് ഈ പ�തി വഴി പ�ികവ��

വിദ�ാ��ിക��് ലഭി��ത്;

(സി) ഈ പ�തിയിേല�് വിദ�ാ��ികെള െതരെ����ത് എ�കാരമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വ�� അ��യന വ�ഷം ��ത� പ�ികവ�� വിദ�ാ��ികെള ഈ പ�തിയി� ഉ�െ����തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െതാഴിലാളി േ�മ�ിന് �ാ�ഖ�ം ന��� െതാഴി� നയം �പീകരി�ാ� നടപടി

*234.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക��ി�  എ�.ഡി.എ.  സ��ാ�  അധികാര�ി�  എ�ിയതി� േശഷം �.പി.എ.  സ��ാ�

�ട��വ� െതാഴിലാളിവി�� നിലപാ�ക�  തീ�മാ�ിയതിെന �ട��് സംഘടനാ േഭദെമേന�

െതാഴിലാളിക�  േദശീയ തല�ി�  സം��മായി പണി�ട�ിന് നി�ബ�ിതരായ �ിതി

കണ�ിെല��് സം�ാന�് െതാഴിലാളി േ�മ�ിന് �ാ�ഖ�ം ന��� െതാഴി�  നയം

�പീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  സം�ാന െതാഴി�  നയ�ിെ� അടി�ാന കാ��ാടി�ം

നയ�പീകരണ�ി�മായി നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െതാഴി�  വ��് നട�� �വ��ന��  ആ�നിക സാേ�തിക വിദ��െട സഹായേ�ാെട

െമ�െ���ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) വ�ാപാര വാണിജ� �ാപന���് േ�ഡിംഗ് ഏ�െ���ാ�� െതാഴി�  വ��ിെ� നീ�ം

െതാഴിലാളിക��് എ�െന �േയാജന�ദമാകാനിട�െ��് അറിയി�ാേമാ?

അധ�ാപക - അധ�ാപേകതര ജീവന�ാരി� പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ�
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*235.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�  ഖജനാവി�  നി�ം ശ�ളം പ�� അ�ല��ിലധികം വ��

ജീവന�ാരി�  ഇ�പ�ിേയഴ് ശതമാനം വ�� എയിഡഡ് ��/േകാേള�കളിെല അധ�ാപക  -

അധ�ാപേകതര ജീവന�ാരി�  എ� ശതമാനം േപ�  പ�ികജാതി/പ�ികവ���ാ�െ��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  ഖജനാവി�  നി�ം ശ�ളം ന���തായതിനാ�  വിദ�ാഭ�ാസ നിയമ�ി�  േഭദഗതി

വ��ിെ�ാ�് ഈ േമഖലയി� �ടി സംവരണം ഏ�െ����തിെന�റി�് പരിഗണി�േമാ;

(സി) സ��ാ�  ജിവന�ാ�െട എ�ം �റ�ക�ം പകരം കരാ�വ��രണ�ം സ�കാര�വ��രണ�ം

േക�സ��ാ�  നയമായി മാ�ക�ം െച�ി��തായി സർ�ാരിന് അറി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ

േമഖലകളി��ടി സംവരണം ഏ�െ���ണെമ�് േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ?

െക�ി�ിട�� േക�ക� സമയബ�ിതമായി തീ��ാ��തിന് നടപടി

*236.�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, എം.ഉ��

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, 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� േകാടതികളി�  െക�ി�ിട�� േക�ക�  സമയബ�ിതമായി തീ��ാ��

കാര��ി� ഫല�ദമായ എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക�ി�ിട�� േക�കളി�  �രിഭാഗ�ം സ��ാ�മായി ബ�െ��വയാെണ� റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� െക�ി�ിട�� േക�ക� എ��ം െപെ��് തീ��ാ�ി�ി�ാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ലഹരിവി�� �വ��ന��

*237.�ീ.പി. ഉ�ി

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
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,, എ�. വിജയ� പി�

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിയമവി�� ലഹരി വ���െട േശഖരണം,  കട��  എ�ിവ�െട ഉറവിടം

കെ��ി അവ ഇ�ാ� െച��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) ഇ�രം ലഹരിവി�� �വ��ന�ളി� െപാ�ജന��െട സജീവ പ�ാളി�ം ഉറ�വ���തിന്

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

(സി) �വജന�െള�ം വിദ�ാ��ികെള�ം ലഹരി ഉപേയാഗ�ിെ� �ഷ�വശ��

േബാധ�െ����തിനായി വ�ാപകമായ േബാധവ��രണ �വ��ന��  സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ബാ� െതാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ�ിന് പ�തി

*238.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.�രളീധര�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  ന�െ�� ബാ�  െതാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ�ിന് എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മദ��ിന് ഏ�െ���ിയി�� െസസ് വിനിേയാഗി�് െതാഴിലാളിക��� �നരധിവാസം

നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നി��ാണ േമഖലയി� നിലനി��� െതാഴി� �തിസ�ി

*239.�ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി

,, േറാജി എം. േജാ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ േമഖലയി� നിലനി��� െതാഴി� �തിസ�ി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മണ�  �ാമം,  സിമ�ിെ� വിലവ��നവ്,  ജല�ാമം എ�ിവ നി��ാണ േമഖലയിെല

െതാഴിലവസര�െള സാരമായി ബാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഉ�മന�ം സംര�ണ�ം

*240.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�ന�ിേല�െ��ിരി�� േവളയി�  േകരള�ിെല മ��െ�ാഴിലാളികെള വിേദശ

രാജ��ാ� അകാരണമായി പിടി�െകാ�േപാ�� സംഭവ�� അ��കാല�് വളെര �ടിയതായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവെര സംര�ി�ാ� എെ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകരള�ിെല മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഉ�മന�ിനായി ഈ സ��ാ�  നാളി�വെര എെ��ാം

നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��ം ഇവെര സംര�ി�ാനായി എെ�ാെ� പ�തിക�

�പീകരി�ാ�േ�ശി��െവ�ം വിശദമാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

26-04-2017

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].
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