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ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

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�ി

വന��ഗ��െട ശല�ം നിയ�ി�ാ� നടപടി

*61.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െജയിംസ് മാത�

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ��െട �േത�കി�് കാ�ാനക�െട ശല�ം വ��ി� വ���ം സ��ി�ം ജീവ�ം

ഭീഷണിയാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ� നിയ�ി�ാ�  എെ�ാെ� പരിപാടികളാണ്

ആവി�കരി�ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വന��ഗ��െട എ��ി�� വ��ന�ം കാലാവ�ാ വ�തിയാനം െകാ��ാ��

ആഹാര�ാമ�ം �ലമാണ് അവ നാ�ിലിറ��െത�തിനാ� എ� പരിഹാരമാണ് ഇതിനായി

ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ജനജാ�താ സമിതിക�െട �വ��ന�ം എസ്.എം.എസ് അല��് സംവിധാന�ം കാര��മമായി

നട��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ിക േഗാ�വ�� വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�മനം

*62.�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, ആ�. രാേജഷ്

,, ആ�ണി േജാ�
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,, �രളി െപ�െന�ി : 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�� വിദ�ാ��ികെള വിദ�ാഭ�ാസപരമായി ഉ�തിയിെല�ി��തിന്

ആവി�രി�ി�� പ�തിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി പ�ികജാതി പ�ിക വ�� വ��ക��് കീഴി�� �ാപന��െട

നവീകരണ�ി�ം െമ�െ�� സൗകര��� ഒ���തി�മായി ഏെ���ി�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ്;

(സി) വീ�ി�  സ��മായി പഠന�റിെയ� പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക�െട ആ�ഹം സഫലമാ�ാ��

'പഠന�റി 'പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�തിയ മദ� നയം

*63.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ മദ� നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� നൽകാേമാ;

(ബി) �� സ��ാ�  ൈകെ�ാ� മദ�നയം എ�ായി�� എ�ം അതിൽ നി�ം വ�ത��മായി

എെ��ാം മാ��ളാണ് �തിയ മദ�നയ�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

പാ��പാദന�ി� സ�യം പര�ാ�ത

*64.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��പാദന�ി�  സ�യം പര�ാ�ത ൈകവരി�ക എ� ല��ം ��നി��ി എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  സം�ാനെ� പാ�  ആവശ�കത�െട എ� ശതമാനമാണ് ആഭ��ര ഉ�പാദനം

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ീര �ാമം എ� േപരി� ഒ� പ�തി നട�ാ��േ�ാ;  ��ത പ�തി�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?
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െപരി�ത�ിക് വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി

*65.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, െക.എം.ഷാജി

,, എ�. ഷം��ീ�

,, 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) �ാ�ന േഗാ�വ���ാ�� േവ�ി�� െപരി�ത�ിക് വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി,  ഇവ�െട

വിദ�ാഭ�ാസ വള���് എ�േ�ാളം സഹായകമായി എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി നിേയാഗി�െ��� അ��ാപകെര െതരെ���� രീതി എ�ാെണ�ം അവ��

ന�� ആ��ല��� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാജമദ�ം, മയ�മ��് എ�ിവ�െട വ�ാപനം തട��തിന് പ�തിക�

*66.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� അശാ�ീയ മദ�നയ�ിെ� ഫലമായി ഉ�ായി�� വ�ാജമദ��ിെ��ം

മയ�മ��ിെ��ം വ�ാപനം തടയാൻ ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) മ� സം�ാന�ളി� നി�് നിേരാധിത ഉ���� വ�ാപകമായി ക��ട�് നട��െ��

വാ���െട അടി�ാന�ി� െച�് േപാ�കളി� ആ�നിക സംവിധാനം ഏ�െ����തി�ം

െ�യി�കളി�ം െറയി�േവ േ�ഷ�കളി�ം പരിേശാധന നട��തി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ലഹരി വ��ന പരിപാടിയായ  '  വി��ി  '  �െട വിശദാംശം ന��േമാ;  ഇത് എ�മാ�ം

കാര��മമായി നട��െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

സമ� നദീ സംര�ണ പ�തി

*67.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, സി.മ��ി

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

(എ) േവന��ാല�ളി�  സം�ാനെ� നദിക�  ഒ�മി��ം ഒ��നില�് വ�ിേ�ാ�� അവ�

കാലം െച�ംേതാ�ം സ��സാധാരണമാ��തിെ� കാരണ�െള�റി�് പഠി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മഴ�െട ലഭ�തയിെല ഏ��റ�ി�ക�  ഉൾെ�െട�� കാരണ�ളാൽ അണെ��കളി�ം ഈ

�വണത ആവ��ി��െ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ജല ഉപേഭാഗം വ��ി�് വരിക�ം ലഭ�ത �റ� വരിക�ം നദികളി�  ഉളള ജലം തെ�

മ�ഷ��െട വിേവകരഹിതമായ ���ികൾ െകാ�ം ഉ�െവളളം കയറി�ം

മലിനമായിെ�ാ�ിരി�� ഭീതിജനകമായ അവ�യി�  ഒ� സമ� നദീ സംര�ണ പ�തി

ആവി�രി�് നട�ാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ിക േഗാ�വ���ാ��് വീ� നി��ി� ന��� പ�തി

*68.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, ബി.സത��

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, 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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  എ�ിയ േശഷം പ�ികജാതി-പ�ിക േഗാ�വ���ാ��് വീ�

നി��ി� ന��� പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ിര ആവാസ് േയാജന �കാരം വീട് അ�വദി�െ�� പ�ികജാതി�ാ��് ന�േക�ിയി��

അധിക ധനസഹായം ന�കാതി��തിനാ� �� സ��ാരിെ� കാല�് പണി �ട�ി�ിട�

എ� വീ�ക�െട പണി ���ിയാ�ാ� സാധി�െവ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാേണാ;

(സി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് വീട് അ�വദിെ��ി�ം,  പണം ന�കി പണി ���ിയാ�ാ�

സാധി�ാതി�� �ി� ഓവ� വീ� നി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

��ജലം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

*69.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാവ��ം ��ജലം ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഏെ��� �ടിെവ� പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;
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വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇവ എ�േ��് ���ീകരി�വാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്?

പ�ിക േഗാ�വ���ാരിെല െതാഴിലി�ാ�

*70.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക. ആ�സല�

,, 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) പ�ിക േഗാ�വ���ാരി� ���േവാ സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസേമാ െ�ാഫഷണ� വിദ�ാഭ�ാസേമാ

മ�് ഉയ�� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തേയാ േനടിയ പതിനായിര�ിലധികം േപ� െതാഴി�രഹിതരായി

ഉെ�� വാ���െട നിജ�ിതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത��വ��് അവ�െട േയാഗ�ത���സരി�് െതാഴി�  േന��തിന്

സഹായകമായ പ�തി ആവിഷ്കരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ; 'േഗാ� ജീവിക' പ�തി�െട

ല���� അറിയി�ാേമാ;

(സി) �തി�ല സാഹചര��� �ലം പഠനം ���ിയാ�ാ� സാധി�ാ�വ� ഉ�െ�െട�� പ�ിക

േഗാ�വ���ാ��് ഉപജീവന മാ��ം ഉറ�ാ��തി�േവ� പ�തി ആവി�കരി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

വനസംര�ണ�ി�ം പരിപാലന�ി�ം ക�� പ�തി

*71.�ീ.അ�വ� സാദ�്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനസംര�ണ�ി�ം വനപരിപാലന�ി�ം എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� ഏെത�ാം പ�തികളാണ് �ടരാ�ം ശ�ിെ���ാ�ം തീ�മാനി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�് നട�ിലാ�ിയി��െത�്

െവളിെ���േമാ?

ബാലേവല നി��ാ��നം
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*72.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബാലേവല ���മാ�ം നി��ലാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബാലേവലയി� ഏ�െ��ിരി�� ��ികെള കെ���തി�ം അവെര �നരധിവസി�ി��തി�ം

നിലവി� എ�് സംവിധാനമാ��ത്; വ��മാ�േമാ?

ബാലേവല നി��ാ��ന�ി�ം ബാലെതാഴിലാളി �നരധിവാസ�ി�ം നടപടി

*73.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.��ഷ� കട��ി

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബാലേവല നി��ാ��ന�ി�ം ബാലെതാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ�ി�ം

േവ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ബാലേവല നി��ാ��നം െച��തിനായി ജി�ാ ഭരണ�ട��െട�ം വിവിധ വ��ക�െട�ം

സ�� സംഘടനക�െട�ം സഹകരണേ�ാെട പരിേശാധനക�ം േബാധവ��രണ

പരിപാടിക�ം സംഘടി�ി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(സി) വിവിധ െതാഴി�ടമ-  െതാഴിലാളി �ണിയ�  സംഘടനക�െട സഹകരണേ�ാെട�ം ആ�നിക

വിവര സാേ�തികവിദ��െട സഹായേ�ാെട�ം ബാലേവല�െ�തിെര�� �ചരണ

പരിപാടിക�  സം�ാന വ�ാപകമായി സംഘടി�ി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

പാ� ഉ�ാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത

*74.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, േറാജി എം. േജാ�

,, െക.�രളീധര�

,, െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-ഓെട പാ� ഉ�ാദന�ി� സം�ാനെ� സ�യംപര�ാ�മാ��തിന് ആവി�രി�ി��

പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ന�െട �ീരവിപണി�് വിേദശ വിപണിയിേല�് കട�കയ�വാ�  സാധി�ി�േ�ാ;  ഇ��ലം

�ീരക�ഷക��് െമ�െ�� പാ� വില ഉറ�ാ�വാ� സാധി�ി�േ�ാ;
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(സി) സ��ാ�  ധനസഹായേ�ാെട �റ� �ീമിയം നിര�ി�  ക�കാലി ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ പ�തി�െട അടി�ാന�ി� എ� ക�കാലികെള ഇ�ഷ�ർ

െച�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) റീജിയണൽ േകാം�ിെഹൻസീവ് ഇ�േണാമിക് പാർ�ണർഷി�്  (ആർ.സി.ഇ.പി.)  ഉട�ടി

യാഥാ���മാ�േ�ാ�  ന�െട ആഭ��ര പാ�  വിപണിെയ അത് എ�കാരം ബാധി�െമ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ന�കാേമാ?

േനാ��ലി സ�ദായം നി��ാ��നം െച�ാ� നടപടി

*75.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �മ�െതാഴിലാളി നിയമം ലംഘി�് േനാ��ലി സ�ദായം ശ�ിെ���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� നിയമലംഘനം ��ത� റിേ�ാ��് െച�െ���ത് ഏ� ജി�യിലാണ്;

(സി) െപാ�ജനെ� ക�െ���� േനാ��ലി സ�ദായം നി��ാ��നം െച�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പാലിെ� ആഭ��ര ഉ��ാദനം

*76.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, അ�� ഹമീദ് പി.

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് ആവശ�മായ പാ� ഇവിെട ഉ��ാദി�ി��േ�ാ;  ഇെ��ി� ഇ�ാര��ി�

ഏെതാെ� സം�ാന�െളയാണ് നാം ആ�യി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ� സം�ാന�ളി�  നി�ം െകാ�വ�� പാലിെ� �ണേമ� ഉറ� വ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(സി) സം�ാന�ിനാവശ�മായ പാ�  ഇവിെട തെ� ഉ��ാദി�ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി�ാ��ാ�� േ�മ�വ ��ന��

*77.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, എ.പി. അനി� �മാ�
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,, സ�ി േജാസഫ്

,, 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) പ�ികജാതി�ാ��് എെ��ാം േ�മ�വ ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ിയെത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവ��േവ�ി നിലവി� ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ാ�ി വ��െത�് വിവരി�േമാ;

(സി) എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് ഈ സർ�ാർ ഇവ��േവ�ി ആവി�രി�ിരി��െത�്

െവളിെ���േമാ;  ഇവയി�  ഏെത�ാം പ�തിക�  �ട�ം �റി�് നട�ാ�ിവ�� എ�്

വ��മാ�േമാ?

െതാഴിലേന�ഷക��് സഹായകരമായ പ�തികൾ

*78.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, എം. �േകഷ്

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�െട �വ��നം ആ�നികവ��രി��തിനായി

നട�ിലാ�ിയ പ�തി�െട േന�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�കാര�േമഖലയി�  ഉ�ാ�� െതാഴി�കളിേല�് �ടി െതാഴിലേന�ഷക��് അവസരം

ലഭി��� രീതിയി� െതാഴി� വ��് േജാബ് േപാ��� ഒ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) സ�കാര� േമഖലയിെല െതാഴിലവസര�� �ടി ലഭ�മാ�കെയ� ഉേ�ശ�േ�ാെട ആരംഭി�ി��

എംേ�ായബിലി�ി െസ�റ� പ�തി എ� മാ�ം �േയാജന�ദമാ��െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) കരിയ� െഡവല�െമ�് െസ�റ�ക�െട �വ��നെ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഇവ ��ത�

�ല�ളിേല�് വ�ാപി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  എവിെടെയ�ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കരട് െതാഴി� നയം

*79.�ീ.അനി� അ�ര

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

ന��േമാ:

(എ) കരട് െതാഴി� നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ; എ�ി� ��ത നയ�ിെല �ധാന

നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യാണ്;
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(ബി) െതാഴിലാളിക�െട ഏ��ം �റ� �ലി നിര�ി�  വ��നവ് വ��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി� േപര് രജി�� െച�  50 വയ�ി� �കളി��വർ�ായി സമ�

െതാഴി� �നരധിവാസ പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ഡി) �തിയ െതാഴി�  നയം െതാഴി�  േമഖലയി�  ഉണ�വ് ഉ�ാ�െമ�് ക���േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

കരട് െതാഴി� നയം

*80.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, പി.െക. ശശി

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സ��ഘടന�െട സമ� വള���ായി ഉ��ാദന�മത

വ��ി�ി��തിേനാെടാ�ം സംഘടിത-അംസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�

�ര��ം സാ�ഹിക �ര��ം ഉറ�ാ��തിന് �ഖ�ാപി� �തിയ കരട് െതാഴി� നയ�ി�

�ധാനമാ�ം എെ�ാെ� കാര��� ഉ�െ�ാ��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അസംഘടിത േമഖല,  �ാേ�ഷ�  േമഖല �ട�ിയ െതാഴി�  �ഷണം അധികം നട��

േമഖലകളി�  െതാഴിലാളിക��് പരിര� ഉറ�ാ�ാനായി എെ��ാം വ�വ�ക�െ��്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) െതാഴി�  ൈന�ണ� വികസന�ി�ം എ�ാ േമഖലയി�ം മാന�മായ േവതനം ഉറ�ാ��തി�ം

കരട് നയം എെ��ാം മാ���ളാണ് വിഭാവനം െച�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ീരേമഖല�െട സമ�വികസനം

*81.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, എസ്.രാേജ��

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  �ീരേമഖലയി�  സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിനായി നട�ാ�ിയ

�വ��ന�� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ീരേമഖല�െട ആ�നികവ��രണ�ി�ം അ�വഴി �വാ�െള ഈ േമഖലയിേല�്

ആക�ഷി��� വിധ�ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ക�കാലിക��് ഇ��റ�സ് ഏ�െ���ക,  ന�ായവില�് തീ� ലഭ�മാ�ക,  തീ����ഷി
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വ�ാപി�ി�ക �ട�ി �ീര�ഷി വ�ാപന�ിന് േവ� അനിവാര� സൗകര���  ഒ���തിന്

ന��� സഹായ�� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ?

സമ� �ീരവികസന പ�തി

*82.�ീ.പി.െക. ശശി

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ആ�ണി േജാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീരേമഖല�െട വികസന�ിനായി സമ� �ീരവികസന പ�തി

നട�ാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) കടെ�ണിയിലായ �ീര ക�ഷക��ായി �േത�ക കടാശ�ാസ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ഇതിനായി എ� േകാടി �പ അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ീര ക�ഷക െപ�ഷ� വ��ി�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) �ീര ക�ഷക��് വര��ാ �രിതാശ�ാസ സഹായ പ�തിയായി വ�േ�ാലി�ം പ���ി�ം

സ�ിഡി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

വന��ഗ ആ�മണം െച���തി�� നടപടിക�

*83.�ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ��  നാ�ിലിറ�ി കാ�ഷിക വിളക�  നശി�ി���ം മ�ഷ��മായി ഏ����

ഉ�ാ���ം ഫല�ദമായി െച���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി �ാമപ�ായ�് �സിഡ�് അ���നായി ജനകീയ സമിതികൾ �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) കാ��ഗ��െട ശല�ം ��ത�� വയനാട്,  ��ാ�  വനേമഖലകളി�  വന�ജീവി സാ�ിധ�ം

അറിയി��തിന് എസ്.എം.എസ്. അല��് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ���ത �േദശ�ളി� െറയി� െഫ�സിംഗ് േപാ�� ഫല�ദമായ മാ���� അവലംബി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ിന് ഇരയായവ��� ന�പരിഹാര�ക കാലതാമസം �ടാെത

വിതരണം െച��തിന് ഓ�ൈല�  സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ�ൾ
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നൽകാേമാ?

ജല�ര��ം ജലലഭ�ത�ം ഉറ�വ���തിന് നടപടി

*84.�ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, എ. �ദീ��മാ�

,, എ.എം. ആരിഫ്

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

(എ) സം�ാന�് അ�ഭവെ�� അതി��മായ വര�� േനരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവി�  ജല�ര� ഉറ�വ��ാ�  ഫല�ദമായ എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ത്;

(സി) �ടിെവ� പ�തി നിലവിലി�ാ�േതാ ഭാഗികമായി മാ���േതാ ആയ �േദശ�ളി�

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

(ഡി) ൈപ�ക� െപാ�ി ജലം പാഴായി േപാ��ത് തടയാൻ ജീ��ാവ�യിലായ പഴയ ൈപ�ക�

മാ�ി �ാപി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സാം�ാരിക രംഗെ� ശ�ിെ���ാ� നടപടി

*85.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, ��ഷ� കട��ി

,, എം. രാജേഗാപാല� : 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) വ��ീയ ശ�ിക� സാം�ാരിക രംഗ�് നട�� അധിനിേവശം െച��ാനായി സാം�ാരിക

വ��് എെതാെ� തര�ി�� ഇടെപട�ക� നട��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അടി�ാനാവശ��ളായ ഭ�ണം,  വ�ധാരണം �ട�ിയ േമഖലകളി�  മാ�മ� ��ംബ

ബ��ളി�  വെര േക� ഭരണം ഉപേയാഗി�് നിയ�ണ�ം െപ�മാ�ച���ം

ഏ�െ���ാ�� �മം െച��ാനായി സാം�ാരിക രംഗെ� ശ�ിെ���വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �രിപ�-ന�നപ� ഛി�ശ�ിക��് വിേധയമായി �വ��ി�ാ� എ��കാ��ം

സാം�ാരിക രംഗ��വ��െമതിെര ഭീഷണി ഉയ���തിെന �തിേരാധി�ാനായി എ�

വിധ�ി�� ഇടെപട�ക� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഹി�ത�മാണ് േദശീയതെയ�് �ഖ�ാപി�െകാ�് ��ംബ �േബാധനെമ� േപരി�  ഭവന

സ��ശനം വഴി ജന�ളി� ഭീതി�ണ��ി അവെര ഫാസിസ�ിെ� ഇരകേളാ പ�ാളികേളാ
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ആ�ിമാ�ാ�� വിേ�ാഹ ശ�ിക�െട നീ�െ� ആശയപരമായി േനരി��തിന് സാം�ാരിക

വ��് എെ��ി�ം പരിപാടി ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ജലസംര�ണ�ിനായി ജനകീയ പ�ാളി�ം

*86.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എസ്.ശർ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� േവന��ാല�് �ടിെവ��ിന് ക�� �ാമം അ�ഭവെ��തിെ� പ�ാ�ല�ി�

ജലസംര�ണ�ിെ� �ാധാന�ം േബാധ�െ���ി അതിനായി ജനകീയ പ�ാളി�ം

േന��തിനായി പ�തി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� അ�് െച�നദികെളാഴിെക മ��വെയ�ാം ��തരമായ േതാതി�

മലിനീകരി�െ��െകാ�ിരി��െവ�്,  ജലേ�ാത�ക�  വികസി�ി��തി�ം

പരിപാലി��തി�മാ�� േക�ം  (സി.ഡ��.ആ�.ഡി.എം.)  കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

അതിെ� അടി�ാന�ി�  �ടിെവ� മലിനീകരണ നിയ�ണ�ിനായി വ��് എെ��ാം

�വ��ന�� നട�ാ� ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജലേ�ാത�ക�െട മലിനീകരണ�ിന് കാരണമാ�� �ധാന ����  എെ��ാമാണ്;

മലിനീകരണ�ിന് കാരണ�ാരാ��വർെ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�വാ�

ആവശ�െമ�ി� നിയമ നി��ാണം നട�ാ� ത�ാറാ�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ജല�ാമം

*87.�ീ.സി.മ��ി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം േനരി�� ജല�ാമ�ിേല�് നയി� അടി�ാന കാരണ�െള�ം വീ�ചകെള�ം

സംബ�ി�് പരിചി�നം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ�ാഭാവിക ജലേ�ാത�ക� മാലിന�ം നിറ�് ജലം ഉപേയാഗ �ന�മാ�ിയ�ം �െറേയെറ എ�ം

നിക�ിയ�ം േശഷി��വെയ സംര�ി�ാ��മാണ് ഇ�െ� ��ിതി�് �ധാന

കാരണെമ� കാര�ം േബാ��മായി�േ�ാ;

(സി) ജലദൗ�ലഭ�ം ��മായി�ം സ��ാേരാ ജന�േളാ ജേലാപേയാഗ�ി� സ�യം നിയ�ണ�ിന്

ത�ാറാകാ� അവ�െയ�റി�് േബാധവ��രണ നടപടിക�  സ�ീകരി�� കാര�ം

ആേലാചി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?
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സിനിമാ േമഖലയിെല അനഭിലഷണീയമായ �വണതക�

*88.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.െക. രാജ� : 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) സിനിമാ േമഖലയിെല അനഭിലഷണീയമായ �വണതക�  ഒഴിവാ��തിന് ഏെതാെ�

തര�ി�� നിയ�ണ�� െകാ�വരാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) സിനിമാ േമഖലയി� െതാഴിെല���വ��് െതാഴി� നിയമ�� ബാധകമാ�േമാ;

(സി) സിനിമാ സംഘടനക�െട േമ�  ഏെത�ാം തര�ി�� നിയ�ണ��  ഏ�െ���ാനാണ്

ആേലാചി��ത്;

(ഡി) സിനിമാ േമഖലയിെല �ിമിന�വ��രണം �റ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

ആദിവാസി വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�മന�ിനായി �തനപ�തിക�

*89.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, ഒ. ആ�. േക�

,, 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) സം�ാനെ� ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�മന�ിനായി എെ��ാം

�തനപ�തികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളത്;

(ബി) ആദിവാസി വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�് തട��തിന് േഗാ�ബ� പ�തി

നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വിദ�ാലയ�� േഗാ� സൗ�ദമാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��ായി ആവി�രി� േഗാ�സാരഥി പ�തി ��ത� �േദശ�ളിേല�്

വ�ാപി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജലവിഭവ വ��് �നസംഘടന

*90.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, പി.ടി. േതാമസ്
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,, ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ വ��് �നസംഘടി�ി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �നഃസംഘടനയി�െട ജലവിഭവ വ��ിെ� �വർ�ന�ളിൽ എെ�ാെ� തര�ി�� മാ���

െകാ�വ�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

31-07-2017

�േ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)].
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