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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�ി

�ഗചികി�ാ സൗകര���

*211.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക�െട വീ�പടി�� അടിയ�ര �ഗചികി�ാ േസവനം ന��� പ�തി വി�ലീകരി�േമാ;

നിലവി� ഏെത�ാം േ�ാ�കളിലാണ് പ�തി നട�ിലാ��ത് എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) �ഗചികി�ാ രംഗ�് ആ�നിക ചികി�ാ-േരാഗനി�ണയ സംവിധാന��� മ��ി െ�ഷ�ാലി�ി

ആ�പ�ി �ഗസംര�ണ വ��ിെ� കീഴി�  �വ��ി��േ�ാ;  എെ�ാെ�

സ�ീകരണ�ളാണ് ��ത �ാപന�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ഗസംര�ണ വ��ിെ� ഏെത�ി�ം �ാപന�ി� �ഗ�ളി�ം പ�ികളി�ം ആ�ിബേയാ�ിക്

അംശ�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ാ�� ലാബ് സൗകര��� ഉേ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തി�വന��രം ജി�യിെല �ട�ന��ി�  �വ��ി�� മ��ി െ�ഷ�ാലി�ി െവ�റിനറി

ആ�പ�ിയി� െ�ഷ�ാലി�ി േകഡറി� ��ത� ത�ികക� ആവശ�മാെണ�് ക���േ�ാ?

െതാഴി� നയം

*212.�ീ.െക. രാജ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�



�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� െതാഴിലാളി സൗ�ദ സംരംഭക സം�ാനമാ�ി മാ�കെയ� ല��േ�ാെടയാേണാ

െതാഴി� നയം നട�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന െതാഴി� നയ�ിെല കാതലായ അംശ�� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ഫാ�റിക�െട�ം വ�ാപാര �ാപന��െട�ം േ�ഡിംഗ് ഏെതാെ�

മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാണ് നട�ാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േ�ഡിംഗിെ� അടി�ാന�ി�  മിക� �ണനിലവാരം �ല��� ഫാ�റിക��ം

�ാപന���ം അംഗീകാരം ന��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വിവിധ െതാഴിലാളി േ�മ പ�തികളിെല േ�മ െപ�ഷ�ക�  കാേലാചിതമായി വ��ി�ി�്

ന�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ീേരാ�ാദനം െമ�െ����തി�� പ�തിക�

*213.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അനി� അ�ര

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��മായ വര�� �ീരക�ഷകെര �തിസ�ിയിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ീേരാ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് മി��് െഷഡ് േ�ാ�ാം എ�മാ�ം സഹായകമായി

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) തീ���ിെ� ലഭ�ത േവന��ലം �റ� സാഹചര��ി� �ീരക�ഷക��് സ�സിഡി നിര�ി�

കാലി�ീ� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ീരസംഘ�ളി� ���മായി ആേ�ാേമഷ� നട��തിന് ആേലാചി��േ�ാ; അതിനാ��

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

സാം�ാരിക രംഗ�് നട�ാ�ിയ പരിപാടിക�

*214.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എം. �േകഷ്

,, വി.െക.�ശാ�്

�ീമതിവീണാ േജാ��് : 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�ിെല�ിയതിന് േശഷം സാം�ാരിക രംഗ�് നട�ാ�ിയ �ളാ�ഷി�്

പരിപാടികളി� �ഖ�മായവ ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ��ി അ�പത് േകാടി�പ െചലവി�  ഫിലിം സി�ി�ം �റ് േകാടി �പ െചലവി�  ഫിലിം

െഫ�ിവ� �ിരം േവദി�ം നി��ി�� ���ി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ; �ാമ�ളി�ം

െച�പ�ണ�ളി�ം സാം�ാരിക ഇടനാഴി എ� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) സിനിമ േമഖലയി�  വനിതക�  േനരി�� ��ം പഠി�ാ�  നിയമി� േഹമ ക�ീഷെ�

കെ���കളി� �ഖ�മായവ എെ��് അറിയി�ാേമാ?

െതാഴിലാളി േ�മം ഉറ�ാ��തി�� �വ��ന��

*215.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, എസ്.ശർ�

,, എം. രാജേഗാപാല�

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

ന��േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ െതാഴി� നിയമ േഭദഗതി വഴി�ം വിവിധ െതാഴി� േകാഡ് വഴി�ം മിനിമം േവതനം

��ി എ�പ�ിെയ�് �പെയ� ��ിരഹിതമായ താ� നിലവാര�ി�  നിർ�യി� െകാ�ം

െതാഴിലാളികെള അര�ിതരാ�� നടപടിക�  �ട��തായി ആേ�പ�� സാഹചര��ി�

സം�ാന�് സംരംഭക-െതാഴിലാളി സൗ�ദാ�രീ�ം സാധ�മാ�ി െതാഴിലാളി േ�മം

ഉറ�ാ��തിന് നട�� �വർ�ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായബ� സമിതിക�െട �വർ�നം ഫല�ദമാ�ിെ�ാ�ം എ�ാ വ�വസായ

�ാപന���ം േ�ഡിംഗ് ഏർെ���ിെ�ാ�ം െതാഴിലാളി-െതാഴി�ടമ ബ�ം

സംഘർഷരഹിതമാ�ാൻ സാധ�മായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െതാഴിലാളി സംര�ണ�ിനാ�� വിവിധ നിയമ��  �ത�മായി നട�ിലാ��െവ�്

ഉറ�വ��ാൻ എൻേഫാ�്െമ�് ശ�ിെ���ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

��ജല വിതരണ പ�തിക�െട ��� വിനിേയാഗം

*216.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നി��ാണം ���ിയായ വിവിധ ��ജല വിതരണ പ�തിക�െട ��� വിനിേയാഗം

ഉറ�ാ�വാ� സാധി�ാ� �ിതിവിേശഷം ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനം കന� േവനലിേല�് നീ�� സാഹചര��ി�  ഇ�രം പ�തിക�െട ���

വിനിേയാഗം ഉറ�ാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(സി) േക� സർ�ാരിെ� ജലജീവ� സമീ� പ�തി�െട അടി�ാന�ി� സം�ാന�് ��ത�

ഗാ�ഹിക കണ�� ന���തി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സാം�ാരിക രംഗെ� േന���

*217.�ീ.എം.ഉ��

,, എം. സി. കമ��ീ�

,, പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : 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�് സാം�ാരിക നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�േശഷം സാം�ാരിക രംഗ�് എെ��ാം േന���

ൈകവരി�ാൻ സാധി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� �രാതന െക�ിട��  സംര�ി��തി�ം നഗരസൗ�ര�ം

വ��ി�ി��തി�മായി െഹറിേ�ജ് ക�ീഷൻ �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉെ��ിൽ അതിെ� �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

മദ�ാസ�ി �റ��തിന് നടപടി

*218.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബാധവ��രണ�ി�െട�ം ലഹരി വ��ന ആശയ��െട �ചരണ�ി�െട�ം

സം�ാനെ� ജന��െട മദ�ാസ�ി �റ�െകാ�വ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നടപടിക� �ലം സ�ഹ�ി� മദ�ാസ�ി �റ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) സ��ാരിെ� അ�� വ�ഷെ� മദ�നയം അംഗീകരി�ി�േ�ാ;  അത് മദ�വ��നെമ�

സ��ാ� നയം നട�ിലാ��തിന് എ�മാ�ം സഹായകമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

സമ� ക�കാലി ഇൻ�റൻസ് പ�തി

*219.�ീ.ആ�. രാമച��

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�



�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ി-�ഗാദികളി� ഈ കാലഘ��ി� ക�വ�� അ�ഖ�െള ഫല�ദമായി നിയ�ി�വാൻ

�ത�മായ േരാഗനിർണയം നട��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് �ഗസംര�ണ

വ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�കാലിക��് ജീവഹാനി സംഭവി����ലം �ീരകർഷകർ�് ഉ�ാ�� ക�  -ന���

പരിഹരി�ാൻ കർഷകർ�് �ടി ഇൻ�റൻസ് പരിര� ലഭി�� വിധ�ി� സമ� ക�കാലി

ഇൻ�റൻസ് പ�തി �ഗസംര�ണ വ��് �േഖന നട�ിലാ��േ�ാ;  എ�ി�  പ�തി�െട

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ഇൻ�റൻസ് പരിര� ഇ�ാ� ക�കാലിക��് ജീവഹാനി സംഭവി�ാ�  കർഷകർ�്

ന�പരിഹാരം ലഭി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി-വ�� വിഭാഗ�ാ�െട െതാഴിലവസര��

*220.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : 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�ത വിദ�ാഭ�ാസം േനടിയ പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ��് െതാഴിലവസര��

ലഭ�മാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ളി�െ��വ��് േജാലി ലഭ�മാ�ി അവെര �ഖ�ധാരയിേല�് െകാ�വരാ� ഇൗ

സ��ാ� എെ��ി�ം �തിയ പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െപ� ��ിക��് വിേദശപഠനം ലഭ�മാ�ാ�  എെ��ി�ം

പ�തിക�  സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��  ന�കാേമാ;  ��ത പ�തി�െട

�േരാഗതി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െപ� ��ികെള സിവി� സ�വീസ് േപാ�ളള പരീ�കളി�

വിജയം േനടാ�  �ാ�രാ�� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി�ിരി��ത്;

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

��, േകാേളജ് പരിസര�� ലഹരി��മാ��തി�� നടപടി

*221.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി



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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��, േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക�െട ഇടയി� മയ�മ��് ഉപേയാഗം �ടിവ��

എ� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ം എൈ�സ് വ��ം േയാജി�് �വ��ി��ത് ഏെതാെ�

േമഖലകളിലാെണ�് വിവരി�േമാ;

(സി) ��, േകാേളജ് പരിസര��  ലഹരി ��മാെണ�് ഉറ� വ���തിന് സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വി��ി പ�തി വിജയകരമാ�വാ� വ��ിന് സാധി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി ��ത� കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േതാ�ം േമഖലയിെല ���� പരിഹരി��തിന് നടപടി

*222.�ീ.െക. ബാ�

,, എസ്.രാേജ��

,, സി. െക. ശശീ��

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

ന��േമാ:

(എ) ആസിയാ�  കരാ�  �കാരം നിയ�ണരഹിതമായി േതാ�ം ഉ����  സം�ാനേ��്

ഇറ�മതി െച�ാ� േക� സ��ാ� വഴിെയാ��ിയ�ം കാലാവ�ാ മാ��ം ആവ��ി��ായ

�ളയെ��തിക�ം േതാ�ം േമഖലയി� വ� ഉ�ാദന ന�ം ഉ�ാ�ിയത് കാരണം േതാ�ം ഉടമക�,

�േത�കി�് െച�കിട�ാ� േനരി�� ��ം പരിഹരി�ാ� നട�� ഇടെപട� എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴിലാളി താ�ര�ം പരിര�ി��തി�ം വ�വസായ�ിെ� നിലനി�് പരിഗണി�ം

�പീകരി�ാ�േ�ശി�� േതാ�ം നയ�ിെ� കരട് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  �ധാന

ല���� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ േമഖലയിെല െതാഴി�  ����  പരിഹരി��തി�ം അട�കിട�� േതാ��ളിെല

െതാഴിലാളികെള സംര�ി��തി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് െച� വ��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

ജല അേതാറി�ി�െട ���ികൾ �ലം േറാ�കൾ��ാ�� അ����ണി

*223.�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.എം. വി�െസ�്

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േറാ�കളിൽ �ഴിെയ����മായി ബ�െ��് െപാ�മരാമ�്,  ജലവിഭവ വ��ക�  ത�ിൽ

നിലനിൽ�� ത��ം പരിഹരി�വാൻ ഇ�വ��കളിെല�ം മ�ിമാ�െട േന�ത��ിൽ ര�്

വ�ഷം ��് ഉേദ�ാഗ��െട േയാഗം വിളി�് മാ��നി�േ�ശ�� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത മാ��നി�േ�ശ��  എെ�ാെ�യായി��;  അതിെ� അടി�ാന�ിൽ

ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈപ�് െപാ�ി േറാഡ് തക��ത് ഉ�െ�െട�� അടിയ�ര സാഹചര��ളി� മരാമ�് വ��്

അസി��് എ�ിനീയെറ വിവരം അറിയി�േശഷം ജല അേതാറി�ി അ����ണി നട�ണം എ�്

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ പാലാരിവ�ം െമേ�ാ േ�ഷന് സമീപം ൈപ�് െപാ�ി �ഴി��ായത് യഥാസമയം

അ����ണി നട�ി പരിഹരി�ാതി��ത് എ�െകാ�ാണ്; ഇ��ല��ായ അപകട�ിൽ ഒ�

�വാവിന് ജീവൻ ന�െ��തിെ� അടി�ാന�ിൽ ജല അേതാറി�ിയിെല ഏെത�ി�ം

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

��നാ�ിെല �ടിെവ��ാമം പരിഹരി�ാ� നടപടി

*224.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) വ�ഷകാല�ം േവന��ാല�ം ഒ�േപാെല ��ജല�ാമം േനരി�� ��നാ�ിെല

�ടിെവ��ാമം പരിഹരി�ാ� ആവി�രി�ി�� പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ �േദശെ� നദികളിെല�ം േതാ�കളിെല�ം െവ��ി�� േകാളിേഫാം ബാ�ീരിയ�െട

ആധിക�ം ഇ�ാതാ��തിന് െസ�േ�ജ് �ീ�്െമ�ി�ം മാലിന�വാഹിയായി മാറിയി��

പ�ാനദി�െട �ചീകരണ�ി�ം പരിപാടി�േ�ാ;

(സി) �ഴകളി�ം കനാ�കളി�ം എ��ം െചളി�ം നിറ�് നീെരാ��് അസാധ�മായി��തിനാ�

��നാട് പാേ�ജി�  ഇത് പരിഹരി�ാനായി പ�തി�േ�ാ;  വിശദാംശം ന�കാേമാ;

���ിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

േകരള അ�ാദമി േഫാ� �ി�സ് എ�ല�സ്

*225.�ീ.പി.െക. ശശി

,, സി.���

,, െക. ദാസ�

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആേഗാളവ��ത െതാഴി�  കേ�ാള�ിെ� ആവശ�കത��സരി�് െതാഴി�  െെവദ���ം

െെന�ണിേശഷി�ം ആ��ി�ാ�  അവസരെമാ���തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

അവ�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന െെന�ണ� വികസന മിഷനായി �ഖ�ാപി�ി�ളള േകരള അ�ാദമി േഫാ�  �ി�സ്

എ�ല�സ് ഈ രംഗ�് നട�� �വ��നം വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) �റ് േകാടി �പ െചലവി�  നി��ാണ െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡ് �ാപി�ാ�

ഉേ�ശി�� ക����  അ�ാദമി വിഭാവനം െച�� പരിപാടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

േകരള�ിെല െതാഴിലി�ാ��െട നിര�്

*226.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എ�. ഷം��ീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��് െതാഴിലി�ാ� കഴി� നാ���വ�ഷെ� ഏ��ം േമാശമായ അവ�യിലാെണ�

േദശീയ സാംപി�  സ�െവ ഓ�ഗൈനേസഷെ� റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെ�

ആഘാത��  േകരള�ി�  എ�കാരമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  േവ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  േകരള�ിെല െതാഴിലി�ാ��െട നിര�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഇത് േദശീയ

നിര�മായി താരതമ�ം െച�േ�ാ� എ�കാരമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ വ�തക�െട അടി�ാന�ി�  േകരള�ിെല െതാഴിലവസര��  വ��ി�ി��തി�ം

അഭ��വിദ�രായ �വതീ�വാ���് േവ� െതാഴി� ലഭ�മാ��തി�ം ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�

നടപടിക� ഫല�ദമാേയാ; വിശദമാ�േമാ?

റിവ� േബസി� ക�സ�േവഷ� ആ�് മാേന�െമ�് അേതാറി�ി

*227.�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.എസ്.ശർ�

,, െക.�േരഷ് ���്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയ സാധ�ത�� നദിക��് ��ത�  �ലം ഒ��ി ന���തിേല�ായി

പ�ാനദിെയ ൈപല�് പ�തിയാ�ിെ�ാ�്  '�ം േഫാ�  ദി റിവ�' പ�തി

ആവി�രി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �ളയ�ി�  നാശന�ം സംഭവി� നദിക�െട�ം േതാ�ക�െട�ം ജലാശയ��െട�ം



�ന��ാരണ�ിനായി േകരള �ന�നി��ാണ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് നട�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജലമാേനെ��് കാര��മമാ��തിനായി റിവ� േബസി� ക�സ�േവഷ� ആ�് മാേന�െമ�്

അേതാറി�ി �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േടാഡി േബാ�ഡ് �പീകരണം

*228.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.െജ. മാ�ി

,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിരഹിതമായ ചില വ�വ�ക�  �ലം ക�് ഷാ�ക�െട �വ��നം ��രമായത് ഇൗ

േമഖലയിെല ഒ� ല�േ�ാളം വ�� പര�രാഗത െതാഴിലാളിക�െട ജീവിതം

��ഹമാ�ിയി�ളളതിനാ� ഇൗ വ�വസായ�ിെ� സംര�ണ�ിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േടാഡി േബാ�ഡ് �പീകരി�ാ� തീ�മാനമായി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�വഴി �തീ�ി�� മാ���

എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െതാഴിലാളി താ�ര�ം കണ�ിെല��് ഇൗ വ�വസായെ� വ�കിട മദ� േലാബികളി�  നി�്

വി��മാ�ി െപാ�േമഖലയിലാ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;  വ�ാജക�് നി��ാണം

ഉ�െ�െട�ളള നിയമവി�� �വ��നം തടയാ� ഫല�ദമായ സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ?

ജലേസചന�ി�� ജല ഉപേയാഗം �റ�ാൻ നടപടി

*229.�ീ.���ര ര�ാകര�

,, സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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

ന��േമാ:

(എ) പല വിളക��ം ആവശ�മായതിെ� ഇ�പ�ി��് ഇര�ിയിലധികം െവ�മാണ് േകരള�ി�

ജലേസചന�ിനായി ഉപേയാഗി��ത് എ� വിദ� പഠന റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� ജല ഉപേയാഗം �റ��തി�ം ഫല�ദമായി ജലേസചനം നട��തി�ം

സ�ീകരി�വ�� മാ���� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ി�് ഇറിേഗഷ�, �ിം�ള�  ഇറിേഗഷ�  എ�ിവ ഇതിന് ഫല�ദമാേണാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?



ലഹരി�ായി ഉപേയാഗി�� നിേരാധിത മ��ക�െട ഓ�ൈല� വി��ന

*230.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരി�ായി ഉപേയാഗി�� നിേരാധിത മ��ക� സം�ാന�് ഓ�ൈലനി� വ�ാപകമായി

വി��െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് തടയാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ിരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ലഹരിയായി ഉപേയാഗി�ാ�� നിേരാധിത മ��ക�െട അനധി�ത വി�പന തട�വാ��

അധികാരം ന�കിെ�ാ�് േദശീയ ��സ് െറ�േല��  എെ��ി�ം ഉ�ര�ക� സം�ാന

സ��ാരിന് ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഉ�ര�ക�െട അടി�ാന�ി�  സം�ാന സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

മയ�മ��് ഉപേയാഗം കെ���തിന് പരിേശാധന

*231.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, െക.എം.ഷാജി

,, അ�� ഹമീദ് പി.

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മയ�മ��പേയാഗം കെ���തിന് നിലവി�  എെ��ാം പരിേശാധനകളാണ്

നട�ിവ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പരിേശാധനകളി� നി�ം സിനിമാ േമഖലെയ ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സിനിമാ െസ�കളി�  മയ�മ��പേയാഗം വ�ാപകമാെണ� ആേ�പം സ��ാ�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�ാേമാ?

വന�ജീവി ആ�മണം തട�വാ� പ�തി

*232.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാ�കളിെല ആവാസ വ�വ��് ഉ�ായ മാ�ം �ലം വന�ജീവിക� ജനവാസ േക��ളിേല�്

ഇറ�ക�ം ജന�െള ആ�മി�ക�ം �ഷി നശി�ി�ക�ം െച�� സംഭവ��

വർ�ി�വ��േ�ാ;

(ബി) ഇത് േനരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  ഇവ ഫല�ദമാെണ�്

വിലയി���േ�ാ;

(സി) വയനാട് ജി�യി�  �ാഷ് ഗാ�ഡ് േറാ�് െഫൻസിംഗ് പ�തി �ാവർ�ികമാ�ിയി�േ�ാ;

ആ�െട ധനസഹായേ�ാെടയാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ��ത്;

(ഡി) കി�ബി�െട ഒ�ാം ഘ� പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ആന �തിേരാധ മതി�  നിർ�ി��

പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്;  പ�തി�് ഇതിനകം എ�് �ക െചലവഴി�െവ�്

വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി-േഗാ� വ���ാ�െട െതാഴി� ലഭ�ത

*233.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, ��ഷ� കട��ി

,, പി.വി. അ�വ� : 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) സാ��ിക ഭ�തയി�െട സാ�ഹ� �ല�ത സാധ�മാ�കെയ� ല��േ�ാെട പ�ികജാതി-

പ�ികേഗാ� വ���ാ��് സംഘടിത േമഖലയി�  െതാഴി�  ലഭ�മാ��തിന് പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�നിക വ�വസായ േമഖല�് ആവശ�മായ െതാഴി�േശഷി വ��ി�ി��തിന് ഇവ��ിടയി�

നട�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ന�ിംഗ് ഉ�െ�െട�� േമഖലകളി�  ഇവ��് �േത�ക പരിശീലനം ന���േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ�െട പര�രാഗത ഉ�����് വിപണി കെ���തിന് െച�വ�� കാര���

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

വന�ജീവി സേ�ത�ളിെല േത�് �ാേ�ഷ�കൾ

*234.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള�ിെല വനേമഖലയി� േത�് ഉ�െ�െട�ളള �ാേ�ഷ� മര�� �റി�മാ�ി സ�ാഭാവിക

മരം വ� പിടി�ി��തി�ളള സാധ�ത സംബ�ി� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വന�ജീവി സേ�ത�ളി�  ഉ�െ��ി�� േത�് �ാേ�ഷ�കളി�  നി�ം തടിക�  നീ�ം

െച��തിന് തട��േ�ാ;  ഇ�ര�ി�  പാകമായ േത�് തടിക�  നീ�ം

െച�ാതിരി���െകാ�് സ��ാരി��ാ�� ന�ം പരിഹരി�വാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) വന�ജീവി സംര�ണ നിയമം അ�ശാസി�� വിധ�ി�, വന�ജീവി സേ�ത�ളിെല േത�്

േതാ��� �റി� നീ��തി�� തട�ം എ�െന നീ�െമ�റിയി�േമാ;

(ഡി) വന�ജീവി സേ�ത�ളിെല േത�് േതാ���  �റി�കയാെണ�ി�  തടിക�െട വി�ന

നട�േമാെയ�ം വി�ന നട��ത് എ�കാരമായിരി�െമ�ം അറിയി�േമാ?

വിേദശെതാഴിലവസര�� �േയാജനെ���വാ� പ�തി

*235.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.ഉൈബ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �വജന�� വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാര�ി� വളെര ��പ�ിയിെല�ിെയ�ി�ം വിേദശ

െതാഴിലവസര��  ഉപേയാഗെ����തി�  പിേ�ാ�ം നി���തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിേദശ െതാഴിലവസര�� മലയാളിക��് പരമാവധി �േയാജനെ����തി�ം െപാളളയായ

െതാഴി� വാ�ാന�ളി�െ��് വിേദശ�് എ�ിേ���് �രിത�ളി�െ�ടാതിരി�ാ�ം െതാഴി�

വ��് എെ��ി�ം പ�തിക� വിഭാവനം െച�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

അഭ��വിദ�രായ പ�ികജാതി �വജന���് െതാഴി�

*236.�ീ.സി.���

,, ആ�. രാേജഷ്

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

,, െ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�ികജാതിയി�െ�� അഭ��വിദ�രായ �വജന���് െതാഴി� ലഭ�മാ��തിന്

ഈ സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െതാഴി�രഹിതരായ പ�ികജാതി �വാ���് വിേദശ രാജ��ളി�  െതാഴി�  േന��തിന്

പ�ികജാതി വികസന വ��് എെ��ാം സഹായമാണ് ന�കി വ��െത�് വ��മാ�േമാ;



(സി) ഈ പ�തി �കാര�� ധനസഹായം ലഭ�മാ��തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി �കാരം  2019-20  സാ��ിക വ�ഷം എ� േപ��് വിേദശരാജ��ളി�

െതാഴി� ലഭി�ി�െ�� കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

െതാഴി� വ��ിന് കീഴി� വിദ�ാ�തഥിക��� പ�തിക�

*237.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി.

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  വ��ിന് കീഴി�  ഉ�ത പഠന�ിന് സഹായകമാ�� തര�ി�  വിദ�ാ��ിക��്

ആ�യി�ാ�� പ�തിക� എെ��ി�ം നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�ളള പ�തിക��് അ�ഹരായവെര നി�യി��തി�ളള മാനദ���

എെ��ാമാണ്;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഈ പ�തിക�  ഉപേയാഗെ���ിയവ�െട കണ�ക�

േശഖരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��നം

*238.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, എം. നൗഷാദ്

,, വി. േജായി : 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) േകരള സം�ാന പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷ� ന�കിയ ആെക വാ��െട നാ�ത്

ശതമാന�ം ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം ന�കാ�  സാധ�മായ വിധം

�ാപന�ിെ� �വ��നം ശാ�ീകരി��തിന് െച� കാര���  എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാ��േറഷന് പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന�ി�  രാജ��് ഏ��ം മിക� �വ��നം

കാ�വ�തിന് �ര�ാരം ലഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� േകാടി �പ�െട വാ� വിതരണം

െച�െവ�തിെ��ം എ� േപ��് അതിെ� �േയാജനം ലഭ�മാെയ�തിെ��ം കണ�്

ലഭ�മാേണാ?



പ�ികേഗാ�വ���ാ��് മിക� വിദ�ാഭ�ാസം ലഭ�മാ��തിന് പ�തി

*239.�ീ.ബി.സത��

,, എ. �ദീ��മാ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, 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) പ�ികേഗാ�വ���ാ�െട സാ�ഹ� പി�ാ�ാവ� പരിഹരി��തിന് അനിവാര�മായ മിക�

വിദ�ാഭ�ാസം ലഭ�മാ��തിന് ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�ികേഗാ�വ�� ഭവന��െട േശാച�ാവ��ം പഠന�ിന് േവ� സഹായ�ം മാ��നി�േ�ശ�ം

ന���തിന് ��ംബാംഗ���� പരിമിതി�ം കണ�ിെല��് സാ�ഹ� പഠന�റി നി��ി�്

ട���െട സഹായ�ം ലഭ�മാ�� പ�തി �കാരം എ� സാ�ഹ� പഠന�റിക�  നി��ിെ��്

അറിയി�ാേമാ; ഇവയി� എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഒ��ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�ികേഗാ�വ�� വിഭാഗ�ിെല ൈഹ�� �ത� ഉയ�� �ാ�കളി�� ��ിക��് �േത�ക

ട�ഷ� സൗകര�ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

വന�ജീവിക�െട ആ�മണം തട��തിന് നടപടി

*240.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, ആ�ണി േജാ�

,, സി. െക. ശശീ��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനസംര�ണ�ം വന��ഗസംര�ണ�ം ഫലവ�ാ��തിന് വന�ജീവിക�െട ആവാസവ�വ�

അഭി��ിെ���ി അവ �ഷിയിട�ളിേല�് ഇറ��ത് തടേയ�തിെ� അനിവാര�ത

കണ�ിെല��് നട�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ഷിക വിളക��് നിര�രം ശല���ാ�� കാ�പ�ികെള ഉ�ലനം െച��തിന് നിലവി��

അ�ാേയാഗിക നിബ�നക� മാ�ാ� തീ�മാനമായി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) കാ�ാനക�  നാ�ിേല�ിറ�ി മ�ഷ��െട ജീവന് ഭീഷണി�യ���ത് അവസാനി�ി�ാ�

നിലവി�� സംവിധാന�ിെ� അപര�ാ�ത കണ�ിെല��് ഫല�ദമായ മാ��ം

അവലംബി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,



03-03-2020

�േ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)].


