
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പതിെനാ�ാം സേ�ളനം

2018 �� 25, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--325]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

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

: 3969 �ത� 4067 വെര

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി

: 4068 �ത� 4128 വെര

ജലവിഭവ വ��മ�ി : 4129 �ത� 4214 വെര

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 4215 �ത� 4293 വെര

എസ്.സി /എസ് .ടി , പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന വ��കൾ നട�ാ�ിയ പ�തിക�

3969. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം മല�റം മ�ല�ി�
പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വികസന വ��്, പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന വ��്
എ�ിവ വഴി നട�ാ�ിയ വിവിധ പ�തിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തിക��ായി െമാ�ം എ� �ക െചലവഴി� എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത വ��ക� വഴി എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം
��തായി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത് ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മി� വിവാഹിത��് ന��� ധനസഹായം
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3970. �ീ.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) പ�ികജാതി വ��് �േഖന മി�വിവാഹിത��് ന��� ധനസഹായം
ലഭി��തിന് ഏ�െ���ിയി�� മാനദ���, നിബ�നക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

(ബി) ധനസഹായം ന��� �ക എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ?

ദളിത് ൈ��വ��േവ�ി നട�ിലാ�� േ�മ പ�തിക�

3971. �ീ.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�ാന�് നിലവി�  ദളിത് ൈ��വ��േവ�ി നട�ിലാ�ി വ��
േ�മ പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ദളിത് ൈ��വ��് േവ�ി
എെ��ി�ം �തിയ പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ദളിത് ൈ��വ��േവ�ി േക�സ��ാ�  എെ��ി�ം പ�തിക�
േകരള�ി� നട�ിലാ��േ�ാ;എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ദളിത് ൈ��വ��് എതിെര എ� ആ�മണ സംഭവ��
റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം ��ത വിഷയ�ി�  എ�് നടപടിക�
എ��ി�െ��ം വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ളി� നി�ളളവ�െട �ാ���് സംരംഭ���് സഹായം

3972. �ീ.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) പ�ികജാതി പി�ാ�വിഭാഗ�ളി� നി�ളളവ�െട �ാ���് സംരംഭ���്
ആവശ�മായ സഹായം ന���തിന് പ�ികജാതി േ�മവ��് �ാ��പ്
മിഷ�മായി േച��് ആവി�രി� പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത �ാ��പ് ക�നികളി� എെ�ാെ� ഉ���ളാണ് നി��ി��ത്;
�ാ���ക��് �ട��ി��ാ�� ��ി��ക�  പരിഹരി�് അവ
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വിജയകരമായി െകാ�േപാ��തി�ളള സഹായസഹകരണ�� വ��ിെ�
ഭാഗ�് നി�ം ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�ഗ േ�മപ�തിക��് നീ�ിവ� �ക

3973. �ീ.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) 2017-2018  െല സം�ാന ബജ�ി�  വിവിധ പ�ികജാതി-പ�ികവ�ഗ
േ�മ�വ��ന പ�തിക��ായി നീ�ിവ�ി�� �കക�െട വിശദാംശ��
ന��േമാ;

(ബി) ഇതി� ഓേരാ ഇന�ി�ം നാളി�വെര െചലവഴി� �കെയ�;

(സി) കഴി� പ�് വ�ഷ�ിനിടയി� പതിനായിരം േകാടി �പയിലധികം �ക
െചലവഴി�ി�ം ഇൗ വിഭാഗ��െട ജീവിതസാഹചര��ി�  വലിയ
മാ�െമാ���ായി�ിെ�� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം അ�വദി�െ��� �ക �ണേഭാ�ാ�ളി� എ�ിേ���െവ�്
ഉറ�ാ��തിന് സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ���ായി അ�വദി�െ��� �ക
���മാ�ം �ണേഭാ�ാ�ളി�  എ�ിേ���െവ�്
ഉറ�വ���തിനായി ��മ� സംവിധാന�� ഒ��േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട പ�തിവിഹിതം വിനിേയാഗി��തിന് നടപടി

3974. �ീ.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) സം�ാനെ� പ�ികജാതി,പ�ികവ�� ജനസംഖ��് ആ�പാതികമായി
പ�തി വിഹിതം വകയി���തിന് സാധി�ി�േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം വകയി��� വിഹിതം ഉപേയാഗി�് ത�ാറാ�� പ�തിക�
��ത വിഭാഗ�ിന് എ�മാ�ം �േയാജന�ദമാെണ�് വിലയി���തിന്
എെ��ി�ം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(സി) അ��ാടി േപാ�� �ല�ളി� േകാടി�ണ�ിന് �പ വിവിധ പ�തികളി�
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െചലവഴി�െവ�ി�ം അവി�െ� ആദിവാസിക�െട �ിതി വളെര
ദയനീയമാെണ� �ിതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി� അതി�� കാരണം
എ�ാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ ;

(ഡി) പ�ികജാതി,പ�ികവ�� വിഭാഗ���് വകയി��� ഫ�് ���േതാതി�ം
ഫല�ദമാ�ം ��ത വിഭാഗ�ിെ� ഉ�മന�ിനായി
വിനിേയാഗി��െവ�് ഉറ�് വ���തി�ം അതി�  എെ��ി�ം
തര�ി�� �മേ��ക� കെ��� സാഹചര��ി� ���ാ�െ�തിെര
ക�ശന നടപടി സ�ീകരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ�� േഗാ� വിഭാഗ�ളിെല വിദ�ാ��ിക��ളള സഹായം

3975. �ീ.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) പ�ികജാതി/പ�ികവ�� േഗാ� വിഭാഗ�ളിെല വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ
ഉ�മനം,  െതാഴി� ൈന�ണ�ം എ�ിവ ല��മി�് സ��ാ� നട�ിലാ��
പ�തികളായ ൈസബ�ീ േ�ാജ�്, സൗജന� ലാ� േടാ�് ന�ക�, വിേദശ
പഠന സഹായം ന�ക�  ഉ�െ�െട ഈ സ��ാ�  2016-17,  2017-18

വ�ഷ�ളി�  നട�ിലാ�� �വ��ന��ം അവ�െട �വ��ന
�േരാഗതി�ം എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആയ�വഴി ഓേരാ വ�ഷ�ളി�ം എ� വിദ�ാ��ി വിദ�ാ��ിനിക��്
സഹായം ലഭ�മാ�ിെയ�ം ഇതിനായി െചലവഴി� �ക എെ��ം ഇനം
തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സഹായ സൗകര���  �ട൪�ം ന���തിന് സ��ാ�
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട �മി ���� പരിഹരി��തിന് നടപടി

3976. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട �മി സംബ�മായ ���� സമയബ�ിതമായി
പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ിെ� ൈവദ�തി,  െവളള�ടി�ിക എ�ിവ അട��തിന്
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ആവശ�മായ �ക അ�വദി��തിന് സ��ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

മ�ാ��ാട് മ�ല�ിെല േകാ��സ് ഫ�് പ�തിക�

3977. �ീ.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) 2017-18  സാ��ികവ�ഷം പ�ികവ��വികസനവ��ിെ� േകാ��സ്
ഫ�ി�  നി�ം മ�ാ��ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെത�ാം
പ�തിക��ാണ് �ക അ�വദി�ി��ത്; ഇതിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഈ ���ികൾ ഓേരാ�ം നിലവിൽ ഏ� ഘ��ിലാണ്  ;വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല േകാ��സ് ഫ�് �കാര�� ���ിക�

3978. �ീ.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) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  എസ്.സി.എസ്.�ി േകാ��സ് ഫ�്
�കാരം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല പരിധിയി�  അ�മതി ന�കിയ
���ിക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ിക�െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകാവളം മ�ല�ിെല അംേബ�ക� സ�യം പര�ാ� �ാമ പ�തി

3979. �ീ.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) േകാവളം നിേയാജകമ�ല�ിെല അംേബ�ക�  സ�യം പര�ാ��ാമ
പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ േകാ�കാ�  പ�ായ�ിെല ചി��വിള
േകാളനി�െട�ം ക�ി��  പ�ായ�ിെല ശിവ�രം േകാളനി�െട�ം
നി��ാണ �വ��ന �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;  ഓേരാ ���ി�െട�ം
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�േരാഗതി �േത�കം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�  െച�വാ�  കാലതാമസം വ���
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�ം പണി ഏെ��� ഏജ�സിെ�തിെര�ം സർ�ാർ
നിയമ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

നായാടി,േവട�, ച�ിയ�, ക�ാടി വിഭാഗ�ളി�െ��വ�െട സാ�ഹ�
പിേ�ാ�ാവ�

3980. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, ഐ.സി.ബാല���
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, െ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) പ�ികജാതിയിെല ��ബലവിഭാഗ�ളായ നായാടി,  േവട�, ച�ിയ�, ക�ാടി
വിഭാഗ�ളി�െ��വ�െട സാ�ഹ� പിേ�ാ�ാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� അവ��ായി ആവി�രി� �േത�ക പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ളി�� വിദ�ാ��ിക�െട പഠനനിലവാരം, �ളി� നി��
െകാഴി� േപാ�് എ�ിവ പരിേശാധി�ി�േ�ാ  ;എ�ി�  അവ�െട പഠന
നിലവാരം ഉയ���തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ വിഭാഗ�ളി�െ���വരി�  ��ടമക�  �േലാം �റവാെണ�തിനാ�
അവ��് �മി ന���തി�ം വാസേയാഗ�മായ ഭവനം ന���തി�ം വ��്
�േത�ക പ�തി ആവി�രി�േമാ;

(ഡി) പ�ികജാതിയിെല ഇ�രം ���ല വിഭാഗ���്  ,പ�ികവ���ാ��്
ന��� ആ��ല�ം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

പഠന�റി ഒ��� പ�തിയിെല �ണേഭാ�ാ�ൾ

3981. �ീ.െ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�ികവ�� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ��� വിദ�ാ��ിക��് പഠന�റി
ഒ��� പ�തിയിൽ ഉ�െ���വാൻ �ണേഭാ�ാ�െള
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െതെരെ����തിെ� മാനദ��� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയിൽ നി�് സഹായം ലഭി�ാൻ െകായിലാ�ി
മ�ല�ിൽനി�ം എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി��്;  ഇതിൽ എ�േപ��്
പ�തി�െട ആ��ല�ം നൽകിയി��്?

പഠന�റി അ�വദി��തി�ളള മാനദ���

3982. �ീ.െ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�ികജാതി വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാ��ിക��് പഠന�റിക�
അ�വദി��തി�ളള മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി േ�മ വ��് �േഖന ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ി� പഠന�റിക�
അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

�ഭയാ� പ�തി

3983. �ീ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�ികജാതി വികസന വ��് നട�ിലാ�ി വ�� �ഭയാ� പ�തി�െട
വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ഇ�വെര ഏെത�ാം ജി�കളി�െ��
�ണേഭാ�ാ���് ആ��ല�ം ന�കിയി��്;  ജി� തിരി�� എ�ം
ന�കാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം എ�േപ��് �ടി ആ��ല�ം ന���തിന്
ല��മി�� എ�് വ��മാ�േമാ?

ക�� ജി�യിെല അംേബ�ക� �ാമവികസന പ�തി

3984. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) അംേബ�ക�  �ാമവികസന പ�തിയിേല�് ക��  ജി�യിെല ഏെത�ാം
പ�ികജാതി ആവാസ േക��ളാണ് െതരെ���െ��ി��െത�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഓേരാ പ�ികജാതി ആവാസ േക��ി�ം എ� �ക�െട വികസന
�വ��ന���ാണ് ഭരണാ�മതി ന���ത് ;

(സി) ക�ർ ജി�യി�  ��ത പ�തി �കാരം െതരെ���െ�� എ�ാ
േക��ളി�ം അംഗീകരി�െ�� വികസന പ�തിക��് ഭരണാ�മതി
ന�കി�ഴി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ�� മ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല
േക��ളിെല വികസന പ�തികെള സംബ�ി�ം അവ�െട �വ��ന
�േരാഗതി സംബ�ി�ം വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല െതരെ��� േകാളനികൾ

3985. �ീ.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) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല
ഏെത�ാം എസ്.സി., എസ്.ടി. േകാളനികളാണ് അടി�ാന സൗകര���
െമ�െ����തിന് െതരെ���് പ�തിക�  ആരംഭി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ?

വ��ല മ�ല�ി� ��� ��� ന��തിന് നടപടി

3986. �ീ.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�ി� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� എ� അംഗ പരിമിത�
ഉെ��് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതിൽ അ�ി സംബ�മായ അംഗപരിമിത��് സ�രി��തിന്
��� ��� ന��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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േതാ�ി� േകാളനിയിെല ���ി ���ീകരി��തിൽ തട�ം

3987. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി സേ�ത��െട സമ� വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി
���ി ആരംഭി� േതാ�ി�  േകാളനിയിെല �വ��ന �േരാഗതി
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി ���ീകരി��തിെല തട�ം എ�ാെണ�്
െവളിെ���േമാ?

പ�ികജാതി -പ�ികവ�� വ��ക� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

3988. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം മ�ല�ി�  ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം
പ�ികജാതി,  പ�ികവ�� വ��ക�  നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�
ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇൗ പ�തിക��് ആെക െചലവായ �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് പ�ായ�് തിരി�� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ഭവനരഹിതരായ എ�ാ പ�ികജാതി പ�ികേഗാ� വ���ാ��ം വീട്

3989. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, ഒ. ആ�. േക�
,, പി.വി. അ�വ�
�ീ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) ഭവനരഹിതരായ എ�ാ പ�ികജാതി പ�ികേഗാ� വ���ാ��ം െെലഫ്
മിഷ�  �കാരം വീട് അ�വദി�ാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി
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അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം പ�ികജാതി പ�ികേഗാ�
വ���ാ��് ��തായി എ� വീ�ക� അ�വദിെ��ം �� സ��ാരിെ�
കാല�് ���ിയാകാെത കിട�വ��െ�െട എ� വീ�ക�
���ീകരി�ാ� സാധിെ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) അംേബ�ക�  �ാമം പ�തി �കാരം എ� പ�ികജാതി പ�ികവ��
സേ�ത��െട നവീകരണ �വ��ന��  ആരംഭി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ഹാംല�് വികസന പ�തി �കാര�ം സ�യം
പര�ാ� �ാമ പ�തി �കാര�ം എ� സേ�ത��െട നവീകരണ �വ��നം
���ിയാ�ിയി��;  ഈ സ��ാ�  അവയി�  എ�െയ��ിെ�
�വ��നം ���ിയാ�ിെയ�് അറിയി�േമാ?

പ�ികജാതി വ��് വിദ�ാ��ിക��ം ഉേദ�ാഗാ��ിക��മായി നട�ാ��
പ�തിക�

3990. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വ��ിെ� കീഴി� എെ��ാം പ�തികളാണ് വിദ�ാ��ിക��ം
ഉേദ�ാഗാ��ിക��മായി നട�ിലാ�ി വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം േക�ാവി�ത പ�തികളാണ് പ�ികജാതി േ�മ വ��ിെ� കീഴി�
നട�ിലാ�ി വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െതാഴി�  അധി�ിത പരിശീലന പ�തികെള�റി�ളള വിവര��
വ��മാ�േമാ;  സ�യം െതാഴി�  കെ���തിനായി എെ��ാം
സഹായ�ളാണ് വ��ി� നി�ം ന�ി വ��ത്;

(ഡി) െ�ാഫഷണ� േകാ�ക� കഴി� ��ിക��് �ാ��് അ�് സംരംഭ��
ആരംഭി�ാ�  എെ��ി�ം പ�തിക�  നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ?

��മംഗലം മ�ല�ിെല േകാളനികൾ
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3991. �ീ.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) പ�ികജാതി സേ�ത��െട വികസന�ിന് നട�ിലാ�ിവ�� അംേബ�ക�
�ാമം പ�തിയി�  പ�ികജാതി�ാ�  ��തലായി താമസി�വ�� �തിയ
േകാളനികെള ഉ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��മംഗലം നിേയാജകമ�ല�ി�  നാ�പതിലധികം പ�ികജാതി
��ംബ��  താമസി�വ�� എ� േകാളനികളാണ് നിലവി�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി �വതിക��് വിവാഹ ധനസഹായം

3992. �ീ.െക.സി.േ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) നി�ധനരായ പ�ികജാതി �വതിക��് വിവാഹ ധനസഹായം ന���
പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ധനസഹായ�ി�� അേപ�ക�  യഥാസമയം പാ�ാ�ി �ക
അ�വദി�ാ�ത് �ലം �ണേഭാ�ാ���് ��ി��് ഉ�ാ�� സാഹചര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ധനസഹായം ലഭി��തി�� വ�മാനപരിധി നിലവിെല�യാണ്;
അത് ഉയ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) അ�ഹരായവ��് ധനസഹായം യഥാസമയം ലഭി��െവ�് ഉറ�്
വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി െപ���ിക��ളള വിവാഹ ധനസഹായം

3993. �ീ.�. 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) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ി�െ�� െപ���ിക��് വിവാഹ ധനസഹായം അ�വദി��
പ�തി�കാരം എ� േകാടി �പ അ�വദി�് നൽകിയി��് ;
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(ബി) എ� േപ��ാണ് ഇ��ം �ക അ�വദി�ത് ;

(സി) നിലവി� ഒരാ��് എ� �പയാണ് ധനസഹായമായി അ�വദി��ത് ;

(ഡി) ധനസഹായം ലഭി��തി�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാണ്  ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വാ�ല�നിധി പ�തി

3994. �ീ.ബി.സത��
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� െപ���ിക�െട സമ�
വികസന�ിനായി വാ�ല�നിധി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  പ�തി�െട
�ണഫലം ലഭി��തി�ളള മാനദ��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) പ�തിയി�  അംഗമാ�� െപ���ിക�െട ആേരാഗ�ം,  വിദ�ാഭ�ാസം
എ�ിവ�ായി എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇതി�
ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

��ണി�റ മ�ല�ിെല അംേബ�ക� �ാമം പ�തി

3995. �ീ.എം. സ�രാജ് : 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 സമ�വികസന�ിനായി
െതെരെ��� ��ണി�റ മ�ല�ിെല എസ്.എം.പി.  േകാളനി,
��ളെ� േയാഗ�റ�് േകാളനി എ�ിവ�െട വികസന �വ��ന���്
ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ വികസന �വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ വികസന �വ��ന�� എ�് ആരംഭി�െമ�ം എ� നാ�െകാ�്
���ീകരി�െമ�ം െവളിെ���േമാ?
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വിദ�ാ��ിക��് പഠന �റിക� ലഭി��തി�� അേപ�

3996. �ീ.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�ി�  പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ�� എ�
വിദ�ാ��ിക��് പഠന �റിക� അ�വദി�് ന�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ
;

(ബി) ആയതിേല�് എ� അേപ�ക� ലഭി�ി��െവ�ം െകാ��വാ��വ�െട
എ�ം എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��കെള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന്
നടപടി

3997. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, പി.വി. അ�വ�
,, െക. ബാ�
,, േ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�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക� വിവിധ കാരണ�ളാ� പഠനം
ഇട�് വ�് നി��ി േപാ��ത് ഈ വിഭാഗ�ാ�െട സാ�ഹിക�ം
വിദ�ാഭ�ാസപര�മായ നിലവാരെ� സാരമായി ബാധി�� എ�ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിദ�ാ��ിക�െട ഇ�കാര�� െകാഴി�േപാ�്
പരിഹരി��തിനായി നട�ാ�ി വ�� േഗാ� ബ� പ�തി
സം�ാന�ടനീളം വ�ാപി�ി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികവ�� വികസന വ��ിന് കീഴി�� േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��കെള
അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ?
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ആദിവാസി ഊ�കളി� േറഷ� സാധന�� എ�ി��തിന് പ�തി

3998. �ീ.െ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) സം�ാനെ� ��വ�  ആദിവാസി ഊ�കളി�ം േറഷ�  സാധന��
വീ�ിെല�ി�ാ�  ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��മായി േച��് പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി പരീ�ണാടി�ാന�ി�  എവിെടെയ�ി�ം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആദിവാസി വിഭാഗ��െട തനത് ഭ��ധാന���  േശഖരി�് മ�്
ആദിവാസിക��് എ�ി�� എെ��ി�ം പ�തിക�  വിഭാവനം
െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ആദിവാസി ഭവനനി��ാണ പ�തികളിെല �മേ��ക�

3999. �ീ.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) േകരള�ിെല ആദിവാസി േമഖലകളിെല ഭവനനി��ാണ പ�തികളിെല
വ�ാപകമായ �മേ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയത് പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ക�� ജി�യിെല ഊ�കളിൽ ഹാംെല�് വികസന പ�തി

4000. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� േ�മ വ��് നട�ിലാ�� ഹാംെല�് വികസന പ�തി�െട
കീഴി�  ക��  ജി�യിെല ഏെത�ാം ഊ�ക�  െതരെ���ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത ഊ�കളിെല ഉൗ���ം �ടി അംഗീകരി� പ�തിക�െ��ാം
ഭരണാ�മതി ന��ക��ാേയാ ;

(സി) ഹാംെല�് വികസനപ�തി �കാരം ക��  ജി�യിെല എ�ാ ഊ�കളി�ം
ഭരണാ�മതി ലഭി� പ�തിക�െട �വ��ന�േരാഗതി ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ���ി�െ��വ��് ലഭി�� ആ��ല���

4001. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�
സ�ദായ�ിെ� േ�മ�ിന് േവ�ി എെ��ി�ം �തിയ പ�തിക�
നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം ��ത പ�തിക�  �കാരം
പ�ികജാതി പ�ികവ���ി�െ��വ��് ലഭി�� ആ��ല���
എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� പ�ികജാതി പ�ികവ���ി�െ��വ��് െപാ�െവ ലഭി��
ആ��ല���  എെ��ാമാെണ�ം ഈ ആ��ല���  ലഭ�മാകാ�ളള
നടപടി�മ�� എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��് ഉ�ത പഠന�ിനാ�ം വിേദശ
രാജ��ളി� പഠനം നട��തിനാ�ം എെ��ാം സഹായ�� ആണ് ന�ി
വ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ ഇന�ി�  പ�ികജാതി-പ�ികവ���ി�െ�� എ� വിദ�ാ��ിക�
സം�ാന�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

അ��ാടിയി� അ��ദായിനി ക��ണി�ി കി��

4002. �ീ.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) ആദിവാസി �വാവായ മ�വിെ� െകാലപാതകെ� �ട��് ആദിവാസി
ഊ�കളിെല പ�ിണി മാ�വാ�  എെ�ാെ� പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ി��ത്;
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(ബി) അ��ാടി േമഖലയി�  അ��ദായിനി ക��ണി�ി കി��  ആരംഭി�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ�രം ക��ണി�ി കി��കളി� ആദിവാസി
ഭ�ണരീതിയാേണാ നട�ിലാ��ത്;

(സി) ഈ പ�തി�ായി ഇതിനകം എ�് �ക െചലവഴി�ി��്;

(ഡി) ആദിവാസി ഊ�കളി�  ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�
പരാജയെ��വാ��ായ കാരണ��  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
��കാല�ളി��ായ പാക�ിഴക� പരിഹരി�് ഈ പ�തി നട�ിലാ�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ആദിവാസി വിഭാഗ��െട ആേരാഗ� സംര�ണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടി

4003. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� ആദിവാസി വിഭാഗ��െട�ം �ാ�ന േഗാ� വ����െട�ം
ആേരാഗ� സംര�ണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ വിഭാഗ�ാ�െട ഉ�മന�ിനായി വിവിധ പ�തിക�  ആവി�രി�്
േകാടി�ണ�ിന് �പ െചലവഴി�ി�ം ആദിവാസി വിഭാഗ�ളി� ��തരമായ
േരാഗ��  പട��താ�ം ശി�മരണം ഉ�ാ��താ��ളള റിേ�ാ��ക�
വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇതി�ളള കാരണം എ�ാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  ��ത
വിഭാഗ��െട ആേരാഗ� സംര�ണ�ിന് കാര��മമായ നടപടിക�
െെകെ�ാള�േമാ?-

ആദിവാസി ��ിക��ിടയിെല േപാഷകാഹാര�റവ്

4004. �ീ.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:
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(എ) ആദിവാസി വിഭാഗ���ിടയിെല ��ിക��് േപാഷകാഹാര�റ�െ��്
േലാകാേരാഗ� സംഘടന കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) പര�രാഗത ഭ�ണം ഉേപ�ി�തിനാലാണ് ആദിവാസിക��ിടയി�
േപാഷകാഹാര�റവ് കാണെ���ത് എ� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

ആദിവാസിക��് കായ് കനിക�ം കിഴ� വ����ം �ഷി െച�്
ജീവി�വാ�� എെ��ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ സ�ഹ അ��ള പ�തി പരാജയെ��തായി
വിലയി���േ�ാ;എ�ിൽ എ�് െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ചാമ, േചാളം, �വരക്, തിന, പയ� വ���� എ�ിവ േറഷ� കടക� വഴി
വിതരണം െച�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന് കഴിയാെത
വ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ?

ചികി�ാ ധനസഹായ മാനദ��ളി� േഭദഗതി വ���തിന് നടപടി

4005. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ിയി�  ചികി�ി� എ� കാരണ�ാ�  പ�ികവ��
വിഭാഗ�ി�െ��വ��് വ��ി�  നി�ം അ�വദി�വ�ി��
ചികി�ാധനസഹായം നിേഷധി�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ചികി�
ധനസഹായം അ�വദി��തിന് നിലവി�ളള മാനദ� �കാരം തട���
നിലനി���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വളെര പിേ�ാ� േമഖലയി� അധിവസി�� പ�ികവ���ാ� ��തരമായ
അപകട���ം േരാഗ���ം അടിയ�ര ചികി� േത��ത് സ�കാര�
ആ�പ�ികളിലായതിനാ� ഇവ��് ചികി� ധനസഹായം ഉറ�വ��ാ�
നിലവി�ളള മാനദ��ളി�  േഭദഗതി വ���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ചികി�ാ ധനസഹായം ഓ�ൈലനായി വിതരണം െച��തിൽ കാലതാമസം

4006. �ീ.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:
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(എ) പ�ികജാതി വികസന വ�� �േഖന ചികി�ാധനസഹായം ഓ�ൈലനായി
വിതരണം െച����ലം ഉ�ാ�� കാലതാമസം പരിഹരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി� അേപ�ക� അ�യേക��� �േഖന ഓ�ൈലനായി
ന��� അേപ��െട ഹാ�ഡ് േകാ�ി പി�ീട് േ�ാ�് ഓഫീസി�ം
ന�കണെമ� നിബ�ന ഒഴിവാ��തിന് നടപടിെയ��േമാ;

(സി) ഏറനാട് നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം  2017 ജ�വരി �ത� 2018 േമയ്
വെര ഇ�ര�ി�  എ� അേപ�ക�  ലഭി�െവ�ം ആയതി�
എ�െയ��ിന് സഹായവിതരണം ന�കിെയ�ം ഇനി എ� ആ�ക��്
സഹായവിതരണം െച�ാ� ബാ�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏറനാട് എം.എ�.എ �െട ശിപാ�ശ �കാരം ന�കിയ പ�ികജാതി
പ�ികവ�� ചികി�ാസഹായ അേപ�കളി�  എ� എ�ം െപ�ിങ്
ആയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;  ഇവ�െട േപ�ം വിലാസ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

ഇവ��് ധനസഹായം ന���തി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചികി�ാ ധനസഹായ�ിന് ഓ�െെല� അേപ�

4007. �ീ.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) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െട ചികി�ാ ധന സഹായ അേപ�ക�
ഓ�െെല� രീതിയിലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ സംവിധാനം എ�േ��് നിലവി�  െകാ�വരാ�
സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികവ�� വിഭാഗ���് അടിയ�ര ചികി�ാ ധന സഹായം
ലഭ�മാ��തിന് േവ�ി ഓ�െെല� അേപ� രീതി നട�ിലാ�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി െപ���ിക��് ആേരാഗ��ര� ഉറ�ാ��തിന് പ�തി

4008. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, േ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:
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(എ) പ�ികജാതി െപ���ിക��് ആേരാഗ��ര��ം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ം
ഇ�ഷ�റ��ം ഉറ�ാ��തിന് പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട കീഴി�വ�� �ണേഭാ�ാ�െള കെ��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) പ�തി നട�ി�ി�� ധനസമാഹരണം എ�െനയാണ് നട��ത്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല എസ്.സി./എസ്.ടി. ചികി�ാ
ധനസഹായം

4009. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല എസ്.സി  /എസ്.ടി.  ചികി�ാ
ധനസഹായ വിതരണ�മായി ബ�െ��് ക����ി,  ഉഴ��  േ�ാ�്
ഓഫീ�കളി� എ� അേപ�ക� തീ��ാകാെത കിട�� എ�റിയി�ാേമാ;

ആയത് എ��ം േവഗം പരിേശാധി�് തീ�മാനെമ��് ബ�െ��
േരാഗിക��് ധനസഹായം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� ചികി�ാ ധനസഹായ
അേപ�ക�  വ�� മ�ി�െട ഓഫീസി�ം എസ്.സി./എസ്.ടി.  വ��ി�ം
തീ�മാനമാകാെത കിട�� എ�റിയി�ാേമാ;പാ�ാ�ിയ
അേപ�കെള�റി�് �ണേഭാ�ാ���് വിവരം ന���േ�ാ; ഇെ��ിൽ
ഇതിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ചികി�ാ ധനസഹായ അേപ�കളി�  �ക േഡാ��  എ�തണെമ�ം,
െഎ.പി.  ന��  േവണെമ��� വ�വ� പാവെ�� േരാഗികെള ഏെറ
��ി��ി��താ��� പരാതി�് പരിഹാരം കാ�േമാ; പി.എ�്.സി. കളി�
ചികി�യി�  കഴി��വ��് ഇ�ാര��ി�  അ�ഭവി�� �രിത�ിന്
അ�തി വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യി� ലഭി� ചികി�ാ ധനസഹായം

4010. �ീ.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:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം പ�ിക ജാതി പ�ിക വ��
വിഭാഗ���് ചികി�ാ ധനസഹായമായി നാളി�വെര എ� �പ
അ�വദി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി� ഈ ചികി�ാ ധനസഹായം ലഭി�വ�െട എ�ം,
�ക, നിേയാജക മ�ലം, എ�ിവ ഇനം തിരിച് വ��മാ�േമാ?

െന�ിനി �ീെമ�ിക് േഹാ�ൽ െക�ിട�ിെ� നി��ാണം

4011. �ീ.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 വികസന വ��ി� കീഴി�  �വ��ി�� െപരി��മ�
േ�ാ�ിെല െന�ിനി �ീെമ�ിക് േഹാ�ലിെ� െക�ിട നി��ാണ�ിനായി
എ� �ക അ�വദി�ി��്;  െക�ിട നി��ാണം ആരംഭി��തിനായി
പ�ികജാതി വികസന വ��് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ;  ���ി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ���ി ആരംഭി��തിന് േവ�ി പ�ികജാതി വികസന വ��് ഏ��ം
ഒ�വിലായി െപാ�മരാമ�് വ��ിേനാട് ആവശ�െ��ത് എ�ാണ്;
ആയതിെ� അടി�ാന�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ി�  നി�ം മ�പടി
ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ീെമ�ി�്, േപാ�്െമ�ിക് േഹാ�� ��ിക�െട എ�ം

4012. �ീ.�. 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) സം�ാന�് പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��ാ�ളള േഹാ��
സൗകര�ം എ� േപ��് ലഭി���്;

(ബി) ഇതി� �ീെമ�ി�്, േപാ�് െമ�ി�് േഹാ�� സൗകര�ം ലഭി�� ��ിക�െട
എ�ം �േത�കം വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  �ീെമ�ി�്,  േപാ�് െമ�ി�് േഹാ��  ��ിക�െട െമ�്
അലവ�സ് �തി മാസം എ� �പയാണ്; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?
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പ�ിക വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട കടം എ�തി�ള�� പ�തി

4013. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിക വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട കടം എ�തി�ള�� പ�തി �േഖന എ�
പ�ികജാതി�ാ�െട കടം എ�തി�ളളിെയ�ം എ� �ക ഇതിനായി
2016-17, 2017-18 എ�ീ കാലയളവി� െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം എ� പ�ികവ�ഗവിഭാഗ�ാ�െട കടം
എ�തി�ളളിെയ�ം എ� �ക ഇതിനായി 2016-17, 2017-18 കാലയളവി�
െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി/പ�ികവ�ഗ വിഭാഗ�ി�െപ�വ�െട ഏെത�ാം ഇന�ി�ളള
കട�ളാണ് ഇ�ാലയളവി� എ�തി�ളളിയെത� വ��മാ�േമാ?

പ�ിക വിഭാഗ�ളി�� �രഹിതരായ ��ംബ��

4014. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, എം. വി�െസ�്
,, 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) പ�ികജാതി പ�ികവ�ഗ�ാ�െട � ഉടമ�ത െമ�െ���വാ�  എ�ാ
നടപടിക�ം ൈകെ�ാ�െമ�ം ഇതിനായി ഓേരാ �േദശ�ം ലഭ�മായ
�റേ�ാ�് �മി,  മി��മി എ�ിവ �രഹിത ��ംബ���് വിതരണം
െച�െമ��ളള �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന് എ�മാ�ം
സാ��മായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് മിഷെ� സ�േ�യി�  നിലവി�  �രഹിതരായ എ� പ�ികജാതി
��ംബ�� ഉെ��ാണ് കെ��ിയി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ �ലെ��ം ലഭ�മായ �റേ�ാ�് �മി,  മി� �മി എ�ിവ ഈ
വിഭാഗ�ിന് വിതരണം െച��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ�
വിശദാംശം ന��േമാ;

resource://app/res/html5.html

21 of 132 Sunday 17 June 2018 03:58 PM



(ഡി) പ�ികജാതി പ�ികവ�ഗ ��ംബ���് ത���് ഇ��� �േദശ�് �മി
ക�പിടി�വാ�  സ�ാത��ം ന��െമ�ം ��ത �ലെ� �മി�െട
വിപണി വില അവ��് �മി വാ��തിന് സഹായധനമായി ന��െമ���
�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വീ�ക� നിർ�ി� നൽ�� പ�തി

4015. �ീ.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) സം�ാന�് സ��മായി വീടി�ാ� പ�ിക ജാതി/പ�ിക വർ�
വിഭാഗ�ി�െ��വ��് വീ�ക�  നിർ�ി� നൽ�� ഏെത�ി�ം പ�തി
സ��ാരിെ� കീഴി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  പ�തി ഏതാെണ�ം അതിെ� മാനദ���
എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഭവനരഹിതരായ പ�ികജാതി/പ�ികവ���ാ�

4016. �ീ.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��ാലം അസം�ി മ�ല�ി�  എ� ഭവനരഹിതരായ
പ�ികജാതി/പ�ികവ�� ��ംബ��  ഉ�്;  വിശദാംശം
പ�ായ�ടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭവനരഹിതരായ പ�ികജാതി/പ�ികവ���ാ�  ഇ�ാ� മ�ലമായി
ഒ��ാലെ� മാ��തിനായി ഇൗ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ആദിവാസികൾ�് ഭവനനി��ാണ�ിന് ധനസഹായം

4017. �ീ.െ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:
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(എ) പ�ികവ�� േമഖലയി�  ആദിവാസിക��് ഭവനനി��ാണ�ിനായി
ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നിലവി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ആദിവാസികളി�  ചില�െട മാ�ം വീ�പണി�ിെട �ാഥമികസൗകര���ം
വാതി�ം ശൗചാലയ�ം ���ിയായേ�ാ�  ഭവനനി��ാണം ���മായി
എ� നിഗമന�ി�  ഭവനനി��ാണ�ിനായി അ�വദി� �കയി�
അവസാന ഗ��ം ന�കി ധനസഹായം അവസാനി�ി� സാഹചര�ം
ഉ�ായി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) ആദിവാസി േമഖലയിെല ഭവനനി��ാണ�ിനായി ഫ�് അ�വദി�  2016

മാ��്  31-ന് �േ� പണി �ട�ിയ അ �േറാളം വീ�കെള അവ�െട
���ീകരണ�ിനായി തി�വന��രം ജി�യിെല ൈലഫ് ഭവനപ�തിയി�
ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�െന ����  ഫ�് ൈക��ി വിവിധ
കാരണ�ളാ� വീ�പണി ���ിയാകാ� �ണേഭാ�ാ���് ഏെത�ാം
അധികസഹായമാണ് ൈലഫ് പ�തി വഴി അ�വദി��ത്;

(ഡി) ആദിവാസി വിഭാഗ�ിെല �റ�േപ��് വീ�പണി ���ിയായി എ�
നിഗമന�ി�  ധനസഹായം അവസാനി�ി��ം മ�ചില��് വീട്
���ീകരി��തിനായി ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി വീ�ം
ധനസഹായം അ�വദി��തിെല�ം വിേവചനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി�  അ���ാവ�യി�  ധനസഹായം അവസാനി�ി��കാരണം
വീ�പണി ���ീകരി�ാ�  സാധി�ാ� ആദിവാസികെള�ടി ൈലഫ്
പ�തിയി��െ���ി സഹായം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) അ�വി�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�കളി�
ഇ�ര�ി�� എ� �ണേഭാ�ാ�ളാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

ഇവ�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

െച� പ�തി �ട�ാൻ ൈവകി� ഏജൻസിെ�തിെര നടപടി

4018. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� േ�മ വ��് ഡയറ��െട ബി2/13241/2013  ന�� ഉ�രവ്
�കാരം നില��  മ�ല�ിെല േപാ�കല്� പ�ായ�ിെല െച�
േകാളനിയിേല�് അ�വദി�  118.33  ല�ം �പ�െട ���ി കി�്േകാ
�ട�ിയി�േ�ാ, ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഉ�രവ് �കാരം എ� �പയാണ് കി�്േകാ�് ൈകമാറിയത്;  ഈ
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���ി െച� േകാളനിയിൽ എ�് �ട�ാനാ�ം എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) പ�തി �ട�ാൻ ഇ�യധികം ൈവകി� ഏജൻസിെ�തിെര ഏത്
തര�ി�� നടപടിയാണ് ൈകെകാ�ക; വിശദമാ�ാേമാ?

റാ�ി മ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിയിൽ നട�� ���ികൾ

4019. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ�ക�  സ�യംപര�ാ� പ�ികജാതി േകാളനിയി�  ഉ�െ���ിയി��
റാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല േകാളനിക�  ഏെതാെ�;  എെ�ാെ�
നി��ാണ ���ികളാണ് ഇ� വഴി ഓേരാ േകാളനിയി�ം നട�കെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� േകാളനികളിെല നി��ാണ ���ികളാണ്
���ിയാ�ിയി��ത്;  ഓേരാ േകാളനിയി�ം എെ�ാെ� ���ിക�
���ിയാ�ി എ�ം അവേശഷി�� �വ��ിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ���ിക� എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഹാംെല�് പ�തി

4020. �ീ.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) ഹാംെല�് പ�തി �കാരം റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെതാെ�
പ�ികവ�� േകാളനികെളയാണ് വികസന �വ��ന��  നട�ാനായി
തിരെ���ി��ത്; ഏെതാെ� േകാളനികളിൽ നി��ാണം ���ീകരി�
എ�ം ഏെതാെ� േകാളനികളിൽ നി��ാണം നട���് എ�ം
പറയാേമാ; ഇവ തിരെ��� വ�ഷ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എെ�ാെ� നി��ാണ ���ികളാണ് ഒേരാ േകാളനികളി�ം
നട�ാ�ിയി��ത്; ഓേരാ േകാളനികളി�ം ഇവയിൽ ഏെതാെ� ���ിക�
���ിയായി;  അവേശഷി��വ എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�ം;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(സി) ഏെത�ി�ം നി��ാണ ���ിക��് തട�ം േനരി��േ�ാ;  ഉെ��ിൽ
ഏതിെനാെ�;  തട�ം പരിഹരി�ാനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�� ആദിവാസി േകാളനിയി�് �േത�ക പാേ�ജ്

4021. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  എ�
ആദിവാസി ��ംബ���് വനാവകാശ േരഖ െെകമാറി എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�� ആദിവാസി േകാളനിയി�  താമസി��വ��് �നരധിവാസ�മായി
ബ�െ��് ഏ�െ���ിയ �േത�ക പാേ�ജ് സംവിധാന��
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�� േകാളനിയി� നട�ിലാ�� �തിയ പാേ�ജിെ� നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�േമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�െട വികസനം

4022. �ീ.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��ാലം നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�െട
വികസന�ി�ം ഉ�മന�ി�മായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ഈ
സ��ാ� അവി�രി�് നട�ിലാ�ിയെത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ േകാളനിയി�ം നട�ിലാ�ിയ �വ��ന���് എ� �ക വീതം
െചലവഴി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2015-16,  2016-17,  2017-18  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  വിവിധ
േക�ാവി�ത പ�തിക�  ഉ�െ�െട എ� �കയാണ് വ��ിന് ലഭി�ത്;
അതി� ഓേരാ വ�ഷ�ം െചലവഴി� �ക എ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

അംേബ��� േകാളനി നവീകരണ പ�തി
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4023. �ീ.െ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) അ�വി�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ികവ��േ�മ വ��ിെ�റ
അംേബ���  േകാളനി നവീകരണ പ�തിക�െട വിശദാംശ��
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി സംബ�ി�് ഇ�വെര എ��ി�ളള നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല െെ�ബ� േകാളനിക�

4024. �ീ.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) അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല  9-� വാ�ഡ് െവ�വി�കാട് ൈ�ബ�
േകാളനിയി� 17 ��ംബ���് �.ജി. േകബി� വലി�് ൈവദ�തി കണ��
ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) അര�ാ�് േകാളനിയി� വാഹന ഗതാഗത�ിനായി േറാഡ് നി��ി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ൈ�ം െറേ�ാ��സ് ബ�േറാ റിേ�ാ��്

4025. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : 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:

സം�ാന�് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പി�ാ� വിഭാഗ��െ�തിെര
അതി�മ��  �ടിവ��തായി നാഷണ�  ൈ�ം െറേ�ാ��സ് ബ�േറാ
റിേ�ാ��് െച�ത് വ��ിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ആ�ിെന നി�വീര�മാ�ിയ ��ീം േകാടതി വിധി

4026. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : 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:
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െഷഡ�ൾഡ് കാ�്  /  െഷഡ�ൾഡ് ൈ�ബ്  (�ിെവ�ഷ�  ഓഫ്
അേ�ാസി�ീസ് ) ആ�ിെന നി�വീര�മാ�ി�� ��ീം േകാടതി വിധിെ�തിെര
േകരള സ��ാ�  ഏെത�ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� അതി�മം തടയ� നിയമം

4027. �ീ.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�� അതി�മം തടയ� നിയമം ��ബലെ����  2018

മാ��്  20-� തീയതിയിെല ��ീംേകാടതി വിധി സം�ാനെ� അ�രം
േക�കെള എ�കാരം ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിധി,  പ�ികജാതി പ�ികവ���ാർെ�തിെര�ളള അതി�മ��
വ��ി��തി�ളള സാഹചര�ം സംജാതമാ�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� അതി�മം തടയ�  നിയമ�കാരം എ� േപ�െ�തിെര
േകെസ��; അതി� എ� �തിക� ശി�ി�െ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ീം േകാടതി ഉ�രവ് �ന:പരിേശാധി�ണെമ�് ആവശ�െ��്
സം�ാന സ��ാ�  സമ��ി� ഹ�ജിയി�  എ�് തീ�മാനമാണ്
എ��ി�ളളത്; വ��മാ �േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ��-പിേ�ാ� വിഭാഗ��െ�തിരായ അതി�മ��

4028. �ീ.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 പ�ികവ��-  പിേ�ാ� വിഭാഗ��െ�തിരായ
അതി�മ�� �മാതീതമായി വ�ധി� വ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) 2015,2016,2017  വ�ഷ�ളി�  പ�ികജാതി പ�ികവ��-  പിേ�ാ�
വിഭാഗ��െ�തിരായ അതി�മ��  �കാര�ളള എ� േക�കളാണ്
റിേ�ാ��് െച�ി�ളളത്  ;  ഇതി�  എ� േക�കളി�  സ��ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;
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(സി) പ�ികജാതി പ�ികവ��  -പിേ�ാ� വിഭാഗ��െ�തിരായ അതി�മ��
തടയാ�ളള എെ�ാെ� നടപടികളാണ് പിേ�ാ� േ�മ വ��്
സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

വനാവകാശ നിയമ�ിെ� സാ�ത േചാദ�ം െച�� േകസ്

4029. �ീ.െ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) പര�രാഗത വനവാസിക��ം മ�ം വന�ി�ളള അവകാശം സംബ�ി�
2006-െല നിയമ�ിെ� ഭരണഘടനാ സാ�ത േചാദ�ം െച� േക�ി� മ�പടി
ഫയ�  െച�ാ�തിന് സം�ാന�ിന് ��ീം േകാടതി പിഴ
�മ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആദിവാസിക�െട അവകാശ��മായി ബ�െ�� വിഷയമായി��ടി ഇൗ
വിഷയം േവ�� �� �ടാെത െെകകാര�ം െച�ാനിടയായ
സാഹചര�െമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികവ���ാ�െട�ം ആദിവാസിക�െട�ം അവകാശസംര�ണം

4030. �ീ.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�ികവ���ാ��ം പര�രാഗത വനവാസിക��ം വന�ി�ളള അവകാശം
സംബ�ി� വിഷയ�ി�  ��ീം േകാടതി ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള
അഭി�ായം സം�ാന സ��ാരിേനാട് ആരാ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്
യഥാസമയം അറിയി�ാ�തിനാ�  േകാടതി സ��ാരിന് പിഴ
�മ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആദിവാസിക�െട അവകാശ�മായി ബ�െ�� വിഷയ�ളി�േ�ാ�ം
യഥാസമയം അഭി�ായം അറിയി�ാ�ത് ഗൗരവ�ളള വീ�യാെണ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് സംബ�ി�് േകാടതി ഏത് തര�ി�ളള
നിരീ�ണമാണ് നട�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആദിവാസിക�െട അവകാശസംര�ണം സംബ�ി� വിഷയ�ളി�
ഉ�ാ�� ഇ�രം വീ�ക�  ആവ��ി�ാതിരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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�ീ-െമ�ിക് േഹാ��കളിൽ നി�് എസ്.എസ്.എ�.സി പരീ� എ�തിയ ��ിക�

4031. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ികജാതി വികസന വ��് നട�� �ീ-െമ�ിക്
േഹാ��കളിൽ നി�ം  2018-ൽ എസ്.എസ്.എ�.സി പരീ� എ�തിയ
െമാ�ം ��ിക� എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അതിൽ എ� ��ിക�  ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് േയാഗ�ത േനടി
എ�റിയി�േമാ;

(സി) പാല�ാട് ജി�യിെല �ീ-െമ�ിക് േഹാ��കളിൽ നി�ം എ�േപ�
എസ്.എസ്.എ�.സി. പരീ� എ�തിെയ�ം അതിൽ എ� േപ�  ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് േയാഗ�ത േനടി എ�ം മ�ലം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

വിേദശ പഠന�ിന് സഹായം ലഭി� പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�

4032. �ീ.�. 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:

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിൽെ�� എ� വിദ�ാ��ിക��് വിേദശ�്
ബി�ദാന�ര പഠനം നട��തിന് ധനസഹായം അ�വദി� ന�കിയി��്;
ഇതിനായി അ�വദി� ആെക �ക എ�യാണ്; വ��മാ�േമാ?

പ�ിക ജാതി വിദ�ാ�ിക��് പഠന�റി

4033. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വീ�കളി� പഠി�ാ� സൗകര�മി�ാ� വിദ�ാ�ിക��് വീടിേനാട് േച��്
പഠന �റിക� നി��ി��തിന് പ�ിക ജാതി വികസന വ��് എെ�ാെ�
സഹായ�ളാണ് ന�കാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?
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പ�ികജാതി, പ�ികവ�� വിദ�ാ��ികൾ�് പഠന സഹായ പ�തി

4034. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, െക.�രളീധര�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, 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) പ�ികജാതി,  പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െപ�� സമ��രായ വിദ�ാ��ികെള
െച��ായ�ി�  തെ� കെ��ി അവെര സ�ഹ�ിെ�
ഉ�തതല�ിെല�ി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) പഠന�ി�  എെ��ാം തര�ി�� സഹായമാണ് ഇ�രം ��ിക��്
ന���ത്;

(സി) പ�ികജാതി,  പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െപ�� വിദ�ാ��ികളി�  നെ�ാ�
വിഭാഗ�ിന് െ�ാഫഷണ�  േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസം വിജയകരമായി
���ിയാ�വാ�  സാധി�ാ� സാഹചര�ം സ��ാ�  ഗൗരവമായി
പരിഗണി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം വിദ�ാ��ികെള സഹായി��തിന്
എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ��ത വിഭാഗ�ി�െപ� ��ിക��് വിേദശപഠന�ിന് സഹായം ന���
പ�തി നിലവി�േ�ാ;  2017  �  എ� േപ��് ഇൗ പ�തി �കാരം
ധനസഹായം ന�കി?

പ�ികജാതി,പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട വിേദശ പഠനം

4035. �ീ.െ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�ികജാതി,  പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��് വിേദശ
പഠന�ിനായി എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് അ�വദി��ത്;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാരേമ�തി�േശഷം ��ത പ�തി �കാരം എ�േപ��്
ആ��ല��� അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?
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��ി�� േമാഡൽ െറസിഡൻഷ�ൽ �ൾ

4036. �ീ.െ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) അ�വി�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ി��  പ�ായ�ി�  ആരംഭി�
എം.ആ�.എസി�  നിലവി�  എ� വിദ�ാ��ികളാണ് പഠനം നട��ത്;
ഇവ��് പഠന�ിനാ�ളള അടി�ാന സൗകര���  കാര��മമായി
ഒ��ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ി��  പ�ായ�ി�  എം.ആ�.എസ്.  നി��ി��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് ���ിയായി�ളളത്;വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം ��ിക� വ��ി�് വ�� സാഹചര��ി� എം.ആ�.എസ്.
െ� നി��ാണം സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തി�ളള നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാ��ിക��് വിേദശ�് പഠി�ാ� സാ��ിക സഹായം

4037. �ീ.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�� വിഭാഗ�ി�െ��� വിദ�ാ��ിക��് വിേദശ�്
പഠി��തിനാവശ�മായ സാ��ിക സഹായം ലഭ�മാ��തിന്
സ��ാരിെ� കീഴി�  എെ��ി�ം പ�തിക�  നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
അത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ സാ��ിക സഹായം അ�വദി��തിെ� മാനദ���
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ി� കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി� എ� േപ��് ഈ ആ��ല�ം
അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െവ�ില�ാറ �ീെമ�ിക് േഗ�സ് േഹാ��

4038. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
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പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�ില�ാറ ഗവ�െമ�് ഹയ�െസ��റി �ളിേനാട് േച��് എ�്
സ��ീസ് െമ� േകാളനിവക  50 െസ�് �മി �ീെമ�ിക് േഗ�സ് േഹാ��
(പ�ികവ��വിദ�ാ��ിനിക��ായി)  നി��ാണ�ിനായി
വി�ന�കിയി�ളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ല�് �ീെമ�ിക് േഗ�സ് േഹാ��  നി��ി��തിനായി
അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജാതി സ��ിഫി��് നിേ�ധി��തിെനതിെര നടപടി

4039. �ീ.േ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) െെമ�� മലയിെല  '��വാ�' സ�ദായകാ��് േകാഴിേ�ാട് തഹസി�ദാ�
ജാതി സ��ിഫി��് നിേഷധി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) കി��ാ�സ് ��ത വിഷയ�ി�  �ന:പരിേശാധന നട��തിന്
നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;നിലവി�� അവ� വ��മാ�േമാ;

(സി) ജാതി സ��ിഫി��് നിേഷധി�� വിഷയം �ിരമായി പരിഹരി��തിന്
�ട� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല േകാ��സ് ഫ�്

4040. �ീ.െ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) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ിൽ േകാ��സ് ഫ�് �കാരം പാല�ാട്
ജി�യിൽ നാളി�വെര എ� ���ിക��് അ�മതി നൽകിയി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികളി� ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിൽെ��� ഏെത�ാം
���ിക� ഉ�െ��ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ി� േകാ��സ് ഫ�് വിനിേയാഗം
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4041. �ീ.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) 2016-17, 2017-18 എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി� പ�ികജാതി വ��ിെ�
േകാ��സ് ഫ�ി�  നി�ം എ� �ക ക�നാഗ��ി
നിേയാജകമ�ല�ി� െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ക െചലവഴി�് നട�ിലാ�� പ�തിക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ�
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫ�ി�  നി�ം നട�് സാ��ിക വ�ഷ�ി�  നട�ിലാ��
പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

ആദിവാസി ഉൗ�കളിെല ശൗചാലയ��െട അഭാവം

4042. �ീ.അനി� അ�ര : 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:

േകരള�ിെല �രിഭാഗം ആദിവാസി ഉൗ�കളിെല വീ�കളി�ം
ശൗചാലയ��െട അഭാവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ?

െകാ�െ�� ആദിവാസി ��ി�െട ��ംബാംഗ�ിന് സ��ാ� േജാലി

4043. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി�� േപാലീസ് േ�ഷനി� െെ�ം ന�� സി ആ� 461/14�/എസ്  174

തീയതി  19-05-2014  �കാരം ചി��  നിേയാജക മ�ല�ി�
മാനഭംഗ�ിനിരയായി െകാലെച�െ�� മണിേമഖല എ� ആദിവാസി
��ി�െട ��ംബ�ിെല ഒരംഗ�ിന് േജാലി ന�കാെമ� സ��ാ�
വാ�ാന�ി� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം െ�ാേ�ാസ� പ�ിക വ�� വ��് സ��ാരിന്
സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇൗ
വിഷയ�ി� സർ�ാർ അ��ല നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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അ��ാടിയി� ഗ�ഭിണിെയ �ള��ി� െക�ി ആ�പ�ിയിെല�ി� സംഭവം

4044. �ീ.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) അ��ാടിയി�  ഗ�ഭിണിയായ ആദിവാസി �ീെയ �സവ�ിനായി
ആ�പ�ിയി�  എ�ി�വാ�  �ളെകാ�് െക�ിയ മ�ലി�  കിട�ി
കിേലാമീ��കേളാളം സ�രിേ��ി വ� അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ.പ�തിയ�സരി�്  9.87  േകാടി �പ േറാഡ്
നി��ാണ�ിനായി അ�വദി�ി�ം ഇ�േ��ഡ് ൈ�ബ�  ഡവല�െമ�്
േ�ാജ�ിെ� �ീയറ�സ് ലഭി�ാ�ത് �ലം േറാഡിെ� പണി
ആരംഭി�ാ�താണ് ഈ ��ിതി�് കാരണെമ�ത് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ�ൾ ന�െട സം�ാന�ം ഉ�ാ�വാനിടയായ സാഹചര�ം
പരിേശാധി�് അടിയ�രമായ പരിഹാര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വ��കൾ െചലവഴി� ബ�ജ�് വിഹിതം

4045. െ�ാ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) പ�ികജാതി  ,പ�ികവ��,  പിേ�ാ�േ�മ  ,നിയമ  ,സാം�ാരിക എ�ീ
വ��കളി�  2017  -  18  വ�ഷ�ി�  എ� �പവീതം ഒാേരാ വ��ി�ം
ബജ�ി� �ക വകയി��ി;  ഇതി� ഓേരാ വ��ം എ� �പ െചലവഴി�;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  അഡീഷണ�  ഓതെെറേസഷ�  വഴി ഓേരാ വ��ം
എ� �പ�െട െ�ാേ�ാസ�  ന�കി;  എ�ാണ് ന�കിയത്;  എ� �പ
ലഭി�; ഇതി� എ� �പ െചലവഴി�;

(സി) സ�ിെമ�റി �ാ�ിന് േവ�ി ��ത വ��ക� എ� �പ�െട െ�ാേ�ാസ�
ന�കി; എ� �പ ലഭി�; എ� �ക െചലവഴി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല പ�ികജാതി/പ�ികവ���ാ�
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4046. �ീ.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) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  എ� പ�ികജാതി/പ�ികവ�� ��ംബ��
നിലവി��് എ� കണ�് േശഖരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഓേരാ
�ാമപ�ായ�ിെല�ം �നിസി�ാലി�ിയിെല�ം കണ�ക�  �േത�കം
�േത�കം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�  എ� പ�ികജാതി/പ�ികവ�� േകാളനിക�
നിലവി�െ��ം ഏെത�ാെമ�ം എ� ��ംബ��  ഓേരാ
േകാളനിയി��െ��ം �ാമപ�ായ�്/  �നിസി�ാലി�ിക�  തിരി�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ി�  അംേബ�ക�  സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയ േകാളനിക�  ഏെതാെ�െയ�ം പ�തി അ�സരി�്
നട�ിലാ�ിയ ���ിക� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷ� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

4047. �ീ.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) പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷ� കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി�
നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പിേ�ാ�വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷ�  2018-19  സാ��ിക വ�ഷം
നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഈ പ�തിക�െട ആ��ല��ൾ/സഹായ�ൾ ലഭ�മാ��തി��
മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ദളിത് േകാളനിക� ഒഴി�ി�ാ�� തീ�മാനം �ന: പരിേശാധി�ാ� നടപടി

4048. �ീ.െക.സി.േ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) ക��  പാ�ിനിേ�രിയി�  ൈഹേവ നി��ാണ�ിെ� ഭാഗമായി ദളിത്
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േകാളനിക� ഒഴി�ി�ാ�� തീ�മാന�ിെനതിെര പിേ�ാ�സ�ദായ േ�മ
വ��് നിലപാട് എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ലെ� ദളിത് പിേ�ാ�വിഭാഗ�െള ഒഴി�ി�ാ�� തീ�മാനം
�ന:പരിേശാധി�ാ�  സ��ാ�  തല�ി�  നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

ശ�ര� ക�ീഷ� റിേ�ാ��ിേ�� �ട�നടപടി

T 4049. �ീ.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:

18.12.2012�  �വ��നമാരംഭി� ശ�ര�  ക�ീഷ�  31.12.2014�
സമ��ി� റിേ�ാ��ിേ��  �ട�നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�ത്
എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷെ� നവീന വാ� പ�തി

4050. �ീ.�. 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) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം േകരള പിേ�ാ� വിഭാഗ
വികസന േകാ��േറഷ� വഴി എ� േപ��് എ� �ക�െട വാ� അ�വദി�
ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

(ബി) പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാർ�േറഷെ� നവീന വാ� പ�തികൾ
ഏെതാെ�യാണ്; ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

നിയമ�ൾ കാേലാചിതമായി പരി�രി�ാൻ നടപടി

4051. �ീ.െ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) �ാമപ�ായ�ിെ� അധീനതയി�� �ലം സ��ാരിെ� ഏെത�ി�ം
വ��ിന് െക�ിടം നി��ി�ാ�  െെകമാ��തിന് സാധ�മാേണാ;  ഇതിന്
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നിലവി�� എെ��ി�ം നിയമം തട�മാ��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം നിയമം തട�മായി നിലനി���െ��ി�  ആയത്
പരിേശാധി�് കാേലാചിതമായി പരി�രി�ാ�  സ��ാ�
ആേലാചി��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

േഡാ.ബി.ആ�.അംേബ�കറിെ� �തിമക�/ചി���

4052. �ീ.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) ഭാരത�ിെ� ഭരണഘടനാ ശി�പി�ം ആദ�െ� നിയമമ�ി�മായ
േഡാ.ബി.ആ�.അംേബ�കറിെ� �തിമക�/ചി��� സം�ാനെ� എ�
ഭരണഘടനാ �ാപന�ളി�  �ാപി�ി��്;  ജി� തിരി�ളള കണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളി� േഡാ.ബി.ആ�.അംേബ�കറിെ� �തിമേയാ ചി�േമാ
�ാപി�ി�ി�ാ�വ�െ��ി�  അത് �ാപി�വാ�ളള തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാ; എ�ി� എ� �ത� നട�ാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� െപാ�ജന��, വിദ�ാ��ിക�, സ��ാ�  ജീവന�ാ�
എ�ിവ��് ഭരണഘടനാ അവേബാധം ��ി�വാ� എെ��ാം പ�തിക�
നട�ിലാ�ി വ���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�നിയ� അഭിഭാഷക��് ൈ���്

4053. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
,, 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) അഭിഭാഷക�െട േ�മ�ിനായി ഈ സ��ാ�  നട�ാ�ിയ പ�തിക�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �നിയ�  അഭിഭാഷക��്  5000  �പ �തിമാസ ൈ���് അ�വദി�്
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;
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(സി) �നിയ�  അഭിഭാഷക��് ൈ���് ന���തി�� മാനദ���
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

അ�വിശ�ാസ�ം അനാചാര��ം നിയ�ി�� നിയമം

4054. �ീ.െ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) അ�വിശ�ാസ�ം അനാചാര��ം നിയ�ി�� എെ��ി�ം നിയമം
േകരള�ി� നിലവി� �ാബല��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�, ആയത് �ാബല��ി�  െകാ�വരാ�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െകായിലാ�ിയി� എം. എ. സി. ടി. േകാടതി

4055. �ീ.െക. ദാസ� : 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:

െകായിലാ�ി സബ് േകാടതിയി� ��തായി നി��ി� െക�ിട�ി� എം. എ.

സി.  ടി.  േകാടതി �ാപി���മായി ബ�െ�� ഏെത�ി�ം നടപടിക�
നിയമ വ��ി� നട��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

േറാഡപകട��മായി ബ�െ�� ന�പരിഹാര�ി�ളള േക�ക�

4056. �ീ. 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) കഴി� അ�് വ�ഷ�ാലം േറാഡപകട��മായി ബ�െ��്
ന�പരിഹാര�ി�ളള എ� േക�ക� േകാടതികളി� തീ��ാ�ിെയ�് ജി�
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം േക�ക� െെകകാര�ം െച�� എം.എ.സി.ടി (േമാേ�ാ� ആ�ിഡ�്
െ�യിം �ിബ�ണ�) എ�ാ ജി�കളി�ം ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എം.എ.സി.ടി ഇ�ാ� ജി�കളി�  ഇ�രം േക�ക�  െെകകാര�ം
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െച��െത�െനെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം ജി�കളി�  ഒ�ി�  ��ത�  എം.എ.സി.ടി �വ��ി��േ�ാ
എ�ം ഇ�ാ� ജി�കളി�  എ�് െകാ�ാണ് എം.എ.സി.ടി ഇത് വെര
�ാപി�ാ�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

നേവാ�ാന ആശയ�� �ചരി�ി�വാൻ പ�തി

4057. �ീ.��ഷ� കട��ി
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എം. �േകഷ്
,, െ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�ാന�ിെ� ���മായ സാം�ാരിക സാ�ഹ� �േരാഗതി�്
ആധാരമായ നേവാ�ാന �ല���  തക���തിന് ചില�  േബാധ���ം
നട�� �വ��ന�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നേവാ�ാന ആശയ��  �ചരി�ി�� സാം�ാരിക േക���ം
നേവാ�ാന �ാരക��ം സംര�ി��തി�ം �ന��രി��തി�ം
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി�ക�  േതാ�ം നേവാ�ാന,  സാം�ാരിക േക���  ആരംഭി��തിന്
പ�തിക�  ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� വിശദാംശം
ന��േമാ;  ��ത പ�തിക��് ആവശ�മായ �ക എവിെട നി�ം
കെ���തിനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

സാം�ാരിക വ��ിെ� കീഴി� നട�ാ�ിയ പരിപാടികൾ

4058. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സാം�ാരിക വ��ിെ�
കീഴി� എെ�ാെ� പരിപാടികളാണ് നട�ിയി��െത�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഓേരാ പരിപാടി�െട�ം വിശദാംശ�ം അതിനായി െചലവഴി� �ക�ം
ജി�തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ ?
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സാം�ാരിക �ാപന��െട �വ��നം ഏേകാപി�ി��തിന് പ�തി

4059. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, എ�. വിജയ� പി�
�ീ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) േകരള�ിെ� സ���ം ൈവവിധ��മായ സം�ാരെ�
പരിേപാഷി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാം�ാരിക ൈപ�ക�ിെ� േ�ാ�ാഹന�ി�ം �ചരണ�ി�മായി
സം�ാന�് ഏെത�ാം �ാപന��  �വ��ി��െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി �തന സാേ�തിക വിദ�ക�െട�ം �ശ�മാധ�മ��െട�ം
സാധ�തക� എ�കാരമാണ് �േയാജനെ����െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സാം�ാരിക �ാപന��െട �വ��ന��  ഏേകാപി�ി��തി�ം
പ�തി നി��ഹണം വിലയി���തി�മായി ഒ� ഉ�ത സമിതി
�പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) വിദ�ാ��ിക��ം �വാ���മിടയി�  സാം�ാരികാവേബാധം
വള���തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

താ�രിൽ നട� േദശീയ സാം�ാരിേകാ�വം

4060. �ീ.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) േകരള േഫാക് േലാ�  അ�ാഡമി�െട ആഭി�ഖ��ിൽ താ�രിൽ നട�
േദശീയ സാം�ാരിേകാ�വ  (മിലൻ)�ിന് ആെക എ� �കയാണ് ഫ�്
അ�വദി�ി��ത്;  ഓേരാ വിഭാഗ�ി�മായി അ�വദി� �ക�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത ഫ�ി� നി�ം എ� �കയാണ് വിനിേയാഗി�ത്;  ഇനം തിരി��
കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) താ�രിൽ നട� േദശീേയാ�വ�മായി ബ�െ��് നിലവിൽ എെ��ി�ം
ബാധ�തക�  േകരള േഫാക് േലാ�  അ�ാഡമി െകാ�� തീ��ാ�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

അ�ാ� െചറിയാ� സാം�ാരിക നിലയം

4061. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി� സാം�ാരിക വ��് അ�വദി� അ�ാ�
െചറിയാ� സാം�ാരിക നിലയം ആരംഭി��തിെ� നടപടി�മ�� ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നടപടി�മ��  ���ീകരി�് സാം�ാരിക നിലയം എ�്
ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േവളിയി� രാജ�ാ�ര സംഗീത �� വിദ�ാലയം ആരംഭി��തിന് നടപടി

T 4062. �ീ.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) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ിെല േവളിയി�  രാജ�ാ�ര സംഗീത
�� വിദ�ാലയം ആരംഭി��തി�� �മി സ��ാ�  ൈകമാറിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� �മി ൈകമാ��തിന് തട��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തട���  പരിഹരി�് വിദ�ാലയം ആരംഭി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകാ�രി� എ�.എ�.ക�ാട് �ാരക മ�ിരം

4063. �ീ.��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:
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(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല േകാ�രി� നി��ി�� എ�.എ�.ക�ാട് �ാരക
മ�ിര�ിെ� �വ��ി ആരംഭി��തി�  കാലതാമസം േനരി�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�.എ�.ക�ാട് �ാരക മ�ിരം നി��ി��തിനാ�� നടപടിക�
ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ?

ജി�കളി� നേവാ�ാന നായക�മാർ�് �ാരകം

4064. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല നേവാ�ാന നായക�മാ�െട �ാരകമായി ഓേരാ ജി�യി�ം
ഓേരാ സാം�ാരിക സ��യം നി��ി��തി�� പ�തിയി�  ഏെത�ാം
ജി�കളി�  പ�തി�ാ�� �ലം സാം�ാരികവ��ിന്
ൈകമാറി�ി�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കളിെല പ�തി�് വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��് കി�ബി�്
സമ��ി�് ഭരണാ�മതി�ം ഫ�് ലഭ�ത�ം ഉറ�ാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം ജി�കളിെല പ�തി �വ��നം ആരംഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

അ�ാദമികളി� േദശീയ െപ�ഷ� പ�തി

4065. �ീ.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�ാന�് സാം�ാരിക വ��ിെ� കീഴി�  എ� അ�ാദമിക��്;
��ത അ�ാദമികളി�  എ�ാം െ�ഷ��  ��സ് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സാം�ാരിക വ��ിെ� കീഴി�� അ�ാദമികളി�  നിലവി�  ഏത്
തര�ി�� െപ�ഷ�  പ�തിയാണ് നട�ിലാ�ിയിരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അ�ാദമികളി�  േദശീയ െപ�ഷ�  പ�തി നട�ിലാ�� കാര�ം
പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?
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കലാകാര�മാ��ളള �തിമാസ െപ�ഷ�

4066. �ീ.�. 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) കലാകാര�മാ��ളള �തിമാസ െപ�ഷ� എ� �പയാണ് ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�  എ� േപ��് കലാകാര െപ�ഷ�  ന�കി
വ���് വ��മാ�േമാ ;

(സി) കലാകാര െപ�ഷനി� ��ംബെപ�ഷന് വ�വ��േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  ��ംബെപ�ഷ�  ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�വാ�
ഉേ�ശ�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഒ��ാലം �ീ���ര�് തിേയ�� സ��യം

4067. �ീ.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��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല �ീ���ര�് െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.
�െട േന�ത��ി�  തിേയ��  സ��യം നി��ി��തിന് തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാ;

(ബി) തിേയ�� നി��ി��തിനായി എ�ാണ് ഭരണാ�മതി ന�ിയത്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ��ാലം,  �ീ���രെ� തിേയ��  സ��യം നി��ി��തി�� �ലം
ലഭ�മായി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വനം വ��് നട�ാ�� ഇേ�ാ�റിസം പ�തിക�

4068. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ
�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
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�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� വനം വ��് നട�ാ�� ഇേ�ാ�റിസം പ�തിക� സംബ�ി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഇേ�ാ�റിസം പ�തി �േദശ��  െതരെ����തിെ�
മാനദ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�റിസം േക���െട ഭരണപരമായ നട�ി�ിന് നിലവി��
സംവിധാന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വനേമഖല േക�ീകരി�് ഇേ�ാ�റിസം സ�ക��് ആവി�രി�േമാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇേ�ാ�റിസം േക��ളി� സ��ശക �ര�,  താമസ സൗകര�ം എ�ിവ
സംബ�ി� �മീകരണ�� വിശദമാ�േമാ?

തടിയിതര വനവിഭവ��െട വിപണനം

4069. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തടിയിതര വനവിഭവ��െട വിപണനം ല��മാ�ി സം�ാന വനം
വ��ിെ� കീഴി�  �ാപന��  �വ��ി��േ�ാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

2016-17, 2017-18 ബജ�ിൽ വനം വ��് വിഹിതം

4070. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18  എ�ീ വ�ഷ�ളിെല ബജ�കളി�  വനം വ��ിനായി
വകയി��ിയി��തി�  എ� �ക െചലവഴി�;  എ� �ക
െചലവഴി�ാ��്;

(ബി) ��ത വ�ഷ�ളി�  അഡീഷണ�  ഓതെെറേസഷ�  വഴി എ� �ക
ആവശ�െ��ി��്; എ� �ക ലഭി�; എ� �ക െചലവഴി�;

(സി) ��ത വ�ഷ�ളി� സ�ിെമ�റി �ാ�ി�� എ� �പ�െട െ�ാേ�ാസ�
ന�കി; എ� �ക ലഭി�; എ� �ക െചലവാ�ി; വ��മാ�േമാ?
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െകാ�ി-ധ�േ�ാടി േദശീയപാത നി��ാണം സംബ�ി� വനം വ��് നിലപാട്

4071. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി-ധ�േ�ാടി േദശീയപാത  49  കട�േപാ��ത് വന�മിയി�െടയ�
എ�� നിലപാട് സ��ാ� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് സ��ാ�
��ീം േകാടതിയി�  സത�വാ��ലം െകാ��ി�േ�ാ;  ആയതിെ�
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) വനംവ��ിെ� എതി��് കാരണം ��ത േറാ�പണി നില�ിരി��
സാഹചര��ി� കാ�ഡമം ഹി� റിസ�വ് �മി വന�മിയ� എ� സ��ാ�
നിലപാട് സംബ�ി�് വ��ത വ��േമാ;

(സി) ഈ �മി വന�മിയാെണ�് ��ി�ാണി�് േറാഡ് പണി തട�െ����
വ��ിെ� നിലപാട് തി��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നാ�കാ�െട�ം സ�ാരിക�െട�ം താ�പര�ം പരിഗണി�്,  ഈ േറാഡ്
കട�േപാ�� കാ�ഡമം ഹി�  റിസ�വ് �മിയിെല മരം െവ�ിമാ�ി
േറാ�പണി തട�ം �ടാെത നട��തിന് തട�വാദ��  ഒഴിവാ�വാ�
വനം വ��്�േത�ക ��െച��േമാ?

വന�ളിെല ജലലഭ�ത

4072. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവന��ാല�് ജലലഭ�ത�് േവ�ി വന�ി��ി� താ�ാലിക �ള��
നി��ി�് വേനതര�േദശ�ളി�  നി�ം ��ത �ള�ളിേല�് ജലം
എ�ിേ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) വന�ി��ി�  നി��ലീകരണം സംഭവി��തിെ� കാരണ��
ശാ�ീയമായി പഠി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) വന�ി��ിെല നി��ലീകരണം പാരി�ിതിക ����
ഉ�ാ�േമാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േകരള�ിെല വന��െട ജലസംഭരണേശഷി ശാ�ീയമായി പഠി�്
ആവശ�മായ �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?
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വനംവ��് പിടിെ��� �മി തിരിെക നൽകാ� നടപടി

T 4073. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2006 ഒേ�ാബ� 11-� തീയതിയിെല മ�ിസഭാ തീ�മാന�കാരം വയനാട്
ജി�യിെല െതാ��നാട് പ�ായ�ിെല കാ�ിര�ിനാൽ േജാ��ിെ�
��ംബ�ിെ�,  വനംവ��് പിടിെ��� �മി തിരിെക നൽകാ�� നടപടി
���ിയാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ിസഭാ തീ�മാനം നട�ിലാ�ാൻ സ��ാ�  ഇ�വെര സ�ീകരി�
നടപടിക�  എെ��ാം;  �ട��് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�
എെ��ാം; അറിയി�േമാ;

(സി) േജാ��് നിയമാ��തം വാ�ിയ �മി ടിയാന് ലഭി�ാതിരി�ാൻ
േക�സ��ാരിെ� ൈകവശ�� �മി�െട സ�േ� ന��  മ�ിസഭാ
പരിഗണന�് നൽകി,  െത�ായ തീ�മാനം എ��ി�ാൻ �മി�
ഉേദ�ാഗ��െട നടപടി�െ�തിെര സ��ാ�  ഇ�വെര സ�ീകരി�
ശി�ാനടപടിക�  എെ��ാം;  ഈ േകസിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വനം വ��് പിടിെ���  12  ഏ�� �മി തിരിെക നൽകാ�� മ�ിസഭാ
തീ�മാനം എ�േ��് നട�ിലാ�ാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

വനം െവ�പിടി�ി�� പ�തി

4074. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നശി� േപായ വന�ിന് പകരം വനം െവ�പിടി�ി�ാ� എെ��ി�ം പ�തി
നട�ിലാ��േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

കാ�ക�െട സംര�ണം

4075. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ആെക എ� കാ�ക� ഉെ��ം അവ സംര�ി��തിന്
വനം വ��് നട�ിലാ�ിയി�ളള പ�തിക� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ല നിേയാജക മ�ല�ി�  എ� കാ�ക�
സംര�ി�െ�േട��െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ആയതി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര�ക�നിക��് നൽകിയ വന�മി

4076. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഫാറ�്(ക�സ�േവഷ�)ആ�്, 1980-െ� പരിധിയി� വ�� ഏെത�ി�ം
�ലം െെവദ�തി പ�തിക�േ�ാ മ�ാവശ���േ�ാ േവ�ി
സ�കാര�ക�നിക��് ഇൗ സ��ാ�  ഇനംമാ�ി ന�കി ഉ�രവ്
ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആെക എ� െഹ��  �ലം അ�വദി�ി��്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏത് സാഹചര��ിലാണ് ഇ�ര�ി�  അ�മതി ന�കിയി�ളളെത�്
വ��മാ�േമാ?

ക���ാ�ക�െട സംര�ണം

4077. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ിെല �ാ�ന  ,ആല�ാട്
പ�ായ�കളിെല ക��  കാ�ക�  സംര�ി��തിന് ഏെത�ി�ം
പ�തിക� നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഇൗ �േദശ�ളിെല ച��് നില�ൾ മ�ി� നിക��ത്
തട�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ��ാ� ഉടമ�തയി�� ക�� കാ�ക� അള�് അതി��ി ക�ക�
�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇൗ �േദശെ� ക��കൾ സംര�ി��തിന് സർ�ാർ  2016 ഏ�ി� 1
� േശഷം െചലവഴി� �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

resource://app/res/html5.html

47 of 132 Sunday 17 June 2018 03:58 PM



അശാ�ീയമായ സാ�ഹിക വനവ��രണം

4078. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അശാ�ീയമായ സാ�ഹിക വനവ��രണം പരി�ിതി�്
ആഘാത��ാ�ിയതായി പരി�ിതി ധവളപ��ി� ��ി�ാണി�ി�േ�ാ;

(ബി) പരി�ിതി�് േദാഷം വ��� അേ�ഷ�,  മാ�ിയം,  �ാ�ിസ് �ട�ിയ
����  സാ�ഹ� വനവ��രണ�ിെ� ഭാഗമായി വ�പിടി�ി�ാെത
ന�െട നാ�ിന് അ�േയാജ�മായ ഫല����  വ�്പിടി�ി��തിന്
നി�േ�ശം ന��േമാ?

ശബരി ��ിെവ� പ�തി

4079. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരി ��ിെവ� പ�തി�് േവ�ി വനം വ��ിെ� എ� െസ�് �ലമാണ്
വി�ന�ിയെത�ം െക�ിടം നി��ി�വാ�ം �ാ�് �ാപി�വാ�ം േവ�ി
എ� �ക നാളി�വെര െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി നിലവി�  ഉൽ�ാദി�ി� ��ിെവ�ം
സംബ�ി� വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി ആരംഭി�േ�ാ� െത�� ജി�കളി� 10 �പ�് ��ിെവ�ം
നൽ�െമ�് �ഖ�ാപി�േശഷം �ാ�് �ഖ�ാപനം അനി�ിതത��ിലാ�ിയ�ം
നി��ാണം ആരംഭി�ാ��ം വ�കിട ��ിെവ� ക�നികെള
സഹായി�ാനാെണ� ആേ�പം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;വ��മാ�േമാ ?

േബാ�ിംഗ് നട��തിന് വനം വ��് അ�മതി

4080. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈഹഡ�  �റിസ�ിെ� ഭാഗമായി ചാല�ടി മ�ല�ി�െ��
െപരി����് ഡാമിേനാട് േച��� ജലാശയ�ി�  കാ�
െകാ��ഴ�� േബാ�ിംഗ് നട��തിനായി അ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;
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(ബി) നി��ിവ� േബാ�ിംഗ് �നരാരംഭി��തിന് അടിയ�ര അ�മതി
ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

നില�� നിേയാജകമ�ല�ി� ഇേ�ാ �റിസം പ�തി

4081. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  നിേയാജകമ�ല�ിെല �ഡ് ഇ�ഡ�ീസ് �വ��ി�ി��
�ല�് ഇേ�ാ �റിസം പ�തി�ായി എം.എ�.എ �ം ഡി.എഫ്.ഒ
േനാ��ം സമ��ി� െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവിെല അവ� അറിയി�ാേമാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േമ� �ചി�ി� �ലെ� െക�ിട�� നവീകരി�് വനം വ��ിന് വ�മാനം
ലഭി��� �പ�ി�  എേ�ാ�റിസം പ�തി �ാപി��ത്
പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

മലയാ�� േഫാറ�് ഡിവിഷനിെല ഇേ�ാ �റിസം സാധ�തകൾ

4082. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയാ��  േഫാറ�് ഡിവിഷനിെല ഇടമലയാ�, ���ഴ ��ം
െറയി�കളിെല�ം ��ാ�  ഡിവിഷനിെല േനര�മംഗലം െറയി�ിെല�ം
�േദശ��  ഇേ�ാ �റിസം േമഖലയായി �ഖ�ാപി�ണെമ�ാവശ�െ��്
െകാ�� നിേവദനം സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇൗ കാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിേദശി  -  സ�േദശി �റി�ക��് ഏെറ ആക�ഷകമായ ��തി സൗ�ര�ം
ആസ�ദി�വാ�  കഴി�� ��ത �േദശ�ളി�  �േവശി��തിന്
നിലവി�� നിയ�ണ�� ഒഴിവാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �േദശ�ളി�  ഇേ�ാ �റിസം പ�തി�െട സാധ�ത പരിേശാധി�്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വന സംര�ണ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട േജാലിഭാരം ല�കരി�ാ� നടപടി

4083. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വന സംര�ണ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട േജാലിഭാരം ല�കരി�് എ�്
മണി�� ഡ��ി സ�ദായം നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ബി) വനം വന�ജീവി വ��ി�  24  മണി��  �ട��യായി േജാലി െച�� വന
സംര�ണ വിഭാഗം ജീവന�ാ��് ഇതര �ണിേഫാം വിഭാഗം ജീവന�ാ��്
ന���ത് േപാെല ഡ��ി ഓഫ് ന���തിന് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

വനം, �ഗസംര�ണം, �ഗശാല വ��കളിെല പി. എസ്.സി നിയമനം

4084. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വനം, �ഗസംര�ണം, �ഗശാല
എ�ീ വ��കളി�  പി.  എസ്.  സി.  �േഖന നട�ിയ നിയമന��െട
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവിൽ േമ�റ� വ��കളി�  ��ി� ത�ികക�െട
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വനപാലക�െട േജാലി സമയം �റ��തിന് നടപടി

4085. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനപാലക�െട േജാലി സമയം �റ��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ;

(ബി) വനാ�ര�ളിെല കഠിനമായ േജാലി നി��ഹി�വാ�  �ര�ാ
സംവിധാന�� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ത�ികമാ�ം വഴി േറ�് േഫാറ�് ഓഫീസ� നിയമനം

4086. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ി� ത�ികമാ�ം വഴി േറ�് േഫാറ�് ഓഫീസ� ത�ികയിേല�്
�ാന�യ�ം ലഭി��തി�� പി.എസ്.സി.  പരീ��െട ഒ�ാം
ഘ��ിെ� ഫലം 2.11.2017� �സി�ീകരി�ി�ം ഇതിെ� ര�ം ��ം ഘ�
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പരീ�ാ നടപടിക�  ഇ�വെര�ം ആരംഭി�ി�ി� എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ര�ം ��ം ഘ� പരീ�ാ നടപടിക� അടിയ�രമായി ���ിയാ�ി
ലി�് �സി�ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�വാ�  പി.എസ്.സി.േയാട്
ആവശ�െ��േമാ?

വയനാട് വന�ജീവി സേ�ത�ിെല സ�യം സ�� �നരധിവാസ പ�തി

4087. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് വന�ജീവി സേ�ത�ിെല സ�യം സ�� �നരധിവാസ
പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�െട നട�ി�ിനായി േക� ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
ആയതിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ഇൗ ഫ�പേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ �ധാന �നരധിവാസ ���ിക�
ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

ശീതകാല പ��റി �ഷി െതാഴിലാളികെള ഒഴിവാ�ാ� വനം വ��് �മം

4088. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� േദവി�ളം താ��് സ�േ� നം. 28/01-�
കഴി�  25  വ�ഷകാലമായി ശീതകാല പ��റി �ഷിക�  െച�
ജീവി�വ�� േതാ�ം െതാഴിലാളികെള ��ത �മിയി� നി�ം ഒഴിവാ�ാ�
വനം വ��് �മം നട�ിവ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയത് സംബ�ി�് സ൪�ാ൪ സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക�  എെ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി� േതാ�ം െതാഴിലാളികെള സഹായി���ിനാവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െന�ാ� ൈവ�ഡ് ൈലഫ് പാ��്
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4089. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനംവ��ിന് കീഴി�ളള െന�ാ� ൈവ�ഡ് ൈലഫ് പാ��ി� കഴി�  2

വ�ഷ�ി�ളളി�  എെ�ാെ� �തിയ പ�തിക�  നട�ിലാ�ിെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െന�ാ�  സഫാരി പാ��് �ട�ിയ കാല�് എ� സിംഹ��
ഉ�ായി��;ഇേ�ാ�  എ� സിംഹ��  ഉ�്;�തിയതായി സിംഹ�െള
പാ��ി� െകാ� വ��തിന് എെ��ി�ം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;എ�ി�
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പാ��ി�  �റിസം വ��മായി േച��് എെ��ി�ം പ�തിക�
നട�ിലാ��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

െന�ാ� വന�ജീവി സേ�ത�ിെല ഔഷധേ�ാ�ം

4090. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�  വന�ജീവി സേ�ത�ി�െ��� കാ�കാ�ി�  1996�  ആരംഭി�
ഔഷധേ�ാ�ം പ�തി നാേശാ�ഖമാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ����ം വംശനാശം േനരി���മായ സസ���  സംര�ി��തി�ം
ന�വള���തി�ം പഠനഗേവഷണ���മായി ആരംഭി� പ�തി,  ഫ�്
അ�വദി�ാ�ത് �ലമാണ് പരാജയമായത് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഔഷധേ�ാ��ിെ� വി�തി എ�യാെണ�ം ആ�െട
സംര�ണയിലാണ് ��ത �ലെമ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഔഷധെ�ടിക�  െവ�്പിടി�ി�് �ിരമായി ഈ േതാ�െ�
സംര�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

നില�� സൗ�് ഡിവിഷനി� ഏെ��� �മി

4091. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� സൗ�് ഡിവിഷനി� കാളികാവ് േറ�ി� ക�വാര��് കളള�
���ി ഭാഗ�ളള െതാ���  െകാ��ഴ  (േജാസഫ് േതാമസ്)�െട�ം
ബ���െട�ം േപരി�ളള  20  ഏ��  �മി ഏെ���തിെനതിെര�ളള
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മേ�രി േഫാറ�് െെ�ബ�ണലിെ�  (OA  47,  OA  48)  ന��  േകസി�
െതാ��ന് അ��ലമായ വിധിയി�േമ� സ��ാ� ബ�:െെഹേ�ാടതിയി�ം
(എം.എഫ്.എ 665/2003) ബ�:��ീം േകാടതിയി�ം (CA 10028 of 2010)

സമ��ി� അ�ീ� ��ത േകാടതിക� തളളിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത  20 ഏ�� �ലം െതാ���ം ബ����ം എ�.ഒ.സി.
അട��� സകല േരഖക�ം ഉ�െ�െട വി� ന��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് വനം വ��ി�  നിലവി�ളള ഇ3/2/2018  ന��
ഫയലിേ�� െെകെ�ാ� തീ�മാനം അറിയി�േമാ?

���� �ഴയിെല വനം വ��് നടപടിക�

4092. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ആന�ാംെപായി�  -  �����ഴ േമഖലയി�
ക�ഷക�െട�ം ൈകവശ�ാ�െട�ം �മിയി�  വനം വ��് ജ�
െക��തായ ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�� പരിേശാധന�േശഷേമ സ�േ� �വ��ന��
�നരാരംഭി�ക�� എ�തി�  നി�ം വനം വ��് പി�ാറാ�  ഇടയായ
സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ിെ�റ ശാശ�തപരിഹാര�ിനായി സം�� പരിേശാധന
നട��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആന വള��� േക���

4093. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ആന വള���  േക���  ഉ�്;  ��ത
േക��ളി� എ� ആനക� വീതം ഉ�്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�  എ� ��ി ആനക�  ഉ�്;ഇെ��ി�  ��ി
ആന�ാവശ�മായ പരിശീലനം മ�് ആനക��് ന��വാ�  വനം വ��്
എെ��ി�ം പ�തിക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ, എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) എറണാ�ളം ജി�യിെല േകാടനാട് ആന വള���  േക��ി�  നി�്
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നീലക��  എ� ആനെയ എ�് ആവശ��ിനായി�ാണ് അന�
സം�ാനേ��് അയ��ത്; ഇതിന് ��് എ� ആനകെള ഇവിെട നി�്
അന�സം�ാനേ��് അയ�ി��്,  ��ത ആനക�  സം�ാന�്
തിരി�് എ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വന��ഗ ആ�മണം

4094. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനാതി��ി പ�ി�� ജനവാസ േക��ളി� വന��ഗ��
ഇറ�ിയത് �ലം കഴി�  2  വ�ഷ�ളിലായി എ� �ക�െട
�ഷിനാശ��ായിെയ�ം എ� േപ��് പരി�ക� പ�ിെയ�ം,എ� േപ��്
ജീവഹാനി സംഭവി�െവ�ം,എ� വീ�ക�  ആ�മി�െവ�ം,എ�
വള���ഗ�െള െകാ�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവി�  വന��ഗ ആ�മണ�ിന് വിേധയരായവ�/മരണെ��വ�
എ��വ��് എെ��ാം സഹായം ന�കിെയ�ം എ� േപ��്
ന�കിെയ�ം ആയതിന് െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം ഇനി�ം �ക
ലഭ�മാ�ാ�വ� എ�െയ�ം വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�ാലയളവി�  ��ത ആ�മണ�ി�  വീട് നശി��ം �ഷിനാശം
സംഭവി��മായി എ� േപ�െട പരാതി ലഭി�;ആയത് �കാരം എ� േപ��്
സഹായം ന�കി;പരാതി ലഭ�മായതി�  ഇനി എ� േപ��് സഹായം
ന�കാ��്;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാലയളവി�  വള���ഗ�െള െകാ��മായി ബ�െ��് എ�
പരാതിക�  ലഭി�;എ� പരാതിയിേ��  നടപടി സ�ീകരി�;ആയതിന്
െചലവഴി� �ക എ�;അവേശഷി�� പരാതികളിേ��  എേ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ം;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വന�ജീവി ആ�മണ�ി� ജീവഹാനി സംഭവി�വ�

4095. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവന��ാല�് വന�ജീവിക�  �ടിെവ��ം ഭ�ണ�ം േതടി നാ�ി�
എ�ാതിരി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്
വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) സം�ാന�് കഴി� ര�് വ�ഷ�ി��ി�  എ� േപ��് വന�ജീവി
ആ�മണ�ി� ജീവഹാനി സംഭവി� എ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ?

വന�ജീവി ആ�മണ�ി�� ന�പരിഹാരം

4096. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവിക�െട ആ�മണം �ലം ജീവഹാനി സംഭവി� വ��ിക�െട
അവകാശിക��ം പരിേ��വ��ം �ഷിനാശം സംഭവി�വ����
ധനസഹായം വ��ി�ി�് ഉ�രവായതി�  �കാര�� �ക ഏത് തീയതി
�തലാണ് വിതരണം െച�ാ� കഴി��ത്;

(ബി) വന��ഗ�� �ലം വീ�ക��ം �ടി�ക���� നാശന����് പരമാവധി
എ� �ക വെരയാണ് ന�പരിഹാരമ�വദി��ത്;

(സി) നാശന��ിെ� യഥാ�� േതാത് തി�െ���ി �ക അ�വദി�ാ�ത് �ലം
െപാ�ജന���് ഉ�ായി�� �യാസ��  ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി�  വീ�ക��ം �ടി�ക����ാ�� യഥാ�� ന�ം തി�െ���ി
ന�പരിഹാരം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ��ിറ-മ�തിലാവ് െെവദ�ത േവലി നി��ാണം

4097. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ��െട�ം കാ�ാനക�െട�ം ശല��ി�  നി�് ജീവ�ം കാ�ഷിക
വിളക�ം സംര�ി��തിന് മ�തിലാവ് �ത� വ��ിറ വെര െെവദ�ത േവലി
നി��ി�ണെമ� വനസംര�ണ സമിതി�െട ആവശ�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ആവശ�ം പരിഗണി�് െെവദ�തേവലി നി��ി��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കാ��ഗ��െട ആ�മണം

4098. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് കാ��ഗ��െട ആ�മണ�ി�  ആ�ക�  മരി��തായ
വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ����് സമീപം െപാ��ഴി കാ�നാ� േകാളനിയി� മേഹഷ് എ� ��ി
കാ�ാന�െട ആ�മണ�ി�  മരണമട� സംഭവ�ി�  ��ംബ�ിന്
ന�പരിഹാരം അ�വദി�േമാ?

ആനക�െട പരിശീലന�ി�ളള നടപടി

4099. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാടനാട്,  േകാ�ി എ�ീ ആന��കളിെല നീലക��, �േര��  എ�ീ
��ിയാനകെള താ�ാന പരിശീലന�ിനായി തമി�ാട് ��മല ആന
ക�ാ�ിേല�് െകാ�േപാ��തിന് േവ�ി�� േപ��  േജാലിക�
നട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  കാ�ാനകെള ഓടി�� താ�ാന പരിശീലന�ിന് െതാഴി�
അറിയാ�� പാ�ാ�മാ�ം കാ�ാനകെള �രേ�� സാഹചര���
േകാ��ാറ,  �ാ�ടി,  ���ഴ,  വടാ�പാറ അട��� നിരവധി �േദശ��ം
ഇവിെട��േ�ാ�  ഇവിെട�� ആനകെള ഇവിെട�െ�
പരിശീലി�ി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ക�കാലി �ജനന �വ��ന��

4100. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, െക. രാജ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജനി�� ��വ�  ക���ിക�േട�ം ശാ�ീയ
പരിചരണ�ി�ം പരിപാലന�ി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�കാലി �ജനനേമഖല ശ�ിെ����തി�ം െമ�െ��യിനം പ��െള
സം�ാന�് ��തലായി ഉ�ാദി�ി��തി�ം നട�ാ�� പ�തിക�
വ��മാ�േമാ;
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(സി) വിേദശ�് നി�് ഉയ�� ജനിതക �ല��ളള വി�കാളക�, ഗാഢശീതികരി�
ബീജം, �ണം, ലിംഗനി��യം നട�ിയ ബീജ ത�ാ�ക� എ�ിവ ഇറ�മതി
െച��േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനെ� �ധാന �ീേരാ�ാദക േമഖലകളി�  ലിംഗ നി��യം
നട�ിയ ബീജ ത�ാ�ക� വിതരണം െച��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ക�കാലി �ജനന�വ��ന��  ശ�ിെ���ി പാ��ാദനം
വ��ി�ി��തിന് േക� സഹായം ലഭ�മാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വള�� �ഗ�� �േഖന അ�ബാധക� പട��താ�� �ചരണം

4101. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിപ ൈവറസ് േപാ�� അ�ബാധക�  വള�� �ഗ��  �േഖന
പട��തായി �ചരി�ി�െ��� റിേ�ാ��ക�െട നിജ�ിതി
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) വള�� �ഗ��  �േഖന മ�ഷ�രിേല�് പക�� അ�ബാധക�
സംബ�ി�് ശാ�ീയ പഠന�െളെ��ി�ം �ഗസംര�ണ വ��ിെ�
ആഭി�ഖ��ി� നട�ക��ാേയാ;

(സി) എ�ി�  ഏെത�ാം േരാഗ��  ഏെതാെ� വള���ഗ��  �േഖന
പക��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഉപജീവന�ിനാ�ം അ�ാെത�ം വള���ഗ�െള
പരിപാലി��വ��ിടയി��ായിരി�� ആശ�ക�  പരിഹരി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

�ഗ�ളിെല ൈവറസ് േരാഗ ബാധ

4102. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗ�ളിെല ൈവറസ് േരാഗ ബാധ േകരള�ിെ� �ഗ സ��ിെ�
വള��െയ �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ി�എെ�ാെ� തരം ൈവറ� േരാഗ�ളാണ് െപാ�െവ �ഗ�ളിൽ
ക�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഗ�ളി�� ൈവറ�  േരാഗബാധകെള �തിേരാധി��തിന് നിലവി�
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സംവിധാന��േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) �ഗ����ാ�� ൈവറ�  േരാഗ��  മ�ഷ�രിേല�്
പടരാതിരി��തിനായി �ഗസംര�ണ വ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ?

�ഗസംര�ണ േമഖലയിെല പ�തികൾ

4103. �ീ.െജയിംസ് മാത�
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.സി.െക. ഹരീ��
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ��തായി ആവി�രി�ി�� ആനിമ�  റിേസാ�് െഡവല�െമ�്
(എ.ആ�.ഡി) പ�തി�െട ല���ം വിശദാംശ�ം ന�കാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ ക�കാലിക��ം ഇ��റ�സ് പരിര� ഉറ�ാ��
സമ� പ�തിയായ േഗാസ��ി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം �ഗസംര�ണ േമഖലയി�ം
�ീര വികസന േമഖലയി�ം നട�ിയ വികസന �വ��ന��
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) അയ� സം�ാനെ� ഇടനില�ാ�െട ��� നിയ�ണ�ി�� ഇറ�ി
േകാഴി വിപണി ഇേ�ാ� അ�ാരാ� തല�ി� നി�് �ടി ഭീഷണി േനരി��
സാഹചര��ി�  ബദ�  സംവിധാനം ഏ�െ���ി ഈ രംഗെ�
ക�ഷക��് സംര�ണം ന�കാ� ആവി�രി�ി�� പ�തി�െട വിശദാംശം
ന��േമാ?

�ഗ�ളി�െട നിപാ ൈവറസ് ബാധ

4104. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിപാ ൈവറ�ക�  ഏെത�ാം �ഗ�ളി�െട പട��പിടി��തായാണ്
�ഗസംര�ണ വ��് വിലയി��ിയി��ത്; വിശദവിവരം നൽ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം മാ���ളാണ് ഇതിെന �തിേരാധി�വാൻ വ��്
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദവിവരം നൽ�േമാ;
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(സി) ഏെത�ാം സാഹചര��ളിലാണ് വ�ാ�ക�, പ�ിക�  �ട�ിയവ ഈ
ൈവറസിെ� വാഹകരായി മാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഗ സംര�ണ വ��ി�ം �ീര വികസന വ��ി�ം ലഭി� േക�-സം�ാന വിഹിതം

4105. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിക��ായി �ഗ സംര�ണ വ��ി�ം �ീര വികസന
വ��ി�ം കഴി� ��് വ�ഷം ലഭി� േക�-സം�ാന വിഹിതം സംബ�ി�
വിവര�� പ�തി�ം വ�ഷ�ം തിരി�് ന�കാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം എ� ഗ� വീതം ലഭി�ി�െ��ം ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക
വീതം െചലവഴി�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

�ീര േമഖലയിെല �വർ�ന�ൾ

4106. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിടാരി പാ��് പ�തിയി�െട െെഹ�ിഡ് ഇന�ി�െ�� എ�
പ���ികെള ക�ഷക��് ന�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീര ക�ഷക��ം കറവമാ�ക��ം ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി
നട�ിലാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഒ� ദിവസം എ� െമ�ി�് ട� പാ� സംഭരി��െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഡയറി േസാ�  ,�ീര�ാമ പ�തിക�  നട�ിലാ�ിയതി�െട ഒ� ദിവസം
അധികമായി എ� െമ�ി�് ട� പാ� ലഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ണേ�മ�� കാലി�ീ��െട ലഭ�ത വ��ി�ി�ാ�  ഇൗ സ��ാ�
സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

�ഗ�െള വള��ി ഉപജീവനം നട�� ക�ഷക�

4107. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

resource://app/res/html5.html

59 of 132 Sunday 17 June 2018 03:58 PM



(എ) സം�ാന�് �ഗ�െള വള��ി ഉപജീവനം നട�� ക�ഷക��്
എെ�ാെ� ധനസഹായപ�തികളാണ് നിലവി�ളളെത�്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) അപകട�ളി�െ��ം അ�ാെത�ം കാലിക� മരണമട�് ന�ം േനരി��
ക�ഷക��് സ��ാരി�  നി�ം ലഭ�മാ�� സഹായ�ൾ
എെ�ാെ�െയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) �ഗസംര�ണേമഖല പരമാവധി �േയാജനെ���ി ദാരിദ�നി��ാ��ന�ം
സ�യം െതാഴി�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് െവളിെ���േമാ?

വള���ഗ സ��ിെ� വിവരേശഖരണം

4108. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വള���ഗ സ��ിെ� വിവരേശഖരണം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

(ബി) വള���ഗ���് ജിേയാ ടാഗിംഗ് നട�� പ�തി�െട
�േരാഗതിെയെ��് െവളിെ���േമാ?

നാട� േകാഴി��ക�െട സംഭരണം

4109. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�പാദി�ി�െ��� നാട� േകാഴി��ക�െട സംഭരണ�ി�ം
വിതരണ�ി�മായി വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാട �ഷി േ�ാ�ാഹന�ി�ം കാട ക�ഷകെര സഹായി��തി�മായി
ഏെത�ി�ം പ�തിക� വ��് തല�ി� ആവി�രി�് നട�ിലാ��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

പൗ��ി വികസന േകാ��േറഷ� ഇ��വ�

4110. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള സം�ാന പൗ��ി വികസന േകാ��േറഷനി�  വിവിധ
ത�ികകളിേല�് േമയ് മാസം ഇ��വ� നട�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� ത�ികക�െട ഇ��വ� ആണ് നട�വാ� നി�യി�ി��ത്;

(സി) ഏെത�ി�ം �വജന സംഘടന ഇ��വ� അലേ�ാലെ���ിയതിെന �ട��്
ആയത് മാ�ിവ�േ�� സാഹചര���ായി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �വജന സംഘടന എ�് കാരണ�ാലാണ് മാേനജിംഗ് ഡയറ��
ഉ�െ�െട��വെര തട�വ�ത്;  ഇത് സംബ�ി�് പരാതി
ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ?

ഇറ�ിേ�ാഴി ഉ�പാദനം

4111. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 സാ��ികവ�ഷം േകരള പൗ��ി ഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷ�,
��ംബ�ീ,  �ഗസംര�ണ വ��് എ�ിവ�െട സം��ാഭി�ഖ��ി�
ഇറ�ിേ�ാഴി ഉ�പാദനം സ�യംപര�ാ�മാ��തിന് േവ�ി ല��മി�  1000

�ണി�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഓേരാ ജി�യി�ം ആരംഭി�ി�ളള �ണി�ക�െട എ�ം
എ�യാെണ�തിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

മീ�് േ�ാഡ�്സ് ഓഫ് ഇ���െട �തിയ �ാ�്

4112. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ മീ�് േ�ാഡ�്സ് ഓഫ് ഇ�� �ല�വ��ിത
മാംസ ഉ�പാദന�ിനായി �തിയ �ാ�് �ാപി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� േകാടി �പയാണ് ��ത �ാ�് നി��ാണ�ിന് നീ�ി വ�ി��െത�്
െവളിെ���േമാ?

െക�േകാ ഔ�് െല�ക��് അ�മതി ന�ക�
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4113. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക�േകാ ഔ�് െല�ക�  �ാപി��തി�� മാനദ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-2019  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  എവിെടെയാെ�യാണ് ഔ�്
െല�ക��് അ�മതി ന�കിയിരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യി�  എവിെടെയാെ�യാണ് �ാൈ�സിക�
ആരംഭി��ത്; ആ�െ�ാെ�യാണ് അ�വദി�ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മ�് ജി�കളി�എവിെടെയാെ�യാണ് �ാൈ�സിക�  അ�വദി�ാ�
ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�േമാ;

(ഇ) സം�ാന�് േകാഴി�െട വില �റ��തിന് അ�സരി�് െക�േകാ ചി�ന്
വില �റ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� �ഗസംര�ണ വ��് നട�ാ�ിയ പ�തിക�

4114. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗസംര�ണ വ��ിെ� �മതലയി�  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�
ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ാ�ിയ വിവിധ പ�തിക�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� �ഗസംര�ണ വ��്
നട�ാ�ിയ വിവിധ പ�തിക�െട �ണേഭാ� ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ��ി േ�ാ�് പരിധിയി�  തീ���  �ഷി�് സ�ിഡി ലഭി�
�ണേഭാ�ാ��െട പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ?

�ീരക�ഷക�െട േ�മ�ിനായി നട�ാ�ി വ�� പ�തിക�

4115. �ീ.ഡി.െക. �രളി
,, െജയിംസ് മാത�
,, സി. െക. ശശീ��
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ീരക�ഷക�െട േ�മ�ിനായി നട�ാ�ി വ�� പ�തിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വാ�ാ �ടിശിക വ��ിയതിെ� ഭാഗമായി ജ�ി നടപടിക�  േനരി��
�ീരക�ഷകെര സഹായി��തിനായി നട�ാ�ിയ �തിയ പ�തി �കാരം
എ� േകാടി �പ അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ക�ഷക� േനരി�� ���� ച��െച��തി�ം അവ�് പരിഹാരം
കാ��തി�ം �ീരക�ഷക സംഗമ�� സംഘടി�ി��േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

�ീര വികസന പ�തിക�

4116. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഇേ�ാഴെ� �തിദിന �ീേരാ�പാദനം എ�യാണ്;  ജി�
തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പാ�  ഉ�പാദന�ി�  സ�യം പര�ാ�ത െെകവരി��തി�ം,  �ീര
ക�ഷക�െട േ�മ�ി�മായി ഇൗ സ��ാ�  ��തായി ആവി�രി�ി��
പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) �ീര വിപണന സംഘ��െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ീര േമഖലയിെല പ�തികൾ

4117. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���െട ഉ�ാദന �മത നിലനി���തി�ം അവ�െട ആേരാഗ�
സംര�ണ�ി�മായി വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) പാലിെ� ഉ�ാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�ത ല��മാ�ി അനിമൽ റിേസാ�്
ഡവല�െമ�് എ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  അതിെ� വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(സി) �ീരസംഘ��െട ആ�നീകരണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;
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(ഡി) �ീരസംഘ��െട �വ��നം �താര�മാ��തിന് �ാഥമിക
�ീരസഹകരണസംഘ���് ഏകീ�ത േസാ�് െവയ�
നട�ിലാ��തിന് പ�തി�േ�ാ;

(ഇ) പരിചയ സ��രായ കറവ�ാ�െട ദൗ�ലഭ�ം ഈ േമഖല േനരി�� �ധാന
��മായതിനാൽ െചലവ് �റ��ം �വ��ി�ി�വാൻ എ�����മായ
കറവ യ��� നി��ി�് വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ണനിലവാര�� പാ� ലഭ�ത ഉറ�ാ��തിന് നടപടി

4118. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ണനിലവാരമി�ാ��ം അപകടകരമായ രാസവ���  േച���മായ
പാ�  സം�ാന�് വിപണനം െച�െ���തായ റിേ�ാ��ക�
പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ി� സം�ാന�് �ണനിലവാര�� പാ� ലഭ�ത ഉറ�ാ��തിനായി
അതി��ി െച�്േപാ�കളി�  പരിേശാധന ഉ�െ�െട�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

(സി) ആഭ��ര പാ��പാദനം വ��ി�ി��തിനായി �ീരക�ഷക��്
ന�കിവ�� ആ��ല��െള�ം േസവന�െള�ം സംബ�ി�
വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പാലിെ� �ണേമ� പരിേശാധി�വാ�� സംവിധാനം

4119. �ീ.എം.ഉ��
,, അ�� ഹമീദ് പി.
,, പാറ�� അ��
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന�ളി�  നി�ം െകാ�വ�� പാലിെ� �ണേമ�
പരിേശാധി�വാ� മതിയായ സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ െച�േപാ�കളി�ം പരിേശാധന�ാവശ�മായ സംവിധാനം
ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പാ��പാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�ത േന��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
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സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;വിശദാംശം ന��േമാ?

പാലിെ� �ണനിലവാരം

4120. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന�ളിൽ നി�് െകാ�വ�� പാലിെ� �ണനിലവാരം
സംബ�ി�് വ�ാപകമായ പരാതിക� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) അതി��ി �േദശ�ളിൽ പാൽ പരിേശാധന ലാ�ക�  �ാപി�െമ�
�ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ��ത ലാ�കളിെല
പരിേശാധനയിൽ ഇതരസം�ാന�് നി�ം വ�� പാലിെ�
�ണനിലവാരം ഉറ�് വ��ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� പാലിെ� �ണനിലവാരം എ�കാരമാണ് പരിേശാധി��ത്;
സ�രി�� ലേബാറ�റി ഇ�ാര��ിനായി നട�ിലാ�േമാ;

(ഡി) മിൽമെയ �ടാെത മാ�കാ �ീര സഹകരണ സംഘ��െട േന�ത��ിൽ
െ�ാഡ�സ�  ക�നിക�  ആരംഭി�െമ� �ഖ�ാപനം
�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അതി��ിയി� പാ� പരിേശാധനാ ലേബാറ�റിക�െട �റവ്

4121. �ീ.എം.ഉ��
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന അതി��ിയി�  �ീരവികസനവ��ിന് പാ�  പരിേശാധനാ
ലേബാറ�റിക�െട �റവ് ��ി�� �തിസ�ി സംബ�ി�് സ��ാ�
തല�ി� വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിെല മീനാ�ി�രം െച�്േപാ�ിെ� മാ�കയി�
അതി��ിയി�  ��ത�  ലാ�ക�  സ�മാ��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അന�സം�ാന�് നി�ളള പാലിെ� ഇറ�മതി �റ��തിന് ഉത��
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എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

മി�മ പാ� പാ�ിംഗിന് �ാ�ിക് കവ� ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

4122. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മി�മ നിലവി�  �തിദിനം എ� ലി��  പാ�  ആണ് വി�ഴി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� ലി�� പാ� ആണ് അയ� സം�ാന�ളി� നി�് വാ�ി
വിതരണം െച��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� ഉപേയാഗി�വ�� �ാ�ിക് കവ� പാ�ിംഗ് ഒഴിവാ�ി പരി�ിതി
സൗ�ദ പാ�ിംഗിേല�് മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

മി�മ�െട �നസംഘടന സംബ�ി� റിേ�ാ��്

4123. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മി�മ�െട �നസംഘടന സംബ�ി�് ലിഡാ േജ�ബ് െചയ�മാനായ
ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;  ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന
ശിപാ�ശക� എെ�ാെ�യാണ്; അറിയി�േമാ;

(ബി) േമഖലാ �ണിയ�ക�െട എ�ം ��ി�  നി�ം ര�ാ��തി��
ആേലാചന�േ�ാ; എ�ി� അതിനാധാരമായ വ�തക� എെ�ാെ�യാണ്
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമഖലാ �ണിയ�കളിെല�ം െഫഡേറഷനിെല�ം നിയമനം പി.എസ്.സി.�്
വി��തിെന�റി�് ആേലാചി�േമാ?

�ീരക�ഷക െപ�ഷ�

4124. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ� �കയാണ് �ീരക�ഷക െപ�ഷനായി ഇേ�ാ�  ന���ത്;  മ�്
േ�മെപ�ഷ�ക�െട �കേയാെടാ�ം �ീരക�ഷക െപ�ഷ�  �ക
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വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) �ീരക�ഷകന് ഒ� ലി�� പാലിന് എ� �പയാണ് സ�ിഡി ന���ത്;
സ�ിഡി ലഭി�വാ� വ�മാനപരിധി ഉേ�ാ;  വ�മാനപരിധി ഒഴിവാ�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ീര വികസന പ�തിക�

4125. �ീ.സി. ദിവാകര�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലി�ീ��െട മി� അസം�ത വ���ം േകരള�ി�  ലഭ�മാകാ�
�ിതി�് പര�രാഗത കാ�ഷിക ഉ���ളി�  നി�് കാലി�ീ��്
സമാനമായ ഭ��വ��� ഉ�ാദി�ി��തിന് �ീര വികസന വ��ം �ീര
സഹകരണ ��ാന��ം സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ീര വികസന വ��് ൈജവ വള ഉ�ാദന�മായി ബ�െ��് എെ��ാം
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ീര വികസന വ��് �ഖാ�ിരം ക�കാലിക�െട
ആേരാഗ�സംര�ണ�ിനായി ധാ� ലവണ മി�ിതം ന��തി��
പ�തിക� ആ��ണം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ീേരാ�ാദന സാധ�ത�� �േദശ�ളിെല �ാമപ�ായ�കളി�
സംേയാജിത �ീര വികസന പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

ക�കാലി സംര�ണം

4126. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�കാലി സംര�ണ�ം അവ�െട വ��ന�ം ല��മാ�ി കിടാരി
പാ��ക� �ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പ��െള�ം,ക�ഷകെര�ം േച��� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�് �ട�ം
�റി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി� അതിനാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
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വ��മാ�േമാ?

�ഗശാലക� ആ�നികവ�കരി��തിന് പ�തിക�

4127. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗശാലക�  ആ�നികവ�കരി��തിന് എെ��ി�ം പ�തിക�
നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� �ഗശാലകളിലാണ് നവീകരണ �വ��ന��
നട�െകാ�ിരി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ� േശഷം �ഗശാലക�െട
നവീകരണ�ിനായി എ� �ക െചലവഴി� എ�് െവളിെ���േമാ?

തി�വന��രം �ഗശാലയിെല �േവശന ഫീസ്

4128. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ഗശാലയിെല �േവശന ഫീസ് വ��ി�ി�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഫീസ് വ��നവി�െട ലഭി�� വ�മാനം �ഗശാല�െട നവീകരണ�ിനായി
ഉപേയാഗെ���ാ�േ�ാ; എ�ി� കഴി� സാ��ിക വ�ഷം എ�് �ക
ഇ�ാര��ിനായി വിനിേയാഗി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഗശാലയിെല മാ�ക�െട വംശവ��നവ് �ലം ��കളി�
ഉ�െ�ാ�ാനാവാ� �ിതിയി�  അവ�് പക��വ�ാധി ഭീഷണി
േനരി��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ�ാര��ി�
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മഴെവ� സംഭരണം

4129. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴ�ാല�് വിവിധ േതാ�ക�, നദിക�, ചാ�ക�, കായ�ക� �ട�ിയവ
വഴി കടലിേല�് ഒ�കി ന�െ��� മഴെവ�ം സംഭരി�് മ�ി�  തെ�
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നിലനി��ി �മി�ം, �േത�കി�് ജീവജാല���ം വര��ാ കാലാവ�യി�
�േയാജനെ����തിന് യാെതാ�വിധ നടപടി�ം ൈകെ�ാ��ിെ��
റിേ�ാ��് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ബി) അെ��ി�  എെ��ി�ം ഫല�ദമായ നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ാ��
െകാ�് ഉ�ാ�� വിപ�് മന�ിലാ��േ�ാ;

(സി) അ�ല�മായ ജലം കടലിേല�് ഒ�കി െചെ��ി ന�െ�ടാെത അതിന് ��്
സംഭരി�് ഉപ��മാ�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകരള ജല അേതാറി�ി േനരി�� ����

4130. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ജല അേതാറി�ി േനരി�� �ധാന ���� എെ��ാെമ�ം അവ
പരിഹരി�് ജല അേതാറി�ി�െട �വ��നം കാര��മമാ�ാനായി
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  കാലയളവി�  �ാമീണ �ടിെവളള പ�തി നട�ി�ിനായി
ലഭ�മാ�� േക�വിഹിത�ി�  എ� �റ��ായി എ�ം പ�തി
നി��ാണ�ി�ളള �മി നി�ിത സമയ�് ലഭി�ാെത �ട�ി�ിട��
����, പി.ഡ�ി�.ഡി./േദശീയപാത/െറയി�േവ �ട�ിയ വ��കളി�
നി�ം ക�ിംഗ്/േ�ാസിംഗ് അ�മതിക��് വ�� കാലതാമസം എ�ിവ
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ���ളാ�  �ട�ി�ിട�� ���ിക�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ����  പരിഹരി�് �ട�ി�ിട�� �ടിെവളള പ�തിക�
സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാനായി ഇൗ സ��ാ� എ�് നടപടിക�
സ�ീകരി�വ�� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ൻ സ��ാ�  അധികാരം ഒഴി�േ�ാ�  െെവദ�തി േബാ�ഡ്/കരാ�കാ�
ഉ�െ�െട വിവിധയിന�ളിലായി േകരള വാ��  അേതാറി�ി ന�വാ�ളള
�ടി�ിക �ക എ�യായി��െവ�ം ആയത് നിലവി�  എ�െയ�ം
വ��മാ�േമാ?

കി�ബി വഴി അംഗീകാരം ന�കിയി�� പ�തി
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4131. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ വ��ിന് കീഴിൽ കി�ബി വഴി അംഗീകാരം ന�കിയി�� എ�ാ
പ�തിക�െട�ം നി��ാണ �വ��ന��  ഈ വ�ഷം തെ�
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� പാല�ാട് ജി�യി��െ�െട ഡി.പി.ആ� ത�ാറാ��തി�ം
മ�ം ആവശ��� ജീവന�ാ�  ഇെ��� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കടലാ�മണ ഫലമായി ഉ�ായ നാശന���

4132. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� തീര�േദശ�ളി�  ഉ�ാ�� ��മായ
കടലാ�മണ�ി�  തീരേദശവാസിക�  ആശ�യിലാെണ� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ��കാല��ായ കടലാ�മണ�ിെ� നാശന���
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) തീരേദശ സംര�ണ�ിനായി �േത�ക പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�ണെമ�
ആവശ�ം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) കാലവ�ഷ�ി� ��ായി എെ��ാം തീരേദശസംര�ണ നടപടിക�
���ീകരി�െവ� വ��മാ�േമാ?

��നാട് പാേ�ജ്

4133. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം
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,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാട് പാേ�ജ് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  പാേ�ജിെ� �േരാഗതി
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാേ�ജിെല വിവിധ �ീ�ക�  സംബ�ി� വിവര��ം ഓേരാ
�ീമിെ��ം നിലവിെല അവ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��നാട് താ��ിെല പാടേശഖര�ളി�  നട�� ���ിക�െട
വിശദാംശ��ം �േരാഗതി�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േതാ��ളളി �ി�േവയി�  നട�� �വ��ന��െട �േരാഗതി
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഓണാ�കരയി�െ�� നീ��ട�ളിെല െവളളെ�ാ� നിവാരണ�ിന്
നട�ാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�േമാ?

ച�നാേ�രി െപ��ഴകടവ് പാലം

4134. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല െപ��ഴകടവ് പാലം തക��ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) പാലം പരിേശാധി�ാനായി ഏെതാെ� വ��ക�െട �തിനിധിക�  �ലം
സ��ശി�ക��ായി;

(സി) ഡി�ാ��്െമ�്/ഏജ�സിക�  പാല�ിെ� ഡിൈസ�  സംബ�ി�്
ന��� �ധാന ശിപാ�ശക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ഈ ശിപാ�ശ�െട അടി�ാന�ി�  നി��ാണം േവഗ�ി�
ആരംഭി�വാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) പാല�ിെ� �ന�നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�വാ� സാധി�െമ�്
ഏകേദശമായി കണ�ാ�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?;

ജലനിധി പ�തി

4135. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വയനാട് ജി�യിെല കണിയാ�� �ാമപ�ായ�ിൽ ജലനിധി പ�തി�െട
സഹായ സംഘടനയായി �വ��ി�� േകാഴിേ�ാട് �പത�െട കീഴി��
േസാഷ�ൽ സ��ീസ് െസാൈസ�ിയായ  'ജീവന'�് പ�തി
���ീകരണ�ിൽ അധിക �ക ബാധ�ത വ�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�് �കയാണ് അധിക ബാധ�തയായി ��ത െസാൈസ�ി�്
ഉ�ായി��ത്;  ഈ �ക നൽകണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�് ��ത
െസാൈസ�ി ക�് നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ അതിേ�ൽ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള�ിെല ജലേസചന പ�തിക�

4136. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ജലേസചന പ�തിക��് പി. എം. െക. എസ് പ�തി �കാരം
േക�സ��ാ�  അ�വദി� വ�ി�� ഫ�് നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക��് �റേമ നബാ�ഡ്,സി.ഡ��  .സി.എ  ,

എ�. ഡ��.  സി.  എ എ�ിവെയ ഉ�െ���ിയി�� പ�ക�ി കരാറി�
ഒ�െവ�ാ� നി�േ�ശം ലഭി�േവാ; ഇതിെല�� തീ�മാനം അറിയി�േമാ;

(സി) േക�ഫ�് �ട��� �ലം സം�ാന�് �ട�ി�ിട�� ജലേസചന
പ�തിക�െട ���ീകരണ�ിന് എ�് വഴിയാണ് സ�ീകരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി�� മ�ല�ിെല ��ജല പ�തി

4137. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  മ�ല�ി�  ആവി�രി� �ളിമാ�്,  നഗ��, കരവാരം
��ജല പ�തി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

പാറയി� വി.സി.ബി- �െട നി��ാണം
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4138. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല പാറയി� വി.സി.ബി- �െട നി��ാണ
നടപടി ഏ�വെരയായി; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി നാളി�വെര ആരംഭി�ാെത നീ� േപാ��ത് എെ��ി�ം
നടപടി �മ��  ���ീകരി�ാ�  ബാ�ി��� െകാ�ാേണാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

നദീജല സംര�ണ�ിനായി വിവരേശഖരണം

4139. �ീ.എം.ഉ��
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലാശയ��  മാലിന� നിേ�പ�ാ�  അന�ാധീനെ��േപാ��ത്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജലാശയ�െള സംബ�ി� വിവരേശഖരണം  1974-� േശഷം
�സി�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ജലാശയ�െള സംബ�ി� സമ�മായ വിവരേശഖരണ�ിന് വിവിധ
വ��ക�മായി േച��് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  നദീജല സംര�ണം ഏത് രീതിയി�  നട�ിലാ�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

േതാ�ക�െട�ം �ഴക�െട�ം തീരം െക�ി സംര�ി�ണെമ� ആവശ�ം

4140. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം ���ഴ പ�ായ�ിെല ���ഴ, �യം��ി, മാമല��ം എ�ീ
�േദശ�ളി�െട ഒ��� േതാ�ക�െട�ം �ഴക�െട�ം തീരം െക�ി
സംര�ി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ കാര��ി� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നദീതീര സംര�ണ�ിനായി േകാതമംഗലം നിേയാജക മ�ല�ി�
2016-17,  2017-18,  2018-19  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  ഏെ���ി��
���ിക�െട വിവരം എ�ിേമ�് �ക ഉ�െ�െട വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) ഇ�രം േജാലിക�  ഏെ����തിെ� ��ഗണനാ മാനദ�ം
വ��മാ�ാേമാ ?

മലയം �ഴാ�േകാ� േതാട്

4141. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല വിള����  പ�ായ�ി�  മലയം �ഴാ�േകാ�
േതാടിെ� ഭരണാ�മതി (ജി.ഒ(ആ�.ടി) നം.156/2016/ഡ��.ആ�.ഡി തീയതി
18.2.16)  ലഭ�മായ ���ി�െട �ട�നടപടിക�  എ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േകാ� നില�ളി�� കനാ�കളിെല ച�ി�ം �ളവാഴ�ം നീ�ം െച��തി��
നടപടി

4142. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല േകാ�  നില�ളിെല കനാ�കളി�  നീെരാ��്
തട�െ���ം വിധ�ി�  ച�ി�ം �ളവാഴ�ം അടി����ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കനാ�കളിെല ച�ി�ം �ളവാഴ�ം നീ�ം െച��തിന് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) 2016-17 -� ച�ി�ം �ളവാഴ�ം നീ�ം െച�� ���ി�് ��� ജി�യി�
ആെക എ� �പ െചലവഴി�;

(ഡി) 2018-19-െല ബ�ജ�ി� ഇതിേല�ായി എ� �പ വകയി��ിയി�െ��്
അറിയി�ാേമാ?

വലിയേതാട് നവീകരണ നടപടിക�

4143. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മല�റം നഗരസഭയിെല വലിയേതാട് നവീകരണ നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ�
ഘ��ിലാണ്  ;  ഇതിനായി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� ഇതിനായി എ� �ക നീ�ി െവ�ി��് ;

(സി) നഗരസഭയിെല �ധാന ജലേ�ാത�ായ വലിയ േതാടിെ�
നവീകരണ�ിനായി ഫ�് അ�വദി�വാ�  സത�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

��� ജി�യിൽ അനധി�തമായി നി��ി�ി�� പ�ായ��

4144. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിൽ ഇറിേഗഷൻ വ��ിെ� കനാ�കളിൽ മീൻ പി���ിനായി
അനധി�തമായി നി��ി�ി�� പ�ായ��  �ഗമമായ ജലെമാ��ിന്
തട�ം ഉ�ാ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ അനധി�തമായി നി��ി�ി�� പ�ായ�� നീ�ം െച��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

മാേവലി�ര നഗരസഭയിെല േകാ�േ�ാടിെ� സംര�ണം

4145. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നഗരസഭയിെല േകാ�േ�ാടിെ� സംര�ണ�ിനായി ഈ
സ��ാ� അ�വദി� വിവിധ ഫ�ക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഫ�ക� വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ാ�ര മ�ല�ിെല ഇട�ളളി കനാ�

4146. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�ര മ�ല�ി�  െപരിയാ�വാലി കനാലിെ� ഭാഗമായ ഇട�ളളി
കനാ�  എ� കിേലാമീ��  നീള�ി�  ഉെ��ം ഉപകനാ�ക�
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ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ കനാലിെ� നി��ാണ�ിനായി �ലം ഏെ���ത് എ�ാെണ�ം
ഇതിെ� പണി ���ിയാ�ിയെത�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  കനാലി�  എവിെടവെരയാണ് ജലം ലഭ�മാ��െത�ം ��വ�
കനാ� േമഖലയി�ം െവളളം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ ഭാഗ�് കനാ�ക�െട അ����ണിക�  നട�ാ�ളളത്
എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കനാലിെ� ഇൗ ഭാഗ�ളി� എവിെടെയ�ി�ം കേ��ം നട�ി�േ�ാ; എ�ി�
എവിെടെയ�ാെമ�ം ആെര�ാമാണ് കേ�റിയി�ളളെത�ം വ��മാ�ാേമാ?

തി�ര�ാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല �ള��ം േതാ�ക�ം

4147. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തി�ര�ാടി നിേയാജക മ�ല�ി�  ഏെതാെ� �ള�െള�ം
േതാ�കെള�മാണ് നവീകരി��തിന് ഉേ�ശി��ത്; ��ത ���ിക�െട
�േരാഗതി സംബ�ി� വിശദവിവരം അറിയി�േമാ?

ജലമലിനീകരണം തടയാ� േബാധവ��രണം

4148. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല നാ�ി��റ�ളിെല േതാ�ക�ം നീ��ാ�ക�ം മാലിന�ം നിറ�്
ഉപേയാഗ �ന�മാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജലമലിനീകരണ�മായി ബ�െ�� നിയമ �കാര�� നിയ�ണ��
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതിെനതിരായ േബാധവ��രണ �വ��ന�� വ��് ഏെ���േമാ?

ജലസംഭരണികളിെല െചളി�ം, എ��ം, മണ�ം മാ��തിന് നടപടി

4149. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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സം�ാനെ� ജലസംഭരണികളിൽ അടി�കിട�� െചളി�ം,  എ��ം,
മണ�ം കാരണം ജല സംഭരണ േശഷി ���മായി ഉപേയാഗി�ാൻ
കഴി��ി� എ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;വിശദാംശം അറിയി�േമാ ?

െച�ംേതാട് മാലിന�ം

4150. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല ��വാ�� �നിസി�ാലി�ി  XI-� വാ�ഡിെല െച�ംേതാട്
മാലിന�ം നിറ�് നീെരാ��് തട�െ��് ഉപേയാഗ�ന�മായി മാറിയി�ളള
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഈ േതാടിെന മാലിന���മാ�ാ�  എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

മ�ാ��ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല �ള��െട �ന��ാരണം

4151. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016-17 � �ഖ�ാപി� �ള��െട �ന��ാരണ പ�തിയി� ഉ�െ���ി
മ�ാ��ാട് നിേയാജകമ�ല�ി� എ� �ള�� നവീകരി�വാ� ഫ�്
അ�വദി�ി��് എ�് വിശദമാ�േമാ?

ജലേസചന സൗകര�ം ഏ�െ���ാ� നടപടി

4152. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  മ�ല�ിെല വിവിധ േ�ാസ് ബാ�ക�െട ആയെക�് പരിധി
എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയെക�് പരിധി �റവായതിനാ� േ�ാസ് ബാ�ക� നിർ�ി�ാ�തിനാ�ം
നിലവി�ളളത് അ���പണിക� നട�ാ�ത് �ല�ം പ��� മ�ല�ി�
എ� െഹ�� �ഷി�മി തരിശായി കിട��െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആയെക�് പരിധി �റ�് അത�ാവശ�മായി േവ� �ല�ളി�  �തിയ
േ�ാസ് ബാ�ക� നി��ി�് ജലേസചന സൗകര�ം ഏ�െ���ാനാവശ�മായ
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നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ക�ടയിെല ഒ� �ിരം തടയണ നി��ാണം

4153. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല േമലാ��  �ാമപ�ായ�ി�
മണിയാണിരി�ടവ് പാല�ിന് താെഴ ക�ടയി�  ഒ� �ിരം തടയണ
നി��ി��തി�ളള പ�തി�െട നിലവിലെ� �ിതി എ�ാെണ�്
അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഇൗ ���ി�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �പ
പ�തി�ായി െചലവാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് അറിയി�േമാ ;

(സി) എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�ിെ��ി� എ�െകാ�ാണ് നാളി�വെര ഇതിനായി
നടപടി സ�ീകരി�ാ�െത�് അറിയി�േമാ ;

(ഡി) പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി���തിന് സ��ാ�ം ചീഫ് എ�ിനീയ�ം
(ജലേസചന�ം ഭരണ�ം)  എെ��ാം നി�േ�ശ��  ന�കിയി��്  ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല െെമന� ഇറിേഗഷ� ���ിക�

4154. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഒ��ാലം അസം�ി
മ�ല�ിെല ഏെത�ാം �ഴകളി�/േതാ�കളി� ആണ് െെമന� ഇറിേഗഷ�
വ��് �േഖന �ിരം തടയണക� നി��ി��തിന് �ാരംഭ �വ��ന��
നട�ിയി�ളളത് എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�േട�ം ത��ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം തടയണക�  നി��ി��തിനാണ് ഭരണാ�മതി ന�ിയി�ളളത്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കട��ി�ഴയിെല ന�ാണി െച�് ഡാം
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4155. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം നഗരസഭാ പരിധിയിെല കട��ി�ഴയിെല ന�ാണി െച�് ഡാം
���ി�ണി��തിന് സ�േ� നടപടിക� ���ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) േചാ�� പരിഹരി��തിന്  160  ല�ം �പ�െട എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ിയതി� എെ��ി�ം �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) മല�റം നഗരസഭയിേല�ം പരിസര �േദശ�ളിേല�ം �ധാന �ടിെവ�
േ�ാത�ായ ന�ാണിയി�  �തിയ െച�് ഡാം നി��ി�ാ�  സത�ര
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

താ�� ഒ�ം�റം �ഴേയാരെ� േകാളനി

4156. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��  ഒ�ം�റം �ഴേയാരെ� േകാളനി നിവാസിക�െട വീ�ക�െട
സംര�ണ�വർ�ന�മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) ��ത ��പരിഹാര�ിനായി നിലവി�  എെ��ി�ം പ�തി
സമ��ി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� അടിയ�രമായി പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ?

ശം��ഖം ബീ�്

4157. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ിെല �ധാന വിേനാദ സ�ാര േക�മായ ശം��ഖം
ബീ�് ശ�മായ കടലാ�മണ�ി�  തക��ടി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ശം��ഖെ� ശ�മായ തിരമാലക�  െച���തി�ം ബീ�്
സംര�ി��തി�ം എ�് സംവിധാനം ഏ�െ���വാനാണ് ജലവിഭവ
വ��് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതിന് എ� േകാടി �പ െചലവാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�്
അറിയി�േമാ;  ബീ�് സംര�ണ�ിന് അടിയ�രമായി നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല െച�ാനം പ�ായ�ി� തക�� കട�ഭി�ി�െട
�ന��ാരണം

4158. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല െച�ാനം പ�ായ�ി� ഒാഖി �ര��ിനിരയായി
തക�� കട�ഭി�ി �ന��രി��തിനായി അ�് ���ികൾ�്
16/01/2018  െല സ��ാ� ഉ�രവ് ന�� 29/2018/ജ.വി.വ.  �കാരം  8

േകാടി �പ�് ഭരണാ�മതി ന�ിയി�ം ��ത ���ി കാലവ�ഷം
�ട��തിന് ��പ് ആരംഭി�ാ�  സാധി�ാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� െട�� നടപടിക� ���ീകരി�ി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) എ�ി�  ���ികൾ എ�േ��് ���ിയാ�ാ�  സാധി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

കടലാ�മണം

4159. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര��ി�േശഷം ഭാവിയി�  കടലാ�മണം തട��തിന് താ��
തീര�േദശ�മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� നി�േ�ശ�ളാണ്
സമ��ി�െ��ി�ളളത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േമജ�  ഇറിേഗഷ�  �േഖന താ��  തീരേദശെ� കടലാ�മണം
തട���മായി ബ�െ��് സമ��ി�ി�ളള നി�േ�ശ��
�ാേയാഗികമാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം ലഭി� നി�േ�ശ��  പഠനവിേധയമാ�ി അടിയ�രമായി
നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�ിേമ�് ആവശ�െ�� ���ിക�
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4160. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം എ�ിേമ�് ആവശ�െ��
���ികെള�റി�് വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;ഇതി�  എ�
���ിക��് ഡി.പി.ആ� ന�കിയി��് ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2017-2018  സാ��ിക വ�ഷം ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�
ഏെത�ാം;  എ�ിേമ�് ലഭി�ാ� ���ിക�െട ഡി.പി.ആ�  ത�ാറാ�ി
ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ഇറിേഗഷ�  ചീഫ് എ �ിനീയ�  ഓഫീസി�ം
െസ�േ�റിയ�ി�ം നിലവി�� ഫയ�ക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

േമജ� ഇറിേഗഷ� വ��ിന് കീഴിെല ���ിക�

4161. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാന�് േമജ� ഇറിേഗഷ�
വ��ിന് കീഴി� എെ��ാം ���ികളാണ് െച�ി��ത്;

(ബി) ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� �ക എ�യാണ്; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�  ���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അവ�െട നിലവിെല
അവ� എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��തായി എെ��ാം ���ികളാണ് നട�ിലാ�വാ� തീ�മാനി�ി��ത്;
വ��മാ�േമാ?

വരാ�ഴ കടമ�ടി േറാഡിെല �യിസ് കം �ി�ജ്

4162. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  ബജ�് വാല�ം ര�ി�  ഉ�െ��ി�� ���ികളായ വരാ�ഴ
കടമ�ടി േറാഡിെല �യിസ് കം �ി�ജ്,എള���ഴ ആ�.എം.പി
കനാ�,േവല�  േതാട് എ�ിവയിെല എ��  നീ�ം െച��,സംര�ണ
ഭി�ി െക��  �ട�ിയ ���ിക�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ണെമ�്
ആവശ�െ��്  06.02.18ന് എറണാ�ളം എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ��്
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ഇ-െമയിലായി ന�കിയ ക�ി�േമ�  സ�ീകരി� �ട�  നടപടി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട എ�ിേമ�് സ��ാരി�  ലഭി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;എ�ി� സ�ീകരി� �ട� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

ക�� ജി�യിെല ന�ി�ടവി� െറ�േല�� കം �ി�ജ്

4163. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല ന�ി�ടവി�  െപ�� �ഴ�്
��െക െറ�േല��  കം �ി�ജ് നി��ി��തിന് ഡിൈസ�ം എ�ിേമ�ം
ത�ാറാ��തി�് ജലേസചന വ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ചാലിയാ� �ഴയി� റ�േല��ക�ം/തടയണക�ം/ റ�േല�� കം �ി��ക�ം

4164. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  കള�ി�  കടവി�  ചാലിയാ�  �ഴയി�  റ�േല��  �ാപി��
പ�തി�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാണ്;  ഈ പ�തി എ�്
�ട�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ജലവിഭവ വ��് നിലവി�  ചാലിയാ�  �ഴയി�  എ� തടയണക�ം
റ�േല��ക�ം നി��ി�ി��്; ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ് നി��ി�ത്;

(സി) ചാലിയാ�  �ഴയി�  ഏെത�ാം �ടിെവ� പ�തിക�െട േ�ാത�കളി�
തടയണ�ം റ�േല��ക�ം �ാപി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��തായി എവിെടെയാെ�യാണ് റ�േല��ക�ം/തടയണക�ം/ റ�േല�� കം
�ി��ക�ം �ാപി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

എസ്.എ�.ആ�. ജീവന�ാ�െട ആ��ല���

4165. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇറിേഗഷ� വ��ി� 16.01.2013-െല  GO  (MS)06/2013/WRD  ഉ�രവ്
�കാരം എസ്.എ�.ആ�.ത�ികയി�  എ� ജീവന�ാെരയാണ്
നിയമി�ത്;നിലവി�  ഇവ��് ന�കിവ�� ശ�ള�ം ആ��ല���ം
എെ�ാെ�യാണ്;െക.എസ്.ആ�.-െ� പരിധിയി�  വ��
ജീവന�ാ�േടതിന് �ല�മായ േസവന േവതന വ�വ�ക�  ഇവ��്
ന�കാ�ത് എ�് െകാെ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എസ്.എ�.ആ�.ത�ികയി�  നിയമനം ലഭി�വ��് വ���  േ�ഡ്  -II

ആയി െ�ാേമാഷ� ന�കാ� കഴി�കയിേ�; ഇെ��ി� എ�െകാ�് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എസ്.എ�.ആ�. ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�  �ായം ഇേ�ാ�
എ�യാണ്;പാ��്െെടം സ�ീ�� ത�ിക�െട െപ�ഷ� �ായം ഈ സ��ാ�
ഉയ��ിയ�േപാെല എസ്.എ�.ആ�.ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�  �ായ�ം
ഉയ��ാ�  സാധി�കയിേ�;  ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജലേസചന വ��ി�  30-35  വ�ഷെമ�ി�ം  ,ആദ�ം താ��ാലികമാ�ം
പി�ീട് �ിരമാ�ം േജാലി െച�് മ�് സ��ാ�  ജീവന�ാ��് ലഭി��
യാെതാ� ആ��ല���ം ലഭി�ാെത സ��ീസി� നി�ം പിരിേയ�ിവ��
എസ്.എ�.ആ�. ജീവന�ാ��് അ�ഹമായ പരിഗണന ന�കാ�
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ?

ജലവിഭവ വ��ിെല മിനി�ീരിയ� ജീവന�ാ�െട െ�ാേമാഷ�

4166. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ വ��ിെല മിനി�ീരിയ�  ജീവന�ാ�െട െ�ാേമാഷ�
ആ�പാതികമായി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മിനി�ീരിയ�  ജീവന�ാ�െട െ�ാേമാഷ�  അപാകത പരിഹരി��തിന്
വ��ിൽ അേനാമലി െസ� �പീകരി�ി�േ�ാ  ;  ��ത അേനാമലി െസ�
ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� റിേ�ാ��്
എ�് ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റിേ�ാ��ി�േമ�  നടപടി സ�ീകരി�് മിനി�ീരിയ�  ജീവന�ാ�െട
െ�ാേമാഷ� നട�ി� വ��ാ� േവ� നടപടിക� വ��് െെകെ�ാള�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?
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വാ�� അേതാറി�ിയിെല െപ�ഷ� പരി�രണ �ടി�ിക

4167. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� 01.07.2014 �ത�� െപ�ഷ� പരി�രണ
�ടി�ിക വിതരണം െച�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇത്
എ��ം േവഗം വിതരണം െച��തിന് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��
നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വാ��  അേതാറി�ിയി�  െപ�ഷ�  ക��േ�ഷ�  ഇന�ി�  �ടി�ിക
ന�കാ�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി� ഇത് എ�േ��് വിതരണം െച�െമ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ിെല െപ�ഷ�കാ�െട എെ��ാം ആ��ല��ളാണ്
വിതരണം െച�ാ�  �ടി�ികയാ��െത�് �കയട�ം ഇനം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല ���ിക��് ഭരണാ�മതി

4168. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016-17, 2017-18 എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി� എറണാ�ളം ജി�യിെല
ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയെത�ം,  ��ത
���ിക��് എ� േകാടി �പ വീതം അ�വദി�െവ�ം മ�ലം തിരി��
വിശദാംശം ന��േമാ?

��ാ�ര �നിസിപൽ അതിർ�ിയിൽ ജലേ�ാത�കളിെല കേ��ം

4169. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�ര �നിസി�ാലി�ി അതി��ി��ി�  എ� േതാ�ക�ം കായ�ക�ം
ഉെ��ം അവ ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ജലേ�ാത�കളി� എവിെടെയ�ി�ം കേ��ം നട�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�
എവിെടെയ�ാമാെണ�ം ആെര�ാമാണ് കേ�റിയെത�ം ഇതിേ�� എ�്
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നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

����ഴി �റി�് േക��ിെ� സൗ�ര�വ��രണം

4170. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇറിേഗഷ�  വ��ിെ� �മതലയി���ം �റിസം െഡ�ിേനഷ�  ക�ി�ി�
കീഴി�  വ�ഷ�ളായി �വ��ി� വ���മായ ����ഴി �റി�്
േക��ിെ� സൗ�ര�വ��രണ�ി�ം അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ി�മായി �റിസം വ��് അ�വദി� പ�തി നട�ാ��തിന് ജല
വിഭവവ��് അ�മതി ന�ിേയാ;ഇെ��ി�  അ�മതി ന�ാ�
അടിയ�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ����ഴിയിെല ഇറിേഗഷ� വ��ിന് കീഴി�� ഐ.ബി.�ം മ� െക�ിട��ം
നവീകരി�് �റി�ക��് താമസ സൗകര�െമാ���തിന് ജലവിഭവ വ��്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഓഖി �ല�� നാശന���

4171. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര�െ��ട��് െെവ�ി� നിേയാജക മ�ല�ി� എെ�ാെ�
നാശന��� ഉ�ായതായാണ് ജലവിഭവ വ��് കണ�ാ�ിയി�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓഖി �ര�െ��ട��് ഏെത�ാം ���ിക� നട�ാ��തിനാണ് വ��്
�പേരഖ ത�ാറാ�ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േ�സി േപാളിെ� അേപ�യി� സ�ീകരി� നടപടി

4172. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

6.08.2007-െല േകാടതി വിധി�കാരം േകാടതിയി� െക�ിെവ�  9750 /-�പ
റ�ല�  ബി�ി�  നി�ം ഒഴിവാ�ി കി��തിനായി എറണാ�ളം ജി�യിെല
െകാ�ി,  ക�േവലി�ടി,  CC 16/537A യി� താമസി�� േ�സി േപാളിെ�
അേപ�യി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ?
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േകാവളം നിേയാജകമ�ല�ിെല െെപ�ക�െട പണിക�

4173. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ര� വ�ഷ�ാലയളവി�  േകാവളം നിേയാജകമ�ല�ി�
കാല�ഴ�ം െച� െെപ�ക�  െപാ�ി ജലം പാഴാ���ം േറാ�ക�
നശി���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പഴ�ം െച� െെപ�ക�  മാ��തിന് കഴി� ര� വ�ഷ�ാലയളവി�
േകാവളം നിേയാജകമ�ല�ിന് േവ�ി എ� �പ മാ�ിെവ� എ�ം
ഏെതാെ� പണിക��ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ആല�ാട് �ാമപ�ായ�ിെല കടലാ�മണ �തിേരാധ പ�തിക�

4174. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ാട് �ാമപ�ായ�ി�  ജലവിഭവ വ��ിെ� �മതലയി�  നട��
കടലാ�മണ �തിേരാധ പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഓഖി �ര��ി�  കട�ഭി�ി തക�� ഏെത�ാം �േദശ�ളി�
കരസംര�ണ�ി�� പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ഭാഗ�് �ലി��് നി��ി��തി�േവ�ി ഏെത�ാം പ�തിക�െട പഠനം
���ീകരി�െവ�ം എെ��ാം �ട�നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�ം
വ��മാ�േമാ?

ജലേ�ാത�കളിെല ബാ�ീരിയക�െട�ം രാസവ���െട�ം അളവ്

4175. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ജല ലഭ�ത �മാതീതമായി �റ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��യിെല മ�് സം�ാന�െള അേപ�ി�് േകരള�ിെല
ജലേ�ാത�കളി�  ബാ�ീരിയക�െട�ം രാസവ���െട�ം അളവ്
��തലാണ് എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(സി) എ�ി� ഇത് തടയാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

�ഗ�ഭ ജല�ിെ� അളവ് �റ��തിെ� കാരണ��

4176. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാമാന�ം ന� മഴ ലഭി�ി�ം േകരള�ി�  �ഗ�ഭ ജല�ിെ� അളവ്
�മാതീതമായി �റ��തിെ� കാരണ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സ��ാ� എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാ� വ�തി� േശഷം വ�ാപകമായി മഴ�ഴിക� �ാപി�ി�ം �ഗ�ഭ
ജല�ിെ� അളവ് �റ��തിന് കാരണം അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

�ഗ�ഭ ജല�ിെ� അമിതമായ ഉപേയാഗം

4177. �ീ.െക.��ിരാമ�
,, െക.ഡി. �േസന�
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഗ�ഭ ജല വിതാനം ഗണ�മായി �റ� െകാ�ിരി��തായി
റിേ�ാ��് െച�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ശരാശരി മഴ ലഭി�� വ�ഷ�ളി�  േപാ�ം േവന��ാല�് ജല�ാമം
��മാ�� സാഹചര��ി�  പര�രാഗത ജല േ�ാത�ക�,
നീ��ാ�ക�, അ�വിക�  �ട�ിയവ സംര�ി�് �ഗ�ഭ ജല വിതാനം
ഉയ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഗ�ഭ ജല�ിെ� അമിതമായ ഉപേയാഗം നിയ�ി��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജല�ിെ� ഉപേഭാഗം നിയ�ിേ��തിെ� ആവശ�കത സംബ�ി�്
എെ��ാം േബാധവ��രണ പരിപാടികളാണ് സംഘടി�ി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?
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�ഗ�ഭജലനിര�് �റ�വാ�� കാരണം

4178. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക���ാ�ക�  അട�ം േകരള�ിെല കാ�ക�ം മര��ം വ�ാപകമായി
നശി�ി��ത് സം�ാനെ� �ഗ�ഭ ജലനിര�് �റ�വാ��
കാരണമാേയാ എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ആെണ�ി�  വികസന�ിെ� േപരി�  സം�ാനെ� ക���ാ�ക�
വ�ാപകമായി നശി�ി��തിെനതിെര ജലവിഭവ വ��് നിലപാെട��േമാ?

ജലസംര�ണ�ിനായി ക�ത� നടപടിക�

4179. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  കാലവ�ഷം ആരംഭി� സാഹചര��ി�
ജലസംര�ണ�ിനായി എെ��ാം ക�ത�  നടപടികളാണ് വ��്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഡാ�ക�െട സംഭരണേശഷി വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) കനാ�ക�െട നവീകരണം ���ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയതിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ഗ�ഭ ജലം മലിനമാ��ത് തടയാ� നടപടിക�

4180. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ� സം�ാന�െള അേപ�ി� ഏ��ം ��ത� �ഗ�ഭ ജലം മലിനമാ��ത്
േകരള�ിലാെണ� വ�ത സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഓടകളി�  നി��� മലിനജലമാണ് �ഗ�ഭ ജലം മലിനമാ��തി��
�ധാനമായ കാരണം എ�ത് വ�തയയാേണാ;

(സി) ഇത് തടയാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

resource://app/res/html5.html

88 of 132 Sunday 17 June 2018 03:58 PM



െപ�്േകാ�് �ാ�്

4181. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി�  റിൈഫനറി�െട െപ�്േകാ�് �ാ�ിന് േവ�ി �ലം
നിക�ിയേ�ാ�  ചി��ഴ �ടി നിക�െ��തിെ� ഫലമായി ഇ��നം,
ചി��ഴ �േദശ�ളിെല കിണ�കളിെല നീ�റവ വ�ിയതാ�ം കിണ�കളിെല
�ടിെവളളം മലിനെ��താ��ളള �േദശവാസിക�െട വ�ാപക പരാതിക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ വിഷയം സംബ�ി�് വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ; ഇെ��ി� ഈ വിഷയം സംബ�ി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േമ� �ചി�ി� �േദശ�ളി� അ�ഭവെ��� ��മായ �ടിെവളള �ാമം
പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ജല ഉപേയാഗം �മീകരി��തിന് േബാധവ�കരണ പരിപാടിക�

4182. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ജല ലഭ�ത �മാതീതമായി �റ�വ�� സാഹചര��ി�  ജല
ഉപേയാഗം �മീകരി��തിനായി ജന���് േബാധവ�കരണം ന��തിന്
പരിപാടിക� ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

��മായ �ടിെവ�ം ലഭ�മാ��തിന് ജലവിഭവ വ��ിെ� �വ��ന��

4183. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജല�ിെ� ശരിയായ വിനിേയാഗ�ം ആ��ണ�ം അഭം�രമായ
സംര�ണ�ം ജലനയ�ി� വിഭാവനം െച��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  തദ��തമായി ജലലഭ�ത ഉറ�് വ��വാ�  ജലവിഭവ വ��്
നട�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) സം�ാനെ� കിണ�കളി� 80 ശതമാന�ം മലിനമാെണ� റിേ�ാ��ക�െട
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അടി�ാന�ി� ��മായ �ടിെവ�ം ജന���് ലഭ�മാ�വാ� വ��്
െെകെ�ാ�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്?

അശാ�ീയമായ �ചിത�ശീല��ം മാലിന� നി��ാ��ന�ം �ലം �ടിെവളള
േ�ാത�ക�െട മലിനത

4184. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, െക.െജ. മാ�ി
,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അശാ�ീയമായ �ചിത�ശീല��ം മാലിന� നി�മാ��ന�ം
�ലം �ടിെവളള േ�ാത�ക�  മലിനമാ�െ��� സാഹചര��ി�
ജല�ിെ� �ണേമ� ഉറ�വ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) �ടിെവളള�ിെ� �ണേമ� പരിേശാധി��തിന് എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് നിലവി�ളളെത�് അറിയി�േമാ ;

(സി) ജല മലിനീകരണം ജലജന�േരാഗ���് കാരണമാ�� സാഹചര��ി�
മലിനജല നിയ�ണ�ിനായി എെ��ാം ക�ശന നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) മലിനജല നിവാരണ�ിനായി ��തി�് അ�േയാജ�മായ രീതിക�
അവലംബി�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

��ിെവളള�ിെ� വില

4185. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ� ലി��  �ടിെവളളം  2018  ഏ�ി� 1  �ത� 12  �പ�്
വി���തിന് �ടിെവളള നി��ാണ ക�നിക�െട അേസാസിേയഷ�
തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത തീ�മാനം നട�ി�  വ��ാതി��തി�ളള സാഹചര�ം
എ�ായി��;
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(സി) ��ിെവളള�ിെ� വില നിയമം �ലം നിയ�ി�വാ�  സ��ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ� �പയായി നിജെ���വാനാണ് തീ�മാനം
എ��ി�ളളത്; അതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്?

സമ� �ടിെവളള വിതരണ പ�തി

4186. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�വി�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  സമ� �ടിെവളള വിതരണ
പ�തിയിെല ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിവ��ത്;  വിശദാംശം
ന�കാേമാ;

(ബി) ഇവയി�  ഓേരാ പ�തി�െട�ം നി��ാണ �േരാഗതി എ�ായി;ഇൗ
പ�തിക�െട ���ീകരണ�ിനായി അ�വദി� �കയി�
േക�സ��ാറിെ� ഫ�് ലഭി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;ഉെ��ി�
നി��ാണം നിലവി� നട�� പ�തിക�െട ���ീകരണ�ിനായി േ��്
�ാനി�  നി�ം മതിയായ �ക അ�വദി��തി�ളള നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വി�ര  -െതാളിേ�ാട് സമ� �ടിെവളള വിതരണ പ�തി�െട ക�ിഷനിംഗ്
ഉട� നട�ാ� സാധി�േമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തിയി�  ഉ�െ�� െതാളിേ�ാട് പ�ായ�ിെല നി��ാണ��
എ�ായി;ഇതിെ� ���ീകരണം എ�േ��് സാധി�ം;വിശദാംശം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കിളളിയാ�  ഒ�മ നീ��ട പ�തി�െട ഭാഗമായി കിളളിയാറിെ� ��ി
�േദശ�ളി� �ട�ാ� ത�ാറാ�ിയി�ളള സമ� �ടിെവളള പ�തിക��്
സ��ാ�  �ഖ�ാപി� ��ഗണന�െട അടി�ാന�ി�  അ�വി�ര
നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ായ�ക�  �ടി ഉ�െ��വ�� െവളളനാട്
പ�ായ�് - െന�മ�ാട് ��സി�ാലി�ി പ�തി�ം അ�വി�ര പ�ായ�്
-  കര�ളം പ�ായ�ിെല പ�തി�ം ഉട�  �ട��തി�ളള നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

���� �ടിെവ� പ�തി

4187. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� 32 േകാടി �പ �ട�ി പണി ���ിയാ�ിയ ����
�ടിെവ� പ�തി ക�ീഷ�  െച��തിന് തട��െളെ��ി�ം
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി ���ിയാ��തി�ം ഇേ�ാ�� തകരാ�ക�  പരിഹരി��തി�ം
പണമി�ാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അടിയ�രമായി �ക അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി ക�ീഷ� െച�ാ���ലം ���ാടി പ�ായ�ിെല െകാ�ാ�ാറ
പ�തി ഉ�െ�െട��വ അനി�ിതമായി നീ�� സാഹചര�ം
പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) ����  �ടിെവ� പ�തി എ�േ��് ക�ീഷ�  െച�ാനാ�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

പഴയ െെപ�ക� മാ��തി�� നടപടി

4188. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് നഗരസഭയിെല വിവിധ വാ��കളി�  ��ജല
വിതരണ�ിനായി �ാപി� െെപ�ക��് എ�കാലെ� പഴ��െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നഗര�ിെ� �ദയഭാഗ�ളി�ം വിവിധ വാ�ഡ് �േദശ�ളി�ം െവളളം
ഒലി�േപാ��ത് നിത�കാ�യാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പഴകി ജീ��ി� െെപ�കളി�െട �ടിെവളളം പാഴായിേപായി�ം
എ�െകാ�ാണ് െെപ�ക�  മാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ാ�െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാസ�േഗാഡ് നഗര�ിെല ��വ� െെപ�ക�ം മാ�ി �തിയവ �ാപി�ാ�
എ� �പ െചലവ് വ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െച�കിട �ടിെവളള പ�തി

4189. �ീ.എസ്.ശർ�
,, െക. ദാസ�
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െച�കിട �ടിെവളള
പ�തിക�െട നവീകരണ�ിനായി നട�ിയ �വ��ന��
എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവി� �തിയ ഗാ�ഹിക കണ��ക� ന�ിയ��ലം അവയിേല�
�ടി െവളളെമ�ി��തിനായി എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉപേയാഗ �ന�മായി കിട� �ഴ� കിണ�ക� നവീകരി��, നീ��ാ�ക�െട
�ന:��ാരണം,  തടയണക�െട നി��ാണം �ട�ിയവ�ായി എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

െെപ�് െപാ��ത് അടിയ�ിരമായി പരിഹരി�ാ� നടപടി

4190. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി ജലവിതരണം നട�േ�ാ�  െെപ�് െപാ��ത്
അടിയ�ിരമായി പരിഹരി�ാ�ത് �ല�ളള ��ി��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇൗ ��ം പരിഹരി�ാ�ളള എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല ഗാ�ഹിക കണ��ക�

4191. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ി�  േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട കീഴി�  എ�
ഗാ�ഹിക കണ��ക�  ഉെ��ം  2011  �ത�  2018  വെര െവ��രം
ഇന�ി�  എ� �പ വാ��  അേതാറി�ി�് ലഭി�ി��് എ�ം �ടിശിക
ഇന�ി� എ� �പ ഇനി�ം ലഭി�ാ��് എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2011  �ത�  2018  വെര മ�ല�ി�  ഗാ�ഹികാവശ��ിനാ�ം,
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വ�ാവസായിക ആവശ��ിനാ�ം െപാ� ടാ�കൾ �ാപി�് ന�കിയി��
കണ��ക�െട എ�ം പ�ായ�്/നഗരസഭ അടി�ാന�ി�
ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാ��് മീ�� സംവിധാനം

4192. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ��രം പിരി��തിന് �ാ��് മീ��  സംവിധാനം നട�ാ��ത്
സംബ�ി�് എെ��ി�ം തീ�മാനം ജല അേതാറി�ി എ��ി�േ�ാ; എ�ി�
ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം സാധ�താ പഠനം നട�ക��ാേയാ; ��ത
സംവിധാനം നട�ാ��തിന് സാധ�താ പഠനം നട��തി�� എെ��ി�ം
റിേ�ാ��ക� ജല അേതാറി�ി�െട പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം നട�ാ��തിന് ആെക എ� �പ�െട െചലവ്
വ�െമ�ാണ് കണ�ാ��ത്;  ഓേരാ മീ�റി�ം എ� �പയാണ് െചലവ്
�തീ�ി��ത്; ഇതി� എ� �പയാണ് ജല അേതാറി�ി �ട��ത്; എ�
�പയാണ് ഓേരാ ഉപേഭാ�ാ�ം അടേ��തായി വ��ത്; ഇതി�� ജല
അേതാറി�ി വിഹിതം എ�െന കെ��ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ?

അ�വി�രയിെല �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം

4193. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജല അേതാറി�ി�െട അ�വി�ര �ാ�ിൽ ആവശ��ിന്
രാസവ��ളി�ാ�തിനാൽ തി�വന��രം നഗര�ിേല�� �ടിെവ�ം
��ീകരി�ാെതയാണ് വിതരണം െച��െത� വാ��
��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) നിലവിൽ �ാ�ിെല �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�് വ���തി��
സംവിധാനെമ�ാണ്;

(സി) തി�വന��രം നഗര�ിൽ വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിെ�
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�ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മണിമല��്, ���ാനി ജലവിതരണ പ�തിക�

4194. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല തി�മാറാടി പ�ായ�ി� മണിമല��്,
���ാനി ജലവിതരണ പ�തിക�െട നി��ാണം ���ിയായി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) പ�തിക� എ�േ��് ക�ീഷ� െച�ാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

കാ����് േമഖലയി� �ടിെവളള�ാമം പരിഹരി��തിന് നടപടി

4195. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ വാ��  അേതാറി�ി�െട �മതലയി�  ജലവിതരണം നട��
ആല�ാട് �ാമപ�ായ�ിെല കാ����് േമഖലയി�  ജലവിതരണം
തട�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ ഭാഗെ� ൈപ�് ൈല�ക� മാ�ി ��ത� േശഷി�ളള ൈപ�് ൈല�
�ാപി��തിന് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ ഭാഗെ� �ടിെവളള�ാമം പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

��ിെവളള�ാ�്

4196. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, െക.എം.ഷാജി
,, െക.എ�.എ ഖാദ�
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട േന�ത��ി�ളള ��ിെവളള �ാ�ിെ� പണി
���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ��ിെവളള വിതരണം എ�് �ത�  ആരംഭി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
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അറിയി�േമാ;

(സി) ��ിെവളള വിതരണം ആെര ഏ��ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
വ��മാ�േമാ?

ജലവിഭവ വ��് കി�ബിയി�െട നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക�

4197. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ വ��് കി�ബിയി�െട നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി� ഇ�വെര ഭരണാ�മതി ലഭി�വ ഏെതാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) കി�ബിയി�െട നട�ിലാ�� േ�ാജ�ക��് േനാഡ�  ഏജ�സികളായി
ജലവിഭവ വ��് െതരെ���ിരി��ത് ഏെതാെ�
ഏജ�സികെളയാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ�� ജലവിതരണ പ�തിക�

4198. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിയി� ഉ�െ���ി നി��ാണം നട��തിന് നി�യി� ജല
വിതരണ പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ��ത പ�തികളി�  കി�ബി അ�മതി ന��ക�ം �വ��നം
ആരംഭി��മായ ���ിക� ഏെത�ാമാണ്;

(സി) േശഷി�� ���ികളി�  ഏെത�ാം ���ിക�െട വിശദമായ േ�ാജ�്
റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�െ��് െവളിെ���േമാ?

ഇടെ�ാ�ി �ടിെവ� പ�തി

4199. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇടെ�ാ�ി �ടിെവ� പ�തി�െട  15  ല�ം ലി��  േശഷി�� �തല
ജലസംഭരണി�െട�ം അ�ബ� ഘടക��െട�ം നി��ാണ

resource://app/res/html5.html

96 of 132 Sunday 17 June 2018 03:58 PM



�വ��ന��  ആരംഭി��തിെ� കാലതാമസ�ിന് കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ���ീകരി�ാ�� നടപടി�മ��  എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ന�� �ടിെവ� പ�തി

4200. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല ന�� �ടിെവ� പ�തി�മായി
ബ�െ��് എെ��ാം നടപടിക� ���ിയാ�ിയി��്;

(ബി) ഇതിെ� നി��ാണ �േരാഗതി വ��മാ�േമാ?

േകാവളം നിേയാജക മ�ല�ിെല �മിളി �ടിെവ� പ�തി

4201. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാവളം നിേയാജക മ�ല�ിെല കാ�ിരം�ളം,  ക��ളം,  ��ാ�
പ�ായ�ക��് �ടിെവ�ം ലഭ�മാ�� �മിളി �ടിെവ� പ�തി എ�്
ക�ീഷ�  െച�ാനാ�ം;  ഇനി എെ�ാെ� നടപടിക�
���ിയാ�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ?

മീനാട് �ടിെവ� പ�തി

4202. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മീനാട് �ടിെവ� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമാ�� ഉ���, െവളിയം പ�ായ�കളി�
ജലവിതരണ െെപ�ക�  �ാപി��തി�� നടപടിക�  അടിയ�രമായി
���ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി ���മാ�ം �വ��ന�മമാ�ി ജലവിതരണം സാധ�മാ��
നടപടിക� എ�േ��് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് െവളിെ���േമാ?
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അ�മാലി �ടിെവളള പ�തി

4203. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  വ�ഷെ� ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� അ�മാലി നിേയാജക
മ�ല�ിെല അ�മാലി �ടിെവളള പ�തി�് എ�ാണ് ഭരണാ�മതി
ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് സാേ�തികാ�മതി എ�ാണ് ന�കിയെത�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ���ി �ട��തി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ���ി കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയാേണാ നി��ഹി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി�  ���ി എ�ാണ് ആരംഭി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;  പ�തി�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ���ി െട�ഡ� െച��തിന് ഇനി എ� നാ� േവ�ി വ�െമ�ളള
വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല �ടിെവളള പ�തി

4204. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല ����  അ�ബ� �ടിെവളള പ�തി�െട
നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ���ി എ�് ആരംഭി�താെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി ��� േതാതി�  എ�് ക�ീഷ�  െച�ാ�  കഴി�െമ�്
അറിയി�േമാ?

േകാ�മാട് ജലേസചനപ�തി

4205. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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മണ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  െവ�ിട�് പ�ായ�ിെല േകാ�മാട്
ജലേസചനപ�തി �ാവ��ികമാ��തിനായി ഇ�വെര എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െച�താഴം-��ിമംഗലം �ടിെവളള പ�തി

4206. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�� ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല 45 േകാടി �പ�െട െച�താഴം-
��ിമംഗലം �ടിെവളള പ�തി കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി
ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

കടമ�ടി ജലവിതരണ പ�തി

4207. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ിെല കടമ�ടി ജലവിതരണ പ�തി�െട
നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

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

മാേവലി�ര തഴ�ര താനി��് �ടിെവ� പ�തി

4208. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല തഴ�ര താനി��് �ടിെവ�
പ�തി ആരംഭി��തി�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി ആരംഭി��തിന് ജലവിഭവ വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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േകാ�ാ��, ആനി�ാട്, എ�മ�� ��ജല വിതരണ പ�തിക�

4209. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബജ�ി�  �ക വകയി��ിയി�� േകാ�ാ��, ആനി�ാട്,  എ�മ��
��ജല വിതരണ പ�തിക�െട നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�ം;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട എ�ിേമ�ക�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഓേരാ പ�തി�ം എ�
�പ�െട എ�ിേമ�ാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത്;  നി��ാണം
ആരംഭി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
���ീകരി�ാ��ത്;വ��മാ�ാേമാ?

�ഴാ�േകാ� �ടിെവ� ��ീകരണ �ാ�്

4210. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല �ഴാ�േകാ� �ടിെവ� ��ീകരണ �ാ�ി�
നി�� ജലവിതരണം നിര�രം �ട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയതിെ� കാരണം സംബ�ി�് വ��തല അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിന് ശാശ�ത പരിഹാരം കാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ിെല ജലവിഭവ വ��് പ�തിക�

4211. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േദവി�ളം
നിേയാജകമ�ല�ി�  ജലവിഭവ വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�
ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് ആെക െചലവായ �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�  സംബ�ി�് പ�ായ�് തിരി�ളള വിവര��
ന��േമാ;
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െവ�ായണി ��ജല തടാകം

4212. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�ായണി ��ജല തടാക�ി�ളളി� കിട�� സ�കാര� വ��ിക�െട
256  ഏ��  പ�യ �മി സ��ാ�  ഏെ�����മായി ബ�െ��
വിഷയ�ി�  ജലവിഭവ വ��് ഭരണാ�മതി ന���തിന് കാലതാമസം
വ���തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ഭരണാ�മതി എ�േ��് ന�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ജല �ഷണം

4213. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ജല ഉപേഭാഗ�ിന് നിയ�ണേമ൪െ���ിയി�ളള
2002-െല ആ�് നിലനി�േ� നിലവി�ളള ക�� േവന�  �തലാ�ി
ജലമാഫിയ സംഘ��െട ജല���ം ക�വട�ം സം�ാന�്
വ��ി�വ��ത് ��യി�െ��േവാ;

(ബി) ��ത ജല���/ക�വട മാഫിയ നട�� ജല�ഷണം തട�വാ�ം
അമിതവില ഈടാ�ി ക�വടം നട�ി ജന�െള �ഷണം െച��തിന്
ക�ശന നിയ�ണം െകാ�വ��തി�മായി ജലവ��് മ� വ��ക�െട
സഹകരണേ�ാ� �ടി സ�ീകരി� വ�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) നട�വ�ഷം ഇ�രം മാഫിയ �വ��ന�ം ക�വട�ം നട�ിയതായി
കെ��ിയ വാഹന��, പിടി�ടെ��വ�, ഇവ�െട േപരി�  സ�ീകരി�
നടപടിക�, ഈടാ�ിയ ൈഫ�ക� ഉ�െ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

അ�വി�ര പ�ായ�ി� ആരംഭി� ��ിെവ� സം�രണ �ാ�്

4214. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�വി�ര ��ിെവ� സം�രണ �ാ�് �ട��തിന്എെ��ി�ം
തട��േ�ാ;
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(ബി) അ�വി�ര ��ിെവ� സം�രണ �ാ�ിെ� നി��ാണ�ിനായി എ�
�പയാണ് അ�വദി�ി��ത്;2016-ന് േശഷം �ാ�ിെ�
���ീകരണ�ിനായി എ� �ക വകയി��ിയി��്;

(സി) ��ിെവ� �ാ�ിെ� �വ��നം എ�െനയാണ് നട�ാ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

വിവിധ െതാഴി� േമഖലകളി� നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തികൾ

4215. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മി�� പണി�ട�് നി��ാഹെ���ാ� സ��ാ� നിയമം െകാ�വരാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) അ�  എ�ഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല അധ�ാപക-അനധ�ാപക
ജീവന�ാ��ായി േസവന-േവതന �മീകരണ നിയമം െകാ�വ�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) േതാ�ം േമഖലയി�  നട�ാ�ാ�േ�ശി�� �ന��ാരണ പാേ�ജിെ�
വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േനാ� �ലി നിേരാധനം

4216. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലനി�ി�� േനാ� �ലി സ�ദായം ���മാ�ം
നിേരാധി�ി�െ��ി�  എ��തലാണ് േനാ��ലി നിേരാധി� െകാ�്
ഉ�രവായി��ത്; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േനാ��ലി നിേരാധനം നിലവി� വ�തി� േശഷം േനാ��ലി േചാദി�കേയാ
വാ�കേയാ െച�തിെ� േപരി� പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� എവിെടയാെണ�ം, ഏെത�ാം േ�ഡ് �ണിയ�കളാണ് േനാ��ലി
ആവശ�െ��െത�ം അവ�െ�തിെര എ�് നിയമനടപടി സ�ീകരി�െവ�ം
വ��മാ�േമാ?

െതാഴി� രഹിതേവതനം
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4217. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴി�  രഹിതേവതനം ഇേ�ാ�  എ�േപ��ാണ്
ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�േവ�ി �തിവ�ഷം എ��ക െചലവഴി��െ�� കണ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ണേഭാ�ാ�ളി�  �വാ��േട�ം �വതിക�േട�ം നിലവി�� കണ�്
േവ�തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േനാ��ലി നിേരാധനം

4218. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമയ് ഒ�ിന് േനാ��ലി നിേരാധനം ഏ�െ���ിയതി� േശഷം നാളി�വെര
ഇ�മായി ബ�െ��് എ� പരാതിക� ലഭി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പരാതികളിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േനാ��ലി പരാതിക�  രജി��  െച�ാ�  ഒ� േടാ�  �ീ ന��
െകാ�വ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േനാ��ലി നിേരാധനം

4219. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േനാ��ലി നിേരാധനം ���േതാതി�
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;��ത നിേരാധനം െകാ�വ�വാ��ായ
സാഹചര�െമ�ാണ്;

(ബി) സം�ാനം വ�വസായ സൗ�ദമാ��തിന് േനാ��ലി സ�ദായം
തട�മാ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) േനാ�്�ലി നിേരാധനം നിലവി� വ� േശഷം ടി�റി� നി�ളള ചര�ിറ�ം
ഏത് നിയമ�ിെ� പരിധിയിലാണ് വ��െത� ത���ി�  ���ി
പലയിട�ം,െതാഴിലാളിക�  േനാ��ലി ആവശ�െ���െവ� കാര�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ടി�റി�  െകാ�വ� സിമ�് േ�ാ�ക�  ഇറ��ത് സംബ�ി�്
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സി.െഎ.ടി.�.  ത��ം ഉ�യി�തിെന �ട��് ഒലവേ�ാട് നഗരസഭ�െട
കംഫ��് േ�ഷ� നി��ാണം നില�െവ� റിേ�ാ��് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) കഴ���ം,പ�നംതി�യി�ം േനാ��ലി നിേരാധി�േശഷം െതാഴിലാളിക�
അത് ആവശ�െ��തായ വാ���െട അടി�ാന�ി�  േനാ�്�ലി
നിേരാധനനിയമം ശ�മായി നട�ിലാ��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

ബാലേവല�മായി ബ�െ�� േക�ക�

4220. �ീ.എം.ഉ��
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബാലേവല�മായി ബ�െ�� േക�ക�െട എ�ം
�മാതീതമായി വ��ി��ത് സ��ാ�  തല�ി�
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 1986  െല ബാലേവല  (നിേരാധന�ം നിയ�ണ�ം  )  നിയമം നട�ി�
വ��ിയി�ം ബാലേവല ���മാ�ം സം�ാന�് നി��ലാ�ാ�
കഴിയാ�തിെ� കാരണ�� സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ബാലേവല ���മാ�ം നിേരാധി��തിനായി ജി�ാതല ടാ�് േഫാ�ിെ��ം
െെച�ഡ് േലബ�  റിഹാബിലിേ�ഷ�  ക�ി�ി�െട�ം �വ��ന��
ശ�ിെ���ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;വിശദമാ�ാേമാ?

െതാഴി�േമഖലയിെല േക�ാവി�ത പ�തിക�

4221. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�, െതാഴി� പരിശീലനം,  െെന�ണ� വികസനം എ�ീ േമഖലകളിെല
േക�ാവി�ത പ�തിക��ായി കഴി� ��് വ�ഷം ലഭി� േക�-

സം�ാന വിഹിതെ��റി�� വിവര��  വാ�ഷികാടി�ാന�ി�
പ�തി തിരി�് ന�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം എ� ഗ� വീതം ലഭി�ി��്;  പ�തിക��ായി ഓേരാ
വ�ഷ�ം എ� �ക വീതം െചലവഴി�ി�െ��റിയി�േമാ?
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ആവാസ് പ�തി

4222. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��് ചികി�ാ സഹായം
ലഭ�മാ��തി�േവ�ി�� ആവാസ് പ�തിയിൽ  2018 ഏ�ിൽ  30 വെര
എ� ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�  രജി��  െച�ി�െ��്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം രജി��  െച�ി�� െതാഴിലാളിക�െട എ�ം അവ�െട
സം�ാനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി അ�സരി�് ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��് ലഭി��
ചികി�ാ ആ��ല��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െെകവല� പ�തി

4223. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെകവല� പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ ല���� എെ��ാമാണ്;

(സി) 2017-18  �  ��ത പ�തി �കാരം എ� അംഗപരിമിത��്
മ�രപരീ�കളി�  പെ����തിന് പരിശീലനം ന�കിെയ�ം അതി�
എ�േപ� മ�രപരീ�കളി� വിജയി�െവ�ം െവളിെ���േമാ?

കരിയ� െഡവല�്െമ�് െസ��

4224. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സ��ാരിതര �ാപന�ളിെല
െതാഴി�  േമഖലയി�  എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ിയത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നാഷണ� എംേ�ാ�െമ�് സ��ീസ് വ��് �േഖന, കരിയ� െഡവല�്െമ�്
െസ�� എ� �തന പ�തിയി�െട എെ��ാം േന��� ൈകവരി�ാ�
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സാധി� എ�റി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം െസ��ക�  സം�ാന വ�ാപകമാ��തിനായി എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

രാ�ീയ സ�ാ�� ബീമ േയാജന

4225. �ീ.സി.���
,, സി.െക. ഹരീ��
,, �രളി െപ�െന�ി
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അസംഘടിത േമഖലയി�  േജാലി െച��
െതാഴിലാളിക�െട�ം അവ�െട ��ംബാംഗ��െട�ം ആേരാഗ�
സംര�ണ�ിനായി രാ�ീയ സ�ാ�� ബീമ േയാജന (ആ�.എസ്.ബി.ൈവ)

എ� േപരി� േക�ാവി�ത പ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ാ�� �ീമിയ�ിെ� വിഹിത�ി�ം ഭരണ
െചല�ക��മായി സം�ാന സ��ാ�  എ� ശതമാനം �കയാണ്
വഹി��െത�ം േക� സ��ാ�  വിഹിതം എ� ശതമാനമാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ാ�� നി�േ�ശ�ളി� േക� സ��ാ� എെ��ി�ം മാ�ം
വ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഏത് ഏജ�സിയാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ചില സ�കാര� ആ�പ�ിക� ഈ പ�തിയി� നി�ം പി�ാറിയി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;എ�ി� ഇത് പരിഹരി�േമാ;

(എഫ്) ��ത�  ആ�പ�ികെള ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ����തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െതാഴിലാളി േ�മനിധിക�

4226. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  വ��് സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ വിവിധ െതാഴിലാളി
േ�മനിധിക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത േ�മനിധി േബാ��കളിെല അംഗ���് ന�ിവ��
ആ��ല���  എെ��ാെമ�് ഓേരാ േ�മനിധി േബാ�ഡ് തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ�െട ശ�ളം

T 4227. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ�െട ���ിയ ശ�ള
നിര�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം സ�കാര�ാ�പ�ിക�  ��ത പരി�രണം നട�ാ��തി�
വി�ഖത കാണി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത സ�കാര�ാ�പ�ിക�െട
വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

ഇ.എസ്.ഐ. ഡിെ��സറി അ�വദി��തി�� മാനദ���

4228. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം അ�വദി� ഇ.എസ്.ഐ.

ഡിെ��സറിക� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ.എസ്.ഐ.  ഡിെ��സറി അ�വദി��തി�� മാനദ���
എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) െവ�ാറ�ട് േക�മാ�ി ആരംഭി�െമ�റിയി�ി�� ഇ.എസ്.ഐ.

ഡിെ��സറി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്;വിശദമാ�ാേമാ?

േതാ�ം െതാഴിലാളിക� േനരി�� ����

4229. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, എസ്.രാേജ��
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട �ലി�ം മ�ാ��ല���ം
പരി�രി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േക� സ��ാ�  നയ��  െകാ�് േതാ�ം േമഖല േനരി�� ����
പരിഹരി�ാനായി ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;  ജ�ിസ്
��� നായ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഭവനരഹിതരായ േതാ�ം െതാഴിലാളിക��് വീട് നി��ി�് ന��� പ�തി
ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അട�കിട�� േതാ���  �റ� �വ��ി�ി��തിന് സ��ാ�
നട�ിവ�� ഇടെപട�ക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േതാ�ം േമഖലയിെല �തിസ�ി�് പരിഹാരം

4230. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, പി.െജ.േജാസഫ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ലിെയെ�ാ�ി�ളള ത��ം നിമി�ം സം�ാനെ� േതാ�ം േമഖല
�തിസ�ിയിലായിരി�� ��തരമായ �ിതിവിേശഷ�ിന് പരിഹാരം
കാ��തിന് എ�് നടപടി ൈകെ�ാ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േതാ�ം െതാഴിലാളിക��് സ��ാ� തല�ി� ഒ� സഹായ�ം ലഭി��ി�
എ�ത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത െതാഴിലാളിക��് മിനിമം �ലി ലഭ�മാ�േമാ; ഈ രംഗ�് ച��ക�
നട��േ�ാ; ആയതിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�ാദനെ�ല�ം വിലയിടി�ം േതാ��െള �തിസ�ിയിലാ�ിയിരി��തിന്
എ�് പരിഹാര നി�േ�ശമാണ് നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��ത്
എ�റിയി�ാേമാ?

സമാ�ര വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ൪�ളള േ�മപ�തിക�

4231. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� സമാ�ര വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ൪�ായി
എെ��ാം േ�മപ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ��് േ�മനിധി അ�വദി�ി�േ�ാ എ�ം ചികി�ാസഹായം
ലഭി��തിന് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) പാരല�  വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  െതാഴി�  േമഖലയായി രജി��
െച�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ി� അ�വദി�ി�ളള ഇ.എസ്.െഎ. ആ�പ�ിക�

4232. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ി�  അ�വദി�ി�ളള ഇ.എസ്.െഎ.

ആ�പ�ിക�  ആരംഭി��തിേല�് വ��് ൈകെ�ാ� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� കാല�ി�ളളി�  ഈ ആ�പ�ിക�  �വ��ന സ�മാ�ാ�
കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ജ�ിസ് ��� നായ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

4233. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ�ം േമഖലയിെല ���െളപ�ി പഠി� ജ�ിസ് ��� നായ� ക�ീഷ�
റിേ�ാ��് നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�് എെ�ാെ� തീ�മാന��
എ��ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ി� ഇനി എെ��ി�ം കാര��� �തിയതായി േച��വാേനാ
�റ�വാേനാ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) േതാ�ം േമഖലയിെല നിലവിെല ���� ച�� െച�് പരിഹാരം കാ�വാ�
രാ�ീയപാ��ിക�െട സ��ക�ിേയാഗം വിളി��തിന് തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

െതാഴി�േമഖലയി� പണിെയ��� അസംഘടിതരായ ഇതര സം�ാന
െതാഴിലാളിക�
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4234. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴി�േമഖലയി�  പണിെയ��� അസംഘടിതരായ
ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�െട എ�െ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം
കണ�് സ��ാരിെ� പ��േ�ാ;ഉെ��ി� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇവ��് നി�ബ�മാ�ം രജിേ�ഷ�  ഏ�െ����തിന്
ആേരാഗ�വ��മാ�ം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മാ�ം സഹകരി�്
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�

4235. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േജാലി െച�വ�� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�
താമസി�� പല ക�ാ�ക�േട�ം േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാരണ�ാൽ നിരവധി പക��വ�ാധിക�ം മ�് േരാഗ��ം ഉ�ാ��
എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം ക�ാ�കളി�  �മമായി പരിസര �ചിത��മായി ബ�െ��
പരിേശാധന നട��തിന് െതാഴി�  വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

4236. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് ആേരാഗ�
ഇ��റ�സ് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� പ�തി ഇേ�ാ� ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) പ�തി നട�ി�ി�� �ക എ�െനയാണ് സമാഹരി��ത്;
വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

ഇതര സം�ാനെതാഴിലാളിക�െട േ�മപ�തിക�
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4237. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാനെതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ി വ��
പ�തികളി�  എ� േപ�  അംഗ�ളായി��് എ�് അറിയി�േമാ;ഇതി�
അംഗമ�ാ� എ� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�  ഉെ��്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവെര�ടി ഈ േ�മപ�തികളി�  അംഗമാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�വ��േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ഇതര സം�ാനെ�ാഴിലാളിക��ിടയിെല മയ�മ��് ഉപേയാഗം

4238. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇതര സം�ാനെ�ാഴിലാളിക��ിടയി�
മയ�മ��ിെ��ം ലഹരി�െട�ം ഉപേയാഗം ഉ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതര സം�ാനെ�ാഴിലാളിക��ിടയി�  മയ�മ��ിെ��ം
ലഹരി�െട�ം ഉപേയാഗം ഇ�ാതാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവരി�  �ിമിന�  സ�ഭാവ��വെര തിരി�റി��തി�ം ഒഴിവാ��തി�ം
എെ��ാം നടപടിക� നിലവി� സ�ീകരി�വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇതിേല�ായി ��ത� നടപടിക� പരിഗണനയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം
അറിയി�േമാ?

ആവാസ് ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

4239. �ീ.അ�� �കാശ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിഥി െതാഴിലാളിക��ായി നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� ആവാസ്
ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�ളള
നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി ആരംഭി� രജിേ�ഷനി� അതിഥി െതാഴിലാളിക� താ�ര�ം
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കാണി��ി�ാെയ� റിേ�ാ��ക� വ�താപരമാേണാ;

(സി) ഇൗ പ�തി �കാര�ളള ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നിെയ
െതരെ����തിനാ�ളള െട�ഡ�  നടപടിക�  ചിയാക്
���ിയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തി�മായി ബ�െ��് ആരംഭി�വാ� തീ�മാനി� െഫസിലിേ�ഷ�
െസ��ക�  ഇതിനകം �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
എവിെടെയ�ാം;

(ഇ) േക�-സം�ാന നിയമ��െട ച��ടിെന അടി�ാനമാ�ി അതിഥി
െതാഴിലാളിക��ായി ഒ� സമ� നിയമം െകാ�വ�െമ� �ഖ�ാപനം
�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;ഇെ��ി� എ�െകാ�്?

േകരള�ി� വ�് മരി�� ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�

4240. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� വ�് മരി�� ഇതരസം�ാനെ�ാഴിലാളിക�െട �തേദഹ��
അവ�െട സ�േദശ�ളി�  എ�ി��തിന് സാ��ിക സഹായം
ന�കിവ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഇതി�� പ�തി ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

െതാഴി� �ര� പ�തികൾ

4241. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, െക. രാജ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹിക �ര� പ�തിക�െട�ം െതാഴി�  �ര� പ�തിക�െട�ം
ആ��ല���  െവ�ി�റ�ാ�� േക� സ��ാ�  നീ�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ;ഇതിേ��� സം�ാന സ��ാരിെ� �തികരണം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� നടപടി �ലം ഇ.എസ്.െഎ.  ആ��ല��ളി�
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എെ�ാെ� തര�ി�� െവ�ി�റ�� ഉ�ാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�തിന് േശഷം ഇ.എസ്.െഎ.പ�തി
വി�ലീകരി��തി�ം ജനസൗ�ദമാ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ� ��തായി ഇ.എസ്.െഎ. ഡിെ��സറിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ.എസ്.െഎ. ഡിെ��സറികളി� നി�ം വിദ� ചികി��് ഇ.എസ്.െഎ.

ആ�പ�ികളി�  എ�� �ണേഭാ�ാ���് ഉ�ാ�� ��ി��ക�ം
അസൗകര���ം �റ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) ഇ.എസ്.െഎ.  ആ�പ�ികളി�  ക�ാ�സ�  കെ���തി�ം
ചികി�ി��തി��� സംവിധാന��  ശാ�ീകരി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഇ.എസ്.ഐ. ആ�പ�ികളി� ക�ാ�സ� ചികി�ാ സൗകര���

4242. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� ഇ.എസ്.ഐ.  ആ�പ�ികളി�  ക�ാ�സ�
നി��യ, ചികി�ാ സൗകര��� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഇ.എസ്.ഐ.  ആ�പ�ികളി�  ഇ�രം േസവന��
നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ.എസ്.െഎ. ആ�പ�ികളി� ൈജവ പ��റി�ഷി

4243. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ഇ.എസ്.െഎ. ആ�പ�ികളി�ം ൈജവ പ��റി�ഷി
ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി�ി�േ�ാ;ഈ പ�തി െകാ�് ല��ം െവ��ത്
എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��തായി എ� ഇ.എസ്.െഎ.  ഡിെ�ൻസറികളാണ് സം�ാന സ��ാ�
ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;
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(സി) ബാ�േ�രി മ�ല�ിൽ അ�വദി� ഇ.എസ്.െഎ. ഡിെ�ൻസറി എേ�ാ�
ആരംഭി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�േമാ?

ഇ.എസ്.െഎ. ഡിെ��സറിക�

4244. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴി�  വ��് �തിയതായി എ� ഇ.എസ്.െഎ.

ഡിെ��സറിക� �ട�ാ� ഉേ�ശി��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഡിെ��സറിക�  എവിെടെയ�ാമാണ് �ട�ാ�േ�ശി��െത�
വിവരം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒളരി�ര ഇ.എസ്.െഎ ആ�പ�ിയി� ��� െ�ഷ�ാലി�ി സൗകര���
ഏ�െ����തിന് നടപടി

4245. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഇ.എസ്.െഎ.  ആ�പ�ികളിെല അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ��� ജി�യിെല ഒളരി�ര ഇ.എസ്.െഎ ആ�പ�ിയി� ��� െ�ഷ�ാലി�ി
സൗകര��� ഏ�െ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�േകാണി� ഇ. എസ്. െഎ. ആ�പ�ി

4246. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം എ�േകാണി�  നി��ലാ�ിയ ഇ.എസ്.െഎ.  ആ�പ�ി
�നരാരംഭി��തിന് സ��ാ�  തല�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ി� ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് ഇ.എസ്.െഎ.  ഡിെ��സറിക�
അ�വദി�െ��ി�ം ആരംഭി�ാെത കിട��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ഡിെ��സറിക�  �വ��നം ആരംഭി�ാ�  കഴിയാ�തിെ�
കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;
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മിനിമം േവതനം

4247. �ീ.അ�� �കാശ്
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് മിനിമം േവതനം ലഭി�ാ� ഈ
സ��ാ� ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് മിനിമം േവതനം
നി�യി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��തായി ഏെത�ാം േമഖലകളി�  മിനിമം േവതനം നി�യി��തിന്
തീ�മാനെമ��ി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട ശ�ളം

4248. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട ശ�ളം വ��ി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

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

െതാഴി� ൈന�ണ�ം േന��വ��് വിേദശരാജ��ളി� െതാഴി�

4249. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  ൈന�ണ�ം േന��വ��് വിേദശരാജ��ളി�  െതാഴി�
കെ���തിന് നിലവി�ളള സ��ാ�  സംവിധാന��  എെ��ം
ആയതിേല�ായി ഇനി ഏ൪െ���ാ�  ഉേ�ശി�� സംവിധാന��
എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�,അ��സ��ാ�, സ��ാ�-നിയ�ിത �ാപന�ളി�
എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക� �േഖന നടേ�� നിയമന�� യഥാസമയം
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നട�െ���െവ�് ഉറ�വ��ാ� എെ��ി�ം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി�  ആയതിേല�ായി നിയമനി��ാണം നട�ാ�  സ��ാ�
ത�ാറാ�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ഇ�ഡ�ിയ� ൈ�ബ�ണലി� �ിൈസഡിംഗ് ഓഫീസ� ത�ിക

4250. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� നിലവി� ഏെത�ാം ജി�കളി� ഇ�ഡ�ിയ� ൈ�ബ�ണ�
�ിൈസഡിംഗ് ഓഫീസ� ത�ിക നിലവി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി ഏെത�ി�ം ജി�കളി�  ഈ ത�ിക ��ി��ത്
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അത് ഏെത�ാം ജി�കളിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ി�ിട�� േതയില േതാ��ളിെല െതാഴിലാളിക�െട �ാ�വി�ി

4251. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പീ�േമട് നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ി�ിട�� േതയില േതാ��ളിെല
െതാഴിലാളിക��് �ാ�വി�ി ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� െതാഴിലാളിക�െട �ാ�വി�ി അേപ�കളാണ് ലഭി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

കിളിമാ�� ആ�ാനമാ�ി േലബ� ഓഫീസ്

4252. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�� നിേയാജക മ�ല�ിെല കിളിമാ�� ആ�ാനമാ�ി േലബ�
ഓഫീസ് ആരംഭി�ണെമ�് വ��് തല�ി�  തീ�മാനം
െെകെ�ാ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആ�ി�� േലബ� ഓഫീസിെല േജാലി ഭാരം വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി�
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ഇ��ലം �േദശെ� െതാഴിലാളിക�  േനരി�� ��ി��ക�  വ��്
വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ചാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല നി��ി� ക���� അ�ാദമി�െട
�വ��ന��

4253. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല നി��ി� ക���� അ�ാദമി�െട
�വ��ന�� ആരംഭി��തിനായി ഇ��ി���് ഓഫ് മാേന�െമ�് ഇ�
േകരള ഡയറ��  േഡാ.െക.എസ്.ച�േശഖര�  സമ��ി� കരട് േ�ാജ�്
നി��ാണെ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡ് അംഗീകരി�ി�േ�ാ എ�ം
ആയത് സംബ�ി� �ട� നടപടികെളെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കൺ��ൻ അ�ാദമി�െട �മിയിൽ നി�ം �ി�ിംഗ് മി�ിന്
ആവശ�മായി��  6.48 ആ� �ലം വി�ന�കി പകരം  6.48 ആ� �ലം
�ി�ിംഗ് മി�ി�  നി�ം ൈക���തി�� ��തീ�മാന�ം േബാ�ഡിെ�
�ല�ിന് മതി�  െക��ത് സംബ�ി�� ��തീ�മാന�ം
നട�ിലാ��ത് സംബ�ി� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

േകരള അ�ാദമി േഫാ� �ി�സ് എ�ല�സ്

4254. �ീ.എം. സ�രാജ്
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.െക. ബാ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാേ�തികശാ� േമഖലയിെല മാ������തമായി വ�വസായ
പരിശീലന രംഗം അഴി�് പണിയാനായി ഐ.ടി.ഐ.  കെള അ�ാരാ�
നിലവാര�ിലാ��തി�ം �തിയവ �ട��തി�ം നട�ിവ��
�വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആേഗാളവ��ത െതാഴി�  കേ�ാള�ി�  സാേ�തികവിദ��െട
വള����സരി�് െതാഴി�  ൈന�ണ�ം ആ��ി��തിന്
അവസരെമാ��� േകരള അ�ാദമി േഫാ�  �ി�സ് എ�ല�സ്
(േക�സ്) ൈന�ണ� വികസന പ�തിക� എെ��ാമാണ്;
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(സി) പരിശീലനം ന���ത് �ടാെത െതാഴി�  സാധ�തക�  പരമാവധി
�േയാജനെ����തിന് ഏ�െ���ിയി�ളള സൗകര��� എെ��ാമാണ്
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െതാഴി� പരിശീലന േക���

4255. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ �ാമ പ�ായ�ി�ം െതാഴി�രഹിത�െട അഭി�ചി�് അ�സരി�്
െതാഴി� പരിശീലന േക�ം �ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഇ�ര�ി�� െതാഴി�  പരിശീലന േക�ം
�വ��ി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ഐ.ടി.ഐ ക�െട നിലവാരം

4256. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം ഐ.ടി.ഐ കളാണ് േലാകനിലവാര�ിേല�്
ഉയ��വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ിെല മരടി�  �വ��ി�� ഐ.ടി.ഐ
�െട േശാചനീയാവ� പരിഹരി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

ഐ.ടി.ഐ വിദ�ാ��ിക��് വിേദശ രാജ��ളി� ഉ�തപരിശീലനം

4257. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  എ� ഐ.ടി.ഐ ക�  ഉെ��് നിേയാജകമ�ലം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ഐ.ടി.ഐയി�ം ഉ� േകാ�ക�  ഏെത�ാമാെണ�ം
വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ഐ.ടി.ഐ വിദ�ാ��ിക��് വിേദശ രാജ��ളി�  ഉ�തപരിശീലനം
ന�കാ� സംവിധാന��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) ഇെ��ി�  ഇതി� േവ�ി എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ക എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

മാടായി െഎ.ടി.െഎ.യി� �തിയ േകാ�ക�

4258. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�യിെല മാടായി െഎ.ടി.െഎ.യി�  �തിയ േകാ�ക�
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;  ��തായി ഏെതാെ� േകാ�ക�
�ട��തിനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

േകാ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി� ഐ.ടി.ഐ

4259. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സാ��ിക വ�ഷം �തിയതായി ഐ.ടി.ഐക�  ആരംഭി��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദവിവരം നൽ�േമാ;

(ബി) ഐ.ടി.ഐ-കെള കാേലാചിതമായി പരി�രി�് ആ�നിക രീതിയി��
േകാ�ക�  �ട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(സി) േകാ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഒ� ഐ.ടി.ഐ ആരംഭി��തിന്
നൽകിയി�� െ�ാേ�ാസ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദവിവരം നൽ�േമാ?

ചാല�ടി ഗവ�െമ�് െഎ. ടി. െഎ.

4260. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി ഗവ. ഐ.ടി.ഐ. െയ അ�ാരാ� നിലവാര��താ�ി മാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നടപടി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം സൗകര��ളാണ് നട�ാ�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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മലയി�കീഴ് ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ

4261. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയി�കീഴ് ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ യി�  �തിയ േ��ക�
ആരംഭി��തി�ളള നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം േ��ക�  ഈ വ�ഷം ആരംഭി�ാനാ�െമ�്
വിശദമാ�േമാ?

േകരള�ി� രജി�� െച� െതാഴി� രഹിത�െട എ�ം

4262. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  രജി��  െച� െതാഴി�  രഹിത�െട എ�ം �ത�മായി
കെ���തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് എംേ�ായബിലി�ി േക���
ഉളളത്;��ത േക���െട ഉേ�ശ�ല���� െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത േക���  സം�ാനെ� ��വ�  ജി�കളിേല�ം വ�ാപി�ി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വ��ലയിൽ എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�്

4263. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല താ��് േക�ികരി�് എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് ആരംഭി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ആയതിേല�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക� �േഖന െതാഴി�

4264. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ���  ജി�യി�
എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�  �േഖന എ� േപ��് െതാഴി�
ന�കാനായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� േപ��് �ിരം നിയമനം ന�കാ�  കഴി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�്കളി� േപര് രജി�� െച� െതാഴി� രഹിത�

4265. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷം സം�ാനെ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�്കളി�  േപര്
രജി�� െച� െതാഴി�രഹിത�െട എ�െമ�;

(ബി) ��വ�ഷേ��മായി താരതമ�ം െച�േ�ാ�  എ��ി�
വ��ന��ായി�േ�ാ;ഉെ��ി� വ��നെവ�;

(സി) കഴി� വ�ഷം എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�  �േഖന നട�ിയ
നിയമന�െള�?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി� രജി�� െച�ി�� െതാഴി�രഹിത�

4266. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല വിവിധ എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി�  രജി��
െച�ി�� െതാഴി�രഹിത�െട എ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ� േശഷം എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക� �േഖന
മല�റം ജി�യി�  എ� നിയമന��  ഏെത�ാം ത�ികകളിേല�്
നട�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ക�  നിലവിലി�ാ� ത�ികകളിേല�്
താ�കാലികമായി എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി�  നി�ം നിയമനം
നട��തിന് സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി� രജി�� െച�വ�െട എ�ം
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4267. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി�  എ�േപ�  രജി��
െച�ി��്; വിവിധ കാ�ഗറിക� ഉ�െ�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം െ�ാഫഷണ� എംേ�ാ�െമ�്
എ�്േച�് ഉ�െ�െട�� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി� നി�ായി എ�
േപ��് െതാഴി� ന��വാ� കഴി�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക� �േഖന െതാഴിലിനായി കാ�ിരി��വ�

4268. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി�  േപര് രജി��
െച�് െതാഴിലിനായി കാ�ിരി��വ�െട എ�ം എ�െയ�്
ജി�ാടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഏ� വ�ഷം വെര രജി��  െച�ി��വെര േജാലി� േവ�ി
പരിഗണി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ ?

ഭി�േശഷി��വ��് എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന െതാഴി�

4269. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി� േപര് രജി�� െച�ി��
ഭി�േശഷി��വ��് െതാഴി� ന���തിനായി ഇൗ സ��ാ� എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി� എ�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം ഭി�േശഷി�� എ�േപ��് െതാഴി�
ന�ക��ായി; വിശദാംശം ജി�ാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക� �േഖന നട�ാ�� സ�യംെതാഴി� പ�തിക�

4270. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, വി. േജായി

resource://app/res/html5.html

122 of 132 Sunday 17 June 2018 03:58 PM



,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�  �േഖന നട�ാ��
സ�യംെതാഴി� പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി�  േപര് രജി��  െച�ി�ളള
ഭി�േശഷി�ാ��ാ�ളള സമ� െതാഴി�  �നരധിവാസ പ�തിയായ
'ൈകവല�'�െട വിശദവിര�� ന�കാേമാ;

(സി) വനിതക��ായി നട�ാ��  'ശരണ�'സ�യം െതാഴി�  പ�തിയി�
ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�ളള വനിതകെളയാണ് ഉ�െ���ിയിരി��ത്;
വിശദാംശം ന��േമാ;

ലഹരിെ�തിരായ േബാധവ��രണം

4271. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരിെ�തിരായ േബാധവ��രണ�ി� േകരള�ിെല െെല�റികെള�ം
സാം�ാരിക സംഘടനകെള�ം മ�ിതര സ�� സംഘടനകെള�ം �ടി
പ�ാളികളാ��തിെന�റി�്ആേലാചി�ി�േ�ാ;  നിലവി�  ഇവ�െട
പ�ാളി��േ�ാ;

(ബി) ��ംബ�ീ �വ��കെര�ം േമ�  �ചി�ി� സ�� സംഘടനകെള�ം
��ിേയാജി�ി�ളള �ഹ�ായ പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ലഹരി മാഫിയെയ തട��തിന് േസാഷ��  മീഡിയ ഉ�െ�െട�ളള
അത�ാ�നിക സംവിധാന�െള�ാം ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ലഹരി ഉപേയാഗ�ിെല വർ�ന

4272. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� മദ�നയം മദ�ലഭ�ത ���തി�ം മദ�വ��നം എ�
�ഖ�ാപിത ല���ി�  നി�ം അക�് േപാ��തി�ം ഇടയാ�ിെയ�
ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് മയ�മ��ക�െട�ം ക�ാവ് ഉ�െ�െട�� നിയമവി��
പദാ����െട�ം ഉപേയാഗം അപകടകരമായ വിധ�ി�  വ��ി�തായി
കെ��ിയി�േ�ാ;  �തിയ മദ�നയ�ിെ� അടി�ാന�ി�  മദ�ലഭ�ത
വ��ി�ി�ം ഇ�കാര�� മയ�മ��ിെ� വ�ാപന�ം ഉപേഭാഗ�ം വ��ി�ത്
എ�െകാ�ാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) മദ�വ��ന�ിന് ഉൗ��  ന�കി�ം മയ�മ��ക�െട ഉപേയാഗം
���മാ�ം ഇ�ാതാ��തി�ം ല��മി�് �പം ന�കിയ വി��ി പ�തി
പരാജയെ��വാ�� കാരണ�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �വജന��െട�ം വിദ�ാ��ിക�െട�ം ഇടയി�  ലഹരി ഉപേയാഗം
വ��ി�താ�ം ����ിക� േപാ�ം ഡീ-അഡി�� െസ��കളി� ചികി�
േത�� എ��� വാ��ക� ഗൗരവമായി കണ�ിെല��ി�േ�ാ;

(ഇ) വി��ി പ�തി�ായി അ�വദി� ഫ�് ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി�വാ�
സാധി��േ�ാ;  2017-18-� അ�വദി� �കെയ�െയ�ം അതി� എ�
�ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) എെെ�സ് വ��ിെ� കീഴി�  േദശീയനിലവാര�� ആ�നിക
സൗകര��േളാ� �ടിയ ഡീ-അഡി��  െസ��  ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

മദ� േബാ�ി�കളി� േഹാേളാ�ാം

4273. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�  മദ� വി�ന�് ഉപേയാഗി�� േബാ�ി�കളി�
പതി�� േഹാേളാ�ാം നിലവി� നി��ി�് ന���ത് ഏത് �ാപനമാണ്;

(ബി) എ� �ര�ാ മാനദ���  ഉ�െ���ിയാണ് ��ത േഹാേളാ�ാം
നി��ി��ത്;

(സി) ��ത േഹാേളാ�ാം  15  �ര�ാ സേ�ത��  ഉപേയാഗി�്
പരി�രി�ാെമ� സി-ഡി�ിെ� ശിപാ�ശ ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േഹാേളാ�ാം നി��ാണം സം�ാന�ിന് �റ�ളള ഏെത�ി�ം സ�കാര�
ക�നിെയ ഏ��ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� ഏത് ക�നിെയ�്
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വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സി-ഡി�ിെന ഒഴിവാ�ി സ�കാര� ക�നി�് ന���ത് എ�െകാ�ാണ്;
��ത നീ�ം ഉേപ�ി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേദശ നി��ിത വിേദശമദ�ം വി�ന

4274. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�േകാ ഔ�് െല�് വഴി വിേദശ നി��ിത വിേദശമദ�ം വി�ന നട�വാ�
സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി നട�ിയ ഇ-െട�ഡറി� എ� ക�നിക� പെ���;

വിശദാംശം ന�ാേമാ;

(സി) ഏെതാെ� ക�നിക��ാണ് വിേദശ നി��ിത വിേദശമദ��ം ൈവ�ം
വിതരണം െച��തി�� അ�മതി ന�കിയത് എ�് വ��മാ�േമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല എ�.ഡി. �ാ��് ഒഴി�ക�

4275. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനി�  നിലവി�  എ� എ�.ഡി.  ���മാ�െട
ഒഴി�ക� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� ഒഴി�ക� ഇതിനകം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��്;

(സി) താ�ാലിക ജീവന�ാരായി എ� േപ� എ�.ഡി. �ാ��് ത�ികയി� േജാലി
െച�വ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�.ഡി.  �ാ��് ത�ികയി�  താ�ാലിക ജിവന�ാരായി നിയമി�ി�ളള
എ�േപെര �ിരെ���ിയി��് എ�് അറിയി�േമാ;

ബിവേറ�സ് േകാ��േറഷ�

4276. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ബിവേറ�സ് േകാ��േറഷനി�  ഔ�് െല�ി�  ഉ�െ�െട എ� എ�.ഡി.
�ാ��മാ� ഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി�ം ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�ം േജാലി
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െച���്; വ��മാ�േമാ?

മദ� വി�നയി� നി�� വ�മാനം

4277. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ��ിയ എ� ബാ�ക�  ഈ സ��ാ�
വ�തി�േശഷം �റ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2014,2015,2016,2017  വ�ഷ�ളി�  മദ� വി�നയി�  നി�ം സം�ാന
സ��ാരിന് ലഭി� വ�മാനം എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

���റ ബിവേറജസ് ഔ�് െല�് അട���ണെമ� നിേവദനം

4278. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���റ-പ��ി�ഴിയി�  ആരംഭി� ബിവേറജസ് ഔ�് െല�്
അട���ണെമ� മദ�വി�� ജനകീയസമിതി�െട നിേവദനം സ��ാരിന്
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത ബിവേറജസ് ഔ�് െല�് നി��ലാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േഹാ��ക�െട ബാ� ൈലസ�സ്

4279. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� േഹാ��ക�െട ബാ�
ൈലസ��ക�  റ�ാ�ിെയ�ം എ�െയ�ം ��തായി അ�വദി�െവ�ം
അറിയി�േമാ; ജി� തിരി�� കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ�റ കാല�് ബാ�കൾ അട���ിയവയിൽ എ�
േഹാ��ക�െട ബാർ ൈലസ�സ് �ന:�ാപി� ന�കി  ;  അവ വീ�ം
�വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മദ��ിേ��� െസസ്
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4280. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, അ�� �കാശ്
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ��ിേ�ായ ബാ�കളിെല ജീവന�ാെര
�നരധിവസി�ി��തിനായി ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�  വി�ന നട��
മദ��ിേ�� അ�് ശതമാനം െസസ് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) അതി�െട ഇതിനകം എ� േകാടി �പ ലഭി�െവ�ം അതി�  എ� �ക
ഇ�വെര �നരധിവാസ�ിനായി െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) േശഷി�� �ക എ�കാരം വിനിേയാഗി�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്; �ക
വകമാ�ി െചലവഴി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) മദ��ിേ�� ഏ�െ���ിയ െസസ് േവെ��് വ�ി�േ�ാ;  എ�ി� അത്
േവെ��് വ�ാ��ായ സാഹചര�െമ�ാണ് എ�് അറിയി�േമാ?

ലഹരി വ�ാപാര നിയ�ണം

4281. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ദിനം വള��് െകാ�ിരി�� ലഹരി വ�ാപാരം നിയ�ി��തിന്
സ��ാരിന് സാധി�ാെത വ��ത് എ� െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2018  ഏ�ി�  മാസ�ി�  തി�വന��രം െമഡി��  േകാേളജ് വള�ി�
വ�് െെകമാറാനായി െകാ� വ�  130 കിേലാ ക�ാവ് പിടി�ടിയി�േ�ാ;

എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഒ�മി� നഗര�ളി�ം ക�ാവ് ഉ�െ�െട�� ലഹരി
വ���െട വി�പന�ം ഉപേയാഗ�ം നിയ�ി�വാ� കഴിയാ� വിധ�ി�
വ��ി�് െകാ�ിരി�� സാഹചര�ം ഗൗരവമായി എ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ലഹരി വി�� േക��ളി�  ചികി��് �േവശി�ി�െ���വരി�  ��
��ിക� വെര�െ��� െവളിെ���� ആശ�ാജനകമാകയാ� ലഹരി
വ�ാപാരിക�െട േക���  സദാ നിരീ�ി��തി�ം ഇവെര നിയമ�ിന്
��ി� െകാ�് വ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ലഹരി മ��ക�െട വി�ന

4282. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ലഹരി മ��ക�െട വി�ന�മായി ബ�െ��െകാ�്  2016,  2017,  2018

എ�ീ വ�ഷ�ളിലായി എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��് എ�്
വ��മാ�േമാ; ഓേരാ വ�ഷേ��ം കണ�ക� �േത�കം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ലഹരി വ���െട വ�ാപന�ം ക��ട�ം

4283. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  ലഹരി വ���െട വ�ാപന�ം ക��ട�ം
തട�വാനായി എെെ�സ് വ��ം മ�് ഇതരവ��ക�മായി േച��് നട��
�വ��ന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��്  2016-17,2017-18  വ�ഷ�ളി�  എെെ�സ് വ��ം
മ�് ഇതര വ��ക�ം എ��ി�� േക�ക�  എ�;  എ� േപെര അറ�്
െച�; എെ��ാം ലഹരി വ��ളാണ് പിടിെ���ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത കാലയളവി� രജി�� െച�െ�� േക�കളി� എ� േക�കളിലായി
എ� �തികെള പിടി�ടാ��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

ലഹരി പദാ����െട വി�ന

4284. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം വിദ�ാലയ��െട സമീപം ലഹരി
പദാ���� വി�ന നട���മായി ബ�െ��് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�
എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��ം,  എ� േപ�െ�തിെര
േകെ���ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതി��ി സം�ാനമായ ക��ാടകയി�  നി�ം വ�ാപകമായി ലഹരി
പദാ����  വാ�ി കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  വി�ന
നട��വ�െ�തിെര�� േക�ക�  ശ�മാ�ാ�  നടപടിക�
ഉ�ാ�േമാ?
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േകാ�്പ േക�ക�

4285. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാ�്പ േക�ക� വ��ി�വ��ത് തടയാ� എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ിക��ിടയിെല ലഹരി�െട�ം മയ�മ��ിെ��ം വ�ാപനം
തടയാ�  ��  തല�ി�  സ�ീകരി� നടപടികെള �റി�് വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

വിദ�ാലയ��െട പരിസരെ� ലഹരി വിപണന�മായി ബ�െ�� േക�കൾ

4286. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം വിദ�ാലയ��െട
പരിസര�ളിെല ലഹരി വ���െട വിപണന�മായി ബ�െ��് എ�
േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

ക�ാ�േക�ക�

4287. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�ാ� െെകവശം വ��ം, വി�ന നട�ിയ�ം, കട�ിെ�ാ�വ��മായി
ബ�െ��് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;  വ��മാ�േമാ  ;  2016,

2017, 2018 എ�ീ വ�ഷ�ളിെല കണ�ക� �േത�കം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

കിളിമാ�� എൈ�സ് സ��ി� ഓഫീസ് നി��ാണം

4288. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�� നിേയാജക മ�ല�ിെല കിളിമാ�രി� എൈ�സ് സ��ി�
ഓഫീസ് മ�ിര�ിെ� നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) പഴയ��േ�ൽ �ാമ��ായ�് ഇതിനായി സൗജന�മായി ലഭ�മാ�ിയ
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�ലം ഉപേയാഗെ����തിന് വ��തല�ിൽ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ച�നാേ�രി എൈ�സ് ഓഫീ�ക��് �തിയ െക�ിടം

4289. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി എൈ�സ് ഓഫീ�ക��് �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഈ െക�ിട�ിെ� എ�ിേമ�് �ക എ� ആണ്;

(സി) ഇതിെ� നി��ാണ നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ലഹരിെ�തിരായ �വ��ന��

4290. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരിെ�തിെര ശ�മായ �വ��ന��  നട�ാ�
എൈ�സ് വ��് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ജനകീയ പ�ാളി�ം എ�െന
�േയാജനെ���ാനാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ലഹരി മാഫിയെയ�റി�് വ��ിെന അറിയി�ാ�  എെ��ാം ആ�നിക
സാേ�തിക വിദ�കളാണ് ഇേ�ാ� ലഭ�മാ�ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വനിത എൈ�സ് ഗാ�ഡ് നിയമനം

4291. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല വനിത എൈ�സ് ഗാ�ഡ് പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ി�
നി�ം ഇ�വെരയായി എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�ിയി��്;എ�
ഒഴി�ക� നിലവി��്;

(ബി) ഒഴി�ക�  യഥാസമയം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തി�ം ��ത�
ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ
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എ�റിയി�ാേമാ?

ആദിവാസി വിഭാഗ�ളി� നി�ം എൈ�സ് വ��ിേല�് െ�ഷ� റി��്െമ�്

4292. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനാതി��ികളി�ം, ഉ�വന�ളി�ം താമസി�� ആദിവാസി വിഭാഗ�ളി�
നി�ം എൈ�സ് വ��ിേല�് െ�ഷ�  റി��്െമ�് നട��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആദിവാസി വിഭാഗ�ളി� നി�� െ�ഷ� റി��്െമ�ിനാ�� നടപടിക�
ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�ം ആയതിെ� ത��ിതി എെ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല നില��, കാളികാവ് എ�ീ േ�ാ�കളി�  നി�ം
ആദിവാസി വിഭാഗ�ളി�  നി�� െ�ഷ�  റി��്െമ�ിനായി എ�
അേപ�കളാണ് ലഭി�ി��െത�ം അേപ�കരി�  എ� േപ�
വനിതകളാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ചാരായനിേരാധനെ� �ട��് െതാഴി� രഹിതരായവ�

4293. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1996-�  ചാരായനിേരാധനം നട�ിലാ�ി സ��ാ�  ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇേത �ട��് െതാഴി� രഹിതരായവ��് പകരം െതാഴി� ന���തിന്
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�കാരം െതാഴി� ന�മാ�ക�ം  1996 ഏ�ിലി� മരണമട�ക�ം െച�
െതാഴിലാളിക�െട ആ�ിത��് െതാഴി� ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) 2018  െഫ�വരിയി�  ഇത് സംബ�ി�്  MP(C)1110/2018  ന�രായി
ൈഹേ�ാടതി വിധി ��ാവി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഈ
വിധി �കാരം വ��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) വിധി�െട അടി�ാന�ിൽ,  1996  ഏ�ിലി�  മരണമട� ഷാ�്
െതാഴിലാളിയായ പ�ി�നി,  ഒളവിലം  (േപാ�്)  കേ�രി പറ��് വീ�ി�
K.P.േഗാവി�െ� മക�  വിനിേലഷിന് െതാഴി�  ന��വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?
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േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

16-06-2018

�േ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�ി��.

resource://app/res/html5.html

132 of 132 Sunday 17 June 2018 03:58 PM


