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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�ി

വര�� േനരി�വാൻ വാ�� അേതാറി�ി�െട പ�തി

*61.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.എം.ഉ��

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

ന��േമാ:

(എ) േവന��ാല വര�� േനരി��തിനായി വാ�� അേതാറി�ി എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ�ാ� ജലേ�ാത�ക�  കെ��ി സംര�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ���ാെര വികസന �ഖ�ധാരയിെല�ി�ാ� നട�� �വ��ന��

*62.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, എസ്.ശർ�

,, �രളി െപ�െന�ി

,, െക. ബാ� : 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�ികവ���ാെര വികസന �ഖ�ധാരയിെല�ി�ാ� സം�ാന സ��ാ� നട��

�വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;



(ബി) മതപരമായ വിഭാഗീയത ��ി�െകാ�ം ആചാര��െട�ം �തി�െട�ം േപരി�ം ജാതീയ

ഉ�നീചത�ം അര�ി�റ�ി�� വ��ീയവാദിക�  അടി�മ��െ��ി�� വിവിധ വിഭാഗ���്

സ��ാ�  സ�വീസി�� സംവരണേ�ാ�� എതി��് തീ�മാ�ിെ�ാ�� ��ാവനക�

നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ�ക�  സംവരണ തത�ം പാലി�ാ�  ബാധ��രെ�� ��ീംേകാടതി�െട

വിധി പഠന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;  വിധി തി��ി�ി�ാ�  േവ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�

േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;  ആവശ�െമ�ി�  ഭരണഘടന ഉചിതമായി േഭദഗതി

െച�ാ� േക�സ��ാരി� സ���ം െച��ാ� സാധി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േക� സ��ാ� സ�വീ�ം െപാ�േമഖല�ം ���ിെ�ാ�ിരി�� സാഹചര��ി� എയിഡഡ്

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

സ��ാരിെന ധരി�ി�ാ� നടപടി��ാ�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

സംഘടിത-അസംഘടിത െതാഴി� േമഖലകളി� മിനിമം േവതനം

*63.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, െക. ദാസ�

,, സി.െക. ഹരീ��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ സംഘടിത-അസംഘടിത െതാഴി�  േമഖലകളി�  മിനിമം േവതനം

നി�യി��തി�ം �ത�മായ ഇടേവളകളി�  ����തി�ം അ��കാരം െതാഴിലാളിക��്

േവതനം ലഭി��െ��് ഉറ�് വ���തി�ം സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���് ഫിനാ�സ് എ� �ാപനം ഇ�ഡ�� ബാ�് ഉ�െ�െട�ളള െപാ�േമഖലാ ബാ�കളി�

നി�് �റ� പലിശ�് വാ�െയ��് സ���പണയ വാ� ന�കി െപാ�ജന�ളി� നി�്

േ�ഡ് പലിശ ഈടാ��െ�� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െതാഴിലാളിക��് ടാ�ഗ�് ന�കി െപാ�ജന�ളി�  നി�ം നിേ�പം സമാഹരി�ക�ം

അ�പേയാഗി�് സം�ാന�ിനക�ം �റ�ം േ�ഡ് പലിശ�് വാ� ന�കി സ�ാദ�ം

സ����ക�ം െച��തായി ആേ�പം േനരി�� ഈ �ാപനം സം�ാന വികസന�ിന്

യാെതാ� നിേ�പ�ം നട�ാെത നിേ�പകെര� വ�ാജേലബലി�  നട�� െതാഴിലാളി

പീഡനം അവസാനി�ി�ാ� സ��ാ� നട�ിയ ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�യാണ്?

ലഹരി വ��ന�ി�െട ലഹരി �� േകരളം

*64.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.പി.സജീ��

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



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരി വ��ന�ി�െട ലഹരി �� േകരളം എ� ല��ം െെകവരി�വാനായി എൈ�സ്

വ��് നട�� �ചരണ പരിപാടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വി��ി പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ�ാെ� കാര��ളാണ് കഴി� വ�ഷം ��തായി

നട�ിലാ�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �വ��ന��െട ഭാഗമായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�കളി� പരസ�ം പതി�ി�ി�േ�ാ;

എ�ി�  ഇതിനായി എ�് �കയാണ് െചലവഴി�െത�തിെ� കണ�് ലഭ�മാേണാ;  എ�ി�

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാരിെ� മദ�നയം ലഹരി �� േകരളം എ� ല��ം േന��തിന് സഹായകമായ

ഒ�ാെണ�് വിലയി���േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ഈ നയ�ിെല ഏെതാെ� കാര��ളാണ് ഇതിന് സഹായകമായി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ �തിേരാധ�ിന് നയ�പീകരണം

*65.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എം. സി. കമ��ീ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയ �തിേരാധ�മായി ബ�െ��് നയ�പീകരണ�ിന് ജലേസചന വ��്

നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� �തിയ നയ�പീകരണ�ിന് ഏെത�ാം രാജ���െട ആശയ�� സ�ീകരി�ി��്

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ നയം എ�േ��് �ാവ��ികമാ�ാനാ�ം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ജലലഭ�ത ഉറ� വ���തിന് നടപടി

*66.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എ. �ദീ��മാ�

,, എസ്.രാേജ��

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

(എ) എ�ാവ��ം ��മായ കടിെവ�ം ലഭ�മാ�കെയ� ല��ം നിറേവ��തിന് �േ�ാടിയായി

സം�ാനെ� ജലലഭ�ത�ം ആവശ�കത�ം കെ��ാ�  ജലബജ�് ത�ാറാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നീെരാ��ിെ� അളവിന�സരി�് േവന��ാല�് ജലലഭ�ത ഉറ� വ���തി�് നദികളി�ം



േതാ�കളി�ം തടയണക� നി��ി��തിന് പ�തി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ളയം നദിക�െട വാഹകേശഷിയി�ം ജലസംഭരണ േശഷിയി�ം �റവ് വ��ിയത്

കണ�ിെല��് മാലിന��� നീ��തി�ം ശാ�ീയ പരിേശാധന�െട അടി�ാന�ി� മണ�

വാരി നദികെള �ന��ീവി�ി��തി�ം നട�ിവ�� �വ��ന�� വിശദീകരി�ാേമാ?

കാ�തീയി� നി�ം വന��െട സംര�ണം

*67.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.െക.അ� റ�്

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവന��ാല��ാ�� കാ�തീയി�  നി�ം വന�െള സംര�ി��തിന് ��ക�ത�

സ�ീകരി�ാ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വന�േദശ�ളിെല നീ�റവക� വ�ിേ�ാ��ത് തടയാ�ം ജല ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാ�ം എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) തീപി�� സാധ�ത�� �േദശ��  കെ��ി കാ�തീ തട��തിന് എെ��ി�ം പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പരി�ിതി സംേവദക േമഖലക�

*68.�ീ.ആ�. രാമച��

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, സി.െക. ആശ

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി സംേവദക േമഖലക�  �പീകരി��തിെ� ഉേ�ശ� ല����  എ�ാെണ�്

വിശദമാ�േമാ; ഇവ �പീകരി��ത് െകാ�ളള േന��� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള സ��ാ�  2013-�  സമ��ി� പരി�ിതി സംേവദക േമഖല�ാ�� കരട്

വി�ാപന�ിെ� �ിതി എ�ാെണ�റിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ�  സംര�ിത േമഖലക��് ��ം പരി�ിതി സംേവദക േമഖല

�ഖ�ാപി��തി�� കരട് വി�ാപന നി�േ�ശ��  േക��ിന് ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാ�  മാ��നി�േ�ശ�ള�സരി�് സംര�ിത �േദശ���് ��ം ഒ� കിേലാമീ��

വെരയാണ് പരി�ിതി സംേവദക േമഖലയായി പരിഗണിേ��ിയി��െത�ി�ം കരട്

വി�ാപനം ത�ാറാ�ിയേ�ാ� പരി�ിതി സംേവദക േമഖല ഒ� കിേലാമീ�റിന് �റ� േപായ



സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഇ) പരി�ിതി സംേവദക േമഖലകളി�  കരി��  ക�ാറിക��് �വ��നാ�മതി ലഭി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

�ടിെവളള�ാമം പരിഹരി��തി�� നടപടിക�

*69.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, രാ� എ�ഹാം

,, വി.െക.�ശാ�്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാലാവ� വ�തിയാന�ിെ� ഫലമായി ഇൗ വ�ഷ�ം ആരംഭ�ിൽ�െ� േവന�

��മായ��ലം ��വ�ഷ�ളിേല�േപാെല വര����ാകാനിട��തിനാ�  �ടിെവളള�ാമം

ഉ�ാകാതിരി�ാ� ക�ത� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണ�ി�ം ��ിസഹമായ ജലവിനിേയാഗ�ി�ം പരിപാടി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) തല�ാന നഗരിയിെല �ടിെവളള�ാമം പരിഹരി��തി�ളള �തിയ ജല��ീകരണശാല�െട

പണി ���ിയായി�േ�ാ;

(ഡി) �ധാന നഗര�ളി� സദാസമയ�ം �ടിെവളളം ലഭ�മാ�ാ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി�

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

വര�� േനരി��തിന് �ജലവ��ിെ� പ�തിക�

*70.�ീ.പി. ഉ�ി

,, സജി െചറിയാ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വര�� ആവ��ി��ാ�� �തിഭാസമായതിനാ�  ഇത് േനരി��തിന്

�ജലവ��് ദീ�ഘകാല പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ��് നട�ിലാ�� െച�കിട �ടിെവ� പ�തിക�  ��ിരമാ��തിനായി ��ിമ �ജല

സംേപാഷണ മാ����  നട�ിലാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ലം �ഗ�ഭ ജലനിര�് ഗണ�മായി താ�െകാ�ിരി�� സാഹചര��ി�

�ഗ�ഭ ജല�ഷണം ക�ശനമായി തട��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല ൈ�ം�ാ�് വിഭാഗം



*71.�ീ.എം. സി. കമ��ീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.െക.ബഷീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തരമായ മയ�മ��്,  മദ� േക�ക�  അേന�ഷി��തിനായി എൈ�സ് വ��ി�

ൈ�ം�ാ�് വിഭാഗം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആവശ�മായ ജീവന�ാരി�ാ�തിനാ�  ഈ വിഭാഗ�ിന് ഫല�ദമായി �വ��ി�ാ�

കഴി��ി� എ�ത് സ��ാ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

വനസംര�ണം കാര��മമാ��തി�� നടപടി

*72.�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനസംര�ണം കാര��മമാ��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� കേ�� വന�മി തിരി�പിടി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വന സംര�ണം കാര��മമാ��തിന് ആ�നിക സാേ�തികവിദ�ക�  വനംവ��്

ഉപേയാഗെ����േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വനാതി��ി സ�േ�ക�  കാര��മാ��തിനായി വനം വ��് ഉേദ�ാഗ���് പരിശീലനം

നൽ��േ�ാ;

(ഇ) വനാതി��ിയിെല ജ� നി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;  ആയത് എ�േ��്

���ീകരി�ാൻ കഴി�ം എ�റിയി�േമാ?

െതളിനീ� ��ിെവളള പ�തി

*73.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, പി.ഉൈബ��

,, പാറ�� അ��

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

(എ) സം�ാനെ� വിപണിയി�  �റ� നിര�ി�  ��ിെവളളം എ�ി�ക എ� ല��േ�ാെട

അ�വി�രയി� ആരംഭി� ��ിെവളള �ാ�ിെ� �വ��നം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�്

െവളിെ���ാേമാ;



(ബി) ��ിെവളള പ�തിയായ െതളിനീരിെ� നി��ാണ വിപണന �മതല വാ��  അേതാറി�ിെയ

ഒഴിവാ�ി കി�കിെന ഏ��ി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ിെവ�ം എ� �ത� വിപണിയി� എ�ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ലഹരി വി�� �ചരണം

*74.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�  നട�ിയ സ�േ� �കാരം ലഹരി വ���െട അമിേതാപേയാഗ�ളള

സം�ാനമെ��ി�ം സം�ാനെ� �വജനതയി�  ��ത് ശതമാനേ�ാളം വ��വ�  മദ�ം,

�കയില ഉ����, മ� ലഹരി വ���  �ട�ിയവ ഉപേയാഗി��വരാെണ� ചില

റിേ�ാ��ക�െട അടി�ാന�ി� ലഹരി വി�� �ചരണം ശ�ിെ���േമാ;

(ബി) ലഹരി വിപ�ിെന നി��ാ��നം െച�ാ� 'നാളെ� േകരളം ലഹരി വി�� നവേകരളം' എ�

തീ�യ� പരിപാടി ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെടയാേണാ ആവി�രി�ിരി��ത്;

(സി) മയ�മ�� വ�ാപാരിക�  ��ികെള ഉപേയാഗി�െകാ�ം എ�.ഡി.പി.എസ്.  നിയമ�ിെല

പ��ക�  ഉപേയാഗി�െകാ�ം േകസി�  നി�ം ര�െപ�് വീ�ം വ�ാപാരം നട��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ� പരിഹരി�ാ�  നിയമേഭദഗതി��െ�െട�ളള കാര���

പരിഗണി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

സിനിമ െറ�േല�റി അേതാറി�ി

*75.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, എം.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) സിനിമാേമഖല�െട സമ� പരി�രണ�ിനായി സിനിമ െറ�േല�റി അേതാറി�ി �പീകരി�ാ��

നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി നിയമനി��ാണം നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  ചല�ി� േമഖലയിെല ബ�െ��വ�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

കാ�തീ നിയ�ണം



*76.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, എ�. ഷം��ീ�

,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�തീ തട�വാ�  വനം വ��് ഫയ�  മാേനജ് െമ�് �ാ�  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കാ�തീ തട�വാ�� ആ�നിക സംവിധാന��െട അഭാവ�ം നിലവി�� ഉപകരണ��െട

കാല�ഴ��ം �ലം സം�ാനെ� വന�ളി� പട�� പിടി�� കാ�തീ നിയ�ി�വാ� വനം

വ��ിന് സാധി��ി� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  കാ�തീ

നിയ�ി��തിനായി ��ത�  സൗകര���  ഏ�െ���വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദവിവരം ന��േമാ?

പ�ികജാതി -പ�ിക േഗാ�വ�ഗ�ാ�െട സമ� വികസനം

*77.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, ഒ. ആ�. േക�

,, സി.���

,, െക. ആ�സല� : 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�ിക േഗാ�വ�ഗ�ാ�െട സാ��ിക സാ�ഹ� ഉ�മന�ിനായി ആവി�രി�ി��

�ധാന പ�തിക� �േഖന ൈകവരി�ാ� കഴി� േന�ം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�ികേഗാ�വ�ഗ�ാ�െട സമ� വികസന�ിനാ�� പ�തിക� ആ��ണം െച��തി�ം

നിലവി�� പ�തിക� �േഖന ൈകവരി� േന�ം വിലയി���തി�ം സാ�ഹ�  -  സാ��ിക

സ�േ� നട��തിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി  -  പ�ിക േഗാ�വ�ഗ�ാ��് ഭരണഘടനാ��തം സംവരണം െച�ി��

ത�ികകളിെല ഒഴി�ക� സ���മാ�ം നിക��െവ�് ഉറ�വ��ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ

എ�് െവളിെ���ാേമാ?

�ടിെവ��ാമം േനരിടാ� നടപടി

*78.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എസ്.ശർ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േവന��ാല�് �ടിെവ��ാമം ഉ�ാകാതിരി��തിനായി എെ��ാം ��ക�ത�

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

(ബി) െച�കിട �ടിെവ� പ�തികളി�െട �ടിെവ�ം അധികമായി ലഭ�മാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) െവ��ിെ� മിതമായ ഉപേയാഗം സംബ�ി�് െപാ�ജന���് അവേബാധം ന���തിന്

എെ��ാം പരിപാടികളാണ് സംഘടി�ി�ാ�േ�ശി��ത്;

(ഡി) നീെരാ��ിെ� അളവ�സരി�് നദികളി�ം േതാ�കളി�ം േവന��ാല ജലസംഭരണിക�

നി��ി��തിന് പ�തി ആവി�രി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ലഹരി വ���െട വിതരണം തട��തി�� �വ��ന��

*79.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ലഹരി വ���  ഉപേഭാ�ാ���് എ�ി��തിന് ഓ�െെല�  സംവിധാനെ��ം

ഭ��വിതരണ �ംഖലകെള�ം ഉപേയാഗി��െവ�ത് വ�തയാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�രം നിയമവി�� �വ��ന�� തട��തിന് എെെ�സ് വ��് സ�ീകരി��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എെെ�സ് വ��ി�  നിലവി��ത് വ�ഷ���് ��� �ാഫ് പാേ��  ആയതിനാ�

ആവശ��ിന് ജീവന�ാരി�ാ��ം വാഹന��  ഇ�ാ��ം ഷാേഡാ സംവിധാന�ിെ��ം

ഇ�ലിജ�സ് വിഭാഗ�ിെ��ം �വ��ന���് �തിബ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി� �ാഫിെ� എ�ം കാേലാചിതമായി പരി�രി�് ��ത� ജീവന�ാെര വ��ി� നിയമി��

കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന���് സമീപം ലഹരി വി�ന വ�ാപകമാെണ� വ�ത പരിഗണി�് ഈ

�ാപന�ളിെല ലഹരിവി�� ��ക�െട �വ��നം ��ത�  ഊ��സ�ലമാ��തിന്

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികവ���ി�െ�� ��ിക�െട വിദ�ാഭാസം

*80.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : 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) െപാ�വിദ�ാലയ �േവശനം േന�� പ�ികവ���ി�െ�� ��ിക��് അവ�െട വിനിമയ

ഭാഷയി�  നി�ം പഠന മാധ�മമായ മലയാള�ിേല�് വ�േ�ാ�  ഉ�ാ�� �യാസ��

പരിഹരി��തിന് പ�ികവർ� വികസന വ��് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േഗാ�ഭാഷ അറി�� പ�ികവ�ഗ വിഭാഗ�ാരായ അ��ാപകെര ��കളി�  നിയമി�് ഇൗ

�തിസ�ി മറികട�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ��ാപന േയാഗ�ത�ളള എ�ാ പ�ികവ�ഗ വിഭാഗ�ാ��ം േജാലി ലഭ�മാ��തിന് വിവിധ

പ�തികളി�െട കഴി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിക� നട�ിലാ�ിയതിന് േശഷം വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�് തട��തിന്

കഴി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� ലഹരി��മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

*81.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �വജന�ളി�  31.8  ശതമാനം ലഹരി മ��്,  മദ�ം,  സിഗര�് ഇവയി�

ഏെത�ി�ം ഒ�് ഉപേയാഗി��െവ�് േപാലീസ് നട�ിയ സ�േ�യി�  കെ��ിയതായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �വജന�െള മദ��ിെ��ം മയ�മ��ിെ��ം പിടിയി�  നി�ം േമാചി�ി�വാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് നിലവി� എ� ലഹരിവി�� േക���െ��� കണ�് ലഭ�മാേണാ; അതി�

സ��ാരിെ� നിയ�ണ�ി��ത് എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം സം�ാന�് ��ത�  ബാ�ക��് ൈലസ�സ്

ന�കിയത് �വാ�ളിെല മദ�പാനശീലെ� േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഇടയാ�ി എ� ആേ�പം

വ�തയാേണാ; എ�ി� മദ��ിെ� ലഭ�ത �റ�് സം�ാനെ� ലഹരി��മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പ�ികവിഭാഗ�ാെര വികസന �ഖ�ധാരയിെല�ി��തി�� �വ��ന��

*82.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, ബി.സത��

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, െക.വി.വിജയദാസ് : 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) അധ:�ിതരാ�െ��് ദളിതെര�് വ�വേഛദി�െ���വ�െട േന��്,േക� ഭരണ�ി�

�തിേലാമ ശ�ിക��് േമ�ൈ� ലഭി�തിെന �ട��് വ��ി� വ�� അ�മ��െട

അലെയാലിെയ�വ�ം സം�ാന�് േചരാെന�രി�  േസാപാന ഗായകന് ജാതീയ

അവേഹളനം േനരിേട�ി വ�തിെനതിെര ക�ശന നിയമനടപടി സ�ീകരി�ാ�  നി�േ�ശം

ന��േമാ;

(ബി) പൗരാവകാശ സംര�ണ നിയമ�ം അതി�മ നിേരാധന നിയമ�ം ഫല�ദമായി

നട�ിലാ��തി�� സംവിധാനെ��റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി  -  പ�ിക േഗാ�വ�ഗ�ാെര വികസന �ഖ�ധാരയിെല�ി��തിന് നട�ി വ��

�വ��ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ?

ജ�ജീവ� പ�തി

*83.�ീ.െക. ദാസ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, സി.െക. ഹരീ��

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

(എ) �ാമീണ േമഖലകളിെല �ടിെവ���ം പരിഹരി��തിന് ഈ സ��ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാമീണ േമഖലയി�� എ�ാവ��ം �വ��ന�മമായ ഗാ�ഹിക കണ�� വഴി �ടിെവ�ം

എ�ി��തിന് േക�ാവി�ത പ�തിയായ ജ�ജീവ� സം�ാന�് നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി �ാമീണ േമഖലയി�  �തിയ �ടിെവ� േ�ാത�ക�

കെ���തി�ം നിലവി�� ജലവിതരണ പ�തികളി� നി�ം കണ��ക� ന���തി�ം

ജലവിതരണ ൈപ�ക� ഇ�ാ� �േദശ�ളി� ��തായി വിതരണ �ംഖല �ാപി��തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി�ാ�� േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�െട വിഹിതം എ�കാരമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

�ടിെവ� പ�തിക�െട നിർ�ഹണം

*84.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, �ി.വി.രാേജഷ്

�ീമതിവീണാ േജാ��്

�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നഗര-�ാമ �േദശ�ളി�  െെപ�ി�െട�� ��ജല ലഭ�ത വി�ലീകരി��തിന്

ആവി�രി�ി�� �ധാന പ�തിക� എെത�ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) കി�ബി വഴി നട�� 4500 േകാടിേയാളം �പ െചല� വ�� വിവിധ �ടിെവ� പ�തിക�െട

നിർ�ഹണം ത�രിതെ���ിയി�േ�ാ; ���ിക�െട �േരാഗതി അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;



(സി) �ടിെവ� കണ��ക� േവഗ�ി� ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േക�സ��ാ�  പ�ാളി�േ�ാെട�� ജലജീവ�  മിഷെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

പ�തി മാ�ഗേരഖ േക�സ��ാ� �റ�ിറ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാനം ലഹരി വി��മാ��തി�� നടപടിക�

*85.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എം. വി�െസ�്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരി വ���െട ഉപേഭാഗം സം�ാന�് വ�ാപകമാ��ത് �ല�� ���� ഗൗരവമായി

പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ലഹരി വ���െട വ�ാപനം തട��തി�ം സം�ാനെ� ലഹരി വി��മാ��തി�ം

എൈ�സ് വ��ിെ��ം എ�േഫാ�്െമ�ിെ��ം �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) എൈ�സ് വ��ിെ� ഷാേഡാ സംവിധാന�ം ഇ�ലിജ�സ് സംവിധാന�ം ശ�ിെ����തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േകാടി�ണ�ിന് �പ െചലവഴി�് വി��ി�െട േപരി�  നട�� േബാധവ��രണ

�വ��ന�� സ�ഹ�ി� കാര�മായ മാ�ം ഉ�ാ��ി�ാെയ� വ�ത പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) ലഹരിവ���െട ലഭ�ത �റ��തി�ം അതി�െട സം�ാനെ� ലഹരി

വി��മാ��തി��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ഡാ�ാബാ�്

*86.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക� ഉെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട ഡാ�ാബാ�് െതാഴി�  വ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഇവ��് തിരി�റിയ�  കാ�ഡ്

ന�കാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളികളി� ��വാളിക�ം ഉൾെ��ി��തിനാ� ഇവെര നിരീ�ി��തിന്

െതാഴി�  വ��് ആഭ��ര വ��മായി േച��് എെ��ി�ം സംവിധാനം ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ���ാ�െട ഭവന നി��ാണ�ി�� പ�തി



*87.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

,, അനി� അ�ര

,, 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) സം�ാനെ� അ�ഹരായ എ�ാ പ�ികജാതി ��ംബ���ം വാസേയാഗ�മായ ഭവനം നി��ി�്

ന���തിന് സ��ാ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ാെത പ�ികജാതി വ��ിെ� ഫ�ി�  നി�ം ഇതിനായി �ക

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) േനരെ� നട�ിലാ�ിയ പ�തികളി� ��വ� ഗ���ം ൈക��ിയ േശഷ�ം ഭവനനി��ാണം

���ീകരി�വാ� സാധി�ാ�വ��് അത് ���ീകരി�വാ� പ�ികജാതി വ��് ഏെ��ി�ം

�േത�ക പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ഡി) നി��ാണം ���ിയാ�ിയ�ം വാസേയാഗ�മായ�മായ ഭവന��െട അ����ണി�ം അതി�

അധിക സൗകര�ം ഏ�െ����തി�ം പ�ികവ���ാർ�് ധനസഹായം ന���തി��

നിലവിെല പ�തി വിശദമാ�േമാ?

�ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം

*88.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ�. ഷം��ീ�

,, എം. സി. കമ��ീ�

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

ന��േമാ:

(എ) വാ��  അേതാറി�ി�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന ലാ�കളി�  പരിേശാധന നട�ി

ഉറ�വ��ിയ േശഷമാേണാ �ടിെവ� വിതരണം നട��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിെ� നിലവാര�ി� േപാരാ� ഉ�തായി ബ�േറാ

ഓഫ് ഇ�ഡ�� �ാ�േഡ��സിെ� റിേ�ാ��ി� ��ി�ാണി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

അംേബ�ക� �ാമ വികസന പ�തി

*89.�ീ.ബി.സത��

,, �രളി െപ�െന�ി

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െ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�ാന�് പ�ികജാതി േകാളനിക�െട സമ� വികസന�ിനായി അംേബ�ക� �ാമ വികസന

പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�െട എെ��ാം വികസന �വ��ന�ളാണ് പ�ികജാതി േകാളനികളി�

നട��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ഓേരാ േകാളനി�ം എ� �കയാണ് അ�വദി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

കാ�തീ തട��തി�� മാ����

*90.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

�ീമതിവീണാ േജാ��്

�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ� വ�തിയാന�ിെ� ഫലമാ�ളള അസാധാരണ �ട് കാ�തീ തനിെയ ഉ�ാ��തി�ം

സാ�ഹ�വി���  തീ പട���തി�ം അ��ല സാഹചര�ം ��ി��തിനാ�  ഇ�രം

സംഭവ��  ഉ�ാകാതിരി��തിന് സീകരി� വ�� വനസംര�ണ മാ����

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�തീ െക��ാ�ളള �മ�ിനിടയി�  വനപാലക�  മരി�ാനിടയായ സംഭവ�ിെ�

പ�ാ�ല�ി�  തീയണ��തി�ളള ആ�നിക സംവിധാന��ം �ര�ാസംവിധാന��ം

അടിയ�രമായി ഏ�െ���� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) വനാതി��ി സ�േ� നട�ി അതി��ി തിരി�് സംര�ണ മാ����  ഏ�െ���ാ�ളള

�വ��നം കാര��മതേയാെട നട��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

25-02-2020

�േ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)].


