
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 ഏ�ി� 27, വ�ാഴം

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--201]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി
: 624 �ത� 695 വെര

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി : 696 �ത� 732 വെര

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി
: 733 �ത� 764 വെര

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 765 �ത� 824 വെര

സ�യം പര�ാ��ാമം പ�തിയിൽെ�� െകാ�ം ജി�യിെല േകാളനികൾ

624. �ീ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) സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തിയി��െ���ി നവീകരി�വാനായി 2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ി�

െകാ�ം ജി�യി� നി�ം െതെരെ��� േകാളനിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിനായി �േത�ക ഏജ�സിെയ നി�യി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ��

നൽ�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമാ�ം കാര��മമാ�ം നട�ാ�  സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

അംേബ�ക� സ�ാ�യ �ാമം പ�തിയിൽെ�� ക�� ജി�യിെലസേ�ത�ൾ

625. �ീ.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:
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(എ) അംേബ�ക�  സ�ാ�യ �ാമം പ�തിയി�  പ�ികജാതി സേ�ത�െള ഉ�െ����തി�

നി�യി�ി�ളള മാനദ��� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക��  ജി�യിെല ഏെത�ാം പ�ികജാതി സേ�ത�ളാണ് ��ത പ�തിയിേല�്

െതരെ���െ��ി�ളളത്;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ഓേരാ പ�ികജാതി സേ�ത�ി�ം െപാ�െവ നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��

വികസന പ�തിക� എെ��ാമായിരി�െമ� വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���് �മി

626. �ീ.െ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) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���് �മി വാ�ി ന���തിേല�ായി 2016-17 വ�ഷം നീ�ിവ�

�ക ���മാ�ം വിനിേയാഗി�വാ� കഴി�ി�േ�ാ; എ�ി� ജി� തിരി�ളള വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ��തി�  �റവ് വ�ി�ളളത്;  ഇ�ാര�ം

വിശദമായി പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� വീ� വ�ി�െ��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിവാഹ ധനസഹായ അേപ�യി� സ�ീകരി� നടപടി

627. �ീ.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�ികജാതിേ�മ വ��ി�  നി�ം വിവാഹ ധനസഹായ�ിന് അേപ� ന�ിയ �ീമതി

അജിത�മാരി,  െതാ�കയി� വീട്,  ��ം പി.ഒ.,  മാേവലി�ര എ� വ��ി�െട അേപ�യിേ��

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ��ി�് ധനസഹായം അ�വദി��തിന് തട���േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സ�യം പര�ാ� പ�ികജാതി �ാമം പ�തിയിൽെ�� പാറ�ാല മ�ല�ിെല േകാളനിക�

628. �ീ.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:
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(എ) സ�യം പര�ാ� പ�ികജാതി �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�� പാറ�ാല മ�ല�ിെല

േകാളനിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�കാരം എെ��ാം ���ിക�  ഈ േകാളനികളി�  നട�ിലാ��െ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�  ഇനി�ം ഉ�െ�ടാ� േകാളനികെള ഉ�െ����തി� േവ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാേമാ?

പ�ിക ജാതി -വ�� വിഭാഗ���് വിേദശപഠന�ിന് സഹായം

629. �ീ.െ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) പ�ിക ജാതി/വ�� വിഭാഗ���് വിേദശപഠന�ിന് സഹായം ന���തിനായി എെ��ി�ം

പ�തി നിലവി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  സഹായം ന��� ഏജ�സി�ം അ�വദി�� വാ��ം സംബ�ി�് വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ ?

പ�ിക ജാതി /പ�ിക വ�� വിഭാഗ�ാ�െട ചികി�ാ ധനസഹായ അേപ�കൾ

630. �ീ.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) കഴി� സ��ാ� അധികാരെമാഴി�േ�ാ� പ�ിക ജാതി /പ�ിക വ�� വിഭാഗ���� ചികി�ാ

ധനസഹായ അേപ�കളി�  എ� എ��ിൽ തീ�മാനെമ��ാ�ം  ,  തീ�മാനെമ��തി�

എ�അേപ�കളി� ധനസഹായം ന��വാ�ം ഉ�ായി�� ; ഇതിൽ ഇൗ സ��ാ� എ� ന�കി ;

എ� �ക ഇതിനായി വിനിേയാഗി� ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഇൗ സ��ാരിെ� കാലയളവി� എ� അേപ� ലഭി�; എ� േപ��് സഹായം

ലഭ�മാ�ി;  എ� �ക അ�വദി�;  ഇനി എ� േപ��് സഹായം ന��വാ��്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ിൽ ഭരണാ�മതി ന�കിയ �ടിെവളളപ�തി�് �ക ന�കാൻ നടപടി

631. �ീ.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:
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(എ) സം�ാന�് േകാ��സ് ഫ�ി� നി�ം 2014-17 കാലയളവി� �ക അ�വദി� ���ിക�

ഏെത�ാമാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏറനാട് മ�ല�ിെല �ഴിമ� പ�ായ�ിെല �തിയ�് പ�ികജാതി േകാളനിയി�

�ടിെവളളപ�തി�ായി  2014-15  വ�ഷെ� േകാ��സ് ഫ�ി�  നി�ം ഏഴ് ല��ി

ഇ�പതിനായിരം �പ�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത പ�തി�ളള �ക നാളി�വെരയായി ന�കിയി�ി� എ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ആയത് അടിയ�ിരമായി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാർ�സ് ഫ�ി� നി�� പാല�ാട് ജി�യിെല ���ികൾ

632. �ീ.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) േകാ��സ് ഫ�ി�  നി�ം എസ്.സി വിഭാഗ�ി�ം എസ്.�ി വിഭാഗ�ി�ം  1.7.2016  �ത�

31.3.2017വെര അ�മതി ലഭ�മായ പാല�ാട് ജി�യിെല ���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാവ��ി�് ��് അംഗീകരി�് സം�ാന വ��ി�് ��ിനയ� പാല�ാട് ജി�യിെല

���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�ത്;

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

സ�ാ�യ േകാ�കളിെല ��ിക��് ഇ- �ാ�ഡ്

633. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, പി.ടി. േ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) �ണിേവ�ി�ി േനരി�് നട�� സ�ാ�യ േകാ�കളി� പഠി�� പി�ാ� സ�ദായ�ി�െ�� ബി. പി.

എ�. വിഭാഗ�ി�� ��ിക��് ഇ- �ാ�് അ�വദി�ാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െമരി�് അടി�ാന�ി�  �േവശനം ലഭി�� ഇ�രം വിദ�ാ��ിക��് ഇ-  �ാ�ഡ്

അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

വ��ല ഐ. ടി. ഐ. യി� �ാ�്�ാ� സിവി� േ�ഡ്

634. �ീ.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:
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(എ) പ�ികജാതി വികസന വ��ിന് കീഴി�� വ��ല ഐ. ടി. ഐ. യി� �ാ�്�ാൻ സിവിൽ േ�ഡ്

ആരംഭി��തി�� തട�െമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�� വിദ�ാഭ�ാസ വ�ഷ�ി�  ഈ േ�ഡ് ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിൽ അ�വദി� വിവാഹധനസഹായം

635. �ീ.ഡി.െക. �രളി : 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:

2016-17 വ�ഷ�ി� പ�ികജാതി െപ���ിക�െട വിവാഹ�ിനാ�� ധനസഹായം വാമന�രം

നിേയാജകമ�ല�ി� എ�േപ��് അ�വദി�; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനികളി� �ടിെവ� പ�തി

636. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  വ��ല മ�ല�ിെല എ� പ�ികജാതി േകാളനികളി�  േകാ��സ് ഫ�്

ഉപേയാഗി�് �ടിെവ� പ�തിക� നട�ിലാ��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�ം അവ ഏെത�ാം

േകാളനികളി� ആെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് �ടിെവ� പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി��വെയ�ാം െട�ഡ� നടപടിക� ���ിയാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക� യാഥാ���മാ��തിന് കാലപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ?

വ��ല മ�ല�ി� അംേബ�ക� സ�ാ�യ �ാമം പ�തി

637. �ീ.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) അംേബ�ക�  സ�ാ�യ �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി വ��ല മ�ല�ി�  നി�ം

െതരെ��� പ�ികജാതി േകാളനിക� ഏെത�ാം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാളനികളി� ���ി നി��ഹണ�ിനായി ഭരണാ�മതി ന�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ിൽ ഭരണാ�മതി ന�കാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ാ�ി �ീെമ�ിക് േഹാ��
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638. �ീ.�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�ാ�ിയിൽ പ�ികജാതി വ��ിന് കീഴി�� �ീെമ�ിക് േഹാ�� ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട��ത്

��യി�  െപ�ി�േ�ാ;  അത് പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�  െപ�� വ��് ഉപേയാഗേയാഗ�മായ

വിധ�ി�  ഐ ടി ഐ േപാ�� സാേ�തിക �ാപനമായി ഉയ��ാ�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പ�ാ�ി മ�ല�ി� പ�ിക ജാതി വ��ിന് കീഴി� എെ��ാം �ാപന�ളാണ് നിലവി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) പ�ികജാതി വ��ിെ� സം�ാന, ജി�ാ, �ാേദശിക തല, ഓഫീസ് ഘടന വ��മാ�ാേമാ?

െകാട�ാട് എം.ആർ.എസ് അധ�ാപക�െ�തിെര�� ശി�ാ നടപടിക�

639. �ീ.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:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െകാട�ാട് േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  �ളിെല അധ�ാപക�െ�തിെര

എെ��ി�ം ശി�ാ നടപടിക�  നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ� സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടി

എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെ� �ിതിഗതി

640. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�  െപ�� ഓേരാ വിഭാഗ�ിെ��ം ജനസംഖ� െസ�സസ് എ�ാണ്

അവസാനമായി േശഖരി�ി��ത്;

(ബി) ഇ� �കാരം ഈ വിഭാഗ��െട സാ�ഹിക - സാ��ിക - വിദ�ാഭ�ാസ �ിതിഗതിക� സ��ാരിന്

ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഓേരാ വിഭാഗ�ിെ��ം �ിതിഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി ��ംബ���് ഭവന നി��ാണ�ിന് അ�വദി�� �ക
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641. �ീ.�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 ��ംബ���് ഭവന നി��ാണ�ിന് എ� �കയാണ് അ�വദി��ത്: അ�വദി��

�ക തിക�ം അപര�ാ�മാെണ� സ��ാ� മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ?��ത� �ക അ�വദി�ാ��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

(ബി) ��ംബ�െള ��ത പ�തിയി�െ����തി�� മാനദ��ൾ എെ�ാെ�യാണ്?

(സി) �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം �ടാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി - പ�ികവ�� ജനസംഖ��് ആ�പാതികമായി പ�തി വിഹിതം

642. �ീ.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) സം�ാനെ� പ�ികജാതി  -  പ�ികവ�� ജനസംഖ��് ആ�പാതികമായി പ�തി വിഹിതം

വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക�െട വിനിേയാഗം സംബ�ി�് വിശദമായ പ�തിക�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) കാല�ളായി ��ത വിഭാഗ�ി�ളള ഫ�് ��ണമാ�ം വിനിേയാഗി�ാ�  കഴി��ി� എ�

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� പ�ികജാതി - വ�� വിഭാഗ���് തെ� ആ��ല��� ലഭി��െവ�് ഉറ�ാ�ാ�

എെ��ാം സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി -പ�ികവ�� വികസന�ി�� േക� ഫ�്

643. �ീ.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) 1.07.2011  �ത�  31.03.2016വെര പ�ികജാതി  /  പ�ികവ�� വികസന�ിനായി േക�

സ��ാ� എ� �ക അ�വദി�; അതി� എ� �ക െചലവഴി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 1.07.2016 �ത� 31.03.2017 വെര പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വികസന�ിനായി എ� േക�

ഫ�് ലഭ�മായി; അത് െചലവഴി�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 1.07.2016  �ത�  31.03.2017  വെര പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വികസന�ിനായി ഒ��ാലം

അസം�ളി നിേയാജക മ�ല�ി� എ� �ക െചലവഴി�; ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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പ�ികജാതി -പ�ികവ�� േകാളനിക�െട വികസനം

644. �ീ.പി.വി. അ�വ� : 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) 2016-2017  വ�ഷം നില��  നിേയാജകമ�ല�ി�  പ�ികജാതി പ�ികവ�� േകാളനിക�െട

വികസന�ിനായി േകാ��സ് ഫ�ി� നി�ം എ� �പ അ�വദി� എ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് �ക അ�വദി�ി�ളളെത�ം വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി / വ�� വിഭാഗ��െ�തിെര�ളള അതി�മ��ം പീഡന��ം

645. �ീ.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) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് പ�ികജാതി  /വ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ�െ�തിെര��ായ

അതി�മ��, പീഡന��, െകാലപാതക��, ��ിക�െ�തിെര�� പീഡന��  എ�ിവ

എ�െയ�മാെണ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ തട�വാ�ം ഇവെര സംര�ി�ാ�മായി ഈ സ��ാ�  എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�വ��

എ�ം ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ആയ� സംബ�ി� കണ�ക� എ� എ�ം വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി /പ�ികവ���ാ�െട എ�തി��� വാ��ക

646. �ീ.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) പ�ികജാതി/പ�ികവ���ാ�  േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ികളി�  നി�ം മ�് ധനകാര�

�ാപന�ളി� നി�ം എ��ി�� വാ�ക� എ�തി���തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �ക വെര���ം,  എ� കാലമായി���മായ വാ�കളാണ് എ�തി���ത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� �ാമ വികസന പ�തി

647. �ീ.�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:
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(എ) അംേബ�ക�  �ാമം വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�� മണ��  മ�ല�ിെല മ��ര,

െപ�മല പ�ിക ജാതി േകാളനികളി�  നട�ാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട നി��ഹണ�മായി ബ�െ��് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�

വിവരം അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�ം എ�ാണ് �തീ�ി��ത്;  വിശദാംശ��

എെ�ാെ�യാണ്?

പ�ികജാതി േ�മ വ��ിന് കീഴി�� ബാലവാടിയിെല ആയമാ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�

648. �ീ.േ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) േകാ�യം ജി�യിെല �ള�ളം പ�ായ�ി� സ��ാ� ന�റിയി� �വ��ി�� പി.സി ലീല�െട�ം

െക.  �ശീല�െട�ം േസവന േവതന�ി�  മാ�ം വ���തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�ിരി��

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ.

(ബി) �ീമതി.  ലീല�ം �ശീല�ം മ�് ജീവന�ാ��് ന��� ആ��ല��� ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഇ�

സംബ�ി�് ഇവ�െട അേപ� നിലവി�േ�ാ;  ഇവർ�് സ��ാ�  ആ��ല���

ലഭ�മാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ?

പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ� പ�തിക�

649. �ീ.െക. ദാസ� : 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 വികസന വ��്  2017-18 നട�ിലാ��തിനായി ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� പ�തിക�

(�ാ�/േനാ� �ാ�) എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� സ�ാ�യ �ാമം പ�തി

650. �ീ.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) െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ി�  നി�ം അംേബ�ക�  സ�ാ�യ�ാമം പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി�� േകാളനിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ�ഷം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) അവയി� ഓേരാ േകാളനിയി�ം ഇ�വെര നട�ിലാ�ിയ വികസന �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) അവയി�  ഏെത�ാം േകാളനികളിലാണ് പ�തി ���ിയാ�ിയി��ത്;  ഏെത�ാം

േകാളനികളിലാണ് പ�തി ���ീകരി�ാ��ത്;  ഏെത�ാം േകാളനികളി�  പ�തി ഇനി�ം

ആരംഭി�ി�ി� എ�ീ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി ���ീകരി�ാ�� മ�ല�ിെല എ�ാ േകാളനികളി�ം പ�തി അടിയ�രമായി

���ീകരി�േമാ?

ഭവനരഹിതരായ പ�ികജാതി/പ�ികവ�� ��ംബ��

651. �ീ.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�് ഭവനരഹിതരായ പ�ികജാതി  /പ�ികവ�� ��ംബ��  എ� എ�് ജി� തിരി�്

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവരി� വീ�വ�വാ�� �മിയി�ാ�വ� എ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവരി� ഭവനരഹിത��് വീ�ം, �മി ഇ�ാ�വ��് �മി��െ�െട വീ�ം വ�് ന�വാ� ഈ സ��ാ�

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

പ�ികജാതി വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിന് ആ��ണം െച�ത പ�തികൾ

652. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.പി.സജീ��

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാനെ� പ�ികജാതി വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനായി എെ��ാം

കാര��ളാണ് ആ��ണം െച�െത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� പ�തികളാണ് ഇവ�െട ഉ�മന�ിനായി നട�ാ�ിയി�ളളത്;

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

നട�ാ�ിയി��്;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�ികജാതി സേ�ത�ളി�  എ�ാ വിധ�ി��ളള അടി�ാനസൗകര���  ലഭ�മാ��തിന്

എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�െ�� െവളിെ���േമാ ?
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പ�ികജാതി- പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

653. �ീ. എ� .എ.െ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) ഈ സ��ാ�  പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െട അടി�ാന സൗകര��� വ��ി�ി��തിന് ഈ സ��ാ�

അ�വദി� �ക എ�യാെണ�് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം ആവശ����േവ�ിയാണ് ഈ �ക െചലവഴി�െത�് മ�ലം തിരി�� കണ�്

ന�കാേമാ;

(ഡി) കാസ�േഗാഡ് അസം�ി മ�ല�ി�  പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട േ�മ�ിനായി

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി- പ�ികവ�� ��ംബ��െട ജീവിതനിലവാരം െമ�െ���ാൻ സ�ീകരി� നടപടി

654. �ീ.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:

േകരള�ിെല പ�ികജാതി  -  പ�ികവ�� ��ംബ��െട ജീവിതനിലവാരം െമ�െ���വാ�  ഈ

സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി- പ�ികവ�� വിഭാഗ���� ചികി�ാ സഹായം

655. �ീ.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) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ി� പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���് എ� �ക ചികി�ാ

സഹായമായി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അപകടമരണം സംഭവി�വ�െട ആ�ിത��് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് പ�ികജാതി പ�ികവ��

വ��ി� നി�് ലഭി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പര�രാഗത െതാഴിലിേല�െ��ിരിെ� അപകടം സംഭവി�� ഈ വിഭാഗ�ി�െ��വ��്

എെ��ാം സഹായ�ളാണ് സർ�ാർ ന�കിവ��െത�് വിശദമാ�േമാ?
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െന�മ�ാട് മ�ല�ി� േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�� ���ികൾ

656. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  െന�മ�ാട് മ�ല�ി�  േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ��

���ിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് െന�മ�ാട് മ�ല�ി�  േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�്

നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഏെത�ാം �വ��ിക� ���ീകരി�െവ�ം എെത�ാം ���ീകരി�ാ�െ��ം വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലെ� അംേബ�ക� സ�ാ�യ �ാമം പ�തി

657. �ീ.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) അംേബ�ക�  സ�ാ�യ �ാമം പ�തിയി�  േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  നി�ം ഏെത�ാം

േകാളനികെളയാണ് െതര���ിരി��ത്;

(ബി) ഇൗ േകാളനികളി�  എെ��ാം നവീകരണ �വ��ന��  നട�വാനാണ് സ��ാ�

ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഏത് നി��ഹണ ഏജ�സിയാണ് നവീകരണ �വ��നം ഏെ���ിരി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിെ� നിലവിെല അവ� വിശദീകരി�ാേമാ?

മാ�േഹാളി� വീണ് മരണമട�വ��്ധനസഹായം

658. �ീ.േ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) ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല കാണ�ാരി പ�ായ�ി�, മാ�േഹാളി�  വീണ്

മരണമട� �ീ.  േദവസ�ാ ചാേ�ാ,  ബിേനായ് േജാസഫ് എ�ിവ��് സ��ാ�  �േത�ക

ധനസഹായം ന�കിയി�േ�ാ;ഇ� സംബ�ി� ഫയ� നിലവി�േ�ാ;  ഈ ഫയലിെ� �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇേ�ാ�  സ��ാരിെ� പ���  1171896/2017  ഫയലി�  ഇ�വെര സ�ീകരി�ിരി��

നടപടിക�  വ��മാ�ാേമാ  ;ഈ ഫയ�  തീ��ാ�ാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;28/1/2017  �  ഈ ഫയ�  ഒറിജിേന�് െച�തി� േശഷം ഇ�വെര��ായ

കാലതാമസ�ി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി വികസന ഡയറ�േറ�ി�  ഇ� സംബ�ി�് ഫയ�  നിലവി�േ�ാ  ;��ത ഫയ�

സ��ാരിെ� പരിഗണന�് അയ�ി�േ�ാ ;ഇ�ാര��ി� കാലതാമസം േനരി�ി�േ�ാ ;ഉെ��ി�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

െപരി��മ� പ�ികജാതി േകാളനി

659. �ീ.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��ാ�  െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം പ�ികജാതി േകാളനിയി�

�ടിെവ� പ�തി അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� അവ എവിെടെയ�ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക�െട�ം പ�തി നട�ിലാ�ാ�  �മതലെ���ിയ

ഏജ�സി�െട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് എെ��ി�ം നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ; പ�തിക�െട �േരാഗതി വിലയി��േമാ?

��രി�� മ�ല�ിെല പ�ികജാതി / പ�ിക വർ� സേ�തം

660. �ീ.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) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��രി�� മ�ല�ി� നിലവി� എ� പ�ികജാതി /വ�� സേ�ത��

ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ മ�ല�ി�  ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െ��വ�

താമസി�വ��േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� സേ�ത�ളാണ് ഇേ�ാ�  സ�യംപര�ാ� മാ�കാ േക��ളാ�ി മാ�ിയെത�്

വ��മാ�ാേമാ;  ഇവിെട ഏ�െ���ിയ വികസന �വ��ന��  എെ�ാെ�െയ�ം

വ��മാ�ാേമാ ?

ദിശ -2017 പ�തി
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661. �ീ.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) െക.എസ്.ബി.സി.ഡി.സി. വഴി നട�ിലാ�� ദിശ 2017 പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േേമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���ം, പ�തിയി� ഉ�െ���തി�ളള മാനദ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തിയിേല�് അേപ� സമ��ി��തി�ളള നടപടി�മ�� വ��മാ�േമാ?

�മിയി�ാ� േഗാ�വ�� ��ംബ���് �മി

662. �ീ.െ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�് �മിയി�ാ� എ� േഗാ�വ����ംബ�� അധിവസി��െ��റിയാേമാ;

(ബി) ജി� തിരി�� കണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) �മിയി�ാ� േഗാ�വ�� ��ംബ���് �മി ന���തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ?

ആദിവാസിക�െട ആേരാഗ� സംര�ണ�ിന് പ�തികൾ

663. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, െ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) ഈ ഗവ�െമ�് സം�ാനെ� ആദിവാസിക�െട ആേരാഗ� സംര�ണ�ിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട സ��� ആേരാഗ� സംര�ണ�ി�ം �ര��ം ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�

നട�ാ�ിയെത�് വിവരി�േമാ;

(സി) ആദിവാസിക��ിടയി�  ശി�മരണ�ം പ�ിണി മരണ�ം ഇ�ാതാ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികവ���ാ��് സ��ാ� സ��ീസി� സംവരണം
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664. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.െ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) േകരള�ിെല പ�ികവ���ാ��് സം�ാന സ��ാ� സ��ീസി� എ� ശതമാനം സംവരണമാണ്

ഏ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) പ�ികവിഭാഗ�ാ��ിടയി�  സാ�ഹിക സാ��ിക വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�ളി�  ��പ�ിയി�

നി���വ�  മലയരയ�, കാണി,  �റി��,  ��മ �ട�ിയ ���ം വിഭാഗ�ളി�

നി��വരാെണ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പണിയ, അടിയ, ഇ�ള, കാ�നാ�� എ�ീ വിഭാഗ�� വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം സ��ാ� േജാലി ലഭി��

കാര��ി�ം വളെര പിേ�ാ�മാെണ�� കണ�ിെല��് അവെര ഉ�രി��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല പ�ികവിഭാഗ�ാരി�  60% ലധികം േപ�  വസി�� വയനാട്,  ഇ��ി,  പാല�ാട്

ജി�കളിെല സംവരണം ഉപേയാഗെ���ി േജാലിേന��ത് മ� ജി�കളിെല ആ��ാരാെണ��

വിലയി��ിയി�േ�ാ?

മാ�കാ റസിഡ�ഷ�� ��ക�

665. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, പി. ഉ�ി

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, േ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) പ�ികവ�� വികസന വ��ിന് കീഴി�� മാ�കാ റസിഡ�ഷ�� ��കളി� വിദ�ാ��ിക�െട സമ�

വികസന�ിനായി ഏ�െ���ിയി�� സൗകര��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഇവിെട ൈന�ണ� വികസന�ി�ം പഠന�ി�  പിേ�ാ�ം നി��� ��ിക��� �േത�ക

പരിശീലന�ി�ം സൗകര�ം ലഭ�മാേണാ ;

(സി) ��  ബജ�ി�  ഇ�രം ��ക�െട നവീകരണ�ിനായി �ഖ�ാപി� പ�തിക�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ?
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ആദിവാസി - പ�ികജാതി ��ംബ���� ഭവനപ�തി

666. �ീ.�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) സ��മായി �ലേമാ വീേടാ ഇ�ാ� ആദിവാസി ��ംബ���ായി എെ��ാം ഭവന

പ�തികളാണ് നിലവി��ത്;

(ബി) സ��മായി വീടി�ാ�വേരാ െഷ�കളിൽ താമസി��വേരാ ആയ ഇ�രം ��ംബ���് േറഷ�

കാ�ഡ് ലഭി��തിനായി സ��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പ�ാ�ി മ�ല�ി�  എ� ആദിവാസി ��ംബ��  താമസി���്:  ഇവരി�  സ��മായി

വീ��വ�, േറഷ� കാ���വ�, ഇ�ാ�വ�, ഇവ�െട പ�ിക തരംതിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ���വ��് എെ��ാം ഭവന പ�തികളാണ് നിലവി��ത്;  ഇതിെ�

നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ?

ചി�� താ��ി� �രഹിത പ�ികവ���ാ��് ൈഹേ�ാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി� �മി

667. �ീ.െ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) ചി��  താ��ിെല ചി��  േ�ാ�് �േദശെ� �രഹിത പ�ികവ���ാ��് �മി ന���ത്

സംബ�ി�് ബ� േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട  8-9-2016  തീയതിയിെല ഡ� � പി  (സി)

25215/2010 ന�റി�� വിധിന�ായം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിധിന�ായ�കാര�� �മി വിതരണം ത�രിതെ����തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ചി�� നിേയാജക മ�ല�ി�ളള �രഹിതരായ പ�ിക വ���ാ�െട�ം ഒേര�റി� താെഴ �മി��

പ�ികവ���ാ�െട�ം വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

�രഹിതരായ പ�ികവ�ഗ ��ംബ���് �മി വിതരണം െച��തിന് നടപടി

668. �ീ.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:
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(എ) സം�ാനെ� �രഹിതരായ പ�ികവ�ഗ ��ംബ���് �മി വാ�ി ന���തിനായി

2016-2017 സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക വകയി��ക��ായി;

(ബി) ഇൗ �ക െചലവഴി�് എ� �മി വാ�ക��ായിെയ�ം ഏെത�ാം ജി�കളി�  ഏ�

വിേ��കളിലാണ് �മി വാ�ിയെത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�െന വാ�ിയ �മി �ണേഭാ�ാ���് വിതരണം െച��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ ജി�യി�ം എ� �ണേഭാ�ാ���് ഇൗ �മി വിതരണം െച�വാ�  കഴി�െമ�ം

വ��മാ�േമാ?

�രഹിതരായ പ�ികവ�� ��ംബ���് �മി ന���തിന് നടപടി

669. �ീ.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) സം�ാന�് നിലവി�  �രഹിതരായ എ� പ�ികവ�� ��ംബ��  ഉെ��ാണ്

കണ�ാ�ിയി�ളളത്; ജി� തിരി�ളള കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �രഹിതരായ പ�ികവ�� ��ംബ���് �മി ന���തിന് ഈ സ��ാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ക��ായി;

(സി) ഈ സ��ാ� �രഹിതരായ എ� പ�ികവ�� ��ംബ���് �മി അ�വദി� ന�കിയി��്;

(ഡി) ഓേരാ ജി�യി�ം എ� പ�ികവ�� ��ംബ���് �മി ന�കിയി�െ��ം ഓേരാ പ�ികവ��

��ംബ�ി�ം എ� �മി വീതം ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ?

േഗാ�ബ� പ�തി�െട �വ��ന�ൾ

670. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : 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 വിദ�ാ��ിക�െട പഠന പിേ�ാ�ാവ� പരിഹരി�ാ�ം ��കളിെല െകാഴി�േപാ�്

തടയാ�ം ല��മി� സം�ാന സ��ാരിെ�  'േഗാ�ബ� പ�തി'�െട �വ��ന�ളി�

എെ��ാം കാര��ളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) േമ��റ� പ�തി�െട ഭാഗമായി ആദിവാസി വിഭാഗ�ളി�െ��� എ� േപ��്

െതാഴിലവസര�� ലഭ�മാ�ം എ�ാണ് കണ�ാ��ത്?
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പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാർ�� പഠന �റി സഹായപ�തി

671. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, ഒ. ആ�. േക�

,, പി.വി. അ�വ�

,, 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�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െട വിദ�ാഭ�ാസ സൗകര���  െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി

വിദ�ാ��ിക��് 'പഠന�റി' സഹായ പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) െമ�െ�� പഠനാ�രീ�ം ഒ���തിനായി എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഈ പ�തി �കാരം

ഏ�െ����െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി �ണേഭാ�ാ�െള കെ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം

ഇതിെ� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

അ��ാടിയിൽ ൈഷനിംഗ് �ാ�സ് ന��� പരിശീലനം

672. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, പി.ടി. േ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) അ��ാടിയിെല വിവിധ ഊ�കളി� ൈസനിക വിദ�ാലയ�ിെല ��� വിദ�ാ��ിക�െട സംരംഭമായ

'ൈഷനിംഗ് �ാ�സ്'  പ�ിക വ�� വിദ�ാ��ിക��് ൈസനിക വിദ�ാലയം ഉ��െട�� ഉ�ത

വിദ�ാലയ�ളി� �േവശനം ലഭി��തിന് പരിശീലനം ന��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി കഴി� സാ��ിക വ�ഷം പ�ികവ�� വികസന വ��ി� നി�ം സാ��ിക

സഹായം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം ന��േമാ;  ഈ വ�ഷം ��ത�  സാ��ിക

സഹായം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി വ��ിെ� കീഴി�� എം .ആർ .എസ് ക� വഴി വ�ാപകമാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

പ�ികവ�� സേ�ത�ളിെല ആ�നിക സൗകര���

673. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, തി�വ�� രാധാ���

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
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നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ികവ�� സേ�ത�ളി�  ആ�നിക സൗകര���  ഏ�െ���ാ�  എെ��ാം

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

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

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

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

െപരി��മ� മ�ല�ി� പ�ിക വ�� വികസന�ി�� െ�ാേ�ാസ�

674. �ീ.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) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം മല�റം ജി�യി�  െപരി��മ� നിേയാജക

മ�ല�ിെല പ�ിക വ�� വികസന�മായി ബ�െ�� ഏെത�ി�ം െ�ാേ�ാസ�  ജി�ാ തല

വ��ിംഗ് ��് സം�ാന തല വ��ിംഗ് ��ിെ� അ�മതി�ായി സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതി�  ഏെത�ി�ം െ�ാേ�ാസ�ക��് സം�ാനതല വ��ിംഗ് ��ിെ� അ�മതി

ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ികേഗാ�വ�� വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല���

675. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, ഒ. ആ�. േക�

,, പി.വി. അ�വ�

,, െക. ബാ� : 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�ികേഗാ�വ���ി�െ�� ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��� വ��ി�ി�ി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  ��ക�െട നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) വിദ�ാലയ�ളി�  നി�ം െകാഴി�േപായ ആദിവാസി ��ിക��േവ�ി സാ�രതാമിഷെ�

ആഭി�ഖ��ി� �ല�താ പരീ��െട �േത�ക �ീം ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ?
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അനാഥാലയ�ളി� വള�� ��ിക��് ജാതി സംവരണ�ിെ� ആ��ല��ൾ ലഭി�ാ� നടപടി

676. �ീ.എം.ഉ��

,, പി.െക.ബഷീ�

,, എ�. ഷം��ീ�

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : 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) അനാഥാലയ�ളി�  വള�� ��ിക��് ജാതി സംവരണ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ലഭിേ��

ആ��ല���ം ��ഗണന�ം നിേഷധി�െ��� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ�  എെ��ാം

��ക�ത�ക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് പഠനം നട��തിനായി സം�ാന പിേ�ാ�വിഭാഗക�ീഷ� ��ി�

നി�േ�ശ�െളെ��ി�ം സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അനാഥാലയ�ളി�  വള�� ��ിക��് ഇ�ാര��ി�  അ�ഹമായ ��ഗണന ലഭി�ാ�

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ഖാരി-�വാരി സ�ദായ�ി� സംവരണം

677. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : 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:

�ഖാരി-�വാരി സ�ദായ�െള േക�സ��ാ�  ഒ.ബി.സി.  ലി�ി�  ഉ�െ���ിയി�ളളതിനാ�

അ�ഹമായ സംവരണം അവ��് സം�ാന സ��ാരി� നി�ം ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ��ാമ

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;വിശദാംശം ന��േമാ?

പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാർപേറഷെ� �വ��നം

678. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : 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�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാർപേറഷെ� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാ�പേറഷെ� �ണേഭാ�ാ��  ആെരാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) േകാർപേറഷനിൽ നിലവി�� പ�തികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?
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��� െചാ��� േ�ാ�ിെല ���ണ�� സമ��ി� പരാതി

679. �ീ.�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) ഭവന �ന��രണ�ി� ധനസഹായം അ�വദി�െവ�ി�ം �ക ലഭി�ാ�ത് സംബ�ി�് �ീ

���ണ�� െചാ��� േ�ാ�്, ��� എ�യാ� സമ��ി� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരാതിയി�േമ� സ�ികരി� �ട� നടപടി സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ചികി�ാസഹായം

680. െ�ാ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��� നിേയാജക മ� ല�ി� നി�് ചികി� ധനസഹായ�ി�േവ�ി �ീമതി കണ�റായി

ൈകദീ� മറി�, �ീ. െത��ി ,വാരിയ�് പറ�ി� വീട് �ീ. േവലാ�ധ� ,പ��് വീട് എ�ിവ�

സമ��ി� അേപ�യിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ീ.  ദിനി�  െന�ാനി  (ഇരി�ിളിയം)�െട അേപ�യിേ��  സഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ

;വ��മാ�േമാ ?

നിയമ െസ�േ�റിയ�ിെല ൈട�ി�മാ��ം േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��മാ��ം ലീഗ� അസി��മാരായി

ൈബ�ാ��� നിയമനം

681. െ�ാ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 െസ�േ�റിയ�ിെല ൈട�ി�മാ��ം േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��മാ��ം ലീഗ�

അസി��മാരായി ൈബ�ാ���  നിയമനം ന��തി� ബാധകമായ െ�ഷ��  ��സ്

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ൈട�ി�മാ��ം േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��മാ��ം നിയമബി�ദം ലഭി�് എ�വ�ഷം

കഴി�ാണ് നിയമവ��ി� അസി��മാരായി നിയമനം ന���ത്;

(സി) ൈട�ി�്/േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��മാെര നിലവിെല നിയമം മറികട�് ലീഗൽ

അസി��്മാരായി നിയമി�ി�േ�ാ; ഇത് നിലവിെല സ��ാ� ഉ�രവിന് വി��മായ നടപടിയേ�;
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��ത ഉ�രവ് റ�ാ�ിയി�േ�ാ ;

(ഡി) െത�ായ രീതിയി�  ൈട�ി�്/േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��മാെര ലീഗ�  അസി��മാരായി

നിയമനം ന�കിയത് സംബ�ി� വിവര�� വ��മാ�േമാ?

േനാ�റി നിയമനം ����തിന് ലഭി� അേപ�ക�

682. �ീ.േ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) േനാ�റി നിയമനം യഥാസമയം ����തിന് അേപ� ന�കാ� കഴിയാെത േപായവരിൽ നി�ം ,

ആയത് ���ി ന���തിനായി എ� അേപ�ക� ലഭി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അേപ�ക�െട നിലവി�� �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� നി�ം ലഭി� അേപ�ക�െട നിജ�ിതി വ��മാ�േമാ?

സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷനിെല അംഗ�ൾ�് െപൻഷൻ

683. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : 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 മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷനിെല േനാ�-�ഡീഷ��  അംഗ�ളായി

നിയമി�െ��വ��്ഏെത�ി�ം െപൻഷൻ രീതിയി�� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;എ�ി�

എ�േപ��് ഇ�വെര െപ�ഷ� ന�കിയി��്;

(ബി) ഇെ��ി� െപ�ഷ� ന�കാതിരി�ാ�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

നിയമ��െട പ�ിക, ��് േഫാമി� അ�ടി�് �സി�ീകരി�� നടപടി

684. �ീ.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) േകരള�ി�  �ാബല��ി�ളള നിയമ��െട പ�ിക,  ��് േഫാമി�  അ�ടി�്

�സി�ീകരി��തിനായി ഗവ�െമ�് ��ി� ന�കിയി��തിെ� �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�ിക എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?
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ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ിെല സ�യം പര�ാ� �ാമം പ�തി

685. �ീ.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�യം പര�ാ� �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

�ാമപ�ായ�കളി� എെ��ാം ���ിക� നട�ിലാ�ിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;ക�

(ബി) ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ് ��ത ���ിക� നട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� ഏെത�ി�ം ���ിക� ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;ക�

(ഡി) ഇതി�  ���ീകരി�ാ� ���ിക�  ഉേ�ാ;  എ�ി�  ആയത് എ�് ���ീകരി�ാ�

കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

സിനിമാ േമഖലയിെല ത��ം

686. െ�ാ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) സിനിമാ േമഖലയി�  വിതരണ�ാ�ം നി��ാതാ��ം ത�ി�� ത��ം പരിഹരി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� ത���ിെ� ഭാഗമായി തീേയ��ക�  ഇേ�ാ�ം അട�ി�ിരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സിനിമ തീേയ��കളി�  അമിതമായ ടി��് നിര�ം റിസ�േവഷ�  ചാ��ം ഈടാ�� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ?

�റനാട് ന�ിേകശ ശി� ൈപ�ക �ാമം പ�തി

687. �ീ.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) �റനാട് ന�ിേകശ ശി� ൈപ�ക �ാമം പ�തി�് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി  2017  ആഗ�ി� ��പായി ആരംഭി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?
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ഒ�വി� ഉ�ി��� �ാരകമ�ിരം

688. �ീ.െ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:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം പാല�ാട് േകരളേ�രിയി�ളള  'ഒ�വി�  ഉ�ി���

�ാരകമ�ിര'�ിന് അ�വദി� 25 ല�ം �പ� �റെമ ആയതിെ� പണി ���ീകരി��തിനായി

25 ല�ം �പ �ടി അധികമായി അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��് �ലം എം.എൽ.എ നൽകിയ

ക�ിൽ സ�ീകരി� നടപടി�മ��െട വിശദവിവരം ന��േമാ?

��ാമത് ബിനാെല

689. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

ന��േമാ:

(എ) ��ാമത് ബിനാെല നട�ി�ിന് സാം�ാരിക വ��ിെ� പ�ാളി�ം എ�ായി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം തര�ി�� ക�ി�ിക� സാം�ാരിക വ��് �പീകരി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

സം�ാനെ� ഭാഷക�

690. �ീ. എ� .എ.െ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) േകരള�ി� ഒ�ി� ��ത� ഭാഷക� സംസാരി�� എ� �േദശ���്;ആ �േദശ��െട േപ�ം

അവിെട സംസാരി�� ഭാഷക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േകാട്  ,  മേ�ശ�രം താ��കളി�  എ� ഭാഷക�  സംസാരി�െ��� എ� കണ�്

സ��ാറിെ� ൈകവശ�േ�ാ എ� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഭാഷാ സംഗമ �മി എ� നിലയി� കാസ�േകാടിെ� സാം�ാരിക വള���് സ��ാ� ഇ�വെര

എെ��ാം നടപടികെള��ി�െ��ം ഇനി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െവ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ�സ�രേക�ം കാസ�േകാട് �ാപി�ാ�  കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് േടാ��  �ക
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നീ�ിവ�ി��തിൻേമൽ എെ�ാെ� �ട�നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

കലാഭവ�മണി�െട ഓ���ായി �ാരകം

691. �ീ.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) അ�രി� ��ഖ സിനിമാനട�  കലാഭവ�മണി�െട ഓ���ായി ചാല�ടിയി�  �ാരകം

നി��ി��തിനാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േഫാക് േലാ� അ�ാദമി�െട ഉപേക�മായി ��ത �ാരകം �പെ����തിനാ�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാ�ലെമ�റി ജനാധിപത�ം

692. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.ഡി. �േസന�

,, 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) സം�ാന�് പാ�ലെമ�റി ജനാധിപത�ം ശ�ിെ����തി�ം ജനാധിപത��ിലധി�ിതമായ

സഹവ��ിത��ം സാ�ഹിക രാ�ീയ അവേബാധ�ം ജന�ളി�  ഊ�ി�റ�ി��തി�ം

പാ�ലെമ�റികാര� വ��് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളത്;

(ബി) ഈ േമഖലയി�  പാ�ലെമ�റികാര� ഇ��ി���് നട�ിലാ�ി വ�� �ധാന �വ��ന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാ�ലെമ�റി ��ിയെയ�റി�ം ജനാധിപത��ി�  മേതതര�ല���െട �ാധാന�ം

േക�ീകരി�െകാ�ം ��കളി�ം േകാേള�കളി�ം െസമിനാ�ക�  സംഘടി�ി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അഫേയ�്

693. �ീ.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:
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(എ) ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അഫേയ�്  "പാ�ലെമ�റി ജനാധിപത�ം"  എ� വിഷയെ�

ആ�ദമാ�ി ��കളി�  െസമിനാ�  നട�ാ�  ഉേ�ശി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) എ�ാ�  ��ത പരിപാടി േവ�� വിജയം േനടാ�  കഴി�ി� എ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  ��ിനാ�ത് മ�ല�ളിെല �ളി�  നടേ�� പരിപാടി ���ിയാറ് ��കളി�

മാ�മായി ഒ��ിയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി നീ�ിവ� �കയി� എ� ശതമാനം െചലവാ�ി എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഭാവിയി� ഇ�രം പ�തിക� ഫല�ദമായി നട��തി�േവ� ��ക�ത�ക� സ�ീകരി��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അഫേയ�് വ��ിെ� �വ��ന��

694. െ�ാ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) ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അഫേയ�് വ��ിെ� �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ നിയമസഭാ മ�ല�ി�ം നട�ിലാ�ിയ �വ��ന��  എെ��ാം;  ഇതിനാവശ�മായ

ഫ�് ��ക��് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) സ��ാരി� നി�ം ലഭി� ഫ�് എ�െയ�് വ��മാ�േമാ ; വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

സിനിമാ തിേയ��കളിെല ടി��് നിര�്

695. �ീ.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) േകരള�ിെല സിനിമാ തിേയ��കളിെല ടി��് നിര�് അയ�സം�ാനമായ തമി�ാടിെന

അേപ�ി�് വളെര ��തലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അമിതമായ ടി��് നിര�് കാരണം േകരള�ിെല സിനിമാ തിേയ��കളി�  േ��ക�  �റ��

സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇേ�ാ �റിസം
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696. �ീ.അ�� �കാശ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ �റിസ�ിന് േ�ാ�ാഹനം ന���തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ാ�ിവ��െത�് ;

(ബി) ഇേ�ാ �റിസ�മായി ബ�െ��് പരി�ിതി��ാ�� ആഘാതെ��റി�് ശാ�ീയ പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  പഠന�ിെല കെ���ക�െട അടി�ാന�ി�  ��ത ആഘാത��  �റ��തിന്

എെ��ാം കര��ളാണ് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദീകരി�േമാ?

ജനവാസ േമഖലയിൽ വന��ഗ��െട ആ�മണം

697. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല വിവിധ �േദശ�ളി�  കാ�ാനക�െട�ം,  മ�് കാ�്�ഗ��േട�ം

നിര�രമായ ആ�മണ��ം , ശല��ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��ം പരിഹരി�വാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

വന�മി കേ��ം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വന�മിക�  �മാഫിയക�  പലയിട�ം ക�ട�ി വ�ിരി��ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എവിെടെയാെ� വനം കേ�റിയി�െ��് ജി� തിരി�്

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ� ഏ�� വനം കേ�റിയി�െ��് കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ാ� േമഖലയി� എ� ഏ�� വനം കേ�റിയതായി കെ��ിയി��്; ഇതിെ� വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വനം കേ���� ഒഴി�ി�ാ� നാളി�വെര എെ�ാെ� നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�ി�െ��്

വിശദമാ�േമാ?
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പാ�് കടിേയ���വ��� സഹായം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�് കടിേയ�് മരി��വ��് വനം വ��് സഹായം ന���േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വനേമഖലയി��െ��� �േദശ�് വ�് പാ�കടിേയ���വ��് സ��ാ�  ന�കിവ��

സാ��ിക സഹായം എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) നാ�ി��റ�ളി� വ�് പാ�് കടിേയ�് മരി��വ��ം ��തരമായി അ�ഖം ബാധി��വ��ം

എെ��ാം സഹായ�� വനംവ��് ന�കിവ��െവ�് വിശദീകരി�േമാ?

സാ�ഹിക വനവ�കരണപ�തിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹിക വനവ�കരണ�ിനായി ഈ വ�ഷെ� ബജ�ി� എ� �പയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

(ബി) ഇ�ര�ി�  വനവ�കരണം നടേ��� �േദശ�െള െതരെ����തിെ�

മാനദ��െളെ��ാമാണ്  ;  ഈ �േദശ�െള കെ��ി ശിപാർശ സമ��ി��തിന്

ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��ത് ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല െകാ���ിമല �േദശ�് സാ�ഹികവനവ�കരണ�ിനായി പ�തിക�

എെ��ി�ം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതി�� സാധ�ത പരിേശാധി�േമാ?

മര�� വ� പിടി�ി��തി�ളള �േത�ക പ�തിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മര�� വ� പിടി�ി��തിനായി എെ��ി�ം �േത�ക പ�തിക� നിലവി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വഴിേയാര�ണ� പ�തി �കാരം 2016-17 കാലയളവി� എ� �ക അ�വദി�; ആയതി� എ�

�ക െചലവഴി�;  ��ത പ�തി �കാരം എവിെടെയ�ാം മര��  വ� പിടി�ി�ി��്;വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വിവിധ ആവശ����ായി മര��  �റി� മാ�േ�ാ�  പകരം മര��  വ�ണെമ�്

നി��ഷി�ാ�േ�ാ; എ�ി� ആയത് പാലി�ി�േ�ാ എ�ം പകരം വ� മര�� പരിപാലി��േ�ാ

എ�ം പരിേശാധി��തിന് സംവിധാനം നിലവി� ഉേ�ാ;
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(ഡി) കഴ��ം  -േകാവളം ൈബ�ാസ് വീതി ��ലിെ� ഭാഗമായി �റി�മാ�െ�� മര���് പകരമായി

മര�� െവ�് പിടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

കാ�തീ തടയ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വര��കാല�് കാ�തീ തട��തിന് വനം വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� െഹ��  വനം കാ�തീ ബാധിതമായി��് എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

നൽ�േമാ ?

വനംെകാ� തടയ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� വനംെകാ� തട��തിന് എെ�ാെ� ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം വനംെകാ��െ�തിെര എ� േക�ക� രജി��

െച�ി��്?

കരി�� ക�ാറികൾ�് വനം, പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

���  ജി�യി�  കരി��  ക�ാറിക�െട �വ��നം നി��ിവ�ി�� സാഹചര��ി�, ��ത

ക�ാറിക��് വനം,  പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി ലഭി��തിനായി സമ��ി�ി��

അേപ�കളി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

വനസംര�ണം

705. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, ആ�ണി േജാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� സ�ാഭാവിക വന��െട ഫല�ദമായ സംര�ണ�ിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഈ വ�ഷെ� ��മായ വര�� വനേമഖല��ാ�� �ത�ാഘാത�െള�റി�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) കാ�തീ തട��തിനായി എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വന സംര�ണ�ിനായി വിവിധ സമിതിക�െട�ം ഗവ�െമ�ിതര സംഘടനക�െട�ം

പ�ാളി�േ�ാെട എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േഫാറ�് േ�ഷ�കളി� ആ�നിക സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�ളള ആശയവിനിമയം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഫാറ�് േ�ഷ�കളി�  ആ�നിക സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�ളള ആശയവിനിമയം

സാധ�മാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;ഉെ��ി�, സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളിെല�ം േഫാറ�്

േ�ഷ�കളി� ��ത ആശയവിനിമയം സാധ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഇതിനായി ഉപേയാഗി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ?

വനേമഖലയിെല കാലാവ� വ�തിയാനം

707. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വനേമഖലയി�  കാലാവ� വ�തിയാനം�ലം ഈ�ക�  േപാ�� സസ���

നശി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഐക�രാ�സഭ നിേയാഗി� ക�ി�ി സമ��ി� ''െ���് ടാ�'' എ� റിേ�ാ��ി� ഇ�സംബ�ി�്

�ചന ന�കിയി�േ�ാ; പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വനം വ��് വ�ഷാവ�ഷം ഈ��ാ�ക� ന�വള��ക�ം ഉ�വ പരിപാലി�ക�ം െച�� പ�തി

��ണമാ�ം നി��ാ� ഇടയാ�ിയ സാഹചര�ം എ�ായി��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം ഈ�ക�െട നാശം�ലം വന�ജീവിക�  ആഹാരം േതടി നാ�ിലിറ�� �ിതിവിേശഷം

സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

നില�� േഫാറ�് ഡിവിഷ� ഓഫീ�ക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നില��  േഫാറ�് ഡിവിഷ�  ഓഫീ�ക�  �ിതി െച�� �ലം വന�മിയാേണാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട്-നില��-�ഡ�� (KNG) സം�ാന പാതേയാട് േച��് �ിതിെ��� േഫാറ�്

ഓഫീ�ക�  �വ��ി�� �ല� നി�ം ര�് മീ��  �ലം േറാഡി� ന�കാ�  അ�മതി

ന�കിയി�െ��ി�  ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  �ലം േറാഡി� വി� ന���തി�ളള

തട�ം എെ��് വ��മാ�േമാ?

നില��-�േ�രി -േമ�ാടി േറാഡ് സ�െ� സംബ�ി� വിവര��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��-�േ�രി -േമ�ാടി േറാഡ് സ�െ� സംബ�ി�് ഏ��ം �തിയ വിവര�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�െ� റിേ�ാർ�ിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ?

വനംവ��ിെല ജീവന�ാ�െട �ണിേഫാം

710. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനംവ��ിന് കീഴി�� ഏെതാെ� ത�ികകളിെല ജീവന�ാ��് �ണിേഫാം വിതരണം െച���്

;�തിവ�ഷം എ� മീ�� �ണി (ശരാശരി) ഇതിനായി വാ���് ;എ� ജീവന�ാ��് �ണിേഫാം

അലവ�സ് ന����് ;

(ബി) സ��ാ�  െചലവി�  ന��� �ണിേഫാം �ണി  ,സ��ാ�  ഉടമ�തയി�� മി�ക�, ഖാദി,

ൈക�റി വിപണന ശാലക� എ�ിവിട�ളി� നി� വാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

രാമഗിരിേ�ാ��െട സംര�ണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചരി��ിെ� േശഷി�ക�  ഉറ�ി�ിട�� പ�ാ�ി താ��ിെല രാമഗിരിേ�ാ��െട �ാധാന�ം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  അത് സംര�ി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി�ി��ത് ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) രാമഗിരിേ�ാ� ഒ� വിേനാദസ�ാര േക�മായി വികസി�ി��തി�� സാ��തക� സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� അവസാന കാല�് േകാ�േയാ� േച��് കിട�� ചില �േദശ�� ചില
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സ�കാര�വ��ിക��് ലഭി��തി�േവ�ി�� എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ക��ാേയാ;

ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ?

വന�ജീവിക�െട ഉപ�വ�ൾ

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിവിധ �ല�ളിെല പാവെ�� ക�ഷക�െട �ഷി നശി�ി���ം ജന�െള

ഉപ�വി���മായ �ര��, കാ�പ�ി �തലായ െച��ം വ��മായ വന�ജീവികെള െകാ��തിന്

അ��ലമായ എെ��ി�ം സ��ാ�  ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;  ഇതിെ� വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഇതിെന�റി�് പഠി�് ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം സംര�ണം ന���വിധം

അ��ലമായ ഉ�രവ് നട�ാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ജനവാസ േക��ളി� വന��ഗ��െട ആ�മണം

713. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വന��ഗ��  ജനവാസ േക��ളി�  ഇറ�ി �ഷിനശി�ി�ക�ം മ�ഷ�ജീവന്

ഭീഷണിയായി�ീ�ക�ംെച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതി�� കാരണെമ�ാെണ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� 2 വ�ഷമായി �ഷിയി� എ� �പ�െട ന�ം ഇവ�െട ആ�മണം �ല��ായി എ�ം എ�

മ�ഷ�ജീവ�ക�  ന�മായി എ�ം,  എ� േപ��് മ� ശാരീരിക ൈവകല���ായിെയ�ം എ�

േപ��് ചികി� േവ�ിവ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ��് എ� സഹായമാണ് ന�ിയെത�ം ഇനി�ം സഹായം ലഭി�ാ�വ� എ�േപ� എ�ം ജി�

തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം ന�ം സംഭവി�വരി� പാല�ാട് ജി�യി� എ�േപ��് ഇനി�ം സഹായം ലഭ�മാ�ാ��്

എ� വ��മാ�േമാ?

ആനക� ചരി��തായ റിേ�ാ��ക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േവന�  ��മായേതാെട െവ��ം ഭ�ണ�ം യഥാസമയം ലഭി�ാെത�ം മ� ��ഹ

സാഹചര��ളി�ം ആനക� ചരി��തായ റിേ�ാ��ക� വ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ� ആനക� കഴി�  6 മാസ�ിനിടയി� സം�ാന�് ചരി�ക��ാെയ�ം ഇവ

ഏെതാെ� േഫാറ�് േറ�ി� ഉ�െ��വയാെണ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇതി� പരിഹാരമായി ആനക�  അട��� വന�ജീവിക��് കാ�ി�  െവ��ം ഭ�ണ�ം

ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

വന�ജീവി ആ�മണ��

715. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം േനരി�� െകാ�ംവര���ലം ജനവാസേക��ളി�  എ�� വന�ജീവിക�െട

ആ�മണ�� �തിേരാധി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��് ;

(ബി) ഇ�കാരം മ�ഷ��ം വന��ഗ��ം ത�ി�� സംഘ�ഷ�ൾ ല�കരി��തിന്

ജനജാ�താസമിതിക�  തേ�ശതല�ി�  എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട��െത�്

വിവരി�േമാ;

(സി) വന��ഗ��െട ആ�മണം�ലം കാ�ഷിക വിളക��ം വ�വകക��ം ഉ�ാ�� നാശന����്

എെ��ാം ന�പരിഹാര�ളാണ് ന�കാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല കാ�ാന ശല�ം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� കാ�ാന ശല�ം നിയ�ി��തിന് ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന്

േശഷം എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��് നിയമസഭാ മ�ലം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ� േമാ;

(ബി) ഇൗ �ക ഏെത�ാം കാര����് േവ�ിയാണ് െചലവഴി�ി��ത്;

(സി) കാ�ാനക�െട കട�ാ�മണം �ലം ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം

�ഷി�ാ���ായ നാശന�ം എ�യാെണ�് നിയമസഭാ മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത

�ഷി�ാ��� ന� പരിഹാര �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?
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വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിന് ഇരയാ��വർ�� ധനസഹായം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വന��ഗ��െട ആ�മണ�ാ� അത�ാഹിതം സംഭവി��വ��് ഇേ�ാ� ന��� ധനസഹായം

എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��തരമായി പരിേ��് അവശത അ�ഭവി��വ��് �തിമാസം

ധനസഹായം ന�കാ� ന ടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വന��ഗസംര�ണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം െകാ�ം വര�� േനരി�� സാഹചര��ി� വന��ഗ���് �ടിെവ�ം ലഭി��തിന്

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

(ബി) ഇതിനായി സ��ാ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

േപാ��ി െഡവല�െമ�്േകാ��േറഷെ� �വ��നം

719. �ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആയിര�ണ�ിന് ക�ഷക� ആ�യി�� േപാ��ി േമഖലയി� േകാഴി����െട

വില�ം തീ� വില�ം ഇറ�ി വില�ം നി�യി��ത് അയ�  സം�ാന�ളിെല േലാബിയായി

തീ��ിരി��തിനാ�  ആയത് ക�ഷകെര ��ിതിയിലാ�ിയിരി�� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി�  േപാ��ി െഡവല�െമ�്േകാ��േറഷെ� �വ��നം ശ�ിെ���വാ�

പ�തി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ േമഖലയിെല ക�ഷകെര �ഷി�ാരായി പരിഗണി�് വാ� അ�വദി��തി�ം ൈവദ�തി

ന���തി�ം ആ��ല�ം ലഭ�മാ�േമാ;  ക�ഷക��് നി�തി ഇള� ന��� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ?

34 of 69



േകാഴി, പ� വള��� പ�തിക�

720. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗസംര�ണ വ��ിെ� േകാഴി വള���  പ�തി എ� പ�ായ�കളി�  ആരംഭി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി വ��മായി േച��് െതാഴിലധി�ിത പ�തികളായ േകാഴി,  പ�വള��� പ�തിക�

നിലവി�േ�ാ; �തിയ പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) പ��ാമം പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �ഗാ�പ�ിക�െട നവീകരണ�ിനായി ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നിലവി��ത്; െതരെ���െ��

�ഗാ�പ�ികെള മാ�ക േക��ളാ�� പ�തി നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ആ�യ പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�േകാ�െട സഹകരണേ�ാെട നട�ിലാ�ിവ��  'ആ�യ'  പ�തി�െട വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(ബി) 'ആ�യ'  പ�തി�് �റേമ െക�േകാ വഴി ഏെതാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ��ത്

;വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) പാറ�ാല മ�ല�ിെല െപ��ടവിള, െകാ�യി�, അ�രി എ�ീ �ാമപ�ായ�കളി� 'ആ�യ'

പ�തി �കാരം േകാഴി���െള വിതരണം െച��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േ�ായില� േകാഴി ക�ഷക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴി വള��� കാ�ഷിക��ിയായി അംഗീകരി�ിരി�� സാഹചര��ി� സം�ാന�ിനക�്

േ�ായില� േകാഴി വള��� ക�ഷക� അട�േ��ിവ�� വിവിധ നി�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േ�ായില� േകാഴി ക�ഷക��് ആവശ�മായ ൈവദ�തി, കാ�ഷിക നിര�ി� ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

35 of 69



േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ �ഗസംര�ണ ആ�പ�ി�് �തിയ െക�ിടം

723. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ �ഗസംര�ണ ആ�പ�ി�് സൗകര��ദമായ െക�ിടം

നി��ി��തിന്എെ��ി�ം പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  വിശദാംശ��

വ��മാ�േമാ?

േരാഗ�തിേരാധ നടപടിക�സ�ീകരി�ി�ി�ാ� പ�ിക�െട�ം വള���ഗ��െട�ം വിപണനം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േരാഗം വ��ം േരാഗ�തിേരാധ നടപടിക� സ�ീകരി�ി�ി�ാ��മായ പ�ിക�െട�ം

വള���ഗ��െട�ം വിപണനം നട��െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് �ലം �ഗ��

വഴി�ം പ�ിക� വഴി�ം പക�� േരാഗ�� വ��ി�വ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�െ�� കാര�ം

ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� േരാഗം ബാധി��ം �തിേരാധമാ���� സ�ീകരി�ി�ി�ാ��മായ വള���ഗ��െട

വിപണനം തട��തിന് നിയമ�� നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഈ രംഗെ� അനാേരാഗ�കരമായ

�വണതക�  തട��തിന് സ��ാരിന് കഴിയാ� �ിതിവിേശഷം ��തരമാെണ�്

ക���േ�ാ; എ�ി� ഇതിന് അടിയ�രമായി പരിഹാരമാ���� കെ��േമാ; വിശദമാ�േമാ?

��ൈകകളി� അ�മേ�ാഴി എ� പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ൈകകളി� അ�മേ�ാഴി എ� പ�തി സം�ാനെ� എ� ��കളി� നട�ിലാ�ിയി��്;

��ത ��ക�െട േപ�വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി വ�ം വ�ഷ�ളി�  �ട��തി�് കഴി�േമാ  ;  ഈ പ�തി ���െട ഉ�പാദന

വ��നവി� സഹായി�െമ�് ക���േ�ാ;എ�ി� എ� വ��നവാണ് �തീ�ി��ത്;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ��േ�ാഴിെയ ലഭി� വിദ�ാ��ിക�  ഇവെയ പരിപാലി��െവ�്

ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം മാ��നി�േ�ശ�ളാണ് പ�തിയി�ൾെ���ിയിരി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ ?
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�ഗസംര�ണ�ി�� പ�തിക�

726. �ീ.െക.�രളീധര�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അനി� അ�ര

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഗസംര�ണ�ിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ാ�ാ�

ഉേ�ശി��െത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആ�െടെയ�ാം സഹകരണേ�ാെടയാണ് ��ത പ�തികൾ നട�ാ��െത� വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �� സ��ാ� നട�ാ�ിയ ഏെതാെ� പ�തികളാണ് �ട��െത�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ ഡയറി േസാ�ക�

727. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എ� േ�ാ�കളി� ��തായി ഡയറി േസാ�ക� അ�വദി�ി�െ�� വ��മാ�േമാ

;

(ബി) എറണാ�ളം ജി�യി� ഏെത�ാം േ�ാ�കളിലാണ് ഡയറി േസാ�ക� അ�വദി�ിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഡയറി േസാ�ക� വഴി ന�� ആ��ല���െട വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ?

പാലിെല മായം പരിശാധി�ി��

728. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാലിെല മായം പരിശാധി��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി��തി�ം �ീര വികസന വ��ിെ��ം

ഭ�� �ര�ാ ക�ീഷണേറ�ിെ��ം �മതലകൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ  ;ഇതിനായി

��ത വ��കൾ ത�ിൽ എേകാപിപി� �വർ�ി�ാ�േ�ാ ;

(ബി) ഏെത�ാം സ�കാര� ക�നികളാണ് സം�ാന�് പാൽ വിതരണം നട��ത്; ഇവർ വിതരണം

െച�� പാലിെ� �ണനിലവാരം പരിശാധി�ാ�ളള സംവിധാന�ൾ എെ��ാമാണ്;മാസ�ിൽ
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എ� തവണ പരിശാധന നട�ാ��്;  മായം കലർ�ിയ ക�നികൾെ�തിെര എെ��ാം

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്;അ�ാരണ�ാൽ ഏെത�ാം ക�നികെളയാണ്

നിേരാധി�ി�ളളത്;വ��മാ�ാേമാ ;

മി��് െഷഡ് വികസന പ�തി (എം. എസ്. ഡി. പി.)

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 'മി��് െഷഡ് വികസന പ�തി'  എ� േപരി� ഒ� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ; ടി

പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല���� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��ത പ�തിയി�കീഴി�  നാളി�വെരയായി �ീര വികസന വ��് എെ��ാം േന���

െെകവരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) എെ��ാം ���ികളാണ് ടി പ�തിയി�  ഉ�െ���ി െച�ി��ത്;  ജി� തിരി�് വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാനെ� �ീര ക�ഷക� േനരി�� ����

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ീര ക�ഷക��് ക���ിക��� തീ��ം,  മി�മ തീ��ം ലഭി��ി� എ�

പരാതി പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എ�.ഡി േബാ�ഡ് വിതരണം െച�� െസെമെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇതി�െറ

�ണനിലവാരം വ��ി�ി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ��വ�  ക�കാലിക��ം സൗജന� നിര�ി�� ഇ�ഷ�റ�സ് സംവിധാനം

ഏ�െ����� സംബ�ി�് സ��ാ� നയം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ീര ക�ഷക െപ�ഷ�  എ�മാസേ�ത് �ടി�ിക��്  ;  ഇത് എ�് െകാ��തീ��ം

എ�റിയി�ാേമാ?

�ീര�ാമം പ�തി

731. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�  ഉ��ാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിനായി ആരംഭി� �ീര�ാമം പ�തി�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) �ീര ക�ഷക�െട േ�മ�ിനായി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

�ീേരാ�ാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത

732. �ീ.അനി� അ�ര

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, എം. വി�െസ�്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീേരാ�ാദന�ി�  സം�ാനെ� സ�യം പര�ാ�മാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;ഇതിനായി ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�

നട�ാ�ിയെത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ീര ക�ഷക��് ഇതിനായി എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന�കിവ��െത�് വ��മാ�േമാ?

കട� മ��വിഭവേശാഷണം

733. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കട�  മ��വിഭവേശാഷണം തട��തിനായി എെ��ാം ക��പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ�

ആവീ�രി�് നട�ിലാ�ിയിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ആ�െടെയ�ാം സഹകരണം ഉറ�ാ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം മ�� സ��് വ��ി�ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

തീരേദശ വികസനേകാ��േറഷ� �േഖന�� ���ിക�

734. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) സം�ാന തീരേദശ വികസനേകാ��േറഷ� �േഖന ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം

��ണി�റ നിയമസഭാ മ�ല�ി�  ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ി എ�ം

ഏെത�ാം ���ിക� ആരംഭി� എ�ം വിശദാംശസഹിതം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇനി ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ��് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവ�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�േ��് ഇവ ലഭ�മാ�െമ�് അറിയി�േമാ?
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�ീ� േകാറിേഡാ� പ�തി

735. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.�രളീധര�

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

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

(എ) സം�ാന�് �ീ� േകാറിേഡാ� പ�തി നട�ാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ാ��തി�  കടേലാര നിവാസിക��� ആശ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ാ�ിയാ�  കടേലാര�് എ� ��ംബ�െള �ടിെയാഴി�ിേ��ി വ�െമ�ാണ്

കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ഡി) വ�ാപകമായ �തിേഷധ��  കാരണം പ�തി �ന:പരിേശാധി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ൈഹെട�് ഫിഷ് മാ���ക�

736. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാം േദശീയ മ��ബ�ന വികസന േബാ�ഡ് (എ�.എഫ്.ഡി.ബി) -െ�

ധനസഹായേ�ാെട ൈഹെട�് ഫിഷ് മാ���ക� ആരംഭി�ാ� ഗവ�െമ�് ഉേ�ശി��;

(ബി) ഇതിെ� �ാരംഭ നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  എേ��് ഇവ നട�ി�

വ��ാനാ�െമ�ാണ് ക���ത്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ഹരിതതീരം പ�തി

T 737.�ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെതാെ� കട� തീര�ളാണ് ഹരിതതീരം പ�തിയി�െ���ിയിരി��ത്;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം എെ�ാ� കാര��ളാണ് ഓേരാ കട�തീര�ം നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

ഇതിെ� ഭാഗമായി എവിെടെയ�ാം, എെ��ാം കാര��� നട�ിലാ�ി; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക��് എെ�ാെ� േന��ളാണ് ഇ�െകാ�് ഉ�ാ�ക  ;  വിശദവിവരം

ന��േമാ?
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േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല മ��ബ�ന ഹാ�റിക�

738. �ീ.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 മ�ല�ി�  മ��ബ�ന�മായി ബ�െ��് എ� ഹാ�റിക�

�വ��ി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവി�െ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ?

അ�രസാഗരം

739. �ീ.��ഷ� കട��ി

,, െക. ആ�സല�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, െ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) സം�ാന�് തീര�േദശ�ളിെല സാ�രത ല��മാ�ി അ�രസാഗരം പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) തീരേദശ�് സാ�രത ഏ��ം �റ�� ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഈ പ�തി

നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(സി) ഏത് ഏജ�സിയാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട സഹകരണ�ം ജനകീയ പ�ാളി��ം

ഉറ�വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉ�നാട� മ��െതാഴിലാളി േ�മ പ�തിക�

740. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) സം�ാനെ� ഉ�നാട�  മ��െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി എെ��ാം പ�തിക�

നട�ിലാ�ി വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഉ�നാട� മ��െതാഴിലാളിക��് ��ത� ആ��ല��� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ഉ�നാട� മേ��ാ��ാദനം
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741. �ീ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) ഉ�നാട�  മേ��ാ��ാദനം വ��ി�ി��തിനായി നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മേ��ാ��ാദനം വ��ി�ി���മായി ബ�െ��് സം�ാന�് ഏെത�ാം �തിയ �ാപന��

ആരംഭി�ം; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഭവനരഹിതരായ മ��െ�ാഴിലാളിക��് വീട്

742. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, എം. വി�െസ�്

,, ൈഹബി ഈഡ�

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

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

(എ) സം�ാനെ� ഭവനരഹിതരായ മ��െ�ാഴിലാളിക��് വീട് വ�് ന��വാ�  എെ��ാം

പ�തിക� ഈ സ��ാ� ആവി�രി�ി�െ��് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) കടേലാര�് നി�ിത പരിധി��ി� വസി��വെര �നരധിവസി�ി�വാ� എെ��ാം നടപടിക�

ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �നരധിവസി�ിേ��വ�െട കണെ���് നട�ിയി�േ�ാ;  ഇവ��് േവ�ി �േത�ക പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ?

മീനാ�മാരി ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

743. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) ��  സ��ാ�  അധികാരകാലയളവി�  മ��െതാഴിലാളികെള  (മ��േമഖല ��വ�മായി)

സംര�ി��തി�ം സംര�ണം ഉറ�വ���തി�ം എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�;എ� �ക

ഇതിനായി 5 വ�ഷ കാലയളവി� ഉപേയാഗി� എ�ം ജി� തിരി�് വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ��െതാഴിലാളി േമഖലയി� "മീനാ�മാരി ക�ീഷ� റിേ�ാ��് " �� സ��ാ� അംഗീകരി���ലം

മ��െ�ാഴിലാളിക� അ�ഭവി�� ���� ��ത സ��ാ� പരിേശാധി�ി��േവാ;

(സി) ഇെ��ി�  ഈ സ��ാ�  അ� പരിേശാധി�ാ�ം സം�ാന മ�� േമഖലാ െതാഴിലാളിക��്

�ണകരമായ ���ിക�  ൈകെ�ാളളാ�ം ഫല�ദമ�ാ� മീനാ�മാരി ക�ീഷ�  റിേ�ാ��്

തളളാ�ം കട�  സ��് സം�ാന�് ലഭ�മാ�ാ�ം എ� നടപടി സ�ീകരി�ം എ�്

വ��മാ�േമാ?
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ഫിഷ�െമ� േകാളനിക�െട നവീകരണം

744. �ീ.�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) ഫിഷ�െമ�  േകാളനിക�െട നവീകരണ�ിന് ഫിഷറീസ് വ��് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഭവന നി��ാണ�ി�ം �ന��ാരണ�ി�ം നിലവി�ളള �ക വ��ി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) വാടാന�ളളി ഫിഷ�െമ� േകാളനിയിെല ജീ��ാവ�യി�ളള വീ�ക� �ന�നി��ി��തിന് നടപടി

െെകെ�ാള�േമാ?

മ��വി�് ഉ�പാദനം

745. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

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

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

(എ) സം�ാന�് മ��വി�് ഉ�പാദനം വളെര പരിമിതമായി മാ�ം നട��തിനാ� മ���ഷിെയ

അത് സാരമായി ബാധി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഫിഷറീസ് വ��ിെ� കീഴി�� ഹാ�റിക�െട �വ��ന�േരാഗതി അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട പ�ാളി�േ�ാെട സ��ാ�-സ��ാരിതര മ��വി�് ഉ�പാദന

േക���ം ന�റിക�ം �ാപി�ക വഴി മ��വി�് �ാമം പരിഹരി�ാ�  കഴി�െമ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ചാലിയ�് മ�� െതാഴിലാളിക��് ന�പരിഹാരം

746. �ീ.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 ചാലിയ�്  12-03-2017-�  രാ�ി വ�  തീ�ി��ം ഉ�ായ�ം മ��

െതാഴിലാളിക��് വ� നാശന�ം ഉ�ായ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, എെ�ാെ� നാശന��ളാണ് ഉ�ായത്;
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(സി) ഏകേദശം എ� �ക�െട ന�മാണ് കണ�ാ�ിയി�ളളത്;

(ഡി) �ര� ബാധിത��് ന�പരിഹാരം ന��വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; സ�ീകരി�േമാ?

വ��ലയിെല മ��ബ�ന വ��് പ�തിക�

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

വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വ��ല നിേയാജക മ�ല�ി� മ��ബ�ന വ��് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� ഏെത�ാം

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

തീരേദശവാസികെള സംര�ി��തി� നടപടി

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

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

(എ) തീരേദശെ� കടലാ�മണെ� െച��്,  തീരേദശവാസികെള സംര�ി��തി� േവ�ി

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) തീരേദശവാസിക�െട�ം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട�ം അവകാശ സംര�ണം ഉറ�വ���തി�

േവ�ി ഏെത�ി�ം രീതിയി�� നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� എ�ാെണ�

വ��മാ�ാേമാ ?

മ��േമഖല�െട വികസനം

749. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, എം. �േകഷ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) മ��േമഖല�െട വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നവീന പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) കായ� അല�ാര മ���ഷി �ന��ീവി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) കട�  മേ��ാ��ാദനം സം�ാന�് �റ� വ�� സാഹചര��ി�, കട�  മ��വിഭവ

േശാഷണം �റ��തി�� എെ��ാം ഇടെപട�ക� നട�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?
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മ��സ��ിെല �റവ്

750. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) േകരള സ��തീരെ� മ��സ��് �മാതീതമായി �റ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

മ��െഫഡി�കീഴിെല സഹകരണ സംഘ��

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

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

(എ) മ��െഫഡി�കീഴി� എ� സഹകരണ സംഘ�� നിലവി��്;

(ബി) ഈ സംഘ�� പല�ം നി��ീവാവ�യിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഈ സഹകരണ സംഘ��െട ഉ�മന�ിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഇ�ഷ�റ�സ് �ക വ��ി�ി�വാ� നടപടി

752. �ീ.എസ്.ശർ� : 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�െട സാ�ഹ� �ര� ഉറ�ാ��തിനായി നട�ാ��

ഇ�ഷ�റ�സ് �ക വ��ി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മ�� െതാഴിലാളിക��� സ�ാദ� സമാശ�ാസ പ�തി�് ഈ വ�ഷം എ� �ക

വകയി��ിയി��്; ഈ �ക വ��ി�ി�വാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

കായി�ര പാലം നി��ാണം

753. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) വ�ം - കായി�ര പ�ായ�കെള ത�ി� ബ�ി�ി�� കായി�ര പാലം നി��ാണം സംബ�ി�്

വ��് തല നടപടി�മ�� എെ��ാം ���ിയായി എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) അേ�ാ�് േറാഡി� �ലം ഏെ����തി�� നടപടി ���ീകരിേ�ാ;  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
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വിശദമാ�േമാ;

(സി) പാലം നി��ാണം ഉട� ആരംഭി�ാ� കഴി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കായം�ളെ� ഹാ�ബ� എ�ജിനീയറിംഗ് ���ികൾ

754. �ീ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 അസം�ി മ�ല�ി� ഹാ�ബ� എ�ജിനീയറിംഗ് വ�� വഴി നട�ാ�� നിലവി��

ഓേരാ ���ിക�െട�ം �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

കായ�കളി� നി�ം നീ�ം െച� എ��

755. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല വിവിധ �േദശ�ളി� വിവിധ ���ിക��ായി കായ�കളി� നി�ം

നീ�ം െച� എ��, തീര�് നിേ�പി�ിരി��തി�െട,  പരി�ിതി�ം ഈ �േദശെ�

ജന���ം ഉ�ാ�� �യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ���� പരിഹരി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ എ�� നീ�ം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ�ാടി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� നി��ാണം

756. �ീ.�ി.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 കല�ാേ�രി മ�ല�ിെല �തിയ�ാടി മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ�

ഇ�െവ�ിേഗഷ� ���ിക�െട വിശദാംശം ന��ാേമാ;

(ബി) സി.  ഡ�ള�.  പി.  ആ�. എസ്.  �േഖന നട�� മാ�കാ പഠന�ിെ� അ�ിമ റിേ�ാ��്

ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എേ�ാേഴ�് ലഭ�മാ�ാ�  കഴി�ം;  ഇ�വെര എ� �പ മാ�കാ

പഠന�ിന് െചലവായി��്;

(സി) പരി�ിതി പഠനം നട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  ഇത് എേ�ാ�

���ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ ?
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കാസ�േഗാഡ് ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെ� നി��ാണം

757. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) കാസ�േകാഡ് ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെ� നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ�ിെല അപാകത ��ി�ാ�ി ആ�െടെയ�ി�ം ഭാഗ�് നി�് പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആ പരാതിക� പരിേശാധി�േ�ാ� സ��ാരിന് മന�ിലായി�� വ�തക� എ�ാണ്;

(ഡി) പരാതിയി� സ�ീകരി� നടപടി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നി��ാണം ���ിയാെയ�ി� ഹാ�ബറിെ� ഉ�ഘാടനം എേ�ാ� നട�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(എഫ്) ഇെ��ി�  ഏെത�ാം ���ികളാണ് ബാ�ി��െത�ം അവ എേ�ാ�  ���ീകരി�ം എ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�രയിെല ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് പ�തിക�

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

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

ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം മാേവലി�ര മ�ല�ി� ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��്

നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

��ണി�റയിെല ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് ���ിക�

759. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ���േഖന ��ണി�റ

മ�ല�ി� എെ��ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കി എ�ം ഏെത�ാം ���ിക� �ട�ി

എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇനി ഏെത�ാം ���ികളാണ് ഭരണാ�മതി�ായി പരിഗണനയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�േ��് ഇവ�െട ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

അട� കിട�� ക�വ�ി ഫാ�റിക� �റ��തി�ളള നടപടി
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760. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) സം�ാനെ� അട�കിട�� ക�വ�ി ഫാ�റിക� �റ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലയിെല ഫാ�റിക� �വ��ി��തിനാവശ�മായ ക�വ�ി േശഖരി� കഴി�ി�േ�ാ;

എ� െമ�ിക് ട� േതാ��ി േശഖരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�കാര� േമഖലയിെല ക�വ�ി ഫാ�റിക�  �റ��തിന് ബ�ജ�ി�  എ� �ക

നീ�ിവ�ി�െ��ം, അവ എ�കാരം വിനിേയാഗി�െമ�ം വിശദീകരി�േമാ?

ക�വ�ി ഉ�ാദനം

761. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ക�വ�ി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തി�േവ�ി

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ക�വ�ി വ�വസായം

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

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം ക�വ�ി വ�വസായ�ി�ം െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ി�മായി

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�വ�ി േകാ��േറഷ� ഫാ�റികളി�, ഈ സ��ാരിെ� കാല�്ന�കാ� കഴി� െതാഴി�

ദിന�� എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െതാഴി� ദിന�� വ��ി�ി�ാനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക�വ�ി പരി�ി� നി�ം �ല�വ��ിത ഉ����

763. �ീ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�ി പരി�ി� നി�ം �ല�വ��ിത ഉ���� വിപണിയി� എ�ി�ാ� ക�വ�ി വികസന

േകാ��േറഷ� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷ� വിേദശേ��് പരി�്

കയ�മതി െച�തിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;
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(സി) ഇതിന് ��പ്,  േകാ��േറഷ�  ഏ��ം അവസാനമായി പരി�് കയ�മതി െച�ത് എ�ാണ്;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ക�വ�ി ഫാ�റിക�

764. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

ഇൗ സ��ാ�  ക�വ�ി ഫാ�റിക�  �റ� �വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ?

ഒ. ഡി. ഇ. പി. സി. �േഖന�� നിയമനം

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

ന��േമാ:

(എ) ഒ.  ഡി.  ഇ.  പി.  സി.  �േഖന ഏെതാെ� രാജ��ളിലാണ് ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം

ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഒ. ഡി. ഇ. പി. സി. നിയമനം ലഭി�വ�െട എ�െമ�;

ഏെതാെ� രാജ��ളിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഐ.�ി. േമഖലയിെല �� പിരി�് വിടലിെനതിെര നടപടി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െടേ�ാപാ��് ഉ�െ�െട സം�ാനെ� ഐ.�ി. േമഖലയി� ജീവന�ാെര പിരി�്

വി��േ�ാ; എ�ി� ഇ�ര�ി� �� പിരി�വിടലിന് കാരണമായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� പിരി�് വി� ജീവന�ാ�െട എ��ം ക�നിക�െട േപര് വിവര�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഐ.�ി.  ജീവന�ാ�� മാ�മായി േ�മനിധി േബാ�ഡ് �പീകരി��തിന് സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�

767. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) േകരള�ി�  േജാലി െച�� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട എ�ം എ�യാെണ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇവ�െട ജി� തിരി�� എ�ം (ആ�, െപ� ) വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാ����ിയായ ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികെള  (ആ�, െപ�  )  സ�കാര� വ��ിക�െട

വീ�കളി�ം �ാപന�ളി�ം േജാലി�് നി���� സംബ�ി�് എെ��ി�ം നിയമം

പാലി�േ���േ�ാ; വിശദാശം െവളിെ���േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് രജിേ�ഷ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േജാലി െച�� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട എ�െമ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇ�ര�ി�ളള എ� േപ� ഇവിെട േജാലി െച���്; ഇവ��് രജിേ�ഷ� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

ഇതിനായി ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി�ളളത്;

(ബി) െതാഴിലിെന� വ�ാേജന �ിമിന� സ�ഭാവ�ളള ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികൾ ഇവിെട എ��ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇവെര നിയ�ി�ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ�െട രജിേ�ഷന് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�െള�ടി അധികാരെ���ംവിധം എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ാ� പ�തി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സമ� െതാഴി� നയം

769. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�� �കാശ്

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സമ� െതാഴി� നയം �പീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ, വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െതാഴി�  േമഖലയി�  മാ���  വ��വാ�  എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത നയ�ി�

ഉ�െ���വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നയം �പീകരി�വാ� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്, വിവരി�േമാ;

(ഡി) ടി നയം എ�േ��് �ഖ�ാപി�െമ� വിശദമാ�േമാ?

േതാ�ം െതാഴിലാളിക�
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770. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േതാ�ം െതാഴിലാളിക�  പലേ�ാ�ം അടി�ാന സൗകര���  േപാ�ം ഇ�ാ�

താമസ �ല�ളിലാണ് കഴി��െത�കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� േതാ�ം െതാഴിലാളിക��് െമ�െ�� താമസ െസൗകര�ം ഉറ� വ���തിന്

എെ��ാം നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) േതാ�ം െതാളിലാളിക��് െമ�െ�� താമസ െസൗകര�ം ഉറ� വ���തി�ം മ�് ആ��ല���

ന���തി�ം ബ�െ�� നിയമ�ി� ഏെത�ി�ം തര�ി�� മാ�ം ആവശ�മാെണ�് സ��ാ�

ക���േ�ാ; എ�ി� ഇതിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എൈ�സ് ഗാ�ഡ് റാ�് ലി�ിെ� കാലപരിധി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� എൈ�സ് ഗാ�ഡ് റാ�് ലി�ി�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് 30 വയ�് �ായപരിധി�ം

എ���സ് െട�് േയാഗ�ത�ം നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) 2015  �  നിലവി�  വ� റാ�് ലി�ിെ� കാലപരിധി അവസാനി�ി�് ഉ�രവായി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

അസംഘടിത െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡ്

772. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അസംഘടിത െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡ് �പീകരി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) െതാഴിലാളിക��് �വി�  കാ�ഡ് ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

െതാഴി�ജന� േരാഗ��

773. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ചിത� സൗകര���െട�ം, ചികി�ാ സൗകര���െട�ം അഭാവ�ാ� െതാഴി�ജന� േരാഗ��

�ടി വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

51 of 69



(ബി) െതാഴി�ജന� േരാഗ�� തട�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ?

പ�ാ�ിയി� എംേ�ാ�െമ�റ് എ�്േച�്

774. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി താ��ി�  ഒ� എംേ�ാ�െമ�റ് എ�്േച�് ഇെ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

െതാഴി�  അേന�ഷക�െട െസൗകര��ിനായി പ�ാ�ിയി�  ഒ� എ�്േച�് �ാപി�ാ��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എംേ�ാ�െമ�റ് എ�്േച�കൾ ക����വ�രി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) െതാഴി�  അേന�ഷക��് അവ�െട അേപ��െട �ാ�സ് അറി�വാ�� നടപടിക�

സ�ീകരി��ത് ഈ രംഗെ� അഴിമതി�റ�വാ�  സഹായകമാ�െമ��ത് ��യി�

െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത� വിശദമാ�ാേമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി� േപര് രജി�� െച�ി�ളള ഭി�േശഷി�ാരായ ഉേദ�ാഗാ��ിക�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിമാ���ളളവ���െട�ളള ഭി�േശഷി�ാരായ ഉേദ�ാഗാ��ിക�  എ� േപ�

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി�  േപര് രജി��  െച�ി��്;  ജി� തിരി�ളള കണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ഏത് വ�ഷം വെര രജി�� െച� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ഇതിനകം േജാലി ന�കി; ജി�

തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ��ിമാ���ളളവ���െട�ളള ഭി�േശഷി�ാരായ ഉേദ�ാഗാ��ിക��്

സ�യംെതാഴി�  കെ���തിന്  'െെകവല� പ�തി'  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇൗ പ�തി�െട

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തി �കാരം ലഭി�� സാ��ിക സഹായ�ിന് എ� ശതമാനം പലിശയാണ്

ഇൗടാ��ത്?

(ഇ) ഇൗ പ�തി�െട ഉപാധിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(എഫ്) െെകവല� പ�തി �ലം സാ��ിക സഹായം ലഭി�� ��ിമാ�����െട�ളള ഭി�േശഷി�ാരായ

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ഭാവിയി�  സ��ാ�  േജാലി ലഭി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള

നിയമതടസ�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?
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ചി�ർ എംേ�ായബിലി�ി െസ��

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

ന��േമാ:

(എ) ചി�ർ എംേ�ായബിലി�ി െസ�റിെ� വികസന�ിന് ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �വജന�ൾ�ായി ടി പ�തിയിൽ ഉ�െ���വാ�േ�ശി�� പരിപാടികെളെ��ാം;

(സി) ��ത പ�തി�് െമാ�ം എ� �പ വകയി��ിയി��്;

(ഡി) ടി െസ�റിേല�് കരാറടി�ാന�ിൽ എ� ത�ികകൾ ��ി�വാൻ ഉേ�ശി��െവ�ം

എ�േപർ�് െസ�ർ വഴി െതാഴിൽ നൽ�വാൻ ഉേ�ശി��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

െെന�ണ� പ�തി

777. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെന�ണ� പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െെന�ണ� േയാഗ�താ ച��ടി�  ഉ�െ�ടാ�തിനാ�  േകരള�ി�  നി�ളള ��ിക��് േക�

സ��ാ� േജാലി�് അേപ�ി�ാ� കഴി��ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

മരട് ഐ.ടി.ഐ.�് സ��ം െക�ിടം

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

ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല മരട് ഐ.ടി.ഐ.�് സ��ം െക�ിടം നി��ി��തി�� നടപടിക�െട

ഇ�െ� �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ��ം േവഗം ഈ നി��ാണം ���ിയാ��തിന് ആവശ�മായ നി�േ�ശ�� ന��േമാ;

(സി) എ�േ��് ഈ നി��ാണം ���ീകരി�ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;?

ൈവഗാ ��സ് ക�നി

779. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ��ാ�  പാ��ി� ന�കിയ �ല�് �വ��ി� വ�ി�� ചാല�ടി മ�ല�ിെല

െകാര�ിയിെല ൈവഗാ ��സ് ക�നി �വ��നം അവസാനി�ി�ി�് വ�ഷ�� പി�ി�ി�ം ��ത

�ലം തിരിെ����തി�ം,  ക�നിയിെല െതാഴിലാളിക�െട ����  പരിഹരി��തി�ം,

അ�ഹമായ േകാ��േസഷ�ക� അ�വദി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നടപടിക� ���ീകരി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

മാടായി െഎ.ടി.െഎയിെല �തിയ േകാ�ക�

780. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല മാടായി െഎ.ടി.െഎയി� ഇേ�ാ� ഏെതാെ� േകാ�കളാണ് നിലവി�ളളത്;

(ബി) �തിയ േകാ�ക� �ട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) ഏെതാെ� േ��കളാണ് ��തായി അ�വദി�ി�ളളത്;വിശദാംശം ന��േമാ?

െതാഴി� വ��ിെ� എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗം

781. �ീ.എസ്.ശർ�

,, സി.���

,, ബി.സത��

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

ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� വ��ിെ� എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗം ശ�ിെ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദ വിവരം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴിലാളിക��് െതാഴി�  നിയമ�കാര�ളള ആ��ല���ം െതാഴി�  പരിര��ം മിനിമം

േവതന�ം ലഭി��െ��് ഉറ�് വ��ാനായി എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗം സ�കാര��ാപന�ളി�

പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ;

(സി) സ�കാര� േമഖലയി� എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം ��ത� ഫല�ദമാ�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�ി� െഡവല�്െമ�് ഇനിേഷ��ീവ് േ�ാ�ാം

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

ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് േക�സ��ാ� സഹായേ�ാെട െതാഴി� വ��ിന് കീഴി� �ി� െഡവല�്െമ�്

ഇനിേഷ��ീവ് േ�ാ�ാം എ� േപരി� ഒ� പ�തി നിലവി�േ�ാെയ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�-ല���� എെ��ാമാണ്;വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പ�തി ആരംഭി�ത് �ത�  നാളി�വെരയായി എ�േപ��് ഇതിെ� �ണഫലം ലഭി�ി��്;  ജി�

തിരി�� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി േക�-സം�ാന സ��ാ�ക� എ� �കയാണ് ഓേരാ വ�ഷ�ം അ�വദി�ി�ളളെത�ം

അവ എ�െന െചലവഴി�െവ��ളള വിശദാംശം �ടി ലഭ�മാ�േമാ?

ചാല�ടി ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ �െട വികസനം

783. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ �െട വികസന�ി�ം അ�ാരാ� നിലവാര സൗകര�ം

ഒ���തി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം �തിയ സൗകര��ളാണ് ചാല�ടി ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ യി�

ഏ�െ����ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഐ.ടി.ഐ യി� വിദ�ാ��ിക�െട േഹാ�� െക�ിടം ���ി പണി��തി�ം �ാഫിനായി �തിയ

�ാ�് സ��യം നി��ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നി��ാണെ�ാഴിലാളിക��ം, സാേ�തികവിദ�ധ��ം പരിശീലനം

784. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നി��ാണെ�ാഴിലാളിക��ം,  സാേ�തികവിദ�ധ��ം പരിശീലനം ന��വാ�  സ��ാ�

തല�ി�എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നി��ാണ േമഖലയിെല �തന യേ�ാപകരണ�ളി�  വിദ�ധ പരിശീലനം ന���തിനായി

സ��ാ� നിയ�ണ�ി� ഇ��ി���് നിലവി�േ�ാ; എ�ി� എ� േപ��് ഇതിനകം പരിശീലനം

ന�കി എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ലഹരിവി�� േകരളം

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

ന��േമാ:
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(എ) ലഹരിവി�� േകരളം എ� ല��ം സാ�ാ��രി��തിന് േകരള സം�ാന ലഹരിവ��ന

മിഷ� 'വി��ി' എ� പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  6-10-2016-െല ജി.ഒ.(എം എസ്)  94/2016  �കാരം സ��ാ�  �റെ��വി�ി��

മാ��േരഖ�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

റീഹാബിലിേ�ഷ� �ാേ�ഷ�സ്

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

ന��േമാ:

(എ) റീഹാബിലിേ�ഷ� �ാേ�ഷ�സ് ലിമി�ിഡിെ� �വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) റീഹാബിലിേ�ഷ�  �ാേ�ഷ�സ് ലിമി�ിഡിെ� �േരാഗതി�ായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

787. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയി�  േ�മനിധിയി�  അംഗമായി�� പാറമട െതാഴിലാളിക�

ഉ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� ഏെതാെ� േ�മനിധിയി� അംഗമയി��വരാണ് ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയി�

ഉ�െ��ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

സി.ഒ.�ി.പി. ആ�് �കാരം എ�� േക�ക�

788. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

2016 �� 1 �ത� 2017 മാ��്  31വെര�� കാലയളവി� എൈ�സ് വ��് സി.ഒ.�ി.പി.

ആ�് �കാരം എ�� േക�ക�െട എ�ം െവളിെ���േമാ?

മദ� ഔ�് െല�ക� മാ�ി �ാപി��

789. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, െക.�രളീധര�
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,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ീം േകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി� േദശീയ സം�ാന പാതേയാര� നി�ം ബിവേറജസ്

േകാ��േറഷെ��ം ക�സ�മ� െഫഡിെ��ം ഔ�് െല�ക� മാ�ി �ാപി��തി�� സാവകാശം

േതടിയി�േ�ാ;

(ബി) എ� നാളെ� സാവകാശമാണ് മദ� ഔ�് െല�ക�  മാ��തിന് ആവശ�െ��ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ീം േകാടതി വിധി മറികട�ാ� സം�ാനെ� േദശീയ സം�ാന പാതക�െട പദവി റ�ാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

മദ� വി�ന ശാലക�

790. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ-സം�ാന പാതേയാര�് നി�് മദ� വി�ന ശാലക� 500 മീ�� മാ�ി �ാപി�ണെമ�

ബ�.  ��ീം േകാടതി വിധി സം�ാനെ� മദ� വി�നെയ എ�കാരം ബാധി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� മദ� വി�ന ശാലകളാണ് ത�ലം മാ�ി �ാപിേ��ി വ�െത�ം എ�െയ�ം ഇേ�ാ�

�വ��ി��െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) എെ�ാെ� തട��ളാണ് ഇ�ാര��ി� സ��ാ� േനരി��െത�ം ആയത് പരിഹരി��തിന്

എെ�ാെ� മാ���� അവലംബി��തിനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം അറിയി�േമാ?

ലഹരി വി�� േക���

791. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരി�ടിമെ���വ�െട എ�ം സം�ാന�് വ��ി�വ�േ�ാ�ം ലഹരി വി�� ചികി�ാ

േക���െട എ�ം വളെര പരിമിതമാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  തല�ി�  ഇേ�ാ�  എ� ലഹരി വി�� േക���  �വ��ി�വ��െ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�� ലഹരി വി�� ചികി�ാ േക��ളിലധിക�ം നഗര�ളിലാെണ�തിനാ�  �ാമീണ
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േമഖലയി� ഇ�രം േക��� ആരംഭി��കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) നിലവി�� ലഹരി വി�� േക���െട ഭൗതിക സൗകര���  വ��ി�ി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മദ� വി��ന ശാലക�

792. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  േദശീയപാതേയാര� �വ��ി�� എ� മദ� വി��ന ശാലക�

��ീംേകാടതി ഉ�ര� �കാരം അട���ിയി�െ��് നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� അട���ിയ മദ�വി��നശാലക� സൗകര��ദമായ �ല�ളിേല�് മാ�ി �ാപി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  തി�വന��രം ജി�യിെല ഏെതാെ� വി��നശാലക�  മാ�ി

�ാപി��െ��ം അവ എവിേട�ാണ് മാ��െത�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

മദ� വിലവ��ന

793. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�  മദ��ിന് വില

വ��ി�ി�ി�േ�ാ;  എ� ശതമാനം വ��നയാണ് നട�ിലാ�ിയെത�ം അ��ല�� വ�മാന

വ��നവ് എ�െയ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) മദ��ിെ� വില ��ിയ�വഴി മദ� ഉ�ാദക ക�നിക��് അധിക സാ��ിക വ�മാനം

ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

മദ�-മയ�മ��് വ�ാപനം തട�വാ� നടപടി

794. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ി�  ആവശ��ിന് മിനി�ീരിയ�  ജീവന�ാെര നിയമി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മിനി�ീരിയ�  ജീവന�ാ�െട നിയമനം സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) മയ�മ��ക�െട�ം മ�ം വ�ാപനം തട�വാ�  ആവശ��ിന് ജീവന�ാെര പി.എസ്.സി.വഴി
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നിയമി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) അനധി�ത മദ�-മയ�മ��് നി��ാണ-വിതരണ �വ��ന��  തടയാ�  സ�ീകരി� വ��

��ക�ത�ക� വിശദമാ�േമാ?

േദശീയ -സം�ാന പാതക��് സമീപം മദ�വി�ന

795. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

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

ന��േമാ:

(എ) േദശീയ  -  സം�ാന പാതക��സമീപ�� മദ�വി�ന ��ീം േകാടതി നിേരാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം തര�ി�� മദ�േക��ളാണ് നിേരാധന�ിെ� പരിധിയി�  വ��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാടതി നിേരാധന�കാരം സം�ാന�് ��ിയ�ം ��ാ���മായ മദ�േക���െട വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) ��ീം േകാടതി വിധിയ�സരി�് മദ�േക���  നി��ലാ�വാ�  എെ��ാം നടപടി

ൈകെ�ാ�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ബാ� ൈലസ�സ്

796. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� ബാ�ക��് ��തായി ൈലസ�സ് ന�കി; അവ

ഏെത�ാം;

(ബി) േകാടതി വിധി�കാരം ഏെത�ി�ം ബാ�ക��് ൈലസ�സ് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) 2016  െമയ്  25-ന് േശഷം �തിയതായി അ�വദി� ബിയ�/ൈവ�  പാ�ല�  ൈലസ��ക�

എ�യാണ്; ജി� തിരി�് കണ�് ന��േമാ?

േദശീയ പാതേയാര�് �വ��ി�� ബാ�ക�ം ബിയ�, ൈവ� പാ�ല�ക�ം

797. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് േദശീയ പാതേയാര�് ഇേ�ാ�  �വ��ി�� ബാ�ക�ം ബിയ�, ൈവ�

പാ�ല�ക�ം എ�; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാടതി ഉ�ര�ക� വഴി അ�വാദം ലഭി�് �വ��ി�� ബാ�ക� എ�;

(സി) േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ി� ഏെത�ി�ം ബാ�കേളാ ബിയ�, ൈവ� പാ�ല�കേളാ േകാടതി

ഉ�ര� �കാരം ഇേ�ാ� �വ��ി��േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം;

(ഡി) എൈ�സ് വ��ി�  േക�ക�  ൈകകാര�ം െച�വാ�  എൈ�സ് ആ�ാന�് നിയമ വ��്

ഉേദ�ാഗ�� ഉേ�ാ; ഇെ��ി� നിയമ വ��ി� നി�ം ആവശ�മായ ഉേദ�ാഗ�െര െഡപ�േ�ഷ�

വഴി നിയമി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയ പാതേയാര�ളിെല മദ�ഷാ�ക�െട നിയ�ണം

798. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പാതേയാര�ളിെല മദ�ഷാ�ക�െട നിയ�ണം സംബ�ി�് ��ീം േകാടതി ഉ�രവിെന

�ട��് േകരള�ി�  എ� ബിവേറജസ് ഔ�്െല�ക�  അട�െവ�ം എ� ക�ഷാ�ക�

നി��ിവ�െവ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാടതി ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  ��ിയ ബാ�ക�, ബിയ�  &  ൈവ�  പാ�ല�ക�

എ�ിവ�െട എ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ീം േകാടതി�െട ഉ�രവ് നട�ിലാ��തിന് ��ത�  സമയം ആവശ�െ��് േകാടതിെയ

സമീപി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

േദശീയ- സം�ാനപാതേയാര�ളിെല മദ�ശാലക�

799. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േദശീയ  -സം�ാനപാതേയാര�ളി�  മദ�ശാലക�  േവെ�� ബ�.  ��ീംേകാടതി വിധി�െട

അടി�ാന�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�;  ഇതി�  �കാരം എ� മദ�ശാലക�  മാ�ി

�ാപി�; എ� വി��ന ഔ�് െല�ക� അട���ി;

(ബി) ഇ�രം മദ�ശാലകളി�  നി�് മദ�ം പാ�് െച�് വി��ന പാടിെ��് ��ത വിധിയി�

പരാമ�ശി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

േദശീയ-സം�ാന പാതേയാരെ� മദ�വി�ന േക���
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800. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

ന��േമാ:

(എ) ��ീം േകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി� സം�ാനെ� േദശീയ-സം�ാന പാതേയാരെ�

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� മദ�വി�ന േക���  മാ�ി �ാപി�തിെ�റ�ം മാ�ി

�ാപി�ാ�ളളവ�െട�ം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാടതിവിധിയ�സരി�് അട� �േ��ിവ���ം മാ�ി �ാപിേ��ി വ���മായ ബിയ�/ൈവ�

പാ�ല�ക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

ബിയ� - ൈവ� പാ�ല�ക�െട ൈലസ�സ് ഫീസ്

801. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് �പെ���ിയ മദ� നയ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ന�കിയ

ബിയ�-ൈവ� പാ�ല�ക�, ക�ഷാ�ക�, ബാ�ക� എ�ിവ�െട കാലാവധി നീ�ി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� കാലാവധി നീ�ി/���ി ന�കിയത് �തിയ മദ� നയ�ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ബിയ�-ൈവ� പാ�ല�ക�, ക�ഷാ�ക�, ബാ�ക� ഇവ ഓേരാ�ി�ം �� സ��ാരിെ� കാല�്

നി�യി�ി�� ൈലസ�സ് ഫീസ് എ�യായി��;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം കാലാവധി ���ി/നീ�ി ന�കിയ ഓേരാ�ി�ം

നി�യി� ൈലസ�സ് ഫീസ് എ�യായി��;

(ഇ) കാലാവധി ���ി/നീ�ി ന�കിയേ�ാ�, �� സ��ാ� നി�യി� ൈലസ�സ് ഫീസി� എെ��ി�ം

വ��ന വ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

മദ�നയം

802. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാറിെ� മദ�നയം എ�േ��് �ഖ�ാപി�ം;

(ബി) നിലവി�� മദ�നയ�ി�  നി�ം എെ��ി�ം മാ���  �തിയമദ�നയ�ി�  വ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ി� എെ�ാെ� മാ��� വ��ാ�േ�ശി��; വിശദാംശ�ൾ ന��േമാ?

61 of 69



എൈ�സ് വ��് �േഖന ലഭി� വ�മാനം

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

ന��േമാ:

(എ) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  എൈ�സ് വ��് �േഖന സർ�ാരിന് ലഭി� വ�മാനം

എ�യാണ്;

(ബി) ഈ വ�മാന�ി� ��വ�ഷ�ി� നി�� വ�തിയാനം എ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2016-17 കാലയളവി� ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� വി�ന നട�ിയ മദ��ിെ��ം ബിയറിെ��ം

വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ഡി) ��വ�ഷെ� അേപ�ി�് വി�നയി��ായ വ�ത�ാസം എ� ശതമാനെമ�് വ��മാ�േമാ?

എൈ�സ് വ��് കെ��ിയ �ിരി�ിെ� അളവ്

804. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2015 ഏ�ി� �ത� 2016 മാ��് വെര�� കാലയളവി� എൈ�സ് വ��് സം�ാന�്

ആെക കെ��ിയ അനധി�ത �ിരി�ിെ� അളെവ� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) 2016 ഏ�ി� �ത� 2017 മാ��് വെര�� കാലയളവി� എൈ�സ് വ��് സം�ാന�്

കെ��ിയ അനധി�ത �ിരി�ിെ� അളെവ�;

(സി) 2016 െസ��ംബ� 1 �ത� 2017 മാ��് 31 വെര എൈ�സ് വ��് കെ��ിയ അനധി�ത

�ിരി�ിെ� അളെവ� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�കാരി നിയമമ�സരി�് എ�� േക�ക�

805. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 ജ�വരി �ത� 2017 മാ��് വെര എെെ�സ് വ��് രജി�� െച� െമാ�ം േക�ക�െട

എ�ം എ� എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) അതി� േകാ�്പ �കാരം എ�� േക�ക�െട എ�ം എ�; ശതമാനം എ�;

(സി) അ�കാരി നിയമമ�സരി�് എ�� േക�ക�െട എ�ം എ�; ശതമാനം എ�;

(ഡി) മയ�മ��് നിേരാധന നിയമമ�സരി�് എ�� േക�ക�െട എ�ം എ�; ശതമാനം എ� എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?
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വി��ി പ�തി

806. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരി ഉപേയാഗം �ല��ാ�� ����  തട��തി�ം ലഹരി ഉപേയാഗം

നി��ാഹെ����തി�ം വി��ി പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട പ�ാളി�ം, നട�ി�് എ�ിവ സംബ�ി� വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(സി) ഈ പ�തി വിഭാവനം െച�� ല��ം ൈകവരി��തിനായി ജനപ�ാളി�ം ഉറ�ാ��തിന്

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��, വിദ�ാഭ�ാസ, ആേരാഗ�, സാം�ാരിക �ാപന�� എ�ിവ�െട

സാ�ി��ം ഉറ�ാ�േമാ?

വി��ി മിഷെ� ഉേ�ശ�ല����

807. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ലഹരി വി�� േകരളം ല��മാ�ി സ��ാ�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�� വി��ി മിഷെ�

ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി ജി�-താ��് തല�ി� നട�ിലാേ�� കാര��� എെ��ാം; എെ�സ്

ഓഫീ�കളി� ഇതിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം കാര��ളാണ് നട�ാ��ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െകായിലാ�ിയിെല എൈ�സ് ഓഫീസിെല സൗകര���െട അപര�ാ�ത,  പ�തി�െട

വിജയകരമായ നട�ി�ിന് തട�മായി നി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

പരിഹാരനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വി��ി പ�തി�െട വിശദാംശ��

808. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ലഹരി വ��ന മിഷ� ആരംഭി�ിരി�� വി��ി പ�തി�െട വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ.

(ബി) ഈ പ�തി എ� ജി�കളി� വിജയകരമായി നട�ിലാ�ി വ��;മദ�വ�ജന�ം മയ�മ��ക�െട
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��പേയാഗ�ം തടയാ�  സം�ാന�� േബാധവ��രണ �ിനി�ക�െട �വ��ന��

വ��മാ�ാേമാ; ��തായി എ� �ിനി�ക� ആരംഭി�ാ� കഴി�;

(സി) മയ�മ��ിെ��ം മദ��ിെ��ം ��പേയാഗെ��റി�് വ�� അ��യനവ�ഷം ��, േകാേളജ്

തല�ി� നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� േബാധവൽ�രണ പ�തിക� വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�ക�ം സ��ാ� മദ�ശാലക�ം ��ിയതിനാ� ഉ�ാ�� ന�ം

809. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ബ�.  ��ീംേകാടതിവിധി�ലം ബാ�ക�ം സ��ാ�  മദ�ശാലക�ം ��ിയ� കാരണം സ��ാരിന്

ഉ�ാ�� ന�ം എ�േകാടിെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഒ� മാസം ഉ�ാ�� ന�ം എ� േകാടിെയ�് ബാ�ക� തിരി�ം സ��ാ� മദ�ശാലക� തിരി�ം

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ബ�.  ��ീംേകാടതി വിധി�െ�തിെര സ��ാ� അ�ീ� ന���കാര�ം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

എ�ി� എ�് മാനദ��ിെ� േപരിലാണ് അ�ീ� എ�് വിശദമാ�േമാ?

എൈ��് ജീവന�ാ��് �ണിേഫാം അലവ�സ്

810. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ിന് കീഴി�� ജീവന�ാ� �ണിേഫാം ഉപേയാഗി��േ�ാ;

(ബി) �തിവ�ഷം എ� മീ�� �ണിയാണ് ഇതി�േവ�ി വാ��ത്;

(സി) എ� ജീവന�ാ��് �ണിേഫാം അലവ�സ് ന����്;

(ഡി) സ��ാ� െചലവി� ന��� �ണിേഫാം സ��ാ� ഉടമ�തയി�� മി�ക�, ഖാദി,  ൈക�റി

േമഖലകൾ എ�ിവിട�ളി� നി�് വാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മദ�വിപണന മാ൪�നി൪േ�ശം നട�ിലാ��

811. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ�്,  നാളി�വെര�ം മദ�നയം �ഖ�ാപി�ി�ിെ�� കാര�ം ശരിയാേണാ;

എ�ി�  മദ�നയം ഔേദ�ാഗികമായി �ഖ�ാപി�ാെത ��  സർ�ാരിെ� നയം �ടരാനാേണാ

ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ� േശഷം വിവിധ േകാടതിക� മദ� വിപണന�മായി ബ�െ��്

64 of 69



�റെ��വി�ി�� മാ��നി�േ�ശ�� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഈ കാലയളവിെല ഏെത�ാം വിധിക�െട നട�ാ�ലാണ് നട�ി��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ?

മദ�വി�ന

812. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 വ�ഷ�ി� മദ�വി�നയി�െട െമാ�ം എ� �ക ലഭി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�ാവ്, ക��്, മ�് മയ�മ��ക� എ�ിവ എൈ�സ് വ��് വിപണനം െച��േ�ാ; എ�ി�

അതി�െട എ� �ക ലഭി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ിരി�് േക�ക�

813. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 �ൈല  1 �ത� 2017 മാ��്  31 വെര എ� �ിരി�് േക�കളാണ് എൈ�സ് വ��്

രജി�� െച�ി��ത്;

(ബി) 2015 �ൈല  1 �ത� 2016 മാ��്  31 വെര എ� �ിരി�് േക�ക� രജി�� െച�െവ�്

െവളിെ���േമാ?

കാസ�േകാഡ് ജി�യി� എൈ�സ് വ��ിന് സ��മായി െക�ിട�ൾ

814. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം,  കാസ�േകാഡ് ജി�യി�  എൈ�സ് വ��്

നട�ിയ �വ��ന��ം അതി�േവ�ി െചലവഴി� �ക�ം മ�ലം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാസ�േകാഡ് ജി�യി� എൈ�സ് വ��ിന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി�ാ� സ��ാ�  ഫ�്

അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അതി�േവ�ി ഇ�വെര നട� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കാസ�േകാഡ് ജി�യി�  എൈ�സ് ഭവന് എവിെടയാണ് െക�ിടം നി��ി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;

ഇതിന് എ� �ക നീ�ിവ�ി��്;

(ഇ) ��ത ജി�യി�  േറ�് ഓഫീ�ക��് �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ�  ഉേ�ശ��േ�ാ;  എ�ി�

അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?
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മദ�വി�ന േക���

815. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െബ�േകാ,  സിവി�  സൈ�സ് എ�ിവ�െട ഉടമ�തയി�  എ� മദ�വി�ന േക���

നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ീംേകാടതി വിധി�െട െവളി��ി�  സം�ാന�് എ� മദ� വി�ന േക���  അട�

��ിെയ�ം എ� മദ� വി�ന േക��� മാ�ി �ാപി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് എ� ബാ� േഹാ��ക� നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ?

വ�ാജമദ�ം, ക�ാവ് �തലായവ തട��തിന് നടപടി

816. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം വ�ാജമദ� - മയ�മ��് ഉപേയാഗം തട��തിെ�

ഭാഗമായി എൈ�സ് വ��് സം�ാന�് എ� െറയി�ക� നട�ിയി��്;

(ബി) ഇതി� എ� ലി�� വ�ാജമദ�ം പിടിെ���ി��്;

(സി) എ� കിേലാ ക�ാവ് പിടിെ���ി��്;

(ഡി) എ� കിേലാ നിേരാധിത �കയില ഉ���� പിടിെ���ി��്;

(ഇ) മ� നിേരാധിത ലഹരി ഉ���� എ� പിടിെ���ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) വ�ാജമദ�  -  നിേരാധിത �കയില ഉ����, ക�ാവ് �ട�ിയവ കെ���തിന് നിര�രം

െറ��ക�  നട��തിന് എൈ�സ് വ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ�

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

മദ�ശാലക� അട� ��ിയതിെ� ഭാഗമായി േജാലി ന�െ���വ�െട സംര�ണം

817. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

��ീം േകാടതി വിധി�െട പ�ാ�ല�ി�  സം�ാനെ� �രിഭാഗം മദ�ശാലക�ം അട�

��ിയതിെ� ഭാഗമായി േജാലി ന�െ���വ��് എ� സംര�ണമാണ് നൽകിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ?
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ചാല�ടിയിൽ എൈ�സ് ഓഫീസ്

818. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ചാല�ടി താ��ി�  എൈ�സ് സ��ി�  ഇ�െ���  ഓഫീ�ം അതിര��ി പ�ായ�ി�

എൈ�സ് െറയി�് ഓഫീ�ം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അട���ിയ ബിവേറജസ് ഔ�്െല�ക�

819. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ീം േകാടതി ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� അട���ിയ ബിവേറജസ് ഔ�്െല�ക� എ� എ�ം

ഇതിൽ �വ��നം �നരാരംഭി�ാ� കഴി�വ എ� എ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല അ�കാരി ആ�് �കാരം �തിയ ഔ�്െല�ക�  �ാപി�േ�ാ�  പാലി�െ�േട�

നിബ�നക� എെ��ാം;

(സി) ഔ�്െല�ക� �ാപി��തിന് അ�കാരി ആ�ിെല വ�വ�ക� പാലി�െ�ടാ�� െകാ�ാേണാ

വ�ാപക �തിേഷധ��ം, ജനകീയ �േ�ാഭ��ം ഉയ��വ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആരാധനാലയ��, ജനവാസ േക���  എ�ിവ� സമീപം ഔ�്െല�ക�  �ാപി�േ�ാ�

പാലി�െ�േട� വ�വ�ക� എെ��ാം; ഇതി� ജാ�ത�റവ് ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ലഹരിവ���െട വി��ന

820. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിവിധ�ല�ളി� ക�ാവ്, ചര�് �തലായ ലഹരിവ��� വി�ഴി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം േമ�  വിഷയ�ി�  എ�േക�ക�  പിടി�ി�െ��ം എ�

േക�ക� രജി�� െച�ി�െ���ളളതിെ� ജി� തിരി�ളള വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) േകരള�ി� നിലനി�� വിേദശമദ�നയം�ലമാേണാ ലഹരി വ��� ��തലായി വി�ഴി�െ���ത്;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല എ�ാ േമഖലയിേല�ം ആ��ാേര�ം സംഘടനകേള�ം രാ�ീയ-സാ�ഹ�

��ാന�േള�ം ഉ�െ���ി ച��ക�  നട�ി വളെര ന�തര�ി�  �തിയ മദ�നയം

ഉ�ാ�വാ� സ��ാ� പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?
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മയ�മ��ിെ� വി��ന�ം ഉപേഭാഗ�ം

821. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം മയ�മ��ിെ� വി�പന�ം ഉപേഭാഗ�ം വ��ി�തായി

കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ��ത കണ�ക�െട വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) കഴി� പ� മാസ�ാലയളവി� എെെ�സ് വ��് നട�ിയ െറ��ക�െട എ�െമ�; അ�വഴി

പിടിെ��� മയ� മ��ിെ� അളെവ�;  വ�ാജ ചാരായം,  വ�ാജ �ിരി�്,  ക�ാവ് എ�ിവ�െട

അളവ് എ�െയ�് അറിയി�േമാ?

വ��ി�വ�� മയ�മ��പേയാഗം

822. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�ക�, െബ�േകാ ഔ�് െല�ക�  എ�ിവ അട���ിയ സാഹചര��ി�, ��കളി�ം

േകാേള�കളി�ം മയ�മ��് ലഹരി�െട ഉപേയാഗം വ��ി�വ��തായി�� മാധ�മവാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ികളി� വ�ാപകമായ േതാതി� വ��ി�വ�� മയ�മ��് ഉപേയാഗം തട��തിനായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്; ��ത നടപടിക� പര�ാ�മാെണ�് ക���േ�ാ;

��ത� ശ�മായ നടപടി ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�േമാ?

മദ�വിൽ�നശാലക�െട �രപരിധി സംബ�ി� ��ീം േകാടതി ഉ�രവ്

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

ന��േമാ:

(എ) മദ� വിൽ�നശാലകൾ േദശീയ സം�ാന പാതകളിൽ നി�് മാ�ി �ാപി�ണെമ� ഉ�രവിെ�

െവളി��ിൽ എ� മദ�വിൽ�നശാലകൾ, ബാ�കൾ,ബിയർ &ൈവൻ പാർല�കൾ, ക�ഷാ�കൾ

എ�ിവ അട� �േ��ി വ� എ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ നിയമം �ലം െതാഴിൽ രഹിതരായ വ��ിക�െട എ�ം ഓേരാേമഖലയി�ം എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;  ഇവ�െട �നരധിവാസ�ി�് സർ�ാർ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��ലം ബിവേറജസ് േകാർപേറഷന് ഇ�വെര സംഭവി� വ�ാപാര ക�ി എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ?
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സം�ാനെ� േലബ� േകാടതിക�

824. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� േലബ�  േകാടതിക�  �വ��ി�വ��െ��ം അവ

എവിെടെയാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) െതാഴി�ത���� വ��ി�വ��ത് കണ�ിെല��് ��ത� േലബ� േകാടതിക� �ാപി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

20-04-2017

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

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

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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