
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  05, െവ�ി

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--214]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി
: 2021 �ത� 2085 വെര

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി : 2086 �ത� 2140 വെര

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി
: 2141 �ത� 2173 വെര

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 2174 �ത� 2234 വെര

പ�ിക ജാതി�ാ��ായി �ടി�ിക നിവാരണ പ�തി

2021. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, �രളി െപ�െന�ി

,, െക. ആ�സല�

,, െ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�ാ��ായി �ടി�ികവാ�ാ നിവാരണ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം തര�ി�ളള വാ�കളാണ് ��ത പ�തി �കാരം എ�തി തള��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി ��ത� ഫല�ദമായി നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി നട� സാ��ിക വ�ഷം എ� �പ വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര മ�ല�ി�െ��� പ�ികജാതി േകാളനിക�െട അടി�ാനസൗകര� വികസനം
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2022. �ീ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 നിേയാജകമ�ല�ി�െ��� പ�ികജാതി േകാളനിക�െട േപ�വിവര�ം

��ംബ��െട എ��ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�ികജാതി േകാളനികളി�  വിവിധ ഫ�ക�  ഉപേയാഗെ���ി കഴി� സ��ാരിെ�

കാലയളവി� നട�ിയ �ധാന അടി�ാനസൗകര� വികസന��െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം േകാളനികെള അംേബ�ക�  �ാമവികസന

പരിപാടിയി� ഉൾെ���ാൻ സാധി�ം എ� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�� ���ികൾ

2023. �ീ.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) 2015-16, 2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ി� പ�ികജാതി /

പ�ികവ�� വികസന വ��കളിൽ നി�� േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് നി��ഹി��തിന്

അ�വദി� ���ികളി� ���ിയാ�ാ� ���ിക� ഏെത�ാം;

(ബി) എ�ിൽ ���ി �ർ�ീകരി�ാ�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണെമ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

േദവി�ളം മ�ല�ി� പ�ികജാതി- വികസനവ��ി� നി�� ചികി�ാ ധനസഹായം

2024. �ീ.എസ്.രാേജ�� : 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��ാ� േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� പ�ികജാതി വികസന വ��ി� നി�ം നാളി�വെര

ചികി�ാ ധനസഹായം ന�കിയി��വ�െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ചികി�ാ ധനസഹായം അ�വദി�വ��് �ക ലഭി��തി� കാലതാമസം അ�ഭവെ���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി� അത് പരിഹരി�ാ� നടപടിക� എെ��ി�ം സ�ീകരി�േവാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി ഉട� സ�ീകരി�േമാ?

ൈവ�ി� മ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനികെള സ�യം പര�ാ�മാ��
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2025. �ീ.എസ്.ശർ� : 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�ികജാതി േകാളനികെള സ�യം പര�ാ�മാ��തിനായി ൈവ�ി�  മ�ല�ി�  നി�ം

നി�േ�ശി�െ��ി�� വള�് �ലയ േകാളനി,  ഞാറ��  സിേഷാ�  േകാളനി എ�ിവിട�ളിെല

നി��ാണ �വ��ന��  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ���� സമ� ഭവനനിർ�ാണ പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ��

2026. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, െ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) സം�ാനെ� നഗര �ാമ �േദശ�ളിെല ��വ� പ�ിക ജാതി ��ംബ���ം വീട് ലഭ�മാ�ാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��  വഴി മാ�ം പ�തി നട�ാ��ത് രാ�ീയ സാ��ിക

വിേവചന���ിടയാ�� എ� ആേരാപണം ��യി� െപ�ി�േ�ാ ;

(സി) അ�ഹതെ�� എ�ാവ�െട�ം ലി�് ജി�ാ അടി�ാന�ി� ത�ാറാ�ി �സി�ീകരി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ളള സാ��ിക വിഹിതം എ�; േലാ� വിഹിതം എ�; ഓേരാ��ംബ�ി�ം �ലം

വാ�ാ� എ� �പ ന����് ; വീട് െവ�ാ� എ� �പ ന����്;

(ഇ) എ� ��ംബ�െള ഈ വ�ഷം �ണേഭാ�ാ�� ആ�ാ� ഉേ�ശി�� ; വ�� 4 വ�ഷം െകാ�്

എ�േപ��് സഹായം ന��ം;  എ�വ�ഷം െകാ�് ��വ�  പ�ിക ജാതി ��ംബ��ം വീടി�

അ�ഹത േന�ം എ�ീ വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവർ� വിദ�ാ��ികൾ�ായി ഇ�േ��ഡ് േ�ാ��സ് േഹാ��കൾ

2027. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, െ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:
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(എ) േകരള�ിെല പ�ികജാതി-പ�ികവർ� വിദ�ാ��ിക�െട േ�ാ��സ് രംഗെ� മിക�്

െച���ിൽ�െ� കെ���തി� െവ�ായണിയിൽ �ാപി� േ�ാ��സ് േഹാ�ലിെ�

�വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അെത മാ�കയി� േകാേളജ് തലം വെര�� ആ� െപൺ ��ിക��് �ണകരമായ രീതിയി�

ഇ�േ��ഡ് േ�ാ��സ് േഹാ��കൾ �ാപി�േമാ; ഇതി� എസ്.ടി.പി , എസ്.സി.പി ഫ�ക�

ഉപേയാഗി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പരിശീലനേക��ളി�  േലാേകാ�ര നിലവാര�� േകാ�്മാെര നിയമി�േമാ;ഇ���െട

കായിക വികസന�ിന് ഇ� �തൽ��ാ�ം എ�് ക���േവാ;

(ഡി) പാല�ാട് െമഡി�� േകാേളജ്, ചി�� ഗവെ��് േകാേളജ് എ�ിവെയ ഇതിനായി പരിഗണി�േമാ?

െകാ�ം മ�ല�ിെല േകാളനിക�െട വികസന �വ��ന��

2028. �ീ.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) െകാ�ം നിയമസഭാമ�ല�ി� സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തിയി� ഉ�െ�� േകാളനിക�െട വികസന

�വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ േകാളനിയി�ം നട�ാ�ിയ വികസന �വ��ന��െട വിശദാംശ��ം �വ��ന��

എ�േ��് ���ിയാ�െമ�ളള വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ�ിരാ ആവാസ് േയാജന പ�തിയി� ഉ�െ�� �ണേഭാ�ാ���് �ക അ�വദി�ാൻ നടപടി

2029. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : 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�ിരാ ആവാസ് േയാജന പ�തിയി�  ഉ�െ�� പ�ികജാതി-  പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��

�ണേഭാ�ാ���്  2014-15,  2015-16  കാലയളവി�  എസ്.സി/എസ്.�ി ഡി�ാ��െമ�്

ന�േക� �ക നാളി�വെരയാ�ം ന�കിയി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �ക അടിയ�രമായി അ�വദി�് വിതരണം െച��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

പഠന�റി പ�തി
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2030. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, െക. രാജ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� 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�ി�� ��ിക�െട പഠന സൗകര��� വ��ി�ി��തിനായി "പഠന�റി" എ�

േപരി� പ�തി നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ന��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ?

ഒ�� മ�ല�ി� േകാ��സ് ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ാ�ിയ പ�തിക�

2031. �ീ.െ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) ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനികളി�  കഴി� സ��ാരിെ� കാല�്

േകാ��സ് ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനികളി� േകാ��സ്

ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�ാ� ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തിക�െട വിശദാംശ��ം അവ�െട

നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�ാേമാ?

സ�ാ�യ �ാമം പ�തി �കാരം ഏെ���� പ�ികജാതി േകാളനിക�

2032. �ീ.���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) സ�ാ�യ �ാമം പ�തി �കാരം ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം എ� പ�ികജാതി േകാളനിക�

ഏെ���ാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ബ�ജ�ി� എ� �ക വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

�രഹിതരായ പ�ികജാതി ��ംബ�ൾ� �മി ലഭ�മാ��തി�ടപടി
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2033. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : 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) �രഹിതരായ ��വ� പ�ികജാതി ��ംബ���ം �മി ലഭ�മാ��തിന് എ� �മി ഓേരാ ജി�യി�ം

േവ�ിവ�ം;

(ബി) ഇതിനായി ഓേരാ ജി�യി�ം എ� �മി കെ��ിയി�െ�� വ��മാ�േമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല േകാളനികളിേല�് �ടിെവ� പ�തി

2034. �ീ.െ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) ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനികളി� േകാ��സ് ഫ�് വിനിേയാഗി�്

നട�ാ�ിയ �ടിെവ� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-17 -� ��ത േകാളനികളി� േകാ��സ് ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ാ�ാനായി ഭരണാ�മതി

ന�കിയ �ടിെവ�പ�തികെള�റി�് വിശദീകരി�ാേമാ?

ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�

2035. �ീ.െ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) ആല�� നിേയാജക മ�ല�ി� എ� പ�ികജാതി േകാളനികളാണ് നിലവി��ത്;

(ബി) ��ത പ�ികജാതി േകാളനിക�െട നില െമ�െ����തിനായി എെ��ാം �തിയ പ�തിക�

പരിഗണനയി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി -പ�ികവർ� വിദ�ാ��ിക��് കംപ���, ലാേ�ാപ്,െ�ാജ�ർ ന���തിന് വ�വ�

2036. �ീ.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:

(എ) �ാമ  -  േ�ാ�്  -  ജി�ാ പ�ായ�ക�െട പ�തികളിൽ ഉ�െ���ി പ�ികജാതി പ�ികവ��

വിദ�ാ��ിക��് കംപ���, ലാേ�ാപ്,  െ�ാജ��  (എൽ.സി.ഡി  )  എ�ിവ ന���തിന്

വ�വ��േ�ാ;
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(ബി) ഉെ��ി�  ഏെത�ാം േമഖലയി�  പഠി��വ��് ഇത് ന�കാ�  കഴി�ം;  വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ിതല പ�ായ�ക�െട തനത് ഫ�് ഇ�ാര��ിന് േവ�ി ഉപേയാഗി�ാേമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  വ�േശഷം േകാ-ഓ�ഡിേനഷ�  ക�ി�ി  (സി.സി  )  ഇ�മായി ബ�െ��് �തിയ

തീ�മാന�� എെ��ി�ം എ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

പ�ികജാതി -പ�ികവ�� വിഭാഗവിഭാഗ�ൾ�് �മി�ം വീ�ം ലഭ�മാ��തിന് പ�തി വിഹിതം

2037. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : 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�ി�െ�� �മി�ം വീ�മി�ാ�വ��് ഇവ ലഭ�മാ��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ിേല�് േക� സം�ാന സ��ാ�ക�െട പ�തി വിഹിതം എ�യാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതി� േക� സ��ാരി� നി�ം എ� �ക അ�വദി�ി�െ��ം എ� �ക ലഭ�മായി�െ��ം

വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി /പ�ികവ�� േ�മ�ിന് ഊ�� ന�കി �തിയ പ�തികൾ

2038. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, എ�േദാ 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) പ�ികജാതി പ�ികവ�� േ�മ�ിന് ഊ��  ന�കി എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ്

നട�ാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എസ്.സി.പി,  �ി.എസ്.പി.  എ�ീ ഇന�ളി� എ� േകാടി �പയാണ്  2017-18 -െല ബജ�ി�

ഉ�െ�ാ�ി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട ജനസംഖ�ാ�പാത�ി� അധികമായി പ�തി

അട�ലി�  വക െകാ�ി�ാ�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�� േക� സ��ാ�  സമീപനം ഇതിന് േന�

വിപരീതമാേണാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ?
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പ�ികജാതി /പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��് വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല���

2039. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : 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�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��് ഇേ�ാ�  എെ��ാം വിദ�ാഭ�ാസ

ആ��ല��ളാണ് ലഭ�മാ�ി വ��ത്;

(ബി) 2016 �� മാസം ഓേരാ വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��ി�ം അ�വദി�െ��ി�� ധനസഹായ �ക

എ�യായി��;

(സി) 2016-17െല ���ിയ ബജ�് �കാരം പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�െട

വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല���  ഇ�പ�ിയ�് ശതമാനം വ��ി�ി�ം എ�് �ഖ�ാപി�ി��ത്

നട�ിലാ�ിെ�ാ�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ക��ാേയാ; ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഉ�ര�ക�  �കാരം  2016-17�  പ�ികജാതി  /പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��

വിദ�ാ��ിക��് ലഭ�മാേ��� ധനസഹായ��ം ആ��ല���ം വിതരണം െച�ി�േ�ാ ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��� ൈ�പ�്

2040. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : 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�് ഈ അ��യനവ�ഷം �ത� പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��് ന��വാ��

ൈ�പ�് �ക െകാ��തീ���തിന് ഏ�െ���ിയിരി�� �മീകരണ��  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം എ� േകാടി �പ�െട സാ��ിക സഹായം ��ിക��്

ന�കിയി��്; ഇതി� െചലവഴി�ാ�ത്എ� േകാടി �പയാെണ� �ടി അറിയി�ാേമാ?

പ�ികജാതി ഉപേദശകസമിതി�െട �മതലക�

2041. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�� �കാശ്

,, 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:
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(എ) സം�ാന പ�ികജാതി ഉപേദശകസമിതി �നസംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത സമിതി�െട െചയ�മാ�ം അംഗ��ം ആെര�ാമാണ്;

(സി) ��ത ഉപേദശകസമിതി�െട �ധാന �മതലക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി ജനവിഭാഗ�ിെ� സമ� ഉ�മന�ിനാ�� പ�തികൾ

2042. �ീ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) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷം പ�ികജാതി ജനവിഭാഗ�ിനായി ബ�ജ�ി�  വകയി��ിയ

�ക�െട�ം െചലവഴി� �ക�െട�ം വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാ�  ഓേരാ വ�ഷ�ം പ�ികജാതി േ�മ�ിനായി വകയി��ിയ �ക�െട�ം

െചലവഴി� �ക�െട�ം വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് ധനസഹായം

2043. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, 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�ികജാതി�ാരായ വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് ധനസഹായം ന���തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഗവ�െമ�ിെ� ഇതിനായി എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ന�ിവ��െവ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇവ�െട വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം അവ�െട േ�ാ�ാഹന�ി�ം ആവി�രി�

നട�ാ�ിയി��െത� െവളിെ���േമാ ?

െ�ാഫഷണ� വിദ�ാഭ�ാസ�ിേല�് ��ത� വിദ�ാ��ികെള എ�ി�ാൻ ക��പരിപാടി

2044. �ീ.െ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:

9 of 73



(എ) െ�ാഫഷണ�  വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിേല�് ഈ വ�ഷം ��ത�  എസ് സി  /  എസ് ടി

വിഭാഗ�ി�െ��� വിദ�ാ��ികെള എ�ി��തി�� �േത�ക ക��പരിപാടി�് �പം

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) വ�ം വ�ഷ�ളി�  ഈ വിഭാഗ�ളി�െ�� ��ത�  വിദ�ാ��ികെള ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ

േമഖലയിേല�് എ�ി��തിന് �േത�ക പ�തി�് �പം ന��േമാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ�ാര��ി� സമയബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി- പ�ികവ���ാ�െട സാ��ിക പി�ാ�ാവ� പരിഹരി�ാൻ ആവി�രി�ി�� വികസന

ത�ം

2045. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, െക.��ിരാമ�

,, ��ഷ� കട��ി

,, 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) േക� സ��ാ� പ�ികജാതി�ാ��ം,  പ�ിക വ���ാ��ം േവ�ി�� എസ്.  സി.  എസ് പി,  ടി

എസ്.  പി.  ഉപപ�തിക�  ഉേപ�ിെ��ി�ം ജനസംഖ�ാ�പാതികമായതി�ം അധികം �ക ഈ

ഉപപ�തിക��് വകയി��ിെ�ാ�് സം�ാന സ��ാ� നട�ിലാ�� വികസന പ�തിക�

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വികസന പ�തിക�െട ആ��ണ ��ിയയി�  ഈ ജനവിഭാഗ�െള �ടി പ�ാളികളാ�ാ�

സ�ീകരി�ി�� മാ��ം എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി-  പ�ികവ���ാ�െട സാ��ിക പി�ാ�ാവ� പരിഹരി�ാനായി ആവി�രി�ി��

വികസന ത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ���ാ�െട സമ�വികസന�ി� �േത�ക ഘടകപ�തിെയ� വികസനനയം

2046. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : 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�� വിഭാഗ��െട സമ�വികസന�ിനായി �േത�ക

ഘടകപ�തി എ� വികസനനയം എ�ാണ് �പം െകാ�െത�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഇ�കാരം ഒ� വികസന നയം �പം െകാ�തി�േശഷം ��ത വിഭാഗ�െള സാ��ിക

�േരാഗതിയിേല�ം സാ�ഹിക ശാ�ീകരണ�ിേല�ം നയി�� എെ��ാം മാ��ളാണ്

�പെ���വാ� കഴി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഗവ�െമ�് േനരി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  വഴി�ം ന�കിവ�� േ�മവികസന

പ�തിക�  എ�ക�് ഈ വിഭാഗ�െള �ഖ�ധാരയിെല�ി�ാ�  സഹായി�െവ�തിെന

സംബ�ി�് ഒ� പഠനം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഞാറ�ലി� ബാ�വിന് ഭവനനി��ാണ�ി�� അവസാനഗ� അ�വദി�ാൻ നടപടി

2047. �ീ.എസ്.ശർ� : 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) ൈവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ിെല ഞാറ�ലി�  പ�ികജാതി ഭവന നി��ാണ പ�തി �കാരം

അേപ�ി�് ര� ഗ� �ക ലഭ�മായ ബാ� എം. എ. �് അവസാന ഗ� �ക ഉേദ�ാഗ��െട

പിഴ��ലം അ�ൗ�് ന��  മാറിേ�ായതിനാ�  ഇ�വെര ലഭ�മായി�ി�ാ�തിനാൽ ഈ �ക

അ�വദി�കി�ണെമ�് ആവശ�െ��് ക�് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� �ട�നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ന ��ംബ�ി�െ�� ബാ�വിന് അ�ഹതെ�� അ��ല�ം എ�േ��് ലഭ�മാ�ാനാ�െമ�്

വിശദമാ�ാേമാ ?

െച��� പാ�വ� പാറയിെല �ടിെവ� പ�തി

2048. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : 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�ാ�  ഏെറ താമസി�� വ��മാ�േമാ;െച���  പാ�വ�  പാറയിെല

�ടിെവ� പ�തി ആരംഭി�ാ�ളള കാലതാമസം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ടിെവ� പ�തി�െട ഡി .പി .ആർ സ��ാരി� സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�് ;

(സി) ��ത �ടിെവ� പ�തിെയ�് ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് വിശദീകരി�േമാ?വ��മാ�േമാ;

ക��ാേ�രി മ�ല�ിൽ പ�ികജാതി �ാമം പ�തി

2049. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : 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) അംേബ�ക�  സ�യം പര�ാ� പ�ികജാതി �ാമം പ�തിയി�  ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  നി�ം

ഏെതാെ� േകാളനികെളയാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ക അ�വദി�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?

െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല അംേബ�ക��ാമ പ�തി

2050. �ീ.െ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 നിേയാജക മ�ല�ി�  2015  -  16  വ�ഷ�ി�  അംേബ�ക�  �ാമ പ�തി

�കാരം െച�� പ�ായ�ിെല ആല�റവിളാകം പ�ിക ജാതി േകാളനിയി� നട�ാ�ിയ പണിക�

���ീകരി�ാ�  കാലതാമസം ഉ�ായത് എ� െകാ�്;  ��ത പണി ഉട�  ���ീകരി�ാ�

കഴി�േമാ;

(ബി) �ള��  പ�ായ�ിെല േതാണി�ടവ് പ�ിക ജാതി േകാളനിയി�  അംേബ�ക�  �ാമം പ�തി

�കാരം നട�ിലാ�ിയ പണിക� ���ീകരിേ�ാ;  േമ��റ� പണികളി� ഏെത�ി�ം �മേ�ട്

നട�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഉ�രവാദി�െ��വ�െട േപരി� നടപടി സ�ീകരിേ�ാ;

(സി) പണിക� ���ീകരി�ാ� കാലതാമസം വ��ിയ ഏജ�സിെ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�?

പ�ികജാതി�ാ�െട പാ��ിട ����

2051. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, െക.�രളീധര�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, 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�ികജാതി�ാ�െട പാ��ിട ���� പരിഹരി��തിന് ൈകെ�ാ� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഗവ�െമ�ിെ� 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?
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ആദിവാസിക�കൾ�ം പ�ികജാതി വിഭാഗ���ം ജാതി സ��ിഫി��് ലഭി��തിന് കാലതാമസം

2052. �ീ.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) ആദിവാസിക��് ജാതി സ��ിഫി��് ലഭി��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��തായ പരാതിക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടികെളെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആദിവാസിക��് ജാതി സ��ിഫി��ക� അ�വദി��തി�� നടപടി�മ�� ല�കരി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആദിവാസിക��ം മ�് പ�ികജാതി വിഭാഗ���ം കാലതാമസം �ടാെത ജാതി സ��ിഫി��്

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആറളം ഫാമി� ആദിവാസിക��ായി നി��ി� ഭവനപ�തി�െട പരാജയ�ിന് കാരണം

2053. �ീ.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��ായി ആറളം ഫാമി�  പാ��ിടം നി��ി�ാ�  സം�ാന നി�മിതി േക�െ�

�മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  നി�േ�ശി� പാ��ിട��  നി��ി�ി�ിെ��ത് മാ�മ� നി��ാണം ���ിയായവയി�

ക��ം കിണ�മട��� അടി�ാനസൗകര���  ഏ�െ���ാ��മായ സാഹചര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തിയി� നി�മിതി േക��ിന് െതാ�റ് ല�േ�ാളം �പ�െട ന�ം സംഭവി�തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) വ��മായ പഠന�ിെ��ം ആ��ണ�ിെ��ം അഭാവമാണ് ഭവനപ�തി�െട പരാജയ�ിന്

കാരണെമ�് ക���േ�ാ; ഏ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േഗാ�വ�� വിഭാഗ�ൾ�ായി പി.െക.കാള� ��ംബേ�മ പ�തി

2054. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ഒ. ആ�. േക�

,, പി.വി. അ�വ�

,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
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പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഗാ�വ�� വിഭാഗ��െട വികസന�ിനായി പി.െക.കാള� ��ംബേ�മ പ�തി എ� േപരി��

�തിയ പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഒാേരാ പ�ികവ�� െസ�ി�െമ�ി�ം പ�തി ത�ാറാ��തിനായി ഊ�����െട പ�ാളി��ം

വിലയി���ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം വ��ക�െട ഏേകാപനേ�ാെടയാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ��ത്;

(ഇ) ഈ പ�തി േമാണി�� െച��തിന് ഉ�തതല ക�ി�ി �പീകരി��േ�ാ; എ�ി� ആെര�ാമാണ്

ഇതി� അംഗ�ളാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ആദിവാസി വിദ�ാ��ിക��ായി േഹാ��ക�

2055. �ീ.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�ി�  16-ഓളം വ�� ആദിവാസി േകാളനികളിെല വിദ�ാ��ിക��ായി

എ� േഹാ��ക� �വ��ി���്;

(ബി) മ�ല�ി� ��തായി േഹാ�� നി��ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

പ�ിക വ�� വിഭാഗ�ി�െ�� �രഹിത ��ംബ�ൾ�് �മി

2056. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : 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) �രഹിതരായ ��വ� പ�ികവ�� ��ംബ���ം �മി ലഭ�മാ��തിന് ഓേരാ ജി�യി�ം എ� �മി

േവ�ിവ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഓേരാ ജി�യി�ം എ� �മി കെ��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

പ�ിക- വ�� വിദ�ാ��ിക��ാ�� േഗാ� സാരഥി പ�തി

2057. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, സി. െക. ശശീ��

14 of 73



,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, എസ്.രാേജ�� : 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�ിക വ�� വിദ�ാ�ഥ�ിക��ായി േഗാ� സാരഥി പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�ിക വ�� വിദ�ാ��ിക�െട യാ�ാ സൗകര��ിനായി എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഇൗ

പ�തിയി� ഏ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) ആ�െടെയ�ാം സഹകരണേ�ാെടയാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വനാ�ര�ളി�ം എ�ിേ�രാ� കഴിയാ� �േദശ�ളി�ം താമസി�� ��ത� വിദ�ാ��ികെള

ഇൗ പ�തി�െട കീഴി� െകാ�വരാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആദിവാസി േമഖലയി� നട�� േ�മ �വ��ന�െള�റി� പരിേശാധന

2058. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : 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�  നട�� േ�മ �വ��ന��  ���മാ�ം ��ത

േമഖലയിേല�് എ��ി� എ� കാര�ം സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇതി� വീ� വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാ�ന േഗാ� വ����െട ഉ�തി�ായി പ�തി

2059. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : 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:

ബദിയ��യി�  താമസി�� �ാ�ന േഗാ�വ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട ഉ�തി�ായി

എെ��ി�ം പ�തിക� നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

�രഹിതരായ ആദിവാസിക��് �മി ന��� നടപടി

2060. �ീ.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:
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(എ) �രഹിതരായ ആദിവാസിക��് �മി ന���തി�� എെ��ി�ം പ�തികേളാ തീ�മാന�േളാ

നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� �രഹിതരായ എ� ആദിവാസിക��് �മി അ�വദി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് ധനസഹായം

2061. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.പി.സജീ��

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികവ���ാരായ വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് ധനസഹായം ന���തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് ഇതിനായി എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ന�കിയെത�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇവ�െട വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം അവ�െട േ�ാ�ാഹന�ി�ം ആവി�രി�

നട�ാ�ിയെത�് വിവരി�േമാ?

ആദിവാസിക��ിടയിെല ശി�മരണ നിര�ം േപാഷകാഹാര�റ�ം

2062. �ീ.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) ആദിവാസിക��ിടയിെല ശി�മരണ നിര�് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആദിവാസിക��ിടയിെല ശി�മരണ നിര�് വ��ി��തായ വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�ാര��ി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആദിവാസിക��ിടയിെല ശി�മരണ നിര�് �റ��തി�ം േപാഷകാഹാര�റവ്

പരിഹരി��തി�മായി എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ?

എസ്.സി./എസ്.�ി. വിഭാഗ�ി� െപ�വ��് ചികി�ാസഹായം
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2063. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  എസ്.സി./എസ്.�ി.  വിഭാഗ�ി�െ��വ��് എ� േകാടി �പ�െട

ചികി�ാസഹായമാണ് അ�വദി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എസ്.സി./എസ്.�ി. വിഭാഗ�ിൽെ�� എ� േപ��് ചികി� സഹായം

അ�വദി�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ?

പ�ികജാതി -പ�ികവ��വിഭാഗ��െട മാനവവിഭവേശഷി വ��ി�ി�ാൻ പ�തി

2064. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : 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��വിഭാഗം ആെക ജനസംഖ��െട എ�ശതമാനം വ�െമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ��െട മാനവവിഭവേശഷി വ��ി�ി��തി�ത�� എെ��ാം പ�തികളാണ്

നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ���േവ�ി പര�രാഗത േമഖലയി�� െതാഴിലവസരം േനടിെയ���തിന്

ഉത�� പ�തിക�� �പം ന�കാ�  സാധി�ി�േ�ാ;  ഈ ല��ം ��നി��ി എെ��ാം

�തിയതായി െച�ാ� ഉേ�ശി�� എ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� േ�മ�ി�� �തിയപ�തിക�

2065. �ീ.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) ഇൗ സ��ാ�  പ�ിക ജാതി പ�ിക വ�� േ�മ�ിനാ�� എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ്

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഹാംെല�് പ�തി�ം സ�യം പര�ാ� �ാമം പ�തി�ം പകരമായി െകാ� വ� പ�തിക�

ഏെത�ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏറനാട് മ�ല�ി�  നി�ം ഏെത�ാം പ�ിക ജാതി പ�ിക വ�� േകാളനികെളയാണ് �തിയ
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പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇവ�് ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� �ക  ,ഭരണാ�മതി ഉ�വിെ� പക��് അട��� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;?

െസ�േ�റിയ�് നിയമവ��ിെല ഉേദ�ാഗ�െന പിരി�വിടാ� നടപടി

T 2066.�ീ.ൈഹബി ഈഡ� : 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) സ��ാ� സ��ീസി� േജാലി േനാ�ിവരെവ സർ�ാരിെ� ���� അ�മതി വാ�ാെത സം�ാനം

വി�് �നയിെല ഭാരതീയ വിദ�ാപീഠ് ഡീംഡ് �ണിേവ�ി�ിയി�  റ�ലറായി എ�.എ�.ബി േകാ�്

പഠി�ക�ം,  ഇത് മറ�വ�് ��ത കാലയളവി� ശ�ള�ം ആ��ല���ം ൈക��ി  ,െപ�മാ�

�ഷ��ിന് നടപടി േനരി� ഉേദ�ാഗ��  ഇേ�ാ�ം െസ�േ�റിയ�് നിയമവ��ി�  േജാലിയി�

�ട��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇയാ�െട ഇേ�ാഴെ� ഔേദ�ാഗിക പദവി എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) മഹാരാ�യി�  െറ�ല�  പഠന�ം അേതകാലയളവി�  േകരള�ി�  േജാലി�ം െച� ഇയാ�

സ��ാരിെന കബളി�ി�തായി അേന�ഷണ�ി�  കെ��ിയി�േ�ാ;  കെ��ിെയ�ി�

ഇയാ�െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഈ ഉേദ�ാഗ�െന സ��ീസി� നി�ം പിരി� വി��തി�ളള നടപടി�െട ഭാഗമായി �� സ��ാ�

പി എസ് സി �െട ഉപേദശം േതടിയി�േ�ാ;പിരി�വിടാ� നിയമപരമായി തട�മിെ��് പി എസ്

സി അഭി�ായെ��ി�േ�ാ;എ�ി� പി എസ് സി �െട അഭി�ായ�റി�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) പി എസ് സി �െട അഭി�ായം അംഗീകരി�് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഈ ഉേദ�ാഗ�െനതിെര എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; ശി�ണ സംബ�ി� ഉ�രവിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

�ിബ�ണ�ക�െട�ം പ�ളിക് േ�ാസിക���മാ�െട�ം ലി�്

2067. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : 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) ജി�ാേകാടതിക�, �ിബ�ണ�ക�, െ�ഷ��  േകാ��ക�  എ�ിവിട�ളി�  പ�ളിക്

േ�ാസിക���/അഡീഷണ� ഗവ:�ളീഡ� എ�ിവ�െട എ� ത�ികക� വീതം ഉെ��് ജി� തിരി�്

വിശദമാ�േമാ; ഇതി� എ� േപെര നിയമി�ി��്; വ��മാ�േമാ;
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(ബി) േകരള�ി� എ� െ�ഷ�� �ിബ�ണ�ക� ഉ�്; ഇവിെട എ� ഗവ:�ളീഡ�മാ�െട ത�ികക�

ഉ�്; ഇതി� എ� േപെര നിയമി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകരള ൈഹേ�ാടതിയി�  ഗവ:�ളീഡ�  /സീനിയ�  ഗവ:�ളീഡ�  /െ�ഷ��  ഗവ:�ളീഡ�

എ�ിവ�െട എ� ത�ികക� ഉ�്;  ��ത ത�ികകളി� ഇേ�ാ� എ� േപെര നിയമി�ി��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല അഡീഷണ� ഗവ:�ളീഡ�/ഗവ:�ളീഡ�/െ�ഷ�� ഗവ:�ളീഡ� എ�ിവ�െട മാസ

ശ�ളം നി�യി�െകാ�� സ��ാ� ഉ�രവ് നിലവി� ഉേ�ാ; ഇതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ?

വി. സാംബശിവെ� ���കായ �തിമ

2068. �ീ.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) വിശ� �സി� കഥാ�സംഗകനായി�� അനശ�രനായ വി.  സാംബശിവെ� ���കായ �തിമ

അേ�ഹ�ിെ� �ഖ� ക�� മ�ലമായി�� െകാ�ം നഗര�ി�  ഏെത�ി�ം ഭാഗ�്

�ാപി�ണെമ� നി�േ�ശം സാം�ാരിക വ��ിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ��

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിമ �ാപി�വാ� ഉേ�ശി�� �ല�� ഏെതാെ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ?

അവശ കലാകാര�ാ�െട സംര�ണം

2069. �ീ.���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:

സം�ാനെ� അവശ കലാകാര�ാെര സംര�ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇൗയിന�ി�  ഒ� വ�ഷം െചലവഴി�� �ക

എ�െയ�് െവളിെ���േമാ?

േകരള ഭാഷാ ഇ��ി���ിെല കരാ� ജീവന�ാ�

2070. �ീ.അ�വ� സാദ�് : 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) േകരള ഭാഷാ ഇ��ി���ിെല കരാ� ജീവന�ാെര ദിവസേവതന�ാരാ�ി മാ��തി�� സ�തപ�ം

വാ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��് വ�ഷം ��് എ�ാ നടപടി�മ��ം പാലി�് ത�ാറാ�ിയ റാ�് പ�ിക �കാരം

കരാറടി�ാന�ി�  നിയമി� ജീവന�ാെര ദിവസേവതനാടി�ാന�ിേല�് മാ�ിയത്

എ�ടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ബാ�രാജ് മ�സി�� അ�ാഡമി

2071. �ീ.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) ബാ�രാജ് മ�സി��  അ�ാഡമി �ാപി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� ഫയ� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അ�ാഡമി �ാപി��തിന് �മി ഏെ���ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� നടപടി�മ��

���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നടപടി�മ�� ���ീകരി�് ��ത അ�ാഡമി എ�േ��് �വ��നം ആരംഭി�ാ� കഴി�ം

എ�് അറിയി�ാേമാ?

പ�ി�് ക��� �ാരക നി��ാണം

2072. �ീ.എസ്.ശർ� : 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) െചറായി പ�ി�് ക���  �ാരക നി��ാണ�ിന് സം�ാന ബജ�ി�  അ�വദി� �ക

സാം�ാരിക വ��ി� നി�ം ലഭ�മാ��തിനായി പ�ി�് ക��� �ാരക സമിതി സ��ാരി�

അേപ� ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�യിേ��  സ��ാ�  സ�ീകരി� �ട�  നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ക അ�വദി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട�ം നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി /വ�� വിഭാഗ���് കലാ- സാഹിത�- സാം�ാരിക രംഗ�ളി� േ�ാ�ാഹനം

2073. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : 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  /വ�� വിഭാഗ���് കലാ,  സാഹിത�,  സാം�ാരിക രംഗ�ളി�  മതിയായ

അവസര�� ലഭി��ിെ��് ക���േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത�  അവസര��  ലഭ�മാ�� തര�ി�  എെ��ാം േ�ാ�ാഹന�ളാണ് ന�കി

വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി /വ�� വിഭാഗ�ി�െപ�വ�െട സാഹിത� സ��ിക� �സി�ികരി��തിേനാ സിനിമ,

നാടകം എ�ിവ�േ�ാ ഏെത�ി�ം തര�ി�� സാ��ികസഹായം ന�കി വ��േ�ാ ; എ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സാം�ാരിക �ാപന���് ന�കിയ ധനസഹായം

2074. �ീ.പി. 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) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സ��ാ�, അ�� സ��ാ� േമഖലയി�ളള സാം�ാരിക

�ാപന���് ന�കിയ ധനസഹായ��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-17 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� ധനസഹായ �ക െചലവഴി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��� �ാരക�ിന് ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ലഭ�മാ�ിയ ധനസഹായ��െട

വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ���ി�െ�� എ��കാ�െട ��ക �സി�ീകരണം

2075. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : 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���ി�െ�� എ��കാ�െട ��ക�� �സി�ീകരി��തിന് സാ��ിക

സഹായ�� ന���േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� സാ��ിക സഹായം ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കലാഭവ�മണി�െട േപരി� പഠന പരിശീലന േക�ം

2076. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : 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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നാട�പാ�് എ� കലാ�പെ� ഏ��ം ജനകീയമാ�ി മാ�ിയ കലാഭവ�  മണി�െട േപരി�

നാട�പാ�ിനായി ഒ� പഠന പരിശീലന,  ഗേവഷണ േക�ം/അ�ാഡമി �ാപി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അഫേയ�് നട�ിയ �വർ�ന�ൾ

2077. �ീ.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) ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അഫേയ�്  2016-17-�  വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�

നട�ിയ �വ��ന�� എെ�ാെ�െയ�് വിവരി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി െചലവഴി� ഫ�് എ� എ�് വ��മാ�േമാ?

��ക� േക�ീകരി�് പാ�ലെമ�റി കാര�വ��് നട�� �വർ�ന�ൾ

2078. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : 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) ജനാധിപത�െ� ശ�ിെ����തി�ം ജനാധിപത� അവേബാധം ��ി��തി�മായി ��ക�

േക�ീകരി�് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് കഴി�വ�ഷം പാ�ലെമ�റി കാര�വ��്

നട�ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഏെത�ാം വിദ�ാലയ�ളി�  ഇതിെ� ഭാഗമായി പരിശീലനം നട�െവ�ം

പരിശീലന�ിനായി ഓേരാ വിദ�ാലയ�ി�ം എ� �ക വീതം െചലവഴി�െവ�ം വിശദമാ�േമാ?

സിനിമാ �ദ�ശന േക���

2079. �ീ.���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:

േകരള�ി� ഇേ�ാ� എ� സിനിമാ �ദ�ശന േക��� നിലവി��് എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ിൽ ഇവ�െട ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ഉടമ�തയി� �ാമീണ മിനി തിേയ��ക�
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2080. �ീ.ആ�. രാമച�� : 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) േലാേകാ�ര സിനിമക�  �ാമീണ ജനതെയ പരിചയെ����തി�ം സിനിമാ ആസ�ാദന�ം

ച���ം നട��തി�ം േവ�ി സ��ാ�  ഉടമ�തയി�  �ാമീണ മിനി തിേയ��ക�ം ഓ��

േഫാറ�ി�� േവദിക�ം �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ാമീണ േമഖലയിെല സാം�ാരിക നിലയ��, ക��ണി�ി ഹാ�ക�, ഓ�� എയ� ഓഡിേ�ാറിയം

എ�ിവ ഇതി�േവ�ി ഉപേയാഗെ���േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

ചി�ാ�ലി �ഡിേയാ�െട വികസനം

2081. �ീ.���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) ചി�ാ�ലി �ഡിേയാ�െട വികസന�ിന് �തിയ പ�തിക�  ആവി�രി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിെ� നവീകരണ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം പ�തി പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

എ�ിൽ വിശദികരി�ാേമാ?

കായം�ള�് മ��ി��് തിേയ�� നി��ാണം

2082. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : 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:

കായം�ളം നഗരസഭ �േദശ�് മ��ി��് തിേയ�റിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ�� നടപടിക�െട

നിലവി�� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

പ��രി� തീേയ�� നിർ�ി��തിന് നടപടി

2083. �ീ.സി.��� : 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 ചല�ി� വികസന േകാ��േറഷ�  പ��രി�  തീേയ��  �ാപി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�് വ��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ തീേയ�� നി��ി��തി�ളള നടപടി�മം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) നടപടി�മ��  ���ീകരി�് തീേയ��  നി��ാണം എ�് ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ചല�ി� അ�ാഡമി�െട �വ��ന��

2084. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, െ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 ചല�ി� അ�ാഡമി അ�� സാ��ിക വ�ഷം ഏെതാെ� ഫിലിം െഫ�ിവ�കളാണ്

സംഘടി�ി�ാ�േ�ശി��െത�ം ഇതിേല�് ചി���  െതെരെ����തി��

മാനദ�െമ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ചല�ി� അ�ാഡമി ഫിലിം ��ക��് ഫ�് ന���തിെ� മാനദ�െമ�ാണ്;  �ാേദശിക

ഫിലിം ��ക��് മെ�െ�ാെ� സഹായ�ളാണ് അ�ാഡമി ന���ത്;

(സി) ഫിലിം ആസ�ാദന�മായി ബ�െ��് അ�ാഡമി എെ��ി�ം േകാ�ക�  നട��േ�ാ;  ��-

േകാേളജ് തല�ളി�  ഫിലിം ആസ�ാദനം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��ത്;

(ഡി) സിനിമ വ�വസായം സം�ാന�ിന് ന��� റവന� വ�മാനം എ�െയ�് അറിയാേമാ;എ�ിൽ

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സിനിമ വ�വസായം �ലം സാേ�തിക�ം അ�ാ��മായി സം�ാന�് ��ി�െ���

െതാഴിലവസര�� എ�െയ� കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം നൽകാേമാ?

വിദ�ാ��ിക��് ചല�ി� രംഗ�് അഭി�ചി ഉ�ാ��തി�� പ�തിക�

2085. �ീ.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) വിദ�ാ��ിക��് ചല�ി� രംഗ�് അഭി�ചി ഉ�ാ��തി�ം അഭിനയം, തിര�ഥ, സംവിധാനം,

േഫാേ�ാ�ഫി �ട�ിയവയിെല കഴി�ക� വിലയി���തി�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം സം�ാന

ചല�ി� അ�ാഡമിേയാ സ��ാേരാ ഏെത�ി�ം തര�ി�� പ�തിക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��കളി� സിനിമാ ��ക� �പീകരി��തി�ം വിദ�ാ��ിക�െട പ�ാളി�േ�ാെട സിനിമക�

നി��ി��തി�ം ഏെത�ി�ം തര�ി�� പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതിന്

ത�ാറാ�േമാ;
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(സി) സം�ാന ചല�ി� അ�ാഡമി�െട �വ��നം വി�ലീകരി��തി�ം ��ത�  പ�തിക�ം

പരിപാടിക�ം സംഘടി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മീ�വ�ം �റിസം പ�തി

2086. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� വനം-പരി�ിതി വ��് മ�ാലയ�ി� നി�ളള തട�ം ഉ�യി�് വനം വ��് പാല�ാെ�

മീ� വ�ം �റിസം പ�തി�ട�ം തട�വാദ�� ഉ�യി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

വിശദ വിവര�� ന��േമാ;

(ബി) �റിസം വ��ം വനം വ��ം ത�ി�  ഉഭയക�ി ച�� നട�ി പ�തിക��ളള കാലതാമസം

ഒഴിവാ�വാ�  കഴി�� തര�ി�  ഒ� ക��ി�് �പം ന��േമാ;  ഇെ��ി�  കാരണം

വ��മാ�ാേമാ?

ൈജവ ൈവവിധ� സംര�ണ�ിനായി പ�തി

2087. �ീ.സി.���

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈജവ ൈവവിധ� സംര�ണ�ിനായി എെ��ി�ം പ�തിക�  ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിവ��േ�ാ;

(ബി) വംശനാശം സംഭവി�െകാ�ിരി�� �� ലതാദിക�െട�ം ജ�ജാല��െട�ം സംര�ണ�ിന്

േവ�ി എെ��ാം പരിപാടികളാണ് ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) ൈജവ ൈവവി�� സംര�ണ�മായി ബ�െ�� ഇേ�ാ േകഡ�്സ്,  ��വി�് ഒ� �ട് എ�ീ

പരിപാടിക� ഇതി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ��തി മി� അവാ�ഡ് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വനാതി��ി സംര�ി��തിന് പ�തികൾ

2088. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, സ�ി േജാസഫ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനാതി��ി സംര�ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്,

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് വനാതി��ി േവ�തിരി��തിനായി എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിവരി�േമാ;

(സി) വനേമഖലയി� കേ��ം തട��തി�ം വന�േദശ�� സംര�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം?

വനം വ��ിന് കീഴി�� വിവിധ തസ്തികകളിേല�് പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി� നി�് �േത�ക നിയമനം

2089. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനസംര�ണ�ിനായി വനം വ��ി�കീഴി�� വിവിധ തസ്തികകളിേല�് പ�ികവ��

വിഭാഗ�ി� നി�് �േത�ക നിയമനം നട�ാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എെത�ാം ത�ികകളിേല�ാണ് ഇ�ര�ി� �േത�ക നിയമനം നട�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

ഓേരാ ത�ികളിെല�ം എ� ഒഴി�ക� ഇ�ര�ി� നിക�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;

(സി) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളി� ഉ�െ�� നിലവി� വനം വ��ിെ� വിവിധ ത�ികകളി� താ�കാലിക

അടി�ാന�ി�ം കരാ� അടി�ാന�ി�ം േസവനമ��ി�� ജീവന�ാ��് ഈ നിയമന�ളി�

എെ��ി�ം ��ഗണന ന�കാ� ഉേ�ശി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വനം വ��ിെ� ഓഫീ�ക�

2090. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിൽ വനം വ��ിെ� ഏെതാെ� ഓഫീ�കളാണ് നിലവി��ത്;

(ബി) ആല�� നിേയാജകമ�ലം ഉ�െ��� വനം ഡിവിഷ�, െറയി�്, േഫാറ�് േ�ഷ� �ട�ിയ

ഓഫീ�ക�െട വിലാസം, േഫാ� ന�� എ�ിവ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ആല�� നിേയാജകമ�ല�ി� വനംവ��ിെ� നിയ�ണ�ി�� േറാ�ക� ഏെതാെ�െയ�്

വിവരി�ാേമാ?

േകരള വന വികസന നിധി

2091. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള വന വികസന നിധി�െട ഉേ�ശല���� എ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2011-2016 കാലയളവി� ഇൗ നിധിയിേല�് നിേ�പി� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ �ക എെ��ാം പ�തിക��ായാണ് വിനിേയാഗി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �ക വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ പ�തികെള�ം പരിപാടികെള�ം സംബ�ി� വിവര��ം

വരവ് െചലവ് കണ�ക�ം സമ��ി��ി� എ�ളള കംപ് േ�ാളർ ആ�് ഓഡി��  ജനറലിെ�

കെ���  ��യി�െപ�ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇതിേ�ൽ സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി എെ��്

വ��മാ�ാേമാ?

വനിതാ േഫാറ�് ഗാ��മാ�െട എ�ം വർ�ി�ി�ൽ

2092. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� വനിതാ േഫാറ�് ഗാ��മാ� ഉ�്; ഇത് എ� ശതമാനം വ�ം;

(ബി) േപാലീസ്,  എൈ�സ് എ�ീ വിഭാഗ�ളിേല� േപാെല ��ത ശതമാനം  10%  ആ�ി

ഉയ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ;

(സി) വന വി�തി �റ� വ��ത്,  കാലാവ�ാവ�തിയാനം  ,�ട് �ടി വ��� ഏ�ിവ

കണ�ിെല��്,  വനിതാ േഫാറ�് ഗാ��മാെര ഉ�െ���ി േസാഷ��  േഫാറ�ി വിഭാഗം

ശ�ിെ���ി മര�� െവ� പിടി�ിേ�� ആവശ�കത�ം അവ സംര�ിേ�� ആവശ�കത�ം

സംബ�ി�് �ാമീണ ജന���ിടയി�ം,  �ീക��ിടയി�ം േബാധവ��രണം നട��തി�ം,

ലഭ�മായ എ�ാ �ല�ളി�ം മര��  െവ� പിടി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വന�മി കേ��ം

2093. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� വന�മി കേ��ം വ�ാപകമാെണ� ആേ�പ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം റിേ�ാ��ക�  വനം വ��് സ��ാറിന്

ൈകമാറിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ) സ�കാര� വ��ിക�െട വനം കേ��ം െച���തി�ം കേ�റിയവ വീെ����തി�ം എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസ�െട ഒഴി�ക�
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2094. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ി� ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസ�െട എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��ം അതി� എ� ഒഴി�ക�

പി.എസ്.സി-�് റിേ�ാ�� െച�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�� പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ിെ� നിലവിെല �ിതി ജി� തിരി�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിെല ��വ� ഒഴി�കളി�ം നിയമനം നട��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വന�മി കേ��ം തട��തി�� സംവിധാനം

2095. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വന�മി കേ��ം തട��തിന് നിലവി�� സംവിധാനം എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം ഫല�ദമായി നട��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ാ�േ�ാ;

(സി) വന�മി കേ�റിയ�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�  നിലവി�െ��ം ആയതിെ� നിലവിെല

�ിതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േക�ക� ൈകകാര�ം െച��തിന് നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇേ�ാ-�റിസം േക���

2096. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ ഇേ�ാ-�റിസം േക���  �ട�ാ�  പ�തി ത�ാറായി�േ�ാ;ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) നിലവി�ളള �ധാന ഇേ�ാ-�റിസം േക��� എവിെടയ�ാമാണ്;

(സി) ��ത േക��ളി�  �തിയ സംവിധാന��ം സൗകര���ം ഏ�െ���ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

�ീ� ഇ�ഡ�ാ മിഷ� പ�തി

2097. �ീ.അ�� �കാശ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, അനി� അ�ര

28 of 73



,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� വന��െട സംര�ണ�ി�ം പരിപാലന�ി�മായി �ീ�  ഇ�ഡ�ാ

മിഷ� പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ിലാ�വാ� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

കാ�ാന ശല��ിന് പരിഹാരനടപടിക�

2098. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാനക�  നാ�ിലിറ�ി ഉ�ാ�� ആ�മണ�ളി�  ജന���് ജീവഹാനി�ം �ഷി ന��ം

സംഭവി��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� കഴി� ആറ് മാസ�ിനിടയി� ഈ വിധ�ി� സം�ാന�് ജീവഹാനി സംഭവി�വ�

എ�; എ� �പ�െട �ഷിനാശം സംഭവി�; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഇതി� പരിഹാരമായി വനം വ��് എെ��ാം നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ം;  വിശദാംശ��

വ��മാ�േമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ി� ജനവാസ േക��ി� കാ�ാന ഇറ��ത്

2099. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി�  ജനവാസ േക��ി�  കാ�ാന ഇറ�ി ഒരാെള

െകാലെ���ക�ം �ഷി �മി നശി�ി�ക�ം െച�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ�് �ടർനടപടിയാണ് ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി ഉട� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

നബാ�ഡ് �േഖന േഫാറ�് േറാ�ക� ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തി�� പ�തി

2100. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നബാ�ഡ് �േഖന േഫാറ�് േറാ�ക� ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തി�� പ�തി നട�ിലാ��േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� നി�ം ഏെതാെ� േഫാറ�് േറാ�കളാണ് പരിഗണനയി��ത്;
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വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി� ഉ�െ����തിേല�ായി ഉ�മ എം.എ�.എ.  ന�കിയ ഹ�ജിയി� എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

കാ�ക�ം �ള��ം സംര�ി��തി�� പ�തിക�

2101. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� േ���േളാട�ബ�ി�� കാ�ക�ം �ള��ം സംര�ി��തിന് വനംവ��്

നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) കാ�ക� സംര�ി��തിന് വനംവ��് ധനസാഹയം ന�കിവ��േ�ാ;  ��ത ധനസഹായം

ലഭി��തി�� അേപ� സമ��ിേ��ത് ഏത് ഓഫീസിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�ക�െട സംര�ണ�ിേല�ായി ന��� ധനസഹായം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� നട� വനം കേ����

2102. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� എ� വനം കേ���� കെ��ിയി��്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കേ����  ഒഴി�ി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട കാലിക �ിതി

വ��മാ�ാേമാ?

അഡ��� �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� �മീകരണ��

2103. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ി�െട�� അഡ��� �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം കാടിെ� ഭംഗി ആസ�ദി�ാ� വ��

�റി�ക�� േവ�ി�ം സം�ാന വനം വ��് സ�മാ�ിയിരി�� �മീകരണ��

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം േകരള േഫാറ�് െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  എ� �പ�െട

ആദായം വനം വന�ജീവി വ��മായി േച��് േനടി എ�റിയി�ാേമാ?
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ഒ��ാലം മ�ല�ി� വനം വ�� �േഖന നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

2104. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ി�  വനം വ�� �േഖന നട�ിലാ�ിയ വികസന

പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി  2016-17 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� വകയി��ിയ �ക എ�;  എ� �ക െചലവഴി�;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തികളി� ഇനി�ം ���ിയാ�ാ�� ���ിക��് എ� �ക വകയി��ിയി�െ��

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ജാനകി�ാട് ഇേ�ാ �റിസം പ�തി

T 2105.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജാനകി�ാട് ഇേ�ാ �റിസം പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി വി�ലീകരി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�് വ��െ��് വിശദമാ�ാേമാ ?

വന�േദശെ� വര��

2106. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വനേമഖലകളി�  വനം വ��് ന�പിടി�ി�� മാ�ിയം,  അേ�ഷ� �ട�ിയ

����  അമിതമായ ജല ഉപേഭാഗം നട��� �ലം വന�േദശം വര���െട

പിടിയിലമ��െവ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ടി ���� വള�� വ��ത് മ�ഷ���ം �ഗ���ം ആേരാഗ� ���� ��ി�� കാര�ം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� സ��ാ� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദ വിവര�� ന��േമാ ?

േകരള�ിെ� വന�മി�െട വി�ീ��ം

2107. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നിലവി� േകരള�ിെ� വന�മി�െട വി�ീ��ം എ�യാണ്;

(ബി) �ഷിയിട�ളിേല�് ഇറ�ിെച�് വനം വ��് ജ�യി��താ�� മാധ�മവാ��ക�

��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദവിവരം ന��േമാ?

വന�മിയി�െട കട�േപാ�� േറാ�ക� െമയി�ന�സ് െച��ത്

2108. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�മിയി�െട കട�േപാ�� േറാ�ക� െമയി�ന�സ് െച�വാ� വനം വ��ിെ� ഭാഗ�നി�ം

തട�ം ഉ�ാ��ത് സ��ാരിെ�റ ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം ഉ�വന�േദശ�ളിെല ആദിവാസി േകാളനികളിേല�ം മ��� േറാ�ക� വ�ഷ�ളായി

െമയി�ന�സ് ഇ�ാെത കിട��ത് സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി�വാ� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മണിയാറ��ടി-ഉ���� േറാഡിെ� �ന��ാരണ ���ിക�

2109. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണിയാറ��ടി-ഉ����  േറാഡിെ� �ന��ാരണ ���ിക�  എ�.എ.സി-എ.ഡി.എസ്-�

ഉ�െ���ി നി��ഹി��തിന് ഭരണാ�മതി ന�ി ഉ�രവായത് എ�ാണ്; ��ത ഉ�രവിെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഭരണാ�മതി ന�ി ഉ�രവായതി�േശഷം േറാഡിെ� �ന��ാരണ ���ിക�

നി��ഹി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�;  ഇ�മായി ബ�െ��് നട�ിയ

ക�ിടപാ�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത േറാഡിെ� �ന��ാരണ�മായി ബ�െ��് േകാതമംഗലം ഡിവിഷണ�  േഫാറ�്

ഓഫീസേറാട് റിേ�ാ��് ആവശ�െ��കേയാ ക�യ�കേയാ െച�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�സംബ�ി�്

ഡി.എഫ്.ഒ �െട മ�പടി എ�കാരമായി��; വിശദാംശ�� ന�തേമാ;

(ഡി) ��ത േറാഡിെ� �ന��ാരണ ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം �ട�  നടപടിക��്

കാലതാമസം േനരി��ത് കണ�ിെല��് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െട ഒ�േയാഗം അടിയ�ിരമായി

വിളി�േച��േമാ?

വനംവ��ിെ� അ�മതി ലഭി�ാ�തിനാ� �ട�ികിട�� പ�തിക�
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2110. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനംവ��ിെ� അ�മതി ലഭി�ാ�തിനാ� ഏറനാട് മ�ല�ിെല �ട�ി�ിട�� പ�തിക�

ഏെത�ാമാണ് ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളി� േമ� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ് ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ആയതി� വനം വ��ിെ� അ�മതി ലഭി�വ ഏെത�ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

വന��ഗ��െട ആ�മണ�ാ� മരണെ���വ�െട ആ�ിത��് ധനസഹായം

2111. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വന��ഗ��െട ആ�മണെ� �ട��് മരണെ���വ�െട ആ�ിത��് എെ��ി�ം ധനസഹായം

അ�വദി�ാ�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �പ വീതമാണ് ധനസഹായം അ�വദി�ാ��ത് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

അഗ��ാ��ട സ��ശന�ിന് �ീക��് അ�മതി

2112. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമററ േശഷം അഗ��ാ��ട സ��ശന�ിന് �ീക��് അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ

(ബി) അഗ��ാ��ട സ��ശനേവളയി�  �ീക�  അതി�മല വെര േപാ��തിന് േകാടതി അ�മതി

ന�കിെയ� റിേ�ാ��് ശരിയാേണാ;

(സി) ��ഷ�മാെരേ�ാെല ഇവ��ം മലകയ��തിന് അ�മതി ന��� കാര��ി� സർ�ാർ നിലപാട്

വ��മാ�േമാ?

കാ��ഗ�� വിള നശി�ി��മായി ബ�െ�� േക�ക�

2113. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനേമഖലയി�  ക�� േവനലി�  ജല െദൗ�ലഭ�ം �ലം ആന,  പ�ി,  �ര�് എ�ിവ നാ�ി�

െവളള�ം ഭ�ണ�ം േതടിെയ�ി ക�ഷക�െട വിളക� നശി�ി��മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�

ഈ േവന�കാല�് ഇേതവെര റിേ�ാ��് െച�ി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാ��ഗ�� വിള നശി�ി� ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
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(സി) കാ��ഗ���് േവന��ാല�് അവ�െട ആവാസേമഖലേയാട�ബ�ി�് െവളളം

ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ �ല�ളി�  െചറിയ തടയണക�ം മ�ം നി��ി�് ജലലഭ�ത

ഉറ�വ���തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കാ��ഗ��െട ആ�മണം തട��തിന് നടപടി

2114. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ��ഗ��െട ആ�മണം �ടി വ�� കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ജനവാസേമഖലയിേല�് കട�കയ�� കാ�പ�ികെള നിയ�ി��തിന് സഹായകരമായ �തിയ

നിയമം െകാ�വരാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കാ��ഗ��െട ആ�മണം �ലം ഉ�ാ�� ന��ിന് ന�കിവ�� ധനസഹായം വ��ി�ി��

കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; സഹായം എ���ി� ലഭ�മാ�മാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വനവ��രണ�ി�� പ�തികൾ

2115. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.��ിരാമ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നശി�േപായ വന���പകരം വനം വ�പിടി�ി��തി�ം ഔഷധ സസ���

പരിപാലി��തി�ം പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) �� വ�ഷ�ളി� ഈ പ�തി �കാരം െവ�പിടി�ി�ി�� മര�� േവ�വിധം സംര�ി��തിന്

സാധി�ി�േ�ാ ;എ� െഹ�� �ല�ാണ് ഇ�കാരം മര�� വ�പിടി�ി�ി��ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം �േദശ�െള കാ�തീയി� നി�ം സംര�ി��തിന് വനസംര�ണ സമിതിക�െട േസവനം

�േയാജനെ���േമാ;

(ഡി) അ����ളായ േചാലവന��, ക�ൽ കാ�ക�, മ� �േത�ക �േദശ�ളിെല ആവാസ

വ�വ��െട സംര�ണം എ�ിവ�ം �ടി ഈ പ�തി �കാരം ഏെ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ആനെകാ�് മ�സിയം ആരംഭി�വാ� നടപടി
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2116. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ േഫാറ�് േ�ഷ�കളി�ം മ�മായി എ� കിേലാ ആന െകാ�്

��ി���്;

(ബി) ഇത് ഉപേയാഗി�് ആനക��ാ�െട എ�ം ഏെറ ��ത�ളള ���  േക�ീകരി�് ആനെകാ�്

മ�സിയം ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വന�ജീവികൾ�് �ടിെവളള ലഭ�ത ഉറ�് വ���തിന് നടപടി

2117. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം വര�� �ലം �ടിെവളളമി�ാെത കാ�ിെല പ�ി�ഗാദിക� ചെ�ാ���െവ� റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിെല ജലസ��മായ വനേമഖലയി� േപാ�ം അതി��മായ വര���െട കാരണം വ��്

പഠനവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) പ�ിക��ം �ഗ���ം �ടിെവളള ലഭ�ത ഉറ�് വ���തിന് െച�് ഡാം  (തടയണ)

നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വന�ി�ളളിെല�ി�ം ശാ�ീയ മാ���ളി�െട ജലലഭ�ത ഉറ� വ��ി പ�ി�ഗാദിക�െട

സംര�ണ�ിന് മ�് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സർ�ാർ സ�ീകരി��ത്?

ജനവാസ േക��ളി� കാ�ാനക�െട�ം മ�് �ഗ��െട�ം ശല�ം

2118. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല വന�േദശ�േളാട് േച��് കിട�� ജനവാസ േക��ളി�ം

�ഷിയിട�ിളി�ം കാ�ാനക�െട�ം മ�് വന� �ഗ��െട�ം ശല�ം വ��ി� വ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �� പരിഹാര�ിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇനി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

റാ�ിഡ് റേ�ാ�സ് ടീമിെ� �വ��ന��

2119. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യി� കാ�ാനക� വ�പകമായി �ഷിനശി�ി�െകാ�ിരി�� വിഷയം ��യി�

െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ഘ��ളി�  �വ��ി��തിനായി റാ�ിഡ് റേ�ാ�സ് ടീം ��ത ജി��ം

അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) റാ�ിഡ് റേ�ാ�സ് ടീം ജി��് അ�വദി� ഉ�രവ�ാെത �ാഫിേന�ം,  വാഹന�ം ഇ�വെര

അ�വദി�ി� എ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  വന��ഗ��െട ശല�ം �ടിെകാ�ിരി�� ��ത ജി�യി�  റാ�ിഡ് റേ�ാ�സ് ടീം

�വ��നസ�മാ�ാ�� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

വന�ജീവി ആ�മണ�ി� നാശന���ാ��വ��� സാ��ിക സഹായം

2120. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ�ിെ� ആ�മണം �ലം �ഷിയി�ം മ�ം നാശന���ാ��വ��് ഇേ�ാ� ലഭി� വ��

സാ��ിക സഹായം ��മാണ് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ വ��ി�ി�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� അവ വ��ി�ി�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആന�ടിേ�ാല നാഷണ� പാ��ിെല ക�ാമറ േമാഷണം

2121. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മറ�രിന് സമീപം ആന�ടിേചാല നാഷണ�  പാ��ി�  ക�വ�െട കണെ���ിനായി �ാപി�

ക�ാമറ േമാഷണം േപായ േകസിെ� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അതിര�ി�ി പ�ായ�ിൽ വന�ജീവിക�െട ആ�മണം

2122. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല നിരവധി ആദിവാസി േകാളനികളിലട�ം വിവിധ �േദശ�ളി�

കാ�ാനയട��� വന�ജീവിക�െട ആ�മണം ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മല��ാറയി�  കാ�ാന�െട ആ�മണ�ി�  മരണമട� കാളി�� മക�  അ��ഖ�ിെ�

��ംബ�ിന് ധനസഹായം ന��വാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
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(സി) വന� ജീവിക�െട നിര�രമായ ആ�മണം തട��തിനായി െഫ�സിംഗ് നി��ാണമട��

���ിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േകാഴി വള��� പ�തി

2123. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗസംര�ണ വ��ിെ� േകാഴി വള���  പ�തി തി�വന��രം ജി�യി�  ഏെത�ാം

പ�ായ�ി� ആരംഭിെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക�േകാ�മായി സഹകരി�് ��  വിദ�ാ��ിക��് േകാഴി��് വിതരണം െച�� പ�തി

തി�വന��രം ജി�യി� നട�ിലാ�ിേയാ; ഉെ��ി� എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

േപാ�ാനി�ാട് �ഗാ�പ�ി�് െക�ിടം നിർമി��തിന് നടപടി

2124. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല േപാ�ാനി�ാട് �ഗാ�പ�ി�് െക�ിടം നി��ി�ണെമ�

ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം ആയതിെ� നിലവിെല

�ിതി�ം അറിയി�ാേമാ?

കാ�ർ പ �ായ�ി� ൈലവ് േ�ാ�് പാ��്

T 2125.�ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഏല��  നിേയാജകമ�ല�ി�െ�� കാ�ർ പ �ായ�ി�  ൈലവ് േ�ാ�് പാ��്

�ാപി��തിനായി സ��ാ� �മി അ�വദി��തി� േവ�ി 22-2-17 ന് േച�� മ�ിതല േയാഗ

തീ�മാനം �കാരം ൈകെകാ� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

ക�കാലി ക�ഷക� േനരി�� ����

2126. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ പക��വ�ാധിക�ം േരാഗ��ം �ലം േകരള�ി�  ക�കാലി വള���
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ആദായകരമാ��ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക�കാലിക�ഷക��് ന�പരിഹാരം ന���തിന് നിലവി�� സംവിധാനം പര�ാ�മെ��

ആേ�പ�� പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ഗശാലകളിെല താ��ാലിക ജീവന�ാെര �ിരെ����തിന് നടപടി

2127. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗശാലകളിൽ താ��ാലികമായി േജാലിെച�� 10 വ�ഷം ആയ ജീവന�ാെര �ിരെ���ാ�

സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം �ഗശാലകളിൽ എ� േപെര �ിരെ���ിയി��്?

ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല �ഗാ�പ�ിക�

2128. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  എ� �ഗാ�പ�ിക�  നിലവി��്,  അവയി�

എ�െയ��ിന് സ��മായി െക�ിട��്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �ഗാ�പ�ിക� നവീകരി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വള��നായക�െട സൗജന� ��ിെവ�ിന് േക�സഹായം

2129. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വള��നായക�െട സൗജന� ��ിെവ�ിന് േക� സ��ാരി�  നി�ം സം�ാന സ��ാരിന്

�േത�ക സാ��ിക സഹായം ലഭി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇത് യഥാസമയ�ളി�  വിനിേയാഗി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാെ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ിെവ�് എ��വാ�  ഒേരാ ജി�യി�ം െമാൈബ�  വിംഗിെന നിയമി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�ര�ാപരിേശാധനയി�ാ� അറ�മാ�കൾ
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2130. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�്േപാ�കളി�െട �ര�ാപരിേശാധനയി�ാെത അറ�മാ�കെള െകാ�വ��ത് ആ�ാ�ം

�ള�േരാഗ���െ�െട�ളള പക��വ�ാധി ഭീഷണി ഉ�ാ�� കാര�ം �ഗസംര�ണ വ��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) െച�്േപാ�കളി�  െവ�ിനറി േഡാ��  സീ�  െച� മാ�കെള മാ�േമ കട�ി വി�ക�ള� എ�

നിയമം ക�ശനമായി പാലി�വാ�ളള നി�േ�ശം അധി�ത��് ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പരിേശാധനയി�ാെത െകാ� വ�� �ഗ�� വഴി േകരള�ിെല �ഗ���് ആ�ാ�്,  �ള�

േരാഗ�� �ട�ിയവ പിടിെപ�� കാര�ം �േത�കമായി പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാ� �ാമം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

2131. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിദിനം എ� ലി�� പാലിെ� ആവശ�കതയാ��ത്;ഇതി� എ� ലിററ൪ ഇവിെട

ഉ�ാദി�ി��െ��് അറിയി�ാേമാ?;

(ബി) ക�� േവന� കാരണം ഉ�ാദന�ി� ശരാശരി എ� ലി�� �റവ് വ�ി��്;

(സി) പാ�  �ാമം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

പാ� വിതരണം നട�� സ�കാര� ക�നിക�

2132. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് പാ�  വിതരണം നട�� സ�കാര� ക�നിക�  എവിെടെയ�ാമാണ്

�വ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

�ീര ക�ഷകെര സഹായി�വാ� പ�തിക�

2133. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ീര ക�ഷകെര സഹായി�വാ�  എെ��ാം പ�തിക�  വ��്

നട�ിലാ�ിയി��്;

(ബി) പാ��പാദനം വ��ി�ി�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;
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(സി) ക�ഷകെര സഹായി�വാ� പ��ണി�ക�, കറവയ�ം എ�ീ പ�തിക� ആരംഭി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; ക�കാലി ഇ�ഷ�റ�സ് വഴി ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക വിതരണം െച�;

വിശദമാ�േമാ?

പാലിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധനാ സംവിധാന��

2134. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാലിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധനാ സംവിധാന�� കാര��മമാ��തിന് �തന സാേ�തിക

വിദ��െട ഉപേയാഗം എ�േ�ാള�െ��് അറിയി�േമാ; ആയതിേല�് ഈ സ��ാ� എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിേല�് വ�� അന�സം�ാന പാലിെ� �ണേമ� ഉറ�ാ��തിന്,  അതി��ി

�േദശ�ളി� െച�് േപാ�ക� �ാപി��തിന് ഈ സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) േകരള�ി� �ീരവികസന വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി� എ� േമഖലാ ലാ�ക� �വ��ി���്;

ഈ സ��ാ� വ�തിന് േശഷം ��തായി ലാ�ക� �ട�ിയി�േ�ാ?

പാലിെ��ം പാ� ഉ�പ���െട�ം �ണനിലവാരം

2135. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാലിെ��ം പാ� ഉ�പ���െട�ം �ണനിലവാരം ഉറ�് വ��വാ� സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം പാ��പാദന�ി�  എ� ശതമാനം വ��നവ്

ഉ�ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

�ീരക�ഷക കടാശ�ാസ പ�തി

2136. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബജ�ി� �ഖ�ാപി� �ീരക�ഷക കടാശ�ാസ പ�തി �കാരം എെ��ാം നടപടികളാണ്

ഇ� വെര നട�ിലാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  നി�ം ഇ� �കാരം എ� അേപ�ക�  ലഭി�െവ�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം വ��മാ�േമാ?

അന�സം�ാന ക�നിക�െട പാ�ം പാ��പ���ം

2137. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� അന�സം�ാന ക�നിക�െട പാ�ം പാ��പ���ം

വി�പന�െ����്;

(ബി) ഇവെയ�ാം മായം കല��ി�ി� എ�ം ഭ��േയാഗ�മാെണ�ം ഉറ�വ���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�ീേരാ�ാദന രംഗ�് സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിനാ�� പ�തിക�

2138. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, െക. െക. രാമച�� നായ�

,, എ. �ദീ��മാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീേരാ�ാദന രംഗ�് സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിനായി ആവി�രി�

പ�തിക�െട ഭാഗമായി പാലിെ� സംഭരണ,  സം�രണ,  വിതരണ ��ിയക�

ശാ�ീയമാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(ബി) �ീര ക�ഷക��് പാലിന് ന�ായമായ വില�ം �റ�വില�് കാലി�ീ��ം ലഭ�മാ��തിന്

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

പ�ായ�്തല�ി� �ീര വികസന �ണി�ക�

2139. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് പ�ായ�്തല�ി�  �ീര വികസന �ണി�ക�  ആരംഭി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഗശാലക�െട നവീകരണം
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2140. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ഗശാലകളി�  നിലവിൽ �ഗ��ം മ�ം വളെര �റവാെണ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ കഴി� �� മാസ�ി��ി�  �ഗശാലകളിെല �ഗ��  പല�ം ച�് േപായത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; സംര�ണ�ിെല പിഴ� �ലമാേണാ ഇ�െന സംഭവി�ത്:

(സി) നിലവി�� �ഗശാലക� െെഹെടക് ആ�ി ഏ��ം ന� നിലയി� നവീകരി�് ��ത� �ഗ�െള�ം

പ�ികെള�ം മ�ം ഇവിെട എ�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഐ.സി.എ.ഡി. പ�തിയി� ക��രിെല �ടിെവളള വിതരണം

2141. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) ഇ�േ��ഡ് േകാ��  ഏരിയ ഡവല�്െമ�് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി കായം�ളം ക���

�ാമപ�ായ�ി�  �ടിെവളള വിതരണ�ിനായി �ക അ�വദി�ി�ം നാളി�വെര പ�തി

�വ��ന�� ആരംഭി�ാ� കഴി�ി�ി� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��മായ �ടിെവളള �തിസ�ി േനരി�� ��ത �േദശ�് എ��ം െപ��് പ�തി

യാഥാ���മാ��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�� മാ���ക�െട നവീകരണം

2142. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  മ�� മാ���ക�െട നവീകരണ�ിനായി എ� �ക

വകയി��ി; ഇതി� എ� �ക െചലവഴി�; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ഫ�് ലഭ�മാ�വാ� തീ�മാനി� മ�� മാ���ക�െട നവീകരണ പ�തിക�െ��ാം

ഭരണാ�മതി ന�കിേയാ; ഇവ ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാണ് നട�ിലാ�ിയത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) െകാ�ം നിേയാജക മ�ല�ിെല അ�ാ�ം�ട്,  പനയം,  ത�േ�രി മ�� മാ���ക�െട

നവീകരണ�ിനായി സമ��ി�െ��ി�ളള െ�ാേ�ാസലിന് അംഗീകാരം ന�കി നട�ിലാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഫിഷറീസ് െട�ി�� ൈഹ��ക�

42 of 73



2143. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� ഫിഷറീസ് െട�ി��  ൈഹ��കളി�  റസിഡ�ഷ��

സംവിധാനമായതിനാ�  ഇ�െ� സാഹചര��ി�  ര�ിതാ���് ��ികെള അയ��തി�

താ��ര��റ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഫിഷറീസ് െട�ി��  ൈഹ��കളി�  അടി�ാന സൗകര� വികസനേ�ാെടാ�ം,  നിലവി�

�ട�� രീതിേയാെടാ�ം േഡ േ�ാേള�് എ� നിലയി�, െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  നിലവിെല

രീതിേപാെല വിദ�ാ��ിക��് �േവശനം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കടലി� ��ിമ�ാര് നിേ�പം

2144. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) തീര�ടലി� മ��സ��് വ��ി�ി��തിനായി കടലി� ��ിമ�ാ�ക� നിേ�പി�� പ�തി�്

�ട�ം �റി�ി�േ�ാ; എ�ി� പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി എ� ��ിമ�ാ�ക�  തീര�ടലി�  നിേ�പി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

േനരേ� ഇ�രം ��ിമ�ാ�ക� കടലി� നിേ�പി�ക��ാേയാ; എ�ി� എവിട�ളിലാണ് അത്

നിേ�പി�ി��ത്;

(സി) കടലി� നിലവി�� ��തിദ�പാ�ക��് സമീപമാേണാ ഇ�രം ��ിമ�ാ�ക� �ാപി�ക;

(ഡി) എ�ി� ഇത് മ���ജനന�ി�ം വള���ം മ��സ��ിെ� വ��നവി�ം സഹായകരമാ�േമാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ശാ�ീവനം-വലിയ െപ��ഴ േറാഡ് പണി

2145. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) െച���  നിേയാജക മ�ല�ി�  െച�ി�ല �ാമപ�ായ�ി�� ശാ�ീവനം-വലിയ

െപ��ഴ േറാഡ് െട�ഡ�  കഴി�് കരാ�  ഏെ���ി�ം പണി ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) മഴ�ാല�ി� ��പ് ഈ േറാഡിെ� പണി ���ീകരി�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇനി

േശഷി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ േറാഡിെ� പണി ���ീകരി�വാ�  േവഗ�ി�  നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?
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കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല തീരേദശ വികസനപ�തിക�

2146. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) തീരേദശ വികസന�മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാ�  എെ�ാെ� പ�തികളാണ് വിഭാവനം

െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തീരേദശ വികസന പ�തിയി�െ���ി കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��

പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

െകാ�ി� �ണിേവ�ി�ിയിെല മ�� െതാഴിലാളി വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��് ലം�ം �ാ�്

2147. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) െകാ�ി� �ണിേവ�ി�ിയി� എം.െടക് േകാ�് ���ിയാ�ിയ മ�� െതാഴിലാളി വിഭാഗ�ി�െ��

വിദ�ാ��ിക��് ലം�ം �ാ�് ഇന�ി�  ലഭിേ�� ആ��ല�ം ലഭി�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� അടിയ�ിര �ട�നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ��രിൽ �� െക�ിട നി��ാണ�ിന് േകാ�� ഏരിയ ഡവല�െമ�് േകാ�പേറഷ� എ�ിേമ�്

2148. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) പ��� മ�ല�ിെല ഗവ�െമ�് മാ�ിള �.പി.�� െക�ിടം നി��ി��തിന് േകാ�� ഏരിയ

ഡവല�െമ�്  േകാ�പേറഷ�  എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി�  എ� േകാടി �പ�െട

എ�ിേമ�ാണ് ത�ാറാ�ിയത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി�് ഭരണാ�മതി,  സാേ�തികാ�മതി എ�ിവ ലഭ�മാേയാ;ഇെ��ി�  എ�്

ലഭ�മാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �� െക�ിട നി��ാണം എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന േബാ�ടമക��് ന�പരിഹാരം

2149. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മ��ബ�ന�ിേല�െ��ിരി��വ�െട േബാ�ം വ��ം മ��ബ�േനാപകരണ��ം

ന�െ��ാ�, ന�പരിഹാരം ന���തി�� പ�തി നിലവി�േ�ാ;  അവ�െട ��വ�  ന��ം

ന���തിന് നിലവി�� പ�തി പര�ാ�മാേണാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പര�ാ�മെ��ി�  ഇവ��േവ�ി ഇ��റ�സ് പ�തി നട�ിലാ�ി ��തിേ�ാഭ�ി�

ഇവ���ാ�� ന�ം പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച��രിെല അല�ാര മ��ഹാ�റി

2150. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) 2005-�  െച��രിന് അ�വദി� അല�ാര മ�� ഹാ�റി �ാപി��തി�  േനരി��

കാലതാമസം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത മ�� ഹാ�റി എ�് �ാപി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

വാടാന�ളളിയിൽ സംേയാജിത മ�� �ാമ വികസന �ടിെവളള പ�തി

2151. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

മണ��  നിേയാജകമ�ല�ി�, വാടാന�ളളി �ാമപ�ായ�ിെല തീരേദശ േമഖലയിെല

�ടിെവളള�ാമം പരിഹരി��തിനായി സംേയാജിത മ�� �ാമ വികസന പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി�ളള �ടിെവളള പ�തി�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി സംബ�ി� വിശദാംശ��

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ിയിെല ഫിഷറീസ് വ��് �മി

2152. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

െകായിലാ�ി മ�ല�ി�  എവിെടെയ�ാം ഫിഷറീസ് ഡി�ാ��്െമ�ിെ� അധീനതയി�  �മി

ലഭ�മാണ്എ�ത് �മി�െട വി�ീ��ം, �മി എവിെട �ിതിെച��, റീസ�െ� ന��, പ�ായ�്

�തലായ വിവര�� സഹിതം വിശദമായി വ��മാ�ാേമാ?

തീര�ട�കളി� മ��സ��് വ��ി�ി�� പ�തിക�

2153. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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തീര�ട�കളി�  മ��സ��് വ��ി�ി�� എെ��ി�ം പ�തിക�  പരിഗണനയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അവ വ��മാ�ാേമാ ?

മേ��ാ�പാദനം വ��ി�ി�ാ� പ�തി

2154. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) മേ��ാ�പാദനം വ��ി�ി�ാ� ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

മ��സ��ി� വ� �റവ്

2155. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) 1970-2010  കാലയളവി�  രാജ�െമ�ാ��� മ��സ��ി�  അയല,  �ര,  േകാര,

�ട�ിയവയി� 74 ശതമാന�ിെ� �റവ് വ�തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, േകരള�ി�  ഈ കാലയളവി�  ഈ വിഭാഗം മ����െട വ��നയി�  കാര�മായ

�റ��ായി�േ�ാ;

(സി) കാലാവ� വ�തിയാന�ി�ം കടലി� അടി��വെര അരി� െപ��� വിേദശ ക��ക�െട മീ�

െകാ�ലി�ം ഈ �റവി� കാര�മായ പ�േ�ാ;

(ഡി) വിേദശക��ക�െട മീ�പി��ം ഇേ�ാ� േക�സ��ാ� വില�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത തീ�മാനം സം�ാനെ� എ�െന ബാധി�ം; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

വാടാന��ിയി� മ��െ�ാഴിലാളിക��് �ാ�്

2156. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) വാടാന��ി പ�ായ�ിെല വ�ാസ നഗറി� മ��െ�ാഴിലാളിക��് �ാ�് പണി��തിനായി �മി

വാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവിെട �ാ�് പണി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ���്പഠനസഹായ��
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2157. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ���് വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല���ം േ�ാള�ഷി�ം ന���തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം പഠനസഹായ�ളാണ് ഈ വിദ�ാ��ിക��് ന���ത്; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം ഏജ�സി വഴിയാണ് ആ��ല��� വിതരണം െച��െത�് വ��മാ�േമാ?

മ��ബ�നെ�ാഴിലാളിക��് ന��� സ�ിഡി മെ��

2158. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) മ��ബ�നെ�ാഴിലാളിക��് മാസംേതാ�ം സ�ിഡിേയാെട ന�കിവ�� മെ���െട അളവ്

എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� വ�തിന് േശഷം ഈ അളവി� മാ��� വ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അതി�� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��ാ�� പ�തിക�

2159. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, സ�ി േജാസഫ് : 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��െ�ാഴിലാളിക��ായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി� നട�ിലാ�ി

വ��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട ഭവന നി��ാണ�ി�ം അടി�ാന സൗകര�വികസന�ി�ം എെ��ാം സഹായ�ളാണ്

ന�കിവ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�മായി ബ�െ��് നട�ാ�� പ�തിക� ഏെത�ാം ഏജ�സിക�

�േഖനയാണ് നട��െത�് വിശദീകരി�േമാ?
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നബാ�ഡ് ആ�.ഐ.ഡി.എഫ് 23-� െ��ി� മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം വ��ിന് കീഴി� വ��

പ�തിക�

2160. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) നബാ�ഡ് ആ�.ഐ.ഡി.എഫ് 23-� െ��ി� ഉ�െ���ി മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം വ��ിന്

കീഴി�  വ�� വിവിധ വ��കളി�  എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ��ത്;  ഏെത�ാം

പ�തിക�െട �പാ�ശക�  വിവിധ വ��കളി�  നി�് മ��ബ�ന�ം �റ�ഖ�ം വ��ിന്

ലഭി�ി��്; ഓേരാ േ�ാജ�ിെ��ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ീമി�  ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��്,  തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ�  എ�ിവ

സമ��ി�ി�� െ�ാേ�ാസ�ക� ഏെത�ാെമ�് പറയാേമാ?

ചാലിയം ഫിഷ് ലാ�ിങ് െസ��

2161. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ചാലിയം ഫിഷ് ലാ�ിങ് െസ�റി�േവ�ി �ലം ഏെ����തി�ളള

നടപടിക� എ�േ�ാളമായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിന് പരി�ിതി വ��ിെ� അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തി നട�ി�ിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െച�ാനം മിനി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� നി��ാണം

2162. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) െകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല െച�ാനം മിനി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിേല�ളള േറാഡിെ��ം

അ�ബ�ഘടക��െട�ം നി��ാണ �വ��ന���ാവശ�മായ �ലെമ��് നടപടിക�െട

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച�ാനം മിനി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�  എ�േ��് �വ��ന�മമാ�വാ�  സാധി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െച�ാനം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�
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2163. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) െച�ാനം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� നി��ാണ�ിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ�െയ�ാണ്;

(ബി) ഹാ�ബ� വികസന�ിനായി �ലെമ��് ഏത് ഘ�ം വെരയായി;

(സി) നിലവി� �ലം ലഭ�മാ�ിയി��വ��് അതിന് ആവശ�മായ ന�പരിഹാരം ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഹാ�ബ� എ�േ��് ക�ീഷ� െച�വാനാണ് ഉേ�ശി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

രാമ�ളി-പാ��ാല�ടവ് ഹാ�ബ�

2164. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) ��രി��  മ�ല�ിെല രാമ�ളി-പാ��ാല�ടവി�  ഹാ�ബ�  വ��് �േഖന നബാ�ഡ്

സഹായേ�ാെട�ളള പാലം നി��ാണനടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േനരെ� ഭരണാ�മതി ലഭി� ഈ ���ി�െട ���ിയ എ�ിേമ�ിന് എേ�ാ�  അംഗീകാരം

ന�കാ� കഴി�െമ�് �ഖ�ാപി�ാേമാ?

പള���ി-കള�റ പാലം നി��ാണം

2165. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല പള���ിെയ തീരേദശേമഖല�മായി ബ�ി�ി�� കള�റ പാല�ിെ�

നി��ാണ �വ��ന��െട നിജ�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി എ�േ��് ���ികരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ്-േകാ�ി�ളം-േബ�� മ��ബ�ന �റ�ഖം

2166. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) കാസ�േഗാഡ്-േകാ�ി�ളം-േബ��  തീരേദശ േമഖലയി�  മ��ബ�ന �റ�ഖ നി��ാണം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി അേന�ഷണ ഗേവഷണ �വ��ന��  നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

49 of 73



എല�രി� തീരേദശഫ�ിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി� േറാ�കൾ

2167. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല എല�ർ നിേയാജക

മ�ല�ിൽ തീരേദശഫ�ി�ൾെ���ി എ� േറാ�കൾ�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�െ��ം

അവ�െട േപര്, അ�വദി� �ക എ�ിവ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി� േറാ�ക�െട �വർ�ന�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര പ��ി�രി� പാലം നി��ാണം

2168. �ീ.െ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) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല തീര�േദശമായ െപാഴി��  പ��ി�രി�  2013-14-�

അ�വദി� �തിയ പാല�ിെ� പണിക�  ആരംഭി��തിന് എ�ാണ് തട�ം എ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാല�ി� സൗജന�മായി �ലം ന�കാ�  പ�ായ�് തീ�മാനെമ�ി�േപാ�ം പണി

�ട��തിന് ഉേദ�ാഗ�തല�ി� വീ���ായി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) പ��ി�� പാല�ിെ� നി��ാണ�വ��നം 2017 േമയ് 31-ന് ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�േമാ?

കാഷ� ��ക�

2169. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) സം�ാന�്  "കാഷ� ��ക�" ആരംഭി��തിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി�  ഇത്

എവിെടെയ�ാം ആരംഭി��തിനാണ് ഉേ�ശി�ി�ളളത്;

(ബി) ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷെ� തനത് ഉ����� ��ത� ജനകീയമാ��തി�ം ��ത�

വിപണന േമഖലക� കെ���തി�ം മെ�െ��ാം പരിപാടികളാണ് സംഘടി�ി�ി�ളളത്;

(സി) ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷെ� ഏെത�ാം �തിയ ഉ�പ��ളാണ് വിപണിയിലിറ��തിന്

തീ�മാനി�ി�ളളത്;

(ഡി) ഏെത�ാം ഉ�പ���െട ഉ�പാദനം അവസാനി�ി�ി��്;  ഉ�പാദനം അവസാനി�ി�തിന്

കാരണം എ�ാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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ക�വ�ി വ�വസായ സംര�ണം

2170. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

ക�വ�ി വ�വസായ�ി�  പണിെയ��� ല��ണ�ിന് െതാഴിലാളിക�െട നിലനി�ി�ം

വ�വസായം സംര�ി��തി�ം േവ�ി എെ�ാെ� കാര���  ആണ് ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം െച�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�വ�ി േമഖലയിെല ����

2171. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) ക�വ�ി േമഖലയിെല ���� പരിഹരി��തിനായി ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2017-18 വാ�ഷിക ബ�ജ�ി� സ�കാര� ക�വ�ി േമഖല�ായി നീ�ിവ� �ക എ�യാണ്;

(സി) അട�കിട�� സ�കാര� ക�വ�ി ഫാ�റികളിെല െതാഴിലാളിക�െട �ട�ി കിട�� പി.എഫ്.

വിഹിതം ഒ���തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ി� കാെ��ിെ� ക�വ�ി ഫാ�റിക�

2172. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) കായം�ളം മ�ല�ി�  കാെ��ിെ� അധീനതയി�  എ� ക�വ�ി ഫാ�റിക�  ഉെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫാ�റികളി�  ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം േജാലി െച�� ജീവന�ാ�െട എ�ം എ�െയ�ം

2011-2016 കാലഘ��ി� ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� വീതം െതാഴി� ദിന�� ഓേരാ ഫാ�റികളി�ം

ലഭി�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

ക�വ�ി ഫാ�റിക��ായി നാട� േതാ��ി

2173. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, അ�� �കാശ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക�വ�ി ഫാ�റിക�െട �വ��ന�ിനായി നാട� േതാ��ി വാ�ാ� പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എെ��ാം ല���ളാണ്ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തിയ�സരി�് എവിെട നി�ാണ് നാട�  േതാ��ി വാ��ത്;  േതാ��ി�െട വില

നി�യി��െത�െനയാണ്; വിശദമാ�േമാ?

ഇ. എസ്.ഐ. ചികി�ാ േക���

2174. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ ഇ.  എസ്.ഐ.  (ESI) ചികി�ാ േക��� �ട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ ജി�കളി�ം ഇ. എസ്.ഐ ചികി�ാ േക��� ഉേ�ാ; ഇ�ാ� ജി�ക� ഏെത�ാെമ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല െകാേ�ാ�ിയി�  �തിയ ഇ.  എസ്.  ഐ ഡിെ��സറി �ട��തി��

നി�േ�ശം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഇ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

സ�കാര�േമഖലയിെല മിനിമം േവതനം

2175. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�കാര�േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് മിനിമം േവതനം ഉറ�വ���തി�ം അത് യഥാസമയം

ലഭ�മാ��തി�ം സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത� േമഖലകളി� മിനിമം േവതനം നി�യി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ഇ.എസ്.ഐ. ചികി�ാ പരിധി

2176. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ.എസ്.ഐ.  ചികി�ാ പരിധിയി� ഇേ�ാ� ഉ�െ���ിയിരി��ത് ഏെതാെ� േമഖലയി��

െതാഴിലാളികെളയാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) യാെതാ� െമഡി��  ആ��ല���ം ലഭി�ാ� അസംഘടിത െതാഴിലാളികേള�ം ഓേ�ാറി�,

അ�ണവാടി േമഖലകളി�  �വ��ി��വ��ം �ടി ഇ.എസ്.ഐ.  െമഡി��  ആ��ല�ം
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ലഭ�മാ�ി ഇ.എസ്.ഐ.�െട േസവനം വി�ലീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ.എസ്.ഐ. �ണേഭാ�ാ���് ��� െ�ഷ�ാലി�ി ചികി�ാ സൗകര���

2177. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ.എസ്.ഐ.  �ണേഭാ�ാ���് നിലവി� ലഭി�െകാ�ിരി�� ��� െ�ഷ�ാലി�ി ചികി�ാ

സൗകര��� നിേഷധി�െകാ�ളള േക� സ��ാ� ഉ�രവിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവി�  ഇ.എസ്.ഐ.�ണേഭാ�ാ���് േദാഷകരമായ വ�വ�ക�  ഒഴിവാ�ി

നിലവി�  ലഭി�െകാ�ിരി�� ചികി�ാ സൗകര���  �ട��ം ലഭ�മാ�ാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി��തിന് േക� സ��ാരിേനാട് അഭ���ി�േമാ;ആയതി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട േ�മപ�തിക�

2178. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി എെ��ി�ം പ�തിക� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

അവ എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

ശരണ� സ�യം െതാഴി� പ�തി

2179. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയിരി��  'ശരണ�'  സ�യം െതാഴി�  പ�തിയി�  �ണേഭാ�ാ�െള

തിരെ����തിെ� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ന��� �ക സ�യം െതാഴി� കെ���തിന് അപര�ാ�മാെണ� വ�ത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ��ത �ക വ��ി�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ െതാഴിലവസര��

2180. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
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�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴിലി�ാ� െച���ാ��േവ�ി എ� െതാഴിലവസര��  ��ി�ാനാണ് സ��ാ�

ല��മി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െതാഴിലവസര�� ��ി��തിന് ല��മി�� േമഖലക� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിന് േവ�ി വ�� �ട� �ത� എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;െവളിെ���േമാ?

സാ�ഹിക �ര�ാ പ�തി

2181. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��ായി സാ�ഹിക �ര�ാ പ�തി നട�ിലാ�െമ�് േക�

െതാഴി� മ�ി �ഖ�ാപി� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

േക� സർ�ാർ പാസാ�ിയ �തിയ പി.എഫ് േഭദഗതി ബിൽ

2182. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ പാസാ�ിയ പി.എഫ് േഭദഗതി ബി�ിെല െതാഴിലാളി അ��ല�ം �തി�ല�മായ

ഘടക��  എെ�ാെ�യാെണ�് െതാഴി�  വ��് പഠി�ി�േ�ാ;അെത��ി ��ത�  വിവര��

സമ��ി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ പി.എഫ് ബിൽ േകരള�ിെല വിവിധ െതാഴിലാളി �ണിയ�ക�മായി ച�� െച�കേയാ

അവ�െട അഭി�ായ��  േ�ാഡീകരി�് േക� സ��ാരിേല�് സമ��ി�കേയാ

െച�ക��ാേയാ;ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െതാഴിലാളിക�േടേയാ െതാഴി� ഉടമക�േടേയാ പി.എഫ്. വിഹിത�ി� വ��നേവാ �റേവാ �തിയ

പി.എഫ്. നിയമ�കാരം വ��ിയി�േ�ാ;എ�ി� എ�െയ� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ െതാഴി� നിയമ�ിെല മ�് കാതലായ വിവര�� േ�ാഡീകരി�് സമ��ി�ാേമാ?

അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട േ�മം
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2183. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ��ാ� നട�ിലാ�ി വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക�െട �േയാജനം ��ത� െതാഴിലാളിക��് ലഭ�മാ��തിേല�ായി സ��ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� ഇവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േക� സ��ാരിെ� �തിയ െതാഴി� നിയമ��

2184. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� �തിയ െതാഴി�  നിയമ��  േകരള�ിെല െതാഴി�  േമഖലെയ

എ�െനെയാെ�യാണ് ബാധി�ക എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ നയ�ി� െതാഴിലാളി വി���ം

െതാഴി� ഉടമക��് അ��ല�മായ എെ�ാെ� ഘടക���് എ�ം ഇെത��ി സം�ാന�മായി

ച�� നട�ക��ാേയാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ി�  േജാലി െച�� ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��് േവ�ി സ��ാ�  എെ�ാെ�

പരിപാടികളാണ് നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;ഈ പരിപാടിക� അവ��ിടയി�

എ�ി�ാ�  എെ�ാെ�യാണ് െച�ാ�േ�ശി��െത�ം ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�െട

സമ� ഡാ�ാേബസ് ത�ാറാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം ന��മാ�ാേമാ?

െവയില�് േജാലി എ��� െതാഴിലാളിക�െട േജാലി സമയ�മീകരണം

2185. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പക�  താപനില �മാതീതമായി ഉയ�� സാഹചര��ി�  െവയില�് േജാലി എ���

െതാഴിലാളിക�െട േജാലി സമയം �മീകരി�് ഉ�രവായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സ��ാ� നി�േ�ശം ലംഘി�� െതാഴി�ടമക�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ��ത്;

(സി) ഇതിനകം ഏെത�ി�ം െതാഴി�ടമെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം
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ന��േമാ?

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�

2186. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പണിെയ��� ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�െട എ�ം

പ�ായ�്/�നിസി�ാലി�ി/ േകാ��േറഷ� തല�ി� നി��യി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ആേരാഗ� പരിര��് എെ��ി�ം പ�തി നട�ിലാ��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ��ിഹീനമായ സാഹചര��ളി�  താമസി�� ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��് െമ�െ��

പാ��ിട സൗകര���ം �ചിത� �റിക�ം,  ശൗചാലയ��ം ഒ���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ല�ം െതാഴിലവസര�� ��ി�െമ� �ഖ�ാപനം

2187. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, തി�വ�� രാധാ���

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�വ�ഷം െകാ�് അ�ല�ം െതാഴിലവസര�� ��ി�െമ� �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�വാ�

ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) വിേനാദസ�ാര രംഗ�് എ� െതാഴിലവസര�� ��ി�വാനാണ് ല��മി�ി��ത്;

(സി) േദശീയ പാതേയാരെ� ബിയ�-ൈവ� പാ�ല�ക� ��ിയത് �റിസം രംഗ�് െതാഴിലവസര��

ന�െ���േമാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇ��ല��ായ െതാഴിലവസരന�ം എ�കാരം

പരിഹരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

സം�ാനെ� െതാഴി� നിയമ��

2188. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴി�  നിയമ��  ശരിയായി നി��ഹി��തിേല�ായി എെ��ാം നടപടിക�

സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� എ�് അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) ഈ നിയമ��  ശരിയായി നട�ിലാേ��തിെ� ആവശ�കത െതാഴി�  ദായകെര

േബാധ�െ����തിേല�ായി �ചാരണ�� നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ നിയമ�� നട�ിലാ��ത് �താര�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�ി� അവ എെ��് അറിയി�േമാ?

സം�ാനെ� െതാഴി� വ��ിെ� �വ��നം െമ�െ���� തി�� നടപടിക�

2189. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  വ��ിെ� �വ��നം െമ�െ����തിേല�ായി എെ��ാം നടപടിക�  സ��ാ�

സ�ീകരി� വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െതാഴി� വ��ി�െട ജന���് ലഭിേ�� േസവന�� എ���ി� ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) െതാഴി�  വ��ിെന ��ത�  െമ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ം എ�്

അറിയി�േമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ി� ഗവ�െമ�് ഐ. ടി. ഐ.

2190. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  ഗവ�െമ�് ഐ.  ടി.  ഐ.  ഇെ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െന�മ�ാട് മ�ല�ി�  ഗവ�െമ�് ഐ.  ടി.  ഐ.  �ാപി�ണെമ�് ആവശ�െ��് ക�്

ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിേ�� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

എം�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി നിയമനം

2191. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം എം�ാ�െമ�് എ�്േച�ി�  നിലവി�  െതാഴിലിനായി എ� േപ�  േപര് രജി��

െച�ി��്;

(ബി) എ� േപ��് െതാഴിലി�ാ� േവതനം ലഭ�മാ���്;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� േപ��് എം�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി നിയമനം
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ന�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി� േപര് രജി�� െച�വ�

2192. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി�  എ� േപ�  രജി��  െച�ി��്;  ജി�ാ

അടി�ാന�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന ഇേ�ാ� നട�ിലാ�ിെ�ാ�ി�� സ�യം െതാഴി� പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എേ��കളി� രജിേ�ഷ� ����

2193. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എംേ�ാ�െമ�് എേ��കളി� രജിേ�ഷ�ക� ���ാനാവാെത വ�വ��് അതി�ളള അവസരം

ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എംേ�ാ�െമ�് നിയമന�ളി� സംവരണം പാലി��ിെ�� പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതി� എംേ�ാ�െമ�് വ��് ഡയറ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) 2016 ജ�വരി �ത� ഇ�ര�ി� ലഭി� പരാതിക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ദിവസ േവതനാടി�ാന�ി�  േ�മനിധികളി�  നിയമിതരായവ�െട ��വ�  വിവര��ം

ലഭ�മാ�േമാ;ഇവിട�ളി� സംവരണം പാലി�ി�ിെ�� പരാതി നിലവി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാ�െട െതാഴി� അവസര��

2194. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാ�െട െതാഴി�  അവസര��  വ��ി�ി�ാ�  സ��ാ�  എെ��ാം പ�തിക�

നട�ിലാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഭി�േശഷി�ാ�െട വിവരേശഖരണം ജി�ാ അടി�ാന�ി�

���ീകരി�ി�േ�ാ;ജി� തിരി��കണ�് െവളിെ���േമാ?

കരാറടി�ാന�ി� �വ��ി��വ��് ത�ിക��സരി�� മിനിമം േവതനം ന�കാ� നടപടി
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2195. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പല വ��കളി�ം കരാറടി�ാന�ി�  �വ��ി��വ��് േജാലി െച��

ത�ിക��സരി�� മിനിമം േവതനം ന���ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� പണിെയ���വ��് മാന�മായ േവതനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് എ�ാ വ��കളി� നി�ം കരാ� ജീവന�ാ��് ന��� േവതന�ിെ��ം മ�്

ആ��ല���െട�ം വിവര�� േശഖരി��തിന് ത�ാറാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി�  മിനിമം േവതനം ന�കാ� സാഹചര�ം ഉെ��ി�  അത് പരിഹരി��തിന്

അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അംഗപരിമിത��ാ�� േജാലി സംവരണം

2196. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  അംഗപരിമിത��ായി സ��ാ�  േജാലിയി�  എ� ശതമാനം സംവരണം ആണ്

ഏ�െ���ിയി��ത് ; താ�കാലികമായി േജാലി െച� വ�� ജീവന�ാരി� ഏ� ദിവസം വെര

േജാലിയി� �േവശി�വെര �ിരെ���ിയി��്;

(ബി) 10വ�ഷമായി താ�കാലികമായി േജാലിെച��വ� �ിര േജാലി�ായി കാ�ിരി�� എ��ത്

സ��ാരിെ� ��യി� െപ�ി�േ�ാ;  മാ�ഷിക പരിഗണന��നി��ി ഇവെര �ിരേജാലി�ായി

പരിഗണി��ത് േവഗ�ിലാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അന�സം�ാനെതാഴിലാളിക�െട അ�മ��

2197. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�് സം�ാന�ളി�  നി�് േകരള�ിെല വിവിധ �ല�ളിേല�് ആ�,െപ�  വിഭാഗ�ി�

വളെരയധികം ആ�ക�  േജാലി�ായി�ാെണ� നിലയി�  േകരള�ി�  എ�ിേച��ത്

നിയ�ി�ാ� സ��ാ� എെ��ി�ം നിയമം നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിെല പല �ല�ളി�ം ഈ അന�സം�ാനെതാഴിലാളിക� അ�മ�� നട�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േകരള�ിെല �ധാന െതാഴി�  േമഖലകളായ �ളാ�് നി��ാണ�ല�ം മ�് വ�കിട,െച�കിട

െക�ിട നി��ാണ �ല�ം അന�സം�ാന െതാഴിലാളികളാണ് പണിെയ���െത�്

കെ��ിയി�േ�ാ;ഇവെര�റി�് െതാഴി�  വ��ി�  എെ��ി�ം രജിേ�ഷ�  നട�ാ�
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പ�തി�േ�ാ; െവളിെ���േമാ?

ക�ഷകെ�ാഴിലാളിേ�മനിധി അംഗ���ളള അധിവ�ഷ ആ��ല�ം

T 2198.�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷകെ�ാഴിലാളിേ�മനിധിയി�  അംഗമായി�ളളവ��് അധിവ�ഷ ആ��ല�ം വിതരണം

െച�� പ�തി�േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ി� എ�് വെര�ളള ആ��ല�ം വിതരണം െച�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ക�ഷകെ�ാഴിലാളിക�െട മ���് വിദ�ാഭ�ാസ അവാ��ക�  ന�കി വ��േ�ാ;2016-17

വ�ഷ�ി� ��ത അവാ�ഡ് വിതരണം െച�ി�േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ?

ആര�ഴ ഗവ:ഐ.ടി.ഐ.യി� �തിയ േകാ�ക�

2199. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ മ�ല�ിെല ആര�ഴ ഗവ:ഐ.ടി.ഐ.യി�  �തിയ േകാ�ക�  അ�വദി�ണെമ�

ആവശ�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഐ.ടി.ഐ.യി� നട�വ�� നി��ാണ �വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

തി�വ�ാടി ഗവ. ഐ.ടി.ഐ. �് െക�ിടം

2200. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാടകെ��ിട�ി� �വ��ി�� തി�വ�ാടി ഗവ. ഐ.ടി.ഐ. �് െക�ിടം നി��ി��തിനായി

പ�ായ�് വക �ലം വി� കി��തി�ളള നടപടി ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നടപടി�മ�� ���ീകരി�് എ�് �ലം ഏെ���ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ഐ.ടി.ഐ.ക� നവീകരി�ാ� നടപടി

2201. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� ഐ.ടി.ഐ.ക� നവീകരി��തിനായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� ആണ്

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം, കരി�ഴയിെല േകണ� നിര�� �ാരക സ��ാ�

ഐ.ടി.ഐ.�െട നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അധ�ാപക,  അധ�ാപേകതര ജീവന�ാെര �ിരമായി നിയമി�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ െതാഴിൽ േമഖലക�ം അ�ത��മാകാൻ േപാ�� െതാഴി�ക�ം സംബ�ി�്

2202. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാേ�തിക വിദ�ാവികാസ�ാൽ അ��  10 വർഷ�ി��ി� ഇേ�ാ�� െതാഴി�ക�െട  70%

അ�ത��മാ�െമ� ഇ�റ�നാ�� േലബ� ഓ�ഗൈനേസഷെ� റിേ�ാ��ിെ� പ�ാ�ല�ി�

െതാഴിൽ അവസര�െള പ�ി െതാഴിൽ വക�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ക�ം പ�തികൾ

ആ��ണം െച�ക�ം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� േദശീയ അ�ർേദശീയ ഏജൻസിക�െട റിേ�ാർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ േകരള�ിെല െതാഴിൽ േമഖലെയ എ�െന ബാധി�െമ�ം ഇതിനായി െതാഴിൽ പരിശീലന

വ��ി� എെ�ാെ� �തിയേകാ�കൾ ആ��ണം െച�ാ�േ�ശി��െ��ം വ��മാ�ാേമാ ?

ൈകവല� പ�തി

2203. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗപരിമിത�െട ഉ�മന�ിനായി സം�ാന�്  'ൈകവല�'  എ� േപരി�  ഒ� പ�തി

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����, �ണേഭാ�ാ�െള തിരെ����തി��

മാനദ��� ഇവ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആദ�ഘ�െമ� നിലയി�, ��ത പ�തി ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ആരംഭി�ി��ത്;  വിശദാംശം

ന�േമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഐ ടി .ഐ. �വർ�നം �ട�ാൻ നടപടി

2204. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� അ�വദി� ഐ.ടി.ഐ �െട �വർ�നം ആരംഭി��തി�ളള

പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഐ.ടി.ഐ. എ�് �ത� �വ��നം ആരംഭി�വാ� കഴി�ം?

ബാ�കളിെല ജീവന�ാെര �നരധിവസി�ി��

2205. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാലാ�ിയ ബാ�കളിെല ജീവന�ാെര �നരധിവസി�ി�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� േ�മനിധി െപ�ഷ� ലഭി�� എ� േപ��്;ലഭി�ാ�വ� എ�;

(സി) ഇവ��് സ�യംെതാഴി�ക�  കെ��വാ�  ബാ�ക�  വഴി േലാ�  സൗകര�ം

ഉ�ാ�േമാ;വ��മാ�േമാ?

ഇ.എസ്.ഐ. ഡിെ��സറികളി�ം ആ�പ�ികളി�ം ജീവന�ാ�െട അഭാവം

2206. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഷ�റ�സ് െമഡി��  സ��ീസിെ� കീഴി�ളള,  സം�ാനെ� ഇ.എസ്.ഐ.

ഡിെ��സറികളി�ം ആ�പ�ികളി�ം മതിയായ േഡാ��മാ�ം പാരാെമഡി��

ജീവന�ാ�മിെ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി�വാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യിെല വിവിധ ഇ.എസ്.ഐ.  ഡിെ��സറികളി�  േഡാ��മാ�, ന�മാ�  മ�്

പാരാെമഡി��  ജീവന�ാ�  എ�ിവ�െട ത�ികക�  എ�യാെണ�് ഡിെ��സറി തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ; അവയി� എ� ത�ികക� ഒഴി�കിട��െവ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

റാ�ി േക�മാ�ി ഇ.എസ്.ഐ. ഡി��സറി

2207. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ.എസ്.ഐ. െമഡി�� േകാ��േറഷെ� കീഴി� െമഡി�� േകാേള�ക� ഉ�ത്

ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ്;  ഇ.എസ്.ഐ.  െമഡി��  ചികി�ാ സൗകര���  ലഭി��

�ല��െട ജി� തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േതാ�ം െതാളിലാളിക�ം മ�ം ധാരാളമാ�� റാ�ി േക�മാ�ി ഒ� ഇ.എസ്.ഐ.  ഡി��സറി
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ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പ�നംതി� ജി��് അ�വദി�ി�� ഇ.എസ്.ഐ.  അ�പ�ി�െട �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ��ത അ�പ�ി�െട �വ��നം റാ�ിയി� ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാര�ി ഇ.എസ്.ഐ. ആ�പ�ി� �തിയ െക�ിടം

2208. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാര�ി ഇ.എസ്.ഐ.  ആ�പ�ി�െട സ��മാ�ളള �ല�് �തിയ ആ�പ�ി െക�ിടം

നി��ി��തി�ളള നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െക�ിടനി��ാണം ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട��� നിലനി���േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  തട���  നീ�ി ഉട�  നി��ാണം ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ഫേറാ�് ഇ.എസ്.ഐ. ആ�പ�ിയി� അത�ാവശ� മ��ക�െട ദൗ�ലഭ�ം

2209. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫേറാ�് ഇ.എസ്.ഐ.  ആ�പ�ിയി�  അത�ാവശ� മ��ക�  ലഭ�മാ��ി� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയി� അത�ാവശ� മ��ക� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ാ വ�ഷ�ം െഫ�വരി,  മാ��് മാസ�ളി�  മ��ക��് ദൗ�ലഭ�ം േനരി��ത്

എ�െകാ�ാണ് എ�് പരിേശാധി�േമാ; ആയത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള സം�ാന ലഹരി വ��ന മിഷെ� �വ��നം

2210. �ീ.െക. ദാസ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, വി. േജായി

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ലഹരി വ��ന മിഷ�  'വി��ി'�െട �വ��ന �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ;
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(ബി) 'വി��ി'�െട ഭാഗമായി സം�ാനെ� ജി�ാ ആ�പ�ികളി�  ലഹരി വി�� െസ��ക�

ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇ�രം െസ��കളി�  ലഹരി�് അടിമെ��വ��് ആ�നിക�ം ശാ�ീയ�മായ

ചികി�ാസൗകര���ം സൗജന� കൗ�സിലിംഗ് സൗകര��ം ഏ�െ���േമാ;

(ഡി) ��ത മിഷെ� ലഹരി വ��ന �വ��ന�ളി�  ��ംബ�ീ അംഗ��, ആശവ���മാ�,

അയ����� എ�ിവ�െട �വ��ന�� �ടി ഏേകാപി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�റ�ാനാവാ� ബിവേറജസ് േഷാ�ക�

2211. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ �ായ�ക�െട എതി��കാരണം �റ�ാനാവാ� എ� ബിവേറജസ് േഷാ�ക�  ഉെ��്

കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇവ ഏെതാെ�െയ�് പ �ായ�് തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ീംേകാടതി വിധി�ലം ��ിയ ബാ�ക�െട ഫീസ് മട�ി െകാ�േ���േ�ാ;  എ�ി�  എ�

േകാടി�പെയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം

2212. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�  താമസി�� േഹാ��കളി�  മദ��ം

മയ�മ��ക�ം മ� ലഹരി വ���ം ധാരാളമായി ഉപേയാഗി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) പരിേശാധനയി�  ���ാെര�് െതളി��വെര േകാടതികളി�  ഹാജരാ�ി ശി� വാ�ി

െകാ��വാ� വ��് സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ��ാം;

(സി) ���ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാ� നിലവിെല നിയമ വ�വ�ക� പര�ാ�മാേണാ;

േകരള േ��് ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല െഡപ�േ�ഷ� നിയമനം

2213. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിേല�് െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� ജീവന�ാെര നിയമി��തിന്

േകാടതി ഉ�ര��ലം വില�ിയി�േ�ാ; ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് നിലനി�െ� െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) അസി��് േ�ഡ് II ത�ികയി� െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� എ� േപ� േജാലി െച��െവ�്
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വ��മാ�േമാ ?

ലഹരി വ��� വ�ാപി��ത് തടയാ� നടപടി

2214. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ീംേകാടതി വിധി �കാരം മദ��ിെ� ലഭ�ത �റ���ലം,  മയ�മ��ിെ� ഉപേഭാഗം

���തായി ഏെത�ി�ം തര�ി�� റിേ�ാ��് സ��ാരിന് ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഈ സ��ാ�

അധികാരേമ�േശഷം ഇേതവെര എൈ�സ് വ��് നട�ിയ വിവിധതരം െറ��ക�െട എ�ം എ�;

ഇ�വഴി പിടിെ��� മയ�മ��ക�െട േപ�ം ഇന�ം അള�ം ഇവ�് അ�ാരാ� മാ���ി�

ലഭി�ാ�� വില�ം സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ി� കഴി� 5 വ�ഷ�ിനിെട മയ�മ��ിെ��ം മ�ം ഉപേയാഗം സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം

തര�ി�� കണ�ക� ലഭ�മാേണാ; മദ��ിന് പകരം മ�് ലഹരിവ��� ഉപേയാഗി��തി��

�വണത വ��ി��ത് സംബ�ി�് ഔേദ�ാഗിക പഠനം നട�ാ� തീ�മാനം ഉേ�ാ; മ� ലഹരി

വ��� വ�ാപി��ത് തടയാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്?

ലഹരി പദാ����െട ഉപേയാഗം

2215. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാ��ിക�െട ഇടയി� ലഹരി പദാ����െട ഉപേയാഗം വ��ി�വ��തായി

��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏ�ി� ഇ� തട��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാ��ികളി�  ലഹരി ഉപേയാഗ�ിെ� �ഷ�വശ��  സംബ�ി�് േബാധവ�കരണം

നട��തിന് ��കളി�ം േകാേള�കളി�ം ലഹരി വി�� ��ക� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഏ�ി� ഇവ�െട �വ��ന�� ഏെ�ാ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ സം�ാന പാതേയാരെ� മദ�വി�നശാലക� മാ�ണെമ� ��ീംേകാടതി വിധി

2216. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, ഷാഫി പറ�ി�
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,, െക.�രളീധര�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ സം�ാന പാതേയാരെ� മദ�വി�നശാലക�  മാ�ണെമ� ��ീംേകാടതി വിധി

പാതേയാര�് �വ��ി�� ൈഫവ് �ാ�  േഹാ��ക�െട ബാ�ക��ം,ബീയ�  ൈവ�

പാ�ല�ക��ം ബാധകമാ�േമാ എ� കാര�ം സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാ�  അേ�ാർണി

ജനറലിെ� നിയേമാപേദശം േതടിയി�േ�ാ;

(ബി) 2015 � േകരള ബാ� േഹാ�� അേസാസിേയഷ� േകസി� (എ.ഐ.ആ�.  2016 എസ്.സി.

163) േകരള സ��ാരിെ� മദ�നയ�ിെനതിെര അേ�ാർണി ജനറ� ��ീം േകാടതിയി� േകസ്

വാദി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�� നിയമവ��ിെ��ം,  അഡ�േ��് ജനറലിെ��ം നിയേമാപേദശെ�

മറികട�് അേ�ാർണി ജനറലിെ� നിയേമാപേദശം സ�ീകരി�ത് എ�ടി�ാന�ിെല�്

വ��മാ�േമാ?

എൈ�സ് ഓഫീസ� റാ�് ലി�്

2217. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 584/2013 കാ�ഗറി ന�� �കാരം 2015 � നിലവി�വ� സിവി� എൈ�സ് ഓഫീസ� റാ�്

ലി�ി�  നി�ം എ�േപ��് ഇതിനകം നിയമനം ന�കി;ഇതി�  ��ഷ/വനിതാ അ�പാതം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2015  ജ�വരി  1  �ത�  ��കാല�ാബല�ം ന�കി സിവി�  എൈ�സ് ഓഫീസ�മാ�െട

നിയമനേയാഗ�ത 2015 ഒേ�ാബറി� പരി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  2015  ആഗ�ി�  നിലവി�വ� േമ�പറ� റാ�് പ�ികയി��വ�െട നിയമനെ�

���ിയ െ�ഷ�� ��സ് എ�കാരം ബാധി�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) നി��ിെവ� ��ഷ/വനിത സിവി� എൈ�സ് ഓഫീസ�മാ�െട നിയമനനടപടി �നരാരംഭി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല ജീവന�ാ�െട അംഗബലം

2218. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന എൈ�സ് വ��ിെല ജീവന�ാ�െട അംഗബലം ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ; വ��ിെല

വനിതാ എൈ�സ് ഗാ��ക�െട ജി� തിരി�� അംഗബലം വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത വ��ിെല മിനി�ീരിയ� വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ േറ�ി�ം നിലവി�  േകസ് എ��വാ�  അധികാരെ���ിയിരി�� എൈ�സ്

ഇ�െ���മാ� �ല�ി�ാ���ലം 24 മണി�റി��ി� േകസ് രജി�� െച�ണം എ� നിയമം

പാലി�െ�ടാെത ��വാളിക�  ര�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  നിലവി�  േപാലീസ്

ഡി�ാ��െമ�ി� െച���േപാെല ഓേരാ എൈ�സ് േറ�ി�ം ഇ�െ���െട െതാ�താെഴ��

ഉേദ�ാഗ���് േകസ് ചാ��് െച�ാ�� അധികാരം ന�കി ��ത ��ം ഒഴിവാ��തി��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബിവേറജസ് ഔ�് െല�കളിെല തിര�്

2219. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  ബിവേറജസ് ഔ�് െല�ക�െട എ��ി�  �റ� വ� സാഹചര��ി�  നിലവി�

�വ��ി�� ഔ�് െല�കളി�  ഉ�ാ�� അ�ത���മായ തിര�ം ഇ�കാരണ��ാ��

�യാസ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ തിര�് നിയ�ി��തിന് നിലവി�  �വ��ി�� ഔ�് െല�കളി�  ��ത�  കൗ��ക�

�വ��ി�ി��തി�ം അട� ��ിയ ഔ�് െല�കളിെല ജീവന�ാെര ��ത കൗ��കളിേല�്

വിന�സി��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വി��ി പ�തി

2220. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

വി��ി പ�തി നട�ിലാ��തിന് നാളി�വെര ഓേരാ ജി�യി�ം എ� �പ െചലവഴിെ��ം

എെ�ാെ� കാര��� നട�ിലാ��തിനാണ് �ക വിനിേയാഗി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസിെ� �ഗമമായ �വ��നം

2221. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസി� �ിവ�ീവ് ഓഫീസ�മാ�, സിവി� എൈ�സ് ഓഫീസ�മാ�

എ�ിവ�െട എ�ം വളെര പരിമിതമായത് ഓഫീസിെ� �ഗമമായ �വ��നെ� സാരമായി

ബാധി��തിനാ� നിലവി�� �ിവ�ീവ് ഓഫീസ�മാ�െട എ�ം 3 � നി�ം 5 ആ�ം സിവി�

എൈ�സ് ഗാ�ഡ് ഓഫീസ�മാ�െട എ�ം 16 � നി�ം 20 ആ�ം ഉയ���തിനാവശ�മായ
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നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല ജീവന�ാ�െട �േത�ക സ��ീസ് ��

2222. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല ജീവന�ാ�െട �വ��ന�� സംബ�ി�് �േത�ക സ��ീസ് ��

നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിെല എ�.ഡി.�ാ��് ത�ികയി�  േജാലി െച��വ�െട െ�ാേമാഷ�

ത�ികക� ഏെത�ാമാെണ�ം എ�.ഡി. �ാ��് ത�ികയി� നി�് േനരി�് അസി��് േ�ഡ് II

ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷ� ന���േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അസി��് േ�ഡ് II ത�ിക ���മാ�ം െ�ാേമാഷ� ത�ികയായി നി�യി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാന പ�തി �കാരം അസി��് േ�ഡ്  II  ത�ികയിേല�്

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് േനരി�് നിയമനം ന���േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല െഡപ�േ�ഷ� നിയമനം

2223. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം, ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനി� െസയി�സ് മാേനജ�,

െസയി�സ് മാ� ത�ികകളി� പി.എസ്.സി ലി�് നിലവിലിരിെ�,  െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി�

നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�, സം�ാന സ��ീസി�  ഏെത�ാം ത�ികകളി�  ഉ�വെരയാണ് െഡപ�േ�ഷനി�

നിയമി�ി��ത്; അവ�െട േപ�വിവരം ഉ�െ�െട�� ���മായ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ബീവേറജസ് േകാ��േറഷെ� ൈഹേവയിെല േഷാ�ക�

2224. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ബീവേറജസ് േകാ��േറഷെ� േഷാ�ക� ൈഹേവയി� നി�ം മാ�ി �ാപി�ാ� കഴിയാ�തിനാ�

േകരള�ി� എ� േഷാ�ക� അട� �േ��ി വ�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േഷാ�ക� അട� �േ��ി വ�തിനാ� സ��ാരിന് �തിദിനം നി�തി വ�മാന�ി��ായ ന�ം

വ��മാ�േമാ?
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ൈഹേ�ാടതി വിധിെയ �ട��് �റ�് �വ��ി�� മദ�ശാലക�

2225. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ിെല േദശീയ സം�ാന പാതേയാര�ളി��ായി�� മദ�ശാലക�  ��ീംേകാടതി

വിധി�െട അടി�ാന�ി�  അട�് ��ിയതി�േശഷം ൈഹേ�ാടതി വിധിെയ �ട��് �റ�്

�വ��ി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ക�മാ�ഴം ഉപേയാഗി�് 'െഫനി' ഉ�ാദി�ി��തി�� അ�മതി

2226. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�മാ�ഴം ഉപേയാഗി�്  'െഫനി'  ഉ�ാദി�ി��തി�� അ�മതി�ായി ഏെത�ി�ം �പനം

(സഹകരണ സംഘം)അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  അതിേ��� നടപടി�മം ഏത്

വെരയായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ക�മാ�ഴം ഉപേയാഗി�് 'െഫനി' ഉ�ാദി�ി��തിന് സ��ാ� അ�മതി ന�േമാ?

മദ�വി�ന േക��� �േ��ി വ���ലം നി�തിയിന�ി� വ� �റവ്

2227. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

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

ന��േമാ:

(എ) ��ീംേകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�, പാതേയാരെ� മദ�വി�ന േക���  �േ��ി

വ���ലം �തിവ�ഷം നി�തിയിന�ി�  എ� േകാടി �പ�െട �റ��ാ�െമ�ാണ്

കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) നാഷണ�  ൈഹേവയായി�� േറാ�ക�  ജി�ാ േറാ�കളായി മാറിയതിെ� അടി�ാന�ി�,

േകാടതി�െട ഇടെപട�  �ലം ��ിയ എ� ബാ�  /ബീയ�-ൈവ�  പാ�ല�ക��് വീ�ം �റ�്

�വ��ി�ി�വാ� അ�വാദം ന�കി എ�് വ��മാ�േമാ?
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മദ�വി�ന േക��� മാ��ത് സംബ�ി� ��ീംേകാടതി വിധി

2228. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ-സം�ാന പാതേയാര�� മദ�വി�ന േക��� മാ�ി �ാപി�ണെമ� ��ീംേകാടതി

വിധി ബിയ�-ൈവ� പാ�ല�ക��് ബാധകമ�െയ� നിയേമാപേദശം അേ�ാർണി ജനറലി� നി�ം

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് 3/4 �ാ� േഹാ�ലിേനാട�ബ�ി�� ബാ�ക� ���തിെനതിെര മദ�

�തലാളിമാ� േകാടതിെയ സമീപി�േ�ാ� അേ�ാർണി ജനറ� അവ�� േവ�ി ഹാജരായി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത അേ�ാർണി ജനറലി� നി�ം നിയേമാപേദശം േത��തി��ായ �േത�ക സാഹചര�ം

എ�ായി��;

(ഡി) അേ�ാർണി ജനറ� ന�കിയ നിയേമാപേദശ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

മദ��ിന് ഏ�െ���ിയ അധിക നി�തി

2229. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് 2014 � ലഹരി വി�� �ചരണ�ിനായി മദ��ിന് അ� ശതമാനം

അധിക നി�തി ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അധിക നി�തിയി�െട ലഹരി വി�� �ചരണ�ിനായി എ�് �ക ലഭ�മായി എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത �കയി�  നി�ം വി��ി പ�തി�ായി ഇ�വെര എ� �ക െചലവഴി�െവ�്

െവളിെ���േമാ?

പ�നംതി� ജി�യി� അട���ിയ ബിവേറജസ് േഷാ�ക�

2230. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി�  അട���ിയ ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�  വക േഷാ�ക��് പകരം

എവിെടെയാെ� �തിയ േഷാ�ക� �റ�വാ� പ�തി��്;
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(ബി) േഷാ�ക� �റ��ത് സംബ�ി�് വ� �തിേഷധം ഉയ�� സാഹചര��ി� സ�� ക�ിേയാഗം

വിളി�് സമവായ�ി� എ��തിന് വ��തല�ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ��ാ�  �ാപനമായ ബിവേറജസ് േഷാ�ക�  സ��ാ�  �മിയിേലാ ജനസാ�ത �റ�

�േദശ�ളിേലാ �റ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ�ാജമദ��ം �ിരി�ം തട�വാ� നടപടി

2231. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�േതാതി�  വ�ാജമദ��ം,  �ിരി�ം ഒ���തി�� സാഹചര���തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി� ഇത് േനരി�വാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) വ�ാജമദ� �ര�ം ഉ�ാകാ�� സാഹചര�ം കണ�ിെല��് എൈ�സ് െറയി�ക�

ക�ശനമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� 2017 ജ�വരി 1 �ത� ഏ�ി� 20 വെര എ� െറയി�ക� നട�ിെയ�ം,ആയതി�

എ� ലി�� വ�ാജമദ�ം/േകാട പിടിെ���െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) 2016 ജ�വരി  1 �ത� ഏ�ി� 20 വെര നട�ിയ െറയി�ക�െട വിശദാംശ�ം,  പിടിെ���

വ�ജമദ��ിെ��ം, േകാട�െട�ം അള�ം െവളിെ���േമാ?

ലഹരിവ���െട ഉപേഭാഗ�ി�ം േക�ക�െട എ��ി�ം ഉ�ായ വ��നവ്

2232. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� പ�് മാസ�ിനിടയി�  വ�ാജമദ�  -  മയ�മ��് േക�ക�െട എ��ി�  വലിയ

വ��നവ് ഉ�ായതായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ കാലയളവി� എൈ�സ് വ��് ഇ� സംബ�മായി എ� പരിേശാധനക� നട�ി;

എ� ലഹരി വ��� പിടി�ടി; എ� േപെര അറ�് െച�; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) മദ�ശാലക�  നിേരാധി�താണ് ലഹരിവ���െട ഉപേഭാഗ�ി�� വ��നവിന് കാരണെമ�്

ക���േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ� സംബ�മായ പഠനം നട�ാ�  വിദ� സമിതിെയ നി�യി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ ?
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ക�ഷാ�കളി�െട വിേദശമദ�ം വി���തിനായി നടപടി

2233. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷാ�കളി�െട വിേദശമദ�ം വി���തിനായി എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ീം േകാടതിവിധി�െട പ�ാ�ല�ി�  േദശീയ സം�ാന പാതേയാരെ� സ��ാരിെ�

മദ��ടക�  മാ�� �കാരം എ� േകാടി�പ�െട ന�ം ഒ� മാസം ഉ�ാ�െമ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വലിയ ന�ം നിക�ാ� എെ��ി�ം �തിയ പ�തിക� നട�ാ��േ�ാ;വിവരി�േമാ?

മദ�വി��നശാലക� മാ�ി �ാപി��

2234. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, അനി� അ�ര

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ീംേകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�  േദശീയ സം�ാന പാതേയാര�് നി�ം

മദ�വി��നേക���  മാ�ി �ാപി�വാ�  ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�  ��ീംേകാടതിേയാട്

സാവകാശം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതി�� സാഹചര�െമ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മദ�വി��ന ശാലക� ആരംഭി��തിന് നിരാേ�പപ�ം ന���തി�� തേ�ശ സ�യം ഭരണ

�ാപന��െട അധികാരം എ��കള�വാ� ആേലാചി��േ�ാ;ഉെ��ി� ഇതി�� കാരണം

എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

27-04-2017
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�േ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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