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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.െഎ.പ�തി വ�ാപി�ി�ാ� നടപടി

*361.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ.എസ്.െഎ.പ�തി ��ത� േമഖലകളിേല�് വ�ാപി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) േതാ�ം േമഖലയി� ഇ.എസ്.െഎ.പ�തി നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ.എസ്.െഎ.  പ�തി �കാരം െതാഴിലാളിക��് െ�ഷ�ാലി�ി,  ��� െ�ഷ�ാലി�ി ചികി�ാ

സൗകര��� ലഭി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�തന ജലേസചന മാ����

*362.�ീ.പി.െക. ശശി

,, െക.�േരഷ് ���്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലവിനിേയാഗ�ിെ� കാര��മത വ��ി�ി��തിനായി �തന ജലേസചന മാ����

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;



(ബി) ജലേസചന സംവിധാന��െട നിലവിെല �ിതി വിലയി���തി�ം അവെയ

െമ�െ����തി�ം േവ�ി�� ബ�് മാ��ിംഗ് സംവിധാനം കാര��മമായി

�വ��ി��േ�ാ;

(സി) ജലേസചന വ��ിന് കീഴി�� ഡാ�ക�െട �ന��ാരണ�ി�ം വികസന�ി�ം �ിപ് പ�തി

�കാരം നട�� �വ��ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� ക�� എതി��ിെന�ട��് ഉേപ�ി�,  മധ�േകരളെ�

ഉൗഷരമാ�ാനിട�� പ�-അ��േകാവി�-െെവ�ാ�  ലി�് പ�തി േക�സ��ാ�  വീ�ം

പരിഗണി��തായ വാ���െട അടി�ാന�ി�  അതിെ� നിജ�ിതിെയ�റി�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

കായ�കളിേല�ം നദികളിേല�ം മാലിന� നിേ�പം

*363.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

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

ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ സാമ�ിക�െട അവശി���ം �ാ�ിക് ഉ�െ�െട�� പല മാലിന���ം

നിേ�പി�െ��് സം�ാനെ� മി� കായ�ക�െട�ം നദിക�െട�ം ജല സംഭരണ േശഷി

�റ��താണ് �ളയാഘാതം വ��ി�ി��െത�് കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്

പരിേശാധി�് ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�വാ� ആവശ�മായ നി�േദശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) േവ�നാ� കായ� ര� പതി�ാ�ി��ി� ച��നിലമാ�െമ�് േകരള ഫിഷറീസ് സ�� പഠന

സ��കലാശാല റിേ�ാ��് െച�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  േകരള�ിെല മി� കായ�ക��ം

ഈ ഗതി ബാധകമാ�െമ�ക�് സമ�മായ ഒ� �ന��ാരണ �ാ� ത�ാറാ�ി ആവശ�മായ

�വ��ന�� നട�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പ�ികേഗാ��ളി�െ��വ�െട ആേരാഗ� സംര�ണം

*364.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, െക. ആ�സല�

,, 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) ജനനി ജ�ര�ാ പ�തി ഉ�െ�െട പ�ികേഗാ��ളി�െ��വ�െട ആേരാഗ�

സംര�ണ�ിനായി നട�ിവ�� പ�തികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േപാഷകാഹാര�റവ് പരിഹരി��തി�ം ശി� മാ� മരണ നിര�് �റ��തി�ം സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ��ാമാണ്;



(സി) �ാ�ന േഗാ��ളി�െ��വ�െട ജനസംഖ�യി��ാ�� �റവ് കണ�ിെല��് ഇവ�െട

ഇടയിെല േരാഗാ�രത�ം മരണനിര�ം �റ�െകാ�വ��തി�ം ദാരി�� നി��ാ��ന�ി�ം

ഉ� പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പ�ികവ�ഗ ആശ�ാസ നിധിയി�  നി�് എെ��ാം സഹായം ന�കിവ�� എ�്

വ��മാ�േമാ?

ജലനയ പരി�രണം

*365.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

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

(എ) ��മായ �ടിെവളളം സം�ാന�ളള എ�ാവ�െട�ം അവകാശമാ�ി�ീ��കെയ�

ല��േ�ാെട ജലനയം പരി�രി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി െച�വ��

കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േക�ാവി�ത പ�തിയായ ജ�ജീവ�മിഷനി�െട സം�ാന�ിന് എെ�ാെ� �േയാജന��

ലഭി�ാനിട�െ��് അറിയി�ാേമാ;  ഇതി�േവ� പ�തിക�  േക�സ��ാരിന്

സമ��ി�ി�േ�ാ; അവ�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� വിവിധ നദിക�െട സംര�ണ�ി�ം മാലിന� നി��ാ��ന�ി�ം

പ�തി�േ�ാ; പ� ആ�� �ാ� ര�ാംഘ��ിെ� �േരാഗതിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നദിക�, േതാ�ക�, �ള��, കിണ�ക� �ട�ിയവ�െട �ന��ാരണ�ിന് ഹരിത േകരളം

മിഷെ� ഭാഗമായി നട�ിവ�� �വ��നെ��റി�് അറിയി�ാേമാ?

പ�ിക വിഭാഗ��െട സമ� വികസന�ിനാ�� പ�തിക�

*366.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : 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 വിഭാഗ��െട സമ� വികസന�ിനായി 2019-20 � സ��ാ� ആവി�രി�ി�ളള �തിയ

പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനം േനരി�� ക�� സാ��ിക �തിസ�ിയി� �ാ� ഫ�ി� ഗണ�മായ െവ�ി�റവ്

വ�േ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) ഇത് പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട പ�തി നി��ഹണെ� എ�കാരം ബാധി�െമ�്



വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം പ�തി വിഹിത�ി�  എ�് െവ�ി�റവാണ് വ��ിയത്;

ഇ��ലം ഏെതാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� സാധി�ാെത വ�ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക വിഭവ�ളി� നി�ം മദ�ം ഉ�ാദി�ി��തിന് അ�മതി

*367.�ീ.പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പഴ�ൾ, ധാന��� എ�ീ കാ�ഷിക വിഭവ�ളി� നി�ം മദ�ം ഉ�ാദി�ി��തിന് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ; ആയതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഷിക ഉ���ളിൽ നി�� മദ� ഉ�ാദന�മായി ബ�െ��് അ�കാരി ച��ളി� േഭദഗതി

വ��ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ.ബി.സി. വിഭാഗ��െട േ�മ�ിനായി നടപടിക�

*368.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, െക. രാജ�

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി 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) ഒ.ബി.സി.  വിഭാഗ��െട േ�മ�ിനായി ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ കാര���

എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�വ�േശഷം ഏെത�ി�ം വിഭാഗ�െള ഒ.ബി.സി.  ലി�ി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ആ�ാ�േദശി� നി�ം േകരള�ിേല�് �ടിേയറി�ാ�� നായി� സ�ദായ�ാ��് ഒ.ബി.സി.

പദവി ന�കിയി�േ�ാ;  ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ് ഈ വിഭാഗ�ി�െ��വ�  ഉ�െത�്

വ��മാ�േമാ?

പ�ികേഗാ� �വാ���്സ�യംെതാഴി� േ�ാ�ാഹന പ�തി

*369.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, ഒ. ആ�. േക�

,, �. ആ�. �ദീപ്



,, ഐ.ബി. സതീഷ് : 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) വന�ിേലാ പരിസര�േദശ�ളിേലാ താമസി�� പ�ികേഗാ��ളി���വ��്

�േയാജന�ദമായ െതാഴി�ക� ന�കി ജീവിത നിലവാരം െമ�െ����തിന് പ�തി�േ�ാ;

(ബി) പ�ികേഗാ� �വാ��െട െതാഴിലി�ാ� കണ�ിെല��് നട�ാ�� സ�യംെതാഴി�

േ�ാ�ാഹന പ�തിെയ�റി�് വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) �ാ�നേഗാ� വിഭാഗ�ളി�െ��വ��ാ�ളള �േത�ക പ�തിക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ഏക ആദിവാസി പ�ായ�ായ ഇടമല�ടി�െട വികസന�ിനായി െച�

വ�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െഎ.ടി.െഎ.കെള േലാേകാ�ര നിലവാര�ിേല�യ��വാ� പ�തി

*370.�ീ.സജി െചറിയാ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, സി.െക. ഹരീ��

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

ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  പരിശീലന�ി�െട മാനവവിഭവേശഷി വികസനം സാധ�മാ��തിന് സം�ാനെ�

െഎ.ടി.െഎ.കെള േലാേകാ�ര നിലവാര�ിേല�യ���തിനാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ാേദശിക വ�വസായ���് ആവശ�മായ െെവദ����വെര പരിശീലി�ിെ���കെയ�

ഉേ�ശ�േ�ാെട�� മാ�ക െഎ.ടി.െഎ. പ�തി സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) നി�ിത മാനദ��കാര�� ഉപകരണ��ം യ���ം അടി�ാന സൗകര���ം

ഏ�െ���ി െഎ.ടി.െഎ.കളിെല ഓേരാ േ�ഡി�ം എ�.സി.വി.ടി.  അംഗീകാരം

േനടിെയ���തിന് നട�� �വ��നെ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം ��തായി എവിെടെയാെ� െഎ.ടി.െഎ.ക�

ആരംഭി�വാ� േവ� �വ��ന�� നട��െ��ം അതിെ� �േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ?

�ീേരാ�ാദന�ം �ീര സംഭരണ�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് പ�തിക�

*371.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, സി. െക. ശശീ��

,, ഡി.െക. �രളി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഡയറി േസാ�  �പീകരണം,  �ീര�ാമം �ട�ി സം�ാന�് �ീേരാ�ാദന�ം �ീര

സംഭരണ�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

എെ��ാെമ�ം അതി�െട ൈകവരി� േന��� എെ��ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക�ഷക��്ഫാമിെ� വി�ലീകരണ�ി�ം ആ�നികീകരണ�ി�ം ന�കി വ��

ധനസഹായ�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കടെ�ണിയിലായ �ീരക�ഷക��്എെ��ി�ം സഹായം ന�കി വ��േ�ാ;

(ഡി) �ീരേമഖലയി�  വിദ� പരിശീലനം ന���തിന് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

�ഗസംര�ണ േമഖലയി� െെകവരി� േന���

*372.�ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ�

,, െജയിംസ് മാത�

,, െക.��ിരാമ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗസംര�ണ േമഖലയി�  ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം െെകവരി�

േന��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ഗസംര�ണം ആദായകരമായ െതാഴിലാ�ി�ീ��ാ�� പ�തിക�  എെ�ാെ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� �ഗചികി�ാ സൗകര���  വ��ി�ി��തിന് നട�ിയ �വ��ന��

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിന് �റ�നി�് െകാ�വ���ം അ�ാ��മായ മാംസം, പാ�, പാ�����

എ�ിവ�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

പാ�ലെമ�റി ജനാധിപത� ��ിയെയ�റി�് അവേബാധം

*373.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, ആ�ണി േജാ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എം. നൗഷാദ് : 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) വിദ�ാ��ിക��ം �വജന���ം പാ�ലെമ�റി ജനാധിപത� ��ിയെയ�റി�ം അതിെ�

�ാധാന�െ��ം പാര�ര�െ��ം �റി�ം അവേബാധം ന���തിനായി ഈ സർ�ാർ

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



(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പാ�ലെമ�റി കാര� ഇ��ി���ിെ� �വ��നം

��ത� കാര��മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��കളിെല�ം േകാേള�കളിെല�ം വിദ�ാ��ിക��ായി

പാ�ലെമ�റി ��ിയ സംബ�ി�് എെ��ാം പരിശീലന പരിപാടികളാണ് സംഘടി�ി�്

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വാ�� അേതാറി�ി വിതരണം െച�� ജല�ിെ� �ണനിലവാരം

*374.�ീ.േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) വാ�� അേതാറി�ി വിതരണം െച�� ജല�ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�് വ��ാ� എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കിണ� െവ��ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാ� എെ��ി�ം സംവിധാനം പരിഗണനയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) ��ീകരി� ജല�ിന് വാ��  അേതാറി�ി ഈടാ�� നിര�ക�  ജല�ിെ� സംഭരണ-

��ീകരണ-വിതരണ-അ�ബ� െചല�ക�മായി താരതമ�ം െച�് വിശദാംശ��

വ��മാ�േമാ?

�ീരക�ഷക�െട ഉ�മന�ിനാ�� �തന പ�തിക�

*375.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, ഡി.െക. �രളി

,, െക.വി.വിജയദാസ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീരക�ഷക�െട ഉ�മന�ിനായി ഈ സ��ാ�  ആവി�രി� �തന

പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�കാലികെള ഇ��റ�സ് പരിര�യി�  െകാ�വ��തിനായി േഗാസ��ി പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം നട�സാ��ിക വ�ഷം ന�പരിഹാരമായി എ� �ക വിതരണം

െച�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ീരക�ഷക�  അഭി�ഖീകരി�� �ഖ���മായ കറവ�ാ�െട �ാമം പരിഹരി��തിനായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഇ) ക���ിക�െട പരിപാലന�ിനായി നട�ാ�ിവ�� േഗാവ��ിനി പ�തി �കാരം എെ��ാം



ആ��ല��ളാണ് �ീരക�ഷക��് ന�കി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ജലനയം

*376.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, സ�ി േജാസഫ്

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

ന��േമാ:

(എ) ജല ഉപേഭാഗ രംഗ�് വ� മാ��� പരിഗണി�് �തിയ ജലനയ�ിന് �പം ന���തിന്

സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ജല�ിെ� ലഭ�തയി� വ�ി�� ഗണ�മായ �റവ് കണ�ിെല��് നിലവി��

ജലാശയ�െള സംര�ി��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സം�ാന�് റിവ�  േബസി�  ക�സ�േവഷ�  ആ�് മാേന�െമ�് അേതാറി�ി

�പീകരി�ണെമ� നി�േ�ശം ലഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

വീര�ം �റ� മദ�ം ഉ�ാദി�ി�വാ� അ�മതി ന�കാ�� തീ�മാനം

*377.�ീ.പി.ഉൈബ��

,, എ�. ഷം��ീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പഴവ���ളി� നി�ം വീര�ം �റ� മദ�ം ഉ�ാദി�ി��തിന് െച�കിട വ�വസായ �ണി�ക��്

അ�കാരി െെലസ�സ് ന��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �റേമ നി�പ�വകരമാെണ�് േതാ�ാെമ�ി�ം വീര�ം �റ� മദ�ം ഉ�ാദി�ി���ം ഉപേഭാഗം

െച���ം മദ�ാസ�ി വ��ി�ി�വാേന ഉപകരി� എ� വ�ത ഗൗരവമായി ചി�ി�ി�േ�ാ;

(സി) സ��ാരിെ� സാ��ിക �തിസ�ി�് പരിഹാരം കാണാനാേണാ ഇ�കാരം െെലസ�സ്

ന��വാ� തീ�മാനി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ല�വായ മദ�പാന�ിന് മാന�ത ന��� ഇൗ തീ�മാനം �ന:പരിേശാധി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��് െതാഴി� നിയമ�കാര�� സൗകര���

*378.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.പി.സജീ��



,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��ായി വ ൃ�ി���ം �ര�ിത�മായ താമസസൗകര�ം

ഏ�െ����തിന് അ�നാഘ�  പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ�

�ല�ളിെല�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െതാഴിലിട�ളി�  േവ�� �ര�ാ സംവിധാന��  ഇ�ാെത ഇവെരെ�ാ�്

േജാലിെയ��ി����ല�� അപകട��  വ��ി�� സാഹചര��ി�  എ�കാര��

ഇടെപടലാണ് വ��ിെ� ഭാഗ�നി�ം ഉ�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിവിധ െതാഴി� നിയമ�കാരം ഇവ��് ലഭ�മാേക� േവതന വ�വ�ക�, �ര�ിതത�ം എ�ിവ

ഉറ�വ��വാ� എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

വാ�� അേതാറി�ിെയ കാേലാചിതമായി പരി�രി�വാ� നടപടി

*379.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

(എ) വാ��  അേതാറി�ി നട�ിലാ�� പ�തികളിെല അസാധാരണമായ കാലതാമസം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�തിക� സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ���ലം എ�ിേമ�് �കയി� വലിയ േതാതി�

വ��ന��ാ�ക�ം പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� കഴിയാെത വ�ക�ം െച�� �ിതിവിേശഷം

പരിഹരി��തിന് ഈ സ��ാ�  എെ��ി�ം �േത�ക നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വാ��  അേതാറി�ിെയ കാേലാചിതമായി പരി�രി�ക�ം പ�തിക�  നട�ിലാ��തി�  ��മ�

ഏജ�സിയാ�ി മാ�ക�ം െച��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

സാം�ാരിക രംഗ�് നട�� ഇടെപട�ക�

*380.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, എം. �േകഷ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : 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) ആ��ിതമായി ചില ശ�ിക� മത-ജാതി വിഭജനം ശ�ിെ���ി,  സാ�ഹ� വികസന�ിെ�

ദിശ നി��യി�� െതരെ���കളി�  േപാ�ം പരസ�മായി ഇടെപ��തായി ആേ�പ��



സാഹചര��ി�  ജനാധിപത��ി�ം മാനവികതയി�ം അധി�ിതമായ ഭരണഘടനാ �ല���

ശ�ിെ����തിന് സാം�ാരിക രംഗ�് നട�� ഇടെപട�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� സാം�ാരിക േമഖലയിെല നയ��ം പ�തിക�ം �പീകരി�കെയ�

ല��േ�ാെട സാം�ാരിക ഉ�തതല സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) കലാ�പ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം സാം�ാരിക ൈപ�കം ശ�ിെ����തി�ം

നട�ാ�� പരിപാടികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സാഹിത� അ�ാദമി,  ലളിതകലാ അ�ാദമി �ട�ി വിവിധ അ�ാദമിക�െട �വ��നം

ശാ�ീകരി��തിന് നട�ിയ �വ��നം അറിയി�ാേമാ?

മദ� ഉപേഭാഗ�ി��ായ വ��നവ്

*381.േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  മദ�ശാലക�  അ�വദി��തിന് നി�യി�ി�� മാനദ���

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് മദ� ഉപേഭാഗം എ� ശതമാനം

വ��ി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് അട���ിയ�ം ഈ സ��ാരിെ� കാല�് �റ�്

�വ��ി�ാ�  അ�മതി ന�കിയ�മായ ബാ�ക�, �തിയതായി അ�വദി� ബാ�ക�

ബിവേറജസ് േകാ�പേറഷ� വി�നശാലക� ഇവ എ�െയ�ം വീതമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

�ീര ക�ഷക��്�ഡ് റിലീഫ് റീഹാബിലിേ�ഷ� പ�തി

*382.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ട��യായി ഉ�ാ�� ��തി േ�ാഭം �ീരക�ഷകെര എ�കാരം ബാധി�െവ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ീര ക�ഷക��ായി �േത�ക �ഡ് റിലീഫ് റീഹാബിലിേ�ഷ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) പാലിെ� �ണനിലവാരം െമ�െ����തിന് മി�മ�ം േമഖലാ �ണിയ�ക�ം ആവി�രി�



പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) �ീരക�ഷക േ�മനിധി േബാ�ഡ് ന��� ��ംബ െപ�ഷ�  �േലാം �റവായതിനാ�

�ീരക�ഷക െപ�ഷെ� അ�പത് ശതമാനമായി അത് വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

മയ�മ��് േക�കളിെല �തിക��് ശി� ഉറ�് വ��ാൻ നടപടി

*383.�ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, വി. േജായി

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മയ�മ��് േകസിെല �തികെള പിടി���തി�ം

നിയമ നടപടിക� സ�ീകരി��തി�ം െെകവരി� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിയമ�ിെ� പ��ക� �േയാജനെ���ി �തിക� ര�െ����ം േക�ക� ��ബലെ����ം

ഒഴിവാ��തിനായി നിലവിെല നിയമ�ിെല ന�നതക�  പരിഹരി�� തര�ി�  നിയമ

നി��ാണം നടേ��തിെ� ആവശ�കത സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ:

(സി) മയ� മ��് േകസിെല ��വാളിക��് കന� ശി� ഉറ� വ��ണെമ� സം�ാന�ിെ�

ആവശ�ം േക� സ��ാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��, വിേനാദ സ�ാര േക���, െതാഴിലിട��, െപാ� �ല��

എ�ിവിട�ളിെല�ാം മയ�മ��് സംഘ�െള നിയ�ി��തിന് ക�ശന നിയമം

െകാ�വ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ക�� വനസംര�ണ�ിന് െപാ�-സ�കാര� പ�ാളി�ം

*384.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, എസ്.ശർ�

,, െക. ദാസ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരസംര�ണ�ിന് ഹരിതമതിലായി �വ��ി���ം മ����െട�ം െച�ജീവിക�െട�ം

ആവാസ വ�വ��മായ ക���ാ�ക�െട വി�തിയി�  ഉ�ായിെ�ാ�ിരി�� േശാഷണം

സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ സ��ാ�  വ��ക�െട അധീനതയി�� ക���ാ�ക�  റിസ�വ് വനമായി

�ഖ�ാപി��തി�ം സ�കാര� വ��ിക�െട ൈകവശ��വ �തിഫലം ന�കി ഏെ����തി�ം

'മിഷ� മാ�േ�ാവ്' എ� േപരി� പ�തി നട�ാ�ിവ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;



(സി) ക�� വന��െട �ാധാന�ം കണ�ിെല��് ക�� വനസംര�ണ�ിന് െപാ�-സ�കാര�

പ�ാളി�ം ഉറ�വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ജലനിധി പ�തി�െട �േരാഗതി

*385.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, വി. േജായി

,, വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജലനിധി പ�തി �കാരം ഏെത�ാം �ടിെവളള പ�തികളാണ്

�ന��ാരണ�ിനായി ഏെ���ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജലനിധി ഒ�ം ര�ം ഘ���  �കാരം ���ീകരി� �ടിെവ� പ�തിയി�െട എ�

��ംബ���് �ടിെവളളം ലഭ�മാ�ാ� സാധി�ി�െ�� കണ�് ലഭ�മാേണാ;

(സി) ��ത പ�തിയി� മഴെവളളസംഭരണ�ി�ം �ജലേപാഷണ�ി�മായി എെ��ാം കാര���

ഉ�െ���ിയി��്;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര ജലനിധി പ�തിക��ായി എ� �ക

വിനിേയാഗി�ി��്;

(ഇ) ജലനിധി ��ാം ഘ��ിനായി സം�ാന സ��ാ�  േക�ാ�മതി�ായി നി�േ�ശം

സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സം�ാന വ�വഹാര നയം

*386.�ീ.എം.ഉ��

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, െക.എം.ഷാജി

,, 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) സ��ാ�  വാദിയാ�� േക�ക�  തീ��ാ��തി�ം അനാവശ� വ�വഹാര��

ഒഴിവാ��തി�മായി സം�ാന വ�വഹാര നയം �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  സ��ാ�  ക�ിയാ�� േക�ക�  തീ��ാ��തി�� ശരാശരി കാലാവധി എ�

വ�ഷമായാണ് നി�യി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് �കാര�� നടപടിക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ�  കഴി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന വ�വഹാരനയം നട�ാ��തിേല�ായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�



സ�ീകരി�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

നദിക�െട സംര�ണ�ി�ം �ന��ീവന�ി�മായി പ�തി

*387.�ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, സജി െചറിയാ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നദിക�െട സംര�ണ�ി�ം �ന��ീവന�ി�മായി ഇൗ സ��ാ�  നട�ാ�ിയി�ളള

പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നദിക�െട�ം ജലാശയ��െട�ം സംര�ണ�ിെ� ആവശ�കത െപാ�ജന�ളിേല�്

എ�ി��തി�ം നദീസംര�ണ �വ��ന�ളി�  ജനപ�ാളി�ം ഉറ�വ���തി�ം

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) വര�ാ�  �ന��ീവന�ിെ� മാ�കയി�  മ�് ഏെത�ാം ആ�ക�െട �ന��ീവനമാണ്

ജനകീയമായി ഏെ���് നട�ിലാ�ിയത്;

(ഡി) വര�ാ�  �ന��ീവനം �ായിയാ��തി�ളള ര�ാംഘ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ��തിന് �േ�ാടിയാ�ളള പാരി�ിതിക ആഘാത പഠനം നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െതാഴിലാളിക�െട താ�ര�ം സംര�ി��തി�� �വ��നം

*388.�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.എസ്.ശർ�

,, െക. ദാസ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സംരംഭക സൗ�ദ �ിതി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം െതാഴിലാളി-െതാഴി�ടമ

ബ�ം െമ�െ���ി െതാഴിലാളിക�െട താ�ര�ം സംര�ി��തി�ം നട�� �വ��നം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിവിധ വ�വസായബ� സമിതിക�െട �വ��നം സംബ�ി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം ��തായി എ� േമഖലകളി�  മിനിമം േവതനം

നി�യിെ��ം േവതനം ���� കാലാവധി കഴി� എ� േമഖലകളി� മിനിമം േവതനം ���ി

നി�യിെ��ം അറിയി�ാേമാ;  ഇനി എ� േമഖലകളി�  മിനിമം േവതനം ���ി

നി�യി�ാ��്; അതിനായി െച�വ�� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?



െതാഴി� സൗ�ദാ�രീ�ം നിലനി���തിന് നടപടി

*389.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, തി�വ�� രാധാ���

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� സൗ�ദാ�രീ�ം നിലനി���തി�ം െതാഴിലാളിക��് നിയമപരമായി അ�ഹതെ��

ആ��ല���ം മ�ം �ട�ം �ടാെത ലഭി��െവ�് ഉറ�് വ���തി�ം സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) െതാഴി�  േമഖലയി�  െതാഴിലാളിക�െട ആ��ല���  ഉറ�് വ���തിന്

വ�വസായബ�സമിതിക� വഹി�� പ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് മിനിമം േവതനം ഉറ�വ��വാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�സംബ�ി�് േക� സ��ാ�  ഏെത�ി�ം �തിയ നിയമം െകാ�വ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ം �ര��ം

*390.�ീ.പി. ഉ�ി

,, എ. �ദീ��മാ�

,, എം. നൗഷാദ്

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

ന��േമാ:

(എ) ഏ��ം ��ത� ഇതര സം�ാന�ാ� െതാഴിെല��� ഒ� സം�ാനെമ� നിലയി� അവ�െട

െതാഴി�, സാ�ഹ��ര�,  ഭവനം,  ശി� സംര�ണം,  വിദ�ാഭ�ാസം,  ആേരാഗ� പരിപാലനം

�ട�ിയ േമഖലകളി� ഇൗ സ��ാ� നട�ിലാ�ി വ�� േ�മ പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികേളാട് ഏ��ം സൗഹാ��പരമായി െപ�മാ�ക�ം നയപരമായ

തീ�മാന�ളി�െട അവ�െട േ�മ�ം �ര��ം ഉറ�ാ�ക�ം െച��തി� ��പ�ിയി�ളള

ന�െട സം�ാനം ഇതിനായി എെ��ാം നിയമ നി��ാണമാണ് നട�ിയി�ളളത്;

(സി) േകരള�ിെല എ�ാ അതിഥി െതാഴിലാളികെള�ം ആവാസ് ഇ��റ�സ് പ�തിയി�

േച���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  അതിനായി ഒ� െ�ഷ�� െെ�വ് ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,



04-11-2019

�േ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)].


