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[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�ി

േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��ക�

*481.�ീ.സി.െക.നാ�

,, െക. �����ി

,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�ഗ വ��ക�  നട�� േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  ��കളിെല അധ�ാപക

അനധ�ാപക നിയമനം ഇേ�ാ� എ�െനയാണ് നട��ത്; അധ�ാപകെര വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല

ൈഹ��, ഹയ�െസ��ഡറി,  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�െസ��ഡറി വിഭാഗ�ളി�നി�ം

െഡപ�േ�ഷ�  അടി�ാന�ി�  നിയമി��ത് �ാപന��െട �ണേമ� ഉയ��െമ�്

ക���േ�ാ; എ�ി� അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ��കളിെല എ�ാ നിയമന��ം പി.എസ്.സി.�് വിടാ�  എെ�ാെ� നടപടി

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  ��കളിെല �േവശന മാനദ���  വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിന് 

സം�ാനാടി�ാന�ി� പരസ�ം െച�ാ�േ�ാ;

(ഡി) പ�ികജാതി പ�ികവ�ഗ വ��ിെ� േഹാ��ക�െട �വ��നം െമ�െ���ാ�  അതിെ�

�മതലക�  ��ിക�  പഠി�� ��കളിെല ഒേ�ാ രേ�ാ അധ�ാപക��് �ടി ന�ാ�

��ി�േമാ;

(ഇ) ��ിക�െട മാനസിക�ം ശാരീരിക�മായ ആേരാഗ� പരിേശാധന നട�ാ� ആേരാഗ� വ��ിെന�ം



അ��ള ഭ�ണ �ചിത�ം പരിേശാധി�ാ� ഭ�� �ര�ാ വ��ിെന�ം ഏേകാപി�ി�് പ�തിക�

നട�ിലാ�േമാ?

�ീ� ഇ�ഡ� മിഷ�

*482.�ീ.സി.���

,, െജയിംസ് മാത�

,, െക.�േരഷ് ���്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈജവൈവവിധ� സംര�ണ�ി�ം സംര�ിത വനേമഖല�െട സംര�ണ�ി�ം വനംവ��്

നട�ാ�ി വ�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സി�ിസ� ക�സ�േവ��, ��ിവനം, എേ�ാ കാഡ�് �ട�ിയ നവീന പ�തിക�െട വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) �ീ� ഇ�ഡ� മിഷ� വഴി നട�ാ�ി വ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) നഗര�ളി� ���� വ�ാപി�ി��തിനായി നട�ിവ�� ഇടെപട�ക� എെ��ാമാണ്;

(ഇ) ക��ക�ം കാ�ക�ം സംര�ി�ാ� പ�തി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

പി�ാ� വിഭാഗ വികസന പ�തിക�

*483.�ീ.വി. േജായി

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, െക.െജ. മാ�ി

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷ�  �േഖന െ�ാഫഷണ�ക��് ��ഗണന

ന�കിെ�ാ�് െതാഴി�  സംരംഭ���ായി സ�ിഡിേയാെട വാ� ന�കാ�ളള പ�തി�െട

വിശദാംശം ന��േമാ; ഇതിനായി എ� �ക നീ�ി വ�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പി�ാ� വിഭാഗ�ി�െ��വ��ായി നട�ിലാ�� എംേ�ായബിലി�ി എ�ഹാ�െ��്

പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

സ�കാര� വ��ിക�െട �ല�് വള��വാൻ അ�വാദമി�ാ� മര��

*484.�ീ.പി.ഉൈബ��

,, പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി



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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� വ��ിക�െട പറ�കളി�  വള��വാ�ം സംര�ി�വാ�ം പാടി�ാ� മര��

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം മര�� വ�് പിടി�ി�് വള��വാ� പാടി� എ� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� േപരി� വനംവ��് നിയമനടപടിക� സ�ീകരി�ാ�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ��ം പറ�കളി� വാണിജ�ാടി�ാന�ില�ാെത ഇ�രം മര�� വള��ക�ം പാകമായാ�

സ��ം ആവശ��ിന് േപാ�ം �റി�് ഉപേയാഗി�ാനാവാെത നിയമ���ി�െപ�ക�ം

െച��വെര സഹായി�ാ� ത�ാറാ�േമാ;വ��മാ�േമാ?

ദളിത് വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനാ�� പരിപാടിക�

*485.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, സി. െക. ശശീ��

,, 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) ദളിത് വിഭാഗ�ി�െ��വ��് െതാഴി�, ഭ�ണ�ര�,  പാ��ിട സൗകര�ം,  ആേരാഗ�

പരിപാലനം,  വിദ�ാഭ�ാസം എ�ിവ ഉറ�ാ�ിെ�ാ�് സ�ഹ�ിെല മ�് ജനവിഭാഗ��െട

സാ��ിക, സാ�ഹ� ഉ�തി�് സമാന േതാതി� എ�ി�ാ� ആവി�രി�ി�� പരിപാടി�െട

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉദാരീകരണ നയ��െട ഫലമായി സ��ാ�  േമഖലയി�ം െപാ�േമഖലയി��� െതാഴി�

അവസര��  �റ�വ��ത് അവസര സമത�ം ഉറ�ി�ാനായി ന�കി വ�� െതാഴി�

സംവരണം ��ബലെ����ത് കണ�ിെല��് എയിഡഡ് േമഖലയി�ം സ�കാര� േമഖലയി�ം

�ടി െതാഴി� സംവരണം ഏ�െ���ാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(സി) ജന�െള ജാതീയമായി ഭി�ി�ി�് നി��ാ�  നട�� �മ��  പരാജയെ���ാ�  േവ�

ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാ?

മിഷ� േമാഡ് അം�� േ�ാ�ാം

*486.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അ�� �കാശ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ക�കാലിക�െട ഉ�ാദന�ം ഉ�ാദന�മത�ം വ��ി�ി��തി�ം അതി�െട �ീര ക�ഷക�െട

വ�മാന�ം ലാഭ�ം വ��ി�ി��തി�ം േവ�ി ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത പ�തികളി�െട �വജന���ം ��ബലവിഭാഗ���ം െതാഴി�ം സംരംഭകത��ം

ന���തിന് കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ല��ം സാ�ാ��രി��തിന് വിവിധ ഏജ�സികെള�ം പ�തികെള�ം

സംേയാജി�ി�െകാ�് മിഷ�  േമാഡ് അം�� േ�ാ�ാം ആരംഭി�ി�േ�ാ;എ�ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ?

വന�ജീവിക� നാ�ിലിറ��ത് സംബ�ി� പഠനം

*487.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.ഉൈബ��

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവിക�  നാ�ിലിറ�� സാഹചര��െള�റി�് സ��ാ�  എെ��ി�ം പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� അതിെല �ധാന നിഗമന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) വന�ജീവിക�  നാ�ിലിറ��ത് സംബ�ി�് ജന���് ��റിയി�് ന��വാ��

സംവിധാന�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കെള എംേ�ായബിലി�ി െസ��കളാ��തിന് നടപടി

*488.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എം. സ�രാജ്

,, സി.െക. ഹരീ��

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കെള എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക�  ആ�ി മാ��തിെ� ഭാഗമായി

ഇവ�െട നവീകരണ�ി�ം ആ�നീകരണ�ി�മായി നട�ിലാ�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ്;

(ബി) െതാഴിലേന�ഷക��് സ�കാര� േമഖലയിെല െതാഴിലവസര��  കര�മാ��തിേല�ായി

എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ;

(സി) രജി��  െച�ി�� െതാഴി�രഹിത��് അസംഘടിത േമഖലകളി�  സ�യം െതാഴി�

കെ��ാനായി ആവി�രി�ി�� വിവിേധാേ�ശ� െതാഴി� ��ക�െട �വ��നം ഫല�ദമായി

നട�ിലായി�േ�ാ;വിശദാംശം ന�കാേമാ;



(ഡി) െവാേ�ഷണ�  ൈഗഡ�സ് �ണി�ക�െട �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;  ഇവെയ

ശാ�ീകരി��തിന് പ�തി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

േകരള �ര�ളി അ�ാദമി

*489.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, േ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) പാര�ര� കലാ�പ�� വീെ����തി�ം ജനകീയമാ��തി�ം സാം�ാരിക വ��് നട��

�വ��ന��െട ഭാഗമായി ക�രിെല പ���  േക�മായി ആരംഭി� േകരള �ര�ളി

അ�ാദമി�െട �ാരംഭ �വ��ന��െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) അ�ാദമി�് �ിരമായി ഒ� ആ�ാനം കെ���തി�� നടപടി ഏത് ഘ�ംവെരയാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) അ�ാദമി�െട േമ�േനാ��ി�  നട�െ�� �ര�ളി മേഹാ�വ�ിെ� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) അ�ാദമി�െട �വ��ന�� സം�ാന വ�ാപകമാ��തി�� നി�േ�ശം ന��േമാ?

�തിയ േഫാറ�് േ�ഷ�ക�

*490.�ീ.പാറ�� അ��

,, പി.െക.ബഷീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസ�മാ�  ഉ�െ�െട അത�ാവശ� ത�ികയിെല ജീവന�ാ�െട �റവ് വന

സംര�ണ�ി�ം വന�ജീവി �തിേരാധ�ി�ം തട�മാ�� എ� റിേ�ാ��ക�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് ��ി�  ക�് സം�ാന�് പ�് േഫാറ�് േ�ഷ�ക��് സ��ാ�  േനരെ�

ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) പി�ീടത് മരവി�ി�ക��ാേയാ; എ�ി� മരവി�ി�ാ��ായ കാരണെമ�്;

(ഡി) ഭരണാ�മതി മരവി�ി� നടപടി �നഃപരിേശാധി�േമാ;  അ�വഴി േഫാറ�്

േ�ഷ�കളാരംഭി�ാ�� സാഹചര�െമാ��േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?



കിണ�കേള�ം െച� ജലേ�ാത�കേള�ം �ന��രി��തിന് പ�തിക�

*491.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല പ�തിയിലധികം ജന��  �ടിെവ��ിനായി ആ�യി�� േ�ാതെ��

നിലയി�  കിണ�ക�െട സംര�ണ�ിന് �േത�കം �ാധാന�ം ന��െമ�് �ഖ�ാപനം

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� അടി�ാന�ി� നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

പ�തി എ�മാ�ം ഫല�ദമാെയ�് അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� �ാമപ�ായ�് പ�തിക�ം ജല അേതാറി�ി പ�തിക�ം �ന��രി�് ജലവിതരണം

കാര��മമാ�ാനായി നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ള�� ഉ�െ�െട�� െച� ജലേ�ാത�ക� �ന��രി�് ജല സംഭരണ�ിന് ആവി�രി�

പ�തി �ാവ��ികമാേയാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആദിവാസി േമഖലയിെല ��കളി� നി�ം ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�്

*492.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.പി.സജീ��

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി േമഖലയിെല ��കളി� നി�ം ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�് വിദ�ാഭ�ാസ കാര��ളി�

അവെര �ഖ�ധാരയി� എ�ി��തിന് വിഘാതമായി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��  ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�്പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) �ീ െമ�ിക്, േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��ക�െട പരിതാപകരമായ അവ� മാ��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  ��ക��് സം�ാനെ� മിക� വിദ�ാലയ�െള�ാ�  െമ�െ��

സൗകര���  ഏ�െ����തിന് ആവി�രി�ി�� പ�തിക�  വിശദമാ�ാേമാ;  അത് �ലം

��ിക�െട പഠന നിലവാര�ി� ഉ�ായി�� മാ�ം എെ�ാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജലേ�ാത�ക�െട മലിനീകരണം തടയാ� സ�ീകരി� നടപടിക�



*493.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഴക�, േതാ�ക�, കിണ�ക�  ഉ�െ�െട�ളള ജലേ�ാത�കളി�  പ�തിയിലധിക�ം

മലിനമായതിനാ� ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാ�ത് കണ�ിെല��് ജലേ�ാത�ക�െട മലിനീകരണം

തടയാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മലിനജലനി��ാ��ന സൗകര�മി�ാ�താണ് �ടിെവളള േ�ാത�ക�െട മലിനീകരണ�ിെ�

�ഖ�കാരണെമ�തിനാ� മലിനജല നി��ാ��ന�ിന് േകരള വാ�� അേതാറി�ി�ം േകരള �റ�

വാ�� സെെ� ആ�് സാനിേ�ഷ� ഏജ�സി�ം നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജല��ി പരിേശാധി�ാനായി എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാ�ളളത്;  സ�കാര� �ടിെവളള

വി�ന�ാ�  ടാ�റി�ം ജാറി�ം വിതരണം െച�� ജല�ിെ� ��ി ഉറ�ാ�ാ�  എെ�ാെ�

മാ���ളാണ് അവലംബി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നേവാ�ാന സാം�ാരിക സ��യ��

*494.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, അ�� �കാശ് : 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�ിെ� സം�ാരം പരിേപാഷി�ി��തി�ം �ചരി�ി��തി�ം ന�െട പാര�ര��ം

ൈപ�ക�ം സംര�ി��തി�ം സാം�ാരിക വ��് വഹി�� പ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാ േക��ളി�  നേവാ�ാന നായക�ാ�െട േപരി�  േകരള നേവാ�ാന സാം�ാരിക

സ��യ�� �ാപി�� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്; ഇതിനകം എ� �ാപന��െട പണി

���ിയായി;

(സി) കി�ബിയി�  നി�ം ഇ�ാര��ിനായി എ�് ഫ�് അ�വദി�െവ�ം എ�് �ക ഇതിനകം

െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

പാ� പരിേശാധനാ ലാ�ക�ം ൈഹെടക് ഡയറി ഫാ�ക�ം

*495.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം



വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിമപാ�, വ�ാജപാ�  എ�ിവ കട�വ�� സാഹചര��ി�  ഇത്

പിടി���തി�ം നശി�ി��തി�ം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�് വ�� വ�ാജപാ�  െച�് േപാ�ി��െ� പരിേശാധി�്

തിരി�യ��തി�� സംവിധാനം ഒ��േമാ;

(സി) േകരള�ി�  അ�ാരാ� നിലവാര�ി�� പാ�  പരിേശാധനാ ലാ�ക�േ�ാ;  ഇെ��ി�

�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േകരള�ി�  സ��ാ�  േമഖലയി�  ൈഹെടക് ഡയറി ഫാ�ക�  �വ��ി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി�� ��ത� ൈഹെടക് ഡയറി ഫാ�ക� �ാപി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ലഹരി ഉപേയാഗ വ�ാപനം തടയാ�� �വർ�ന�ൾ

*496.�ീ.എ�. വിജയ� പി�

,, െക. ദാസ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

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

ന��േമാ:

(എ) വ�ാജമദ��ിെ��ം മയ�മ��ിെ��ം വ�ാപനം തട��തിന് എൈ�സ് െച�് േപാ�കളി�

എെ��ാം ആ�നിക സ�ീകരണ�ളാണ് ഒ��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് വ�ാജമദ� വി�ന തട��തി�ം ലഹരി�ായി അേലാ�തി മ��ക�ം ആ��േ�ദ

മ��ക�ം ഉപേയാഗി��ത് തട��തി�ം എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗം എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് നട�ി വ��ത്;

(സി) സം�ാന�് എൈ�സ് ടവ�ക� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�ം ഇതിെ�

ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ടിെവ� േ�ാത�ക� വ�ിവര�െമ�� ��റിയി�്

*497.�ീ.അ�വ� സാദ�്

,, അ�� �കാശ്

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ ജന���ം �േത�കി�് നഗര�േദശ�ളിെല ജന���് �ടിെവ�ം എ�ി�ക എ�

13-� പ�വ�രപ�തി�െട സമീപന േരഖ �ാവ��ികമാ��തിന് ജലവിഭവ വ��്

ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) കിണ�ക�െട�ം �ള��െട�ം സംര�ണ�ിനായി �േത�ക പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ജലേ�ാത�ക�െട അടി�ാനം മഴയാെണ�ിരിെ� മഴലഭ�തയി�  ഉ�ാ�� �റ�ക�



സം�ാന�ിെ� �ടിെവ� വിതരണെ� �തി�ലമായി ബാധി�േമാ;

(ഡി) ഈ വ�ഷം േവന� ക��െമ�ം �ടിെവ� േ�ാത�ക� വ�ിവര�െമ��� ��റിയി�കെള

ജലവിഭവ വ��് ഗൗരവമായി കണ�ിെല��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെന േനരി�വാ� എെ�ാെ�

��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഇ) 2017 � െത�് പടി�ാറ� മ��ണി� ലഭി� മഴ�െട �റവ് �ഗ�ഭ ജല�ിെ� അളവി�

വ�തിയാനം ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ികേഗാ�വ���ാ��ാ�� വികസന പ�തിക�

*498.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, പി. ഉ�ി

,, േ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) �� സ��ാരിെ� കാല�് അ��ാടിയി��ായി�� േപാഷകാഹാര�റവ് �ല�� ശി�മരണം

ഇ�ാതാ��തിന് ഈ സ��ാ� നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികേഗാ�വ���ാ�െടയിടയിെല ഭ��,  ആേരാഗ�,  പാ��ിട,  വിദ�ാഭ�ാസ ����

പരിഹരി�ാ� �േത�ക പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ാ��� വികസന പ�തിക�  ��ിര വികസന ഫലം കാണാ�തിെ�

�ഖ�കാരണം പ�തിക�െട ആ��ണ�ി�  പ�ികേഗാ�വ���ാ�െട സജീവ പ�ാളി�ം

ഇ�ാ�തായതിനാ� അത് പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ി ന�മാ�െട ശ�ള പരി�രണം

*499.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശ�ള പരി�രണം ഉ�െ�െട�� ഉറ�ക� ഈ സ��ാ� പാലി�ാ���ലം സം�ാനെ�

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ�  �� അവധിെയ��് �തിേഷധി�വാ�  തീ�മാനി�തായി

െതാഴി� വ��ിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഈ ��ം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ന�മാ��് അ�ഹമായ ശ�ളം ന�കാെത ക�െ���� സ�കാര� ആ�പ�ിക�െ�തിെര

െതാഴി� വ��ിന് എെ�ാെ� നിയമനടപടിക� സ�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) 2017  �ൈല മാസ�ി�  ശ�ള പരി�രണം നട�ാ�െമ�് ന�മാ��് സ��ാ�  ഉറ�്

ന�കിെയ�ി�ം ഇത് നട�ാ�ാനാവാ�ത് എ�െകാ�ാണ് എ�തിെ� വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ?



െതാഴിലാളിക��് ൈവദ��ം പക��് ന���തി�� പ�തികൾ

*500.�ീ.എസ്.ശർ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.��ഷ� കട��ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� െത�ായ നയ��െട ഫലമായി സ�വേമഖലയി�ം െതാഴി� ന���ാെയ�

�ിതിവിവരകണ�ക�െട അടി�ാന�ി�ം സാ��ിക മാ���ിെ� ഫലമായി മേ��ഷ��

രാജ��ളിെല േദശസാ��രണം കാരണം �വാസികളായ അവിദ� െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�

ന��ിനിടയാ���ം പരിഗണി�് െതാഴിലാളിക��് ൈവദ��ം പക��് ന���തി�ം

ഇ�രം െതാഴിലാളിക��് െതാഴി� കെ���തി�മായി പ�തി�േ�ാ;

(ബി) �ി�  െഡവല�െമ�് മിഷ�  വഴി േലബ�  മാ���് ഇ�ഫ�േമഷ�  സി�ം

നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 'ഇ�ഡ� �ി�സ് േകരള'�െട വിശദാംശ�ം ല���ം അറിയി�ാേമാ?

�ഗ�ഭജല വികസന�ം പര�േവഷണ�ം

*501.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഗ�ഭജല വികസന�ി�ം പര�േവഷണ�ി�മായി സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ഗ�ഭജല േ�ാത�ക�  കെ���തി�ം വികസി�ി��തി�ം നട�� �വ��ന��

വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ടിെവ� ലഭ�ത ���മാേയാ ഭാഗികമാേയാ ഇ�ാ� �ല�ളി� �ഗ�ഭ ജല�ി� നി�ം

�ടിെവ�ം ലഭ�മാ�� പ�തി നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� നട�ിലാ�േമാ;

(ഡി) ��ിമ മാ���ളി�െട �ഗ�ഭ ജല പരിര��ം �ന��ീവന�ം നട�ിലാ��തിന്

പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വനസ��് സംര�ി��തിന് �ഹത് പ�തി

*502.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, എസ്.രാേജ��

,, ഒ. ആ�. േക�



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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനസ��് സംര�ി��തി�ം ആയതിെ� നീതി���മായ ഉപേയാഗ�ി�ം

ഉത�� തര�ി� �ഹത് പ�തിക��് �പം ന��േമാ;

(ബി) ��കാല�െള അേപ�ി�് ച�നം െകാളള തട��തി� ഈ സർ�ാർ െെകവരി� േന���

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) വനവിഭവ��  േശഖരി��തി�ം അവ�െട നിയമാ��ത വിതരണ�ി�ം നിലവി�ളള

സംവിധാനം പര�ാ�മാേണാ;

(ഡി) വന സംര�ണ�ി�ം പരിപാലന�ി�ം വനവാസിക�െട പ�ാളി�ം ഉറ�വ���തിന് എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് അറിയി�േമാ?

അ��ാടിയിെല പ�ികേഗാ�വ�ഗ ����

*503.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, സി. െക. ശശീ��

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, വി. അ�റഹിമാ� : 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 പ�ികേഗാ�വ�ഗ ��ംബ�ളിെല ��വ� േപ�െട�ം ���� ��മായി പഠി�്

പരിഹാരം കാണാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇത് സം�ാനെ� പ�ികേഗാ�വ�ഗ

��ംബ��െട ആെക ���� പഠി�് പരിഹരി�� തര�ി� വി�ലീകരി�േമാ;

(ബി) അ��ാടിയി� പ�യം ലഭി�ാ�� എ�ാ പ�ികേഗാ�വ�ഗ�ാ��ം േമയ് മാസം പ�യ വിതരണം

���ിയാ�ാ�ം റാഗി,  േചാളം �ട�ിയവ �ഷിെച��തി�ളള േ�ാ�ാഹന�ി�ം

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) പ�ികേഗാ�വ�ഗ�ാ�  േനരി�� �മി ��ം പരിഹരി�ാ�  വനാവകാശ നിയമ �കാരം �മി

ലഭ�മാ�ാ�ം �ി.ആ�.ഡി.എം. വഴി �നരധിവസി�ി�ാ�ം പ�തി�േ�ാ?

ആദിവാസി േ�മ �വ��ന�ളി� വനം വ��ിെ� പ�്

*504.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി േ�മ �വ��ന�ളി� വനം വ��ിെ� പ�് വിശദമാ�േമാ;



(ബി) ആദിവാസി �വാ���് ഇേ�ാ�റിസം േമഖലകളി� െതാഴി� ന��േ�ാ; ��ത� ആദിവാസി

വിഭാഗ���് ഈ േമഖലയി� െതാഴി� ന��ത് പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ആദിവാസി വിഭാഗ�ി� നി�ം േഫാറ�് വാ��മാരായി െ�ഷ�� റി��്െമ�് വഴി നിയമനം

ന�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ട��ം ��ത� ആദിവാസി വിഭാഗ���് നിയമനം ന��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�േമാ?

സം�ാനെ� േനാ��ലി വി��മാ�വാ�� നടപടിക�

*505.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േനാ��ലി വി��മാ�വാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമയ് ഒ� �ത� ഇത് നട�ി�വ��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) േനാ��ലി ഭരണഘടനാവി��മാെണ�് േകരള ൈഹേ�ാടതി വിധി ��ാവി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) സം�ാനേ��് നിേ�പകെര ആക�ഷി��തിന് േനാ��ലി ഒ� തട�മാെണ�്

ക���േ�ാ;  അതിെ� ഭാഗമായി�ാേണാ  2018  െല േകരള നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��ം

�ഗമമാ��ം ഓ�ഡിന�സി�െട ഇ�രം ഒ� േഭദഗതി െകാ�വ�ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വ�ാപാര-വ�വസായ �ാപന���് േ�ഡിംഗ്

*506.�ീ.എം. �േകഷ്

,, പി.െക. ശശി

,, ബി.സത��

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

ന��േമാ:

(എ) െതാഴിലാളി-െതാഴി�ടമ ബ�ം �ഷണാധി�ിതമ�ാതാ�ി�ീ���തിന് വ�ാപാര-വ�വസായ

�ാപന���് േ�ഡിംഗ് ന���തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േ�ഡിംഗ് എ�ാ �ാപന���ം നി�ബ�മാേണാ അേതാ ഐഛികമാേണാ;േ�ഡിംഗ്

ന���തിന് നി�യി�ി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഗാ�ഹിക െതാഴിലാളിക�, െസക�രി�ി ജീവന�ാ�  �ട�ി വളെര �റവ് േവതനം ലഭി��

െതാഴിലാളികെള െതാഴി�  ന��� ഏജ�സിക�  സാ��ികമായി �ഷണം െച��താ�ം



പരാതിെ�ടാ�  േപാ�ം പ�ാ� സാഹചര�ം ��ി�ിരി��താ��� ആേ�പം

��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇത് പരിേശാധനാ വിേധയമാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

അട���ിയ ബാ�ക� �റ�ാ�� തീ�മാനം

*507.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� കാല��ായ ��ീംേകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി� �� സ��ാ� അട���ിയ

ബാ�ക� �റ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) മദ�ം സ�ഹ�ി��ാ�� വിപ�ക�  മന�ിലാ�ി ഈ തീ�മാനം �നഃപരിേശാധി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��� അടി�ാന സൗകര��ൾ

*508.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.സി.േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�  ഒ�മി�് താമസി�� �ല�ളിെല �ചിത�മി�ാ��ം

അടി�ാന സൗകര���െട �റ�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് പരിഹരി��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഈ േക��ളിെല െതാഴിലാളിക�െട അടി�ാന സൗകര���െട �ിതി കാലാകാല�ളി�

നിരീ�ി��തി�ം പരിഹാര നടപടിക�  സ�ീകരി��തി�ം െതാഴി�  വ��ി�  സംവിധാനം

ഏ�െ���േമാ;

(സി) അ�ാ ഘ� പ�തി �കാരം ���ിയാ�ിയ േഹാ��ക� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��്

അ�വദി�് ന�കിയി�േ�ാ;  ��ത േഹാ��ക�െട വാടക നി�യി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ��േവ�ി�� �ട�പഠന പ�തി

*509.�ീ.െക. രാജ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�



,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ളിെല അവേശഷി�� നിര�രത ഇ�ാതാ�ക,  പഠനം �ട�ിയവ��്

�ട�പഠനം ഒ��ക എ�ീ ല����  ���ീകരി��തിന് സ��ാ�  പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആദ� ഘ��ി�  പ�തി എവിെടെയ�ാമാണ് നട�ാ��െത�ം ��ത പ�തി�െട

ഉേ�ശ�ല���െളെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�െട �ണേഭാ�ാ�െള�ം അധ�ാപകെര�ം കെ��� മാ�ഗ��ം പഠന

േക���െട വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അന�ാധീനെ��� �ഴക�ം േതാ�ക�ം

*510.�ീ.പി.െജ.േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഴക�ം േതാ�ക�ം കേ�ററ�ിെ��ം മാലിന� നിേ�പ�ിെ��ം ഫലമായി

അന�ാധീനെ��് േപാ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ഴക�െട�ം േതാ�ക�െട�ം സംര�ണം ഉറ�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ഴക�െട�ം േതാ�ക�െട�ം വീതി, നീളം, ആഴം എ�ിവ സംബ�ി� പ�ികേയാ ആ�ി രജി�േറാ

വ��ി�  ലഭ�മാേണാ;  ഇ�ാെയ�ി�  തേ�ശ �ാപന��, റവന� വ��് എ�ിവ�മായി

സഹകരി�് ആയത് ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

15-03-2018

�േ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)].


