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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�ി

സമ� ജലനയം

*511.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.ആ�. രാേജഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  സ��ശനം നട�ിയ െഎക�രാ�സഭ�െട �.എ�.ഡി.പി.സംഘ�ം

െനത�ലാൻഡ് സ് സംഘ�ം �േ�ാ�് വ� റിവ� േബസി� ക�സ�േവഷ� ആ�് മാേനെ��്

അേതാറി�ി �പീകരി�ണെമ� നി�േ�ശം ജലവിഭവ വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ളയാന�ര പ�ാ�ല�ി�  േപാ�് ഡിസാ��  നീഡ് അസ�്െമ�്  (പി.ഡി.എ�.എ.),

സംേയാജിത ജലവിഭവ പരിപാലനം  (ഇ��േ��ഡ് വാ��  റിേസാ�സ് മാേനെ��റ്)  എ�ീ

തത���െട അടി�ാന�ി�� ജലമാേനെ��ിെ� സാധ�തക� ആരാ�ി�േ�ാ;

(സി) �ളയാന�ര സാഹചര�ം കണ�ിെല��് നിലവിെല ജലലഭ�ത�െട�ം

ജല��പേയാഗ�ിെ��ം ജലമലിനീകരണ�ിെ��ം �ടി പ�ാ�ല�ി� ജലേ�ാത�ക�െട

സംര�ണം ഉറ�വ��ിെ�ാ�� ഒ� സമ� ജലനയ�ിന് �പം ന�കാ�

ആേലാചി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

മയ�മ��് കട�് തടയാൻ നടപടി



*512.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, െക.എം.ഷാജി

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓ�ൈല�  ഭ��വിതരണ �ംഖലക�െട�ം ഓ�ൈല�  േസവന��െട�ം

മറവി�  മയ�മ��് ഉ����െട ൈകമാ�ം നട��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

ഇ�സംബ�ി� വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� ൈകമാ�ം കെ��ി ���ാെര പിടി�ടാ� എെ��ാം പ�തികളാണ് വ��്

ത�ാറാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ��സം�ാന ബസ് സ��ീ�കളി� മയ�മ��് ഉ����െട പരിേശാധന�ം െകാറിയ�,

പാ��  സ��ീസ് ഏജ�സികെള നിരീ�ി�വാ�ം നിലവി�  സംവിധാന��ാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ?

വനസംര�ണം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

*513.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, െജയിംസ് മാത�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനസംര�ണം കാര��മമാ��തിന് ആ�നിക സാേ�തികവിദ��െട �േയാജനം

വി�ലെ���ിെ�ാ�� വനപരിപാലന വിവരസ�ദായ�ം ഭൗമ വിവരസാേ�തിക സംവിധാന�ം

സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പരി�ിതി �ാധാന��� ക���ാ�ക�െട സംര�ണ�ിന് �േത�കം പ�തി�േ�ാ;

പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  വനസംര�ണ�ിന് ജനപ�ാളി�ം ഉറ�ാ��തിന്

വനാ�ിത ജനവിഭാഗ�െള ഉ�െ���ിെ�ാ�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) വ�ാവസായിക ആവശ��ിനാ�� �ള, തടി������ എ�ിവ�െട ലഭ�ത ഉറ�ാ��തിന്

ഇവ ന� വള���തി�ം ൈകകാര�ം െച��തി�ം േകരള വനം വികസന േകാ��േറഷ�

നട�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പരി�ിതി�് ഹാനികരമായ മര�� �റി�മാ�ി പകരം തേ�ശീയ മര�� നടാ�� പ�തി�െട

�േരാഗതി അറിയി�േമാ?

�ാമ �ടിെവളള പ�തി

*514.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, െക. ബാ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്



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

ന��േമാ:

(എ) വ�ഷകാല�് ആവശ��ിേലെറ മഴ ലഭി��െ��ി�ം ശരിയായ ജലവിനിേയാഗ

സംവിധാനമി�ാ��െകാ�് �ടിെവളള�ാമ�ം വിളന��ം ആവ��ി��ത് പരിഹരി�ാ�

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) നബാ�ഡിെ� സഹായേ�ാെട നട�ാ�� �ാമ �ടിെവളള പ�തിക�െട നി��ാണം

ത�രിതെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) െക.ആ�.ഡ��.എസ്.എ. വഴി നട�ാ�� മഴെ�ാ�് പ�തി�ം �ഗ�ഭ റീചാ��് പ�തി�ം

കാര��മമാ�ാ�  േവ� ഇടെപട�  നട�േമാ;  ഏജ�സി നട�ാ�� ക��ണി�ി മാേന�ഡ്

ജലവിതരണ പ�തിക�െട ��ിരത ഉറ�ാ�ാ� പ�തി�േ�ാ;

(ഡി) െറ�േല��ക� നി��ി�് നദികെള�െ� ജലസംഭരണികളാ�ാനാ�ളള പ�തി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ?

സ�യംെതാഴി� പ�തിക�

*515.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, സജി െചറിയാ�

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

ന��േമാ:

(എ) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�  �േഖന നട�ാ�ി വ�� സ�യംെതാഴി�  പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീക�െട ഉ�മനം ല��മി�് നട�ാ�ിവ�� ശരണ� പ�തിയി�  ഏെത�ാം

വിഭാഗ�ി��വെരയാണ് ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം സ�യംെതാഴി�  സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് എെ��ാം

ധനസഹായമാണ് ന�കിവ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) അസംഘടിത േമഖലയി� െതാഴി�രഹിത� ��ായി സംരംഭ�� ആരംഭി��തിന് ധനസഹായം

ന���തിനായി മ��ി പ��സ് സ��ീസ് െസ��ക�ം േജാബ് ��ക�ം �പീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈ�ബ� �ണിേവ�ി�ി

*516.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എ�. ഷം��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, 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) േകരള�ിെല ആദിവാസി വിദ�ാ��ിക��് ന�റിതലം �ത�  ബി�ദാന�ര ബി�ദം വെര

പഠന�ം ഗേവഷണ�ം നട�ാ� വിഭാവനം െച� ൈ�ബ� �ണിേവ�ി�ി �ാപി��തി��

�വ��ന�� നിലവി� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി �ലം െതരെ���ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിേനാട�ബ�ി�് ൈ�ബ�  േഹാ��  �ാപി�വാ�  ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വ�വസായ സംരംഭക�

*517.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, എ�േദാ എ�ഹാം : 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�ി�െ��വ�  വ�വസായസംരംഭകരാ��തി�െട സ�ഹ�ിെല

ജാതി ഉ�നീചത�ം വലിെയാരള�വെര �റ�ാ�  കഴി�െമ�തിനാ�  ��ത വിഭാഗ�ി�െ��

സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ�വസായ സംരംഭക��് �തിയ വ�വസായ സംരംഭ��  �ട��തിന് പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) �ാ��് അ�് �ീംസ് എ� േപരി� നട�ാ�� പ�തി�െട വിശദവിവര�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ��� �ാ���ക�  എ�ാ ജി�കളി�ം ആരംഭി�േമാ

എ�റിയി�േമാ;

(ഇ) പ�ികജാതി വികസന േകാ��േറഷ� നട�� വ�വസായ സംരംഭക േ�ാ�സാഹന നടപടിക�

അറിയി�േമാ?

മാ�കളിെല െതാഴി� നിയമ ലംഘന�ൾ

*518.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മാ�കളി�  െതാഴി�  നിയമ��  ലംഘി��തായ റിേ�ാ��ക�  സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ഇ�ാര��ി� െതാഴി� വ��് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത പരിേശാധനയി� നിയമലംഘനം നട�തായി കെ��ിയി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ഡി) മാ�കളി�  െതാഴി�  നിയമ��  പാലി��െ��് ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ജലസംര�ണ-ജല�ര� പ�തിക�

*519.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പി.െക.അ� റ�്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജലസംര�ണ-ജല�ര� പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ജല ഉപേയാഗം �റ��തിനായി �ിം�ള�  ജലേസചനം ഏ�െ����തിെന�റി�്

ആേലാചി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ജല ലഭ�ത, ഉപേയാഗം, ഭാവിയിെല ആവശ�കത എ�ിവ ഉ�െ���ി ജല ബജ�്

ത�ാറാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പഠനം ഉേപ�ി�� പ�ികവിഭാഗ വിദ�ാ��ിക�

*520.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.െക.ബഷീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, പാറ�� അ�� : 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) െ�ാഫഷണ� േകാ�ക��് പഠി�� പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�

േകാ�് ���ിയാ�ാെത പഠനം ഉേപ�ി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം പഠനം ഉേപ�ി�� വിദ�ാ��ികെള സഹായി��തിനായി സ��ാ�  എെ��ി�ം

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ഡാം റീഹാബിലിേ�ഷ� ആ�് ഇം��െമ�് േ�ാ�ാം

*521.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.പി.സജീ��

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



ന��േമാ:

(എ) േലാകബാ�് സഹായേ�ാെട നട�ിലാ�ിവ�� ഡാം റീഹാബിലിേ�ഷ�  ആ�് ഇം��െമ�്

േ�ാ�ാമി� (ഡിപ്) നട�ിലാ�� കാര��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ജലവിഭവ വ��ിെ� കീഴി�� ഡാ�ക�െട ഡാം േ��ിംഗ് അനാലിസിസ് ത�ാറാ�ിയതിെ�

അടി�ാന�ി� കരട് എമ�ജ�സി ആ�� �ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇത് അംഗീകാര�ിനായി േക� ജലക�ീഷന് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അംഗീകാരം

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ഡാ�ക�െട ഓ�േറഷ�  ആ�് െമയി�ന�സ് മാന��  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഡാ�ക�െട ജലനിര�് നിര�രം നിരീ�ണ വിേധയമാ��തി�ം അവ �റ�് വി��തിന് ��്

വ��മായ ��റിയി�് ന���തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്?

അംേബ�ക� െസ�ി�െമ�് പ�തി

*522.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, ഒ. ആ�. േക�

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, സജി െചറിയാ� : 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�� സേ�ത��െട അടി�ാന സൗകര���  നിറേവ��തി�ം സാ��ിക സാ�ഹ�

വികസന �വ��ന���മായി അംേബ�ക�  െസ�ി�െമ�് പ�തി �കാരം എ�

സേ�ത��െട വികസന �വ��ന��  നട�വ��െവ�് അറിയി�ാേമാ;  �രഹിത

പ�ികേഗാ� വ���ാ�െട �നരധിവാസ�ിനായി നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികേഗാ� വ���ാ�െട സാം�ാരിക�നിമ നിലനി��ിെ�ാ�തെ�

സാം�ാരിേകാ��ഥനം സാധ�മാ��തിന് ഉപ��മായ രീതിയിലാേണാ െകാ�ിയിെല

ആദിവാസി സാം�ാരിക സ��യം �ാപി�ിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

വ�കിട, ഇട�രം ജലേസചന പ�തിക�െട അവേലാകനം

*523.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിവ�� വ�കിട,  ഇട�രം ജലേസചന പ�തിക�െട അവേലാകനം

നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി �പം ന�കിയ �േത�ക ഉ�തതല സമിതി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ��ത

റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ജല അേതാറി�ി �ചീകരി�് വിതരണം െച�� െവ��ിെ� നെ�ാ� ശതമാനം പാഴാ��

സാഹചര�ം പരിഗണി�് അത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� ജലവിതരണ പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി

�ർ�ിയാ��തിന് എെ��ി�ം ക��പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

മയ�മ��ക�െട വ�ാപനം നിയ�ി��തിന് നടപടി

*524.�ീ.വി. േജായി

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മയ�മ��ക�െട ഉറവിടം കെ��ി അവ�െട വ�ാപനം തട��തിന് എൈ�സ് െ�ഷ��

��ാഡ് �പീകരി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ആ�നിക യേ�ാപകരണ�� ഉ�െ�െട �ാപി�െകാ�് െച�്േപാ�കെള ശ�ിെ���ാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ലഹരി�ടിമെ��വെര അതി�  നി�് പി�ിരി�ി�ാ�ം ലഹരി�െട വിപ�ിെന�റി�്

േബാധവ��രണം ശ�ിെ���ി ലഹരിവ��ന �വ��നം ഫല�ദമാ��തി�ം െകാ�ം

ജി�യിെല വി��ി േസന മാ�ക സം�ാന�ാെക വ�ാപി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ലഹരി�ടിമെ��വ��് കൗ�സിലിംഗി�ം ലഹരി വി��ി ചികി��ം ഏ�െ���ിയി��

സൗകര��� എെ��ാമാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) അശാ�ീയ ലഹരിവി��ി ചികി�ാരീതി പി�ട�� �ാപന�െള നിയ�ി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െതാഴിലേന�ഷകെര സഹായി�ാ�� പ�തിക�

*525.�ീ.സി.���

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, ആ�. രാേജഷ്

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി�  രജി��  െച� നാൽ�ത് ല��ിന��വ��

െതാഴിലേന�ഷകരി� �തിവ�ഷം ഉേ�ശം പതി�വായിരേ�ാളം േപ�� മാ�േമ സ��ാ�, അ��

സ��ാ�  �ാപന�ളി�  താൽ�ാലികാടി�ാന�ി�� വിവിധ ഒഴി�കളി�  നിയമനം

ന�കാൻ സാധ�ത�� എ� �ിതിയി�  െതാഴിലേന�ഷക��് ആേഗാളവ��ത െതാഴി�

കേ�ാള�ിെല സ�േദശ�ം വിേദശ��� സാധ�തക�  പരിചിതമാ��തി�ം പരിശീലനം

ഉ�െ�െട ആവശ�മായ മ� സഹായ��  ലഭ�മാ��തി�ം നട�� �വ��നം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഭി�േശഷി�ാ�, െതാഴി�  രഹിതരായ വിധവക�, �തി�� പൗര�ാ�  �ട�ിയ ���ല

വിഭാഗ�ി�െ��വ��് സാ��ിക സ�ാ�യത�ം ൈകവരി��തി�� സ�യംെതാഴി�-സംരംഭ

സഹായ പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിവിധ െതാഴി�കളി�  ൈവദ����വ��് ബാ�വാ�ാ സഹായേ�ാെട സംരംഭ��

ആരംഭി��തി�� വിവിേധാേ�ശ� െതാഴി�  ��കൾ�ായി ന�കി വ�� സഹായം

എെ��ാമാണ്;

(ഡി) അഭ��വിദ�രായ �വതീ�വാ��െട െതാഴി�  േശഷി�ം സാധ�ത�ം വ��ി�ി��തിന്

െവാേ�ഷണ�  ൈഗഡ �സ് �ണി�കെള ശാ�ീകരി�ാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ?

പാ��ാദനം ��ാ�� നടപടിക�

*526.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�കാലിക�െട �ത��ാദന�മതയി� കാര�മായ ഇടെപട� നട�ിയാ� പാ��ാദനം ��ാ�

കഴി�െമ�തിനാ� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�വള��� ലാഭകരമാ�വാ�ം ഡയറി ഫാ�ക� ആ�നികവ��രി�വാ�ം വ��് ന���

സഹായ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) പര�രാഗത രീതിയി� നി�ം സം�ാനെ� �ീരക�ഷക� മാറി�ട�ിയ സാഹചര��ി�

അവേരാെടാ�ം സ�രി��തി�ം അവ��് േവ� മാ��നി�േ�ശം ന���തി�ം വ��്

ത�ാെറ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

നവീന ജലേസചന പ�തിക�

*527.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, ജി.എസ്.ജയലാ�



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

(എ) ജലേസചന�ിന് �ാ�ഖ�ം ന���തി�ം ��ത�  �ഷി�ല�ളി�  ജലേസചന സൗകര�ം

ഉറ�ാ��തി�മായി സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാഡ�െട �വ��നം വിശദമാ�േമാ;  കാഡ ചാന�ക�െട നവീകരണ�ിന് പ�തി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) െച�കിട ജലേസചന പ�തികെള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ി�് െഫ��ിേഗഷ�, ൈമേ�ാ ഇറിേഗഷ�, �ിസിഷ� ഫാമിംഗ് �ട�ിയ ജലവിനിേയാഗ�മത

�ടിയ നവീന ജലേസചന പ�തിക� േ�ാ�ാഹി�ി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകരള�ിെല െതാഴിലി�ാ� നിര�്

*528.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല െതാഴിലി�ാ� നിര�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഇത് േദശീയ ശരാശരി�മായി

എ�കാരം വ�ത�ാസെ��ിരി��; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല െതാഴിലി�ാ� നിര�് �റ�ാ�  ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉയ�� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തക�ം സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തക�ം േനടിയി�� നിരവധി

േപ�  േകരള�ി�  െതാഴി�  ലഭ�മാകാെത അന�നാ�കളിേല�് േപാ�� സാഹചര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇവ��് േകരള�ി��െ� ��ത�  െതാഴിലവസര��  ��ി�ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികവിഭാഗ�ി�െ��വ��് ഭവനനി��ാണ ധനസഹായം

*529.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, പി.വി. അ�വ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, ��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) നി��ാണസാമ�ിക�െട വില�യ�ം െകാ�ം �ലിയിെല വ��ന�െകാ�ം വീ�നി��ാണം

���ീകരി�ാനാകാെത േപായ പ�ികജാതിയി�െ��വ��് ഒ�ര ല�ം �പ വെര ധനസഹായം

അ�വദി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;



(ബി) സമാനസാഹചര��ി�  വീ�നി��ാണം ���ീകരി�ാ�  കഴിയാെത േപായ പ�ികേഗാ�

വ���ി�െ��വ�േ�ാ; എ�ി� അവ��ം ധനസഹായം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �തിയ ഭവനനി��ാണപ�തിക�ം പണിതീരാ� വീ�ക�െട ���ീകരണ�ം ജി�ാ നി��ിതി

േക��� േപാ�� സ��ാ� ഏജ�സികെള ഏ��ി��തിെന�റി�് പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) പ�ികജാതി-പ�ികവ���ി�െ�� ഭവനരഹിത�െ��ാം വീ�ന��� പ�തി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ?

��നാ�ിെല �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിന് നടപടി

*530.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അ�വ� സാദ�്

,, എം. വി�െസ�്

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��നാ�ിെല ��മായ �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ളയ�ി� ��നാ�ിെല �രിപ�ം കിണ�ക�ം ഉപേയാഗ�ന�മാ�കേയാ മലിനെ��കേയാ െച�

സാഹചര�ം ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  ��നാ�ി�  ��ജലം

ലഭ�മാ��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) േതാ���ി �ി�േവ�െട അഴി�ഖ�് അടി�് �ടിയ മണ��ി� നീ�ം െച�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിനാ�� നടപടി എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��നാട് പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി ��നാ�ിെല �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം

���ി ഏെ���ി�േ�ാ; അതിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ?

പാ�, ��, മാംസം ഉ�ാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത

*531.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, സി. െക. ശശീ��

,, െക.ഡി. �േസന�

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം പാ�, ��, മാംസം എ�ിവ�െട ഉ�ാദന�ി�

സ�യംപര�ാ�ത േന��തിനായി നട�ിവ�� �വ��ന��െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാഴി ക�ഷക�  േനരി�� �ഖ����ളായ ����, േകാഴി�ീ� എ�ിവ�ായി

അയ�സം�ാന�ളിെല സ�കാര� വ�വസായികെള ആ�യിേ��ിവ���ം സംഘടിത

�മ�ി�െട അയ�  സം�ാന വ�ാപാരിക�  േകാഴി ഇറ�ി�് വിലയിടി�് ക�ഷകെര

�തിസ�ിയിലാ���ം തടയാ�  ഫല�ദമായ ഇടെപട�  സാധ�മാേണാ;  ഇറ�ിേ�ാഴി



േമഖലയി� ��ംബ�ീ�െട സഹകരണേ�ാെട നട�ി വ�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ഗപരിപാലനം വ�ാപി�ി��തിന് അനിവാര�മായ കാര��മമായ �ഗചികി�ാ േസവന��

ലഭ�മാ��തിന് നട�ിവ�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ഗപരിപാലന രംഗെ� ഗേവഷണ�ി�ം വി�ാനവ�ാപന�ി�ം േകാഴി�ീ�,  കാലി�ീ�

�ട�ിയവ�െട ഉ�ാദന വ��നവി�ം ഉ� പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വികസനവ��ക�െട പ�തി വിഹിതം

*532.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, എം.ഉ��

,, സി.മ��ി

,, െ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) സം�ാന�് ഈ സാ��ികവ�ഷം പ�ികജാതി,  പ�ികവ�� വികസനവ��ക�െട പ�തി

വിഹിതം യഥാ�മം 20%, 14% വീതം �റ�ാ� ഇടയാ�ിയ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സാ��ികവ�ഷം വകയി��ിയ �ക ���മാ�ം അ�ഹരായവ��് ന���തിനായി

നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ളയാന�രേകരളം െക�ി����തിനായി പ�ികജാതിപ�ികവ�� വിഭാഗ����

വികസനഫ�് െവ�ി�റ�ാ� മ�ിസഭാേയാഗം തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത നി�േ�ശം

ആരാണ് �േ�ാ�് വ�െത�റിയി�ാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട ജീവിതനിലവാരം െമ�െ���ാ� നടപടി

*533.�ീ.അനി� അ�ര

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ�ം െതാഴിലാളിക�  അഭി�ഖീകരി�� ഏ��ം വലിയ അടി�ാന ��ം �ചിത����ം

�ര�ിത�മായ താമസ സൗകര��ിെ� അഭാവമാെണ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േതാ�ം േമഖലയി� �രഹിത, ഭവനരഹിതരായി ഇേ�ാ�ം പതിനായിര�ണ�ിന് ആ�ക� ഉെ��

കാര�ം സ��ാ�  ഗൗരവമായി കണ�ിെല��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ ��ം പരിഹരി��തിന്

ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) �വ��നം നില� േതാ��� �റ�് �വ��ി�ി�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന്

സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ്;



(ഡി) �വ��നം നില� േതാ�ം േമഖലയിെല �രിത���മായ ജീവിതം നയി�� െതാഴിലാളിക��്

�േത�ക പരിഗണന�ം ���ം ന�കി അവ�െട ജീവിതനിലവാരം െമ�െ����തിന് െതാഴി�

വ��് �േത�ക �� പതി�ി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ജലേസചന പ�തിക��് വിതരണ �ംഖല

*534.�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, വി. േജായി

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

ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  പണി ���ീകരി�ി���ം ���ിക�  നട�െകാ�ിരി���മായ ജലേസചന

പ�തിക��് വിതരണ �ംഖല �ാപി�് പ�തിക�െട �േയാജനം ���മായി

െപാ�ജന���് ലഭ�മാ��തിന് േകരള വാ��  അേതാറി�ി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ല��ം െെകവരി��തിനായി വിശദമായ സ�െ� നട�ി വിതരണ �ംഖലക��ാ��

എ�ിനീയറിംഗ് റിേ�ാ��ക�  ത�ാറാ�ാ�  അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിതരണ �ംഖല �ാപി��തി�� ���ിക��് നിലവി�  എ� േകാടി �പ�െട

ഭരണാ�മതിയാണ് ന�കിയി��െത�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനായി നബാ�ഡ് എെ��ാം സഹായമാണ് ന���െത�ം നബാ�ഡിെ� അ�മതി ലഭി�്

ഉ�ാദന ഘടക��  ���ിയാ�ിയ പ�തിക�െട വിതരണ �ംഖല ���ീകരി��തിന്

നട�സാ��ിക വ�ഷം എ� �കയാണ് വകയി��ിയിരി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ാ�ന േഗാ�വ�� ഭാഷ�ം സം�ാര�ം സംര�ി��തിന് നടപടി

*535.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, ��ഷ� കട��ി

,, എസ്.രാേജ��

,, 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�ാനെ� �ാ�ന േഗാ� വ���ി�െ��വ�െട ഭാഷ�ം സം�ാര�ം തനത്

കലാ�പ��ം അന�ം നി�േപാകാതിരി��തി�ം അവെയ പരിേപാഷി�ി��തി�മായി ഈ

സ��ാ� നട�ിലാ�ി വ�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േഫാ�്േലാ� അ�ാദമി�െട �വ��ന�� കാേലാചിതമായി പരി�രി��തി�ം അ�ാദമിെയ

ഔപചാരിക�ം അനൗപചാരിക�മായ ഗേവഷണ���് �ാ�മാ��തി�ം സ��ാ�  നടപടി



സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത േമഖലയിെല കലാ�പ�െള െപാ�സ�ഹ�ിെ� ��ി�  അവതരി�ി��തി�ം

അവ�മായി ആശയവിനിമയം സാധ�മാ��തി�ം ഉത�� എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആരംഭി�ി��െത�് വിവരി�േമാ;

(ഡി) േലാക നിലവാര�ി�� േഫാ�്േലാ� മ�സിയം �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�ം മാലിന��ം നീ�ം െച��തിന് ആവി�രി� പ�തിക�

*536.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  െച�് ഡാ�ക�, െറ�േല��ക�, ലി�് ഇറിേഗഷ�  സംവിധാനം എ�ിവയി�

അടി�് �ടിയി�� മ�ം മാലിന��ം നീ�ം െച��തിന് ആവി�രി� പ�തിക�

���ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ളയം �ലം നദികളി�  അടി��ടിയ മ�് നീ�ി ജല�ിെ� ഒ��് �ഗമമാ��തിന്

ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) എം.ജി.എ�.ആ�.ഇ.�െട കീഴി�  ���ത് െതാഴി�  ദിവസ��  അധികമായി അ�വദി�ത്

ഉപേയാഗി�് ഡീസി��ിംഗ് േജാലിക� ഏെ���് നട�വാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �ളയ�ി�  ഡാ�കളി�ം നദികളി�ം അടി��ടിയ മണ�, വീട് ന�െ��വ��് ൈലഫ്

പ�തിയി�  വീട് നി��ി��തിന് ���ിയ നിര�ി�  ന���േ�ാ;  ഇെ��ി�  അ�ാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

എൈ�സ് െച�് േപാ�ക�െട ആ�നികവ��രണം

*537.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ രാജ��ളി�  നി�ം അയ�  സം�ാന�ളി�  നി�ം വിവിധ മാ���ളി�െട

സം�ാനേ��് കട�ിെ�ാ�വ�� ക�ാവ് ഉ�െ�െട�� മയ�മ��് ഉ����െട

വിപണനം തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) എൈ�സ് െച�് േപാ�ക�െട �വ��നം കാര��മമ�ാ�താണ് ഇ�യധികം ലഹരി

ഉ���� സം�ാന�് എ��തിന് കാരണെമ� ആേ�പ��തിനാ� മാ�� കാല�ിന്



അ��തമായി െച�് േപാ�കെള ��ത� ആ�നികവ��രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അ�ാരാ� ബ��� മയ�മ��് േക�കളി�  അ�ാരാ� അേന�ഷണ ഏജ�സിക�െട

സഹകരണം േതടാ�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വനം വ��് ഡിേ�ാകളിെല �മേ�ട്

*538.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.െക.ബഷീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ� ഡിേ�ാകളി�  നി�ം ച�ന�ടി ഉ�െ�െട�� വിലപിടി�� തടിക�

കട�ിെ�ാ�േപാ��തായ പരാതിക� ഉ�ായി�േ�ാ; ഇതിെ� അടി�ാന�ി� വിജില�സ്

പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിജില�സ് പരിേശാധനയി�  കെ��ിയ �മേ��ക�  എെ��ാമാണ്;  ഇ�ാര��ി�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �മേ��ക�െട ഫലമായി സ��ാരി��ായ ന�ം തി�െ���ിയി�േ�ാ; ഇത് ഇൗടാ��തിന്

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ��് �ിരമായ ജീവേനാപാധി

*539.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, അനി� അ�ര

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, ഷാഫി പറ�ി� : 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�� വിഭാഗ�ി�െ��വ��് �ിരമായ ജീവേനാപാധി ലഭ�മാ��തിന് വ��് നട��

�വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ�െട പര�രാഗത കാ�ഷികൈന�ണ�ം പരിേപാഷി�ി��തിന് പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി പ�ികവ��വിഭാഗ��െട ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി െചലവഴിേ�� പ�തിവിഹിതം

സം�ാനം മാ�ി വ��െവ�് അവകാശെ��േ�ാ�ം അത�സരി�� അഭി��ി ��ത

വിഭാഗ���് ഉ�ാകാ� കാര�ം ഗൗരവമായി പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ഈ വിഭാഗ���ായി നട�ിലാ�� പ�തിക� കാലാകാല�ളി� അവേലാകനം െച��തി�ം

അതിെല ന�നതക�  പരിഹരി��തി�ം എെ��ി�ം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�



അ�ാര�ം പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

വനം വ��ിെ� േതാ���െട പരിപാലനം

*540.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനം വ��ിെ� കീഴിൽ നിലവി�� േതാ���െട ഉ�ാദന�മത

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

(ബി) ദീ�ഘകാലം നിലനി��� ഇന�ളായ ഈ�ി, ക�കം, െവ�കി� �ട�ിയവ�െട ൈതക�

ന�് പരിപാലി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�� േതാ��ളിെല േത�് ഉ�െ�െട�� വ�മര��  �റി� മാ��ത് സംബ�ി�

നിബ�നക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��തി�് ഹാനികരമ�ാ��ം െപെ��് വള�� ഇന�ി�െ���മായ ക�ി�റ� തടി��

മര��െട േതാ��� വ�് പിടി�ി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�െട വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

23-06-2019

�േ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)].


