
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പതിന�ാം സേ�ളനം

2019 �� 17, തി��

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�ി

ഓ�േറഷ� േഗാ�ഡ� �ിനി�ി

*211. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
,, ���ര ര�ാകര�
,, െക. രാജ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ�  േഗാ�ഡ�  �ിനി�ി എ� േപരി�  വനം വ��് പ�തി
നട�ാ��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����ം ആയത് നട�ാ�ിയാ��
�ണഫല��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി ഏെതാെ� േമഖലകളി� നട�ാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േലാക പരി�ിതി ദിനേ�ാട�ബ�ി�് ��ത പ�തിയി�  കീഴി�
����  വ� പിടി�ി��തിനായി ഊ��ിതമായ �വ��ന��
നട�ിയി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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േകരള�ിെല െതാഴിലി�ാ� നിര�്

*212. �ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��യിെല മ�് സം�ാന�െള അേപ�ി�് േകരള�ി�  െതാഴിലി�ാ�
നിര�് ഉയ��് നി���ത് ആശ�ാജനകമാെണ�ത്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  േകരള�ിെല െതാഴിലി�ാ� നിര�് ഇ���െട
െതാഴിലി�ാ� നിര�ിെ� ഇര�ിയാണ് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തനമായ െതാഴിലവസര��  ��ി�ാ�  ഈ സ��ാ�  എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക� െതാഴി�  വ��് �റ�ിറ�ിയ കഴി� വ�ഷെ� ആ�വ�
എംേ�ായ് െമ�്  -അ�  എംേ�ായ് െമ�് സ�േ� റിേ�ാ��് �കാരം മ�്
സം�ാന�െള അേപ�ി�് േജാലി െച�� �ീക�െട ശതമാനം
േകരള�ി�  തീെര �റവാണ് എ� കെ��ൽ ഗൗരവേമറിയതേ�;

ഇതിെ�റ കാരണം വിശകലനം െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) െതാഴിലിട�ളി� �ീക��് �ര�െയാ��ാ� ഈ സ��ാ� എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;  സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
കാര��മമാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

�ടിെവ� വിതരണം വി�ലീകരി��തി�� �വ��ന��

*213. �ീ.എസ്.ശർ�
,, രാ� എ�ഹാം
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ടിെവ� �ാമ�ിന് സാഹചര�ം
��ി�െമ�തിനാ� ��മായ �ടിെവ�ം എ�ാവ��ം ലഭ�മാ�കെയ�
ല��േ�ാെട ൈപ�വഴി�� �ടിെവ� വിതരണം വി�ലീകരി��തിനായി
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നട�ിവ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) �തിവ�ഷം ര� ല�ം �തിയ കണ�� ന��കെയ� ല��ം േന��തിന്
റവന� ക�ി �തിബ�മാകാതിരി�ാ�  നടപടിെയ��വ��േ�ാ;  റവന�
ക�ി നിക�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) സം�ാന�ിെ� ജലനയം പരി�രി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;  ഇതിനായി
സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  സമിതിയിെല അംഗ��
ആെര�ാമാെണ�ം പരിഗണനാവിഷയ��  എെ��ാമാെണ�ം
അറിയി�ാേമാ?

��വ��രണ പരിപാടിക�െട �േരാഗതി

*214. �ീ.ഒ. ആ�. േക�
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ബ�  ആഗിരണം വ��ി�ി�് ജീവജാല���് അ��ണമായ
പാരി�ിതിക സാഹചര�ം ��ി�ാനായി നട�ാ�ിവ�� ��വ��രണ
പരിപാടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സാ�ഹ� വനവ��രണ �വ��ന��െട ഫലമായി ��ാവരണം
വ��ി�ി�േ�ാ;  ഇ�രം പ�തിക�  �കാരം ന�� ��ൈ�ക�െട
അതിജീവന നിര�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� തടി�െട ആവശ�കത നിേവ��തിന് കാ�ഷിക
വനവ��രണ പരിപാടി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സാ�ഹ� വനവ��രണ വിഭാഗ�ിെ� പ�ാളി�േ�ാെട നട�ാ��
കാ�ബ� ന��� വയനാട് പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

വനസംര�ണ �വ��ന��

*215. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, പി.വി. അ�വ�
,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
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�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനാതി��ി സ�േവ നട�ി �ിരമായി േവ�തിരിേ��ത്
വനസംര�ണ�ിെന�േപാെല അതി��ി പ�ി�� �േദശ�ളി�
വസി��വ�െട താ�ര�സംര�ണ�ി�ം അനിവാര�മായതിനാ�  ഇൗ
�വ��നം എ��ം െപെ��് ���ിയാ�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ; ഇനി
എ� �രം ജ� െക�ി േവ�തിരി�ാ�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) വനസംര�ണ �വ��ന��െട നവീകരണ�ിന് സ�ീകരി�് വ��
നടപടി എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജനപ�ാളി�േ�ാെട നട�ാ�ിവ�� വനസംര�ണ �വ��ന��െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ബ� ന��� പ�തി

*216. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, എം.ഉ��
,, എ�. ഷം��ീ�
,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവേശഷി�� വനേമഖലെയ പരിര�ി��തിനായി
കാ�ബ� ന��� പ�തി വനം വ��് ഏെ���് നട�ിലാ�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി നട�ിലാ��തി�െട ��തിെയ കാർബൺ �ലിതമാ�ക എ�
ല��ം നിറേവ�ാ� കഴി�െമ�് ക���േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) െതരെ��� പ�ായ�കളിെല�ി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മായി
േച��് പ�തി നട�ിലാ�ാ� �മി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഴകളി�ം േതാ�കളി�ം െവ�ം നിലനി��ാ� അവ�

*217. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ളയ�ിന് േശഷം �ഴകളി�ം േതാ�കളി�ം ��െ�േ�ാെല െവ�ം
നിലനി���ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ�കതമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പഠന�ിെ� അടി�ാന�ി�  പരിഹാര മാ����
കെ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സി��ി�് ��സിെ� വ��ി�വ�� ഉപേയാഗം

*218. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, വി.പി.സജീ��
,, അനി� അ�ര
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സി��ി�് ��സിെ� വ�ാപനം സ�ഹ�ിന്
ഭീഷണിയാ��ത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ബി) സി��ി�് ��സിെ� വ��ി�വ�� ഉപേയാഗം നിയ�ി��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െമഡി�� േ�ാറി� ലഭി�� േറാഹിേ�ാ� േപാ�� മ��കെള മദ��ി�
കല��ി ഉപേയാഗി��വ�െട എ�ം �ടിയതായി ��ി�െ��ി�േ�ാ;

ഇത് തടയാ�� എെ�ാെ� ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്
എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  വ�ാപകമായി ബാ�ക��് ൈലസ�സ് ന�കിയത്
സം�ാന�് മദ��ിെ� ലഭ�ത ���തി�ം അ�വഴി മദ�ം
ഉപേയാഗെ���ി നി�മി�� സി��ി�് ��സിെ� വ�ാപന�ി�ം
കാരണമായി�െ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ���� ഭവന പ�തിക�

*219. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, ബി.സത��
,, �. ആ�. �ദീപ്
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  വ�ഷം പ�ികജാതി വികസന വ��് ആവി�രി�ി��
പ�തിക��� �ക�െട വിനിേയാഗം എ� ശതമാനമായി��;

(ബി) പ�തി �കയി� ഭവനനി��ാണ�ിന് എ� �കയാണ് നീ�ിെവ�ി��ത്;
��വ�ഷ�ളി�  അ�വദി�് പണി ���ിയാ�ാ�  കഴിയാ� വീ�ക�
���ീകരി�ാ� നട�ിയ �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതിയി�െ�� �രഹിതരായ ഭവനരഹിത��് �മി വാ�ി ന���
പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ൈലഫ് മിഷ� വഴി നട�ാ�ിവ�� ഭവനനി��ാണ പ�തി�് വ��് എ�
�കയാണ് നീ�ിവ�ിരി��ത്;  വീട് നി��ാണം സമയബ�ിതമായി
���ിയാ��െവ�് ഉറ�ാ�ാ�  വ��് നട�� ഇടെപട�ക�
അറിയി�ാേമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴി� രംഗ�ളി� പ�ികേഗാ�വ���ാ��് അവസരം

*220. �ീ.�രളി െപ�െന�ി
,, സി. െക. ശശീ��
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, 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) പ�ികേഗാ�വ���ി�െ�� �ീധന��് സിവി� സ��ീസി� ഉ�തവിജയം
ൈകവരി�ാനായത് �േചാദനമാ�ിെ�ാ�് ഉയ�� േ�ണിയി��
െതാഴി�കളി�ം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�ം പ�ികേഗാ�വ���ാെര
��തലായി ആക�ഷി��തിന് ആേലാചന�േ�ാ;

(ബി) എ�ിനീയറിംഗ് േകാ�കളിേല�ം ൈവദ�ശാ� േകാ�കളിേല�ം പ�ിക
േഗാ�വ�� വിദ�ാ��ിക��് �േവശനം സാധ�മാ��തിന് �േത�ക
പരിശീലനപരിപാടി നട�ിവ��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിവിധ െ�ാഫഷണ�  േകാ�കൾ പഠി��വ�  പഠന�ി�  പി�ാ�ം
േപാകാതിരി�ാ�ം ഇട�വ�് പഠനം നി��� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ�ം
�േത�കം ��പതി�ി��േ�ാ;  വിേദശ�േപായി പഠി��തിന് സഹായം
ന�കി വ��േ�ാ;

(ഡി) പ�ികേഗാ�വ�� �വാ��െട ൈന�ണ�േശഷി ഉയ���തി�ം േയാഗ�ത
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േനടിയവ�െ��ാം െതാഴി�റ�ാ��തി�ം നട�� �വ��നം
അറിയി�ാേമാ?

മസാല േബാ�ക�െട നിയമ സാ�ത

*221. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, 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) സം�ാന സ��ാ� ന�കിയ ഗ�ാര�ിയി�െട കി�ബി ലഭ�മാ�ിയ മസാല
േബാ�ക�  ഇ���  ഭരണഘടന�െട അ�േ�ദം  293(1)-െ� പരിധിയി�
വരി� എ� വാദം നിയമ വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന���് വിേദശരാജ��ളി�  നി�ം കടെമ��ാ�  ഭരണഘടന
ക�ി�ിരി�� വില�് കി�ബി�ം ബാധകമാെണ�് ക���േ�ാ;

(സി) േക�സർ�ാരിന് മാ�ം ന�കിയ അവകാശ�ളിേല�് സം�ാനം കട�
കയ�� ഒ� നടപടിയേ� കി�ബി�െട ഇൗ േബാ�് വി�ന എ�്
വ��മാ�േമാ?

ജല അേതാറി�ി �നഃ സംഘടന

*222. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, പി.ഉൈബ��
,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന��ി�  �വ��ി�� ജല അേതാറി�ി�െട �വ��നം
െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി അേതാറി�ി �ന:സംഘടി�ി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �ന:സംഘടനെയ�റി�് പഠി�വാ�  ആെരെയ�ി�ം നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ആെരയാണ്; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ജലവിതരണ�ിനായി ��ീകരി� െവ��ി� നെ�ാ� ശതമാനം വിതരണ
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�ംഖല വഴി പാഴായിേ�ാ��ത് ഒഴിവാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േഗാ�ബ� പ�തി

*223. �ീ.പി.വി. അ�വ�
,, സി. െക. ശശീ��
,, ആ�ണി േജാ�
,, െക. ബാ� : 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�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസനിലവാരം
ഉയ���തിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�  ഇട�് വ�് പഠനം നി��ി
േപാകാ�� സാഹചര��� എെ��ാമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�് �റ��തി�ം അവ�െട
ഭാഷാ����  പരിഹരി��തി�മായി േഗാ�ബ� പ�തി നട�ാ�ി
വ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) പ�ികവ���ി�െ�� വിദ�ാ��ികെള ഐ.എ.എസ്.  അട��� ഉ�ത
�ാന�ളി�  എ�ിേ�രാ�  �ാ�രാ�ം വിധം എെ��ാം പരിശീലന
പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി�ാ��ായി ആേരാഗ� �ര� പ�തി

*224. �ീ.ബി.സത��
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, െക.െജ. മാ�ി
,, 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) സം�ാന�് പ�ികജാതി�ാ�െട ആേരാഗ�നിലവാരം
െമ�െ����തിനായി ആേരാഗ� �ര�ാപ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;
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(ബി) ഈ വിഭാഗ�ി�െ�� അ�ഹരായ േരാഗിക��ം ����ം പരിചരണം
ന���തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇതി�
ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�സ�, �േ�ാഗം, ��േരാഗം, മ�ി�േരാഗം �തലായ ��തരമായ േരാഗം
പിടിെപ� പ�ികജാതി�ാ��് എെ��ാം ധനസഹായമാണ് ന�കി
വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ ഡാ�ക�െട നി��ാണം

*225. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ്
,, ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ നിയ�ണം ല��ം വ�െകാ�്�തിയതായി എ� ഡാ�കളാണ്
നി��ി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം ഡാ�ക��് ബല�യം ഉ�തായി ഏെത�ി�ം
ഏജ�സിക� റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� അത് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജലവിഭവ വ��ിെ� കീഴി� ഏെതാെ� ജി�കളി� എ� ഡാ�ക� ഉ�്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വന�ജീവിക�െട കണെ���ം സംര�ണ�ം

*226. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ
�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവി കണെ���്, വന നിരീ�ണം, വന-വന�ജീവി സംര�ണം എ�ിവ
കാര��മമാ��തിനായി നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വന�ജീവിക�െട കണെ���ിനായി സ�ീകരി�� മാ����ം അവ�െട
�ത�ത�ം സംബ�ി� വിവര�� െവളിെ���േമാ;

(സി) വനനിരീ�ണ�ിനായി �ിരമായി ക�ാമറക�  �ാപി�ി�േ�ാ;

ഇ�ര�ി�  േശഖരി�� വിവര��  എവിെടയാണ് വിശകലനം
െച��െത�ം എെ��ി�ം �മേ��ക�  കെ��ിയാ�  സ�ീകരി��
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നടപടിക�ം വ��മാ�ാേമാ?

ക�െച�് വ�വസായെ� �ന��രി�ാ� നടപടി

*227. �ീ.സി.���
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െക.ഡി. �േസന�
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആവി�രി� നട�ാ�� മദ�നയം പര�രാഗത െതാഴി�
േമഖലയി�  ��ഖമായി�� ക�െച� വ�വസായെ� �ന��രി�ാ�
എ�മാ�ം �േയാജന�ദമായി��്;

(ബി) ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായ വീര�േമറിയ മദ��ിെ� ഉപേഭാഗ�ി� നി�ം
മദ�പാനികെള വിക�ഷി��തി�ം വിേനാദ സ�ാര�ി�ം
േ�ാ�ാഹജനകമാ�� രീതിയി� ക� ഷാ�കെള ആ�നീകരി��തി�ം
��ിമ��ിെ� നി��ാണ�ം വിതരണ�ം വിപണന�ം ഇ�ാതാ��തി�ം
േവ� ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാ;

(സി) വ�ാജമദ�ം ഇ�ാതാ��തി�ം വീര�ം �ടിയ മദ��ിെ� ഉപേഭാഗം
�റ��തി�ം സ��ാ�  നട�ിവ�� �ചാരണ �വ��ന�ം
എ�േഫാ�്െമ�് ശാ�ീകരണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ജലസംര�ണ പരിപാടിക�

*228. �ീ.വി. േജായി
,, �ി.വി.രാേജഷ്
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശാ�ീയമായ ജലസംര�ണ ഉപാധിക�െട അഭാവ�ി�  വര���ം
�ടിെവ� �ാമ�ം അടി�ടി��ാ��ത് പരിഹരി�ാ�  ആവി�രി�ി��
ജലസംര�ണ പരിപാടി�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) �ള��ം േതാ�ക�ം മാ�മ� നദികെള�ടി �ന��ീവി�ി��തി�ം
ജലേ�ാത�ക�  മലിനെ�ടാെത സംര�ി��തി�ം നട�ിയ
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ഫല�ദമായ ഇടെപട� ��ത� കാര��മമാ�ാ� പ�തി�േ�ാ;

(സി) അ�വി�ര ഉ�െ�െട�� �ധാന �ടിെവ� േ�ാത�ക�േപാ�ം
മലിനെ�� അവ�യിലാെണ� വാ���െട അടി�ാന�ി�
പരിേശാധന നട�ി�േ�ാ;

(ഡി) വ�ാവസായിക ഗാർഹിക ഉപേയാഗ�ിെല ജല��വ�യം ഒഴിവാ��തിന്
േബാധവ��രണ�ം മ�് നടപടിക�ം സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വനേമഖലയിെല െെജവെെവവിധ� സംര�ണം

*229. �ീ.െക.ഡി. �േസന�
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനേമഖലയിെല െെജവെെവവിധ� സംര�ണ�ിനായി ഇൗ
സ��ാ�  നട�ാ�ിവ�� പ�തിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വന�േദശ�ളി�ളള നദീതട��െട�ം ജലാശയ��െട�ം
പരിപാലന�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്
അറിയി�േമാ;

(സി) വനസംര�ണ �വ��ന���് െപാ�ജനപ�ാളി�ം
ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ക���ാ�ക�െട�ം
കാ�ക�െട�ം സംര�ണ�ിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ?

മ�ഷ�-�ഗ സംഘ�ഷ��

*230. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, പി.െക.അ� റ�്
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
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�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ�ഷ�-�ഗ സംഘ�ഷ��  വ��ി� വ��തിെ�
കാരണ��  എെ��ാമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�രം സംഘ�ഷ��  �റ��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ഗ��െട ആ�മണ�ിന് ഇരയാ��വ��് നിലവി�  ന�കി വ��
ന�പരിഹാരം പര�ാ�മ� എ�ത് പരിഗണി�് ന�പരിഹാര�ക വ��ി�ി�്
ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വനസംര�ണ �വ��ന��

*231. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, എസ്.രാേജ��
,, പി.െക. ശശി
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനാതി��ിക�െട സ�േ� നട�ി അതി��ി േവ�തിരി�്
സംര�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ികരി� വ��ത്;

(ബി) വനസംര�ണ �വ��ന��െട ഭാഗമായി ജി.െഎ.എസ്.  ഉപേയാഗി�ളള
�ാ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വന�േദശ��െട കേ��ം,  വനസംര�ണ നിയമ��െട ലംഘനം എ�ിവ
തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) വന�ി�ം വന�ജീവിക��ം േദാഷകരമായ �വ��ന��
അവസാനി�ി��തി�ം വന�ി�  ക�ാവ് �ഷി തട��തി�മായി
എെ��ാം പരിേശാധനകളാണ് നട�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െമഡി�� േ�ാ�ക� വഴി സി��ിക് ��സിെ� വ�ാപനം

*232. �ീ.എം. വി�െസ�്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി�� േ�ാ�ക� വഴി സി��ിക് ��സിെ� വ�ാപനം
നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ൈന�ാെസ�ഹം േപാ�� �ളികക�
ഉപേയാഗി�് ��സ് നി�മി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) തമിഴ് നാട് അട��� സം�ാന�ളി�  നി�ം േകരള�ിേല�്
മയ�മ��് വ�ാപകമായി എ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇത് തടയാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;

(സി) വ�ാജ �റി�് ഉപേയാഗി�് വിദ�ാ��ിക� െമഡി�� േ�ാ�കളി� നി�ം
വിവിധതരം �ളികക�  വാ�ി ��സായി ഉപേയാഗി��തിെനതിെര
േബാധവ�കരണ �വ��ന�� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�ക�െട �വ��നം

*233. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, പി.െജ.േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�ക�െട �വ��നം സംബ�ി�� വിശദാംശ��
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) നഗര�ളിെല േടായ് െല�് േവ�് എ�െനയാണ് സം�രി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഴകളി�ം കായ�കളി�ം േടായ് െല�് േവ�് ഒ���തായി ��യി�
െപ�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയത് തട��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� എ�ാ �ധാനെ�� നഗര�ളി�ം സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�്
�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െതാഴി� നിയമ�ളിെല േഭദഗതിക�

*234. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, സി. ദിവാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
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�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�േശഷം സം�ാനെ� െതാഴി�
നിയമ�ളി� െതാഴിലാളിക��് അ��ലമായി എെ��ാം േഭദഗതികളാണ്
വ��ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മിനിമം േവതന നിയമ�ി�  എെ��ാം േഭദഗതികളാണ് ഈ സ��ാ�
വ��ിയെത�ം ��തായി ഏെത�ി�ം വിഭാഗ�െള മിനിമം േവതന
നിയമ�ി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) 1947-െല വ�വസായ െതാഴി� ത�� നിയമ�ി� വ��ിയ േഭദഗതിക�
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകരളാ േഷാ�് ആ�് െകാേമ��� എ�ാ�ിെ��് നിയമ�ി� വ��ിയ
േഭദഗതി െതാഴിലാളിക��് എ�േ�ാളം �ണകരമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം െതാഴി�  നിയമ േഭദഗതികെള�റി�് െതാഴിലാളിക��ിടയി�
അവേബാധം ��ി��തിന് സ�ീകരി� മാ���� വ��മാ�േമാ?

േ�ാള� സേ�ാ��് േ�ാ�ാം

*235. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
�ീ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) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ���  4  -� �ാസ് വെര�� ൈ�മറി ��
വിദ�ാ��ിക��ം  5  �ത�  8  വെര�� �ീ െസ��റി �ാസ്
വിദ�ാ��ിക��ം എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് ന���െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതിയി�െ�� വിദ�ാ��ിക��് െമഡി��/ എ�ിനീയറിംഗ്
പരീ�ക��� പരിശീലന�ിന് സാ��ിക സഹായം ന���േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) അ���ാേജ��് വിദ�ാ��ികെള പി��ണ��തി�� േ�ാള� സേ�ാ��്
േ�ാ�ാമിെ� വിശദവിവര�� അറിയി�േമാ?
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��നാ�ിെല �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി��തി�� പ�തിക�

*236. �ീമതി �. �തിഭ
�ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ം ക�� �ടിെവ� �ാമ�ം ഒ�േപാെല �തിസ�ി ��ി��
��നാ�ി�  ഈ ����  പരിഹരി�ാനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േതാ���ി �ി�േവ�െട�ം ലീഡിംഗ് ചാനലിെ��ം നവീകരണ�ി�ം
ത�ീ���ം ബ�ിെ� �ന��ാരണ�ി�ം പാടേശഖ��െട �റംബ�്
സംര�ണ�ി�മാ�� പ�തിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��നാ�ിെല �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി�ാനായി കി�ബി വഴി നട�ാ�ാ�
�ഖ�ാപി�ി�� പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്
അറിയി�ാേമാ?

�ഗ�ഭജല�ിെ� വിതാന�ം ��ിമ �ജല സംേപാഷണ�ം

*237. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഗ�ഭജല�ിെ� വിതാനം അതിേവഗം താ��െവ� കാര�ം
സ��ാ� ഗൗരവമായി കണ�ിെല��ി�േ�ാ;

(ബി) േവന�മഴയി��ായ ഗണ�മായ �റവ് ഈ �ിതിവിേശഷം ��ത�
��മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഹരിത േകരളം മിഷനി�െട ഈ േമഖലെയ പരിേപാഷി�ി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� വിജയ�ദമാേണാ;

(ഡി) ��ിമ �ജല സംേപാഷണ�ിനായി കഴി� വ�ഷം ലഭി� നി�േ�ശ�ളി�
എ�െയ�ം നട�ിലാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ഇ) �ഗ�ഭജല�ിെ� അമിതമായ �ഷണം നിയ�ി��തിന് നിലവി�ളള
നിയമ��  ഫല�ദമാെണ�് വിലയി���േ�ാ;  ഇെ��ി�  ��ത�
നിയ�ണ�� െകാ�വ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ീരേമഖലയിെല �തിസ�ിക� പരിഹരി��തിന് നടപടി

*238. �ീ.അനി� അ�ര
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീരേമഖല നിലവി�  േനരി�� �തിസ�ിക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം
ആയത് പരിഹരി��തിന് സ��ാ� തല�ി� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാലി�ീ��െട �മാതീതമായ വില വർ�നവ് �ലം �ീരക�ഷകർ ഈ
േമഖലയിൽ നി�ം പി�ിരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ
ഇ�ാര��ി�  സ��ാ�  ഏെതാെ� തല�ി�ളള ഇടെപട�കളാണ്
നട��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) കാലി�ീ��െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�വാ� നിയമനി��ാണം നട�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �ീരേമഖലയിേല�് �വജന�െള ആക�ഷി��തിന് �േത�ക പ�തിക�
ആവി�രി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ീര സഹകരണ സംഘ��െട ആ�നീകരണം

*239. �ീ.സജി െചറിയാ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക.��ിരാമ�
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അയ� സം�ാന�െള അേപ�ി�് സം�ാന�് �ീേരാ�പാദന�ിന്
വ��ി� േതാതി�� െചല�വ���ം ക�ശന �ണനിലവാര
പരിേശാധനയി�ാെത അയ�  സം�ാന�ളി�  നി�ം �റ� വില�്
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സം�ാനേ��് പാ� എ���ം �ീര ക�ഷകെര ��ി��ിലാ��ത്
പരിഗണി�് നി�ിത �ണനിലവാരമി�ാ� പാ� സം�ാന�് വി���ത്
തട��തി�ം മി�മ വഴി �ല�വ��ിേതാ�� നി��ാണം വി�ലീകരി�ാ�ം
പ�തി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) സീസ�ക����തമായ ഉ�ാദന�ിെല വ�തിയാനം �ീരക�ഷകെന
ബാധി�ാതിരി�ാനായി അത��േതാ�ാവി�� (അ��ാ ൈഹ െട�േറ��)
പാ�  സം�രണ�ം �ല�വ��ിേതാ����െട വിപണി വി�ലീകരണ�ം
�േയാജന�ദമാ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ ദിശയി�
നട�ാ�േ�ശി�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ീര സഹകരണ സംഘ��െട ആ�നീകരണ�ി�ം ശാ�ീകരണ�ി�ം
എെ��ാം പ�തികളാണ് �ാവ��ികമാ�ി വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

കടകളിെല�ം വാണിജ� �ാപന�ളിെല�ം െതാഴി� നിയമ ലംഘന��

*240. �ീ.െക.െജ. മാ�ി
,, െജയിംസ് മാത�
,, എം. നൗഷാദ്
,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടകളി�ം മ� വാണിജ� �ാപന�ളി�ം േജാലി െച��വ��് ഇരി�ാ�
സൗകര�െമാ��ണെമ� നിയമം നിരവധി �ാപന��
നട�ിലാ��ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േജാലി ന�െ��െമ� ഭീതിെകാ�് െതാഴിലാളിക� പരാതിെ�ടാ� മടി��
സാഹചര��ി�  ഇ�ര�ി��െ�െട�� നിയമ ലംഘന��െ�തിെര
ക�ശന നടപടിെയ���തിനായി പരിേശാധന ��ത�  വ�ാപകമാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇ�രം നിയമ ലംഘന��െ�തിെര ഇൗ സ��ാ�
അധികാര�ിെല�ിയേശഷം എ� േ�ാസിക�ഷ�ക� ഫയ� െച�ി��്;

(ഡി) നിരവധി �ാപന��  േവതനേ�ാ��ടിയ ആ� അവധി,  ഓവ�െെടം
േവതനം,  മിനിമം േവതനം,  മ� സൗകര��� �ട�ിയവ ലഭ�മാ��ിെ��
�ിതി അവസാനി�ി�ാ�  വ��് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�
അറിയി�ാേമാ?
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േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

08-06-2019
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