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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�ി

ജലേ�ാത�ക� സംര�ി��തിന് ആവി�രി� പ�തി

*331.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.�രളീധര�

,, വി.പി.സജീ��

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

ന��േമാ:

(എ) ജലേ�ാത�ക� സംര�ി��തി�ം നിലനി���തി�ം അവ�െട വിനിേയാഗം, പരിപാലനം,

സംര�ണം എ�ിവയി�  ജനപ�ാളി�ം ഉറ�് വ���തി�ം ആവി�രി� പ�തി

വിജയ�ദമാേണാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ന��രി� ജലേ�ാത�ക�  പരിപാലനമി�ാെത വീ�ം മലിനമാ���ം നശി���ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇവ�െട ��ിര പരിപാലന�ിന് എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഉപദൗത�മായ ജലസ��ി�െട ഭാഗമായി സമ� നീ��ട മാ�� �ാ�ക�

�പെ����തി�ളള �വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മഴെവളളം ���മാ�ം ഉപേയാഗെ����തി�ം ജല�ാമം പരിഹരി��തി�ം ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഇ.എസ്.െഎ. ആ�പ�ികളി� ��� െ�ഷ�ാലി�ി ചികി�



*332.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഇ.എസ്.െഎ.  ആ�പ�ികെള�ം ഡിെ��സറികെള�ം കാലഘ��ിന്

അ��തമായി മാ��തി�ം െതാഴിലാളിക��് മിക�� േസവനം ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിക� േനരി�� പരാധീനതക� പരിേശാധി�് റിേ�ാ��് െച��തിനായി 2016

� നിേയാഗി� ക�ി�ി�െട ശിപാ�ശയിേ�� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഫേറാ�്,  േപ���ട ഇ.എസ്.െഎ.  ആ�പ�ികളി�  അ�വദി� കീേമാെതറാ�ി �ണി�്

�വ��ന സ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) ഇ.എസ്.െഎ. ആ�പ�ികളി� ��� െ�ഷ�ാലി�ി ചികി� നട�ിലാ�െമ� �ഖ�ാപനം ���

േതാതി� �ാവ��ികമാ��തിന് കഴി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇ.എസ്.െഎ.  ആ�പ�ികളി�  ലഭ�മ�ാ� ���  െ�ഷ�ാലി�ി ചികി� െതാഴിലാളിക��്

ലഭ�മാ��തിന് ആവി�രി� നടപടി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികവിഭാഗ�ളി�െ��വ��് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് ധനസഹായം

*333.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : 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�� വിഭാഗ�ളി�െ�� വിദ�ാ��ിക��് മ�് സം�ാന�ളി�  ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസം െച��തിന് ധനസഹായം ന���േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതി�� മാ�� നി�േ�ശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� േകാ�ക��ാണ് ധനസഹായം ന���െത�് െവളിെ���േമാ?

സാ�ഹ�വനവ�കരണ പ�തി

*334.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സാ�ഹ�വനവ�കരണ പ�തി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വ�ഷംേതാ�ം സാ�ഹ�വനവ�കരണ വിഭാഗം വിതരണം െച�� ��ൈ�ക�

നിലനി���േ�ാ എ�് പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം ഏെത�ാം ��ൈ�കളാണ് സാ�ഹ�വനവ�കരണ വിഭാഗം വിതരണം

െച��െത�ം അതിന് നിര�െ��ി� അത് എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��കളി�ം േകാേള�കളി�ം മ�ം ന��� ��ൈ�ക�  പരിപാലി�െ���േ�ാെയ�്

ഉറ�വ���തിനായി സ�ീകരി�� മാ���� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സ��ം �മിയി� ക�ഷക��് ���� ന�പിടി�ി��തിന് വനം വ��് എെ��ി�ം സഹായം

ന���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) കാ�ക�െട സംര�ണ�ിന് സാ�ഹ�വനവ��രണ വിഭാഗം സ�ീകരി�� നടപടിക�

അറിയി�േമാ?

ജലസ��ി പ�തി�െട �േരാഗതി

*335.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, എം. �േകഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഉപപ�തിയായ ജലസ��ി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ജല സംര�ണ�ി�ം സംേപാഷണ�ി�മായി നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) ജലമലിനീകരണം തട��തി�ം നീ��ാ�ക�െട �ന��ാരണ�ി�മായി നട�ിയ

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��നാട് പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി ജലവിഭവ വ��് നട�ിയ �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ?

��ജല ലഭ�ത

*336.�ീ.വി. േജായി

,, എ. �ദീ��മാ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

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

ന��േമാ:

(എ) എ�ാവ��ം ��ജല ലഭ�ത ഉറ�ാ�ക എ� ല��േ�ാെട ജല വിഭവ വ��് നട�ിവ��

�വ��ന�� വിശദീകരി�ാേമാ; ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ��തായി എ� ��ംബ���്

�ടിെവ�ം ലഭ�മാ�ാ� കഴി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;  നിലവി�� ജലവിതരണ പ�തികളി�

ൈപ�് േചാ�� ഒഴിവാ�ാ�ം പഴയവ മാ�ി �ാപി��തി�ം പ�തി�േ�ാ;  വിശദാംശം



ന�കാേമാ;

(ബി) കി�ബി വഴി നിലവി�� പ�തിക�െട �ന��ാരണ�ി�ം �തിയ �ടിെവ� പ�തിക�

ഏെ����തി��� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) േക� സഹായേ�ാെട നട�ി വ�� േദശീയ �ാമീണ �ടിെവ� പ�തി�് ലഭി�വ�ി��

േക� സഹായ�ി�  �റ� വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് �ാമ �േദശ���ാ�� �ടിെവ�

പ�തികെള �തി�ലമായി ബാധി�ാതിരി�ാനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

�തിയ െതാഴി� നയം

*337.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, എം. നൗഷാദ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� നയ�ിെ� ഫലമായി െതാഴി�  േമഖലയാെക

അര�ിതാവ�യിലായിെ�ാ�ിരി�� അവ�യി�  സം�ാന സ��ാ�  ��തായി

െകാ�വ� െതാഴി� നയം ഏ�വിധ�ി� െതാഴിലാളിക�െട ജീവിത �ര� ഉറ�ാ��െവ�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) സ��ാ� ധനസഹായേ�ാെട�ം അ�ാെത�ം �വ��ി�� വിവിധ േ�മനിധി േബാ��ക�

നട�ിയ �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;  അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളികെളെയ�ാം

േ�മപ�തി�െട പരിധിയി� ഉ�െ���വാ� സാധ�മായി�േ�ാ ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം മിനിമം േവതനം ���ി നി�യി�ാ�ം അത്

െതാഴിലാളിക��് ലഭി��െ��് ഉറ�വ��ാ�മായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ?

െച�് ഡാ�ക�ം െറ�േല��ക�ം നി��ി�ാ�� പ�തി

*338.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �മി�െട ലഭ�ത�റ�െകാ�ം പരി�ിതി ��ം െകാ�ം വലിയ അണെ��ക� നി��ി�് ജലം

സംഭരി�കെയ�ത് അ� �ാേയാഗികമ�ാ�തിനാൽ നദികെള�െ�

ജലസംഭരണിയാ�കെയ� ല��േ�ാെട െച�് ഡാ�ക�ം െറ�േല��ക�ം വ�ാപകമായി

നി��ി�ാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� ജലസംഭരണികളിൽ അടി� �ടിയി�� മണ�ം െചളി�ം നീ�ം െച�് സംഭരണ



േശഷി വ��ി�ി�ാ�� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) േകരള വാ�� അേതാറി�ി േനരി�� സാ��ിക ����, ജലവിതരണ�ം പ�തി നി�വഹണ�ം

കാര��മമായി നി�വഹി��തിന് �തിബ�മാകാതിരി�ാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ജലേചാ�� ഒഴിവാ�ാനായി നട�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ?

�വ��ഴ� �ാപി�� പ�തി

*339.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� തീരേദശ േശാഷണം �റ��തി�ം കട��ീരം സംര�ി��തി�മായി

�വ��ഴ�(ജിേയാ ട�ബ്) �ാപി�� പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി സം�ാന�് എവിെടെയ�ാം നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��ിെവ��ിെ� േ�ാത�ിെന�റി�് അേന�ഷണം

*340.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� ക�നിക� വിതരണം െച�� ��ിെവ��ിെ� േ�ാത�ിെന �റി�്

അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ിെവ�ം വിതരണം െച�� �ാപന���് ജലവിഭവ വ��ിെ� അ�മതി

ആവശ�മാേണാ;െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  വിതരണം െച�� ��ിെവ�ം �ണനിലവാരമി�ാ�താെണ� വിവരം ��യി�

െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി�് ഉറ�വ���തിനായി ജലവിഭവ വ��്

സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

േഗാ� വ���ാ��് വനാവകാശ നിയമ�കാരം �മി ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി



*341.�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, ബി.സത��

,, �രളി െപ�െന�ി

,, െക.െജ. 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���ാ�െട � ഉടമ�ത െമ�െ����തിനായി ആവി�രി�ി�ളള

പ�തിക�  എെ��ാമാണ്;  �മി വാ�ി ന��� പ�തി�െട�ം ഇ��ളള �മി വാ�ാ�

ധനസഹായം ന��� പ�തി�െട�ം �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�ിക േഗാ� വ���ാ��് അവ�െട �മിയി�ളള അവകാശം സംര�ി�ാ�ം വനാവകാശ

നിയമ�കാരം �മി ലഭ�മാ�ാ�ം സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി പ�ികേഗാ� വ�� ആവാസ േക���െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി

നട�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പ�ികജാതി പ�ികേഗാ� വ�� �േത�ക പ�തിക�െട സാ�ഹിക പരിേശാധന  (േസാഷ��

ഒാഡി�്) ഏ�െ���� കാര�ം സർ�ാർ പരിേശാധി�േമാ?

കട��ീര സംര�ണം

*342.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, സി.മ��ി

,, എ� .എ.െന�ി��്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലവ�ഷാരംഭ�ിന് ��് സം�ാന�ിെ� പലഭാഗ�ായി ഉ�ായ ��മായ

കടലാ�മണ�ി� സംഭവി� നാശന��� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഉ�ായ കട�േ�ാഭ�ിെ� കാരണ�െള�റി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) തീര�ിെ� �ര� ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

സാം�ാരിക ച�തി പരിഹരി�ാനായി ജാതി-മേതതര െപാ�ഇട��

*343.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, ��ഷ� കട��ി

,, െ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) അ��ാളി വി�വ�ി യാ� നട�ിയതിെ� 125-� വാ�ഷികം ആേഘാഷി�� ഇ�ാലമായി�ം

മത-ജാതിയടി�ാനമാ�ി�ളള ഉ�നീചത��ിെ��ം മിഥ�ാഭിമാന�ിെ��ം ബഹി��രണമായ

�രഭിമാനഹത� നട�� സാം�ാരിക ച�തി പരിഹരി�ാനായി സാം�ാരിക വ��ിന്

എ�ര�ി� ഇടെപടാ� കഴി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സാ�ഹ� ഉദ് �ഥന�ിന് �േചാദനമാ��തിന് ജാതി-മതാതീത വിവാഹിത��് സാ�ഹിക-

സാ��ിക സംര�ണം ഒ��ാ� പരിപാടി�േ�ാ;

(സി) പി�ിരി�� �ന��ാന ശ�ിക� സ�ഹ�ി� പിടി����തിെന െച��ാനായി നേവാ�ാന

സാം�ാരിക സ��യ�� �ാപി�ാ�ളള പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ജാതി-മേതതര െപാ�ഇട�� ���ിെ�ാ�ിരി�� സാഹചര��ി� അതിെന മറികട�ാനായി

കലാസാം�ാരിക പരിപാടിക� വ�ാപകമായി സംഘടി�ി�ാ� സാധി�േമാ;

(ഇ) ഇ�മായി ബ�െ��് വായനശാലകെള�ം ��കെള�ം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� പ�തി�േ�ാ?

സംേയാജിത േകാഴി വള��� പ�തി

*344.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, പി.െക.അ� റ�്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�േകാ�െട േന�ത��ി�  സം�ാനെ� എ�ാ പ�ായ�കളി�ം സംേയാജിത േകാഴി

വള��� പ�തി ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉപേഭാ�ാ���് �ണേമ��� േകാഴിയിറ�ി ന�ായമായ വില�് ലഭ�മാ�വാ� ആവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�തീയി� നി�ം സംര�ണം

*345.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.�രളീധര�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈജവൈവവിധ�ം സംര�ി��തി�ം വന�െള കാ�തീയി�  നി�ം സംര�ി��തി�ം

ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) കഴി� വ�ഷം സം�ാനെ� വന�ളി�  ഉ�ായ കാ�തീ�െട പ�ാ�ല�ി�  കാ�തീ



തടയാൻ നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� പ�തിക�  �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;ഇെ��ി�

അതി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) വനം കേ��ം ���മാ�ം തട��തിന് കഴി�ി�േ�ാ;ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�

വ�േശഷം ഇ�രം കേ����  കെ��ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ഏത് ജി�യിലാണ് ��ത�

കേ���� ഉ�ായത് എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) കാ�ബ�  ന���  വയനാട് പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി�  ഈ പ�തി�ായി

നട�ിലാ�ിയ കാര��� എെ�ാെ�യാണ്;അത് വിജയ�ദമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

ജ�ിസ് ��ൻ നായ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

*346.�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ�ം േമഖലയിെല ���� സംബ�ി� ജ�ിസ് ��ൻ നായർ ക�ീഷ� റിേ�ാ��ിെല �ധാന

ശിപാ�ശക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�ീഷ� റിേ�ാ��് നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(സി) േതാ�ം േമഖലയി�� ഭവനരഹിതരായ െതാഴിലാളിക��് വീ�ക� ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട മ���് െമ�െ�� പഠന സൗകര���ം െതാഴി�

സാഹചര���ം ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ലിഡാ േജ�ബ് ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

*347.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീരേമഖലയിെല ���� പരിഹരി��തിന് നിേയാഗി� ലിഡാ േജ�ബ് ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; ആയതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) മി�മ ഉട� വാ��ണെമ� നി�േ�ശം ഈ റിേ�ാ��ി� ഉേ�ാ;  �ീരേമഖലയിെല �����്

എെ��ാം പരിഹാരമാണ് ക�ീഷ� നി�േ�ശി�ിരി��ത്;

(സി) േമഖലാ �ണിയ�കളിെല െതരെ���ം ഭരണ�ം ഏത് രീതിയിലായിരി�ം



എ�റിയി�ാേമാ;യഥാ�� ക�ഷക��് ഭരണ�ി� പ�ാളി�ം ലഭി�േമാ;

(ഡി) തീ���ി�ം കാലി�ീ��ം ��ിമ ബീജദാന�ി�ം �ീര സംഘ�ളി�െട സംവിധാനെമാ��േമാ

എ�് വ��മാ�േമാ?

ജല�ഷണം തടയാ� നടപടി

*348.�ീ.സി.െക.നാ�

,, െക. �����ി

,, േകാ�� ��േമാ�

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

ന��േമാ:

(എ) വിതരണ�ിനിടയി�ളള ജലന�ം �റ��തി�ം ജല�ഷണം ഇ�ാതാ��തി�ം

നി��ിത��ി�െട സഹായേ�ാെട ഏെത�ി�ം പ�തികൾ നട�ിലാ�വാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജല അേതാറി�ി�െട�ം ജലവിഭവ വ��ിെ��ം റിസർ�് ആ�് െഡവല�െമ�് വിഭാഗ�ിെ�

�വർ�ന �േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ?

നി��ാണേമഖലയിെല �ര� മാനദ���

*349.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

ആ�് ക�ീഷ�സ് ഓഫ് സ��ീസ്)  നിയമ�ി�ം ച��ി�ം അ�ശാസി�� �കാര�ളള

�ര� നിബ�ന വ�കിട െക�ിട��െട നി��ാണ�ി�  പാലി�ാ�ത് കാരണം

സം�ാന�് അപകട�� വ��ി���ം അതി� അതിഥി െതാഴിലാളിക� മരണമട���ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േജാലി �ല�് വ��ാ�� അപകടം �ലം മരണം സംഭവി�� ഇ�രം െതാഴിലാളിക��്

ന��� സഹായം വ��ി�ി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) 2010  െല �ടിേയ� െതാഴിലാളി േ�മപ�തിയി�  അംഗ�ള�ാ�വ��ം ഇൗ ആ��ല�ം

ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) നി��ാണേമഖലയി�  �ര� മാനദ���  ക�ശനമായി പാലി��െ��് ഉറ�്

വ���തി�ം അതിഥി െതാഴിലാളിക�െട സംര�ണ�ി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



േക� സ��ാരിെ� കരട് വനനയം

*350.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, രാ� എ�ഹാം

,, പി. ഉ�ി

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� 2018� �റ�ിറ�ിയി�ളള കരട് വനനയം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വനസ��്

വിേവക���ം ഉപേയാഗെ���ി അവ�മായി ബ�െ��നി��� ജനവിഭാഗ�ിെ�,

�േത�കി�് പ�ികേഗാ� വ���ാ�െട ജീവിത �േരാഗതി�ായി�ടി വിനിേയാഗി�� സം�ാന

സ��ാ�  ഉേ�ശ��ിന് �തി�ലമാണ് നി��ി� നയ�ിെല പല വ�വ�ക�ം എ� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സ�ാഭാവിക വന�ിെ� വ�ാപന�ം സംര�ണ�ം എ�തിന് പകരം സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട

വ�വസായ താ�ര�ം സംര�ി�� പ�തിക� കരട് വനം നയ�ിൽ നി�േ�ശി�ിരി��ത് വനം

സ�കാര�വ��രി�ാ� വഴിവ�ാനിട�െ�� ആശ� േക� സ��ാരിെന അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവി�ളള േക� വനാവകാശ നിയമം ��ിസഹമായി േഭദഗതി െച�ണെമ� പ�ികേഗാ�

വ���ാ�െട ആവശ�ം േക� സ��ാരിെ� ��യി�െ���ാ�  നടപടിെയ��ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

സാം�ാരിക �വ��ന�� കാേലാചിതമാ��തിന് സാം�ാരിക നയം

*351.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, പി.െക. ശശി

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : 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�തിന് േശഷം സാം�ാരിക വ��് നട�ിയി��

�വ��ന�� സംബ�ി�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവിൽ േകരള കലാമ�ലം, േകരള സാഹിത� അ�ാദമി �ട�ിയവ നട�ിയി��

�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േലാേകാ�ര നാടേകാ�വ��െട പ�ികയി� �ാനം പിടി���വിധം േകരള സംഗീത നാടക

അ�ാദമി സംഘടി�ി� ഇ��നാഷണ� തിേയ�� െഫ�ിവലിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വിവിധ സാം�ാരിക �ാപന�െള ഏേകാപി�ി� െകാ�് �വ��ന��

കാര��മമാ��തി�ം കാേലാചിതമാ��തി�ം ഉത�� തര�ി�  സാം�ാരിക നയ�ിന്

�പം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?



ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് പ�ികവിഭാഗ വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�്

*352.�ീ.പി.ഉൈബ��

,, എ�. ഷം��ീ�

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, െക.എം.ഷാജി : 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) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് �േവശനം േനടിയ േശഷം െകാഴി�േപാ�� പ�ിക

വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട എ�ം വ��ി�വ��തായ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ജിനീയറിംഗ് ഉ�െ�െട�� െ�ാഫഷണ�  േകാ�ക��് േച�� േശഷം

െകാഴി�േപാ��വ�െട കണ�് േശഖരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ��് പരീ��് ത�ാെറ���തിന് �േത�ക സഹായം ന�കാനായി എെ��ി�ം പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

കരിയ� െഡവല�്െമ�് െസ��ക�െട �വ��നം

*353.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അനി� അ�ര

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  അേന�ഷക��ായി ആരംഭി� കരിയ�  െഡവല�്െമ�് െസ��ക�െട �വ��നം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െതാഴിലേന�ഷകരായ ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ഇ�രം െസ��കളി�  നി�ം ലഭി��

സഹായ��  എെ�ാെ�യാണ്;  എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക�  സംഘടി�ി�� േജാബ്

െഫ�ി� പെ����തി�� അവസരം ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ഇതി�െട ലഭി��േ�ാ;

(സി) സമ��രായ ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ഈ െസ�റി� സിവി� സ��ീസ് പരീ�ാപരിശീലന�ിന്

അവസരം ഒ���തിെന�റി�് ആേലാചി�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം ഇ�രം െസ��ക�  ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ

എ�് െവളിെ���ാേമാ?

ആേരാഗ� പരിര� പ�തി

*354.�ീ.പി.െക. ശശി

,, എസ്.ശർ�



,, െക. ദാസ�

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

ന��േമാ:

(എ) അസംഘടിത േമഖലയി�� െതാഴിലാളി ��ംബ���ായി ചിയാക് (CHIAK ) �േഖന േക�

സ��ാ�  സഹായേ�ാെട നട�ാ�ി വ�� ആേരാഗ� പരിര�ാ പ�തിക�െട വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� �റെമ സം�ാന സ��ാ�  സ��ം നിലയി�  നട�ാ�� ചിസ് �സ്,  �തി��

പൗര�ാ��ാ�� എ�ചിസ് (SCHIS) എ�ീ പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�രം െഹ��് കാ��� ��വ�  േപ��ം കാ�സ�, �േ�ാഗം,പ�ാഘാതം,കര�-��

േരാഗ��,തലേ�ാറിെല ട�മ�  �ട�ിയ മാരക േരാഗ���് സൗജന� ചികി�

ഉറ�വ��ാനാ�� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േക� സ��ാ� ��തായി �ഖ�ാപി� േദശീയ ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാേണാ; ജനസംഖ��െട പതി��് ശതമാനം േപ��് മാ�മായി പരിമിതെ���ാ�േ�ശി��

ഈ പ�തി �ാബല��ിലാ��േതാെട നിലവി�  േക� സഹായേ�ാെട��

ആ�.എസ്.ബി.ൈവ.�ീമി� ഉ�െ��വ� �റ�ാകാനിട�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

ഐ.ടി.ഐ.കെള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ാ� പ�തി

*355.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, എം.ഉ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഐ.ടി.ഐ.കെള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് എെ��ി�ം

പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഐ.ടി.ഐ.കളി�  �തിയ സിലബ�ം �തിയ സാേ�തിക വിദ��ം ഏ�െ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സം�ാന�് �തിയ ഐ.ടി.ഐ.ക�  �ാപി�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

എവിെടെയ�ാെമ�് െവളിെ���േമാ?

സാ�ഹിക �ര�ാ പ�തിക��ായി ഏകീ�ത േബാ�ഡ്

*356.�ീ.േകാ�� ��േമാ�

,, െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പി.എഫ്.,  ഇ.എസ്.ഐ.,  �ാ�വി�ി �ട�ിയ എ�ാ സാ�ഹിക�ര�ാ പ�തിക�ം ലയി�ി�്

ഏകീ�ത േബാ�ഡിെ� കീഴി�  ആ�ാ�� േക� ബി�ിെ� കരട് സം�ാന സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� �തിയ നിയമ േഭദഗതി േകരള�ിെല െതാഴി�  േമഖലകെള�ം െതാഴിലാളി

�ര�െയ�ം എ�െന ബാധി�െമ�ാണ് ക���ത്;

(സി) ഈ വിഷയം സം�ാന സ��ാ� പഠനവിേധയമാ�ക�ം ആശ�ക� േക�െ� അറിയി�ക�ം

െച�ക��ാേയാ; ഇ�ാര��ി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികവിഭാഗ�ാ��ളള വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല���

*357.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, ആ�ണി േജാ�

,, െക.��ിരാമ� : 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) സാ�വ�ിക�ം �ണനിലവാര���മായ വിദ�ാഭ�ാസ�ി�െട പ�ികജാതി�ാെര�ം പ�ികേഗാ�

വ���ാെര�ം �ഖ�ധാരയിേലെ��ി�ക എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട നട�ാ�� പ�തിക�െട

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) �ീെമ�ിക്, േപാ�്െമ�ിക് വിദ�ാ��ിക��� ആ��ല��� കാലാ��തമായി വ��ി�ി�ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക�  അറിയി�ാേമാ;  േകാേള�ക�  ഉ�െ�െട��

സ�കാര�വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ളി� പഠി�� വിദ�ാ��ിക��് ഈ ആ��ല�ം ലഭ�മാേണാ;

(സി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ളി�ം വിേദശസ��കലാശാലക�  ഉ�െ�െട�� രാജ�ാ�ര

�ാപന�ളി�ം പഠി��തിന് പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��് ന�കി വ��

സഹായ�� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

പ�ിക വ�� വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം െമ�െ����തിന് നടപടി

*358.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, െക. ആ�സല�

,, ഒ. ആ�. േക� : 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�ിക വ�� വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം െമ�െ����തിനായി

ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവ��ാ�� േപാ�് െമ�ിക്,  �ീെമ�ിക് േഹാ��ക�െട അടി�ാന സൗകര���



വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഈ വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ

ആ��ല�ം വ��ി�ി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��കളിെല�ിേ�രാ�  ��ി���ഭവി�� വിദ�ാ��ിക��് യാ�ാ സൗകര�ം

ഏ�െ����തിനായി ആവി�രി� േഗാ� സാരഥി പ�തി ��ത�  േമഖലകളിേല�്

വ�ാപി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഗ�ിക വിജയി�ി��തിന് സഹായകരമായ ഘടക�ൾ

*359.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.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) പ�ികജാതി - പ�ികവ�� വ��ിെ� ഗ�ിക പരിപാടി സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പരിപാടി വിജയി�ി��തിന് സഹായകരമായ ഘടക��ം അതി�� �മ��ം

വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി  -പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട പര�രാഗത ഉ����ം വനവിഭവ��ം വിപണനം

െച��തിന് മെ�െ�ാെ� മാ���ളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ൈജവൈവവിധ�ം സംര�ി��തി�� പ�തിക�

*360.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ൈജവൈവവിധ�ം സംര�ി��തി�ം പരിപാലി��തി�ം വനം വ��്

ആവി�രി� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) വേനതര �േദശ�ളി� ൈജവൈവവിധ�ം സംര�ി��തിനായി വന�ിന് �റ�� കാ�ക�െട

സംര�ണം ഏെ���ി�േ�ാ; ഇ�കാരം ഏെ���� കാ�ക� സംര�ി��തിന് എെ�ാെ�

സഹായ�ളാണ് ന���െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) സാ�ഹ�വനവ��രണ�ിെ� ഭാഗമായി ന�് പിടി�ി� മര��  പരി�ിതി�് ആഘാതം

��ി��താെണ� പരി�ിതി ധവളപ��ിെല പരാമ�ശം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

അതിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;



(ഡി) വംശനാശം സംഭവി�െകാ�ിരി�� ��ലതാദിക�െട സംര�ണ�ിനായി എെ��ി�ം

�േത�ക പ�തി നട�ിലാ��േ�ാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

16-06-2018

�േ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)].


