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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�ി

നാ�ാനക�െട സംര�ണം

*61.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ാനക�െട സംര�ണ�ി�ം പരിപാലന�ി�മായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

നിലവി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നാ�ാനക�െട െസ�സസ് എ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ജി� തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നാ�ാനക�െട സംര�ണ�ിനായി പാ�ാ�ാ��് സ��ാ�  എെ�ാെ� പരിശീലന�ളാണ്

നട�ിലാ�ിയിരി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണ�ം വിനിേയാഗ�ം

*62.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എസ്.രാേജ��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാലാവ�ാവ�തിയാനം ��ി� ക�� വര�� �ടിെവ��ാമ�ിേല�്

നയി�ാതിരി�ാനായി സ��ാ� നട�ിയ �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആവ��ി��ാ�� വര���െട പ�ാ�ല�ി�  ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണ�ി�ം



ശാ�ീയമായ വിനിേയാഗ�ി�ം ദീ�ഘകാലാടി�ാന�ി�� എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ഗ�ഭ ജലനിര�ി�  ഉ�ാ�� ആശ�ാജനകമായ �റ�ം �ധാന �ടിെവ� േ�ാത�ായ

കിണ�കളി� പ�തിേയാളം വ�ി വര��ം കണ�ിെല��് �ജല-�ഗ�ഭ ജല സംേപാഷണ�ിന്

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ?

പ�ിക േഗാ�വ���ാ��് ജീവേനാപാധി

*63.�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക. ബാ�

,, 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) സം�ാന�് പ�ികേഗാ�വ�ഗ�ി�െ��വ��് ഒ� ��ംബ�ി� ഒരാ�െ��ി�ം �ിരേജാലി

ലഭ�മാ�ക�ം അ�വഴി ആ ��ംബ�െളെയ�ാം വികസന �ഖ�ധാരയിെല�ി�ക�ം െച�ക

എ� ല��േ�ാെട നട�ിവ�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികേഗാ�വ���ി�െ��വ�െട മാനവ വിഭവേശഷി വ��ി�ി��തിനായി പ�തികൾ

നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(സി) ഇവ��് സംരംഭക േ�ാ�ാഹന�ി�ം ജീവേനാപാധി സ�യം കെ���തി�ം ഉത��

സാ��ിക-പരിശീലന പ�തിക�േ�ാ;  പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസന േകാ��േറഷന്

ൈകവരി�ാ� കഴി� േന�ം എെ�ാെ�െയ�്അറിയി�ാേമാ?

�ടിെവ� ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാ� സ�ീകരി� ��ക�ത� നടപടി

*64.�ീമതി സി.െക. ആശ

,, ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

(എ) സം�ാനം ��മായ �ടിെവ� �ാമം േനരി�� കാലഘ��ി� ജലലഭ�ത ഉറ�ാ��തിന്

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വാ�� അേതാറി�ി�െട ��ിെവ� പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ; ��ിെവ�ം എേ��്

വിപണിയി� ഇറ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി ���മാ�ം എേ��് ക�ീഷ� െച�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

ആയതി�� തട��� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ജല അേതാറി�ി ആവി�രി� പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ�  സ��ാ�



തല�ി� ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ക�� േവനലിെന ��ി���െകാ�് പ�തിക�  ആവി�കരി��തി�  വ��് സ�ീകരി�

��ക�ത� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അ�വിശ�ാസ ഉ�ലന നിയമം

*65.�ീ.എം. �േകഷ്

,, ��ഷ� കട��ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.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) സം�ാന�് പി�ിരി��  ശ�ിക�  ക��ാ��ി��തിെ�റ ഫലമായി മ�വാദ

ചികി�ക�  വ�ാപി�ക�ം അത് �ീകെള�ം ��ികെള�ം പ�ിണി�ി�് െകാലെ����തി�ം

ആ�ഹത�യിേല�് നയി��തി�ം ഇടവ��ക�ം െച�� സാഹചര��ി�

അ�വിശ�ാസ�െള�ം അനാചാര�െള�ം ഇ�ാതാ�ാ�  സാം�ാരിക വ��് ഫല�ദമായ

പരിപാടിക� ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) േക� ഭരണ�ിന് േന�ത�ം ന���വ�  േപാ�ം ശാ� സത��െള വ�ീകരി��ത്

അ�വിശ�ാസ േ�ാ�ാഹ ജനകമായി���െകാ�് ��ിചി�െയ പരിേപാഷി�ി�ാ�ത��

പരിപാടിക� സംഘടി�ി�ാ� കഴി�േമാ;

(സി) േരാഗബാധിതെര ശാ�ീയ �റ�കാരം ചികി��് വിേധയരാ�ാെത മാ�ിക ഏല�ക�ം

ആഭിചാര�ിയക�ം േരാഗശാ�ി ��ഷക�ം ഉപേയാഗി�് േരാഗം േഭദെ���ാ�  �മി��

തല�ിേല�് െപാ� ��ിേബാധം അധഃപതി�തിനാ� മഹാരാ� മാ�കയി� അ�വിശ�ാസ

ഉ�ലന നിയമം �പീകരി�ാ� നടപടിെയ��േമാ?

അ�ാ ഘ� പ�തി

*66.�ീ.സി.���

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എം. നൗഷാദ്

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

ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത െതാഴിലാളിക��് ���ിയ െചലവി�  താമസസൗകര�ം ഒ��� അ�ാ ഘ�

പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികൾ�് കരാ�കാ�  ഏ�െ���� താമസസൗകര�ം പലേ�ാ�ം

അപര�ാ��ം ��ിഹീന�മാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി�ാ�  േവ�

ഇടെപട� സാധ�മാേണാ;



(ഡി) �ടിേയ� െതാഴിലാളി േ�മ പ�തി ആക�ഷകമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ആവാസ് പ�തിയി� എ�േപ� രജി�� െച�ി��്; ഇ�രം െതാഴിലാളിക�െട വിവരേശഖരണം

�ടി ല��മാ�ി ആവാസ് രജിേ�ഷ�  നി�ബ�മാ�ാ�  സാധി�േമാ എ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

�ീേരാ�ാദന േമഖലയി� സ�യം പര�ാ�ത

*67.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, സി. െക. ശശീ��

,, െക.��ിരാമ�

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീേരാ�ാദന േമഖല ആദായകര�ം ��ിര വ�മാനദായക�മാ�ി സ�യം പര�ാ�ത

േന�കെയ� ല��േ�ാെട നട�ി വ�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  ��തായി നട�ാ�ി വ�� േഗാസ��ി സമ� ക�കാലി ഇ��റ�സ്

പ�തി�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;  എ�ാ �ീരക�ഷകേര�ം ആക�ഷി�� വിധ�ിലാേണാ

പ�തി ആവി�രി�ിരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) �ീേരാ�ാദനേമഖലയി� �ളയം ഏ�ി� ആഘാതം തരണം െച��തിനായി സ��ാ� നട�ിയ

ഇടെപട�  വിശദമാ�ാേമാ;  �േത�ക �നരധിവാസപ�തി�െട �േയാജനം എ� ക�ഷക��്

ലഭിെ��് െവളിെ���ാേമാ?

െതാഴിലി�ാ��് പരിഹാരമാ����

*68.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, െക.എം.ഷാജി

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

ന��േമാ:

(എ) രാജ�െ� �ധാന സം�ാന��െട ���ി�  െതാഴിലി�ാ� നിര�് ഏ��ം ��ത�

േരഖെ���െ�� സം�ാന�ളിെലാ�ായ േകരള�ി�  ��ത�  മിക� െതാഴിലവസര��

കെ��വാ�  െതാഴി�ദായക പ�തിക�ം ൈന�ണ� വികസന പരിപാടിക�ം

�നരാവി�രിേ��തിെ� ആവശ�കത േബാധ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിേല�ായി സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��കാല �വണതകളി�  നി�ം വ�ത��മായി വ�ഷം േതാ�ം സ�കാര�േമഖലയിെല

െതാഴിലവസര��  വ��ി�വരിക�ം െപാ�േമഖലയി�  അവസര��  �റ� വരിക�ം

െച�� സാഹചര��ി�  െതാഴിലി�ാ� അഭ��വിദ���് ��ത�  െതാഴിലവസര��

ലഭ�മാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� വ��് സ�ീകരി��െ��് വിശദീകരി�േമാ?



െതാഴിലിട�ളിെല �ീ �ര�

*69.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��� ഹരാ�്െമ�് ഓഫ് വിമ� അ�് വ��്േ�സ് (�ിവ�ഷ� ആ�് റി���) ആ�്,

2013  �കാരം െതാഴിലിട�ളി�  �ീ �ര� ഉറ�ാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) െതാഴിലിട�ളി�  ഇേ�ണ�  കം�യി�്സ് ക�ി�ി �പീകരി�ണെമ� നി�േ�ശം പ�്

െതാഴിലാളികളി�  ��ത�  �വ��ി�� എ�ാ �ാപന�ളി�ം

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ നി�േ�ശം നട�ിലാ�ാ� �ാപന��െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ് െതാഴി�

വ��് സ�ീകരി��ത്;

(ഡി) അസംഘടിതേമഖലയി� ഈ നിയമം എ�കാരമാണ് ബാധകമാ�ിയി��ത് എ�റിയി�േമാ;

(ഇ) െതാഴി�  േമഖലയിെല �ീ െതാഴിലാളിക�െട അവകാശ�െള�റി�ം ആ��ല��െള�റി�ം

അവെര േബാധവ��രി��തിന് മലയാള�ി�  ല�േലഖ ത�ാറാ�ി െതാഴിലിട�ളി�

വിതരണം െച�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േതാ��� �റ�് �വ��ി�ി�വാ� നടപടി

*70.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��നം നില� േതാ���  �റ�് �വ��ി�ി�വാ�  ഇൗ സ��ാ�

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

(ബി) ��ത നടപടിക�െട ഫലമായി എ� േതാ���  �റ�വാ�  സാധി�;  ഇതി�െട എ�

െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി� സംര�ി�വാ� സാധി�;

(സി) ��ി�ിട�� േതാ��ളിെല െതാഴിലാളിക��് ആ��ല��� ന���തിനായി �പീകരി�ി�ളള

�ാേ�ഷ�  റിലീഫ് ഫ�് ക�ി�ിക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  അത്

��ികരമാേണാ;

(ഡി) ��ി�ിട�� േതാ��ളിെല െതാഴിലാളിക��് എെ�ാെ� ആ��ല��ളാണ് ��ത

ക�ി�ിക� വഴി ന���ത്; വ��മാ�ാേമാ?



വാ�� അേതാറി�ി�െട �വ��നം െമ�െ���ാ� നടപടി

*71.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, �ി.വി.രാേജഷ്

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി വലിയ റവന� ക�ിയി� �വ��ിേ��ിവരിക�ം വിതരണം െച��

��ജല�ിന് ക�� �ാമം േനരി�ക�ം െച�� സാഹചര��ി�  ��ീകരി�് വിതരണം

െച�� �ടിെവ��ി�  നാ���് ശതമാനേ�ാളം ന�െ��കേയാ മീ��  െച�െ�ടാെത

േപാ�കേയാ െച��ത് പരിഹരി�ാനായി പ�തി�േ�ാ;

(ബി) പഴയ ൈപ�ക� മാ�ി �തിയവ �ാപി�ാ�ം േചാ����ാ��ത് ഉടനടി പരിഹരി��തി�ം

ജലേമാഷണം തട��തി�ം െച�വ�� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാ��് മീ��  സംവിധാനം ഏർെ����ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;  തല�ാനനഗരിയി�

ഏ�െ���ിയ � �ിേഗഡ് സംവിധാന�ിെ� കാര��മതെയ�റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപരിയാ� ഡി�േറഷ� 2017

*72.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരിയാ� ഡി�േറഷ� 2017-െ� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) സംര�ിത വന�ളിെല വനവാസിക�െട സ�േമധയാ�ളള �നരധിവാസം ത�രിതെ����തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈടഗ�  റിസ��ക��് �റ�ളള ക�വക�െട സംര�ണം ഉറ�ാ��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െപരിയാ� ഡി�േറഷെ� �ട��വ��ന�� സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

മയ�മ��് വ�ാപനം തട��തിന് നടപടി

*73.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  സം�ാന�് മയ�മ��് വ�ാപനം തട��തിന് െച�ി��

കാര��ൾ എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) മയ�മ��ിെ�റ വ�ാപനം തട��തിെ� ഭാഗമായി േകാേള�കളി�ം ൈഹ�ൾ/ഹയർ

െസ�ൻഡറി തല�ി�� എ�ാ ��കളി�ം മാതാപിതാ��െട സഹകരണം �ടി

ഉറ�വ��ിെ�ാ�് ലഹരി വി�� േബാധവൽ�രണ ��കൾ�് �പം നൽകാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

മയ�മ��് സംഘ��െ�തിരായ നടപടി

*74.�ീ.െക. ആ�സല�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, വി. അ�റഹിമാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��് മ�് എ�േഫാ�്െമ�് വിം�ക�െട സഹായേ�ാെട നട�� ശ�മായ

നടപടിക�െട ഫലമായി മയ�മ��് സംഘ��െ�തിെര എ��� േക�ക�  ഗണ�മായി

വ��ിെ��ി�ം ഇ�രം സംഘ��  ഇേ�ാ�ം വ�ാപകമായി ഉെ��ത് കണ�ിെല��്

അ�േനരിടാനായി ജനപ�ാളി�േ�ാെട നട�ി വ�� ഇടെപട�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അയ�  സം�ാന�ളി�  നി�� മയ� മ�� കട�് തടയാ�  െച�്േപാ�കളി�ം

െ�യി�കളി�ം ആ�നിക ഉപകരണ��െട സഹായേ�ാെട ശ�മായ പരിേശാധന നട�ാ�

നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) അേലാ�തി,ആ��േവദ മ��ക� ലഹരി പദാ���ളായി ��പേയാഗം െച��ത് തടയാ�

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

മദ��ിെ� ഉപേഭാഗം �റ�വാ� നടപടി

*75.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, എം. വി�െസ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

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

ന��േമാ:

(എ) മദ��ിെ� ആവശ�കത ഇ�ാതാ��തി�െട അതിെ� ഉപേഭാഗം �റ�വാ�  സാധി�െമ�്

സ��ാ� വിലയി���േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  മദ��ിെ� ആവശ�കത ഇ�ാതാ�വാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഈ സർ�ാർ

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മദ��ിെനതിെര േബാധവ��രണം നട�വാ� ആരംഭി� ലഹരിവ��ന മിഷ� വി��ി�െട



�വ��നം വിശദമാ�േമാ; 2018 -� ഇ�ാര��ിനായി എ� �കയാണ് െചലവഴി�ത്;

(ഡി) ��ത മിഷെ� �വ��നം ഫല�ദമാേണാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ലഹരി�് അടിമയായവെര അതി�  നി�ം േമാചി�ി�വാ�  എ�ാ ജി�കളി�ം ഡീ-അഡി�ൻ

െസ��ക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  അവ�െട �വ��നം �ലം ഉ�ായ മാ�ം എ�ാണ്

എ�റിയി�ാേമാ;

(എഫ്) ഇൗ സ��ാരിെ� മദ�നയം മദ�വ��ന�ിന് സഹായകമായ ഒ�ാെണ�് വിലയി���േ�ാ;

ഉെ��ി� അതിന് ആധാരമായ വ�തക� എെ�ാെ�യാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

െതാഴിലാളിക�െട അവകാശ സംര�ണ�ിന് നടപടിക�

*76.�ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, െജയിംസ് മാത�

,, െക. ദാസ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാരിെ� തീ� നവ ഉദാരവ��രണനയ�ം നടപടിക�ം കാരണം അര

��ാ�ിനിടയിെല ഏ��ം ഉയ�� േതാതി�  രാജ�െ� െതാഴിലി�ാ� എ�ിയിരി�ക�ം

െതാഴിലാളി വി�� നിയമനി��ാണ�ളി�െട അവകാശ��  കവർെ���ക�ം െച��

സാഹചര��ി�  െതാഴിലാളിക�െട അവകാശ സംര�ണ�ി�ം േ�മ�ി�മായി സം�ാന

സ��ാ� നട�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനം നിേ�പസൗ�ദമെ�� ��ചരണം തി���തി�ം ആേരാഗ�കരമായ െതാഴി�

സം�ാരം വള��ിെയ���തി�ം അ�വഴി ��ത�  െതാഴിലവസര��  ��ി��തി�ം

സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആേരാഗ�കരമായ െതാഴി�  ബ�ം വള��ിെയ���തിന് വ�വസായ �ാപന���്

േ�ഡിംഗ് ഏ�െ����തിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  വ�വസായബ� സമിതിക�

കാര��മമാ�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ?

െവ�െ�ാ�ം ജലവിതരണേമഖലയിൽ ��ി� നാശന���

*77.�ീ.െക. ബാ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന��ായ െവ�െ�ാ��ം മ�ിടി�ി�ം �ലം ജലവിതരണേമഖലയിൽ എെ��ാം

നാശന��ളാണ് ഉ�ായി��ത്; വ��മാ�േമാ;



(ബി) നാശന���  േനരി� ജലവിതരണേമഖലയിൽ അ����ണിക�  നട��തി�ം

�ന�നി��ി��തി�ം സ�ീകരി� സത�ര നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ളയ�ി� മലിനമായ കിണ�ക� �ചീകരി��തി�ം ജല�ിെ� �ണേമ� ഉറ�ാ��തി�ം

എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയത്; വിശദമാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� ജ��മി പ�തി

*78.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.ഡി. �േസന�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി�് േദാഷകരമായ അേ�ഷ� മര��  �റി�മാ�ി പകരം തേ�ശീയമായ ����

വ�പിടി�ി��തിനായി ഓ�േറഷ�  ജ��മി എ� പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം തേ�ശീയ ���ളാണ് പ�തി �കാരം വ�പിടി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) വിവിധ സാ�ഹ� വനവ��രണ പ�തിക� �കാരം വ�പിടി�ി�� ��ൈ�ക� �ത�മായി

പരിപാലി�് അവ�െട അതിജീവന നിര�് വ��ി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മയ�മ��് മാഫിയെ�തിെര നടപടി

*79.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന തല�ാനം �ഗ് മാഫിയക�െട ക�ി� അകെ��ിരി�� എ� ഭീതി ജനകമായ

�ിതിവിേശഷം ഉ�തായി പറയെ���ത് ഗൗരവമായി കണ�ാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ക�ാവ്,ഹാഷിഷ് ഓയി�, എ�.എസ്.ഡി.  �ട�ിയവ �വാ��െട ഇടയി�ം ഐ.�ി

േമഖലകളി�ം വ�ാപകമായി വിതരണം െച�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െച���ാെര�ം വിദ�ാ��ികെള�ം �ഗ് മാഫിയ മയ�മ��ിെ��ം ക�ാവിെ��ം

കട�കാരായി ഉപേയാഗി��െവ� വാ���െട അടി�ാന�ി�, ഇ�ാര��ി� ഊ��ിത

അേന�ഷണം നട��തി�ം ഇതിെ� പി�ി�� മാഫിയ സംഘെ� നിയമ�ിെ� ��ി�

െകാ�വ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



ജലനയം

*80.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ര�ം ആവ��ി�ാതിരി��തിനായി െനത�ലാ��സ് സ��ാരിെ� മാ�കയി�

ജലനയം �പീകരി�ണെമ�്, �ളയെ� സംബ�ി�് പഠി� �.എ�. സംഘം സ��ാരിേനാട്

ആവശ�െ��ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം റിേ�ാ��ക� അവ� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇതിെ� അടി�ാന�ി� ജലനയം �പീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

�ടിെവ�ം ലഭ�മാ�ാ� പ�തി

*81.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, എസ്.ശർ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തല�ാനം ഉ�െ�െട�� �ധാന നഗര�ളി�  ഇ�പ�ിനാല് മണി��ം �ടിെവ�ം

ലഭ�മാ�ാ� പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) തല�ാന നഗരി�െട �ടിെവ� േ�ാത�ായ അ�വി�ര ഡാമിെ� സംഭരണ േശഷി

അപര�ാ�മായതിനാ�  േപ�ാറ ഡാമി�  നി��ടി ജലെമ�ി�ാ�  �ിരം സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ ;

(സി) സം�ാനെ� ഡാ�കളി�  ദീ�ഘകാലമായി മ�ം െചളി�ം അടി�് റിസ�േവായ�ക�െട

സംഭരണ േശഷി �റ�തിനാ�  േശഷി �ന:�ാപി�ാ�  എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

േ�മനിധി േബാ��ക�െട �വ��നം

*82.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, പി.െക. ശശി

,, സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െതാഴി�  വ��ിന് കീഴി�� േ�മനിധി േബാ��ക�െട �വ��നം കാര��മമാ�ി

ആ��ല���  യഥാസമയം വിതരണം െച��തിന് �ാ�മായ രീതിയി�  അവെയ

ശാ�ീകരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് േ�മനിധി െപ�ഷ� വ��ി�ി�ി�േ�ാ;

(സി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ആ��ല���  �ടി�ികയാ�ിയ ക�ഷകെ�ാഴിലാളി േ�മനിധി

േബാ�ഡിന് �ടി�ിക ആ��ല� വിതരണം സാധ�മാ��തിന് �ാ�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) സമാന സ�ഭാവ�� േ�മനിധി േബാ��കെള ഏകീകരി�് ��ത�  കാര��മമാ�ാ�

പരിപാടി�േ�ാ; ഇതിനായി നട�ിവ�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ?

െതാഴിലാളിസൗ�ദ സം�ാനമാ��തിന് നടപടി

*83.�ീ.െക. ദാസ�

,, െക. ആ�സല�

,, ഡി.െക. �രളി

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

ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� െതാഴിലാളി സൗ�ദ സംരംഭക സം�ാനമാ�ി മാ�ക എ� ല��േ�ാെട

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

(ബി) ഈ ല��ം സാ�ാ��രി��തിനായി �തിയ െതാഴി� നയ�ി� എെ��ാം കാര��ളാണ്

ഉ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഏെത�ാം േമഖലകളാണ് മിനിമം േവതനനിയമ�ിെ� പ�ികയി�

ഉ�െ��ിരി��െത�ം അവയി�  ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് ഈ സ��ാ�  മിനിമം േവതനം

���ി നി�യി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വിവിധ േമഖലകളി� മികവ് �ല��� െതാഴിലാളികെള െതാഴിലാളി േ�� അവാ�ഡ് ന�കി

ആദരി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വന�ജീവിക�െട ആ�മണം

*84.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, ഒ. ആ�. േക�

,, െക.ഡി. �േസന�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പക� സമയ�േപാ�ം ക�വ�െട�ം കാ�ാന�െട�ം ആ�മണ�ൾ ഉ�ാ�� സാഹചര��ി�

വന��ഗ�� മ�ഷ�വാസേമഖലകളിൽ �േവശി��ത് തട��തിനായി െച�വ�� കാര���

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) വന�ി��ി�  �ഗ���് അ�േയാജ�മായ ആവാസവ�വ� പരിപാലി��തി�ം

പരിേപാഷി�ി��തി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് ആന�ാര പ�തി നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) വന�ി��ി�  വസി�� പ�ിക േഗാ�വ���ാ�  സ�േമധയാ മാറി താമസി�ാ�  ആ�ഹം

�കടി�ി�ാ� അവെര �ര�ിത�ല�ളിേല�് മാ�ി�ാ��ി�� പ�തി �ാവ��ികമാ�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

േതാ�ം േമഖല�െട �ന��ീവന�ിന് പ�തി

*85.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േതാ�ം േമഖല�െട �ന��ീവന�ിന് ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) റ�� മരം �റി�മാ�േ�ാൾ ഈടാ�ിയി�� സീനിയേറജ് േവെ��് വ�ി�േ�ാ; ��ത ഇളവ്

ന�കിയത് ഹാരിസ�  �തലായ വ�കിട േതാ�ം �തലാളിമാെര സഹായി�വാ�

േവ�ിയായി�� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഈ ഇള��ലം ��ത ക�നി�് ലാഭ��ായതായി അറി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േതാ�ം െതാഴിലാളികെള ഇ.എസ്.ഐ. പ�തിയി� ഉ�െ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; അവ��്

ആ��ാ� ഭാരത് പ�തി �കാര�� ഇ��റ�സ് ആ��ല����് അ�ഹത�േ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

ക�്െച�് വ�വസായം

*86.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, വി.പി.സജീ��

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�്െച�് വ�വസായെ� �ന:സംഘടി�ി�വാ�  േടാഡി േബാ�ഡ് �പീകരി�െമ�

�ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിനാ�� നടപടിക�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ക�്െച�് വ�വസായ�ിെ� അടി�ാന വികസനം ല��മാ�ി ഈ സർ�ാർ നട�ിലാ��

പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) വ�ാജ��ിെ� ഉ�ാദനം ക�്െച�് വ�വസായെ� �തി�ലമായി ബാധി�തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;  ചി��  േമഖലയി�  വ�ാജ��് നി��ി��തിനായി െകാ�വ� �ിരി�്



പിടിെ��� സംഭവം ഈ വാദം ശരിെയ�് െതളിയി��തേ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി �ാ�  േഹാ��കളി�  ��മായ ക�്

ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ലഹരിവി�� േകരളം

*87.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, സി.���

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരി വ��ന�ി�െട ലഹരിവി�� േകരളം എ� ല��ം യാഥാ���മാ�ാ� ഈ സ��ാ�

ആവി�രി�് വ�� ക�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ലഹരി�െട ഉപേയാഗ�ം വി�ന�ം തട��തിനായി എൈ�സ് എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗം

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

(സി) വ�ാജമദ� വി�ന നട��വ��ം അനധി�ത ലഹരി വിതരണ�ാ��െമതിെര എെ��ാം ക�ശന

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;

(ഡി) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ��തായി എൈ�സ് ടവ�ക� നി��ി�ി��െത�് അറിയി�േമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� വഴി�� മദ�വി�പന

*88.�ീ.പി.ഉൈബ��

,, എ�. ഷം��ീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�പാനെ��ട���ാ�� െകാലപാതക��ം മ�് �ിമിന�  ����ം വ��ി�വ��

സാഹചര��ി�  മദ��ിെ� ലഭ�ത�ം ഉപേയാഗ�ം �റ��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�  വഴി�� മദ�വി�പന എ�േ�ാളം �റ��തിന് സാധി�ി��്

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ ഔ�്െല�കളിെല വി�പനയി�  വ�ാപകമായി അഴിമതി നട��തായി വിജില�സ്

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) മദ�വി�പനയിെല അഴിമതി പരിേശാധി��തി�ം തട��തി�ം നിലവി�� സംവിധാനം

പര�ാ�മ� എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?



പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�ാ�� ��ംബസഹായപ�തി

*89.േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േ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) പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�ായി ആവി�രി� പി.െക.കാളൻ ��ംബസഹായ പ�തി �കാരം

കഴി� സാ��ികവർഷം എെ��ാം കാര��ൾ െച�വാൻ സാധി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി കഴി� സാ��ികവർഷം നീ�ിെവ� �ക ഫല�ദമായി വിനിേയാഗി�ാൻ

സാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ിക േഗാ�വർ��ാർ�് �മി

*90.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, പി.വി. അ�വ�

,, 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�ിക േഗാ�വ���ാ�െട �രാഹിത�ം പരിഹരി�ാനായി സ��ാ�  നട�ിലാ�ി വ��

�വ��നം എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയേശഷം വനാവകാശനിയമ�കാരം എ� േപ��് �മി

നൽകിെയ�ം അ�ഹരായ എ�ാ അേപ�ക��ം �മി ലഭ�മാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ�� എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2005� േശഷം വന�ി� �ടി� െക�ി താമസി�� പ�ിക േഗാ�വ���ാെര ഒഴി�ി�ണെമ�

��ീംേകാടതി ഉ�രവിെനതിെര സ��ാ�  േകാടതിെയ സമീപി�ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�

ഉചിതമായ നിയമേഭദഗതി�് േക�സ��ാ�  ത�ാറായി�േ�ാ;  ഇതിനായി േക� സ��ാരി�

സ���ം െച��േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

01-06-2019



�േ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)].


