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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�ി

ഇ.എസ്.ഐ. ചികി�ാ പ�തി

*361.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ.എസ്.ഐ. ചികി�ാ പ�തി�് ��� െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ികളി� നിലവി�� നിയ�ണം

മാ��തിന് േക� സ��ാരിേനാട് സം�ാനം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  മ�പടി

ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി�കി��തിന് നാളി�വെര സ��ാ�  നട�ിയ �മ��  ഫല�ദമാകാ�ത്

എ�െകാ�് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േരാഗിക���ാ�� ��ി��ക� പരിഹരി��തിന് എ�ാ ��� െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ികളി�ം

��ത പ�തി �കാര�� ചികി�ാ��ല�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

�ീൻ ഇ�ഡ� മിഷ�

*362.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, എസ്.രാേജ��



,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഗ�� വനം ഉൾ�െട�� വനേമഖലകളിൽ ൈജവൈവവിധ� സംര�ണ�ിന്

ആവി�രി�ി�� പ�തിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) വനാ�ിത സ�ഹ��െട അടി�ാന ആവശ���  നിറേവ��േതാെടാ�ം വനേശാഷണം

ഒഴിവാ��തിന് �ീ� ഇ�ഡ� മിഷ� �കാര�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) വന�ജീവി സംേയാജിത വികസന പരിപാടികളായ േ�ാജ�് എലിഫ�്,  േ�ാജ�് ൈടഗ�

�ട�ിയവ വന�ജീവിക�െട ആവാസവ�വ�ാപരിപാലന�ി�ം നിര�രം ഉ�ാ�� വന�ജീവി

ആ�മണ�� ഇ�ാതാ��തി�ം എ�മാ�ം �േയാജന�ദമായി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെല ��ബലവിഭാഗ��െട �േരാഗതി

*363.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല��� : 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�ിെല ��ബലവിഭാഗ��െട �േരാഗതി�ായി ഇൗ സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; ഇതി�െട ഇൗ വിഭാഗ�ിന് സാ�ഹ��േരാഗതി െെകവരി�വാ�

കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വ�ഷ�ളായി ഇൗ വിഭാഗ�ാ�െട ഉ�മന�ിനായി വിവിധ പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�ം പല

രംഗ�ം ഇവ�  സ�ഹ�ിെല മ�ളളവേരാെടാ�ം �േരാഗതി െെകവരി�ാ�ത് ഇവ��ായി

നട�ിലാ�� പ�തികളി� ഉ�ായി�ളള വീ��ലമേ� എ�് അറിയി�ാേമാ;  എ�ിൽ നിലവി�

ആവി�രി�ി�ളള പ�തികളി� ആവശ�മായ തി��� നടപടിക� െെകെ�ാള�േമാ;

(സി) പ�ികവ�� വികസനവ��ിെ� കീഴി�ളള �ീെമ�ിക്,  േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കളിെല

ഭൗതികസൗകര���  �ണിെസഫ് നി��ഷി� മാ�കയി�  വ��ി�ി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െപ� �രഹിത��് �മി ന���തിനായി �പീ�തമായ ആദിവാസി

�നരധിവാസ മിഷെ� �വ��നം വിശദമാ�േമാ;  പ�ികവ���ാ��് �മി ന���തിനായി

നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� ലാ�് ബാ�് പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

ഇ.എസ്.െഎ. ആ�പ�ികളിെല ചികി�ാസൗകര���

*364.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം



,, മ�ളാം�ഴി അലി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഇ.എസ്.െഎ.  ആ�പ�ികളി�  നി�ം െതാഴിലാളിക��് ലഭി��

േസവന�� അപര�ാ�മാെണ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിക��് ��ത�  സാ��ികസഹായം ന�കാ�ം ��ത�

ചികി�ാസൗകര��� ഏ�െ���ാ�ം എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

ഇതര സം�ാന പാലിെ� �ണനിലവാരം

*365.�ീ.സി.മ��ി

,, െക.എം.ഷാജി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�് സം�ാന�ളി�നി�ം വിതരണ�ിനായി െകാ�വ�� പാലി� െകാ��്,  �ചി എ�ിവ

ലഭി��തിനായി ആ�ിബേയാ�ി�ക�ം മ�് ചില രാസപദാ����ം േച���തായ

റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ പരിേശാധി��തി�� െച�് േപാ�ക�  സം�ാന�് എവിെടെയ�ാം

�വ��ി��െ��റിയി�േമാ;  ��ത�  െച�് േപാ�ക�  �ാപി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ പാലിൽ മായം കല���വെര നിയ�ി�വാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

വനേമഖല�െട വി�ീ��ം

*366.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വനേമഖല�െട വി�ീ��ം വ��ി�ി�േ�ാ;  വിശദവിവര��  അറിയി�േമാ;

വനാവരണ വ��നവ് വ��ിയ സം�ാന��െട ഇടയി� േകരളം എ�ാം �ാന�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) വനസംര�ണം ഉറ�വ���തിന് ഉ�വന�േദശ�ളി�  ഇ�ീരിയ�  െ�ാ���  ക�ാ�ക�

�ാപി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� വന�മി സംബ�ി�� സ�േ� െ��ക�ം അ�ബ�േരഖക�ം വനം



വ��ിെ� െെകവശ�� മ� േരഖക�ം ഭ�മായി ��ി��േ�ാ; ഇതിനായി �േത�ക സംവിധാനം

ഒ��ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ക�കാലിസ��് വ��ി�ി��തിനായി പ�തിക�

*367.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ക�കാലിസ��് വ��ി�ി��തിനായി �ഗസംര�ണ വ��് നട�ാ�ി

വ�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) െമാ�ം കാലിസ��ിെ� എ�ശതമാനമാണ് സ�രയിനം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിനാവശ�മായ മാംസം,  പാ�  എ�ിവ�െട ഉ�പാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�ത

േന�വാനായി �തിയ പ�തിക� ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

കടലാ�മണ ഭീഷണി േനരി�� �േദശ��െട സംര�ണം

*368.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. ആ�സല�

,, െക.െജ. മാ�ി

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

(എ) മഴ�ാലാരംഭ�ി��െ� കടലാ�മണം ശ�മായ സാഹചര��ി�  കടലാ�മണ ഭീഷണി

േനരി�� �േദശ��െട സംര�ണ�ിനായി വ��് നട�ിലാ�ി വ�� �വ��നം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി വഴി �ലി��് നി��ാണ�ി�� പ�തി�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;  പ�തി�െട

നി��ഹണ �മതല ന�കിയിരി�� േകരള ഇറിേഗഷ�  ഇ��ാ���  െഡവല�െമ�്

േകാ��േറഷ� പണി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) കട��ീരെ� മാ���  മനസിലാ�ി ഉചിതമായ തീരസംര�ണമാ�ഗം

അവലംബി��തി�േവ� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാേ�ഷ� േപാളിസി �പീകരണം

*369.�ീ.എസ്.രാേജ��

,, ആ�ണി േജാ�

,, ഡി.െക. �രളി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേഗാളവ��ത വ�വസായ വാണിജ�നയ��െട പരിണിതഫലമായി �ാേ�ഷ�

േമഖലെയാ�ാെക ��ം േനരി�� സാഹചര��ി�  േമഖലയിെല ല��ണ�ിന് വ��

െതാഴിലാളിക�െട താ�ര�ം പരിഗണി�് �ാേ�ഷ�  േമഖല�് പി�ണ ന���തിന്

അ�േയാജ�മായ തര�ി� �ാേ�ഷ� േപാളിസി �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �രഹിതരായ േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െ��ാം വീ�ം �മി�ം ന��കെയ� ല��േ�ാെട

ആവി�രി�് നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) വിവിധ �ല�ളി�  ��ി�ിട��േതാ �വ��നം മ�ീഭവി�േതാ ആയ േതാ��ളിെല

െതാഴിലാളിക�െട സംര�ണ�ിന് നട�ിവ�� �വ��ന��  എെ��ാമാണ്;

വിശദമാ�േമാ?

ജലനിധി ര�ാംഘ�പ�തി

*370.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.ബി.സത��

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �റ� വാ�� സെെ� ആ�ഡ് സാനിേ�ഷ� ഏജ�സി �ാമീണ ��ജലവിതരണ, �ചിത�

േമഖലകളി� നട�ിവ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ജലനിധി ര�ാംഘ��ി�  എ� പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��ത്;  പ�തി

���ീകരിേ�� കാലാവധി അറിയി�ാേമാ; നിലവി� എ� പ�തിക� ���ീകരി�ി��്;

(സി) ജലനിധി ഒ�ാംഘ� പ�തികളി�  ��ിെലാ�് ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാതായത് �ന��രി�ാ�ം

നവീകരി�ാ�ം പ�തി�േ�ാ;

(ഡി) വാ��  അേതാറി�ി�െട നിലവി�� വിതരണ �ംഖലക�  െക.ആ�.ഡ��.എസ്.എ.�്

െെകമാറാ�േ�ാ; എ�ി� ഇത് ഉപേഭാ�ാ�� അധിക നിര�് ന���തിന ് ഇടയാ��േ�ാ

എ�് അറിയി�ാേമാ?

നവേകരള��ി�ം നേവാ�ാന�ം

*371.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, എം.ഉ��

,, എ�. ഷം��ീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : 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�് നിലവി� ജാതീയ ഉ�നീചത��� ഉ�തായി ക���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ന��് ജാതിയി�ാവിളംബരം,  വിേവകാന���ശം,  ര�സാ��ം  2018  എ�ീ പ�തിക�

െകാ�് ജാതീയ ഉ�നീചത��� �റ�ാ� കഴി�ം എ�് ക���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�ിേഭാജന�ിെ� �റാം വാ�ഷികാേഘാഷ�ിെ� ഭാഗമായി ജാതി സംബ�മായ

ഉ�നീചത��� ��ണമാ�ം ഒഴിവാ�ാ� കഴി�ം എ�് ക���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നവേകരള��ി�ം നേവാ�ാന�ി�മായി സ��ാ�  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന �നഃ��ി�് േശഷ�ം േകരളം ഇ�� �ഗ�ിലാെണ�് സ��ാ� ക����ാ;

ഉെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഇെ��ി�  നവേകരള��ി�ം നേവാ�ാന�ം ഇനി�ം നട�ിലാേ��തിെ� സാഹചര�ം

എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അ�വി�ര �ാ�ി� നി�ം ��ിെവ�ം

*372.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.പി.സജീ��

,, അ�വ� സാദ�്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ�� അേതാറി�ി�െട േന�ത��ി� അ�വി�ര �ാ�ി� നി�ം ��ിെവ�ം നി��ി��തിന്

ബി.െഎ.എസ്.,  എഫ്.എസ്.എസ്.എ.െഎ.  �ട�ിയ ഏജ�സിക�െട അംഗീകാരം

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ിെവ��ിന് ഏ��ം ��ത� ആവശ��� േവന��ാല� തെ� ��ിെവ�ം �റ�ിറ�ാ�

വാ�� അേതാറി�ി�് സാധി�ാ�ത് എ�െകാ�ായി��;

(സി) സം�ാന� വി�ഴി�� ��ിെവ��ിെ� വില നിയ�ി�വാ�  സ��ാരിന്

സാധി�ാ�തിെ� കാരണം െവളിെ���േമാ?

നദിക�െട സമ� സംര�ണ�ം പരിപാലന�ം

*373.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, െക.�േരഷ് ���്

,, പി. ഉ�ി

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

ന��േമാ:

(എ) �ളയെ��ട��് പ�ാ നദി�െട തീരം ��ബലാവ�യിലായത് കണ�ിെല��് നദി�െട

സംര�ണ�ി�ം മാലിന� നി��ാ��ന�ി�മായി ര�ാം ഘ�ം പ�ാ ആ��  �ാ�

ആവി�രി�് സമയബ�ിതമായി നട�ാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നദിക�െട സമ� സംര�ണ�ം പരിപാലന�ം ല��മി�് സം�ാന നദീതട പരിപാലന



അേതാറി�ി �പീകരി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലനി��് ഭീഷണി േനരി�� നിളാനദി�െട സംര�ണ�ി�ം േവ�നാ� കായലിെന

ഇ�ാതാ�ാ�  േപാ� പ�  -  അ��  േകാവി�-ൈവ�ാ�  ലി�് പ�തി േക� സ��ാ�

നട�ിലാ�ിെ��് ഉറ�വ���തി�ം നട�ിവ�� ഇടെപട�ക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

വ�കിട ജലേസചന പ�തിക�െട ���ികരണം

*374.�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, സി. െക. ശശീ��

,, െക.വി.വിജയദാസ്

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

ന��േമാ:

(എ) നാല് പതി�ാ� കഴി�ി�ം ���ീകരി�ാനാകാ� �വാ��ഴ വാലി,  കാരാ�ഴ,  ബാണാ�ര

സാഗ�, ഇടമലയാ� എ�ീ വ�കിട ജലേസചന പ�തിക� സത�രമായി ���ിയാ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) അനി�ിതമായി നീ�� ഈ പ�തിക�  അവേലാകനം െച�് ���ീകരണ�ിേനാ

�ന:സംഘടനേ�ാ േവ� സമയപരിധി നി�യി�ാ� �പീകരി� പഠനസമിതി�െട റിേ�ാ��ിെല

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) കാേവരി നദീതട �ിബ�ണ�  അവാ�ഡ് �കാരം ലഭി�� ജലം ഫല�ദമായി

വിനിേയാഗി��തി�േ�ശി�െകാ�� കാരാ�ഴ പ�തി�െട അവേശഷി�� ���ികൾ

എെ��ാെമ�ം അത് എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� ല��മി�െ��ം അറിയി�ാേമാ?

ജലനിധി ഒ�ാം ഘ� പ�തി

*375.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.െജ. മാ�ി

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലനിധി ഒ�ാം ഘ� പ�തി �കാരം എ� �ടിെവ� പ�തിക� ���ിയാ�ിയി��ായി��

എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം പ�തിക�െട ��ിരത നിലനി���തിനായി െപാ�ജനപ�ാളി�ം ഉറ�്

വ���തിന് �ണേഭാ� സമിതിക��് �പം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇവ�െട

�വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സി ആ�് എ. ജി. നട�ിയ ജലനിധി ഒ�ാം ഘ� പ�തി�െട െപ�േഫാമ�സ് അസ�്െമ�്

�കാരം ���ിയാ�ിയ ചില �ടിെവ� പ�തിക�  ഭാഗികമാേയാ ���മാേയാ

�വ��നരഹിതമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  കാരണ��  പരിേശാധി�് അവ പരിഹരി��തിന് എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ്



നട�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള അ�ാദമി േഫാ� സ് കിൽസ് എ�ല�സ്

*376.�ീ.സി.���

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.എ�. വിജയ� പി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� േത��വ��ം നിലവി� അസംഘടിത േമഖലയി� െതാഴിെല���വ��ം ൈന�ണ�

വികസന�ിനായി േകരള അ�ാദമി േഫാ�  സ് കിൽസ് എ�ല�സ് ഏ�െ���ിയി��

സൗകര��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ി�  െഡവല�െമ�് മിഷ�  �പീകരി�ി�േ�ാ;  െതാഴിലധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസം

േനടിയി�ി�ാ�വ��ം ആേഗാള െതാഴി�  കേ�ാള�ി�  അവസരം �ാപ�മാ��തിന്

അ�േയാജ�മായ രീതിയി� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ��നാഷണ�  �ി�  െ�യിനിംഗ് ആ�ഡ് എംേ�ായബിലി�ി േ�ാ�ാമിെ� വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(ഡി) വ�വസായം ഉ�െ�െട�� ആ�നിക െതാഴി� കേ�ാള�ി� �ീക��ം പി�ാ�ം നി���

വിവിധ ജനവിഭാഗ���ം അ�ഹമായ അവസരം ലഭ�മാ�ാ�  �േത�ക പരിപാടി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

വന�മി കേ��ം ഒഴി�ി��തിന് നടപടി

*377.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�മിയി� കേ���� ഇേ�ാ�ം നട��തായി കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) കേ��ം കെ��� �ല�ളി� ആയത് ഉട� ഒഴി�ി��തിന് വനം വ��് സ�ീകരി�ി�ളള

നടപടി എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) കേ���ാരി�  നി�ം ഒഴി�ിെ��� വന�മി വീ�ം കേ��� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

ഇ�രം േമഖലകളി� എ�് ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വനം,  റവന� വ��ക�  ത�ി�  ത���� �ല�ളി�  സം�� പരിേശാധന നട�ി

അതി��ി �ന�നി��യി�് ജ� െക�ി വന�മി സംര�ി��തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?



�ീരവികസന �വ��ന��

*378.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, െജയിംസ് മാത�

,, �രളി െപ�െന�ി

�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ണനിലവാര�� പാ�ം പാ������ം ഉപേഭാ�ാ���് ആവശ�ാ�സരണം

ലഭ�മാ��തി�ം �ീരക�ഷക��് പാലിന് ന�ായവില ലഭ�മാ��തി�ം മി�മ നട�ി വ��

�വ��ന��െട കാര��മത വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ണേമ��� കാലി�ീ� ന�ായവില�് ക�ഷക��് ലഭ�മാ�ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്;

(സി) �ാഥമിക �ീരസഹകരണസംഘ���് �ണേമ� െമ�െ����തി�ം ആ�നീകരണ�ി�ം

ന�കിവ�� സഹായ�� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) വാണിജ�ാടി�ാന�ി�� �ീരവികസന�വ��ന��  േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  പ�തി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��ജല വിതരണം കാര��മമാ�ാ� നടപടി

*379.�ീ.അനി� അ�ര

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ടിെവ� വിതരണ�ിെ��ം ��ീകരണ�ിെ��ം �ണനിലവാരം

ഉറ�വ��ാ� �േത�ക നയം �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിെല �രിഭാഗം നഗരസഭകളി�ം േകാ��േറഷ�കളി�ം മലിനജല സം�രണ�ിനായി

ശാ�ീയ സംവിധാനമി�ാ�ത് �ടിെവ��ിെ� �ണ നിലവാരം ഉറ�് വ���തി� വിഘാതം

��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ജലവിഭവ വ��്

സ�ീകരി�ിരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) വിവിധ വ��കെള ഏേകാപി�ി�െകാ�് സം�ാന�് ��ജല വിതരണം കാര��മമാ�ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� േഗാ�വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനായി പ�തിക�



*380.�ീ.െക. ബാ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, പി.വി. അ�വ�

,, 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���ളി�ം പ�ികജാതികളി�ം െപ�വ�െട ഇടയി� ദാരി���ിെ� േതാത് വളെര

��തലായതിനാ�  ഇവ�െട ദാരി��നി��ാ��ന�ി�ം ആേരാഗ�പരിപാലന�ി�മായി

ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) �ാ�നേഗാ�വ���ളി�െ��വ�െട�ം പ�ികജാതികളിെല

��ബലസ�ദായ�ളി�െ��വ�െട�ം ഉ�മന�ിനായി ആവി�രി�ി�ളള �േത�ക പ�തിക�െട

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ചികി��ം വിവാഹ�ി�ം വ�മാന സ�ാദക�  മരി�ാ�  ആശ�ാസേമ��തിനാ�ം

സഹായധനം ന�കി വ��േ�ാ;  ഇ�രം സഹായ�� കാലവിളംബം �ടാെത ലഭ�മാ�ാ�

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

പാഴായിേ�ാ�� ��ജലം

*381.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജല അേതാറി�ി വിതരണ�ിനായി ഉപേയാഗി�� െവ��ിെ� എ�ശതമാനം

പാഴായിേ�ാ��തായി�ാണ് കണ�ാ�ിയിരി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ധാന ൈല�കളി�ം ഉപൈല�കളി�ം ഉ�ാ�� േചാ�� കെ���തിന് എെ��ി�ം

സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) കാല�ഴ�ം ഉ� പഴയ ൈല�ക� മാ�ി �ാപി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െഎ.ടി.െഎ.കെള മികവിെ� േക��ളാ��തിന് നടപടി

*382.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, എം. സ�രാജ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) �വാ��െട െതാഴി� ൈന�ണ�ം,  ആേഗാള െതാഴി� കേ�ാള�ിെ� ആവശ�കത�ം �തന

�വണതക��ം അ��തമായി വികസി�ി��തിനായി സം�ാനെ� െഎ.ടി.െഎ.കെള

മികേവറിയ �ാപന�ളാ�ി�ീ���തിന് നട�ിവ�� �വ��ന�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം െഎ.ടി.െഎ.ക��് െഎ.എസ്.ഒ.  അംഗീകാരം േനടിെയ��ാനായി��്;  വിവിധ

െഎ.ടി.െഎ.കളി� എ�ാ േ��ക��ം ക�ാളി�ി കൗ�സി� ഓഫ് ഇ�ഡ��െട മാനദ���

പാലി�െകാ�് എ�.സി.വി.�ി. അഫിലിേയഷ� േനടാനായി�േ�ാ;

(സി) പരിശീലന േകാ�ക�െട നിര�ര നവീകരണ�ി�ം പരിശീലക�െട േശഷിവികസന�ി�ം

ആ�നിക സാേ�തികവിദ�ക�െട �േയാഗ�ിന് പരിപാടി�േ�ാ;

(ഡി) പരിശീലനാ��ിക�െട സംരംഭകത� വികസന�ിനായി �േത�ക പരിപാടി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

സാ�ഹിക പഠന�റി പ�തി

*383.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, ഒ. ആ�. േക�

,, െക. ബാ�

,, കാരാ�് റസാഖ് : 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���ാരായ വിദ�ാ��ിക�െട പഠന നിലവാരം ഉയ���തിെ� ഭാഗമായി ഊ�കളി�

സാ�ഹിക പഠന�റി എ� േപരി� െപാ�പഠന േക��� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) സാ�ഹിക പഠന�റി �വ��നം ഏെത�ാം ജി�കളി�  ആണ് ആരംഭി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) സാ�ഹിക പഠന�റികൾ എ� േക��ളി� ആരംഭി��തിനാണ് ല��മി�ിരി��െത�ം ഇത്

��ത� �േദശ�ളിേല�് വ�ാപി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�ം അറിയി�േമാ?

വാ�ല�നിധി ഇ��റ�സ് പ�തി

*384.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, 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) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെല െപ���ിക��് മിക� വിദ�ാഭ�ാസം ഉറ�് വ���തി�ം അവ�െട

സാ�ഹികനിലവാര�ം കഴി�ക�ം െമ�െ����തി�മായി വാ�ല�നിധി എ� േപരി�

ഇ��റ�സ് പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;



(ബി) എ�ി�  ഇവ�െട ഉ�മന�ിനായി എെ��ാം കാര��ളാണ് ഈ പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി�  അംഗമാ��തി�ളള മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇ��റ�സ്

കാലാവധി അവസാനി�േ�ാ� ഒ� െപ���ി�് ലഭി�� �ക എ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി �കാരം  2018-19  സാ��ികവ�ഷം എ� േപ��് �േയാജനം ലഭി� എ�

കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

�ഗ�ഭജല നിര�് �റ��തി�� കാരണം

*385.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല എ�പത് ശതമാനം ജന��ം ��ജല�ിനായി ആ�യി�� �ഗ�ഭജല�ിെ�

നിര�് ആ�മീ�� വെര താ�� എ� �ജല വ��ിെ� റിേ�ാ��് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് െപ��� അനധി�ത മെ���ം െന�വയ�ം ത�ീ��ട��ം

നിക���മാണ് �ഗ�ഭജലവിതാനം താ��തിന് കാരണമാ��െത�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന��ായ �ളയം േകരള�ിെല �ഗ�ഭജല നിര�് �റയാ� കാരണമായി�േ�ാ; ഇത്

സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

പ�ികജാതി�ാ��� ഭവന പ�തിക�

*386.�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.ബി.സത��

,, ��ഷ� കട��ി

,, �രളി െപ�െന�ി : 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�േശഷം പ�ികജാതി�ാ�െട േ�മ�ിനായി ആവി�രി�

�തനപ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭവനരഹിതരായ പ�ികജാതി ��ംബ���് �തിയ വീ�ക� നി��ി�് ന���തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �� സ��ാരിെ� കാല�് അ�വദി��ം എ�ാ� വിവിധ കാരണ�ളാ� പണി ���ിയാ�ാ�

സാധി�ാതി���മായ ഭവന��െട ���ീകരണ�ിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;



(ഡി) പ�ികജാതി�ാ�െട ഭവനനി��ാണ�ിനായി നട�സാ��ികവ�ഷം എ� �ക

വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

�ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിന് നടപടി

*387.�ീ.െക. ദാസ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന��ാ�� �ടിെവ��ാമം കാര��മമായി പരിഹരി��തിെ� ഭാഗമായി കിണ�

റീ-ചാ��്, മഴെവ�െകാ�് �ട�ിയ പരിപാടിക� ��ത� േമഖലകളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന്

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

(ബി) വ��ിഗത��ംബ���് മഴെവ� സംഭരണി നി��ി�് ന��� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) മലേയാര തീരേദശ േമഖലകളി� �ടിെവ��ിന് ഏെറ ��ി��� ��ംബ���് �ടിെവ�ം

ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ഡി) പ�ികജാതി,പ�ികവ�� േകാളനികളിെല �ടിെവളള �ാമം പരിഹരി��തിന് ഈ സ��ാ�

നട�ിലാ�ിയ �തന പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഗ�ളി�െട നിപ ൈവറസ് പട��ത് തടയാ� ��ക�തൽ

*388.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ആ�. രാമച��

,, ���ര ര�ാകര�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാ�കളാണ് നിപ ൈവറസിെ� �ധാന വാഹക� എ�ത് കണ�ിെല��് പ�ികളി�െട�ം

�ഗ�ളി�െട�ം ൈവറസ് ബാധ പട��ത് തടയാ�  �ഗസംര�ണവ��് സ�ീകരി�

��ക�ത�ക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) വള���ഗ�െള പരിപാലി��വ��് നിപ േരാഗബാധ സംബ�ി�� മാ��നി�േ�ശ��

ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ഫാ�കളി� േരാഗനിരീ�ണം, അ�നശീകരണം എ�ിവ സംബ�ി�് ��ത�

ജാ�ത �ല���തി�� നി�േ�ശ�� ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) േരാഗം ബാധി� ക�കാലികെള െച�്േപാ�ക�  �േഖന സം�ാനേ��്

കട�ിെ�ാ�വ��ി� എ�റ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) പ�ികളി��ടി നിപ ൈവറസ് പട��െവ�� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� പ�ി



ഫാ�കളി� ആവശ�മായ �ര�ാനി�േ�ശ�� ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട ഉ�മനം

*389.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, സി. െക. ശശീ��

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട ഉ�മന�ിനായി

ആവി�രി� �തന പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭവനരഹിതരായ േതാ�ം െതാഴിലാളിക��് ഭവനം ഫൗേ�ഷ�  �േഖന വീട് നി��ി�്

ന���തി�ളള പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) സ��മായി വീട് ഇ�ാ� േതാ�ം െതാഴിലാളിക��് േതാ�ം ഉടമക� �ലം ലഭ�മാ�� �റ�്

ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി വീട് നി��ി�് ന��വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട േവതന പരി�രണ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ �ാേ�ഷ� േപാളിസി

*390.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ഡി.െക. �രളി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േതാ�ം േമഖല�െട സമ� വികസന�ിനായി

ആവി�രി�ി�ളള �േത�ക പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �വ��നരഹിതേമാ ഉേപ�ി�െ��േതാ ആയ േതാ���  ഏെ����തിന് സ��ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) �തിയ �ാേ�ഷ� േപാളിസി�് �പം ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ാേ�ഷ�  നി�തി,  കാ�ഷികാദായ നി�തി,  ലയ��െട െക�ിട നി�തി �ട�ിയവ

ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) േതാ���െട പാ�ം ���ിന��� വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് ഏത്

ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?



േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

15-06-2019

�േ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)].


