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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�ി

ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം നിയ�ി��തിന് നടപടി

*61.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, അനി� അ�ര

,, െക.സി.േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭയാനകമായ വിധ�ി�ം െപാ�സ�ഹ�ി�  ആശ� ജനി�ി�� രീതിയി�ം

ലഹരി വ���െട ഉപേഭാഗം വ��ി� വ�� എ� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം നിയ�ി��തിനായി നട�� �വ��ന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ിനായി േകാടി�ണ�ിന് �പ വിനിേയാഗി�ി�ം �വതല�റ�് ലഹരിേയാ�� ആഭി�ഖ�ം

വ��ി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ആദിവാസി േഗാ�േമഖലയി�  ലഹരി ഉപേയാഗം തട��തിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം അത് ഫല�ദമാേണാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) എ�ാ വീ�ക�ം ലഹരി വി��മാ��തി�ം വ�ം തല�റെയ ലഹരി�െട പിടിയിൽ നി�ം

േമാചി�ി��തി�ം ശ�മായ നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�ീരേമഖലയിെല വികസന പ�തിക�



*62.�ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, �രളി െപ�െന�ി

,, െക.��ിരാമ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീരേമഖല ആദായകര�ം ��ിര വ�മാനദായക�മായി മാ�ി �വാ�െള ഇൗ േമഖലയിേല�്

ആക�ഷി�ാ�  സാധ�മാ�ം വിധം ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി�� സംേയാജിത �ീര വികസന

പ�തിയായ േ�ാബ� ഡയറി വിേ�ജിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഉ�പാദന�മത �ടിയ കറവ����െട ലഭ�ത ഉറ�ാ��തി�� പ�തി െെകവരി� േന�ം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതിന് േശഷം �ീരേമഖലയി�  നട�ി വ�� വികസന

േ�മ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

കാര��മമായ ജലവിഭവ വിനിേയാഗം

*63.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.െക. ആ�സല�

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

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം െകാ�് അതി��ി ആവ��ി�� സാഹചര��ി�  �ളയ

നിയ�ണ�ി�ം ജലവിഭവ�ിെ� കാര��മമായ വിനിേയാഗം ഉറ�ാ��തി�മായി

അണെ��ക� നി��ി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ളയഫലമായി ജലസംഭരണിക�െട േശഷിയി� ഗണ�മായ �റ� വ�ത് �നഃ�ാപി�ാനായി

െചളി�ം മ�ം നീ�ംെച�വാ�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ദീ�ഘകാലമായി പണി ���ിയാകാെത കിട�� വ�കിട ജലേസചന പ�തിക�

���ിയാ�ാ�� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

നദിക� മാലിന���മാ�ാ� നടപടി

*64.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

(എ) സം�ാനെ� നദിക�ം �ഴക�ം മാലിന�വാഹിനികളായി മാറിയ ��തരമായ �ിതിവിേശഷം

�ലം ഉളവായി�ളള ���� പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) നദിക�ം �ഴക�ം മലിനെ����വ�െ�തിെര നിയമ നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�േ�ാ;  അത്

ഫല�ദമാേണാ; അെ��ി� നിയമം ��ത� ക�ശനമാ��തിെന�റി�് ആേലാചി�േമാ;



(സി) വ�േതാതി�  മലിനീകരി�െ�� േകരള�ിെല നദികളിെല ഇ�പത് �ല�ളി�  നദികെള

മാലിന���മാ��തിന് േദശീയ ഹരിത െെ�ബ�ണ�  ഉ�രവ് �കാരം ജി�ാതല ഉപേദശക

സമിതിക� �പീകരി�ി�േ�ാ; അവ�െട �വ��നം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ജലസംര�ണ�ിന് ഹരിതമിഷെ� ഉപമിഷ�  ആയ ജലസ��ി�െട ഭാഗമായി നട�ാ��

കാര��� എെ�ാെ�യാണ്; ഇൗ �വ��നം �ലം ഉ�ായി�ളള േന��� വിശദമാ�േമാ?

പ�ിക വിഭാഗ�ാ�െട ഉ�മന�ി�� പ�തിക�

*65.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, പി.വി. അ�വ�

,, സി. െക. ശശീ�� : 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) ഉ�ാദേനാപാധികളി� �ഖ�മായ �മി�െട ഉടമ�ാവകാശം നാമമാ�മായിരി��ത് പ�ികജാതി-

പ�ിക േഗാ�വ���ാെര പാ�ശ�വ��രി��തിനിടയാ�ിയി�ളള �ിതിയി�  സംരംഭകത�

േശഷി�ം െതാഴി� െെന�ണി�ം വികസി�ി�് ഇവെര വികസന �ഖ�ധാരയി� എ�ി��തിന്

നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ി�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് വിേദശ െതാഴി� കേ�ാള�ിെല അവസര�� �ടി

ലഭ�മാ�കെയ� ല��േ�ാെട നട�� ഇടെപട�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െതാഴി�  പരിശീലന�ി�ം വിജയകരമായി പരിശീലനം ���ിയാ��വ��് െതാഴി�

േത��തിന് സഹായി��തി�ം പ�ികജാതി വ��ിന് കീഴി� �വ��ി�� െഎ.�ി.െഎ.ക�

ഫല�ദമായി �വ��ി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ക��കാ�ക�െട സംര�ണം

*66.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.െക.അ� റ�്

,, പാറ�� അ��

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��കാ�ക�  സംര�ി��തി�ം �റി�കെള ആക�ഷി��തി�മായി എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് സ��ാ�  തല�ി�  ശാ�ീയ പഠന��  നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) േനാ�ിൈഫ െച� ക��  �േദശ�െള സംര�ി��തിനായി തീരേദശ വനസംര�ണ

സമിതിക� �പീകരി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?



�-ഭവനരഹിതരായ പ�ികവ���ാ��് വീ�ം �ല�ം

*67.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, ആ�ണി േജാ�

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, െക.ഡി. �േസന� : 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�ാനെ� �-ഭവനരഹിതരായ പ�ികവ���ാ��് വീ�ം �ല�ം അ�വദി��തിന്

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

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ� പ�ികവ�� ��ംബ���് �മി വിതരണം

െച�ി�െ��ം എ� ഏ�� �മി വിതരണം െച�ി�െ���� കണ�് ലഭ�മാേണാ;

(സി) വന�ി��ി� താമസി�� പ�ികവ���ാെര അവ�െട താ�പര��കാരം വന�ിന് �റ�്

�നരധിവസി�ി�ാ�� പ�തി േക� സ��ാരിെ� അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േവ�ഡ് �ി�സ് ൈലസിയം

*68.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എം.ഉ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വജന���് ��ത�  െതാഴി�  അവസര��  ��ി��തി�ം െതാഴി�

േനടാ� അവെര �ാ�രാ��തി�മായി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ല��ം നിറേവ��തിനായി േവ�ഡ് �ി�സ് ൈലസിയം �ാപി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ൈലസിയം �ാപി��തി�െട എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ല��മി�ിരി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

അനാഥാലയ�ളി� േസവനം െച��വർ�് േ�മനിധി

*69.�ീ.മാണി.സി.കാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അനാഥാലയ�ൾ,  അഗതി മ�ിര��, ��സദന��  എ�ിവ��െ�െട

അശരണ�ം നിരാലംബ�ം ഭി�േശഷി�ാ�ം േരാഗിക�ം ഉേപ�ി�െ��വ�മായ ആ�കെള



അധിവസി�ി�ിരി���ം വ��ികേളാ സംഘടനകേളാ നട�ിവ���മായ �ാപന�ളി�

നിസ�ാ��മായി േജാലി െച��വ�ം ��ത �ാപന�ളിെല അേ�വാസിക��് േവ�

േസവനം െച��വ�മായി��വ��ായി ഒ� േ�മനിധി ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) ഇവ��ായി േ�മനിധി ഏ�െ����തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ;  വിശദാംശം

വ��മാ�ാേമാ?

പ�ിക വിഭാഗ�ി�െ��വ��് �ല�ം വീ�ം

*70.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, െക. ബാ�

,, 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) സം�ാനെ� �രഹിത�ം ഭവനരഹിത�മായ പ�ികജാതി-പ�ികേഗാ�വ�� വിഭാഗ�ി�െ��

എ�ാവ��ം ഈ വ�ഷം തെ� �ല�ം വീ�ം ന��കെയ� ല��േ�ാെട നട��

�വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ���ിയാകാെത കിട� വീ�ക�െട നി��ാണം ���ിയാ�ാ�

സാധ�മായി�േ�ാ;

(സി) വാസേയാഗ�മ�ാ� ഭവന��െട �ന�  നി��ാണ�ിേനാ അവ വാസേയാഗ�മാ��തിേനാ

സഹായം ന�കി വ��േ�ാ;

(ഡി) ആവ��ി��ായ �ളയം പ�ികജാതി-പ�ികേഗാ� വ���ി�െ��വ��്,  വാസ�േദശ��െട

�േത�കത െകാ�് വ��മാനമായ േതാതി� ��ി� �രിതം തരണം െച��തിനായി �േത�ക

ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ ഡാ�ക�െട നി��ാണം

*71.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

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

ന��േമാ:

(എ) �ളയേവളകളി�  ഉ�ാ�� െവ�െ�ാ�ം നിയ�ി��തിനായി �തിയ ഡാ�ക�

നി��ി��തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിന് ആവശ�മായ പഠന�� നട�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് �തിയ ഡാ�ക� നി��ി�വാ� േക� ജല ക�ീഷെ� അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

ഇതിനായി േക�ം ഫ�് ലഭ�മാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?



�ീര േമഖലയി� സ�യംപര�ാ�ത

*72.�ീ.സജി െചറിയാ�

,, എസ്.രാേജ��

,, സി. െക. ശശീ��

,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീേരാ�ാദനം വാണിജ�ാടി�ാന�ി�ം ആദായകരമായ �ഷി എ� നിലയി�ം വള��ിെയ��്

ഈ േമഖലയി� സ�യംപര�ാ�ത െെകവരി��തിന് നട�� �വ��നം വിജയകരമായി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� �ീര വിതരണരംഗം ആ�നീകരി�് വി�ലീകരി�ാ�ളള പ�തിക�

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േലാകെ� �ീര വിപണി�െട ��ിെലാ�് നിയ�ി�� ��ഖ �ീേരാ�ാദക രാജ��ളായ

ന�സിലാ�്, ഓേ�ലിയ എ�ിവ��െ�െട�ളള രാജ���മായി േക�സ��ാ� �ാേദശിക സമ�

സാ��ിക പ�ാളി� കരാറി�  (ആ�.സി.ഇ.പി.)  ഏ�െ�ടാ�  നട�� നീ��ം ച���ം

�ീരക�ഷകെര ക�� ആശ�യിലാ�ിയിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദാംശം

ന��േമാ?

ജല ��ീകരണ�ിന് ആ�നിക സംവിധാനം

*73.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഡാ�കളിെല ജല ��ീകരണ�ിന് ആ�നിക സംവിധാനം ഏ�െ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം നഗര�ി�  വിതരണം െച�� െവ��ി�  ഇ��ിെ� അംശം

അ�വദനീയമായ അളവി�ം ��തലാെണ� കാര�ം ജല അേതാറി�ി പരിേശാധി��േ�ാ;

എ�ി�  ആയത് തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ജല�ിന് നിറം മാ�ം സംഭവി���ം അ�വദനീയമായതി� ��ത� അളവിൽ േ�ാറിേനഷ�

നട���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് പരിേശാധി�ാ�  നിലവി�

സംവിധാന��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ജല അേതാറിററി�െട �ണേമ� പരിേശാധന ലാബി�  എെ��ാം പരിേശാധന

സംവിധാന�ളാണ് ഉ�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?



വനാവകാശ നിയമം സംബ�ി� ��ീംേകാടതി വിധി

*74.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനാവകാശ നിയമ�കാരം സമ��ി�െ�� അേപ�കളി�  നിരസി�െ��വ

�ന:പരിേശാധി�വാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) വനാവകാശ നിയമം നട�ിലാ�ിയ േശഷം അേപ� നിരസി�െ�വ�  വന�മിയി�

താമസി��െവ�ി�  അവെര ഒഴി�ി�ണെമ� ��ീംേകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) വിധി�െട അടി�ാന�ി�  വിശദമായ സത�വാ��ലം സം�ാന സ��ാ�

സമ��ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വനാവകാശ നിയമ �കാരം പരിര� ലഭി�വാ� അ�ഹരായ എ�ാവെര�ം സംര�ി��തി�ം

അവ��് െെകവശേരഖ ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നേവാ�ാന �ല��� �ഢ�ലമാ��തി�ളള �വ��നം

*75.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എം. സ�രാജ്

,, എം. �േകഷ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : 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) ഫാസി�് ��തം െെക�തലാ�ിയി�ളള ചില സംഘ��  രാജ��ാെക അ�ടി-�ശ�

മാധ�മ�െള�ം സാ�ഹ� മാധ�മ�െള�ം �േലാഭി�ി�ം വിവിധ ഏജ�സികെള ഉപേയാഗി�്

ഭീതിെ���ി�ം വ�തിയിലാ�ി സ�ഹ�ി�  വ�ഗീയ വിഭജനം ��ി�� �വ��നം

സം�ാനേ��ം വ�ാപി�ി�ാ� നട�� ആപ�കരമായ നീ�ം ഫല�ദമായി െച���തിന്

ശാ�ീയ കാ��ാ�ം നേവാ�ാന �ല���ം വ�ാപി�ി��തിന് നേവാ�ാന നായക�െട േപരി�

സാം�ാരിക സ��യം �ാപി�് സാം�ാരിക രംഗ�് ഇടെപട�  ശ�ിെ���ാ�

പ�തി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സാം�ാരിക രംഗെ� ഉ�ത വ��ിത��ളായ അ��  േഗാപാല���, എം.ടി.വാ�േദവ�

നായ�, �രീ�ഴ �ീ�മാ�, �നി�  പി ഇളയിടം,  കമ�, ആ�ീയാചാര��ാരായ സ�ാമി

അ�ിേവശ്,  സ�ീപാന�ഗിരി �ട�ിയവ�െ�തിെര നട�ിയ ആ�മണ��െട

പ�ാ�ല�ി� വിേയാജി��വെര രാജ�േ�ാഹിക� എ�് �� ��� സാം�ാരിക അപചയം



െച���തിന് ബ�സ�രത�െട സേ�ശം ഉയ��ി�ിടി�� സംവാദ ഇട��  ��ി�ാ�

പരിപാടി�േ�ാ;

(സി) നേവാ�ാന �ല���  സ�ഹ�ി�  �ഢ�ലമാ��തി�ളള �വ��നം ശാ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

കരിയ� െഡവല�െമ�് െസ��ക�

*76.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആശയവിനിമയ േശഷി�ം െെന�ണ�േശഷി�ം വ��ി�ി�് �വാ���് മിക�

െതാഴിലവസര�� ലഭ�മാ��തിനായി എ�ാ ജി�കളി�ം കരിയ� െഡവല�െമ�് െസ��ക�

ആരംഭി�ാ�ളള പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ; അവ�െട �േയാജനം �ാമ�േദശ�ളള

�വജന��� �ടി ലഭ�മാക�� രീതിയിലാേണാ വിഭാവനം െച�ിരി��ത്;

(ബി) കരിയ�  െഡവല�െമ�് െസ��ക�  വഴി നട�ാ�ാ�േ�ശി��  'ധ�സ്'  പ�തിെയ�റി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ�കാര� േമഖലയിെല�ം സ��ാ� േമഖലയിെല�ം െതാഴിലവസര�� �േയാജനെ����തിന്

കരിയ�  െഡവല�െമ�് െസ��ക�ം എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക�ം െച�� േസവനം

അറിയി�ാേമാ?

േഗാ� ര�ി പ�തി

*77.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, െക. ആ�സല�

,, എം. �േകഷ്

,, �. 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) സം�ാന�് ആദിവാസി, േഗാ� വിഭാഗ��െട സമ�വികസന�ിനായി 'േഗാ� ര�ി' പ�തി

നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം പരിശീലന �ാ�ക�ം െസമിനാ�ക�മാണ് നട�ി

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആദിവാസി വിഭാഗ���ിടയിെല ൈവവിധ�മാ�� സാം�ാരിക ഉറവിട��  കെ��ി



േ�ാ�ാഹി�ി�് അവ െപാ�സ�ഹ�ി�  എ�ി��തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത

പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈന�ണ�േശഷി പരിശീലന പ�തിക�

*78.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, ആ�ണി േജാ�

,, സി.െക. ഹരീ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാേ�തികശാ� വികസന�ിെ� ഫലമായി െതാഴി� രംഗ��ാ�� മാ������തമായി

ൈന�ണ�േശഷി പകർ� ന���തിന് പരിശീലന പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള അ�ാദമി േഫാ�  �ി�സ് എ�ല�സിെന ൈന�ണ� വികസന മിഷനായി

പരിവ��നെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; അ�വഴി ല��മി�� േന�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിവിധ േമഖലകളി�  ൈവദ��ം ആ��ി�വ��് െതാഴി�  അവസര��  കെ��വാ�ം

സ�യംെതാഴി�  സാധ�ത അറി��തി�ം സഹായകരമായ സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാബ� ഡയറി വിേ�ജ്

*79.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, എസ്.ശർ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��ാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�ത െെകവരി��തിനായി നട�ാ�ിയി�� പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി നട�ാ�ിയി�� സംേയാജിത �ീര വികസന പ�തി�െട വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി േ�ാബ�  ഡയറി വിേ�ജ് �പവ��രി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അ��േദശീയ �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�� ഉ����� നി��ി�ാ�ത�� എെ��ാം ആ�നിക

സാേ�തികവിദ�യാണ് ഇതി�െട നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ിക വിഭാഗ�ാ�െട അവകാശ സംര�ണം



*80.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, െജയിംസ് മാത�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, 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) അവസര സമത�െമാ��കെയ� ല��േ�ാെട ഭരണഘടന വാ�ാനം െച��

സംവരണ�ിെനതിെര പല ഉ�ത�ാനീയ�ം നിലപാട് സ�ീകരി�� സാഹചര��ി�

അടി�മ��െ��ി�� ജനത�െട പൗരസ�ാത��ം,  വിദ�ാഭ�ാസം,  ഉപജീവനാവകാശം എ�ിവ

സംര�ി��തിന് സം�ാന സ��ാ� നട�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക� സ��ാ�  അ�വ��ി�� ഉദാരവ��രണനയം സ��ാ�  േസവനേമഖലെയ

���ിെ�ാ� വ��തായതിനാ�  ആ േമഖലയിെല കരാ�  നിയമന�ളി�ം എ�ഡഡ്

േമഖലയി�ം സ�കാര� േമഖലയി�ം �ടി സംവരണം ഏ�െ��േ��തിെ� ആവശ�കത േക�

സ��ാരിെന ധരി�ി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി-പ�ിക േഗാ�വ���ാ�െട ��ടമ�ത വ��ി�ി�ാ� പ�തി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

�ീര�ാമം പ�തി

*81.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീര�ാമം പ�തി�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി�െട ക�ഷക��ം �ീര സംഘ���ം ന�കിവ�� േ�ാ�ാഹന നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�െട ഏത് രീതിയിലാണ് ഇ��റ��ം േരാഗ�തിേരാധ �വ��ന��ം

നട�ിലാ�ിവ��െത�് അറിയി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ജല അേതാറി�ി�െട �വ��ന വി�ലീകരണം

*82.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എസ്.ശർ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ര� വ�ഷ�ിനകം ആ�ല�ം വീ�ക���ടി �ടിെവ� കണ��  ന��കെയ�

ല��േ�ാെട ജല അേതാറി�ി നട�ി വ�� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി അവേലാകനം

െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആവ��ി��ായ �ളയം േകരള വാ��  അേതാറി�ി�് കന� ന�ം ��ി�ത് വി�ലീകരണ

�വ��ന�െള �തി�ലമായി ബാധി�ാനിട�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നി��ാണം ���ിയായ വിവിധ പ�തിക�െട ��� വിനിേയാഗം ഉറ�ാ�ാ�  ��ഗണന

ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) കി�ബി ഫ�പേയാഗി�് ജല അേതാറി�ി നട�ാ�� പ�തിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

�ള�ാ�ക� സംര�ി�ാ� പ�തി

*83.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ള�ാ�ക�െട സംര�ണ�ിന് �േത�ക പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജല സംര�ണ�ി�ം മെ�ാലി�് തട��തി�ം ഫല�ദമായ �ള����  നാ�ി��റ�ളി�

നി�് അ�ത��മാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) മ�് സസ��െള അേപ�ി�് കാ�ബ� ആഗിരണ േതാത് �ളക��് വളെര ��തലായതിനാ�

പരി�ിതി സംര�ണ�ി� �ള�െട �ാധാന�ം സംബ�ി�് േബാധവ�കരണം നട��തി�ം

നാ�ി��റ�ളിെല െചറിയ �ള�ാ�ക� സംര�ി��തി�ം പ�തിക� ആവി�രി�േമാ?

മി��്െഷഡ് െഡവല�്െമ�് േ�ാ�ാം

*84.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മി��്െഷഡ് െഡവല�്െമ�് േ�ാ�ാമിെ� സവിേശഷതക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത�  ഉ�ാദന�മത�� മിക�യിനം കിടാരികെള മ� സം�ാന�ളി�  നി�്

എ�ി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം കാലിെ�ാ��് നി��ാണ�ിനായി സഹായം ന��േ�ാ;  എ�ി�

വ��മാ�േമാ;



(ഡി) പ�തി �േഖന കറവയ��� വിതരണം െച��േ�ാ;  എ�ി� ആയതി�� നിബ�നക�

വിശദമാ�േമാ?

�ഗസംര�ണ പ�തിക�

*85.�ീ.എം.ഉ��

,, സി.മ��ി

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗസംര�ണ �വ��ന�� വി�ലീകരി��തിനായി ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് നട�ിലാ�ിയ അനിമ� റിേസാ�് െഡവല�െമ�റ് പ�തി�െട �വ��ന

�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് �� സംരംഭകെര �ഗസംര�ണ േമഖലയിേല�്

ആക�ഷി�ാ� കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സാ�ഹ�പഠന�റി പ�തി

*86.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : 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���ായി സാ�ഹ�പഠന�റി എ� േപരി�  െപാ�പഠന േക���

നട�ാ��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����ം സവിേശഷതക�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി� ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയെത�റിയി�േമാ?

എെെ�സി� ��ാം�റ ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

*87.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

ന��േമാ:



(എ) എെെ�സ് േക�ക�മായി ബ�െ��് ക�ഡിയിെല��� �തിക� ക�ഡിയി� െകാ�െ���

സംഭവ�� വ��ി�വ��െവ� ആേ�പം വ�താപരമാേണാ;

(ബി) �തികെള ക�ഡിയിെല���തി�ം േചാദ�ം െച��തി�ം ഉളള നടപടി�മ��  വ��മാ�ി

എെെ�സ് ക�ീഷണ� സ��ല� �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത സ��ലറിെല നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ നി�േ�ശ���് വി��മായി �തിക�െ�തിെര ��ാം�റ ഉപേയാഗി�� എെെ�സ്

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വ��തല�ി� ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

അതിഥി െതാഴിലാളിക��് െഫസിലിേ�ഷ� െസ��

*88.�ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, െജയിംസ് മാത�

,, എം. നൗഷാദ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴി�  േതടിെയ�� അതിഥി െതാഴിലാളിക��ായി െഫസിലിേ�ഷ�

െസ��ക� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എവിെടെയ�ാമാണ് അവ �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��െത�ം എെ��ാം േസവന�ളാണ്

��ത െസ��ക� �േഖന ലഭ�മാ��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) അതിഥി െതാഴിലാളിക�മായി ആശയ വിനിമയം നട��തി�ം അവ��് ലഭ�മാ��

സൗകര��� സംബ�ി�് േബാധവാ�ാരാ��തി�ം ഭാഷാപരി�ാന�� േവാള�ിയ�മാെര

നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗ�ിെനതിെര െതാഴിലാളിക�െട ഇടയി�  േബാധവ��രണ

പരിപാടിക� സംഘടി�ി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ലഹരി വി�� �വ��നം

*89.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, വി. േജായി

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മയ�മ��്,  രാസവ���  ഉ�െ�െട�� ലഹരി പദാ����  �ട�ിയവ�െട വിതരണ

�ംഖല തക���തി�ം ലഹരി വ����് അടിമെ��വെര അതി�  നി�ം

��രാ��തി�മായി നട�� �വ��നം ശാ�ീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�േഫാ�്െമ�് ശാ�ീകരി��തിെ� ഭാഗമായി ��തായി േകരള േ��് എൈ�സ്



എ�േഫാ�്െമ�് ��ാഡ് �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ലഹരി വി�� േക���െട �വ��നം െമ�െ����തി�ം ��ംബ�ീെയ�ടി

ഉ�െ�ട ു�ിെ�ാ�് ലഹരി വി�� സേ�ശ �ചരണം വ�ാപകമാ��തി�ം ഉേ�ശ��േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ?

മദ�നയം

*90.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

ന��േമാ:

(എ) സ��� മദ�നിേരാധനം �ാേയാഗികമ�ാെയ�് സ��ാ� വിലയി���േ�ാ; എ�ി� അതിന്

ആധാരമായ വ�തക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) മദ�വ��നം എ� സ��ാ�  നയ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ത�ാറാ�ിയി�� മദ�നയം

മദ��ിെ� ലഭ�ത �റ��തിന് സഹായകമാേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ��തായി ബാ� െെലസ��ക� അ�വദി�ക�ം

��സ��ാരിെ� കാല�് ��ിയ ബാ�ക�െട െെലസ�സ് ���ി ന��ക�ം െച�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) വി��ി മിഷെ� ഭാഗമായി ആേരാഗ� വ��മായി സഹകരി�് എ�ാ ജി�കളി�ം ഡി-അഡി��

െസ��ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; അവ�െട �വ��നം വിജയ�ദമാേണാ;

(ഇ) ആദിവാസി േമഖലയി�ം തീരേദശ േമഖലയി�ം ജന�ളിൽ വ��ി�വ�� മദ�ാസ�ിയി� നി�ം

അവെര േമാചി�ി��തിന് എെ��ി�ം �വ��നം നട��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

21-10-2019

�േ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)].


