
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  19, െ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�ി

പ�ികജാതി - പ�ികവ���ാ�െട �േരാഗതി ഉറ� വ��ാനാ�� പ�തിക�

*511.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, സ�ി േജാസഫ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി - പ�ികവ���ാ�െട �തഗതിയി�ളള �േരാഗതി ഉറ� വ���തിന് എെ��ാം ക��

പ�തികളാണ് ത�ാറാ�ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�ിക വിഭാഗ�ാ�െട �േരാഗതി� േവ�ി നീ�ി വ�� �ക വിവ�ി�െ�� ഉേ�ശ��ിനായി

വിനിേയാഗി��െവ�് ഉറ� വ��ാ� നിയമനി��ാണം നട�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ���ളള സംവരണാ��ല�ം അവ��് തെ� ലഭി��െവ�് ഉറ� വ���

വ�വ� നിയമ�ി� ഉ�െ���േമാ; ഇ�സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

മ��സ��ിെ� സംര�ണം
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*512.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, എ�. വിജയ� പി�

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��സ��ിെ� സംര�ണ�ി�ം പരിപാലന�ി�മായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) നിയമവി��മായ മ��ബ�നം തട��തി�ം സ�ാഭാവിക മ�� �ജനന �ല�ളി� സംര�ണ

സംവിധാന�� ഏ�െ����തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) നശി� േപായ ജലാശയ ആവാസ വ�വ� �നഃ�ാപി��തി�ം അതിെ� ഭാഗമായി ക��

കാ�ക� വ� പിടി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) മ��സ��ിെ� സംര�ണ�ിനായി േ��് ഫിഷറീസ് റിേസാ�് മാേന�െമ�് െസാൈസ�ി

(ഫി�മ) നട�� വിവിധ ഗേവഷണ �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�ം അവ�െട ഫല�ാ�ി

അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

വന�മി�മായി േച��് കിട�� സ�കാര��മി�െട �യവി�യം

*513.�ീ.െക. രാജ�

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� വ��ിക��് വനം വ��് ഉേദ�ാഗ��െട നിരാേ�പ പ�ം ആവശ�മായി വ��ത് ഏത്

സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വന�മി�മായി േച��് കിട�� സ�കാര��മി�െട �യവി�യ�മായി ബ�െ��് നിരാേ�പപ�ം

ആവശ�െ��െകാ�� അേപ�കളി� തീ��് ക�ി��തി�� നടപടി�മം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം അേപ�കളി� തീ��് ക�ി��തി� കാലതാമസം േനരി��േ�ാ;

(ഡി) ഏെത�ാം േമഖലകളി� നി�ാണ് ഇ�രം അേപ�ക� ��തലായി ലഭി��െത�റിയി�േമാ?

ഇേ�ാ �റിസം

*514.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം
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,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇേ�ാ �റിസ�ിന് �ാധാന�ം ന��� എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ�

ൈകെ�ാ�ി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േദശീയ കരട് വന നിയമ�ി�  ഇേ�ാ �റിസം മാ�കക�  േ�ാ�ാഹി�ി��ത് സംബ�ി�്

എെ��ാം നിബ�നകളാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� ഇേ�ാ �റിസ�ിനായി ഒ� നയം �പീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േതാ�ം േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക� േനരി�� ����

*515.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, സി. െക. ശശീ��

,, എസ്.രാേജ��

,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േതാ�ം േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�  േനരി�� ����  പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) �ാേ�ഷ�  േലബ�  ആ�ി�  ആേരാഗ�പരിപാലന�ി�ം ചികി��ം േവ� എെ�ാെ�

സൗകര��ളാണ് നി�േ�ശി�ിരി��ത്;  െതാഴിലാളിക��് ഈ സൗകര���

ലഭ�മാ��േ�ാെയ� കാര�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ആ�ി� നി��ഷി�� തര�ി� താമസസൗകര�ം ലഭ�മാ��േ�ാ;

(ഡി) ��സ��ാരിെ� കാല�് േതാ��ടമക�മായി നട�ിയ ച���െട അടി�ാന�ി�  ഉ�ായ

േവതനപരി�രണ കരാറി� േജാലിസമയ�ം േജാലിഭാര�ം നിയമ�ിന് അ��പമ�ാ� തര�ി�

വ��ി�ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

കട�മ�� വിഭവേശാഷണം സംബ�ി�് പഠനം

*516.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, സി.���

,, െക.െജ. മാ�ി

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

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

(എ) കട� മ�� വിഭവേശാഷണം, കായ� അല�ാര മ���ഷി എ�ിവ സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;
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(ബി) കായ�  അല�ാര മ���ഷി �ന��രി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

�തന മ���ഷി രീതികൾ

*517.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) സം�ാന�് �തന മ���ഷി രീതിക� നട�ാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തന മ���ഷി രീതിക�  �േയാജനെ���� മാ�കാ ഫാ�ക��് എെ��ാം

േ�ാ�ാഹന�ളാണ് ന�കാ�േ�ശി��ത്;

(സി) ��ത �ഷി രീതിക�  നട�ാ��തി�ം �ചരി�ി��തി�ം ആ�െടെയ�ാം േസവന�ളാണ്

�േയാജനെ����െത�് പറയാേമാ?

തീരേദശവാസികെള മാ�ി�ാ��ി��തി�ളള പ�തി

*518.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, സി.മ��ി

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) തീരേദശവാസികെള തീര�നി�ം അ�� മീ�െറ�ി�ം മാറി�ളള �ര�ിത േമഖലയിേല�്

മാ�ി�ാ��ി��തി�ളള ഒ� പ�തി മ��ബ�ന വ��ിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ പ�തി ഏത് ഏജ�സി വഴി നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി എ�് �ക േവ�ി വ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഈ ഫ�് എ�െന

കെ��ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

ബാലേവല

*519.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, സി. ദിവാകര�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
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�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബാലേവല നിലനി���തായി�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േഹാ��, േബ�റി, മ��സം�രണ �ണി�ക�, ആഭരണ നി��ാണ ശാലക� എ�ീ േമഖലകളി�

ബാലേവല െച��തിനായി മ�് സം�ാന�ളി�  നി�് ��ികെള െകാ�വ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) 18  വയ�ി�  താെഴ�� ��ികെള േജാലി എ��ി��തായി കെ��ിയാ�  �ാപന

ഉടമക�െ�തിെര എ�് ശി�ാ നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േദശീയ വനവ��രണ പരിപാടി�െട ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിവ�� �വ��ന��

*520.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, െക. ബാ�

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയ വനവ��രണ പരിപാടി�െട ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിവ�� �വ��ന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരിപാടി�െട ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വന��െട�ം വനവിഭവ��െട�ം സംര�ണേ�ാെടാ�ം വനെ� ആ�യി� ജീവി��

ആ�ക�െട ജീവേനാപാധിക�  െമ�െ����തിന് എെ��ാം പ�തിക�  ഇതി�

ഉ�െ���ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാലാവ� വ�തിയാനം �ലം വനേമഖല േനരി�� ����  പരിഹരി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് ��ത പ�തി �കാരം സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വന�ജീവി ആ�മണം തട��തിന് നടപടി

*521.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവി ആ�മണം തട��തിന് അവലംബി�� ആ�നിക സംവിധാന�� എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

5 of 14



(ബി) വനം വ��ി�  നിലവി�  എ� റാപിഡ് െറേ�ാ�സ് ടീം �വ��ി��െ��ം അവ�െട

�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) മ�ഷ�െര ആ�മി�� ഏെത�ാം വന�ജീവികെള െകാ��തിനാണ് അ�വാദം ന�കിയി��െത�്

അറിയി�േമാ?

�തിയ മ��ബ�ന �റ�ഖ��

*522.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, എം.ഉ��

,, െക.എം.ഷാജി

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) സം�ാന�് ��തായി മ��ബ�ന �റ�ഖ��  ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി േക�ഗവ�െമ�ിെ� സഹായം േതടിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് നി��ി�ാ�  ഉേ�ശി�� മ��ബ�ന �റ�ഖ�െള ഏ� �തി�ല

കാലാവ�യി�ം മ��ബ�നം നട��തിന് ഉപ��മാ�ാ�  ത�വിധ�ി��

സംവിധാന�� ഏ�െ���ാ� ��ി�േമാ?

െതാഴിലാളി സൗ�ദാ�രീ�ം ��ി�ാ� മാ����

*523.�ീ.െക. ദാസ�

,, എം. സ�രാജ്

,, പി.െക. ശശി

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം സംരംഭക സൗ�ദമായി മാ��തിേനാെടാ�ം അതിന് വി�ം വരാ� രീതിയി�

െതാഴിലാളി സൗ�ദാ�രീ�ം ��ി�ാനായി എെ��ാം മാ���ളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� ഫാ�റീസ് ആ�് േബായിേല�് വ��ിെ� ഇടെപട� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േഷാ�് ആ�് െകാേമ��� എ�ാ�ിെ��് നിയമ�ിെ� പരിധിയി� വ�� പീടികക�, വാണിജ�

�ാപന�ൾ,  ആ�പ�ിക�, േഹാ��കൾ,  റേ�ാറ�കൾ,  ജൗളി�ടക�  എ�ിവിട�ളിെല

െതാഴിലാളിക�െട�ം അതിെ� പരിധി� �റ�� െസക�രി�ി ജീവന�ാ�  �ട�ിയവ�െട�ം

േ�മ�ി�ം ഇവ� �ഷണം െച�െ���ിെ��് ഉറ�വ���തി�ം സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക�
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അറിയി�ാേമാ?

െതാഴി� വ��ി� ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തി

*524.�ീ.വി. േജായി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

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

ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� വ��ി� ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വ��ിെ� വിവിധ തല�ളി�  ലഭി�� വ�ത��മായ പരാതിക�  സമയബ�ിതമായി

പരിഹരി��തി�ം വ��ിെ� �വ��ന�െള ��ത�  കാര��മമാ��തി�ം ഇത്

എ�കാരെമ�ാം �േയാജനെ��� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ� മിനിമം േവതനം നി�യി� െതാഴി�കളി� ഏ�െ��ിരി�� െതാഴിലാളിക��് ആയത്

ഉറ�ാ��തിനായി ഇ-േപ�െമ�് സ�ദായം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��മായി േച��് �ീരവികസന വ��ിെ� പ�തിക�

*525.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��മായി േച��് �ീരവികസന വ��് എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ി വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ക�ഷക��് കാലി�ീ�/മി��് ഇ�െസ�ീവ് ന����മായി ബ�െ��് തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�ൾ�് എെ��ി�ം ��ി��ക� േനരി��തായി അറി�േ�ാ;

(സി) ആയത് പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ് നട�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ�ി�  ��ത� പ��െള വള����മായി ബ�െ��് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�

നി�ം ആവശ�മായ അ�മതി സ��ിഫി��് ലഭ�മാ��ത് എ��മാ��തിനായി �ീര വികസന

വ��് �ിയാ�കമായി ഇടെപ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ി� ഡവല�െമ�് മിഷെ� �വ��ന��
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*526.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാ� ആവി�രി�് നട�ാ�ിയ �ി� ഡവല�െമ�് മിഷെ� �വ��ന�� ഇേ�ാ� ഏത്

ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം െതാഴി�  േമഖലകളാണ് ഇതിെ� �വ��ന�ിന് െതരെ���ിരി��ത്;

വിവരി�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഇതിെ� �വ��ന�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്;

വിശദാംശ�� എെ��ാം?

എൈ�സ് വ��ിെ� േമ�േനാ��ി� വിദ� സമിതി

*527.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, സി.മ��ി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�ം,  മയ�മ��് എ�ിവ�െട ഉപേയാഗ�മ�ി�  വ� മാ�െ��റി�് പഠി�ാ�  എൈ�സ്

വ��ിെ� േമ�േനാ��ി� വിദ� സമിതിെയ നിേയാഗി�ണെമ� നി�േ�ശം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിദ� സമിതിെയ അടിയ�രമായി നിേയാഗി�േമാ;

(സി) മദ�ശാലക� ����െകാ�് വ�ാജമദ� ഉപേഭാഗ�ം മയ�മ��ക�െട ഉപേയാഗ�ം വ��ി�െമ�

അഭി�ായം സ��ാരി�േ�ാ; എ�ി� ഏത് ശാ�ീയ പഠന�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് അ�രം

അഭി�ായ �പീകരണം നട�ിയെത�് വ��മാ�േമാ?

എൈ�സ് വ��് നവീകരണ�ം െച�്േപാ�ക�െട ആ�നികവ��രണ�ം

*528.�ീ.പി. ഉ�ി

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.സി.െക. ഹരീ��

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

8 of 14



(എ) എൈ�സ് വ��ിെ� ഓഫീ�കളി� പ�തിേയാളം നിലവി� വാടക െക�ിട�ളി� �വ��ി��ത്

ഇ-ഓഫീ��െ�െട�� നവീകരണ �വ��ന�െള എ�െന ബാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ��ം പരിഹരി�ാനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) വ�ാജ മദ��ിെ��ം മയ�മ��ക�െട�ം കട�് ഫല�ദമായി തട��തി� േവ�ി,

െച�്േപാ�ക�െട ആ�നികവ��രണ�ിനായി നട�ാ�  ഉേ�ശി�� �വ��ന��

അറിയി�ാേമാ?

ക�വ�ി വ�വസായ�ിെ� വള��

*529.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, െക.�രളീധര�

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) ക�വ�ി വ�വസായ�ിെ� വള���ം ഈ േമഖലയി�  െതാഴി�  ലഭ�മാ��തി�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ�  ആവി�രി� നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�്

വിവരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിന് ആവശ��� േതാ��ി എ�െന കെ��വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;

വിശദമാ�േമാ?

�ീരേമഖലയിെല ����

*530.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീരേമഖല അഭി�ഖീകരി�� ���െളെ��ാമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയത് പരിഹരി�ാ� എെ��ാം കാര��ളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീരേമഖലയിെല സാധ�തക�  കണ�ിെല��് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം

ഏെത�ാം പ�തികളാണ് വിഭാവനം െച�് നട�ിലാ�ി �ട�ിയെത�് വ��മാ�േമാ?
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ഇേ�ാ�റിസം പ�തി

*531.�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാരി�ിതിക സംര�ണ�ിെ� ആവശ�കത �ചരി�ി��തിനായി സ��ശക�െട �ര�

ഉറ�ാ�ിെ�ാ�് ഇേ�ാ�റിസം പ�തി വി�ലീകരി�് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

�റിസേ��ാ� വിേനാദ സ�ാരിക��് പാരി�ിതിക സംര�ണ�ിന് �േചാദനേമ�ം വിധം ഈ

പ�തി �ന:സംഘടി�ി� നട�ിലാ�േമാ;

(ബി) വനാ�ിത സ�ഹ�ിെല �വതീ�വാ���് പരിശീലനം ന�കി പരി�ിതി സംര�ണേ�ാെടാ�ം

വ�മാനദായകമായ പ�തിയായി�ടി ഈ പ�തിെയ �പെ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

പ�ികവ���ി�െ�� �വജന���് സ�യംെതാഴിൽ - െെവദ��പരിശീലന പ�തി

*532.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, ഒ. ആ�. േക�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, ബി.സത�� : 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���ി�െ�� �വജന���ായി സ�യംെതാഴിലി�ം

െെവദ��പരിശീലന�ി��ളള പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഇൗ വിഭാഗ�ാ��് സ�യംെതാഴി� കെ���തിനായി എ� �പയാണ്

ലഭി��െത�ം ഇത് ലഭി��തി�ളള മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െ�ാഫഷണ� േകാ�കളിേല�് �േവശനം ആ�ഹി�� പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��് എ���സ്

പരീ�ാ പരിശീലനം ന���തി�ളള നടപടി ഇൗ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�ളള പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ��് സം�ാന�ിന് �റ�ം വിേദശ�ം േജാലി

േന��തി�ളള അവസര��  ഒ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ?

മദ�വ��ന േബാധവ��രണ പരിപാടി
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*533.േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മദ�വ��ന േബാധവ��രണ പരിപാടിക�  ഫല�ദമായി നട��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഇ�കാരം േബാധവ��രണ�ിനായി എെ��ാം

കാര��ളാണ് നട�ാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�ഹ�ി� ഊ�ജിത�ം വ�ാപക�മായ �ചരണ�ം േബാധവ��രണ�ം ഉറ�വ��� വിധ�ി�

�� തല�ി� �ത� മദ�വ��ന േബാധവ��രണ പരിപാടി കാര��മമായി നട�ാ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േവതന �ര�ാ പ�തി

*534.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

ന��േമാ:

(എ) െതാഴിലാളിക��ായി �� സ��ാ� നട�ിയ േവതന �ര�ാ പ�തി�െട ഇേ�ാഴെ� അവ�

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് ��ത പ�തി നട�ിവ��ത്; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിന് ഈ സ��ാ� ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിവരി�േമാ?

സിനിമാതിേയ��ക�െട �വ��നം

*535.�ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ��ഷ� കട��ി

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

ന��േമാ:
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(എ) സിനിമാവ�വസായെ��ം സിനിമാതിേയ��ക�െട �വ��നെ��ം സംബ�ി�് ഈ സർ�ാർ

അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) പഴയ തീേയ��ക�  ആ�നികവ��രി�തിെ� േപരി�  തിേയ��  ഉടമക�  ത�ി��കാരം ടി��്

നിര�് വ�േതാതി� വ��ി�ി�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇത് പരിഹരി�ാനായി

സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) തീേയ�റിേനാട�ബ�ി�� ല�ഭ�ണശാലകളി�  അമിതമായ വില ഈടാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് നിയ�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ീേരാ�പാദന രംഗ��ായ േന���

*536.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, െക. െക. രാമച�� നായ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം �ീേരാ�പാദന രംഗ��ായ േന���

അറിയി�ാേമാ; �ീര സംഘ�� വഴി�� പാ� സംഭരണ�ിന് എ�മാ�ം വ��ന��ായി��്;

ഈ രംഗ�് ര�് വ�ഷ�ി��ി� സ�യംപര�ാ�ത േന�െമ� �ഖ�ാപിതല��ം ൈകവരി�ാനായി

ഏെ���ി�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തീ����ഷി വ�ാവസായികാടി�ാന�ി� വ�ാപകമാ�ാ� പ�തി�േ�ാ; എ�ി� അതിനാ��

�വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) �ീേരാ�പാദന വ��നവിനായി െക.എ�.ഡി േബാ�ഡ് നട�� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��� പര�രാഗത അവകാശ��

*537.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എസ്.ശർ�

,, എം. നൗഷാദ്

,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) സ��മ��ബ�ന�ിന് മ��െ�ാഴിലാളിക��� പര�രാഗത അവകാശ��

സംര�ി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക��് ആഴ�ട� മ��ബ�ന�ിന് േവ� കഴിവ് േന��തി�ം
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സാമ�ിക�െട ഉടമ�ാവകാശം േന��തി�ം പ�തി�േ�ാ;

(സി) തീരേദശ േമഖല�െട സംേയാജിത വികസന�ിന് പ�തിക�  ആവി�രി�ി�െ��ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ?

ജനനീ ജ�ര�ാ േയാജന പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����

*538.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.െക. രാജ� : 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) ജനനീ ജ�ര�ാ േയാജന എ� േപരി� ഒ� പ�തി നട�ാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

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

(സി) സഹായം ഉറ�വ�േ�� �േമാ��മാ�േട�ം മ�ം അലംഭാവം �ലം ��ത പ�തി�െട

�ണേഭാ�ാ���് സഹായം ലഭ�മാ��ി� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

ലഹരി വി�� ��ക�

*539.�ീ.അനി� അ�ര

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

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

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയ��  േക�ീകരി�് ലഹരി വി�� േബാധവ��രണ �വ��ന��  നട��തിനായി

ലഹരി വി�� ��ക� �വ��ി��േ�ാ;

(ബി) ��ത ��ക�െട ഘടന�ം ഉേ�ശ�ല����ം എെ��ാമാണ്; വിവരി�േമാ;

(സി) മിക� �വ��നം നട�� ലഹരി വി�� ��ക��് േ�ാ�ാഹനം ന���തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികവിഭാഗ�ി�െ��വ�െട െതാഴിലി�ം െതാഴി� പരിശീലന�ി�ം പ�തി

*540.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, �. ആ�. �ദീപ്
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,, �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) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട െതാഴിലി�ം െതാഴി�  പരിശീലന�ി�ം മ�

മാനവവിഭവേശഷി വികസന�ി�മായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) അഭ��വിദ�രായ പ�ികേഗാ�വ�� �വജന���് സ�യംെതാഴി�  കെ���തി�ം െതാഴി�,

വ�വസായ സംരംഭ�� ആരംഭി��തി�ം എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന�കി വ��ത്;

(സി) എസ്.സി./എസ്.ടി.  സഹകരണ സംഘ��െട �വ��നം നവീകരി�് േഗാ�വ��

ഉ������ം �ല�വ��ിത ഉ����� ഉ�െ�െട��വ�ം ലാഭകരമായ വിപണി കെ��ാ�

േവ� ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

10-05-2017

�േ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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