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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�ി

െക�ിട നി��ാണ േമഖലയിെല �ര�

*61.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

ന��േമാ:

(എ) െക�ിട നി��ാണ േമഖലയി�  അപകട��ം അപകട മരണ��ം വ��ി��തായി

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) 1996 െല ബി�ഡിംഗ് ആ�് അദ� ക���� വ�േ��് (റ�േലഷ� ഓഫ് എംേ�ാ�െമ�്

ആ�് ക�ീഷ�  ഓഫ് സ��ീസ്)  നിയമ�ി�ം അതിെ� ച��ളി�ം അ�ശാസി��

�കാര�� �ര�ാ നിബ�നക�  െക�ിടനി��ാതാ��  പാലി�ാ��െകാ�ാണ്

അപകട�� ഉ�ാ��ത് എ�കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�, ��ത നിബ�നക� ക�ശനമായി പാലി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വ�കിട െക�ിട നി��ാണ േമഖലകളി� �ര�ാ ആഡി�് നി�ബ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി� അപകട�� സംഭവി��ത് ��ത�ം ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��ാകയാ�

അവ�െട കാര��ി�  എെ�ാെ� ആശ�ാസ നടപടികളാണ് െെകെ�ാ�വാ�

ഉേ�ശി��ത്;വ��മാ�േമാ?

അേ�ഷ�, ��ാലി��സ്, മാ�ിയം എ�ീ മര�� െവ�ി മാ�വാൻ നടപടി



*62.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വന�മിയി�  ആവാസ വ�വ��് ഹാനികരമായ�ം അമിതമായ ജലം

വലിെ���് സ�ാഭാവിക ��തി�് നാശം വ����മായ അേ�ഷ�, ��ാലി��സ്, മാ�ിയം

എ�ീ മര��  ഭാവിയി�  ന�പിടി�ി�ാതിരി�ാ�ം ഉളളവ െവ�ി മാ�ി മ� മര��

ന�പിടി�ി��തി�ം പ�തി ആവി�രി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം മര��  ഏെതാെ� വ�വസായ���ാണ് ഉപേയാഗി��െത�ം അതി�  നി�്

നിലവി� വനം വ��ിന് �തിവ�ഷം എ� വ�മാനം ലഭി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) വന��ഗ��  ആഹാര�ി�ം ജല�ി�മായി നാ�ിലിറ��ത് തട��തിനായി ഇ�രം

മര���ം �ാേ�ഷ�ക��ം പകരം ഫല����  ഉ�െ�െട�ളള മര��  ന�പിടി�ി�ാ�

നടപടിെയ��േമാ?

സാ�ഹ� വനവ�കരണം

*63.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അ�� �കാശ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� സാ�ഹ� വനവ�കരണ�ിെ� ഭാഗമായി ഈ സ��ാ� എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ിരി��ത്;

(ബി) സം�ാന�് കഴി� വ�ഷം വനവ�കരണ പ�തിക��് �തീ�ി� �േരാഗതി

ൈകവരി�ാ� സാധി�ി�ി� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സാ�ഹ� വനവ�കരണ�ിെ� ഭാഗമായി ന�പിടി�ി�� െചടിക� പരിപാലി�ാ� എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി ��ംബ���് �മി�ം ഭവന�ം

*64.�ീ.ബി.സത��

,, ആ�. രാേജഷ്

,, �രളി െപ�െന�ി

,, കാരാ�് റസാഖ് : 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�ികജാതിയിെല ��ബല ജാതികളി�െ��വ��് പ�ികജാതി വികസന വ��് �േഖന�ം

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� �േഖന�ം നട�ിലാ�� പ�തിക�െട �േയാജനം അ�ഹമായ

േതാതി� ലഭി��ിെ�� �ാനിംഗ് േബാ�ഡിെ� അവേലാകന റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�

നട�ാ�േ�ശി�� തി��� �വ��ന�� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ��ംബ�ളി�  നാ�പ�ശതമാനേ�ാളം ��ംബ���് വാസേയാഗ�മായ വീടിെ��

��ം പരിഹരി�ാനായി എസ്.സി. എസ്.പി-യി� �േത�ക ഊ�� ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വ�മാനദായക പ�തിക� ആവി�രി�േമാ;

(സി) ഇവ�െട � ഉടമ�ത നാമമാ�മായതിനാ� �മി വാ�� പ�തിയി� അ�വദി�� �ക�ം

ഭവന നി��ാണ�ിന് അ�വദി�� �ക�ം വ��ി�ി�് ന�കാ� സാധി�േമാ?

ലഹരി മാഫിയെയ നിയ�ി�ാ�� നടപടിക�

*65.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, വി. േജായി

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

ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ിെല എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗ�ിെ� കാര��മമായ ഇടെപട�ക�െട ഫലമായി,

നാ�േ�ാ�ിക് ��സ് ആ�് ൈസേ�ാേ�ാപിക് സ�്��സ് (എ�.ഡി.പി.എസ്) നിയമ�ി�

കീഴി� വ�� േക�ക�ം വിമാന�ാവളം വഴി ലഹരി പദാ���� സം�ാനേ��് െകാ�

വ�� േക�ക�ം ��തലായി രജി��  െച�െ��� സാഹചര��ി�, ലഹരി മാഫിയെയ

നിയ�ി�ാ�  ക�ശന നടപടിക�  �ട��ം സ�ീകരി��തിനായി �േത�ക സംഘ�െള

�പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �ായ���ിയാകാ�വ��് നിയമം ന��� പരിര� ��പേയാഗം െച�് ഇ�ര�ാെര ലഹരി

കട�ി�ം ൈകമാ��ി�മായി മാഫിയ സംഘ��  വലയി�െ���ാതിരി�ാനായി വ��ിന്

ജാ�താ നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ലഹരി പദാ�� വി��ന�ം ഉപേയാഗ�ം അവസാനി�ി�ാനായി െപാ�ജന��െട �ടി

പ�ാളി�േ�ാെട ലഹരി വി�� മിഷ�  നട�ിവ�� �വ��ന�ിെ� വിശദാംശ��

ന��േമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�

*66.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

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

ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� േമഖലയി�  �വ��ി�� ന�മാ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�  പരിേശാധി�

ബലരാമ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��ിെല െതാഴി� വ��ിെന സംബ�ി�  19 �ത� 30 വെര��



ശിപാ�ശകളി� ഏെതാെ� നട�ിലാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ന�മാ�െട ഡ��ി സമയം സംബ�ി�് വീര�മാ�  ക�ി�ി ന�കിയ ശിപാ�ശക�

എെ�ാെ�യാണ്; ��ത ശിപാ�ശ വ�വസായ ബ�സമിതി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  അത് നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

�ീര േമഖല�െട വികസനം

*67.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�ാദനേശഷി�� കറവപ���െട എ�ം ഓേരാ െസ�സസ് കഴി�േ�ാ�ം

�റ�വ��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ീരേമഖലയിേല�് കട�വ�� �തിയ സംരംഭകെര ആക�ഷി��തിന് പ�തിക�

നട�ാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ി�  വ�കിട ഡയറി ഫാ�ക�  ആരംഭി��തിന് �ലപരിമിതി��തിനാ�

െച�കിടക�ഷകെര സഹായി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട ദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

അസംഘടിത െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി� സാഹചര��ം േവതന�ം

*68.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, പി.െക. ശശി

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടകളി�ം വാണിജ��ാപന�ളി�ം േജാലി െച�� അസംഘടിത െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�

സാഹചര��ം േവതന�ം െമ�െ����തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിന് പര�ാ�മാ�� രീതിയി�  െതാഴി�  വ��ിെ� എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗെ�

ശ�ിെ����തി�ം നവീകരി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) െതാഴിലിട�ളി� ലിംഗസമത�ം നട�ാ�ാ�ം �ീ സൗ�ദ അ�രീ�ം ��ി��തി�ം ഉത��



എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാ�ന േഗാ�വ���ാ�െട ഉ�മന�ിനായി പ�തിക�

*69.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, ഡി.െക. �രളി

,, േ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) അ��ാടി,  വയനാ�ിെല വിവിധ �േദശ��, തി�വന��ര�് െപാടിയ�ാല �ട�ിയ

പ�ികേഗാ� േമഖലക�  ആേരാഗ� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�ളി�ം മ�് അടി�ാന സൗകര���െട

കാര��ി�ം ഏെറ പിേ�ാ�ം നി���ത് പരിഹരി�ാനായി നട�ാ�േ�ശി��

�വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ാ�ന േഗാ�വ���ാ�െട ഉ�മന�ിനായി നട�ി വ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) പ�ിക േഗാ� വ���ാ��ാ�� �േത�ക ആേരാഗ� ഭ���ര�ാ പ�തിക� എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായബ� സമിതികൾ െതാഴിലാളി സൗ�ദമാ�വാൻ നടപടി

*70.�ീ.െക. ദാസ�

,, സി.���

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക��ിെ� െതാഴിലാളി വി�� നയ��െ�തിെര ക�ി രാ�ീയ േഭദമേന� േ�ഡ്

�ണിയ�ക� �തിേഷധം ഉയ��� സാഹചര��ി�, സം�ാന�് െതാഴി� �ര�ിതത�ം

ഉറ�ാ�ാ�ം േസവന േവതന വ�വ�ക� െതാഴിലാളിക��് �തി�ലമാകാതിരി�ാ�ം െച��

കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ സൗ�ദ സാഹചര�ം ��ി��തിെ� ഭാഗമായി െതാഴി�  സം�ാര�ി�

കാലാ��തമായി അനിവാര� മാ��� നട�ിലാേ��ി വ�േ�ാ�, വ�വസായബ� സമിതികെള

കാര��മമാ�ിെ�ാ�് അവ െതാഴിലാളി സൗ�ദപരമായിരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) വ�വസായബ� സമിതിക�െട �വ��നം ഐ.ടി.,  മ��സം�രണം �ട�ിയ ��ത�

േമഖലകളിേല�് വ�ാപി�ി�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

പാതേയാരെ� മദ�ഷാ�് നിേരാധനം



*71.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

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

ന��േമാ:

(എ) പാതേയാരെ� മദ�ഷാ�് നിേരാധന�ി�  നി�ം ക�ഷാ�കെള ഒഴിവാ�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി അ�കാരി നിയമ�ി�  േഭദഗതി വ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

ഹരിത േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി ജലസംര�ണ �വ��ന��

*72.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരിത േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി ജലസംര�ണ�ിനായി െച� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജല�ാമം പരിഹരി�ാ� വിേവക���മായ വാ�� മാേനജ് െമ�് നടപടിക� ആ��ണം െച�്

നട�ാ�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ാനാ�� പരിപാടിക�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ജലേ�ാത�കളി� ��ിെലാേ�ാളം ഉപേയാഗ�ന�മാെണ� കെ��ലിെ�

അടി�ാന�ി�  ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണ�ി�ം കേ���ം മലിനീകരണ�ം

തട��തി�ം നിയമനി��ാണം ഉ�െ�െട സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സാം�ാരിക നായക�െ�തിെര�� ഭീഷണി

*73.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, ��ഷ� കട��ി

,, എം. �േകഷ്

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

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

ന��േമാ:

(എ) പി�ിരി��ം വിഭാഗീയ�മായ ആശയ��െ�തിെര ശ��യ��� സാം�ാരിക നായകെര

കായികമായി ആ�മി�് �േരാഗമനാശയ�െള ഉ�ലനം െച�ാ�  നട�� നീ��ിെ�

ഭാഗമായി,  �രീ�ഴ �ീ�മാ�  ഉ�െ�െട�� േകരള�ിെല വിവിധ സാം�ാരിക



നായക�െ�തിെര സംഘപരിവാ�  ഭീഷണി ഉയ��ിയിരി�� സാഹചര��ി�  ഇ�രം

സാം�ാരികാധിനിേവശെ� �തിേരാധി�ാനായി സാം�ാരിക വ��് നട�� ഇടെപട�ക�

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജന��െട ചി�കെള�ം വീ�ണ�െള�ം ബ�സ�ര സ�ഹ�ിന�േയാജ�മായ വിധ�ി�

വിശാലമാ�ാ�  സാധി�� തര�ി�  സാം�ാരിക കേലാ�വ��  സംഘടി�ി�ാ�

�മി�േമാ;

(സി) ജന�െള നി�ഹായരാ�ി കേ�ാള ശ�ിക�െട താ�ര��ിന് വിേധയരാ�� നവ ലിബറ�

നയ��െ�തിെര�� �തിേഷധ�െള നി��മാ�� �തലാളി� ത��ിെനതിെര

സാം�ാരിക േമഖല�് ഉേ�ജനം ന�കാ�ത�� പരിപാടിക�  സംഘടി�ി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

ജലനിധി

*74.�ീ.അ�വ� സാദ�്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അ�� �കാശ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��േറാളം �ാമ പ�ായ�കളി� �ടിെവ�െമ�ി��തി�� ജലനിധി ര�ാംഘ� പ�തി

���ിയായി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�വാ� നി�േ�ശി�ി�� ഏഴ് മ��ി പ �ായ�് പ�തിക� ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(സി) ജലനിധി ര�ാംഘ��ിനായി ഇ�വെര എ� �കയാണ് െചലവഴി�ത്;

(ഡി) ജലനിധി ഒ�ാംഘ��കാരം നട�ിലാ�ിയ ചില പ�തിക� പരാജയെ��ക��ാേയാ; ഉെ��ി�

അതിെ� കാരണെമ�ാണ് ; ര�ാംഘ��ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട അവേലാകനം ഏത്

ഏജ�സിയാണ് നട��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ?

െതാഴി�ശാലകളിെല �ര�ിതത�ം

*75.�ീ.എസ്.ശർ�

,, എം. സ�രാജ്

,, പി.െക. ശശി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി ക��ശാലയിെല അപകട�ിെ� പ�ാ�ല�ി� സം�ാനെ� െതാഴി�ശാലകളി�ം

ബ�നില മ�ിര��െട നി��ാണം നട�� ഇട�ളി�ം െതാഴിെല���വ�െട �ര�ിതത�ം

ഉറ�ാ��തിനായി ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;



(ബി) ക�ിേ�ാട്, കളമേ�രി, ആ�വ �ട�ിയ വ�വസായ േക��ളിെല വിവിധ െതാഴി�ശാലകളി�

�ര�ാ ഉപകരണ�േളാ �ര�ാ �മീകരണ�േളാ പര�ാ�മെ�� പരാതി ഉയ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയത് പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� ഫാ�റീസ് ആ�് േബായിേല�് വ��ിെ� �വ��ന��  വിശദമാ�ാേമാ;

�വ��നം ��ത� ശാ�ീകരി�ാ� നടപടി��ാ�േമാ;

(ഡി) േക� സ��ാ� നിര�രം വ��� െതാഴി� നിയമ േഭദഗതിക�, െതാഴി� �ര�െയ മാ�മ�

െതാഴിലാളിക�െട �ര�േയ�ം �തി�ലമായി ബാധി��വയാെണ� കാര�ം

പരിേശാധനാവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ആവാസ് പ�തി

*76.�ീ.െക. ആ�സല�

,, സി.���

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ാരായ ��വ�  െതാഴിലാളിക��ം സൗജന� ഇ�ഷ�റ��ം ആേരാഗ�

പരിര��ം ഉറ�വ��� ആവാസ് പ�തി നട�ി�ിനാ�� വിവരേശഖരണം ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ഷ�റ�സ് ഏജ�സിെയ കെ���തി�� െട��  നടപടി�മ��  ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�മായി ബ�െ��് ജി�ാ േലബ�  ഓഫീസ�മാ�െട �മതലയി�  ജി�കളി�

െഫസിലിേ�ഷ�  െസ��ക�  �ട�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എെ��ാം സൗകര��ളാണ്

��ത െസ��കളി� ഏ�െ���ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ജലദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തി�ം ജലസംര�ണ�ി��� �വ��ന��

*77.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എ. എ�. ഷംസീ�

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

(എ) കഴി� േവന��ാല�് അ�ഭവെ�� കഠിനമായ ജല�ാമ�ിെ� പ�ാ�ല�ി� വ��

േവന��ാല�് ജലദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം ��ക�ത�  നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ജലം സംര�ിേ��തിെ��ം മിതമായി ഉപേയാഗിേ��തിെ��ം ആവശ�കത�ം �ാധാന��ം



സംബ�ി�് ജന���് അവേബാധം ന���തിനായി എെ��ാം �ചരണ പരിപാടികളാണ്

സംഘടി�ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അയ���ം,  �ടംബ�ീ,  മ�് സാ�ഹിക സംഘടനക�  എ�ിവെയ ജലസംര�ണ

�വ��ന�ളി� എ�െനെയ�ാമാണ് �േയാജനെ����െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സ�ാഭാവിക വന��െട സംര�ണം

*78.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാഭാവിക വന��െട സംര�ണ�ി�ം പരിപാലന�ി�മായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െെജവ െെവവി��ം സംര�ി��തി�ം കാ��ഗ��േടതട��� ജീവേനാപാധിക�

നിലനി���തി�ം വന�െള കാ�തീയി� നി�് സംര�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വനാതി��ിക�  സ�െ� നട��തി�ം അതി��ി േവ�തിരി��തി�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) നശി� േപാ�� വന�ിന് പകരം വനം വ� പിടി�ി��തിെ� ഭാഗമായി എ� െഹ��

�േദശ�ാണ് ��തായി മര��  വ�് പിടി�ി�ി��െത�ം ഇവ�െട പരിപാലന�ിനായി

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

ജലേസചനം ആ�നികവ�രി��തി�� പ�തിക�

*79.�ീ.േകാ�� ��േമാ�

,, െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  േലാകബാ�്,മ�് വിേദശ ധനകാര� �ാപന��  എ�ിവ�െട സഹായേ�ാെട

ജലേസചന വികസന�ി�� പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അവ ഏെത�ാം എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല തന� വ�മാനം കാ�ഷിക അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് അപര�ാ�മാ��

നിലവിെല സാഹചര��ി�  ഭ���ര� ഉറ�വ���തിേല�ായി ജലേസചനം

ആ�നികവ�രി��തിന് േലാക ബാ�ിെ�േയാ മ�് ധനകാര� �ാപന��െടേയാ സാ��ിക

സഹായം ലഭ�മാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?



ഇ.എസ്.ഐ. ആ�പ�ിക�െട �വ��നം െമ�െ���ാ� നടപടി

*80.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.െക.അ� റ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഇ.എസ്.ഐ.  ആ�പ�ികളി�  നി�ം െതാഴിലാളിക��് ലഭി��

േസവന�� അപര�ാ�മാെണ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ.എസ്.ഐ.  ആ�പ�ിക�േട�ം ഡി��സറിക�േട�ം �വ��നം െമ�െ����തിനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) െതാഴിലാളിക��് പരമാവധി ചികി�ാസഹായം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െതാഴിലാളികൾ�്സമ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

*81.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴിലാളികൾ�് സമ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി നട�ിലാ�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിന് �തിവ�ഷം എ�് �ക െചലവാ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

േലാ�റിയി�  നി�� വ�മാനം ���മാ�ം ഈ പ�തി�് േവ�ി നീ�ിവ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) േക� സ��ാ�  �ഖ�ാപി� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയായ ആ��ാ�  ഭാരതിെ�

മാ��േരഖക� �ടി കണ�ിെല��ാേണാ സം�ാന പ�തി�് �പം ന���ത്;

(ഡി) സം�ാന പ�തി�് േക�വിഹിതമായി എ�് �ക ലഭി�െമ�ാണ് ക���ത്;

(ഇ) േക�വിഹിതം ��ഗണനാ പ�ികയി� ഉ�വ��് മാ�മായി പരിമിതെ���� സാഹചര��ി�

േശഷി��വ�െട �ീമിയം �ക സം�ാന സ��ാ� വഹി�േമാ;

(എഫ്) സ��മായി �ീമിയം അട�് പ�തിയി� േച��വ��ം സ��ാ� �ീമിയം അട��വ��ം ഒേര

�കയാേണാ �ീമിയമായി നി�യി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

സ�യംപര�ാ� �ീരേകരളം



*82.�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, െക.��ിരാമ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�യംപര�ാ� �ീരേകരളം എ� �ഖ�ാപിത ല��ം േനടാനായി നട�ിയ �വ��ന��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ീര വികസന വ��് �ാപി�ാ�േ�ശി�� കിടാരി പാ��ിെ� ല����ം പ�തി�െട

വിശദാംശ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഒ� ല�ം ക���ികെള ഉ�െ���ിെകാ�് ക���ി പരിപാലന പ�തി നട�ിലാ�ാ� െച�

�വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) േക� സ��ാരിെ� ക�കാലി കശാ�് നിയ�ണം സം�ാനെ� ക�കാലി വള��

േമഖലയി� തിരി�ടി ഉ�ാ�ാനിട�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

ജലവിതരണ �ംഖല �ന��രി��തിന് നടപടി

*83.�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി സാ��ിക �തിസ�ിയിലാ�െമ�് സ��ാ� വിലയി���േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈപ�ക�െട േചാ�� പരിഹരി��തി�ം ജലവിതരണ �ംഖല �ന��രി��തി�ം എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് ൈകെ�ാള��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വാ��  അേതാറി�ി�െട നട�ി�ി�  എെ�ാെ� മാ��ളാണ് സ��ാ�  നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകരള ജല അേതാറി�ി�് ലഭി�ാ�ളള �ടി�ിക �ക

*84.�ീ.പാറ�� അ��

,, പി.െക.അ� റ�്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

(എ) േകരള ജല അേതാറി�ി ലാഭകരമാ�വാ� എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ജല അേതാറി�ി�് ലഭി�വാ�ളള �ടി�ിക �ക പിരിെ���ാ�  എെ��ാം നടപടിക�



സ�ീകരി�ി��്;

(സി) വിവിധ സ��ാ�  �ാപന��  ന�കാ�ളള �ടി�ിക എ�കാരം ഈടാ�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) �ടി�ിക പിരിെ���ാ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ഗ�ഭ ജലനിര�്

*85.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.�രളീധര�

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

ന��േമാ:

(എ) �ഗ�ഭ ജല�ിെ� അളവ് �മാതീതമായി സം�ാന�് പല ഭാഗ�ം �റ��െവ�

റിേ�ാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ഗ�ഭ ജലനിര�് ഉയ���തിനായി ഹരിതേകരളം മിഷനി�െട ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) േകരള �ജലം  (നിയ�ണ�ം,  �മീകരണ�ം)  നിയമ�ി�  ഓ�ഡിന�സി�െട െകാ�വ�

േഭദഗതി �കാരം ഒ� െലവലി�  താെഴ�� ഭാഗ�് നി�ം �ജലം എ���തിന് െപ�മി�്

ആവശ�മി�ാെയ�� നിബ�ന വ�കിട വ�വസായിക��് �ജല�ഷണ�ിന് അവസരം

ഒ���താെണ� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത േഭദഗതി നി�േ�ശം ഹരിതേകരള മിഷ�  വഴി നട�ിലാ�� പ�തിക��്

വി��മാകയാ� ആയത് ഉേപ�ി�േമാ;

(ഇ) കഴി� വ�ഷെ�േപാെല സം�ാനം ഈ വ�ഷ�ം ക�� വര��യിേല�് നീ��െവ�

റിേ�ാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ?

വന�േദശ�ളി� മാലിന��� നിേ�പി��തിെനതിെര നടപടി

*86.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�േദശ�ളി� വ�േതാതി� മാലിന� നിേ�പം നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  മാലിന���  നിേ�പി��തിെനതിെര എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�റിസം േക��ളി�ം വന�ി��ിെല ആരാധനാലയ�ളി�ം മാലിന�



നി��ാ��ന�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക� ഫല�ദമാേണാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഉറവിട�ി�ം േക�ീ�തമാ�ം മാലിന�നി��ാ��നം നട��തിന് തേ�ശ�ാപന��മായി

േച��് വനം വ��് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഡാ�കളിെല മണൽ േശഖരി��തിന് നടപടി

*87.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

(എ) ഡാ�കളി� െക�ി�ിട�� െചളി�ം എ��ം നീ�ം െച�ാ�� എെ��ി�ം പ�തി സ��ാ�

ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഈ ���ിക� ആെര ഏ��ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) സം�ാനം േനരി�� മണ�  �ാമം ഒ� പരിധി വെര പരിഹരി��തിനായി ഡാ�കളി�

െക�ി�ിട�� മണ� േശഖരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വാ�ളി� വ��ി� വ�� ലഹരി ഉപേയാഗം

*88.�ീ.എം. �േകഷ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �വജന��െട ഇടയി�  ലഹരി പദാ����െട ഉപേയാഗം വ��ി� വ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സാഹചര��ി�, ഇ� സംബ�ി�് ശ�മായ േബാധവ��രണ �വ��ന��

സംഘടി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഈ രംഗ�് ലഹരി വ��ന മിഷനായ 'വി��ി'�െട �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) 'വി��ി'�െട ഭാഗമായി സ��ാ�  ആ�പ�ികേളാട് േച��് ഡീ അഡി��  െസ��ക�

ആരംഭി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാമാണ് ഇവ ആരംഭി��ത്; വിശദാംശം

ന��േമാ?

ജാതി വിേവചനം

*89.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, 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) സവ�ണ�  എ� വിവ�ി��വ�  ജാതി േ�ണിയി�  താ�െത�് ക��� ജാതിയി�

ഉ�െ��യാളായ�െകാ�് �ശ� ചി�കാര�ം ശി�ി�മായ അശാ�െ� �തേദഹം സം�ാരിക

�ാപനമായ ഡ�ബാ�  ഹാളി�  െപാ�ദ�ശന�ിന് വ��ത് വില�ിയതിെനതിെര

അയി�ാചരണ�ിന് നടപടിെയ��ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ബി) ഒ� ദളിതെ� �തേദഹം േ���ിന് സമീപ��ടി െകാ�േപായാ� േ��ം അ��മാ�െമ�്

ക���ത് േപാെല�� ജാതിവിേവചന�� ക�ശനമായി നിയ�ി�ാ� ഇടെപട� നട�േമാ;

(സി) േവദ�ളി�ം മ� ത��ളി�ം ആചാരാ��ാന�ളി�ം അവഗാഹം േനടിയവരായി�ം

ദളിതനായതിെ� േപരി� െച�ി�ള�ര േ���ി� കീ�ശാ�ി�ാരെന �േവശി�ി�ാതി���ം

െച��ളേശരിയി�  പിേ�ാ��ാരനായ�െകാ�മാ�ം ശാ�ി�ാരെന �രമായി ആ�മി��ം

േപാെല�� ജാതി വിേവചനപരമായ �വ��ന�െള ക�ശനമായി അമ�� െച�ാ�  േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക�

*90.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െതാഴിലേന�ഷകരായ �വജന���് ��ത� െതാഴിലവസര�� ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) സ�കാര�േമഖലയിെല െതാഴിലവസര��  കെ���തി�ം അത് േയാഗ�രായ

ഉേദ�ാഗാ��ികളി� എ�ി��തി�മായി എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക�െട �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എംേ�ായബിലി�ി െസ��കളി�  േപര് രജി��  െച��തി�� നടപടി�മ��

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) നിലവി� ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ഇവ �വ��നം ആരംഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

20-02-2018

�േ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)].


