
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പ�ാം സേ�ളനം

2018 െഫ�വരി 28, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--250]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം
സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി

: 610 �ത� 676 വെര

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി

: 677 �ത� 719 വെര

ജലവിഭവ വ��മ�ി : 720 �ത� 799 വെര

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 800 �ത� 859 വെര

േ�മപ�തിക�

610. �ീ.വി.പി.സജീ�� : 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�ാ��ാ�� േ�മപ�തിക�െട ഫ�് ലാ�്
ആകാതിരി�വാനായി വ��് തല�ി�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) 2016-17�ം  2017-18�ം പ�തി വിഹിതമായി എ�് �ക ലഭി�െവ�ം
അതി� എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം െവളിെ���േമാ?

േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ൈഹ��ക�
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611. �ീ.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) പ�ികജാതിവികസനവ��ിന് കീഴി�  സം�ാന�് എ� േമാഡ�
റസിഡ�ഷ�� ൈഹ��ക� �വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെതാെ� വിദ�ാലയ�ളിലാണ് �സ് � േകാ�് ഉ�െത�ം �സ് �
േകാ�് ഇനി�ം അ�വദി�ാ� വിദ�ാലയ��  ഏെതാെ�െയ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വികസന േക�ാവി�ത പ�തി

612. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : 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) 2017-18�  പ�ികജാതി വികസന�ിനായി വകയി��ിയ �ക�െട
വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം േക�ാവി�ത പ�തിക��േവ�ി ലഭി� �ക
എ�യാണ്;

(സി) േമ�റ� ര�ിന�ളി�ം 31.1.2018 വെര െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശം
ന��േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസനം

613. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : 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�ിയേശഷം പ�ികജാതി പ�ികവ��
േമഖലക�െട വികസന�ിനായി എസ്.സി.  എസ്.�ി.  വ��ി�  നി�ം
അ�വദി� ഫ�് എ�യാെണ�ം അത് വിനിേയാഗി�് നി��ഹി��
���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിവര��
പ�ായ�ടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?
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പ�ികജാതി സേ�ത��െട അടി�ാന വിവര േശഖരണ�ിന് സ�െ�

614. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, േറാജി എം. േ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) പ�ികജാതി സേ�ത��െട അടി�ാന വിവര േശഖരണ�ിനായി സ�െ�
നട�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ആരാണ് സ�െ� നട�ിയെത�ം,  ഏത്
വ�ഷെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത സ�െ�യിെല കെ���ക� എെ�ാെ�യാണ് ;

(സി) ��ത സ�െ��െട അടി�ാന�ി�  പ�ികജാതി സേ�ത�ളിെല
ആ�ക�െട ജീവിത നിലവാര�ം,  േകാളനിക�െട നിലവാര�ം
െമ�െ����തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�; ഇതിനായി �േത�ക
ഫ�് വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ ?

പ�ികജാതി െപ���ിക��് ന��� വിവാഹ ധനസഹായം

615. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, അ�� �കാശ് : 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) നി�ധനരായ പ�ികജാതി െപ���ിക��് ന��� വിവാഹ ധനസഹായം
നിലവിെല� �പയാണ്;  അത് അവസാനമായി ���ിയത് ഏത്
വ�ഷമാണ്;

(ബി) ��ത ധനസഹായ�ിന് അേപ�ി��തി�� നിലവിെല വ�മാന പരിധി
എ�യാണ്;

(സി) ��ത ധനസഹായം വ��ി�ി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ.

എ�ി� ഇ�ാര��ി� അ�ഭാവ���മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത ധനസഹായം ന���തിനായി  2018-19  െല ബ�ജ�ി�  എ�്
�കയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

(ഇ) വിവാഹ ധനസഹായ�മായി ബ�െ��് നിലവി�  എ� മാസെ�
�ടി�ിക�െ��ം അ�ഹരായ അേപ�ക��് �ക കാലതാമസം �ടാെത
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ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

മി�വിവാഹ ധനസഹായം

616. �ീ.�. 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 പ�ികജാതിവികസന വ��
�േഖന സം�ാന�് നാളി�വെര എ� േപ��് മി� വിവാഹ ധനസഹായം
അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ിനായി ഇതിേനാടകം എ� ല�ം �പ െചലവഴി�ി��്  ;
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

െപ�മ���് വിവാഹധനസഹായം

617. �ീ.�. 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) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട െപ�മ��െട വിവാഹ�ിന്
ധനസഹായം അ�വദി�� പ�തി �കാരം ഈ സ��ാ� അധികാര�ി�
വ�തി�േശഷം ഇ�വെര സം�ാന�് എ� േപ��് ധനസഹായം
അ�വദി� ന�കിയി��് ;

(ബി) ഇതിനായി എ� േകാടി �പ ഇ�വെര ഈ സ��ാ�  െചലവഴി�ി��്  ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മി� വിവാഹിത��് ധനസഹായം

618. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : 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) മി� വിവാഹിത��് ധനസഹായം ന���തിനായി 2017-18� എ�് �ക
നീ�ിവ�ി��്;

(ബി) നീ�ിവ� �കയി�  ഇ�വെര എ�് �ക െചലവാ�ി.  എ� േപ��്
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ആ��ല�ം ന�കി എ�ീ വിവര�� ജി�ാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചികി�ാ ധനസഹായം

619. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : 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) 2016-17, 2017-18 എ�ീ വ�ഷ�ളി� ഏറനാട് നിേയാജകമ�ല�ി�
നി�ം പ�ികജാതി പ�ികവ�� േ�മ വ��് �േഖന�� ചികി�
ധനസഹായ�ിനായി ഓ�  ൈല�  �േഖന�ം അ�ാെത�ം എ�
അേപ�ക� ലഭി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നടപടി�മ��  ���ിയാ�ി അവയി�  ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� �ക
എ�യാെണ�ം ഇനി എ� എ�ം െപ�ഡിംഗ് ഉെ��ം വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി വനിതക�െട േ�മ�ിനാ�ളള പ�തിക�

620. �ീ.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) പ�ികജാതി വനിതക�െട േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�� പ�തിക�
ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി വനിതക��് െച�കിട,  വ�കിട വ�വസായ സംരംഭ��
ആരംഭി��തിന് നിലവി�� �ീ�ക�  ഏെതാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���് ഭവനം

621. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ�� : 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��ാ�  പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���ായി ഏെത�ി�ം
ഭവനനി��ാണ പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;
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(ബി) 25.5.16-ന് േശഷം ഇ�വെര ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം ഭവനനി��ാണ�ിനായി
എ�് �ക അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി വിഭാഗ���ായി എ� �തിയ വീ�ക� അ�വദി�  ;  അതി�
എ�െയ�ം നി��ാണം ���ിയായി;

(ഡി) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിനായി എ� �തിയ വീ�ക�  അ�വദി�,

അതിെല�െയ�ം ���ിയായി; വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���ളള ലംസം�ാ�്/ൈ�പ�്

622. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : 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�� വിഭാഗ���ളള ലംസം�ാ�്/ൈ�പ�്
സമയബ�ിതമായി ലഭി��ി�ാെയ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� എ� മാസെ� �ടി�ിക��്;

(സി) സ��ാരിെ� സാ��ിക �തിസ�ി ഇതിന് കാരണമായി�േ�ാ;

ലംസം�ാ�ം,  ൈ�പ�ം �ടി�ിക സഹിതം സമയബ�ിതമായി െകാ��്
തീ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� ജനവിഭാഗ��െട സാ�ഹ�േ�മ �ചികക�

623. �ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, പി.വി. അ�വ�
,, �രളി െപ�െന�ി
,, പി.ടി.എ. റഹീം : 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� പ�ികജാതി-പ�ികവ�� ജനവിഭാഗ��െട സാ�ഹ�േ�മ
�ചികക� വടേ� ഇ��� സം�ാന�െള അേപ�ി�് ഉയ�� നിലവാരം
�ല���െ�� വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� െപാ� സാ�ഹ�േ�മ �ചികക�െ�ാ�ം ��ത
വിഭാഗെ� എ�ി��തിനായി  2018-19-െല ബ�ജ�ി�  �േത�ക �ക
നീ�ിെവ�ി�േ�ാ;
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(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാനെ� പ�ികജാതി-
പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട സാ�ഹ�േ�മ �ചികക�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

ആ�ിെകാള�് േകാളനി�െട ���ിക�

624. �ീ.െ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) അംേബ�ക�  �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ െന�ാറ നിേയാജക
മ�ല�ിെല െകാ�േ�ാട് �ാമപ�ായ�ി�ളള ആ�ിെകാള�്
േകാളനി�െട ���ിക� ഏ� ഘ�ംവെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�  എ�ാണ് �ട�ിയെത�ം,  നാളി�വെര എെ��ാം
���ികളാണ് ���ീകരി�െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തി എ�് ���ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

പ�ികവിഭാഗ�ാ�െട സാ�ഹ�േ�മം

625. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ആ�. രാമച��
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, 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) പ�ികവിഭാഗ�ാ�െട സാ�ഹ�േ�മ �ചക��  േകരള�ിെല
െപാ�ശരാശരിെയ�ാ�  പി�ിലാെണ�ത് കണ�ിെല��്,  ഇവ
െപാ�നിലവാര�ി�  എ�ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���് ആ��ണ ��ിയയി� പെ���്
ത��െട ആ�ഹ �കാരം പ�തിക�  ആവി�രി�ാ�  കഴി��േ�ാ
എ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േപാരാ� പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) പ�ിക വിഭാഗ��െട ൈന�ണ�വികസന�ിന് സഹായകരമായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികവ���ാ��� സൗജന� ചികി�

626. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�� ജി�യിെല പരിയാരം സഹകരണ െമഡി�� േകാേളജി�, പ�ികവ��
വിഭാഗ�ാ��ാ�� സൗജന� ചികി� പ�തിയി� ഉ�െ���ി ചികി�
ന�കിയ വകയി�  എ� �പ �ടി�ികയായി��്  ;  �ടി�ിക പ�ികവ��
വികസന വ��് �േഖന ലഭ�മാ�ാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ െതാഴി� സംരംഭക�

627. �ീ. എ� .എ.െ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�ികവ���ി�െ�� �തിയ െതാഴി�  സംരംഭക��േവ�ി
വ��് എെ��ി�ം �തിയ പ�തി നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷ� സ�ിഡിേയാ� �ടിയ
വാ� പ�തി ആരംഭി�ാ� ആേലാചന�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി�  ആ�െ�ാെ�യാണ് ��ഗണന ലഭി�ക എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ടി പ�തി�കാരം ന��� വാ�ക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഇ) നിലവി� �ാ���് സംരംഭക��് േക� സ��ാ� പ�തിയായ ��േലാ�
വാ�ിയവരി�  നി�് േദശസാ��ത ബാ�ക�  വ�  പലിശയാണ്
ഇൗടാ��െത� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) എ�ി�  �തിയ വാ� പ�തി നവസംരംഭക��് ഏെത�ാം രീതിയി�
ആശ�ാസമാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷ�
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628. �ീ.പി.െക. ശശി : 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�േ�ാ�  സം�ാന�ാകമാനം എ�
പ�ികജാതി പ�ികവ�� ��ംബ�� �രഹിത�ം സ��ം വീ� ഇ�ാ�വ�ം,
�മി ഉളളവ��് സ��മായി വീടി�ാ�വ�മായി ഉ�ായി��;

(ബി) പിേ�ാ�വിഭാഗ�ാരി� സ��മായി �മിേയാ വീേടാ,  �മി�െ��ി� വീേടാ
ഇ�ാ�വരാ�ളളവ� എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ാ��് �മി�ം വീ�ം,  �മി�ളളവ��് വീ�ം നി��ി�ാനായി
ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം നട�ിയ �വ��ന��
എെ��ാം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് സാധ�മാ�ാനായി സ��� പാ��ിട �ര� പ�തിയായ ൈലഫ്
മിഷ�  നട�ിവ�� �ധാന നടപടിക�ം �വ��ന��ം എ�് എ�ം
വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി സേ�ത��െട സമ� വികസനം

629. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : 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��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം പ�ികജാതി സേ�ത��െട സമ�
വികസന�ിനായി ആവി�രി� �തിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇവയിേലാേരാ പ�തി�ം 2017-18� എ�് �ക അ�വദി�െവ�ം ഇ�വെര
എ�് �ക െചലവഴി�െവ�ം െവളിെ���േമാ?

അംേബ�ക� സ�യം പര�ാ� �ാമം പ�തി

630. �ീ.സി. ദിവാകര� : 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) ��സ��ാരിെ� കാല�് അംേബ�ക�  സ�യം പര�ാ� �ാമം
പ�തിയി��െ���ി െന�മ�ാട് മ�ല�ി�  അ�വദി� ���ിക�
ഏെത�ാം എ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം �൮��ിക� ���ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ീകരി�ാ� �൮��ിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം അവ
���ീകരി��തിന് കാലതാമസം േനരി��തി�� കാരണ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതി�  ഏെത�ാം �൮��ിക�െട ബി�  �ക മാറി ന�കിയി�െ��്
വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി േ�മ �വ��നം

631. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം നാദാ�രം മ�ല�ി�
പ�ികജാതി േ�മ�ിന് എെ��ാം �വ��ന�� നട�ി വ�� എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� സ�ാ�യ �ാമം പ�തി

632. �ീ.രാ� 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) അംേബ�ക�  സ�ാ�യ �ാമം പ�തിയി��െ���ി വികസന
�വ��ന��  നട�ിലാേ�� േകാളനികെള െതരെ����തിെ�
മാനദ�െമ�ാണ്;  േകാളനിക�െട േപ�ക�  ആരാണ് �പാ�ശ
െച��ത്;

(ബി) ഓേരാ നിേയാജക മ�ല�ളിെല�ം �തിനിധിക�െട അഭി�ായ�ം �ടി
പരിഗണി�് ഇ�രം േകാളനികെള �പാ�ശ െച�ാ�  ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ���് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�ര�ി�
നി�േ�ശം ന�കാ� ത�ാറാ�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ���� േ�മപ�തിക�

633. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ��െട വള�� ല��മാ�ി സ��ാ�  നയം
�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, പ�ികവിഭാഗ���ാ�� േ�മപ�തിക�  കാര��മമായി
നട�ിലാ��തി�� എെ��ാം പ�തികളാണ് ��ത നയ�ി�
ഉ�െ���ിയി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

�വ��ന രഹിതമായ പ�ികജാതി സഹകരണ സംഘ��

634. �ീ.�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) മണ�� മ�ല�ിെല എളവ�ി,  ��േ�രി,  െവ�ിട�് പ�ായ�കളി�
സ��മായി െക�ിട�ം അ�ബ� സൗകര����� പ�ികജാതി
സഹകരണസംഘ��  വ�ഷ�ളായി �വ��നം നില�് അട�്
കിട�കയാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത എസ്.സി. സഹകരണ സംഘ�� �വ��ന രഹിതമാകാ��ായ
കാരണ�� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) അട� കിട�� പ�ികജാതി സഹകരണ സംഘ�െള
�ന:��ീവി�ി�ാ�ം �വ��ന സ�മാ�ാ�ം എെ��ി�ം പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിന് നടപടി സ�ികരി�േമാ;

വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

ആദിവാസി സാ�രതാ പ�തി

635. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.ഉൈബ�� : 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) ആദിവാസി േമഖലകളി� നിര�രത ���മായി ഇ�ാതാ�ാ� പ�ികവ��
വികസന വ��ിെ� സഹായേ�ാെട സമ� എ� ആദിവാസി സാ�രതാ
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പ�തി �ട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി എവിെടെയാെ�യാണ് നട�ിലാ��െത�ം ടി പ�തി വഴി
നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� �വ��ന�െള�റി�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി �തീ�ി�� െചലവ് എ�യാണ്;  ആയത്
വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികവ��േകാളനിക�

636. �ീ.െ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) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� പ�ികവ�� േകാളനികളാണ്
നിലവി��െത�ം അവിെട ആെക എ�േപ�  താമസി��െ��ം
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാളനിക�െട സമ� വികസനം ല��മാ�ി എെ��ാം
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

'ആശി�ം �മി ആദിവാസി�് 'പ�തി

637. �ീ.രാ� 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) 'ആശി�ം �മി ആദിവാസി�്  'പ�തി �കാരം  2015  �ത�  അേപ�
ന�കിയി�ം പ�നംതി� ജി�യിെല പല ആദിവാസിവിഭാഗ�ളി�െപ�വ��ം
നാളി�വെര �മി ലഭി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�െന
സംഭവി�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം സ�ീകരി� �ണേഭാ�പ�ികയി� നി�ം എ�േപ��്
ഇതിനകം �മി ന�കിയി��്,  ബാ�ി��വ��് �മി ന�കാ�
കഴിയാ�തിെ� കാരണം എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �മി ലഭി�ാ�വ��് എ�േ��് ഈ �മി വിതരണം െച�ാ�  കഴി�ം
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സി.െക. കാള� ��ംബസഹായ പ�തി
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638. �ീ.അനി� അ�ര : 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) സി.െക.കാള� ��ംബസഹായ പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതി�െട എ� പ�ികവ�� ��ംബ���് സഹായം ന��വാ�
കഴി�; ഇതിനായി എ�് �ക െചലവഴി�െവ�് അറിയി�േ�ാ ?

പി.െക. കാള� ��ംബപ�തി

639. �ീ.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) ആദിവാസി േമഖലക��് �റ�് പല ജി�കളിലായി ചി�ിചിതറി
താമസി�� ആദിവാസി ��ംബ���് ആദിവാസി ഉപപ�തി ഫ�്
ലഭ�മാ��തിേല�ായി ൈമേ�ാ�ാ�ക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പി.െക.  കാള�  ��ംബപ�തി നട�ിലാ��തിേല�ായി വകയി��ിയ
ഇ�പ�ി അ�് േകാടി �പയി�  എ� �പ നാളി�വെര
െചലവാ�ിയി��്;

(സി) ��ത പ�തി�ായി എ.�ി.എസ്.പി  -  യി�  നീ�ി വ� ഫ�് വകമാ�ി
െചലവഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആദിവാസികെള േപാലീസ് എൈ�സ് േസനകളി� നിയമി�ാ� നടപടി

640. �ീ.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) വനാ�ര�ളി�ം വനാതി��ിയി�ം കഴി�� കാ�നാ��, പണിയ,  അടിയ
വിഭാഗ�ളിെല ആദിവാസികെള േപാലീസ് എൈ�സ് േസനകളി�
നിയമി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� വനേമഖലയി�  മാേവായി�ക�െട സാ�ിധ�ം
ക�റി��തി�ം അവെര േനരി��തി�ം ഇവ�െട േസവനം
�േയാജനെ��െമ�് ക���േ�ാ;

(സി) ഇവ�െട നിയമന നടപടി ല�കരി��തിന് പി.എസ്.സി �േത�ക
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വി�ാപനമിറ�ക��ാേയാ;

(ഡി) എ�ി�  പരിശിലന�ം അ�ബ� നടപടി�മ��ം ���ിയാ�ി
എ�േ��് ഇവ��് സ��ീസി�  �േവശി�ാനാ�ം;  വിശദാംശ��
ന��േമാ?

ആദിവാസിക��� ആ��ല�ം

641. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, എ�േദാസ് 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) ആദിവാസിക��് വനാവകാശ നിയമ�കാരം ന�േക� ആ��ല���
എെ�ാെ�യാണ്;  ��ത ആ��ല��െള�ാം
ന�കിയി�േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ആദിവാസിക�െട ൈകവശ�മി സ�െ� െച�് ന���തി�� പ�തി
എ�ാ ജി�കളി�ം ���ിയായി�േ�ാ;  ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഇനി
���ിയാകാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ജി�കളി� അടിയ�രമായി അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചികി�ാ സഹായം

642. �ീ.െ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) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി� ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന്
േശഷം പ�ിക ജാതി പ�ിക വ�� വിഭാഗ�ാ��ായി എ� �കയാണ്
ചികി�ാ സഹായമായി ന�കിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓ�െെല�  വഴി�� അേപ�ക�  സ�ീകരി��തിന് ��് സമ��ി�
��വ�  അേപ�ക�ം തീ��ാ�ി ധന സഹായ വിതരണം നട�ാ�
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ികജാതി വികസന വ�� �േഖന ചികി�ാ ധനസഹായം
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643. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : 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 വികസന വ�� �േഖന ചികി�ാ ധനസഹായം ഓ�ൈലനായി
വിതരണം െച����ലം ഉ�ാ�� കാലതാമസം പരിഹരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) t-  grantz പ�തി നിലവി� വ�തി�േശഷ�ം ധനസഹായ വിതരണ�ി�
കാലതാമസം ഉ�ാ���്; അേപ�ക��് അ�യേക��ളി�ം, േ�ാ�്
ഓഫീസി�ം േപാേക�തായ �ിതി വിേശഷം പരിഹരി�വാ�
നടപടിെയ��േമാ;

(സി) ക����ി നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം  2017  ജ�വരി �ത�  2018

ജ�വരി വെര എ� അേപ�ക�  ലഭി�  ;  ആയതി�  എ�െയ��ിന്
സഹായവിതരണം ന�കി;  ഇനി എ� ആ�ക��് സഹായവിതരണം
െച�ാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ക����ി എം എ�  എ-�െട ശിപാ�ശ �കാരം ന�കിയ
പ�ികജാതി/പ�ികവ�� ചികി�ാ സഹായ അേപ�ക�  എ� എ�ം
െപ�ിങ് ആയി�െ��റിയി�ാേമാ;  ഇവ�െട േപ�ം വിലാസ�ം
ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇവ��് ധനസഹായം ന���തി� േവ� നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ?

േഹാ��ക�െട േശാച�ാവ�

644. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : 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�� വിദ�ാ��ിക�  താമസി�� േഹാ��ക�െട
േശാച�ാവ� സംബ�ി�് പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2014-15, 2015-16,2016-17, 2017-18 എ�ീ വ�ഷ�ളി� േഹാ��ക�െട
�ന:��ാരണ�ിനായി എ� �ക അ�വദി�ി��്  ;  ഇവ ���മാ�ം
െചലവഴി��േ�ാെയ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) അ�വദി�� �ക ���മായി െചലവഴി�വാ�ം,  േഹാ��ക�െട
േശാച�ാവ� സംബ�ി�് അധി�ത�െട പ�� നി�ം റിേ�ാ��് േതടി ഇവ
പരിഹരി�വാ�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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േപാ�്െമ�ിക് േഹാ��

645. �ീ.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�ികജാതിവ��ിന് കീഴി� നില�� മ�ല�ി� േപാ�്െമ�ിക് േഹാ��
�ാപി�ാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നില�രി�  പ�ികജാതി േപാ�്െമ�ിക് േഹാ��  �ാപി��തിന് ജി�ാ
പ�ികജാതി ഓഫീസ് �േഖന ഏെത�ി�ം െ�ാേ�ാസ�  (പ�തിക�)
സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ാണ് സമ��ി�െത�ം നിലവിെല �ിതി
എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;  േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��  �ട��തിന്
�ലെമ�യാണ് ആവശ�െ��ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

െപ���ിക��ായി �ീ െമ�ിക് േഹാ��

646. �ീ.െക.��ിരാമ� : 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) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� േബഡ�� പ�ായ�ിെല ��ം�ഴിയി� എസ്.
ടി വിഭാഗ�ിെല െപ���ിക��ായി �ീ െമ�ിക് േഹാ��
�ാപി��തിന് റവന� �മി വ��ിന് ൈകമാറി ത�ി�േ�ാ,വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ:

(ബി) ഈ �ല�് േഹാ��  െക�ിടം നി��ി��തിന് കി�ബിയി�
ഉ�െ���ി അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ ���ി െട�� െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��ക�

647. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : 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 വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ി  -വിദ�ാ��ിനിക��ായി എ�
േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��ക� �വ��ി���്;
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(ബി) ഇതി�  ഏെത�ാം േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കളി�  കംപ���  ലാ�ക�
സ�ീകരി�ി��്;

(സി) എ�ാ േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കളി�ം ഇ��െന�് സൗകര�ം
ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) കംപ���  ലാ�ക�ം ഇ��െന�് സൗകര��ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�ാ� േപാ�്
െമ�ിക് േഹാ��കളി�  ആയ� ലഭ�മാ�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദീകരി�േമാ?

പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��് േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��ക�

648. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : 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�ികവ�ഗ വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ി
-വിദ�ാ��ിനിക��ായി എ� േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��ക�
�വ��ി���് ;

(ബി) ഇതി�  ഏെത�ാം േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കളി�  കംപ���  ലാ�ക�
സ �ീകരി�ി��് ;

(സി) എ�ാ േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കളി�ം ഇ�റ�െന�് സൗകര�ം
ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) കംപ���  ലാ�ക�ം ഇ�റ�െന�് സൗകര��ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�ാ�
േപാ�്െമ�ിക് േഹാ��കളി� ആയ� ലഭ�മാ�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദീകരി�േമാ ?

േപാ�്െമ�ിക് േഹാ��ക�

649. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : 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�� വിഭാഗ�ളി�െ�� വിദ�ാ��ി-
വിദ�ാ��ിനിക��ായി �വ��ി�� േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കളി�
ആെക എ� വിദ�ാ��ി - വിദ�ാ��ിനിക� ഉെ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കളിെല വിദ�ാ��ി  -  വിദ�ാ��ിനിക�െട പഠന
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സഹായ�ിനായി ഇ�പത് ��ിക��് ഒ�് എ� േതാതി�  ട���മാെര
നിയമി��തി�� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(സി) ആെക എ� ട���മാെര ഇ�കാരം നിയമി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ�െട േവതന നിര�് എ�കാരമാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ഇവ�െട േവതനം �ത�മായി എ�ാ മാസ�ം വിതരണം െച�വാ�� �ക
ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ ?

െവ�ില�ാറയി� െപ���ിക��� േഹാ��

650. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : 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) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല െവ�ില�ാറയി�
െപ���ിക��� േഹാ�� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ�്സ��ീെ�� േകാളനി െസാൈസ�ി ന�കാെമ�റിയി�ി��
�ല�് െപ���ിക��ായി േഹാ��  അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

പ�ിക ജാതി വിഭാഗ��െട ഭവന നി�മാണ പ�തി

651. �ീ.െ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) ചി��  നിേയാജകമ�ല�ി�  ഭവന രഹിതരായ എ� പ�ികജാതി
��ംബ�� ഉ�് ; ഇതിെ� പ�ായ�് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016  �ത�  എ� ��ംബ���് ��തായി വീട് അ�വദി�ക��ായി;
വ�� അ�് വ�ഷ�ി��ി�  എ� ��ംബ���് വ��്
സഹായ�ി�ം,  ൈലഫ് മിഷനി��െ���ി�ം വീട് ന�ാ�  ഉേ�ശി��;

ഇതിെ� പ�ായ�് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഗാ�ി �ാമം പ�തി

resource://app/res/html5.html

18 of 101 Saturday 24 February 2018 05:19 PM



652. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, 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 േകാളനികളി�  പ�ാ�ല സൗകര�വികസന�ിന് ����ം
ന�കിെകാ�് പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് ��സ��ാ�  ആവി�രി�
'ഗാ�ി �ാമം' പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  നിലവി�  ഏെതാെ� േകാളനികളിലാണ് ��ത പ�തി
�വ��ന�� നട��ത്;

(സി) ഓേരാ േകാളനി�ം എ�് �ക വീതമാണ് അ�വദി�ി��ത്;  ഏെത�ാം
ഏജ�സികെളയാണ് വിവിധ േകാളനികളി� പ�തി നട�ിലാ��തിനായി
�മതലെ���ിയി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി -പ�ികവ�� േകാളനിക�

653. �ീ.െ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) ആല��  അസം�ി മ�ല�ി�  എ� പ�ികജാതി  ,പ�ികവ��
േകാളനിക� നിലവി��് ; ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ആല�� നിേയാജകമ�ല�ി� എ� എസ് സി  , എസ് ടി ��ംബ��
നിലവി�െ��് �ാമ പ�ായ�ക�െട അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� �ാമം പ�തി

654. �ീ.െക.��ിരാമ� : 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) അംേബ�ക� �ാമം പ�തിയി� ഉ�െ����തിനായി ഉ�മ മ�ല�ി�
നി�ം ഏെതാെ� പ�ികജാതി േകാളനികെളയാണ് െതരെ���ി��ത്;

(ബി) ഈ േകാളനികളിെല ���ിക� ഏത് നി��ഹണ ഏജ�സി �േഖനയാണ്

resource://app/res/html5.html

19 of 101 Saturday 24 February 2018 05:19 PM



െച��െത�ം ���ിക�  എേ�ാ�  ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തി

655. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : 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) അംേബ�ക�  �ാമം പ�തി �കാരം െകാ�ാര�ര
നിേയാജകമ�ല�ി�െ��� ഇരവിേ�ാ� േകാളനി നവീകരണ�ിെ�
വിശദമായ പ�തിേരഖ പ�ികജാതി വികസന ഡയറ�േറ�ി� ലഭ�മായി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തി �കാരം െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല
�ാ�ാട് േകാളനി നവീകരണം ���ീകരി�െത�ാണ്; നി�വഹണ ഏജ�സി
ആരായി��;  നി�വഹണ ഏജ�സി�് നി�മാണ�ക ന�കിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ആയതിെ� കാരണം എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി�ാ�െ�തിെര�� അതി�മം

656. �ീ.എം. വി�െസ�് : 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 പ�ികജാതി�ാ�െ�തിെര��
അതി�മം തടയ�  നിയമ�കാരം എ� േക�ക�  രജി��  െച�;

അതിെല� േപെര ശി�ി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമ�കാരം  2017-18  വ�ഷം അ�വദി� സാ��ിക
സഹായ�ിെ� വിശദാംശ��ം �ണേഭാ�ാ��െട എ��ം
ജി�ാടി�ാന�ി� വിശദമാ�േമാ?

സി.ബി.എസ്.ഇ. േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��

657. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  പ�ികജാതി സി.ബി.എസ്.ഇ.  േമാഡ�
റസിഡ�ഷ�� �� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി വികസനവ��ിെ� കീഴി�� �ീ ൈ�മറി ��ക�

658. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, ഷാഫി പറ�ി� : 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 വികസനവ��ിെ� കീഴി�  �ീ ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�� �വ��ി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ��കളി�  2016-17  �ം  2017-18  �ം എ� വിദ�ാ��ിക�
ഉ�ായി��;

(സി) �ീ ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി  2016-17 �ം  2017-18 �ം വ��് എ�്
�ക നീ�ിവ�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) അതി� 31.1.18 വെര എ�് �ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��ക�

659. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : 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) നിലവി�  എ� േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  ��ക��്;  ��ത ��കളി�
അ�വദി�ി�� ത�ികക�െട ഇനം തിരി�� എ�ം വ��മാ�േമാ; അതി�
എ� ത�ികക� ഒഴി� കിട���്;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളി�, ദിവസ േവതനാടി�ാന�ിേലാ കരാ�
അടി�ാന�ിേലാ ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇൗ സ��ാ�
അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ� േപെര അ�കാരം നിയമി�;  അതി�
പ�ിക ജാതി പ�ിക വ�� വിഭാഗ�ി�െ�� എ� േപ��്;
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(സി) ��ത ഒഴി�ക�  അടിയ�രമായി പി.എസ്.സി  -�് റിേ�ാ��് െച�്
നിയമനം ത�രിതെ���േമാ?

പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�്

660. �ീ.സി. െക. ശശീ��
,, ആ�ണി േജാ�
,, െക. ബാ�
,, ഡി.െക. �രളി : 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� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  നി�ം പ�ികവ��
വിഭാഗ�ളി�� വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�് തട��തിന് എ�്
നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െ�ാഫഷണ�  േകാ�കളി�  േച��് പഠി�ക�ം എ�ാ�  പരീ�
വിജയി�ാ�വ�മായ ആയിര�ണ�ിന് വിദ�ാ��ിക�െ�� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇവെര �േത�കം പരിശീലി�ി�് പരീ��് �ാ�രാ��തിന് പ�തി
ത�ാറാ��തി�� നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി ഊ��ിത നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

��മല െെ�ബ� ഐ.ടി.ഐ

661. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : 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��ാ�  വ�തി�േശഷം അ�രി �ാമപ�ായ�ി�
�വ��ി�വ�� ��മല െെ�ബ�  ഐ.ടി.ഐ �െട വികസന�ിനായി
ഏെത�ി�ം തര�ി�� പ�തിക�  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��മല െെ�ബ�  ഐ.ടി.ഐ യിെല അടി�ാന സൗകര���െട
അപര�ാ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി��തിനാ��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ��മല െെ�ബ� ഐ.ടി.ഐ  -  � ��ത� േ��ക�, ഡിേ�ാമ േകാ�ക�,
ഇൗവനിംഗ്,  േഹാളിേഡ ബാ�ക� എ�ിവ ആരംഭി��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ീെമ�ി�്, േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��ക�

662. �ീ.അ�വ� സാദ�് : 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 �ീെമ�ി�്,  േപാ�് െമ�ിക്
േഹാ��കളിെല വിദ�ാ��ിക��് ന��� െമ�് അലവ�സി�
എെ��ി�ം വ��നവ് വ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �ീ. അ��കാളി െമേ�ാറിയ� േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� �ളിെല �തിദിന
െമ�് ചാ��് നിലവിെല�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി�  നിേത�ാപേയാഗസാധന��െട
വിലയി��ായി�� അ�ത���മായ വ��നവ് പരിഗണി�് െമ�്
അലവ�സ് ���ി നി�ിയി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ത� െതാഴിലവസര��

663. �ീ.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) പ�ികവ�� വിഭാഗ���് ��ത�  െതാഴിലവസര��  ലഭി�ാ�
െതാഴി�റ�് പ�തി കാര��മമായി ആ��ണം െച�ാ�  നടപടിക�
ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) വനസംര�ണ�മായി ബ�െ��് വയനാട് അ��ാടി,  അഗളി േമഖലകളി�
ഈ വിഭാഗ�ാ��് �ിരവ�മാനം ലഭി�� തര�ി�  പ�തി നട�ി�
വ��േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല േകാ��സ് ഫ�്

664. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
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പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�്  2016-17,  2017-18  എ�ി സാ��ിക
വ�ഷ�ളി�  പാല�ാട് ജി�യി�  ഏെത�ാം തര�ി�� ���ിക��്
ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ആല�� അസം�ി മ�ല�ി�, േകാ��സ് ഫ�ി��െ���ി ഏെത�ാം
���ിക�െട എ�ിേമ�് റിേ�ാ��കളാണ് 2016-17, 2017-18 സാ��ിക
വ�ഷ�ളി�  ന�കിയെത�ം ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി��െത�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ിെല േകാ��സ് ഫ�്

665. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : 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) 2016-17,  2017-2018  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  പ�ികജാതി
വ��ിെ� േകാ��സ് ഫ�ി�  നി�ം ഏറനാട് നിേയാജകമ�ല�ി�
ഏെത�ാം പ�തിക��് �ക അ�വദി�ി��്;  ഇതിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാണ്;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) �തിയ സാ��ിക വ�ഷം േകാ��സ് ഫ�ി�  നി�ം �ക
അ�വദി��തിന് െ�ാേ�ാസ�ക�  ലഭ�മായി�േ�ാ;എ�ി�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

മരണമട� െതാഴിലാളിക�െട ��ംബ���� ധനസഹായം

666. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : 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) മാ�േഹാളി�  വീണ് മരണമട� ക����ി നിേയാജകമ�ല�ിെല
െതാഴിലാളിക�െട ��ംബാംഗ���� ധനസഹായം വിതരണം
െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എസ്.സി./എസ്.ടി.  ഡി�ാ��െമ�ിെ� ഫയ�
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ന�രായ ബി  3/1530530/2013,  ബി  3/7149/2017  എ�ീ ഫയ�കളി�
തീ�മാനം െെകെ�ാ�ി�േ�ാ; ഇ�ാെയ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് സ��ാ�  ഉ�രവ് �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
ആയതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധി

667. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകാതമംഗലം മ�ല�ി�
പ�ികജാതി വികസനേ�മ വ��് മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം
എ� േപ��് എ� �ക ചികി�ാ ധനസഹായം അ�വദി�ി��് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

പടയണി കലാകാര�മാ�െട െപ�ഷ�

T 668. �ീമതി.വീണാ േ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��ാരിെ� ആദ� ബജ�ി� �ഖ�ാപി� പടയണി കലാകാര�മാ���
െപ�ഷ� പ�തി നട�ിലായി�േ�ാ;

(ബി) പ�നംതി� ജി�യി� എ� േപ��ാണ് ��ത െപ�ഷ� ലഭി��െത�
വിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) ആറ�ള മ�ല�ിെല െപ�ഷന�ഹരായ പടയണി കലാകാര�മാ�െട
എ�ം വ��മാ�േമാ?

അ�ാ� െചറിയാ� �ാരകം

669. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  അ�വദി� അ�ാ� െചറിയാ�
സാം�ാരിക നിലയം ആരംഭി��തി�� നടപടി �മ��  എെ��ാം
ആെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നടപടി�മ��  ���ീകരി�് എ�് പണി ആരംഭി�ാ�  സാധി�െമ�്
വ��മാ�േമാ ?

രാജാരവിവ�� ചി�കലാ ഇ��ി���ിെ� നവീകരണ �വ��ന��

670. �ീ.ബി.സത�� : 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) കിളിമാ�രി�  രാജാരവിവ�� ചി�കലാ ഇ��ി���ിെ� നവീകരണ
�വ��ന�� ആരംഭി�ാ� എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��ത് ;

(ബി) നി��ാണം ആരംഭി��തി�  േനരി�� കാലതാമസം എ�ാണ്;
വിശദമാ�േമാ?

െച�കേ�രി വിശ�� �ാരകം

671. �ീ.െ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) 2016-17  വ�ഷെ� സം�ാന ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ിയ െച�കേ�രി
വിശ�� �ാരക�ിെ� �വ��നം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി �ട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
���ീകരി�ാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

മാേവലി�ര ത�ാര�ല�് ഗാ�ിജി എ�ിയി�� �ലം

672. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര ത�ാര�ല�് ഗാ�ിജി എ�ിയി�� �ലം ഉെ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  മഹാ�ാഗാ�ി�െട  70-�

resource://app/res/html5.html

26 of 101 Saturday 24 February 2018 05:19 PM



ര�സാ�ിത�േ�ാട�ബ�ി�് ഒ� വ�ഷം നീ�നി��� പരിപാടിക�
സംഘടി�ി��തി�  ��ത �ലേ��ം ഉ�െ���േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

പി.െക.ഷ��ഖ� സമ��ി�ി�� അേപ�

673. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : 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) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഇടെ�ാ�ി വിേ�ജി�  ���വീ�ി�  �ി
പി.െക.ഷ��ഖ�  േക�കലാകാര െപ�ഷ�  ലഭി��തിനായി
സമ��ി�ി�� അേപ�യി�  സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ടിയാ�  കലാകാരെന� നിലയി�  മക�െട വിവാഹ�ിന് ധനസഹായം
ലഭി��തിനായി സമ��ി�ിരി�� അേപ�യി�  സ�ീകരി�ി�� നടപടി
എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ടിയാെ� െപ�ഷ�ം മക�െട വിവാഹ�ി�� ധനസഹായ�ം എ�േ��്
ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സാം�ാരിക േ�മനിധി

674. �ീ.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) േകരളസ��ാ�  സാം�ാരിക േ�മനിധിയി�െ���ി ഏെതാെ�
വിഭാഗ�ി�െ�� കലാകാര�ാ��ാണ് െപ�ഷ�  ന���െത�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) സാം�ാരിക േ�മനിധിയി�  നി�ം �തിമാസം എ� �പയാണ്
െപ�ഷനായി അ�വദി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െക. എസ്. എഫ്. ഡി. സി തിേയ�� സ��യം

675. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാല�് െക.  എസ്.  എഫ്.  ഡി.  സി �െട കീഴി� തിേയ�� സ��യം
�ാപി��തിനായി തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ  ;  ഉ�് എ�ി� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത തിേയ�� സ��യം നി��ി��തിനായി �മതലെ���ിയിരി��ത്
ആെരയാണ്, ��ത ഏജ�സി നാളി�വെര എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്
നട�ിയത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചല�ി� വികസന േകാ��േറഷന് �ലം

676. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

എറണാ�ളം ജി�യിെല രാേമശ�രം വിേ�ജി� സ�െ� ന�� 622/1 � 25

െസ�് �ലം ചല�ി� വികസന േകാ��േറഷന് കേ�ാളവില ഈടാ�ിേയാ,

പാ��ിേനാ,  ഭരണാ�മതി,  ഫ�ിെ� ലഭ�ത എ�ിവ സഹിതം നി�ിത
െ�ാേഫാ�മയി�  അേപ�ി�കയാെണ�ി�  ചല�ി� വികസന
േകാ��േറഷന് അ�വദി�ാെമ� റവന� വ��ിെ� നി�േ�ശ�ി�
സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

അേ�ഷ�, മാ�ിയം എ�ിവ ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

677. �ീ.അ�� �കാശ്
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വനം വ��ിെ� േതാ��ളി�  അേ�ഷ�,  മാ�ിയം എ�ിവ
വ�പിടി�ി��ത് നി��ലാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മര���് പകരമായി മലേവ�് �ട�ിയ നാട�  മര��
വ�പിടി�ി�വാ� പ�തി�േ�ാ;

(സി) �ന��  വനം ഡിവിഷനിെല ഏഴം�ളം േഫാറ�് േ�ഷ�  പരിധിയി�െ��
മട�റ, ഓ�പ� േമഖലകളി� �റി�മാ�ിയ അേ�ഷ�, മാ�ിയം മര���്
പകരമായി വീ�ം അേത മര�� ന�വാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത തീ�മാനം മാ�ി അവിെട മലേവ�് വ�പിടി�ി�വാ�  നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വനംവ��ിെ� �വ��ന��

678. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വനംവ��ിെ� �വ��നം കാര��മമാ�ാ�ം,  അഴിമതി
തടയാ�ം,  സ�ാഭാവിക വന��െട സംര�ണ�ി�ം,  വന��ഗ േവ�
തട��തി�ം  ,  സം�ാന അതി��ി പ�ി�� മ� സം�ാന��മായി
ബ�െ��� �വ��ന��  കാര��മമാ�ാ�മായി ഈ സർ�ാർ
സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാന�് കഴി�  5  വ�ഷ കാലയളവി�  അഴിമതി  ,  �ത�
നി��ഹണ�ി�  വീ� വ���, വന�മി ൈക�ലാ��  �ട�ി
വിവിധയിനം ���ത��ളി� ഉ�െ�� വനം വ��് ജീവന�ാ� എ�െയ�ം
ഇവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ം വ��മാ�ാേമാ ?

വനേമഖലെയ ആ�യി� കഴി�� വിഭാഗ���് ഉപജീവനമാ��ം

679. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനേമഖലെയ ആ�യി� കഴി�� വിഭാഗ���് ��ിരമായ
ഉപജീവനമാ��ം ലഭ�മാ�ാ�  എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ�
ആവി�രി�ിരി��ത്;

(ബി) തടി ഇതര വന ഉ�പ���െട വിപണന�ിനായി �േത�ക പ�തിക�
�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ ?

വന�മി കേ��ം

680. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 1971-� േശഷ�� വന�മി കേ��ം ഒഴി�ി�് വന�മി തിരി�
പിടി�ണെമ� ൈഹേ�ാടതി വിധി സ��ാ� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ാണ് ഈ വിധി ൈഹേ�ാടതി �റെ��വി�ത്;  വിധി�െട
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അടി�ാന�ി�  സ��ാ�  ഇതിനകം ൈകെ�ാ� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ് ;

(സി) ഒഴി�ി��  നടപടി�് ��ത�  സമയം ആവശ�െ��് സ��ാ�
ൈഹേ�ാടതിെയ സമീപി��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇത് ഒഴി�ി�� നടപടി അന�മായി നീ��തിന് കാരണമാ�േമാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

വന�മി കേ��ം

681. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  എ� ഏ��  വന�മിയാണ് കേ�റിയി��തായി
കെ��ിയി��ത്: ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അതിെനതിെര എ� േക�ക�  േകരള�ിെല വിവിധ േകാടതികളി�ം
െെഹേ�ാടതിയി�ം, ��ീം േകാടതിയി�ം ഉെ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏ��ം ��ത�  വന�മി കേ�റിയ േകരള�ിെല വ��ിക�
ആെരാെ�യാണ്;  എവിെടയാണ് കേ��െമ�് അവ�െട േപര് സഹിതം
വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

വനം വ��് േറാ�ക�െട വികസനം

682. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വനം വ��് േറാ�ക�െട വികസന�ിന് േവ�ി ഫ�ക�
അ�വദി�ാ�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത് അ�വദി��തിന് േവ�
നിബ�നക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

��� ജി�യിെല പാവറ�ി, ��േ�രി പ�ായ�കളിെല ക���ാട് സംര�ണം

683. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല പാവറ�ി,  ��േ�രി പ�ായ�കളിെല ക���ാട്
സംര�ണ�മായി ബ�െ��് സ�േ� നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ�
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വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇൗ �ല�ളിെല ക���ാട് സംര�ണ�ി�ം കേ��ം ഒഴി�ി��തി�ം
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;വിശദാംശ�� ന��േമാ?

വനവി�തി വ��ി�ി�ാ� നടപടി

684. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വനവി�തി ഏ��ം �റ� ജി�ക� ഏെതാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ജി�കളി�  ��ത�  വനവൽ�രണ പ�തിക�  നട�ിലാ�ി
വനവി�തി വ��ി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സാ�ഹ�വനവ��രണ പ�തി

685. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�വനവ��രണം പ�തി സംബ�ി�് സ��ാ�  എെ��ി�ം
പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ പരിേശാധന സംബ�ി� റിേ�ാ��്
ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) 2016-2017,2017-2018  വ�ഷ�ളി�  ഈ പ�തി� േവ�ി എ� �ക
െചലവഴി�;വിവിധ വ��ക��് ന�കിയ �ക എ�  ;  ഓേരാ വ��ി�ം
ന�കിയ ��ൈ�ക�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി �തീ�ി� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ിെ�� ആേരാപണം
പരിേശാധി�േമാ;ഇത് പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) സാ�ഹ�വനവ��രണ നടപടി സംബ�ി�് വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

വന പരിപാലന�മായി ബ�െ�� പ�തിക�

686. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന പരിപാലന�മായി ബ�െ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം
ന��േമാ;
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(ബി) വന േമഖലയിെല നീ��ട��  സംര�ി��തി�ം േവന��ാല�്
വന�ജീവിക��് �ടിെവ�ം ലഭ�മാ�ാ�ം സ��ാ�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

വനം വ��് �വ��ന�ൾ

687. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� വനവ��രണം , ഹരിത േകരളം എ�ീ പ�തിക� വഴി വനം വ��്
കഴി� അ� വ�ഷമായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ി
വ��െത�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം ഇവ�ായി െചലവാ�ിയ �ക എ�െയ�ം
ഉ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എെ� മരം,  ന�െട മരം,  ൈതക�െട വിതരണം,
��ൈ� ഉ��ാദന�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  വഴി�ളള
വിതരണ�ം,  �� ��ക�മായി ബ�െ�� �വ��ന��,
വഴിേയാര�ണ�  പ�തി,  വന�ജീവി സംര�ണ�ിനാ�� ഇ�േ��ഡ്
െഡവല�െമ�് ഓഫ് ൈവ�ഡ് ൈലഫ് ഹാബി�ാ�്,  േ�ാജ�് ൈടഗ�,
േ�ാജ�് എലിഫ�് �ട�ി ൈജവ ൈവവിധ� സംര�ണം ഉ�െ�െട ഈ
സ��ാ�  കാലയളവി�  നട�ാ�ിയ �വ��ന��െട�ം െചലവാ�ിയ
സ��ാ� ഫ�ക�െട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��ി േ�ാള�ഷി�്

688. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�ഗ�ാരിെല പിേ�ാ�ം നി��� െപ���ിക�െട
വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി വനം വ��് ഏ�െ���ിയി�� സ ൃ�ി േ�ാള�ഷി�്
ഇേ�ാ� ന���േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  എ� �പയാണ് േ�ാള�ഷി�ായി ന���ത്;  ഇതി��
�ണേഭാ�ാ�െള െതര����െത�െനെയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി വി�ലീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം
ന��േമാ?
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മീ�വ�ം �റിസം പ�തി�് വനം വ��ിെ� �ിയറ�സ് നിേഷധി�ാ��ായ
സാഹചര�ം

689. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല േകാ�ാട് മ�ല�ി�  ഉ�െ�� മീ�വ�ം �റിസം
പ�തി�് വനം വ��ിെ� �ിയറ�സ് നിേഷധി�ാ��ായ സാഹചര���
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ന�കിയി�� െ�ാേ�ാസലിേ��  സ�ീകരി�ി��
നടപടിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

എേ�ാ�റിസം പ�തിക��് അ�മതി നിേഷധം

690. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എേ�ാ�റിസം േ�ാജ�ക��് വനം വ��് �ട��യായി അ�മതി
നിേഷധി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� കാരണ��
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വനം വ��് ഇ�കാരം എ� േ�ാജ�ക��് പാല�ാട് ജി�യി� കഴി�
ഏഴ് വ�ഷ�ി��ി�  അ�മതി നിേഷധി�ി�െ��്ഓേരാ�ിെ��ം
കാരണം സഹിതം വ��മാ�േമാ?

െന�ാ�ഡാം ലയ� സഫാരി പാ��ിെ� നവീകരണം

691. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ഡാം ലയ� സഫാരി പാ��ി� ��തായി ര�് സിംഹ�െള �ടി
എ�ി��തിനായി സമ��ി�ി�� നിേവദന�ിെ� ത��ിതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െന�ാ�ഡാം ലയ� സഫാരി പാ��ിെ� നവീകരണ�ിനായി ഏെത�ി�ം
തര�ി�ളള പ�തിക��് �പം ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?
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പരി�ിതിേലാല �േദശ��െട�ം വന�ജീവി സേ�ത��െട�ം സംര�ണം

692. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതിേലാല �േദശ��ം വന�ജീവി സേ�ത��ം സംര�ി��
വിഷയ�ി� ഈ സ��ാരിെ� നയം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� നീല�റി�ി ഉദ�ാന�ിെ� അതി��ി �ന�നി��യം
നട��ത് സംബ�ി�് സ��ാ�  ഏെത�ി�ം തല�ി�  തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാ ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �േദശെ� കേ���� കെ���തി�ം ഒഴി�ി��തി�ം എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസ� ത�ികയിെല നിയമനം

693. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസ�  റാ�് ലി�കളി�  നി�ം ഇ�വെര
നട� നിയമന��െട�ം �ൻ റാ�് ലി�ിൽ നി�ം നട� നിയമന��െട�ം
ജി� തിരി�� കണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി അവസാനി�ാറായി�ം 15 ശതമാനം
േപാ�ം നിയമനം ഒ� ലി�ി�  നി�ം നട�ി�ി� എ� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ത�ികയിെല �തീ�ിത ഒഴി�ക� അടിയ�രമായി പി.എസ്.സി.�്
റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�റി�മാ�ിയ മര��െട വിലനി��യം

694. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാതേയാര�് അപകട ഭീഷണി ഉയ��ിയതിെന �ട��് �റി�മാ�ിയ
അേ�ഷ� മര��  േറാഡരികി�  കിട�് നശി�� കാര�ം സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ:
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(ബി) ഏ�ി� ഏെത�ാം �േദശ�ളിലാണ് ഇ�രം മര�� മഴ�ം െവയി�േമ�്
നശി�െകാ�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം മര��െട വില നി�യി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വനംവ��് വിലനി��യി�് ന�കാ�താണ് മര��  വി��ന
നട��തി� തട�െമ� മരാമ�് വ��ിെ� നിലപാടി�  വ�ത�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) വനം വ��് നി��യി� വില ��തലായത് കാരണമാണ് വി��ന നട�ാ�
കഴിയാ�െത�ത് ശരിയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െക�ംക�, േബാവി�ാനം, േബള, പര�, െച��ള-

ജാ���, െച��ള-ബദിയ�� േറാഡരികി�  പല�ല�ളി�ം മര��
വീ�കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) വീണ മര�� എ�ാ വ�ഷ�ം േലലം െച� വി��� രീതി എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;േറാഡരികി� വീ�കിട�� മര��െട കണ�് മരാമ�്
വ��് വനം വ��ിന് ന�കിെയ�ി�ം വിലനി�യി�് മ�പടി ലഭി�ാ�്
െകാ�ാേണാ ഈ മര��  േലലം െച�ാ�  കഴിയാ�െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

�റിസം േക��ളിെല േബാ�സവാരി വന��ഗ�െള ബാധി�� കാര�ം

695. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� ൈഹഡ�  �റിസം േക��ളി�  വ�പി� രീതിയി��
േബാ�സവാരി വന��ഗ�െള ബാധി��െ�� കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;ഇത് സംബ�ി� റിേ�ാ��് ൈവദ�തി വ��ിന്
ന�കിയി�േ�ാ?

ആ�ാം േമാഡ� െഫ�സിംഗ് നി��ാണം

696. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��ാടക�ിെല നാഗ�േഹാള നാഷണ� പാ��ി� �ാപി� മാ�കയി�
നില��  സൗ�്  -  േനാ��് േഫാറ�് ഡിവിഷ�കളിൽെ�� വഴി�ടവ്,
�േ�ടം,  ക�ളായി,  എട�ര,  അമര�ലം,  ���റ,  േപാ�കല്�
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പ�ായ�കളി�  ആ�ാം േമാഡ�  െഫ�സിംഗ് നി��ി��തി��
പ�തി ആേലാചി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വന��ഗശല��� േകരള�ിെല ഏെത�ി�ം �േദശ�ളി�  പഴയ െറയി�
പാള��  ഉപേയാഗി�് െകാ�� ആ�ാംേമാഡ�  െഫ�സിംഗ്
പരീ�ണാടി�ാന�ി�  �ാപി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� േഫാറ�്
ഡിവിഷ�കളിെല ഏെതാെ� �ല�ളിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� കാ�പ�ി�െട ആ�മണം

697. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  െമയ് �ത�  വയനാട് ജി�യി�  കാ�പ�ി�െട ആ�മണ�ി�
പരിേ��് ചികി� േതടിയവ��ായി വനംവ��് എ� �ക ഇതിനകം
അ�വദി�ി��്;

(ബി) കാ�പ�ി�െട ആ�മണ�ി�  �ഷിനാശം സംഭവി�തിെന�ട��്
വയനാട് ജി�യിെല ക�ഷക��്  2016  െമയ് �ത�  എ� �പ
ന�പരിഹാരമായി ന�കി എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) കാ�പ�ി�െട ആ�മണം വയനാട് ജി�യി�  ��മാ�� സാഹചര�ം
സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) കാ�പ�ിെയ വന�ജീവി സംര�ണ നിയമ�ിെല െഷഡ��  V  -�
ഉ�െ���ാ� സ��ാ� �മം നട�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വന�ജീവി ആ�മണം

698. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി� വന�ജീവി ആ�മണം �ലം �ഷിനാശം
ഉ�ാ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇ� പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വന�ജീവി ആ�മണം നിയ�ി��തിന് അവലംബി�� ആ�നിക
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സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വന�ജീവി ആ�മണ�ിന് ഇരകളാ�� ക�ഷക��് ലഭി��
ന�പരിഹാര�ക വ��ി�ി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കാ�പ�ിക�  നാ�ിലിറ�ി �ഷിനാശം വ���ത് തടയാ�  സ�ീകരി�
നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) മ�ഷ�െര ആ�മി�� ഏെത�ി�ം വന�ജീവികെള െകാ�ാ�
അ�മതി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വന�ജീവി ആ�മണ�ി� മരണെ���വ�െട ആ�ിത��് സഹായം

699. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവി ആ�മണ�ി�െ��് ജീവ�  ന�െ���വ�െട ആ�ിത��്
നിലവി� എ� �പയാണ് ധനസഹായം ന���ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

(ബി) നിലവി� ന��� �ക വ��ി�ി�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ി�
എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� തര�ി�ളള അപകട���ാണ് �ക അ�വദി��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

േദവി�ളെ� വന�ജീവിആ�മണം

700. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േദവി�ളം നിേയാജക
മ�ല�ി�  വന�ജീവിക�െട�ം,  കാ�ാന�െട�ം ആ�മണ�ി�
െകാ�െ��വ�െട ��ംബാംഗ���് സ��ാ�  ആ��ല���ം
ന�പരിഹാര �കക�ം ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;എ�ി� ഇത്
സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

അതിര�ി�ി േമഖലയിെല വന��ഗ ആ�മണം

701. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� അതിര�ി�ി �ാമപ�ായ�ിെല വിവിധ
�േദശ�ളി� ആന, �ലി എ�ിവയട��� വന��ഗ��െട ആ�മണം �ലം
�ഷി�ം വീ�ക��ം മ�ഷ� ജീവ�ം ന�ം സംഭവി��ത്
ഒഴിവാ��തിനായി സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വന��ഗ ആ�മണ�ി�  നി�ം ര� േന��തിന്
സഹായകരമാ��തിനായി റാ�ിഡ് ടാ�് േഫാ�ിെ� േസവനം അതിര�ി�ി
േമഖലയി� ലഭ�മാ��തിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വന�ജീവിക�െട ആ�മണം

702. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഇ�വെര വന�ജീവിക�െട
അ�മ�ി�  എ� േപ�  മരണെ��;  എ� േപ��് പരിേ��ി��്;
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിന് ന�പരിഹാരമായി എ� �ക അ�വദി�ി��്; ആയത് എ� േപ��്
ലഭി�ി��്;

(സി) ന�പരിഹാരം ലഭി��തി�� നടപടി�മ��
ല�കരി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

വന��ഗ�ളി� നി�് �ഷി സംര�ണം

703. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�യം,  കരിയാ�ം പാറ േമഖലകളി�  വന��ഗ��  കാ�ഷിക വിളക�
വ�ാപകമായി നശി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വന��ഗ�ളി�  നി�ം �ഷി സംര�ി��തിനായി ഈ േമഖലയി�
സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ?

�ള�േരാഗ �തിേരാധ ��ിെവ��്
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704. �ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, െക.എം.ഷാജി
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗസംര�ണ വ��് �ള�േരാഗ �തിേരാധ ��ിെവ��് നട��േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ പ����ം ഈ ��ിെവ�് ന�കാ� എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ക�കാലി വള��� േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ളള പ�തിക�

705. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ക�കാലി വള��� േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഈ സ��ാ�
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സ�ിഡി നൽകി�ം മ�ം ക�കാലി വള���  േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്
നിലവി� എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ഉ�ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പാ�  ഉ�ാദന�ി�  സം�ാനെ� സ�യം പര�ാ�മാ�ാ�  ഭാവിയി�
എെ�ാെ� പ�തികളാണ് വ��് നട�ാ�േ�ശി��ത് ;

(ഡി) ക�ഷക��് ന�ം സംഭവി�ാ�  അ�ഹമായ ന�പരിഹാരം യഥാസമയം
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�കാലി പരിപാലനം

706. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-2018  െല ബജ� �കാരം ക�കാലി പരിപാലന�ിനായി
അ�പ�ിനാല് േകാടി �പ അ�വദി�തിെ� ഭാഗമായി സ�ീകരി� �ടർ
നടപടിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കളി�ാണ് ഈ പ�തി�ായി ഡി.പി.ആ�
ത�ാറാ�ിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) േകാ�ാട് മ�ലെ� ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ?
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(ഡി) എെത�ാം മ�ല�െളയാണ് ഈ പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയി��ത്;വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര െവ�റിനറി േപാളി�ിനിക്

707. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല മാേവലി�ര െവ�റിനറി
േപാളി�ിനി�ിെന ആ�നികവ��രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ േപാളി�ിനി�ിെല ഒഴി�� ത�ികകളി� നിയമന�ിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�തിക��് �ക

708. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2018-2019  ബ�ജ�ി�  �ഗസംര�ണ വ��് തലേ�രി നിേയാജക
മ�ല�ിെല എെ��ി�ം പ�തിക��് �ക വകയി��ിയി�േ�ാ  ;

ഉെ��ി� എ� പ�തി�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

�ീര േമഖലയിെല പ�തിക�

709. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീര േമഖല�െട സംര�ണ�ി�ം �േരാഗതി�മായി ഇൗ സ��ാ�
എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) െച�കിട �ീര ക�ഷക�െട േ�ാ�ാഹന�ി�ം പി�ണ�മായി
ആവി�രി�ിരി�� പ�തിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ീര ക�ഷക��് ന�കി വ�� േബാണസ് വ��ി�ി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) കാലി�ീ��് ന�കി വ�� സ�ിഡി ഉയ��� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ
എ�് അറിയി�ാേമാ?
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സമ� �ീര വികസനം

710. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സമ� �ീര വികസനം,  �ീര �ാമം എ�ീ പ�തികളി�െട സം�ാന�്
നട�ാ�ി വ�� കാര��� വിവരി�ാേമാ?

കിടാരി പാ��്

711. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീരവികസനവ��് ആവി�രി� കിടാരി പാ��് ഏെത�ാം ജി�കളി�
നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;പ�തി�െട വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ീര വികസനവ��് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� ക���ി ദെ����
പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�തിദിന പാ� ഉ�പാദനം

712. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  ആെക എ� ലി��  പാ�  �തിദിനം
ഉ�ാദി�ി��െ���തിെ� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) �തിദിനം എ� ലി��  പാ�  ജന��  ഉപേയാഗി��െ���തിെ�
കണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) േകരള�ിന് �റ�് നി�ം സം�ാന�് എ� ലി��  പാ�  �തിദിനം
എ���്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല വിവിധ �ല�ളി� കി�� പാലി� മായം കല��െ���
വ�ത മന�ിലാ�ി അത് തട�വാ�� എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�വ���്;

(ഇ) േകരള�ി� തെ� ന��് ആവശ�മായ പാ� ഉ�ാദി�ി�ാ� പ� / എ�മ /

ആട് വള��� ആ��ാെര സഹായി�ാ� നിലവി� എെ��ി�ം പ�തി
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ഉേ�ാ; വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

�ീേരാ�ാദനം സ�യം പര�ാ�മാ��തിന് പ�തിക�

713. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ� ദിവസം ശരാശരി എ� ലി��  പാ�  ആവശ�മായി
വ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഒ� ദിവസെ� ശരാശരി പാ��ാദനം എ�യാണ്;

(സി) എ� ലി�� പാ� ഒ� ദിവസം മ� സം�ാന�ളി� നി�ം േകരള�ിേല�്
െകാ�വ���്;

(ഡി) മ�് സം�ാന�ളി�  നി�ം െകാ�വ�� പാലിെ� �ണേമ�
ഉറ�വ���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഇ) പാ��ാദന�ി� സം�ാനെ� സ�യം പര�ാ�മാ��തിന് �ീരവികസന
വ��് നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

സം�ാന�ിനാവശ�മായ പാ� ഉ��ാദി�ി�ാൻ നടപടി

714. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിനാവശ�മായ പാ�  ഉ��ാദി�ി��തിനായി �ീര വികസന
�ണി�ക� ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) അയ�  സം�ാന�ളിേല� േപാെല സം�ാന�ിനാവശ�മായ പാ�
തേ�ശീയമായി ഉ��ാദി�ി�വാ� േവ� നടപടിക� ആരംഭി�േമാ;

(സി) �ീര വികസന വ��് ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

പാലിെ� �ണ നിലവാരം ഉറ�വ��ൽ

715. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, സി.മ��ി
,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
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�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ണ നിലവാരമി�ാ� പാ�  വിതരണം െച�� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  �ണനിലവാരം ഉറ�വ��ാ�  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

കാലി�ീ� സ�ിഡി

716. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീരക�ഷക��് മി�മ സഹകരണ സംഘ��  വഴി ന�കി വ�ി��
കാലി�ീ��െട സ�ിഡി നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം ന�കി വ�ി�� സ�ിഡി എ�യായി��െവ�് അറിയി�േമാ:

(സി) േകരള ഫീ�സ് ഉ�ാദി�ി�� കാലി�ീ��െട വിലേയ�ാ� എ� �പ�െട
വ�ത�ാസമാണ് മി�മ ഉ�ാദി�ി�� കാലി�ീ��് ഉ�ായി��ത്;േകരള
ഫീ�സ് ലഭ�മാ�� കാലി�ീ��് സ�ിഡി ലഭ�മാേണാ;

(ഡി) �ീരക�ഷക��് വിതരണം െച�� മി�മ കാലി�ീ��് സ�ിഡി
ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ീരക�ഷക� േനരി�� ���െള�റി�് പഠി��തിന് സമിതി

717. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ീരക�ഷക�  േനരി�� ���െള�റി�് പഠി��തിന്
സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത സമിതിയി� ആെര�ാമാണ് അംഗ�െള�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സമിതി�െട റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  �പാ�ശക�  എെ��ാെമ�്
വിശദീകരി�േമാ?

�ീരസംഘ��െട ശാ�ീകരണം

718. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ീരസംഘ�െള ശാ�ീകരി�് പാ�  ഉ�ാദന�ി�  സ�യം പര�ാ�ത
ൈകവരി�ാ� എെ��ാം പ�തികളാണ് സ��ാ� നട�ിലാ�ിയത്;

(ബി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം അ�വദി�  2585 ല�ം �പയി� എ� �പ
�ീര സംഘ��െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി വിനിേയാഗി�
എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത �കയി�  �ീരക�ഷക��് േബാധവ�കരണപരിപാടി
സംഘടി�ി�തിന് എ� �പയാണ് െചലവായെത�് അറിയി�ാേമാ?

േകരളാ ഫീ�സ് ക�നാഗ��ി �ണി�് �ാപി��തി�േവ�ി �മി
ന�കിയവ��് െതാഴി�

719. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ ഫീ�സ് ക�നാഗ��ി �ണി�് �ാപി��തി�േവ�ി �മി
ന�കിയവ��് െതാഴി�  ന����മായി ബ�െ�� എെ��ാം
തീ�മാന�ളാണ് എ��ി��ത് എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം എ�േപ�  ഫാ�റിയി�  േജാലി െച��െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവെര �ിരെ����തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വിശദമാ�േമാ ?

ജലവിഭവ വ��ി� പ�ിങ് സ�ദായം

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

(എ) ജലവിഭവ വ��ി�  കീ�ഘടക�ളി�  പ�ിങ് സ�ദായം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഏെതാെ� ഓഫീ�കളി�; വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീ�കളി�  പ�ിങ് സ�ദായം നട�ിലാ��തിന് ഉ�രവ്
ഇറ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�് ; പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഓഫീ�കളി�  പ�ിങ് ക�ശനമാ��തിന് അടിയ�ിര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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ജല സംര�ണ നിയമ�� ���ാ� നടപടി

721. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലസംര�ണ�ി�ം ജലേ�ാത�ക�െട ��പേയാഗം തട��തി�മായി
ജലവിഭവ വ��് നട�ി വ�� �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിയ കിണ�  �ഴി��തിന് നിയ�ണം െകാ�വ��തിന് �റേമ ജല
സംര�ണ നിയമ�� കാേലാചിതമായി ���ാ� എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെ� സമ�വികസനം

722. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2018-19 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെ� സമ�
വികസന�ിനായി ജലവിഭവവ��് �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
ആയത് എ�ിനാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ടിെവ� �ാമം പരിഹരി��തിനായി ��ക�ത�

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

(എ) വ�� േവന��ാലമാസ�ളി�  ഉ�ാവാ�  സാധ�ത�� ��മായ
�ടിെവ� �ാമം പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം ��ക�ത�
നടപടികളാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം മ�ല�ി�  �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി��തിനായി
െപാ��ള��  ��ിയാ�ി ജലലഭ�ത ഉറ�വ���തിനായി നടപടിക�
സ�ീകരി�വാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) അതിനായി എ� �ക െചലവഴി�വാനാണ് ല��മി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?
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കി�ബി പ�തിക� നട�ാ��തി� കാലതാമസം

724. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 വ�ഷെ� ബജ�ി� �ഖ�ാപി� 41 ജലേസചന പ�തികളി� എ�
പ�തിക��് നാളി�വെര ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�  വ��ിന്
കഴി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി വഴി �ഖ�ാപി� ��ത പ�തിക��് ഭരണാ�മതി
വാ�ിെയ���തി�  ജീവന�ാ�  കാ�� ��തരമായ �ത�വിേലാപം
��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

(സി) ��ത ഉേദ�ാഗ��  വ��� കാലതാമസം സ��ാ�  പരിേശാധി�്
ഉചിതമായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ിെല ഇറിേഗഷ� പ�തിക�

725. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  ഇറിേഗഷ�  വ��് നട�ിലാ�ിയ
പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആയതിെ� പ�ായ�് തിരി�� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

പീലാ��ഴി ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തി

726. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല േകാടേ�രി പ�ായ�ിെ� കിഴ�� േമഖലയിെല
�ടിെവ��ാമ�ി� പരിഹാരമാ���ം കാ�ഷിക ജലേസചന�ി�
സഹായകരമാ���മായ  'പീലാ��ഴി ലി�് ഇറിേഗഷ�  പ�തി'  ക�ീഷ�
െച��തിന് എെ��ി�ം തട��� നിലനി���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(ബി) ��ത പ�തി�െട ജലവിതരണ സംവിധാന�ിനായി ൈപ�ക�
�ാപി��തിനട�ം സമ��ി�ി�� എ�ിേമ�ിന് അംഗീകാരം ന�കി
പ�തി ���ിയാ�ി ജന���് ഉപേയാഗ�മമാ��തിന് ആവശ�മായ
അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;
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(സി) പ�തി എ�േ��് �വ��നം ആരംഭി�വാ� കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ?

ജലേസചന�ി�ം �ടിെവളള�ി�മായി ത�ാറാ�� പ�തികൾ

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

(എ) സം�ാന�് ഓേരാ വർഷ�ം േകാടികണ�ി� �പ ജലേസചന�ി�ം
�ടിെവളള�ി�മായി വകയി���െ��ി�ം വരൾ� വർധി��തിനാൽ
അ��ല��ാ�� ��ി��കൾ പരിഹരി�വാൻ കഴി��ി� എ�
സാഹചര�ം നിലനിൽ��തിനാൽ ജലേസചന�ി�ം �ടിെവ��ി�മായി
ബ�ജ�ിൽ വകയി��ിയി�� പ�തികളിെല അപാകതകെള �റി�്
പഠി�ാ�ം ശാ�ീയമായി ബ�ജ�് ത�ാറാ�ാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല ജലവിഭവം ��ണമാ�ം �േയാജനെ���ാ��
സാധ�താപഠനം നട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം ജല�ിെ� വിനിമയ
ന�ം കണ�ാ�ാ�ം അതിന് പരിഹാരം കെ��ാ�ം േകരള ജല
അേതാറി�ിയി�ം ജലവിഭവ വ��ി�ം എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാ��ത്
എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഈ ആവശ��ിേല�് �താര�മായ ഒ� സംവിധാനം ഉ�ാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ധാന നദികെള സംര�ി�ാനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ

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

(എ) സം�ാനെ� �ധാന നദിക�  ഏെത�ാം എ�ം അവ�് ഉ�ായി��
വി�തി എ�യായി�� എ�ം നിലവി�  എ� എ�ം ഓേരാ നദിക�ം
േനരി�� ���� എെ��ാം എ�ം അവെയ സംര�ി�ാനായി സ��ാ�
സ�ീകരി�വ�� �വ��ന�� എെ��ാം എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െഎ.ഡി.ആ�.ബി ഡിൈസ� െച� �ള�ളി� െപാ�, സ�കാര� �ള��െട
എ�ം എ� വീതമാണ് എ�ം സം�ാന ജലസ��ം �ഷി�ം
സംര�ി�ാനായി അവ�  ന�കിയ നി�േ�ശ��  എെ��ാം എ�ം
ഇതിേ��  സ��ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�  എെ��ാം എ�ം
വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ''വാ��  റിേസാ�് ഓഫ് േകരള''�െട പഠന�കാരം സം�ാന�് എ�
കായ�ക�  ഉ�്  ;  അവ�െട നിലവിെല അവ� എ�് എ�ം ഇവ�്
േരഖക�  �കാര�ളള വി�തി നിലവിൽ എ� എ�ം ഇവെയ
സംര�ി�ാനായി സ��ാ�  എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�വ�� എ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

േകാേണാ��ഴയി� കയ� വ�ം വിരി��തി�� ���ി

729. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാേണാ��ഴ�െട ���കാവ് �ത�  െവ�േവലി�ടവ്  (എ��) ഭാഗം
വെര മാലിന���മാ�ി ആഴം��ി ആവശ�മായ �ല�ളി� കയ� വ�ം
വിരി��തി�� ���ി�െട നിലവിെല �ിതി എെ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ ���ി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

കനാ� േറാഡിെ�റ �ന��ാരണം

730. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ി�െ����ം ക�ട ഇറിേഗഷ�
പ�തി�െട അധീനതയി� ഉ��മായ എ� കിേലാമീ�� കനാ� േറാ�ക�
ഗതാഗത േയാഗ�മ�ാ�തിനാ�  �ന��രിേ����് എ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഇതര വ��കളി�  നിേ�ാ ഏജ�സികളി�  നിേ�ാ ലഭ�മാ�� ഫ�്
��ത കനാ�  േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനായി െചലവി��തിന്
സ�ീകരിേ�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ ?

ജലാശയ�� മലിനമാ��തിെനതിെര നിയമ നടപടി
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731. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലാശയ��  മലിനമാ��തിെനതിെര നിലവി�� നിയമ നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ജലാശയ��  മലിനമാ��തിെനതിെര ��ത�  ശി� ന���തി��
നിയമ നി��ാണം നട�ാ� ആേലാചനയി� ഉേ�ാ ?

��ിയാ� മംഗലം ഡാം റിസ�േവാറിെല എ�� നീ�ം െച�ാൻ നടപടി

732. �ീ.അനി� അ�ര
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിയാ� മംഗലം ഡാം റിസ�േവാറിെല എ�� നീ�ം െച��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ��ത ���ി ഏ�ി�ി��ത്;

(സി) എ� ഘനമീ��  എ��  ��ത റിസ�േവായറി�  ഉെ��ാണ്
കണ�ാ�ിയി�ളളത്;

(ഡി) എ��  നീ�ം െച��തിനായി എ�് �ക വകയി��ിയി��്;  എ��
നീ�ം െച�േ�ാ� എ� ഘനമീ�� മണ� ലഭി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ഇ) എ��  നീ�ം െച��ത് സംബ�ി�് പാരി�ിതിക പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല തടയണ നി��ാണം

733. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല ബാ�ി�യം തടയണ നി��ാണ
�വ��ന��െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ���ീകരണ�ിന് എ� കാലയളവ് ആവശ�മായി
വ�െമ�ം പ�തി എ�േ��് ക�ീഷ� െച�ാനാ�െമ�ം അറിയി�േമാ?

േമലാ�� മണിയാണിരി�ടവി� �ിരം തടയണ
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734. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ിെല േമലാ��  �ാമപ�ായ�ിെല
മണിയാണിരി�ടവി�  ഒ� �ിരം തടയണ നി��ി��ത് സംബ�ി�
���ി�െട പര�േവ�ണം നട�ാ�� നടപടിക�  ജലേസചന�ം
ഭരണ�ം,  ചീഫ് എ�ിനീയ�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്
���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട എ�ിേമ�് എ�യാണ് ആയത് ത�ാറാ�ി സ��ാരിന്
സമ��ി�ി�േ�ാ എ�ി� ഏത് ഫയ� �കാരം എ�ാണ് സ��ാരിന് ചീഫ്
എ�ിനീയ� സമ��ി�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) േമലാ��  �ാമപ�ായ�ിെല �ടിെവ� ���ിന് പരിഹാരം
കാ��തിനായി ��ത ���ി�് അടിയ�രമായി ഭരണാ�മതി
ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

കരി�ഴയാറിെല �േ�ാ��ി�ടവിെല തടയണ നി��ാണം

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

(എ) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല കരി�ഴ �ാമപ�ായ�ി�െ��
കരി�ഴയാറിെല �േ�ാ��ി�ടവി� തടയണ നി��ി��തിനായി േകരളാ
ഇറിേഗഷ� ഇ��ാ ��്ച� െഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷ� ലിമി�ഡിെന
�മതലെ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.െഎ.െഎ.ഡി.സി-�െട േന�ത��ി�  ഇ�െവ�ിേഗഷ�
നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഇ�െവ�ിേഗഷ� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�െവ�ിേഗഷനായി എ� �ക െചലവഴി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െത��ാട് ദ�ീപി� മാ�ജിന� എ�േ�� ബ�്

736. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�� ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല െത��ാട് ദ�ീപിെ� പടി�ാറ്
ഭാഗം അതിർ�ികളിൽ മാ�ജിന�  എ�േ��  ബ�് നി��ി��തിന്
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എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

തലേ�രിയി� ഇറിേഗഷ� ഒാഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം

737. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തലേ�രിയി�  ഇറിേഗഷ�  ഒാഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��ത്
സംബ�ി�് ഇ�വെര തീ�മാനമാകാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;  ആയത് സംബ�ി� ഫയ�  ഇേ�ാ�  എവിെടയാണ്
ഉ�െത�ം ,ഫയ� ന�� എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െചാ�ി െറ�േല�� കം �ി�ജ്

738. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല
കി�ബിയി�  ഉ�െ�� ���ിയായ െറ�േല��  കം �ി�ജ്  (െചാ�ി
പ�ായ�്) െ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ആയതിെ� ഭരണാ�മതി ലഭ�മാേയാ;  ഇെ��ി�  ഭരണാ�മതി
ലഭ�മാ��തി�ളള ഫയ�  ഇേ�ാ�  എവിെടയാ�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െറ�േല��  കം �ി�ജിന്  (െചാ�ി പ�ായ�്)  ഭരണാ�മതി
ലഭ�മാകാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

നായര�ലം പ�് ഹൗസ് �വ��ന�മമാ��തിന് നടപടി

739. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി� മ�ല�ിെല നായര�ലം പ�് ഹൗസിെ� �വർ�േനാേ�ശ�ം
എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ��ത പ�് ഹൗസ് �വ��ി��േ�ാ;  ഇെ��ി�
എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�് ഹൗസ് �വ��ന�മമാ��തിന് സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�
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വിശദമാ�ാേമാ?

വിജയം കനാലിെല മ�ം െചളി�ം നീ�ം െച�ാൻ നടപടി

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

(എ) ഓഖി �ഴലി�ാ�ി�  െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല െച�ാനം
പ�ായ�ിെല വിജയം കനാ�, ഉ��ി�ാട് കനാ� എ�ിവ മ�ം െചളി�ം
അടി�കയറി അട�േപായ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� ഈ ര�് േതാ�കളിേല�ം മ�ം െചളി�ം നീ�ം െച�് നീെരാ��്
�ഗമമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ആല�� മ�ല�ിെല േമജ�/ൈമന� ഇറിേഗഷ� ���ിക�

741. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  2017-18  വ�ഷം േമജ�/ൈമന�
ഇറിേഗഷ�  വ��് �േഖന ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�
ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക��് അ�വദി� �ക, നിലവിെല �വ��ന �േരാഗതി എ�ിവ
വിശദമാ�ാേമാ?

കെ��ാട് ��ി���് തടയണ നി��ാണം

742. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഡീഷണ�  ഇറിേഗഷ�  ���  സബ് ഡിവിഷ�, ��ം�ളം െസ��
പരിധിയി� വ�� പഴയ�� പ�ായ�്-  ഗായ�ി �ഴയി� നി��ി�ാ�
ഉേ�ശി�� കെ��ാടം  -  ��ി���് തടയണ നി��ാണ�ിെ�
ഇ�െവ�ിേഗഷ�  റിേ�ാ��് ത�ാറാ��തിെ� ഭാഗമായി�� എ�ിേമ�്
ൈ�സ്  -  ID  4357/2017  ഐ.ഡി.ആർ  .ബി ചീഫ് എ�ിനീയ�െട
ആഫീസി� �ക ലഭ�മ�ാെത െപ�ിംഗാണ് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) കഴിവ�ം േവഗ�ി� �ക അ�വദി� ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ
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;

(സി) എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

2017-2018 ബ�ജ�ിൽ �ഖ�ാപി� പ�തിക�

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

(എ) 2017-2018  ബ�ജ�ിൽ �ഖ�ാപി��ം ഏരിക�െട �ന��ാരണ�മായി
ബ�െ��് ഹരിതേകരളം മിഷനിൽ ഉൾെ���ിയ�മായ െവ�ലകയം,
��പിടരി,ക�ാല�റ എ�ീ ഏരിക�െട �ന��ാരണ �വർ�ന��
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-2018 ബ�ജ�ിൽ �ഖ�ാപി�, കി�ബിയി�െട നിർ�ി�ാൻ ഉേ�ശി��
െറ�േല��കളിൽ ചി�ർ �ഴ� ��െക നേ��ിളളി പ�ായ�ിൽ
വള�പാല� നിർ�ി�� െറ�േല�റിെ��ം െപ�വ�് പ�ായ�ിൽ
പാല�ളളി വ ടകര��ിയിൽ നിർ�ി�� െറ�േല�റിെ��ം നിർ�ാണ
�േരാഗതി ഏ� ഘ��ി� എ�ിനി��� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2017-2018  വ�ഷം ചി��  നിേയാജകമ�ല�ി�  െച�കിട ജലേസചന
വ��് ഭരണാ�മതി ന�ിയ പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;  ഈ പ�തികളി�  ഏതിെനാെ� സാേ�തികാ�മതി
ന��ക��ായി;  ഇതി�  ഏെതാെ� ���ിക��് െട��  നടപടിക�
���ിയായി; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഗ�ഭ ജല നിര�് �റ��തിെന�റി�� പഠനം

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

(എ) െച�� ��കളി� വ� േതാതി�� ഖനന �വ��നം നട��ത് �ഗ�ഭ
ജല നിര�് �റ�വാ� ഇടയാ�ം എ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് �ഗ�ഭ ജല വ��് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഖനനം നിമി�ം സമീപ �േദശെ� കിണ�കളിെല ജല നിര�്
താ��തായ പരാതിക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  �ഗ�ഭ
ജല�ിെ� അളവി��ാ�� വ�തിയാനം കെ���തി�ം അത്
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പരിഹരി��തി�ം എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

�ഗ�ഭ ജല�ിെ� ഉപേഭാഗം

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

(എ) �ഗ�ഭ ജല�ിെ� ഉപേഭാഗം സംബ�ി�� �ിതി വിവര കണ�ക�
സ��ാരിെ� പ��േ�ാ; ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ൗ�് വാ�� ഡി�ാ��്െമ�ിെ� പ�� േകരള�ിെല �ഴ� കിണ�കെള
സംബ�ി� കണ�ക� ലഭ�മാേണാ; എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) സ�കാര� ഏജ�സിക�  �ഴി�� �ഴ�  കിണ�ക�െട എ�ം
തി�െ����തിന് നിലവി� സംവിധാന�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സ�കാര� �ഴ�  കിണ�  ഏജ�സിക�െട �വ��ന�ളി�  എെ��ി�ം
നിയ�ണ�േളാ നിബ�നകേളാ ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) അനിയ�ിതമായ �ഗ�ഭ ജല �ഷണം ഉ�ാ�ിേയ�ാ�� പാരി�ിതിക
ആഘാത�െള �റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  പക��്
ലഭ�മാ�േമാ?

ത�ീ��ട മാ���ാ�

746. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗ�ഭ,ഉപരിതല ജലസംഭരണം വ��ി�ി���മായി ബ�െ��്
ത�ീ��ട മാ���ാ�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അനിയ�ിതമായ �ഗ�ഭജല ഉപേയാഗം �ലം �ഗ�ഭ ജല�ിെ� അളവ്
�മാതീതമായി താ��താ�� അറിവ് സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;ഇത് തട��തിേല�ായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വാണിജ�-വ�വസായ ആവശ����ായി �ഴ� കിണ�
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747. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാണിജ�/വ�വസായ ആവശ����ായി �ഴ�  കിണ�  �ഴി��ത്
സംബ�ി�് ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�തിന് േശഷം എ� ഉ�ര�ക�
ഇറ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ; ��ത ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ�വസായ ആവശ����ാ�ളള ജല ഉപേയാഗ�ിന് നിയ�ണം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വ�വസായ ആവശ����് �ഗ�ഭ ജലം ഉ�െ�െട�� ജല�ിെ�
ഉപേഭാഗം സംബ�ി� നിയമ�ളി�  എെ��ി�ം മാ�ം വ��വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

�ഴ�കിണ� �ഴി�ാ� അ�മതി

748. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല മി��ല�ളി�ം നിലവി� �ടിെവളള �ാമം ഉളളതിനാ�ം
വ�ം കാല�ളി�  �ടിെവളള�ാമം വ�െമ�തിനാ�ം,  േകാ��േറഷ�,
�നിസി�ാലി�ി,  �ാമപ�ായ�് േമഖലകളിെല വീ�കളിെല �ല�്
�ടിെവളള�ിനായി �ഴ� കിണ� �ഴി�ാ� അ�മതി ന���േ�ാ ; �ഴ�
കിണ� നി��ി�ാൻ െെലസ�സിനായി�ളള നടപടി�മ�� എ�െനെയ�്
വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ടിെവളള�ിനായി വീ�കളി�  �ഴ�കിണ�  �ഴി��തിന് സ��ാരി�
നി�ം എെ��ി�ം �ാ�് അ�വദി��േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ഴ�കിണ�  സ��ാ�  തല�ി�  �ൗ�് വാ��  ഡി�ാ��്െമ�് വഴി
നി��ി�് െകാ��ാ� പ�തി�േ�ാ;

(ഡി) �ഴ� കിണ� നി��ാണ�മായി ബ�െ�� പാവെ�� ജന�െള സ�കാര�
�ഴ� കിണ� നി��ാതാ�� അമിത �ക ഇൗടാ�ി �ഷണം െച�� കാര�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇവ�െട �ഷണം തടയാ�  നടപടി
ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സ��ാ� തല�ി� �ഴ� കിണ� നി��ി��തിന് ഒ� അടി താ��് എ�
�കയാണ് നി�യി�ിരി��ത്; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

�ഗ�ഭജലവിതാനം
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749. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഗ�ഭജലവിതാന�ിെ� �ത�മായ കണ�്
േരഖെ���ിയി�േ�ാെയ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ഗ�ഭജലവിതാന�ിെ� അടി�ാന�ി�  �േദശ�െള േസാ�കളായി
തിരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �ഗ�ഭജലവിതാനം താ� �േദശ�ളി� ഇത് സംര�ി��തിന് എെ��ാം
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ജലസംര�ണ �വ��ന��

750. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വര��െയ േനരി��തിനായി േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  നട�ിലാ�ിയ
ജലസംര�ണ �വ��ന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��മായ �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
ആവി�രി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േപാള, പായ� ഇവ നീ�ം െച�ാ� വാ��ഹയാസിം�ഹാ�െവ�� യ�ം

751. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജലാശയ�ളി�  േപാള,  പായ�  എ�ിവ ഉ�ാ��
നാശന���ം,  പാരി�ിതിക ����ം ��മാെണ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ നീ�ം െച��തിനായി വാ��ഹയാസിം�ഹാ�െവ��  യ�ം
വാ�ിയി�േ�ാ;  ��ത യ��ിെ� വില എ�യായി��െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� യ���  വാ�ിെയ�ം,  അവ നിലവി�  �വ��ന�മമാേണാ
എ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��നാട�  ജലാശയ�ളി�  േപാള ഉ�ാ�� ����
ജലഗതാഗതെ��ം, �ഷിെയ�ം സാരമായി ബാധി��തിനാ� ��നാട�
േമഖല�് േവ�ി ഈ യ��ിെ� േസവനം ലഭ�മാ�േമാ?
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ജലവിഭവ വ��ി� േസവനാവകാശ നിയമം

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

(എ) വാ��  അേതാറി�ിയി�ം ജലവിഭവ വ��ിെ� കീഴി�  �വ��ി�� മ�്
ഓഫീ�കളി�ം േസവനാവകാശ നിയമം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ��ി�  േസവനവകാശ നിയമം നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�
ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ാണ് ��ത ഉ�രവ്
�റെ��വി�െത�് അറിയി�േമാ; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�� എെ�ാെ� േസവന�ളാണ് േസവനാവകാശ
നിയമ�ിെ� പരിധിയി� ഉ�െ���ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത വ��ി�  േസവനാവകാശ നിയമം ���മാ�ം നട�ിലാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജലസംര�ണ പ�തിക�

753. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, ആ�ണി േജാ�
,, െക. ബാ�
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴ�ാലം കഴി�് ഏെറ�ഴി�ം ��് സം�ാന�് ജല�ാമ�ം
�ടിെവ��ാമ�ം േനരി�� സാഹചര�ം ആവ��ി��തിനാ�,
ജലസംര�ണ�ിനായി ആവി�രി�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�
എെ��ാമാണ്;

(ബി) കിണ�ക�െട റീചാ��ിംഗ്,  മഴെവ�െ�ാ�് �ട�ിയ പ�തിക�
കാര��മമാ�ം വി�ലമായ േതാതി�ം നട�ാ�  സ�ീകരി� നടപടി
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം �വ��ന�ളി�ം നദിക�െട�ം േതാ�ക�െട�ം
�ന��ീവന�ിന് ജനപ�ാളി�ം�ടി ഉറ�ി�െകാ�് പ�തിക�
നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?
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പര�രാഗത ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണം

754. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത ജലേ�ാത�ക�  സംര�ി��തിന് ആവി�രി�ി��
പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ജലേ�ാത�കളിെല മാലിന�നിേ�പം�ലം ജലം
മലിനീകരി�െ���ത് തട�വാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ജലസംര�ണം

755. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ജലനിര�് വ�േതാതി�  �റ�� സം�ാന��െട പ�ികയി�  േകരളം
��ാം �ാന�ാെണ� േക� സ�േ� റിേ�ാ��് സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ഗ�ഭജലനിര�ി� േദശീയ ശരാശരിേയ�ാ�ം പി�ിലാണ് േകരളെമ� േക�
�ജലേബാ�ഡിെ� കെ��� സ��ാ� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) ��ത സാഹചര��ി�  ജല സംര�ണ �വ��ന��
ഊ��ിതമാ�ണെമ�് സ��ാ� ക���േ�ാ;

(ഡി) �ഗ�ഭ ജലം സംര�ി� നി��� ��ക�  നശി���ം നീ��ട��
ഇ�ാതാ���ം ജലസംര�ണെ� �തി�ലമായി ബാധി�േമാ;

(ഇ) എ�ി� �ടിെവ� ലഭ�ത ഉറ�വ���തിന് സ��ാ� എെ�ാെ� �തിയ
നടപടിക� ൈകെ�ാ�ം; വിശദമാ�ാേമാ?

ജലസംര�ണ�ിന് നടപടി

756. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, െക.ഡി. �േസന�
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� ��ംബ��െ��ാം ��മായ �ടിെവ�ം
അവകാശമാ�ി�ീ��ാ�  സാധി�ംവിധം ജലവിഭവ വ��് നട��
�വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല �ജലനിര�് അപകടകരമാംവിധം �റയാനിട�െ��
റിേ�ാ��ിെ� പ�ാ�ല�ി� ജല�ര� ഉറ�ാ��തിനായി കിണ�കെള
��ിര ജലേ�ാത�കളാ�ി മാ�ാ�  സമയബ�ിതമായ �വ��നം
നട��തിന് പ�തി�േ�ാ;വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഉപരിതല ജലനിര�് വ��ി�ി��തിേല�ായി തടയണ നി��ാണം,നീ��ട
സംര�ണം,  ജല�ിെ� �ന�പേയാഗം സാധ�മാ��  എ�ീ
കാര����ായി നട�� �വ��ന��  ഏെ��ാമാെണ�്
വ��തമാ�േമാ?

വ�കിട ��ജല വിതരണ പ�തിക�

757. �ീ.െക.�രളീധര�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എം. വി�െസ�്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�കിട ��ജല വിതരണ പ�തിക� ���ിയാ��തിനായി എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) തി�വന��രം, മീനാട്, േകാഴിേ�ാട്, പ�വം പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി
വിശദമാ�േമാ;

(സി) േക� സഹായേ�ാെട നട�ിലാ�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്; അത്
എ�േ��് ക�ീഷ� െച�വാ� കഴി�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വ�കിട പ�തിക�മായി സഹകരി�� ഏജ�സിക� ഏെതാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

താേഴ�ാട് -ആലി�റ�് �ടിെവ� പ�തി

758. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ിെല താേഴ�ാട്-  ആലി�റ�്
�ാമപ�ായ�കളി�  നട�ിലാ��  CARWSS  താേഴ�ാട്  -ആലി�റ�്
�ടിെവ� പ�തിയി�  ഏെത�ാം ���ിക�  ���ിയാ�ാ�
ബാ�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ �ാമീണ �ടിെവ� പ�തി�് േക�ം ന�കിയി�� വിഹിതം
െവ�ി�റ�ത് ഈ പ�തിെയ ബാധി�ാതിരി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട അവേശഷി�� ���ിക�
���ീകരി��തിനാവശ�മായ വിശദമായ പ�തി റിേ�ാ��്
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത്
തീയതിയിലാണ് ലഭി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി ���ീകരി��തി�� �ക ഏത് വിധ�ി� കെ��ാ�
കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ടിെവ� ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാ� നടപടി

759. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനം അതി��മായ വര��യിേല�് നീ��െവ� റിേ�ാ��ക�
കണ�ിെല��് �ടിെവ� ലഭ�ത ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം ��
ഒ���ളാണ് ജലവിഭവ വ��് ഇ�വെര നട�ിയി��ത്  ;  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ ?

�ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിന് നടപടിക�

760. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വര��െയ േനരി��തിന് എെ��ാം മാ���ളാണ്
സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) ജലവിഭവ വ��ിെ� കണ��സരി�് ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് �ടിെവ�
�ാമ�ം വര���ം ഇെ�ാ�ം അ�ഭവെ��ക; വിശദ വിവരം ന��േമാ?
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�ടിെവ� വിതരണം �ഗമമാ�ാ� ��ക�തൽ

761. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവന��ാലം ആരംഭി�േതാെട സം�ാന�് �ടിെവ� �ാമം
��മാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  �ടിെവ� വിതരണം �ഗമമാ�ാ�  എെ�ാെ� ��ക�തലാണ്
സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

എടവന�ട് അണിയലിെല �ടിെവ� ടാ�ിെ� സംഭരണേശഷി

762. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി ക�ീഷ�  െച� എടവന�ട് അണിയലിെല �ടിെവ�ടാ�ിെ�
സംഭരണേശഷി എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ��ത ടാ�ിേല�് െവ�ം പ�് െച��േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  സംഭരണേശഷി�െട എ� ശതമാനമാണ് നിലവി�
വിനിേയാഗി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സംഭരണേശഷി ���മായി വിനിേയാഗി��തി�� തട�െമെ��്
വിശദമാ�ാേമാ?

മരട് നഗരസഭയിെല �ടിെവളള വിതരണം

763. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല മരട് നഗരസഭയിെല �ടിെവളള വിതരണ
�ംഖല ശ�ിെ����തിനായി അ�മതി ന�കിയി�ളള പ�തി�െട
വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ?

(സി) സമയബ�ിതമായി ഈ �വ��ന�� ���ീകരി��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?
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(ഡി) എ�േ��് ഈ പ�തി ���ീകരി�ം എ�് അറിയി�േമാ?

താ�� സ��� �ടിെവ� പ�തി

764. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം താ��  നിേയാജക
മ�ല�ി�  ജലവിഭവവ��ിെ� കീഴി�  അ�വദി�ി�� പ�തിക�
ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) താ��  സ��� �ടിെവ� പ�തി  (100  േകാടി)  എേ�ാ�
���ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ജലവിഭവ വ��ിെ� കീഴി� അ�വദി�ി�� �ര�ഴ െറ�േല�� േ�ാജ�ിെ�
നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) താ��  നിേയാജക മ�ല�ി�ം സമീപ �േദശ���ം ഏെറ �ണം
ലഭി�� �ര�ഴ-െക���േതാട് െറ�േല��  പണി എേ�ാ�  ആരംഭി�്
എേ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;  ഇതിനായി
കി�ബിയി� എ� �പ വകയി��ിയി��്?

മണ�� മ�ല�ിെല െവ�ിട�്-കേ�ാ�് �ടിെവ� പ�തി

765. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല െവ�ിട�്-കേ�ാ�് �ടിെവ� പ�തി�െട
വിശദാംശ�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഈ പ�തി ഏത് വ�ഷം ആരംഭി�;  എ�് ���ീകരി�ാനാണ്
നി�യി�ി��ത്;  നി�യി� കാലയളവി��ി� പ�തി ���ീകരി�ാ�
കഴിയാതി��തിെ� കാരണ�� എെ��ാമാണ്;

(സി) ഈ പ�തിയി� ഇനി എെ��ാം ���ിക� അവേശഷി���്; ��ത
േജാലിക�  നി�ിത സമയ�ി��ി�  ���ീകരി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വര�� ��മായിവ�� സാഹചര��ി�  അടിയ�ിരമായി ഈ പ�തി
ക�ീഷ�  െച�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?
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ജല�ാമം പരിഹരി�ാ� നടപടി

766. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എം. വി�െസ�്
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം അഭി�ഖീകരി� ക�� ജല�ാമ�ിെ� പ�ാ�ല�ി� എ�്
��ക�ത�കളാണ് ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി�ി��ത്;

(ബി) തി�വന��രം നഗര�ി��െ�െട ജലവിതരണം �മെ���ി
�ടിെവ��ിെ� ഉപേഭാഗം �റ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) �ടിെവ� പ�തി നിലവി�� പ�ായ�കളി�  ൈകപ�ക�
ഉപേയാഗ�മമാ��തിന് �ൻ��ി നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ;

(ഡി) െച�കിട �ടിെവ� പ�തിക�െട നവീകരണ�ിനായി പ�തിക�
ആവി�രി�േമാ?

�ടിെവ� പ�തി�ം കാേര�് തടയണ നി��ി��ം

767. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  മ�ല�ിെല �ളിമാ�്,  നഗ��, കരവാരം �ടിെവ�
പ�തി�െട ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) കിളിമാ�� പ�തി�െട ജലലഭ�ത ഉറ�ാ�ാ� വാമന�രം ആ�ി� കാേര�്
തടയണ നി��ി�ാ�� പ�തി ഏ� ഘ��ിലാണ്;  നി��ാണ�ി�
തട�ം എ�ാണ്;  ഈ േവന��ാല�് നി��ാണം നട�വാ�
സാധി�േമാെയ� അറിയി�േമാ ?

സം�ാനെ� ��ജല�ാമ�ം ൈപ�ക� മാ�ി ഇ���ം

768. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��ജല�ാമം പരിഹരി��തിന് ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ �തിയ
പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) �ടിെവ� പ�തിക�െട േലാ-െട�ഷ� പ�ക� മാ�ി �ാപി��തി��
പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദ വിവരം നൽ�േമാ;

(സി) വിവിധ പ�തികളിെല പഴയ ൈപ�ക�  മാ�ി എ.സി െ�േമാ ൈപ�ക�
�ാപി��തി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; അതിെ� നിലവിെല �ിതി
എ�ാണ്;എ� ശതമാനം �വ��നം ���ിയാ�ി;

(ഡി) കി�ബിയി�  നി�ം ഈ �വ��ന���ായി ഇ�വെര എ�് �ക
അ�വദി�; അതി� എ� �ക െചലവഴി�; വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ���� െപാ�ള �ടിെവ� പ�തി

769. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ����  െപാ�ള �ടിെവ� പ�തി�െട നിലവിെല അവ�
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ���ികൾ വളെര പ�െ�യാണ്
�േരാഗമി��െത�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ ���ിക� എ��ം േവഗം ���ീകരി��തിന് േവ� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ ?

കാല�ഴ��� ജലവിതരണ ൈപ�ക� മാ�ി�ാപി�ാ� നടപടി

770. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടിെവ� വിതരണ�ിന് ഉപേയാഗി�� ൈപ�ക�
കാല�ഴ�േമറിയതാെണ� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) കാല�ഴ�ം െച� ജലവിതരണ ൈപ�കളി�ം മ� പ�ിംഗ് വ��ളി�ം
നി�ം �ടിെവ��ി�  െലഡ് കല��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇത് ��തരമായ ആേരാഗ�����  ഉ�ാ��തിനാ�  ഏെറ
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കാല�ഴ��� ൈപ�് ൈല�ക� അടിയ�രമായി മാ�ി�ാപി��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േവന��ാലെ� ജലവിതരണം

771. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.ഉൈബ��
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�� േവന��ാല�് വര��െയ േനരി��തിനാ�ം ജലവിതരണം
�ലഭമാ��തിനാ�ം ജലവിഭവവ��് ഇതിേനാടകം സ�ീകരി�
�വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഡാ�കളി� ഇേ�ാ�� ജലലഭ�ത െകാ�് എ� നാളേ��്
ജലവിതരണം തട�മി�ാെത നട�ാനാ�ം എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

�ടിെവ��ാമം പരിഹരി�ാ� നടപടി

772. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം േപ���ടയി�  നി�ം മ�ാം�ല �േദശം വെര��
എം.ആ�.എ.,  വി.ആ�.എ.,  ജി.സി.നഗ�, േദവി നഗ�  എ�ിവിട�ളി�
�ലഭമായി ലഭി�െകാ�ി�� �ടിെവ�ം ഉേദ�ാഗ��െട അനാ��ലം
ലഭി��ി�ാെയ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വാ�� അേതാറി�ി ഉ�ത ഉേദ�ാ��െട അനാ��ലം, ലഭി�� ജല�ിെ�
അളവ് �റ�ക�ം വീ�കളിെല ടാ�കളി�  െവ�ം കയറാെതവരിക�ം
െച��തിനാ�  ജന��  വളെരയധികം ക�െ��� സാഹചര��ി�
ആയതിന് പരിഹാരം കാണാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ;

(സി) ജന��െട നിര�രമായ പരാതി�െട�ം േറാഡ് ഉപേരാധ�ിെ��ം
െവളി��ി� �േദശെ� എം.ൽ.എ.�െട സാ�ിധ��ി� വാ�� അേതാറി�ി
ഉേദ�ാഗ��െട േയാഗം അ��നാ�  �ടിയി�േ�ാ;  അതിെ�
വിശദാംശ��  െവളിെ���േമാ;  ഇതി�  ഏെതാെ� ഉേദ�ാഗ��
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പെ���; മിനി�്സിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �േദശെ� ജന�� �ടിെവ��ിനായി ഉേദ�ാഗ�െര വിളി�ാ�,
അവർ ഓേരാ ന�ായ��  പറ�് ജന�െള കബളി�ി��താ��
ആേ�പം കണ�ിെല�� ��ത �േദശ�് �ടിെവ�ം ലഭി�വാ�
എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത കാര��ി�  ഉദാസീനത കാണി�� ഉേദ�ാ��െട േപ�വിവരം
ലഭ�മാ��പ�ം അവർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാ�  സ��ാ�
ത�ാറാ�േമാ?

ആറ��ള നിേയാജക മ�ല�ി�െ��� �ടിെവ� പ�തി

773. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 െല വാ�ഷിക ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി��ം കി�ബിയി� ഉ�െ���ി
അ�മതി ലഭ�മാേ���മായ ആറ��ള നിേയാജക മ�ല�ി�െ���
�ടിെവ� പ�തി�െട വിശദമായ എ�ിേമ�് ത�ാ� െച�� ���ി ഏത്
ഘ��ിലാണ്;

(ബി) നി��ി� പ�തിയി� വിഭാവനം െച�ിരി�� ���ിക�െട വിശദാംശ��
ന��േമാ;

(സി) വിശദമായ പ�തി റിേ�ാ��് കി�ബി�് ��ി�  സമ��ി��തിന്
അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഡാ�കളി� നി�് മണ� വാര� പ�തി

774. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ഡാ�കളി�  നി�് മണ�  വാ�� പ�തി
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  കഴി� വ�ഷം ഏെതാെ� ഡാ�കളി�  നി�് ഇ�കാരം
വ�മാനം ലഭി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ പ�തി നി�വഹി��തിന് ആെരയാണ് �മതലെ���ിയെത�ം
മണ� വി�ന നട��ത് എ�കാരമാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം മണ�  വാ��തിന് ��് പരി�ിതി പഠന��  എെ��ി�ം

resource://app/res/html5.html

66 of 101 Saturday 24 February 2018 05:19 PM



നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� പക��് ന�കാേമാ?

ജലസംഭരണികളിെല മാലിന�ം നീ�ം െച�ാ� നടപടി

775. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ �ടിെവളള സംഭരണികളി� അടി��ടിയി�� ക�ം
മ�ം തടിക�ം മ�് മാലിന���ം നീ�ം െച�്,  സംഭരണിക�െട ആഴം ��ി,
��ത� ജലം സംഭരി�വാ� എെ��ി�ം പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇവ നീ�ം െച�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മാലിന���  അടി��ടിയ��ലം,  പല �ല�ളി�ം ശ�മായ
മഴ�ാല�് ��ത�  ജലം എ�ിേ��േ�ാ�  സംഭരണി �റ�് വി��
അവ� ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�ടിെവ� േ�ാത�്

776. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അനി� അ�ര
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ� വ�തിയാനം,  അനിയ�ിതമായ ജല�ഷണം എ�ിവ വഴി
ജലവിതാന�ിന് സംഭവി�� �റവ് �ടിെവ� േ�ാത�കെള
�തി�ലമായി ബാധി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� വര���ാല�് ശാ�ാംേകാ� തടാക�ിെല ജലനിര�് ഗണ�മായി
�റ�തിനാ�  െകാ�ം നഗര�ിേല�� �ടിെവ� പ�ിംഗ്
നി��ിെവ�േ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�ിെ�;

(സി) ജലേ�ാത�ക�  തട�ക�ം അവെയ മലിനെ���ക�ം
െച��വ�െ�തിെര എെ�ാെ� നിയമനടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്,
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ക�ാടംെപായി� ഒ� ജന�തിനിധി അനധി�തമായി െച�്ഡാം നി��ി�്
പാവെ�� ആദിവാസിക��� �ടിെവ� േ�ാത�് തട�താ��
ആേ�പ�ിൽ അേ�ഹ�ിെനതിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരിേ�ാ;
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(ഇ) ജലസംര�ണ�ി�ം നദിക�െട�ം േതാ�ക�െട�ം സംര�ണ�ി�ം
േവ�ി ഹരിതേകരളം വഴി നട�ിലാ�� പ�തിക�  അവേലാകനം
െച�ാ�േ�ാ; അവ വിജയ�ദമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ വിശദമാ�ാേമാ
?

വാ�� അേതാറി�ി�െട വരവ് െചല�ം പ�തിക�ം

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

(എ) സം�ാന വാ��  അേതാറി�ി�് ലഭി�� ഏകേദശ �തിമാസ വരവ്
,െചലവ് എ� എ�ം ക�ി �ക എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വാ��  അേതാറി�ി ഏെത�ാം േ�ാത�കളി�  നി�മാണ് വാ�
സ�ീകരി�ി��ത് ; എ�് ആവശ����് ; ��ത വാ� �ക സ�ീകരി�തി�
ഇനി അട� തീ�േ�� �ക എ�; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) വാ��  അേതാറി�ി �ടിെവ� വിതരണ�ിനായി �ട�ിയ�ം പണി
���ീകരി�ാ�വ�മായ പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം ഓേരാ
പ�തിക��ം സ�ീകരി� വാ� �ക,���ീകരണാവ� എ�ിവ�ം ഇവ
എേ�ാ�  ���ീകരി�ാനാ�ം എ��ം സംബ�ി� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ?

ജല അേതാറി�ി�െട �� വ�ഷെ� കണ�ക�

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

(എ) ജല അേതാറി�ി�െട �� വ�ഷെ� കണ�ക�  പരിേശാധി�ാ�  �റം
കരാ� ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ൗ�്സ് വിഭാഗ�ിെല േജാലിക�  �റം കരാ�  ന�കാ��
തീ�മാനെമ��ത് സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;  സ��ാരിെ� അ�മതി
േതടിയി�േ�ാ ;

(സി) ജല അേതാറി�ി�െട കണ�ക�  യഥാസമയം േക� സം�ാന
സ��ാ�കെള അറിയി�ാ�� കാരണം അേതാറി�ി�് �തിയ പ�തിക�
ന�മായി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?
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േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട ��ീകരണ �ാ�ക�

779. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി�് ദിവേസന എ� ലി�� െവ�ം ��ീകരി�ാ�
സാധി���്;

(ബി) സം�ാന� േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട എ� ��ീകരണ �ാ�ക�
�ാപി�ി��്; ഇതി� എ� �ാ�ക� �വ��ന�മമാണ്;

(സി) സം�ാന� േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട ��ീകരണ �ാ�ക��്
െമാ�ം എ� ലി�� െവ�ം ��ീകരി�ാ�� �മത��്;  ഇതി� എ�
ലി�� െവ�ം ��ീകരി�ാ� സാധി���്; വ��മാ�ാേമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട സാ��ിക �തിസ�ി

780. �ീ.െക.�രളീധര�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി ക�� സാ��ിക െഞ���ി� ആെണ�ം
ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�  ആ��ല�ം ന���തിന്
��ി��ക�മാെണ��� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) േകരള വാ��  അേതാറി�ി വ�മാന�ി�  200  ശതമാനം വ��നവ്
വ��ണെമ�് സ��ാ� നി��ഷി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത വ�മാന വ��നവിനാ�� നി�േ�ശ��  എെ��ി�ം
�േ�ാ�വ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട �വ��ന��

781. �ീ.എസ്.ശർ�
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) വാ��  അേതാറി�ി േനരി�െകാ�ിരി�� �തിസ�ി�െട കാരണ��
കെ��ി അവ പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) വാ�� ചാ��് ഇന�ി� നി�� വ�മാനം �റ��തിെ� �ഖ�കാരണം
വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിെ� നാൽ��ിയ�് ശതമാനേ�ാളം
മീ��  െച�െ�ടാെത േപാ��െവ�താകയാ�  െവ��ിെ� േചാ��
തട��തിന് എെ��ാം മാ���ളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ഇതിെ� ഭാഗമായി നിലവി�� വിതരണ െെല�ക�െട േക�പാ�ക�  മാ�ി
വിതരണ �ംഖല �ന��രി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട സാ��ിക �ിതി

782. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട വാ�ഷിക വരവ്,  െചലവ്,  ന�ം എ�ിവ
െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� വ�തി� േശഷം േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട �വ��നം
െമ�െ���ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ?

ജലവിതരണ �ംഖലയിെല േചാർ� �ല�� ജലന�ം

783. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട ജലവിതരണ �ംഖലയിെല േചാർ� �ല��
ജലന�ം എ� ശതമാനം എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഭീമമായ ജലന�ം �റ� െകാ�വരാ�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�
വ�തി� േശഷം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�്
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വ��മാ�ാേമാ?

ജല�ാമം തടയാ� നടപടി

784. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ി� വ�� താപനില കണ�ിെല��് ജല�ാമം തട��തിനായി
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�, നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജല അേതാറി�ി�െട ൈപ�ക�  െപാ�ി�ം െപാ� ടാ�കളി�െട�ം
�ടിെവ�ം ന�മാ��ത് തടയാ�  സമയബ�ിതമായി നടപടി
സ�ീകരി�ാ�തിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

വാ�� അേതാറി�ി ഇ�േവഷ� േസാ� �ീം

785. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നവീന ആശയ�െള സ�ിേവശി�ി�െകാ�് വാ�� അേതാറി�ി ഇ�േവഷ�
േസാ� എ� േപരി� ഒ� �ീം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട സവിേശഷതക�ം ഉേ�ശ�ല����ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�േ��് �ാബല��ി� വ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ി മീ��ക�

786. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി ശരിയായരീതിയി� �വ��ി��ി� എ� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മീ��  തകരാ�ക�  യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച�ാ�തിനാ�ം മാ�ി
�ാപി�ാതിരി��തിനാ�ം വാ�� അേതാറി�ി�് ന�ം സംഭവി��േ�ാ;
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(സി) ��ത �തിസ�ി പരിഹരി�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

വാ�� അേതാറി�ി�െട �വ��നം കാര��മമാ�ാ� നടപടി

787. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം വാ��  അേതാറി�ി�െട
�വ��നം കാര��മമാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരിെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വാ��  അേതാറി�ിയി�  റീഡിംഗ് എ��� കരാ�കാ�െട എ�ം �റ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വാ��  അേതാറി�ിയി�  റീഡിംഗ് എ��� എ� കരാ�കാെര േജാലിയി�
നി�് ഒഴിവാ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

�ടിെവ� പ�തിക�

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

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട കീഴി� നിലവി� എ� �ടിെവ� പ�തിക�
ഉെ���തിെ� ജി� തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  െഡാമ�ിക്,  േനാ�  െഡാമ�ിക് എ�ി�െന തരം
തിരി�ി�േ�ാെയ�ം,  ഉെ��ി�  ആയത് എ�വീതമാെണ�തിെ�
കണ�ക�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട കീഴി�� ��വ�  പ�തികളി�മായി എ�
ശതമാനം േപ��് �ടിെവ�ം ലഭ�മാ�ാ� കഴി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചി�� മ�ല�ി� നട�ിലാ�ി വ�� �ടിെവ� പ�തിക�

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

(എ) 2016  �ൈല മാസം �ത�  ഇേ� വെര ചി��  നിേയാജക മ�ല�ി�
ജലവിഭവ വ��് ഏെതാെ� �ടിെവ� പ�തികളാണ് വിഭാവനം
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െച�ി��ത്;

(ബി) ഇതി�  ഏെതാെ� �ടിെവ� പ�തിക�  ജല അേതാറി�ി േബാർഡ്
അംഗീകരി�;  ഏെതാെ� �ടിെവ� പ�തിക�െട െട��  നടപടിക�
���ീകരി�;  ഏെതാെ� �ടിെവ� പ�തിക�െട നി�മാണ ���ിക�
ആരംഭി�;

(സി) 2016  �ൈല മാസം �ത�  എം എ�  എ �െട ആ�ി വികസന ഫ�് 
�േത�ക വികസന ഫ�് എ�ിവ ഉപേയാഗി�് ജല അേതാറി�ി നട�ിലാ�ിയ
�ടിെവ� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2016  �ൈല മാസം �ത�  തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപ��െട ഫ�് 
ഉപേയാഗി�് ജല അേതാറി�ി നട�ിലാ�ിയ �ടിെവ� പ�തിക�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

വാ�� അേതാറി�ിയിെല അസി��് എ�ിനീയ� ത�ികക�

790. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ വാ��  അേതാറി�ിയി�  നിലവി�  എ� അസി��് എ�ിനീയ�
ത�ികകളാണ് അ�വദി�ി��ത്;  ഇതി�  എ� േപ�  നിലവി�
േജാലിെച���് എ�റിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി� അസി��് എ�ജിനീയ�മാരായി േജാലിെച��വരി� എ� േപ�
ഡയറ�് റി��്െമ�് വഴി�ം എ� േപ�  െ�ാേമാഷ�  വഴി�ം
എ�ിയി�ളളവരാണ് എ�റിയി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പ�ാം ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷ�  �പാ�ശ �കാരം അസി��്
എ�ിനീയ�  ത�ികയി�  ഡി�ി വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത ഉളളവെര മാ�ം
പരിഗണി�ണം എ� നി�േ�ശ�ി�  വാ��  അേതാറി�ി നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ഓ�ിറ �ടിെവളള പ�തി

791. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിറ �ടിെവളള പ�തി�െട ഭാഗമായ ആല�ാട് �ാമപ�ായ�ിെല
കാ����് �േദശ�് �ടിെവളളെമ�ാ�ത് ഗവ�െമ�ിെ�
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��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇൗ �േദശേ��് �ടിെവളളെമ�ി��തി�േവ�ി �തിയ െെപ�്
െെല�ക�  �ാപി��തിന് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത �േദശെ� �ടിെവളള �ാമം പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

�റനാട് പാ�� �ടിെവ� പ�തി

792. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി�  �റനാട് പാ��  �ടിെവ�
പ�തി�െട ഭാഗമായി പാറ-ഇടേ�ാ� േറാഡിെ� ഭാഗ�് ൈപ�് ൈല�
�ാപി��തിന് എം.എ�.എ.�െട ക�ിെനാ�ം ന�ിയ എ�ിേമ�ിേ��
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

(ബി) ��ത ���ി�െട ഭരണാ�മതി�ായി സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

ബാ�േ�രി ടൗണി�െട കട� േപാ�� ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി

793. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി ടൗണി�െട കട� േപാ�� ജ�ാ�  �ടിെവ� പ�തി�െട
െമയി�  ൈല�  ഇട�ിെട െപാ���ം �ടിെവ�ം േറാഡി�െട ഒ�കി
േപാ���ം സ��ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ബാ�േ�രി ടൗ�  നവീകരണ ���ി ആരംഭി��തിന് �േ�ാടിയായി,
ൈപ�് ൈല� അ���പണി നട�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ബാ�േ�രി പ�ായ�ിെല  2,  16,  17  വാ��കളിെല �ടിെവ�
വിതരണ�ിനായി ബ�മാനെ�� മ�ി വിളി� േച�� േയാഗ
തീ�മാന�കാരം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ�ത്
എ�റിയി�ാേമാ?

ഇടെ�ാ�ി �ടിെവ� പ�തി
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794. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇടെ�ാ�ിയിെല ��ജല�ാമം
പരിഹരി��തിനായി നട�ിലാ�� ഇടെ�ാ�ി �ടിെവ� പ�തി�െട
നിലവിെല �ിതി എെ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�േ��് ഈ പ�തി ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

നില�� നിേയാജകമ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�

795. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെതാെ� �ടിെവ� പ�തികളാണ്
പരിഗണനയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിനിേയാഗ േതാത് �റ�തിനാ� ഈ നിേയാജകമ�ല�ിന് ന�മായ
േക�ാവി�ത �ടിെവ� പ�തിക� മേ�െത�ി�ം പ�തിയി� ഉ�െ���ി
സമ��ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നില��  �ടിെവ� പ�തി ക�ീഷ�  െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�്
�വ��നസ�മാ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കിഴ��മല �ടിെവളള പ�തി

796. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ികവ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� ആര��േകാട്,
െപ��ടവിള �ാമപ�ായ�ക��ാ�ളള കിഴ��മല �ടിെവളള
പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കിഴ��മല പ�തി�െട അംഗീകാര�ിനാ�ളള ഡി.പി.ആ�
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ? വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) കിഴ��മല �ടിെവളള പ�തി�െട നി��ാണ�വ��ന��
ആരംഭി��തിനാ�ളള ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ി �വ��ന��
ത�രിതെ���ാ�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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��ണി�റ േമഖലയിെല �ടിെവളള വിതരണം

797. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ േമഖലയിെല �ടിെവളള വിതരണം കാര��മമാ��തിേല�ായി
��ി �ത� രാമമംഗലം വെര ൈപ�് ൈല� ഇ�� ���ി�െട നിലവിെല
അവ� അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഈ �വ��നം എ�േ��് ���ീകരി�ം എ�് അറിയി�േമാ ;

(സി) ഇതിേനാട് േച��ളള പ�് ഹൗസി�  എെ��ാം നവീകരണ
�വ��ന�� നട� വ�� എ�് അറിയി�േമാ ;

(ഡി) ഈ �വ��ന�� എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

��ണി�റ േമഖലയിെല �ടിെവളള�ാമം

798. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ േമഖലയിെല �ടിെവളള�ാമം പരിഹരി��തിേല�ായി
��ിയി�  �ിരം തടയണ നി��ി��തി�ളള നിലവിെല �ിതി
അറിയി�േമാ ;

(ബി) എ�േ��് ഈ നി��ാണ �വ��ന��  ���ീകരി�ാനാ�െമ�്
അറിയി�േമാ?

മാലി�റം ��ജല ടാ�ിെ� നി��ാണം

799. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവ�ി�  മ�ല�ിെല മാലി�റം ��ജല ടാ�ിെ� നി��ാണം
���ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ാണ് നി��ാണം ���ീകരി�െത�ം
കരാ�കാരന് �ക ��വ�ം ന�കിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ��ത ടാ�ിെ� സംഭരണേശഷി എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ടാ�് നി��ി��തിന് െചലവാ�ിയ �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

��ത ടാ�് ക�ീഷ�  െച��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള
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തട���േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ടാ�ിെ� �വ��നം എ��ത� ലഭ�മാ�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇ.എസ്.ഐ. അംഗ�ളായ െതാഴിലാളിക�െട ചികി�ാെചലവ്

800. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ.എസ്.ഐ.  അംഗ�ളായ െതാഴിലാളിക��് ലഭ�മാ�� ���
െ�ഷ�ാലി�ി ചികി��െട െചലവ് മട�ി ന��തി� നി�് േക�സ��ാ�
പി�വാ�ിേയാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ.എസ്.ഐ.  അംഗ�ളാ�ളള െതാഴിലാളിക�െട ചികി�ാെചലവ്
പ�ി��ത് സംബ�ി�് ഇ.എസ്.ഐ.  േകാ��േറഷ�ം സം�ാന
സ��ാ�ം ത�ി�� ധാരണ�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ.എസ്.ഐ.  അംഗ�ളായ െതാഴിലാളിക��് വിദ� ചികി��െട
റീഇംേബ�്െമ�് ലഭി� �ട�� കാലപരിധിയി� വ��ിയ മാ���െ�െട,

െതാഴിലാളിക��് �ണകരമ�ാ� എെ��ാം മാ��ളാണ് ഇ.എസ്.ഐ.

േകാ��േറഷ� നട�ി� വ��ിയിരി��െത�് അറിയി�േമാ?

മ�് സം�ാന�ളിെല തേ�ശീയ െതാഴി� സംവരണ പ�തിക�

801. �ീ.െക.�രളീധര�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൗദിയിെല നിതാഖാ�് മാത ൃകയി�  തേ�ശീയ െതാഴി�  സംവരണ
പ�തിക��ായി വിവിധ സം�ാന സ��ാ�ക�  ത�ാെറ��� എ�
റിേ�ാ��് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈവദ��ം ആവശ�മി�ാ� േജാലിക��് സ�കാര� േമഖലയി�
തേ�ശീയ��് ��ശതമാനം സംവരണം ഏ�െ���ിെ�ാ�് ക��ാടക
സ��ാ� െകാ�വ�ി�� ബി� മലയാളിക��് െതാഴി� ന�മാ�വാ�
ഇടയാ�ം എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;
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(സി) േസാ�് െവയ�  േമഖലയി�  തേ�ശീയ��് അ��ശതമാനം സംവരണം
ഏ�െ���വാ�� ക��ാടക സ��ാരിെ� നീ�ം സം�ാനെ�
അഭ��വിദ��െട െതാഴി� സാ��തെയ സാരമായി ബാധി�െമ�തിനാ�
അ�ാര��ി� എ�് നിലപാടാണ് ൈകെ�ാ�വാ� ഉേ�ശി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ക��ാടക�് �റെമ മഹാരാ�,  ഹരിയാന,  പ�ാബ്,  ബംഗാ�  �ട�ിയ
സം�ാന��ം തേ�ശീയ��് െതാഴി�  സംവരണം ഉറ�ാ��
നിയമനി��ാണെ��റി�് ആേലാചി��തായ റിേ�ാ��ക�െട
െവളി��ി�, ഇ�ാര�ം ഗൗരവമായി ച��െച�് �തിയ െതാഴി�
അേന�ഷക�െട ആശ� അക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട േവതന പരി�രണം

802. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട േവതന പരി�രണം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േവതന വ��ന�മായി ബ�െ��് നടപടിക�  എെ��ി�ം
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉെ��ി� ആയതിെന സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

പാരല� േകാേളജ് അധ�ാപക��് േ�മനിധി�ം െപ�ഷ�ം

803. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാരല� വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ളി� നിരവധി വ�ഷ�ളായി േജാലി െച��
അധ�ാപക��ം ജീവന�ാ��ം നിലവി�  എെ��ി�ം േ�മ പ�തിക�
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ��് േ�മനിധി�ം െപ�ഷ�ം ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

ഇതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര� െതാഴി� േമഖലകളി� കരാ� വ�വ�
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804. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ വ�വസായസൗ�ദം എ� േപരിൽ �ിരം െതാഴിൽ
സ�ഭാവ�ളള െതാഴിൽ േമഖലയി�ം കരാർ വ�വ� െകാ� വ��തിൽ
സം�ാന സർ�ാരിെ� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി കരാർ െതാഴിലാളി നിയമ�ം വ�വസായ-െതാഴിൽ ച��ം മാ��ത്
ന�െട െതാഴിൽ േമഖലെയ�ം െതാഴിലാളികെള�ം ഏെത�ാം തര�ിൽ
ബാധി�ംഎ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിൽ സർ�ാരിെ� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര� േമഖലയിെല െതാഴി�പരമായ �ഷണം അവസാനി�ി�ാ� നടപടി

805. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� േമഖലയി�  െതാഴി�പരമായ �ഷണംനട��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അത് അവസാനി�ി��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സ�കാര� േമഖലയി� െതാഴി�
െച��വ�െട സംര�ണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) െഎ.ടി.  േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട േജാലിഭാരം സംബ�ി�ം അത്
ഉ�ാ�� മാനസിക സ���െ��റി�ം എെ��ി�ം പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) െതാഴിലാളിക�െട മാനസിക സ���ം �റ��തിന് േയാഗാ �ാ�ക�ം
കൗ�സിലിം�ം സംഘടി�ി��തിന് ഉേ�ശ�േ�ാ?

എ�േഫാ�് വിംഗിെ� �വ��നം

806. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െതാഴി�  നിയമ��  �കാര�� ആ��ല���  െതാഴിലാളിക��്
ലഭി�ാ� സാഹചര��ി�  എ�േഫാ�് വിംഗിെ� �വ��നം ��ത�
ശ�ിെ���ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴി�  നിയമ�െള�റി�ം എ�േഫാ�്െമ�് വിംഗിെ� �വ��നെ�
സംബ�ി�ം പരാതിക�  ന��� കാര��ിൽ െതാഴിലാളിക��്
അവേബാധം ന���തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ിയിരി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(സി) െതാഴി� രംഗ�് �ഷണ�ിെ� തീ�ത �റ�ാനായി എ�േഫാ�് വിംഗിെ�
�വ��നം ��ത�  െമ�െ���ാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� ഇ.പി.എഫ് െപ�ഷ�കാ�

807. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഇ.പി.എഫ് െപ�ഷ�കാ��് ��മായ �കയാണ്
െപ�ഷ� ലഭി��ത് എ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ.പി.എഫ് െപ�ഷ� �ക വ��ി�ി�ണെമ� ആവശ�ം േക�സ��ാരിെ�
��യി�  െകാ�വ�ി�േ�ാ;  അതിേ��ളള �തികരണം എെ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ.പി.എഫ് െപ�ഷ�കാെര ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി�
ഉ�െ����കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െതാഴിലിട�ളിെല �ര�ിതത�ം

808. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
,, �. �തിഭ ഹരി
�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴിലിട�ളി�  �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ��തി�ം െതാഴിലവകാശ��
സംര�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇത് സംബ�ി��ാ�� പരാതിക�  സമയബ�ിതമായി
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പരിഹരി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയി��ത്;

(സി) കടകളി�ം മ�് വ�ാപാര�ാപന�ളി�ം ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം
പരിേശാധനകളാണ് നട��ത്;

(ഡി) പരാതിക��ിടയാ�� �ാപന��െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

െതാഴി� ൈന�ണ� വ��മായി ബ�െ�� േക�ാവി� �ത പ�തിക�

809. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18  കാലയളവി�  െതാഴി�  ൈന�ണ� വ��മായി
ബ�െ�� േക�ാവി� �ത പ�തിക�  നട�ാ��തിനായി േക�
സ��ാരി� നി�് ലഭ�മായ ഫ�കെള�റി�ളള വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫ�ി�നി�ം െചലവഴി� �കകെള�റി�ളള വിശദവിവരം
അറിയി�ാേമാ?

കരട് െതാഴി�നയം

810. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� കരട് െതാഴി�നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നയ�ിെ� ല��െമ�ാണ്;

(സി) ��ായ വിലേപശ�  ശ�ിെ���ി  2010-െല െറ��ീഷ�  ഓഫ് േ�ഡ്
�ണിയ�  നിയമം എ�ാ േമഖലകളി�ം നട�ിലാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഗാ�ഹിക െതാഴിലാളിക�െട േജാലി സംര�ണ�ിനായി �േത�ക േലബ�
ബാ�് �പീകരി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േ�മനിധി േബാ��ക�െട �വ��നം

811. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, അ�പ് േജ�ബ്
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,, േറാജി എം. േജാ�
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� വ��ിന് കീഴി�ളള വിവിധ േ�മനിധി േബാ��ക�െട �വ��നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േബാ��ക�െട �വ��നം �ാര��മമാേണാ എ�് പരിേശാധി��തി�ളള
പരിേശാധനാ വിഭാഗം ��ത േബാ��കളി�  വ�ഷ�ി�  ര�് തവണ
പരിേശാധന നട�ണെമ� നിബ�ന ക�ശനമായി പാലി��േ�ാ;

ഇെ��ി� അതി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) പല േ�മനിധി േബാ��കളി�ം അംഗ���് ആ��ല�ം ലഭി��തിന്
വളെരയധികം കാലതാമസം ഉ�ാ��തായ ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) നിലവി�  ഏെതാെ� േബാ��കളിെല ആ��ല��ളാണ്
�ടി�ികയായി�ളളത്. വിശദീകരി�േമാ;

(ഇ) േബാ��ക��് സ��ാ�  ന�േക� �ാ�്/സ��ാ�  വിഹിതം
സമയബ�ിതമായി ന���തിന് കഴിയാ�േ�ാ  ;  സ��ാരിെ�
സാ��ിക �തിസ�ി ഇതിന് തട�മായി�േ�ാ;

(എഫ്) അംശദായ ഇന�ി�ം �ാ�ിന�ി�ം സ��ാ�  വിഹിതമാ�ം ഓേരാ
േബാ�ഡി�ം െകാ��് തീ��വാ�ളള �ടി�ിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡ് അംശദായം

812. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡ് �പീകരി�െ��ത് എ�ാണ്;

(ബി) 2017-18  വ�ഷ�ി�  അംശദായം അട�വ�� െതാഴിലാളിക�െട എ�ം
എ�; അംശദായ �ക എ�; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് െതാഴിലാളിക��ം ആ�ിത��ം േബാ�ഡ്
ന�കി വ��ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അംശദായ �ക �േലാം �റവാെണ�ം അ�െകാ� തെ� ആ��ല���ം
നാമമാ�മാെണ���ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) അംശദായം വ��ി�ി�് മിക� ആ��ല���  ലഭ�മാ�ാ�  സ��ാ�
ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല േന�മാ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�
പരി�രി��തിന് നടപടി

813. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, എം. നൗഷാദ്
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല േന�മാ�െട േസവന േവതന
വ�വ�ക� പരി�രി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ബലരാമ�  ക�ി�ി�െട �ധാന ശിപാ�ശക�  എെ��ാമായി�െ��ം
ഇവ�െട അടി�ാന�ി� സ�കാര� ആ�പ�ിക� നട�� െതാഴിലാളി
�ഷണം അവസാനി�ി�ാനായി നട�ിയ ഇടെപട�ക�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ േമഖലയിെല �തിസ�ി പരിഹരി�ാനായി �പീകരി� വ�വസായ
ബ�സമിതിക�െട �വ��നം ഫല�ദമായി നട��േ�ാ;വിവിധ
ആ�പ�ികളി�  ന�മാ�  നട�ി വ�� സമരം ഒ�തീ��ാ��തിന്
വ�വസായബ� സമിതിക�  കാര��മമായി ഇടെപടാ�  നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളി� ന�മാ�െ�തിെര�� െതാഴി� �ഷണം

814. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ��് െ�യിനിംഗ് വ�വ�
ഏ�െ���ിെ�ാ�� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) േബാ�് വ�വ��ം െ�യിനിംഗ് വ�വ��ം നിേരാധി�െകാ�്
��ീംേകാടതി ഉ�രവായി�േ�ാ;  അതിെ� അടി�ാന�ി�  ഇ���
ന�ിംഗ് കൗ�സി�  ന�കിയ നി�േ�ശം എ�ായി��;  അത്
സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ികളി�  ന�മാെര െ�യിനിക�  എ�
േപരി� വ�ഷ�േളാളം നിലനി��ി െതാഴി�പരമായി �ഷണം െച��ത്
തട�വാ� എ�് നടപടിയാണ് വ��് സ�ീകരി�ി��ത്;
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(ഡി) വ��ിെ� േന�ത��ി�  സ�കാര� ആ�പ�ികളി�  മി��  പരിേശാധന
നട�ി െതാഴി�  �ഷണം നട��ി�ാെയ�് ഉറ�് വ���തിന്
സംവിധാന��ാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േച��ല െക.വി.എം. ആ�പ�ി ജീവന�ാ� നട�� സമരം

815. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േച��ല െക.വി.എം.  ആ�പ�ി ജീവന�ാ�  നട�� സമരം ആ�ക�
പി�ി�ി�ം ഒ�് തീ��ാ�വാ�  െതാഴി�  വ��് കാര�മായ ഇടെപട�
നട�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത സമരം ഒ�് തീ��ാ�ണെമ�് ആവശ�െ��് �ൈണ�ഡ് ന�സ്
അേസാസിേയഷ�  സമരം ശ�മാ�ിയ സാഹചര��ി�  ഇ�ാര��ി�
അടിയ�രമായി ഇടെപ�േമാ;

(സി) ആ�പ�ികെള വ�വസായ ത�� നിയമ�ിന് കീഴി�  െപാ� ഉപേയാഗ
�ാപനമായി സ��ാ� വി�ാപനം െച�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ

(ഡി) ഇ�ാര�ം സംബ�ി�് േകരള ൈഹേ�ാടതി വിശദീകരണം ആരാ�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� സ��ാ� ന�ിയ വിശദീകരണം എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ?

െതാഴി� വ��ിന് കീഴി�� േബാ��ക�െട സംേയാജനം

816. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അ�� �കാശ്
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  വ��ിന് കീഴി�� പല േബാ��ക�െട�ം െചലവ് ഗണ�മായി
ഉയ�ക�ം അവ�് കീഴി�� െതാഴിലാളിക��് ആ��ല�ം ന��വാ�
സ��ാ�  സഹായം ന�േക� സാഹചര�ം സംജാതമാ�ക�ം
െച�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത സാഹചര�ം േനരി��തിന് എെ�ാെ� കാര��ളാണ്
സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്;
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(സി) സമാന സ�ഭാവ�� േബാ��കെള സംേയാജി�ി�് ഒ� �ട�ീഴിലാ�ിയാ�
ഭരണെ�ലവ് �റ�ാെമ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�കാരം വ�മാനം �റ� േ�മനിധി േബാ��കെള
ലയി�ി��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ;  ഏെതാെ� േബാ��കെളയാണ്
ഇ�ര�ി� ലയി�ി�വാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��ായി �ഖ�ാപി� ആ��ല���

817. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് �ഖ�ാപി� ആ��ല���
ലഭി��ിെ�� പരാതി പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ നാളി�വെര ഇതിനായി �ഖ�ാപി� �ക എ�; ഇ�വെര എ�
�ക െചലവഴി�;

(സി) ഇവ�� േവ�ി സം�ാന സ��ാ�  �ഖ�ാപി� പ�തിക�  ഏെത�ാം;
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തിക�� േവ�ി സ��ാ�  ഫ�് െചലവഴി�ാ� വ��ക��ം
ഉേദ�ാഗ���െമതിെര വ��തല നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

അ�ാ ഘ� പ�തി

818. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, െക.��ിരാമ�
,, എം. നൗഷാദ്
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് �ര�ിത�ം ആേരാഗ�കര�മായ
താമസ സൗകര�ം ഒ���തിന്  'അ�ാ ഘ�' പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിെല ക�ിേ�ാട് ആരംഭി� ��ത പ�തി�െട ആദ�
േ�ാജ�് �വ��ന സ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) നിലവി�  ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ��ത പ�തി ആരംഭി�ി��െത�ം
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��ത�  ജി�കളിേല�് ഇത് വ�ാപി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളികൾ�� സൗകര��ൾ

T 819. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന�ളി�  നി�ം േജാലി�ായി എ�� െതാഴിലാളിക�
അടി�ാന സൗകര���  ഇ�ാ� �ല�ളി�  അമിത വാടക ന�ി
താമസിേ��ി വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം െതാഴിലാളിക�  േകരള�ി� ഒ� ഭാഗമായി�ഴി�
സാഹചര��ി�  അവ��് �റ� െചലവി�  ��ിയായ സൗകര���
ഒ��വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന� നി�ം നി�മാ��നം െച�െ�� മാരക േരാഗ��  വീ�ം
�ത��െ���തിന് പലേ�ാ�ം ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�
കാരണമാകാ��് എ�ിരിെ� അവ��് െഹ��് കാ�ഡ് ന���തി�ം
ഇ�രം േരാഗ��  ��യി�െ��ാ�  ഫല�ദമായ ചികി�
ലഭ�മാ��തി��� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഇതരസം�ാനെ�ാഴിലാളികൾ

820. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, പി. ഉ�ി
,, െക.െജ. മാ�ി
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�  സം�ാനെ� െതാഴി�  േമഖലകളി�ം
വികസന രംഗ�ളി�ം ന��� സംഭാവനക�ം സാ�ഹ� സാ��ിക
ഘടനകളി� െച��� സ�ാധീന�ം പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഇവ�െട ജീവിത സാഹചര�െ��റി�് സമ�മായ പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��ിടയിെല ഒ�െ�� ���ത���ം ലഹരി
പദാ�� ഉപേയാഗ�ം പ��തീകരി�് ഇവെര സാ�ഹ�വി���ാരായി
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ചി�ീകരി�് അക�ി നി��� �വണത ചില േമഖലകളി� ക�വ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ��ത െതാഴിലാളിക��ിടയി�  ശ�മായ േബാധവ��രണ
പരിപാടിക� സംഘടി�ി�് ലഹരി പദാ�� ഉപേയാഗ�ി� നി�ം ഇവെര
���മായി ��രാ��തി�� എെ��ാം �മ�ളാണ് നട�ി
വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�മ�െതാഴിലാളി നിയമ�ി� ഓ�ഡിന�സ് വഴി മാ���

821. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മ�െതാഴിലാളി നിയമ�ി�  ഓ�ഡിന�സ് വഴി വ��ിയ മാ���
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത മാ�ം െകാ�വരാ�� സാഹചര�ം എ�ായി��െവ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) �മ�െതാഴിലാളി േമഖലയിെല ത���� പരിഹരി��തിന് ��ത നിയമം
��ത� �േദശ�ളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) േനാ��ലി സംബ�ി� നിലപാട് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േകരള നിയമസഭ  2002 � പാ�ാ�ിയ ദി േകരള േലാഡിംഗ് ആ�് അ�
േലാഡിംഗ്  (റ�േലഷ�  ഓഫ് േവജസ് ആ�് റസ ്�ി��  ഓഫ്
അ�ലാ�� �ാ�ീസസ്) നിയമം നട�ിലാേ�� എ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ.

എ�ി� ആയതി�� സാഹചര�െമ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ.എസ്.ഐ. പ�തി

822. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ.എസ്.ഐ. പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി��തി�ളള ശ�ളപരിധി േക� സ��ാ�
ഉയ��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ശ�ളപരിധി ഉയ��ിയത് �ലം സം�ാനെ� �ണേഭാ�ാ��െട
എ��ി� വ�� മാ�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?
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�തിയ ഇ .എസ്. ഐ.ആ�പ�ിക�

823. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  വ�േശഷം �തിയതായി ഇ  .എസ്.  ഐ.ആ�പ�ിക�
അ�വദി�ത് എവിെടെയാെ�യാെണ�ം,  അവയി�  �വ��നം
ആരംഭി�േതെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ികളി� �വ��നം ആരംഭി�ാ�വ�േ�ാ; ആരംഭി�ാൻ
എ�ാണ് തട�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

റാ�ിയി� ഇ.എസ്.ഐ. ആ�പ�ി

824. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ.എസ്.ഐ. േകാ��േറഷന് കീഴി� സം�ാന�് എവിെടെയാെ�യാണ്
ആ�പ�ിക�ം ഡിെ��സറിക�ം �വ��ി��ത്;

(ബി) േതാ�ം െതാഴിലാളി േമഖലയായി�ം റാ�ി�െട കിഴ��  േമഖലകളിെല
െതാഴിലാളിക��് �േയാജനം ലഭി�ം വിധം ഇ.എസ്.ഐ. ആ�പ�ികേളാ
ഡിെ��സറികേളാ ഈ �േദശ�് ഇ�വെര ആരംഭി�ി�ി� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കിട�ി ചികി� ലഭ�മാ�ാ� കഴി�ം വിധം ഒ� ഇ.എസ്.ഐ.  ആ�പ�ി
റാ�ി�െട കിഴ�� േമഖല േക�ീകരി�് ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

െകാര�ിയിെല ഇ.എസ്.ഐ.ആ�പ�ി െക�ിട�ിെ� നി��ാണം

825. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാര�ിയിെല ഇ.എസ്.ഐ.ആ�പ�ി െക�ിട�ിെ� നി��ാണ ഉ�ഘാടനം
കഴി�് വ�ഷ��  പി�ി�ി�ം നി��ാണം ആരംഭി�ാ�ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) നി��ാണം ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട��� നിലനി���േ�ാ;
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(സി) തട���  നീ�ി ഇ.എസ്.ഐ.ആ�പ�ി�െട നി��ാണം ���ിയാ�ി
ജന���് �റ�െകാ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇ.എസ്.ഐ ആ�പ�ിക�ം ഇ.എസ്.ഐ
ഡിെ��സറിക�ം

826. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ിെ� പരിധിയി�  എ� ഇ.എസ്.ഐ
ഡിെ��സറിക�ം ഇ.എസ്.ഐ ആ�പ�ിക�ം ഉെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ��ത േക���െട
അടി�ാന സൗകര� വികസന���ായി നട�ിലാ�ാ�  കഴി�
���ിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

മിനിമം േവജസ് അൈഡസ�റി േബാ�ഡ്

827. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം മിനിമം േവജസ് അൈഡ�സറി േബാ�ഡ്
�ന:സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ േബാ�ഡ് ഏെതാെ� േമഖലകളിെല മിനിമം േവതനമാണ് ���ി
നി�യി�ി��ത്;

(സി) നിലവി� േബാ�ഡിെ� പരിഗണനയി�� േമഖലക� ഏെതാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

ആ�. എസ്. ബി. ൈവ.

828. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി  (ആ�. എസ്.  ബി.  ൈവ.)യി�
ഇേ�ാ� എ� അംഗ�ളാണ് ഉ�ത്; ഇതിെ� �ീമിയം ഇന�ി� കഴി� 3

വ�ഷ�ളി�  (2015,  16,  17)  സം�ാന സ��ാ�  വിഹിതമായി എ�
�കയാണ് അട�ി��ത്;  ��ത കാലയളവി�  എ� േപ��് ഇതിെ�
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�േയാജനം ലഭി�; െ�യിം ഇന�ി� എ� �കയാണ് �ണേഭാ�ാ���്
ലഭി�ത് എ�് വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം ചികി� ന�കാ�  സ�തം അറിയി�ി�� സ�കാര�
ആ�പ�ിക��്,  ചികി� നട�ിയ ഇന�ി�  ഇനി�ം പണം
ലഭി�ാ�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ�  2015,  16,  17വ�ഷ�ളിെല
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇത് െകാ��ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പല സ�കാര� ആ�പ�ിക�ം ആ�. എസ്.  ബി.  ൈവ �കാര�� ചികി�
നട�ാ�  ത�ാറാ��ി� എ� വാ�� സ��ാരിെ�
��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇ�രം പരാതിക� പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േ�മനിധിആ��ല��ൾ�് ആധാർ ലി�ിങ്

829. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  വ��ിന് കീഴി�� േ�മനിധിയി�  നി�ം ആ��ല�ം
ലഭി�ണെമ�ി�  ബാ�് അ�ൗ�് ആധാ�മായി ലി�് െച�ണെമ�
വ�വ� ക�ശനമായി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ആധാറിെ� നിയമസാ�തെയ േചാദ�ം െച�െകാ�� േകസ്
��ീംേകാടതി�െട പരിഗണനയിലിരി�� സാഹചര��ി�  ഇ�കാര��
നിബ�ന ഉ�ാ�ിയത് നിയമാ��തമാേണാ എ�് െവളിെ���േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െതാഴി� വ��് പ�തിക�

830. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകാതമംഗലം മ�ല�ി�
െതാഴി� വ��് നട�ിലാ�ിയി�� വിവിധ ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ ഏെത�ി�ം പ�തിക� േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ആരംഭി�വാ�
െതാഴി� വ��് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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കിളിമാ�രിൽ േലബ� ഓഫീസ്

831. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചിറയി�കീഴ് താ��ിെല കിളിമാ��  േക�മാ�ി േലബ�  ഓഫീസ്
ആരംഭി�ണെമ� അേപ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

െപരി��ല പ�ായ�ിെല എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ം കരിയ� െഡവല�െമ�്
െസ��ം

832. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപരി��ല പ�ായ�ി�  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ം കരിയ�
െഡവല�െമ�് െസ��ം ആരംഭി�വാ�  നടപടി�േ�ാ;എ�ി�
വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

ഐ.ടി.ഐ.�് എ�.സി.വി.�ി. അംഗീകാരം

833. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം കരി�ഴയിെല ല�ന�് േകണ�  നിര��  �ാരക സ��ാ�
ഐ.ടി.ഐ.�് എ�.സി.വി.�ി.�െട അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�.സി.വി.�ി.�െട അംഗീകാരം േന��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വളയം ഐ.ടി.ഐ.

834. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വളയം ഐ.ടി.ഐ.  �െട െക�ിട നി��ാണ�ി�� �മി ൈകമാ�ം
സാധ�മായ സാഹചര��ി� െക�ിട നി��ാണം എ�്  ആരംഭി�ാ� കഴി�ം;
വിശദമാ�ാേമാ;

resource://app/res/html5.html

91 of 101 Saturday 24 February 2018 05:19 PM



(ബി) െക�ിട നി��ാണ�ി�� എ�ിേമ�് ,�ാ� എ�ിവ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ക�� ഐ ടി ഐ യിൽ �തിയ േകാ�ക�

835. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മികവിെ� േക�മായി ഉയ��ിയ കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ക�� ഐ ടി
ഐ അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ിയതിെ� ഭാഗമായി �തിയ
േകാ�ക� അ�വദി�ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) െതാഴി�  ൈന�ണ��മായി ബ�െ��് ഇവിെട പരിശീലനം ന�കാ�
നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ക�� ഐ.ടി.ഐ

836. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ിയ ക��  ഐ.ടി.ഐ.  യി�
എെ�ാെ� പരി�ാര�ളാണ് നട�ി�  വ��ാ�  തീ�മാനി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

��ിേ�ാലിൽ �തിയ ഗവ. ഐ.ടി.ഐ

837. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��ിേ�ാ�  പ�ായ�ിെല ��ിേ�ാ�  എ�
�ല�് �തിയ ഗവ.  ഐ.ടി.ഐ.  �ാപി�� വിഷയം സ��ാരിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ചാല�ടിയി� ആർ.ഐ.െസ��
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838. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ജനറ�  ഐ.ടി.ഐ,  വനിതാ ഐ.ടി.ഐ,  പ�ികജാതി വ��ി� കീഴി��
ഐ.ടി.ഐ �ട�ിയ �യിനിംഗ് ഇ��ി���ക�� ചാല�ടിയി� വ�വസായ
പരിശീലന�ിനായി R.I െസ�� അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�്

839. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി�  േപര് രജി��  െച�ി�ളള
െതാഴി�രഹിത�െട എ�ം നിലവിെല�യാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) േപര് രജി�� െച�് ഇ�പത് വ�ഷം കഴി�വെരേ�ാ�ം ഒ� ഇ��വ�വിന്
വിളി��ി� എ� വ�ത ��യിെ��ി�േ�ാ;

(സി) 2016�ം,  2017�ം എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി എ�േപ��് നിയമനം
ലഭി� എ�് അറിയി�ാേമാ;  ഓേരാ വ�ഷ�ം നിയമനം ലഭി��വ�െട
എ�ം �റ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ കാരണെമ�ാണ് എ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി�  േപര് രജി��  െച�് െച���ാ�
െതാഴിലിനായി കാ�ിരി�േ�ാ�  സം�ാന സ��ാ�/അ�� സ��ാ�
�ാപന�ളി� രാ�ീയ പരിഗണന�െട േപരി� കരാ� അടി�ാന�ി�ം
ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�ം നിയമനം ന��� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ.  ഇ�ാര��ി� െതാഴി� വ��് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ിെന മറി കട�് നിയമനം നട�ിയതിന്
ഏെത�ി�ം വ��് അ����മാ��് ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം
േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ. വിശദാംശം ന�കാേമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി�� നിയമന��

840. �ീ.എം.ഉ��
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, മ�ളാം�ഴി അലി
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േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി�� നിയമന��  �റ� വ��തായ
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� കാരണം എ�ാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) വ�ാപകമായ കരാ�, ദിവസ േവതന നിയമന��  എംേ�ാ�െമ�്
നിയമന�െള ബാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�െട �വ��നം െതാഴി�രഹിതരായവ��്
�േയാജനകരമായ രീതിയി�  �നഃസംഘടി�ി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി� രജിേ�ഷ� ����

841. �ീ.അനി� അ�ര
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എംേ�ാ�െമ�്എ�്േച�കളി� രജിേ�ഷ� ����തിന്
നിലവി�� നിബ�ന എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) പ�ിക ജാതി  -  പ�ിക വ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ��് എെ��ി�ം �േത�ക
ഇളവ് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) എംേ�ാ�െമ�് രജിേ�ഷ� വിവിധ കാരണ�ളാ� ���വാ� കഴിയാെത
വ�വർ�് അവ�െട സീനിേയാറി�ി നിലനി��ിെ�ാ�് ����തിന് ഇൗ
സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷംഅ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ഡി) �� വ�ഷ�ിെലാരി��  ���ണെമ� വ�വ� അ� വ�ഷമായി
വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) രജിേ�ഷ� ����തി�� അറിയി�് ഉേദ�ാഗാ��ിക��് െമാെെബ�
എസ്.എം.എസ്. വഴി ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക� വഴി�� നിയമന�� ത�രിതെ���ാൻ നടപടി

842. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് െതാഴിലേന�ഷക�െട എ�ം ��െന ഉയ�േ�ാ�ം
എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക� വഴി�� നിയമന�� ഗണ�മായി �റ��
സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) താ��ാലിക ഒഴി�ക� വ�േതാതി� ദിവസേവതന, കരാ� വ�വ�കളി�
നിക���ം ബ�െ��വ� യഥാസമയം ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ��ം
നിയമന�� �റ��തിന് കാരണമാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  െതാഴിലി�ാ� േദശീയ ശരാശരി�െട ഇര�ിയായ േകരള�ിെല
താ��ാലിക ഒഴി�ക�  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�  വഴി മാ�ം
നിക��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക�

843. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�നിക കാലഘ��ിെല േജാലിക��് �വതീ�വാ�െള
�ാ�രാ��തിന് െതാഴി�  വ��് എെ��ി�ം പ�തിക�  ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ: വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �ട�ിയ എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക�
�േഖന എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ി വ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള അ�ാദമി േഫാ�  �ി�സ് എ�ല�സ്  (േക�സ്)  നട��
�വ��ന�� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാ��ിക�െട െതാഴി�  െെന�ണ�ം വള��ാ�
ഉേ�ശി�െകാ�� �ി�  െഡലിവറി പ�തി �ാവ��ികമായി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

വാതി��ടി വിതരണ�ം െതാഴി� ന��ം

844. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വാതി��ടി വിതരണം �ട�ിയതിെ� ഭാഗമായി േഗാഡൗ�കളി�  നി�ം
െതാഴി�  ന�െ��വെര �നരധിവസി�ി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇതിനായി നടപടി സ�ീകരി�ാ� കഴി�േമാ?
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ലഹരി ഉപേയാഗം

845. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കൗമാര �ായ�ാ�, വിദ�ാ��ിക�  എ�ീ വിഭാഗ���ിടയി�  ലഹരി
ഉപേയാഗം വ��ി�തായി വിലയി��െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ലഹരി ഉപേയാഗം നിയ�ി��തി�ം ഇ�ര�ാ��ിടയി�
േബാധവ��രണം നട��തി�ം ആവി�രി� പ�തിക� വ��മാ�േമാ?

മദ� വി�നശാലക�/ബാ�ക�

846. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ീം േകാടതി ഉ�രവ് �കാര�� �രപരിധി പാലി�െകാ�് വിവിധ
വിഭാഗ�ളിലായി എ� മദ� വി�നശാലക�/ബാ�ക�
�വ��ി�വ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ീം േകാടതി ഉ�രവ് �കാര�� �റ� �രപരിധിയി�  ഇളവ്
ആവശ�െ�ടാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണ�� വ��മാ�േമാ?

ലഹരി പദാ����െട ലഭ�ത�ം ഉപേഭാഗ�ം �റ�വാൻ നടപടി

847. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരി വ���െട �േത�കി�ം മയ�മ��ക�െട ഉപേയാഗം സം�ാന�്
വ��ി�വ��ത് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  കാരണ��
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് േറവ് പാ��ിക�, െകാൈ��  പാ��ിക�  എ�ിവ
സംഘടി�ി�് ജന�െള ലഹരി�് അടിമയാ�ിെ�ാ�ിരി��ത്
തട��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) സം�ാനെ� മദ� ഉപേഭാഗം �റ�ാനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�
എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;സം�ാന�് അനധി�ത മദ��ിെ��ം
ലഹരി പദാ����െട�ം ലഭ�ത തടയാ�  സ�ീകരി�ി�� മാ����
വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം �വ��ന��  െമ�െ���ാ�  എൈ�സ് വ��ിെ�
നവീകരണ�ി�ം ശാ�ീകരണ�ി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

ലഹരി-മയ�മ��് ഉറവിട�� നശി�ി��തിന് നടപടി

848. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ലഹരി-മയ�മ��് ഉറവിട��  കെ��ി
നശി�ി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ക�െട സമീപ �േദശ�ളി�  മയ�മ��് വി�ന വ�ാപകമാ��
സാഹചര��ി�, ഈ �േദശ�ളി�  �േത�ക എെെ�സ് ��ാ�ക�
ആരംഭി�് വിദ�ാ�ികെള മയ�മ��് ഉപേയാഗ�ി�  നി�ം ര�ി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മയ�മ��് ഉ�െ�െട�� ലഹരി വ�ക� വി��വ��് ക�� ശി�
ന��വാ�  നിലവി�� നിയമവ�വ� മാ�ി �തിയ നിയമം പാ�ാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

മയ� മ��് ഉപേഭാഗം

849. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മയ� മ��് ഉപേഭാഗ�ിെ��ം,  മയ� മ��്
കട�ിെ��ം വ��നവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതി�  �തികളാ��വ�  ��ത�ം വിദ�ാ��ിക�ം �വാ��മാണ് എ�
കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) കാര��മതേയാ� �ടി,  എൈ��ം േപാലീ�ം സം��മായി പരിേശാധന
നട�ി മയ� മ��് കട�ിന് തടയി�വാ�  ആവശ�മായ നടപടി
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സ�ീകരി�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ ; വിശദമാ�േമാ ?

എൈ�സ് പരിേശാധന േക��� ആ�നികവ�കരി�ാ� നടപടി

850. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മയ�മ��് ഉപേയാഗം വ��ി�� സാഹചര��ി�, ഇവ�െട വിപണനം
തടയാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എൈ�സ് പരിേശാധന േക���
ആ�നികവ�കരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ആയതിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം സംവിധാന��  ഏ�െ���ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െചറായി രേ�ശ�രി ബീ�് േറാഡിെല മദ� ഔ�് െല�്

851. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െചറായി രേ�ശ�രി ബീ�് േറാഡി� ക�സ�മ� െഫഡിെ� വിേദശമദ� ഔ�്
െല�് �ാപി��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഔ�് െല�ിന് സമീപ�� അംഗ�വാടി,  പ�ികജാതി േകാളനി
എ�ിവയി� നി�� �രപരിധി എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ബിവേറജസ് ഔ�് െല�ക�

852. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ബിവേറജസ് ഔ�് െല�ക�  �വ��ി��െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േദശീയപാതേയാര�ളിെല മദ�ശാലക� ഒഴിവാ��തിേനാട�ബ�ി�് എ�
ഔ�് െല�ക� നി��ലാ�ിെയ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��തായി ൈലസ�സ് ന�കിയ ബാ�ക��് േറാ�ക�മാ�ളള �രപരിധി
ബാധകമാേണാ; വിശദീകരി�േമാ?
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മദ��ിെ� ഉപേഭാഗ�ി��ായ വ��ന

853. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� മദ�നയം നിലവി�  വ�തി�േശഷം മദ��ിെ�
ഉപേഭാഗ�ി� വ��ന��ായി�േ�ാ;  എ�ി� വ��നവ് എ�യാെണ�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ��തായി ആരംഭി�േതാ �റ�്
�വ��ി�േതാ ആയ എ� മദ�വി��നശാലക� ഉ�്;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് �തിയതായി ആരംഭി�േതാ �റ�
�വ��ി�േതാ ആയ എ� ബാ�ക� ഉ�്;

(ഡി) മദ�വി�നശാലക�െട�ം ബാ�ക�െട�ം എ��ി��ായ വ��നവാണ് മദ�
ഉപേഭാഗ�ി�  വ��ന��ാകാ�  ഇടയാ�ിയെത�് ക���േ�ാ;

ഇെ��ി� ഈ വ��ന�് എ�ാണ് കാരണെമ�് അറിയി�േമാ?

പാേലാട് േക�മാ�ി എെെ�സ് േറ�് ആഫീസ്

854. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  െപരി��ല �ാമപ�ായ�ിെല
പാേലാട് േക�മാ�ി ഒ� എെെ�സ് േറ�് ആഫീസ് ആരംഭി��തി�ളള
ശിപാ�ശ�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

നില�� ജനെെമ�ി എെെ�സ്ഓഫീസ്

855. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�രിെല ഇ���ി പതിന�് പ�ിക വ�� േകാളനികളി�ം ലഹരി വി��
േബാധവ��രണ �വ��ന�� നട�കെയ� ഉേ�ശ�േ�ാെട �ാപി�
ജനെെമ�ി എെെ�സ് ഓഫീസിെ� �വ��നം,  സ��മായി ജീ�ിലാ�ത്
കാരണം �തിസ�ിയിലാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �തിസ�ി പരിഹരി�വാ�  അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?
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ഡീ അഡി�� െസ��ക�

856. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ലഹരി വ��ന മിഷ� വി��ി�െട ഭാഗമായി ആേരാഗ�
വ��മായി സഹകരി�് എ�ാ ജി�കളി�ം ഡീ അഡി��  െസ��ക�
ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇതിനായി സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

വനിത എൈ�സ് ഗാ�ഡ് നിയമനം

857. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യി�  വനിത എൈ�സ് ഗാ�ഡ് പി.എസ്.സി.  റാ�്
ലി�്നിലവി�വ�െതേ�ാെഴ�ം ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം
ഇ�വെരയായി എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�കിയി�െ��ം.
എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക�  നിയമന കാലാവധി നീ�ി ന���തിന്
അേപ� സമ��ി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

(സി) നിലവി�� റാ�് ലി�ി�  നി�ം ��ത�  ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം
നട��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം െഡപ��ി എൈ�സ് ക�ീഷണ�െട സെ��ഷ�

858. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം െഡപ��ി എൈ�സ് ക�ീഷണെറ സെ��് െച�വാ��ായ
കാരണം വിശദീകരി�േമാ ;

(ബി) സെ��ഷന് ��പ് അേ�ഹം െകാ�ം ജി�യിെല ഏെത�ി�ം ബാറിെനതിെര
േകെസ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ആ�െ�തിെര,  എ�ിന് േകെസ�െ��് വ��മാ�േമാ  ;  ഈ
േകസിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാണ് ;
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(ഡി) െകാ�ം െഡപ��ി എൈ�സ് ക�ീഷണറായി ചാ�െജ��േശഷം ഇേ�ഹം
നട�ിയ മയ�മ��് േവ��െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

അ���ിയിെല എൈ�സ് വ��ിെ� �ലം

859. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ���ി പ�ായ�ിന് സമീപം എൈ�സ് വ��ിെ� അധീനതയി��
�ല�് െമഗാ സ�ക��് �റിസം േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി �റിസം വ��്
നി��ാണം ���ീകരി�ി�� ഹൗസ് േബാ�് െട�മിന�
�േയാജന�ദമാ��തിനായി ലാ�് േ��ിം�ം മ�ം നടേ��തിനാ�,
��ത വ� എൈ�സ് വ��ിെ� ഉടമ�തയി� തെ� സംര�ി�െകാ�്
�റിസം വ��ിന് െപ�മിസീവ് സാ�ഷ� ന�കാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് �റിസം,  എൈ�സ് മ�ിമാ�െട�ം ബ�െ�� വ��്
അധി�ത�െട�ം സാ�ിധ��ി�  നട� �ടിയാേലാചന ഈ േ�ാജ�്
നട�ാ��തിന് സഹായകരമായ നിലപാട് സ�ീകരി��തിന് തത��ി�
തീ�മാനി���കാരം െപ�മിസീവ് സാ�ഷ� ന�കി സഹായി�ാനാ�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

21-02-2018
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