
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

ഏഴാം സേ�ളനം

2017 ഓഗ�്  17, വ�ാഴം

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം

പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

ജലവിഭവ വ��മ�ി

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

ജല ലഭ�ത �റ� വ�� സാഹചര�ം

*211.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ലഭമായി�� ജല�ിെ� ലഭ�ത അടി�ടി �റ� വ�� സാഹചര��ി�,

ജല�മായി ബ�െ�� സ��ാ�  നയ�ളി�ം നടപടികളി�ം പരി�രണം ആവശ�മാെണ�്

ക���േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) മറ�െകാ�ിരി�� സ�ാഭാവിക ജലേ�ാത�ക�, പാഴായിേ�ാ�� മഴെവ�ം എ�ിവ�െട

കാര��ി� സ��ാരിെ� നയം വ��മാ�േമാ?

പ�ികവ�� സേ�ത��െട സമ�വികസനം

*212.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

1 of 14



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ികവ�� സേ�ത��െട സമ�വികസന�ിന് എെ��ാം

ക��പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ികവ���ാ��് എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് ഈ പ�തി �കാരം

ലഭി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എ� സേ�ത�െള പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി��്;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ സേ�ത�ളി�  എെ��ാം സൗകര��ളാണ് നട�ിലാ�ിയത്;

വിശദമാ�േമാ?

െതാഴി� വ��ിെ� എ�േഫാ�്െമ�് വിംഗിെ� ഇടെപട�ക�

*213.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, െജയിംസ് മാത�

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

ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� നിയമ�� പാലി��െ��് ഉറ�വ��ാനായി െതാഴി� വ��ിെ� എ�േഫാ�്െമ�്

വിംഗ് നട�� ഇടെപട�ക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പീടികകളിേല�ം വാണിജ� �ാപന�ളിെല�ം െതാഴിലാളികൾ�് ഓവ�ൈടം േവതനം,  ആ�

അവധി, വി�മേവള �ട�ി േഷാ�് ആ�് െകാേമ��� എ�ാ�ിെ��് നിയമ�കാരം ലഭിേ��

ആ��ല��� ലഭി��ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െതാഴി�  ന�ഭീഷണി �ലം െതാഴിലാളികൾ� പരാതിെ�ടാൻ േപാ�ം സാധി�ാ�തിനാ�

എ�േഫാ�്െമ�് വിംഗിെ� �വ��നം എ�മാ�ം ഫല�ദമായി നട���്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഏജ�സിക�െട �ഷണ�ിന് വിേധയരാ�� ഗാ�ഹിക െതാഴിലാളിക� െസക�രി�ി ജീവന�ാ�

എ�ീ വിഭാഗ��െട താ�ര�സംര�ണ�ിനായി ഏ� വിധ�ി� ഇടെപടാ� സാധി��െവ�്

അറിയി�ാേമാ?

െഫസിലിേ�ഷ� െസ��ക�

*214.�ീ.െക.�രളീധര�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, അനി� അ�ര

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

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എ�ാ ജി�കളി�ം െഫസിലിേ�ഷ� െസ��ക� ആരംഭി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി െെകവരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�െട അവകാശ സംര�ണ�ിന് എെ��ാം കാര��ളാണ്

ഇതിെ� �വ��ന�ി� ഉ�െ���ാ� ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് െഫസിലിേ�ഷ�  െസ��ക�  �ട��ത്;  ഇതി�ളള

നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

ജലനിധി പ�തി

*215.�ീ.ബി.സത��

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലനിധി ര�ാംഘ��ിെ� �വ ��ന �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി �കാരം വിതരണം െച�� �ടിെവളള�ിെ� വില നി�യി�തിെ� മാനദ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ീകരണ ശാലക�െട അഭാവ�ി�, ജലനിധി പ�തി �കാര�ം മ� �ാമീണ �ടിെവളള

പ�തിക��് കീഴി�ം വിതരണം െച�� �ടിെവളള�ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാ�

സ�ീകരി�ി�ളള മാ��ം വ��മാ�ാേമാ?

�ീരകർഷക സഹായപ�തികൾ

*216.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, െജയിംസ് മാത�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  �ഖ�ാപി�ി�� മി��്െഷഡ് വികസന പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

ഉ�ാദനേശഷി �ടിയ ഉ��െള വാ�ാനായി എെ��ാം സഹായം ന�കി വ���്;

(ബി) വ��ിെല ചില ഉേദ�ാഗ�� ഏജ�മാ�െട സഹായേ�ാെട തമി�ാ�ി� നി�് �ടിയ വില�്

പ��െള വാ�ാ� ക�ഷകെര നി�ബ�ിതരാ�� എ� വാ���െട നിജ�ിതിെയ�റി�്

പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉ�ാദന�മത �ടിയ ഇന�� വ�ാപി�ി��േതാെടാ�ം നാട� പ� ഇന�െള സംര�ി�ാ�ം

അവ�െട വ�ാപന�ി�ം നടപടി��ാ�േമാ;

(ഡി) ഉ�ാദന�മത ���തിേനാെടാ�ം ക�ഷക�െട അ��ാനഭാരം �റ��തിനായി ഏ�െ���ാ�
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ഉേ�ശി�� നവീന സംവിധാന�� എെ��ാമാണ്;

(ഇ) ഡയറി േസാ� �പീകരി�ാനായി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

പഠന�റി പ�തി

*217.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, മ�ളാം�ഴി അലി

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�� ��ിക�െട പഠനസൗകര��� വ��ി�ി��തി�� പഠന�റി എ�

പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� നിലവിലെ� �ിതി എ�ാണ് എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) െ�ാഫഷണ� േകാ�ക� പഠി�� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�� വിദ�ാ��ികെള�ടി പ�തിയി�

ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികേഗാ�വ���ാ��ം പ�ികജാതി�ാ��മായി േ�മ�വ��ന��

*218.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, സി.���

,, സി. െക. ശശീ��

,, െ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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം പ�ികേഗാ�വ���ാ��ം

പ�ികജാതി�ാ��മായി നട�ാ�ിയ �ധാന േ�മ �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) പ�ികജാതി  -  പ�ികവ���ാ��് ഏ�െ���ിയി�� ചികി�ാ ധനസഹായ�ിെ� വിവരം

ന��േമാ; യഥാസമയം പണം ന��വാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) 2010 മാ��് വെര�� കടം എ�തി��� പ�തി�െട �േയാജനം എ�േപ��് ലഭി�െവ�്

അറിയി�ാേമാ; എ� �ക അ�വദി�;

(ഡി) �ാ�ന േഗാ�വ���ാ��ാ�ം അതീവ ��ബലരായ പ�ികജാതി�ാ��ാ�ം ആവി�രി�ി��

�േത�ക പ�തിക� എെ��ാമാണ് എ�് െവളിെ���േമാ?

ജനനി ഭവന നി��ാണ പ�തി

*219.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, എസ്.രാേജ��
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,, പി. ഉ�ി

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �റ� േവതന�ാരായ െതാഴിലാളിക��ായി ജനനി ഭവന നി��ാണ പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ��ത പ�തി ആരംഭി�ി��ത്;  പ�തി ��ത�

ജി�കളിേല�് വ�ാപി�ി��തി�േ�ശി��േ�ാ;

(സി) േതാ�ം േമഖലയി� സ��മായി വീടി�ാ� െതാഴിലാളിക��് വീട് നി��ി�് ന���തി��

പ�തി നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ക�കാലി കശാ�് നിയ�ണ�ിെ� �ത�ാഘാത�ൾ

*220.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, �രളി െപ�െന�ി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാർ ക�കാലി കശാ�് നിയ�ണം ഏർെ���ിയത് �ീരേമഖലയി�

ഉ�ാ�ാനിട�� �ത�ാഘാതം വിലയി��ിയി�െ��ി� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കറവ വ�ിയ പ���  ഉ�െ�െട�� നാ�ാലികെള പരിപാലി��തിന് വരാ�� െചലവ്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഇ�രം കാലികെള സ��ം െചലവി�  സംര�ി�ാ�  സം�ാനെ�

ഏെത�ി�ം സംഘടനകേളാ �ാപന�േളാ �േ�ാ� വ�ി�േ�ാ;

(സി) േക� സ��ാ� പാ� ഇറ�മതി െച�ാ� ഉേ�ശി��താ�� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇറ�മതി നീ�ം ഒഴിവാ�ി രാജ�െ� ജന��െട താ�ര��ിന് ����ം ന�കാ�

ആവശ�െ��േമാ;

(ഡി) �ീര സംഘ�െള ശാ�ീകരി�് പാ�  ഉ�ാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�ത േന��തിനായി

പ�തി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സംേയാജിത പ�ികവ�� ആേരാഗ� വികസന പ�തി

*221.�ീ.ആ�. രാമച��

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സംേയാജിത പ�ികവ�� ആേരാഗ� വികസന പ�തി എ� േപരി� പ�തി നട�ിലാ��േ�ാ;

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

(സി) പ�തി ആദ�ഘ��ി�  എവിെടെയാെ� നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

ആവാസ് ഇ��റ�സ് പ�തി

*222.�ീ.വി. േജായി

,, എസ്.ശർ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��ാ�� ആവാസ് ഇ��റ�സ് പ�തിയി�  േച��തിന്

�ണേഭാ�ാ�� �ീമിയേമാ മെ�െ��ി�ം �കേയാ ന�േക��േ�ാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് െതാഴി�  നിയമ��െട പരിര� ഉറ�ാ�ാനായി

പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികൾ�് മിതമായ നിര�ിൽ ��ി�� വാസ�ലം

നൽ��തി�� പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ഉയ���തി�� പ�തിക�

*223.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, വി.പി.സജീ��

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ഉയ���തിന് ഈ

സ��ാരിെ� കാല�് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി േകാളനികളി�  എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് വിദ�ാ��ിക��ായി

ഒ���െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തിയിെല �ണേഭാ�ാ�െള കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രെ� �ടിെവളള�ാമം പരിഹരി�ാ�ളള നടപടി
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*224.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, െക. ആ�സല�

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�� വര��യി�  �ടിെവ��ാമം ��മായേ�ാ�  തല�ാന നഗരിയി�

��കാലാടി�ാന�ി� െവ�ം എ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് െന�ാ�  ഡാമി�  നി�ം ജലെമ�ി��

പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�രെമാ� വലിയ �തിസ�ി അഭി�ഖീകരി� സാഹചര��ി� തല�ാന നഗരിയി� �തിയ

�ടിെവ� േ�ാത�ക�  കെ���തി�ം നിലവി�  ഉ�വെയ മാലിന���മാ�ി

സംര�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�കാലി സംര�ണ പ�തിക�

*225.�ീ.സി.���

,, െക. ബാ�

,, െക.��ിരാമ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ���ികെള ദെ���് ശാ�ീയ പരിചരണം ലഭ�മാ��തിന് ക���ി

പരിപാലന, േഗാവ��ിനി പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ശാ�ീയ പരിര� ഉറ�ാ��തിനായി ക���ിക��് ഇ�ഷ�റ�സ് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�ൾ ന�കാേമാ;

(സി) ��വ� ക�കാലിക��ം കള�േരാഗ�ിെനതിെര �തിേരാധ ��ിവ��് ന��� േഗാര�

പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ജനവാസേക��ളിെല വന�ജീവി ആ�മണം തടയാൻ പ�തികൾ

*226.�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, രാ� എ�ഹാം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനവാസേക��ളി�  വന�ജീവിക�െട ആ�മണം �ല��ാ�� നാശന�����

ന�പരിഹാരം കാലതാമസം �ടാെത ലഭി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഷിയിട�ളിേല�് വന�ജീവിക�െട കട�കയ�ം തട��തിനായി വന�േദശ�ളി�

അവ�ാവശ�മായ ഫല���� ന�പിടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േവന��ാല�് െവ��ിനായി ഇവ നാ�ിേല�് ഇറ��ത് ഒഴിവാ��തിനായി

വനേമഖലകളി�� സ�ാഭാവിക ജലേ�ാത�ക�  സംര�ി��തി�ം വനാതി��ി��ി�

�തിയവ നി��ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െതാഴിലേന�ഷക��ായി കരിയ� െഡവല�െമ�് െസ��ക�

*227.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, എം. സ�രാജ്

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

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� െതാഴിലേന�ഷക��ായി എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളത്;

(ബി) ഉേദ�ാഗാ��ിക��ായി കരിയ�  െഡവല�െമ�് െസ��ക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

അവ�െട �വ��നം വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ാ ജി�കളി�ം ഇവ ആരംഭി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;  നിലവി�  ഏെത�ാം ജി�കളി�  കരിയ�

െഡവല�െമ�് െസ��ക� ആരംഭി�ി��്;

(ഡി) കരിയ� െഡവല�െമ�് െസ��ക� �േഖന ഉേദ�ാഗാ��ിക��് എെ��ാം �േയാജന�ളാണ്

ലഭി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള�ിെ� തനത് നാട�പ� ഇന��

*228.�ീ.പാറ�� അ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� തനത് നാട�പ� ഇന�� ഏെതാെ�യാണ്; ഇ�രം പ���െട സവിേശഷത,

എ�ം എ�ിവെയ�റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഇ�രം പ���െട സംര�ണ�ം വംശവ��ന�ം ല��ം വ�് ൈകെ�ാ� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) െവ��  പ���െട സംര�ണ�ം വംശവ��ന�ം ല��മാ�ി ൈകെ�ാ� നടപടിക�

വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� െമാ�ം പ���െട എ�ം സംബ�ി�് കണെ���് നട�ിയി�േ�ാെയ�്
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വ��മാ�ാേമാ?

ജലേചാ���ം േമാഷണ�ം ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി� മാ����

*229.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. ദാസ�

,, എം. �േകഷ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാ��  അേതാറി�ി വിതരണം െച�� �ടിെവ��ി�  പ�തിേയാളം മീ��  െച�െ�ടാെത

േപാ��െവ�തിനാ�  ജലേചാ���ം േമാഷണ�ം ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി� മാ����

എെ��ാമാണ്;

(ബി) വിതരണ ൈല�ക�  ഇ�ാ��െകാ�് �ട�ി�ിട�� പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�ം അവ

സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടി�ം അറിയി�ാേമാ?

പ�ികേഗാ�വ�� പ�ികജാതി�ാ�െട സാ��ിക വികസന�ിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

*230.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.�േരഷ് ���് : 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�� പ�ികജാതി�ാ�െട സാ��ിക വികസന�ിനായി ആവി�രി�ി��

പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�ിക േഗാ�വ��-പ�ികജാതി�ാരായി��

എ�േപർ�് സ�യം െതാഴി� പ�തി�െട �േയാജനം ലഭ�മായി��്;

(സി) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസന േകാ��േറഷ�  �േഖന സ�യം െതാഴി�  വാ� ലഭി�വർ

എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) അഭ��വിദ�രായ പ�ികേഗാ�വ�� �വതീ�വാ�ളി� സംരംഭകത� താ�ര�ം ഉയ���തിനായി

�ഖ�ാപി� "ൈ�ബ� �ാ��്അ�്"ക�െട �ിതി അറിയി�ാേമാ?

േവതന �ര�ാ പ�തി

*231.�ീ.അനി� അ�ര

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം
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,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാ� �ട�മി� േവതന �ര�ാ പ�തി ഇേ�ാ� എ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം െതാഴി� േമഖലകളി� ഈ പ�തി നട�ാ�ിയി��്; വിവരി�േമാ;

(സി) പ�തി എ�ാ ജി�കളിേല�ം വ�ാപി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ി��്;

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

വ�ാപാര വ�വസായ �ാപന��െട േ�ഡിംഗ്

*232.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, സി. ദിവാകര�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�ാപാര വ�വസായ �ാപന�െള അവ�െട �വ��ന സംവിധാന

െതാഴിലാളിേ�മ സംരംഭ��െട അടി�ാന�ി�  വിലയി��ി േ�ഡിംഗ് നട��തിന്

പ�തി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� േമഖലകളിെല �ാപന�െളയാണ് ��ത േ�ഡിംഗിന്

വിേധയമാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത േ�ഡിംഗി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജലവിഭവ�ിെ� കാര��മമായ വിനിേയാഗം

*233.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, എം.ഉ��

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ�ിെ� കാര��മമായ വിനിേയാഗ�മായി ബ�െ��് സം�ാന���് റാ�്

നി�യി��തിനാ�� േക� നി�േ�ശം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  നയം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� ജലവിഭവ വിനിേയാഗം കാര��മ�ം ഭാവിെയ ����ി ക�ി���മാേണാ എ�

കാര��ി� എെ��ി�ം പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  േക� നി�േ�ശ�ി�  ഉ�െ���ിയി��  28  േമഖലകളി�  സം�ാന�ിെ�

െപ�േഫാമ�സ് വിലയി��ാ�ം തി���  ആവശ���പ�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�ം

ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ സിനിമാ��ക�െട �പീകരണം

*234.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, െക.എം.ഷാജി

േഡാ.എം. െക. �നീ� : 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� െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ ഉ�െ�െട സിനിമാ��ക�  �പീകരി��തി�ം

വിദ�ാ��ിക�െട പ�ാളി�േ�ാെട സിനിമക�  നി��ി��തി�ം പ�തികെളാ�ം

നിലവിലി�ാെയ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ികളി�  ചല�ി�ാഭി�ചി വ��ി�ി��തി�ം അഭിനയം,  സംവിധാനം,  േഫാേ�ാ�ാഫി

എ�ിവയിെല കഴി�ക�  വികസി�ി��തി�ം ഇ�രം ��ക�  �പീകരി��ത്

സഹായകരമാ�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) േകരള സം�ാന ചല�ി� വികസന േകാ��േറഷ�, സം�ാന ചല�ി� അ�ാദമി എ�ിവ

ഏെത�ി�ം �ഖാ�ിരം ��കളി�  സിനിമാ ��ക�  �പീകരി�� ഒ� പ�തി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�േമാ?

ഒ� േകാടി ��ൈ� ന�� പരിപാടി

*235.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, സി.െക. ഹരീ��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി ഒ� േകാടി ��ൈ� ന�� പരിപാടിയി�,

െെതകളി�  ഇ�പ� ശതമാനെമ�ി�ം അതിജീവി��െവ�് ഉറ�വ��ാ�  കഴി��

രീതിയി�ളള �വ��ന�� ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) അേ�ഷ�,  ��ാലി��സ് �ട�ിയ മര��  ഇനി നടിെ��ം ന�വ െവ�ിമാ�െമ�ം

�ഖ�ാപിെ��ി�ം ചിലയിട�ളി� ഇ�രം മര�� ന��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇൗ ഇനം

മര�� െവ�ിമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) പരി�ിതി സംര�ണേ�ാെടാ�ം വന��ഗശല�ം ഒഴിവാ��ം ല��മി�് വന�ി� ഫല����

ന� പിടി�ി�� പരിപാടി �ാവ��ികമായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട േ�മം
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*236.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, വി. േജായി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആവാസ് ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി�  രജി��  െച�ി�ി�ാ� െതാഴിലാളികെള

കെ��ാ�ം അവെര അംഗമാ��തി�ം െമാെെബ�  ആ�ിേ�ഷ�  സംവിധാനം

ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗ�ിെനതിെര ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ഇടയി�

േബാധവ��രണം നട��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ.ഡി.ഇ.പി.സി. ശ�ിെ���ാ� നടപടി

*237.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശരാജ��ളി�  േജാലി�് �മി�� ഉേദ�ാഗാ��ികെള വ�ി�� റി��്െമ�്

ഏജ�സിക�  സം�ാന�് ഇേ�ാ�ം �വ��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) അ�രം ത�ി�് ഒഴിവാ�ാനായി ഒ.ഡി.ഇ.പി.സി.  ശ�ിെ���ി ��ത�  െതാഴിലവസരം

��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഒ.ഡി.ഇ.പി.സി.  വഴി വിേദശ�് േജാലി

ലഭി�ി��വ�െട എ��ി� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ�െട ഉ�മന�ിനായി ആവി�രി� പ�തിക�

*238.�ീ.എസ്.ശർ�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, �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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ�െട ഉ�മന�ിനായി

ആവി�രി� �തന പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ാ��ായി വ��മ�ി�െട ഔേദ�ാഗിക നാമേധയ�ി�  �രിതാശ�ാസ നിധി

�പീകരി�ി�േ�ാ;
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(സി) എ�ി�  ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�െ��വെരയാണ് ��ത പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�ം ചികി�ാ ധനസഹായമായി ഏ� �പ വീതം അ�വദി��െവ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം ആ��ല�ം ലഭി��തിന് അേപ� സമ��ിേ�� നടപടി�മ��

എെ��ാെമ�ം അേപ�േയാെടാ�ം സമ��ിേ�� േരഖക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം

വ��മാ�േമാ?

മദ�വ��ന�ിനായി വിവിധ പ�തിക�

*239.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, േറാജി എം. േജാ�

,, സ�ി േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�വ��ന�ിന് ഊ��  ന�കി�ം മയ�മ��ക�െട ഉപേഭാഗം ���മാ�ം

ഇ�ാതാ��തിന് ല��മി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് ആവി�രി�െകാ�ിരി��ത്;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി� നട�ിലാ�ിയത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) എൈ�സ് വ��ം െക.എസ്.ബി.സി.�ം നട�ിലാ�� പ�തിക�  ഏെത�ാമാണ് എ�ം

എെ��ാം സാ��ിക സഹായ�ളാണ് പ�തികള�സരി�് നൽ��ത് എ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

എംേ�ാ�െമ�് വ��് �േഖന നട�ാ�� പ�തിക�

*240.�ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എംേ�ാ�െമ�് വ��് �േഖന നട�ാ�� ശരണ�,  െക��,  ൈകവല�,  േജാ��ബ് �ട�ിയ

പ�തിക� �കാരം എ� സംരംഭ�� ആരംഭി�ാ� സാധ�മായി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക� �കാരം ന��� വാ��ം സ�സിഡി �ക�ം എ� വീതമാണ്; വാ�പാ �ക

കാലാ��തമായി വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ശരണ�,  ൈകവല� സ�യംെതാഴി�  പ�തിക�  �കാര�ളള അേപ�കളി�േമ�  അ��ല

തീ�മാന��ായ എ�ാവ��ം വാ�പ ന�കാനായി�േ�ാ;

(ഡി) 50  വയ�ി��കളി�  �ായ��വ��ായി �തിയ എെ��ി�ം സ�യം െതാഴി�  പ�തിക�

ആവി�കരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
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േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

08-08-2017

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].
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