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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�ി

മലയാള�ിെ� �േയാഗം വി�ലെ���ാ� �വ��ന��

*511.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എം. �േകഷ്

,, വി.െക.�ശാ�് : 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) ഔേദ�ാഗിക ഭാഷെയ� നിലയി�ം അധ�യന ഭാഷയാ�ം മലയാള�ിെ� �േയാഗം

വി�ലെ���ാ�  േകരള ഭാഷ ഇ��ി���് നട�� �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�വി�ാനേകാശം ഇ��ി���ിെ� �വ��നം ഫല�ദമാ��തിന് ഡിജിൈ�േസഷൻ

ഉ�െ�െട�� നവീന സേ�ത�� ഉപേയാഗി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) വി�ാന വ�ാപനം വി�ലീകരി��തിന് േകരള�ിെല സാം�ാരിക �ാപന��െട�ം

�സി�ീകരണശാലക�െട�ം സഹകരണേ�ാെട അ�ാരാ� ��േകാ�വം നട�ാ�

സാം�ാരിക വ��് ത�ാറാ�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം ��ക��  ആവശ��ാരിേലെ��ി��തിന് ഓ�ൈല�  ��ക വിപണനം

ആരംഭി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) �വാസികളായ േകരളീയ�െട ��ികെള മാ�ഭാഷയി�  �ാവീണ���വരാ��തിന് മലയാളം

മിഷ� നട�� �വ��നം നിലവി� എ� രാജ��ളി� ഉെ��് െവളിെ���ാേമാ; ��ത

മിഷെ� �വ��ന േന�ം എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?



പ�ികജാതി േകാളനിക�െട സമ�വികസനം

*512.�ീ.ബി.സത��

,, െക. ആ�സല�

,, �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) പ�ികജാതി ��ംബ���് �ാ�ഖ��� ആയിരം േകാളനിക�െട സമ�വികസനം ല��മാ�ി

ആവശ�കത�െട അടി�ാന�ി� നട�ിവ�� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ��ംബ�ി�ം വിദ�ാഭ�ാസ�ം െതാഴി�ം ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ം

ഏ�െ���െമ� വാ�ാനം �ാവ��ികമാ��തി�� �വ��ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി ��ംബ��െട ആേരാഗ� സംര�ണ�ിന് പ�തി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ�

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ക��ണി�ി ൈമേ�ാ ഇറിേഗഷ� പ�തി

*513.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക��ണി�ി ൈമേ�ാ ഇറിേഗഷ� പ�തി സംബ�ി� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� �േദശ�ളിലാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ;  ക��ണി�ി

ൈമേ�ാ ഇറിേഗഷ�  പ�തി നട�ിലാ�ാ�  സാധ�മായി�� �േദശ��  പരിേശാധനയി�െട

കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈമേ�ാ ഇറിേഗഷ�മായി ബ�െ�� �ി�് െഫ��ിേഗഷ�, �ിസിഷ�  ഫാമിംഗ് എ�ീ

സാേ�തിക വിദ�ക� സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത സാേ�തിക വിദ�കളി� അധി�ിതമായ ���ിക� എവിെടെയാെ� നട�ാ��െവ�്

അറിയി�േമാ;

(ഇ) ജലവിനിേയാഗ�മത �ടിയ ഇ�രം സാേ�തിക വിദ�കളി�  അധി�ിതമായ ���ിക�

��തലായി നട�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െതാഴി� േമഖലയിെല �തിസ�ി



*514.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ െതാഴിലവസര��  ��ി�െമ�് സ��ാ�  അവകാശെ��േ�ാ�ം അസംഘടിത

േമഖലയി�  െതാഴിലവസര��  ��െന �റ��െവ�ത് വ�തയേ�;  എ�ി�  ഇതി�ളള

കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) �തിയ െതാഴിലവസര��  ��ി��ി�ാെയ�് മാ�മ� നിലവി�ളള െതാഴിലവസര��

ന�െ��� �ിതിവിേശഷം സം�ാനെ� െതാഴി� േമഖലയി� ഉ�ാ�ിയി�ളള �തിസ�ി

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ിരം നിയമന�ിന് പകരം േകാ��ാ�് നിയമന�ം ദിവസേവതന നിയമന�ം നട��ത്

െതാഴിലാളിക�െട �ിരവ�മാനെ��ം ��ംബഭ�തെയ�ം േദാഷകരമായി ബാധി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ �ിതിവിേശഷ�ിന് അ�തി വ��വാ�  എെ�ാെ�

ഇടെപട�കളാണ് നട�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

െച�കിട ജലേസചന പ�തിക�െട �േരാഗതി

*515.�ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

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

(എ) ജല വിനിേയാഗ�ിെ� �േയാജന�മത �ടിയ ക��ണി�ി െെമേ�ാ ഇറിേഗഷ� പ�തി നട�ാ�ി

വ��േ�ാ;  സം�ാനെ� �ള�ളാെക നവീകരി��തിനായി പ�തി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഹരിത േകരളം പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഏെ��� െച�കിട ജലേസചന പ�തിക�െട �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) �ാസ്  I,  II  െച�കിട ജലേസചന പ�തി �കാര�� െറ�േല��ക�, തടയണക�

�ട�ിയവ�െട നി��ാണ�ി�� പ�തിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ജലനിധി പ�തി �കാരം �ജല പരിേപാഷണ പ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാ;  എ�ാ

പ�ായ�ി�ം ജല�ര�ാ �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ജലേസചിത �േദശ��െട വി�തി വ�ാപി�ി�കെയ� ല��േ�ാെട �ധാനമ�ി �ഷി

സി�ായി േയാജന �കാരം നട�ി വ�� ���ികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

കട�ഭി�ി നിർ�ാണ, �ന��ാരണ പ�തികൾ



*516.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, വി. േജായി

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

(എ) എ�ാവ�ഷ�ം മ��� കാല�ളി�  സം�ാന�ിെ� തീര�േദശ��ാ��

കടലാ�മണ�ി�  ��കണ�ിന് മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ��  ഭവനരഹിതരാ�ക�ം കര

കടെല��ക�ം െച��ത് കാലാവ� വ�തിയാന�ിെ� ഫലമായി ��ത�  ��മായി��

സാഹചര��ി�  അതിന് പരിഹാരമാ�� കട�  ഭി�ി നി��ാണ പ�തിെയ�റി�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 576  കിേലാമീ��  വ�� സം�ാനെ� തീര�് എ��രം കട�  ഭി�ി നി��ിേ��ി

വ�െമ�� സംബ�ി�് നട�ിയ പഠന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  കട�ഭി�ി നി��ി�ി�ളള �ല�ളി�  എ� �രം അടിയ�ര �ന��ാരണം

ആവശ��െ��്അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കട�ഭി�ി�് ആവശ�മായ പാറ�ാമം കണ�ിെല��് അവലംബി�ാ�േ�ശി�� പരി�ിതി

സൗ�ദ ബദ� രീതിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇവ�െട ആേപ�ിക െചല�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�ഗസംര�ണ േമഖലയിെല �ളയാന�ര �ന��ാരണം

*517.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര നവേകരള നി��ാണ�ിെ� ഭാഗമായി �ഗസംര�ണ േമഖലെയ

െക�ിെ����തിന് റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവി�  ഉ�െ���ി സമ��ി� പ�തിക�െട

വിശദവിവര�� അറിയി�േമാ;

(ബി) നാഷണ� ൈലവ് േ�ാ�് മിഷനി� (എ�.എ�.എം)  ഏെത�ാം പ�തിക� സമ��ി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഗസംര�ണ േമഖലയിെല വാ�ക��് പലിശ ഇളവ് ന��� പ�തി ��ത വ��് �ഖാ�ിരം

നട�ാ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട ആ��ല���  എെ��ാമാണ്;  ഇ�വെര എ�േപ��് ആ��ല���

ലഭ�മാെയ� കണ�് േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ െവളിെ���േമാ?

വാ�ർ അേതാറി�ി�െട ��ജല വിതരണ �ംഖല



*518.�ീ.പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വാ�ർ അേതാറി�ി�െട ��ജല വിതരണ �ംഖല കാര��മ�ം ��മ��മാ�ാൻ

േവ�ി പ�തിക� വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ബി) �മി�ടിയി�െട േപാ�� �ടിെവ� വിതരണ ൈപ�കൾ ഉപരിതല�ിെല മർ�ം താ�ാനാവാെത

െപാ����ലം അടി�ടി��ാ�� ജലവിതരണ തട���ം േറാ�കൾ ��ിെ�ാളി��ത്

�ല�� സാ��ിക ന��ം കണ�ിെല��് ഇതിന് ബദൽ സംവിധാനം ആവി�രി�േമാ;

(സി) േറാ�കൾ ��ിെ�ാളി��ത് ഒഴിവാ�ാനായി േറാഡിെ� ഇ�വശ�ളി�ം ൈപ�് ൈല�കൾ

�ാപി�� സാധ�മാ�േമാെയ�് പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ�ാ�ാെക�� വാ�ർ അേതാറി�ി�െട �ടിെവ� വിതരണ സംവിധാനം ഭാവിയിെല

വികസന സാധ�തകൾ �ടി കണ�ിെല��് നട�ാ�ാൻ ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

സമ� ക�കാലി ഇ��റ�സ് പ�തി

*519.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�കാലിക��് ജീവഹാനി സംഭവി��ത് �ലം ക�ഷക��് ഉ�ാ�� ക�ന���

പരിഹരി�ാ� ക�ഷക��് �ടി ഇ��റ�സ് പരിര� ലഭി�� വിധ�ി� സമ� ക�കാലി

ഇ��റ�സ് പ�തി �ഗസംര�ണ വ��് നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ��റ�സ് പരിര� ഇ�ാ� ക�കാലിക��് ജീവഹാനി സംഭവി�ാ�  ക�ഷക��്

ന�പരിഹാരം ലഭി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�ഷക�െട വീ�പടി��  അടിയ�ര �ഗചികി�ാ േസവനം ന�� പ�തി നിലവി�േ�ാ;

എ�ി�  ��ത പ�തി സം�ാനെ� ഏെത�ാം േ�ാ�കളിലാണ് നട�ിലാ��െത�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തി ��ത� േ�ാ�കളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകരള അ�ാരാ� ചല�ിേ�ാ�വം



*520.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, എം. �േകഷ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, വി.െക.�ശാ�് : 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) േലാക��യാക�ഷി� േകരള അ�ാരാ� ചല�ിേ�ാ�വ�ിെ� വിജയകരമായ

നട�ി�ിനായി എെ��ാം ഒ���ളാണ് ���ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ചല�ി� അ�ാദമി�െട �വ��ന��  വി�ലെ����തിന് ഈ സ��ാ�  നട�ാ��

�വ��ന��െട �േരാഗതി അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; ഇ�മായി ബ�െ��് ഉയ��വ�ി��

അഭി�ായ��ം നി�േ�ശ��ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) കലാ�ല��� സിനിമക�ം േലാകസിനിമക�ം സാധാരണ തീയ��കളി�ം ചാന�കളി�ം

�ദ�ശി�ി��തിന് വി�ഖത കാണി�� സാഹചര��ി�  അ�രം സിനിമക�

ആസ�ാദകരിേല�്, �േത�കി�് �ാമീണ ജന�ളിേല�് എ�ി��തിന് ഫിലിം െസാൈസ�ിക�

വഹി�� പ�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ചല�ി� വികസന േകാ��േറഷെ� തീയ��ക�  അംഗീ�ത ഫിലിം െസാൈസ�ിക��്

ചല�ിേ�ാ�വ�ിനായി �താര�മായ വ�വ�യി� ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വനസംര�ണ�ിനാ�� േക�ാവി�തപ�തിക�

*521.�ീ.സി.���

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �വി�തി�െട ��ിെലാേ�ാളം വ�� വന�ിെ� സംര�ണ�ിന് ന���

�ാധാന�െ��റി�് അറിയി�ാേമാ; ഇതിനാ�ളള േക�ാവി�തപ�തിക� എെ��ാമാെണ�ം

േക� സഹായമായി ഈയിന�ി� എ� �ക ലഭി��െ��ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) വന�ജീവി ആവാസ േമഖലക�െട സംേയാജിത പ�തി �കാരം നട�� വന�ജീവി ആവാസ

േമഖല�െട സംര�ണം,  നിലവാരം െമ�െ����  �ട�ിയ �വ��ന�െള�റി�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം �വ��ന���് ജനപി�ണ ലഭി��തിനായി വന��ഗ��  ��ി�� ശല�ം

തടയാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വന��ഗശല�ം കാരണം വാസ�ലം മാറാ� ത�ാറാ��വ��് ന�ായമായ �തിഫലം ന�കി �മി

ഏെ���ാ�ളള പ�തി എ�മാ�ം ഫല�ദമായി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?



േദശീയ േവതന നിയമേഭദഗതി

*522.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

ന��േമാ:

(എ) മിനിമം േവതന�ിന് താെഴ അടി�ാന േവതനം (�േളാ� േവജ്) എ� ത�് �ടി ഉ�െ���ി

േദശീയ േവതന നിയമം േഭദഗതി െച��തിന് േക� െതാഴി�  മ�ാലയം നടപടി

സ�ീകരി�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം മിനിമം േവതന�ിന് താെഴ ഒ� തലം �ടി ഉ�െ�����വഴി ശ�ളം �റയാ�

ഇടയാ�െമ� െതാഴിലാളിക�െട ആശ�ക� വിലയി��ി വ��് എെ��ി�ം �ട�നടപടിക�

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

�ീരക�ഷകർ�് വാ�

*523.�ീ.അനി� അ�ര

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീരക�ഷക� അതീവ �തിസ�ി േനരി�� എ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ീരക�ഷക��് േ�മനിധി േബാ��വഴി നിലവി�  ന��� െപ�ഷ�  എ�യാണ്;  അത്

വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ക�ഷക��് ലഭി���േപാെല �ീരക�ഷക��് �റ� പലിശ നിര�ി� വാ� ലഭ�മാ�വാ�

�േത�ക പ�തി ആവി�രി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

മി�മെയ ��ത� മ�ര�മത��താ��തിന് നടപടി

*524.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, സി.െക. ഹരീ��

,, െക.��ിരാമ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ീേരാ�ാദക�െട�ം ഉപേഭാ�ാ��െട�ം താ�ര�ം സംര�ി��തിന് അയ�

സം�ാന�ളി� നി�ം സം�ാന�ിനക�തെ��� �ീര വിതരണ സംരംഭകരി� നി�ം



േനരി�� വിപണി മ�രെ� അതിജീവി�ാ� മി�മെയ ��ത� മ�ര�മത��താ��തിന്

ഏെത�ി�ം തര�ി�� ഇടെപട� സാധ�മാേണാ;

(ബി) അ�രം സംരംഭക�  വിപണനം നട�� പാ�ം പാ�����ം നി�ിത നിലവാരം

�ല���വയാെണ�് ഉറ�വ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) േമഖലാ �ണിയ�ക�െട �വ��നം കാര��മ�ം അഴിമതിരഹിത�മാ��തിന് േവ�

ഇടെപട� നട�േമാ;

(ഡി) മലബാ�  േമഖലയി�  സംഭരി�� പാ�  മി�മായി�ം മ� േമഖലാ �ണിയ�ക�  ഇതര

സം�ാന�് നി�ം പാ�  െകാ�വ�് മി�മെയ ��ബലെ���� �വ��ന��

��യി�െപ�ി�േ�ാ?

അട�കിട�� േതാ���

*525.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, എസ്.രാേജ��

,, ഡി.െക. �രളി

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉേപ�ി�െ��േതാ �വ��നരഹിതമായേതാ ആയ േതാ���

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

(ബി) അട�കിട�� േതാ��� സ��ാ� ഏെ���് നട�കേയാ െതാഴിലാളിക�െട സഹകരണ

സംഘ�� �പീകരി�് സ��ാരിെ� ധനസഹായേ�ാെട �വ��ി�ി�കേയാ സ��ത��

സ�കാര� ക�നിക��് �ത�മായ മാനദ��േളാെട ൈകമാറി �വ��ി�ി�കേയാ െച�ാ�

സാധി�ംവിധം നിയമനി��ാണം നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പാ��ാലാവധി കഴി� േതാ���െട പാ��രാ�  ���ി ന���തി�� തട���

നിലനി���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ?

കരാ� വ�വ�കൾ ലംഘി� െന�ിയാ�തിയിെല എേ��ക�

*526.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് െന�ിയാ�തിയി�� െച�െന�ി എേ��് കരാ�  ലംഘനം കാരണം സ��ാ�

ഏെ���െവ�ി�ം പി�ീട് വി�െകാ�േ�� അവ� ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നടപടി�മ�ളിെല വീ� പരിഹരി�് ��ത എേ��് വീ�ം ഏെ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;



അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി�� േകാടതി നടപടിക�  േവഗ�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െന�ിയാ�തിയിെല മണലാ�,  വിക് േടാറിയ �ട�ിയ എേ��കളി�  കരാ�  വ�വ�ക�െട

ലംഘനം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത എേ��ക� ഏെ���വാ� സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(എഫ്) എേ��കളിെല െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�  ഉറ� വ��ിെ�ാ�് കരാ�  ലംഘനം നട�ിയ

എേ��ക� സ��ാ� ഏെ���േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

മദ�വ��നം േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�� ഇടെപട�ക�

*527.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�ം സം�ാന�് ��തരമായ ഒ� സാ�ഹിക വിപ�ായി മാറിെയ�് വിലയി���േ�ാ;

എ�ി�  ഇൗ വിപ�ി�  നി�ം സ�ഹെ� ര�ി��തിന് ഈ സ��ാ�  എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മദ�വ��നം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ��സ��ാരിെ� കാല�് ഉ�ായി��തിേന�ാ�

��ത�  ശ�മായ ഇടെപട�ക�  ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�

ഏെതാെ� തല�ളിെല�് വിശദമാ�േമാ?

ൈപ�് ൈല� െപാ�ി ജലവിതരണം തട�െ��� സംഭവ�ൾ

*528.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, പാറ�� അ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� പല ഭാഗ�ളി�ം വാ�� അേതാറി�ി�െട ൈപ�് ൈല� െപാ�ി ജലവിതരണം

തട�െ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവാരമി�ാ� ൈപ�ക�  ഉപേയാഗി��താണ് നിര�രം ൈപ�് െപാ�ാ�  കാരണെമ�്

അേതാറി�ി�െട വിജില�സ് വിഭാഗം കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�പ�ിനാല് മണി��ം �ണനിലവാര�� ജലവിതരണ�ിന് വാ��  അേതാറി�ി സ�ീകരി�



വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

വനസംര�ണ�ിനാ�� പ�തിക�

*529.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനസംര�ണ�ിനായി നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�  എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 1977ന് േശഷം സം�ാന�് ഏ��ം ��ത� വനം കേ��ം നട�ി��ത് ഏ�േമഖലയിലാണ്;

എ� െഹ�� വനമാണ് ഇ�കാരം കേ�റിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ജ�െക�ി വനം സംര�ി�� പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തി�  ഉ�ായ

വീ�യാണ് വനം കേ�����് കാരണെമ�തിനാ�  ഇത് സമയബ�ിതമായി

���ിയാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ജ� െക��തിന് �ാേദശികമായ എതി��� �ല�ളി� രാ�ീയ ക�ിക�െട �തിനിധിക�െട

േയാഗം വിളി�് ��ം പരിഹരി��തി�ം ഭാവിയി�  ��ത�  കേ����  ഉ�ാകാെത

തട��തി�ം ഉ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

പ�ികേഗാ� �നരധിവാസ�ം വികസന�ം മിഷ�

*530.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, 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) �രഹിത�ം നാമമാ� �മി�ളളവ�മായ പ�ികേഗാ� ��ംബ��െട സാ�ഹിക-സാ��ിക

ഉ�മന�ിനായി ആവി�രി�ി�ളള പ�ികേഗാ� �നരധിവാസ�ം വികസന�ം മിഷ�

(ടി.ആ�.ഡി.എം) �കാരം നട�� ���ിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വികസന ആ��ണ�ി�ം പ�തി നട�ി�ി�ം പ�ികേഗാ��ി�െ��വ��് പ�ാളി�ം

ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിവിധ തല�ളി�� ടി.ആർ.ഡി.എം. മിഷ�ക�െട �വ��നം അറിയി�ാേമാ?

പ�ികജാതി/വ�� വിദ�ാ��ിക��് �േത�ക േകാ�ിംഗ് െസ��ക�



*531.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.െക.എം.ഷാജി : 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/വ�� വിദ�ാ��ികെള സിവി� സ��ീസ് പരീ��് സ�രാ��തി�േവ�ി �േത�ക

േകാ�ിംഗ് െസ��ക� സം�ാന�് �വ��ി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത േകാ�ിംഗ് െസ��കളി�െട വിദ�ാ��ിക��് കഴി� കാല�ളി�  ഉ�ാ�ാനായ

േന��െളെ�ാെ�യാണ്;  ഇ�രം േകാ�ിംഗ് െസ��ക�  ��തായി സം�ാന�്

ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  അതിനായി സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� മാനദ���ം ആയതിേല�ളള വിദ�ാ��ി

�േവശനരീതി�ം വ��മാ�േമാ?

പ�ികവ�� വികസന വ��് �ഖാ�രം ഭവന പ�തി

*532.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ഡി.സതീശ� : 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) വാസേയാഗ�മായ വീടി�ാതി��ി�ം ൈലഫ് പ�തി�െട പ�ികയി� ഉ�െ�ടാെതേപായ പ�ിക

വിഭാഗ���് വീട് അ�വദി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� എ�േപ��് എ�് കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി വഴി ഇത് നട�ിലാ�ാെത പ�ികവ�� വികസന വ��് േനരെ�

നട�ിലാ�ിയ�േപാെല വ��് �ഖാ�രം ഭവന പ�തി നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

പണി ���ിയാകാ� വ�കിട ജലേസചന പ�തിക�

*533.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, പി. ഉ�ി

,, സി. െക. ശശീ��

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

ന��േമാ:

(എ) നാ�ത് വ�ഷം ��് 7.6 േകാടി �പ മതി�െചലവി� ആരംഭി� കാരാ�ഴ പ�തി�െട വിതരണ

ചാ�ക�  (ഡി�ിബ��റി)  നി��ി�ാ�ത് കാരണം പ�തി ഇ�വെര �േയാജന�ദമാ�ാ�



സാധി�ാെത േപായത് സത�രമായി പരിഹരി�ാ� പരിപാടി�േ�ാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യിെല കാ�ഷിക േമഖല�് ഏെറ �േയാജന�ദമായ ബാണാ�ര സാഗ�

പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) സമാന രീതിയി�  ദീ�ഘകാലമായി നിേ�പ�ി�  നി�ം �േയാജനം ലഭി�ാ� വ�കിട

പ�തികളായ �വാ��ഴ,  ഇടമലയാ�  ജലേസചന പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി

���ീകരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ?

പ�ികജാതിയി�െ��വ��� ആ��ല���

*534.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.സി.���

,, �. ആ�. �ദീപ് : 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 നി��ന പ�ികജാതി ��ംബ�ളിെല െപ���ിക��്

ന�കിവ�� വിവാഹ ധനസഹായ �ക വ��ി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ന�ിംഗ് പഠനം ���ീകരി� ഈ വിഭാഗ�ി�െ�� �വതീ�വാ���് സ��ാ�

ആ�പ�ികളി� പരിശീലനം ന���തി�ളള പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി ��ംബ�ിെല വ�മാനദായകനായ വ��ി മരി�ാ� മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�

നി�ം ന��� ധനസഹായ�ിെ� �ക വ��ി�ി�ി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പ�ികജാതി�ാ��� ചികി�ാസഹായം കാലതാമസം �ടാെത ലഭ�മാ��തിന് ഓ�െെല�

സൗകര�ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��നാ�ിെല െവ�െ�ാ� നിയ�ണ പ�തികൾ

*535.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, എസ്.ശർ�

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

ന��േമാ:

(എ) ��നാ�ി�  നിര�രമാ�� െവ�െ�ാ�ം നിയ�ി��തിന് ഇ�േ�� ഡ് വാ��  റിേ�ാ�്

മാേന�െമ�്, െ�ഡ് വാണിംഗ് സ�ദായം എ�ിവ ഏ�െ����തിന് പ�തി�േ�ാ;

(ബി) െവ�െ�ാ� നിവാരണ പ�തിയി��െ���ി ��നാട് പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി നട�ിവ��

���ിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  പാടേശഖര��െട �റംബ�് സംര�ണ�ിനായി

നട�ിയ �വ��നെ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��നാട് �േദശെ� ��മായ �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി��തിന് കി�ബി ഫ�പേയാഗി��



പ�തിക� ഏെത�ാെമ�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതിെയെ��ം അറിയി�ാേമാ?

ക�കാലിക�െട എ��ി��ായ �റവ്

*536.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�കാലിക�െട എ��ി� വ�ഷം േതാ�ം ഉ�ാ�� �റവ് പരിഹരി�വാ�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;

(ബി) 2018-െല �ളയ�ി�  ക�കാലിക�  ചെ�ാ��ിയ��ലം ഉ�ായ എ��റവ്

പരിഹരി��തിന് സം�ാന�ിന് �റ�നി�ം അവെയ െകാ�വ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �ളയ�ി�  �ീര സംഘ����ായ ന�ം എ�യാണ്;  അത് നിക�വാ�

എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് അവ��് ന�കിയത്; വ��മാ�േമാ?

(ഡി) 2019-െല �ളയ�ി�  �ീരക�ഷക���ായ നാശന�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

ന�പരിഹാരമായി എ�് �കയാണ് ഇതിനകം വിതരണം െച�ത് എ�റിയി�ാേമാ?

�ടിെവ� പ�തിക�

*537.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എം. നൗഷാദ്

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

(എ) ��ത�  ജന�ളി�  �ടിെവ�ം േനരി�് എ�ി��തിനായി ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�

വ�േശഷം വിവിധ പ�തികളി�  ഉ�െ���ി �ടിെവ� െെപ�െെല�  �ാപി��തി�

ഇ�വെര െെകവരി� േന��� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജല അേതാറി�ി െെപ�ക�  വഴി വിതരണം നട�� �ടിെവ��ിെ� �ണേമ�

ഉറ�വ���തിന് �ട��യായ പരിേശാധനക� നട�ാ�േ�ാ; എ�ി� പരിേശാധനാ ഫല��

�സി�ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത�  േപരിേല�് �ടിെവ� െെപ�െെല�  എ�ി��ത�സരി�് ��ത�  �ല�ളി�

�ടിെവ� പരിേശാധനാ ലാ�ക�  �ാപി��തി�ം �ണേമ� ഉറ�വ���തി�ം

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ടിെവ� േ�ാത�കളി�ം വിതരണ �ംഖലകളി�ം മലിന ജലം കലരാതിരി��തി��

��ക�ത�ക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?



പ�ികവ���ാ��� പ�തികൾ

*538.�ീ.െക. ബാ�

,, െജയിംസ് മാത�

,, ഒ. ആ�. േക�

,, 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) േറാഡ്, �ടിെവ�ം, െെവദ�തി �ട�ിയ അടി�ാന സൗകര��� ഏ�െ���ി ഊ�വികസനം

ല��മി�� അംേബ�ക�  െസ�ി�െമ�് പ�തി �കാരം എ� ഉൗ�കളിലാണ് വികസന

�വ��ന�� നട�ിവ��ത്; ഈ പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഭേ��ാ�ാദന�ി�  സ�ാ�യത�ം െെകവരി�ാ�  സഹായി��തിനായി സ��മായി �മി

ഉ�വ��ം ഇ�ാ�വ��ം �ഷി സാധ�മാ��തി�� പ�തിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പര�രാഗത െതാഴി� േമഖല�പരിയായി ആ�നിക െതാഴി� രംഗ�് പ�ികേഗാ� വ���ാെര

�ാ�രാ�ി�ീ���തി�ം പി.എസ്.സി,  ബാ�് �ട�ി വിവിധ മ�ര പരീ�യി�  വിജയം

െെകവരി��തിന് പരിശീലന സൗകര�ം ഏർെ���ക�ം െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) സാ�ഹ� പഠന�റി നി��ാണം ���ിയായി�േ�ാ;  ഇവ ഫല�ദമായി വിനിേയാഗി��െവ�്

ഉറ�് വ��ാ� െച�� കാര��� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) �ാ�ന േഗാ��ളി�െ��വെര ഉ�േ���ാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

െഎ.ടി.െഎ ക�െട �വ��നം െമ�െ����തി�� നടപടി

*539.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, പി.െക. ശശി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഎ.ടി.െഎകളി�  കാലഹരണെ�� േ��ക��് പകരം എ�.എസ്.ക�.എഫ് നിബ�നക�

�കാരം ��ത�  െതാഴി�  സാധ�ത�� �തന േ��ക�  ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) പഠന മികവ് �ല��� െ�യിനിക��് വിേദശ രാജ��ളി�  �േത�ക പരിശീലനം

ലഭ�മാ�ാ�േ�ശി��േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) എ�ാ വനിത െഎ.ടി.െഎ.കളി�ം പ�ികജാതി,  പ�ികവ���ാ�  ��തലായി പഠി��

െഎ.ടി.െഎ.കളി�ം സൗജന� ഉ�ഭ�ണ പരിപാടി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) �വ��ന മികവിെ� അടി�ാന�ി�  െഎ.ടി.െഎ.ക��് േ�ഡിംഗ് സ�ദായം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;



(ഇ) �ളയാന�ര നി��ിതി�െട ഭാഗമായി െഎ.ടി.െഎ.കളി�  ൈന�ണ� ക�� േസന

�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇവ�െട �വ��നം എെ��് വിശദമാ�േമാ?

െതാഴിലി�ാ� പരിഹരി��തിന് നടപടി

*540.�ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അഭ��വിദ�രായ �വജന��െട ഇടയി�� െതാഴിലി�ാ��െട നിര�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) �വജന��െട െതാഴി�  േശഷി�ം െതാഴി�  സാധ�തക�ം വ��ി�ി��തിന് ഇൗ സ��ാ�

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

(സി) അതിെ� ഭാഗമായി െവാേ�ഷണ�  െെഗഡ�സ് �ണി�ക�െട �വ��ന��

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

(ഡി) സ�കാര� േമഖലയിെല െതാഴിലവസര��  ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ലഭ�മാ��തിനായി ഈ

േമഖലയിെല െതാഴി�  സംരംഭകെര ഉ�െ���ി േജാബ് െഫയ�ക�  സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

11-11-2019

�േ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)].


