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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�ി

ഇറ�ിേ�ാഴി ഉ����െട ഇറ�മതി

*211.�ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അേമരി�യിൽ നി�ം േകാഴിയിറ�ി�ം ഇറ�ിേ�ാഴി ഉ����ം ഇറ�മതി െച�ാൻ േക�

സർ�ാർ അ�മതി ന�ിയ സാഹചര��ിൽ ഇത് സം�ാനെ� ഇറ�ിേ�ാഴി കർഷകെര

�തി�ലമായി ബാധി�ാതിരി�വാൻ എെ��ി�ം പ�തികൾ സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇറ�മതി െച��,ശീതികരി��ം ജനിതകമാ�ം വ��ിയ തീ�കൾ ന�ി വളർ�ിയ�മായ

േകാഴിക�െട ഇറ�ി ജന��െട ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമാകാ�ളള സാധ�ത�േ�ാ;ഇത്

�തിേരാധി�വാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

സമ� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

*212.�ീ.െക. രാജ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സമ� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എ�േ�ാളം സഫലീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ദാരി��േരഖ�് െതാ��കളി���ം എ�ാ�  ഉയ�� ചികി�ാ െചലവ് താ�ാ�

കഴിയാ��മായ നി�ധന ��ംബ�െള പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സീനിയ�  സി�ിസ�  െഹ��് ഇ�ഷ�റ�സ് �ീം എ�േപരി�  പ�തി നട�ാ��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

പ�ികവ���ാ�െട വിദ�ാഭ�ാസ സൗകര���

*213.�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.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) പ�ികവ���ാ�െട സാ��ിക സാ�ഹിക ��ബലാവ� പരിഹരി�ാനായി മിക� വിദ�ാഭ�ാസ

സൗകര��� ഏ�െ����തിന് ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) മാ�ക റസിഡ�ഷ��  ��ക�, േഹാ��ക�  എ�ിവ അഖിേല��ാ

നിലവാര�ിേല�യ��ാനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വീ�കളി� നി�് നിേത�ന വ� പഠി�� വിദ�ാ��ിക�െട പഠന മികവിനായി സാ�ഹ� പഠന�റി

�ാപി�ാ�േ�ശി�� പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

മിനിമം േവതനം

*214.�ീ.െക. ആ�സല�

,, സി.���

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിനിമം േവതനം ���ാനായി നി�യി�ി�� അ�വ�ഷകാലാവധി കഴി�ി�ം �� സ��ാ�

മിനിമം േവതനം ���ി നി�യി�ാതി�� െതാഴി�  േമഖലക�  ഏെതാെ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േമഖലകളിെല മിനിമം േവതനം ����തിനായി അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�ാ�

േവ� ഇടെപട� നട�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െതാഴിലാളിക��് സ��ാ� നി�യി�� മിനിമം േവതനം ലഭി��െ��് ഉറ�് വ��ാനായി

നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;



(ഡി) േവതന �ര�ാ പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ജലനിധി പ�തിയി�െട െെകവരി� േന���ം �േരാഗതി�ം

*215.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) ജലനിധി പ�തി വിലയി��ിയി�േ�ാ; പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജലനിധി പ�തിയി�െട െെകവരി� േന���ം �വ��ന �േരാഗതി�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ജലനിധി പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ� പ�തികളിെല ��ിെലാേ�ാളം ഭാഗികമാേയാ ���മാേയാ

�വ��ന�മമെ��് സി.എ.ജി. റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഒ�ാം ഘ� പ�തികളി� �വ��ന�മമ�ാ�വ �ന��രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�ീര േമഖല�െട ആ�നികവ��രണം

*216.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, സി. െക. ശശീ��

,, എം. രാജേഗാപാല�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീര േമഖല�െട ആ�നികവ��രണ�ി�ം അ�വഴി �വജന�െള ഇൗ േമഖലയിേല�്

ആക�ഷി��തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �ീര സഹകരണ സംഘ��െട �വ��നം വി�ലീകരി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട സാ��ിക ശാ�ീകരണം

*217.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, എസ്.ശർ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

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

ന��േമാ:

(എ) ജലം െപാ� സ��് എ�തി� പകരം വിലെകാ�� വാേ�� ചര�ായി പരിഗണി��

േക�നയ�ിെ� �ാന�് �ണനിലവാര�� �ടിെവ�ം ഓേരാ പൗരെ��ം

അവകാശമാ�ി�ീ��ാ� സം�ാന സ��ാ� നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) േദശീയ �ാമീണ �ടിെവ� പ�തി�� േക� സഹായ�ി� �റ�വ�� കാരണം േകരള വാ��

അേതാറി�ി ഏെ��� �ടിെവ� പ�തിക�  �ട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ പ�തിക�

�ാവ��ികമാ�ാനായി എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ാ വീ�ി�ം ൈപ�് വഴി �ടിെവ�ം എ�ി�ക എ� േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട �ഖ�ാപിത

ല��ം നിറേവ�ാനായി േലാക ബാ�ി� നിേ�ാ േക� സ��ാരി� നിേ�ാ സഹായേമാ വാ�േയാ

ലഭി��േ�ാ;

(ഡി) േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട സാ��ിക ശാ�ീകരണ�ിനായി സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസന േകാ��േറഷ� �വ��നം

*218.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, എം. വി�െസ�് : 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�� വികസന േകാ��േറഷ�  ��ത വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനായി

നട�� ഇടെപട�ക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷം വാ�ാ വിതരണ�ി�ം തിരി�ടവി�ം േകാ��േറഷ� ഉ�ാ�ിയ

േന�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകാ��േറഷെ� നിലവിെല അംഗീ�ത �ലധനം എ�യാെണ�റിയി�േമാ; അത് ഉയ���തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േകാ��േറഷ�  നട�ിലാ�� പ�തികെള�റി�് ഉപേഭാ�ാ���് േബാധവ��രണം

ന���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; 'ഒ�ം' എ� േപരി� �ചരണ പരിപാടി

സംഘടി�ി�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ?

വന�ി��ിെല സേ�ത�ളി� താമസി�� പ�ികവ���ാർ

*219.�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.വി.ആ�. �നി� �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) വന�ി��ിെല സേ�ത�ളി�  താമസി�� പ�ികവ���ാ�െട സമ�വികസന�ിനായി

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;



(ബി) ��ത വിഭാഗം ആ��ാ�െട ആേരാഗ�പരിര� ഉറ�ാ��തി�ം അടി�ാന സൗകര���

ലഭ�മാ��തി�ം എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�് വ��െവ�റിയി�േമാ;

(സി) ഇവ�െട �ാേദശികമായ വാസ�ലം നശി�ി��ത് തട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വന�ി�  ജീവി�� പ�ിക വ���ാ��് അഗതി മ�ിര��  നി��ി�ന���േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�ീരേമഖല�െട േ�ാ�ാഹന�ിന് പ�തികൾ

*220.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, െജയിംസ് മാത�

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��ാദന�ി�  സ�യം പര�ാ�ത േനടണെമ� ല��േ�ാെട �വ��നം നട�േ�ാ�

,സം�ാനെ� സവിേശഷ സാഹചര��ി� പാ� ഉ�പാദന�ി��ാ�� അധിക െചലവ്

പരിഗണി�്  ,  േ�ാ�ാഹന �ക ന���തിന് ഒ� ല�ം �പെയ� വ�മാന പരിധി

നി�യി�ത് ഒഴിവാ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) അന� സം�ാന�നി�് രാസവ��� കല��ി�ം നി�ിത �ണനിലവാരം �ല��ാെത�ം

പാ� െകാ�വ�് �റ� വില�് ന���ത് സം�ാനെ� �ീരക�ഷക��ം �ീരേമഖല�്

ആെക�ം �തി�ലമാ�െമ�തിനാ�  ഇത് നിയ�ി�ാ�  േവ� ഇടെപട�  നട�വാൻ �ീര

വികസന വ��ിന് സാധ�മാ�േമാ;  ഇെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�െച�ാനാ�െമ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) മിതമായ വില�് കാലി�ീ� ലഭ�മാ�ാ�ം തീ����ഷി വ�ാപി�ി��തി�ം സംഭരണ

സൗകര���ം േകാ�ഡ് േ�ാേറജ് സംവിധാന�ം കാര��മമാ��തി�ം പ�തി�െ��ി�

വിശദാംശം ന��േമാ?

േഗാസ��ി പ�തി

*221.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.സി. ദിവാകര�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� ക�കാലി ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയായ േഗാസ��ി പ�തി�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി� േക� സം�ാന സ��ാ�ക�െട പ�ാളി�ം എ�കാരെമ�്



വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� ക�കാലികെള നാളി�വെര ഈ പ�തി �കാരം ഇ�ഷ�� െച�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ��റ�സ് �ീമിയ�ിെ� എ� ശതമാനം വിഹിതമാണ് �ണേഭാ�ാവ് അടേ��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ?

ജലനിധി ര�ാംഘ�ം

*222.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, �രളി െപ�െന�ി

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

ന��േമാ:

(എ) ജലനിധി ര�ാംഘ��ിെ� �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജലനിധി ഒ�ാംഘ��ി�  നട�ാ�ിയ പ�തിക�െട അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വര���ാല�് �ടിെവ� ��ം പരിഹരി�ാ� ഈ പ�തിക��് �മതയി�ാെത േപായതിെ�

കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജലനിധി�ം േകരള വാ��  അേതാറി�ി�ം വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിെ� വില

താരതമ�െ���ി അറിയി�േമാ;

(ഡി) േകരള വാ��  അേതാറി�ി ഏെത�ി�ം വിതരണ �ംഖല േകരള �റ�  വാ��  സൈ� ആ�്

സാനിേ�ഷ�  ഏജ�സി�് ൈകമാ��േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് �ടിെവ��ിെ� വിലേയ�ം

െപാ�ടാ�കേള�ം എ�െന ബാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സാനിേ�ഷ�  രംഗ�് െക.ആ�.ഡ��.എസ്.എ.  കാര��മമായി ഇടെപ��േ�ാ;വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ �േരാഗതി

*223.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിദ�ാ��ികെള സ�ഹ�ിെ� �ഖ�ധാരയി�  െകാ�വ��തിന്

നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട അടി�ാന�ി� അവ�െട വിദ�ാഭ�ാസ കാര��ി� എ�മാ�ം �േരാഗതി

ൈകവരി�വാ� കഴി�െവ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;



(സി) അ��കാളി ടാല�് െസ��് േ�ാള�ഷി�് �ഖാ�ിരം എ� വിദ�ാ��ിക��് ആ��ല�ം

ന��വാ� കഴി�;

(ഡി) മ�രപരീ�ാ പരിശീലന�ി�� എ�ാമിേനഷ� െ�യിനിംഗ് െസ��ക� �േഖന�ം സിവി�

സ��ീസ് േകാ�ിംഗ് െസ��ക� �േഖന�ം ഉ�ാ�ിയി�� മാ�ം വിശദമാ�േമാ?

നീല�റി�ി ��� സമയ�് തിര�് നിയ�ണ സംവിധാനം

*224.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീല�റി�ി ��� സമയ�് ഉ�ാകാ�  സാ��ത�� �റി�ക�െട വൻ തിര�്

നിയ�ി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ��ത� േപ��് �റി�ി��� കാ��തിന് സൗകര�െമാ��േമാ;

(സി) തിര�് ഒഴിവാ��തിനായി ഇരവി�രം നാഷണ� പാ��ിന് �റെമ �റി�ി ��ാനിട�� മ�്

�ല��  �ടി അടയാളെ���ി സ��ശകെര അ�രം �ല�ളിേല�ം നയി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം

*225.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, ��ഷ� കട��ി

,, എസ്.രാേജ��

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതിയി�െ�� വിദ�ാ��ിക�െടയിടയി�  േതാ�വി�െട�ം െകാഴി� േപാ�ിെ��ം

നിര�് താരതേമ�ന ��തലായതിനാ�  ഇത് പരിഹരി��തിന് നട�� �വ��ന��

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക�െട വീ�കേളാട് േച��് പഠന�റി നി��ി�ാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി

അറിയി�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി ��ിക��ാ�� �ീെമ�ിക്,  േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കളി�  ��  സ��ാരിെ�

കാല�് ഉ�ായി�� പരിതാപകരമായ �ിതി പരിഹരി�് ആ�നിക സൗകര��േളാെട

പഠനസൗകര�ം ഏ�െ���ാ�ം മിക� ഭ�ണം ലഭ�മാ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?



െതാഴി� നയം

*226.�ീ.ബി.സത��

,, െക. ബാ�

,, െക.��ിരാമ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� നവലിബറ� നയ�� വി�ലെ����തിെ� ഫലമായി സംഘടിത അസംഘടിത

േമഖലകളി� നി�് �റ�ാ�� െതാഴിലാളിക��് പരിര� ന�കാ� സം�ാന സ��ാരിെ�

കരട് െതാഴി� നയ�ി� ഉ� �ധാന നി�േ�ശ�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വ�വസായ സൗ�ദമാ��തിെ� ഭാഗമായി െതാഴി� വ��മായി ബ�െ���

രജിേ�ഷ�, ൈലസ�സ് നടപടി�മ��  ല�കരി�ാ�ം ഓ�ൈലനാ��തി�ം

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) സ�യംെതാഴി�  േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  വ��് നട�� ഉദ�മ��  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) മ��ി പ��സ് േജാബ് �ബ് നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െതാഴി� പരിശീലന േക��െള മിക��താ�ാ� നടപടി

*227.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.സി.െക. ഹരീ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� പരിശീലന േക��െള മിക��വയാ�ി മാ�ാ� നട�� ഇടെപട� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�് െഎ.ടി.െഎ.  കെള അ�ാരാ� നിലവാര�ിലാ��തി�� പ�തി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;  െഎ.ടി.െഎ.  ക��് െഎ.എസ്.ഒ.  അംഗീകാരം േനടാ�� ല��ം

സാധ�മായി�േ�ാ;

(സി) െതാഴി� സാധ�ത �ടിയ േ��ക� ആരംഭി�ാ� നടപടി�േ�ാ;

(ഡി) പരിശീലനം വിജയകരമായി ���ിയാ��വ��് െതാഴി� അവസര�� �റ� െകാ��ാനായി

എ�ാ ജി�കളി�ം നട�ിയ െതാഴി�  േമളക�  എ� മാ�ം �േയാജന�ദമായി�� എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) െഎ.ടി.െഎ.കളി� �വ��ി�� േ�സ് െമ�് െസ�ിെ� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�മന�ിനാ�� പ�തിക�



*228.�ീ.സി.���

,, ആ�. രാേജഷ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതിയി�െപ� വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�മന�ിനായി എെ��ാം �തന പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സമ��രായ പ�ികജാതി വിദ�ാ��ികെള െതരെ���് െസ��� �ളിേലാ ഉ�ത നിലവാരം

�ല��� മ�് ��കളിേലാ �േവശനം ന�കി പഠി�ി��തി�� പ�തി

നിലവി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക��ായി നിലവി�  ന�കിവ�� വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല���

എെ�ാെ�യാെണ�ം ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഇവ�െട �ക

വ��ി�ി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�ികജാതി വികസന വ��ി�കീഴി� �വ��ി�� �ീെമ�ിക്,േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��ക�െട

നിലവാരം െമ�െ���ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ലഹരിമാഫിയകെള ഇ�ാതാ��തിന് നടപടി

*229.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, ആ�. രാമച��

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാട� ക�ാവ് �ത� െകാെ�യി� വെര�� ലഹരി മ��ക�െട ഉപേയാഗം

വ��ി��ത് വിലയി��ിയി�േ�ാ;എ�ി� അതിെ� കാരണ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) രാജ�ാ�ര ലഹരി വിപണി�മായി േകരള�ിെല മാഫിയ�� ബ�ം ഇവിെട ലഭി�� ലഹരി

ഉ�����െട ൈവവിധ��ി� നി�് വ��മാെണ�ി�ം ��ത ലഹരിമാഫിയകെള അമ��

െച��തി�� സ��ാ� �മ�� ഫല�ദമാകാ�തിെ� കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��  വിദ�ാ��ിക�െട ഇടയി�  �കയില ഉ�����െട ഉപേയാഗം വ�ാപകമാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;ആയത് നിയ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കലാലയ�ളി� അ�ാദമികമായ �വ��ന�ളി� �� െച��ാെത വിദ�ാ��ിക� ലഹരി

വ�ാപാര�ിനായി മാ�ം അ�ിഷ�  േന�� േക�ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;എ�ി� ഇത് തട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായ�ക�െട സംര�ണം



*230.�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

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

ന��േമാ:

(എ) ശാ�ാംേകാ�,േവ�നാട്,അ��ടി �ട�ിയ കായ�ക�  കേ��ം െകാ�ം മാലിന� നിേ�പം

െകാ�ം േനരി�� ��തരമായ ��ം പരിഹരി�ാ� എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ശാ�ാംേകാ� കായലി�  ജല ലഭ�ത ഉറ�് വ���തിന് എെ�ാെ� നി�േദശ�ളാണ്

സ��ാരിെ� ��ി��ത്;ഈ നി�േദശ��ം പഠന��ം നട�ിലാ�ാ�  ഇേതവെര സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ശാ�ാംേകാ� കായലി�  നി�ം ��ജലം വിതരണം നട��

പ�ായ�്,�നിസി�ാലി�ി,േകാ�പേറഷ� എ�ിവ�െട തന�ഫ�ി� നി�് ഒ� വിഹിതം നീ�ി

വ�് ഈ കായലിെ� വികസന�ിന് ഫ�് സ��പി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) കായ�  സംര�ണ സമിതി �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ�

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ൈജവ,അൈജവ മാലിന��� �റ��� ഹൗസ് േബാ�ക� ഉ�െ�െട��വെയ ക�ശനമായി

നിയ�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഗാ�ബ� പ�തി

*231.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ഒ. ആ�. േക�

,, ആ�ണി േജാ�

,, 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) പ�ിക വ�� വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�മന�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ാ�ി

വ��ത്;

(ബി) ��കളി�  നി�ം ഇട�് വ�് പഠനം നി��ി േപാ�� പ�ിക വ�� വിദ�ാ��ിക�െട

വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി 'േഗാ�ബ�' പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ിക വ�� വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി� േപാ�് തട��തിെനാ�ം വിദ�ാസ��രായ പ�ിക

വ�� �വതീ�വാ���് െതാഴി�  ന���തി�ം ഈ പ�തി എ�കാരം

�േയാജനെ���െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി സം�ാന�ടനീളം വ�ാപി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

നീല�റി�ി സേ�ത�ിെല ൈകേയ�ം



*232.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.ബഷീ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീല�റി�ി സേ�ത�ിെ� വി�തി �നഃപരിേശാധി�വാ� സ��ാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) സേ�ത�ിെല ൈകേയ�ം സംബ�ി� കാര��� മന�ിലാ��തിനായി നിേയാഗി� മ�ിമാ�

എെ��ി�ം നിഗമന�ി� എ�ിേ���ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ?

സ�ഹ അ��ള പ�തി�െട �വ��നം

*233.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ഡി.സതീശ� : 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��ാടിയി� ശി�മരണ�� തട�വാ� േക� സഹായേ�ാെട നട�ിലാ�ിയ സ�ഹ അ��ള

പ�തി�െട �വ��നം ന� രീതിയി� നട��േ�ാ;

(ബി) അ��ാടിയി� എ� ഊ�കളിലാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയത്;

(സി) ഇതിേല�� ഭ��സാധന�� വാ�ി ന�േക�ത് ആ�െട �മതലയാണ്;�ത�മായ രീതിയി�

ഇത് വാ�ി ന��വാ� കഴി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി� എ�െകാെ��റിയി�ാേമാ;

(ഡി) അ��ാടിയി�  പല പ�തികളിലായി േകാടി�ണ�ിന് �പ �ട�ിയി�ം പ�ിണി�ം ദാരി���ം

യാെതാ� മാ��മി�ാെത �ട�� സാഹചര�ം എ�െകാ�ാണ് ഉ�ായെത�തിെന�റി�്

സമ�മായ അേന�ഷണം നട�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എൈ�സ് െച�േപാ�ക� ശ�ിെ���ാ� നടപടി

*234.�ീ.വി. േജായി

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, െക. ദാസ�

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

ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ിെ� ആ�നീകരണ�ിനായി നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) മദ�ം,മയ�മ��്,�കയില ഉ���� എ�ിവ�െട അയ� സം�ാന�� വഴി�� കട�്



അവസാനി�ി��തിനായി െച�േപാ�ക�  ശ�ിെ���ാ�  ൈകെ�ാ� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ;

(സി) എൈ�സ് വ��ി�  എ�േഫാ�്െമ�് ശ�ിെ����തിനായി നട�� �വ��ന��

അറിയി�ാേമാ;  ഒഴി�കിട�� ത�ികകളി�  നിയമനം നട�ാ�  സാധ�മായി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

�ാ�ന േഗാ�വ���ാ�െട ഉ�മന�ിനാ�� പ�തിക�

*235.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, െക.�രളീധര�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�ന േഗാ�വ����െട ആേരാഗ�ം,വിദ�ാഭ�ാസം,ജീവിേതാപാധി,ഭ�ണം എ�ിവ

െമ�െ����തി�� പ�തി ത�ാറാ�വാ�  േക�സ��ാ�  സം�ാന�ിേനാട്

ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ിെ� േ�മ�വ��ന���് േക� സ��ാ�  �േത�ക ഫ�്

അ�വദി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ ഫ�് ഉപേയാഗി�് സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ പ�തികെളെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയതി�െട �ാ�ന േഗാ�വ����െട

ആേരാഗ�ം,വിദ�ാഭ�ാസം,ജീവേനാപാധി  ,ഭ�ണം എ�ീ രംഗ�ളി�  ഉ�ായി�� േന�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) അ�വദി� �ക�െട വിനിേയാഗ സ��ിഫി��് സം�ാന സ��ാ�  േക��ിന്

ന�കിയി�േ�ാ;ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) വിനിേയാഗ സ��ിഫി��് ന�കാ�ത് �ലം ഈ വിഭാഗ�ിന് അ�വദി� േക� ഫ�്

ലഭ�മാകാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

റ�ർ ഉപേയാഗി�് തടയണ നി��ാണം

*236.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, എം.ഉ��

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) റ�ർ ഉപേയാഗി�� തടയണക�  നി��ി��തി�� നി�േ�ശം ജലേസചന വ��ിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ സാേ�തിക വിദ��ം മ�് വിവര��ം ജലേസചന വ��ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) വര�� േനരി��തി�ം റ�ർ ക�ഷകെര സഹായി��തി�ം ഇ�രം െച�് ഡാ�ക�

നി��ി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ീര സഹകരണ സംഘ��െട ആ�നികവ��രണം

*237.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� വ�തിന് േശഷം �ീര സഹകരണ സംഘ��െട ശാ�ീകരണ�ിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ീര സഹകരണ സംഘ��െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�ം ആ�നികവ�രണ�ി�ം

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) പാ�  വില ചാ��് നവീകരി�േ�ാ�  �ീര സംഘ��െട മാ�ജി�  വ��ി�ി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) �ീരസംഘം ജീവന�ാ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�  െമ�െ����തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

വാ�� അേതാറി�ി�െട �ടി�ിക പിരിെ���വാ� നടപടി

*238.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എം. സ�രാജ്

,, എം. നൗഷാദ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�തിയിലധികം ജന���് ൈപ�് ൈലനി�െട �ടിെവളളെമ�ി�� േകരള

വാ��  അേതാറി�ി �ടിെവളളം വിതരണം െച��തി�െട�ളള വര�ം �വ��ന െചല�ം

ത�ി�ളള വിടവ് �റ�ാനായി എ�് മാ��മാണ് സ�ീകരി��ത്;

(ബി) നിലവി�ളള വ��ടി�ിക സമയബ�ിതമായി പിരിെ���വാ� നടപടിെയ��േമാ;

(സി) േകരള വാ�� അേതാറി�ിെയ സാ��ികമാ�ം �ാപനപരമാ�ം ശാ�ീകരി�് എ�ാ വീ�കളി�ം

�ടിെവളളം എ� ല��സാ�ാ��ാര�ിന് ഉളള പരിപാടി എ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ജലേചാ�� തടയാനായി ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?



ആദിവാസിക��് ഭ�ണം ന�കാ� പ�തി

*239.�ീ.െക.എം.ഷാജി

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, 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) ആദിവാസി േമഖലകളി� ദാരി���ം പ�ിണി�ം നിലനി��� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആദിവാസിക�െട സംര�ണ�ി�ം ഭ�ണ�ി�മായി ��സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ സാ�ഹിക

അ��ള പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(സി) ��േനര�ം ഊ�കളി� ഭ�ണം ന��� പ�തി നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി െപ���ിക��ായി 'വാ�ല�നിധി' പ�തി

*240.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, ബി.സത��

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.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) സം�ാന�് പ�ികജാതിയി�െ�� െപ���ിക�െട സമ� വികസന�ിനായി 'വാ�ല�നിധി'

പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� അംഗമാ��തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇതി� �കാരം

�ണേഭാ�ാവിന് എ� �പയാണ് ലഭി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) െപ���ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസം,ആേരാഗ�ര� എ�ിവ�ായി എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി  2018-19  െല ബജ�ി�  എ� �ക വകയി��ിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

28-02-2018



�േ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)].


