
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  19, െവ�ി

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--195]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി
: 4670 �ത� 4732 വെര

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി : 4733 �ത� 4780 വെര

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി
: 4781 �ത� 4818 വെര

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 4819 �ത� 4864 വെര

ലം�ം �ാ�ം ൈ�ഫ�ം �ടി�ിക

4670. �ീ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) ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ കളിെല പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക��� ലം�ം�ാ�്,  ൈ�ഫ�്

എ�ിവ�െട വിതരണം �ട�ിയി�് എ�നാളാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ഇന�ിെല �ടി�ിക �ക വിതരണം െച�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി വിഭാഗം ��ിക�െട ലം�ം�ാ�ം ൈ�ഫ�ം കാേലാചിതമായി പരി�രി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഇ-�ാ�്സ് ഓ�ൈല� ഏകജാലക സംവിധാനം വഴി വിദ�ാ��ിക��� ആ��ല���

4671. �ീ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:
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(എ) സാ�ഹികമാ�ം സാ��ികമാ�ം പി�ാ�ം നി��� വിദ�ാ��ിക��� ആ��ല���

സമയബ�ിതമായി ലഭി�ാ���ലം അവർ േനരി�� �യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ികജാതി-വ�� വ��ിെ� ഇ-�ാ�്സ് എ� ഓ�ൈല� ഏകജാലക സംവിധാന�ി� നി�്

സ��കലാശാലക��് പണം കി�ാ� സാഹചര��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ��ത ആ��ല���  സമയബ�ിതമായി വിദ�ാ��ിക��് ലഭ�മാ�െമ�് ഉറ�വ��ാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് െവളിെ���േമാ ?

��് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

4672. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : 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) തി�വന��രം ജി�യി� എസ്.സി. ഡവല�െമ�് വിഭാഗ�ി� ��് ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക�

നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക��ായ തീയതി ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഒഴി�ക� നിക�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഒഴി�കളി�  നിലവി�  കരാ�  ജീവന�ാെരേയാ എംേ�ാ�െമ�് ജീവന�ാെരേയാ

നിയമി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

വ��് മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

4673. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : 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�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തിനായി

എെ�ാെ� േരഖകളാണ് സമ��ിേ��ത് എ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പ�ികജാതി-പ�ികവർഗ വ��് മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ

നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തിനായി പാറ�ാല മ�ല�ി�  നി�� എ�

അേപ�ക� ലഭി�െവ�ം അതി� എ� അേപ�ക��് എ� �പ വീതം സഹായം ലഭ�മാ�ി

എ��� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിൽ പ�തി നട�ിലാ��തി� വീ�
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4674. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��സ് ഫ�ി� നി�ം േക�സ��ാ� ഫ�ി� നി�ം േകാ�ാട് മ�ല�ിെല എസ്.സി-

എസ്.�ി. വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനായി അ�വദി�ി�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�േട�ം േപ�ം �ക�ം നിലവിെല �േരാഗതി റിേ�ാ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തി�  ഉേദ�ാഗ�തല�ി�  എെ��ി�ം വീ� സംഭവി�ി��തായി

റിേ�ാ��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

മല�റം മ�ല�ിെല അംേബ�ക� �ാമം

4675. �ീ.പി.ഉൈബ�� : 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) മല�റം മ�ല�ി�  അംേബ�ക�  സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തി എവിെടെയ�ാമാണ്

നട�ിലാ��ത്;

(ബി) നാളി�വെര ഓേരാ �ാമ�ി�ം നട�ാ�ിയ പ�തിക�ം െചലവഴി� �ക�ം അവ�െട �േരാഗതി�ം

െവളിെ���േമാ;

(സി) പ�തി �കാരം ഈ വ�ഷം �തിയ �ാമ��  ഏെ����േ�ാ;  എ�ി�  എവിെടെയ�ാെമ�്

വ��മാ�േമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല േകാളനികളി� �ടിെവളള പ�തി

4676. �ീ.വി. േജായി : 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��സ് ഫ�് �േഖന വ��ല മ�ല�ിെല പളളി��, നാവായി�ളം,  മട��, ഇടവ,

െച��തി, ഇലകമ�, െവ�� എ�ീ �ാമപ�ായ�കളി�ം വ��ല �നിസി�ാലി�ിയി�ം ഉ�െ���

ഏെത�ാം പ�ികജാതി േകാളനികളി�  �ടിെവളള പ�തി�ായി ഭരണാ�മതി ന�ിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ല�ളി�ം അ�വദി�ി�ളള �കെയ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� േകാ��സ് ഫ�് �േഖന�� ���ികൾ
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4677. �ീ.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) േകാ��സ് ഫ�് വഴി കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഏെതാെ� �വ��ന���ാണ് �ക

അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  എ� കിേലാമീ��  േറാഡ് ���ിയാണ് അ�വദി�ി��െത�ം ഇത്

ഏെതാെ� മ�ല�ളിലാണ് അ�വദി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിൽ ധനസഹായം ലഭി� പ�ികജാതി ��ംബ��

4678. �ീ.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) സ��മായി �ല�ം വീ�ം ഇ�ാ� പ�ികജാതി ��ംബ���് �ല�ം വീ�ം ന��� പ�തി�െട

കാലിക�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-17  വ�ഷ�ി�  എ� പ�ികജാതി ��ംബ���് വീ�ം �ല�ം വാ��തിനായി

ധനസഹായം ന�കി; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� പ�ികജാതി ��ംബ���് ധനസഹായം ന�കി;

1-7-2016 �ത� 31-3-2017 വെര�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ികവ�� ��ംബ�ൾ�് വീ�ം �മി�ം

4679. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : 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:

വീ�ം �മി�ം ഇ�ാ� പ�ികവ�� ��ംബ�ളി� എ� േപ��് ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�

േശഷം വീ�ം �ല�ം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

തി�വ�വ�� വിേ�ജിെല പ�ികജാതി�ാ�െട നിേവദനം

4680. �ീ.െ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) 23-2-2017െല  420/VIP/M(SC/ST,  BC,  Law&C)2017  ന�ർ ക�് �കാരം

തി�വ�വ��  വിേ�ജിെല ഉമയാ��  �റിയൻ െകാ�ി�ഴി മാേവലി�റ േറാഡിന് സമീപം
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താമസി�� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ�െട നിേവദനം അന�ര നടപടി�ായി പ�ികജാതി ആല�ഴ

ജി�ാ ആഫീസി� ന�കിയി�െ��ി�ം നാളി�വെരയായി നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �േദശ��വ�െട നിേവദന�ി�� ആവശ�ം എ�് നട�ാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഐ.�ി.ഡി.പി. ഏക അധ�ാപക��� ശ�ളം വ��ി�ി�ാൻ നടപടി

4681. �ീ.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) ഐ.�ി.ഡി.പി.�െട കീഴി� �വ��ി�� ഏക അധ�ാപക��� ശ�ളം വളെര�റവാണ് എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ശ�ളം വ��ി�ി���മായി ബ�െ��് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  എസ്.സി.എസ്.ടി.  െ�ാേമാ���് ലഭി�� ശ�ളെമ�ി�ം ഇവ��് അ�വദി�ാൻ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

എസ്.സി.പി, ടി.എസ്.പി. ഇന�ളിൽ െചലവഴി� �ക�െട കണ�്

4682. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17�  എസ്.സി.പി,  ടി.എസ്.പി.  എ�ീ ഇന�ളിലായി എ� �ക വകയി��ിെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) വകയി��ിയ �കയി� എ� െചലവഴി� എ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി �ക ��വ� െചലവഴി�ാനായി�ിെ��ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ?

ൈലഫ്,സാ��നം പ�തികൾ

4683. �ീ.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) സ��ാ� �ഖ�ാപി� ൈലഫ് പ�തിയി� പ�ികജാതി /പ�ികവ���ാ��് �േത�ക പരിഗണനകേളാ

നി�േ�ശ�േളാ ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;
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(ബി) 'സാ��നം ' പ�തിയി� എസ്.സി /എസ്.ടി വിഭാഗ�ാ��് അേപ� ന�കാ� തട���േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

(സി) '

വ�� മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം നൽകിയ സഹായം

4684. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ� വിഭാഗ���ം പ�ികേഗാ� വിഭാഗ���ം

ചികി��ായി എെ��ാം സഹായ പ�തികളാണ് നിലവി�ളളത്;

(ബി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ഇവ�െട ചികി��ായി എ� �ക ഓേരാ വ�ഷ�ം

വകയി��ി;എ� �ക െചലവാ�ി;എ� േപ��് സഹായം ന�ാ�  കഴി�;വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കഴി� സ��ാ�  അധികാരെമാഴി�േ�ാ�  വ�� മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം

തീ�മാനെമ�� എ� അേപ�കളി� സഹായം ന�കാ��ായി�� എ�ം നിധിയി� എ� �ക

ബാ�ി��ായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം സഹായം അഭ���ി�് എ� അേപ�ക� ലഭി�;  എ� േപ��്

സഹായം ന�കി;എ� േപ��് ന��വാ��്;  ഇത് എേ�ാ�  ന��വാ�  കഴി�ം എ�ം

വ��മാ�േമാ?

േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��കളിൽ �നിെസഫിെ� മാനദ�ം അ�സരി�ളള സൗകര��ൾ

4685. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, ഐ.സി.ബാല���

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ികജാതി വികസന വ��ി� കീഴി�ളള േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  ��കെള

മികവിെ� േക��ളാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) �നിെസഫിെ� മാനദ�ം അ�സരി�ളള അടി�ാന സൗകര��ൾ ഇവിട�ളി�

ഒ��ിയി�േ�ാെയ� വിവരി�േമാ;

(സി) ��കേളാട് അ�ബ�ി�ളള േഹാ��ക�  നവീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
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ൈകെ�ാ�ി�ളളെത� വ��മാ�േമാ?

േഷാളയാ� ഗിരിജ� െസാൈസ�ി�ം മല��ാറ �റിസം വികസന�ം

4686. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല േഷാളയാ�  ഗിരിജ�  െസാൈസ�ി�െട ൈബേലാ േഭദഗതി�്

അംഗീകാരം ലഭി�ാ�തിനാ�  അ�ിനിേ��ീവ് ഭരണ�ി�  കീഴി�� െസാൈസ�ിയിെല

ജീവന�ാ��് ശ�ളം നൽകാ�ം �ഷിയട��� സംഘ�ിെ� ൈദനംദിന �വ��ന��

നട�ാ�ം കഴിയാ� �ിതിയാ��െത� സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈബേലാ േഭദഗതി�് അംഗീകാരം ലഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മല��ാറ �റിസം േമഖലയി� 200 ഏ�റിലധികം �ലം സ��മാ�� ഈ െസാൈസ�ി�െട

�വ��നം കാര��മമാ��തി�ം ��ത �ല�് �റി�ക��് താമസ�ി�ം വി�മ

സൗകര��േളാ� �ടിയ േകാേ��കളട��� സംവിധാന��ം ഏ�െ���ി ആദിവാസി േമഖലയിെല

ജന���് െതാഴിലവസര��  ��ി��തിന് ആവശ�മായ പാേ��ക�  നട�ാ��തിനായി

സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാതമംഗലം താ��ിെല പ�ികജാതി �ണേഭാ�ാ���് ഭവനനി��ാണ സഹായം

4687. �ീ.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) 2015-16-� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെ� ഭവനനി��ാണ�ിന് അധികസഹായമായി �ഖ�ാപി�ി��

1 ല�ം �പ േകാതമംഗലം താ��ിെല 400 ഓളം �ണേഭാ�ാ���് ഇ�വേര�ം ലഭ�മായി�ി�

എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വീ�കള ുെട നി��ാണ �വ��നം ���ീകരി��തിനായി ഈ �ക ലഭ�മാ��തി�േവ� നടപടി

സർ�ാർ സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി ഭവന സഹായ�ിന് പ�ായ�് തല�ി� �ണേഭാ� ലി�്

4688. �ീ.�ി.വി.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:
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(എ) പ�ികജാതി ��ംബ���് ഭവന നി��ാണ�ിന് എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് ന�കി വ��ത്;

ഇതി�� മാനദ��� എെ�ാ�യാണ്;

(ബി) ഏ��ം പാവെ��വ��് ��ഗണന ന���തിന് പ�ായ�് തല�ി�  �ണേഭാ� ലി�്

നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ികജാതി /പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��ാ�� ഐ.ടി അധി�ിത പരിശീലനേക���

4689. �ീ.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) പ�ികജാതി  /പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��് ഐ.ടി അധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസം

ന���തിനായി സ��ാരിെ� കീഴി�  ഏെത�ി�ം പരിശീലനേക��േളാ �ാപന�േളാ

�വ��ി��േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാമാണ് ഇ�രം േക��� �വ��ി��ത്;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ികളിൽ ക���� അധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം

ക���� പരി�ാന��വ�െട എ�ം വ��ി�ി��തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം

െച�ി��ത്;

(സി) സം�ാനെ� പ�ികജതി/പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��്

വിവരസാേ�തികവിദ�ാരംഗ�് െമ�െ�� െതാഴി�  അവസരം ലഭി�� തര�ി�  ആവശ�മായ

പരിശീലന സൗകര���ം പരിശീലന േക���ം ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തി

4690. �ീ.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) സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തിയി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ��തായി ഏെതാെ� �ാമ�െളയാണ്

ഉ�െ���ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  വ��് അധി�ത�െട േനരി�� നിരീ�ണ�ി�  നട�ാെത സ��ാ�

ഏജ�സിക� വഴി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി േ�മ�ി�� േക�ാവി�ത പ�തിക�ം പാല�ാട് െമഡി�� േകാേളജിെല സംവരണ സീ�ക�ം

4691. �ീ.എസ്.ശർ�

,, ആ�. രാേജഷ്
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,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, 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�ാനെ� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ�െട േ�മ�ി�ം വികസന�ി�മാ�ളള േക�ാവി�ത

പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ാ�െട ഉ�മന�ിനായി പ�ികജാതി ഉപപ�തിയി�  (എസ്.സി.എസ്.പി.)

ഉ�െ���ി നട�ിലാ�ി വ�� �വ��ന�� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ�� ദാരി�� േരഖ�് താെഴ�ളള നി��ന�െട ചികി��ായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) പ�ികജാതി വികസന വ��ിന് കീഴി�  പാല�ാട് ജി�യി�  ആരംഭി� െമഡി��  േകാേളജി�

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��് എം.ബി.ബി.എസ്.  േകാ�ിന് എ� സീ�ക�

സംവരണം െച�ി��്;  പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി���വ��ായി ഇൗ െമഡി��  േകാേളജി�  എ�

ശതമാനം സംവരണം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ��, ആദിവാസി വിദ�ാ��ിക��� പരീ�ാ പരിശീലന പ�തി

4692. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ികജാതി-പ�ികവ�� ആദിവാസിവിഭാഗ�ളിേല�ം മ�്

പിേ�ാ�വിഭാഗ�ളിേല�ം വിദ�ാ��ിക��് സിവി� സ��ീസ്, ബാ�ിംഗ്, സ��ാ� സ��ീസ്,

േക�സ��ീ�ക� , നിയമപഠനേമഖല, ഉേദ�ാഗ�േമഖല ഉ�െ�െട�� പഠന േമഖലകളി� ഉ�

പരീ�ക��് പരിശീലനം ന��� എെ��ാം പ�തികളാണ് നിലവി��ത്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി കഴി� സ��ാ�  ഓേരാ വ�ഷ�ം എെ��ാം �വ��ന��  നട�ി;  എ� �ക

െചലവഴി�;  ഇ�െകാ��ായ ഫലം കഴി� സ��ാ�  വിലയി��ിേയാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കഴി� സ��ാ�  കാലയളവിൽ ��ത പ�തി നട�ി�ി��ായ വീ�ക�  പരിേശാധി�േവാ;

എ�ി� എെ��ാമാണ് ;

(ഡി) ��ത വിഭാഗം വിദ�ാ��ിക��് ആവശ�മായ പരിശീലന�ം അതി�െട അവ��് േ��െമ�ം

ലഭി�ാ� ഈ സ��ാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവർ� സർ�ാർ ജീവന�ാർ�് �ലമാ��ിന് �ൻഗണന
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4693. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : 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/പ�ിക വർ� സർ�ാർ ജീവന�ാർ�് �ലമാ��ിന് �ൻഗണനാ മാനദ�ം /പരിര�

നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

േകാ��� മ�ല�ിൽ വികസന�ിനായി െതരെ��� േകാളനിക�

4694. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : 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��� നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം വികസന�ിനായി ര� േകാളനികെള പ�ികജാതി വ��്

െതരെ���േശഷം ��ത േകാളനിക�െട നിലവിെല അവ� സംബ�ി� വിവരം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം സ�െ� നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഏെത�ാം േകാളനികളി� പക�വീട് പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്;  പക�വീട് പ�തി�് എ� �ക

അ�വദി�ി��്;

(ഡി) പക�വീട് പ�തി �കാരം ന�കിയ വീ�ക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ികസ�ദായ േ�മവ��ി� നി��� ചികി�ാ ധനസഹായം

4695. �ീ.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 പ�ികസ�ദായ േ�മവ��ി�  നി�ം ചികി�ാ

ധനസഹായമായി എ� �ക അ�വദി�; വിശദാംശം ജി�ാടി�ാന�ി� ന�കാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം അസം�ിമ�ല�ി�  നി�ം ലഭി� അേപ�കളി�  നാളി�വെര അ�വദി� �ക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?പ�ികസ�ദായ േ�മവ��ി� നി�ം

പ�ികവ�� േ�മ പ�തിക�െട നട�ി�ിന് ഊ�����െട പ�ാളി�ം ഉറ�വ��ാ� നടപടി

4696. �ീ.പി.െക. ശശി

,, ബി.സത��

,, ആ�ണി േജാ�

,, സി. െക. ശശീ�� : 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) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െട േ�മ�ിനായി സ��ാ� �ഖ�ാപി�� പല പ�തിക�ം ഫല�ദമായി

വിനിേയാഗി�െ���ി� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��സ��ാരിെ� കാല�് പ�ികവ���ാ��ാ�� ഏെത�ി�ം പ�തികളി�  അഴിമതി�ം

�മേ��ം കെ��ിേയാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി� അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം ���ാരാെണ�് കെ���വ�െ�തിെര

ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത വിഭാഗ�ാ��ാ�� വിവിധ പ�തിക�െട കാര��മമായ നട�ി�ിന് ഊ�����െട

സജീവ പ�ാളി�ം ഉറ�വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല എസ്.സി. േകാളനിക�

4697. �ീ.�ി.വി.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) ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല എസ്.സി. േകാളനിക�െട വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാളനിക�െട അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിനായി എെ��ാം സഹായ�ളാണ് സർ�ാർ

ന�കി വ��ത്;

(സി) േകാ��സ് ഫ�ിൽ ഉ�െ���ി പ�ികജാതിേകാളനിക��് എെ��ാം സഹായ�ളാണ്

ന�കിവ��ത്;

(ഡി) ക��ാേ�രി മ�ല�ി� േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് എെ��ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി��്;

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ ?

േ�ാള�ഷി�് �ക യഥാസമയം വിതരണം െച�ാ� നടപടി

4698. �ീ.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) സ��യ�ാപന�ളിൽ ഉ�െ�െട പഠി�� പി�ാ� പ�ികവിഭാഗ വിദ�ാ��ിക��് ലഭിേ��

േ�ാള�ഷി�് �ക അതാ� വ�ഷം തെ� ലഭ�മാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) ഇവ കി�ാ�കാര�ം വിദ�ാർ�ികൾ അധി�തെര അറിയി�ി�ം �ക യഥാസമയം വിതരണം െച�ാ�
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കഴിയാ�െത�െകാ�ാണ� വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി�ാ�െട ചികി�ാ സഹായ���ളള അേപ�കളിൽ തീ�മാനം

4699. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : 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�ികജാതിയി�െ��വ�െട ചികി�ാ സഹായ���ളള നിരവധി അേപ�ക� തീ�മാനമാകാെത

വ��് ഡയറ�േറ�ി� നിലവി�ളള കാര�ം സർ�ാർ പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട േ�മ�ിനായി എെ��ി�ം ചികി�ാ സഹായ പ�തിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ചികി�ാ സഹായ�ിനായി  2016 ജ�വരി �ത� നാളി�വെര എ� അേപ�ക� ലഭി�;  ജി�

തിരി�ളള കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ചികി�ാസഹായ�ിനായി ലഭി� അേപ�കളി� എ� േപ��് സഹായം അ�വദി�;

(ഇ) ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നിക�മായി േച��് പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ���വ�െട

ചികി��ായി �േത�ക പ�തി ത�ാറാ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ചികി�ാധനസഹായ�ി� വ�മാനപരിധി ഉയർ�ാൻ നടപടി

4700. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വ��ി� നി�ം ചികി�ാധനസഹായം അ�വദി��തി�ളള വാ�ഷിക വ�മാനപരിധി

എ�യാണ്;

(ബി) വാ�ഷിക വ�മാനപരിധി കാേലാചിതമായി ഉയ��ി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശ��േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഉ�വന�ളിെല പ�ിക േഗാ� വിഭാഗ�ാെര സഹായി�ാൻ നടപടി

4701. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിക-  േഗാ�വിഭാഗ�ിെല പണിയ�, അടിയ�, മല��ാരം,  അരനാട�, മല�ലയ�  �ട�ി

ഉ�വന�ളി�  താമസി��വ�  അ�ഭവി� വ�� �ധാന ����  എെ��ാെമ�ം അവെര
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സഹായി�ാനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ��െ�� േഗാ�വിഭാഗ�ാ�  െതാഴി�ം ഭ�ണ�മി�ാെത േപാഷകാഹാര�റ�ം േരാഗ��ം

കാരണം മരണെ���ത് സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇവരി�  പല��ം േറഷ�കാ�ഡിെ���ം ഉളളവ��് ബി.പി.എ�  കാ�ഡെ���ം യഥാസമയം

േറഷ�  ഉ�െ�െട�ളള ഭ��വ���ം മ��ം ലഭി�ാ� അവ��ം മാ�വാ�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ�െട േ�മ�വ��ന���ായി നിേയാഗി�െ��� ഉേദ�ാഗ��െട അനാ��ം

െക�കാര��ത�ം അഴിമതി�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

എ.�ി. എസ്.പി. �കാരം അ�വദി� വീ�കൾ

4702. �ീ.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) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� എ� ഭവനരഹിത��്

എ.�ി.എസ്.പി. ഭവനനി��ാണ പ�തി �കാരം വീ�ക� അ�വദി�ി��്;

(ബി) ഈ വീ�ക�െട നി��ാണ �േരാഗതി വിലയി���തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

(സി) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� ഭവനരഹിത��� ഭവനനി��ാണ സഹായപ�തി �കാരം

അ�വദി�� �ക�െട ഗ ���  യഥാസമയം വിതരണം െച��െ��ം ഈ പ�തിക�

കാര��മമായി നി��ഹി��െ��ം ഉറ�വ���തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സി.പി. രജിത�് ആ�ിത നിയമനം

4703. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ിെല രജിത സി.പി.  കാ���  (H),  ചാമാടിെപായാ�, മാന�വാടി

എ�യാ�െട പ�ികവ�� വികസന വ��ിെല ആ�ിത നിയമനം സംബ�ി�് സ��ാ� തീ�മാനം

ൈകെകാ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ആ�ിത നിയമനം ലഭി��തി�� നടപടി�മ�� േവഗ�ിലാ�േമാ?

ജാതി -വ�മാന സ��ിഫി��ക��് ലളിതമായ നടപടി�മം
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4704. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െ�� വിവിധ വിഭാഗ��  വിദ�ാഭ�ാസ പരമായി പിേ�ാ�വ�യി�

നി���തിനാ�  ജാതി സ��ിഫി��്,  വ�മാന സ��ിഫി��് എ�ിവ ലഭി��തിന്

അ�യേക���  വഴി�ം മ�ം രജി��  െച��തിന് വലിയ �യാസം േനരി���് എ��

കണ�ിെല��് സ��ിഫി��ക�  സൗകര��ദമായി ലഭി��തിന് വ��് �േഖന എെ��ാം

സൗകര��� ലഭ�മാ�ാ� കഴി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആദിവാസി വിഭാഗ���് ജാതി, വ�മാന സ��ിഫി��ക� സമയബ�ിതമായി ലളിതമായ നടപടി

�മ�ി�െട ലഭി�� എ�് ഉറ�വ��വാ� റവന� വ��മായി ബ�െ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വാ� �ടി�ിക നിവാരണ പ�തി

4705. �ീ.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�ി�െ��വ��ായി വാ� �ടി�ിക നിവാരണ പ�തി

ആവീ�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ പ�തി�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി നട�് സാ��ിക വ�ഷം വകയി��ിയ �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;െല

(ഡി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ��വരി�  ജ�ി നടപടി േനരി��വ�െട വാ� എ�തി���തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

ആദിവാസി ഊ�കളിെല ��ിക��് ജനനസ��ിഫി��്

4706. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : 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:

ആദിവാസി ഊ�കളിെല ��ിക��് ജനനസ��ിഫി��് ലഭ�മാ��ിെ�� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� കാര��ളാണ് െച�ി��െത�്

െവളിെ���േമാ ?
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േചല�ര മ�ല�ിെല പ�ികവ�� േകാളനിക�

4707. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� പ�ികവ�� േകാളനിക�  ഉ�്;  അവ�െട േപ�വിവരം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവയി�  ഓേരാ�ി�ം എ� ��ംബ��  വീത��്;  ഓേരാ ��ംബ�ി�ം ഉ�െ��വ�െട

േപ�വിവരം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� സ��മായി വീടി�ാ� എ� ��ംബ���് ;

(ഡി) വീടി�ാ� ��ംബ���് വീട് വ�ന���തിന് പ�ികവ��വികസന വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല േകാളനികളിെല പര�രാഗത ഉ�����

4708. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : 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:

ചാല�ടി മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ിക വ�� േകാളനികളിെല ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െ��

ജന��െട പര�രാഗത ഈ� ഉ�����, ക�ാടി�ായ �ളെകാ�� വിവിധ

വാേദ�ാപകരണ��, �റം,  �ട�ിയവ�െട നി��ാണ�ി�ം,  വിപണന�ി�ം ആവശ�മായ

സൗകര��� ഏ�െ����തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േകാ��സ് ഫ�് ���ിക�

4709. �ീ.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) 2015-16, 2016-17 വ�ഷ�ളി� േകാതമംഗലം മ�ല�ി� പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസന

വ��ി� നി�� േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് നി�വഹി��തിന് അ�മതി ലഭി� ���ിക�

എെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം എ� �ക വീതമാണ് അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� എ� ���ിക� ���ികരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) ���ീകരി�ാ� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികവ�� ��ംബ��െട ഭവന നി��ാണ സഹായ പ�തിക�

4710. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : 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��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം പ�ികവ�� ��ംബ��െട ഭവന നി��ാണ�ിന്

ധനസഹായം അ�വദി�ത് സംബ�ി�് വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ിെ� വാസേയാഗ�മ�ാ� വീ�ക� ന�ാ��തി�ളള ധനസഹായം സംബ�ി�

വിശദാംശ�� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

��രി�� മ�ല�ിെല ഐ.ടി. ഐ/ ഐ.ടി.സി.കെള മികവിെ� േക�മാ�ാ� നടപടി

4711. �ീ.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) ��രി��  മ�ല�ിെല നിേലശ�ര�ം െച�വ��ം �വ��ി�� ഐ.ടി.  ഐ/  ഐ.ടി.സി.

കളി� �തിയ േകാ�ക� അ�വദി�ം പ�ാ�ല സൗകര��� വ��ി�ി�ം മികവിെ� േക�മാ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പ�ിക വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട ഉപരിപഠന�ിനായി �ാപി� ��ത �ാപന��െട

ബാലാരി�തക� പരിഹരി�ാ� സമയബ�ിതമായി പ�തിക� ആവി�രി� നട�ിലാ�േമാ ?

കി��ാ�സിെ� �വർ�ന�ം ആദികലാ�ാമം പരിപാടി�ം

4712. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, �രളി െപ�െന�ി

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െട ഉ�മന�ിനായി കി��ാ�സ് എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിവ��ത്;

(ബി) ��ത വിഭാഗ���ായി കി��ാ�സ് നട�� പരിശീലന,  ശാ�ീകരണ,  വിദ�ാഭ�ാസ

പരിപാടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി  /പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ���ത് സംബ�ി�് സംശയ�ളള േക�കളി�

അേന�ഷണം നട�ി റിേ�ാ��് ന���തിന് എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ്

അ�വ��ി�വ��ത്;

(ഡി) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട പാര�ര� ���ം സംഗീത�ം പരിേപാഷി�ി��തിനായി

കി��ാ�സിെ� ആഭി�ഖ��ി� ആദികലാ�ാമം പരിപാടി സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ ;

(ഇ) ഈ വിഭാഗ�ാ��ായി കി��ാ�സ് ആവി�രി� നട�ാ�ിവ�� പ�തിക� ��ത� കാര��മ�ം

ഫല�ദ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ജാതി ത�ി�് േക�ക� വ��ി� വ��ത് തട��തിന് നടപടി

4713. �ീ.അ�� �കാശ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� വ�ജാതി ത�ി�് േക�ക� വ��ി� വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ജാതി ത�ി�് തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) വ�ാജ ജാതി സ��ിഫി��് ന��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാ�േ�ാ; എ�ി� ഈ

സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ?

പി�ാ� സ�ദായ വികസന േകാ��േറഷെ� േസവന�ൾ

4714. �ീ.���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�ാന പി�ാ� സ�ദായ വികസന േകാ��േറഷ�  െതാഴി�  സംരംഭക��ായി െച�വ��

േസവന��െട വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?
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പിേ�ാ� സ�ദായ വികസന േകാ��േറഷ� വാ� അ�വദി��തി�� മാനദ��ൾ

4715. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിേ�ാ� സ�ദായ വികസന േകാ��േറഷനിൽ നി�ം  2016-17  വ�ഷം ഏെത�ാം ഇനം

വാ�ക�� എ�േപ� അേപ�ി�; എ�േപ��് ന�ി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകാ��േറഷ� എ�ശതമാനം പലിശ നിര�ിലാണ് വാ� ന���ത് എ�ം വാ��കൾ� സ�ിഡി

അ�വദി�ി�േ�ാ എ�ം ഇനം തിരി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകാ��േറഷ� വിദ�ാഭ�ാസ വാ� , ചികി�ാ ധനസഹായം എ�ിവ അ�വദി��േ�ാെയ�ം എ�

മാനദ��ൾ �കാരമാണ് ഇവ അ�വദി��െത�ം 2016-17 -� ഈയിന�ളി� എ� �ക

െചലവാ�ി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2016-17വ�ഷം �വ��ന���ായി േകാ��േറഷ� ലഭ�മായ �ക േക�സഹായം ഉ�െ�െട

എ�െയ�ം എ� �ക ഏെത�ാം �വ��ന���ായി വിനിേയാഗി� എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വിശ�ക�� സ�ദായ�ിെ� സാ��ിക സാ�ഹ� �ിതിെയ�റി�് പഠി�ാ� ക�ീഷ�

4716. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അനി� അ�ര : 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�ക�� സ�ദായ�ിെ� സാ��ിക സാ�ഹ� �ിതിെയ�റി�് പഠി�് റിേ�ാ��്

ന���തിനായി ��  സ��ാ�  എെത�ി�ം ക�ീഷെന നിയമി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത ക�ീഷ�  ഇതിനകം റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;എ�ി�  ��ത റിേ�ാ��ിേമ�

ഏെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��് സഭ�െട േമശ�റ�് വ�ാേമാ?

ടി .പി. െസ��മാ� ��ീം േകാടതിയി� ന�കിയ അ�ീ�
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4717. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.പി.സജീ��

,, ഐ.സി.ബാല���

,, 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:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി �ാന�് നി�ം നീ�ം െച�ത് സംബ�ി�് ടി.പി. െസ��മാ�

��ീം േകാടതിയി�  ന�കിയ അ�ീലി�  സം�ാന സ��ാറി�േവ�ി േകസ് വാദി�ത്

ആെര�ാമാണ്; അ�ീ�, വ��താ ഹ�ജി, �നപരിേശാധനാ ഹ�ജി എ�ിവ പരിഗണി� േവളയി�

സ��ാ�  അഭിഭാഷക�  �ടാെത ആെര�ാമാണ് ��ീം േകാടതിയി�  ഹാജരായത്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ��് ഓേരാ����ം വ�ീ�  ഫീസിന�ി�ം മ�മായി ന�കിയ �ക�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ�  2006  ന് േശഷം ഇ��ം ഫീസ് ന�കി �റെമ നി�് ഏെത�ി�ം

അഭിഭാഷകെ� േസവനം ��ീംേകാടതിയി� ഉപേയാഗി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

വിവിധ ഡയറേ��കളി� നിയമ വ��ി� നി�് െഡപ�േ�ഷനി�േജാലി െച�� ഉേദ�ാഗ��

4718. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : 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) എ�ാ വ��് ഡയറേ��കളി�ം നിയമസംബ��ം േക�ക�മായി ബ�െ���മായ ഫയ�ക�

ൈകകാര�ം െച��തിനായി നിയമ വ��ി�  നി�ം െഡപ�േ�ഷനി�  ഉേദ�ാഗ��  േജാലി

െച��േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ചില വ��ി�  േക�ക�െട എ�ം ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  േക�ക�മായി ബ�െ��

ഫയ�കളി� േലാ ഓഫീസ� റിമാ��് എ�താ�േ�ാ; േലാ ഓഫീസ�െട �വ��ന�� സംബ�ി�്

നിയമ വ��് െസ��റി വിലയി��� നട�ാ�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) നിയമ വ��ിെ� �തിനിധി ഇ�ാ� വ��കളി�  ഇ�രം ഫയ�ക�  ൈകകാര�ം െച��തിന്

എെ��ാം സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി��് അറി�േ�ാ ;

(ഡി) അതാത് വ��ി�� നിയമബി�ദം േനടിയ ഉേദ�ാഗ�െര �േമാ�് െച�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

േലാ ബി�ദം േനടിയ ഉേദ�ാഗ�െര ഇ�കാര�ളള ഫയ�ക�  ൈകകാര�ം െച�വാ�

�മതലെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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ലീഗ� അസി��മാ�െട ഒഴി�ക�

4719. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : 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) നിയമ വ��ി� എ� ലീഗ� അസി��മാ�െട ഒഴി�ക�െ��് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ിെല നിയമ വ��ില�ാെത ഏെത�ാം വ��കളി�  ലീഗ�  അസി��മാ�െട

ഒഴി�ക��്;

(സി) ��ത ത�ിക�് റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��്; ഒഴി��

ത�ികകളിേല�് നിയമനം നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ ?

വ�വഹാരഭാഷ മലയാള�ിലായിരി�ണെമ� നിർേ�ശം

4720. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : 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) 'ഭരണഭാഷ മലയാളം'  എ� തീ�മാന �കാരം വിവിധ േകാടതികളിെല വിധി ഉ�െ�െട��

വ�വഹാരഭാഷ മലയാള�ിലായിരി�ണം എ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈഹേ�ാടതിെയ 'ഭരണഭാഷ മലയാളം' എ�തിെ� പരിധിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ൈഹേ�ാടതി വിധിപക��ക� മലയാള ഭാഷയി� ലഭ�മാ�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള ലീഗ� സ��ീസസ് അേതാറി�ി

4721. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജന���് സൗജന�മായി നിയമസഹായം ന���തിനായി �പീകരി� േകരള ലീഗ�

സ��ീസസ് അേതാറി�ി (െക�സ)�െട �വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� എെ��ാം നിയമസഹായ�ളാണ് െക�സയി� നി�ം ലഭ�മാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;
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(സി) സ�ഹ�ിെല പാ�ശ�വ��രി�െ��വ��് നിയമ സഹായം ന���തി�േവ�ി േദശീയ നിയമ

േസവന അേതാറി�ി  (NALSA) ആവി�രി�ി�� ഏെത�ാം പ�തികളാണ് െക�സ ഏെ���്

നട��ത്;

(ഡി) െക�സയി� നി�് നിയമസഹായം ലഭി��തി�� നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) േകരള ലീഗ�  സ��ീസസ് അേതാറി�ിെയ ��ത�  ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാമീണ േകാടതിക�

4722. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� �ാമീണ േകാടതികളാണ് �വ��ി� വ��ത്;  ��ത േകാടതിക�

�ാപി�ാനിടയായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മജിേ��് േകാടതിയി� പതിനായിര�ണ�ിന് േക�ക� െക�ി�ിട�േ�ാ�ം �ാമീണ േകാടതികളി�

േക�ക� �റ�� �ിതിവിേശഷ�ിന് കാരണെമ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��വ�സമയ ന�ായാധിപ�മാെര നിയമി���ം ൈകകാര�ം െച�� േക�ക�െട �ല��യ����ം

��ത േകാടതിക�െട �വ��നം െമ�െ����തി�ം �ന ിസിഫ് മജിേ��് േകാടതികളിെല

േക�ക�െട ബാ�ല�ം �റ��തി�ം സഹായി�െമ�് ക���േ�ാ;  �ാമീണ േകാടതിക�െട

ല��ം നിറേവ��തിന് മെ�െ��ി�ം മാ�ം നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

���ാ�ബേ�രിയി�ം മാന�വാടിയി�ം സായാ� േകാടതിക�

4723. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : 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) ���ാ�ബേ�രി,  മാന�വാടി എ�ിവിട�ളി�  സായാ� േകാടതിക�  �ാപി�വാ��

നി�േ�ശം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാടതിക� �ാപി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള ഭാഷാ ഇ��ി���ിെല നിയമനം

4724. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : 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) േകരള ഭാഷാ ഇ��ി���ി�  േകാ��ാ�് അടി�ാന�ി�ം,  താ�ാലികാടി�ാന�ി�ം ഇൗ

സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� േപെര നിയമി�;  അവ�െട േപ�ം ത�ിക�ം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ�കാരമാണ് ഇവ�െട നിയമനം;  എംേ�ാ�െമ�് എ�്െച��ി� നിലവി�ളള ലി�ി� നി�ം

ആേണാ ഇവ�െട നിയമനം; അെ��ി� അതി�ളള കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� നിലവി� വ� േശഷം േകരള ഭാഷാ ഇ��ി���ി� േകാ��ാ�് അടി�ാന�ി�ം,

താ�ാലികാടി�ാന�ി�ം േജാലി േനാ�ി വ�ി�� എ� േപെര പിരി�വി�;

(ഡി) േകരള ഭാഷാ ഇ��ി���ിെ� ചരി��ി� ഏ��ം ��ത� ��ക�� �സി�ീകരി�ക�ം, വി�ന

നട�ക�ം െച�ത് 2011-16 കാലഘ��ിലാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െ�ാഫ.േജാസഫ് ��േ�രി�െട േപരി� സാം�ാരിക േക���

4725. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െ�ാഫ.േജാസഫ് ��േ�രി�െട േപരി�  സാം�ാരിക വ��ി� കീഴി�  സാം�ാരിക േക���

നിലവി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) അേ�ഹ�ിെ� ജ��ലമായ ക��ാംകടവി� ഒ� സാം�ാരിക േക�ം �ാപി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കലാകാര െപ�ഷ� �ടി�ിക ന���തിന് നടപടി

4726. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : 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) കലാകാര െപ�ഷ�  �ക നിലവി�  എ� �പയാണ്;  ഈ സ��ാ�  വ�േശഷം െപ�ഷനി�

വ��നവ് വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� എ� മാസെ� െപ�ഷ� �ടി�ിക��്;

(സി) െപ�ഷ� �ടി�ിക ���മാ�ം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അനശ�ര സംഗീത�� രവീ�ന് �ാരകം

22 of 68



4727. �ീ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) അനശ�ര സംഗീത��  രവീ�ന് ജ�മനാടായ �ള��ഴയി�  ഉചിതമായ �ാരകം

നി��ി��തി�� നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) സാം�ാരിക വ��ിെ� �മതലയി�ം േമ�േനാ��ി�മാേണാ ��ത �ാരകം നി��ി��ത്;

(സി) �ാരക നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

തലേ�രി മ�ല�ി� സാം�ാരികവ��് നട�ിയ �വ��ന��

4728. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി� സാം�ാരികവ��ിന്

കീഴി�� �ാപന�� എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് നട�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��കളിെല ഫിലിം ��ക�

4729. �ീ.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) �� വിദ�ാ��ികളി� ചല�ി��� ആസ�ദി��തി�ം നി��ി��തി�ം �േചാദനം ന���തി�

േവ�ി ��കളിെല ��ിക�െട ഫിലിം ��ക��് േലാേകാ�ര സിനിമക�ം �സ�ചി���ം

ഉ�െ�െട��വ�െട സി.ഡി.ക�  ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ചല�ി� നി��ാണം,  തിര�ഥാ രചന,  ഗാനരചന �ട�ിയവ�ം ചല�ി� നി��ാണ�ിെ�

സാേ�തിക വശ��ം ��ിക��് മന�ിലാ��തിന് സഹായകമായ പ�തിക� ത�ാറാ�േമാ;

എ�ി� വിശദീകരി�േമാ?

ചാല�ടിയി� തീയ�� സ��യം നി��ി��തിനായി നടപടിക�

4730. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള ഫിലിം ഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷെ� തീയ��  സ��യ നി��ാണ�ിനായി ചാല�ടി

നഗരസഭ സമ��ി�ി�� അേപ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ചാല�ടിയി�  േകാ��േറഷെ� തിേയ��  സ��യം നി��ി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െകാേ�ാ�ിയി� ടി എ റസാഖിെ� േപരി� ഓഡിേയാ വിഷ�� തിേയ��

4731. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സാം�ാരിക വ��് ഏെത�ി�ം �ാപന��

ആരംഭി�കേയാ ഏെ���കേയാ െച�ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സാം�ാരിക വ��ിന് കീഴി�  െകാേ�ാ�ിയി�  ടി.  എ.  റസാഖിെ� േപരി�  ഓഡിേയാ വിഷ��

തിയ�േറാ മ�് ഏെത�ി�ം �ാപന�േളാ �ട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

എം.എ�.എ. മാർ�് പി.ഡ�ള�.ഡി റ�് ഹൗസിെല േകാ�ഫറൻസ് ഹാ� സൗജന�മായി ലഭി�ാൻ നടപടി

4732. �ീ.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) സർ�ാർ വ��കളിെല ഉേദ�ാഗ��െട അവേലാകനേയാഗം േച��തിന് പി.ഡ�ള�.ഡി.റ�്

ഹൗ�കളിെല േകാ�ഫറ�സ് ഹാ�ക��് എം.എ�.എ. വാടക ന�േക��േ�ാ എ�റിയാേമാ ;

(ബി) എം.എ�.എ. മാർ വാടക ന�കണെമ� നിലപാടാണ് െപാ�മരാമ� വ��് സ�ീകരി��െത�ിൽ

ഇ�രം േയാഗ���് േകാ�ഫറ�സ് ഹാ� സൗജന�മായി ഉപേയാഗി��തിന് അ�മതി�ായി

നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഈ കാര��ി�ളള നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വാടക ന�കണെമ� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നിലപാട് അംഗീകരി�െ��കയാെണ�ി� ഇ�രം

കാര����ളള വാടക�ക എം.എ�.എ മാ��് മട�ി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അേ�ഷ� േപാ�ളള മര���പകരം മ�് മര�� ന�വള���തിന് പ�തി
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4733. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനവ�കരണ�ിെ� ഭാഗമായി ന�പിടി�ി�ി�ളള അേ�ഷ� േപാ�ളള മര�െള

െവ�ിമാ�ി േവെറ മര��  ന�വള���തിന് സ��ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ;

(ബി) സ�കാര� വ��ിക�െട �ല�ളി�ം ഇ�ര�ി�ളള മര��  െവ�ിമാ�ി േവെറ ഇനം മര��

ന�വള���തിന് പ�തി ത�ാറാ�േമാ;വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

വനേമഖലകളി� കാ�തീ നിയ�ി��തിന് പ�തികൾ

4734. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  ഡിസംബ�  1� േശഷം േകരള�ിെല ഏെത�ാം വനേമഖലകളി�  കാ�തീ റിേ�ാ��

െച�െ��ി�െ��് വിശദികരി�േമാ;

(ബി) കാ�തീ �ിരമാ��ാ�� �േദശ��  ഏെത�ാെമ�് വനംവ��് �േത�കമായി

കണെ���ി�േ�ാ ;

(സി) കാ�തീ �ിരമായി �ത��െ��� �േദശ�ളി�  �ിരം ജലസംഭരണിക�  �ാപി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

വനം ദീ�ി പ�തി

4735. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനം ദീ�ി പ�തി നട�ിലാ�ിവ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശല���� എെ��ാമാണ്; വിവരി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം കഴി� സാ��ിക വ�ഷം ഏെത�ാം ഡിവിഷ�കളി� എ� ഫല����

വ�് പിടി�ി�വാ� കഴി� എ�ം ഇതിനായി എ� �പ െചലവാെയ�ം െവളിെ���േമാ?

വനം വ��ിന് േലാക ബാ�ി� നി�് വാ�
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4736. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��് േലാക ബാ�ി� നി�് വാ� എ��തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തിക� നട�ിലാ��തിനാണ് വാ� എ���ി�ളളത്

(സി) വനവി�തി വ��ി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള വനവികസന നിധി

4737. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വനവികസന നിധി ഏെത�ാം കാര����് േവ�ിയാണ് ഉപേയാഗി�

വ��ത്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) േതാ���െട വി�ീ���ം പ��് �ഡിെ� ഉ�പാദന�ം വ��ി�ി��തിനായി ഈ നിധി

ഫല�ദമായി വിനിേയാഗി��ിെ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വ�ാവസായിക ആവശ���  ഉ�ായി�ം പ��് �ഡിെ� ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് ഉത��

തര�ി� വന വികസന നിധി ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ്; ഈ ഫ�ിെ�

ശരിയായ ഉപേയാഗം ഉറ� വ���തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�േമാ ?

ഇേ�ാ �റിസ�ിന് േ�ാ�ാഹനം ന���തിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

4738. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് ഇേ�ാ �റിസം നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഏറനാട് മ�ല�ിെല ആഡ��പാറ േമഖലെയ ഇെ�ാ �റിസം പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇേ�ാ �റിസം സാധ�തക�

4739. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, എം. �േകഷ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
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�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പരി�ിതി വിേനാദസ�ാര�ിെ�  (ഇേ�ാ �റിസം)  സാധ�തക�

എെ��ാമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) വനസംര�ണ സമിതി േപാ�� വിവിധ ��ികളി�ം തേ�ശവാസികളി�ം ഇേ�ാ �റിസെ��റി�്

അവേബാധം വള��ി പരി�ിതി സംര�ണെ� സഹായി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സ��ശക�െട സ�ാധീനം പരി�ിതിെയ �തി�ലമായി ബാധി�ാ�  സാധ�ത�� �ല�ളി�

പരി�ിതി�് അ�േയാജ�മായ രീതിയി�  �റിസം പരിപാലി��തിന് വനം വ��് എെ��ാം

പരിപാടികളാണ് ആ��ണം െച�ി��ത്;

(ഡി) വിവിധ �റിസം പ�തിക� പരി�ിതി സംര�ണെ� �തി�ലമായി ബാധി��ി� എ�് ഉറ�

വ���തിന് അവേലാകന സംവിധാന�� ഏ�െ���േമാ?

സാ�ഹ� വനവ��രണ പ�തി

4740. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഇതിനകം നട�ാ�ിയ സാ�ഹ� വനവ��രണ പ�തികെള �റി�് അവേലാകനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ി�ിെന �റി�് േസാഷ�� ആഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സാ�ഹ� വനവ��രണ േമഖലയി� എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് ആവി�രി�ാ�േ�ശി��ത്;

വിശദാംശം ന��േമാ?

സാ�ഹ� വനവ��രണ വിഭാഗം

4741. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ആ�. രാമച��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� കാ�ക�െട സംര�ണ�ിനായി സാ�ഹ�വനവ��രണ വിഭാഗം സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സാ�ഹ� വനവ��രണ വിഭാഗം വിതരണം െച�� ��ൈ�ക�  ഏെത�ാമാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) അേ�ഷ�,  ��ാലി �ട�ിയ വിേദശ��ൈ�ക� ഇേ�ാ� ഈ വിഭാഗ�ി� നി�് വിതരണം

നട��േ�ാ;

(ഡി) സാ�ഹ� വനവ��രണ വിഭാഗം വിതരണം െച�� ��ൈ�ക�െട നിര�ക� വ��മാ�േമാ?

അമിതമായി ജലം വലിെ���� െചടിക�ം ����ം

4742. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മിയി�  നി�ം അമിതമായി ജലം വലിെ���� െചടിക�െട�ം ����െട�ം േപ�ം,  ഇന�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അമിതമായി ജലം വലിെ���� എ� കാരണ�ാ�  സ��ാ�  അധീനതയി�ളള �ല�ളി�

നി�ം ഏെത�ി�ം മര�� �റി�മാ�ാ� തീ�മാനം െെകെകാ�ി�േ�ാ;എ�ി� ഏെത�ാം മര��;

(സി) ഇ�ര�ി� എ� െഹ�� �േദശെ� മര�ളാണ് െവ�ിമാ�െ���ത്;

(ഡി) ഇ�വഴി സ��ാറിന് എ�് വ�മാനം ലഭ�മാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്?

വന�ളിൽ ക�ാമറ സഹായേ�ാെട�� നീരി�ണ സംവിധാനം

4743. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, െക. ബാ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ��  �ഷിയിട�ളിേല�ിറ�ി നാശം വ���� തടയാ�ം മ�ഷ��  വന�ളിേല�്

അനധി�തമായി �േവശി�് �ഗ�െള േവ�യാ��ത് തടയാ�ം ക�ാമറ സഹായേ�ാെട��

നീരീ�ണ സംവിധാനം വനാതി��ികളി� ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) വന��ഗ��െട എ��ി�� വ��നവ് �ലം �ടിെവ��ം ഭ�ണലഭ�ത�ം �റ��ത് പരിഹരി�്

വന��ഗ��  മ�ഷ�വാസ േമഖലകളിേല�് ഇറ��� തടയാ�  പ�തി ആവി�രി�ി�െ��ി�

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� ജനജാ�താ സമിതിക�െട �വ��നം അറിയി�േമാ?
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സംേയാജിത വനസംര�ണ പ�തി

4744. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, െക.വി.വിജയദാസ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സംേയാജിത വനസംര�ണ പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� പ�തി�െട ല���� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��തി വിഭവ��െട�ം ആവാസ വ�വ��െട�ം സംര�ണ�ിനായി എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(ഡി) �ളംകാ�ക�െട സംര�ണ�ി�ം പരിപാലന�ി�മാ�ളള നടപടിക� ഈ പ�തിയി� ��തായി

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഇ) അ����ം നാേശാ�ഖ�മായ സസ���െട�ം അവ വള�� �േദശ��െട�ം സംര�ണ�ി�ം

�ന��ാരണ�ി�മായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഈ പ�തി �കാരം നട�ി വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ിെല വനം വ��ിെ� �മി

4745. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�കളിലായി വനം വ��ിന് എ� വീതം �മി�െ��ം

അത് നിലവി�  എ�് ആവശ��ിനായാണ് ഉപേയാഗി��ത് എ�ം പ�ായ�് തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വനം വ��ിെ� ഉടമ�തയി�  തരിശാ�ം,  ഉപേയാഗമി�ാെത�ം കിട�� �മി ഏെത�ി�ം

തര�ി�  ഉപേയാഗി��തിന് വനം വ��ിെ� ഫ�് ലഭ�മാേണാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം

തര�ിലാെണ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ിെല �ാഫിക് േ�ാ�്

4746. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഇരവി�ളം നാഷണ� പാ��് സ��ശി�ാ� എ��വ�െട

തിര��ലം അ�ഭവെ��� �ാഫിക് േ�ാ�് സംബ�ി� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിേ�മ� വനം വ��ിന് എ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�കഴി�ം ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിന് പരിഹാരം കാ��തിനായി ൈവ�ഡ് ൈലഫ് വാ�ഡന് നി�േ�ശം ന��േമാ;

വ��മാ�േമാ ?

കാ�ക� സംര�ി��തിന് നടപടി

4747. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ിെല കാ�ക� സംര�ി��തിന് വനം വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�തീ നിയ�ി��തി�� സംവിധാന��

4748. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിവ�ഷം കാ�തീ �ലം ശരാശരി എ� ഏ��  വന�മി നശി�� എ�ത്

സംബ�ി�് എെ��ി�ം റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016-17 വ�ഷ�ി� കാ�തീ �ലം നശി� വനവി�തി എ�യാണ്; ന�ം കണ�ാ�ിയി�ളളതിെ�

വിവരം െവളിെ���േമാ?

േഷാളയാ� വനേമഖല�െട സംര�ണം

4749. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഷാളയാ�  വനേമഖല ൈസല�് വാലി നാഷണ� പാ��ിെ� ക�ത� േമഖലയാെണ� കാര�ം

സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) നീലഗിരി ൈജവ ക�ത�  േമഖല�െട ഭാഗമായ ഇവിെട �േത�ക സംര�ണം ഉറ�ാ�ണെമ�്

�െനേ�ാ�െട നി�േ�ശ�േ�ാ;

(സി) ഇൗ �േദശ�് നി�ം മര�� �റി��െത�് ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് ഉേ�ാ;

(ഡി) എ�ാ� സ��ാ�- സ�കാര� വന�മി ഇടകല�� ഇവിെട നി�ം കഴി� ഏതാ�ം ദിവസ�ളായി

അ�തിേലെറ േലാഡ് മര�� �റി� കട�ിയതായ റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ�ി,േത�്,മഹാഗണി �ട�ിയ ��ാ�ിേലെറ പഴ��ളള  ,േകാടിക� വിലമതി�� മര�ളാണ്

�റി� മാ�ിയെത� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
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(എഫ്) മരം �റിെയ �ട��് ഈ വനേമഖല ഒ� െമാ���ായി മാറിയ കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ജി) ഇ��ലം അ��ാടിയിെല ജല�ാമം ��മാ�ക�ം േമ�മ�് ഇളകി ഇവിെട മെ�ാലി�ി�ം ഉ��

െപാ�ലി�ം സാധ�ത വ��ി�താ��ളള റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�േമാ;എ�ി� ഇ�ാര��ി� വനം

വ��േദ�ാഗ��െട പ�ിെന�റി�്അേന�ഷി�േമാ;നിഷ് പ�മായ ഒരേന�ഷണ�ിന് സ��ാ�

ഉ�രവി�േമാ?

വന�ി�െട ഒ��� നദിയിൽനി�് മണ� ഊ�ി വി��ാ� നടപടി

4750. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ി�െട ഒ��� നദി�െട ഭാഗ�ളി�  നി�് മണ�  ഊ�ി വി��ാ�  വനം വ��്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ നടപടി നദിക�െട നിലനി��തെ� അപകട�ിലാ�െമ�ം വന�ജീവിക��ം പരി�ിതി�ം

വ�േതാതി� േകാ���ാ�െമ��� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് ഏെത�ാം വനം േറ�കളി� നി�ാണ് ഇേ�ാ� മണ� േശഖരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) സംര�ിത വന�ി� ബാഹ� ഇടെപട�ക��ം വനം െകാ��ം തെ� ഈ മണ��് വഴിെവ�െമ�

ആശ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

വിനാശകരമായ മര�� �റി�മാ��തിന് നടപടി

4751. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�ക�െട േകാ�ൗ�ി�  അേ�ഷ�,  മാ�ിയം �ട�ിയ വിനാശകരമായ മര��

ന�പിടി�ി�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അവ �റി� മാ�ി പകരം ഫല���� ന�പിടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള�ിെല വനവി�തി

4752. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വനവി�തി അവസാനമായി കണ�ാ�ിയെത�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതി� �കാരം സം�ാന�ിെ�റ ആെക വനവി�തി എ�െയ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?
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ന�െ�� വന�മി�് പകരം മരം െവ�് പിടി�ി��തിന് പ�തി

4753. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനവി�തി നിര�രമായി �റ� വ��തായി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ന�െ�� വന�മി�് പകരം വനം െവ�് പിടി�ി��തിന് ഏെത�ാം പ�തികളാണ്

നിലവി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി �കാരം  31.03.2017  വെര എ� മര��  െവ�് പിടി�ി�ി��് എ�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�േമാ?

ക�നാഗ�ളളി മ�ല�ിെല ക�� കാ�ക�

4754. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി നിേയാജകമ�ല�ിെല ടിഎസ് കനാലിേനാട് േച�� ഭാഗ�ളിെല ക��

കാ�ക� സംര�ി��തിന് നിലവി� എെ��ാം പ�തികളാ�ളളത് എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത �േദശ�ളള ച��് �േദശ�ളിേല�് ക��കാ�ക�  വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കാ�തീയി� ന�മായ വന�മി

4755. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ഏതാ�ം മാസ�ിനിെട ഉ�ായ കാ�തീയി�  സം�ാന�ിന് ന�മായത് െമാ�ം

വന�മി�െട എ� ശതമാനമാണ്;

(ബി) ഈ കാ�തീ കാരണം മെ�െ��ാം ന��ളാണ് വനസ��ി��ായത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) തീ അണ�ു�തിന് വനം വ��ിന് സ��മായി എെ��ി�ം സംവിധാന�േ�ാ; ഇെ��ി� കാ�തീെയ

�തിേരാധി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ം ?

�ഷിനാശ�ി�ം മ� നാശന��ൾ�ം ന�പരിഹാരം
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4756. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വന�േളാട് േച��� മ�ഷ�െ� ആവാസ �ല�ളി�ം �ഷി�ല�ളി�ം വന��ഗ��െട

ആ�മണ�ിെ� ഫലമായി��ാ�� �ഷിനാശ�ി�ം മ� നാശന��ൾ�ം നിലവി� എെ��ാം

ആ��ല���  ന���െവ�ം ��ത ആ��ല���െട ധനസഹായ�ക ഏ��ം ഒ�വി�

വ��ി��ത് ഏത് ഉ�ര��കാരമാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

വനംവ��ിെ� �വ��നം കാര��മമാ�ാ� നടപടി

4757. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനംവ��ിെ� �വ��നം കാര��മമാ�ാ�ം അഴിമതി തട�വാ�ം വന�മി

സംര�ി�ാ�ം വന��ഗ��െ�തിെര�� അതി�മ�ം േവ�യാട�ം തട�വാ�ം എെ��ാം

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

(ബി) സം�ാന�് സാ�ഹ�വനവ��രണ��െ�െട വനവ��രണം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�ം,  വന�ജീവി

സംര�ണ�ി�ം ആയി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിവ��ത് ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് കഴി�  5  വ�ഷകാലയളവി�  അഴിമതി,  �ത�നി��ഹണ�ി�  വീ� വ��ൽ

�ട�ി വിവിധയിനം ���ത��ളിൽ ഏർെ��വരായി കെ��ിയ വനംവ��േദ�ാഗ�� (ഉയ��

ഉേദ�ാഗ�രട�ം)  എ�;  ഇവ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വ��;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

എ��െട��െമ�റ് ടാ�്

4758. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിര�ി�ി �ാമപ�ായ�ിെല �റിസം േമഖലയി� നി�ം വനംവ��് വന സംര�ണ സമിതി വഴി

പിരിെ���� സംഖ��െട ഒ� നി�ിത ശതമാനം �ാമപ�ായ�ിന്എ��െട��െമ�റ് ടാ�്

ആയി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് അതിര�ി�ി �ാമ�ായ�് സമ��ി�ി�� അേപ� പരിഗണി�് സ��ശകരി�

നി�ം പിരിെ���� �േവശന ഫീസി� നി�ം ഒ� വിഹിതം ന��വാ� വനം വ��ി� നി�ം

അ�മതി ന���തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വംശനാശഭീഷിണി േനരി�� വന�ജീവിക�
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4759. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, പി.വി. അ�വ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വംശനാശഭീഷിണി േനരി�� വന�ജീവിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വന�ജീവി സംര�ണം ഉറ�വ���തിനായി വനാതി��ിേയാ� േച�� താമസി�� ജന��െട

സജീവ പ�ാളി�ം ഉറ�വ��ാേമാ;

(സി) വന�ജീവി സംര�ണ�ിനായി വന�ി��ി�  സ�ാഭാവിക ജലേ�ാത�ക�  സംര�ി�ം

തടയണക�  നി��ി�ം ജലലഭ�ത�ം ഫല����, �ള �തലായവ െവ� പിടി�ി�് ആഹാര

ലഭ�ത�ം ഉറ�വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) കാ��ഗ�െള േവ�യാ��ത് തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

െക�േകാ�െട �വ��നം

4760. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം െക�കാ�െട �വ��നം

വി�ലീകരി��തിേല�ായി എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ?

�ീര ക�ഷക േ�മ പ�തിക�

4761. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െക. െക. രാമച�� നായ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതി��ാം പ�വ�ര പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാന�് പാ�, ��  ,മാംസം എ�ിവ�െട

ഉ��ാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം

െച�ിരി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ീരക�ഷകെര സഹായി��തിനായി ക�കാലി ഇ�ഷ�റ�സ്, ബാ�് വാ��െട പലിശ�് സബ്

സിഡി, തീ����ഷി �ട�ിയവ�ായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ഉ�െത�് െവളിെ���േമാ;
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(സി) �ഗസംര�ണ വ��ിെ� േന�ത��ി� നട�ിലാ�� ക���ി പരിപാലന പ�തി�െട �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

വിവിധ ഫാ�കളി� േജാലിെച�� ജീവന�ാ�

4762. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗസംര�ണ �ീരവികസന വ��ക�െട കീഴി�� വിവിധ ഫാ�കളി�  േജാലിെച��

ജീവന�ാ�െട ശ�ളം പരി�രി�് ഉ�രവായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ടി േമഖലകളി� എ� കരാ� െതാഴിലാളിക� േജാലി െച�� എ� കണ�് സ��ാരിെ� പ��

ഉേ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) കരാ� െതാഴിലാളികെള നിയമി��തി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ�െട കാലാവധി എ� വ�ഷമാണ്?

െക�േകാ വിപണനേക���

4763. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്എവിെടെയ�ാം െക�േകാ�െട കീഴി�  വിപണനേക���  �വ��ി��െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക�േകാ വിപണനം െച�� േകാഴിയിറ�ി�െട വില മാ���് വിലേയ�ാ� ��തലാെണ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അത് പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

താറാവ് ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം

4764. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി� േരാഗം ബാധി� താറാ�ക�� താറാവ് ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം ന���ത്

ൈവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െച�ി�ല �െ���റയിെല താറാവ് ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം വിതരണം െച��ത്

ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െച�ി�ല ചാേ��് വീ�ി�  െക.ൈവ.  വ��ീസിെ� അേപ�യി�  ന�പരിഹാരം
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ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദീകരി�േമാ?

െക�േകാ വഴി നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�

4765. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�േകാ വഴി നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം ഉേ�ശ ല����ം പ�തിയി�  ഉ�െ����തി�ളള മാനദ���ം

വ��മാ�േമാ?

�� വിദ�ാ��ിക��് േകാഴി��് വിതരണം െച�� പ�തി

4766. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗസംര�ണ വ��ിെ� േകാഴി വള��� പ�തി ആല�ഴ ജി�യി� ഏെത�ാം പ�ായ�ി�

ആരംഭിെ��് വ��മാ�േമാ;

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

ആല�ഴ ജി�യി� നട�ിലാ�ിേയാ; ഉെ��ി� എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

എടേ�രി �ഗാ�പ�ി െക�ിട നി�മാണം

4767. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല എടേ�രി �ഗാ�പ�ി നി�മാണം ൈവ��ത് സ��ാരിെ�

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ടി നി�മാണം ൈവകാ�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ടി നി�മാണം എ�് ആരംഭി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ; വ��മാ�ാേമാ ?

േദവി�ളം മ�ല�ിെല �ഗേഡാ�� ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�

4768. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ായ�കളി�  �ഗേഡാ��  ത�ികകളി�  ഒഴി�ക�

എെ��ി�ം റിേ�ാ��് െച�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം പ�ായ�കളിലാണ് എ�� വിവരം
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ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�കളി�  േഡാ��മാെര നിയമി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െവ�റിനറി ആ�പ�ികെള ൈഹെടക് നിലവാര�ിേല�് ഉയ��വാ� പ�തിക�

4769. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  െവ�റിനറി േഡാ��മാ�െട എ�ം ആവശ��ിന് ഇെ��� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ി�  ആെക എ� െവ�റിനറി ആ�പ�ിക�  ഉെ��് ജി� തിരി�് വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(സി) ടി ആ�പ�ികെള ൈഹെടക് നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിേല�ായി എെ��ി�ം പ�തിക�

നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

�ഗശാലകൾ�് അ�ാരാ� നിലവാരം

4770. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ഗശാലകളിൽ അ�ാരാ� നിലവാര�ി�ളളത് ഏെത�ി��േ�ാ;

(ബി) എ�ാ �ഗശാലകേള�ം അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ിെ�ാ� വ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത�  വിേനാദ സ�ാരികെള ആക�ഷി�� തര�ി�  �ഗശാലകെള മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

24 മണി��ം �വ��ി�� െവ�റിനറി ഡിെ��സറി

4771. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗസംര�ണ വ��ിന് കീഴി�  24  മണി��ം �വ��ി�� െവ�ിറിനറി ഡിെ��സറിക�

എ�െയ���്;

(ബി) 24 മണി��ം �വ��ി�� ഡിെ��സറിക� �ട��തിന് മാനദ��� നി�യി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല കളമ��  െവ�ിറിനറി ഡിെ��സറി  24  മണി��ം
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�വ��ി�ി�ണെമ� ആവശ�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  അതിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഡയറി േസാ�ക�

4772. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എവിെടെയ�ാം ഡയറി േസാ�ക� നിലവി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിയ ഡയറി േസാ�ക� അ�വദി��തി�� മാദ��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല �ീരവികസന പ�തിക�

4773. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല േചല�ര നിേയാജകമ�ലം പഴയ�� േ�ാ�് പ�ായ�് പരിധി �േദശ�്

പാ���ാദനം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് �ിര വികസന വ��്

നട�ിലാ�ിവ��ത്;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� �ീര ക�ഷക��്ഇ�െകാ�� �ണം ലഭ�മാ�ം; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പാലിെ� അളവ് അ�സരി�് ഇ�െസ��ീവ്

4774. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സഹകരണ സംഘ��  വഴി േശഖരി�� പാലിന് അളവ് അ�സരി�് ഇ�െസ��ീവ്

ന�കാ�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

മി��് െഷഡ് വികസനപ�തി

4775. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മി��് െഷഡ് വികസനപ�തി�െട �വ��ന���ായി  2017-18  സാ��ികവ�ഷെ�

ബ�ജ�ി� എ� േകാടി �പ വകയി��ിയി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�ീര�ാമം പ�തി
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4776. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ീര�ാമം പ�തിയിേല�് എ� പ�ായ�കെള

ഉ�െ���ക��ായി; ഏെത�ാം;

(ബി) നട�് സാ��ിക വ�ഷ�ി�  എ� പ�ായ�കെള പ�തിയി�  ഉ�െ���വാ�

കഴി�െമ�ാണ് ക���ത്;ടി �ാമപ�ായ�ക�െട ��ഗണനാ പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത ��ഗണനാ പ�ികയി�  ഉ�െ��ി�� �ാമപ�ായ�ക�  ഏെത�ാെമ�

വ��മാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ിൽ മി��് െഷഡ് പ�തി

4777. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മി��് െഷഡ് പ�തി �കാരം ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�� എ� േ�ാജ�ക�  ക�നാഗ��ി

നിേയാജകമ�ല�ിന് അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ി� എ� കറവ യ��� ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�

വിതരണം െച�െവ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ���ഷി വ�ാപി�ി��തിന് ��ത �േദശ�ിന് എ� ധനസഹായം ന�കി എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് ��ത� പ�തിക� ഈ �േദശ�് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തീ����ഷി വി�ലീകരി�ാ� നടപടിക�

4778. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, െക.�രളീധര�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  സം�ാന�് തീ����ഷി വി�ലീകരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

െെകെ�ാ�ി��്; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയ�സരി�് സം�ാനെ� �ീര ക�ഷക��് എെ��ാം ധനസഹായ�ളാണ്

ന�കിയത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) എെ��ാം േക� സഹായമാണ് ടി പ�തി�് ലഭി��െത�് വിവരി�േമാ?
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�ഗശാലക�െട നവീകരണം

4779. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ഗശാലക�െട നവീകരണ�ി�ം അടി�ാന സൗകര���െട വികസന�ി�മായി എെ��ി�ം

പ�തിക� നട�ി വ��േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

�ഗശാലകളി� ജലലഭ�ത�ം �ട് �മീകരി��തി�ം പ�തിക�

4780. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഗശാലകളി�  ഈ വ�ഷെ� േവനലി�  ജലലഭ�ത�ം �ട് �മീകരി��തി�ം

േവ�ി െച� കാര��� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) േവന��ാല�് സം�ാനെ� �ഗശാലകളി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� സ��ശന

നിയ�ണ�� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ജലലഭ�ത ഉറ�വ��ാ�  േവ�ി ഏെത�ി�ം പ�തിക�/പരിപാടിക�  2016-17  വ�ഷ�ി�

ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

നീല വി�വ പ�തി

4781. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) േക�പ�തിയായ നീല വി�വ  (� റവ�ഷ�) പ�തിയി�  ഏെത�ാം േ�ാജ�കളാണ്

ഉ�െ���െ��ിരി��ത്;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി പാല�ാട് ജി�യി�  നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി ഏെതാെ� ജി�കളി� നട�ിലാ�ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മ�� േമഖലകളിെല െതാഴിലാളിക�െട േ�മ പ�തിക�

4782. �ീ.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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മ�� േമഖലകളി�  െതാഴിെല��� െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ി�ം �ര�ിതത��ി�ം ഈ

സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം എെ�ാെ� കാര���  ആണ് െച�ി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

തീരേദശ വികസന�ിനായി േറാ�ക�ം ��ക�ം

4783. �ീ.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) തീരേദശെ� േറാ�ക� െമ�െ����തിന് േവ�ി ഈ സ��ാ� വ� േശഷം ഫിഷറീസ് വ��്

ഏെത�ി�ം തര�ി�� സാ��ിക സഹായ��  ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി� ജി� തിരി��

കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) തീരേദശെ� ��ക�െട അഭി��ി�ായി വ��ിന് ഏെത�ി�ം പ�തിക�  നിലവി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�രഹിത മ��െ�ാഴിലാളിക��േവ�ി ഭവനനി��ാണ പ�തി

4784. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.�രളീധര�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) �രഹിത മ��െ�ാഴിലാളിക��േവ�ി ഭവനനി��ാണ പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തിയ�സരി�് �ണേഭാ�ാ���് എെ��ാം സഹായ�� ആണ് ന���ത്; വിവരി�േമാ;

(സി) പ�തി�� �ണേഭാ�ാ�െള എ�െനയാണ് െതരെ����ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ഡി) ഈ പ�തി�് എ� �ക െചല� വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

മ��ം ഹാ�ബറി� നി�് മാ���കളി� എ�ി�വാ�� നടപടി

4785. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) േകരള�ി� ലഭി�� മ��ം മാരകവിഷം കല��താെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത്

തട��തിന് ഫിഷറീസ് വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�  പിടി�െകാ� വ�� മ��ം മ��െഫേഡാ മ�് സ��ാ�

ഏജ�സികേളാ ഹാ�ബറി�  നി�് േനരി�് േശഖരി�് മാ���കളി�  എ�ി�വാ�� നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കടലി� നിേ�പി� മ������

4786. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) സി.എം.എഫ്.ആ�.ഐ.�െട�ം മ�ം സഹായേ�ാ��ടി വിവിധയിനം മ�����െള കടലി�

നിേ�പി�തായി�� മാധ�മവാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം മ��യിന�ളാണ് ഇ�കാരം നിേ�പി�െ��ി��ത്;  വിശദവിവരം ന��േമാ;

എെ��ാം േന��ളാണ് ഇതി�െട ൈകവരി�വാ� കഴി��ത്;

(സി) ഉ�നാട�  മ���ഷി�് േന���ാ�� തര�ി�  ഇ�ര�ി�ളള നടപടി സ�ീകരി�വാ�

കഴി�േമാ;

(ഡി) മ��െ�ാഴിലാളി വികസന േ�മ സഹകരണസംഘം ഇ�രം നടപടി ഇതി���പ്

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് പറയാേമാ?

വലിയ�റ മ���ാമം പ�തി

4787. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� വലിയ�റ മ���ാമം പ�തി ���ീകരി�ാ� അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�െട ���ീകരണ�ിനായി നാളി�വെര എ� �കയാണ് െചലവഴി�ത്;

(സി) ��ത പ�തി�െട �ണഫല�� വിശദമാ�േമാ?

ൈലസ�സ് ഉ� ഫിഷിങ് േബാ�ക�

4788. �ീ.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) രജി�� െച�് ൈലസ�സ് ഉ� എ� ഫിഷിങ് േബാ�ക� ആണ് േകരള�ി��ത്;

(ബി) നിലവി�  �തിയ ഫിഷിങ് േബാ�ക��് ൈലസ�സ് ന���േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം

വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം താ��ി� മ���ഷി
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T 4789.�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) േകാതമംഗലം താ��ി�  മ���ഷി�മായി ബ�െ��്  2015-16,  2016-17  വ�ഷ�ളി�

ധനസഹായമായി എ� �പ വീതം എ� േപ��് അ�വദി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ധനസഹായം ന�ിയി�� മ����ഷക�െട േപ�വിവര�ം അവ�െട മ�� �ഷിയിട�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ���ഷി�മായി ബ�െ�� ധനസഹായം ലഭ�മാ��തി�േവ� മാനദ��� വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസം

4790. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

കായം�ളം മ�ല�ി� കടലിേനാട് േച��് താമസി�� മ��െ�ാഴിലാളികെള �ര�ിതമായി

�നരധിവസി�ി��തിന് എെ��ി�ം പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ി� ഫിഷറീസ് വ��് നി�േ�ശി�ി�� പ�തിക�

4791. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

ഫിഷറീസ് വ��്, കായം�ളം മ�ല�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ി നി�േ�ശി�ി�� പ�തിക�

ഏെതാെ�െയ�ം അതിെ� നിലവി�� �േരാഗതി എെ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാ� ഡാം മേ��ാ�പാദന േക��ിെ��ം അേക�റിയ�ിെ��ം വികസനം

4792. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) ഫിഷറീസ് വ��ിെ� കീഴി�  െന�ാ�  ഡാം േക�മാ�ി �വ��ി�� മേ��ാ�പാദന

േക��ിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് ആവശ�മായ ഫ�് അ�വദി��തി��

നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ;

(ബി) െന�ാ�  ഡാം അേക�റിയ�ിെല അടി�ാന സൗകര���  വികസി�ി�് ഒ� മാ�കാ

അേക�റിയമായി ഉയ���തി�േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

ഉ�നാട� മ���ഷി േമഖലയിെല മ��േകരളം, മ�� സ��ി പ�തിക�
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4793. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) ഉ�നാട�  മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി നട�ാ�ിവ�� മ��േകരളം,  മ�� സ��ി

�ട�ിയ പ�തിക� ഏ� വ�ഷം �തലാണ് ആരംഭി�ത്;

(ബി) ഇ�വഴി ഉ�നാട� മ���ഷി േമഖല�് മാ�ം ഉ�ായി��തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) മ�� �ഷി�് ��ത� േപെര കെ���തി�ം മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ഏെറ �ണം

െച�� ഇ�രം പ�തിക�  �ാമപ�ായ�ക�െട നി�ബ�ിത പ�തിയാ�ി മാ��തിന്

എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ഈ പ�തിക�  നി��ലാ�ാ�  േപാ�� എ� തര�ി�� മാധ�മ വാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഇ) മ���ഷി േ�ാ�ാഹന�ിന് കി�� സ�ിഡിക�ം മ�ം ലഭി��തിനായി ക�ഷക�  ജി�ാ

ഫിഷറീസ് ഓഫീ�മായി ബ�െ�ടണെമ� സാഹചര���ായാ�, ഈ ഉ�നാട� മ���ഷി തെ�

ഇ�ാതാ�െമ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) എ�ി�, ഉ�നാട� മ���ഷി േമഖലെയ സംര�ി��തി�ം ��ത� ആ��ല��� ന���തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉ�നാട� ജലാശയ�� മ���ഷി�് പാ��ിന് ന��വാൻ പ�ാ� അവ�

4794. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) േകരള�ിെല ഉ�നാട�  ജലാശയ��  മ���ഷി�ായി പാ��ിന് ന���തിെനതിെര,

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �ി�സി�� െസ��റി ഇറ�ിയ ഉ�ര��ലം ���ഷി, വള�്�ഷി (െപ�

ക���) എ�ിവ നട�ാ� പ�ാ� അവ� സംജാതമായതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് ഉ�നാട� മേ��ാ��ാദനെ� �തി�ലമായി ബാധി��താെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയത് പരിഹരി�ാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഈ വിഷയ�ി� ഇടെപടാ� സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ�ാടി - പ�ി��ി �േദശ�് കടലാ�മണ�ിൽ നാശം

4795. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് �തിയാ� ഹാ�ബറിന് െത�് ഭാഗ�് �തിയ�ാടി  -  പ�ി��ി �േദശ�്

കട�കയറി വീ�ക�ം മ��ബ�ന ഉപകരണ��ം നശി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി�, ഈ ���ിന് പരിഹാരം കാ��തിനാവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന�് മ�� സ��ി� വ� �റവ്

4796. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) സം�ാന�് ലഭ�മായ മ�� സ��ി� �റവ് വ�ി�േ�ാ;  എ�ി� എ�േ�ാളമാണ് �റവ്

എ�് കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മ�� ലഭ�ത�റവ് �ലം ഈ േമഖലയി� വ�മാന�റവ് ഉ�ായി�േ�ാ എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� എ� എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) മ�� ബ�നെ� മാ�ം ആ�യി�് കഴി��വ�െട ജീവിതെ� മ�� ലഭ�ത�റവ്

ബാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�  ശാ�ീയ പഠനം നട��തി�ം അന�ര നടപടിക�  സ�ീകരി��തി�ം

ത�ാറാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല മ�� �ാമ��

4797. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  മ�� �ാമ�ളായി ഉ�െ���ിയി��വ ഏെതാെ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാമ��െട വികസന�മായി ബ�െ��് തീരേദശവികസന േകാ��േറഷ� വഴി എ� േകാടി

�പ െചലവാ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

െവ�ിട�് ഉ�നാട� മ��െ�ാഴിലാളി വികസന േ�മ സഹകരണ സംഘ�ിന് െക�ിടം

4798. �ീ.�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) ���  ജി�യിെല െവ�ിട�് പ�ായ�ിെല േകായ�ാവി�  ഫിഷറീസ് വ��ി� കീഴി�

�വ��ി�ി�� �� െക�ിട�ിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിടം ജീ��ാവ�യിലാെണ�ി� െപാളി�് മാ�ി ഫിഷറീസ് വ��ിെ� മ�് ഏെത�ി�ം

�ാപനം ആരംഭി�ാ� നടപടി എ��േമാ;

(സി) സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ��ം ന� നിലയി� �വ��ി�് വ���മായ  40/96/ സി.ഇെസഡ്
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ന��  െവ�ിട�് പ�ായ�് ഉ�നാട�  മ��െ�ാഴിലാളി വികസന േ�മ സഹകരണ

സംഘ�ിന് ഈ �ല�് െക�ിടം നി��ി�് �വ��ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി എ��േമാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

മ���ി� രാസവ��� കല���ത് കെ��ാ� േപ�� �ി�്

4799. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) സം�ാന�് വി�� മ���ളി�  വ�ാപകമായി വിഷാംശം കെ��ിയതാ�� റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ���� ശീതീകരി�് ��ി��തി�� േകാ�ഡ് േ�ാേറ�ക� ആവശ��ിനി� എ� പരിമിതി

പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) മ���ി�  േഫാ�മാലി�ം അേമാണിയ�ം േപാ�� രാസവ���  കല���ത് കെ��ാ�

േപ��  �ി�് സാേ�തിക വിദ� ഏ�െ����തിന് ഫിഷറീസ് വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ രംഗ�് �വ��ി��വ��്,  േപ��  �ി�ക�  വ�ാപകമായി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം നിേയാജക മ�ല�ിൽ തീ�േദശവാസികെള മാ�ി�ാ��ി�ാൻ െഷ���ക�

4800. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) തി�വന��രം നിേയാജക മ�ല�ിെല തീര�േദശ�ളി�  കടലാ�മണം ��മാ�േ�ാ�

തീ�േദശവാസികെള താ��ാലികമായി മാ�ി�ാ��ി��തിന്,  �ര� നിവാരണ പ�തി�െട

ഭാഗമായി �ിരം െഷ���ക�  നി��ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  ���ീകരി�ി�െ��്

വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി എേ�ാേഴ�് ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  പ�തി എ��ം േവഗം

���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��സം�രണ േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് ആ��ല���
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4801. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) മ��സം�രണ േമഖലയി�  പണിെയ��� െതാഴിലാളിക��് ലഭി�� ആ��ല���

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക��് ലഭി�� എ�ാ ആ��ല���ം മ��സം�രണ േമഖലയി�

പണിെയ��� െതാഴിലാളിക��് ലഭി��ി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�, മ�� െതാഴിലാളിക��് വകയി��� �കയി�  �റവ് വ��ാെത തെ�,

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ലഭി�വ�� എ�ാ ആ��ല���ം മ�� സം�രണ െതാഴിലാളിക��ം

ലഭി��തിന് അധികമായി �ക വകയി���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ണനിലവാര�� മ��ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

4802. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, അനി� അ�ര

,, െക.�രളീധര�

,, 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) സം�ാന�് �ണനിലവാര�� മ��ം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

ൈകെ�ാ�ിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നിലവി� ഇതിനായി നട�ിവ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം �ാപന�ളാണ് ഈ പ�തി�െട കീഴി� �വ��ി�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

മ��േമഖല�് �േത�ക ഘടകപ�തി

T 4803.�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) പതി��ാം പ�വ�രപ�തിയി�  മ��േമഖല�് �േത�ക ഘടകപ�തി �പീകരി��ത്

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിന് സഹായകമാ�� രീതിയി�, പ�ികജാതി-പ�ികവ��

വിഭാഗ�����േപാെല പതി��ാം പ�വ�ര പ�തിയി�  �േത�ക ഘടകപ�തി

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡി� നി�� െപ�ഷ�
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4804. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡി�  നി�ം മ��െ�ാഴിലാളിക��് ന��� െപ�ഷ�

കഴി� നാ�മാസമായി ലഭി��ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപ�ഷ� എ��ം േവഗം ന���തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കടലി���മ���ഷി

4805. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) കടലി� ��മ���ഷി �ട��തിന് എെ��ി�ം പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി�

ഇതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) േക� മ�� ഗേവഷണ �ാപനം  (സി.എം.എഫ്.ആ�.ഐ)  വഴിയാേണാ ഈ പ�തി

നട�ിലാ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� കട� േമഖലകെളയാണ് ഇതിനായി െതരെ���ി��ത്;

(ഡി) എ� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഇ�െകാ�് േന���ാ�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട കണ�്

4806. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) േകരള�ി� െമാ�ം എ� മ��െ�ാഴിലാളിക� മ��ബ�ന�ിന് േപാ��െ��� കണ�്

ലഭ�മാേണാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ആ�നിക രീതിയി� മ��ബ�നം നട��തിനായി മ��െ�ാഴിലാളികെള സഹായി�ാ� പ�തി

ത�ാറാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര�

4807. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എം. �േകഷ് : 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��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര��ായി എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി�ളളത്;

(ബി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക��് ആഴ�ട�  മ��ബ�നം നട��തിനായി െെലഫ്

ജാ��്,  സാ�െെല�് അധി�ിത േറഡിേയാ ബീ��, ജി.പി.എസ്,  എേ�ാസൗ��  �തലായ

സംര�ണ ഉപകരണ�� വാ��തിന് സ�ിഡി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ��ബ�ന�ിേല�െ��ിരി�േ�ാ�  അപകട�ി�െ��� മ��െ�ാഴിലാളികെള

ര�ി��തിനായി മെെറ� ആം�ല�സ് സൗകര�ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��� മെ�� ക�ാ�

4808. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക� മ��ബ�ന�ിനായി േപാ�� വ��ളിെല എ�ിനി� ഉപേയാഗി��

മെ�� വിഴി�ം മ��െഫഡ് മെ�� ബ�ി� നി�ം ആവശ��ിന് ന��ിെ��� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെനതിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവ��് അ�ഹതെ�� മെ�� സ�ിഡി �ക,  അത�മാസം ലഭി��ിെ�� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  യഥാസമയം സ�ിഡി �ക ലഭി�വാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ��് ന�� മെ���െട അളവ് �റവായതിനാ�, മെ�� ക�ാ� വ��ി�ി�വാ� അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�ക�

T 4809.�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) േകരള�ി�  എ� ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�ക�  ഉെ��ം എവിെടെയാെ�യാണ് ഇവ �ിതി

െച��െത�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി� നി��ാണ �വ��ന�� നട�െകാ�ിരി�� എ� ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�ക� ഉ�്;

(സി) നി��ാണ �വ��നം �ട�ി�ിട�� ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�ക�  എ�;  �ട�ാ�ളള

കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�ക�െട നി��ാണ�ിനായി േക�ഫ�് അ�വദി�ാ�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

ക�രിെല ഓല�ീ� കടവ് പാലം
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4810. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) ക��  ജി�യിെല പ���-ക��ാേ�രി മ�ല�ളിെല തീരേദശ േമഖലകെള ത�ി�

ബ�െ���� ഒാല�ീ��ടവ് പാലം നി��ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� ഇ�െവ�ിേഗഷ�  നടപടിക��് ഫ�് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ിമ�ല�ി� ഹാ�ബ� എ �ിനീയറിംഗ് വ��ിെ� ���ിക�

4811. �ീ.േ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�ി നിേയാജകമ�ല�ി� ഹാ�ബ� എ �ിനീയറിംഗ് വ��ിന് കീഴി� നിലവി� നട�വ��

���ിക� ഏെത�ാം; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി� േശഷം നി��ാണ ���ി ആരംഭി�ാ��ം ���ിയാകാ��മായ

ഏെത�ി�ം ���ി ഈ മ�ല�ി� ഹാ�ബ� എ �ിനിയറിംഗ് വ��ിന് കീഴി� നിലവി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

തനത് ക�വ�ി ഉ����� ജന�ിയമാ��തിന് നടപടി

4812. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷെ� തനത് ഉ����� ��ത� ജന�ിയമാ��തി�ം കയ�മതി

വ��ി�ി��തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ക�വ�ി െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ി�ം നിലനി��ി�മായി �തിയ എെ��ി�ം പ�തിക�

പരിഗണനയി�േ�ാ;

കാഷ� ��ക� �ാപി��തി�� പ�തി

4813. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

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

50 of 68



(എ) മി�മാ ��ക�െട മാ�കയി�  കാഷ� ��ക�  �ാപി��തി�� പ�തി�െട

ഉേ�ശ�ല���� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�വ�ി വ�വസായ െതാഴിലാളിക��് ��ത� ദിവസം േജാലി

4814. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) ക�വ�ി ഫാ�റികളിെല െതാഴിലാളിക��് ��ത� ദിവസം േജാലി ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ക�വ�ി ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തിന് എെ��ി�ം പാേ�ജ് നട�ിലാ��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

ക�വ�ി െതാഴിലാളിക�െട �ട�ി കിട�� പി.എഫ്.വിഹിതം

4815. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) ക�വ�ി േമഖല�ായി 2017-18 ബ�ജ�ി� നീ�ിെവ� �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അട�കിട�� ക�വ�ി ഫാ�റികളിെല െതാഴിലാളിക�െട �ട�ി കിട�� പി.എഫ്. വിഹിതം

ഒ���തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�േമാ?

കാഷ�േബാ�ഡ് �പീകരണം

4816. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.പി.സജീ�� : 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�േബാ�ഡ് �പീകരി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േബാ�ഡിെ� �പീകരണ�ിന് എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദീകരി�േമാ?

േതാ��ി�െട ദൗ�ലഭ�ം �ലം ക�വ�ി േമഖല േനരി�� �യാസ��
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4817. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) സം�ാന�് ഒേ�െറ �ീക�  േജാലി െച�� ക�വ�ി േമഖല,  േതാ��ി�െട ദൗ�ലഭ�ം �ലം

േനരി�� �യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിേദശ�് നി�് േതാ��ി േനരി�് ഇറ�മതി െച�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ഈ േതാ��ി, സ��ാ�-സ�കാര� ക�നിക��് േനരി�് വിതരണം െച�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി �േത�ക ക�നി  (െ�ഷ��  പ��സ് െവഹി�ി�) �പീകരി�േമാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ക�മാ�യി�നി�് �ല�വ��ിത ഉ�പ���

T 4818.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) േകരള�ിെല ക�വ�ി വ�വസായ�ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�വ�ി വ�വസായം ലാഭകരമാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�മാ� ഉപേയാഗി�് �ല�വ��ിത ഉ�പ���  ഉ�ാ�ി വാണിജ� സാധ�തക�

�തെല���തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഐ.ടി.ഐ.ക�െട നിലവാര�യ��� പ�തി

4819. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഐ.ടി.ഐ.ക�െട നിലവാര�യ���  പ�തിയി�  കീഴി�  ഏെത�ാം സ��ാ�

ഐ.ടി.ഐ.ക��ാണ് ധനസഹായം ന�കിയി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവാര�യ��� പ�തി�് േക� സ��ാ� അ�വദി�ത് എ� �കയാണ്; അതി� എ� �ക

��ത പ�തിയി� കീഴി� ചിലവഴി�; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ടി പ�തിയി�  കീഴി�  ��തായി ഏെത�ാം ഐ.ടി.ഐ.കെളയാണ് തിരെ���ി��ത്;ജി�

തിരി�് വിശദമാ�േമാ?

ബാം�േകാ��േറഷനിെല പര�രാഗത െതാഴിലാളിക�െട ���ി നി�യി� േവതനം

4820. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 6.8.16-െല സ��ാ�  ഉ�രവ് ജി.ഒ.(പി)നം.134/2016/എ�.ബി.ആ�  �കാരം േകരള

സം�ാന ബാം� േകാ��േറഷനിെല പര�രാഗത ഈ�,പന�്,െന�് െതാഴിലാളിക�െട ���ി

നി�യി� േവതന�ി� 35 ശതമാനം (70 �പ�െട) �റവ് വ�ി�ളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �റവ് പരിഹരി�് േകാ��േറഷനിെല മ�് ദിവസേവതന െതാഴിലാളിക��് ന�കിയ

വ��നവിന് ���മായ േവതന വ��നവ് ഈ�,പന�്,  െന�് െതാഴിലാളിക��് ന�കാ�ളള

നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ഇ-എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�

4821. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക� ഇ-എ�്േച�ക� ആ�ി മാ�ാ� പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിന് േവ�ി െച� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ-എ�്േച�ിേല�് മാ�േ�ാ�  അതിന് േവ� എ�ാ അടി�ാന സൗകര���ം ജി�ാ/േമഖലാ

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി� ഒ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിന് േവ�ി സ��ാ� െചലവാ�ിയ �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഐ.ടി.ഐ കളിെല നിലവി�� േകാ�ക�

4822. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഐ.ടി.ഐ.കളി� നിലവി� ഏെത�ാം േകാ�കളാ��ത്;

(ബി) ��ത േകാ�കളി�  പല�ം നിലവിെല െതാഴി�  സാഹചര����് അ�സരണമായി

�േയാജന�ദമ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഐ.ടി.ഐ.കളിെല േകാ�ക�  കാലാ��തമായി പരി�രി��തി�ം വ��മാനകാല െതാഴി�

സാധ�തക����തമായ േകാ�ക�  ആരംഭി��തി�ം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�

4823. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ആധികാരിക േരഖക� പരിേശാധി�് െതാഴി� വ��് വിവര

േശഖരണം നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(ബി) ഇവരി�  �ിമിന�ക�, പക��േരാഗബാധിത�  �ട�ിയവ�  ഉളളതായി െതാഴി�  വ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇവെര കെ��ാ� മ� വ��ക�െട സഹായം െതാഴി� വ��്

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട വാസ�ല�� ��ിഹീനമായ സാഹചര��ളിലാണ് എ�ത്

പക��വ�ാധി െപ���തി�ം,  ��ണമാ�ം നി��ാ��നം െച� പല േരാഗ��ം തിരിെക

വ��തി�ം കാരണമാ�� എ�തിനാ�  ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകരള�ി�  ���ത��ളി�  ഏ�െ���തി�  ��ത�ം �ടിേയ� െതാഴിലാളികളാെണ�്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  കഴി�  5  വ�ഷ�ി�ളളി�  അവ�  ഉ�െ�� ���ത���

സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഇ) 25 ല��ിേലെറ�ളള അന�സം�ാന െതാഴിലാളികളി� െകാ�ം��വാളിക�ം േമാഷണ വിദ��ം

ഉളള സാഹചര��ി�  സം�ാനെ� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് രജിേ�ഷ�

നി�ബ�മാ�വാ�  എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;  ഇെ��ി�  ആധാ�

അടി�ാനമാ�ി രജിേ�ഷ� നി�ബ�മാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ്

4824. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

ഏ�െ���ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട വിശദാംശ�� എെ��ാം; വിവരി�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ി�� �ക എ�െനയാണ് സമാഹരി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് രജിേ�ഷ�

4825. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�് േജാലി�് േകരള�ി�  എ��വ�  എവിെടെയ�ി�ം അവ�െട

തിരി�റിയ� േരഖ ഉ�െ�െട ന�കി രജി�� െച�ണെമ�് നി��ഷി�� നിയമം നിലവി�േ�ാ;
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ഉെ��ി� അത് ഫല�ദമായി നട�ിലാ��േ�ാ; ��ത വിഷയം പരിേശാധി�ാ�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�  േജാലി�് എ�േ�ാ�  െതാഴി�  ഉടമക���ടി

ഉ�രവാദിത�ം വ�� രീതിയി�  രജി��  െച�ാ�  ആവശ�മായ നിയമനി��ാണം നട�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികെള�റി�� വിവരേശഖരണം

4826. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികെള�റി�� വിവരേശഖരണം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) വിവരേശഖരണ�ിെ� അപര�ാ��ലം അപകട�ി�െ��് മരി�� െതാഴിലാളിക�െട �തേദഹം

േമാ��റിയി� ��ി�േശഷം െപാ��ശാന�ി� മറ�െച�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇവരി� െകാ�ം �ിമിന�ക�ം ��വാളിക�ം ഉ�െ���െ�� റിേ�ാ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വിവരേശഖരണം സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ണെമ�് ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശ�േ�ാ;എ�ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഇ) ഇ�ാര��ി� ഇതിനകം ൈകെകാ� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

മിനിമം �ലി നിയമം

4827. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മിനിമം �ലി നിയമം നട�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മിനിമം �ലി ലഭി�ാ� െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�  േമഖല തിരി�ളള കണ�് സ��ാരിെ�

പ��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് മിനിമം �ലി ഉറ�് വ���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ?

േലബ� ക�ാ�കളി� സാം�മിക േരാഗ��

4828. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�  താമസി�� േലബ�  ക�ാ�കളി�  ഡ�ി�നി  ,

പ�ി�നി, എലി�നി േപാ�� സാം�മിക േരാഗ�� പട�� പിടി�� സാഹചര�ം നിലനി���ത്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) േലബ�  ക�ാ�കളിെല �ചിത�ം,  ജീവിത സാഹചര�ം എ�ിവ പരിേശാധി�ാ�  എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െതാഴി� നിയമലംഘന േക�ക�

4829. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം എ� െതാഴി� നിയമലംഘന േക�ക� രജി��

െച�ി��്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) വ�കിട െട�്�യി�  വ�ാപാര േമഖലകളി�  മാ�ഷിക പരിഗണനേപാ�ം ലഭി�ാെത

�ീെതാഴിലാളിക� �ഷണ�ിന് വിേധയരാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േമഖലയിെല െതാഴി�  �ഷണം െച���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

�ി� ക�ാ�സ്

4830. �ീ.അ�� �കാശ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� വ��ിെ� കീഴി� �ി� ക�ാ�സ് ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് �ി� ക�ാ��കളി� നട��ത്; വിവരി�േമാ;

(സി) �ി�  ക�ാ��ക�െട �വ��ന�ിന് എെത�ാം െതാഴി�  േമഖലകെളയാണ്

െതരെ���ിരി��െത�് വിശദീകരി�േമാ?

േതാ�ം േമഖലയി� െതാഴിലാളിക�െട മിനിമം �ലി

4831. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ�ം േമഖലയി� പണിെയ��� െതാഴിലാളിക�െട മിനിമം �ലി 500 �പയാ�ാ� എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

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

4832. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1969-െല സംഹകരണസംഘ��  ആ�ിെല  69(1)(സി)  വ���സരി�് �വ��ി��

സഹകരണ �ാപന�ളിെല�ം െപാ�േമഖലാ വ�വസായ�ാപന�ളിെല�ം െതാഴി� ത����

പരിഹരി��തി�� അധികാരം ഇേ�ാ�  ആ��ാണ്;  ഇ� സംബ�ി� �തിയ ഉ�ര�ക�

ഇറ�ിയി�േ�ാ;പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െതാഴി�  വ��് മധ��ത വഹി�ി�� ത����, ദീ�ഘകാലകരാ�ക�, ആ��ല���

ഉറ�വ���  എ�ിവ സംബ�ി� ����  പരിഹരി��തി�� അധികാരം െതാഴി�

വ��ി�തെ� ന�കി �ന:�ാപി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ി� െതാഴി� സംബ�മായ ത���� െതാഴി� വ��ി� കീഴി��െ� പരിഹരി��തി�ം

െതാഴിലാളിക�െട അവകാശ�� സംര�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ത�� െതാഴിലാളിക�െട േ�മനിധി

4833. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  2015  �  െഫ�വരി മാസ�ി�േശഷം ൈലഫ് സ��ിഫി��്

ന�കിയവ��് ത�� െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാഡി� നി�ം െപ�ഷ� ലഭി��ത് �ട�ിയത്

��യി�െ��ി�േ�ാ?

(ബി) ��ുത െതാഴിലാളിക��് െപ�ഷ� ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ?

സ�കാര� ��കളി�ം, ആ�പ�ികളി�ം മിനിമം േവതന നിയമം

4834. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പല സ�കാര� ��കളി�ം,  ആ�പ�ികളി�ം വളെര ��മായ േവതന�ിലാണ് ജീവന�ാ� േജാലി

േനാ��ത് എ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മിനിമം േവതന നിയമം നട�ിലാ��േ�ാ എ�റി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ി�  �വ��ി�വ�� സി.ബി.എസ്.ഇ.  �ളിെല അധ�ാപക�� ന�േക�

േവതനെ��റി�് സ��ാ�  തല�ി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� നിയമാവലിക�  നിലവി�േ�ാ;
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വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േമാേ�ാ� െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡി� അട� �ക തിരിെക ലഭി�ാ� നടപടി

4835. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ� െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡി� നി�ം െതാഴിലാളിക�െട േപരി� അട� �ക തിരിെക

ലഭി��തിനായി സമ��ി�ി�� അേപ�കളി� തി�മാനെമ���തി� കാലതാമസം േനരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത കാലതാമസം പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(സി) സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) പരിഗണനയി�� അേപ�ക�െട എ��ം ��ത അേപ�കളി� എ�േ��് തീ�മാനെമ��ാ�

സാധി�െമ�ം വ��മാ�േമാ ?

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��് തിരി�റിയ� േരഖ

4836. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാന�് എ�� ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��് തിരി�റിയ� േരഖ നി�ബ�മാ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഒെഡെപ�ിെ� �വ��ന��

4837. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, കാരാ�് റസാഖ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചില അറബ് രാജ��ളി�  സ�േദശിവ��രണം വ�ാപകമാ��ത് വിേദശ െതാഴിലവസര��

ഗണ�മായി �റയാ�  ഇടയായത് കണ�ിെല��്  'ഒെഡെപ�ി'െ� �വ��ന��

ശാ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  വിദ�,  അവിദ� െതാഴിലാളിക��് വിേദശ െതാഴിലവസര��  ലഭ�മാ��തിന്

ഒെഡെപ�ിെ� പ�് നാമമാ�മായി പരിമിതെ��ിരി��ത് വി�ലീകരി�ാ�  എ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��;
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(സി) േക�സ��ാ�  ന�ിംഗ് റി��്െമ�് സ��ാ�  ഏജ�സിക��ായി പരിമിതെ���ിയതിനാ�ം

ഒെഡെപക് വഴി നിലവി�ളള റി��്െമ�ി� 95 ശതമാനേ�ാളം ന�മാരാണ് എ�തിനാ�ം ��തൽ

െതാഴിൽദായകെര കെ��ാൻ ഒെഡെപ�ിെന �ാ�രാ�ം വിധ�ിൽ ഓൺ ൈലൻ േജാബ്

േപാർ�ൽ ��ി� വിേദശേ��� െതാഴിൽ എ�്േച�് �ാപനമാ�ി മാ�ാൻ േവ� പ�തിക�

ആവി�രി�് നട�ാ�േമാ?

�ീക��് രാ�ി ഷി�് േജാലി

4838. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക��് രാ�ി ഷി�് േജാലി സം�ാനെ� ഐ.ടി ക�നികളി� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) മേ�െതാെ� േമഖലകളിലാണ് �ീക��് രാ�ി ഷി�് േജാലി നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ടി സ�ദായം നിയമാ��തമാേണാെയ�് പരിേശാധി�ാ� സംവിധാന��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േജാലി സംബ�ി� സ��ാ� നയം വ��മാ�േമാ?

െതാഴി�രഹിതരായ അഭ��വിദ��

4839. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി� െതാഴി�രഹിതരായ എ� അഭ��വിദ�� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി� േപര്

രജി�� െച�ി��്;

(ബി) കാ�ഗറി തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏത് വ�ഷം രജി��  െച� ആ�ക��ാണ് താ��ാലിക നിയമന���് േനാ�ീസ്

ന�കിയി��ത്;

(ഡി) കാ�ഗറി തിരി�് വ��മാ�േമാ?

െച���ാ��ായി �തിയ െതാഴി� അവസര�� ��ി�� പ�തി

4840. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം െച���ാ��ായി �തിയ െതാഴി� അവസര��

��ി��തി� േവ�ി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്?
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�ധാ� മ�ി കൗശ� വികാസ് േയാജന

4841. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിയായ �ധാ�  മ�ി കൗശ�  വികാസ് േയാജന�െട സം�ാനെ�

നാളി�വെര�ളള �വർ�ന�ൾ,  ലഭി� �ക,  വിനിേയാഗി� �ക എ�ിവ സഹിതം ജി�ാ

അടി�ാന�ിൽ വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ധാ� മ�ി കൗശ� വികാസ് േയാജന�െട കീഴിൽ ഈ വർഷം സം�ാന�് നട�ിലാ�ാൻ

േപാ�� പ�തിക�ം േക� സം�ാന വിഹിത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ വർഷം വിനിേയാഗി� �ക െവളിെ���േമാ?

പാ�ൈടം ക�ിജ�് ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക�

4842. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� നിലവി�� പാ�ൈടം ക�ിജ�് ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക� സംബ�ി� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ഇവ�െട ഒഴി�ക� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി� റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇ�വെര (30-4-2017), എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�െവ�ം നിയമനം ന�കിെയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� എ��ം േവഗം ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ി� �തിയ ഐ.ടി.ഐ

4843. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  തമി�ഭാഷാ ന�നപ� േമഖലയി�  ചി�ിര�രം ൈഹ�ളി�

�തിയ ഐ.ടി.ഐ ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) നടപടി�മ��  ആയിെ��ി�  ഐ.  ടി.  ഐ.  ആരംഭി�ാ�  ഉട�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

�തിയതായി ആരംഭി� െഎ.�ി.െഎ.ക�
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4844. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� െഎ.�ി.െഎ ക�  �തിയതായി

ആരംഭി�ി��്;ഓേരാ െഎ.�ി.െഎ ക�െട�ം മ�ലം തിരി�� വിശദവിവരം ന��േമാ;

ഓേരാ�ി�ം എെത�ാം േകാ�കളാണ് ലഭി�ി��ത് എ� വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഒ� െഎ.�ി.െഎ അ�വദി��തിന് നിലവി�  എെ��ാം മാനദ��ളാണ് സ�ീകരി�

വ��ത്;വിശദവിവരം ന��േമാ?

വ�ാവസായിക പരിശീലന വ��ിെ� �വ��ന��

4845. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, എ�. വിജയ� പി�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ�ാവസായിക പരിശീലന വ��ിെ� �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) െഎ.ടി.െഎ.ക�െട നവീകരണ�ി�ം ആ�നികവ��രണ�ി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) കാലഹരണെ���ം െതാഴി� സാധ�ത ഇ�ാ��മായ േ��ക� നി��ലാ�ി, െതാഴി� സാധ�ത

ഏറിയ േ��ക� ആരംഭി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വ�ാവസായിക പരിശീലന രംഗ�് �ീ-��ഷ അ�രം �റ��തിനായി, വനിതാ െഎ.ടി.െഎ.ക�െട

�വ��നം ശ�ിെ����തി�ം െമ�െ�� സൗകര��� ഒ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��് രജിേ�ഷ�

4846. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�  മദ��ം മയ�മ��ം വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി�ക�ം ഇത് സാ�ഹിക ��ം ഉ�ാ�ക�ം

െച�� കാര�ം െതാഴി� വ��് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ഇവ�െട ഐഡ�ി�ി കാ��കളിെല വിലാസം പരിേശാധി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇവ�

െത�ായ ഐഡ�ി�ി കാ��ക�  ഉപേയാഗി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;എ�ി�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?
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ചാ��� ഗവ.ഐ.ടി.ഐ

4847. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ��� ഗവ.ഐ.ടി.ഐ യി� നിലവി�� അടി�ാന സൗകര��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത �ാപന�ി�  നിലവി�� േ��ക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം ഓേരാ േ�ഡി�ം എ�

��ിക��് അ�ിഷ� ന��വാ� സൗകര��െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ േ��ക��് എ�.സി.വി.ടി. �െട അംഗീകാരം ലഭി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ��തായി ഏെത�ി�ം േ��ക� ആരംഭി�േവാ;എ�ി�

ഏെതാെ�യാെണ� വിവരം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) നിലവി�� അടി�ാന സൗകര��� വ��ി�ി��തി�ം ഒേര�� സ��ാ� �മി�ടി ഐ.ടി.ഐ�്

ലഭി��തി�ം േ��ക��് എ�.സി.വി.ടി അംഗീകാരം ലഭി��തി�ം േവ�ി ജന�തിനിധി

ന�കിയ നിേവദനം ��യി�െ��േവാ;അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി� രജി�� െച�വ�

4848. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി� നിലവി� െതാഴിലിനായി എ� േപ� രജി�� െച�ി��്;

(ബി) ��ക എ�്േച�ി�� െതാഴിലി�ാ� േവതനം ലഭി��വ�െട എ�ം വ��മാ�േമാ ?

ഇ.എസ്.ഐ. ആ��ല��ം േക�സ��ാരിെ� �തിയ വ�വ�ക�ം

4849. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ.എസ്.ഐ.  പ�തിയി�  അംഗമായി��വ��് ചികി�ാ ആ��ല�ം ലഭി��തിന് േക�

സ��ാ�  ��തായി എെ��ി�ം വ�വ�ക�  ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ�വ�ക�  �കാരം,  അ�ഹരായവ��് ചികി�ാ സഹായം ന�മാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ക��  ജി�യിെല േതാ�ടയി�� ഇ.എസ്.ഐ.  ആ�പ�ി ���  െ�ഷ�ാലി�ി ആ�ി

ഉയ���തിനായി േക� സ��ാരിന് െ�ാേ�ാസ�  സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?
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ഇ.എസ്.ഐ. ആ��ല���

4850. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�ിട നി��ാണ െതാഴിലാളിക��െ�െട വിവിധ വിഭാഗ�െള�ടി ഇ.എസ്.ഐ. ആ��ല���െട

പരധിയി� െകാ�വ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി�  ഇ.എസ്.ഐ.  ആ�പ�ിക�ം ഡിെ��സറിക�ം എവിെടെയ�ാമാണ്

�വ��ി��ത്;

(സി) മല�റം മ�ല�ി�  �തിയ ഇ.എസ്.ഐ ഡിെ��സറി ആരംഭി�വാ�  സത�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ആം ആ�ി ബീമ േയാജന

4851. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.��ിരാമ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാെ� �ാമീണ േമഖലയിെല �രഹിത��് ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര� ന���തിനായി ആം

ആ�ി ബീമ േയാജന (എ. എ. ബി. ൈവ) നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം ഇ�ഷ�� െച�െ��� വ��ി�് ലഭി�� ആ��ല��� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഈ പ�തി�െട േക�-സം�ാന വിഹിതം എ� വീതമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�ളായി എ� േപെര ഉ�െ���ാനാ�േ�ശി��െത�ം

അ�ഹരായവെര കെ���തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

പ���ി ഇ. എസ്. ഐ ആ�പ�ി

4852. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���ി ഇ. എസ്. ഐ ആ�പ�ിയി� ഇ�ഷ�� െച� വ��ിക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ആ�പ�ിയി� കിട�ി ചികി� ഏ�െ����തിന് നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?
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െകാ�ാര�രയിെല ഇ.എസ്.െഎ. ആ�പ�ിക�ം ഡിെ��സറിക�ം

4853. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇ.എസ്.െഎ.  ആ�പ�ിക�ം ഡിെ��സറിക�ം

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആേരാഗ�േക��ളിെല നിലവിെല �ാഫ് പാേ�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േക��ളി�  ,  നിലവിൽ ഒഴി�� ത�ികക�െട വിശദാംശ�ൾ േക���  തിരി�

െവളിെ���േമാ?

േകരള - ക��ാടക അതി��ി �ാമ�ളിെല ക�ാവ് മാഫിയ

4854. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള - ക��ാടക അതി��ി �ാമ�ളി� വ�ാപകമായി ക�ാവ് മാഫിയക� ശ�മാ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ �േദശ�ളിെല ക�ാവ് മാഫിയക�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടിക�  എ�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് എ� േക�ക� കെ��ിെയ�ം അതിെ� �ടർ നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മദ� വി�നശാലക�ം മദ� നയ�ം

4855. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പാറ�� അ��

,, എ�. ഷം��ീ�

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

ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ�ാപന�� ൈലസ�സ് ���ി ന�ാ���ലം മദ� വി�നശാലക� �േ�� സാഹചര�ം

നിലനി��തായ റിേ�ാ��ക�  ��യി�െ��േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് തരണം െച�ാ�

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ജനകീയ �േ�ാഭ��ം ജന��  �കടി�ി�� എതി��മാണ് ൈലസ�സ് ന��തി�

തേ�ശ�ാപന���് തട�ം ��ി��െത� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇേ�ാ�  തേ�ശ �ാപന���് േബാ��മായി�� ജനഹിതം �ടി മാനി�് മദ�നയം
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�പീകരി�േമാ?

മദ�നയം

4856. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� മദ�നയ�ി�  മാ�ം വ���തിനായി ക�ീഷെന നിയമി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ക�ീഷെ� ഘടന നി�യി�ി�േ�ാ;  ക�ീഷ�  എ�േ��് നിലവി�  വ�ം

എ�റിയി�ാേമാ?

എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസി� വാഹന��െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം �റവ്

4857. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസി�  ആെക എ� വാഹന��െ��ം എ�

ജീവന�ാ�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�നാഗ��ി താ��ിെ� ���മായ �മതല�� ഈ ഓഫീസ്,  വാഹന��െട�ം

ജീവന�ാ�െട�ം �റവ് �ലം കാര��മമായി �വ��ി��ിെ�� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;��ത�  വാഹന��ം ജീവന�ാെര�ം അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�.ടി.പി.എസ്.േക�ക�  ഉ�െ�െട എൈ�സ് േക�ക�  വളെര ��തലായി റിേ�ാ��്

െച�െ��� ��ത �േദശ�് �ിര പരിേശാധനക�  നട��തിന് ഇ�ച�വാഹന��

അ�വദി�േമാ;വിശദീകരി�േമാ?

മല�റം ��പറ�് ൈബപാസ് േറാഡി� �വ��ി�� �തിയ മദ�വി�നശാല

4858. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ, സം�ാന പാതേയാര�ളി� മദ�ശാലക� േവെ�� ബ�മാനെ�� ��ീം േകാടതി വിധി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിധി�െട അടി�ാന�ി�  മല�റം ��പറ�് ൈബപാസ് േറാഡി�  �വ��ി�� �തിയ

മദ�വി�നശാല നിയമ വിേധയമാേണാ;

(സി) നഗരസഭ�െട�ം എൈ�സ് വ��ിെ��ം ൈലസ�സ് ��ത �ാപന�ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;
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(ഡി) എ�ി� അതിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� വിേദശമദ�വി��നശാലക�

4859. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017  മാ��്  31  വെര ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� എ� വിേദശമദ� വി��നശാലക�

�വ��ി�ി��;

(ബി) ഇവ എവിെടെയാെ�യാെണ�ം െക�ിട ഉടമ�െട േപര് വിവരം,  വി�ീ��ം,  വാടക സഹിതം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവയി�  േദശീയ-സം�ാന പാതേയാര�് �വ��ി�ി�� വിേദശ മദ� വി��നശാലക�

ഏെതാെ�;  ആയതിെ� വിവര��, െക�ിട ഉടമ�െട േപര്,  വി�ീ��ം,  വാടക,  അഡ�ാ�സ്

�ട�ിയവ വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� ഓേരാ വിേദശ മദ� വി��ന ശാലകളി�ം ��ി�ാ�� മദ��ിെ�

അളവ് എ� വീതെമ�് വി�ന ശാലക� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) അ�വദനീയമായ അളവിേന�ാ� ��ത� മദ�ം േ�ാ�് െച��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ?

മാേവലി�ര എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസിെല ജീവന�ാ�െട �റവ്

4860. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസി�  �ിവ�ീവ് ഓഫീസ�മാ�, സിവി�  എൈ�സ്

ഓഫീസ�മാ�  എ�ിവ�െട എ�ം വളെര പരിമിതമായതിനാ�  ഓഫീസിെ� �ഗമമായ

�വ��നെ� സാരമായി ബാധി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ�െട എ�ം വ��ി�ി��തി�ം നിയമനം നട��തി��� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യിെല ബിവേറജ് ഔ �് െല�ക�

4861. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി� എ� ബിവേറജ് ഔ �് െല�ക� �വ��ി���്;

(ബി) അവ എവിെടെയാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ജി�യി� ��തായി ബിവേറജ് ഔ�് െല�ക� ആരംഭി�ാ� അേപ� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�
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എവിെടെയാെ� ആരംഭി�ാ�� അേപ�കളാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത അേപ�കളിേ�� ൈകെ�ാ� തീ�മാനം വിശദീകരി�ാേമാ?

സ��� മദ�നിേരാധനം

4862. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ��� മദ�നിേരാധനം ഏ�െ���ിയ ബീഹാ�  സം�ാന�് അതി�േശഷം ഉ�ായ

പരിവ��നെ��റി�് സം�ാനം ഏെത�ി�ം തല�ി�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�േമാ;

��േ�രി പ�ായ�ിെല ബീവേറജസ് ഔ�് െല�് മാ�ി �ാപി��

4863. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ിെല ��േ�രി പ�ായ�ിെല 14-� വാ�ഡി� �വ��ി�� ബീവേറജസ് ഔ�്

െല�് മാ�ി �ാപി�ണെമ�� നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഔ�് െല�് ജനവാസം �റ� മെ�ാരിടേ��് മാ�ി �ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

അട���ിയ മദ�േഷാ�ക�

4864. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� ബിവേറജസ്,  ക�സ�മ�െഫഡ് മദ�േഷാ�ക�

അട���ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജന��െട എതി���ലം േഷാ�ക�  �റ�ാ�  കഴിയാ�തിന് പരിഹാരമായി എ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാനാണ് ആേലാചി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,
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തി�വന��രം, െസ��റി,

11-05-2017

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

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

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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