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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�ി

�ീര േമഖലയിെല �തിസ�ി പരിഹരി�ാ� നടപടി
*61. േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.പി.ഉൈബ��
,, പി.െക.ബഷീ�
,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) കാലി�ീ��് അടി�ടി ഉ�ാ�� വിലവ��നവ് �ലം �ീര േമഖലയി� ഉ�ായിരി��
�തിസ�ി ��യി�െ��ി�േ�ാ;
(ബി) സ�ിഡി

നിര�ി�

�ീരസംഘ��

വഴി

കാലി�ീ�

വിതരണം

െച��തിന്

നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;
(സി) �ഗാ�പ�ികളി� ന�ായവില െമഡി�� േ�ാ� �ട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�്
അറിയി�േമാ?
ഉപേയാഗ�ന�മായ ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണം
*62. �ീ.സി.െക. ഹരീ��
,, എ.എം. ആരിഫ്
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നദികെള�ം േതാ�കെള�ം ഗാ�ഹിക വ�ാവസായിക മാലിന���െട സൗകര��ദമായ നി�ഗമന
�ല�ളാ�ി മാ�� �വണത�െട ഫലമായി ജലേ�ാത�കളി� �രിഭാഗ�ം ഉപേയാഗ
�ന�മായി�ീ��തിനാ�

ജലേ�ാത�ക�െട

സംര�ണ�ിന്

�േത�ക

ഉൗ��

ന�കിെ�ാ�� പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;
(ബി) ജല�ര� ഭാവി തല�റ�െട �ടി അവകാശമാെണ� കാ��ാേടാെട ജല സംര�ണ വിനിേയാഗ
സം�ാരം ജന�ളി� വള��ിെയ��ാ� നട�ി വ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;
(സി) കരമനയാ�,

കി�ിയാ�

ഉ�െ�െട

അേ�യ�ം

മലിനമായേതാ

നീെരാ��്

േപാ�ം

നില�േപായേതാ ആയ നദിക�െട �ന��ീവന�ിന് നട�� ഇടെപട�ക� അറിയി�ാേമാ?
ലഹരി വ��ന േബാധവ��രണ �വ��ന��
*63. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, അനി� അ�ര
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) ശ�മായ

േബാധവ��രണ

വി��മാ�െമ�

�ഖ�ാപനം

�വ��ന�ളി�െട

സം�ാനെ�

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി�

സ���

അതിനായി

ലഹരി
സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ;
(ബി) മദ�ം,

മയ�മ��്

എ�ിവ�െട

വ�ാപനം

തട��തിനായി

എെെ�സ്

ക�ീഷണ�െട

േന�ത��ി� �പീകരി� ��ാഡിേ��ം എെെ�സ് ഷാേഡാ സംവിധാന�ിെ��ം �വ��നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ;
(സി) സം�ാനം ലഹരി മ��് വ�ാപാര�ിെ� ഹ�ായി മാറിയിരി��െവ� വാ�� ഗൗരവമായി
പരിഗണി�ി�േ�ാ;

എ�ി�

ഇ�ാര��ി�

സ�ീകരി�ി��

നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്

എ�റിയി�ാേമാ;
(ഡി) മദ�

വ��ന�ിന്

ഉൗ��

ന�കി�ം

മയ�

മ��ക�െട

ഉപേഭാഗം

���മാ�ം

ഇ�ാതാ��തിന് ല��മി��� വി��ി പ�തി വിജയ�ദമാേണാ; ഇതി�െട മദ��ിെ��ം
മയ�

മ��ിെ��ം

ഉപേഭാഗ�ി�

�റവ്

വ�തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം

ന��േമാ?
�ിരം െതാഴി� ഇ�ാതാ�� നിയമ േഭദഗതി
*64. �ീ.എം. വി�െസ�്
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� െതാഴി� നിയമ�ളി� വ��ിയ േഭദഗതി െതാഴിലാളി താ�ര����്
എതിരാെണ� ആേ�പം വ�താപരമാേണാ;
(ബി) �ിരം െതാഴി� ഇ�ാതാ��തി�� േക� നീ�ം സം�ാനെ� െതാഴി� േമഖലെയ
എ�കാരം ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;
(സി) േലബ� േകാഡ് ഓ� േസാഷ�� െസക�രി�ി ആ�് െവ�െഫയ� നിയമം െതാഴിലാളി
താ�ര����്

വി��മാെണ�തിനാ�

അതിെനതിെര

സം�ാന�ിെ�

ആശ�ക�

േക�സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ി� �തികരണം എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;
(ഡി) േക�

സ��ാരിെ�

െതാഴിലാളി

വി��

നടപടിക�െ�തിെര

ശ�മായ

നിലപാട്

സ�ീകരി��തി�ം സം�ാനെ� െതാഴിലാളിക�െട സംര�ണ�ി�ം ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?
െക�ിട നി��ാണ െതാഴിലാളിക�െട �ര�
*65. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
(എ) സം�ാന�് െക�ിട നി��ാണ �വ��ന���ിടയി� അടി�ടി അപകട�� ഉ�ാ���ം
െതാഴിലാളിക� മരണെ����മായ സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
(ബി) �ര�ാ മാനദ��� പാലി�ാെത വ�കിട െക�ിട നി��ാണ�� നട���ം അത്
പരിേശാധിേ�� ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�് നി�ളള ��തരമായ അനാ��മാണ് ഇ�രം
അപകട�� ആവ��ി��തി�ളള കാരണം എ�് കെ��ിയി�േ�ാ;
(സി) വ�കിട െക�ിട നി��ാണ�� നട�� ൈസ�കളി� ജി�ാ േലബ� ഓഫീസർമാ�െട
േന�ത��ി� നിര�ര പരിേശാധന നട��തി�ം �ര�ാ മാനദ��� ക�ശനമായി
പാലി��െ��് ഉറ�് വ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ��് ന�ായ േവതനം
*66. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ��് ന�ായ േവതനം ഉറ�ാ�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക�
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ന�മാ� ഉ�െ�െട�� ആ�പ�ി ജീവന�ാ��് നിലവി��ായി�� േവതന�ം സ��ാ�
���ി നി�യി� േവതന�ം എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;
(സി) സ��ാരിെ� വി�ാപനെ� േചാദ�ം െച�െകാ�് ആ�പ�ി ഉടമക� ന�കിയ േകസ്
തളളിയി�ം വി�ാപന �കാരം നി�യി� േവതനം ന�കാ� �ാപന��െ�തിെര ക�ശന
നടപടിെയ��േമാ;
(ഡി) ഷി�് സ�ദായം ഏ�െ���ണെമ�ം എ�് മണി�റി� ��ത� െച�� േജാലി�് ഓവ�ൈടം
അലവ�സ് ന�കണെമ�ം ജീവന�ാ��് അടി�ാന സൗകര��� ഏ�െ���ണെമ��ളള
നി�േ�ശ�� ആ�പ�ി മാേന�െമ�ക� പാലി��െ��് ഉറ� വ��ാ� പരിേശാധന
നട�ാ�േ�ാ?
��ജല വിതരണ പ�തിക�
*67. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) സം�ാന�് എ�ാവ��ം ��മായ �ടിെവ�ം ലഭ�മാ��തിനായി �തിയ പ�തിക�
ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ജല

��ീകരണ�ി�ം

വിതരണ�ി���

ജല

അേതാറി�ി�െട

പ�തികളി�

ചിലത്

�ട�ി�ിട��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;
(സി) കി�ബി,

അ�ത്

എ�ീ

പ�തികളി�

ഉ�െ���ി

ഫ�്

അ�വദി�

പ�തിക�െട

���ീകരണ�ിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?
െതാഴിലാളിക�െട അവകാശ സംര�ണം
*68. �ീ.വി. േജായി
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക. ദാസ�
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
(എ) െതാഴിലാളികെള ഇ�ംേപാെല പിരി�വിടാ�ം സംഘടിതമായി വില േപശാ�� അവ�െട
അവകാശം

ഇ�ാതാ�ാ�ം

നിയമപരമായ

അധികാരം

നൽകിെ�ാ�്

േക�

സ��ാ�

േകാ��േറ�് വ��രണ�ം ��കവ��രണ�ം ശ�ിെ���� അവസര�ി� സം�ാന�്
െതാഴിലാളിക�െട അവകാശം സംര�ി��തി�ം െതാഴി� �ര�ിതത��ം സാ�ഹ��ര��ം
ഉറ�വ���തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) നിലവി�

നിയമം

വഴി

െതാഴിലാളിക��്

ന���

പരിര�

അവസാനി�ി�ാനായി

െതാഴി�നിയമ���് പകരം േലബ� േകാഡ് െകാ� വരാ�� നീ��ി� നി�് പി�മാറാ�

േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;
(സി) പീടികകളിെല�ം വാണിജ��ാപന�ളിെല�ം അസംഘടിത േമഖലയിെല�ം െതാഴിലാളിക��്
ന�ായ േവതന�ം സൗകര���ം അവകാശ��ം ഉറ� വ���തിന് െച� കാര���
വ��മാ�ാേമാ?
പ�ിക േഗാ� വ�ഗ സ�ഹെ� �ഖ�ധാരയിെല�ി��തി�� നടപടിക�
*69. �ീ.പി.വി. അ�വ�
,, രാ� എ�ഹാം
,, െക. ബാ�
,, ��ഷ� കട��ി : 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 േഗാ� വ�ഗ സ�ഹെ� �ഖ�ധാരയിെല�ി��തിെ� ഭാഗമായി അഭ��വിദ���്
െതാഴി� ന���തി�ം വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) പ�ിക േഗാ� വ�ഗ സ�ഹം േനരി�� ���െള സംബ�ി�ം അവ പരിഹരി�ാ� േവ�
ശിപാ�ശക�ം ഉ�െ��� റിേ�ാ��് സാ�രതാമിഷ� സമ��ി�ി�േ�ാ; റിേ�ാ��ിെല �ധാന
ശിപാ�ശക� എെ��ാമാണ്;
(സി) ആ�നിക െതാഴി� രംഗ�് ആവശ�മായ െെവദ�� പരിശീലന�ം സംരംഭ�ി�് ആവശ�മായ
സാ��ിക സഹായ�ം ന�കി വ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?
പ�ികജാതി�ാ��് െതാഴി� ലഭ�മാ�� പ�തിക�
*70. �ീ.െക.െജ. മാ�ി
,, ബി.സത��
,, �രളി െപ�െന�ി
,, 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�ികജാതി�ാ��്

െതാഴി�

ലഭ�മാ��തിനായി

നട�ിലാ�ി

വ��

പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;
(ബി) സ�യം െതാഴി� സംരംഭ�� ആരംഭി��തിന് േവ� ൈവദ�� വികസന പ�തിക�ം
സാ��ിക സഹായ പ�തിക�ം എെ��ാമാണ്;
(സി) പ�ികജാതി വ��ിന് കീഴി�ളള െഎ.ടി.െഎ.ക�െട നിലവാരം ഉയ���തി�ം െ��െ��്
സൗകര���
അറിയി�ാേമാ?

ഏ�െ����തി�ം

നട�ി

വ��

�വ��ന��

എെ��ാമാെണ�്

പ�ിക േഗാ�വർ� േമഖലകളിെല �േത�ക െതാഴി�റ�് പ�തി
*71. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, പി. ഉ�ി
,, െക. ആ�സല� : 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) വിവിധ പ�ിക േഗാ�വർ� േമഖലകളിെല ദാരി���ം െതാഴിലി�ാ��ം കണ�ിെല��് �േത�ക
െതാഴി�റ�് പ�തി വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ;
(ബി) െപാ��മിയി�ം

സ�കാര��ല���

ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

ഏെതാെ�

ഭേ��ാ�പ��� ഉ�െ�െട

േജാലികളാണ്
എ�ാ�രം

പ�തിയിൽ

വിളക�െട�ം

�ഷി,

പ�തിയി� ഉൾെ���വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
(സി) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി �കാരം െതാഴി� കാ�ഡ് ലഭി� ഒ�
ല�േ�ാളം പ�ിക േഗാ�വർ� ��ംബ�ളി� പ�തിേയാളം ��ംബ���് മാ�േമ െതാഴി�
ലഭി��െവ� വാ���െട നിജ�ിതി അറിയി�ാേമാ; െതാഴി� ലഭി�വ��് ശരാശരി എ�
ദിവസം െതാഴി� ലഭി�െവ�് െവളിെ���ാേമാ?
ബാ�് അ�ൗ�് വഴി�� േവതന വിതരണം
*72. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, പി.െജ.േജാസഫ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
(എ) തിരെ���െ�� െതാഴി� േമഖലകളി� മിനിമം േവതനം നട�ാ��തിനായി ബാ�് അ�ൗ�്
വഴി േവതനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ആയതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;
(ബി) ഇത് സംബ�ി� �ര�ാ ��ക�ത� പാലി�ി�േ�ാ; െതാഴി�ടമ�് അസൗകര�ം ഉ�ാ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�റിയി�ാേമാ;
(സി) ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് േവതന വിതരണം ബാ�് അ�ൗ�് �േഖനയാ��ത്; ബാ�ി�ളള
േമഖലകളി�ം ഈ സ�ദായം നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;
(ഡി) �തിയ സംവിധാനം ബിസിനസ് താ�പര����് വി���ം ബിസിനസ് ത���െട�ം വ�ാപാര
രഹസ���െട�ം സംര�ണം ഇ�ാതാ���മാണ് എ� പരാതി പരിേശാധി�േമാ?
�ടിെവ��ി� �ൈറഡ്, ആ�െസനിക് എ�ിവ�െട സാ�ി��ം

*73. �ീ.േകാ�� ��േമാ�
,, െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
(എ) സം�ാന�് �ടിെവ��ി� �ൈറഡ്, ആ�െസനിക് എ�ിവ�െട അംശം കെ��ിയ
�ാമ�െള

സംബ�ി�

പഠന

വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

ഇ�െന

കെ��ിയി��

�ാമ���ായി ഏെത�ി�ം േക� പ�തിക� ഉ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;
(ബി) �ൈറഡ്,

ആ�െസനിക്

എ�ിവ�െട

അംശം

കെ��ിയ

�ാമ�ളി�

�ടിെവ�ം

എ�ി�ാ�� �േത�ക േദശീയ ജല �ണനിലവാര ഉപപ�തിയി� ഉ�െ����തിനായി
എെ��ി�ം പ�തിക� ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�േ�ാ; ഈ പ�തി സംബ�ി� വിശദാംശ��
ന��േമാ?
സ��ാരിെ� െതാഴി�നയം
*74. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, െക.എം.ഷാജി
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� െതാഴി�നയം അംഗീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;
(ബി) െതാഴി�നയം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി �തിയ നിയമനി��ാണേമാ നിലവിെല നിയമ�ളി�
േഭദഗതിേയാ വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?
�മിയി�ാ� പ�ികവ���ാ��് ഒേര�� �മി
*75. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, 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) �മിയി�ാ� പ�ികവ���ാ��് ഒേര�� �മിെയ�ി�ം ന��െമ� �ഖ�ാപനം ���േതാതി�
�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;
(ബി) വനാവകാശ നിയമ�കാരം പ�ികവ���ാ��് വന�മി വിതരണം െച��തിന് േക� വനം
പരി�ിതി മ�ാലയ�ം ��ീംേകാടതി�ം അ�മതി ന�കിയ സാഹചര��ി� അ�മതി ലഭി�

�മി വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� ഏ�� �മിയാണ് ഇ�കാരം
വിതരണം െച��ത്;
(സി) വന�മി

ലഭ�മ�ാ�

�ല�ളി�

പ�ികവ��വിഭാഗ�ി�െപ�വ��്

�മി

വാ�ി

ന���തി�ളള നടപടിക� ���ിയായി�േ�ാ; എ�ി� ഇ��കാരം എ� ��ംബ���്
ഒേര�� �മി വീതം വാ�ി ന�കി;
(ഡി) വനാവകാശ നിയമ�കാരം �മി ന��� പ�തി അ�സരി�് �� സ��ാരിെ� കാല�് എ�
േപ��് �േയാജനം ലഭി�ി��്; ഇൗ സ��ാ� കഴി� ര�് വ�ഷം െകാ�് എ�േപ��് �മി
ന�കിയി�െ��് െവളിെ���ാേമാ?
വന�ജീവി ആ�മണം
*76. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) സം�ാന�് വന��ഗ�� നാ�ിലിറ�ി �ഷി നശി�ി���ം ജന�െള ആ�മി���മായ
സംഭവ�� വ��ി�വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
(ബി) വന�ജീവിക�െട ആ�മണം നിയ�ി��തിനായി ആവി�രി� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ് ;
അവ ഫല�ദമാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ;
(സി) കാലാവ�ാവ�തിയാനം �ല�� ഭ��വ���െട ദൗ�ലഭ�ം �ലമാണ് അവ ��േ�ാെട
നാ�ിലിറ��െത� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
(ഡി) വന�ജീവി

സംഘ�ഷ

േമഖലകളിൽ

�പീകരി�

ജാ�താസമിതിക�െട

�വ��നം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;
(ഇ) വന�ജീവിക�െട

ആ�മണ�ിന്

ഇരയാ��വ��്

നൽ��

ന�പരിഹാര

�ക

വ��ി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?
വനം കേ���ാെര ഒഴി�ി��തിന് നടപടി
*77. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) വനം കേ���ാെര ഒഴി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ണെമ� േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട വിധി
നട�ിലാ��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) വനം വ��ിെ� കണ�് �കാരം 1.1.1977 ന് േശഷം എ� െഹ�� വന�മി കേ�റിയതായി
കെ��ിയി��്;
(സി) ഇ� �കാരം ഏ��ം ��ത� കേ��ം നട�ി��ത് ഏത് ഡിവിഷെ� കീഴിലാെണ�്
െവളിെ���േമാ;
(ഡി) ൈഹേ�ാടതി

ഉ�രവ്

നട�ിലാ��തിന്

നിലവി�

എെ��ി�ം

�തിബ�ം

ഉേ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;
(ഇ) വിധി നട�ിലാ�ി േകാടതി ��ാെക റിേ�ാ��് സമ��ി�വാ� ��ത� സമയം അ�വദി�ണെമ�
അേപ��െട അടി�ാന�ി� എ� സമയം അ�വദി�ി��് എ�റിയി�ാേമാ?
പ�ികജാതി േ�മ പ�തിക�
*78. �ീ.ബി.സത��
,, �ി.വി.രാേജഷ്
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.എം. സ�രാജ് : 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�ികജാതി�ാ�െട േ�മ�ി�ം ഉ�മന�ി�മായി നട�ാ�ി വ�� �തന
പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;
(ബി) ��ത വിഭാഗ�ി�െപ� െപ���ിക��ായി 'വാ�ല�നിധി' എ�േപരി� ഇ�ഷ�റ�സ്
പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;വ��മാ�ാേമാ ;
(സി) ��ത പ�തി�ായി ഒ� ��ി�െട േപരി� സ��ാ� അട�� �ീമിയം �ക എ�യാെണ�ം 18
വയസ് തിക�േ�ാ� ലഭി�� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ ;
(ഡി) നട�

സാ��ിക

വ�ഷം

��ത

പ�തി�ായി

എ�

�ക

വകയി��ിയി�െ��്

അറിയി�ാേമാ?
പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാരായ ഗ�ഭിണിക�െട�ം ��ിക�െട�ം ആേരാഗ� സംര�ണം
*79. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, അനി� അ�ര
,, സ�ി േജാസഫ്
,, 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) സം�ാനെ� പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിൽെ�� ഗ�ഭിണിക��ം അവ�െട �����ം
ആേരാഗ� സംര�ണ�ിനായി ആവി�രി� പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;
(ബി) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷം ��ത പ�തി �കാരം എ�് �ക അ�വദി�െവ�ം അതി�

എ�് �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;
(സി) ��ത പ�തി �കാരം എെ�ാെ� ഭ��ധാന��ളാണ് നിലവി� വിതരണം െച��ത്
;വ��മാ�േമാ;
(ഡി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയി�ം ആദിവാസി വിഭാഗ�ിൽെ�� ഗ�ഭിണികളായ അ�മാ�െട
ഇടയി� േപാഷകാഹാര �റവ് �ല�ളള മരണ�ം ����െട ഇടയി� ���റവ് �ല�ളള
മരണ�ം സംഭവി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;
(ഇ) ��ത പ�തി�് േക�സഹായം ലഭ�മാേണാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?
വനം കേ��ം തട��തി�� നടപടിക�
*80. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.���ര ര�ാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) വനം

കേ��ം

���മായി

തട��തിന്

ഇൗ

സ��ാ�

സ�ീകരി�വ��

നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;
(ബി) വനാതി��ി അള�തിരി�് ജ� �ാപി�� പരിപാടി�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;
(സി) വനാതി��ി അള�തിരി�് സ�േവ നട��തിന് ഭരണതല�ി� നട�ിയ �മീകരണ��ം
നടപടിക�ം വ��മാ�േമാ;
(ഡി) ജ�ക� �ാപി�് വനാതി��ി സംര�ി�� ���ി എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�െമ�്
വ��മാ�േമാ?
െതാഴിലാളി -സംരംഭക സൗ�ദ സം�ാനം
*81. �ീ.അനി� അ�ര
,, െക.�രളീധര�
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
(എ) സം�ാനെ�

െതാഴിലാളി

-സംരംഭക

സൗ�ദമാ��തിന്

സ�ീകരി�ി��

നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;
(ബി) അമിത�ലി ആവശ�െ����ം െച�ാ� േജാലി�് �ലി ആവശ�െ����ം ��കരമാ�ി ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി�േ�ാ;
(സി) ഗാ�ഹിക,

കാ�ഷിക

കയ�ിറ�്

േമഖലകളി�

നിേയാഗി��തി�� അവകാശം ന�കിയി�േ�ാ;

െതാഴി�ടമ�്

ഇ���

െതാഴിലാളികെള

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് െതാഴിലാളി സംഘടനക��് ആവശ�മായ േബാധവ��രണം ന���തി�ം
അവ�െട സഹകരണം ഉറ�ാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
(ഇ) േനാ��ലി നിേരാധി�െകാ�� ഉ�രവ് നിലവി� വ�തി� േശഷ�ം ചില �ല�ളി�
േനാ��ലി

ആവശ�െ���തായ

വാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�

ഇ�രം

േക�കളി� ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
ആദിവാസിക��് െതാഴി�
*82. �ീ.പാറ�� അ��
,, എ�. ഷം��ീ�
,, െക.എം.ഷാജി
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : 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� ഇ��� ദിവസം െതാഴി�റ�പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;
എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ;
(ബി) ഇവ��് �ട�ാെത േവതനം ലഭി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
�ി� ൈലസിയം
*83. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ആ�. രാമച��
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
(എ) െതാഴി� ൈന�ണ� വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ� ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;
(ബി) െതാഴി� ൈന�ണ�ം, �തന സാേ�തികവിദ�ക� എ�ിവ�ായി �ി� ൈലസിയം (Skill
lyceum) �ാപി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;
(സി) ��ത �ി� ൈലസിയ�ിെ� സവിേശഷതക� അറിയി�േമാ;
(ഡി) ഇത് എേ��് നിലവി� വ�െമ�് വ��മാ�േമാ?
ജലേ�ാത�ക�െട മലിനീകരണം
*84. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
(എ) സം�ാനെ� നദിക�ം �ഴക�ം ��തരമായ േതാതി� മലിനെ��കയാെണ� റിേ�ാ��ക�
ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;
(ബി) വ�വസായ �ാപന��, ആ�പ�ിക�, വ�കിട റിേസാ��ക�, േഹാ��ക� എ�ിവയി�
നി�ം

�റ�വി��

സ�ീേവജ്

ഉ�െ�െട�ളള

മാലിന���

നദികെള�ം

�ഴകെള�ം

മലിനെ����തായി കെ��ിയി�േ�ാ;
(സി) ഇവിട�ളി� ശാ�ീയമായ മലിനജല ��ീകരണ സംവിധാനം ഏ�െ����തി�ം അവ
നിര�രം നിരീ�ി��തി�ം നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;
(ഡി) നിലവി� പല നിയമ��ം ഉെ��ി�ം അവ പാലി�െ���േ�ാ എ�് പരിേശാധി�വാ�ളള
സംവിധാനം ��ബലമായതാണ് നിയമലംഘനം നട��തി�ളള കാരണം എ� ആേ�പം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ക;
(ഇ) 2003െല

േകരള

ജലേസചന�ം

ജലേ�ാത�ക�

ജലസംര�ണ�ം

മലിനെ����വ��ളള

നിയമ�ി�

ശി�ാനടപടിക�

േഭദഗതി

വ��ി

ക�ശനമാ��

കാര�ം

അടിയ�രമായി പരിഗണി�േമാ?
�ീരസഹകരണ സംഘ��
*85. �ീ.��ഷ� കട��ി
,, െജയിംസ് മാത�
,, െക. ബാ�
,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) ഇൗ

സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം

ആ�നികവ�കരണ�ി�മായി

�ീരസഹകരണ

സ�ീകരി�ി��

സംഘ��െട

നടപടിക�

ശാ�ീകരണ�ി�ം
എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) �ീരസഹകരണ സംഘ�ളി�െട�� പാ� സംഭരണ�ി� ��കാല�ളിേല�ാ� വള��
േരഖെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
(സി) �ീരസഹകരണ

സംഘ���്

നിലവി�

ന�കി

വ��

ധനസഹായ

പ�തിക�

നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം

എെ��ാമാണ്;
(ഡി) �ീരസഹകരണ

േമഖലെയ�റി�്

പഠി�ാ�

ക�ി�ിെയ

ന��േമാ?
ലഹരിവ���െട കട�് തട��തിന് നടപടി
*86. �ീ.െക.ഡി. �േസന�
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
(എ) �വാ�െള�ം

വിേനാദസ�ാരികെള�ം

ല��മി�െകാ�്

ക�ാവ്

ഉ�െ�െട��

മയ�മ��ക� സം�ാനേ��് കട�ിെ�ാ� വ��ത് ക�ശനമായി തട��തിന്
അതി��ി

െച�്േപാ�്

സംവിധാനം

കാര��മമാ�ാ�

സ�ീകരി�ി��

നടപടിക�

എെ��ാമാണ്;
(ബി) എ�േഫാ�്െമ�് സംവിധാനം കാര��മമാ��തിെ� ഭാഗമായി ഏ�െ���� ഡിജി��
വയ�െലസ് സംവിധാനെ��ം മ�് ആ�നീകരണ ശാ�ീകരണ �വ��ന�െള�ം �റി�്
വ��മാ�േമാ;
(സി) ലഹരിെ�തിെര��

േപാരാ�ം

ശ�മാ��തിന്

ഉേദ�ാഗ��െട

അംഗബല�ി�

ആവശ�ാ��തമായ വ��നവ് വ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;
(ഡി) വി��ി മിഷെ� �വ��നം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
അ�ാഘ� പ�തി
*87. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
(എ) സം�ാന�്

നഗര�േദശ�ളിെല

അസംഘടിത

േമഖലയി�

േജാലിെച��

�റ�

വ�മാന�� െതാഴിലാളിക��ായി 'അ�ാഘ�' പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;
(ബി) നിലവി� എവിെടെയാെ�യാണ് ഈ പ�തി �കാരം �ാ�ക� നി��ി�ി��ത്; അവ�െട
വിതരണം ���ിയായി�േ�ാ;
(സി) തി�വന��ര�ം െകാ�ിയി�ം േകാഴിേ�ാ�ം ��ത പ�തി �കാരം �ലം ഏെ����തി��
നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;
(ഡി) േതാ�ം േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��ായി 'സ��ം വീട്' പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഇത് �കാരം
ഏെതാെ� �ല�ളി� അവ��ായി വീട് നി��ി�് ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി��്
എ�റിയി�ാേമാ?
ആദിവാസിക��് വനവിഭവ�ളി�� അവകാശം
*88. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ി��ി� താമസി�� ആദിവാസിക��് െച�കിട വനവിഭവ�ളി�� അവകാശം
അ�വദി�് സാ�ഹികാവകാശേരഖ ന�� നടപടി ���ിയാേയാ; വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) വനവിഭവ��

�ല�വ��ന

നട�ി

വിപണിയിെല�ി��

വന�ീ

സംവിധാനം

കാര��മമാേണാ; ആയത് ശ�ിെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
(സി) തല�റകളായി ആദിവാസിക� ന� വള��ിയേതാ പരിപാലി� വ��േതാ ആയ ആ�ിലി, �ാവ്
�ട�ിയ മര�� �റി�് മാ��തി�� അ�വാദം അവ��് ന��തി�� മാനദ���
വ��മാ�േമാ?
വി��ി മിഷ� �വ��ന�� വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി
*89. �ീ.വി. അ�റഹിമാ�
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, െക.�േരഷ് ���്
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
(എ) സം�ാന�് ലഹരി വ�ജന മിഷ� 'വി��ി'�െട �വ��ന�� ഫല�ദമാ��തി�ം ഇത്
��ത� �േദശ�ളിേല�് വ�ാപി�ി��തി�ം എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി�ളളെത�്
വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) 'വി��ി'�െട

സേ�ശം

ജന�ളിെല�ി��തിനായി

��ംബ�ീ

�വ��ക�െട

സഹായേ�ാെട വീ�കളി� �ി�� പതി��തി�ളള നടപടി ���ിയായി�േ�ാ;
(സി) ��ത

മിഷെ�

േബാധവ��രണ

�വ��ന��െട

ഭാഗമായി

ഉ�വ�േളാ�ം

ആേഘാഷ�േളാ�ം അ�ബ�ി�് േബാധവ��രണ �ാ�ക� സ�ീകരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
�ീരേമഖലയിെല �വ��ന��
*90. �ീ.�. ആ�. �ദീപ്
,, െജയിംസ് മാത�
,, െക.��ിരാമ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) അത��ാദന

േശഷി�ളള

കിടാരിക�െട�ം

തീ���,

കാലി�ീ�

എ�ിവ�െട�ം

ലഭ�ത

ഉറ�വ���തിനായി �ീരേമഖലയി� നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;
(ബി) �ീര സഹകരണ സംഘ�െള ശാ�ീകരി�് അവ വഴി�ളള പാ� സംഭരണം വ��ി�ി�ാ�
സാ��മായി�േ�ാ;
(സി) സം�ാന�് നിലവി�ളള �ിതല �ീര സഹകരണേമഖലെയ�റി�് പഠി�ാനായി നിേയാഗി�

ക�ി�ി�െട കെ���ക�ം ശിപാ�ശക�ം എെ��ാമാണ്; വിവിധ തല�ളി�ളള സംഘ��െട
ഭരണ

സമിതിയിേല�ളള

െതരെ���്

ജനാധിപത�പര�ം

ക�ഷക

�ാതിനിധ�ം

ഉറ�വ����മാ�ി മാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�്,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം,

െസ��റി,

29-05-2018

�േ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)].

