
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 ഏ�ി� 27, വ�ാഴം

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�ി

മദ�ശാലക� ��ിയതിെ� അന�ര ഫല��

*61.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, െക. ആ�സല�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

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

ന��േമാ:

(എ) ��ീംേകാടതി വിധിെയ �ട��് മദ�ശാലക� ഒ�മി�വ�ം �േ��ിവ� സാഹചര��ി� വ�ാജമദ�

ഒ��് തടയാനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മദ�ലഭ�ത �റ� സാഹചര��ി�, ലഹരി�് അടിമെ��വ� മയ�മ��ക� ഉ�െ�െട�� മ�്

നിയമ വി�� ലഹരി പദാ���ളിേല�് തിരിയാ�� അപായകരമായ സാധ�ത ഒഴിവാ�ാ�

എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ���് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) മദ�വ��ന �ചരണ�ം മദ�ാസ�ി�� ചികി��ം വ�ാപി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

അ�രസാഗരം പ�തി

*62.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ���ര ര�ാകര�
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,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) തീരേദശ�ളിെല മ��െ�ാഴിലാളികെള സാ�രരാ��തിനായി അ�രസാഗരം എ� േപരി�

ഒ� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����ം ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഇത് നട�ാ��െത�ം

വിശദമാ�േമാ?

വി��ി പ�തി

*63.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ലഹരി വി�� േബാധവ�കരണ�ി�ം വിേമാചന�ി�മായി വി��ി എ� േപരി�  പ�തി

നട�ാ��േ�ാ; എ�ി� പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ലഹരി വി�� േബാധവ�കരണ�ിനായി  2016-17  വ�ഷ�ി�  എ� �കയാണ്

അ�വദി�ി��െത�ം എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) വി��ി പ�തി �വ��ന��െട േമ�േനാ�ം നി��ഹി�� ജി�ാതല സമിതി�െട ഘടന

വ��മാ�േമാ?

തീരേദശവാസിക�െട ഉ�മന�ിനാ�� പ�തിക�

*64.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, എം. വി�െസ�്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ഹ�ി�  പിേ�ാ�ം നി��� തീരേദശവാസികെള �ഖ�ധാരയിെല�ി��തിന് എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ി വ��െത� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഏെത�ാം �തിയ പ�തികളാണ് ഇതിനായി ആവി�രി�

നട�ാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) ആ�െടെയ�ാം സഹകരണേ�ാെടയാണ് ഈ പ�തിക� നട�ാ��െത�് െവളിെ���േമാ?

ക�വ�ി വ�വസായ സംര�ണം

*65.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

,, പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, എം. നൗഷാദ് : 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�വസായം സംര�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) അട�ി�ിരി�� സ�കാര� ഫാ�റിക�  �റ� �വ��ി�ി�ാനായി സ��ാ�  നട�ിയ

ഇടെപട�ക�  എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;  ഇ�ാര��ി�  വ�വസായ ബ� സമിതി

േച��ി�േ�ാ; മാേനജ് െമ�ക�െട നിലപാട് എ�ായി��;

(സി) ഫാ�റി ഉടമക� ഉ�യി�� �ഖ� ആവശ��� എെ��ാമാെണ�റിയി�േമാ?

പ�ികജാതി- പ�ികവ���ാ��� േഹാ��കൾ നവീകരി�ാൻ പ�തി

*66.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, ബി.സത��

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, െക.ഡി. �േസന� : 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���ാ��ം േവ�ി�� �ീ െമ�ിക് , േപാ�് െമ�ിക്

േഹാ��ക�െട �ിതി പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ നവീകരി�ാനായി പ�ികജാതി-  പ�ികവ�� േ�മ വ��ക�  ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഈ േഹാ��കളി�  ഇ��െന�് സൗകര��� ക��ൂ��ക�, ൈല�റി �തലായ പഠന

�വ��ന�ിന് േവ� സൗകര��� ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�ീര ക�ഷക� േനരി�� ���ൾ

*67.�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�
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�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�  വിലയി��ായ വ��നവിെ� �ണം �ീര ക�ഷക��് ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;

(ബി) കാലി�ീ��െട �മാതീതമായ വിലവ��നവി�  നി�് �ീര ക�ഷകെര സംര�ി��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത് എ�റിയി�േമാ;

(സി) തീ���ിെ� ദൗ�ലഭ�ം ഉളളതിനാ� തരി� കിട�� �മിയി� തീ��� �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�േമാ?

മി��് െഷഡ് വികസന പ�തിക�

*68.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, െക.�േരഷ് ���്

,, സി. െക. ശശീ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മി��് െഷഡ് വികസന പ�തി�െട ല���� അറിയി�േമാ;

(ബി) �ീേരാ�ാദനം ലാഭകരമായ ഉപജീവനമാ��മാ��തിനായി ന��� സഹായ��

എെ��ാമാണ്;

(സി) �ീരവികസന�ി�ം ഇൗ േമഖലയിെല യ�വ��രണ�ി�മായി ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക�

എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

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

പ�ികജാതി �വതിക��് വിവാഹ ധനസഹായം

*69.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.പി. ഉ�ി

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

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

(എ) നി��നരായ പ�ികജാതി �വതിക��് വിവാഹ ധനസഹായം ന��� പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ� �പയാണ് ഒരാ��് ധനസഹായമായി ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ധനസഹായം ലഭി��തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) അ�ഹരായവ��് ഇത് ലഭ�മാ��െ��് ഉറ�വ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�

സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ മദ�നയം

*70.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

ന��േമാ:

(എ) �തിയ മദ�നയം സംബ�ി�് തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� മദ�നയം എ�േ��് �ഖ�ാപി�ാനാണ് ല��മി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��സ��ാ� ൈകെ�ാ� മദ�നയ�ി� കാതലായ മാ��� വ��ാ�േ�ശി��േ�ാ; എ�ി�

അതി�� സാഹചര�െമ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ?

േകരളസ�ഹ�ിെ� സാം�ാരിക ഉ�മനം

*71.�ീ.എം. �േകഷ്

,, ��ഷ� കട��ി

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, േ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) രാ�ീയ താ�ര�േ�ാെട മതവിശ�ാസെ� ��പേയാഗം െച�� �വണത�െ�തിെര സാം�ാരിക

ഇടെപട� ശ�ിെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മ�ളളവ�  എ�് ഭ�ി�ണെമ�് ത��  തീ�മാനി�െമ�് �ഖ�ാപി��വെര �റ�കാ�ാ�

േകരള�ി� സാം�ാരിക ��ാ� ശ�ിെ���ാ� പരിപാടി�േ�ാ;

(സി) നേവാ�ാന നായക�െട�ം സാ�ഹ� വി�വകാരിക�െട�ം ചി�കെള വ�ീകരി�്

അവതരി�ി��തിെന�ം കലാലയ�ളി� ഉ�െ�െട സ�ത� ചി�കെള ത�ിെ���ാ� നട��

�മ�െള�ം ആശയപരമായി നി�മാ��നം െച�ാ� ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാ?

പ�ികവിഭാഗ�ാ�െട ജീവിത നിലവാരം വ��ി�ി��തിന് നടപടി
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*72.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ആ�. രാമച��

�ീ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�ികവിഭാഗ�ി�െ�� ജനത�െട ജീവിത നിലവാരം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി� വ��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�ികവിഭാഗ�ാ��ളള ആ��ല���  അവ��് തെ� ലഭ�മാ�� എ�് ഉറ�് വ��ാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;

(സി) ഊ�����െട �വ��നം ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ് നട�ി

വ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

മ��െതാഴിലാളിക�െട �ര�

*73.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, സി.മ��ി

,, 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) മ��െതാഴിലാളിക�  ആഴ�ട�  മീ�പിടി� വ�വ�ാപരിധിക�  ലംഘി����ലം ഇവെര

അന�രാജ���  തടവിലാ���ം ഇവർ അപകട�ളി�െ����മായ സംഭവ��  അടി�ടി

ഉ�ാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ��െതാഴിലാളിക�െട �ര� സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാരിന് സ�ീകരി�ാ��

��ക�ത�കെള�റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജലപരിധി,  �ര�ാ സംവിധാന��  �ട�ിയവ സംബ�ി�് മ��െ�ാഴിലാളിക��്

േബാധവ��രണ�ി�ം ൈഗഡ�സി�ം ആവശ�മായ സംവിധാനം ഒ��േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി േ�മപ�തിക�

*74.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, എ. എ�. ഷംസീ�

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

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനാ�ം മാനവേശഷി വികസന�ിനാ�ം

ആവി�രി�ി�� പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട സാ�ഹ�സാ��ിക പിേ�ാ�ാവ� പരിഹരി�ാനായി നട�ാ�ാ�േ�ശി�� കാര���

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ബേയാഷീ�ഡ് വികസന�ി�  �േദശവാസിക�െട സഹകരണ�ം പ�ാളി��ം ഉറ�ാ�ാ�

സാധ�മായി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ി�് പ�തിക�

*75.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.പി.സജീ��

,, ഐ.സി.ബാല���

,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനായി എെ��ാം കാര��ളാണ്

ആ��ണം െച�െത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഇവ�െട ഉ�മന�ിനായി നട�ാ�ിയി��ത്; വിവരി�േമാ;

(സി) ഇവ��് സ��മായി �മി�ം വീ�ം ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം പ�തിക�  ആവി�രി�

നട�ാ�ിയി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ�െട സേ�ത�ളി�  എ�ാ വിധ�ി��� അടി�ാനസൗകര���  ലഭ�മാ��തിന്

എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിവരി�േമാ?

എൈ�സ് വ��് നവീകരണം

*76.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, െക. ബാ�

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

ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��് ശ�ിെ����തി�ം നവീകരി��തി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എൈ�സ് വ��ി�  വനിതാ ജീവന�ാ�  അട��� ജീവന�ാ�െട എ�ം

വ��ി�ി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
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(സി) എൈ�സ് െച�് േപാ�ക�െട �വ��നം കാര��മ�ം അഴിമതിരഹിത�മാ��തിന്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ആദിവാസി വിഭാഗ�ൾ�് ജാമ�ം ലഭി�ാ�� നിയമ വ�വ�

*77.�ീ.സി.െക.നാ�

,, െക. �����ി

,, െ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) േകരള�ിൽ ചില ജി�കളിൽ ആദിവാസി വിഭാഗ�ൾ�് ജാമ�ം ലഭി�ാൻ ആദിവാസി ഇതര

വിഭാഗ�ാരെ� �ടി കരം അട� രസീത് േവണെമ� നിയമ വ�വ� നിലനിൽ��ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) വയനാട് േപാെല�� ജി�കളിൽ ഇ�രം വിചി� നിയമ�ിെ� ബലിയാ�കളായി കഴി��

ആദിവാസി �വതീ�വാ�ൾ�് നിയമസഹായം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ ;

(സി) വിേവചനപരമായ ഇ�രം നിയമ�ൾ ഒഴിവാ��തി�ം എ�ാവർ�ം �ല� നീതി ഉറ�്

വ���തി�ം നിയമ വ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി���് എ�്

വ��മാ�േമാ?

േദശീയ-സം�ാന പാതേയാര�ളിെല മദ�ശാലക�

*78.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, ആ�ണി േജാ�

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േദശീയ-സം�ാന പാതേയാര�ളി�  നി�് അര കിേലാ മീ�റി��ി�� ക�ഷാ�ക�

ഉ�െ�െട�� മദ�ശാലക� ��ണെമ� ��ീംേകാടതി വിധി സം�ാന��ാ�ിയി�� ����

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് മദ�നിേരാധനം നട�ാ�ിയി�ി�ാ� സാഹചര��ി�, മദ�ം ഉപേയാഗി��വ��് ന�

മദ�ം ലഭ�മാ�ാ�� ബാധ�തെയ ഈ വിധി എ�െന ബാധി�െമ�് പറയാേമാ;

(സി) �ാബല��ി�� ഏെത�ി�ം നിയമ�ിേനാ ച���േ�ാ വി��മ�ാ� ഇ�ാര��ി�,

സ��ാറിെ� നയ�ിെന അ�സ�മാ��താേണാ വിധിെയ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

സ��ാരിെ� നയ��  ഭരണഘടന�് വി��മെ��ി�, അത് ത�ി�ളയാ�  �ഡിഷ�റി�്
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അധികാര�േ�ാ എ� കാര�ം അറിയി�ാേമാ?

വനസംര�ണ�ിന് നട�ാ�ിയ പ�തിക�

*79.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�വ� സാദ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനസംര�ണ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ാ�ിയെത�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ആ�െടെയ�ാം സഹകരണേ�ാെടയാണ് �തിയ പ�തിക� നട�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��  സ��ാ�  വനം സംര�ണ�ിന് നട�ിലാ�ിയ ഏെത�ാം പ�തികളാണ് �ട��െത�്

വിവരി�േമാ?

�ാ�ിക് മാലിന��� മ��സ��ിന് ഉ�ാ�� നാശം

*80.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, െക.എം.ഷാജി

,, പി.െക.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�ിെ� തീര�ടലി� ഒ�കിെയ�� �ാ�ിക് മാലിന��� മ��സ��ിന് ഉ�ാ��

നാശന��െള�റി�് സ��ാ� തല�ി� പഠനെമെ��ി�ം നട�ി�െ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ാ�ിക് വിഷം മ���ളി�െട മ�ഷ�രി�  കട��ടി മാരക േരാഗ���ിടയാ��െ��

െകാ�ി�  �ണിേവ�ി�ി �ൾ ഓഫ് മൈറ�  സയ�സ് നട�ിയ പഠന�ളിെല കെ���

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� തീര�ടലിെല �ാ�ിക് നിേ�പം �റ�െകാ�വരാ�ം, നീ�ം െച�ാ��വ നീ�ം െച�ാ�ം

ഫിഷറീസ് വ��് പ�തി ആവി�രി�് നട�ാ�േമാ?

കാ�തീ �ല�� വനനശീകരണം

*81.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
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,, െക. രാജ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�തീ �ലം കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി� എ� വനേമഖല ക�ിനശി�െവ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ജനവാസേക����് സമീപ�� വനേമഖലയിലാണ് കാ�തീ ഉ�ാ��ത് എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  മ�ഷ��െട ���ിക�  ഇതിന് എ�േ�ാളം കാരണമാ���് എ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) അടി�ാട് ക�ിനശി�േ�ാ�  മ�ിെ� ജലസംഭരണേശഷി ന�െ��െമ�ം കാ�തീ കാരണം

ജലദൗ�ലഭ�ം ��മാ�െമ�ം ജന�െള േബാധവ�കരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി സേ�ത�ളി� ആ�നിക സൗകര��െളാ��ാൻ പ�തി

*82.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.പി.സജീ��

,, എം. വി�െസ�്

,, േ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) സം�ാനെ� പ�ികജാതി സേ�ത�ളി�  ആ�നിക സൗകര���  ഏ�െ���ാ�  എെ��ാം

ക��പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ� ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇതിനായി നട�ാ�ിവ��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത സേ�ത�ളി� എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് ലഭി��ത്;

(ഡി) ഇതിനായി എ� േകാടി �പ വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

പാലിെ�റ �ണനിലവാരം

*83.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മ� സം�ാന�ളി� നി� െകാ�വ�� പാലിേനാെടാ�ം,  സം�ാന���ാദി�ി� വിതരണം

െച�� പാ�ം �ണനിലവാര പരിേശാധനയി�  നി�ിത �ണേമ� �ല���വയെ��്

കെ��ിയ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈകകാര�ം െച��തിെല അപാകത�ം ശീതീകരണ സംവിധാന�ിെ� േപാരാ��മാണ്

�ണനിലവാരം ഇ�ാതാ�� �ഖ�ഘടക�െള�തിനാ�  ഇത് പരിഹരി��തിന് ക�ഷക��്

യ�വ��രണ�ി�ം �ീര സഹകരണ സംഘ���് ശീതീകരണ�ി�ം േവ� സഹായ

പ�തിക� നട�ിലാ�േമാ;

(സി) ഭ�� �ര�ാ മാനദ�����സരി�് പാ� ൈകകാര�ം െച�� �ാപന��ം പരിസര�ം

സ�ീകരി�ാ� ��ത േമഖലയിെല സഹകരണ സംഘ���് ധനസഹായം ന��േമാ?

വി��ി പ�തി

*84.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, േറാജി എം. േജാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ലഹരി വി��മാ�വാ�  എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ�

ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി വി��ി പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ; ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാം;

(സി) എ� േകാടി �പ ഈ പ�തി�ായി നീ�ിവ�ി��്;  ഇതിനകം എ� �ക െചലവഴി�െവ�്

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി കാര��മമായി നട�ാ� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

വനസംര�ണം

*85.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, സി. െക. ശശീ��

,, ഡി.െക. �രളി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�ാഭാവിക വന��െട സംര�ണ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) വനാതി��ിക� �ത�മായി സ�േ� െച��തി�ം ജ�ക� െക�ി േവ�തിരി��തി�ം നടപടിക�
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സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�  ക�� വര�� അ�ഭവെ��െകാ�ിരി�� സാഹചര��ി�  കാ�തീ

�തിേരാധി��തി�� ��ക�ത� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മി�� പണി�ട�ക�

*86.�ീ.പി.ഉൈബ��

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

ന��േമാ:

(എ) �തിേഷധി�ാ�ം പണി�ട�ാ��� അവകാശം സംബ�ി�് സർ�ാരിെ� നയം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മി�� പണി�ട�ക�െ�തിെര നടപടിെയ��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) സംഘടിത �തിേഷധം,  പണി�ട�് എ�ിവ സ�ാര സ�ാത����െ�െട�� വ��ി

സ�ാത���� �രമായി ഹനി�� സാഹചര��ി� സ��ാരിെ� സമീപനം വ��മാ�േമാ?

ഉ�നാട� ജലാശയ�ളിെല മ��സ��്

*87.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) ഉ�നാട� ജലാശയ�ളിെല വംശനാശം സംഭവി�െകാ�ിരി�� മ��സ��് സംര�ി�വാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഈ പ�തിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) േകരള�ിെല മ��സ��് സംര�ി�വാ�  േക�ഗവ�െമ�മായി േച��് എെ��ി�ം

പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഈ പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദീകരി�േമാ?

െതാഴി� ന�െ�� മദ� വി�ന െതാഴിലാളിക�

*88.�ീ.സി.���

,, എസ്.ശർ�
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,, െക. ദാസ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണഘടനാപരമായി സം�ാന വിഷയമായ മദ�വി�ന,  സം�ാന നയ�ി� വി��മായി

ഭാഗികമായി നിേരാധി��െകാ�് കളള് െച�്, വി�ന, ബിയ� - െെവ� പാ�ല�, മ� മദ�ശാലക�

എ�ീ േമഖലകളി�  െതാഴി�  ന�െ�� ��തിനായിര�ിലധികം വ�� െതാഴിലാളികെള

�നരധിവസി�ി�ാേനാ ന�പരിഹാരം ന�കാേനാ സാധ�മാ�േമാ;

(ബി) േക� സ��ാ�  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി� നിലപാടിെ� അടി�ാന�ി�  െതാഴിലാളികെള

�നരധിവസി�ി�ാേനാ ന�പരിഹാരം ന�കാേനാ േക�ം എെ��ി�ം സഹായം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ��  സ��ാ�  ബാ�  നിേരാധി�േ�ാ�, െതാഴിലാളികെള �നരധിവസി�ി�ാെന� േപരി�

മദ��ി�േമ�  െസസ് �മ�ി ആ സ��ാരിെ�റ കാലയളവി�  പിരിെ����ം,  എ�ാ�

െതാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ�ിേനാ ന�പരിഹാര�ിേനാ ആയി െചലവഴി�ാ��മായ  500

േകാടിയിലധികം വ�� �ക െതാഴി�  ന�െ��വ�െട താ��ാലികാശ�ാസ�ിനായി

വിനിേയാഗി�ാ� സാധി�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ന�പരിഹാര�ിനായി മ� മാ���ളി�െട �ക കെ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ക�മാവ് �ഷി വികസന�ിന് നടപടി

*89.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, സ�ി േജാസഫ്

,, 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) സം�ാന�് ക�മാവ് �ഷി വികസന�ിന് എെ��ാം നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ി��്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�മാവ് �ഷി�ായി സം�ാന�ിനക�ം �റ�ം �ല�� കെ��ിയി�േ�ാ; വിവരി�േമാ;

(സി) എവിെടെയാെ� എ� െഹ�� �ല�ാണ് ഇ�കാരം �ഷി ആരംഭി�െത�് വ��മാ�േമാ?

മദ�ഷാ�ക��പകരം മി��് ബാ�ക�

*90.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.ഉൈബ��

,, പാറ�� അ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
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�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�.��ീം േകാടതിവിധി�െട അടി�ാന�ി�  ��ിേ�ാ�� മദ�ഷാ�ക�െട �ാന�്

ആേരാഗ��� ജനത�െട നിലനി�ി�േവ�ി മി��് ബാ�ക�  ആരംഭി�ണെമ� നി�േ�ശം

��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) മദ�ശാലക� �േ��ിവ����ലം െതാഴി� രഹിതരാ��വ�െട �����് ഇതി�െട പരിഹാരം

കെ��ാനാ�െമ� അ����ിെ� നി�േ�ശം പരിഗണി�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

19-04-2017

�േ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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