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ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--369]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം

വ��മ�ി

: 828 �ത� 948 വെര

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി : 949 �ത� 1009 വെര

ജലവിഭവ വ��മ�ി : 1010 �ത� 1124 വെര

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 1125 �ത� 1196 വെര

ഗവ. േഹാ�ി�� മാേനജ് െമ�് ക�ി�ികളി� പ�ികജാതി- പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ��്

�ാതിനിധ�ം

828. �ീ.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) സം�ാനെ� ഗവ.  േഹാ�ി��  മാേനജ് െമ�് ക�ി�ികളി�  പ�ികജാതി-  പ�ികവ��

വിഭാഗ�ി�െ��വ��് �ാതിനിധ�മി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

(ബി) എ�ി�, അവ�� �ടി �ാതിനിധ�ം കി�� തര�ി�  ച��ളി�  ആവശ�മായ േഭദഗതി

വ���തട��� നടപടിക� വ��് സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഞാറ�� സീേഷാ� േകാളനിയിെല നി��ാണ ���ിക�

829. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി� നിേയാജക മ�ല�ിെല ഞാറ�� സീേഷാ� േകാളനിയിെല നി��ാണ ���ിക�

തട�െ�� കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം പരിഹരി��തി�ം നി��ാണ ���ിക�  അടിയ�രമായി �നരാരംഭി��തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം ന��േമാ?



പ�ികവിഭാഗ���ാ�� േ�മ പ�തിക�

830. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവിഭാഗ��െട േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�� 'വാ�ല�നിധി', 'േഗാ� വാ�ല�നിധി' എ�ീ

പ�തിക�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളിെല സ��ാ� വിഹിതം സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തിക�െട �ണേഭാ�ാ���് ലഭ�മാ�� ആ��ല���  സംബ�ി� വിശദാംശം

ന�േമാ?

പി.െക.കാള� ��ംബേ�മപ�തി

831. �ീ.െ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) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷം നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� പി.െക.കാള�

��ംബേ�മപ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി ഇതിനകം എവിെടെയാെ�യാണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

ആദിവാസി �വാ���് പി.എസ്.സി പരീ�ാ പരിശീലന സൗകര���

832. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : 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� വിവിധ വ��കളി�  ആദിവാസി വിഭാഗ��െട �ാതിനിധ��ി�� �റവ്

പരിഹരി�വാ� നിലവി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ി�ളള �വാ���് പി.എസ്.സി പരീ�ാ പരിശീലനസൗകര���

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അ�രം നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ?

ചികി�ാ സഹായ വിതരണം



833. �ീ.എസ്.രാേജ�� : 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:

പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വികസന വ��ിന് കീഴി�� ചികി�ാ സഹായം വിതരണം െച��തി�

േദവി�ളം േ�ാ�് എസ്.സി. ഓഫീസി� മാ�ം ഉ�ാ�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇൗ കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ��ല മ�ല�ി� പ�ികജാതി േ�മ വ��് ധനസഹായം

834. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം വ��ല മ�ല�ി� പ�ികജാതി േ�മ വ��്

�േഖന�� ചികി� ധനസഹായ�ിനായി എ� അേപ� ലഭി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� േപ��് എ� �പ വീതം അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� മി�വിവാഹിത�

835. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : 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�� വിഭാഗ�ി�െ��വ� മി�വിവാഹം കഴി�ാ� സം�ാന

സ��ാ� ന��� ധനസഹായ �ക എ�യാണ്  ;  ഏത് ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാണ്

�ക അ�വദി��ത് ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം മി�വിവാഹിത��് േക� സ��ാരി�  നി�ം ലഭി�� ധനസഹായം എ�യാണ്  ;

േക�സ��ാരിെ� നി�േ�ശ��െട അടി�ാന�ി�  സം�ാന സ��ാ�  എെ��ി�ം

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� മി�വിവാഹിത��് െതാഴി� െച�്

ജീവി��തിന് ആവശ�മായ എെ��ി�ം ധനസഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി�ാ��് ഭവനപ�തി

836. �ീ.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) പ�ികജാതിയി�െ�� ഭവനരഹിത��ായി വ�� നട�ാ�ിവ�� ഭവനപ�തി

നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;



(ബി) ഈ പ�തിയി�  �തീ�യ��ി�് �ല�ി�ം വീടി�ം അഡ�ാ�സ് ന�കിയി��

പ�ികജാതി�ാ��് ഈ പ�തി നി��ലാ��ത് തിരി�ടിയാ�േമാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ര�ാ��് �തിയ ഭവനപ�തിയി� �േത�ക പരിഗണന ന���തിന് സർ�ാർ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എസ്.സി. െ�ാേമാ��മാ�

837. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : 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 വ��ിന് കീഴി�  എസ്.സി.  െ�ാേമാ��മാരായി എ� േപ�  േജാലി െച���്;

ഇവ��് ഇേ�ാ� ന��� േവതനം എ�യാണ്;

(ബി) എസ്.സി.  െ�ാേമാ��മാ�െട േവതനം വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

ഇ�ാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) മ�് പിേ�ാ� സ�ദായ���് ഇ�ര�ി�ളള െ�ാേമാ��മാ� ഉേ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

സ�യം പര�ാ� പ�ികജാതി �ാമം പ�തി

838. �ീ.�. 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) കഴി� ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് ��� ജി�യി� സ�യം പര�ാ� പ�ികജാതി �ാമം പ�തിയി�

ഉ�െ���ി വികസന ���ിക�  ഏെത�ാം േകാളനികളിലാണ് നട�ിലാ�ിയെത�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ നിേയാജക മ�ല�ളി�ം അ�വദി� േകാളനിക�െട േപര് �േത�കം വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് ���ി ���ീകരി�ാേനാ ആരംഭി�ാേനാ കഴിയാെത വ�

ഏെത�ാം േകാളനിക��ാണ് ��� ജി�യി� ���ി�െട കാലപരിധി നീ�ി െകാ��ി��ത്;

േകാളനിക�െട േപര് നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ി� �േത�കം വ��മാ�േമാ?

�ംഭാര േകാളനിക�െട നവീകരണ പ�തി

839. �ീ.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�ി�െ�� െകാടകര പ�ായ�ിെല �ംഭാര േകാളനിയി� 2018-19 ബജ�്

�സംഗ�ി�  �ഖ�ാപി� �ംഭാര േകാളനിക�െട നവീകരണ പ�തി നട�ാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;



(ബി) ഉെ��ി�, ��ത നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;;

(സി) ഇൗ പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം വികസന �വ��ന�ളാണ് െകാടകര �ംഭാര

േകാളനിയി� നട�ാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ിൽ പ�ികജാതി േകാളനികളിെല �ടിെവ� ലഭ�ത

840. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനികളി�  �ലഭമായി �ടിെവ�ം ലഭി�ാ�വ

ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-19  വ�ഷെ� പ�തി ഫ�ി�  ഉ�െ���ി ��ത േകാളനികളി�  �ടിെവ�ം

എ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആല�� പ�ികജാതി േകാളനികളി� �ടിെവ��ാമം

841. �ീ.െ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�� നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനികളി� �ടിെവ��ാമം േനരി��തായി

��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ിൽ ഏെത�ാം േകാളനികളിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകാളനികളി�  �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല പ�ികജാതി ഓഫീ�ക�

842. �ീ.െ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��  നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�െ��� �ഴ�മ�ം,  ആല��, െന�ാറ �ട�ിയ

േ�ാ�കളിെല പ�ികജാതി ഓഫീ�ക�െട പരിധിയി�െ��� പ�ികജാതി േകാളനിക�െട

േപ�വിവരം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാളനിക�  എെതാെ� �ാമപ�ായ�കളിെല ഏെത�ാം വാ��കളിലാണ് �ിതി

െച��െത�ം ഓേരാ േകാളനിയി�ം എ� വീതം വീ�ക�ം അംഗ��ം ഉെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകാളനികളി�  ഓേരാ�ി�ം കഴി�  5  വ�ഷ�ാല�ിനിടയി�  െപാ� വികസന



���ിക��ായി െചലവഴി� �ക സംബ�ി� വിശദാംശ�� നൽ�േമാ?

�രഹിതരായ പ�ികജാതി�ാ��് �മി വാ�ി ന��� പ�തി

843. �ീ.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��ാർ �രഹിതരായ പ�ികജാതി�ാ��് �മി വാ�ി ന��� പ�തി �കാരം പാറ�ാല

നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� ��ംബ���് സഹായം ലഭി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�കാരം ഒ� ��ംബ�ിന് പരമാവധി എ� �പവെര�ളള സഹായമാണ് ലഭി��ത്

എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി�  �ണേഭാ�ാ�െള തിരെ����തിന് എെ�ാെ� മാനദ��ളാണ്

നി�യി�ി�ളളത് എ�് അറിയി�ാേമാ?

പ�ികജാതി -പ�ിക വ�� വിഭാഗ���� ചികി�ാ ധനഹായപ�തി

844. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : 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 പ�ികജാതി-പ�ിക വ�� വിഭാഗ����

ചികി�ാ ധനഹായപ�തി �കാരം എ�േകാടി �പ ഇ�വെര അ�വദി� ന�കിയി��്; ഓേരാ

വിഭാഗ�ി�ം അ�വദി� �ക�ം േരാഗിക�െട എ��ം �േത�കം വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ിക വ�ഗ േമഖലയിെല വിദ�ാ��ിക��ാ�� ആ��ല���

845. �ീ.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) പ�ികജാതി പ�ിക വ�ഗ േമഖലയിെല വിദ�ാ��ിക��ായി സ��ാ�  എെ��ാം

ആ��ല��ളാണ് ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െ�ാഫഷണ�  േകാ�ക�  പഠി�� വിദ�ാ��ിക��് എെ��ാം സഹായ�ളാണ്

ന���െത�ം ഇ�രം ആ��ല���  ലഭി��തി�� മാനദ���  എെ��ാെമ�ം

വ��മാ�േമാ;

അംേബ�ക� �ാമം പ�തി



846. �ീ.ആ�. രാമച�� : 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 ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല �േ��

േകാളനി�െട നവീകരണ പ�തി പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസന വ��് അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ��ത �വ��ന�� നട��തിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് നി�യി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�് സംബ�ി�് ഇ�വെര�� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ,

വിശദീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ൈലഫ് പ�തി

847. �ീ.��ഷ� കട��ി : 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) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ ക�ലാട് വിേ�ജിെല മണിേ�രി േകാ���് ആദിവാസി േകാളനിയി�

താമസി��  4  ആദിവാസി ��ംബ���് പന�ാട് പ�ായ�് ൈലഫ് പ�തിയി�

ഉ�െ���ി വീട് ന�കാ�  തീ�മാനി�േ�ാ�  ൈകവശ�മി ഇ�ാ��െകാ�് ഇവ��് വീട്

ലഭി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ായതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ��ംബ�� ഇേ�ാ� താമസി� വ��ത് ആ�െട ൈകവശ �മിയിലാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) വീട് െവ��തിനായി ഇവ��് ഈ �മി ലഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അംേബ�ക� �ാമവികസന പ�തി

848. �ീ.േ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) അംേബ�ക� �ാമവികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ളള, ആ�വ നിേയാജക

മ�ല�ിെല മലയ�കാട് െവ�് േകാളനിയി�ം, കളമേശരി നിേയാജക മ�ല�ിെല ��കര

േകാളനിയി�ം നി��ാണ�വ��ന�� ആരംഭി��തി� േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി�വാനായി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ്

���ീകരി�ാ�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നടപടി�മ��  ���ീകരി�് എ�േ��് നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി�ാ�

സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?



അംേബ�ക� �ാമവികസന പ�തി

849. �ീ.െക.െജ. 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) െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി� െച�ാനം �ാമപ�ായ�ിെല വലിയ�റ ഉ�ക�ം,  ��ള�ി

�ാമപ�ായ�ിെല ���കരി എ�ീ േകാളനികളിൽ അംേബ�ക�  �ാമവികസന പ�തി

നട�ാ��തിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി അടിയ�രമായി ���ീകരി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നില�� മ�ല�ിെല അംേബ��� പ�തി

850. �ീ.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) നില�� മ�ല�ിെല അമര�ലം പ�ായ�ിെല ഇ�ിേ�ാ�് േപായി� എസ്.സി േകാളനിെയ

അംേബ��� പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(ബി) ഉെ��ി� ഈ േകാളനിയി� പ�തി �കാര�� വികസന �വ��ന�� ആരംഭി�ാ�ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ിേ�ാട് േപായി�  േകാളനിയിെല വികസന �വ��ിക�െട കരാ�  ഏെ���ത് ഏത്

ഏജ�സിയാണ്; എ�ാണ് കരാ� ഏ��ി�ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി എ�് ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� അ�വദി� ചികി�ാ സഹായം

851. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : 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) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ി�  പ�ികജാതി

വികസന വ��് �േഖന എ� േപ��് ചികി�ാ ധനസഹായം അ�വദി�ി��്; ആെക എ� �ക

ന�ിയി��് ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് മാേവലി�ര, ഭരണി�ാവ് - േ�ാ�് പ�ികജാതി വികസന ആഫീ�ക� തിരി�്

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�ളള ചികി�ാ ധനസഹായ പ�തി



852. �ീ.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) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷ�ളള ര� വ�ഷ കാലയളവി�  പ�ികജാതി

വിഭാഗ�ി�ളള ചികി�ാ പ�തി �കാരം വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഒ�പ�

പ�ായ�ക�െട പരിധി�ളളി�  എ� േപ��് ധനസഹായം അ�വദി�െവ�ം അ�വദി�

�കെയ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ണേഭാ�ാ��െട വിശദവിവര�� അട�ിയ പ�ിക െവളിെ���ാേമാ?

അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ� പ�ികജാതി �ാമം

853. �ീ.�. 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�തി� േശഷം അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ� പ�ികജാതി േകാളനി

പ�തി �കാരം സം�ാനെ� എ� േകാളനികളി� വികസന �വ��ന���ായി 1 േകാടി

�പ വീതം അ�വദി�ി��്; േകാളനിക�െട േപര് നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ി� േവർതിരി�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) അംേബ�ക�  സ�യംപര�ാ� േകാളനിയായി െതരെ����തി�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ��തിെ� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ ?

അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ� �ാമ��

854. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : 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 വികസന�ിനായി ആവി�രി� അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ� �ാമ��

െതരെ����തിെ� മാനദ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��തി�ം അതി��കളി�ം എസ്.സി ��ംബ��  അധിവസി�� േകാളനികെള ��ത

പ�തിയിേല�് ഉ�െ�ട��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി െപൺ��ിക�െട വിവാഹ ധനസഹായ പ�തി

855. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ഒ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ികജാതി

വിഭാഗ�ിൽെ�� എ� േപ��് െപൺ��ിക�െട വിവാഹധനസഹായ പ�തി �കാരം �ക

അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ണേഭാ�ാ��െട വിശദവിവര�� നൽകാേമാ?

പ�ികജാതി സേ�ത�ളി� ആ�നിക സൗകര���

856. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ികജാതി സേ�ത�ളി� ആ�നിക സൗകര��� ഏ�െ���ാ� എെ��ാം

ക�� പ�തികളാണ് ഇൗ സ��ാ�  ആവി�രി�ി�ളളെത�ം ഇതിനായി എ� േകാടി �പ

വകയി��ിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഇതിനായി നട�ാ�ിവ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സേ�ത�ളി� എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് ലഭി��െത�് വിവരി�േമാ;

പ�ികജാതി വിഭാഗ���ായി സാ�ഹ� േ�മപ�തിക�

857. �ീ.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) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�ികജാതി വിഭാഗ���ായി ��തായി

നട�ിലാ�ിയ സാ�ഹ� േ�മപ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ഇൗ വിഭാഗ���ായി ആവി�രി��ം,  നട�ിലാ�ിയ�മായ

പ�തിക� എെ�ാെ�യായി��;

(സി) 2016-17  -  �ം  2017-18  �ം ഇൗ വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട േ�മ�ിനായി േക�ാവി�ത

പ�തികളി�  ഉൾെ���ി ലഭി� �കെയ�െയ�ം,  അതി�  എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� േരാഗിക��ാ�ളള ചികി�ാ സഹായം

858. �ീ.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) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� േരാഗിക��ാ�ളള വ��്മ�ി�െട ചികി�ാധനസഹായ�ിന്

ഓ�ൈലനായി അേപ�ി�േ�ാ�  എെ�ാെ� േരഖകളാണ് ഹാജരാേ��െത�്

വ��മാ�േമാ;



(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി�വ�തി�േശഷം എ� േപ��് എ� �ക ചികി�ാ സഹായമായി

അ�വദി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അേപ� അംഗീകരി�ാ�  എ� ദിവസ�ിനകം അ�വദി� �ക ൈകമാറാ�  കഴി���്;

അേപ�ക�െട അ�ൗ�കളിേല�് േനരി�് �ക എ�ി�ാ� �ട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക��് പഠന�റി പ�തി

859. �ീ.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 വിദ�ാ��ിക��് നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� പഠന�റി പ�തി�െട വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഇതിനകം എ� വിദ�ാ��ിക��് പഠന�റി നി��ി�് ന�കിെയ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയ പ�ികവ�� െസ�ി�െമ�കളി�  ഇതിനകം എെ�ാെ�

സൗകര��ളാണ് ഒ��ിയത്;

(ഡി) ഈ പ�തി �ലം പ�ികജാതി പ�കവ�� വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാ��ിക�െട പഠന നിലവാര�ി�

ഉ�ായി�� ഉയ�� വിലയി��ിയി�േ�ാ. വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� േ�മ വ��് �േഖന ചികി�ാ ധനസഹായം

860. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�് നാളി�വെര ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം പ�ികജാതി-

പ�ികവ�� േ�മ വ��് �േഖന ചികി�ാ ധനസഹായ�ിനായി ഓ�െെല�  വഴി�ം

അ�ാെത�ം എ� േപ��് ധനസഹായം അ�വദി�;  ഓേരാ����ം അ�വദി� �ക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം ധനസഹായ�ിനായി ഓ�െെല� വഴി അയ�ി��

എ� അേപ�ക� തീ��ാ�ാ��് ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വാമന�ര�് അ�വദി� േകാ��സ് ഫ�് പ�തിക�

861. �ീ.ഡി.െക. �രളി : 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�ിൽ വ�് ര� വ�ഷം ���ിയാ�� കാലയളവിൽ പ�ികജാതി

വ��് �േഖന വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിൽ േകാ��സ് ഫ�് അ�വദി�് അ�മതി കി�ിയ

പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ ; അവ�െട �േരാഗതി റിേ�ാ��് ന�ാേമാ?

വാൽസല�നിധി പ�തി

862. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാൽസല�നിധി പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നാളി�വെര െകാേ�ാ�ി മ�ല�ിൽനി�് എ� േപെരയാണ് വാൽസല�നിധി പ�തിയിൽ

ഉ�െ���ിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തിയി�  അംഗ�ളാ��തിന് േവ�ി െകാേ�ാ�ി മ�ല�ിൽ �േത�ക അവേബാധ

പരിപാടിക� സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ പരിപാടി�െട വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എസ്.സി.  െ�ാേമാ��മാ��് ഈ പ�തിയിൽ എെ��ി�ം �േത�ക �മതലക�

നൽകിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ��� മ�ല�ിെല അംേബ�ക� �ാമം പ�തി

863. �ീ.സി.��� : 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���  മ�ല�ിെല അംേബ�ക�  �ാമം  (എസ്.  സി.)  പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ

മാട�ാംെപായി�, കാര�ാട്,  അംേബ�ക�  െസ�ി�െമ�് �ാമം  (എസ്.  ടി.),  പ��വയ�,

എ��ക�് എ�ിവിട�ളിെല ���ി ഏത് വെര ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നി��ാണ �മതല ഏത് ഏജ�സി�ാണ് ന�കിെയെത�് അറി�േമാ;

(സി) ���ി ���ീകരി�ാ� കാലാവധി ഉേ�ാ; ഉെ��ി� കാലാവധി എേ�ാഴാണ് കഴി��െത�്

െവളിെ���േമാ ?

വാ�ല�നിധി പ�തി

864. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി െപ���ിക��ായി ഇ�ഷ�റ��മായി ബ�െ���ി വാ�ല�നിധി പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;



(ബി) സം�ാന�് നിലവി�  പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� എ� �രഹിതഭവനരഹിത�ം

ഭവനരഹിത�ം ഉളളതായി കെ��ിയി��്;

(സി) അവ��ായി �മി�ം ഭവന�ം ന���തിന് പ�ികജാതി വ��് എെ��ി�ം �തിയ പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയാേണാ ഇവ��ാ�ളള ഭവനപ�തി ത�ാറാ�ിയി�ളളത്;

എ�ി� 2017-18 � എ� ഭവനരഹിത��് വീട് ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ?

വാ�ല�നിധി പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

865. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : 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) ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� വാ�ല�നിധി പ�തിയി� ഉ�െ����തിന്  01.04.2017

�േശഷം ജനി� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിക�െട വിവരേശഖരണം ഇതിേനാടകം

നട�ാ� സാധി�േവാ; വിശദാംശ�� പ�ായ�് തിരി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നിലവി�  വ�തി�േശഷം െ�ാേമാ��മാ�  വിവര േശഖരണാ��ം എ� തവണ

ഫീ��വ��് നട�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി�  വാ�ല�നിധിയി�  അംഗ�ളായ ��ിക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല അംേബ�ക� �ാമം പ�തി

866. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : 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) ക��  ജി�യി�  ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല അംേബ�ക�  �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ

ഏേഴാം �ാമപ�ായ�ിെല െവടിെവ�ംചാ� പ�ികജാതി േകാളനി�െട എ�ിേമ�്,  നി��ഹണ

ഏജ�സി �േഖന നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവിെട നി��ാണ ���ി എേ�ാ� �ട�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപരി��മ� മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

867. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : 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) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�ികജാതി വ��് �േഖന െപരി��മ�

നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) 2018-19  വ�ഷ�ി�  എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ��ത

മ�ല�ി�  അടിയ�ര �ാധാന�േ�ാെട നട�ിലാേ��െത�് വ��് കെ��ിയി�ളള

പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േനമം മ�ല�ിൽ അംേബ��� �ാമപ�തി

868. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : 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  സാ��ികവ�ഷ�ി�  അംേബ���  �ാമപ�തിയി�  േനമം നിേയാജക

മ�ല�ിെല ഏെത�ാം എസ്.സി േകാളനികെള ഉ�െ���ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-18 സാ��ികവ�ഷ�ി� ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���� എസ്.സി േകാളനിക�െട

�ന��ാരണ �വ��ന���് എ� �കയാണ് അ�വദി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഗ�ിക സാം�ാരിേകാ�വം

869. �ീ.സി.���

,, എം. �േകഷ്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, 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) സം�ാന�് അന�ം നി�െകാ�ിരി�� േഗാ� സം�തി�ം പാര�ര��ം

കാ���ി��തി�ം ഈ വിഭാഗ��െട പര�രാഗത ഉ�പ����് വിപണി

കെ���തി�മായി സംഘടി�ി�വ�� ഗ�ിക എ� േപരി�ളള സാം�ാരിേകാ�വം ഏെത�ാം

വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് നട�ി വ��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് ഇതിനകം ��ത സാം�ാരിക േമള സംഘടി�ി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േമളകളി� എ� േകാടി �പ�െട വി�വരവ് ഉ�ായി�െ�� വിശദാംശം ലഭ�മാേണാ;

(ഡി) നിരവധി േഗാ�വിഭാഗ ��ാ�ക��ം സംരംഭക��ം അവ�െട സഹകരണ �ാപന���ം

വലിയ സാ��ിക ആശ�ാസം ലഭി�� ഇ�രം േമളക�  ��ത�  �േദശ�ളി�

സംഘടി�ി�വാ�ം േമളകളി� ��ത� ജനപ�ാളി�ം ഉറ�ാ��തി�ം എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ� പഠന�റി പ�തി



870. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക. ആ�സല�

�ീ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) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം െമ�െ����തിനായി ആവി�രി�ി��

പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി പ�ികവ�� േകാളനികളിൽ നട�ാ�ി വ�� സാ�ഹ� പഠന�റി പ�തി �കാരം

എെ��ാം പഠന സൗകര��ളാണ് പഠിതാ���ായി ഏ�െ���ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെല അഭ��വിദ�രായ �വതീ-�വാ�െള

ഇൻ���മാരായി നിേയാഗി�േ�ാൾ െതാഴിലി�ാ� ഒ� പരിധി വെര പരിഹരി�െമ�തിനാൽ

സാ�ഹ� പഠന�റി പ�തി ��തൽ �േദശ�ളിേല�് വ�ാപി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആദിവാസി േ�മപ�തിക�

871. �ീ.���ര ര�ാകര� : 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��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ആദിവാസിക�െട േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ �ധാന

പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിനായി എ� �ക വകയി��ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ആശി�ം �മി ആദിവാസി� സ��ം പ�തി

872. �ീ. 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) ആശി�ം �മി ആദിവാസി� സ��ം എ� സം�ാന സ��ാ�  പ�തി എേ�ാഴാണ്

ആരംഭി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം ഓേരാ ��ംബ�ി�ം എ� �ലമാണ് നൽ��െത�ം മാനദ���

എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം എ� േപരിൽനി�് അേപ�ക�  ലഭി� എ�ം ��ത അേപ�കരിൽ

എ�േപ��് �ലം നൽകിെയ�ം ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ?

�രഹിതരായ പ�ിക വ�� ��ംബ��



873. �ീ.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) സം�ാന�് �രഹിതരായ പ�ിക വ�� ��ംബ�� എ�യാണ് എ�തിെ� കണ�് വ��ിെ�

െെകവശ�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �രഹിതരായ പ�ിക വ�� ��ംബ���് �മി ന��വാ� സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�ളള ചികി�ാ ധനസഹായം

874. �ീ.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) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷ�ളള ര� വ�ഷ കാലയളവി�  പ�ികവ��

വിഭാഗ�ി�ളള ചികി�ാ പ�തി �കാരം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഒ�പ�

പ�ായ�ക�െട പരിധി�ളളി�  എ� േപ��് എ� �പ ധനസഹായം അ�വദി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ണേഭാ�ാ��െട വിശദവിവര�� അട�ിയ പ�ിക ന�കാേമാ?

പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� അഭ��വിദ�ർ�ായി െ�ഷ�� റി��്െമ�്

875. �ീ.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�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� അഭ��വിദ�െര െ�ഷ�� റി��്െമ�് വഴി സം�ാന സ��ീസി�

നിയമി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എസ്.എസ്.എ�.സി.  �ത�  വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�ളളവ�െട േഡ�ാ ബാ�് വ��്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  േമഖലയി�  െതാഴി�  േന��തിന് പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ��് പരിശീലനം

ന���തി�ളള എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പഠനം ���ിയാ�വാ�  സാധി�ാ� പ�ിക േഗാ� വ���ി�െ��വ��് ഉപജീവനം

ഉറ�ി�വാ� ആവി�രി�ി�ളള പ�തികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികവ�� വിഭാഗ���ാ�� േ�മപ�തിക� കാര��മമാ�ാ� നടപടി

876. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്



,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : 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���ിടയിെല പ�തി നട�ി�ക�  കാര��മമ� എ� പരാതി

പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആദിവാസി വിഭാഗ���ായി വൻ �ക െചലവഴി�േ�ാ�ം േപാഷകാഹാര�ം �ടിെവ��ം

ആവശ��ിന് ലഭി�ാ� അവ��് പരിഹാരം ഉ�ാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആദിവാസി ഊ�കളി�  ആേരാഗ�േസവന��  ന���തിനായി െമഡി��  സംഘം

സ��ശി�ാതിരി���ം േവ�� ൈവദ�സഹായം ലഭ�മാ�ാ��ം േഡാ��മാ�െട�ം

ആശാവ���മാ�െട�ം േസവനം ലഭ�മാ�ാ��ം സംബ�ി� പരാതിക��് പരിഹാരം

ഉ�ാ�വാ� പ�ികവ��േ�മ വ��് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ആദിവാസിക��് വീട് നി��ി��തി�� സ��ാ� പ�തികളി� �മേ�ട് ഒഴിവാ��തി�ം

�റ�് നി��വ�  ആദിവാസികെള �ഷണം െച��ത് തടയാ�ം സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��ായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

877. �ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

�ീ.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�ികവ�� വിഭാഗ�ാരായ വിദ�ാ��ിക��് സഹായ�ം േ�ാ�ാഹന�ം ന��തിനായി ഈ

സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അഭ��വിദ�രായ പ�ികവ���ാ��് െതാഴി� ലഭി�� എ�റ�് വ���തിന് എെ�ാെ�

പ�തികളാ�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ശ� വിേദശ സ��കലാശാലകളി�  േയാഗ�ത േന�� പ�ികവ���ിെല വിദ�ാ��ിക�െട

പഠനെ�ലവ് വഹി��തിന് സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

ആദിവാസിക��് േപാലീസി�ം എെെ�സി�ം നിയമനം

878. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, വി.പി.സജീ��

,, എം. വി�െസ�്

,, േ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) ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െ�� �വതീ �വാ�െള േപാലീസി�ം എെെ�സി�ം �േത�ക

ഉ�രവി�െട നിയമി�െമ� തീ�മാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�വെര എ�േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിയമനം ലഭി� ആദിവാസിക� േബാ�് ന�കണെമ� വ�വ��േ�ാ; എ�ി� എ� �ക�ളള

േബാ�ാണ് ന�േക�ത്;

(ഡി) സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��െട ജാമ�ം ഹാജരാ�ണെമ� വ�വ� ആദിവാസി വിഭാഗ���്

��ി��് ഉ�ാ�െമ�തിനാ� ��ത തീ�മാനം പി�വലി�േമാ?

വിദ�ാലയ�ളി�നി�് ആദിവാസി ��ിക�െട െകാഴി� േപാ�്

879. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : 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) വിദ�ാലയ�ളി�  നി�ം ആദിവാസി ��ിക�  പഠനം ഇട�് വ�് ഉേപ�ി�് േപാ��തായി

കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇവ�െട െകാഴി� േപാ�് തട��തിനായി േഗാ� ബ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തി ആവി�രി� േശഷം ആദിവാസി ��ിക�െട െകാഴി�് േപാ�് നിയ�ി��തിന്

സാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പഠനം ഉേപ�ി� ആദിവാസി ��ികെള �തിയ അ��യന വ�ഷം ��കളി�  തിരിെക

എ�ി��തിന് എെ��ി�ം �േത�ക സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഏത് വിഭാഗ�ി�� ആദിവാസി ��ിക�െട ���ിലാണ് ��ത�  െകാഴി�് േപാെ��്

കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത വിഭാഗ�ിെല ��ിക��ായി �േത�ക പ�തിക�

ആവി�രി�് അവെര �ളി� എ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികവ��വിഭാഗ�ിെല െപ���ിക�െട േ�മ�ിന് പ�തി

880. �ീ.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) സം�ാനെ� പ�ികവ��വിഭാഗ�ിെല െപ���ിക�െട �ര��ം േ�മ�ി�മായി

വാ�ല�നിധി, േഗാ�വാ�ല�നിധി എ�ീ േപ�കളി� ഇ��റ�സ് പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

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

(സി) പ�തിയിേല�് �ണേഭാ�ാ�െള െതെരെ����തി�� മാനദ���



എെ��ാമാെണ�ം അേപ�ിേ�� വിധം എ�െന എ�ം െവളിെ���േമാ?

എസ്.സി./എസ്.ടി വിഭാഗ��െട ചികി�ാ സഹായം

881. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : 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 സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം സം�ാന�് എസ്.സി./എസ്.ടി വിഭാഗ��െട

ചികി�ാ സഹായമായി എ� �പയാണ് പ�ികജാതി പ�ിക വ��് നാളി�വെര വിതരണം

െച�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏ� മാസം വെര�ളള അേപ�യിലാണ് ഇ�വെര �ക അ�വദി�് വിതരണം

���ിയാ�ിയെത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല മ�ലം തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പണം അ�വദി�് ഉ�രവ് ഇറ�ിയതി�േശഷം �ക അ�ഹരായവ��് ലഭി��തി��ാ��

കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി /പ�ികവ���ാ�െട ചികി��ായി നട�ിലാ�� പ�തിക�

882. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : 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���ാ�െട ചികി��ായി നട�ിലാ�� പ�തിക� സംബ�ി� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ഇൗ വിഭാഗ�ാ��് ചികി�ാ ധനസഹായ�ി�� അേപ� ന�േക�ത് എ�െനയാെണ�ം

അതിെ� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ��േ�മ വ��് �േഖന�ളള ചികി�ാ സഹായം

883. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : 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) അ�� നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം 2016-17, 2017-18 എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�

പ�ികജാതി പ�ികവ��േ�മ വ��് �േഖന�ളള ചികി�ാ സഹായ�ിനായി എ� അേപ�ക�

ലഭി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�േ�ാേരാ����ം എ� �പ വീതം ചികി�ാ സഹായം അ�വദി�ി�െ��ം

വ��മാ�ാേമാ?



�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തിന് കാലതാമസം

884. �ീ.േ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 പ�ികവ�� േ�മ വ��് മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം

അ�വദി�ാ�ം അത് ലഭി��തിന് വളെരയധികം കാലതാമസം ഉ�ാ��െവ� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ീമതി അ�ാ� ബാല�, ക�ി��ി�  വീട്,  വ�മന,  െകാ�വാ��, ���  എ� ആ��്

1.10.2017 -െല 3546/�ി ജി/എം.(എസ്.സി.എസ്.ടി,ബി.സി) 2017-നംപ� ക�് �കാരം

ചികി�ാ സഹായമായി അ�വദി�  15000  /-  �പ നാളി�വെര ലഭി�ി�ി�ാെയ�കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ?

വയനാ�ി� േഗാ�വ�� നരവംശപഠന േക�ം

885. �ീ.സ�ി േ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) ആേ�ാേപാളജി�� സ�േ� ഓഫ് ഇ���െട േഗാ�വ�� നരവംശപഠന േക�ം വയനാ�ി�

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� അ� സംബ�ി�� നടപടി�മ�� ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(ബി) അരിവാ�  േരാഗബാധിതെര�റി�് �േത�ക പഠനം നട�വാ�  ആേ�ാേപാളജി��  സ�േ�

ഓഫ് ഇ�� ഉേ�ശി��തായി അറിയി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േകാ��� നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം ചികി�ാ സഹായ�ിനായി ലഭി� അേപ�ക�

886. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : 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) േകാ��� നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം ചികി�ാ സഹായ�ിനായി പ�ിക ജാതി വികസന

ഡയറ�േറ�ി�ം മല�റം ജി�ാ ഓഫീസി�ം സ��ാരി�ം ലഭി� അേപ� / പരാതിക�െട ഫയ�

ന�� ഉ�െ�െട�� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ലഭി� അേപ�കളി� എ�െയ�ം ഉ�രവായി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉ�രവായ അേപ�ക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?



�ീ- െമ�ിക് , േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കളിെല അടി�ാന സൗകര�ം

887. �ീ.എ.പി. അനി� �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) സം�ാനെ� പ�ികജാതി,  പ�ികവ��ം എ�ീ വ��ക�െട േന�ത��ി� �വ��ി�വ��

�ീ-  െമ�ിക്,  േപാ�്-  െമ�ിക് േഹാ��കളിെല അടി�ാന സൗകര�ം �േലാം

പരിമിതമാെണ�ത് വ�തയാേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േഹാ��കളി�  നിലവി�  എ� ��ിക��ാണ് താമസസൗകര�ം അ�വദി��ത്;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി-  പ�ികവ�� വികസന വ��ിെ� കീഴി�  �ധാനെ�� എ�ാ നഗര�ളി�ം

െപ���ിക��് മാ�മായി �ീ-  െമ�ിക്/േപാ�്  -െമ�ിക് േഹാ��ക�  നി��ി��തിന്

പ�തി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�ളള പ�തിക�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  എ� േഹാ��കളാണ്

നി��ി��ത്;

(ഡി) ��ത പ�തി�് കി�ബിയി� നി�ം എെ��ി�ം ധനസഹായം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) പ�ികജാതി വ��ിെ� കീഴി�ളള േഹാ��കളി�  േസാളാ�  പാന�ം,  സി.സി.ടി.വി ക�ാമറ�ം

�ാപി�� പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(എഫ്) പ�ികവ�� വികസന വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�  �വ��ി�� േഹാ��കളി�  അടി�ാന

സൗകര���  അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് �ണിസഫ് ന�കിയ മാ��

നി�േദശ�കാരം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ�ാെ� അടി�ാന സൗകര��ളാണ്

��ത േഹാ��കളി� നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

കട�� എ�തി��� നടപടി

888. �ീ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) പ�ിക വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട വിവിധ കട�� എ�തി ത��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

നിലവി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ��ത വിഭാഗ�ി�െ�� എ� േപ�െട കട��

എ�തി��ിെയ�ം അതിന് െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വാ�ക� എ�തി ത�� പ�തി



889. �ീ.െ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) പ�ികജാതി/പ�ികവ���ാ�  വിവിധ ധനകാര� �ാപന�ളി�  നി�ം സഹകരണ

�ാപന�ളി� നി�ം എ��ി�� വാ�ക� എ�തി ത�� പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഈ വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട എ� �കയാണ്

എ�തി ത�ിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) എ�തി ത�ിയ �ക�െട വിശദാംശ�� ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ?

ആദിവാസി ��ംബ���് �മി�െട െെകവശാവകാശ േരഖ

890. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : 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 എ� ആദിവാസി ��ംബ���് �മി�െട

െെകവശാവകാശേരഖ ന�കിെയ� അറിയി�േമാ;

(ബി) എ� ആദിവാസി ഉൗ�കെള മാ�കാ ഊ�കളാ�ി മാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േബഡ�� പ�ായ�ിെല എസ്.�ി .േകാളനി

891. �ീ.െ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 െച��ാട് എസ്.�ി. േകാളനിയി� എ�

വീ�കളാണ് നിലവി�ളളത്  ;  ഇതി�  എ� ��ംബ��  താമസി��;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� വാസേയാഗ�മായ എ� വീ�കളാണ് ഉളളത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇൗ േകാളനിയിെല ��ംബ���് വാസേയാഗ�മായ വീട് അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��് �ലം

എം.എ�.എ �േഖന ന�കിയ ഹ�ജിയി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

ആല�� അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തി

892. �ീ.െ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) �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���ി ആല��

മ�ല�ി� അ�വദി� ���ിക� ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം പ�തിക� ���ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ർ�ീകരി�ാ� പ�തികൾ എെതാെ�യാെണ�ം ഇവ �ർ�ീകരി�ാൻ കാലതാമസം

േനരി��തി�� കാരണെമെ��ം വ��മാ�ാേമാ?

സ�യം പര�ാ� �ാമം പ�തി

893. �ീ.െ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) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം സ�യം പര�ാ� �ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���ി

നവീകരി�ാനായി എ� േകാളനിക� തിരെ���ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) നവീകരണ ���ിക�  ഓേരാ�ിേ��ം നട�ി�ിനായി ഏെതാെ� ഏജ�സികെളയാണ്

നി�യി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ േകാളനിക�െട നവീകരണ�മായി ബ�െ�� നടപടിക�  ഏത് ഘ�ം വെരയാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല നവീകരണ �വ��ന��

894. �ീ.െ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� സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഏെത�ാം േകാളനിക�െട നവീകരണ

�വ��നമാണ് െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ി� നട��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഓേരാ േകാളനികളി�ം നിലവി� നട�ിയി�� ���ിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇൗ പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ?

െന�ാറ മ�ല�ിെല പ�ിക വ�� േകാളനിക�

895. �ീ.െ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�ി�  എ� പ�ിക വ�� േകാളനികളാണ് നിലവി��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ ;



(ബി) ��ത േകാളനിക�െട നവീകരണ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല അംേബ�ക� �ാമപ�തി

896. �ീ.ആ�ണി േ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) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�െ�� േകാ��ടി പ�ായ�ിെല ���, കീരംപാറ പ�ായ�ിെല

ഏ��റം എ�ീ എസ്.സി േകാളനിക�െട സമ� വികസനം ല��മി�� അംേബ�ക�

�ാമപ�തി�െട നിലവിെല �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവിെട നട�ിലാ�ാൻ േപാ�� �ീ�ക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി സമയബ�ിതമായി പ�തി ���ീകരി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

അംേബ�ക� മാ�ക േകാളനി പ�തി

897. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : 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 േകാളനിക�െട നവീകരണ�ിനായി ആവി�രി� അംേബ�ക�  മാ�ക േകാളനി

പ�തി�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട െതരെ��� േകാളനികളി� എെ�ാെ� അടി�ാന സൗകര��ളാണ്

നട�ിലാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ് പ�തി നട�ിലാ��ത്; നി��ഹണ ഏജ�സി എം.ഒ.� �കാര�ളള

���ിക�  സമയബ�ിതമാ�ം �ണേമ�േയാ�ം �ടി തീ���െവ�് പരിേശാധി��തിന്

എ�് സംവിധാനമാണ് ഒ��ിയി�ളളത്;

(ഡി) ഫീസിബിലി�ി സ��ിഫി��് സഹിതം െ�ാേ�ാസ�  ലഭി�് അംഗീകാരം ന�കിയ എ�

േകാളനിക�െട നി��ാണ ���ിക� ഇതിനകം ���ിയായി എ�് വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിൽ േമാഡ� േകാളനി വികസനം

898. �ീ.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) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിൽ പ�ികജാതി/പ�ികവ�����ായി അ�വദി� േമാഡ�  േകാളനി

വികസന�ി�� ഒ� േകാടി �പ എ� േകാളനിക��ാണ് ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഇതിൽ എ� േകാളനികളിൽ ���ി ആരംഭി�ി�െ��ം എ� ���ിക�

���ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നാളി�വെര പണി ആരംഭി�ാ� എ� േകാളനിക�  ഉെ��ം ഈ പണി ഏെ���

ഏജൻസിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം എ�ാണ് പണി ഏെ���െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ� മാസ���കം പണി ���ീകരി�ണെമ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� �ാമവികസന പ�തി

899. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ിെല നായര�ലം ഐ.എ�്.ഡി.പി േകാളനി,  െചറായി

ഒ.എ�.എ�് േകാളനി എ�ിവിട�ളിെല അംേബ�ക�  �ാമവികസന പ�തി �കാര��

നി��ാണ ���ിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല അംേബ�ക� സ�ാ�യ�ാമം പ�തി

900. �ീ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�  സ�ാ�യ�ാമം പ�തി �കാരം ഇൗ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  െകാ�ാര�ര

നിേയാജക മ�ല�ി�െ��� ഏെത�ാം േകാളനിക�െട നവീകരണ�ിനാണ് പണം

അ�വദി�ത്;

(ബി) േകാളനിക�െട നവീകരണ�ി�ളള വിശദമായ പ�തിേരഖ�് വ��് ഡയറ�േറ�്

�വ��നാ�മതി ന�കിയത് എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �വ��ന��  നാളി�വെര�ം ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണ��

വിശദമാ�േമാ?

ഇളം��ാേ�രി�ടി-ഞ��ളം േറാഡ്

901. �ീ.ആ�ണി േ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) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ഇളം��ാേ�രി െെ�ബ�  െസ�ി�െമ�് േകാളനിയി�  നി�ം

ഞ��ളം, േകാ���് െെ�ബ� േകാളനികളിെല 50- ലധികം ആദിവാസി ��ംബ��െട ഏക

സ�ാര പാതയായ ഇളം��ാേ�രി�ടി-ഞ��ളം േറാഡിെ� നി��ാണം നബാ�ഡ് �ീമി�



ഉ�െ���ി 2 േകാടി �പ�െട െട�� നടപടി സ�ീകരി�ി��ത് വനം വ��ിെ� ഇടെപട��ലം

നി��ാണ േജാലി �ംഭി�ിരി�� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� േറാഡിെ� നി��ാണം ആരംഭി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിർ�ാണ േജാലി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ���ിയ ഭരണാ�മതി ന�കി നി��ാണ �വ��നം അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികവിഭാഗ�ാെര �ഖ�ധാരയി� എ�ി�ാനാ�� �വ��ന��

902. �ീ.എസ്.ശർ�

,, സി. െക. ശശീ��

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, ആ�. രാേജഷ് : 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) സംഘപരിവാർ സംഘടനക�െട േന�ത��ി�  രാജ��ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�

ജനാധിപത��ി�ം ഭരണഘടനാതത����ം ഭീഷണിയാ�ംവിധം ദളിത�െ�തിെര

ആ�മണ�� വ��ി� വ��തി�� ആശ� േക� സ��ാരിെന അറിയി�ാ� സാധി�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� ജനവിഭാഗ���് �േത�ക സംര�ണം ന�കാ�� നിയമ�ിെ�

�ാധാന�ം അ�സ�മാ�� തര�ിൽ ��ീം േകാടതി നട�ിയ വിധി ��ാവ�ിെനതിെര

സം�ാന�ിന് േകസി�  ക�ി േച��് ദളിത് താ�ര�ം സംര�ി�ാ�  സാധി�േമാ എ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ീം േകാടതി വിധിെയ �ട��് ആശ�യിലായ പ�ികജാതി�ാ�  നട�ിയ ജനകീയ

�േ�ാഭ�െള രാജ��ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി� �രമായി േനരി�തിെനതിെര േക� സ��ാരിെന

�തിേഷധം അറിയി�േമാ;

(ഡി) പ�ികജാതി പ�ിക വ�ഗ�ാെര വികസന േ�മ പ�തികളി�െട സ�ഹ�ിെ� �ഖ�ധാരയി�

എ�ി�ാനായി സം�ാന�് നട�ി വ�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ?

1989-െല പ�ികജാതി പ�ികവ�� അതി�മം തടയ� നിയമ�ം േഭദഗതിക�ം

903. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : 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) 1989-െല പ�ികജാതി പ�ികവ�� അതി�മം തടയ� നിയമ�ം  2015 � ��ത� ശ�മായ

അതിെ� േഭദഗതിക�ം ഉെ��ി�ം ഈ നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി�  രജി��  െച��

േക�ക�െട എ�ം ഓേരാവ�ഷ�ം �ടി വ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(ബി) ഈ വിഭാഗ�ി�െ���വ�െ�തിെര നട� അതി�മ�െള�റി�� േക�ക��് ��പ�ം

ന�കിെയ�ി�ം ശി�ി�െ���ത് പ�തിേയാളം മാ�േമ�� എ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) 2010 �ത�� ഇ�രം േക�ക�െട എ�െ��റി�് വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

െവ�ര െഎ.ടി.െഎ.

904. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : 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��ി� കീഴി�  ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  മാടായി

െവ�രയി�  �വ��ി�� െഎ.ടി.െഎ.യി�  ഇേ�ാ�  ഏെതാെ� േകാ�കളാണ്

നിലവി�ളളെത�് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഇവിെട �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന്  310  ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭി�തിനാ�

��ത� േ��ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വിേദശ സ��കലാശാലകളി� പഠി��തിന് വിദ�ാഭ�ാസാ��ല�ം

905. �ീ.ൈ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) പ�ികജാതി-പ�ികവ��വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിക��്,  വിേദശ സ��കലാശാലകളി�

പഠി��തിന് വിദ�ാഭ�ാസാ��ല�ം ലഭി��തിന് എെ��ി�ം മാനദ�ം നി�യി�ി�േ�ാ  ;

എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നിലവി�  ��ത വിദ�ാഭ�ാസാ��ല��ിനായി ലഭി� അേപ�കളി�  തീ��ാ�ാെത എ�

അേപ�ക� ഉെ��് െവളിെ���േമാ ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിക�െട വിേദശപഠനം

906. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : 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) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� എ�

��ിക��് വിേദശപഠന�ിന് അ�മതി ന�കിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� എ�

��ിക��് വിേദശപഠന�ിന് അ�മതി നിേഷധി�ി��്; കാരണ സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2018 ജ�വരി 1� േശഷം വിേദശപഠന�ി�േവ�ി എ� ��ിക� അേപ� സമ��ി�ി��് ;

��ത അേപ�കളി� എ�് തീ�മാനം എ��ി��്  ;  അേപ� ന�കിയ ��ിക�െട േപര്,



അ��്, വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ?

നവേചതന പ�തി

907. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : 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�ളിെല അവേശഷി�� നിര�രത ഇ�ാതാ�ാ�ം പാതിവഴിയി�  പഠനം

�ട�ിയവ��് �ട�പഠനം ഒ��ാ�ം ല��മി�� നവേചതന പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെ� നിലവിെല സാ�രതാനിര�് എ�യാണ്  ;  ഈ പ�തി വഴി

സാ�രതാ നിര�് എ�ശതമാനമായി ഉയ��ാ� കഴി�െമ�ാണ് കണ�ാ�െ��ി�ളളത് ;

(സി) പ�തി�െട ഭാഗമായി എ� സാ�രതാേക��ളാണ് �ട�ാ� ആേലാചി��ത്; ഇതിനായി

േകാളനികെള നി�യി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  േകാളനികെള െതരെ���തിെ� മാനദ��ം �തിയ േകാളനികെള പ�തിയി�

ഉ�െ����തി�ളള നടപടി�മ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ആദിവാസി ��ികൾ�് �ടർ വിദ�ാഭ�ാസം

908. �ീ.ആ�ണി േ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) വനാ�ര േമഖലയിൽ താമസി�� ആദിവാസിക�െട മ��  െസ��റി/ഹയ�  െസ��റി

വിദ�ാഭ�ാസേ�ാെട പഠനം നിർ�� �ിതി വിേശഷം സ��ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ��ിക��് �ട�  വിദ�ാഭ�ാസം ന���തി�േവ� �തിയ പ�തിക�  എെ��ി�ം

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല പതിനാേറാളം ൈ�ബ�  െസ�ിൽെമ�കളിൽ ഇ�കാരം പഠനം

നിർ�ിയ ��ിക�െട വിവര േശഖരണം നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ��ായി�� �ണകരമായ മാ�ം ആദിവാസി േമഖലയിൽ

ഫല�ാ�ിയിെല�ി�വാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�കാരം േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ആദിവാസി െസ�ിൽെമ�കളിൽ ഏ�െ���ിയി��

പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ?

െകാട�ാട് േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� െെഹ�ളി� �സ് � ബാ�് അ�വദി�ാൻ നടപടി



909. �ീ.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) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െകാട�ാട് �വ��ി�� പ�ികജാതി വിഭാഗ���ാ�� േമാഡ�

റസിഡ�ഷ�� െെഹ�ളി� �സ്  2 ബാ�് അ�വദി�ാ� കഴിയാെത വ�െത�െകാെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എസ്.സി. വിഭാഗ�ിന് ��ത ജി�യി�� ഏക വിദ�ാലയ�ി� നി�ം എസ്.എസ്.എ�.സി.

ആദ� ബാ�് �റ�ിറ�ി വ�ഷ��  കഴി�ി�ം പ�ാ�ല സൗകര���  ഏെറ��

�ാപന�ി� ഇൗ വ�ഷെമ�ി�ം �സ് � േകാ�് അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ിജാതി-പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട വിേദശ പഠന�ിന് ധനസഹായം

910. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : 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�ിജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��് വിേദശ സ��കലാശാലകളി�

ഉപരിപഠനം നട��തിന് അത� വ��കളി� നി�ം ധനസഹായം ലഭ�മാ��േ�ാ; ഇതി�ളള

നിബ�നക� എെ�ാെ�യാണ്; ഇ�മായി ബ�െ�� സ��ാ� ഉ�ര�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ധനസഹായ അേപ�ക�  തീ��ാ��തിന് വ��് ജീവന�ാ�  കാലതാമസം

വ���തായി പറയെ��� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ�കാരം കാലതാമസം

വ���ത് നിയ�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി /പ�ികവ�ഗ വ��് വിദ�ാ��ിക��് െകാ��� സാ��ിക സഹായം

911. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : 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:

പ�ികജാതി/പ�ികവ�ഗ വ��് അ�ഹതെ�� വിദ�ാ��ിക��് െകാ��� സാ��ിക സഹായം

സമയബ�ിതമായി വിദ�ാ��ിക��് ലഭ�മാ��െ��് ഉറ�് വ���േ�ാ;  ഉെ��ി�

അതിന് േവ�ി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളിെല ��ിക�െട പഠനനിലവാരം

912. �ീ.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-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളിെല ��ിക�െട പഠനനിലവാരം സംബ�ി�് നട�ിയ

സ�േ�ക�െട അടി�ാന�ി�� കെ���ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം േമ��റ� വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിക�െട പഠന

പിേ�ാ�ാവ� പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം �േത�ക പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) പ�ികവ��വിഭാഗ�ിെല ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസം െമ�െ����തിനായി ആവി�രി� സാ�ഹ�

പഠന�റി പ�തി വിജയ�ദമാേണാ;

(ഡി) േഗാ� ബ� പ�തി�ം േഗാ� സാരഥി പ�തി�ം ഇവ�െട പഠന നിലവാരം ഉയ���തിന്

എ� മാ�ം സഹായകമായി എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) പഠനനിലവാരം െമ�െ����തിന് േവ�ി േലണിംഗ് എ�ഹാ�െ��് േ�ാ�ാം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

�വാ��ഴ ആയവനയി� േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��

913. �ീ.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) �വാ��ഴ ആയവനയി�  േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  ��  അ�വദി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

ആദിവാസികൾ�ം പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ���ം േവ�ി സാ�രതാ പരിപാടിക�

914. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : 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) ആദിവാസികൾ�ം പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ���ം േവ�ി സാ�രതാ പരിപാടിക�

ആവി�രി��െ��ി�ം,  ഈ വിഭാഗ���ിടയി�  നിര�ര�െട എ�ം വ��ി�� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) സം�ാന സാ�രത മിഷെ� �ല�താപരിപാടി ആദിവാസിക��ിടയി�  നട��െവ�ി�ം

ഇ����മാ�  പലേ�ാ�ം ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�  നി��ാ�വരായതിനാൽ ഉേ�ശി� ഫലം

കാ��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വ��ിെ� േന�ത��ി�  ആദിവാസി സാ�രതാ പരിപാടി ശ�മായി

നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



മാേവലി�ര േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ഐ. ടി. ഐ.

915. �ീ.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 മ�ല�ി� പ�ികജാതി പ�ികവ�� വ��ിെ� കീഴി�� ഐ. ടി. ഐ. േമാഡ�

റസിഡ�ഷ�� ഐ. ടി. ഐ. ആയി ഉയ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��� �ീ െമ�ിക് േഹാ�� നി��ാണം

916. �ീ.െ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) അയി��  �ാമപ�ായ�ി�  �വ��ി�� പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��� �ീെമ�ിക്

േഹാ��  നി��ാണ�ിനായി �ലം ഏെ���� നടപടിക�  ഏത് ഘ�ംവെരയായി എ�്

വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഏെ����  നടപടിക�  ���ീകരി�് െക�ിടം നി��ി�ാ�  ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ആദിവാസിക��് നിയമനം

917. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസിക��� �േത�ക സ��ാ�  നിയമന�ിന് നിയമന ഉ�രവ്

ന�കി�ട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�, ജി�ാടി�ാന�ി�  നിയമനം ന�കിയവ�െട എ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉേദ�ാഗാ��ികെള െതരെ����തി�ം കായിക �മതാ പരീ�കളി�ം എെ��ി�ം ഇള�ക�

��ത വിഭാഗ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) പരിശീലന�ി� �േവശി��തിനായി  52000/-  �പ�െട േബാ�് ന�കണെമ� വ�വ�

കാരണം അവ� ��ി��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയതി� ഇളവ് ന��� കാര�ം

പരിഗണി�ാേമാ?

ബി.ഇ.ഒ ത�ിക പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസ� േ�ഡ്-I ആയി ഉയ��ാ� നടപടി



918. �ീ.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) സം�ാന�്  15,000  � �കളി�  പ�ികജാതി ജനസംഖ� ഉ� േ�ാ�കളിെല േ�ാ�്

എ�്ററ�ഷ�  ഓഫീസ�  (BEO)  ത�ിക പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസ�  േ�ഡ്-I  ആയി

ഉയ��ിയി�േ�ാ;എ�ി�  സം�ാന�് എ� േ�ാ�കളിലാണ് ഇ�ര�ി�

ഉയ��ിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 15,000  � �കളി�  പ�ികജാതി ജനസംഖ��� എ� േ�ാ�കളിെല ത�ിക ഇനി

ഉയ��ാ�െ��ം അതിെല കാലതാമസം എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��വ�  േ�ാ�ിെല�ം േ�ാ�് എ�്ററ�ഷ�  ഓഫീസ�(BEO)  ത�ിക േ�ഡ്-I  ആയി

ഉയ���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മണ�� മ�ല�ി� േകാ��സ് ഫ�് വിനിേയാഗം

919. �ീ.�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) 2016-17, 2017-18 എ�ീ വ�ഷ�ളി� േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് മണ�� മ�ല�ി�

പ�ികജാതി വികസന വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം അട��  �ക�ം സംബ�ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(ബി) ��ത ���ിക� ���ികരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േനമം മ�ല�ിെല എസ്.സി േകാ��സ് ഫ�് ���ിക�

920. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : 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  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  േനമം നിേയാജകമ�ല�ി�  എസ്.സി.

േകാ��സ് ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ��തിനായി അ�വദി� ���ിക� ഏെതാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�ാ ആഫീസിേല�് അ�വദി� േകാ��സ് ഫ�്

921. �ീ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) േകാ��സ് ഫ�് ഇന�ി�  2017-18  വ�ഷ�ി�  െകാ�ം ജി�ാ പ�ികജാതി വികസന

ആഫീസിേല�് ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;എ�ി�  എ� �കയാണ് അ�വദി�ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഫ�് �കാരം ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ആ�െടെയ�ാം �പാ�ശക�  �കാരമാണ് ��ത പ�തിക�  പരിഗണി�െ��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിന് അ�വദി� േകാ��സ് ഫ�്

922. �ീ.ഡി.െക. �രളി : 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�ിൽ വ�േശഷ�� ര� വ�ഷ കാലയളവിൽ പ�ികവ�� വ��്

�േഖന വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിൽ േകാ��സ് ഫ�ിേ�� അ�മതി ലഭി� പ�തിക�

ഏെതാെ�െയ�ം അവ�െട �േരാഗതി�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ��സ് ഫ�ി��െ���ിയ കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ���ിക�

923. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : 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:

2016-17,  2017-18  വ�ഷ�ളിലായി േകാ��സ് ഫ�ി��െ���ിയ കാ�ാ�ട

മ�ല�ിെല ആറ് പ�ായ�കളിലായി ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി

ലഭ�മായി��ത്; ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ആ�ഹി�� �ളി�ം േകാ�ക��ം ആദിവാസി വിഭാഗ�ിെല ��ിക��് �േവശനം

924. �ീ.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) ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിക��് അവ� ആ�ഹി�� �ളി�ം േകാ�ക��ം �േവശനം

ഉറ�ാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി ധാരണയി� എ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം

ന��േമാ?

കിട�ി ചികി�ാേക�ം



925. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : 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:

ആദിവാസി,  പ�ികജാതി,  േതാ�ം െതാഴിലാളിക�  ��ത�� അതിര�ി�ി പ�ായ�ിൽ

ആേരാഗ� വ��മായി സഹകരി�് പ�ികജാതി-പ�ികവ��േ�മ ഫ�പേയാഗി�് ഒ� കിട�ി

ചികി�ാേക�ം അ�വദി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല വ��ക�

926. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകാ�ാട് മ�ല�ി�  എസ്.സി  /  എസ്.ടി

വ��ക�െട ഭാഗമായി എ� വ��കളാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്;  ഓേരാ ���ി�േട�ം

നിലവിെല �ിതി ഉ�െ�െട�� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതി� ���ീകരി� വ��ക�േട�ം നി��ാണ നി��ഹണ ഘ��ിലിരി��തിെ��ം ഇനി�ം

നി��ാണം ആരംഭി�ാ�തിെ��ം വിശദവിവര�� ന��േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ��് �ലം വാ�ി വീ� െവ�ാ� പ�തി

927. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിക ജാതി പ�ിക വ�� വിഭാഗ�ി�െ�� ദരി� ��ംബ���് �ലം വാ�ി വീട് െവ�ാ�

സ��ാ� നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� ധനസഹായ പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി� ഉ�െ���ി െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� ��ംബ���്

ധനസഹായം ലഭ�മാ�ിയി�െ��് പ�ായ�്/നഗരസഭ അടി�ാന�ി�  പ�ികെ���ി

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നട�് സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ഇൗയിന�ി�  എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

െച�റ സമര�ാ��് �മി

928. �ീ. 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) െക.  ആ�. നാരായണ�  സഹകരണ �നരധിവാസ െവ�ഫയ�  െസാെെസ�ി�െട കീഴി�

െച�റ സമര�ാ��് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �മി ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� എവിെട എേ�ാ� എ� േപ��് എ� െസ�് വീതം �മി ന�കിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �മി അ�വദി�വരി� പ�ിക വിഭാഗ�ാ�ം മ�് പിേ�ാ��ാ�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �മി ന�കിയവ�െ��ാം പ�യം കി�ിയി�േ�ാ; ഇനി എ� േപ��് പ�യം കി�ാ� ബാ�ി��് ;

വ��മാ�ാേമാ?

എെ� വീട് പ�തി

929. �ീ.എ.പി. അനി� �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) പിേ�ാ� വിഭാഗ�ി�െ�� ഭവനരഹിത��ായി പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷ�

'എെ� വീട് 'പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� പ�തി�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം എ� ശതമാനം പലിശ�ാണ് �ക അ�വദി��ത്;

(സി) 'ൈലഫ്  '  പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ��െട പ�ികയി�  ഉ�െ��ി�ളളവ��ം ഈ പ�തിയി�

നി�ം ധനസഹായം ലഭി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��ന��

930. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, വി. േജായി

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, േ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) േകരള സം�ാന പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��ന�� അവേലാകനം

െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാ��േറഷെ� �ധാന വാ�ാ പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

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

നട�ിയി��്;

(ഡി) ��ത േകാ��േറഷന് േദശീയ പിേ�ാ� വിഭാഗ ധനകാര� വികസന േകാ��േറഷെ�

അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െന�ാ�ി�കരയി� സം�ാന പിേ�ാ� േ�മ േകാ��േറഷെ� േമഖലാ ഓഫീസ്



931. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കരയി�  ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി�� സം�ാന പിേ�ാ� േ�മ േകാ��േറഷെ�

േമഖലാ ഓഫീസി� േവ�ി എെ�ാെ� നടപടിക� ഇ�വെര സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന പിേ�ാ� േ�മ േകാ��േറഷെ� േമഖലാ ഓഫീസ് അ�വദി�േ�ാ�  സം�ാന

സ��ാരിെ� െപാ� ഖജനാവി�  നി�ം ധനം വിനിേയാഗിേ�� സാഹചര�ം ഉേ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമഖലാ ഓഫീസ് എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ലളിതകല അ�ാദമിയിെല അ�ൗ��് ത�ിക

932. �ീ.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) േകരള ലളിതകല അ�ാദമിയിെല അ�ൗ��് ത�ികയിേല�് നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;എ�ി�

ആെരയാണ് നിയമി�ത്;

(ബി) ഈ നിയമനം എ�കാരമാണ് നട�ിയത്;  പരീ�വഴിയാേണാ �ടി�ാ� വഴിയാേണാ നിയമനം

നട�ിയത്;

(സി) നിയമനം ലഭി�യാ��് ��പരിചയേമാ ���ിപരിചയേമാ ഉ�ായി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

േദശീയ ചല�ി� അവാ�ഡ് വിതരണം

933. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : 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) േദശീയ ചല�ി� അവാ�ഡ് വിതരണ�ട�ി�  ബ�മാനെ�� രാ�പതി എ�ാ േജതാ���ം

അവാ�ഡ് വിതരണം നട�കയിെ��് സം�ാന സ��ാരിന് അറിയി�് ലഭി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാലാകാല�ളായി ബ�മാനെ�� രാ�പതി വിതരണം െച�ി�� അവാ�ഡ് നൽ�� രീതി

ഇ�വണ അ�ിമറി�തിന് പി�ി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള ഇടെപട�ക�  നട�ി�െ��്

സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;



(സി) അവാ�ഡ് േജതാ�െള ര�് ത�ിലാ�ി കാണി�� ഇ�രം ���ിക�

ആവ��ി�ാതിരി��തിന് േക� സ��ാരി� സ���ം െച��േമാ; വ��മാ�േമാ?

സാം�ാരിക രംഗ�് വനിതകെള �േത�കമായി ക�െകാ�ളള �വ��ന��

934. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : 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:

സാം�ാരിക രംഗ�് വനിതകെള �േത�കമായി ക�െകാ�ളള �വ��ന�� സാം�ാരിക

വ��് വഴി നട��േ�ാ; ഉെ��ി� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േനമം നിേയാജകമ�ല�ി� സാം�ാരിക വ��ിന് കീഴി�� �ാപന��

935. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : 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:

േനമം നിേയാജകമ�ല�ി�  സാം�ാരിക വ��ിന് കീഴി�  �വ��ി�� �ാപന��

ഏെതാെ�യാെണ�ം ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഇവ�ായി എെ�ാെ�

കാര��ളാണ് െച�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

നാട� കലാ�പ��െട സംര�ണം

936. �ീ.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) നാട�കലക�  തനതായ രീതിയി�  സംര�ി�െ���തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�ളള നാട�കലാ�പ��  അവതരി�ി��തിന്

നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി� ഓേരാ േക��� �ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

കലാകാര�ാ��� െപ�ഷ� പ�തി

937. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കലാകാര�ാ��് ന�കി വ�� െപ�ഷ� പ�തിയി� ഏെത�ാം കലാ േമഖലയി��വരാണ്

ഉ�െ��ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ െപ�ഷ� പ�തി �കാരം െപ�ഷ� ലഭി��തി�� നടപടി�മം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മലബാറിെല സജീവ കലാ�പമായ േകാ��ളി കലാകാര�ാ��് െപ�ഷ�  പ�തി �കാരം

െപ�ഷ� ന�കി വ��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� മല�റം ജി�യി� എ� േകാ��ളി കലാകാര�ാ� െപ�ഷ� വാ��െ��ം ഇവ�െട

വിശദാംശ��ം അറിയി�ാേമാ?

പാ�ലെമ�റി കാര�വ��ിെ� ��ിക��ാ�� പരിപാടിക�

938. �ീ.��ഷ� കട��ി : 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) ��ികളി�  പാ�ലെമ�റി അവേബാധം വ��ി�ി��തിനായി നട�ിെകാ�ിരി�� വിവിധ

പരിപാടിക� എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) പാ�ലെമ�റികാര� വ��് നട�ിെ�ാ�ിരി�� ��ിക��ാ�� െസമിനാ�  േകാഴിേ�ാട്

ജി�യി� ഏെതാെ� ��കളി� നട�ി��് എ�റിയി�ാേമാ?

ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അഫേയ�്

939. �ീ.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) ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അഫേയ�്  2018-19  വ�ഷം നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��

�തിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ജന�തിനിധിക��ം ഉേദ�ാഗ���മായി ഇ��ി���് പരിശീലന പരിപാടിക�

സംഘടി�ി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ��ി���ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  നിലവി�  രാ�ീയ�ം,  സാ�ഹികപര�മായി �ാധാന��ളള

ഏെത�ി�ം വിഷയ�ളി� പഠന�ം, ഗേവഷണ�ം നട��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത ഇ��ി���ിെന പാ�ലെമ�റി ഇ�ഫ�േമഷ� ആ�് റിസ��് െസ�റായി ഉയ���തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി�ളള നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്?

ഫിലിം െഫ�ിവ� േകാം��്

940. �ീ.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) ഫിലിം െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷെ� ആഭി�ഖ��ി�  തി�വ��� ചി�ാ�ലി �ഡിേയാ

േകാം��ി�  ഫിലിം െഫ�ിവ�  േകാം��് ആരംഭി��തിന് പ�തി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) എ� േകാടി�പയാണ് പ�തി�ായി നീ�ിവ�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത പ�തി �ണേ��ാേളെറ േദാഷം െച��താെണ�ം പണം �ട�ി േ�ാഹം

വ���താെണ��� അ�� േഗാപാല��െ� അഭി�ായം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സാധാരണ ആ�ക��് എ�ിേ��വാ�  അസൗകര��� തി�വ��് ഫിലിം െഫ�ിവ�

നട�ിയാ�  സിനിമ കാ�വാ�  ആളി�ാ� അവ� വ�െമ�ം അത് െഫ�ിവ�  തെ�

നി�േപാ��തിന് ഇടയാ�െമ� അഭി�ായം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ടാേഗാ� തീേയ�� വള�ി� ഫിലിം െഫ�ിവ� േകാം��് നി��ി��തി�� �ലം ലഭ�മാേണാ;

എ�ി�  തി�വ��ിന് പകരം ��ത �ലം ഉപേയാഗെ����തിന് തീ�മാനി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

സിനിമാ ടാ�ീ�ക�

941. �ീ.���ര ര�ാകര� : 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�ിൽ വ�തി�േശഷം സിനിമാ ടാ�ീ�ക� �ാമീണ േമഖലയിലട�ം

തിരി�െകാ�വ��തിന് നട�ിയി�� �വ��ന�െള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2016 �തൽ എ� �തിയ സിനിമാ തീേയ��ക� ആരംഭി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ��ി��് തീയ�� നി��ാണം

942. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : 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:

കായം�ള�് അ�വദി� മ��ി��് തീയ�റിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ�� നടപടിക�െട

നിലവി�ളള �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

ചല�ി� വികസന േകാ��േറഷ�

943. �ീ.���ര ര�ാകര� : 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:

ചല�ി� വികസന േകാ��േറഷ�  വഴി നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ �വ��ന�െള�റി�്

വിശദമാ�ാേമാ;  �തിയ സിനിമാ സംരംഭക��് എെ��ാം സഹായ��  ന�ു�െവ�്



വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� വക സിനിമ തീേയ��ക�

944. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, പി.ടി. േതാമസ് : 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�തി�േശഷം സം�ാന�് സ��ാ�  അധീനതയി�

��തായി സിനിമ തീേയ��ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��ത� �ല�ളി� സ��ാ� അധീനതയി� ��തായി സിനിമ തീേയ��ക�

ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

��ിക�െട രാജ�ാ�ര ചല�ി�േമള

945. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� ��ിക�െട രാജ�ാ�ര ചല�ി�േമളയിൽ ��ികളായി�� എ� െഡലിേഗ�ക�

പെ��� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ചല�ി� േമളയിൽ എ� ചി��� �ദ�ശി�ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാല�് തിേയ�� നിർ�ാണം

946. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാല�് െക  .എസ്.എഫ്  .ഡി  .സി �െട കീഴിൽ �ാപി�� തിേയ��  സ��യ

നി��ാണ�ിെ� ഡി  .പി  .ആർ ത�ാറായി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ എ�ാണ് സമർ�ി�ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഡി  .പി  .ആർ സ��ാ�  അംഗീകരിേ�ാ;  അംഗീകരി� എ�ിൽ േമൽ നടപടിക�

സ�ീകരി�വാൻ ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തിേയ��  സ��യ�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��  അടിയ�ിരമായി ആരംഭി��തിന്

എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കരയിെല െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി. തിേയ��



947. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കരയി� െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി. ആരംഭി�ാ� േപാ�� തിേയ�റിെ� ഡി.പി.ആ�.

കി�്േകാ ���ീകരി�് കി�ബിയി� സമ��ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െന�ാ�ി�കരയി� ആരംഭി�� െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി. തിേയ�റിന് എ� േകാടി �പയാണ്

െചലവ് �തീ�ി��ത്എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.  െന�ാ�ി�കരയി�  ആരംഭി�� തിേയ�റി�  എെ�ാെ�

സൗകര��� ആണ് ഒ���ത് ; എ� േപ��് ഇരി�ാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി. തിേയ�� ഏത് വ�ഷ�ി� പണി���ീകരി�് �റ�ന�കാ� കഴി�ം

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സിനിമ േമഖലയി� �വ��ി�� വനിതക� േനരി�� ���ൾ

948. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : 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) അ�� േഗാപാല��� അ���നാ�� സമിതി�െട �പാ�ശ�െട അടി�ാന�ി� സിനിമാ

െറ�േല�റി അേതാറി�ി �പീകരി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി��

നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സിനിമ േമഖലയി� �വ��ി�� വനിതക� േനരി�� ����ം െതാഴി� സാഹചര��ം പഠി�്

റിേ�ാ��് സമ��ി��തിനായി നിയമി� ജ�ിസ് െക.  േഹമ അ���യായ സമിതി�െട

റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; അതിെല �ധാന �പാ�ശക� എെ�ാെ�യാണ്; ��ത �പാ�ശക�

നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േഫാറ�് ഫയ� അല��് സംവിധാനം

949. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ േഫാറ�് ഫയ�  അല��് സംവിധാന�ിെ� വിശദമായ വിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സംവിധാനം ഏെതാെ� �ല�ളി� നട�ിലാ�ിയി�െ��് െവളിെ���േമാ?

വനേമഖലയിെല മ�്-ജല സംര�ണ ���ിക�

950. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��



,, െക. രാജ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനേമഖലയിൽ നട�� മ�്-ജല സംര�ണ ���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വനാതി��ിയി�� നദിക�, �ള��  എ�ിവ�െട സംര�ണ�ിനായി സ�ീകരി��

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഹരിത േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി വനേമഖലയിെല ജലാശയ��  ��ിയാ��തിനായി

നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ?

വനപരിപാലന�ിനായി നട�ിലാ�� പ�തിക�

951. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനപരിപാലന�ിനായി സം�ാന സ��ാ�  നട�ിലാ�� പ�തിക�  എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� കാ�കളിെല ജലേ�ാത�ക�  �ന��ീവി�ി��തിനായി എെ��ാം

പ�തിക� നട�ിലാ��െ��് വ��മാ�േമാ?

െപ�മാ��ടി ��ി� തമിഴ് നാടിെ� വനം ൈകേ��ം

952. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടി - അഗളി േഫാറ�് െറയി�ിന് കീഴി�� �ല�� െപ�മാ��ടി ��ി� തമി�ാട് േകരള

വന�മി െെകേ�റിെയ� റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

േകാ�ി ഫയ� േ�ഷന് വനം വ��ിെ� �ലം

953. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി ഫയ� േ�ഷ� നി��ാണ�ി� വനം വ��ിെ� ൈകവശ�� 40 െസ�് �ലം വി�

െകാ���തി�  എെ��ി�ം നടപടി ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) 01.10.2014  �  അ�െ� വനം വ��് മ�ി�െട േച�റി�  �ടിയ േയാഗ�ി�ം

23.05.2017  െല വനം വ��് മ�ി�െട േച�റി�  �ടിയ േയാഗ�ി�ം ൈകെ�ാ�ി��

തീ�മാനം നട�ാ��തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം തട��േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;



(സി) ആയ� പരിഹരി��തി�  നാളി�വെര എെ��ാം �ട�നടപടിക�  ൈകെകാ�ി�െ��്

വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�സംബ�ി� നടപടിക� അടിയ�രമായി ���ീകരി�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

ആദിവാസിക��് വന�മിയി�� അവകാശം

954. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസിക��് വന�മിയി�� അവകാശം സംബ�ി�് ��ീം േകാടതിയി�  നിലവി��

േകസി� മ�പടി ഫയ� െച�ാ�ത് സംബ�ി�് വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2006െല നിയമ�ിെ� സാ�ത േചാദ�ം െച�് ൈവ�ഡ് ൈലഫ് ഫ�് എ� സംഘടന

ന�കിയ ഹ�ജിയി� അടിയ�രമായി മ�പടി ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ��ീം േകാടതി നി�േ�ശി� പിഴ സം�ാന സ��ാ� ��ീം േകാടതിയിെല

ലീഗ� സ��ീസസ് ക�ി�ിയിേല�് ഒ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വന �മി െെകേ���മായി ബ�െ�� േക�ക�

955. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വന �മി െെകേ���മായി ബ�െ��് എ�

േക�ക� രജി�� െച�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� വന �മി നിയമപരമായി വീെ���െവ�് െവളിെ���ാേമാ?

��ാ� �റി�ി മല കേ���ാെര ഒഴി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�  വനം ഡിവിഷെ� കീഴി�  വ�� �റി�ി മല സേ�ത�ി�  ഉ�െ�� വ�വട,

െകാ����  വിേ��കളിെല ൈകേ��ം പരിേശാധി��തിന് സബ് കള�െറ െസ�ി�െമ�്

ഓഫീസറായി നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െസ�ി�െമ�് ഓഫീസ� നടപടി ���ിയാ�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;എ�ി� എ�

ഏ�� �മി കേ�റിയതായി കെ��ിയി�െ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നീല�റി�ി ഉദ�ാനം സംര�ി��തി�ം അനധി�ത കേ���ാെര ഒഴി�ി��തി�ം സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ� വിശദീകരി�േമാ?

മണിയാറ��ടി-ഉ���� േറാഡ് �ന��ാരണം



957. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണിയാറ��ടി-ഉ����  േറാഡ് �ന��ാരണം സംബ�ി�് അ��െട അധ��തയി�

25.05.2017-� �ടിയ േയാഗ�ി� എ�� തീ�മാന�� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം എ�� തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി�� �ട� നടപടിക� ഒ� വ�ഷം കഴി�ി�ം

നട�ാ�ാ� കഴി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േറാഡിെ� �ന��ാരണ േജാലിക�  അടിയ�രമായി ���ീകരി�ാ�  നി�േ�ശം

ന��േമാ?

കാ�ക� സംര�ി��തിന് ധനസഹായം

958. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജകമ�ല�ി�� കാ�ക� സംര�ി��തിനായി 2014 ജ�വരി �ത� 2018

ജ�വരി വെര�� കാലയളവി� വനം വ��് എ� കാ�ക��് ധനസഹായം ന�കിെയ�്

വ��മാ�ാേമാ; ഒാേരാ കാവി�ം ന�കിയ �ക എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാവ്,�ളം എ�ിവ സംര�ി��തിനായി നട�ിലാ�� പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം

പ�തി �കാര�� ധനസഹായം എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

സ�ാഭാവിക വന��െട സംര�ണ�ിനായി നട�ാ�ിയ പ�തിക�

959. �ീ.പി.വി. അ�വ�

,, ആ�ണി േജാ�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം സ�ാഭാവിക വന��െട സംര�ണ�ി�ം

പരിപാലന�ി�മായി നട�ാ�ിയി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വനാതി��ിക� സംര�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) കാ�തീ പട�� പിടി�ാ� അത് ഉപ�ഹ സഹായ�ാ� ക�പിടി�ാ� സാധി�� േഫാറ�്

ഫയ� അല��് സംവിധാനം നട�ിലായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) വനസംര�ണ �വ��ന���് �ധാന െവ�വിളിയായ ആശയവിനിമയ സംവിധാന��െട

അപര�ാ�ത പരിഹരി��തിന് ഡിജി�� വയ�െല�് ക��ണിേ�ഷ� െന�  ് വ��് സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ീ�ഇ�ഡ� മിഷ� �വ��ന��



960. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി  -  വനസംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി �ീ�ഇ�ഡ� മിഷ�  േകരള�ി�  നട��

�വ��ന��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി പ�തി �േദശെ� െതരെ����തി�ം പ�തി നട�ിലാ��തി���

മാനദ���ം നടപടി�മ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി നട�ിലാ�� രീതിെയ സംബ�ി�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈബ�ാസി� േവ�ി �റി� മാ�ിയവ�് പകരം മര�ൾ

961. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴ��ം-�േ�ാല ൈബ�ാസ് നി��ാണ�മായി ബ�െ��് മര�� �റി�മാ�ിയതിന് പകരമായി

എ� മര��  വ�് പിടി�ി��തിനാണ് തീ�മാനം എ��ി��െത�ം എ� മര��  വ�്

പിടി�ി�െവ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) വിഴി�ം നി��ാണ പ�തി �േദശ�് �റി�� മര���് പകരം ��ൈത വ�്

പിടി�ി�വാ�  വനം വ��് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എവിെടയാണ് ��ത

മര�� വ�് പിടി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈബ�ാസ് നി��ാണ�ിന് േവ�ി �റി� മര���് പകരം മര��  വ�് പിടി�ി��തിന്

തീ�മാനി�ി�� �ല�് തെ�യാേണാ ��ത മര��ം ന��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;?

േസാഷ�� േഫാറ�ി വിഭാഗം

962. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ഇട�ളി�  നി�് േസാഷ��  േഫാറ�ി വിഭാഗം ഏെ���� നാ�ാന

െകാ�ക� നിലവി� എവിെടയാണ് ��ി�ിരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അവ ��ി��തിന് ഏെത�ി�ം ഏകീ�ത സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

അതി�� സാഹചര�െമ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ?

േസാഷ�� േഫാറ�ി �വ��ന��

963. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ� ജി�കളി�  േസാഷ��  േഫാറ�ി�െട ഭാഗമായി വനവ�കരണ �വ��ന��

നട���്; ഏെതാെ� രീതിയി� എ�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) േസാഷ�� േഫാറ�ി�് േവ�ി േക� സ��ാരി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി��േ�ാ; എ�ി�

കഴി� 2 വ�ഷം എ� �ക ലഭി�ി��്; ജി� തിരി�് കണ�ക� വ��മാ�േമാ?

(സി)

െപാ��ല�ളിെല മരം �റി��തി�� നടപടിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ��ല�ളിെല മര��  �റി�് മാ��തിന് അ�വാദം ന�േക�ത് ആരാെണ�ം

ഇതിനാ�� നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �റി�മാേ�� മര��െട വില കണ�ാ��തിെ� അടി�ാനെമ�ാണ്; ഇ�െന കണ�ാ��

�ക പലേ�ാ�ം മാ���് വിലേയ�ാ�ം ഉയ��താെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സ��ാ� കണ�ാ�� ഉയ�� മരവില�ം 18% ജി. എസ്. �ി . �ം േച�� �ക�് േലലം

െെകെകാ�ാ�  ആളി�ാ� സാഹചര��ി�  മരം �റി� മാ��തി�� �ട�നടപടിക�

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള വനംവികസന േകാ��േറഷെ� മാേനജിംഗ് ഡയറ��

965. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ� കീഴി�� േകരള വനംവികസന േകാ��േറഷെ� മാേനജിംഗ് ഡയറ�റായി

ആെരയാണ് നിയമി�ി��ത്;

(ബി) ചീഫ് ക�സ�േവ��  റാ�ി�� ഉേദ�ാഗ�ന് പകരം െഡപ��ി ക�സ�േവ��  റാ�ി��

ഉേദ�ാഗ�െന മാേനജിംഗ് ഡയറ�റായി നിയമി� നടപടി േകരള ൈഹേ�ാടതി റ�് െച�ി�േ�ാ;

(സി) നിയമനം േകാടതി റ�ാ�ിയ േശഷ�ം മാേനജിംഗ് ഡയറ��  �ാന�് നിലവി�� വ��ി

�ട��ത് എ�് െകാ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിയമവി��മായി നിയമനം േനടിയ വ��ിെയ മാേനജിംഗ് ഡയറ��  �ാന�് നി�ം

�റ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വനസംര�ണ സമിതി �വ��ക�െട േവതനം

966. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം േമഖലകളി� േസവനമ��ി�� വനസംര�ണ സമിതി �വ��ക�െട േവതനം ���ി

നി�യി�് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഉ�രവിറ��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� അടിയ�രമായി സ�ികരി�േമാ;



(സി) ��തായി നി�യി�� �ലി നിര�ക� സംബ�ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

വനസംര�ണ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട �ര��് നടപടി

967. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�രിെല മാേവായി�് െവടിെവ�ിന് േശഷം വനസംര�ണ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട

�ര��ായി എെ��ി�ം നടപടിക� സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) വന സംര�ണ വിഭാഗം ജീവന�ാ��് ഡ��ി ഓഫ് ന����മായി ബ�െ��് വനം വ��്

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മറ��  സാ��  ഡിവിഷെ� കീഴി�ളള വനസംര�ണ വിഭാഗം ജീവന�ാ��് ഡ��ി ഓഫ്

ന���തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ആദിവാസിക��് ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസ�മാരായി �േത�ക നിയമനം

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനാ�ിതരായ ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െ���വ��് ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസ�മാരായി �േത�ക

നിയമനം ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�േപ��ാണ് ഇ�കാരം നിയമനം ന���െത�ം എ�േ��് നിയമനം ന�കാനാ�െമ�ം

അറിയി�േമാ?

വന�ീ മണ� വി��ന

969. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ീ മണ�  വി��നയി�  2017  �ത�  2018  ഏ�ി�  വെര ലഭി� വരവ് എ�െയ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ� അളവ് മണലാണ് ഇൗ കാലയളവി�  ഖനനം െച�് വി�ന നട�ിയെത�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത മണ� വി�നയി� സ�ീകരി�� നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ?

��ി േ�ാള�ഷി�്

970. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വനം വ��് ന�കിവ�� ��ി േ�ാള�ഷി�് ലഭി��തിന് നി�യി�ി�� മാനദ���

എെ��ാമാണ് ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം ��ി േ�ാള�ഷി�ി� േവ�ി�� അേപ�

പരിഗണി�െ�ടാെത േപായതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി നട� സാ��ിക വ�ഷം എ� �കയാണ് നീ�ിെവ�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ അ��യന വ�ഷം �ത� ��ത േ�ാള�ഷി�ിന് അേപ� സമ��ി��തിനായി ����ി

അറിയി�് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വന�ീ ഉ�പ���െട വി� വരവ്

971. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 �� �ത� 2018 മാ��്  31 വെര�ളള കാലയളവി� വന�ീ ഉ�പ���െട വി�

വരവിെ� ജി� തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിെല വളളി��ി�  ��ത കാലയളവി�  വനം വ��ിെ� േന�ത��ി�  നട�

വികസന �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

െറയി� െഫ�സിംഗ്

972. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗശല�ം തട��തിന് മാന�വാടി �നിസി�ാലി�ിയിെല പ���ി-�ട�കടവ് േമഖലയി�

െറയി� െഫ�സിംഗ് �ാപി��തിന് സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� നടപടി�മ�� എെ��ാമായി എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇതിെ� ധനസഹായം കി�ബിയി� നി�ാേണാ ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കി�ബി ഡയറ�� േബാ�ഡ് െറയി� െഫ�സിംഗ് പ�തി�് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ?

കാ�തീ

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2017,  2018 വ�ഷ�ളി� ഏെതാെ� �ല�ളി� കാ�തീ��ായി എ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) കാ�തീ കാരണം േമ��റ � വ�ഷ�ളി�  എ� െഹ��  വനം ക�ി നശി� എ�്

വ��മാ�േമാ?



വന�മി�ം റവന� �മി�ം ത�ി� അതി��ി നി��യം

974. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വന�മി�ം റവന� �മി�ം ത�ി� അതി��ി നി��യി��തിനായി ബ�െ��

വ��ക� ത�ി� സം�� െവരിഫിേ�ഷ� നട�ി ജ�െക�ി േവ�തിരി�ാ�ത് �ലം പല

വിേ��കളി�ം കരം സ�ീകരി��ി� എ��ം പലയിട�ളി�ം പ�യം ന�ാ�

തട�മാ��െവ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�ാര�ം പരിഹരി��തിനായി  ,ജ� നി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി വിലയി���തിനായി

ഡീമാ�േ�ഷ�  ഓഫ് േഫാറ�് ബൗ�റീസ് െമാഡ��  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ  ;  വിശദാംശം

ന��േമാ ;

(സി) ��ത െമാഡ��  അടി�ാനമാ�ി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�  വിശദമാ�ാേമാ  ;

സം�ാന�് ��ത ���� ഏെത�ാം �േദശ�ളി� നിലവി��് എ�് വ��മാ�േമാ ?

വന��ഗ��െട ആ�മണം �ലം കാ�ഷിക ന�ം

975. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വന��ഗ��െട ആ�മണം �ലം 2017-2018 കാലയളവി� സംഭവി� കാ�ഷിക

ന�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈയിന�ി� ന�പരിഹാരമായി വിതരണം െച� �ക എ�െയ� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വന��ഗ��െട ആ�മണം �ലം �ഷിനാശം സംഭവി�ാതിരി�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാം;വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

കിഴ�േ�രിയിൽ ൈവദ�തി ലഭി��തിന് വനം വ��ിെ� അ�മതി

976. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജക മ�ല�ിെല കിഴ�േ�രി പ�ായ�ിെല ��പാറ-മെ���യം  -

�േദശെ� ഭവന�ളി� ൈവദ�തി എ�ി��തിനായി വനം വ��ിെ� അ�മതി ആവശ�െ��്

ന�കിയ ഫയലിേ�� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) �േദശവാസിക��് ഉട�  ൈവദ�തി ലഭി��തിന് വനം വ��ിെ� എ�. ഒ.  സി.  ൈവദ�തി

വ��ിന് എ�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?



േകാ�� ആനപരിപാലന േക�ം

977. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല േകാ��  ആനപരിപാലന േക�ം വികസി�ി��തിന് പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ��  ആനപരിപാലന േക�ം വികസി�ി��തിന് കി�ബിയി�  നി�ം ധനസഹായം

ആവശ�െ��ി�െ��ി�  എ� േകാടി �പ�െട േ�ാജ�ാണ് സമ��ി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ് വി�ലീകരണ �വ��ന��  ആരംഭി�വാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ധാനെ�� ഒ� �റി�് േക�മായി േകാ�രിെന വികസി�ി��തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

മ�ഷ�- വന�ജീവി സംഘ�ഷം

978. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ഷ�-  വന�ജീവി സംഘ�ഷം ല�കരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ജനവാസ േമഖലകളി�  വന��ഗ��  എ�ിയാ�  ബ�െ��വെര

അറിയി��തിന്എസ്.എം.എസ്. വഴി ��റിയി�് ന��� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

വന�ജീവി ആ�മണം

979. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവിക�  നാ�ിലിറ�ി കാ�ഷിക വിളക�  നശി�ി���ം മ�ഷ� ജീവന് അപകടം

ഉ�ാ���ം തട�വാ�  വനം വ��് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വ��;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ആന/മാ�/�ര�്/�ാവ്/കാ�പ�ി/��� പ�ി �ട�ി വന�ജീവിക�

നട�ിയ വിള നശീകരണം,  വീ�നശീകരണം  ,  മ�ഷ�ർെ�തിെര നട�ിയ ആ�മണം  ,

െകാലെ����കൾ �ട�ിയവ സംബ�ി�് എ� േക�ക� വനം വ��് ര ജി�� െച� എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ േക�ി�മായി എ� �ക�െട നാശന���ായി എ�് വ��മാ�േമാ;



(ഡി) ��ത നാശ ന��ിന് വിേധയരായവരി�  എ�േപ��് സഹായം ന�ി;  എ� േപ��്

ന�വാ��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിൽ വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിനിരയായവ�

980. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെ� പരിധിയി� കഴി� ര�് വ�ഷ�ി��ി� വന��ഗ��െട

ആ�മണ�ി�  പരിേ��വ�  എ�യാണ്;  മരണമട�വ�  എ�യാണ്;  വിശദവിവര��

ന�കാേമാ;

(ബി) അതി� എ� േപ��് ന�പരിഹാരം ന�കിയി��്;

(സി) ഇനി എ� േപ��് ആ��ല�ം ലഭി�ാ��്; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

വന��ഗശല�ം കാരണം കാ�ഷിക വിളക���ായ നാശം

981. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല വന��ഗശല�ം തട��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വന��ഗശല�ം കാരണം കാ�ഷിക വിളക���ായ നാശ�ിന് ന�പരിഹാരം ന���തി�

കാലതാമസം േനരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ?

വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ിന് ന�പരിഹാരം

982. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവിക�െട ആ�മണം �ല��ാ�� കാ�ഷിക വിള നാശ�ിന് ഏത്

മാനദ�മ�സരി�ാണ് ന�പരിഹാരം ന�ി വ��ത്;

(ബി) ��ത ന�പരിഹാരം വ��ി�ി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ി� പരിേ����വ��് ന�കിവ�� ധനസഹായം

983. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനാതി��ി പ�ി�� �േദശ�ളി�  കഴി�� ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം

സംര�ണം ന���തിന് വനം-വന�ംജീവി വ��് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി

വ��െത�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ി� പരിേ����/മരണമട��വ�െട ആ�ിത��് ന�കിവ��

ധനസഹായം വ��ി�ി�ി�േ�ാ;എ�ി� എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം മല�റം ജി�യി� എ�യാ�ക��് േമ��റ� വിധ�ി�

ധനസഹായം ന�കിയി��്;വിശദാംശം ന��േമാ?

വന��ഗ��െട ഭീഷണി

984. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, ഒ. ആ�. േക�

,, ആ�ണി േജാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ിയി�ം വാൽ�ാറയി�ം വയനാ�ി�ം ക�വ മ�ഷ�െര െകാ� തി� സംഭവ��െട

പ�ാ�ല�ിൽ വന��ഗ��  മ�ഷ�ജീവന് ഭീഷണിയാ��ത് തടയാ�  വനം വ��്

സമ�പ�തി ആവി�രി�് നട�ാ�േമാ;

(ബി) �തിവ�ഷം ഉേ�ശം ��േപ�  വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിൽ െകാ�െ���െ��

റിേ�ാ��ക�െട പ�ാ�ല�ി� വന�േദശ�േളാട് േച��� �േദശ�ളി� വസി��വ��്

�ര��ായി േതാ�പേയാഗി�ാ� അ�മതി നൽ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ക�ാമറാ �ാ�്,െറയിൽ െഫൻസിംഗ്,എസ്.എം.എസ് അെല��് �ട�ിയ ആ�നിക

സംവിധാന�ൾ കാര��മമായി �ാവ��ികമാ�ാൻ നടപടിെയ��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ഗ�ളിെല േരാഗ�തിേരാധ �വ��ന��

985. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, െക. രാജ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗ�ളിെല േരാഗ�തിേരാധ �വ��ന��  കാര��മമായി നട�ാ��േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��വ� ക�കാലിക��ം �ള�് േരാഗ�ിെനതിെര �തിേരാധ ��ിവ�് ന���തിന് പ�തി

നിലവി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാഴി,താറാവ് �ട�ിയ പ�ിക��് ന��� �തിേരാധ ��ിവ�ക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ിവ�് എ��� �ഗ���് െചവിയി� ടാഗ് അടി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?



�ഗസംര�ണ േമഖലയി� നട�ാ�ിയ �തന പ�തിക�

986. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, എസ്.രാേജ��

,, �രളി െപ�െന�ി

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ഗസംര�ണ േമഖലയി�  നട�ാ�ിയ �തന

പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഗാ�പ�ിക�െട ശാ�ീകരണ�ി�ം വികസന�ി�മായി സ��ാ�  എെ��ാം

ഇടെപട�കളാണ് നട�ിയി��ത്;

(സി) �ഗചികി�ാ മ��ക�െട ലഭ�ത ഉറ� വ���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ��വ�  പ���ിക��ം ശാ�ീയ പരിചരണം ലഭ�മാ��തിന്  'േഗാവ��ിനി'  പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േഗാസ��ി ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

987. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഗാസ��ി ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  പ�തി �കാരം എ� ക�കാലികെള

ഇ�ഷ�� െച�വാനാണ് ല��മി�ി�ളളത്;വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ല��ം േന�വാ� കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി�് നാഷണ� െെലവ് േ�ാ�് മിഷ� �േഖന ധനസഹായം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ഫാ�ക� ആരംഭി��തിനാ�� പ�തിക�

988. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആട്,  േകാഴി,  പ� എ�ിവ വ�ാവസായികാടി�ാന�ി�  വള���തി�ം ഫാ�ക�

ആരംഭി��തി�മായി �ഗസംര�ണ വ��ിന് കീഴി� ഏെതാെ� പ�തികളാണ് നിലവി�ളളത്

എ�ളള വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) പാറ�ാലയിെല ആ�വള���  േക��ിെല അടി�ാന പ�ാ�ല സൗകര���

വ��ി�ി��തിനായി ഇൗ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?



േകാഴിവില

989. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േകാഴിവില നിയ�ി�െമ� സ��ാ�  �ഖ�ാപന�ിന് േശഷ�ം യാെതാ�

നിയ�ണ�മി�ാെത ഇറ�ിേ�ാഴി വില വ��ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വില നിയ�ി��തിന് �ഗസംര�ണ വ��് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ംബ�ീ �ണി�ക�മായി സഹകരി�് നട�ിലാ�� പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) തമിഴ് നാ�ിെല േകാഴി��ടവ�ാ�  േകാഴിവില നി�യി�് അമിതലാഭം െകാ�� �വണത

ഇ�ാതാ��തി�ം,  േഹാ�േമാണി�ാ� േകാഴിയിറ�ി ജന���് ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകാഴിയിറ�ി�െട വില വ��നവ്

990. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിയിറ�ി�െട വില �മാതീതമായി വ��ി�� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) േകാഴിയിറ�ി�െട വില പിടി�് നി���തി�ം,  സ��ാ�  നിയ�ണ�ി�  േകാഴി�ടക�

ആരംഭി��തി�ം ഉേ�ശ��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ ;

(സി) ഏെതാെ� ഏജ�സിക�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് പ�തി നട�ിലാ��െത�്

അറിയി�േമാ?

ഈവനിംഗ് െവ�റിനറി �ിനിക്

991. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി താ��ി�  �ഗസംര�ണ വ��ിെ� ഈവനിംഗ് �ിനിക് �വ��ി��േ�ാ;

ഏെത�ാം െവ�റിനറി ആ�പ�ികളി�  ഈവനിംഗ് �ിനിക് �വ��ി��െ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈവനിംഗ് �ിനി�ക� എെ��ാം േസവന�ളാണ് ലഭ�മാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ �ഗാ�പ�ികളി�ം ഈവനിംഗ് �ിനിക് നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ക����ി െവ�റിനറി േപാളീ�ിനി�ിെ� �വ��നം

992. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ക����ി െവ�റിനറി േപാളീ�ിനി�ിെ� �വ��നം ആരംഭി��ത് സംബ�ി�

AHG2/9889/2013 എ� ഫയലി� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േപാളീ�ിനി�ിെന സംബ�ി�് �ഗസംര�ണ വ��് ഡയറ�� �തിയ െ�ാേ�ാസ�

സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ വ�ഷം സം�ാന�് എ� െവ�റിനറി േപാളീ�ിനി�കളാണ് ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��ത്;

അവ എവിെടെയ�ാം എ�റിയി�േമാ?

ഒ�രിെല െക�േകാ പ�തിക�

993. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴി വള���  േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി െക�േകാ നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ി� െക�േകാ വഴി നട�ിലാ�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ഇറ�ിേ�ാഴി വള��� പ�തി

994. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, അ�� ഹമീദ് പി.

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ണേമ��� േകാഴിയിറ�ി�െട വിപണനം വ�ാപി�ി�വാ�  ല��മി�� െക�േകാ-��ംബ�ീ

ഇറ�ിേ�ാഴി വള��� പ�തി സം�ാനെ� എ�ാ പ�ായ�കളിേല�ം വ�ാപി�ി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) െക�േകാ�െട �വ��നം എ�ാ ജി�കളി�ം വ�ാപി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇറ�ിേ�ാഴി ഉ��ാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത േന��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി�� എ� വ��മാ�േമാ?

നിപ െെവറസ് വാഹക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിപ െെവറസിെ� വാഹക�  വ�ാ�ക�  ആെണ�ളള പ�വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇതി� എ� മാ�ം വാ�വ��് ; വിശദവിവരം ന��േമാ;



(ബി) �ഗസംര�ണവ��് ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(സി) നിപ െെവറ�ക�െട കാര��ി�  വാഹക�  എേ�ാ�ം �ഗ�ളാേണാ;  ഇത് സംബ�ി�്

�ഗസംര�ണ വ��ിെ� വിശദീകരണെമ�ാണ്?

േകാ�ി ആന�ാവള�ിെല ആനെയ തിരിെക എ�ി�ാ� നടപടി

996. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി ആന�ാവള�ി� ഉ�ായി�� േസാമ� എ� ആനെയ ��ാറിെല കാ�കാട് എ�

�ല�് കാ�ാന ഇറ�ിയ�മായി ബ�െ��് െകാ�േപായി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ാണ്

െകാ�േപായത്;

(ബി) ��ത ആനെയ നാളി�വെര തിരിെക േകാ�ിയി�  എ�ി�ി�ി� എ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ആനെയ േകാ�ിയി� തിരിെക എ�ി�ണെമ�് ആവശ�െ��് �ലം എം.എ�.എ. ക�

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ്;

(ഡി) ആയതിേ�� നാളി�വെര എെ��ാം �ട�നടപടിക� െെകെ�ാ�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ആനെയ േകാ�ിയി� തിരിെക എ�ി�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

േകാ�ി ആന�ാവള�ിെല ആനെയ ��മലയിേല� മാ�ാ�� തീ�മാനം

997. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി ആന�ാവള�ി�  നിലവി�� �േര��  എ� ആനെയ തമി�ാ�ിെല ��മല

ആനക�ാ�ിേല�് മാ�വാ� സ��ാ�തല�ി� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ ആനെയ ��മലയിേല�് മാ��തിെ� ആവശ�കത എെ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) സ��ാ�തല�ി�  തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�ിെ��ി�  ഇതിേല�ായി നടപടിക�  ആരംഭി�ത്

ആരാെണ� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഉേദ�ാഗ�തല�ി� നട�� നീ��� അവസാനി�ി�് ആനെയ േകാ�ിയി� നിലനി��ാ�

ഉ�രവ് ന��േമാ?

�ഗ�ളി�െട�ം പ�ികളി�െട�ം പക�� േരാഗ�െള�റി�് ഗേവഷണം

998. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) നിപ ൈവറസ് ബാധ സം�ാന�് കെ��ിയ സാഹചര��ി� ൈവറസിെന പക���

�ഗ�െള�ം പ�ികെള�ം നിയ�ി��തി�ം േരാഗ �തിേരാധം ഉറ�വ���തി�ം വ��്

ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാം;

(ബി) �ഗ�ളി�െട�ം പ�ികളി�െട�ം പക�� േരാഗ�െള�റി�ം േരാഗാ��െള�റി�ം

ഗേവഷണം നട�ി സമയബ�ിതമായി റിേ�ാ��ക� സമ��ി�ാ� എെ��ാം �മീകരണ��

നട�ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

�ീരവികസന വ��് നട�ാ�ിയ വിവിധ പ�തിക�

999. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷം �ീരവികസന വ��് ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ാ�ിയ

വിവിധ പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പ�തിക�െട നട�ി�മായി ബ�െ��് സഹകരണ സംഘ��െട �വ��നം

വി�ലീകരി��തിനായി  2017-2018 സാ��ികവ�ഷ�ി� ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�

െചലവഴി� 1817.075 ല�ം �പ�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ക�നാഗ�ളളി മ�ല�ിെല മി��് െഷഡ് പ�തി

1000. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ�� മി��് െഷഡ് പ�തി �കാരം ക�നാഗ�ളളി

നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏത് പ�ായ�ിെനയാണ് ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�ളളത്

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പ�തി�കാര�ളള ആ��ല��� എ� �ത� വിതരണം െച�െമ�് വ��മാ�േമാ?

പാൽ ഉ�ാദന�ിൽ സ�യം പര�ാ�ത

1001. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിൽമ വഴി േശഖരി�� പാലിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി� വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാൽ ഉ�ാദന�ിൽ സ�യം പര�ാ�ത േനടാൻ സം�ാന�ിന് കഴി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

ഇെ��ി�  സ�യം പര�ാ�ത േന��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആവശ�മായതിെ� എ� ശതമാനം പാൽ ആണ് സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി��െത�്



വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� �ീര ഉ�പാദനം

1002. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ീര ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തി�ം സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തി�ം

എെ�ാെ� ക��പ�തികളാണ് നട�ിവ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി�  2  വ�ഷ��  െകാ�് ഈ േമഖലയി�  എെ�ാെ� മാ���  െകാ�വരാ�

കഴി�െവ�ം ഇ� വഴി സം�ാന�ിെ� പാ���ാദന�ി� എ� വ��നവ് ഉ�ാെയ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ീര േമഖലയി�  �വ��ി��വ��ായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിവ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

സ�യംപര�ാ� �ീര േകരളം പ�തി

1003. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.��ിരാമ�

,, �. ആ�. �ദീപ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാ�  ഉ�പാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�ത െെകവരി��തിനായി സ�യംപര�ാ�

�ീരേകരളം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ല��ം േന��തി�ളള ഊ�ജിത നടപടിക�െട ഫലമായി പാ��ാദന�ി� �ട��യായ

വ��നവ് െെകവരി�ാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�ിന് ആവശ��ളളതിെ� എ� ശതമാനം പാ�  ഇേ�ാ�  ആഭ��രമായി

ഉ�ാദി�ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ീേരാ�ാദന രംഗ�് ��തായി നട�ാ�ി വ�� �ീര�ാമം പ�തി�െട വിശദാംശ��

ന��േമാ?

പാ��ാദന�ി� സ�യം പര�ാ�ത

1004. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം ഒ� വ�ഷ�ി��ി�  പാ��ാദന�ി�  സ�യം പര�ാ�ത േന�െമ�്

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിന് ആധാരമായ വ�തക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;



(ബി) മി��് െഷഡ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി നട�ിലാ�� കാര��� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) 2017-18� �ഖ�ാപി� േഗാസ��ി പ�തി �കാരം എെ�ാെ� കാര��ളാണ് നട�ിലാ��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) അ�ി�  ��ത�  കറവ����� �ീര ക�ഷക��് കറവ യ�ം ന���തി�� പ�തി

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) സം�ാന�് നിലവിെല പാലിെ� ആവശ�കത എ�യാെണ�ം അതി� ആഭ��ര ഉ�ാദനം

എ�യാെണ�ം െവളിെ���േമാ?

പാലിെ� �ണനിലവാരം നി��യി��തിന് �തിയ സംവിധാനം

1005. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�, �� എ�ിവ�െട ഉ��ാദന�ി�  സ�യം പര�ാ�ത ൈകവരി�ാ�  ഈ സ��ാ�

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ം െകാ�വ�� പാലിെ� �ണനിലവാരം നി��യി��തിന്

�തിയതായി എെ��ി�ം സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� അ�രം സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ഡയറി (മി�മ) മാലിന� ��ം

1006. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ഡയറി  (മി�മ)  മാലിന� ��ം പരിഹരി��തിന് സ��ം െചലവി�  �ലം

ഏെ����തിന് മി�മ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിന് അ�മതി ന�കിെ�ാ�് 08.11.2017-ന് സ. ഉ (സാധാ) ന�� 130/2017 /

ഡി.ഡി. യായി സ��ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� �ലം ഏെ����തിന് നിലവി�� തട�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ലം ഏെ���� ���ി ത�രിതെ����തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ീര ക�ഷക��് �ീര സംഘ�ളി� നി�ം ലഭി�� �ക

1007. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീര ക�ഷക��് �ീര സംഘ�ളി� നി�് ന��� �ക ബാ�് വഴി ന��വാ� എെ��ി�ം

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് �ലം �ീര ക�ഷക��് ഉ�ാ�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(സി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ീര ക�ഷക���ാ�� ആക�ിക ന����ളള ധനസഹായം

1008. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ീര ക�ഷക���ാ�� ആക�ിക ന����് ധനസഹായം ലഭി��തി�� പ�തിക�

�പീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

�ീരക�ഷക േ�മം

1009. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീരക�ഷക�െട േ�മ�ിനായി വിവിധ പ�തിക�  �ഖ�ാപി�ി�െ��ി�ം പല�ം

കാലിവള��ലി� നി�ം പിേ�ാ�് േപാ��െവ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�ളള

കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കടെ�ണിയിലായ �ീരക�ഷക��േവ�ി 2016-17-� നട�ിലാ�ിയ കടാശ�ാസ പ�തി�െട

ആ��ല�ം ഇതിനകം എ�ത േപ��് ലഭി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കടാശ�ാസ പ�തി ��ത�  േപരിേല�് വ�ാപി�ി�ാതി��ത് എ�െകാ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ീരക�ഷക��് ഡയറി ഫാം ആ�നികവ��രി��തിന് എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ്

ന���െത�ം  2017-18-�  ഇൗ പ�തി�െട ആ��ല�ം എ� �ീരക�ഷക��്

അ�വദി�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�ട�ി�ിട�� ജലേസചന പ�തിക� ���ിയാ�ാ� നടപടി

1010. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

ന��േമാ:

(എ) നിലവി� നി��ാണം �ട�ി�ിട�� ജലേസചന പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ��ത പ�തിക�  അടിയ�രമായി ���ിയാ�ാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല ഇറിേഗഷ� പ�തിക�



1011. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

നാദാ�രം മ�ല�ി�  േമജ�  /ൈമന�  ഇറിേഗഷ�  വ��ക�  എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി �ക

അ�വദി�് നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ജല വിഭവ വ��് ബജ�ിൽ �ഖ�ാപി� പ�തിക�

1012. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജല വിഭവ വ��് 2016-17 , 2017 - 18 വ�ഷ�ളിെല ബജ�കളിൽ �ഖ�ാപി� പ�തിക�െട

ലി�ം ഇതി�  ഭരണാ�മതി ന�ിയവ െട��  നടപടി ���ീകരി�വ പണി �ട�ിയവ പണി

���ീകരി�വ ഒ� നടപടി�ം ൈകെ�ാ�ാ�വ എ�ിവ�െട േ�ാഡീകരി� ലി�ം �േത�കം

ന�കാേമാ;

(ബി) ജല വിഭവ വ��് 2016-17 , 2017 - 18 എ�ീ വർഷ�ളിൽ �ാനി� �ഖ�ാപി� പ�തിക�െട

െമാ�ം �കെയ�യാെണ�് വ��് തിരി�ം വ�ഷം തിരി�ം ന�കാേമാ;  �ാനി�  ഉ�െ��

പ�തിക�െട നട�ി�ിന് േമ�േനാ�ം ന�ാ�  വ��ിൽ നിലവി�� സംവിധാന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജലേസചന-�ടിെവ� പ�തിക�

1013. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, എം. �േകഷ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

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

ന��േമാ:

(എ) കാലാവ� വ�തിയാനം െകാ�് സം�ാന�് അടി�ടി��ാ�� ജല�ാമ�ിെ��ം

വര���െട�ം പ�ാ�ല�ി�  ��പരിഹാര�ിനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� ദീ�ഘകാല

നടപടിക� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജലേസചന നയ�ിന് �പം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ദീ�ഘകാലമായി �ട�ി�ിട�� വ�കിട ജലേസചന പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി

���ീകരി�ാ� േവ�ി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) പാതിവഴിയിലായ �ടിെവ� പ�തിക�  അടിയ�രമായി ���ീകരി�ാ�  േവ� ഇടെപട�

നട�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�റ�ിമല �ടിെവ� പ�തി



1014. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ികളാണ് 2016 - 17, 2017 - 18 കാലയളവി�

ജലേസചനവ��ിെ� വിവിധ വിഭാഗ�� �േഖന സമ��ി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;  ��ത

���ിക�െട ഭരണ സാേ�തിക അ�മതി�് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �റ�ിമല �ടിെവ� പ�തി ���ീകരി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഈ �ടിെവ� പ�തി ���ീകരി��തിനായി നട�� �വ��ന��െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ജലസംര�ണ പ�തിക�

1015. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, െക.െജ. മാ�ി

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഹരിത േകരളം മിഷെ� ഭാഗമാ�ളള ജലസംര�ണ പ�തികളി�  ജലവിഭവ

വ��് �േഖന നട�ാ�ി വ�� �ധാന ���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� േകാടി �പ�െട ���ികളാണ് നിലവി�  ���ിയാ�ിയി�ളളെത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം ജലസംര�ണ �വ��ന�ളാണ് ��ംബ�ീ�െട സഹകരണേ�ാെട നട�ിലാ�ി

വ��െത�് െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) വര�ാ�  �ന��ീവന പ�തി�് സമാനമായ ഏെത�ാം പ�തികളാണ്

നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േമാര�കാ�് ജലേസചന പ�തി

1016. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല ന�� �ാമപ�ായ�ി�െ�� േമാര�കാ�് ജലേസചന

പ�തി�െട നി��ാണ നടപടി�മ�� എെ��ാമായി എ�് അറിയി�േമാ?

നദിക�െട �ന��ാരണം

1017. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േകരള�ിെല എ� നദികെള �ന��ാരണ�ിനായി

െതരെ���ി��്  ;  ഇതിനാ�� മാ��  �ാ�  ത�ാറായി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവിൽ എ� �ഴക�െട �ന��ാരണം ആരംഭി�ി��് ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കരമനയാ� പരിപാലന പ�തി

1018. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കരമനയാ�ിേല�് ക�സ് മാലിന�ം ഉ�െ�െട�� മാലിന��� ഒ��ിവി��ത് �ല��ായി��

��തരമായ �ിതിവിേശഷം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) കരമനയാ�ിെ� തീര�് വലിയ �ളാ�ക� നി��ി�േ�ാ� െ�യിേനജ് സംവിധാന�ി��

മാ��നി�േ�ശ��  വ��മായി നൽ�ക�ം അവ പാലി�െ���െ��് ഉറ�് വ��ക�ം

െച��േ�ാ;

(സി) 2013ൽ �ട�ിയ കരമനയാ� പരിപാലന പ�തി�െട ഭാഗമായി ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) �ടിെവ�േ�ാത�ായ കരമനയാറിെന സംര�ി��തി�ം മാലിന���മാ��തി�ം

അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

തല�ാനെ� േതാ�ക�ം ആ�ക�ം �ചീകരി��തിന് നടപടി

1019. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.�രളീധര�

,, എം. വി�െസ�്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് വിജയകരമായി നട�ിലാ�ിയ ഓ�േറഷ�  അന��െട ഭാഗമായി

നട�ിയി�� �ചീകരണ �വ��ന�� നില�േതാ� �ടി തല�ാന നഗരിയിെല േതാ�ക�ം

ആ�ക�ം മാലിന�വാഹിനികളായി മാറിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആമയിഴ�ാ�  േതാട്,  പ�ംേതാട്,  ഉ��േതാട്,  പാ��തീ ��നാ�  �ട�ിയവ

�ചീകരി�ാ�ത് �ലം മാലിന�ം െപ�കി പക��വ�ാധിക�  പക���ം ജനജീവിതം

��ഹമാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇറിേഗഷ�  വ��ിെ� േന�ത��ി�  നട�� �ചീകരണ �വ��ന��  ഈ വ�ഷം

നട�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് പക��വ�ാധിക� പട�� ��തരമായ �ിതിവിേശഷം പരിഗണി�് േമ�റ�

േതാ�ക� അടിയ�രമായി �ചീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



�ഴ�രക�െട സംര�ണം

1020. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മണെല��ം െവളള�ിെ� �െ�ാ��ം കാരണം ഇടി� നശി�െകാ�ിരി�� �ഴ�രക�

െക�ി സംര�ി��തിന് ജലേസചന വ�� �േഖന പ�തിക� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) റിവ�  മാേനെ��് ഫ�് �േഖന ���ിക��് അ�മതി ന���ത് നി��ിെവ�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ�േ��ഡ് േഹാളി�ിക് അേ�ാ�് േഫാ� റിജ�വേനഷ� ഓഫ് റിേവ�്

1021. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാേശാ��ഖമായിെ�ാ�ിരി�� നദിക�െട സംര�ണ�ിനായി ഇ�േ��ഡ് േഹാളി�ിക്

അേ�ാ�് േഫാ�  റിജ�വേനഷ�  ഓഫ് റിേവ�് എ� മാ��നി�േ�ശം േക� സ��ാ�

ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മാ��നി�േ�ശ�ളിെല �ധാന നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  സം�ാനെ� ഏെത�ാം നദിക�െട സംര�ണ�ിന്/വീെ���ിനാണ് ഇൗ പ�തി

�കാര�� കാര��� ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േനമം മ�ല�ിെല േതാട് നവീകരണം

1022. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േതാ�ക�െട ആഴം ��ി നവീകരി��തി�� എെ��ി�ം പ�തി

നട�ിലാ��േ�ാ;  എ�ി� ആയതിെ� വിശദവിവര�ം പ�തി �കാരം ഏെത�ാം ജി�കളി�

എ� േതാ�ക� നവീകരി�െവ�� വിവര�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ി േനമം നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� േതാ�ക�

നവീകരി�ി�െ��ം ഇനി�ം എ� േതാ�ക�  നവീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��െ��ം

വിശദമാ�ാേമാ ?

പ�ാ ഇറിേഗഷ� പ�തിയിെല തക�� േനരി�� കനാ�ക�

1023. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) പ�ാ ഇറിേഗഷ� പ�തിയിെല തക�� േനരി�� കനാ�ക� സംര�ി��തിന് എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) യഥാസമയം അ����ണി നട�ാ�തിനാ� കനാലിെ� വശ�� തക��് െവ�ം �റേ��്

ഒ���ത് തട��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െച�ാനം പ�ായ�ിെല വിജയം കനാ�

1024. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര�െ��ട��് െച�ാനം പ�ായ�ിെല വിജയം കനാ�  അട�് നീെരാ��്

തട�െ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  നീെരാ��് �ന:�ാപി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�വാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

��� േതാട് നവീകരണം

1025. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ബജ�ി� 15 േകാടി �പ കി�ബി വഴി െചലവഴി��തിന് വകയി��ിയ തി�ര�ാടി നിേയാജക

മ�ല�ിെല ��� േതാട് നവീകരണ പ�തി�െട �ട�നടപടി�മ��െട നിലവിെല �ിതി

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത േതാട് നവീകരണം എ�േ��് യാഥാ���മാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

ചീര�ഴി കനാലിെല േചാ�� അട�വാ� നടപടി

1026. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിൽ േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല ചീര�ഴി ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�് എ�ാണ്

ക�ീഷ� െച�െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതിെ� െമയി� കനാ�ക�െട നീളം എ�യാെണ�ം ഇതി�െട എ� ഏ�� െന��ഷി�് ജലം

എ�ി�വാ� സാധി��െ��ം അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ��ത കനാ�ക�െട പല ഭാഗ�ം കാല�ഴ�ം െകാ�് േചാർ� ഉ�ാ�ക�ം �ൗ�ക� പല�ം

�വി�ക�ം െച���ലം വലിയ േതാതി� ജലം ന�െ���� കണ�ിെല��് കനാലിെല േചാ��

അട��തിനാവശ�മായ അ����ണി നട��തി�ം േക� വ� �ൗ�ക�  മാ�ി

�ാപി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?



ചാല�ടി മ�ല�ിെല കനാ��ാല��

1027. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല,  ഇറിേഗഷ�  വ��ിന് കീഴി�ളള കനാ��ാല��

���ി�ണി��തിനായി സമ��ി�ി�ളള അേപ�കളി�  സ��ാ�  അ�മതി ന���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം ഏെത�ാം കനാ��ാല��െട നി��ാണ�ിന്

അ�മതി ന���തിനാണ് നടപടി സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�ം അറിയി�ാേമാ?

ഡാ�കളിൽ നി�് മണ� വാര�

1028. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ിെല ഡാ�കളി�ം റിസ�േവായ�കളി�ം അടി���� മണ� വാരി മാ��തിന് ഇേ�ാ�

എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഡാം റീഹാബിലിേ�ഷ� ആ�് ഇ��െമ�് േ�ാ�ാം

1029. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� ഡാം റീഹാബിലിേ�ഷ�  ആ�് ഇ��െമ�് േ�ാ�ാം  (�ി�്)  �കാരം

േകരള�ി� നട�� അണെ��ക�െട �ര�ാ �ന��ാരണ �വ��ന�� ഇേ�ാ� ഏ�

ഘ��ിലാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി��െ���ി എ� ഡാ�കളാണ് നവീകരി��െത�ം ഇതിെ� �വ��ന

�മതല ആ��ാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�െമ�ം ഇതിനായി എ� �ക േക� ഫ�് ലഭി�െവ�ം

അറിയി�ാേമാ?

ആന�ാറ െപാ�യി� െച�് ഡാം നി��ാണം

1030. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ില�ാടി പ�ായ�ിെല ആന�ാറ െപാ�യി�  കടവിന് സമീപം െച�് ഡാം

നി��ി���മായി ബ�െ��് നിലവി�  സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;



വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച�് ഡാം നി��ാണം ത�രിതഗതിയി� ആ��തിന് വ��് തല�ി� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ിെല ജലേസചന പ�തി

1031. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല അ��ച� ��ാ�, പ�ിേ�രി എ�ിവിട�ളി� െച�് ഡാ�ക�

നി��ി��താെണ� ജലവിഭവ വ��ിെ� തീ�മാനം നട�ിലാ��തി��ാ�� കാലതാമസം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ െച�് ഡാ�ക�െട നി��ാണ പ�തി ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ഇത് എേ�ാേഴ�്

ആരംഭി�ാനാ�ം എ�് അറിയി�േമാ?

െച�്ഡാ�ക�െട�ം,െറ�േല�� -കം -�ി��ക�െട�ം നി��ാണം

1032. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം െച�്ഡാം നി��ാണ�ി�ം,

െറ�േല��- കം  -�ി�ജ് നി��ാണ�ി�ം ഭരണാ�മതി ന�കിയ �ക�െട വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി� എ� ���ിക�  ���ിയായി��്;  ഇവ�െട വിശദാംശം

ന��േമാ?

കാ�ാ�ട മംഗല�ലിന് സമീപം �ളി�ട�ം റാ�ം നിർ�ാണം

1033. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ� വല�കര കനാ� കട�് േപാ�� കാ�ാ�ട മംഗല�ലിന് സമീപം �ളി�ട�ം റാ�ം

നി��ി��തി�ളള ���ി�് ഭരണാ�മതി�ം െട��  നടപടി�ം ���ിയായി�ം ���ി

ആരംഭി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി ആരംഭി��തി�ം ���ിയാ��തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കി�ിയാറി� സംര�ണഭി�ി നി��ാണം

1034. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) കി�ിയാറി�  വ�ി���ാവ് നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�െ�� െതാ�വ�േകാട് പാലം �ത�

കാ�െവ�ി പാലം വെര�� ഭാഗ�ളി� സംര�ണ ഭി�ി നി��ി�ാ�തിനാ� മഴസമയ�്

െവ�െ�ാ�ം �ലം ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം ഭീഷണി േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇത് സംബ�ി�് ഇറിേഗഷ�  ചീഫ് എ�ജിനീയ�  സ��ാരി�  റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംര�ണഭി�ി നി��ാണ�ിന് ഫ�് അ�വദി�വാ�  സർ�ാർ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ൈവ�ി� നിേയാജക മ�ല�ിെല �ലി��ക�

1035. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ിെല കടലാ�മണഭീഷണി�� �ന�ം �ത�  ��ൈവ�്

വെര�� കടേലാര�് �ലി��ക�  �ാപി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഇട�ളി�  �ലി��ക�  �ാപി��തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടി

വ��മാ�ാേമാ?

അണിയിലി� �ലി��ക� �ാപി��തിന് നടപടി

1036. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ിെല അണിയിലി�  �ലി��ക�  �ാപി��തിന് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കട�ഭി�ി നിർ�ാണം

1037. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീരേദശ േമഖലയി�  കട�ഭി�ി നി��ി��തിന് പഠനം നട��തിനായി

ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഏജ�സി പഠനം നട�ി റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

കട�ഭി�ി നി��ാണം



1038. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കടലാ�മണ ഭീഷണി ��മായ ക�� ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല മാടായി മാ��

�ാമപ�ായ�ിെല തക�� കട�ഭി�ി �ന�നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എ�

���ിക��് എ� �പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��്; ഇതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) മാടായി,  മാ��  �ാമപ�ായ�ിെല തക�� കട�ഭി�ി �ന�നി��ി��തി�ം �തിയ

കട�ഭി�ി�ം �ലി��ം നി��ി��തി�ം എ� എ�ിേമ�ക�  ത�ാറാ�ിയി��്;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(സി) ത�ാറാ�ി സമ��ി� എ�ിേമ�ക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കടലാ�മണ�ി� നി�് സംര�ണം

1039. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ിെല തീര�േദശ�ളി� ശ�മായ കടലാ�മണം േനരി��

�േദശ�ളി�  കട�ഭി�ിക�  നവീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കടലാ�മണം ��മാ�� ��-�ൈല മാസ�ളി� തീരേദശവാസിക�െട സംര�ണ�ിനായി

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

തലേ�രിയിെല െചാ�ി െറ�േല�� കം �ി�ജ്

1040. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18  വ�ഷെ� ബജ�ി�  ഉ�െ���ി കി�ബി �ഖാ�രം നട�ിലാ�� തലേ�രി

നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ിയായ െചാ�ി െറ�േല�� കം �ി�ജിെ� നിലവി�� അവ�

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� നി��ാണ ���ി ആരംഭി��തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടി�മ��

അവേശഷി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

വ�ി��് മ�ല�ിെല റ�േല�� കം �ി�ജിെ� നി��ാണം

1041. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല വ�ി��് നിേയാജക മ�ല�ി�െ�� റ�േല��-കം-�ി�ജിെ�

നി��ാണം കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) ��ത പ�തി സംബ�ി�് ഐ.ഡി.ആ�.ബി.യി�  നിലവി�� ഡിെെസനി�് സംബ�ി�

ഫയലി� തീ��് ക�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തി� കാലതാമസം ഉ�ാ��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് െവളിെ���േമാ?

ജലേസചന വ��ിെല എസ്.എൽ.ആർ. വിഭാഗം ജീവന�ാ�

1042. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലേസചന വ��ി�  16/1/2013  �  എസ്.എൽ.ആർ.  ത�ികയി�  നിയമനം ലഭി�

ജീവന�ാെര വ��� േ�ഡ്  2 ആയി ഒഴി�� ത�ികകളി� നിയമനം നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എസ്.എൽ.ആർ,ആയി വ�ഷ�ളായി േജാലി െച�� ജീവന�ാ�  ആ��ല��െളാ�ം

ലഭി�ാെത പിരി�� അവ��് പരിഹാരം കാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇവ��് മിനിമം

െപ�ഷ� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ വിഭാഗം ജീവന�ാെര ഒഴി�� പാ�ൈടം സ�ീ�� ത�ികയിേല�് മാ�ി നിയമി�ാ� നടപടി

ൈകെ�ാ�ാേമാ;

(ഡി) എസ്.എൽ.ആർ,  ആയി വിരമി� ജീവന�ാ�െട ഒഴിവിേല�് ഇേ�ാ�  േജാലിെച��

എ�്.ആർ.വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട സീനിേയാറി�ി ലി�ി�  നി�ം നിയമനം നട�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

വാ�� അേതാറി�ിയിെല െപൻഷൻ പരി�രണം

1043. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാ�� അേതാറി�ിയിെല െപൻഷൻകാ��് െപൻഷൻ പരി�രണം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വാ��  അേതാറി�ിയിെല െപൻഷൻകാ��് സം�ാന സ��ാ�  െപൻഷൻകാ��് അ�വദി�

രീതിയിൽ െപൻഷൻ �ടി�ിക നൽകാ�ത് എ�െകാ�ാണ്;

(സി) െപൻഷൻ �ടി�ിക വാ�� അേതാറി�ി ജീവന�ാ��് നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജലേസചനവ��ിെല എസ്.എ�.ആ�.ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�

1044. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലേസചനവ��ി� പതിന�ം ഇ�പ�ം വ�ഷ�ളായി എസ്.എ�.ആ�.ജീവന�ാരായി േജാലി

െച� നിരവധി േപ��് െപ�ഷ�  ലഭി�ാെത �ാ�വി�ി മാ�ം ലഭി�് പിരി�േപായി�ളള�ം



�തിമാസ െപ�ഷ� ലഭി�ാെത ക�െ���താ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപരിയാ�വാലി ഇറിേഗഷ�  െ�ാജ�ിെ� കീഴി�  28.01.1990  �ത�  01.09.2009  വെര

എസ്.എ�.ആ�.ആയി േജാലിെച� പിരി� േപായ പി. വിനയ� ഉ�െ�െട�ളളവ��് �റ�

നിര�ി�  െപ�ഷ�  ന��തി� േവ�ി ന�ിയി�ളള അേപ� സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ർ ജി�യിൽ േമജർ ഇറിേഗഷ� വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ

1045. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േമജർ ഇറിേഗഷ�  വ��ിന് കീഴി�  കഴി� വ�ഷം(2017-18)  ക��  ജി�യി�  എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയത്;  ഒാേരാ�ം ഇനം തിരി�് അ�വദി� �ക അട�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

ത�ീ���ം ബ�്

1046. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

��നാട് പാേ�ജി�  നി��ി�� ത�ീ���ം ബ�് ���ീകരിേ�ാ  ;  ഇെ��ി�  ��ത

പ�തി�െട നിലവി�� അവ� എ�ാെണ� െവളിെ���േമാ?

വി.സി.ബി.���ി�് അ�മതി

1047. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  മ�ല�ിെല �ണിയ�  പടി�ാ� േതാടിെ� വി.സി.ബി.  ���ി�് െട�ി��

അ�മതി ന�കി െട�� െച��തി�� നടപടിക� ഏ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നടപടിക� ���ീകരി�് ��ത ���ി എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േനമം മ�ല�ിെല േമജ�/ൈമന� ഇറിേഗഷ� ���ിക�

1048. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18 വ�ഷം േനമം നിേയാജകമ�ല�ി� ഏെതാെ� േമജ�/ൈമന� ���ിക��ാണ്

ഇറിേഗഷ� വ��് �േഖന ഭരണാ�മതി ലഭി�ത്; വിശദമാ�േമാ;

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

േനമം മ�ല�ി� നി�ം ഭരണാ�മതി�ായി സമ��ി�ി�� ���ിക�



1049. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േനമം മ�ല�ി� നി�ം േമജ� ഇറിേഗഷ�,

ൈമന� ഇറിേഗഷ� വിഭാഗ�ൾ വഴി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി�ായി സമ��ി�ി��

���ിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇവ�െട നിലവി�� �േരാഗതി എ�ാെണ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

അ�� മ�ല�ിെല ച�ി�� ��� േതാട് നവീകരണം

1050. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2016 - 17 വ�ഷെ� ബജ�ി� ഉ�െ��ി�� അ�� മ�ല�ിെല ച�ി�� ��� േതാട്

ആഴം ��ി ക�് െക�ി സംര�ി��തി�� ���ി ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�്

വ��മാ�േമാ?

��� ജി�യിെല റ�േല��കളി� �ിരം ബ�ക�

1051. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല ഏനാമാ��, ഇടിയ�ിറ,  �നയം എ�ീ റ�േല��കളി�  റിംഗ് ബ�്

നി��ാണ�ിനായി വ�ഷം േതാ�ം �ക െചലവഴി��ത് ഒഴിവാ��തി�ം യഥാസമയം

അ����ണിക�  നട�ാ�  കഴിയാെത വ�� സമയ�ളി�  ഉ� െവ�ം കയറി �ഷി

നശി�ക�ം കടലിേല�് മ�് ഒലി� േപാ�ക�ം െച�� സാഹചര�ം ഇ�ാതാ�ാ�ം �ിരം

റിംഗ് ബ�് സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ിരം സംവിധാനം എ� നിലയി�  റ��  ബ�ക�  നി��ി�ാ�  എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തിക�

1052. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ി� നട�ാ�� ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�ം ഓേരാ

പ�തി�െട�ം നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മാന�വാടി �നിസി�ാലി�ിയിെല പാലാ�ളി �േദശ�് ഏെത�ി�ം ലി�് ഇറിേഗഷൻ പ�തി

നട�ാ�ാ� ജലവിഭവ വ��് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ആ പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ?



ക�� ജി�യിെല �ര�ടവി� വിയ� കം �ാ�� േവ

1053. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

നബാ�ഡിെ� ആ�. െഎ. ഡി. എഫ്- 23� ഉ�െ���ി 381 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി

ലഭി� ക��  ജി�യിെല കട��ളളി-പാണ�ഴ �ാമപ�ായ�ിെല �ര�ടവി�  ഏര�ം �ഴ�്

��െക വിയ� കം �ാ�� േവ നി��ി�� ���ി എേ�ാ� ആരംഭി�വാ� കഴി�ം; വിശദാംശം

ന��േമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല �ംമ�ി -����ി �ടിെവ� പ�തി

1054. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല എടേ�രി �ാമ പ�ായ�ി�  ജലനിധി�െട �ംമ�ി  -����ി

�ടിെവ� പ�തി ക�ീഷ� െച�ാ� ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി എ�് ക�ീഷ� െച�െമ�് അറിയി�ാേമാ; പ�തിയി� എ� �ണേഭാ�ാ��െ��്

െവളിെ���േമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല ഇറിേഗഷ� ���ിക�

1055. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ി�  െെമന�  ഇറിേഗഷ�  �േഖന എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി

ന�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�  േമജ�  ഇറിേഗഷ�  �േഖന എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി

ന�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഭരണാ�മതിക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ചി�� നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�തിക�

1056. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-2018 ബജ�ി� �ഖ�ാപി��ം ഏരിക�െട �ന��ാരണ�മായി ബ�െ��് ഹരിതേകരളം

മിഷനി�  ഉ�െ���ിയ�മായ െവ�ലകയം,  ��പിടരി,  ക�ാല�റ എ�ീ ഏരിക�െട

�ന��ാരണ �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2017-2018 ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�, കി�ബിയി�െട നി��ി�ാ� ഉേ�ശി�� െറ�േല��കളി�

ചി��  �ഴ� ��െക നേ��ിളളി പ�ായ�ി�  വള�പാല�് നി��ി�� െറ�േല�റിെ��ം



െപ�വ�് പ�ായ�ി� പാല�ളളി വ ടകര��ിയി� നി��ി�� െറ�േല�റിെ��ം നിർ�ാണ

�േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

��ാ�ര �നിസി�ാലി�ി ൈപ�് ൈല� േറാഡിെ�റ േശാചനീയാവ�

1057. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ാ�ര �നിസി�ാലി�ിയി�െട കട� േപാ�� ൈപ�് ൈല� േറാഡ് െപാ�ിെപാളി�തിനാ�

കാ�നട യാ�േപാ�ം ��ി��ാെണ�കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ േറാഡി�െറ �ട��യായി െകാ�ി� േകാ��േറഷനി�ം കളമേ�രി �നിസി�ാലി�ിയി�ം െപ�

ഭാഗ�� ടാ� െച� കഴി�തിനാ� ��ാ�ര �നിസി�ാലി�ിയി�െട കട� േപാ�� ഭാഗ��

വാ�� അേതാറി�ി ടാ� െച�കേയാ അെ��ി� �നിസി�ാലി�ി ഫ�് എം.എ�.എ, ഫ�് എ�ിവ

ഉപേയാഗി�് ടാ� െച��തിന് വാ�� അേതാറി�ി അ�മതി ന��കേയാ െച��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കവണ��് റ�േല�� കം �ി�ജിെല േടാ� പിരിവ്

1058. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല കവണ��് റ�േല��  കം �ി�ജി� കാലാവധി കഴി�ി�ം േടാ� പിരിവ്

�ട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കവണ��ി�  നി�് േടാ�  പിരിവി�െട നാളി�വെര ലഭി� വ�മാനം വ�ഷം തിരി�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇൗ േടാ�  പിരിവ് അവസാനി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�

സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല കനാ� േറാഡ് നവീകരണം

1059. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ന�വ��, േകാ��, ബാ�േ�രി പ�ായ�കളി�  നി�ം കനാ�

േറാഡ് നവീകരണ�ിെ� അ�മതി�ായി ഇറിേഗഷ� വ��ി� അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� േറാ�ക�  നവീകരി��തിനാണ് ഇനി�ം അ�മതി ന�കിയി�ി�ാ�ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) കനാലിന് ഭീഷണിയി�ാ� രീതിയി�  േറാ�ക�  പരി�രി��തി�� അ�മതിക�

േവഗ�ിലാ�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?



സീതാ���് ഇറിേഗഷ� പ�തി

1060. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല സീതാ���് ഇറിേഗഷ�  പ�തി�െട ആവശ�കത

സംബ�ി�് സ��ാ� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) സീതാ���് ഇറിേഗഷ�  പ�തി�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ���മായി ബ�െ�� സ�െ�

നടപടിക�  �ട�ിയി�േ�ാ;  സ�െ� നടപടിക�  ���ീകരി�് എ� സമയ�ി��ി�

എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി സമ��ി�വാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ഒ����-െപാ�ള �ടിെവ� പ�തി�� ൈവദ�തി കണ��

1061. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ����-െപാ�ള �ടിെവ� പ�തി�� ൈവദ�തി കണ�� ലഭ�മാ��തിന് നാളി�വെര

വ��് സ�ീകരി� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മല�റം േ�ാജ�് ഡിവിഷ�  എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�  22.9.2016,7.8.2017,6.2.2018

എ�ീ തീയതികളി�  എ�്.സി/1156/17  ന��  ക�് �കാരം ൈവദ�തി കണ��

ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ �ക അട�ണെമ�് അറിയി�തി�േമ�  വ��് സ�ീകരി�

�ട�നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ിക�

1062. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ജലവിഭവ വ��് വഴി െപരി��മ� നിേയാജക

മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ ���ിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2018-19  �  നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� ���ിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  അടിയ�ര

�ാധാന�േ�ാെട നട�ിലാേ��െത�് വ��് കെ��ിയി�ളള ���ിക� ഏെതാെ�യാണ്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�വാ��ഴവാലി ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�ിന് �മി വി�െകാ�� �ല�ടമക��ളള ന�പരിഹാരം

1063. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) �വാ��ഴവാലി ഇറിേഗഷ�  േ�ാജ�ിെ� കാരിേ�ാട് ഡി�ിബ��റി�െട �മി വി�െകാ��

�ല�ടമക��ളള ന�പരിഹാരം ന����മായി ബ�െ��് എ�േപ�െട അേപ�ക�

തീ��ാ�ാ��് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�.എ.ആ�  �കാരം ��ത പ�തി�െട ന�പരിഹാരം ന����മായി ബ�െ��്

എ�അേപ�ക�  സ��ാരിേല�് അയ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  എ�െയ�ം ചീഫ്

എ�ിനീയ��് അയ�ി��് എ�തിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) പ�തി�മായി ബ�െ��് ന�പരിഹാരം ലഭി�ാ�� �ീ. വാ�േദവ�പി�, രവി, ചാ�ിമാത�,

േജാഷി മാത� എ�ിവ�െട അേപ�യി�  ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�  വ��മാ�ാേമാ;

ഇവ�െട ഫയ� ഇേ�ാ� ആ�െട ൈകകളിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എം.വി.ഐ.പി �െട കാരിേ�ാട് ഡി�ിബ��റി�മായി ബ�െ��് ഫയ�  ന��  MP1/178

/2017/ WR ,ഇ-ഫയ� നം. 606299 ഫയ�കളിൽ ധനകാര� വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടി

വ��മാ�ാേമാ?

ആമയിഴ�ാ�േതാട്

1064. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആമയിഴ�ാ�േതാട് ��ിയാ��തിന് എെ��ി�ം ക��പ�തിക� �പീകരി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആമയിഴ�ാ�  േതാ�ി�  അടി��ടിയിരി�� മാലിന���ം െചളി�ം നീ�ം െച�് േതാട്

��ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ജല േ�ാത�ക� സംര�ി��തി�ം �ചീകരി��തി�ം പ�തിക�

1065. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഴക�ം േതാ�ക�ം നീ�റവക�ം ജലാശയ��ം സംര�ി��തി�ം

�ചീകരി��തി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ, വിശദമാ�ാേമാ,

(ബി) സം�ാന�ിെ� �ഗ�ഭജല അളവ് വ��ി�ി��തിനായി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��

നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ന�േമാ?

�ഗ�ഭജല സംര�ണം

1066. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല  80%  കിണ�  ജല�ം മലീമസമാെണ� പരി�ിതി ധവളപ��ിെ�

അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി� ��ജല സംര�ണ നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്,



(ബി) സം�ാന�് ഒ�നവധി ��ംബ��  �ടിെവ��ിനായി കിണ�കെള

ആ�യി��വരായതിനാൽ ഇ�ര�ിൽ ജലം മലിനെ����ത് െപാ�ജനാേരാഗ��ിന്

ഭീഷണിയാ�െമ�് ക���േ�ാ,

(സി) എ�ിൽ �ഗ�ഭജല സംര�ണ�ിനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� മാ���� വിശദമാ�ാേമാ?

�ജല വ��ിെല ജീവന�ാ��് �േത�ക െപ�മാ���ം

1067. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��് േജാലി സംബ�ി� െപാ�വായ മാ�� നി�േ�ശം നിലവി�ളളേ�ാ�

�ജല വ��ിെല ഡയറ��  ഉ�െ�െട എ�ാ ജീവന�ാ��മായി �േത�ക െപ�മാ���ം

�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�ളള സാഹചര�െമ�ായി��;

(ബി) ഇേ�ാ� �റെ��വി� െപ�മാ����ിെല �ധാന നി�േ�ശ�െള�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ജലവ��ി�  ഫി���  േപായി�്,  �ഴ��ിണ�  എ�ിവ�് ലഭി� അേപ�കളി�

തീ�മാനെമ��ാെത െക�ി�ിട��െവ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത

അേപ�കളി� അടിയ�ര തീ�മാനം എ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ജി�ാ ഓഫീ�കളി�  ലഭി�� അേപ�ക�  സ�കാര� ഏജ�സിക��് ജീവന�ാ�

മറി�െകാ���തായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ�ാര�െ��റി�് അേന�ഷണം

നട�േമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ി അ����ണിക��ം മ�ം െചലവഴി� �ക

1068. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി �തിയ പ�തിക�െട നട�ി�ി�ം �ീ�ക�െട അ����ണിക��ം പ�്

ഹൗസ് നവീകരണം ഉ�െ�െട െകമി��സിെ� ഉപേയാഗ�ി�മായി കഴി�  5

വ�ഷകാലയളവി� ഓേരാ വ�ഷ�ം െചലവാ�ി വ�� �ക എ�, വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� 5 വ�ഷ കാലയളവി� ഓേരാ വ�ഷ�ം േകരള വാ�� അേതാറി�ി�് പിരി� കിേ��

�ക എ�,  എ� �ക പിരിെ���,  ഇ�ാലയളവി�  എ�തി��ിയ �ക എ�;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാലയളവി� േകരള വാ�� അേതാറി�ി കരാ�കാ��ം ൈവദ�തി േബാ�ഡി�ം ന��വാ��

�ക വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േറാഡ് ക�ിംഗ്/െറയി�േവ �റി��  എ�ിവ�ായി കഴി�  5  വ�ഷകാലയളവിെല ഓേരാ

വ�ഷ�ം െചലവാ�ി വ�� �ക എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േറാഡ് ക�ിംഗ്/െറയി�െവ �റി�ലി�ം െറയി�േവ�െട �കളി�െട ൈപ�ിടലി�മായി അ�മതി

ലഭ�മാകാ� ���ിക� ഏെത�ാം; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;�ിരം സംവിധാനം



എ� നിലയി� റ�� ബ�ക� നി��ി�ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജലവിഭവ വ��ിെല േക�ാവി�തപ�തിക�

1069. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജലവിഭവ വ��ി�  എ� േക�ാവി�ത പ�തിക�െ��ം അവ

ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിന് കഴി� ര�് വ�ഷ�ി��ി� ��ത പ�തിക��ായി േക��ി� നി�്

എ� �ക ധനസഹായം ലഭി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

വാ�� അേതറി�ിയിെല ഇ-ഗേവണ�സ് മാ���ാൻ

1070. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ിയിെല ഇ-ഗേവണ�സ് മാ���ാനി�  ഇ.ആ�.പി.  നട�ാ�ണെമ�

�പാ�ശ�േ�ാ;

(ബി) വാ�� അേതാറി�ിയി� ഇ.ആ�.പി. നട�ാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� നിലവിെല അവ�

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ജലസംര�ണ നടപടിക�

1071. �ീ.െക.�രളീധര�

,, അ�� �കാശ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ജല�ിെ� ലഭ�ത �റ�വ�� സാഹചര��ി�  എെ�ാെ�

��ക�ത�കളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) ജലേസചന വ��് �ന:സംഘടി�ി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) നിലവി�� ജലേസചന പ�തിക�െട കാര��മത വ��ി�ി��തി�ം ജല സംര�ണ�ിന്

����ം ന���തി��� എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ആവി�രി�ിരി��ത്?

��ിെവളള പ�തിെയ അ�ിമറി��തിന് സ�കാര� േലാബി

1072. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ജല അേതാറി�ി�െട ��ിെവളള പ�തി ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇൗ പ�തിെയ അ�ിമറി��തിനായി സ�കാര� ��ിെവളള േലാബി �മി��താ�ളള

റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) ഇൗ നീ��െള െച��െകാ�് പ�തി�മായി സ��ാ� �േ�ാ� േപാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തി എ��ത� നട�ാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� കിണ�ക�

1073. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കിണ�കളി�  കഴി�  10  വ�ഷ�ിനിെട ശരാശരി ജലലഭ�തയി�  കറ�

വ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏത് ഏജ�സിയാണ് കെ��ിയെത�ം എ�

ശതമാനം കിണ�കളിലാണ് ജല ലഭ�തയി� �റവ് കെ��ിയെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കിണ�കളിെല ജലലഭ�തയി� കറ��ായതിെ� കാരണം കെ��ക�ം പരിഹാര മാ����

ആരാ�ക�ം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

േദശീയ �ാമീണ �ടിെവളള പ�തി �കാര�� പ�തിക�

1074. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േദശീയ �ാമീണ �ടിെവളള പ�തി �കാരം സം�ാന�് നട�ിലാ�� പ�തിക�െട

വിവര�� ജി� അടി�ാന�ി� ന�ാേമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വർഷം ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഇതിനായി എ� േകാടി �പയാണ് േക��ിൽ നി�ം �തീ�ി��ത്?

അ�വി�ര ��ിെവളള �ാ�്

1075. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, െക.�രളീധര�

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

ന��േമാ:



(എ) അ�വി�രയി� സ��ാ� ഉടമ�തയി� ��ിെവളള �ാ�് �ാപി��തിന് �� സ��ാരിെ�

കാല�് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� നി��ാണ �വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാണ്; ��ത �ാ�ിനായി ഇ�വെര എ�്

�ക െചലവഴി�;

(സി) ജല അേതാറി�ി ജല ��ീകരണം,  �ടിെവളളവിതരണം എ�ിവയി�  �� േക�ീകരി�ാ�

മതിെയ�ം ��ിെവളള വിപണിയി� ഇറേ��തി�ാെയ��ളള നി�േ�ശം ജലവിഭവ വ��ിെ�

�മതല�ളള അഡീഷണ� ചീഫ് െസ��റി േകരള വാ�� അേതാറി�ി�് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി�

ഇതി�ളള സാഹചര�െമ�ായി��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അഡീഷണ�  ചീഫ് െസ��റി�െട ക�് �റ�് വ�തിന് പി�ാെല ജല അേതാറി�ി

മാേനജിംഗ് ഡയറ�െറ മാ�ിയത് സ��ാരിെ� ��ിെവളള പ�തിെയ അ�ിമറി�വാ�ം സ�കാര�

��ിെവളള േലാബിെയ സഹായി�വാ�മാെണ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) സ�കാര� ��ിെവളള േലാബിെയ സഹായി��താണ് അഡീഷണ�  ചീഫ് െസ��റി�െട

നിലപാട് എ�തിനാ� തീ�മാനം �ന:പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

���നാട് �ടിെവ� പ�തി

1076. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിവ�� ���നാട് �ടിെവ� പ�തി�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നട�് സാ��ിക വ�ഷം ���നാട് �ടിെവ� പ�തി�മായി ബ�െ��് െെപ�് ൈല�

നീ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷെ� േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട േ��് �ാ� ഫ�് ഉപേയാഗി�്

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി� �തിയ പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��ിെവ�പ�തി

1077. �ീ.സി.മ��ി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.െക.അ� റ�്

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

ന��േമാ:

(എ) വാ��  അേതാറി�ി ��ിെവ� വിതരണ�ിനായി എെ��ാം നടപടിക�  ഇതിനകം

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ിെവ� �ാ�ിെ� ���ിയ അട��  �ക�് വാ��  അേതാറി�ി അ�മതി േതടിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഇതിേ�� സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ;



(സി) ��ിെവ�പ�തി ആവശ�മിെ��് വാ��  അേതാറി�ിെയ അറിയി�ി�േ�ാ;എ�ി�  കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത തീ�മാനം �ന:പരിേശാധി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ� �ടിെവ� േ�ാത�ക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

1078. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േപരാ�യി�  'നിപ'ൈവറസ് ഭീതി�� സാഹചര��ി�  െപാ�

�ടിെവ� േ�ാത�ക�  പരിേശാധി�ാ�  �േത�ക സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജലനിധി പ�തിക�

1079. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലനിധി ര�ാംഘ��ി� എ� പ�തിക��്; ഇവയി� എ�െയ�ം ���ീകരി�ി��് എ�്

അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഇവയി� എ�െയ��ിനാണ് �ഗ�ഭജലേ�ാത�ക� ഉളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� പ�തിക��് വാ��  അേതാറി�ി പ�തികളി�  നി�് ജലെമ��ാ�  ഉേ�ശി�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഹി�ി അക�ാ ��ിെവ�ം

1080. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജല അേതാറി�ി ഹി�ി അക�ാ എ� േപരി�  വിപണിയി�  ഇറ�� ��ിെവ��ിെ�

ഉ�ാദനെ�ലവ് എ�യാെണ�ം ഇത് എ� �പ�ാണ് വിതരണ�ാ��് ന���െത�ം

ഇതി�േമ� മെ�െ��ി�ം െസ�് �മ��േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിപണിയി�  ഈ ��ിെവ�ം എ� �പ�ാണ് ലഭ�മാ��െത�ം  ,വിതരണ�ാ��്

ന���തി�  നി�ം ഉയ�� വില ഉപേഭാ�ാവ് െകാ�േ��ി വ�� സാഹചര�ം

ഒഴിവാ�ാനാ�േമാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�വി�ര ��ിെവ� �ാ�ിെ� നിലവിെല �ിതിെയ�ാെണ�ം ഇത് എ�േ��്

�വ��നം �ട�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?



െെപ�് െപാ�ി �ടിെവളളം പാഴായി േപാ��തിൽ ഉേദ�ാഗ�� വ��� വീ�

1081. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വിവിധയിട�ളി� ക�� േവന��ാല� േപാ�ം െെപ�് െപാ�ി �ടിെവളളം

പാഴായി േപാ�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ��ം പരിഹരി�ാെത നീ�േപാ��തി�  ഉേദ�ാഗ��  വ��� വീ� വ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ത�നി��ഹണ�ി�  വീ� വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �ടിെവളള വിതരണ�ിന് അത�ാ�നിക ഉപകരണ��ം സാേ�തിക വിദ��ം

ഉപേയാഗി��തി�ം അഴിമതി കാ�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��തി�ം

സർ�ാർ ��ി�േമാ?

േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല �ടിെവ��ാമം

1082. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല അതി��മായ �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി വാ��  അേതാറി�ി േ�ാജ�് വിഭാഗം ഡി.  പി ആ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ി�െട ��ിെവ� നി��ാണം

1083. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി വിതരണം െച�� �ടിെവ�ം ���േതാതി�  ��ീകരി�താേണാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തല�ാന നഗരിയി�  ഉ��െട േകരള വാ��  അേതാറി�ി വിതരണം െച�� �ടിെവ�ം

ശരിയായ രീതിയിൽ ��ീകരി�െ���ിെ�� നിഗമന�ിൽ സ�കാര� �ടിെവ� വി�ന�ാ�

ജാ�കളി�  വിതരണം െച�� െവ�ം ഉപേയാഗിേ��ി വ�� സാഹചര�ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  �ടിെവ� ��ീകരണ �ാ�ക�  കാര��മമാ�ാ�  നടപടി



സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വി�ന�ാ� ��ിെവ�ം വളെര ഉയ�� വില�് വി�ഴി�് സാധാരണ�ാെര �ഷണം െച��ത്

അവസാനി�ി�ാ� വാ�� അേതാറി�ി ��മായ �ടിെവ�ം ��ിയിലാ�ി ന�ായവില�് വി��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�വി�രയിെല ��ിെവ� നി��ാണ ഫാ�റി�െട നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�േമാ; ��ത

പ�തി ഉേപ�ി�ക��ാേയാ; എ�ി� കാരണം അറിയി�ാേമാ?

അയി��-കാ�ി�കര, െപ�നാട്-അ�ി�യം �ടിെവ� പ�തിക�

1084. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അയി��-കാ�ി�കര,  െപ�നാട്-അ�ി�യം �ടിെവ� പ�തിക�െട നി��ാണ

�േരാഗതി�ം ഓേരാ പ�തി�ായി എ� �പയാണ് വകയി��ിയി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അയി��-കാ�ി�കര പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ി�  എെ�ാെ� നി��ാണ

�വ��ന�ളാണ് ഉ�െത�ം ഇത് എ�് ���ീകരി�ാനാ�െമ�ം ഒ�ാം ഘ��ി�

എെ�ാെ� ���ികളാണ് ���ീകരി�െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപ�നാട്-അ�ി�യം പ�തി�െട എെ�ാെ� ���ികളാണ് ���ീകരി�െത�ം ഇനി

എെ�ാെ� ���ികളാണ് ���ീകരി�ാ��െത�ം എ�് നി��ാണം ���ീകരി�െമ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

ഇടെ�ാ�ി �ടിെവ� പ�തി

1085. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇടെ�ാ�ി �ടിെവ� പ�തി�െട ടാ�് നി��ാണ�ിനായി അ�ത് പ�തിയി�  നി�ം

അ�വദി� ആറ് േകാടി �പ�െട െട�� നടപടിക�െട നിജ�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാല�ഴ�ം െച� �ടിെവളള െെപ�ക� മാ�� ���ി

1086. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല പര�ന�ാടിയി�  കാല�ഴ�ംെച� �ടിെവളള

െെപ�ക� മാ�� ���ി�െട �േരാഗതി ഏത് വെരയായി;

(ബി) ��ത ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?



പ�ി�� �ടിെവ� പ�തി

1087. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വ��ല മ�ല�ിെല പ�ി�� �ടിെവ� പ�തി�് േവ�ി സ�േ� നടപടിക� ���ിയാ�ി

�ായിംഗ് ത�ാറാ�ിയി��തിൽ വിതരണ െെപ�ിെ� ഡിെെസ� ���ിയാ�ിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല �ടിെവ� �ാമം

1088. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ജലവിഭവ വ��് �ഖാ�ിരം സം�ാന�്

നട�ിലാ�ിയ ���ിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

ഒ����- െപാ�ള �ടിെവ� പ�തി

1089. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ����- െപാ�ള �ടിെവ� പ�തി�െട ൈപ�ൈല�ക� �ാപി�� നടപടി ഇേ�ാ�

ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈപ�ൈല�ക� �ാപി�� ���ിക��ായി േറാഡ് ക�ിം�ിന് െഡേ�ാസി�് െചേ��

�ക ��വ� അട�ി�േ�ാ; ഇ�കാരം അട�േ�� �ക എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�മായി ബ�െ��് �ാ�േ�ാമ�ം മ�ം �ാപി��തിനായി �ക അട�ി�േ�ാ;

ആയതിെ� വിവര�� �ടി വിശദമാ�ാേമാ?

�ട�ികിട�� �ടിെവളള പ�തിക�

1090. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ട�ികിട�� �ടിെവളള പ�തിക�  �വ��ന േയാഗ�മാ��തി�ം െെപ�് െെല�

നീ��തി�ം എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി��േ�ാ ;

(ബി) േകരള വാ�� അേതാറി�ി വഴി ഇ�രം പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� കഴി�േമാ;

(സി) �ടിെവളള �ാമം ��മായ �േദശ�ളി�  ഇ�രം പ�തിക�  ഏെ���� കാര�ം

ആേലാചി�േമാ ?



ജലാശയ�� സംര�ി��തിന് നടപടി

1091. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നദിക�, േതാ�ക�, �ള��, കിണ�ക�, തടാക�� എ�ിവ മലിനമാ��ത്

തട��തി�ം സംര�ി��തി�മായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം മ�ല�ിെല െപാ��ള��ം െപാ�കിണ�ക�ം ഉ�െ�െട�� ജലാശയ��െട

വിവരേശഖരണം നട�ി രജി��ക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം സ�കാര�,െപാ� കിണ�ക�, �ള��, മ�് ജല

േ�ാത�ക� എ�ിവ റീ ചാ��് െച��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� രജി�� െച� കരാ�കാ�

1092. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ിയി�  കരാ�കാരായി രജി��  െച�ാ�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) രജി�� െച� കരാ�കാ�െട എ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം ���ികളാണ് ഇവ� ഏെ���് െച��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം കരാ�ക��് �ടി�ികയായി എ� �പ ന�കാ�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�കാലമായി ഈ �ടി�ിക ബാ�ി�െ��ം എേ�ാ�  െകാ��തീ��ാനാ�െമ�ം

വ��മാ�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ി ഇ�േവഷ� േസാ�

1093. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി ഇ�േവഷ� േസാ� എ� പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) എ� േ�ാജ�ക� പ�തി�െട പരിഗണന�് വ� എ�ം അതി� എ� എ�ം അംഗീകരി�

എ�ം എ� എ�ം ���ിയായി എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അംഗീകാരം ലഭി� േ�ാജ�ക�െട വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ി�െട െസ�� ഓഫീ�ക��് അടി�ാന സൗകര���

1094. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) വാ��  അേതാറി�ി�െട െസ��  ഓഫീ�ക��് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര���

എെ�ാെ�യാെണ�ത് സംബ�ി�് മാനദ���  നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അവ

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏ��മധികം വാ�ർ കണ��ക�  ഉളള െസ��  ഓഫീസ് ഏതാെണ�ം അതി�  എ�

കണ�� ഉെ��ം അറിയി�േമാ;

(സി) പതിനായിര�ി� അധികം വാ�ർ കണ��ക� ഉളള എ� െസ�� ഓഫീ�ക� ഉെ��്

വ��മാ�േമാ?

�ാ��് വാ�� മീ��

1095. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ന��ി� �വ��ി�� േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട ന�ം �റ��തിെ� ഭാഗമായി �ാ��്

വാ�� മീ�� �ാപി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏത് ക�നിയി�  നി�മാണ് �ാ��് മീ��  വാ��െത�ം ഇത് നട�ിലാ��ത് �ല�ളള

�േയാജനം എ�ാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) �ാ��് വാ��  മീ��  പ�തി നട�ിലാ��േതാെട മീ��  റീഡ� ത�ിക ഇ�ാതാ�േമാ;  എ�ി�

അധികമായി വ�� ��ത ജീവന�ാ�െട േസവനം എ�കാരം ഉപേയാഗി�വാനാണ് വാ��

അേതാറി�ി തീ�മാനി�ി�ളളത്എ�് വ��മാ�േമാ ?

േകാ�ി മ�ല�ിെല ��ജല വിതരണ പ�തിക�

1096. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �മാടം �� ജല വിതരണ പ�തി,  േകാ�ി െമഡി�� േകാേളജിനാ�� ��ജല വിതരണ

പ�തി,  സീതേ�ാട്-നില��  �ടിെവ� പ�തി,  നിലവി�  ��ീകരണ ശാലകളി�ാ�

െെമല�,  മലയാല�ഴ,  ചി�ാ�, േകാ�ി,  അ�വാ�ലം,  ത�ിേ�ാട്,  ഏനാദിമംഗലം

എ�ിവിട�ളി�ം ജലവിതരണ പ�തികളി�ാ� കല��  പ�ായ�ി�ം ��ജലം

എ�ി��തിനായി നാളി�വെര െെകെ�ാ� നടപടിക�  എെ��ാെമ�് ഇനം തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാളി�വെര യാെതാ� നടപടി�ം െെകെ�ാ�ി�ിെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) േമ�പറ� പ�തിക�ം ���ിക�ം സംബ�ി�് 30.1.2018-ന് വാ�� അേതാറി�ി മേനജിംഗ്

ഡയറ��െട േച�റി� �ടിയ േയാഗ�ി� െെകെ�ാ� തീ�മാന�ളി� ഏെത�ാം നാളി�വെര

നട�ാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവയി� ഓേരാ�ിെ��ം നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇവ�െട ���ികരണ�ിന് അടിയ�ര നി�േ�ശം ന��േമാ?



�ളിമാട് പ�ിംഗ് േ�ഷ�

1097. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �ളിമാട് പ�ിംഗ് േ�ഷനി�  അധികമാ�� �വ��നേശഷി

ഉപേയാഗി�് �വ��നരഹിതമായി�ിട�� എ�.സി.പി.സി. പ�തിയി� െവ�ം ലഭ�മാ�ാ�

ചാ�മംഗലം �ാമപ�ായ�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിന് എ� �ക േവ�ി വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(സി) ഇതിനാവശ�മായ െചലവ് വഹി�ാെമ�് �ാമപ�ായ�് സ�തി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� അ�ഭാവ���മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െഷാ��� നഗരസഭയിെല �ടിെവ� പ�തിക�

1098. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െഷാ���  നഗരസഭയി�  േകരള ജല അേതാറി�ി പണി ���ിയാ�ാ�� േമ�ിലാ�്��്

�ടിെവ� പ�തി,  പ�ലാ�പറ�് �ടിെവ�പ�തി,  പി.വി.െജ.ബി.  േകാളനി െെപ�് �ട�ി

വാ�ഡ്  6,13,30  എ�ിവിട�ളിെല െെപ�് െെല�  ദീ�ഘി�ി��,  118  എസ്.സി.

��ംബ���� �ടിെവ� പ�തി,  പഴനി�റ�് പ�തി  ,����  േകാളനി െെപ�് െെല�

�ട�ിയവ�െട ���ിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ് ,എേ�ാ� ���ീകരി�വാ� കഴി��

വിധ�ിലാണ് �വ��ന�� നട�വ��ത് എ�ിവ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാ പ�ായ�് ഡിേ�ാസി�് പ�തിയായ േപാണാട് �ടിെവ� പ�തി�െട ���ിക� ഏ�

ഘ��ിലാണ് ;എേ�ാ� ���ികരി�ാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െവളളിേനഴി �ാമപ�ായ�് ഡിേ�ാസി�വ��ിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�ം എേ�ാ�

���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജലേസചന വ��് അന�നടി പ�ായ�് കടി�ീരിേ�ാട് അ����ണി,  കാറ�മ� ലി�്

ഇറിേഗഷ�  അടിയ�ിര നവീകരണം,  പാണിയം�ളം �ാ�ാലി എ�.െഎ.�ീം അടിയ�ിര

നവീകരണം എ�ീ ���ിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ് ; എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� കഴി�ം;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ി �ലം മാ� മാനദ��ൾ

1099. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഉ�രവ് അ�സരി�� �ലം മാ� മാനദ���ം േകരള വാ��  അേതാറി�ി

നട�ിലാ�ിയ �ലം മാ� മാനദ���ം ത�ി�  എെ��ി�ം വ�ത�ാസം ഉേ�ാെയ�്



വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� അവ എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വാ�� അേതാറി�ിയിെല ���മാ�

1100. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� എ� ���മാ�െ��് ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���മാ� വാ�� അേതാറി�ിയിൽ രജി�� െച�വരാേണാ എ�ം ഇവ�� േവതനം ആരാ�

നൽ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ���മാരായി രജി��  െച�ാ�� മാനദ���ം ഇവ�� േവ� േയാഗ�തക�ം

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒരി�ൽ രജി�� െച� ����് എ�കാലം േജാലി െച�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) വാ�� അേതാറി�ി�മായി ബ�െ�� അ��� ���ിക� വാ�� അേതാറി�ി�െട ൈലസൻ��

���മാെരെകാ�്തെ� െച�ി�ി�ണെമ� നിയമ�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) വാ��  അേതാറി�ി�മായി ഒ� ബ��മി�ാ� ചില ���മാ�  ഇ�രം അ��� ���ിക�

പലയിട�ളി�ം െച��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് അ�വദനീയമാേണാ;

വ��മാ�ാേമാ?

ക�� േത�മല-വള�കരി ഭാഗ�് റ�േല��-കം-�ി�ജ്

1101. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല േത�മല-വള�കരി ഭാഗ�് റ�േല��-കം-�ി�ജ് നി��ി�ാ�  എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ിയതിന് ഭരണാ�മതി ന�കിേയാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിന് എ� േകാടി �പ�െട െചലവാണ് കണ�ാ��ത്; അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതിെ� ���ിക� െട�� െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

നീേലശ�രം പാലായി വളവി� നി��ി�� െറ�േല��- കം- �ി�ജിെ� െടൻഡർ

1102. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല നീേലശ�രം പാലായി വളവി� നി��ി�� െറ�േല�� കം �ി�ജിെ�

െടൻഡർ നടപടിക�െട ���ീകരണ�മായി ബ�െ�� ഫയ�  നടപടികളി�  വലിയ

കാലതാമസം ഉ�ാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ െറ�േല�റിെ� െട�ി�� വ��ക� െടൻഡർ െച�് പണി ആരംഭി�ി�ം സിവി� വ��ക�െട



െടൻഡർ ���ീകരി�ാ� െെവ��െത�െകാെ��് വ��മാ�േമാ?

കി�ബിയി� സമ��ി� �ടിെവ� പ�തി െ�േ�ാസ�

1103. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ിളിയം-എട��  �ടിെവ� പ�തി�െട െ�േ�ാസ�ം ��ി�റം-ക��ടവ് െറ�േല��-കം-

�ി�ജിെ� െ�േ�ാസ�ം കി�ബിയി� സമ��ി�ി�േ�ാ; അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ി�റം-ക��ടവ് െറ�േല��-കം-�ി�ജിെ� വിശദമായ േ�ാെജ�് റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) േമ��റ� ര� ���ിക�ം കി�ബിയി�  സമ��ി�് അ�മതി ലഭ�മാ�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

കട��ി�ഴയി� ആ�.സി.ബി.നി��ാണം

1104. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല േമാദി�യ�്

കട��ി�ഴയി� ആ�.സി.ബി. നി��ി��തിന് അ�വദി� 70 േകാടി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി.  ത�ാറാ�ിയ ഡി.പി.ആ�. കി�ബി േബാ�ഡ്

അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഫ�് അ�വദി��തിന് സംബ�ി� നടപടിക�  േവഗ�ി�  ���ികരി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

��ം േമജ� �ടിെവ� പ�തി

1105. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി,  ��മംഗലം,  െകാ�വ�ി അസം�ി നിേയാജക മ�ല�ളിെല �ടിെവ� �ാമം

പരിഹരി�ാനായി ആവി�രി�� ��ം േമജ�  �ടിെവ� പ�തി�െട നിലവി�� അവ�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�് എ�് ഭരണാ�മതി ന�കാ� കഴി�െമ�ം, ആദ�ഘ� ക�ീഷനിംങ് എ�് നട�ാ�

കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

കരി� �ടിെവ� പ�തി



1106. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി  -�െട േകാ�ാട് മ�ല�ിനായി അ�വദി� കരി� �ടിെവ� പ�തി

ഭരണാ�മതി�ായി നാളി�വെര കി�ബി �് സമ��ി�ി�ിെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഡി പി ആ�  ത�ാറാ��തിന് ജീവന�ാരിെ�� െക ഡ�� എ �െട നിലപാട്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതി� വ�ത�േ�ാ;എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) പ�തി �ഖ�ാപി�ി�്  2  വ�ഷം കഴി�ി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� സാഹചര��ി�

അടിയ�ിരമായി കി�ബി �് ഡി പി ആ� സമ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാ�� തഴവയ� �േദശ�് ഉ�െവ�ം

1107. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ലേശഖര�രം �ാമപ�ായ�ിെല മാ�� തഴവയ� �േദശ�് ഉ�െവ�ം കയറി പാട�ളി�ം

കര�േദശ�ളി�ം ഉ� �ഷി നശി���ം കിണ�കളിെല ജല�ി�  ഉ�െവ�ം കല��്

�ടിെവ�ം ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാതാ��ത് ��യി� െപ�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട ചീ�് നി��ി�് ഷ��ക� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ആയത് സംബ�ി�

���ി�െട ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േകാ�ി മ�ല�ിെല �ടിെവ� വിതരണ പ�തി

1108. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല �ടിെവ� വിതരണ പ�തിക�െട �േരാഗതി

വിലയി���തിനായി 30.01.2018-� േയാഗം േച��ി�േ�ാ ; എ�ി� ��ത േയാഗ�ി�

ആെര�ാം പെ���െവ�് വ��മാ�ാേമാ; ;

(ബി) ��ത േയാഗ�ി�  െെകെ�ാ� തീ�മാന�ളി�  ഏെത�ാം നട�ിലാ��തിന് നിലവി�

നടപടിക� െെകെ�ാ�െവ�് ഇനം തിരി�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) േയാഗ തീ�മാന�ളി�  നാളി�വെര യാെതാ� നടപടിക�ം െെെകെ�ാ�ി�ിെ��ി�

എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 30.01.2018-� �ടിയ േയാഗ�ി� െെകെ�ാ� എ�ാ തീ�മാന��െട�ം നിലവിെല �ിതി

വിശദീകരി�േമാ ;

(ഇ) േയാഗ�ി� െെകെ�ാ� തീ�മാനം അടിയ�രമായി ���ീകരി�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ ?

പാവറ�ി , ��േ�രി ��ജല വിതരണ പ�തിക�



1109. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല പാവറ�ി-��േ�രി ��ജല വിതരണ പ�തിക��ായി പാവറ�ി

പ�ായ�ി�ം ��േ�രി പ�ായ�ി�ം ഉ�തതല ജലസംഭരണി �ാപി�� ���ിക�െട

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇൗ പ�തിക�െട െെപ�ിട�  േജാലിക�  നട�വ�� സാഹചര��ി�  ജലസംഭരണിക�െട

നി��ാണം ഉട�  ആരംഭി�് പ�തി �ാവ��ികമാ��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ചീേ�ാട് ജലനിധി �ടിെവ� പ�തി

1110. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല ചീേ�ാട് ജലനിധി �ടിെവ� പ�തിയി�  പ�ി��  �ാമപ�ായ�ിെന

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ി�� �ാമപ�ായ�ിനാവശ�മായ �ടിെവ�ം �ളി�� വലിയപറ�ിെല ജലസംഭരണിയി�

േശഖരി��േ�ാ;

(സി) ��ത ജലസംഭരണിയി� നി�ം �ടിെവ�ം പ�ി�� �ാമ പ�ായ�ിേല�് എ�ി��തിന്

വിതരണ ൈല� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

െതാ��ഴ മ�ല�ിെല �ടിെവളള വിതരണം

1111. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െതാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ം,  കരി��ം,  �മാരമംഗലം �ാമപ�ായ�കളിെല

�ടിെവളള വിതരണ പ�തിക� �ട�ി�ിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േദശീയ �ാമീണ �ടിെവളള പ�തിയി�  ഉ�െ�� ���ിക�  നട�ാ��തിന് തട�ം

േനരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതി�  ഉ�െ�� ���ിക�  യാഥാ���മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

�ടര�ി ��തിദ� ��ജലവിതരണ പ�തി

1112. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല �ടര�ി �ാമപ�ായ�ിെല�ം

പരിസര�േദശ�ളിെല�ം �ടിെവളള �ാമം പരിഹരി��തിനായി വിഭാവനം െച�� �ടര�ി

��തിദ� ��ജലവിതരണ പ�തി�െട വിശദാംശ��  ലഭ�മായി�െ��ി�  ആയത്



വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട മതി� െചലവ് എ�യാെണ�ം എ�േ��് ഭരണാ�മതി ന�കാ� കഴി�െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

തലേ�രി- ��പറ�് സമ� �ടിെവ� പ�തി

1113. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18 വ�ഷെ� ബജ�ി� കി�ബിയി� �ക വകയി��ിയ തലേ�രി ��പറ�് സമ�

�ടിെവ� പ�തി�െട നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�െട നി��ാണ ���ി ആരംഭി��തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടി�മ�� ആണ്

ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ക��യം �ടിെവളള പ�തി

1114. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല ക��യം �ടിെവളള പ�തി�െട നി��ാണ �േരാഗതി

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടി�മ�� ���ികരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

ൈവ�ി� മ�ല�ിെല ഓവ�െഹഡ് ടാ�ക�െട നി��ാണം

1115. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ിെല  'ജിഡ'  �ടിെവ�പ�തി�െട ഭാഗമായ �രി�പാടം,

ഞാറ�� ഓവ�െഹഡ് ടാ�ക�െട നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�� എേ�ാൾ ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

എലവേ�രി, പ��ന �ടിെവ� പ�തിക�

1116. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� സം�ാന ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� എലവേ�രി,  പ��ന �ടിെവ� പ�തിക�െട

�വ��നം ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) അടിയ�ര �ാധാന��� ഇൗ പ�തിക� എ�് �ട�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ ?



െപാഴി�� (കാേരാട്), അതിയ�� �ടിെവളളപ�തിക�

1117. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17  സം�ാന ബ �ജ�ി�  െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിേല�് അ�വദി�

െപാഴി��  (കാേരാട്),  അതിയ�� �ടിെവളളപ�തിക�െട ഡി.  പി.  ആ� ,വാ��  അേതാറി�ി

കി�ബിയി� സമ��ിേ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് എ� േകാടി �പയാണ് കി�ബി അ�വദിേ��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) പ�തിക�െട നി��ാണ �വ��ന�� 2018 ഡിസംബ� മാസ�ിന് ��പ് ആരംഭി�ാ�

കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി േകാളനികളി� �ടിെവളളം എ�ി��തി�� ���ിക�

1118. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല നിേയാജക മ�ല�ിെല െത�ി�ളം ���  പ�് ഹൗസി�  നി�ം െച��തി

പ�ായ�ിെല ടാ�ിേല�്  3.50  മീ��  വ�ാസ�ളള ഡി.ഐ.െക  9പ�ിംഗ് െമയി�

�ാപി��തിന് ലഭി� ഭരണാ�മതിയിേ�� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി േകാളനികളി�  �ടിെവളളം എ�ി��തിനായി ലഭി�  98.13  ല�ം �പ�െട

���ിക� ഏെത�ാം പ�ികജാതി േകാളനികളിലാണ് നട�ിലാ�ിയത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എം.എ�.എ ഫ�് വിനിേയാഗി�് ൈപ�് ൈല�  നീ��തിന് െതരെ��� �േദശ��

ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

അ�ല�ാറ,ത�നാ�കര �ടിെവ� പ�തി

1119. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ല�ാറ,ത�നാ�കര �ടിെവ� പ�തിക�െട നി��ാണ �വ��ന �േരാഗതി�ം

വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എേ�ാൾ ക�ീഷൻ െച�വാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ല�ാറ, ത�നാ�കര പ�തികളിെല ഓേരാ�ിേ��ം അട�� �ക എ�െയ�ം നാളി�വെര

ഓേരാ പ�തി�ം എ� �ക െചലവഴി� എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

���കാ� �ടിെവളള പ�തി

1120. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ���കാ�  �ടിെവളള പ�തി�െട ര�ാംഘ� �വ��ന��െട നിലവിെല അവ�

എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�െട നി��ാണ �വ��ന�� എേ��് ���ീകരി�് ക�ീഷ� െച�ാനാ�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട നി��ാണം അടിയ�രമായി �നരാരംഭി�് സമയബ�ിതമായി

���ീകരി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ജല വിതരണ ൈപ�ക� മാ�ി �ാപി�വാൻ നടപടി

1121. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല േത�ി�ാലം,  ��ി��, േചേല� �ാമ പ�ായ�കളിേല�ളള എ.ആ�

ഡ��.എസ്  (ARWS)  പ�തി �കാര�ളള ജലവിതരണ ൈപ�ക�ം പ�ി�് െമയി�ം

കാല�ഴ�ം െകാ�് െപാ�ി ജലന���ാ��ത് തട��തിനായി ടി ൈപ�ക�  മാ�ി

�ാപി�ണെമ�് ആവശ�െ��് നിേവദന�� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ളിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ജല വിതരണ ൈപ�ക� മാ�ി �ാപി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�ായി കായലിെല വികസന �വ��ന��

1122. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജല വിഭവവ��ി� കീഴി�� ഐ.ഡി. ആർ. ബി. -യി� ഡി.പി.ആർ.ത�ാറാ�ാ� കാലതാമസം

േനരി�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �റിസം േമഖലയായ മലബാ� �േദശെ� ക�ായി കായലി�ം അ�ബ� േക��ളി�ം നട�ാ�

തീ�മാനി� വികസന �വ��ന��  ഇ��ലം തട�െ��വ��ത് പരിഹരി�ാ�  ജലവിഭവ

വ��് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ജലവിഭവ വ��ിെ� ഉടമ�തയി� ��ിെവളളനി��ാണ �ാ�്

1123. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജലവിഭവ വ��ിന് എവിെടെയ�ാം നിലവി� ��ിെവളളനി��ാണ �ാ�ക��്;

�ാ�ിെല �തിദിന ഉ��ാദനം സംബ�ി� കണ�ക� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ജലവിഭവ വ��് അ�വി�രയി�  �ാപി�� ��ിെവളള �ാ�ിെ� നി��ാണ ���ിക�

���ീകരി�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;



(സി) ��ത �ാ�ി�  നി�ം ��ിെവളളം വിപണിയി�  ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയതിെ�

കാരണ�ം വിപണിയി�  ��ിെവളളം എ�ി��തിന് സ�ീകരി� വ��� നടപടിക�ം

വിശദമാ�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ി�െട ബാ�ഡി�ട് േറാേബാ�ക�

1124. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാ��  അേതാറി�ി ബാ�ഡി�ട് േറാേബാ�ിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എ� �പ

നി��ാതാ���് ന�കിയി��്;  മെ�െ��ാം സൗകര��ളാണ് നി��ാതാ���്

ന�കിയി��ത് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) വാ�� അേതാറി�ി�് ആെക എ� ബാ�ഡി�ട് േറാേബാ�ക� ഉ�്; സം�ാന�് ആെക��

മാ�േഹാ�ക� ��ിയാ�ാ� എ� എ�ം േവ�ി വ�ം;

(സി) േറാബ�ിെന �വ��ി�ി�ാ�  എ� വാ��  അേതാറി�ി ജീവന�ാ��് പരിശീലനം

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ബാ�ഡി�ട് ഇേ�ാ�  �വ��ന�മമാേണാ  ;  ഇതിെ� അ����ണിക�  ആ�െട

ഉ�രവാദിത�മാണ്; ഇതിനായി ��ത� പണം ന�കാ� വ�വ��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ീ െതാഴിലാളിക��് അടി�ാന സൗകര���

1125. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െതാഴി�ശാലകളി�  േജാലി െച�� �ീ െതാഴിലാളിക��് ആവശ�മായ

അടി�ാന സൗകര��� പല �ാപന�ളി�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െതാഴി�ശാലകളി�  �ീ െതാഴിലാളിക��് അടി�ാന സൗകര���  ഏ�െ����തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സമ� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

1126. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ�� സമ� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി�  എ�

��ംബ�� അംഗ�ളായി േച��ി��്;

(ബി) സമ� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി േസവനം ലഭ�മാ�� ചില സ�കാര�

ആ�പ�ിക�  േരാഗികെള �ഷണം െച�് ഇ�ഷ�റ�സ് ആ��ല���  ത�ിെയ���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം �മേ��ക� തട��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?



െതാഴിൽ േമഖലകളിെല കരാർ വ�വ�

1127. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായസൗ�ദം എ� േപരിൽ േക� സർ�ാർ �ിരം െതാഴിൽ സ�ഭാവ�ളള െതാഴിൽ

േമഖലകളി�  േപാ�ം കരാർ വ�വ� െകാ�് വ��തിൽ ഈ സർ�ാരിെ� നിലപാട്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി കരാർ െതാഴിലാളി നിയമ�ം വ�വസായ-െതാഴിൽ ച��ം േഭദഗതി െച��ത് ന�െട

െതാഴിൽ േമഖലെയ�ം െതാഴിലാളികെള�ം ഏെത�ാം തര�ിൽ ബാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ിൽ സർ�ാർ സ�ീകരി� നിലപാട് വിശദമാ�േമാ?

േനാ� �ലി നിേരാധനം

1128. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, േറാജി എം. േജാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല െതാഴി�  േമഖലയി�  നിലനി�ി�� േനാ��ലി ഒൗേദ�ാഗികമായി

നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ചില േമഖലകളി�  െതാഴിലാളികെള വിതരണം െച�വാ�� അവകാശം െതാഴിലാളി

സംഘടനക� ഏെ���� രീതി നിേരാധി�ത് �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) േനാ��ലി നിേരാധി� കാര��ി� െതാഴിലാളി �ണിയ�ക�െട സഹകരണം ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഗാ�ഹിക ആവശ����ം കാ�ഷികാവശ������ കയ�ിറ�ിന് ഇ��� െതാഴിലാളികെള

നിേയാഗി��ത് തടയ�െത� നി�േ�ശം �ാവ��ികമാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) െപാ� സ�ഹ�ിന് െതാഴിലാളികേളാ�� സമീപന�ി�  കാേലാചിതമായ മാ�ം

െകാ�വ��തി�ം േജാലി െച�� െതാഴിലാളി�് അ�േ�ാെട ജീവി��തി�� േവതനം

ലഭി���് എ�് ഉറ�് വ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ�വസായ വാണിജ� �ാപന���് േ�ഡിംഗ്

1129. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ വാണിജ� �ാപന���് േ�ഡിംഗ് ന���തിന് െതാഴി� വ��്

നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ;

(ബി) േ�ഡിംഗിന് നി�യി�ി�� െപാ�മാനദ��� എെ�ാെ�യായി��;

(സി) മികവിെ� അടി�ാന�ി� േ�ഡിംഗ് സ��ിഫി��് ന���തിന് ആരംഭി� ഈ പ�തി�്

േവ�� �തികരണം ലഭി�ാെത േപായത് എ�െകാ�ാണ്; ഇതിനകം എ� അേപ�കളാണ്

ലഭി�ത്:

(ഡി) വ�വസായ വാണിജ� േമഖലകളി�  നി�ം ഇതിന് �തീ�ി� �തികരണം ലഭി�ാ�

സാഹചര��ി�  നടപടി�മ��  ക�ശനമാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന��േമാ?

�ീക� േജാലിെച�� െതാഴി�ശാലകളി� ��ക�

1130. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക�  േജാലിെച�� െതാഴി�ശാലകളി�  ��ികെള പരിപാലി��തിനായി ��ക�

�ാപി�ണെമ�് നിയമം അ�ശാസി��േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ��ക� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േനാ��ലി നിേരാധന നിയമം

1131. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ��ലി നിേരാധന നിയമം േനാ���ിയാ�� രീതിയി�  െതാഴിലാളി സംഘടനക�

ഇടെപട� നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അനധി�തമായി േനാ��ലി വാ��വ�െ�തിെര ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന്

േശഷം നാളി�വെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�റിയി�ാേമാ?

�ീക��് ��ഷ�മാെര�ാ� �റ� �ലി

1132. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പല െതാഴി� േമഖലകളി�ം �ീക��് ��ഷ�മാെര�ാ� �റ� �ലി ന���

�വണത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �വണത ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?



അട� െപ�ഷ� േയാജന

1133. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േ�മനിധി േബാ��കളി� എ� വിധം െപ�ഷ� പ�തിക� നിലവി��്; ഇനം

തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��ായി അട� െപ�ഷ� േയാജന നട�ിലാ��തിന്

സ��ാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അട�  െപ�ഷ�  േയാജന നട�ിലാ��തിന് േക�സ��ാരി�  നിേ�ാ െപ�ഷ�  ഫ�്

റ�േല�റി ആ�് ഡവല�്െമ�് അേതാറി�ി  (പി.എഫ്.ആ�.ഡി.എ.)  യി� നിേ�ാ ഔേദ�ാഗിക

ക�് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�േമാ?

െതാഴിലാളി േ�മ പ�തിക�

1134. �ീ.സി.���

,, എം. നൗഷാദ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ��ലി സ�ദായം അവസാനി�ി�േതാെടാ�ം െതാഴിലാളിക� െച�� േജാലി�് ന�ായമായ

േവതനം ലഭി��െവ�് ഉറ�ാ�ാനായി ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴി� �ാപന���് േ�ഡിംഗ് ന�കി െതാഴിലാളി സൗ�ദാ�രീ�ം ��ി�ാ� നട�ി

വ�� �വ��ന��െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) െതാഴിലാളി േ�മ പ�തിക� ��ത� വ�ാപി�ി��തി�ം വ�ാപാര വ�വസായ �ാപന�ളി�

പണിെയ���വ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�  പാലി��െ��് ഉറ�വ���തി�ം

നട�� ഇടെപട�ക� എെ��ാമാണ്എ�് െവളിെ���ാേമാ?

നവജീവ� പ�തി

1135. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി� േപര് രജി�� െച�ി�ം െതാഴി� ലഭി�ാ�

50-65 �ായ പരിധിയി� ഉ� എ� േപ��്;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇവർ�ായി ത�ാറാ�ിയി�� നവജീവ� പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വ��മാ�േമാ ;

(സി) നവജീവ� പ�തി സംബ�ി� മാ�ഗേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ;എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



നവജീവ� പ�തി

1136. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴിൽ വ��് നട�ിലാ�വാൻ തീ�മാനി�ി�� നവജീവ�  പ�തി�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നവജീവ� പ�തി�െട നിലവിെല �വ��ന �േരാഗതി െവളിെ���േമാ?

െതാഴി�നയം

1137. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴി�നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാം നിബ�നകളാണ്

�ധാനമാ�ം ഈ നയ�ി� ഉ�െ���ിയി��െത�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) സം�ാനെ� െതാഴി�  നിയമ�ളി�  കാേലാചിതമായ പരി�ാരം വ���തിന്

ആേലാചന�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം െതാഴി�  നിയമ�ളിലാണ് പരി�രണം നട�ാ�

ആേലാചി��ത്;

(സി) െതാഴി�  േമഖലയി�  �തിയതായി ഏെത�ി�ം തര�ി�� നിയമനി��ാണം

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി ആവി�രി� �തന പ�തിക�

1138. �ീ.എസ്.ശർ�

,, എം. നൗഷാദ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി ആവി�രി� �തന

പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  ഏെത�ാം െതാഴി�  േമഖലകളിലാണ് അടി�ാന ശ�ളം ���ി

ന�കിയത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഏെത�ാം െതാഴി�  േമഖലകളാണ് മിനിമം േവതന നിയമ�ിെ� പരിധിയി�

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െതാഴിലാളിക��് മിനിമം േവതനം നിേഷധി�� െതാഴി�ടമക�െ�തിെര എെ��ാം

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



സ��ാരിെ� െതാഴി� നയം

1139. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാർ െതാഴി� നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത നയ�ിെല �ധാന നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) അൺ എ�ഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല അ��ാപക -അന��ാപക ജീവന�ാ��് മിനിമം

േവതനം നട�ിലാ�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) സമാന സ�ഭാവ�� േ�മനിധി േബാ��ക�  സംേയാജി�ി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;എ�ി�

ഏെതാെ� േ�മനിധി േബാ��കളാണ് അ�കാരം സംേയാജി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ��ക�െട �വ��നം

1140. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ��ക�െട �വ��നം െമ�െ����തിന്

എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േ�മനിധിയി�  അംഗ�ളായി��വ��� ആ��ല�ം കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സമാന സ�ഭാവ�ി�� േബാ��ക�െട �വ��നം സംേയാജി�ി��തി�� നടപടി ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) നിലവി�� എ�ാ േബാ��ക��ം േവ�ി െപാ�വായ ഒ� േസാ�് െവയ�  �പക�ന

െച��തി�� തീ�മാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ?

േകരള േമാേ�ാ� െതാഴിലാളി േ�മനിധിയി� നി�� വിവാഹ ധനസഹായം

1141. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േമാേ�ാ�  െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡി�  നി�ം,  വാഹന ഉടമ�െട വിഹിതം

െതാഴിലാളി�െട േപരി�  അട�ാ�ത് കാരണം എറണാ�ളം പ���ി െപ��ട�്

20/2990A ന�� വീ�ി� �ിേസാ�ം െഫ�ണാ�സിെ� മക�െട വിവാഹധനസഹായ�ിനായി

ടിയാ� സമ��ി� അേപ� നിരസി�ത് സംബ�ി�് സമ��ി� പരാതി(E/2424419/2018)

യി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സ�ീകരി� നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ?



സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ�െട േവതനം

1142. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ�െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം മിനിമം േവതനം ���ി

നി�യി�െകാ�് ഉ�രവായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ�െട അടി�ാന ശ�ളം എ�യായി

നിജെ���ണെമ�ായി�� ��ീംേകാടതി നിേയാഗി� ക�ി�ി�െട ശിപാ�ശ;

(സി) മിനിമം േവതനം ���ി നി�യി�ത് ��ീംേകാടതി നിേയാഗി� ഈ ക�ി�ി�െട ശിപാ�ശ�െട

അടി�ാന�ിലാേണാ; അെ��ി� എ�െകാെ��് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) മിനിമം േവതന ഉ�രവിെന േചാദ�ം െച�െകാ�് േഹാ�ി��  മാേനജ്െമ�ക�

��ീംേകാടതിെയ സമീപി�ി�േ�ാ; ��ത ഹ�ജി േകാടതി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ഇ) നി�യി� മിനിമം േവതനം ന�മാ��് ലഭി��െവ�് ഉറ�വ��വാ�  അടിയ�ര നടപടി

ൈകെ�ാ�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക� േനരി�� �ഷണം

1143. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അസംഘടിത േമഖലയി� പണിെയ��� െതാഴിലാളിക� �ഷണം േനരി��തായ

വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് സ�കാര�േമഖലകളി� െതാഴിെല��� െതാഴിലാളിക��ളള േവതനം ബാ�് വഴി

ന���തി�ളള നടപടിെയ െതാഴി�ടമക�  േകാടതിയി�  േചാദ�ം െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�ടി�ാന�ിലാണ് ഇതിെനതിെര െതാഴി�ടമക� നീ�ിയത്;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ�വിപണന േമഖലയി�  �വ��ി�� െസയി�സ് മാൻ/െസയി�സ് േഗ�  എ�ിവ��്

ഇടേവളകളി�  ഇരി�വാ�ളള സൗകര�ം ഏ�െ����തിനായി േകരള േഷാ�്സ് ആ�്

േകാേമ��� എ�ാ�ി�െമ�് ആ�ി� േഭദഗതി വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െതാഴി� �ഷണം സംബ�ി�് ലഭി�� പരാതികളിേ�� സത�രനടപടി സ�ീകരി�ാ�േ�ാ;നിയമ

ലംഘനം നട�ിയ എ� �ാപന ഉടമക�െ�തിെര  2018-�  നിയമനടപടി സ�ീകരി�

എ�റിയി�ാേമാ?

മരം കയ� െതാഴിലാളിക��് സഹായ പ�തി



1144. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ലിേ�ാ �തിഫല�ിേനാ േവ�ി മരംകയ� െതാഴി�  െച��വ��് െതാഴിലി�

ഏർെ��ിരി�േ�ാൾ അപകടം �ലം മരണം സംഭവി�കേയാ �ായിയായ അവശത

സംഭവി�കേയാ െച�കയാെണ�ി�  സഹായ ധനം ന��� പ�തി നിലവി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� പ�തി�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) മരം �റി�േ�ാ� താേഴ�് വീണ എ� േപ��് ആശ�ാസധനം ന�കാ� ബാ�ി�െ��് ജി�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മര�ി�  നി�് വീ� മരി�വ�െട ആ�ിത��� ധനസഹായം വിതരണം െച�ാ�

ബാ�ി�േ�ാ എ�് ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ?

മിനിമം �ലി നട�ിലാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

1145. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  �ഖ�ാപി� മിനിമം �ലി നയം നട�ിലാ�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് േനാ��ലി വാ�ിയ എ� േക�ക� റിേ�ാ��് െച�െ��െവ�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ േക�കളി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട �ര�ിതത�ം

1146. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട വാസ �ല�ം െതാഴിലിട�ം �ചിത��ം �ര�ിതത��ം

ഉറ�വ��വാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് തിരി�റിയൽ കാ�ഡ്

1147. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് തിരി�റിയൽ കാ�ഡ് ലഭ�മാ��തി�� രജിേ�ഷൻ

നടപടിക�  ���ിയായി�േ�ാ;  ഇ��കാരം നാളി�വെര എ� ഇതര സം�ാന

െതാഴിലാളിക�െട വിശദാംശം രജി�� െച�വാൻ സാധി�െവ�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) െതാഴിൽ വ��് നട�ിലാ�� രജിേ�ഷൻ നടപടികേളാട് ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികൾ

സഹകരി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ രജിേ�ഷൻ

നി�ബ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) രജി�� െച�ാ� െതാഴിലാളിക��് േജാലി നൽ��വ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

ഇതര സം�ാനെ�ാഴിലാളിക��് െഹ��് കാ�ഡ്

1148. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േജാലി െച�� ഇതര സം�ാനെ�ാഴിലാളിക��് െഹ��് കാ�ഡ് സി�ം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േലബ� ക�ാ�കളി� �മമായ ഇടേവളകളി� ആേരാഗ� പരിേശാധന നട��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ��ത നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�ിെ��ി�  ആയവ നട�ിലാ��തി�ം േമ�േനാ�ം

നട��തി��� സംവിധാന�� സം�ാന�ടനീളം ഏ�െ���േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ആവാസ് പ�തി

1149. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��ായി നട�ിലാ�ിയി�� ആവാസ് പ�തി�െട

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പ�തി നട�ിലാ�ിയ േശഷം നാളി�വെരയായി എ� െതാഴിലാളിക� ഈ പ�തിയി� രജി��

െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആവാസ് പ�തിയി� ഉ�െ���തി�� മാനദ��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�

1150. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  എ� ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�  െതാഴി�  വ��ിന് കീഴി�

രജി�� െച�ി��് ; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��് േവ�ി സ��ാ�  നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ് ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��േവ�ി ഏെതാെ� ജി�കളി� െഫസിലിേ�ഷ� െസ��ക�



�ട�ിയി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��ായി േ�മ പ�തിക�

1151. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��ായി

നട�ിലാ�ിയ േ�മ പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�മായി ബ�െ��് െതാഴി�ടമ പാലിേ�� നിബ�നക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികെള വാടക വീ�കളി�  താമസി�ി���മായി ബ�െ��്

എെ��ി�ം മാ�� നി�േ�ശ��  �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതിേല�ാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

1986 െല ബാലേവല (നിേരാധന�ം നിയ�ണ�ം) നിയമം

1152. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1986  െല ബാലേവല  (നിേരാധന�ം നിയ�ണ�ം)  നിയമം സം�ാന�് ക�ശനമായി

നട�ിലാ��േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി��  14  വയ�ി�  താെഴ�� ��ിക�  സം�ാനെ�

േഹാ��കളി�ം പലഹാര നി��ാണ �ാപന�ളി�ം െതാഴിെല���തായ ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ബാലേവലെ�തിെര �ചരണപരിപാടിക� സംഘടി�ി��തി�ം, നിയമം ലംഘി��വ�െ�തിെര

ക�ശന നടപടി സ�ീകരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ.എസ്.ഐ. �ണേഭാ�ാ���് ചികി�ാ സൗകര�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

1153. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഇ.എസ്.ഐ.  �ണേഭാ�ാ���് െമ�െ�� ചികി�ാ സൗകര�ം

ലഭ�മാ��തിന് സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) സ�കാര� ��� െ�ഷ�ാലി�ി അ�പ�ികളി� ഇവ��് ചികി� ലഭ�മാ��തിനായി സ�കാര�

ആ�പ�ിക�മായി എെ�ാെ� കരാ�കളാണ് ഉ�ാ�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ.എസ്.ഐ.�െട കീഴി� ഒ� െമഡി�� േകാേളജ് �ാപി��തിനായി ഇ�വെര എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;



(ഡി) ഇതിനാവശ�മായ �ലം കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഇ.എസ്.െഎ. നിയമം

1154. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയതായി ഏെത�ി�ം വിേ��ക� ഇ.എസ്.െഎ.  നിയമ�ിെ� പരിധിയി�

െകാ�വരാ� ആേലാചി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�്നിലവി� എ� വിേ��കളാണ് ഇ.എസ്.െഎ. നിയമ�ിെ� പരിധിയി� വ��ത്;

ജി� തിരി�ളള വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ആെക എ� െതാഴിലാളികളാണ് ഇ.എസ്.െഎ.  നിയമ�ിെ� പരിധിയി�

വ��ത്; േമഖല തിരി�ളള കണ�ക� െവളിെ���ാേമാ?

ഒേഡെപക് വഴി വിേദശ രാജ��ളിെല േജാലി

1155. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഒേഡെപക് വഴി വിേദശ രാജ��ളിെല

േജാലി�ായി എ� േപ��് അവസരം ലഭി� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഒേഡെപകിെ� �വ��നം വി�ലെ����ത് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േനാ��ലി നിേരാധനം

1156. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േനാ��ലി നിേരാധി�തി� േശഷം റിേ�ാ��് െച�ി�� േനാ��ലി േക�കെള�;

(ബി) ഇൗ േക�കളി� സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(സി) േനാ��ലിെ�തിരായി ഗ�ാസ് അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ���െട പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ിൽ ഇൗ പരാതിയിേ�� സ�ീകരി� നടപടികെളെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

രാ�ികാല�് �വ��ി�� വാണിജ� �ാപന��

1157. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) രാ�ികാല�് വാണിജ��ാപന��  �റ�് �വ��ി�ി�ാ�  അ�വദി�ണെമ� നി�േ�ശം

പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഈ നി�േ�ശം നട�ാ��ത് സംബ�ി�്

ൈകെ�ാ�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവി� രാ�ികാല�് �റ�് �വ��ി�� െച�കിട െമഡി�� േ�ാ�ക�, ടീ േഷാ�ക�

എ�ിവ�് േനെര േപാലീസ് നിര�രമായ ഭിഷണി �ഴ�� എ� പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  അ�രം �ാപന���് സംര�ണം ന�കാ�  നിയമേഭദഗതി ഉ�െ�െട��

നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ആേലാചി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

െതാഴി� ൈന�ണ� വികസനം

1158. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ���് െതാഴി�  ൈന�ണ�ം ന���തിന്എെ��ാം പ�തിക�  നട�ിലാ�ി വ��

എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക� വി�ലീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ി� െഡലിവറി �ാ�്േഫാം പ�തി

1159. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാ��ിക�െട െതാഴി� ൈന�ണ�ം വള���തിന് ഉത��

�ി� െഡലിവറി �ാ�്േഫാം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പരിശീലനം ലഭി�� വിദ�ാ��ിക�െട വിവര�� അട�� േഡ�ാ ബാ�് െതാഴി�ദാതാ���്

േനരി�് ലഭി��തി�ളള സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തിയി�െട ഇ�വെര എ�േപ��് ഇതിനകം െതാഴി� ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

�ി� മിഷെ� �വ��നം

1160. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ി�  മിഷ�  �പീകരി��ത് സംബ�ി�് േക� സ��ാ�  നി�േ�ശം എ�ായി��െവ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി �പീകരി�ി�� �ാപന��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;



(സി) ഈ �ാപന��  വഴി ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ഏെതാെ� തര�ി�� േസവനമാണ്

ഉേ�ശി��െത�ം ഇ�വെര എ�േപ��് �േയാജനം ലഭി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കരകൗശല േമഖലയി�ം മ�് പര�രാഗത െതാഴി� േമഖലയി�ം ൈവദ�� വികസന�ിനായി

പ�തി�െ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

�ീക�െട െതാഴി� ൈന�ണ�വികസന�ിനാ�ളള പ�തിക�

1161. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

�ീക�െട െതാഴി�  ൈന�ണ�വികസന�ിനായി സം�ാന�് �േത�ക സംവിധാന�േളാ

പ�തികേളാ നിലവി�േ�ാ;എ�ി� ഏെത�ാമാണ്; അവ�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകണ� നിര�� �ാരക സ��ാ� െഎ. ടി. െഎ.

1162. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലെ� കരി�ഴ േകണ� നിര�� �ാരക സ��ാ� െഎ. ടി. െഎ. നവീകരണ�ിനായി

ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത െഎ.  ടി.  െഎ.�് സ��മായി �മി ലഭ�മാ��തിനായി ഇൗ സ��ാ�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഐ.ടി.ഐ.ക�െട നവീകരണം

1163. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം സം�ാന�് എ� �തിയ ഐ.ടി.ഐ. ക�

ആരംഭി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ഐ.ടി.ഐ.  കളാണ് കി�ബി �േഖന നവീകരി��തിന് തീ�മാനി�ി��ത്;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം ഏറനാട് മ�ല�ിെല അരീേ�ാട് ഐ.ടി.ഐ.�െട

നവീകരണ�ിനായി എ� �ക അ�വദി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

െഎ.ടി.െഎ.കളിെല േകാ�ക�

1164. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �തിയകാല െതാഴി� സാഹചര���ം സാ��തക�ം പരിഗണി�് െഎ.ടി.െഎ.കളിെല േകാ�ക�

�നസംഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആവശ�മായ �ലസൗകര��ളള െഎ.ടി.െഎ.കളി�  �തിയ േകാ�ക�  അ�വദി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ചാ�മംഗലം ഗവ�െമ�് െഎ.ടി.െഎ.യി�  �തിയ േകാ�ക�  അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

റാ�ി സ��ാ� ഐ.ടി.ഐ.

1165. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി സ��ാ�  ഐ.ടി.ഐ.  �വ��നം ആരംഭി�െത�ാെണ�ം ഏെതാെ� േകാ�കളാണ്

ഇവിെട ഉ�െത�ം നിലവി� ഐ.ടി.ഐ. �വ��ി��ത് എവിെടയാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റാ�ി സ��ാ� ഐ.ടി.ഐ. �ായി ഉതി�ടിെല �ലം ഏെ���ി�െ��ി� എ�ാണ് �ലം

ഏെ���െത�ം എ� ഏ�� �ലമാണ് ഏെ���െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) റാ�ി സ��ാ� ഐ.ടി.ഐ.  �ായി �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�ം ഇതിന് എെ��ി�ം തട�ം േനരി��െ��ി� അെത�ാെണ�ം തട�ം

നീ�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വാഴ�ാട് ഐ.ടി.ഐ

1166. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാന�് എ� ഐ.ടി.ഐ.ക� ആരംഭി�ി��്;

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിെല വാഴ�ാ�് ഐ.ടി.ഐ.  ആരംഭി��തിന് േവ�ി ��സ��ാ�  അ�മതി

ന�കിയി�ം ഇത് വെര �വ��നം ആരംഭി�ാ�  സാധി�ാ�തിെ� കാരണ��

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വാഴ�ാട് �ാമപ�ായ�് ��ത ഐ.ടി.ഐ.�് �ലം വി�ന�കാ�  സ��ത

അറിയി�ക�ം തേ�ശ സ�യം ഭരണവ��് അതിന് അംഗീകാരം ന��ക�ം െച�ി�ം േകാ�ക�

അ�വദി�് ഐ.ടി.ഐ. �വ��നം �ട��തി�� തട�ം എെ��് അറിയി�ാേമാ?

ക��� ഗവ. ഐ.ടി.ഐ

1167. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ക��� ഗവ.ഐ.ടി.ഐ അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ാ� ആേലാചി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് േമാഡ� െഎ.ടി.െഎ.

1168. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ക�രി�  �വ��ി�� േമാഡ�  െഎ.ടി.െഎ.  അ�ാരാ�

നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിെ� ഭാഗമാ�� നി��ാണ �വ��ന��  എ�ാരംഭി�ാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ െഎ.ടി.െഎ.യി� ��തായി ഏെതാെ� േകാ�കളാണ് ഇതിെ� ഭാഗമായി ഏ�െ���ാ�

േപാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�വാ��ഴ ആര�ഴ ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ-യിെല നി��ാണ �വ��ന��

1169. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ ആര�ഴ ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ -യി� നട� വ�� നി��ാണ �വ��ന��െട

നിലവിെല �ിതിെയ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഐ.ടി.ഐ.  �െട നി��ാണം ���ിയാ�� �റ�് �തിയ േകാ�ക�

അ�വദി��തി�� നടപടിക�  പരിഗണനയി�െ��ി�  ഏെതാെ� േകാ�കളാണ്

അ�വദി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വ�ാടി ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ.�് സ��മായി െക�ിടം

1170. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ �് സ��മായി െക�ിടം ഉ�ാ��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരിെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�് എ�് ഭരണാ�മതി ന�കാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ധ�വ��രം ഗവ�െമ�് െഎ.�ി.ഐ

1171. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  എ� െഎ.�ി.െഎ.-കെളയാണ് അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���ത്

;ഇതിനായി എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��െത� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ;



(ബി) ധ�വ��രം ഗവ�െമ�് െഎ.�ി.െഎ.-െയ അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തി�േവ�

നടപടി�മ�� ���ിയാേയാ ;എ�ിൽ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��� ഈ െഎ.�ി.െഎ.-യി�, ��തായി എെ�ാെ�

സംവിധാന�ളാണ് ഒ���െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� ഐ.ടി.ഐ

1172. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� ഐ.ടി.ഐ ഇെ��� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവിെട ഐ.ടി.ഐ �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

ചി�ിര�ര�് ഐ.ടി.ഐ.

1173. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല ചി�ിര�ര�് ഐ.ടി.ഐ.ആരംഭി��തി�� ഏെത�ി�ം

െ�ാേ�ാസൽ നിലവി�െ��ി�  അ�മായി ബ�െ�� ���ികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

നില�� ടൗ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി നിയമനം

1174. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നില�� ടൗ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി എ�

ആ�ക��് നിയമനം ന�കിയി��്;  വ��് തിരി�് പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇതി�  എ�

േപ��ാണ് �ിര നിയമനം ലഭി�ി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നില�� ടൗ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് ഭി�േശഷി സൗ�ദമായ� നി��ി�ിരി��ത് എ�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ പരിഹാര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ലഹരി ഉ�����െട കട�് തടയാൻ നടപടി

1175. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

ന��േമാ:



(എ) ക�ാവ് ഉ�െ�െട�� നിേരാധിത ലഹരി ഉ�����െട കട�് വ�ാപകമാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം പിടി�െ���വ��് നി�ാര പിഴശി� മാ�മാണ് എൈ�സ് വ��ിന് �മ�ാ�

കഴി� എ�ത് സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ�ാര��ി�  എെ��ാം േമ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

ലഹരി വി�� ��ക�

1176. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയ�െള േക�ീകരി�് ലഹരി വി�� േബാധവ��രണ �വ��ന�� നട��തിനായി

ലഹരി വി�� ��ക� �വ��ി��േ�ാ;

(ബി) ��ക�െട ഘടന�ം ഉേ�ശ�ല����ം എെ��ാമാണ്; വിവരി�േമാ;

(സി) മിക� �വ��നം നട�� ലഹരി വി�� ��ക��് േ�ാ�ാഹനം ന���തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് െെകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മദ� ഉപേഭാഗെ��റി� േഡാ. വിജയ�മാറിെ� േന�ത��ി� നട�ിയ പഠനം

T 1177.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമസഭ സ��് ക�ി�ി�െട നി�േ�ശ�കാരം േകരള ആ��േഹാളി�� �ഡിെയ� ഒ�

പഠനം േഡാ.  വിജയ�മാറിെ� േന�ത��ി�  നട�ിയി�േ�ാ;  ��ത പഠന�ിെല �ധാന

കെ���ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇൗ പഠന�ൾ�് േശഷ�ം സം�ാന�് മദ��ിെ� ഉപേഭാഗം ����ം ��ത� ജന��

മദ�പരാ���ം ന�െട ആേരാഗ�രംഗെ� എ�കാരം ബാധി�െമ�് കണ�ാ�ിയി��്;

(സി) മദ�പാന�ിെ� വിവിധ സാ�ഹിക,  ആേരാഗ� ���െള �റി�് സമ��ം വിശദ�മായ പഠനം

നട��തി�ം ന�െട സ�ഹെ� ഇൗ വിപ�ി�  നി�ം കരകയ��തി�ം ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എൈ�സ് വ��് പിടിെ��� വ���

1178. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എൈ�സ് വ��് മ� വ��ക�മായി സഹകരി�്

എ� �ക�െട �ല��� ലഹരി വ���,�ഴ��ണം  ,സ���ം,െവ�ി,മദ�ം,  വാഹന��

എ�ിവ പിടി�ടിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) പിടിെ��� വാഹന��െട�ം െതാ�ി സാധന��െട�ം ��ി�കാ� ആെര�ാെമ�ം,  ഇവ

ഉപേയാഗ�ദമായി സ��ാരി� �ത���ാനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാലയളവി� ഇ�കാരം എ� �ക സ��ാരി� �ത� ��ാ� കഴി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആയതി� നിലവിെല നിയമവ�വ� പര�ാ�മാേണാ എ�ം ഇെ��ി�  ഇവ േകാടതി�െട

��യി�െ���ിയ േശഷം സ��ാരിന് �ത� ��ാൻ േവ� നിയമനി��ാണം നട�േമാ എ�ം

വ��മാ�ാേമാ ?

�തിയ മദ�നയം �ലം ��ി�െ�� െതാഴിലവസര��ം,വ�മാന വ��ന�ം

1179. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ മദ�നയം �ലം  2018  ഏ�ി�  31  വെര അധികമായി എ� െതാഴിലവസര��

��ി�െ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷം ��  വ�ഷ�െള അേപ�ി�് റവന� വ�മാന�ി�  ഉ�ായ

വ��നവ് എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� വ�ാപാര�ി�  ഉ�ായ

വ��നവ് വ��മാ�ാേമാ?

മദ� നയം

1180. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� മദ� നയം എ�േ�ാളം ഫല�ദമായി എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മദ�വ��ന�മായി ബ�െ��് എെെ�സ് വ��് നട�ിയി�ളള �വ��ന��

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(സി) മദ�വ��ന സേ�ശം ജന�ളിെല�ി��തി�ം ഇൗ നയം വിജയി�ി��തി�മായി ഭാവിയി�

നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക� എെ��ാമാണ് ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആദിവാസി വിഭാഗ���ിടയി�ളള മദ�ാസ�ി

1181. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ആദിവാസി വിഭാഗ���ിടയി�ളള മദ�ാസ�ി �റ�െകാ�വ��തിന് എെ��ി�ം

ക��പരിപാടിക� ആേലാചനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?



�തിയ ബാർ ൈലസൻസ്

1182. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 േമയ് �തൽ 2018 േമയ് വെര സം�ാന�് �തിയ എ� ബാ�ക��് ൈലസൻസ്

ന�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ബാ� ൈലസൻസി�േവ�ി എ� അേപ�ക� നിലവി��് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

�തിയ ബാ�ക�

1183. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� �തിയ ബാ�ക�  അ�വദി�ി��്;  അവ

ഏെത�ാമാെണ�� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) �തിയ ബാ�ക� അ�വദി�ി�െ��ി� അവ അ�വദി�വാ��ായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�്

�ടി വിശദീകരി�േമാ?

വിദ�ാ��ിക��് ലഹരി വ��� ലഭ�മാ��ത് തടയാ� നടപടി

1184. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ിക��് ലഹരി,  �കയില ഉ����  ��തൽ ലഭ�മാ��തായ സാഹചര��ി�

ആയത് തട��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന� നി�മാണ് ഇൗ ലഹരി വ��� േകരള�ി� എ��ത് എ�തിനാ�

അതി��ി െച�്േപാ�കളി�  പരിേശാധന ക�ശനമാ�ി ലഹരി വ���െട കട�്

�ട��ി� തെ� അവസാനി�ി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ലഹരി മ��് േക�ക�

1185. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017, 2018 വ�ഷ�ളി� ലഹരി മ��് േക�കളി� �വൈന� ജ�ിസ് ആ�് �കാരം

എ� േപ��് ശി� ന�ിയി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ക��് സമീപം �കയില ഉ�ന��  വി��തിന് നി�യി�ി�� �രപരിധി

എ�യാെണ�റിയി�േമാ; ��ത �രപരിധി വ��ി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



വ�ാജമദ�ം �ടി� മരി� സംഭവം

1186. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവ�� ജിെന�ംതറ മര�ല േകാളനി നിവാസി േഗാപി എ� ആദിവാസി േകാ��രയിെല

ക�ഷാ�ിൽ നി�ം വ�ാജമദ�ം �ടി�ത് കാരണം മരണെ�� സംഭവ�ിൽ അേന�ഷണം

നട�ിയി�െ�ാെയ�് അറി�േമാ;

(ബി) ��ത േഷാ�ിൽ വ�ാജമദ�ം വിൽ��െവ� പരാതി ഇതിന് ��് ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

അതിേ�ൽ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി��േവാ;

(സി) ��ത േഷാ�ിെ� ൈലസൻസിെ�തിെര േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ

എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മരണമട� േഗാപി�െട ആ�ിത��് സ��ാ�  ധനസഹായം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ക�െട സമീപം ലഹരി പദാ���� വി�വ�

1187. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ക�െട സമീപം ലഹരി പദാ���� �ലഭമായി ലഭ�മാ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

��ക��് സമീപം ലഹരി പദാ��ം വി� എ�േപെര എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ�� പിടി�ടിയി��്;

ജി� തിരി�് വിവര�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ലഹരി പദാ����  വി�തിന് അറ�് െച�െ��വർ തെ� ��മായ പിഴ അട� �റ�

വ�േശഷം വീ�ം ലഹരി ക�വടം നട�� കാര�ം സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ര�്

�ാവശ��ി�  ��ത�  ലഹരിക�വടം നട�ി പിടിയിലായവ�െട േപ� വിവരം ജി� തിരി�്

വ��മാ�േമാ?

മാന�വാടി േതാ�െ��ിയിെല എൈ�സ് െച�് േപാ�്

1188. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി േതാ�െ��ിയി�  എൈ�സ് വ��ിന് �ിരം െച�് േപാ�് ഇ�ാ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏ��ം ��ത� േക�ക� റിേ�ാ��് െച�� േതാ�െ��ിയിെല താ��ാലിക െച�് േപാ�് ഒ�

�ിരം സംവിധാനമാ�� കാര�ം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(സി) േകരള-ക�ണാടക അതി��ിയായ േതാ�െ��ിയി� ഉ� എൈ�സ് വ��ിെ� താ��ാലിക

െച�് േപാ�ി� കഴി� വ�ഷം റിേ�ാ��് െച� േക�ക� എ�യാണ്?



വാടാന��ിയി� എൈ�സ് സ��ി� ഓഫീസ്

1189. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല വാടാന��ിയി�  എൈ�സ് വ��ിെ� സ��ി�  ഓഫീസ് വാടക

െക�ിട�ിലാണ് �വ��ി��െത�കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��മായി െക�ിടം ഉ�ാ���വെര, ��ത ഓഫീസ് നിലവി� ഒഴി�് കിട�� ചാവ�ാട്

ജയി� ���് ബം�ാവിേല�് മാ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� അതിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പ��രിൽ ഡി-അഡി�� െസ��

1190. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2018-19  -െല ബ�ജ�ി�  പ���  താ��് ആ�പ�ിയി�  അ�വദി� ഡി-അഡി��

െസ�റിന് ഭരണാ�മതി ന��� നടപടിക� ഏ�വെര ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േനര�മംഗല�് ലഹരി വി�� േക�ം

1191. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� േനര�മംഗലം ജി� �ഷിേതാ��ിേനാട�ബ�ി�് ഒ� ലഹരി വി��

േക�ം ആരംഭി��തി�ളള സാധ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത േക�ം ആരംഭി��തിന് േവ�ി സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ലഹരി വി�� േക��ിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��ത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േക�ം എ�േ��് �ട�വാ� സാധി�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ലഹരിവി�� �വ��ന��

1192. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

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

ന��േമാ:



(എ) മദ��ിെ��ം മ�് ലഹരി പദാ����െട�ം �ഷ�വശ�െള�റി�് വിദ�ാ��ികെള�ം

�വജന�െള�ം േബാധവ��രി��തിനായി സം�ാനെ� ��കളി�ം േകാേള�കളി�ം

�പീകരി� ലഹരി വി�� ��ക�െട �വ��ന��  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ലഹരി വി�� �വ��ന���ളള േ�ാ�ാഹനെമ� നിലയി� ��-േകാേളജ് തല�ളി�

മിക� ലഹരി വി�� ��ക��് ക�ാഷ് അവാ�ഡ് ന�കാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) വിദ�ാലയ പരിസര�ളി� ലഹരി വ���െട ലഭ�ത ���മായി ഒഴിവാ��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് ;

(ഡി) സം�ാന�് മദ�ം ഉപേയാഗി��തി�ളള �റ� �ായപരിധി ഉയ��ി നി�യി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� ഡി-അഡി�� െസ��

1193. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 െപാ� ബജ�ി� െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� അ�വദി� ഡി-അഡി��

െസ�റിെ� �വ��ന�� ആരംഭി��തിന് എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എൈ�സ് അധി�ത� െന�ാ�ിൻകര ജനറ� ആ�പ�ി സ��ശി�് ഡി-അഡി�� െസ��

ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ �ലം കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2018 ഡിസംബ� മാസ�ി� ��പ് ��ത െസ�റിെ� �വ��നം ആരംഭി�ാ� കഴി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഡി അഡി��  െസ��  ആരംഭി��തിന് ആെക വ�� െചലവ് എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാജ ക�് വി�ന

1194. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പല �ല�ം ക�് േഷാ�കളി� വ�ാജ ക�് വി���തായ ആേ�പ�ിൽ

അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ക�ി� �ാ��് േച���തി�� ശി�യി� �റവ് വ��ിയി�േ�ാ; അ�കാരി നിയമ�ി�

ഇ�സംബ�ി�് വ��ിയി�� മാ��� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) നിപ ൈവറസ് പര�� വ�ാ�ക�  �ടി� ക�ി�െട േരാഗം പക�െമ� �ചരണം കളള്

വി��നയി� �റ��ാ�ിയി�േ�ാ?

ഇം�ിഷ് മ��ക� ലഹരി�ായി ഉപേയാഗി��താ�� റിേ�ാ��ക�



1195. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇം�ിഷ് ഒൗഷധശാലക�  വഴി വിതരണം െച�െ��� ചില മ��ക�  ലഹരി�ായി

വിദ�ാ��ിക�  ഉ�െ�െട��വ�  ഉപേയാഗി��താ�� റിേ�ാ��ക�  എെെ�സ് വ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഇത് തട��തിനാവശ�മായ പരിേശാധനക�  നട��തിന്

വ��ിന് എെ��ാം നടപടി�മ�� പാലി�ാ��് ;

(ബി) ആേരാഗ� വ��ിെ� ഏെത�ി�ം തര�ി�� സഹായം എെെ�സ് വ��് ഇതിനായി

ഉപേയാഗി��േ�ാ;  എെെ�സ് വ��് േനരി�് പരിേശാധനക�  നട�ാ�േ�ാ  ;വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ക��് സമീപ�� െമഡി��  േ�ാ�ക�  വഴി ലഹരി�ായി ഉപേയാഗി�� തര�ി��

മ��ക� വിദ�ാ��ിക��് വിതരണം െച��ത് തട��തിന് ആവശ�മായ നിരീ�ണ��

ശ�മാ�േമാ?

ന�േ�ാ�ിക് േക�ക�

1196. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന�േ�ാ�ിക് ��സ് അ�് ൈസേ�ാേ�ാ�ിക് സബ് െ��സസ് അ�് �കാരം 2017-18�

എ� േക�ക� സം�ാന�് രജി�� െച�ി�െ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം േക�ക�  കാര��മമായി ൈകകാര�ം െച��തി�ം ���ത�ം നട�ിയവ��്

അ�ഹമായ ശി� ലഭ�മാ��തി�ം ഭരണ തല�ി� ൈകെകാ� നടപടിക� എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

29-05-2018

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


