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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�ി

വന�ജീവി സേ�ത�ളിെല േത�് േതാ����് പകരം സ�ാഭാവിക വനം

*211.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, സി. ദിവാകര�

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േത�് മര�� �ഷി െച�ി�� വനേമഖല പീ�ീട് വന�ജീവി സേ�തമായി �ഖ�ാപി�െ��ത്

�ലം ��ത മര�� �റി� മാ�ാ� കഴിയാ� സാഹചര��േ�ാ;

(ബി) അ�ര�ി� �റി�് വി�ന നട�ാ� കഴിയാ� രീതിയി� വന�ജീവി സേ�ത�ളി�� േത�്

േതാ���െട വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവ �റി�് വി�ാ� കഴി�ാ� ലഭി�� വ�മാനെ� സംബ�ി�് കണെ���ി�േ�ാ;

(ഡി) നിയമ�ി�  സം�ാന സ��ാ�  േഭദഗതി വ��ി ഓേരാ വ�ഷ�ം ഇ�ര�ി��

േതാ��ളി�നി�ം �റ� േത�ക�  �റി�് വി�് അവിെട സ�ാഭാവിക വനമാ�ി മാ�ാ�ം

ഫല���� ന�് പിടി�ി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ��റ�സ് െമഡി�� സ�വീസ് ശാ�ീകരി�ാ� നടപടി

*212.�ീ.സി.���

,, െക. ദാസ�

,, എ. �ദീ��മാ�



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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയേശഷം ഇ��റ�സ് െമഡി��  സ�വീസിെന

ശാ�ീകരി�ാ� നട�ിയ �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ.എസ്.െഎ.  ഡിെ��സറിക�െട�ം ആ�പ�ിക�െട�ം �വ��നം െമ�െ����തി�ം

മ�� വിതരണം കാര��മമാ��തി�ം േഡാ��മാ�േട��െ�െട�� ഒഴി�ക�

നിക��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) �തലാളിമാ�െട താ�ര�ം സംര�ി�കെയ� ല��േ�ാെട േക�സ��ാ� ഇ.എസ്.െഎ. മാസ

വിഹിത�ി�  �റ� വ��ിയത് ഇ.എസ്.െഎ.  സംവിധാന�ിെ� സാ��ിക അടി�റ

��ബലെ���ാനിട�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ�ാ െതാഴിലാളിക��ം ഇ.എസ്.െഎ.  ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ണെമ� െതാഴിലാളിക�െട

ആവശ�ം േക�സ��ാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ എ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

നദികളിെല മലിനീകരണം സംബ�ി� ഹരിത ൈ�ബ�ണ� വിധി

*213.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പാറ�� അ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നദിക� ��മായ മലിനീകരണം േനരി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) നദികളിെല മലിനീകരണം തട��തി�  വീ� വ��ിയതിന് േദശീയ ഹരിത ൈ�ബ�ണ�

സ��ാരിന് പിഴ �മ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

കരിയ� നയം �പീകരി�ാൻ നടപടി

*214.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ആ�സല�

�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� വ�ാ�ിയി�ം �ണനിലവാര�ി�ം ��ി� നി��േ�ാ�ം െതാഴിലി�ാ� �ധാന

��മായി�� സാഹചര��ി�  പഠനം,  പരിശീലനം,  േജാലി െതരെ����  എ�ിവയി�

ശാ�ീയ മാ�ഗം �പെ����തിന് കരിയ�  നയം �പീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ,  േസവന രംഗ�ളിൽ അതി�തം ഉ�ാ�� മാ�����സരി�് ആ��ിേ��

െെന�ണ� േശഷി വിലയി���തി�ം അവ പക��ന���തി�ം േവ� സൗകര���



ഏ�െ���ാ� പരിപാടി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�� െവാേ�ഷണ�  െെഗഡ�സ് െസ��ക�െട �വ��നം വി�ലീകരി�ാ�ം

ഫല�ദമാ�ാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ജലവിതരണ പ�തിക�െട �േരാഗതി

*215.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, പി.െക. ശശി

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

(എ) വാ��  അേതാറി�ി�െട റവന� വിടവ് നിക�കെയ� ല��േ�ാെട,  ��ീകരി�് വിതരണം

െച�� �ടിെവ��ിെല പ�തിേയാളം ബി� െച�െ�ടാെത േപാ�� നിലവിെല �ിതി

പരിഹരി�ാ�  പ�തി�േ�ാ;  ഇതിന് �തിയ സാേ�തികവിദ� നട�ിലാ��േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) കാല�ഴ�ം െച� ൈപ�ക� മാ�ി �തിയവ �ാപി�� പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(സി) �ടിെവ� �ാമം ��മായി�� �േദശ�ളി�  കി�ബി ഫ�പേയാഗി�് വാ��  അേതാറി�ി

നട�ാ�� ജലവിതരണ പ�തിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

േകാഴി വള��� േ�ാ�ാഹനം

*216.�ീ.െക. രാജ�

,, ആ�. രാമച��

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴി വള��� േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാഴി�െട ഭ�ണേയാഗ�മ�ാ� ഭാഗ��  ഉപേയാഗി�് ഉേപാ����  നി��ി��തിന്

പ�തി�േ�ാ;

(സി) എെ�ാെ� ഉേപാ���ളാണ് ഉ�ാ�ാ� കഴി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  ഉേപാ����  നി��ി��തി�� �ാപന��  േകരള�ി�  നിലവി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

ജനവാസേക��ളിെല വന�ജീവി ശല�ം

*217.�ീ.എം.ഉ��

,, പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എ�.എ ഖാദ�



െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗര�േദശ�ളി�ം നാ�ി��റ�ളി�ം നി�ം പിടി��� രാജെവ�ാല ഉ��െട��

ഇഴജ��െള�ം ആ�മണകാരികളായ �ര�ക� ഉ�െ�െട�� വന��ഗ�െള�ം കാ�കളി�

െകാ�േപായി �റ�വി�� രീതി �ട��ത് കാടിേനാട് േച�� മ�ഷ�വാസ േക��ളിെല

ജന���് ക�� ഭീഷണി ഉയ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അനിയ�ിതമായ ൈകേയ���ം നി��ാണ �വ��ന��ം കാ�കളിെല

ആവാസവ�വ���ാ�� നാശം വന�ജീവികൾ ജനവാസേക��ളിൽ �ടിേയറാ�

കാരണമാ��െ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ� പരിഹരി�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

എക് ൈസസ് വ��ിന് കീഴിൽ െെഹെടക് െെസബ� െസ�

*218.�ീ.എസ്.ശർ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

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

ന��േമാ:

(എ) എെെ�സ് എ�േഫാ�് െമ�് അതി��ികളി�  ജാ�ത വർധി�ി�് േറാഡ് മാ�ഗം ലഹരി

വ���െട കട�് ഫല�ദമായി തട�തിെന�ടർ�് അ�ാരാ� ബ��ളള സംഘ��

വിമാന�ാവള��  വഴി�ം െ�യി�  മാ�ഗ�ം വർധി� േതാതിൽ സം�ാനേ��് ലഹരി

വ���  കട��ത് തടയാ�  �േത�ക സംഘ��  �പീകരി�് ആ�നിേകാപകരണ��

സഹിതം ആവശ�മായ സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഓ�െെല� വഴി ക�വടം നട�ി ഉപേഭാ�ാ���് െകാറിയ� വഴി�ം മ�ം ലഹരി വ���

എ�ി�് ന���ത് വ�ാപകമാെണ� വാ��ക�െടയടി�ാന�ി� എക് ൈസസ് വ��ിന്

കീഴിൽ െെഹെടക് െെസബ� െസ� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ജനെെമ�ി േപാലീസ് മാ�കയി� എക് െെസസിെന ജനകീയവ��രി�് ജനപ�ാളി�േ�ാെട

മയ�മ��ിെ� വിപണനം അസാധ�മാ��ത് പരിേശാധനാ വിേധയമാ�േമാെയ�്

അറിയി�േമാ?

െെന�ണി വികസന�ിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

*219.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, എ�. വിജയ� പി�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) എ�ിനിയറിംഗ് ബി�ദധാരിക�  ഉ�െ�െട��വരി�  െതാഴിലിന് േവ� െെന�ണി

േശഷിയിെ�� വിവിധ പഠന��െട പ�ാ�ല�ി�  െെന�ണി വികസന�ിനായി

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

(ബി) ഇൗ രംഗ�് സം�ാന െെന�ണ� വികസന മിഷ�  നട�� �വ��ന��

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ചവറയിെല ഇ�ഡ�� ഇ��ി���് ഓഫ് ഇ��ാ��� & ക���െന ഏഷ�യിെല തെ�

ഏ��ം മിക� �ാപനെമ� നിലയിേല�് വള��ിെയ��ാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വ�വസായ�ി�  നവീനമായി ഉ�ാ�� മാ��ിന��തമായി േവ� െെവദ�� വികസനം

ആ��ണം െച��തിന് വ�വസായിക�, വിദ�ാഭ�ാസ വിച�ണ�  എ�ിവെര ഉ�െ���ി

േവ�ഡ് �ി� െെലസിയം �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

�ാമീണേമഖലയിെല ഉേദ�ാഗാ��ിക��് പരിശീലനം

*220.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണേമഖലയിെല ഉേദ�ാഗാ��ിക��് വിദ�ാഭ�ാസ,  െതാഴി�  േമഖലകളിെല �തന

�വണതകെള�റി�ം കാലാ��തമായ മാ��െള�റി�ം അറി�ം പരിശീലന�ം ന�ി

അ�േയാജ�മായ െതാഴി�  കെ���തിന് ഇൗ സ��ാ�  എെ��ി�ം പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ് ��ത പ�തി �കാര�ളള േക��� �ാപി�ി�ളളത്;

(സി) ഇൗ പ�തി �കാര�ളള േക���  സം�ാന�ിെ� മ�് ഭാഗ�ളി�ം ആരംഭി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികേഗാ�വ�ഗ�ി�െ�� ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ ഉ�മനം

*221.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, െ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) പ�ികജാതി-പ�ികേഗാ�വ�ഗ�ി�െ�� ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� ഉ�മന�ിനായി

നട�ാ�ിവ�� പരിപാടികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ;  െമഡി��, എ�ിനീയറിംഗ് �േവശന

പരീ�ക��് �േത�ക പരിശീലനം ന�കിവ��േ�ാ;



(ബി) സം�ാന�ിന് �റ�ം രാജ��ിനക�ം വിേദശരാജ��ളി�ം പഠി��തിന് ന�കി വ��

സഹായം എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഒ�ത്,പ�് �ാ�കളിെല ��ിക��ളള �ീെമ�ിക് േ�ാള�ഷി�ി�  േക�സ��ാ�

ഏ�െ���ിയി�� വ�മാനപരിധി എ�� കളയാ�  ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�ര�ി�െ��വ��ായി പകരം ഏെത�ി�ം തര�ി�� ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ാനാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��ക� നി��ി�ാ� പരിപാടി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നിലവി�� �ീെമ�ിക്-േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��ക�െട �ിതി െമ�െ����തിനായി

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

�തനമായ ജല സംഭരണ-വിതരണ മാ����

*222.�ീ.േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാന��ം പാരി�ിതിക ആഘാത��ം നിമി�ം ജലലഭ�ത ഗണ�മായി

�റ�ക�ം ��ജല വിനിേയാഗ�ി�� ആവശ�കത അ�ദിനം വ��ി�വ�ക�ം െച��

സാഹചര��ി�  �തനമായ ജല സംഭരണ-വിതരണ മാ����  ആവി�രി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� ഇതിനകം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം �തന സംരംഭ�ളി�െട എെ�ാെ� േന��ളാണ് �തീ�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ീ െതാഴിലാളിക�െട അവകാശ സംര�ണം

*223.�ീ.എ�. വിജയ� പി�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ദാസ�

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

ന��േമാ:

(എ) വിവിധ െതാഴി�  േമഖലകളി�  ആേരാഗ�കരമായ െതാഴി�  സം�ാരം പരിേപാഷി�ി��തി�ം

െതാഴിലാളി-െതാഴി�ടമ ബ�ം െമ�െ����തി�ം ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴി�  േമഖലകളി�  ലിംഗസമത�ം ഉറ�വ��ി �ീ െതാഴിലാളിക�െട അവകാശ��

സംര�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) വ�ാപാര, വ�വസായ �ാപന��െട �വ��ന സ�ഭാവ�ിന�സരി�് �ീ െതാഴിലാളിക��്



മതിയായ യാ�ാ സൗകര��� ഒ���തി�ം അധിക സമയേവതന�ം ആ� അവധി, വി�മേവള

എ�ിവ ഉറ�ാ��തി�ം �ിയാ�കമായ എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ് ഈ സ��ാ�

നട�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െതാഴിലിട�ളി�  �ീക���ാ�� പരാതിക�  യഥാസമയം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം

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

�ളയാന�രം �ീരേമഖലെയ സഹായി��തിന് നടപടിക�

*224.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, സ�ി േജാസഫ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ട��യായി ഉ�ാ�� �ളയ�ം മഴെ��തി�ം �ഗസംര�ണ േമഖലെയ

േദാഷകരമായി ബാധി�െവ�് വിലയി���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ലം �ീേരാ�ാദന�ി� വ� ഇടിവ് സംഭവി�ി�േ�ാ;

(സി) �ീരേമഖലെയ സഹായി��തിന് സ��ാ� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) �ീരേമഖലയി�  ��തി �ര�ം �ല��ാ�� നാശന����് സമയബ�ിതമായി

ന�പരിഹാരം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) എ�ാ �ീരക�ഷക��ം അവ�െട ക�കാലിക��ം ഇ��റ�സ് പരിര� ഒ���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

�ീരക�ഷക�െട ����

*225.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, െക.ഡി. �േസന�

,, സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീരക�ഷക�  േനരി�� �ധാന ����  എെ�ാെ�യാെണ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) പാ��ാദന�ിെ� െചല� ���ത് �ലം �ീര��ിയി� ആദായം �റ��ത് പരിഹരി��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) തീ���  �ഷി�് ��ഗണന ന�കിെകാ�് തരി� �മിയി�  സ��ാ�  ധനസഹായേ�ാെട

വ�ാവസായിക അടി�ാന�ി� ���ഷി നട��തിന് പ�തി�േ�ാ;

(ഡി) �ീര സഹകരണ സംഘ�ി�  അള�� പാലിന് അ�ഹമായ വില ലഭി��െ��് ഉറ�്



വ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

�ളയ�ി� പ�ികജാതി ��ംബ����ായ നാശന�ം

*226.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.െക.ബഷീ� : 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��ായ �ളയ�ളി�  പ�ികജാതി ��ംബ����ായ നാശന���െട കണ�്

േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) �ളയ ബാധിത �േദശ�ളിെല പ�ികജാതി ��ംബ�െള സഹായി��തിന് എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ാ�ി വ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

വീര�ം �റ� മദ�ം ഉ�പാദി�ി�ാ�� നീ�ം

*227.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, അ�� ഹമീദ് പി.

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�, ക�മാ�, വാഴ�ഴം �ട�ിയ പഴ�ളി� നി�ം വീര�ം �റ� മദ�ം ഉ�പാദി�ി�ാ��

പ�തി�് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) മദ��ിെ� ലഭ�ത�ം ഉപേയാഗ�ം പടിപടിയായി �റ�ാ�  സഹായകരമായ നയമാേണാ

സ��ാരിേ�ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  മദ�ം ഉ�പാദി�ി�ാ�  അ�മതി ന�കാ�� തീ�മാന�ി�  നി�ം പി�ാ�വാ�

ത�ാറാ�േമാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിക��് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം

*228.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, സി.െക. ആശ : 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 വിഭാഗെ� വിദ�ാഭ�ാസപരമായ ഉയ��യി�െട ഒ� �ാന

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

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിക��് ഇ��യിെല എ�ാ സ�വകലാശാലകളി�ം പഠി��തിന്

േ�ാള�ഷി�് അ�വദി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��് വിേദശ�് ഉ�ത പഠനം നട��തിനാവശ�മായ

എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് സ��ാ� ന���െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക��് സിവി� സ��ീസ് �തലായ ഉ�ത മ�രപരീ�കളി� വിജയം

ൈകവരി��തിന് സഹായകരമായ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�്

അറിയി�േമാ?

നഗര�ളിെല �ടിെവ� പ�തി വി�ലീകരണം

*229.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഏഷ��  ഡവല�െമ�് ബാ�ിെ� േലാ�  ഉപേയാഗി�് തി�വന��രം,  എറണാ�ളം

നഗര�ളിെല �ടിെവ� പ�തിക�  വി�ലീകരി��തി�� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതിെ� വ�വ�ക� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) േകരളവാ�� അേതാറി�ി േകാടിക� �ട�ി പണി ���ീകരി� അ�വി�രയിെല ��ിെവ� �ാ�്

േകരള ഇറിേഗഷ� ഇ��ാ��� ഡവല�െമ�് ക�നി�് െെകമാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതിെ� വ�വ�ക� വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള വാ��  അേതാറി�ി �നഃസംഘടന നി�േ�ശ��  സമ��ി��തിനായി െ�ാഫ.

�ശീ�ഖ�െയ ക�സ���ായി നിേയാഗി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� േടംസ്

ഓഫ് റഫറ�സ് വിശദീകരി�ാേമാ?

ശാ�ീയ ജല മാേന�െമ�് നടപടിക�

*230.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.പി.സജീ��

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

ന��േമാ:

(എ) കന� മഴ മാറി ഏെറ�ഴി��തിന് ��തെ� സം�ാനം ജല�ാമ�ിേല�് േപാ��

അവ� ഉ�ാ��േ�ാ;



(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിന് ജലവിഭവ വ��് എെ�ാെ� ശാ�ീയ ജല മാേന�െമ�് നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ജലസംര�ണെ���ി�ം നിയ�ിത ജല ഉപേയാഗെ���ി�ം െപാ�ജന�െള

േബാധവ��രി��തിന് ജലവിഭവ വ��് എെ��ി�ം �വ��നം നട��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മഴെവളള സംഭരണം �ജലപരിേപാഷണ പരിപാടി എ� േപരി�  പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

അഭി�ചി കെ��ി െതാഴിൽ ലഭ�മാ�ാ� സംവിധാനം

*231.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, െക. രാജ�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഭ��വിദ��ം െതാഴി�  രഹിത�മായ ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട അഭി�ചി,  �ി�  ഗ�ാ�് എ�ിവ

വിവിധ അ�െ��് ��സ് ഉപേയാഗി�് കെ���തിന് സംവിധാന�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ര�ി�  അസ�് െച�െ��� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് േസാ�് �ി�/ െതാഴിലധി�ിത

പരിശീലനം ന��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അ�േയാജ�മായ െതാഴി� േമഖലകളി� െതാഴി� ലഭ�മാ��േ�ാ

എ�് വിശദമാ�േമാ?

ജല ബജ�്

*232.�ീ.സജി െചറിയാ�

,, െജയിംസ് മാത�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

(എ) ജലലഭ�ത�ം ആവശ�കത�ം മന�ിലാ�ി ജലവിഭവ�ിെ� ഫല�ദമായ വിനിേയാഗ�ം

ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണ�ം ഉറ�ാ�കെയ� ല��േ�ാെട ജല ബജ�് ത�ാറാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �തന ജലേസചന മാ����  നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇതിനായി നടപടി

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ജലസംര�ണ�ം ജല�ര��ം ഉറ�ാ��തിന് ഹരിത േകരളം മിഷെ� �വ��നം എ�

കാര��മമായി നട��െവ�് അറിയി�ാേമാ;



(ഡി) ആവ��ി�� വര���ം ഇ��ല�� ജല�ാമ�ം േനരി��തിനായി സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിന് ന�പരിഹാരം

*233.�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ഒ. ആ�. േക�

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവി സംര�ണ�ിെ� �ാധാന�ം ഒ�ം �റ� കാണാതിരി�േ�ാൾ തെ� പക�

സമയ�േപാ�ം �രയിട�ളിലിറ�ി ആന�ം കാ�പ�ി�ം ക�വ�ം മ�ഷ�െര െകാ��

�:�ിതി ഇനി�ം ആവ��ി�ാതിരി�ാനായി െച�വ�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് �ഷി�മി�മാ�ളള വനാതി��ി എ� �ര�െ��ം ഇതി�  എ� �രം വിവിധ

വന��ഗ �തിേരാധ മാ�ഗ�� ഏ�െ���ിയി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) വനാതി��ിയി�  മാ�മ� ഏെറ ഉ��േദശ�ളി�  േപാ�ം കാ��ഗ��  വ�ാപകമായി �ഷി

നാശ��ാ��തിനാ�  �േത�കമായി�ളള വിള ഇ��റ�സ് പ�തി ഏ�െ����തിേനാ

പര�ാ�മായ േതാതി� ന�പരിഹാരം ന���തിേനാ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�മന�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

*234.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, പി.വി. അ�വ�

,, �രളി െപ�െന�ി

,, ��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) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�െട

ഉ�മന�ിനായി നട�ിലാ�ിയ �ധാന പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�െട താമസസൗകര�ം െമ�െ����തിനായി �തിയ

പ�തി ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േപാ�് െമ�ിക്, �ീ െമ�ിക് േഹാ��കളി� ന� ഭ�ണം, �േത�ക ട�ഷ�, മ�് സൗകര���

എ�ിവ ഏ�െ����തിന് ��ത� �ക വകയി��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ�� എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാ��ിക��ായി സൗജന�പഠന പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



അനധി�ത മദ�വിപണന�ം ലഹരി വ���െട വ�ാപന�ം

*235.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനധി�ത മദ�വിപണന�ം ലഹരി വ���െട വ�ാപന�ം ഇ�ാതാ��തിന് ശ�മായ

എ�േഫാ�്െമ�് �വ��നം ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ലം ലഹരി വ���െട വ�ാപനം തട��തിന് സാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) മദ��ിെ� ആവശ�കത ഇ�ാതാ��തി�െട മാ�േമ അതിെ� ഉപേഭാഗം �റ��തിന്

സാധി�ക�� എ�് വിലയി���േ�ാ;

(ഡി) കഴി� ഓണ�ാല�് ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� റി�ാ�ഡ് വി�ന നട�ിെയ� റിേ�ാ��്

മദ��ിെ� ഉപേഭാഗം വ��ി�� എ�തിെ� �ചനയേ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�വ�േശഷം �വറിക�ം േകാ�ൗ�ിംഗ്,  െ��ിംഗ് ആ�്

േബാ�ിലിംഗ് �ണി�ക�ം അ�വദി�ത് എെ��ി�ം പഠന�ിെ� അടി�ാന�ിലായി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ായി��; വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) മദ� ഉ�ാദന �ണി�ക�  �ാപി��തി�� അേപ�ക�  പരിേശാധി��തി�ം

കാലാ��തമായ മാ���  ശിപാ�ശ െച��തി�മായി �പീകരി� ഉ�ത സമിതി അതിെ�

റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെല �ധാന ശിപാ�ശക�  എെ��ാമാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ?

നദീതട സംര�ണം

*236.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ടർ�യായി ഉ�ാ�� �ളയം സം�ാനെ� നദിക�െട ഘടനെയ എ�കാരമാണ്

ബാധി�ി�ളളത് എ�് കെ��ിയി�േ�ാ; ഇതിനായി എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) നദിക�െട ദിശ മാ�ം തട��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) വ�േതാതി�  മണ�ം എ��ം വ�ടി�് സം�ാനെ� നദിക�  മരി��െവ� വാ��

ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;



(ഡി) സം�ാന നദീതട അേതാറി�ി �പീകരണം ഏത് ഘ��ിലാണ്; വ��മാ�േമാ?

�ഴേയാര�ളി� �ള ന�പിടി�ി��തിന് നടപടി

*237.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

,, സി.െക. ആശ

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഴേയാര�ളി� �ള വള�� ഇട�ളി� വലിയ �ളയ�ി�േ�ാ�ം മ�ിടി�ി�

ഒഴിവാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ഴകളിെല ഇ�കരകളി�ം �ള ന�പിടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ വ�ഷം ഏെത�ി�ം �ഴ�െട കരയി� �ള ന�പിടി�ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഡാം റിേസാ�് സാ�ൈല�് മാേന�െമ�് സംവിധാനം

*238.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, സി.മ��ി

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

ന��േമാ:

(എ) ഡാ�ക�െട ��ി�േദശെ� നീ��ാ�കളി�െട ഒ��� െവ��ിെ� അളവ് തി�െ���ി

ആവശ�െമ�ി�  അണെ��ക�  േനരെ� �റ�ാ�  കഴി�� ഡാം റിേസാ�് സാ�ൈല�്

മാേന�െമ�് സംവിധാനം നട�ാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ജലസംേപാഷണ പ�തിക�

*239.�ീ.എസ്.രാേജ��

,, െക.�േരഷ് ���്

,, സി.���

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഇ�പ� ശതമാനം േ�ാ�കളി� ��തരമായ �ജലദൗ�ലഭ�ം േനരി��െവ�

റിേ�ാ��ക�െടയടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� ജലസംേപാഷണ പരിപാടിക�

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജലശ�ി അഭിയാ�  എ� േ�ാ�കളി�  നട�ാ�ാനാണ് േക� സഹായം ലഭി��ത്;



സം�ാന സ��ാ� ഈ പ�തി എ� േ�ാ�കളി� നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��;

(സി) ഒാേരാ �േദശ�ിെ��ം �ജല ലഭ�ത കണ�ാ�ി അമിത �ഷണം തട��തിന്

നടപടിെയ��ി�േ�ാ;  തടയണക�, മഴ�ഴി,  കിണ�-�ഴ�കിണ�  റീചാ�ജിംഗ് �ട�ിയ

ജലസംേപാഷണ പ�തിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

െതാഴി�രഹിത േവതനം ൈക���തി�ളള നടപടി�മ��

*240.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, മ�ളാം�ഴി അലി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�രഹിത േവതനം ൈക���തി�ളള നടപടി�മ�ളി�  സ��ാ�  എെ��ി�ം മാ�ം

വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ മാസ�ം വ�മാന സ��ിഫി��് ഉ�െ�െട�ളള വിവിധ േരഖക�  ഹാജരാ�ണെമ�്

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ��ലം െതാഴി�രഹിത���ാ�� ��ി��ക� പരിഹരി��തിന് സ��ാ� സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

28-10-2019

�േ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)].


