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ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--287]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം

വ��മ�ി

: 5588 �ത� 5674 വെര

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി : 5675 �ത� 5730 വെര

ജലവിഭവ വ��് മ�ി : 5731 �ത� 5802 വെര

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 5803 �ത� 5874 വെര

ആറ�ള വാ�വിദ� ���ലം

5588. �ീ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) ആറ�ള വാ�വിദ� ���ല�ി� ഏെതാെ� േകാ�കളാണ് നട��ത്; അറിയി�േമാ;

(ബി) വാ�വിദ� ���ല�ി�  �റ�േപാ�� �ലപരിേശാധനക��ം ക�സ�േ�ഷ�ക��ം

എ�േ�ാളം വ�മാനം കഴി� സാ��ികവ�ഷ�ി� ലഭ�മായി��് എ�് അറിയി�േമാ?

ൈ�ബ� ��ക�െട അടി�ാനസൗകര�വികസനം

5589. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈ�ബ�  ��ക�െട അടി�ാനസൗകര�വികസന�ിനായി പിേ�ാ�േ�മ വ��ി�കീഴി�

നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  എ� െപാ�വിദ�ാലയ���ാണ് പ�ികജാതി-പ�ികവ��

വികസനവ��ി�  നി�ം വിവിധ ആവശ����ായി ധനസഹായം അ�വദി�ി��ത്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?



വീ�ക�െട നി��ാണ�േരാഗതി

5590. �ീ.െ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) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�ികജാതി  -പ�ികവ�� വികസന വ��ിെ�

സഹായ�ാ� ആല�� മ�ല�ി� എ� വീ�ക� നി��ി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം വീ�ക�െട കണ�് മ�ല�ിെല പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;ഇവ�െട

നി��ാണ�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ ?

മൈലപ�ാര വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട സംവരണം

5591. െ�ാ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) തി�വന��രം ജി�യിെല േതാ���  താമസി�� മൈലപ�ാര വിഭാഗ�ി�െ��

നിരവധിേപ��് സ��മായി �മി�ം വീ�ം ഇ�ാെത ഇേ�ാ�ം വാടകവീ�കളി�  കഴി�� കാര�ം

സ��ാ� പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) മൈലപ�ാര���് േകരള�ി�  സംവരണം ഏ�െ���ിെയ�ി�ം ഇവ��് ആയത്

ലഭി��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വ��് റവന� അധി�തരി� നി�ം റിേ�ാ��്

വാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േമ�വിഷയ�� പരിേശാധി�് �ട�നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസ�മാ�െട ത�ികക�

5592. �ീ.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) വിവിധ ജി�കളി� പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസ�മാ�െട ത�ികക� ��ി��ത് സംബ�ി�്

വ��് ഡയറ�� േ�ാഡീകരി� ശിപാ�ശക� സ��ാരി� സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല പ�് നഗരസഭകളി� �ടി പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസ�മാ�െട ത�ികക�

��ി��തിന് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?



പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ��് വീ�ക�

5593. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം പ�ികജാതി വികസനവ��് �േഖന�ം പ�ികവ��

വികസനവ��് �േഖന�ം ��ത വിഭാഗ���ായി നി��ി�ന�കിയി�ളള വീ�ക�െട എ�ം

ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം വീട് നി��ി�ന���തി�ളള �ക എ� �ാവശ�ം ഈ സ��ാ�  വ��ി�ി�്

ന�കിയി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

വാ�സല�നിധി പ�തി�െട �വ��ന�േരാഗതി

5594. �ീ.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) വാ�സല�നിധി പ�തി�െട നാളി�വെരയായി�� �വ��ന�േരാഗതി�െട വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട �വ��ന�േരാഗതിെയ�റി�് �ത�മായ അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

അ��ാടിയിെല ശി�മരണനിര�് �റ��തിന് പ�തിക�

5595. �ീ.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) േപാഷകാഹാര�റ�ം മതിയായ ആേരാഗ�പരിര��ം ലഭി�ാ���ലം അ��ാടിയി�

ശി�മരണ�� ഉ�ായതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ��ാടിയിെല ശി�മരണനിര�് �റ��തിന് ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്; അത് ഫല�ദമാെണ�് വിലയി���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േക�സ��ാരിെ� ക�ി�ഡ് ലയബിലി�ി മാനദ���

5596. െ�ാ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) േക�സ��ാരിെ� ക�ി�ഡ് ലയബിലി�ി നി�യി��തിന് �തിയ മാനദ���

നി�യി�ി��തിനാ� �തിയ പ�തിക��ം നിലവി�� പ�തിക��ം ഫ�് ലഭി��ിെ��

കാര�ം വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) നിലവി� ഏെത�ാം പ�തിക��് ഇ�ര�ി� ഫ�് ലഭി��ിെ�� കാര�ം അറിയി�േമാ;

(സി) �തിയ മാനദ���  നി�യി���ലം പ�ികജാതി പ�ികവ�� വ��ിന് ഉ�ായ ന�ം

നി�ചയി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ?

�രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�് ചികി�ാധനസഹായം

5597. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�ികജാതി പ�ികവ�� വ��് മ�ി�െട

�രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�് ചികി�ാധനസഹായമായി ���നാട് നിേയാജക മ�ല�ി�

എ�് �ക അ�വദി�; എ� േപ��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

നീ�്, എ�ിനീയറിംഗ് �േവശനപരീ�യി� പരിശീലനം

5598. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��് നീ�്, എ�ിനീയറിംഗ് �േവശനപരീ�യി� പരിശീലനം ന���

പ�തി നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഓേരാ ജി�യി�ം ഇത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പരിശീലന�ിന് അ�ഹത േനടാ� േവ� േയാഗ�തക�ം മാനദ���ം എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം മ�ല�ി� പ�ികജാതി പിേ�ാ� സ�ദായേ�മ വ��ക�െട പ�തിക�

5599. �ീ.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) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം മല�റം നിേയാജകമ�ല�ി� പ�ികജാതി വികസന

വ��്,  പിേ�ാ� സ�ദായേ�മ വ��് ഫ�ക�  ഉപേയാഗി�് എെ��ാം പ�തിക�

നട�ിലാ�ിയി��്; ���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ��ക�  വഴി അടിയ�ര �ധാന�േ�ാെട നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��

പ�തികേളെത�ാമാണ്; വിശദീകരി�േമാ?



പ�ികജാതി േഗാ�വ�� ക�ീഷ� ന��� നി�േ�ശ��

5600. �ീ.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) പ�ികജാതി േഗാ�വ�� ക�ീഷ�  ന��� നി�േ�ശ��  സമയബ�ിതമായി

നട�ിലാ��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2017-18 � ��ത ക�ീഷ� എ� ശിപാ�ശകളാണ് ന�കിയത്; അതി� എ� ശിപാ�ശക�

നട�ിലാ�ി; വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ��െട വികസനഫ�്

5601. െ�ാ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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പ�ികജാതി വിഭാഗ��െട വികസന ഫ�ി�

നി�് ഏെത�ാം പ�തികളാണ് െവ�ി�റ�ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �രഹിതരായ പ�ികജാതി ��ംബ���് വീ�െവ��തിന് േവ�ി നീ�ിവ�തി�നി�ം  100

േകാടി �പ െവ�ി�റ��വഴി പ�ികജാതി�ാ�െട വീട് എ� സ��ം സാ�ാത് �രി�ിെ��

കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി വിഭാഗ���ായി നീ�ിെവ�  1491  േകാടിയി�  നി�ം എ� �ക സ��ാ�

തിരി�പിടി�; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിന് വിഘാതം ��ി�� തര�ി� �ക െവ�ി�റ� കാര�ം

സ��ാ� പരിേശാധി�േമാ; അറിയി�േമാ?

പ�ികജാതി വ��ി�കീഴിെല സിവി� സ��ീസ് പരിശീലനേക�ം

5602. �ീ.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) പ�ികജാതി വ��ിന് കീഴി� മ��ലയി� �വ��ി�ി�� സിവി� സ��ീസ് പരിശീലന േക�ം

അട���ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പരിശീലനേക�ം അട����തിെനതിെര സിവി� സ��ീസ് പരീ�യി� റാ�് േനടിയ

ധന� �േരഷ് പരാതി ന�കിയി��േവാ;

(സി) ��ത പരിശീലനേക��ി�  മിക� അ��ാപകെര െകാ�വ�വാേനാ,  പഠനനിലവാരം

ഉയ��വാേനാ ത�ാറായി� എ� ആേ�പം വ�താപരമാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?



പ�ികജാതി പ�ികവ��േ�മ വ��ക� �േഖന വിതരണം െച� ചികി� വിവാഹ ധനസഹായ�ൾ

5603. �ീ.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) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം പ�ികജാതി പ�ികവ��േ�മ വ��ക� �േഖന

നില�� താ��ി� വിതരണം െച� ചികി� വിവാഹ ധനസഹായ�� എ�െയ�് േ�ാ�്

അടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവിൽ പിേ�ാ� വിഭാഗ���ായി നട�ിലാ�ിയ വിവിധ പ�തിക� ഏെത�ാെമ�്

���ീകരി�വ,  ���ീകരി�വാ��വ എ�ി�െന തരം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇവയി�

�ട�ി�ിട�� പ�തിക� ഏെതാെ�; ��ത തട��� നീ�ാ� സ�ീകരി� നടപടി എ�ിവ

വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��വ��് വീട് പണിയാ� ധനസഹായം

5604. �ീ.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) ൈലഫ് പ�തിയി� ഉ�െ�ടാ��ം നിലവി� ജീ��ി� െക�ിട�ളി� താമസി�വ��വ�മായ

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� ��ംബ���് �തിയ വീട് വ��തി�ം വീട് അ����ണിക�

നട�ി വാസേയാഗ�മാ��തി�ം ധനസഹായം ന���തിന് നിലവി�  പ�തിക�

�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിനാവശ�മായ അടിയ�രനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി- പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� സംരംഭക��ായി പലിശരഹിത വാ�

5605. �ീ.അ�� ഹമീദ് 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 സം�ാന പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വികസന േകാ��േറഷ� ലിമി�ഡ് �േഖന പ�ികജാതി-

പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� സംരംഭക��ായി പലിശരഹിത വാ� ന���േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� അ�ഹതാ മാനദ���ം തിരി�ടവ് വ�വ�ക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� സാ��ികവ�ഷം ഇ�ര�ി� എ� േപ��് വാ� അ�വദി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ളയബാധിതരായ പ�ികജാതി പ�ികവ�� ��ംബ���് സഹായം



5606. �ീ.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) �ളയ�രിതമ�ഭവി�� പ�ികജാതി പ�ികവ�� ��ംബ���് എെ��ി�ം �േത�കസഹായം

ന�കിയി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ംബ���് സ��ാ�  വാ�ാനം െച� അ�ായിരം �പ�ം,  പതിനായിരം �പ�ം

േപാ�ം ലഭി�ി�ിെ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) �ളയ�ി�  വീ�ം ജീവേനാപാധിക�ം ന�െ�� പ�ികജാതി പ�ികവ�� ��ംബ���് വീട്

നി��ി�ന���തി�ം �നരധിവസി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്  ;

വ��മാ�ാേമാ ?

പ�ികജാതി�ാ�െട സാ�ഹ�പി�ാ�ാവ�

5607. �ീ.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�ാ�െട സാ�ഹ�പി�ാ�ാവ� പരിഹരി��തിന് ഈ സ��ാ�  ��തായി

ആവി�രി� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ് ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് പ�ികജാതി വിഭാഗ��െട

�േ���ിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസനവ��ിെ� കീഴി�  േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  േകാേളജ്

ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിനാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�ികജാതി �വാ���് ൈസന��ി� �േവശനം ലഭി�വാ� �ീ റി��്െമ�് െ�യിനിംഗ് േകാ�്

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇതി�െട കഴി� ര�് വ�ഷം എ�േപ��് വിവിധ

ൈസനികവിഭാഗ�ളി� െസല�� കി�ി വ��മാ�േമാ?

ഷീ �ാ��് കെഫ

5608. �ീ.െ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�ികജാതി വ��ിന് കീഴി�  ആരംഭി�ി�� ഷീ�ാ��് കെഫ�െട ഉേ�ശല����

എെ��ാമാണ്;  ഇത് സംബ�ി�് ഇവ��് െ�യിനിംഗ് ന���ത് ആരാണ്;  െ�യിനിംഗ്

���ിയാ�ിയ പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� വനിതക�� ഷീ�ാ��്കെഫ സൗകര���

എവിെടെയ�ാമാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) ഷീ�ാ��് കെഫ ആരംഭി�ി�� �ല�ളി�  െ�യിനിംഗ് ���ിയാ�ിയ പ�ികജാതി



വിഭാഗ�ി�െ�� വനിതകെള ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് ��ഷ�ാെര ഉ�െ���ിയാണ്

�വ��ി��ത് എ�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ഷ�ാെര

ഒഴിവാ�ി �ീക��് മാ�മായി ആരംഭി�ി�� ഷീ �ാ��് കേഫകളി�  െ�യിനിംഗ്

���ിയാ�ിയ പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െപ� വനിതകെള ഉ�െ���േമാ;

(സി) ഷീ�ാ��് കേഫകളി�  �വ��ി��തിനായി െ�യിനിംഗ് ���ിയാ�ിയ പ�ികജാതി

വിഭാഗ�ി�െപ� വനിതക��് ൈ�െ��് ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വീട് ���ീകരണ�ി�� പ�തി

5609. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ��് വീട് ���ീകരണ�ി�� പ�തി നട�ിലാ��തിെ�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വീട് റി�യറിംഗ് ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�, റി�യറിംഗ് ഉ�െ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വാ�ല� േ�മനിധി പ�തി

5610. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  വാ�ല� േ�മനിധി പ�തി �കാരം എ� േപ��്

ആ��ല�ം ലഭി�െമ�് വിശദീകരി�േമാ?

ആല�� മ�ല�ി� �ാ� ഫ�ി�നി�് പ�തിക�

5611. �ീ.െ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) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വ��ിെ�  2018-19െല �ാ� ഫ�ി�നി�് ആല�� മ�ല�ി�

പ�തിക� അ�വദി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

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

ആല�� മ�ല�ി� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� െപ���ിക��് വിവാഹധനസഹായം



5612. �ീ.െ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) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ആല�� മ�ല�ി� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��

എ� െപ���ിക��് വിവാഹധനസഹായപ�തി �കാരം �ക അ�വദി�െവ�ം

ഓേരാ����ം എ� �ക വീതം സഹായം ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ധനസഹായം ന�കാ� ഇനി�ം അേപ�ക� ബാ�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ ?

പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ� കീഴി�� െഎ.�ി.െഎ. വിദ�ാ��ിക��് െതാഴിലവസര��

5613. �ീ.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 വികസന വ��ിെ� കീഴി�� െഎ.�ി.െഎ.  വിദ�ാ��ിക��് രാജ��ിനക�ം

വിേദശ�ം െതാഴിലവസര�� ഒ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) വിേദശ െതാഴി�ദാതാ��മായി സ��ാ� േനരി�് ബ�െ��് ഇവ��് െതാഴി� ലഭ�മാ�വാ�

സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) എ� പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��് ഇത് �ലം െതാഴി� ലഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വിഭാഗ���ായി  2019-�  നട�ിയ െതാഴി�േമളകളി�െട എ� േപ��് െതാഴി�

ലഭി�െവ�് അറിയി�ാേമാ?

െവ��� ക�ാപി�� ഫ�്

5614. �ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, ബി.സത��

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി �വജന�ളി� സംരംഭകത�ം േ�ാൽസാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി സം�ാന�് െവ���  ക�ാപി��  ഫ�് എ� േപരി�  േക�ാവി��ത പ�തി

നട�ിലാ�ി വ��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം ധനസഹായം ലഭി��തി�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി സംരംഭകെര െതരെ���േ�ാ�  �ീ സംരംഭക��് ��ഗണന



ന���േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ി� പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വികസനവ��ക� �േഖന�ളള പ�തിക�

5615. �ീ.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) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വികസന വ��ക� �േഖന 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019

സാ��ികവ�ഷ�ളി�  ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ി�  വിവിധ �ാമപ�ായ�കളിലായി

എ� പ�തിക� അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി�  ഓേരാ�ി�ം അ�വദി�െ�� �ക,  നി��ാണ�േരാഗതി,

���ീകരി�തിെ� വിശദാംശം എ�ിവ സംബ�ി� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ���ായി ഭവനനി��ാണം

5616. �ീ.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) 2016-17  �ം,  2017-18  �ം പ�ികജാതി വികസനവ��് ഭവനനി��ാണ�ിനായി എ�

�കയാണ് അ�വദി�ത്;

(ബി) അതി�െട ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� വീ�ക� ��തായി നി��ി�വാ� സാധി�;

(സി) ൈലഫ് മിഷെ� ര�ാം ഘ��ി� 2018-19 � പ�ികജാതി വിഭാഗ���ായി എ� �തിയ

വീ�കളാണ് അ�വദി�ത്എ�റിയാേമാ; അതി� എ�െയ�ം പണി ���ിയായി;

(ഡി) ഇതിനായി പ�ികജാതി വ��ിെ� വിഹിതമായി എ�് �കയാണ് 2018-19 � ന�കിയത്?

പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി െചലവാ�ിയ �ക

5617. �ീ.�ി.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:

2018-19  വ�ഷം പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി എ�

�ക െചലവാ�ിയി��്; ഇനം തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� െപ���ിക�െട വിവാഹധനസഹായ പ�തി

5618. �ീ.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) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി� പ�ികജാതി

വിഭാഗ�ി�െ�� െപ���ിക�െട വിവാഹധനസഹായപ�തി �കാരം എ� േപ��് സഹായം

അ�വദി�ി��്; ഒേരാ��ർ�ം എ� �പ വീതം സഹായം ന�കിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ഹതെ�� ഏെത�ി�ം അേപ�ക��് ധനസഹായവിതരണം നട�ാ�  ബാ�ി�േ�ാ;

എ�ി� അടിയ�രമായി ധനസഹായം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ���ാരായ മി�വിവാഹിത��് ധനസഹായം

5619. �ീ.സി. ദിവാകര� : 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�� വിഭാഗ�ി�െ�� മി�വിവാഹിത��് ധനസഹായം

അ�വദി��തിന് നിലവി�� പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�ം പ�തിയി�  ഉ�െ���തി��

മാനദ��� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

െപരി��മ� മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

5620. �ീ.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) 2018-19  വ�ഷ�ി�  എെ��ാം പ�തിക�  പ�ികജാതി വ��് െപരി��മ�

നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയി��് ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�കാരം എ� �ണേഭാ�ാ���് സഹായം ന�കാ� കഴി�ി��് ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ ?

ക���യിെല പ�ികവിഭാഗ�ൾ�� ചികി�ാധനസഹായം

5621. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പ�ികജാതി പ�ികവർ� വികസന വ��് മ�ി�െട

�രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം ക��� മ�ല�ിെല പ�ികജാതി,പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളി�െ��

എ�േപ��് എ� �ക�െട ചികി�ാധനസഹായം വിതരണം െച� എ�തിെ� കണ�്

വ�ഷം,വിഭാഗം എ�ിവ തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി പ�ികവർ� വികസനവ��ിെ� 4.3.2016 -െല സ.ഉ.(സാ.ധാ)671/2016 ന�ർ

ഉ�രവ് �കാരം അ�വദി�െ�� ചികി�ാധനസഹായം ബ�െ�� അേപ�ക��്



ലഭി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി� ആയത് ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി പ�ികവർ� വികസനവ��ിെ� ചികി�ാധനസഹായ�മായി ബ�െ�� നടപടികൾ

���മാ�ം ഓ�ൈല�  സംവിധാന�ിേല�് മാ�� കാര�ം

ആേലാചി��േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി� അംേബ��� �ാമം പ�തി

5622. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  2018-19,  2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�

അംേബ���  �ാമം പ�തിയി�  ഏെത�ി�ം പ�ികജാതി േകാളനികെള ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� േപ�വിവര�ം പ�ായ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  അ�ാെത ഈ മ�ല�ി�  2018-19,  2019-20  വർഷ�ളിൽ

മേ�െത�ി�ം പ�തിയി� ഉ�െ���ി േകാളനി നവീകരണ�ിന് ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� േകാളനിക�െട േപ�വിവര�ം അ�വദി� �ക�ം വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി�ാ�െട ��ടമ�ത

5623. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി�ാ�െട ��ടമ�ത െമ�െ����തിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �റേ�ാ�് �മി,മി��മി എ�ിവ പ�ികജാതിയിെല �രഹിത��ംബ���് വിതരണം െച��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി�ാ�  ൈകവശം വ�വ�� �റേ�ാ�് �മി�് പ�യം ന�കിയതിെ� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പ�ികജാതി വികസന വ��് �മി വാ�ാ�  ധനസഹായം ന�� പ�തികളി�  പ�ികജാതി

��ംബ���് ത���ി��� �േദശ�് �മി ക�പിടി��തി�� സ�ാത��ം ന�ിയി�േ�ാ;

ആയതിെ� മാനദ��� അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി�  വാ�ാ�േ�ശി�� �മി�െട വിപണിവില ധനസഹായമായി ന�േമാ;

വ��മാ�േമാ; ആയതി�� നിബ�നക� അറിയി�േമാ?



െച�േകാട് ൈ�ബ� �ളിെ� േശാച�ാവ� പരിഹരി��തിന് നടപടി

5624. �ീ.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) തി�വന��രം വിള�ി� പ�ായ�ി� ഉ�െ��� െച�േകാട് ൈ�ബ� �ളിെ� േശാച�ാവ�

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� അത് പരിഹരി��തിന് അടിയ�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി / പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട പഠന�റിക�

5625. �ീ.അ�� ഹമീദ് 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) ൈഹ�� �ാ�കളി� പഠി�� പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക�െട വീടിേനാട് േച��് പഠന�റിക�

�ാപി�� പ�തി ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം കഴി� സാ��ികവ�ഷം എ� പഠന�റിക�  �ാപി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��ാ�� സാ�ഹ�പഠന�റികളിെല െഫസിലിേ���മാ�െട

�തിഫലവ�വ� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം പഠന�റിക�െട�ം സാ�ഹ�പഠന�റിക�െട�ം �വ��ന�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലെ� �രഹിത പ�ികവ�� ��ംബ��

5626. �ീ.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��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �രഹിതരായ

പ�ികവ����ംബ��െട എ�ം എ�യായി��െയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതി� എ�േപ��് �മി ലഭ�മാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ ��ംബ���് എ� െസ�് �ലമാണ് ന�ിയെത�ം ഇതി�േവ�ി എ� �ക

െചലവഴിെ��ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇവരി� എ� ��ംബ���് �മി�െട ൈകവശേരഖ�ം വനാവകാശേരഖക�ം ന�ിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) അവേശഷി�� ��വ�  ��ബ���ം �മി വാ�ി ന�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;



വിശദമാ�ാേമാ ?

പ�ികവ�� ��ംബ�െള �നരധിവസി�ി��തിന് പ�തി

5627. �ീ.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) വയനാട് ജി�യി�  മഴ�ാല�് �ിരമായി െവ�െ�ാ�ഭീഷണി േനരി�� �േദശ�ളി�

താമസി�� പ�ികവ�� ��ംബ�െള �നരധിവസി�ി��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഇതിനായി എ� ഏ�� �മിയാണ് വാ�ിയത്; എ�് �ക െചലവഴി�;

(സി) ��ത �മി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിന് വിതരണം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� ��ംബ��െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തിയി�െടയാേണാ ഇവ��് വീട് വ�് ന��വാ�  ഉേ�ശി��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��� േരാഗിക�െട ചികി�

5628. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��� േരാഗിക��് �� മാ�ിവ�� ചികി��് മ�ി�െട

ചികി�ാസഹായനിധിയി� നി�ം എ� �പയാണ് പരമാവധി അ�വദി��ത്;

(ബി) ഇതിന് വ�മാനപരിധി നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�;

(സി) �� മാ�ിവ�� ചികി��് �ഖ�മ�ി�െട ചികി�സാസഹായം ലഭി� േരാഗി�് വ��് മ�ി�െട

ചികി�ാനിധിയി� നി�ം സഹായം അ�വദി�േമാ;

(ഡി) അ�വദി�ിെ��ി� �� മാ�ിവ�� േപാ�� ��ത� െചലവ് വ�� ചികി�ക��് ��തൽ

ധനസഹായം അ�വദി�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഇര���ിക� മരണെ�� ആദിവാസി �വതി

5629. �ീ.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) മാസം തികയാെത �സവി� ആദിവാസി �വതി�െട ഇര���ിക�  െവ�റടയി�  മരണെ��

സാഹചര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;



(ബി) വാഹന���് സ�രി�ാ�  കഴിയാ� വിധം തക�� േറാഡിെ� �രവ� കാരണം

യഥാസമയം �വതി�് ചികി� ലഭ�മാ�ാനായിെ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നാ�കാ� ക�ക� വലി� െക�ിയ കേസരയിലി��ി അ�് കിേലാമീ�റിലധികം കാ�ി�െട �മ�ം

പി�ീട് വ��ി� കിട�ി�മാണ് ആശ എ� �വതിെയ േറാഡ് വെര എ�ി�െത� കാര�ം

പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഡി) അതീവ ��തരമായ ഈ സാഹചര�െ� സ��ാ�  എ�ിെനയാണ് േനാ�ി�ാ��ത്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�് ചികി�ാധനസഹായം

5630. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

2016-17,  2017-18,  2018-19  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  ���ാ�  ബേ�രി നിേയാജക

മ�ല�ി�  പ�ികജാതി പ�ികവ�� വ��് മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�്

ചികി�ാധനസഹായമായി എ�് �ക അ�വദി�;  ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� േപ��്

ചികി�ാധനസഹായം ന�കി; വ��മാ�േമാ?

�ീെമ�ിക് േഹാ��ക�െട േശാച�ാവ�

5631. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ 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� മി� പ�ികവ�� �ീെമ�ിക് േഹാ��ക�ം അടി�ാനസൗകര���  ഇ�ാെത

േശാച�ാവ�യിലാെണ� കാര�ം േബാധ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യിെല വിവിധ പ�ികവ�� �ീെമ�ിക് േഹാ��ക�  നവീകരി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��;

(സി) �ീെമ�ിക് േഹാ�ലിെല ��മാ��്  24  മണി��  േജാലി സമയ�ം  60%  െമസ് ഫീ�ം

ന��േ�ാ�  മ�് ത�ികയി�  േജാലി െച��വ��്  30%  െമസ് ഫീ�ം  8  മണി��

േജാലി�മാണ് നിലനി���െത� കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ; എ�ി� ��മാ��് െമസ് ഫീ

�റ�� കാര�ം ആേലാചി�േമാ;

(ഡി) �ീെമ�ിക് േഹാ�ലി�  എ�്�ാ കരി�ല�  ആ�ിവി�ി�് പരിശീലനം ന�കാ�

ആേലാചി��േ�ാ;

(ഇ) ൈ�ബ�  േഹാ�ലി�  �ിരമായ ട���  ത�ിക അ�വദി�ാ�  സ��ാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?



െന�മ�ാട് താ��ി� പ�ികവ����ംബ���് ൈകവശാവകാശേരഖ

5632. �ീ.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) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം തി�വന��രം ജി�യിെല െന�മ�ാട് താ��ി�

എ� പ�ികവ����ംബ���് ൈകവശാവകാശേരഖ ന�കിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അതിെ� വിേ�ജ് തിരി�� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട �മി ��ം പരിഹരി��തിന് ലാ�് ബാ�്

5633. �ീ.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) �ി.ആ�.ഡി.എം.പ�തി �കാരം പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട �മി ��ം പരിഹരി��തിെ�

ഭാഗമായി ലാ�് ബാ�് �പീകരി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇതിനകം എ� ഏ�� �മി ഈ പ�തിയിേല�് വി�ന�് ഓഫ� ലഭി�; അതി� എ� ഏ��

�ലം വാ�വാ� തീ�മാനി�;

(സി) ഇ�കാരം വാ�� �മി പ�ികവ���ാ�െട �നരധിവാസ�ിന് േയാഗ�മാേണാ എ�്

പരിേശാധി��തിന് നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാണ്;

(ഡി) വാ�� �മി ഏെത�ി�ം തര�ി�  വാസേയാഗ�മ�ാ�താെണ�് പി�ീട് കെ��ിയാ�

അതിന് ഉ�രവാദികളായവ��് എതിെര ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല േകാ�ാേ�രി േകാളനി�െട വികസനം

5634. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല േകാ�ാേ�രി േകാളനിയി� െപാ�വായ ആവശ��ിന് േവ�ി നീ�ിവ� �മി

എ�െയ�് അറി�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വായ ആവശ��ിന് നീ�ിവ� ഈ �മിയി�  ഏെത�ി�ം തര�ി��

നി��ാണ�വ��ന�� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ �ല�് കളി�ലം, നീ���ളം,േഹാ�� എ�ിവ നി��ി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  െപാ�വായ ആവശ��ിന് നീ�ിവ� ഈ �ലം ഉപേയാഗെ���ി േകാളനി

നിവാസിക��് സൗകര��� ഏ�െ���ാ� �മി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



അംേബ�ക� �ാമം പ�തി

5635. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ൈവ�ം മ�ല�ി�  അംേബ�ക�  �ാമം

പ�തി വഴി ഏെത�ാം േകാളനിക�െട നവീകരണം നട�� എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഓേരാ േകാളനിയി�ം എെ��ാം ���ികളാണ് നട�ിലാ��െത�് വിശദീകരി�േമാ ;

(സി) അംേബ�ക� �ാമം പ�തി നട�ിലാ�വാ� മാനദ��കാരം േയാഗ�മായ എ� േകാളനിക�

ൈവ�ം നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�് എ�് വ��മാ�േമാ  ;  അവ�െട വിശദവിവര��

ന��േമാ ?

അംേബ�ക� സ�ാ�യ�ാമം പ�തി

5636. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ�ക� സ�ാ�യ�ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���ി നവീകരി�� െകാേ�ാ�ി മ�ല�ിെല

മാനീരി േകാളനിയിെല �വ��ന�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വെര ഏെത�ാം ���ിക�െട എ� ശതമാനം ���ിയാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ിേമ�ി�  ഉ�െ�� ���ിക�  ���ീകരി��തിന് ഏെത�ി�ം രീതിയി�� തട���

നിലനി���േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പ�തിയി� ഉ�െ�� ���ിക� ���ിയാ�ാ� ഉേ�ശി�� കാലയളവ് അറിയി�ാേമാ?

അംേബ��� സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തി

5637. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ���  സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി മല�റം ജി�യി�  ��തായി

േകാളനിക� നവീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ; വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(ബി) മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി� ഫീസിബിലി�ി ഉ� എ� പ�ികജാതി-പ�ികവ�� േകാളനിക��്

എ� വിവരം പ�ായ�് അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയ മ�ല�ിെല േകാളനിക�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

വിശദമാ�ാേമാ ?



പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�� ��ിക��� വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല���

5638. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�� ��ിക��് എെ��ാം വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല���

ന�കി വ��െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഓേരാ വ�ഷ�ം ശരാശരി എ� �ക െചലവഴി��െ��്; വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക��് സൗജന�മായി ലാപ് േടാപ് ന��� പ�തി

5639. �ീ.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 വിദ�ാ��ിക��് സൗജന�മായി ലാപ് േടാപ് ന��� പ�തി �കാരം

െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� വിദ�ാ��ിക��് ആ��ല�ം

ന�കിയി��്;ഏെത�ി�ം അ�ഹതെ�� വിദ�ാ��ിക��് ആ��ല�ം ന�കാ� സാഹചര�ം

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി സംബ�ി�് വിദ�ാ��ിക��് കാര�മായ അവേബാധമി�ാ�ത് �ലമാണ് അ�ഹതെ��

പല വിദ�ാ��ിക�ം അേപ� സമ��ി�ാ�െത�് ക���േ�ാ; എ�ി� പ�തി സംബ�ി�്

ആവശ�മായ �ചാരണം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െപ� ��-േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��് ന�കിവ�� ആ��ല���

5640. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി-പ�ികവ�� േ�മ�മായി ബ�െ��് ��-േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��്

ന�കിവ�� ആ��ല���  അ�ഹരായവ��് യഥാസമയം ലഭ�മാ��ി� എ� വ�ത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െമഡി��-എ�ിനീയറിംഗ് േകാ�ക�  പഠി�� വിദ�ാ��ിക��് �ാരംഭ െചല�ക���

ധനസഹായ�ിനായി മേ�രി മ�ല�ിെല എ� അേപ�ക� ലഭി�ി��്;  അേപ�ക�െട

വിശദാംശം ന��േമാ; അതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി� ഉ�െ��� എ� വിദ�ാ��ികളാണ് 2018-19 വ�ഷം ��ത

സഹായ�� സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?



പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�്

5641. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, 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) സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളിെല െെ�മറി �ാ�കളി� നാലാം �ാ�വെര പഠി�� പ�ികവ��

വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിക� ഇട�വ�് പഠനം നി���തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േഗാ�ബ� പ�തി ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് നട�ിലാ�ിയത്;  ��ത ജി�കളി� ഇതിെ�

ഫലമായി ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�് �റ�വാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) പ�തി വിജയ�ദെമ�ി�  ��ത�  ജി�കളിേല�് അത് വ�ാപി�ി��തി�ം അ��  െെ�മറി

തല�ി��ടി നട�ിലാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ി� �ീെമ�ിക് െഎ.ടി.െഎ. ക�

5642. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര മ�ല�ി� പ�ികജാതി വ��ിെ� എ� �ീെമ�ിക് െഎ.ടി.െഎ.ക� ഉെ��ം

അവിെട�� വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം എ�വീതമാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ മ�ല�ിെല �ീെമ�ിക് െഎ.ടി.െഎ.കളി�  േഹാ��  സൗകര�ം ഉേ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാപന��െട അടി�ാനസൗകര�വികസന�ിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി വ��ിെ� െതാഴി�ദായക പരിശീലന പരിപാടിക�

5643. �ീ.െക. ആ�സല�

,, പി. ഉ�ി

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പ�ികജാതി വികസന വ��് നട�ിലാ�� െതാഴി�ദായക പരിശീലന പരിപാടിക�

എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;  �തിവ�ഷം എ� േപ��് ഈ പരിപാടിയി�െട പരിശീലനം

ന�കാ� സാധി��െ��തിെ� കണ�് ലഭ�മാേണാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി വ��ി�കീഴി�� ഐ.ടി.ഐ. ക�െട നിലവാരം ഉയ���തിന് പ�തി�േ�ാ;

(സി) പ�ികജാതി�ാ��് വിേദശെതാഴി�  േന��തിന് പ�ികജാതി വികസനവ��് പ�ികജാതി-

പ�ികവ�� വികസന േകാ��േറഷ�മായി സംേയാജി�് ന��� വിേദശ െതാഴി�  വാ�ാ

സ�ിഡി പ�തി�െട മാനദ��� അറിയി�േമാ?

ഒ�ാം റാ�് േനടിയ പ�ികവിഭാഗ ഉേദ�ാഗാ��ി�െട നിയമനം

5644. �ീ.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) പ�ിക വിഭാഗ�ിൽെ�� ഉേദ�ാഗാ��ി ജി.സി.ഡി.എ.  �െട ടൗ��ാനിംഗ് ഓഫീസ�

ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി. നട�ിയ ജനറ� റി��്െമ�ി� ഒ�ാം റാ�് േനടിയി�ം ��ത

ഉേദ�ാഗാ��ി�് നിയമനം ലഭി�ാ�ത് സംബ�ി�് വ��് മ�ി�് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആയതി�േമ�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�;  വ��മാ�ാേമാ;  ��ത പരാതി�െട പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി�  പ�ികജാതി േഗാ�വ�� ക�ീഷനി�  േകസ് ഉേ�ാ;  വിശദമാ�ാേമാ;

ആയതി�േമ� സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�; വിശദമാ�ാേമാ?

ഹി�-കടയ� വിഭാഗ�ിന് സാ��പ�ം

T 5645.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല മ�ട വിേ�ജി�  ഹി�-കടയ�  വിഭാഗ�ി�െ��വ�േ�ാ;വിശദാംശം

നൽ�േമാ;

(ബി) ഹി�-കടയ� വിഭാഗം എസ്.സി.വിഭാഗ�ി� ഉ�െ���വരാേണാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ാെര ��കാല�ളി� എസ്.എസ്.എ�.സിയിൽ അട�ം എസ്.സി.വിഭാഗമായി

േരഖെ���ിയി��ത് ജി�ാ ഭരണ�ട�ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) 2014 -� ഈ വിഭാഗ�ാെര എസ്.സി.വിഭാഗ�ി� ഉ�െ���ി സാ��പ�ം അ�വദി�ി�ം

നിലവി� ഈ വിഭാഗ���്സാ��പ�ം നൽകാ�തിെ� കാരണം പരിേശാധി�് ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കായം�ളം മ�ല�ി� േകാ��സ് ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ ���ിക�,



5646. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

2016  �ത�  നാളി�വെര കായം�ളം മ�ല�ി�  പ�ികജാതി വ��് േകാ��സ് ഫ�്

വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ ���ിക�, ഓേരാ ���ി�േട�ം അട��  �ക എ�ിവ

സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ി� േകാ��സ് ഫ�്

5647. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : 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:

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആല��  മ�ല�ി�  േകാ��സ് ഫ�്

വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

െപരി��ല �ാമപ�ായ�ിെല ഇടി�ാ�-വി�ി�ാവ്-കിടാര�ഴി േറാഡ് നവീകരണം

5648. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െപരി��ല �ാമപ�ായ�ിെല ഇടി�ാ�-വി�ി�ാവ്-

കിടാര�ഴി േറാഡ് നവീകരി��തിന് 2019-20 വ�ഷെ� എസ്.ടി േകാ��സ് ഫ�ി� നി�ം

�ക െചലവഴി��തിന് തീ�മാനമായി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

െച��� മ�ല�ി� േകാ��സ് ഫ�ി� പ�തിക�

5649. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 വ�ഷം െച��� മ�ല�ി� േകാ��സ് ഫ�ി� ഉ�െ���ി�� പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആെരയാണ് ഈ പ�തിക�െട നി��ഹണ ഏജ�സിയായി �മതലെ���ിയി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �വ ൃ�ിക�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ാ�ന േഗാ�വ�� വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനായി പ�തിക�



5650. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ�ന േഗാ�വ�� വിഭാഗ��െട ജനസംഖ� സ�േ� നട�ിയി�െ��ി�

ഓേരാ വിഭാഗ�ിെ��ം ജി� തിരി�� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ാ�ന േഗാ�വ�� വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനായി  2016-17,  2017-18,  2018-19

കാലയളവി�  െചലവഴി� �ക എ�യാണ്;  ഏെത�ാം �വ��ിക��ാണ് ��ത �ക

െചലവഴി�ത്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�െട നാളി�വെരയായി�� �വ��ന �േരാഗതി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യി� മാ��� �ാ�ന േഗാ�വ�� വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനായി നാളി�വെര

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�, െചലവഴി� �ക,  �വ��ന�േരാഗതി,  അവേലാകന റിേ�ാ��് ഇവ

ലഭ�മാ�േമാ?

ആദിവാസിക��് പര�രാഗതമായി ലഭി�വ� ആ��ല���

5651. �ീ.എം.ഉ��

,, പി.െക.അ� റ�്

,, പി.ഉൈബ��

,, 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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആദിവാസിക��് പര�രാഗതമായി ലഭി�വ�

ഏെത�ാം ആ��ല��� റ�ാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിെല മല��� എ� ആദിവാസിവിഭാഗ�ിന് ��ത സ�ദായ�ിെ� ആ��ല�ം

ന���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  ഒ.ഇ.സി.  ലി�ി�  ഉ�െ���ിയിരി�� ഇവ��് പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിന്

ന�കിവ�� ആ��ല��� ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േബായ� സ�ദായ�ാെര പ�ികജാതി സ�ദായ�ി� ഉ�െ���ണെമ� ആവശ�ം

5652. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ 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�ി�  �ിരതാമസ�ാരായ േബായ�  സ�ദായ�ാെര പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�

ഉ�െ���ണെമ� ആവശ�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ഉെ��ി�  േബായ�  സ�ദായ�ാെര പ�ികജാതിയി�  ഉ�െ���ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െട ഭവനനി��ാണം

5653. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല െവ�ി�വല,  െകാ�ാര�ര േ�ാ�്

പ�ായ�കളി�െ��� തേ�ശ�ാപന�ളി�  എ� പ�ികജാതി  /വ��വിഭാഗ�ി�െ���

ആ�ക�െട ഭവനനി��ാണം  (വിവിധ സ��ാ�  വ��ക�െട ധനസഹായേ�ാെട��ത്)

���ീകരി�ാെത �ട�ിേ�ായ നിലയി� ഉെ�� വിവരം ലഭ�മാേണാ; എ�ി� ��ത വിവരം

തേ�ശ�ാപന�� തിരി�് ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�് പ�ികജാതി /വ��വിഭാഗ�ാ�െട �ട�ിേ�ായ ഭവനനി��ാണം ���ീകരി�ാ�

ധനസഹായം ന�കാ� പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഇ��� ഖാസി ആ�്

5654. �ീ.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) ഇ��� ഖാസി ആ�് അ�സരി�് സം�ാന�് ഖാസിമാെര നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെത�ാം പരിധിയി� ആെരെയാെ�യാണ് നി�യി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പി�ാ�വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷ� നട�ിലാ�ി വ�� �തിയ പ�തിക�

5655. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എം. നൗഷാദ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയേശഷം പി�ാ�വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷ�

നട�ിലാ�ി വ�� �തിയ പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;  ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഇ�വെര

എ� �കയാണ് വാ�യായി ന�കിയെത�്, �� സ��ാരിെ� കാല�് ന�കിയ വാ��മായി

താരതമ�െ���ി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയേശഷം പി�ാ�വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷ� നട�ിയ



സാ�ഹ� �തിബ�താ പ�തിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പരിവ��ിത ൈ��വ വികസന േകാ��േറഷെ� �ധാന പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

േകാ��േറഷനി�  നി�് വാ�െയ��് തിരി�ട�ാ�  സാ��ിക �ിതിയി�ാെത �ടി�ിക

വ��ിയവ�െട കടം എ�തി��� കാര�ം പരിേശാധി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േവ�വ കൗ�� സ�ദായെ� പി�ാ�സ�ദായ ലി�ി� ഉ�െ���വാ� നടപടിക�

5656. �ീ.സി.െക.നാ� : താെഴ 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�വ കൗ��  സ�ദായെ� പി�ാ�സ�ദായ ലി�ി�  ഉ�െ���വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനസ��ാ�  സാ�ഹികമാ�ം സാ��ികമാ�ം എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് േവ�വ

കൗ�� സ�ദായ�ിന് ന�കിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള സം�ാന പി�ാ�വിഭാഗ ക�ീഷ�  േവ�വ കൗ��  സ�ദായ�ിനായി �േത�ക

പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് േവ�വ കൗ��  സ�ദായെ� സംബ�ി�� കണ�ക�  ജി� തിരി�്

ന��േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപ�േ�ാ�് �ി��ാനികെള �ി��� മതന�നപ�മായി �ഖ�ാപി��തിന് നടപടി

5657. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപ�േ�ാ�് �ി��ാനികെള �ി���  മതന�നപ�മായി �ഖ�ാപി��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപ�േ�ാ�് വിഭാഗ���് വിദ�ാഭ�ാസ െതാഴി� േമഖലകളി� ന�കി വ�� ആ��ല���

എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപ�േ�ാ�് വിഭാഗ�ി�െ�� �രഹിത��് വ� വാ�ാ�ം ഭവനം പണിയാ�ം ധനസഹായം

ലഭി�� പ�തിക� ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

െപ��ടവിളയി� ചികി�ാധനസഹായം

5658. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  പാറ�ാല മ�ല�ിെല െപ��ടവിള േ�ാ�ി�

എ�േപ��ാണ് പി�ാ�േ�മ വ��ിെ� ചികി�ാധനസഹായം അ�വദി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ആെക അ�വദി�ി�� �ക എ�യാെണ�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) െപ��ടവിള േ�ാ�ിെല പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട

ആേരാഗ�സംര�ണ�ിനായി ഈ കാലയളവി�  സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ

എെ�ാെ�യാെണ�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

കട�ിെ�ാ�� സ�ദായ�ി�െ�� ജന��െട പിേ�ാ�ാവ�

5659. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല കട�ിെ�ാ��  സ�ദായ�ി�െ�� ജന��െട പിേ�ാ�ാവ�

സംബ�ി�് സ��ാ� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ�ദായ�ി��വ�െട �ധാന െതാഴി� േമഖല എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) കട�ിെ�ാ��  സ�ദായ�ാ��് നിലവി�  ഒ.ബി.സി.  സ��ിഫി��് അ�വദി��േ�ാ;

ഇെ��ി� ഇത് സംബ�ി�് വിശദാംശം ന��േമാ?

ആംേ�ാ ഇ��� േ�മ�ിനായി എം.എ�.എ., എം.പി. ഫ�്

5660. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആംേ�ാ ഇ��� സ�ഹം േനരി�� വിവിധ ���� ച�� െച��തിനായി 24.01.2017-�

വിളി� േച�� േയാഗ�ി� എ�� തീ�മാന�� നട�ിലാ�ാനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േയാഗതീ�മാന�ളിെലാ�ായ ആംേ�ാ ഇ��� �തിനിധികളായ എം.എ�.എ.�െട�ം

എം.പി.�െട�ം ഫ�ി� നി�ം നി�ിത ശതമാനം �ക േസാഷ�� മാ�ിംഗി�െട ആംേ�ാ ഇ���

�ണേഭാ�ാ��െട േ�മ�ിനായി ലഭ�മാ�ണെമ� ശിപാ�ശയിേ�� സ�ീകരി�ി�� നടപടി

എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഭി�േശഷി ജീവന�ാർ�ായി സംവരണം

5661. �ീ.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) എസ്.എ�.പി  (സിവി�) നം.7541 ഓഫ്  2009 ന് േമ�� സിവിൽ അ�ീൽ ന�ർ  9090

(2013) � ��ീംേകാടതി �റെ��വി� വിധി �കാരം സം�ാന സ��ീസി� എ�ാ വ��കളി�ം

ഓേരാ ത�ികക�െട�ം േകഡർ െ��തിെ� �� ശതമാനം ഭി�േശഷി ജീവന�ാർ�ായി

സംവരണം െച�ണം എ� ഉ�രവ് പാലി��തിന് ഡി�ാർ�െമ�് േമധാവികൾ�് നിർേ�ശം

നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) റി�് െപ�ീഷ�  (സിവി�  )  No.521  of  2008 ന് േമ�� സിവിൽ അ�ീൽ ന�ർ  5389

(2016)  െല ��ീംേകാടതി�െട വിധി �കാരം സം�ാന സ��ീസിെല എ�ാ വ��കളി�ം

ഓേരാ ത�ികക�െട�ം േകഡർ െ��തിെ� �� ശതമാനം സംവരണം ഭി�േശഷി

ജീവന�ാർ�ായി സംവരണം െച�ണം എ�ത് െ�ാേമാഷൻ തസ് തികകളി�ം,  േനരി��

നിയമന�ി�ം �ാവർ�ികമാ�ണെമ� ഉ�രവ് പാലി��തിന് ഡി�ാർ�െമ�്

േമധാവികൾ�് നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഭരണഘടന�െട �ാധാന�െ��റി�് അവേബാധം ��ി�വാ� നടപടി

5662. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� ജീവന�ാ��ായി ഭരണഘടന�െട �ാധാന�െ��റി�് അവേബാധം

��ി�വാ� നിയമവ��് എെ�ാെ� പ�തിക� ത�ാറാ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� നിയമവ��ിെ� കീഴി�� �ാപന�ളി� േഡാ.  ബി.  ആ�. അംേബ�കറിെ�

ചി�ം �ാപി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� �ാപന�ളി� �ാപി�ി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ചി�ം �ാപി�ി�ിെ��ി� എ�െകാ�് �ാപി�ി�ാെയ�റിയി�ാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിയമവ��ി�  നി�ം �റെ��വി�� സ��ാ�  ഉ�ര�ക�  ഏത് െവ�ൈസ�ി�  ആണ്

േപാ�് െച��ത്;  വിശദമാ�ാേമാ;  നിയമവ��ിെ� ഔേദ�ാഗിക ഇ-െമയി�  ഐ.ഡി.

ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ� അ��സ��ാ� ഉേദ�ാഗ�ളി� അഭിഭാഷക��ളള അവസര��

5663. �ീ.െ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) സ��ാ�  /  അ�� സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ�ളി�  ഏതാ�ം ത�ികക�  അഭിഭാഷക��ായി

നീ�ിവ�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിയമബി�ദ�ം ബി�ദാന�ര ബി�ദ�ം േനടിയ ബ��രിപ�ം അഭിഭാഷക�േട�ം

ജീവിതസാഹചര��� ഒ�ം മിക�തെ���ം,  േയാഗ�ത�ം അ�ഹത��� അവ��് സ��ാ�

േമഖലയി�  ആവശ�മായ ത�ികക�  േപാ�ം ഇ�് ലഭ�മാകാ� സാഹചര��ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;



(സി) ഈ വിഷയ�ി� ഇ�വെര എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇവ��ായി നിയമ വ��്

േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േ�ം നസീറിെ� �രണ

5664. �ീ.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) വിഖ�ാത സിനിമാനടനായി�� േ�ം നസീറിെ� �രണ നിലനി���തിനായി എെ��ി�ം

കലാ�ാപന�േളാ സാം�ാരിക �ാപന�േളാ സ��ാരിെ� അധീനതയി� സം�ാന�്

എവിെടെയ�ി�ം �ാപി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ആയതി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഫിലിം െഫ�ിവ� നട�ാ� �ിരം േവദി

5665. �ീ.െക.െജ. 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:

ഫിലിം െഫ�ിവ� നട�ാ� എ� േകാടി �പ �ത� �ട�ിയാണ് തി�വന��ര�് �ിരം

േവദി നി��ി��െത�ം ആയത് എ�േ��് ���ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��െത�ം വിശദമാ�േമാ?

സാം�ാരിക വ��ിന് കീഴി�� അ�ാദമിക�െട �വ��നം

5666. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എം. �േകഷ്

,, എസ്.ശർ�

,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാം�ാരിക വ��ിന് കീഴി�� വിവിധ അ�ാദമിക�െട �വ��നം ��ികരമാേണാെയ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േക�-സാഹിത� അ�ാദമി�െട മാ�കയി�  േകരള സാഹിത� അ�ാദമിെയ

�ന:സംഘടി�ി��തിെന�റി�് ആേലാചി��േ�ാ;  എ�ി�  അത് വഴി ല��മാ��

േന��� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവിെല സാഹചര��ി� �ാേദശിക-സാഹിത� സമിതിക�, കലാ  -  സാം�ാരിക സമിതിക�

എ�ിവ�െട �വ��ന���് സ��ാ�  സഹായം ന���തിന് മാനദ���



തട�മായതിനാ� അവ പരി�രി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിവിധ അ�ാദമിക�ം സാം�ാരിക േക���ം സമാന സ�ഭാവ�� കലാപരിപാടിക�

സംഘടി�ി��തിന് പകരം അതത് േമഖല�മായി ബ�െ�� പരിപാടിക��് �ാ�ഖ�ം

ന���തി�ം ��ത േമഖലയി�  ഗേവഷണാ�ക �വ��ന��  സംഘടി�ി��തി�ം

നി�േ�ശം ന��േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഓേരാ അ�ാദമി�ം അവരവ�െട േമഖലയിെല �ാേദശിക സമിതിക�മായി േച��് സം��

പരിപാടിക�  എെ����തി�ം ��ത സമിതിക��് േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�െട

സാ��ിക സഹായം േനടിെകാ���തി�ം ആവശ�മായ �വ��ന��  ആ��ണം

െച�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

സിനിമ�മായി ബ�െ�� നിയമ േഭദഗതിക�

5667. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �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) സിനിമ�മായി ബ�െ�� നിയമ�� േഭദഗതി െച�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  നിയമ�ി�  എെ�ാെ� േഭദഗതികളാണ് വ��ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  സിനിമ�മായി ബ�െ�� സംഘടനക�മായി എെ��ി�ം ച��ക�

നട�ിയി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി� ഏെതാെ� സംഘടനക�മാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം സംഘടനക�െട ഭാഗ�് നി�് നിയമ േഭദഗതി സംബ�ി� നി�േ�ശ��

ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�ാര��ി� സംഘടനക�മായി ച��ക� നട�ി�ിെ��ി� അവ�മായി ച�� നട��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

സിനിമ�മായി ബ�െ�� നിയമ��

5668. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �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) സിനിമ�മായി ബ�െ�� നിയമ��  സം�ാനെ� ആഭ��രവ��ിെ� �മതലയി�

െപ��വയാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമ��  ആഭ��രവ��ിെ� �മതലയിലാെണ�ിൽ അവ സാം�ാരിക വ��ിെ�

�മതലയിേല�് മാ�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ?



മതചി��െള അവേഹളി� കാ��ണിന് അവാ�ഡ്

5669. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാകെമ�ാ��� ൈ��വ മത വിശ�ാസിക�  ആദരേവാെട കാ�� മതചി��െള

അവേഹളി�� തര�ി� വര� െക. െക. �ഭാഷിെ� വിശ�ാസം ര�തി എ� കാ��ണിെന ഈ

വ�ഷെ� ലളിത കലാ അ�ാദമി �ര�ാരം ന���തിനായി െതരെ��� നടപടി

സംബ�ി�് സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�സ�ഹ�ിെ� ഉയ�� വ� �തിേഷധം കണ�ിെല��് അവാ�ഡ് നി��യം

�നഃപരിേശാധി��തിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ; ഇെ��ി�

കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാരിെ� തീ�മാനേ�ാട് ലളിതകലാ അ�ാദമി േയാജി�ാ� നിലപാടാണ്

ൈകെ�ാ��െത�ി� ആയതിെനതിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) ��ത അവാ�ഡിെനതിെര പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

കലാഭവ� മണി �ാരകം

5670. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

അനശ�ര നട�  കലാഭവ�  മണി�െട ഓ���ായി ചാല�ടിയി�  കലാഭവ�  മണി �ാരകം

നി��ി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ?

െച��രി� ഓ�� ആഡിേ�ാറിയം

5671. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ര�് എ� േപരി�� പ�തിയി� െച��രി� ക�ിേ�രി പഴയ  പാല�ിന് സമീപ��

�േദശ�് ഓ��  ആഡിേ�ാറിയം നി��ി��തി�� നി�േ�ശം സാം�ാരിക വ��ിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�ം �ട� നടപടി�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.�െട തിേയ��ക�



5672. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.�െട എ� തിേയ��ക�  നിലവി�  �വ��ി��െ��ം അവ

എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016  -ന് േശഷം െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.�െട എ� �തിയ തിേയ��ക�  �വ��നം

ആരംഭി�െവ�ം അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം എ� �തിയ തിേയ��ക�  ആരംഭി�വാൻ െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.

ഉേ�ശി��െ��ം അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�ം ഓേരാ�ി�മായി എ� �ക

വകയി��ിയി�െ��ം എ�േ��് ഇവ�െട �വ��നം �ട�വാൻ സാധി�െമ�ം

വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) �ാമ�േദശ�ളി�  െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.�െട �തിയ തിേയ��ക�  സ�കാര�

പ�ാളി�േ�ാെട ആരംഭി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

സിനിമ രംഗ�് സമ�മായ മാ�ം

5673. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സിനിമാരംഗ�് സമ�മായ മാ�ം െകാ�വ��തി�ം ആശാസ�മ�ാ�

�വണതക��് നിയ�ണം ഏ�െ����തി�മായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് സിനിമാ െറ�േല�റി അേതാറി�ി �പീകരി��തിനായി �േത�ക

നിയമനി��ാണം നടേ���േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  ആയതി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��മായി േച��� തിേയ�ർ നിർ�ാണം

5674. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.  എവിെടെയ�ാമാണ് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��മായി േച��്

തിേയ��ക� നി��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം തിേയ��ക�െട നിർ�ാണം ആരംഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�ാേമാ?

വനം വ��് അേപ�ക� ഓ�ൈലനാ�ാ� നടപടി



5675. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിേല�് സമ��ിേ�� ഏെത�ാം അേപ�കളാണ് ഒാ�ൈല� സംവിധാന�ി�െട

സ�ീകരി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ലാ�് എ�.ഒ.സി.,  മി�് എ�.ഒ.സി.  എ�ിവ�ായി സമ��ി�� അേപ�ക�  ഓ�ൈല�

�ഖാ�രമാേണാ സ�ീകരി��ത്;

(സി) അെ��ി�, ഇ�രം അേപ�ക� ഓ�ൈല� സംവിധാന�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

കാ�തീ �തിേരാധ �വ��ന��

5676. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ വ�ഷം �െ��മി�ാ� വിധം കാ�തീ ഉ�ായി�േ�ാ; ഇതി�െട എ� ഏ��

വനമാണ് ന�മായത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) കാ�തീയി� ഏ��ം ��ത� വനം ന�െ��ത് ഏത് േഫാറ�് ഡിവിഷനിലാണ്;

(സി) കാ�തീ �ലം നശി�� വനേമഖല�െട വി�ീർണം ഓേരാ വ�ഷ�ം �ടിവ�� സാഹചര��ി�

കാ�തീ �തിേരാധ �വ��ന��  ആ�നിക സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�് നട��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

ഓ�േറഷ� ബഗീര

5677. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ� ഇ�പ�ിെയ�് തടി ഡിേ�ാകളി�ം ച�ന ഡിേ�ാകളി�ം വിജില�സ് വിഭാഗം

ഓ�േറഷ� ബഗീര എ� േപരി� മി�� പരിേശാധന നട�ക��ാേയാ;

(ബി) ക�ാഷ് ��ി�  േരഖെ���ാ� �ക പരിേശാധനയി�  കെ��ക��ാേയാ;  യഥാസമയം

ഡ��ി�് ഹാജരാകാ� ജീവന�ാ�െ��് ��ത പരിേശാധനയിൽ േബാധ�െ��ി�േ�ാ; േലലം

െച� േശഷം ഡിേ�ായി� നി�് മാ�ാ� തടിക�, േലലം െച�ാെത ഡിേ�ായി� െക�ി�ിട�്

നശി� തടിക� എ�ിവ പരിേശാധനയി� കെ��ക��ാേയാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വനം വ��് ഉേദ�ാഗ��ം ഇടനില�ാ�ം ഒ�േചർ�� �മരഹിതമായ നടപടികളി�െട

സ��ാരിന് ഭീമമായ ന�ം വ���തായി കെ��ക��ാേയാ;

(ഡി) എ�ി� അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ി� കെ��ിയ വ�തക�ം സ�ീകരി� നടപടിക�ം

വിശദമാ�േമാ?

േറാ�ക�െട വികസന�ിന് തടസമായി നി��� മര��



5678. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�ക�െട വികസന�ിന് തടസമായി നി��� മര��  �റി�മാ��തിെല കാലതാമസം

വികസന �വ��ന�� ൈവ��തിന് ഇടയാ��താ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വനം വ��് തീ�മാനി�� വില�് മര�� േലല�ിെല��ാ� ആ�ം സ��രാ��ി� എ�ത്

��ി�ി�േ�ാ;

(സി) തീെര വില കി�ാ��ം ഉപേയാഗ�ദമ�ാ��മായ മര��  വികസന �വ��ന���ായി

�റി�നീ�ാ� െപാ�മരാമ�് വ��ിന് അ�മതി ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) േറാഡ് ���ിക� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് മരം �റി��തിന് കരാ�കാരെന

അ�വദി��തി�ം േലല നടപടിക� പി�ീട് സ�ീകരി��തി�ം ബ�െ�� വ��ിന് നി�േ�ശം

ന�കാ� സ��മാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ബേയാ�ിയ� റിസ��കൾ

5679. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ബേയാ�ിയ�  റിസ��ക�ം അവ�െട �ണഫല��ം സംബ�ി��

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ���തി�െട സംര�ണ�ി�ം ��ിര ഉപേയാഗ�ി��� ബേയാ�ിയ�ക�െട പ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) നീലഗിരി ബേയാ�ിയ�  റിസ��ി�  ഏെതാെ� വനേമഖലകളാണ് ഉ�െ���െത�ം അവിെട

നട�ാ�� പ�തിക�ം സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) അഗ��േമഖല ബേയാ�ിയ�  റിസ��ി�  ഉ�െ��� �േദശ��ം അവിെട നട�ാ��

പ�തിക�ം സംബ�ി� വിവരം അറിയി�ാേമാ?

വന����ിെല റ�് ഹൗ�ക�ം ഇ�െ��� ബം�ാ�ക�ം

5680. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�-സ�കാര� പ�ാളി�ം,  ഇേ�ാ �റിസം വികസനം �ട�ിയ കാര���  പറ�്

വന����ിെല റ�് ഹൗ�ക�ം ഇ�െ���  ബം�ാ�ക�ം സ�കാര� സംരംഭക��്

ൈകമാ�വാ� പാടിെ�� ��ീംേകാടതി വിധി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വന����ിെല റ�് ഹൗ�ക�ം ഇ�െ��� ബം�ാ�ക�ം സംബ�ി� മാ��േരഖ േക�



വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� ഉ�ത സമിതി ത�ാറാ�ിയത് ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത മാ��നി�േ�ശ��  എെ�ാെ�യാണ്;  അതിന��തമായ നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

വനവി�തി വ��ി�ി�ാ� നടപടി

5681. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� വനവി�തി വ��ി�ി�ാ� സർ�ാർ െച�വ�� കാര��� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-19  കാലയളവി�  േകരള�ി�  വനവി�തിയി�  വ��നവാേണാ �റവാേണാ

േരഖെ���ിയി��ത്; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല വനവി�തി�െട കഴി� പ�് വ�ഷെ� കണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വനവി�തി വ��ി�ി��തി�േവ�ി �തിയ സംര�ിത േക���  �ാപി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

െന�ിയാംപതി എേ��ക� ഏെ����തിന് നടപടി

5682. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ിയാംപതിയി� പാ��രാ� വ�വ� ലംഘി�, ര�ായിരം ഏ�� വ�� ഏഴ് എേ��ക�

ഏെ���െമ� സ��ാരിെ� �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം നിയേമാപേദശം േതടിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ലഭി�

നിയേമാപേദശ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

മറ�� ച�ന�ാ�കളി� നി�് �റി� കട�ിയ ച�നം

5683. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മറ�� ച�ന�ാ�കളി� നി�് �റി� കട�ിയ ച�നം ആ��േദശ്-തമി�നാട് അതി��ിയിെല

ച�ന ഫാ�റിയി� നി�് മറ�� വനപാലക സംഘം കെ��ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ി�  ഏത് ഫാ�റിയി�  നി�ാണ് ഇത് കെ���ത്;  എെ��ാം വ���  എ�

അളവിലാണ് കെ���ത്; ഇതിന് എ� �പ വിലമതി�ം; വിശദമാ�േമാ;

(സി) മറ�രി� നി�് കട�� ച�നം വ�ഷ�ളായി ഈ ഫാ�റിയി� ന���തായ റിേ�ാ��ക�

പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഡി) േകരള�ി� നിെ��ിയ േഫാറ�് ഉേദ�ാഗ�സംഘെ� ആ� േഫാറ�് ഉേദ�ാഗസംഘം



തട�വ�ക��ാേയാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഇ�സംബ�ി�് എ� േക�ക� രജി�� െച�; വിശദാംശം ന��േമാ?

കാ�തീ നിയ�ണം

5684. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വന നശീകരണ�ി�� �ധാന കാരണ��  എെ��ാമാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2016-19  കാലഘ��ി�  കാ�തീ �ലം എ� െഹ��  വനമാണ് ക�ി നശി�െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) കാ�തീ�െട നിയ�ണ�ിനായി ഫയ�  െ�യിനിംഗ് െസ��  എവിെടെയ�ാമാണ്

�വ��ി��ത്;  ��ത െസ�റി�  ആവശ�മായ ഉേദ�ാഗ�െര ഇ�ാര��ിനായി

നിേയാഗി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വനം വ��ിെല ജീവന�ാ��് കാ�തീ േനരി�വാ�  എെ�ാെ� പരിശീലനമാണ് നിലവി�

ന���ത്;

(ഇ) അതിനാ�� ആ�നിക ഉപകരണ��  ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

സാ�ഹ�വനവ��രണ പ�തിക�

5685. �ീ.ആ�ണി േജാ�

,, െക.��ിരാമ�

,, ഡി.െക. �രളി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ാവരണ�ി� കാര�മായ വ��നവ് ഉ�ായി�െ�� േഫാറ�് സ�േ� ഓഫ്

ഇ�ഡ��െട �ിതിവിവര കണ�് ഉേ�ജനമാ�ി സാ�ഹ� വനവ��രണ പ�തിക� ��ത�

കാര��മമാ�ാ� പ�തി�േ�ാ;

(ബി) സ�കാര� �മിയി� ��ം ന�പിടി�ി��വ��് േ�ാ�ാഹനം ന��� പ�തി�െട �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) കാ�ബ� ന��� വയനാട് പ�തി �ാവ��ികമാ��തിന് വനം വ��് നട�� �വ��നം

അറിയി�േമാ?

ക���ാ�ക�െട സംര�ണം



5686. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി നിേയാജക മ�ല�ിെല ക���ാ�ക�െട സംര�ണ�ിനായി എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളത്;

(ബി) ഇവിെട �തിയതായി ക���ാ�ക� വ�പിടി�ി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സ�കാര� വ�വിെല ക��വന��  സംര�ി��തിന് ധനസഹായം ന��േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

അേ�ഷ� കാ�ക��് പകരം സ�ാഭാവിക വനം

5687. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി�് േദാഷ��ാ�� അേ�ഷ� കാ�ക�  െവ�ിമാ�ി പകരം സ�ാഭാവിക വനം

വ�പിടി�ി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എവിെടെയാെ�യാണ് ഇ�കാരം സ�ാഭാവിക വനം വ�പിടി�ി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം സ�ാഭാവിക വന�ളി�  വ�പിടി�ി�� മര��  പ�ിക��ം �ഗ���ം

ഉപേയാഗ�ദമാ��വയാെണ�് ഉറ�ാ��തിന് �േത�കം ��ി�േമാ?

വനവ��രണ പരിപാടിക�

5688. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�വനവ��രണ പരിപാടി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം പ�തികളാണ് വനവി�തി

വ��ി�ി��തിനായി നട�ിലാ�ി വ��ത്;  വ��മാ�േമാ;  ��ത പ�തിക��ലം

സം�ാന�് വനവി�തി വ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കഴി�  10  വ�ഷ�ിനിടയി�  സം�ാന�് വനവി�തിയി�  ഉ�ായ �റവ്/വ��നവ്

എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��് േകാടി ��ൈ�ക� വ�പിടി�ി�െമ� ബജ�് �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�ിേയാ;  ഇെ��ി�

എ�ാണ് തട�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് നാഷണ�  ൈഹേവ വികസന�ി�ം മ�് �ധാന േറാഡ ുക�െട

വികസന�ിനാ�ം മര��  �റി�നീ�ിയതിന് പകരം മര�ൾ വ�പിടി�ി��തിനായി

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�േമാ?

ഫല��െെ� വിതരണം



5689. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��് �േഖന ��െെ� വിതരണം നട�േ�ാ�  വലിയ ��െെ�ക��് പകരം

വീ�പറ�കളിേല�് ആവശ�മായ ഫല����  ��തലായി ഉ�െ���വാ�  നടപടി

െെെക�ാ�േമാ; നിലവി� അവ ഉ�െ���ിയി�െ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാവ്,  മാവ് �ട�ിയ ന�യിനം ഫല��െെ�ക�  �റ� വിലയി�  വനം വ��് �േഖന

വീ�കളിേല�് വിതരണം െച�� പ�തിക� നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഫല��െെ�ക�  �റ�വിലയി�  വിതരണം െച�് വ�ാപകമാ�ാ�� പ�തിക�

ആേലാചനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ?

വ�പിടി�ി�� ��ൈ�ക�െട സംര�ണം

5690. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� വനവ�കരണ പ�തി�മായി ബ�െ��് വിതരണം െച�� ��ൈ�ക�

പരിപാലി�െ���േ�ാെയ�് പരിേശാധി�വാ� എെ��ി�ം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) പരി�ിതി ദിനാേഘാഷ�ിെ� ഭാഗമായി വഴിേയാര�ളി�ം സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�ം

വ�പിടി�ി�ി�� ���� സംര�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

�ള��െട നവീകരണ�ിനായി വനം വ��് പ�തി

5691. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ള��െട നവീകരണ�ിനായി വനം വ��് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െ���ി നവീകരി��തിനായി െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ി� നി�ം

നി�േ�ശി� �ളം ഏതായി��;

(സി) ��ത പ�തി�െട നിലവി�� �ിതി എ�ാണ്;വ��മാ�േമാ?

െന�ിയാ�തി േഫാറ�് െെ�യിംഗ് ��ാഡ് െറ���

5692. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ിയാ�തി േഫാറ�് െെ�യിംഗ് ��ാഡ് െറ��� ആയി േജാലി േനാ�� ടി. സന��മാ�

എ� ഉേദ�ാഗ�� ��ത ത�ികയി� നിയമിതനായത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇേ�ഹം എ�ാണ് വനം വ��ി�  േജാലിയി�  �േവശി�െത�ം ഏത് ത�ികയിലാെണ�ം



ഇ�വെര ഏെത�ാം ഓഫീ�കളി� ഏെത�ാം ത�ികകളി� ഏെത�ാം കാലയളവി� േസവനം

അ��ി�ി�െ��ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ഹ�ിെനതിെര വ��തല�ിേലാ അ�ാെതേയാ ഏെത�ി�ം േക�കേളാ പരാതികേളാ

ഓേരാ ഓഫീസി�ം ഉ�ായി�േ�ാെയ�ം എ�ി�  അതിേ��  എെ��ി�ം ശി�ാനടപടി�്

വിേധയനായി�േ�ാെയ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇേ�ഹ�ിെനതിെര ഇേ�ാ� വ��തല�ിേലാ അ�ാെതേയാ ഏെത�ി�ം േകേ�ാ/പരാതിേയാ

നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േത�് േതാ��ളി� ഇലതീനി ����െട നിയ�ണം

5693. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ� േത�് േതാ��ളി�  ഇലതീനി ����െട ആ�മണം �ലം ന�ം

സംഭവി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇലതീനി ���െള ൈജവരീതിയി�  നിയ�ി�വാ�  െക.എഫ്.ആ�.െഎ.  വികസി�ിെ���

സാേ�തികവിദ� വനം വ��ിെ� േത�് േതാ��ളി� ഉപേയാഗി��േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�ാര�ം

പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�രി െതാ�മല െസ�ി�െമ�ിെല േറാഡിന് വനം വ��ിെ� അ�മതി

5694. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�രി �ാമപ�ായ�ിെല െതാ�മല െസ�ി�െമ�ി� പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. പ�തി �കാരം

അ�മതി ലഭി� ഏഴ് േകാടി �പ അട�� �ക�ളള േറാഡിെ� നി��ാണം വനം വ��ിെ�

അ�മതി ലഭി�ാ���ലം തട�െ��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ആരംഭി�് അ�രിയിെല പ�േ�ാളം െസ�ി�െമ�് േകാളനികളിലായി

താമസി�� ആദിവാസി വിഭാഗ�ാ��് സ�ാര സ�ാത��ം ഉറ�ാ��തി�ളള നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട നട�ി�മായി ബ�െ��് വനം വ��് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

െകാ�ി മംഗളവന�ിെ� സംര�ണം

5695. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െകാ�ി നഗര�ിെ� ശ�ാസേകാശമായ മംഗളവന�ിെ� സംര�ണ�ിനായി നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�ം�ഴ വന�മി േകസ്

5696. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ം�ഴ വന�മി േകസി�  ൈഹേ�ാടതിയി�  സ��ാ�  ഭാഗം വാദി�ത് ഏത്

അഭിഭാഷകനാണ്;

(ബി) ��ത േകസി�  സ��ാ�  റിവ� െപ�ീഷ�  സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത റിവ� േകസി�

സ��ാരിെന �തിനീധീകരി�വാ�  ഏത് അഭിഭാഷകെനയാണ് നിേയാഗി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

മറ�രി� റാ�ിഡ് െറേ�ാ�സ് ടീം

5697. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മറ�രി� ച�നേമാഷണം വ��ി��തായി റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; കഴി� ഒ� വ�ഷം എ�

ല�ം �പ�െട ച�നമാണ് േമാ�ി�െ��ത്; അറിയി�േമാ;

(ബി) മറ�� േഫാറ�് ഡിവിഷനിെല �ാഫ് െ��ത് ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) മറ�രി�  വന��ഗ ഭീഷണി വ��ി�� സാഹചര��ി�  അവിെട റാ�ിഡ് െറേ�ാ�സ് ടീം

�പീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പ�യി� അടി��ടിയ മണലിെ� വിനിേയാഗം

5698. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ആഗ�ി��ായ മഹാ�ളയ�ി� എ� ക�ബിക് അടി മണലാണ് പ�യി� അടി�

�ടിയത്; ഇത് എ�് െച�ാനാണ് ഉേ�ശി�ിരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� നി��ാണ �വ��ന���് മണ� വി�ന�കാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  എ� അളവ് മണലാണ് വി�ന���ത്;  മണ�  എ���തിന് േദവസ�ം

േബാ�ഡിേനാട് എെ��ി�ം നിബ�നക� വ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ�യി�  അടി��ടിയ മണലിന് ആവശ��ാ�  എ�ാ� സാഹചര��ി�  അത് എ�്

െച�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?



അന��മല ഇേ�ാ�റിസം പ�തി�് വനം വ��് സഹകരണം

5699. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഷാ��� മ�ല�ിെല അന��മല ഇേ�ാ�റിസം പ�തി�െട വികസന�ിന് വനം വ��്

എതി��് അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ധാരാളം സ�ാരിക�െട ��യാക�ഷി�� ��ത പ�തി�െട വികസന�ിന് വനം വ��്

സഹകരണം ന��േമാ എ�റിയി�േമാ?

കാസർേകാെ� വന�േദശ�ളി�െട കട�േപാ�� േറാ�ക�

5700. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ� ഏ�� വന�േദശം ഉെ��് പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വന�േദശ�ളി�െട കട�് േപാ�� േറാ�കെള�റി�ളള വിശദാംശം പ�ായ�്

തിരി�് ന��േമാ;

(സി) ഈ േറാ�ക� ഏത് വ��ിെ� കീഴിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ വനം വ��ിെ� അധീനതയി�� േറാ�കളി�  നട�ിയ

നവീകരണ�വ��ന�െള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഓേരാ േറാഡി�ം െചലവായ �ക�ം ഏത്

ഫ�ി� നി�ാണ് �ക െചലവഴി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�വെര അ����ണി നട�ാ� േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണ�ിന് �ാമപ�ായ�്

സ��മാെണ�ി� ആയതിന് അ�മതി ന��േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വന�ജീവി സംര�ണേക���െട പരിപാലനം

5701. �ീ.ആ�. രാമച��

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വന�ജീവി സംര�ണേക���ം ആയതിെ� പരിപാലന�ം സംബ�ി�

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല േദശീയ ഉദ�ാന��ം അവ�െട പരിപാലന�ം സംബ�ി� വിവര��

അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ക��ണി�ി റിസ��ക� നിലവി�േ�ാ;  ആയതിെ� �ാപിത ഉേ�ശ�ല����

അറിയി�േമാ;



(ഡി) സം�ാനെ� ൈടഗ�  റിസ��കെള�ം എലിഫ�് റിസ��കെള�ം സംബ�ി� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) വന�ജീവി സംര�ണ�വ��ന���ാ�� സം�ാനവിഹിതം സംബ�ി� വിശദാംശ��ം

അവ ഏെതാെ� കാര����ാണ് െചലവി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

വന�ളിെല തടയണകൾ

5702. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011 �ത� 2019 വെര�� ഓേരാ വ�ഷ�ി�ം വനം വ��് േകരള�ിെല വന�ളി� എ�

തടയണകൾ വീതം നി��ി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േമ��റ� കാലയളവി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം യഥാ�മം ഏെതാെ� ഡിവിഷ�കളി�െ��

ഏെതാെ� െറയി�കളി� എ� തടയണക� വീതം നി��ി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം തടയണകൾ നി��ി��തി�െട േവന��ാല�് വന��ഗ���് �ടിെവ� ലഭ�ത

വ��ി�ി�വാ� കഴി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

വരയാ�ക�െട െസ�സസ്

5703. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വന�ളി� �ഗ��െട െസ�സസ് നട�ിയതിെ� ഏ��ം �തിയ കണ�ക�

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യിെല െപാ�ടി���� വരയാട് െമാ�യി�, വരയാ�ക�െട െസ�സസ്

നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വംശനാശഭീഷണി േനരി�� വന�ജീവിയിന��

5704. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വംശനാശഭീഷണി േനരി�� വന�ജീവിയിന��െട എ��ി�  കഴി� ര�്

വ�ഷ�ി�ളളി� വ��നവ് വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം വന�ജീവികളാണ് വംശനാശഭീഷണി േനരി��െത�ം അതീവ വംശനാശഭീഷണി

േനരി��െത�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) വംശനാശ ഭീഷണിയി�  നി�് ഇവെയ സംര�ി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



കാ�ാനക�െട സംര�ണം

5705. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18,  2018-19  എ�ീ ��വ�ഷ�ാലയളവി�  േകരള�ിെല വന�ളി�

യഥാ�മം ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� കാ�ാനക�  വീതം ചരി�ി��തായാണ് ഔേദ�ാഗികമായി

കണ�ാ�ിയി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി� േകരള�ിെല വന�ളി� െവ�ം കി�ാ� കാരണ�ാ� ഏെത�ി�ം കാ�ാന

ചരി�തായി വനം വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി�  എവിെടെയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) വന�ി��ി� ആന ഉ�െ�െട�� വന��ഗ���് �ടിെവ�ം ലഭ�മാ�വാ� േമ��റ�

ഓേരാ വ�ഷ�ളി�ം വനം വ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് എ�ം അതിെ�

�ണഫല�� ഉ�ായി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കാടി��ി�  ��ത�  തടയണക�  നി��ി�ം സിമ�് ടാ�ക�  നി��ി�് േലാറിയി�  െവ�ം

എ�ി�ം വന�ജീവിക��് �ടിെവ�ം ന��� പ�തി വനം വ��് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�ം

ഉെ��ി� യഥാ�മം ഏത് വ�ഷം, എവിെടെയാെ� എ�ം വിശദമാ�േമാ?

െറയി� െഫ�സിംഗ്

5706. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട്,  മല�റം ജി�ക�െട അതി��ി �േദശ�് കാ�ാനക�  ഉ�െ�െട�ളള

വന��ഗശല�ം സംബ�ി�് നാ�കാ�െട ഭീമഹ�ജിയി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വന��ഗശല�ം തട��തിന് െറയി� െഫ�സിംഗ് നട�ിലാ�ിയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത�  േമഖലകളിേല�് െറയി�  െഫ�സിംഗ് വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

വന�ജീവി ആ�മണം �ല�� കാ�ഷിക ന�ം

5707. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വന�ജീവിക�െട ആ�മണം �ലം കാ�ഷികേമഖലക���ാ�� നാശന����് ഇേ�ാ�

ന�കിവ�� ന�പരിഹാര �ക എ�യാണ്; ��ത �ക വ��ി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



എട��യിൽ വന��ഗ��െട ശല�ം

5708. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല എട�� �ാമപ �ായ�ിെ� അതി��ി �േദശ�ളി�

വന��ഗ��െട ശല�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�മണം തട��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എട�� �ാമപ�ായ�ിെല വനേമഖലയി� നട�ിയ

വിവിധ ���ിക�െട ലി�ം െചലവഴി� �ക�ം ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ��ഗ��െട ആ�മണം

5709. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ഗ��  നാ�ിലിറ�ി മ�ഷ�െര ആ�മി� എ� സംഭവ��  കഴി�  3  വ�ഷ�ിനിെട

റിേ�ാ��് െച�ി��്;  ഇതി�  എ� േപ�  മരണെ��ി�െ��ം എ� േപ��് ��തരമായി

പരിേ��ി�െ��ം ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േപ��് വനം വ��് ന�പരിഹാരം ന�കിയി��്; ആെക എ� �പ ഈ ��്

വ�ഷ�ിനിെട െചലവാ�ി എ�് പറയാേമാ;

(സി) ആ�മണ�ിന് ഇരയാ��വ��് ന�പരിഹാരം ന�കാ�  കാലതാമസം േനരി��േ�ാ;

ഉെ��ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആ�മണ�ിന് ഇരയാ��വ��് അടിയ�രമായി ന�പരിഹാരം ന�കാ�  എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

അറ�മാ�ക�െട പരിേശാധന

5710. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് �റ�നി�ം മാംസാഹാര�ിനായി അറ�മാ�കെള െകാ�വ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം െച�് േപാ�ക�  വഴിയാണ് ഇവെയ െകാ�വ��ത്;  ഇവിെട ആവശ�മായ

പരിേശാധനക� നട��േ�ാ;

(സി) ഇതിനായി എെ��ി�ം �മീകരണ��  ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി�

എ�െകാെ���� വിശദവിവരം ന��േമാ?



നാ�ാന പരിപാലന ച�ം േഭദഗതി

5711. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ാന പരിപാലന ച�ം േഭദഗതി െച�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  �ധാനമാ�ം

എെ��ാം മാ��� വ��വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആന ഉടമ��, ഉ�സവം നട�ി�കാ�, ബ�െ�� സംഘടനക�  എ�ിവ�മായി

ഇ�ര�ി�� േഭദഗതി സംബ�ി�് ച�� നട�കേയാ അഭി�ായ��  ആരാ�കേയാ

െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആ�മാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ച�� നട�ിയി�ിെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  അഭി�ായ�പീകരണം നട�വാ�  േവ�ി

ബ�െ��വ�മായി വിശദമായ ച�� നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി� എ�േ��് ഇ�ാര��� ച�� െച�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

മാ�ക �ഗസംര�ണ�ാമം പ�തി

5712. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�ക �ഗസംര�ണ�ാമം പ�തിയി� എെ�ാെ� കാര��� െച�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ആറ�ളയിെല ക�കാലിക�െട പ�ായ�് അടി�ാന�ി�� എ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നാട�  പ�വിന�ളായ െവ��, കാസ�േകാഡ് ���, സഹിവാ�  �ട�ിയ ഇന��െട

ബീജ��  സംര�ി��തി�ം �ീരക�ഷക�െട ആവശ�����സരി�് പ����്

��ിവ��തി�ം നിലവി� എ�് �മീകരണ�ളാണ് ഉ�െത�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) പ�നംതി� ജി�യി�  ��ത സംവിധാന��  �ഗസംര�ണ വ��് എ�കാരം

നട�ാ��െവ�് വിവരി�േമാ?

�വാ���ിടയി� �ഗസംര�ണം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

5713. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വാ���ിടയി�  �ഗസംര�ണം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം അതി�െട

സ�യംെതാഴി� കെ���തി�ം സഹായകമാ�� തര�ി� എെ��ി�ം പ�തി നട�ിലാ�ി

വ��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;



(സി) ഇതിേല�ായി �ിരം പരിശീലനേക��� സം�ാന�് നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം

ന��േമാ?

�� ഉ��ാദക�െട ���ൾ

5714. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലി�ീ�,  േകാഴി�ീ� എ�ിവ�് കഴി� ഒ� വ�ഷമായി ഉ�ായ വിലവ��നവ്

വിശദമാ�േമാ;  തീ��െട വില വ��നവിന് ആ�പാതികമായി പാ�, �� എ�ിവ�െട വില

വ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� �� ഉ��ാദക��് വിപണനം െച�ാനാകാ� വിധം താ� വിലയി�  അയ�

സം�ാന�ളിെല �� ഉ��ാദക�  വി��നയിേല�െ��� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) െത�േവാര�ളി�  ��േ�ാഴി����  എ� േപരി�  �വ�  ���െള വി�് ത�ി�്

നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) അംഗീ�തമ�ാ� ഉ��ാദന േക���, വാ�ിേനഷ� േപാാ�ം െച�ാെത േകാഴി���െള

വി�ഴി��ത് തിരി�റിയാേനാ തടയാേനാ എെ��ി�ം മാ��ം നിലവി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

�റ�നി�് എ�� േകാഴിയിറ�ി

5715. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനേ��് അതി��ി കടെ��� േകാഴിയിറ�ി ഏെത�ാം �ല�ളി� പരിേശാധന

നട�ിയതി�േശഷമാണ് ഉപേഭാ�ാ�ളി� എ��െത�് അറിയി�േമാ?

�ണനിലവാര�� േകാഴിയിറ�ി ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

5716. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ണനിലവാര�� േകാഴിയിറ�ി ലഭ�മാ�ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ണനിലവാര�� േകാഴിയിറ�ി�െട ലഭ�ത�റ��ലം ആേരാഗ� രംഗ��ാ�� ���െള�ം

��ി��കെള�ം �റി�് �ഗസംര�ണവ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  പഠന��  നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഗചികി�ാ സംവിധാന�ൾ



5717. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ��ളള പ�ി-�ഗസ��ാണ് �ഗസംര�ണ േമഖലയിെല ഉ�ാദന�ിെ� അടി�ാനം

എ�ിരിെ� ഇ�രം പ�ി-�ഗാദിക�െട പരിപാലന�ിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപാ�ജനാേരാഗ��ിന് ഭീഷണിയായ ജ�ജന�േരാഗ�ളായ പ�ി�നി,  നിപ ൈവറസ് ബാധ,

േപവിഷബാധ, �ര�് പനി എ�ിവ േനരി��തിന് േരാഗാ� വാഹകരായ പ�ി-�ഗാദിക��ായി

ആ�നിക േരാഗനി�ണയ ചികി�ാസൗകര��� ഉളള �ാേദശിക റഫറ� ചികി�ാ േക���

സം�ാന�് ആവശ��ി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) വിദ�ചികി��് ആ�യി�ാ� കഴി�� താ��് തല�ി�ളള െവ�റിനറി േപാളി�ിനി�ക�െട

എ�ം വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െക�േകാ പ�തിക�

5718. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�േകാ വഴി നട�ിലാ�� �ധാന പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ിക��് േകാഴി��് വിതരണം െച�� '��് ൈകകളി� േകാഴി��്'  പ�തി

ഈ വ�ഷം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം എ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ വ�ഷം പ�തി നട�ിലാ��തിന് എ�ാ ജി�യിെല�ം ��കെള പരിഗണി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

ക�കാലി െസ�സസിന് നിേയാഗി�െ�� ഉേദ�ാഗ��

5719. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ക�കാലി െസ�സസ് സം�ാന�് ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇതിനായി നിേയാഗി�

ഉേദ�ാഗ�� എ�െയ�ം ഇത് എ�ാണ് ���ിയാേ��െത�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) �ഗസംര�ണ വ��ിെല ഫീ��തല ഉേദ�ാഗ�െരെയ�ാം േമ����ി�ായി നിേയാഗി�ത്,

സം�ാനെ� െവ�റിനറി സബ് െസ��ക�െട �വ��നെ� സാരമായി ബാധി�െവ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിന് പരിഹാരമായി ഇ�കാര�� െസ�സസിന് താ�ാലിക ജീവന�ാെര നിയമി�വാ�



ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇവ�െട േസവനം ഉപേയാഗെ���ാ� നി�േ�ശം ന�കാേമാ?

ക�ാമം �ീേരാ�ാദക സഹകരണ സംഘ�ി� ഐ.സി.ഡി.പി. ഉപേക�ം

5720. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�വി�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല �വ��  �ാമപ�ായ�ി�  �വ��ി�� ക�ാമം

�ീേരാ�ാദക സഹകരണ സംഘ�ി�  ഐ.സി.ഡി.പി.  ഉപേക�ം അ�വദി��തി��

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; ഇ�സംബ�ി�് �ഗസംര�ണ വ��് ഡയറ�േറ�ി� നി�ം

ജി�ാ �ഗസംര�ണ ഓഫീസ��് ന�കിയ നി�േ�ശം പാലി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  �വ��നരഹിതമായി കിട�� ഏെത�ി�ം ഐ.സി.ഡി.പി.  ഉപേക��ളി�

ഒെര�ം ക�ാമം �ീേരാ�ാദക സഹകരണ സംഘ�ിേല�് മാ�ി �ാപി��തി�� നടപടി

ഉട� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഐ.സി.ഡി.പി. ഉപേക��� �ാപി��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട അ�മതി

ആവശ�മാേണാ; എ�ി� ആവശ�മായ അ�വാദം ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

��േ�രി െവ�റിനറി േഹാ�ി��

5721. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മണ��  മ�ല�ിെല ��േ�രി െവ�റിനറി േഹാ�ി�ലിെന െവ�റിനറി േപാളി�ിനി�ാ�ാ�

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�ീരവികസന വ��് പ�തിക�

5722. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� �ീര സഹകരണ �ാപന��  ഉ�്;  ജി� തിരി�� കണ�ക�

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ീരവികസന വ��് നട�ിലാ�ിയ �തിയ

പ�തിക� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ീരവികസന വ��് േക� സ��ാരിെ� ഏെത�ാം പ�തികളാണ് േകരള�ി�

നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?



�ീര�ാമം പ�തി

5723. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��പാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിനായി ആരംഭി� �ീര�ാമം പ�തി ��ത�

പ�ായ�കളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) േരാഗ �തിേരാധേശഷി�ം ഔഷധ�ണ�ം ��ത�� പാ���ാദി�ി�� വയനാട�  ���

എ�റിയെ��� നാട�  പ���െട എ�ം �റ � വ�� സാഹചര��ി�  അവെയ

സംര�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�� കാര�ം ആേലാചി�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം തരി�നില�ളി� തീ����ഷി വ�ാപി�ി��തിന്

എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇ�ര�ി� എ� െഹ�� തരി��മിയി�

തീ����ഷി വ�ാപി�ി�െവ�് അറിയി�േമാ?

പാലി� മായം േച���

5724. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാലി�  മായം േച����മായി ബ�െ��് ���ാ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  2018-�  ഇ�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�

റിേ�ാ��് െച�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ീരവികസന വ��് െച�്േപാ�ക�

5725. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തമിഴ് നാ�ി�  നി�ം ക�ണാടകയി�  നി��� വരവ് പാലിെ� �ണനിലവാരം

പരിേശാധി��തിന് �ീരവികസന വ��് െച�്േപാ�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) പരിേശാധനയി�  േമാശം പാ�  കെ��ിയാ�  േകെസ���തി�� അധികാരം �ീര

െച�്േപാ�കളി� വിന�സി�ിരി�� ഉേദ�ാഗ���് ഉേ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഡയറി ഫാം സംരംഭകർ

5726. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ീര ക�ഷക��ായി എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് വ��തല�ി�

ന���ത് എ�റിയി�ാേമാ;



(ബി) അ�ി�  ��ത�  പ��െള വള��� കർഷകെര ഡയറി ഫാം സംരംഭകരായാേണാ

പരിഗണി��െത�ം ഇവർ ഏെത�ാം വ��കളി�  നി�ാണ് അ�വാദം വാേ��െത�ം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഡയറി ഫാം ആരംഭി��വ� വാേ�� എ�ാ സ��ിഫി��ക�ം ഇവ� വാേ���േ�ാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� �ീരക�ഷകരി� എ� പ��ളി� ��ത� വള���വെരയാണ് ഡയറി ഫാം

ഉടമകളായി കണ�ാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

�ീരക�ഷക െപ�ഷ�

5727. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സാ�ഹ� �ര�ാെപ�ഷ�  ലഭി��വ��് �ീരക�ഷക െപ�ഷ�  ലഭി��തിന് നിലവി�

തട��� ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആറള�് െ�ഷ�� ഡയറി വിേ�ജ്

5728. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപരാ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ആറളം പ�ായ�ി�  െ�ഷ��  ഡയറി വിേ�ജ്

�ാപി��തി�� െ�ാേ�ാസ�  നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിനായി സ�ീകരി�ിരി��

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  െ�ഷ��  ഡയറി വിേ�ജ് �ാപി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� �ീര�ാമം പ�തി

5729. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��ാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിന് േവ�ി ആരംഭി�ി�� �ീര�ാമം പ�തി

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ �ായ�കളി�  നട�ിലാ�ിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെറ �ീര ക�ഷക�� േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  �ീര�ാമം പ�തി ��ത�

പ�ായ�കളി� നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �ീര�ാമം പ�തി

5730. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  �ീര�ാമം പ�തി നട�ിലാ�� �േദശ��  ഏെത�ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത�  �േദശ�െള ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ജലേ�ാത�ക� നശി�ി��വ�െ�തിെര നടപടി

5731. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജലേ�ാത�ക� യഥാസമയം പരിപാലി�ാെത�ം, ജന��െട അതി�മ�ാ�ം

മ� ഇടെപട�ക�െട�ം ഫലമായി മലിനമായി കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  അ�ത് ശതമാന�ിേലെറ മലിനമായികിട�� �ധാന ജലേ�ാത�ക�

ഉ�െ�െട��വ�െട ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവെയ സംര�ി�ാ�ം,  നിലനി��ാ�ം സംര�ണം-വിനിേയാഗം-പരിപാലനം എ�ിവ ഉറ�

വ��ാ�മായി സ��ാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജലേ�ാത�കെള നശി�ി�� ���ികളിേല�െ���വെര കെ��ി മാ�കാപരമായ ശി�

ഉറ� വ��ാ� സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ��;

(ഇ) കഴി� പ�് വ�ഷകാലയളവി� ജലേ�ാത�കെള നശി�ി�� ���ികളിേല�െ�� എ�

േപർെ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വർഷം തിരി� വ��മാ�േമാ?

വര���ം �ജല സംര�ണ�ം

5732. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.ഡി. �േസന�

,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നദീതീര�ളി�� കിണ�കളി�  േപാ�ം േവന�  ആരംഭ�ി��െ� ജലേശാഷണം

അ�ഭവെ��� സാഹചര��ി� �ഴക�െട ഒ�� നിലനി��ിെ�ാ�തെ� ജലം സംഭരി��

േഗാവ�  േമാഡ�  ഭ�ാരക�ം തടയണക�ം നി��ി�് ഉപരിതല�ി�ം �ഗ�ഭ�ി�ം

ജലസംഭരണം സാധ�മാ�� പ�തി നട�ിലാ�ിവ��േ�ാ;



(ബി) ദീ�ഘകാലാടി�ാന�ി� വര��െയ �തിേരാധി��തി�ം �ജല സംര�ണ�ം ��ിമ �ജല

സംേപാഷണ�ം പ�തി�കാരം നട�ിവ�� �ധാന �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(സി) നഗര�ളി��െ�െട കിണ� നി��ാണം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� പരിപാടി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല ൈമന� ഇറിേഗഷ� ���ികൾ

5733. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2018-19 സാ��ിക വ�ഷം ൈമന� ഇറിേഗഷ� വ��് േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ി�

എ� ���ികൾ�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്; അവ�െട േപ�വിവര�ം അ�വദി� �ക�ം

�ാമപ�ായ�് തല�ി� വ��മാ�ാേമാ?

പ� ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�്അസി��് എ�ജിനീയ� ഓഫീസ് �ന:�ാപി��തി� നടപടി

5734. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�രയി��ായി�� പ� ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമാ�� അസി��്എ�ജിനീയ�

ഓഫീ�ക� നി��ലാ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഓഫീ�ക�മായി ബ�െ��് മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ജന�� േകാഴേ�രിയി��

ഓഫീ�മായി ബ�െ���തിെ� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ജന��െട ��ി��ക�  പരിഹരി��തിനായി പി.ഐ.പി(പ� ഇറിേഗഷ�  േ�ാജ�്)�െട

അസി��് എ�ജിനീയ�  ഓഫീസ് മാേവലി�രയി�  �ന:�ാപി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

��നാട് പാേ�ജ്

5735. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, ���ര ര�ാകര�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാട് പാേ�ജ് അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;  ��നാട് പാേ�ജിെ� നിലവിെല അവ�

അറിയി�േമാ;

(ബി) െവ�െ�ാ� നിവാരണ പ�തിയി� ഉ�െ���ി നട�ാ�ിയ െക.ഇ.എ�-1, െക.ഇ.എ�-2,

െക.ഇ.എ�-4 എ�ീ �ീ�ക�െട നിലവിെല അവ� അറിയി�േമാ;

(സി) വിവിധ െക.ഇ.എ�. �ീമി�െ�� പ�തിക� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;



(ഡി) ��നാ�ിെല ജലാശയ�ളിെല മലിനീകരണം �റ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��നാ�ി�  �ടിെവ��ാമം ഉ�ാകിെ��് ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

അറിയി�േമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല �തിയ ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തിക�

5736. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലേസചന സൗകര���  വ��ി�ി��തിനായി �തിയ ലി�് ഇറിേഗഷ�  പ�തിക�

ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ചാല�ടി മ�ല�ി� �ടിെവ��ി�ം ജലേസചന�ി�ം സഹായകരമാ�� വിവിധ ലി�്

ഇറിേഗഷ�  പ�തിക�  ആരംഭി��തിനായി സമ��ി�ി�� അേപ�യി�  അ�മതി

ന���തി�ം ആവശ�മായ �ക അ�വദി��തി�ം സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ാ�ര മ�ല�ി� ജലേസചന വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

5737. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ാ�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  2017-18,  2018-19  വ�ഷ�ളി�  ജലേസചന വ��്

നട�ിലാ�ിയ ബ�ജ�ി�  ഉ�െ��ി���ം അ�ാ��മായ പ�തിക�  (േമജ�  &  ൈമന�)

എെ��ാമാണ്; ഇനം തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം �േരാഗതി�ം എ�ിേമ�് �ക�ം വിശദമാ�േമാ?

േകാതമംഗലെ� ൈമന� ഇറിേഗഷ� പ�തിക�

5738. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ി�  ൈമന�  ഇറിേഗഷ�  വിഭാഗ�ിെ� ഏെത�ാം

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിവ��െത�ം,  ഓേരാ പ�തി�െട�ം നിലവിെല �ിതി�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-20  െല ൈമന�  ഇറിേഗഷ�  പ�തികളി�  ഉ�െ����തി�േവ�ി േകാതമംഗലം

മ�ല�ി�  നി�ം എ� നി�േ�ശ��  ലഭി�ി�െ��ം,  അവ ഏെത�ാമാെണ�ം ഓേരാ

���ി�മായി നി�േ�ശി�ി�� �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2019-20  െല െ�ാേ�ാസ�കൾ�് േവഗ�ി�  അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ി ���ികൾ

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



പറ�ി�ളം ആളിയാ� കരാർ

5739. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം ആളിയാ�  കരാ�  �കാരം ഈ വ�ഷം എ� ടി.എം.സി.  ജലമാണ് േകരള�ിന്

ലഭി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത കരാ�  �കാരം േകരള�ിന് ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� െവ�മാണ് ലഭിേ��െത�്

വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത കരാ�  ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

സംര�ണ ഭി�ിക�െട �നർനിർ�ാണം

5740. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  �ളയ�ി�  തക�� �ഴക�െട ൈസഡ് ഭി�ിക�െട�ം

സംര�ണ ഭി�ിക�െട�ം �നർനിർ�ാണ ���ിക� ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ആവശ��ിേല�ായി സ��ാ�  അ�വദി� ഫ�ക�െട വിശദാംശ��  ഇനം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം ���ികളാണ് റിേ�ാ��് െച�െ��െത�ം ഇവയി� ഏെത�ാം ���ീകരിെ��ം

വ��മാ�േമാ;  ഇനി ���ീകരി�ാ��വ ഏെതാെ�െയ�ം എ�േ��്

�ർ�ിയാ�ാനാ�െമ�ം അറിയി�േമാ ?

കായ�ക�ം നദിക�ം സംര�ി�ാ� പ�തി

5741. �ീ.എ�. വിജയ� പി�

,, എം. �േകഷ്

,, െക.�േരഷ് ���്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാലിന�ം,െചളി,മണ�  എ�ിവ അടി���െകാ�ം നീെരാ��ിെ� �റ�െകാ�ം കേ��ം

െകാ�ം നിലനി��് ഭീഷണി േനരി�� ശാ�ാംേകാ�,  അ��ടി,  േവ�നാട് കായ�കെള

സംര�ി�ാ�  ഇറിേഗഷ�  ഡിൈസ�  ആ�് റിസ��് േബാ�ഡിെ� ആഭി�ഖ��ി�

നട�ിവ�� പ�തിക� സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നദികളിെല ജലവിതാനം, നീെരാ��്, മഴ�െട അളവ് �ട�ിയ വിവരേശഖരണ�ി�ം അവ�െട

വിശകലന�ി�ം അതിെ�യടി�ാന�ി�  നദീ സംര�ണ പ�തിക�  ആവി�രി��തി�ം



നട�ിവ�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��മായി മലിനീകരി�െ�� നദികെള �ന��ീവി�ി��തിനായി നട�ാ�ി വ�� പ�തിക�

എെ��ാമാണ്;  റിവ�  മാേനെ��് ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�� നദീതീര സംര�ണ പ�തി

എ� �േയാജനകരമായി�െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപരി�ാട് �ഴ�െട �ന��ീവനം

5742. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാവറ�ി പ�ായ�് ഉ�െ��� െപരി�ാട് �ഴ�െട �ന��ീവന �വ��ന�� എ�ാണ്

ആരംഭി�ത്;  �ന��ീവന �വ��ന��െട ഭാഗമായി നട�വ�� ���ിക�െട

വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ബി) ��ത �ന��ീവന �വ��ന��  ���ിയായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�്

���ീകരി�ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

േകാേണാ��ഴ സംര�ി��തി�് നടപടി

5743. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല േകാേണാ��ഴ മാലിന���മാ��തി�ം സംര�ി��തി���

ഏെത�ി�ം െ�ാേ�ാസ� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) വളെരയധികം പരിഗണന അ�ഹി���ം �ാധാന����മായ ഈ പ�തി നട�ിലാ��ത്

അ�ഭാവ���ം പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി ഈ നടപടിക� ���ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േകേ�രി�ഴ�െട �ന��ീവന�ിനായി ൈകെ�ാ� നടപടിക�

5744. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പ�് പ�ായ�ക�ം ഒ� നഗരസഭ�ം േച�� �േദശ��ടി ഒ���  72 കി.മീ�� നീള��

േകേ�രി�ഴ�െട �ന��ീവന�ിനായി ൈകെ�ാ� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ട ജലേസചന പ�തി

5745. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി



,, ആ�ണി േജാ�

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

ന��േമാ:

(എ) ക�ട ജലേസചന പ�തി�െട �േയാജനം വിശകലനം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� ജലേസചന�ി�

�റേമ െകാ�ം േകാർപേറഷൻ പരിധിയി�ം സമീപ പ�ായ�കളിെല�ം �ടിെവ��ാമം

അതിജീവി�ാ� േവ� ജലം ലഭ�മാ��തി� �ടി പ�തി�് സാധ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ���, എറണാ�ളം ജി�കളിെല വിവിധ �േദശ�ളിെല ജലേസചന�ി�ം �ടിെവ� �ാമം

പരിഹരി�ാ�ം ഉപ��മായ ഇടമലയാ�  ഇറിേഗഷ�  േ�ാജ�ിെ� ഇട�കര ലി�് കനാ�

���ീകരി�ാ�� ���ി എ��ം െപെ��് ���ിയാ�ാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പാല�ാട് ജി�യിെല മഴനിഴ�  �േദശ�ളിെല ജല�ാമം പരിഹരി�ാ�  ആവി�രി�ി��

പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) കാഡ�െട �വ��നം കാര��മമാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

വിജയം കനാലി� നീെരാ��് �ഗമമാ��തിന് പ�തി

5746. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഒാഖി �ഴലി�ാ��ലം െച�ാനം പ�ായ�ിെല വിജയം കനാലി� അടി� �ടിയ െചളി�ം മ�ം

നീ�ം െച�് നീെരാ��് �ഗമമാ��തിനായി സമ��ി�  294.417  ല�ം �പ�െട

എ�ിേമ�ിന് ഭരണാ�മതി നൽ��തിൽ േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല േദവി�ിറ �ളം നവീകരണം

5747. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019-20  െല ബ�ജ�ി�  �ക അ�വദി�  ,  േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല വര��

പ�ായ�ിെല േദവി�ിറ �ളം നവീകരണ ���ി�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�� നടപടികൾ

���ീകരി�േവാ; അതിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ബി) നടപടി�മ��  ���ീകരി�് നവീകരണ ���ി എ�േ��് ആരംഭി�വാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�േമാ;വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

�ള��െട നവീകരണം

5748. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ള��െട നവീകരണ�ിനായി ജലവിഭവ വ��് നിലവി�  നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ിെ� പരിധിയി�  വ��

എ� �ള��െട സംര�ണ�ിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��ം നട�ിയ നവീകരണ

���ിക�െട വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ?

െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല �ള��െട നവീകരണം

5749. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി� വ�തി�േശഷം െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ലം പരിധിയിെല എ�

�ള��െട നവീകരണ�ിനാണ് ൈമന�  ഇറിേഗഷ�  എ�ിേമ�ക�

ത�ാറാ�ിയത്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� പ�തിക��ാണ് ഇ�വെര ഭരണാ�മതി ലഭി�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) സംര�ണഭി�ി െക�ി സംര�ി�ാനായി എ�ിേമ�ക�  ത�ാറാ�ിയ �ള��െട േപ�ം

എ�ിേമ�് �ക�ം ആയതിെ� ഇേ�ാഴെ� �ാ��ം വ��മാ�� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ��� മ�ല�ിെല �ള��െട സംര�ണം

5750. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരിത േകരള മിഷ�മായി ബ�െ��് �ള��  സംര�ി�ാ�ം വി�ലെ���ാ�മായി

ഏെത�ി�ം പ�തിക� നിലവി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ി�  പ���  മ�ല�ി�  ഇതിെ� ഭാഗമായി ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ?

ക�നാഗ��ിയിെല ജലേസചന പ�തിക�

5751. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിൽ െച�കിട ജലേസചന വ��ിെ� 2016 ഏ�ി� 1 �ത�

2019  മാ��്  31  വെര ഭരണാ�മതി ലഭി� പ�തിക�െട വിവര�ൾ സംബ�ി� പ�ിക

ലഭ�മാ�േമാ; ഓേരാ പ�തി�െട�ം �വ��ന �േരാഗതി വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല അടിയ�രമായി ���ീകരി��തിന് എ�ിേമ�് സമ��ി�ി�� െച�കിട

ജലേസചന പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ടി.എസ്.  കനാലി�  നി�് �ഷിയിട�ളിേല�് ഉ�െവ�ം കയ��ത് തട��തിനായി

നി��ി�ി�� �ധാന ഷ��ക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;��ത വിഭാഗ�ിൽ എ�

പ�തിക��് എ�ിേമ�് സമ��ി�ി�െ��് വിശദീകരി�ാേമാ?



��ണി�റമ�ല�ിെല �ള��ം ജലാശയ��ം സംര�ി��തി�് നടപടി

5752. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിേയാജക മ�ല�ിെല �ള��ം ജലാശയ��ം ��ിയാ�ി സംര�ി��ത്

സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം െ�ാേ�ാസ� നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വളെര �ാധാന�മ�ഹി�� ഈ പ�തി സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ഡാ�കളിെല െചളി നീ�ം െച�ാ� അ�മതി

5753. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ഡാ�കളിെല െചളി നീ�ം െച�ാനാണ് അ�മതി

ന�കിയി��െതന് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലിവി� െചളി നീ�ം െച�� �വ��ിക� ഏത് ഘ�ംവെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ?

�ത�ാ�െക�് വിേനാദ സ�ാരേക��ി� ഡാം റീഹാബിലിേ�ഷ� ഇം��െമെ�റ് േ�ാ�ാം

(ഡി.ആ�.െഎ.പി.) പ�തി

5754. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ��ഖ �റി�് േക�മായ �ത�ാ�െക�് വിേനാദ സ�ാരേക��ി�,

ഡാം റീഹാബിലിേ�ഷ�  ഇം��െമെ�റ് േ�ാ�ാം  (ഡി.ആ�.െഎ.പി.)  പ�തി�െട

ര�ാംഘ��ി�  ഉ�െ���ി സമ��ി�ി�� െ�ാേ�ാസലി�  ഏെത�ാം പ�തികളാണ്

ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �ക�െട െ�ാേ�ാസലാണ് സമ��ി�ി��െത�ം ഓേരാ പ�തി�ം േവ�ി എ� �ക

വീതമാണ് നീ�ിവ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ര�ാം ഘ� �വ��ന��  ആരംഭി��തിേല�ായി ഡാം േസ�ി റിവ� പാന�

(ഡി.എസ്.ആ�.പി.) �പീകരി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെറ �റി�ക� എ�ിേ��� ജി�യിെല തെ� �ധാന �റി�് േക�മായ �ത�ാ�െക�ി�

�റിസം വികസന�ിന് വലിയ സാധ�ത�� ��ത പ�തി േവഗ�ി�  നട�ിലാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഒ��ാലം �േ�ാർജി�ടവി� �ിരം തടയണ



5755. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം മ�ല�ിെല കരി�ഴയി� �ീ���രം പ�ായ�തി��ിയി�� �േ�ാർജി�ടവി�

�ിരം തടയണ നി��ി��തിനാ�� നി�േ�ശം ഐ.ഡി.ആ�.ബി.ചീഫ്എ�ിനീയ��്

എ�ാണ് ലഭി�ത്; ആരാണ് ന�കിയത് വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ടി നി�േ�ശ�ിേ��  ഐ.ഡി.ആ�.ബി.  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(സി) ഐ.ഡി.ആ�.ബി.,വാ�� അേതാറി�ി�് എ�ാണ് റിേ�ാ��് ന�ിയത്; വാ�� അേതാറി�ി ��ത

റിേ�ാ��ിേ�� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദമാ�ാേമാ?

െത��ാട് ദ�ീപി� മാ�ജിന� എ��� ബ�്

5756. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല െത��ാട് ദ�ീപിെ� പടി�ാറ് ഭാഗ�ായി മാ�ജിന� എ���

ബ�് നി��ി��തി�േവ�ി�� പര�േവഷണ ���ി�് 3.13 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി

ലഭിെ��ി�ം �ട�നടപടിക�  ഉ�ായി�ി�ാ�തിനാ�  ഇ�ാര��ി�  ആവശ�മായ �ട�നടപടി

സ�ീകരി��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േതാ�ക� പാ�ശ�ഭി�ി െക�ി സംര�ി�ാ� പ�തി

5757. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ലം പരിധിയിെല ഏെത�ാം േതാ�ക��ാണ് പാ�ശ�ഭി�ിക�

െക�ി സംര�ി�ാ�� എ�ിേമ�ക� ൈമന� ഇറിേഗഷ� വിഭാഗം ത�ാറാ�ിയി�ളളത്;

(ബി) േതാ�ക�െട േപര്, എ�ിേമ�് �ക, ത��ിതി എ�ിവ കാണി�� വിവര�� പ�ിക �പ�ി�

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െവ�െ�ാ�ം ഉ�ാ��തിെന ല�കരി��തിനായി േതാ�ക� ൈസഡ് െക�ി സംര�ി�ാ�ം

ആഴം വ��ി�ി�ാ�ം ആവശ�മായ �േത�ക പ�തിക� ജലവിഭവ വ��് ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ഇ�രം ���ിക��ായി ��ത�  �ക നീ�ി െവ�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

��ാമലയി� െന�ാ� നദി�െട ബ�് �ന:നി�മാണം

5758. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല അമരവിള ��ാമലയി�  െന�ാ�  നദി�െട ബ�് തക���

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ബ�് �ന�ാപി��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ എ�്



വ��മാ�ാേമാ; എ� �ക�െട ഭരണാ�മതി ആണ് ന�കിയത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബ�് തക��� കാരണം ആ �േദശെ� ജന���് ഉ�ാ�� െവ�െ�ാ� ഭീഷണി�് ഏ�

തര�ി�� അടിയ�ര പരിഹാരനടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2019 ഡിസംബറി� ��പ് ബ�് �ന�ാപി�ാ� കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ നടപടിക� സംബ�ി� ജലേസചന വ��ിെല ഫയ� ന��ം തീയതി�ം വ��മാ�ാേമാ?

കടലാ�മണം

5759. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉ�മ നിേയാജക മ�ല�ി�  ഏെതാെ� �േദശ�ളിലാണ് കടലാ�മണം ഉ�ത്;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉ�മ മ�ല�ിെല കാ�ി�, െകാ��, െച�രി� �േദശ�ളി� കട�ഭി�ി നി��ി�ണെമ�

വ�ഷ�ളാ�� ആവശ��ിന് നാളി�വെരയായി എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആ�നിക സംവിധാന�ി�  മ��െ�ാഴിലാളികെള ഉപേയാഗി�് കട�േ�ാഭം തട��തിന്

നടപടി സ�ീകരി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

കടലാ�മണം െച���തി�േവ�ി സ�ീകരി�വ�� മാ����

5760. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  തീരേമഖലയി��ാ�� കടലാ�മണെ� െച���തി�േവ�ി നിലവി�

എെ��ാം മാ���ളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) കട�ഭി�ി നി��ാണം,  �ലി��് നി��ാണം,  ജിേയാ െ�ാ���  എ�ിവ

ദീ�ഘകാലാടി�ാന�ി�  �േയാജനകരമ�ാ� സാഹചര��ി�  േഡാ.  വി.  പി.  േവ���ി

അരയ� വിഭാവനം െച� ലാ�്-റി�േമഷ� സംവിധാനെ� ഇതിനായി �േയാജനെ���േമാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി െകാ�ം ജി�യി� നീ�കര �ത� കായം�ളം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� (അഴീ��)

വെര�� ഭാഗ�് പരീ�ണാടി�ാന�ി� നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പന�റയിെല കടലാ�മണം

5761. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല കട�തീര�േദശമായ പന�റയിെല അതി��മായ

കടലാ�മണം നിമി�ം �േദശവാസിക� അ�ഭവി�� ��ി��ക� ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) പ�് �ലി��ക� �ാപി�ണം എ� വിദ� നി�േ�ശം ഉ�ായി�ം ര�് �ലി��ക� മാ�മാണ്

�ാപി�ി��ത് എ�തിനാ� എ�് �ലി��ക� �ടി �ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) തക�� കട� ഭി�ി�് കഴി� ഒ�ത് വ�ഷമായി ആവശ�മായ അ����ണിക� െച�ാ��

സംബ�ി� �േദശവാസിക�െട നിര�ര പരാതി�് ഉടനടി പരിഹാരം കെ��വാ� സ��ാ�

ത�ാറാ�േമാ ;

(ഡി) കട�  ഭി�ി�െട ഉയരം ��ി �േദശവാസിക�െട ജീവ�ം സ��ി�ം ഉ�ായിെ�ാ�ിരി��

നാശന�ം ഇ�ാതാ�വാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കട�ഭി�ിക�ം �ലി��ക�ം നി��ി��തിന് നടപടി

5762. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ലം തീരേദശേമഖലകളി�  കട�േ�ാഭം ��മായിരി��

സാഹചര��ി� കട�ഭി�ിക�ം �ലി��ക�ം നി��ി��തി�ം അ�വഴി തീരേദശവാസിക�െട

ജീവ�ം സ��ി�ം സംര�ണം ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) കടലാ�ണ ഭീഷണികെള �തിേരാധി�ാ�  �ിരമായ സംവിധാന��  ഏ�െ����ത്

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കട�ഭി�ിക�ം �ലി��ക�ം നിർ�ി��തിൽ േനരി�� �തിബ��� എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കട�ഭി�ിക� �ന�നി��ി��തിനായി വലിയ കരി��ക�

5763. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കട�ഭി�ിക� �ന�നി��ി��തിനായി വലിയ കരി��ക� േവ�ി വ��തിനാ� െട���

എ��വാ� കരാ�കാ� �േ�ാ�വരാ� കാര�ം ��യി�വ�ി�േ�ാ;

(ബി) വലിയ ക�ക�െട �ാമ�ം, എ�ിേമ�് �കയിെല �റ�ം കാരണമാണ് കരാ�കാ� ���ിക�

ഏെ���ാ�ത് എ�ത് പരിേശാധനയി� വ��മായി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��� പരിേശാധി�് ആവശ�മായ മാ��� വ��ി ���ിക� നട�ി� വ��വാനായി

സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് െെകെ�ാ�ി�ളളത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കട�ഭി�ിക�െട �ന�നി��ാണം

5764. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� പല ഭാഗ�ളി�ം കടേലാര േമഖലയി� �ാപി�ി�� കട�ഭി�ിക� ��മായ

കടലാ�മണ�ി� തക�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ അടിയ�രമായി �നഃ�ാപി�ാ�  എെ��ാം നടപടകളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കട�  ഭി�ിക�  ശ�ിെ���ാ�  �േത�ക പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇതിേല�ായി

��ത� �ക ഈ സാ��ികവ�ഷം നീ�ിെവ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാഴി�� ഓഖി പാ��ിെ� െട��� നടപടി

5765. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല എം.എ�.എ.  -എ.ഡി.എസ്.-2018-19  �കാരം

ഭരണാ�മതി ലഭി� െപാഴി�� ഓഖി പാ��ിെ� െട��� നടപടി ���ീകരി�ാ� കാലതാമസം

എ��ത് എ�െകാ�് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െട��  നടപടി ���ീകരി�ാ�  നി��ാണ ���ി എേ�ാ�  ആരംഭി�ാ�  കഴി�ം എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) എം.എ�.എ.ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ി�  വ��� പ�തിക��് യഥാസമയം സാേ�തിക

അ�മതി െകാ��ാെത ൈവകി�ി��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

��ി� കാ�ി� റ�േല�� കം �ി�ജ് നി��ാണം

5766. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല ��ി�  കാ�ി�  റ�േല��  കം �ി�ജ്

നി��ി��തിന് െച�കിട ജലേസചന വ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി� ഇ�െവ�ിേഗഷ�  ���ി എേ�ാ�  ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ടി ഇ�െവ�ിേഗഷ�  ���ീകരി�് എ��ം േവഗം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ിയിെല ഒഴി�ക�

5767. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� നിലവി� എ�.ഡി. �ാ��് �ത� �കളിേല�് എ� ത�ികകളി�

ഒഴി�െ��് അറിയി�േമാ;  റവന� വിഭാഗ�ി�  മാ�ം എ� ത�ികകളി�  ഒഴി�െ��്



അറിയി�േമാ;

(ബി) ഒഴി�ക��ായി�ം �ാന�യ�ം ന�കാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� �ാന�യ�ം

ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; �ാന�യ�ം ന�ക�െത�് േകാടതി ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ

എ�റിയി�േമാ;

(സി) റവന� വിഭാഗ�ിെല ത�ികക�  ഒഴി� കിട��ത് വാ��  അേതാറി�ി�െട വ�മാനെ�

ബാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) മിനി�ീരിയ�  വിഭാഗ�ിെല ഒഴി�കളി�  �ാന�യ�ം ന���തിനായി വ�ഷം േതാ�ം

ഡി.പി.സി.  േച��് െസല�് ലി�് ത�ാറാ�ാ�േ�ാ;  ഇെ��ി� െസല�് ലി�് ഇ�ാ�ത്

�ലം �ാന�യ�ം നട�ാ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ പരിഹാര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

മേ�രി മ�ല�ിെല െന�ി��്-വാഴ��ട-കിഴ����് വി.സി.ബി.�െട നി��ാണം

5768. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി മ�ല�ിെല െന�ി��്-വാഴ��ട-കിഴ����് വി.സി.ബി.�െട നി��ാണ�മായി

ബ�െ�� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� ഡി ബി  2/288/2019,  ഡ�ള�  6/6211/2019/എഫ്.സി.  എ�ീ

ഫയ�ക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� റിേ�ാ��ക�  സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) ��ത ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാ� കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ?

അ�മാലി മ�ല�ിെല ഇറിേഗഷ� പ�തിക�

5769. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം അ�മാലി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േമജ�/െെമന�

ഇറിേഗഷ� പ�തിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�മാലി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േമജ�/െെമന�  ഇറിേഗഷ�  ���ികളാണ് �ളയ�ി�

തക��െത�ം ഇതി� ഏെത�ാം ���ിക� �ന�നി��ി�ാ� ഫ�് അ�വദി�െവ�ം ഇനം

തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2019-20  �  ഭരണാ�മതി�ായി ലഭി� െ�ാേ�ാസ�ക�  ഏെത�ാമാണ്

പരിഗണനയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

ചടയമംഗലം മ�ല�ിെല ജലവിഭവവ��ിെ� വിവിധ പ�തിക�



5770. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ചടയമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ി� ജലവിഭവവ��മായി ബ�െ�� നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ

പ�തിക�െട വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

മല�റം നിേയാജകമ�ല�ിെല ���ിക��് ഭരണാ�മതി

5771. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019-20 വ�ഷെ� ബജ�ി� ഉ�െ���ം ൈമന�/േമജ� ഇറിേഗഷ�, േകരള വാ�� അേതാറി�ി

എ�ീ വ��ക�  �േഖന നട�ിലാേ���മായ മല�റം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം

���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) 2018-19, 2019-20 വ�ഷ�ളിെല ബജ�ി� ഉ�െ�� ജലവിഭവവ��മായി ബ�െ�� ��ത

മ�ല�ിെല ���ിക�െട �േരാഗതിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ജലവിഭവ പ�തിക�

5772. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം ജലവിഭവ വ��് മാേവലി�ര മ�ല�ി� നട�ിലാ��

പ�തിക�െട വിശദാംശ�� വാ�� അേതാറി�ി,  േമജ� ഇറിേഗഷ�, ൈമന� ഇറിേഗഷ�, പ�

ഇറിേഗഷ�, ക�ട ഇറിേഗഷ� എ�ീ ഇന�ൾ തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവയി�  ���ീകരി�വ ഏെത�ാെമ�ം ആരംഭി�ാ��വ ഏെത�ാെമ�ം

���ീകരി�ാ��വ ഏെത�ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അ�വദി�െ�� ഏെത�ി�ം ���ിക�  ആരംഭി��തിന് തട���  ഉേ�ാെയ�ം,

ഉെ��ി�  ��ത തട���  ഒഴിവാ�ി ���ി ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

േചല�രയിെല ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തികൾ

5773. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േചല�ര മ�ല�ിൽ നിലവി�� ലി�് ഇറിേഗഷ�  പ�തിക�െട എ��ം അവ�െട

േപ�വിവര��ം �ാമപ�ായ�ടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി�  േമാേ�ാ�ക�  �വ��ന�മമ�ാ� ലി�് ഇറിേഗഷ�  പ�തിക�െട എ��ം

അവ�െട േപ�വിവര��ം വ��മാ�ാേമാ;



(സി) �വ��നരഹിതമായ േമാേ�ാ�ക�  ഒ�ാംവിള ഇറ�� സമയ�തെ� സമയബ�ിതമായി

�വർ�ന�മമാ��തിന് ബ�െ�� എ�ജിനീയ�മാ��് നി�േ�ശം ന���തി�ം,

ആവശ�മായ ഫ�് അ�വദി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

കളമേ�രിയിെല ജലവിഭവവ��ിെ� പ�തികൾ

5774. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കളമേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി� 2019-20 � ജലവിഭവ വ��് നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��

���ിക� ഏെത�ാമാെണ�ം ഓേരാ�ിെ��ം നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ി�  വ��മായി ബ�െപ�് നിലവി�  നട�വ���ം ഇനി

���ീകരി�വാൻ േശഷി���മായ ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി അട���

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ ?

ഒ��ാലെ� �ടിെവ� പ�തിക�

5775. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അസം�ളി മ�ല�ിെല �ധാനെ�� �ടിെവ� പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ; ഓേരാ പ�തി�ം എ�ാണ് ക�ീഷ� െച�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീ���രം ��ജലവിതരണ പ�തി�മായി ബ�െ��് നിലവി�� ����

എെ��ാമാെണ�് സ��ാ� കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല വിവിധ �ടിെവ� പ�തിക�മായി ബ�െ�� ���ൾ

പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപരി��മ� മ�ല�ിൽ ജലവിഭവ വ��് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� ���ിക�

5776. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി�  2019-20�  ജലവിഭവ വ��് നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി�� ���ിക� ഏെതാെ�യാണ്; ഓേരാ�ിെ��ം നിലവിലെ� �ിതി സംബ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ി� നിലവി� നട�വ���ം ഇനി ���ീകരിേ���മായ ഓേരാ

���ി�െട�ം നിലവിലെ� �ിതി�ം മ�് വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�േമാ?

��ണി�റയിെല ജലവിഭവ ���ികൾ



5777. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ി� ജലവിഭവ

വ��് �േഖന�� എ� ���ികൾ�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ?

�ഗ�ഭ ജലം �ഷണം

5778. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം �േദശ�ളി�നി�ാണ് െവളളം വ�േതാതി�  എ���ത് തടയണെമ�് േക�

�ജലവ��് നിർേദശി�ി��ത് ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന �ഗ�ഭ ജലവിഭവ വ��് വൻേതാതിൽ െവ�െമ��� ഏെത�ാം �േദശ��

കെ��ിയി��്;  �ഗ�ഭജലം �ഷണം െച� �ാപന��  ഏെത�ാം;  ഇവ�െ�തിെര

സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ഗ�ഭ ജലം �ഷണം തട��തിന് ജലവിഭവ വ��ം തേ�ശസ�യംഭണ �ാപന��ം

സം��മായി പരിേശാധന��െ�െട�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േക� �ഗ�ഭ ജലവിഭവ വ��് െറഡ് അെല��് �ഖ�ാപി� �േദശ�ളി�  �ഗ�ഭജലം

മീ��കേളാളം താ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; േകരള�ി� െറഡ് അല��് �ഖ�ാപി� �ല��

ഏെത�ാമാണ്; �ഗ�ഭജലം താ� �ല�� ഏെത�ാം; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െറഡ് അല��് �ഖ�ാപി� �ല�ളി�ം �ഗ�ഭജലം താ�� �ല�ളി�ം �െവറിക��ം

ഡി�ിലറിക��ം അ�വാദം ന�കിയ കാര�ം വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇ�ര�ി� െറഡ്

അല��് �ഖ�ാപി� �ല�ളി� അ�വാദം ന�കിയ �ാപന�� ഏെത�ാം; വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� �ഴ��ിണ�ക�െട വ��നവ്

5779. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഴ��ിണ�ക� വ��ി� വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ഴ��ിണ�ക�െട എ��ി�  ഉ�ാ�� വ��നവ് മ� കിണ�കളിൽ െവ�ം താ��തിന്

ഇടയാ��േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം ആധികാരികമായ പഠന��  നട�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ഗ�ഭജലം േശാഷി� േപാകാെത സംര�ി��തിന് വ��ിെ� കീഴി�  എെ��ാം

�വ��ന�� നട��െ��് വ��മാ�ാേമാ?

മഴെവ� സംഭരണ�ിനായി പ�തിക�



5780. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

��മായ ജല�ാമം േനരി�� െച���  മ�ല�ി�  മഴെവ� സംഭരണ�ിനായി

ആവി�രി�് നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ജലദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

5781. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക. ബാ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലേസചന�ി�ം ഗാ�ഹികാവശ��ി�മായി,സം�ാനെ� വിവിധ ജലേ�ാത�ക�

�േയാജനെ����തിന് എ�മാ�ം കഴി�ി�െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജല ലഭ�ത, ഉപേയാഗം, ഭാവിയിെല ആവശ�കത എ�ിവ ഉ�െ���ി ദീ�ഘവീ�ണേ�ാ��ടി

ജലഉപേയാഗം �മെ����തി�ം ജലദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തി�ം കഴിയ��വിധം ഒ�

ജനകീയ ജലബ�ജ�് ത�ാറാ��തിെന�റി�് ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) ജലവിഭവ വികസന-വിനിേയാഗ േക��ിെ� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ജലദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിനാവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ്

ഉേ�ശി��ത്;വ��മാ�േമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല �ടിെവ� �ാമം

5782. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േകാ�യം ജി�യിെല �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി�വാ�  എെ�ാെ� പ�തികളാണ് സ��ാ�

നട�ിലാ�ിവ��െത�ം എെ�ാെ� പ�തികളാണ് പരിഗണനയി��െത�ം അറിയി�േമാ?

മഴെവ�ം സംഭരി�് �ടിെവ�ം ന�കാ� പ�തി

5783. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� ലഭി�� മഴെവ�ം സംഭരി�് �ടിെവ�മായി ന���തിന് എെ��ി�ം

പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

(ബി) മഴെവ�ം വ�ാവസായിക അടി�ാന�ി� സംഭരി�് വിപണനം നട��തിന് ജല അേതാറി�ി

�േഖന നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇതിനായി എെ��ി�ം പ�തിക� പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി�



വിശദവിവരം ന��േമാ?

��ജലം പാഴായിേ�ാകാതിരി�ാ� �തിയ പ�തിക�

5784. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മഴ�െട അളവ് �റ�വ�� സാഹചര��ി�  ലഭ�മായ ��ജലം പാഴായിേ�ാകാതിരി�ാ�

എെ��ി�ം �തിയ പ�തിക��് സ��ാ� �പം ന��േമാ;

(ബി) �ചി�റിയിെല പഴയ �ഷി�് സംവിധാന�ി� ഒ� �ഷി� 13 �ത� 26 ലി�� വെര െവ�ം

പാഴായിേ�ാ��തായി ജലവ��് നട�ിയ പഠന�ി�  കെ��ക��ാെയാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) �ഷി�് സംവിധാനം നവീകരി� �ാപി��തി�െട �തിവ�ഷം  60  ശതമാനേ�ാളം ജലം

പാഴാ��ത് ഒഴിവാ�ാ� സാധി�െമ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) നിലവി� �ടിെവ��ിനായി ഉപേയാഗി�� െവ��ിെ� പല മട�് െവ�ം െ�ഷി�ി�െട

�തിദിനം െചലവാ��േ�ാ ; എ�ി� ഇത് നിയ�ി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ം

എ�് െവളിെ���േമാ?

കാല�ഴ�ം െച� ജലവിതരണ ൈപ�ക�

5785. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലവിതരണം നട��തിനായി �ാപി�ി�� കാല�ഴ�ം െച� എ�ാ ൈപ�ക�ം മാ�ി

�ാപി�ി�േ�ാ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� ജലവിതരണ�ിനായി �ാപി��ത് ഏ�തരം ൈപ�ാണ്; പഴയ �ിേമാ ൈപ�ക�

ഇേ�ാ� എവിെടെയ�ാം �ാപി�ി��്;  ഇവ ���മായി മാ�ി �ാപി��തിന് എ� കാലം

േവ�ി വ�ം; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഗാ�ഹിക കണ��ക� ���തിന�സരി�് ഉയ�� �േദശ�ളിെല ജലവിതരണ�ിെ� േതാത്

�റ��തായി പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ; ഇതിന് പരിഹാരമാ���� കെ��ിയി�േ�ാ?

�ടിെവ� വിതരണ പ�തിക�

5786. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, പി. ഉ�ി

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

ന��േമാ:



(എ) എ�ാവ��ം �ടിെവ� ലഭ�ത ഉറ�ാ�കെയ� ല��േ�ാെട നട�ിവ�� �ടിെവ� വിതരണ

�വ��നെ� ശാ�ീകരി��തിനായി കി�ബി വഴി നട�� പ�തിക�  ഏെത�ാമാണ്;

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ി േകാ��േറഷനി� സദാസമയ�ം �ടിെവ�ം ലഭ�മാ�കെയ� ഉേ�ശ�േ�ാെട �ഖ�ാപി�

പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;  െെജ� സഹായേ�ാെട നട�ാ�ി വ��

പ�തിക� ���ിയായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) 2016-17  െല ബജ�ി�  �ഖ�ാപി�  10  �നിസി�ാലി�ിക��ം സമീപ പ�ായ�ക��ം

എ�ാ�േ�ാ�ം �ടിെവ�ം ലഭ�മാ�ാ�� സമ� പ�തി�െട നിലവിെല �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ടിെവ� വിതരണ പ�തിക��ായി ലഭി�വ� േക� സഹായം നില�ി�േ�ാ; ഇ� �ടിെവ�

വിതരണ പ�തിക�െട നി��ാണ �േരാഗതിെയ ബാധി�ി�േ�ാ?

െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�

5787. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ബി േ�ാജ�കളായ കാേരാട്,  അതിയ�� എ�ീ

�ടിെവ� പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�

���ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  എ� േകാടി �പ�െട ഡി.പി.ആ�. ആണ്

���ീകരി�ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി േ�ാജ�ക��് ഭരണാ�മതി ലഭി��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാേരാട് �ടിെവ� പ�തി�മായി ബ�െ��് �മി ഏെ���� നടപടി ���ീകരിേ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ; �മി�െട മതി�വില എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാര�ര� ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണം

5788. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാര�ര� ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണ�ിനായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നിലവി��ത്

എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഒ� മ�ല�ി�  ഒ� �ളം നവീകരി�� പ�തിയി�  ഉ�െ���ി പാറ�ാല

നിേയാജകമ� ല�ി� ഏത് �ളമാണ് നവീകരി�ത് ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ���കാ�  �ാമപ�ായ�ിെല കാരേ�ാണം ജം�ഷനി�  �ിതിെച�� രേ��േറാളം

വി�തി�� ഇര��ളം നാശ�ിെ� വ�ിലാെണ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�

��ത �ളം നവീകരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?



േകരള വാ�� അേതാറി�ി �നഃസംഘടന

5789. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി എ.ഡി.ബി.യി�  നി�ം വാ� എ��് തി�വന��രം െകാ�ി

നഗര�ളിെല �ടിെവ� വിതരണ ൈപ�ക�ം പ�് ഹൗ�ക�ം മാ��തി�� പ�തി

പരിഗണനയി�  ഉേ�ാ എ�ം ഉെ��ി�  ആയതിെ� വിശദാംശ��ം വ�വ�ക�ം

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി വ�കിട സ�കാര� ക�നിക�  നി��ി�് ഓ�േറ�് െച�� വ�വ�  (ബി.ഒ.ടി)

�കാരമാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�ം ഉെ��ി�  ��ത വ�വ�ക�

സ��ാരിെ� �ഖ�ാപിത നയ�ിന് അ��തമാേണാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള വാ�� അേതാറി�ി �നഃസംഘടന സംബ�ി�് ഐ.ഐ.എം.ബി  (IIMB) ത�ാറാ�ിയ

േ�ാസസ് റീഎ�ിനീയറിംഗ്,  ഫിനാ�ഷ��  സസ് ൈ�നബിലി�ി റിേ�ാ��കളി�  സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത റിേ�ാ��് നിലവി��േ�ാ�  േകരള വാ��  അേതാറി�ി �നഃസംഘടന സംബ�ി�്

റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ാ� �ശീ� ഖ�െയ നിേയാഗി��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� �തിയ ഓഫീ�ക� ആരംഭി��തി�� മാനദ���

5790. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ിയി�  �തിയ സ��ി�, െസ��, സ�ഡിവിഷ�  ഓഫീ�ക�

ആരംഭി��തി�� മാനദ��� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി� നിലവി�� േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട വിവിധ ഓഫീ�ക�െട വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) േജാലിഭാരം കണ�ിെല��ം െപാ�ജന���് െപെ��് േസവന�� ലഭ�മാ��തി�ം േവ�ി

��ത ജി�യി�  �തിയ െസ��, സ�ഡിവിഷ�  ഓഫീ�ക�  ആരംഭി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

വാമന�രം മ�ല�ി� േകരളാ വാ�� അേതാറി�ി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

5791. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നാളി�വെര വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�

േകരളാ വാ�� അേതാറി�ി വഴി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം എ� �പ വീതം െചലവഴി�; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;



(സി) നിലവി� ഭരണാ�മതി ലഭി�് ���ീകരിേ�� പ�തിക�െട വിശദവിവര�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വ�ം വ�ഷ�ളി� നട�ിലാ��തിന് പരിഗണനയി�� പ�തിക�െട വിവര�� ന�കാേമാ?

പിറവം വാ�� അേതാറി�ി േ�ാജ�് ഡിവിഷ� ഓഫീസി�കീഴി� നിലവി�� പ�തിക�

5792. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പിറവം വാ��  അേതാറി�ി േ�ാജ�് ഡിവിഷ�  ഓഫീസി�കീഴി�  നിലവി�  എ� പ�തിക�

നട�വ��െവ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം ഇേ�ാഴെ� ഘ��ം പ�തി�െട �ണഫല�� ലഭ�മാ�� �േദശ��ം

സംബ�ി� വിവരം അറിയി�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ി�െട ഡിവിഷ� ഓഫീസ്

5793. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ളം േക�മാ�ി വാ��  അേതാറി�ി�െട ഒ� ഡിവിഷ�  ഓഫീസ് ആരംഭി���മായി

ബ�െ�� നടപടിക�െട നിലവി�� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

�ടിെവ� വിതരണ പ�തിക�

5794. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴയിെല �.ഐ.ഡി.എസ്.എസ്.എം.ടി.�ടിെവ� വിതരണപ�തി നഗരസഭ�്

ൈകമാ��തിന് ആേലാചി��േ�ാ എ�ം ഉെ��ി�  ആയതിെ� വ�വ�ക�

എെ��ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിെല ൈപ�ക� അസാധാരണമായി നിര�രം െപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ

എ�ം ഉെ��ി� ഇത് സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ം,  െകാ�വ�ി �േദശ�ളിെല �ടിെവ� വിതരണം ��ത നഗരസഭക��് ൈകമാറാ�

നടപടികളായി�േ�ാ എ�ം ഉെ��ി�  ആയതിെ� വ�വ�ക�  എെ��ാെമ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള വാ��  അേതാറി�ി�് നഗരസഭക�  അട�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��

ന�കാ�� �ടി�ിക എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി�� സ��ാരിെ� േനാ�  �ാ�  �ാ�് വ��ി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?



പ�് ഓ�േറ��മാെര അസി��് എ�ിനീയ� ത�ികയിേല�് പരിഗണി��തി�� െ�ഷ�� ��സ്

5795. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ിയിെല പ�് ഓ�േറ��മാെര അസി��് എ�ിനീയ� ത�ികയിേല�്

പരിഗണി��തിനാ�� നിർേ�ശ�ളട�ിയ  2012  െല കരട് െ�ഷ��  ��സ്

നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�  2017-െല ഡ�ള� പി(സി)  .10988  ന�ർ േകസിെല

29-10-2018  െല ബ�.ൈഹേ�ാടതിവിധി�െട പ�ാ�ല�ിൽ െ�ഷ��  ��സ്

നട�ിലാ��തി�� നടപടിക� ആരംഭിേ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ആരംഭിെ��ി� �വ��ന��െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇത് എ� നാളിനകം നട�ിലാ�വാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ജലവിതരണ പ�തി�െട �വ��നം

5796. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ�ി�� നിേയാജക മ�ല�ിെല കരവാരം - നഗ�� - �ളിമാ�് ജലവിതരണ പ�തി�െട

�വ��നം ഏ� ഘ��ിലാണ് വിശദമാ�േമാ?

േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല �ള�� നവീകരി�ാ� നടപടി

5797. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല കള��

നവീകരി��തിന് ഇതിനകം ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ�െട േപ�വിവര�ം

ഭരണാ�മതി �ക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഷിക �ാധാന����ം,  ജലലഭ�ത���മായ നിരവധി �ള��  മതിയായ േതാതി�

നവീകരണം നട�ാ��െകാ�് നാേശാ�ഖമാ�� എ� വ�ത കണ�ിെല��് േചല�ര

നിേയാജകമ�ല�ിെല �ള��  ഹരിതേകരളം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നവീകരി��തിന്

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ�ീകരി�െമ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

മാ�� താ��േപായി� പ�ിം�േ�ഷ� കാർഷികാവശ��ൾ�് ഉപേയാഗി��തി� നടപടി

5798. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) മാ��  താ��േപായിലിൽ െക.ഡ��.എ.  �െട പ�ിംഗ് േ�ഷ�  ഉപേയാഗ�ന�മായി

കിട�കയാെണ� വാ��ക� ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ളിമാട് �ീ�്െമ�് �ാ�ി�  നി�് ��ീകരി� െവ�ം മാ��  �ാമപ�ായ�ിേല�് േനരി�്

വിതരണം െച�ാ� �ട�ിയതിനാ� ഇൗ പ�തി �ടിെവ� വിതരണ�ിന് ആവശ�മിെ��ത്

പരിഗണി�് വര��കാരണം �ഷി നശി�െകാ�ിരി�� �േദശ�ളിേല�്

െവ�െമ�ി��തിന് ഇൗ പ�തി െെമന�  ഇറിേഗഷ�  വ��ിെന ഏ��ി�െകാ��ാ�

സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

രാമ��ളം വാ�� സൈ� �ീം

5799. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�മംഗലം എം.എ�.എ.�െട  2017-18െല ആ�ിവകസന ഫ�ി�  വകയി��ിയ

എട�ി��ി �ാമപ�ായ�ിെല രാമ��ളം വാ�� സൈ� �ീം പ�തി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�്

ഒ�രവ�ഷമായി�ം സാേ�തികാ�മതിേയാ െട��  നടപടികേളാ ���ീകരി�ാെത പ�തി

നീ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� കാരണ��  എെ��ാമാണ്;  അന�മായി നീ�ിെകാ�േപാ��ത്

ഉേദ�ാഗ�രാെണ�ി� അവ�െ�തിെര നടപടിെയ��േമാ; വിശദമാ�േമാ?

പ�നംതി� �നിസി�ാലി�ി�് അ�വദി� �ക

5800. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� �നിസി�ാലി�ി�് ഈ സ��ാ�  ൈപ�് മാ�ി �ാപി�ലി�ം ജലലഭ�ത

ഉറ�വ���തി�മായി എ� �ക അ�വദി�ി��്;

(ബി) േമ� പറ� ���ിക�െട നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

��ണി�റ മ�ല�ിെല �ടിെവ� വിതരണ���ിക�

5801. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ��ണി�റ മ�ല�ി� �ടിെവ� വിതരണം

െമ�െ����തിേല�ായി എെ��ാം ���ിക� നട�ി വ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി��ം എ�ാ�  ആരംഭി�ാ��മായ ���ിക�  നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

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



കാസ�േഗാഡ് നഗര�ിെല ��ജലവിതരണ ൈപ�ക� മാ�ി�ാപി��തിന് നടപടി

5802. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് നഗര�ി�  ജലവിഭവവ��ിെ� കീഴി�  ��ജലവിതരണം �ട�ിയത് ഏത്

വ�ഷ�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏത് പ�തി �കാരമാണ് ഇതിന് �ട�ം �റി�െത�ം നാളി�വെര െചലവഴി� �ക

എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് നഗര�ി�  ��ജല വിതരണ�ി� �ാപി�ി�� ൈപ�ക��് എ�

വ�ഷെ� പഴ��െ��ം എ� �പ െചലവഴി�ാണ് ഇത് �ാപി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ൈപ�ക�െട �ാ��ം ക�ാളി�ി�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ  ;  ഇത് മാ�ി

കാേലാചിതമായി �തിയ ൈപ�ക�  �ാപി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  അതിന്

കണ�ാ�� െചലവ് എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�/സാ�ഹിക �ര�ിതത�ം

5803. �ീ.െക. ദാസ�

,, സി.���

,, എ�. വിജയ� പി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി� �ര�ിതത��ം സാ�ഹിക

�ര�ിതത��ം ഉറ�വ���തിന് ഈ സ��ാ�  ആവി�രി� �തന പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് േവതനം ഉറ� വ���തി�ം സ�കാര�

േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് ബാ�് വഴി േവതനം ന���തി�മായി േവതന �ര�ാ പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് െതാഴി� ഉടമയി� നി�ം െമ�െ�� ആ��ല���

േനടിെ�ാ���തി�ം അവ�െട െതാഴി�  ഉയ���� സാധ�ത�റവ് പരിഹരി��തി�ം

എംേ�ാ�െമ�് ഡയറ�േറ�് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െതാഴി� േമഖലയി� നട�ിലാ�ിയ പരി��ാര��

5804. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െതാഴി�  േമഖലയി�  നട�ിലാ�ിയ

പരി��ാര�� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ��ലം െതാഴിലാളിക��് �തിയതായി ലഭി� ആ��ല���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി� ഓ�െെല� സംവിധാനം

5805. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി എ� േപ��്

നിമയനം ന�കിെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി�  ഓ�െെല�  വഴി േപര് രജി��  െച��തി�ം ����തി�ം

േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി� എ��ത� ഈ സംവിധാനം നിലവി� വ�െമ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് രജിേ�ഷ�  ��േ�� കാലാവധി നി�യി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�െയ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് രജിേ�ഷ�  ���ാെത പല കാരണ�ളാ�  രജിേ�ഷ�  ലാ�ായി േപായ

െതാഴി�രഹിത��് അത് ���വാ�� അവസരം ലഭ�മാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചിസ് പ�തി

5806. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.െക. രാജ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാ�ീയ സ�ാ�� ബീമാ േയാജന  (ആ�.എസ്.ബി.ൈവ)  -  േകാം�െഹൻസീവ് െഹൽ�്

ഇൻ�റൻസ് �ീം (ചിസ്) ചികി�ാ പ�തി അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ചിസ് പ�തിയി� ന��� ആേരാഗ� പരിര��െട വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� വിഭാഗ�ി�െ�� ആ��ാെരയാണ് ��ത പ�തിയി�  അംഗ�ളാ��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��തായി ഏെതാെ� വിഭാഗ���ാണ് ��ത പ�തിയിൽ അംഗത�ം

ന�കിയെത�റിയി�േമാ;

(ഇ) ഈ പ�തിയി� സൗജന� ചികി� ലഭ�മാ��ത് ഏെതാെ� വിഭാഗ���ാെണ�ം ആയത്

സംബ�ി� നിബ�നക�ം അറിയി�േമാ;

(എഫ്) പ�തി�െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?



പഠനേ�ാെടാ�ം െതാഴി�

5807. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പഠനേ�ാെടാ�ം െതാഴി�  എ� പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ  ;  എ�ി�

വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ബി) എ�ാ േമഖലയി�ം നട�ാ�ാ�  കഴിയിെ��ി�ം പരീ�ണാടി�ാന�ി�  ��ത പ�തി

നട�ിലാ��തിെന�റി�് ആേലാചി�േമാ;

(സി) െതാഴി�  വ��് ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം നി�േ�ശം സർ�ാരി� സമർ�ി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

െതാഴിലാളി േ�മനിധിക�

5808. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴി�  വ��ി� കീഴി�  വ�� വിവിധ െതാഴിലാളി േ�മനിധികളി�

ഓേരാ�ി�ം എ� െതാഴിലാളിക� അംഗ�ളാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) വിവിധ െതാഴിലാളി േ�മനിധികളി�  �തിവ�ഷം എ� �പ വീതമാണ് െതാഴിലാളിക�ം

െതാഴി�ടമക�ം അംശാദായമായി അട��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ േ�മനിധി േബാ�ഡിെ��ം ബാ�നിേ�പ��  സംബ�ി� വിശദവിവര��

ന�കാേമാ?

േ�മനിധി േബാ��ക�െട ആ�നികവൽ�രണം

5809. �ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, പി.െക. ശശി

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  വ��ിന് കീഴി�� േ�മനിധി േബാ��ക�െട �വ��നം ��ത�

കാര��മമാ��തിന് നട�ിവ�� ആ�നീകരണ �വ��ന��  എെ��ാമാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ േ�മനിധി േബാ��കെള ഏകീകരി�് കാര��മമാ�ാ� ഉേ�ശി�െകാ�� നടപടിക�െട

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള സം�ാന അസംഘടിത െതാഴിലാളി സാ�ഹ� �ര�ാപ�തി �കാരം അസംഘടിത

േമഖലകളിെല െതാഴിലാളിക��് ന�കിവ�� ആ��ല��� എെ��ാമാണ്;  അതിനാ��



മാനദ��� അറിയി�ാേമാ?

േഫാേ�ാ�ാഫി -വീഡിേയാ�ാഫി േമഖലയി� െതാഴിെല���വ�െട ����

5810. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഫാേ�ാ�ാഫി-വീഡിേയാ�ാഫി അ�ബ� േമഖലയി� െതാഴിെല���വ� േനരി�� ����

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ��് പരിര� ഉറ�വ��ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�് ആ�  േകരള േഫാേ�ാ�ാേഫ�്

അേസാസിേയഷ� സമ��ി� നിേവദന�ിേ�ൽ സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് േലബ� ക�ീഷണ� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ��ത റിേ�ാ��ിേ�ൽ സ�ീകരി�ി�� നടപടി വ��മാ�ാേമാ?

ബാ� െതാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസം

5811. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബാ�ക��് ൈലസ�സ് ന�കിയി�ം േജാലി ലഭി�ാ� എ� ��  ബാ�

െതാഴിലാളിക��് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ബാ� െതാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ�ിനായി ��സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ െസ�് �കാരം എ�

േകാടി �പയാണ് സമാഹരി�ത്;  അതി�  എ� േകാടി �പ ബാ�  െതാഴിലാളിക�െട

�നരധിവാസ�ിനായി വിനിേയാഗി�;

(സി) ബാ�ക� �റ�ി�ം േജാലി ലഭി�ാ� െതാഴിലാളിക��് േകാടതി�െട ഇടെപട� �ലം സ��ാ�

��തായി �നരധിവാസ പ�തി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനകം എ� േപ��് ഈ പ�തി �കാരം ആ��ല�ം ന�കി എ�് െവളിെ���ാേമാ?

േഫാേ�ാ�ാഫി-വീഡിേയാ�ാഫി അ�ബ� േമഖലയിെല ആ��ല���ം േ�മപ�തി��ം

5812. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഫാേ�ാ�ാഫി-വീഡിേയാ�ാഫി അ�ബ� േമഖലയി�  േജാലി െച�� െതാഴിലാളിക��്

സ��ാ�  ന�കി വ�� ആ��ല���ം േ�മപ�തിക�ം സംബ�ി� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േഫാേ�ാ�ാഫി-വീഡിേയാ�ാഫി അ�ബ� ഉപകരണ��  വാ��തിന് സ�ിഡി നിര�ി�

വാ� ന��� പ�തി ആവി�രി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?



�ണി�ടകളിെല�ം സ����ടകളിെല�ം വനിതാജീവന�ാ�െട ���ൾ

5813. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വ�കിട �ണി�ടകളിെല�ം സ����ടകളിെല�ം വനിതാജീവന�ാർ

അ�ഭവി�� ��ി��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എെ��ാം ��ി��കളാണ് അവർ

അ�ഭവി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ; അവ പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) അവർ�് നി�യി�ിരി�� മിനിമം േസവന േവതന വ�വ�ക�  പാലി�െ����് എ�്

ഉറ�ാ�വാ�ം െതാഴി�  �ഷണ�ി�നി�ം അവെര സംര�ി��തി�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�

5814. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് പാ��ിട സൗകര��ി�ം ചികി��ം അപകട

ഇ��റ�സി�മായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട വിവരം

5815. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക� വിവിധ േമഖലകളിലായി പണിെയ���

എ�് വ��മാ�േമാ  ;  ഇവ�െട വിശദവിവരം ഉ�െ�െട�� കണ�് സ��ാരിെ�

ൈകവശ�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളി�  നിെ��� െതാഴിലാളിക�െട വിവരം േശഖരി�ാ�  സ��ാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട എ�ം

5816. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് എ� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�  ഉെ��ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ?



ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�

5817. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന� നി�ം വ�� െതാഴിലാളിക�െട കണെ���് നട�ിയി�േ�ാ;  എ�

െതാഴിലാളികളാണ് കണ�് �കാരം േകരള�ി� ഉളളത്;

(ബി) ഇതര സം�ാന� നി�ം എ��വ��് എെ��ി�ം പക��വ�ാധി�േ�ാ എ�് പരിേശാധന

നട��േ�ാ;  ഇെ��ി�  മ� സം�ാന�ളി�  നി�ം േരാഗ��  ഇവിെട പടരാതിരി�ാ�

പരിേശാധനക� നട�േമാ;

(സി) ഇവ��് �ചിത��ളള�ം ആേരാഗ�കര�മായ താമസ�ല��  ഉറ�ാ��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാ��� ച�െവ�ി ഇ.എസ്.ഐ. ഡിെ��സറി�െട നവീകരണം

5818. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല േകാ��� ച�െവ�ി ഇ.എസ്.ഐ. ഡിെ��സറി�െട േശാചനീയാവ��ം

അവിെട�� ജീവന�ാ�െട �റ�ം പരിഹരി��തിനായി ന�കിയ  2682669/2018/

M(LBRD) ന�ർ നിേവദന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഇ.എസ്.ഐ. ഡയറ�േറ�ി�ം ഭരണ വ��ി��� ഫയ�ക�െട പക��ക�

ലഭ�മാ�േമാ?

സ�കാര� െതാഴി� േമഖലയി� മിനിമം േവതനം

5819. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിനിമം േവതനം നി�യി�ി�� സ�കാര� െതാഴി�  േമഖലയി�  അത് ഉറ� വ���തിന്

വ��തല ജാ�ത �ല���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പല േമഖലകളി�ം മിനിമം േവതനം ന�കാെത�ം െ�ാവിഡ�് ഫ�്,  ഇ.എസ്.ഐ.  �കക�

േവതന�ി�  നി�ം പിടി�ി�ം യഥാസമയം ഒ��ാെത�മിരി�� �വണത നിലനി��ത്

പരിേശാധനാ വിേധയമാ��േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�ര�ി�  എ� ലംഘന�ളാണ്  2018-19  വ�ഷം െതാഴി�  വ��് കെ��ി

രജി�� െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� േമ�േനാ��ി� ഓ�െെല� ടാ�ി സ�വീസ്



5820. �ീ.എസ്.ശർ�

,, െക. ദാസ�

,, ഡി.െക. �രളി

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�െെല�  വാഹന അ�േഗ�റായ �ബ�  േപാ�ളളവ�െട െതാഴിലാളി �ഷണ�ിന്

പരിഹാരെമ� നിലയി� സ��ാ� േമ�േനാ��ി� ഓ�െെല� ടാ�ി സ�വീസ് ആരംഭി��ത്

സംബ�ി� േമാേ�ാ�  വാഹന െതാഴിലാളി േ�മ േബാ�ഡിെ� നി�േ�ശം പരിേശാധനാ

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി നട�ിവ�� �വ��ന��

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�് വ�ഷ�ിെലാരി�� ���ി നി�യിേ�� മിനിമം േവതനം സമയബ�ിതമായി ���ി

നി�യി�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േഹാ��ക�  ഉ�െ�െട�� വാണിജ� �ാപന�ളി�ം കടകളി�ം െതാഴിെല���

പതി��രല�േ�ാളം വ�� പീടിക െതാഴിലാളിക�െട താ�ര�ം സംര�ി�ാനായി

നട�ിവ�� ഇടെപട�ക� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ?

കിളിമാ�രി� േലബ� ഓഫീസ്

5821. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ആ�ി��  നിേയാജകമ�ല�ിെല കിളിമാ�രി�  േലബ�  ഓഫീസ് ആരംഭി�വാൻ

പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

െഎ.ടി.െഎ. കെള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് നടപടി

5822. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�, സ�കാര� േമഖലകളിലായി എ� െഎ.ടി.െഎ.ക�  �വ��ി��;

കഴി� �� വ�ഷ�ിനിെട എ� െഎ.ടി.െഎ.  ക�  �തിയതായി സ��ാ�  േമഖലയി�

ആരംഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െഎ.ടി.െഎ.  കെള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി�

േകരള�ിെല ഏെതാെ� െഎ.ടി.െഎ.  കെളയാണ് ഇതിനായി െതരെ���ി��ത്;  ഇവിെട

എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

െഎ.ടി.െഎ.ക� രാജ�ാ�ര പദവിയിേല�് ഉയ��� പ�തി



5823. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െഎ.ടി.െഎ.ക�  രാജ�ാ�ര പദവിയിേല�് ഉയ��� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�ിലാ�� കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ� േകാടി �പയാണ് ഇൗ പ�തി�ായി വിനിേയാഗി�കെയ�ം ഏത് ഏജ�സിയി�

നി�മാണ് ഇതി�� ധനസഹായം ഉറ�ാ�ിയി��െത�ം െവളിെ���ാേമാ?

േകണ� നിര�� �ാരക കരി�ഴ സ��ാ� ഐ.ടി.ഐ.-യിെല േകാ�ക�

5824. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല േകണ�  നിര��  �ാരക കരി�ഴ സ��ാ�

ഐ.ടി.ഐ.-യിൽ ഏെത�ാം േകാ�ക�  നിലവി�െ��ം ഓേരാ േകാ�ി�ം എ� സീ�ക�

വീതമാ��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അേപ�ക�െട ബാ�ല�ം കണ�ിെല��് കരി�ഴ സ��ാ�  ഐ.ടി.ഐ.-യിൽ ��ത�

േകാ�ക� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

മണ�� ഐ.ടി.ഐ.�െട ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ���ൽ

5825. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  ഐ.ടി.ഐ.�െട ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ����തിന് നട�വ�� ���ിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) മണ��  ഐ.ടി.ഐ.  �് അടി�ാന സൗകര�ം ഒ���തിന് �ല പരിമിതി�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സമീപ� നി�ം �മി വാ�ി മണ�� ഐ.ടി.ഐ. േയാട് േച���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

വാണിയം�ളം ഐടിഐ. -�െട നവീകരണം

5826. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

െഷാ��� മ�ല�ി� ഉ�െ��� വാണിയം�ളം ഐടിഐ. -�െട നവീകരണ�ി�ം �തിയ

േകാ�ക� ആരംഭി��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?



വ�ാവസായിക പരിശീലന വ��ിൽ ഇൻെ��ർ ഓഫ് െ�യിനിങ് ത�ികയിെല അംഗബലം

5827. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാവസായിക പരിശീലന വ��ിൽ നിലവി�� ഇൻെ��ർ ഓഫ് െ�യിനിങ് ത�ികകൾ

എ�െയ�ം ഏ��ം അവസാനമായി ഇൻെ��ർ ഓഫ് െ�യിനിങ് ത�ിക�െട എ�ം

വർ�ി�ി� വർഷം ഏെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വർഷം സർ�ാർ, സ�കാര� േമഖലകളിൽ ഉ�ായി�� ഐ.ടി.ഐ.ക�െട�ം ഐ.ടി.സി

ക�െട�ം എ�ം എ�െയ�ം ഈ �ാപന�ളിൽ പരിശീലനം നട�ിവ� െ�യിനിക�െട

എ�ം എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) 2019-  20  ൽ സർ�ാർ േമഖലയി�ം സ�കാര� േമഖലയി�ം നിലവി�� ഐ.ടി.ഐ.ക�െട

എ��ം അവിെട പരിശീലനം നട�ി വ�� െ�യിനിക�െട എ��ം എ�െയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇൻെ��ർ ഓഫ് െ�യിനിങ് ത�ികയി�� ഉേദ�ാഗ��െട �മതലകൾ എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) വ��ിെ� �ഗമമായ �വർ�ന�ിന് ആവശ�മായ എ�ം ഇൻെ��ർ ഓഫ് െ�യിനിങ്

ത�ികകൾ വ��ിൽ നിലവി�െ��് ക���േ�ാ; നിലവിലി�ാെയ�ിൽ ��ത ത�ികക�െട

എ�ം വർ�ി�ി�വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ധ�വ��രം ഐടിഐ. -െയ അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���

5828. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധ�വ��രം ഐടിഐ.  -െയ അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിനായി ആവി�രി�

പ�തി�െട ത��ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആയതിേല�ായി ത�ാറാ�ിയ ഡി.പി.ആ�.  -ന് കി�ബി�െട അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  പ�തി�ായി എ� �പയാണ് അ�വദി�ി��ത്;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട നി��ഹണ�ിേല�ായി എസ്.പി  .വി.  െയ നി�യി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�ം എ�ത് സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െച��� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ിെല ഉേദ�ാഗാ��ിക�

5829. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െച��� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി� എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക� േപര് രജി�� െച�ി��്;

ഇതി� ��ഷ�ാ�െട�ം വനിതക�െട�ം എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം എ� േപ��് െതാഴി� ലഭ�മാ�വാ� കഴി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി താ��ാലിക നിയമന��

5830. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളി� നിലവി�� താ��ാലിക നിയമന�� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴിയ�

എ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ിൽ വിവിധ വ��കളിെല താ��ാലിക നിയമന��  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി

നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കെള മറികട�് വിവിധ വ��േദ�ാഗ��  നട�� അനധി�ത

താ��ാലിക നിയമന�� െതാഴി� വ��ിെ� ��യി�െ���ിയാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) താ��ാലിക നിയമന�� എ� കാലേ��ാണ് നട�ാ��ത്; ഇതി�ളള നടപടി �മ��

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഒഴി�കൾ എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി�  റിേ�ാ��് െച�ാ�ത് െകാ�ാേണാ എ�്േച�്

വഴിയ�ാെത ചില നിയമന�� നട�ത്; വിശദമാ�ാേമാ ?

സം�ാനെ� െതാഴിലി�ാ� നിര�്

5831. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െതാഴിലി�ാ� നിര�് േദശീയ ശരാശരിയായ 6.1 ശതമാന�ിേന�ാ� നാലര

ശതമാനം �ടി 10.67 ശതമാനമായി ഉയ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി�  ഇ�വെര എ� േപ�  െതാഴിലിനായി േപ�

രജി�� െച�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�വസായ സംരംഭക�  സം�ാനേ��് കട�വരാ�  മടി���ം കാ�ഷിക േമഖലയിേല�്

��തല�റെയ ആക�ഷി�ാ�  കഴിയാ��ം െതാഴിലവസര��  �റ��തിന്

കാരണമാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  സം�ാന�് �തിയ െതാഴിലവസര��  ��ി�ാ�  എെ�ാെ� �തന

സംരംഭ���് �ട�ം �റി�െമ�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െതാഴിലി�ാ� േവതന വിതരണം



5832. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന െതാഴിലി�ാ� േവതനം വിതരണം ആരംഭി�ത്

എേ�ാഴാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഉ�ര�െ��ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െതാഴിലി�ാ� േവതന�ി�� അ�ഹതാ മാനദ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െതാഴിലി�ാ� േവതന�ിന് അേപ�ി�ാ�� വ�മാന പരിധി എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െതാഴിലി�ാ� േവതനം ലഭ�മാകാ�  ഓേരാ തവണ�ം താമസം,  വ�മാനം,  േജാലി എ�ിവ

സംബ�ി�് പരിേശാധിേ���േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�വജന���ായി മിക� െതാഴിലവസര�� ��ി��തി�� പ�തികൾ

5833. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വജന��െട െതാഴിലി�ാ� നിര�് വർ�ി�വ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �വജന���് ഉ�പാദനപരമായ െതാഴിലവസര��  ��ി�വാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �വജന���് മിക� െതാഴിലവസര��  കെ��വാൻ നിലവി�� െതാഴി�ദായക

പ�തിക�ം ൈന�ണ�വികസന പരിപാടിക�ം �നഃ�മീകരിേ��തിെ� ആവശ�കത

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിനായി �േത�ക പ�തികൾ ആവി�രി�് നട�ിലാ�വാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

ഫാ�റീസ് ആൻഡ് േബായിേല�് വ��ി� ഇ�െ��� ത�ിക

5834. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫാ�റീസ് ആൻഡ് േബായിേല�് വ��ി�  ഇ�െ���മാ�െട ത�ിക ��ി��

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��നാഷണ�  േലബ�  ഓ�ഗൈനേസഷെ� കണ��സരി�് സം�ാന�്  157

ഇ�െ���മാ�  ആവശ��െ��ം എ�ാ�  നിലവി�  24  േപ�  മാ�േമ��െവ��ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വ�ാജ പരാതി അടി�ാനമാ�ി എൈ�സ് േക�ക�



5835. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിരപരാധികളായ ആ�കെള വ�ാജ പരാതി�െട അടി�ാന�ി�  ചാരായം ഉ�ാ�ിയതായി

ആേരാപി�് എൈ�സ് സംഘം ജയിലി�  അട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയതി�

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ�യം ജി�യിെല മീന�ി� താ��ി�െ�� ആെരെയ�ി�ം വ�ാജപരാതി�െട അടി�ാന�ി�

ചാരായം ഉ�ാ�ിയതായി ആേരാപി�് എൈ�സ് സംഘം ജയിലി�  അട�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി�  നാ�കാ�  ആ��  കൗ�സി�  �പീകരി�് നിരപരാധിയായ ആെള

വി�യ�ണം എ�ാവശ�െ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

വിശദമാ�േമാ?

എൈ�സ് വ��ി� ൈ�ം�ാ�് �പീകരണം

5836. �ീ.അനി� അ�ര

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാരകമായ �തിയ ലഹരി വ���  രാജ�ാ�ര മാഫിയ വഴി േകരള�ിേല�്

വ�േതാതിെല��െവ�ം അേന�ഷണം ���ിയാകാെത േക�ക�  െക�ി�ിട��െവ�ം

ആേ�പ�� സാഹചര��ി�ം എൈ�സ് വ��ി� ൈ�ം�ാ�് �പീകരണം നീ�േപാ��ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എൈ�സ് ക�ീഷണ�  ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;  ��ത

റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ൈ�ം�ാ�് �പീകരണെ� നിയമവ��ം എൈ�സ് വ��ം തത��ി� അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എൈ�സ് വ��ി� ൈ�ം�ാ�് �പീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െറയി�േവ േ�ഷ�കളി� എൈ�സ് ഔ�്േപാ�്

5837. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

�ധാനെ�� െറയി�േവ േ�ഷ�കളി�  എൈ�സ് വ��് ഔ�്േപാ�് ആരംഭി�വാൻ

പ�തി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?



പ�ന�� േഹാ��കളിെല കളള് വി��ന

5838. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി പ�ന�� േഹാ��കളി� കളള് വി���തിന് അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��കാരം എ� പ�ന�� േഹാ��ക� ൈലസ�സിന് അേപ�ി�െവ�ം എ� േപ��്

അ�വദി�െവ�ം െവളിെ���ാേമാ?

ലഹരിെ�തിെര കായിക ലഹരി സേ�ശം

5839. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരിെ�തിെര കായിക ലഹരി എ� സേ�ശ�മായി ജി�കളി� ��േബാ� മ�രം നട�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെതാെ� ജി�കളി� ഇതിനകം മ�രം നട�ി;  ഇതിനായി എ�് �ക െചലവഴി�;

വിശദമാ�േമാ?

മയ�മ��് േകസിെല െതാ�ി�ത�ക�

5840. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മയ�മ��് േകസിെല െതാ�ി�ത�ക�  നശി�ി��തി�ളള നടപടി�മം എ�ാണ് എ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത േക�കളിെല െതാ�ി�ത�ക� നശി�ി�ാെത എൈ�സ് ഓഫീ�കളി� നശി�ി�തായി

േരഖെ���ി േകാടതികെള കബളി�ി��െവ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത�  േക�ക�  പിടി�െവ�് േരഖ��ാ�വാ�, നശി�ി�ാ� മയ�മ��ം മ�ം �തിയ

േക�കളി�  െതാ�ിയായി കാണി�് �തികെള കി�ിയി�ാെയ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ��തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് വ��തല�ി�  എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിേയാ;  ��ത

അേന�ഷണ�ിെല കെ���ക� എ�ാണ് എ�് െവളിെ���േമാ?

വിദ�ാലയ�� േക�ീകരി�് ലഹരി വി�� േബാധവ��രണം

5841. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ��-േകാേളജ് േക�ീകരി�് ലഹരി മാഫിയ നട�� ഇടെപട�  തടയാ�  വ��ിെ�

േന�ത��ി� േബാധവ��രണ പരിപാടിക� നട�ാ�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി� വിദ�ാലയ�� േക�ീകരി�് പി.ടി.എ-െയ�ം �ാേദശിക ഗവ�െമ�ിെന�ം

രാ�ീയ പാ��ി �തിനിധികെള�ം ��ിേയാജി�ി�് വി�ലമായ �വ��ന��

സംഘടി�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െതാഴിലാളിക��് ക�ഷാ�ക� നട�വാ� അ�മതി

5842. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരാ�കാ�  ൈലസ�സ് ഏെ���വാ�  വിസ�തി�� ക�ഷാ�ക�  െതാഴിലാളിക�െട

ക�ി�ിക��് ഏെ���് നട�വാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം എ� ഷാ�ക��ാണ് ഇ�കാരം അ�മതി ന�കിയത്;

(സി) പാല�ാട�  ക�ിെ� മറവി�  വ�ാജ��് വ�ാപകമായി ഒ���െവ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിേയാ;  അേന�ഷണ�ി�  കെ��ിയ കാര���

എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ?

ബാ�കൾ�് നിലവി�� �രപരിധി

5843. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയ�ളി�  നി�ം ആരാധനാലയ�ളി�  നി�ം ബാ�ക�െട നിലവി�� �രപരിധി

എ�യാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) പ�ന�� േഹാ��ക�, െഹറിേ�ജ് േഹാ��ക�  എ�ിവ�് �രപരിധിയി�  ഇളവ്

അ�വദി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�് ഷാ�ക��് വിദ�ാലയ�ളി� നി�ം ആരാധനാലയ�ളി� നി�ം എ� �രപരിധിയാണ്

നിലവി� നി��ഷി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

മദ�നയ�ിെല മാ���

5844. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ�  2014-15 കാലയളവിെല മദ�നയ�ി� നി�് വ�ത��മായി ഇൗ സ��ാ�

മദ�നയ�ി� െകാ�വ� മാ��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം � �ാ� പദവി�ളള എ� േഹാ��ക��് �ീ �ാ� പദവി



േനടിയതിെ� അടി�ാന�ി� ബാ� െെലസ�സ് ന�കിയി��്;

(സി) പതിനായിര�ി� ��ത� ജനസംഖ��ളള പ�ായ�കെള നഗരേമഖലയായി കണ�ാ�വാ�

തീ�മാനി�തിെ� അടി�ാന�ി�  േദശീയ സം�ാന പാതക�  കട�േപാ��

പ�ായ�കളി� ��ിേ�ായ ബാ�ക� വീ�ം �റ��തിന് സാഹചര���ായി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇതി�െട എ� ബാ�ക� �റ�; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിേനാദ സ�ാരേമഖലകളിെല പ�ായ�ക��് ഇളവ് ന�കിയതി�െട ��ിേ�ായ എ�

ബാ�ക� വീ�ം �റ�െവ�്അറിയി�ാേമാ?

ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷന് മദ� ഉ�ാദന അ�മതി

5845. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�മാ�യി�  നി�ം  (െഫനി)  മദ�ം ഉ�ാദി�ി��തിന് ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷ�

അ�മതി േതടിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വിേദശ മദ� ഷാ�കളിെല വിജില�സ് പരിേശാധന

5846. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� വിേദശ മദ� ഷാ�കളി� വിജില�സ് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരിേശാധനയി� കെ��ിയ �മേ��ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) വിജില�സ് റിേ�ാ��ിെ� െവളി��ി�  എൈ�സ് വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;വിശദമാ�ാേമാ?

വിേദശ നി��ിത വിേദശമദ��ിെ� വി�ന

5847. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേദശ നി��ിത വിേദശ മദ��ിെ� വി�ന ���തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� എ� ക�നികളാണ് വിേദശമദ�ം വിതരണം െച��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) െബ�േകാ ��ത ക�നിക��് എ� �ാ�കൾ വിതരണം െച��തി�� അ�മതിയാണ്

ന�കിയി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

ബാ� േഹാ��ക��് വിേദശ മദ�ം വാ��തിന് ൈലസ�സ്



5848. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഫാ� �ാ�, ൈഫവ് �ാ� ബാ�േഹാ��ക��് ക�ം േബാ�ഡ് െവയ�ഹൗ�കളി� നി�ം

വിേദശ നി��ിത മദ�ം േനരി�് വാ��തിന് ൈലസ�സ് �ന:�ാപി�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� വി�നശാല വഴി എഫ്.എം.എഫ്.എ� വി�ഴി�വാ�� തീ�മാനം

ഏത് സാഹചര��ിലാണ് മാ�ിയെത�് അറിയി�േമാ?

െബ�േകാ �ാപന�ളിൽ ബേയാെമ�ിക് ഹാജ� സംവിധാനം

5849. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

െബ�േകാ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട ഹാജ� േരഖെ����തിന് ബേയാെമ�ിക് ഹാജ�

സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിനായി എ�് �ക െചലവഴി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ബിവേറജസ് േകാ�പേറഷനിെല ക���� േ�ാ�ാം കം ഓ�േറ�� ത�ിക�െട േയാഗ�ത

5850. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േ��് ബിവേറജസ് േകാ�പേറഷനിെല ക���� േ�ാ�ാം കം ഓ�േറ�� ത�ികയിേല�്

പി.എസ്.സി.  2013  �  പരീ��ം  2019  �  ഇ��വ��ം നട�ിയേശഷം റാ�് ലി�്

�സി�ീകരി�ാെനാ��� സമയ�് േയാഗ�തയി�  േഭദഗതി വ��ിയത് ഏത്

സാഹചര��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാ�പേറഷനി�  ഇേ�ാ�  േജാലിെച�� പി.ജി.ഡി.സി.എ.  േയാഗ�ത�� ചില

ഉേദ�ാഗ��  ഉേദ�ാഗ�യ��ിനായി നട�� �മ��െട ഭാഗമാേണാ ഈ േയാഗ�തയിെല

േഭദഗതി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ റാ�് ലി�ി�  ഇടം േന�വാൻ സാധ�ത�� �രിഭാഗം വ��ിക��് ഇനി ഒ�

പി.എസ്.സി.പരീ� എ�താ�� സാഹചര�ം ഇ�ാ� സാഹചര��ി� ഇവ�െട ആശ�ക�

�രീകരി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� വഴി വിേദശ നി��ിത വിേദശമദ�ം

5851. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�  വഴി വിേദശ നി��ിത വിേദശമദ�ം വി���തിന് അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) അതിനായി മദ�വിതരണ ക�നികെള െതരെ���ത് െട�� നടപടികളി�െടയാേണാ; അതി�



എ� ക�നിക� പെ���; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� ക�നികെളയാണ് െതരെ���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2018 ആഗ�് 20 �ത� 2019 േമയ് 31 വെര എ� ��ി വിേദശനി��ിത വിേദശമദ�മാണ്

വി�ഴി�ത് എ�ം ഇതി�െട സ��ാരിന് ലഭി� വ�മാനം എ�യാണ് എ�ം

െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ഇതി� ഏ��ം ��ത� മദ�ം വി�ത് ഏത് ക�നി�േടതാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ബിവേറജസ് വി�നശാലകളി� പി.ഒ.എസ്.

5852. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് വി�ന ശാലകളിെല പണമിടപാട് പി.ഒ.എസ്. വഴിയാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വി�നശാലകളി� പി.ഒ.എസ്. െമഷീ� �ാപി�വാ� ഏെതാെ� ബാ�ക�മായി�ാണ്

കരാറി� ഏ�െ��ി��ത്;

(സി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� ചി�റ വി�ന ശാലകളിെല ശരാശരി �തിദിന വ�മാനം എ�

�പയാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� ആദായനി�തി

5853. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� ബാ�് അ�ൗ�്  2019  മാ��് മാസം ആദായനി�തി വ��്

മരവി�ി� സാഹചര���ായി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� കാരണെമ�ാണ് എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�  എ� ല�ം �പയാണ് ആദായനി�തിയായി അട�വാ�

ഉ�ായി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മദ��ിെ� െവയ�ഹൗസ് മാ�ജി�

5854. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ���  നി��ിത വിേദശമദ��ിന് െവയ�ഹൗസ് മാ�ജി�  ആയി ഈടാ�� �ക എ�

ശതമാനമാണ്;

(ബി) വിേദശ നി��ിത വിേദശ മദ��ിന് െവയ�ഹൗസ് മാ�ജിനായി ഈടാ�� �ക എ�

ശതമാനമാണ് എ�റിയി�ാേമാ?



�ജ�രയിെല വിേദശമദ�േഷാ�് സംബ�ി� എതി��്

5855. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജകമ�ല�ി�െ�� �ജ�രയി�  ഒ� വിേദശമദ�േഷാ�് അ�വദി�വാ�

തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിേദശമദ�േഷാ�് അ�വദി�� കാര��ി� �േദശെ� സാം�ാരിക/ സാ�ഹിക സംഘടനക�

എതി��് ഉ�യി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �േദശവാസിക�െട എതി��് മാനി�് ഈ തീ�മാനം �ന:പരിേശാധി�വാ� ത�ാറാ�േമാെയ�്

അറിയി�േമാ?

വിേദശമദ� ഒൗ�്െല�കളിെല �മേ��ക�

5856. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ� വിേദശമദ� ഒൗ�്െല�കളി� 2019 ഏ�ി� 29 ന് ഒേരസമയം വിജില�സ്

മി�� പരിേശാധന നട�ിെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) മാസ�ടി,  �ക െവ�ി�്,  മറി� വി�ന �ട�ി എെ�ാെ� ��തരമായ �മേ��ക�  ��ത

പരിേശാധനയി�  കെ��ിയതായാണ് എൈ�സ് വ��ിെന അറിയി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അതി��കാരം ജീവന�ാ�െ�തിെര എെെ�സ് വ��് ക�ശനമായ എെ�ാെ� നടപടിക�

നാളി�വെര സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ��് െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� േജാലി െച�� എ� ജീവന�ാ�െ�തിെര

എെെ�സ് വ��് നടപടി സ�ീകരി�; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) എെെ�സ് വ��് 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം എ� േകാടി �പ�െട മദ�മാണ് േകരള�ി�

വി�ത്; െവളിെ���േമാ?

വിേദശ നി��ിത വിേദശ മദ�ം വി���തിന് ൈലസ�സ്

5857. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

നിലവി�  വിേദശ നി��ിത വിേദശമദ�ം വി���തിന് ബിവേറജസ്

േകാ��േറഷ�/ക�സ�മ�െഫഡിന് �റെമ ആ�െ�ാെ�യാണ് ൈലസ�സ് ന�കിയി��ത്;

വിശദമാ�േമാ?



��തായി അ�വദി� ബാ� െെലസ�സ്

5858. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �തിയതായി എ� ബാ�  െെലസ�സ്

ന�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ജി� തിരി�ളള കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ബാ� െെലസ�സി�ളള എ� അേപ�ക� തീ��ക�ി�ാ��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇ��� നി��ിത വിേദശ മദ��ിന് അധിക എെെ�സ് തീ�വ

5859. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി�ഴി�� ഇ���  നി��ിത വിേദശ മദ��ിന്,  �ളയാന�ര �രിതാശ�ാസ

�വ��ന�ിന് പണം കെ��വാ� ഏ�െ���ിയ അധിക എെെ�സ് തീ�വയി�െട എ�്

�ക സമാഹരി�;

(ബി) ഇതി�െട എ�് �കയാണ് സമാഹരി�വാ� ല��മി�ി��ത്; ��ത എെെ�സ് തീ�വയിെല

വ��നവ് േവെ��് വ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ��ത�; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഇ��� നി��ിത വിേദശമദ��ിെ� നി�തി വർ�നവ്

5860. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ിന് േശഷ�ളള �ന�നി��ാണ �വ��ന���ം �നരധിവാസ �വ��ന���ം

േവ�ി�� ഫ�് േശഖരണ�ിനായി ഇ���  നി��ിത വിേദശ മദ��ിെ� വി�നനി�തി

വ��ി�ി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� ശതമാനം വ��നവാണ് നട�ിയത്;

(ബി) എ��തലാണ് ഇൗ വ��നവ് വ��ിയത്;  ഇതി�െട എ� േകാടി �പ സമാഹരി�വാ�

കഴി�െമ�ാണ് വിലയി���ത്; വ��മാ�േമാ?

മയ�് മ��് മാഫിയകെള�റി�് അേന�ഷണം

5861. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനേ��് േകാടിക�െട മയ�് മ��്കട�� മാഫിയകെള�റി�് എെ��ി�ം

അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െകാ�ിയി�  നി�് പാ��  സ��ീസ് വഴി ഇ��റ് േകാടി�െട എം.ഡി.എം.എ കട�വാ�



�മി�ത് എൈ�സ് സംഘ�ിെ� ഇടെപട�  �ലം പിടി��വാ�  സാധി�ി�േ�ാ;  ഇതിന്

പി�ി�� വ� ശ�ിക� ആരാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) മയ�മ��് മാഫിയകെള �റി�് ��മ� രീതിയി�  അേന�ഷി��തി�ം അവെര നിയമ�ിന്

��ി� െകാ�വ��തി�ം സാധി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

നിേരാധിത �കയില ഉ�പ��� നിയ�ി��തിന് നടപടി

5862. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�  സം�ാന�് നിേരാധിത �കയില ഉ�പ���

എ�ി��താ�� വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  അത് നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്

വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എെെ�സ് വ��് രജി�� െച� േക�ക�

5863. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എെെ�സ് വ��് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ�

േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വ��ക� �കാരമാണ് ഈ േക�ക� രജി�� െച�െത�ം ഓേരാ േക�ി�ം എ�

�തിക�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ േക�ക�മായി ബ�െ��് പിടിെ��� ലഹരിവ��� ഏെതാെ�യാെണ�ം �തിക��്

ശി� ലഭി��ം ലഭി�ാ��മായ േക�ക� ഏെതാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ശി�ി�െ�ടാെത േക�ക� െവ�െത വി�ി�െ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ഇ) ആെരാെ�യാണ് ഈ േക�കളിെല �തികെള�് വിദ�ാ��ിക�, ഇതര സം�ാന�ളി�

നി��വ� �ട�ിയവ തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

മയ�മ��് േക�ക�

5864. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011  ��  �ത�  2016  േമയ് വെര സം�ാന�് മയ�മ��മായി ബ�െ��് എ�

േക�ക� രജി�� െച�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016  �ൺ �ത�  2019  െമയ് വെര സം�ാന�് മയ�മ��മായി ബ�െ��് എ�

േക�ക� രജി�� െച�െവ�തിെ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?



എൈ�സ് ജനൈമ�ി ��ാഡ്

5865. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി എൈ�സ് ജനൈമ�ി ��ാഡ് ഓഫീ�ക�  ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�ികവ�� േകാളനിക�  ��ത�� താ��കളി�  ��ത ��ാ�ക�  ആരംഭി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എൈ�സ് വ��ി�  കാല�ഴ�ം െച� വാഹന���് പകരം �തിയ വാഹന��

അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ചാല�ടി എൈ�സ് സ��ി� ഇ�െ��� ഓഫീസ്

5866. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി താ��് �പീകരി�് �വ��നം ആരംഭി�് വ�ഷ��  പി�ി�ി�ം ചാല�ടിയി�

എൈ�സ് സ��ി� ഇ�െ��� ഓഫീസ് അ�വദി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വനം,  േതാ�ം േമഖലക�  ഉ�െ��� വി�തമായ ചാല�ടി താ��് േമഖലയി�  �വ��നം

കാര��മമാ��തിനായി ചാല�ടിയി�  എൈ�സ് സ��ി�  ഇ�െ���  ഓഫീസ്

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െകാേ�ാ�ിയിൽ എൈ�സ് ഓഫീസ്

5867. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല െകാേ�ാ�ി താ��ി� എൈ�സ് വ��ിന് ഒ� ഓഫീസ് ഇ�ാ�തിനാ��

��ി��കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ��ത ��ം പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�വാൻ

ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാേ�ാ�ി താ��ി�  എൈ�സ് ഓഫീസ് �ാപി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി��

െ�ാേ�ാസ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�േയാട് അതി��ി പ�ി�� വാഴ��, വാഴ�ാട് �േദശ�ളി�  എൈ�സ്

ഉേദ�ാഗ���് എ�ിേ��വാൻ ��ി��കൾ േനരി�ി�ം െകാേ�ാ�ിയി�  ഓഫീസ്

ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

പ�നംതി�യിൽ എൈ�സ് ടവ�



5868. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ�നംതി�യിൽ എൈ�സ് ടവ�  �ാപി���മായി ബ�െ�� നടപടിക�െട നിലവിെല

സ് ഥിതി വിശദമാ�ാേമാ?

വി��ിയിൽ ഒക�േപഷണൽ െതറാ�ി�്

5869. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ��ി�ം മയ�മ��ി�ം അടിമെ��വെര േബാധവൽ�രി��തി�ം �നരധിവസി�ി��തി�ം

േവ�ി ലഹരി വർ�ന മിഷെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയ വി��ി പ�തിയിൽ ഒക�േപഷണൽ

െതറാ�ി�ിെന ഉൾെ���ിയാൽ ��ത പ�തി കാര��മമാ�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ��ത പ�തിയിൽ ഒക�േപഷണൽ െതറാ�ി�ിെന ഉൾെ����തി�േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകരള�ിെല സർ�ാർ മാനസികാേരാഗ� േക��ളി�ം നിംഹാൻസ് േപാ�� �ാപന�ളി�ം

ഡി-അഡി�ൻ �വർ�ന�ൾ�ായി ഒക�േപഷണൽ െതറാ�ി�കെള നിേയാഗി�ി���േപാെല

വി��ി പ�തിയിൽ ഇവെര നിേയാഗി��തിനായി എക് ൈസസ് വ��ിന് എെ��ാം

നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആദിവാസി ഉൗ�കളിെല വി��ി മിഷ� �വ��നം

5870. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസിക�െട ഇടയി� മദ� ഉപേഭാഗം വ��ി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ആദിവാസി ഉൗ�കളി� ��ംബ�ീ �േഖന ലഹരി വി��ി മിഷ� �വ��നം നട�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ��ലം ��ത േമഖലയി� ഉ�ായി�� മാ�ം എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

മയ�മ��ക�െട ഉപേയാഗം തടയാ� വി��ി �വ��ന��

5871. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം വി��ി �വ��ന���ായി എ� �പ െചലവഴി�;

വി��ി �വ��ന ഫ�ായി �ിതല പ�ായ�ക��് ന�ിയ �ക ���മാ�ം

െചലവഴി�ി�േ�ാ;  നഗരസഭ,  പ�ായ�് തല�ളിൽ വി��ി �വ��ന��

േ�ാഡീകരി��തിന് പ�ായ�് തല�ി�ം വാ��തല�ി�ം േകാ-ഓ�ഡിേന��മാെര

നിയമി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(ബി) നിലവി�  എൈ�സ് ഡി�ാ��്െമ�് അ�ാെത മേ�െത�ി�ം ഡി�ാ��െമ�ക�  വി��ി

�വ��നം ഏെ���് നട��േ�ാ; അ�ായിര�ിന് താെഴമാ�ം ജീവന�ാ��  എൈ�സ്

വ��് മാ�ം വിചാരി�ാ� വി��ി �വ��നം വിജയി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എൈ�സ് വ��ിെല താെഴ��ി�� ഉേദ�ാഗ�രായ �ിവ�ീവ് ഓഫീസ�മാ�ം സിവി�

എൈ�സ് ഓഫീസ�മാ�മാണ് വി��ി �വ��നം കാര��മമായി െച� വ��ത്

എ�ിരിെ�,  �തിവ�ഷം ര�രേ�ാടി �പയിേലെറ ശ�ളയിന�ി�  മാ�ം െചലവഴി�്

പതിനാല് അസി��് എൈ�സ് ക�ീഷണ�മാെര നിയമി�ാ�ം അവ��ായി ൈ�വ�മാരട�ം

വാഹനം അ�വദി�ാ�ം �മം നട���െകാ�് �േയാജന�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�ജന��െട ഇടയി� ഇറ�ിെ��് �വ��ി��തിന് താെഴ��ി�� ഉേദ�ാഗ��െട

എ�മേ� വ��ി�ിേ��െത�് പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) ��ിക�െട ഇടയി� മയ�മ��ക�െട ഉപേയാഗം വ��ി� വ�� സാഹചര��ി� പതിെന�്

വയ�ിന് താെഴ�� ��ിക��ായി സ��ാ�  ഉടമ�തയി�  �േത�ക ചികി� സൗകര�ം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  പല േരാഗ����� മ��ക�  ഓ�ൈല�  വഴി വാ�ി

മയ�മ��ായി ��പേയാഗം െച��ത് തട��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(എഫ്) ഭി�േശഷി�ാരായ ��ികെള�ം �തി��വെര���െ�െട ഉപേയാഗി�് ലഹരി വ���

വിപണനം നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് തട��തിന് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ജി) വി��ി മിഷ� �ാ�ഡ് അംബാസിഡറായി നിയമി� സ�ി� െത����റിെന േകരള�ി�

ഏെത�ി�ം വി��ി േ�ാ�ാമി�  പെ���ി�ി�േ�ാ;  വി��ിയി�  ഏത് തര�ിലാണ്

ഇേ�ഹെ� ഉപേയാഗി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;  ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം വി��ി

മിഷൻ എെ��ി�ം �തിയ പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

എെെ�സ് വ��ിെല വനിതാ �ാതിനിധ�ം

5872. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എെെ�സ് വ��ി�  വനിതാ �ാതിനിധ�ം നിലവി�  എ� ശതമാനമാണ്;  അത്

വ��ി�ി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) വി��ി മിഷന് ��തായി എ� ത�ികകളാണ് അ�വദി�ത്;  ഇ��ലം ഉ�ാ�� അധിക

സാ��ിക ബാധ�ത എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

എെെ�സ് െ�ഷ�� ��ാഡ്

5873. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എെെ�സ് ക�ീഷണ�െട േനരി�ളള േമ�േനാ��ി�  ഉ�ര,  ദ�ിണ  ,  മധ� േമഖലകളി�

െ�ഷ�� ��ാഡ് �വ��ി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;



(ബി) എ�ി� ഇവരി� നി�ി�മായി�� ഉ�രവാദി��� എ�ായി�� എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത െ�ഷ�� ��ാഡ് പിരി�വി�ി�േ�ാ;  എ�ി� അതി�ളള കാരണെമ�ാണ്;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

പ�നംതി� ജി�യിെല എൈ�സ് ഓഫീ�ക�

5874. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി� എ� എൈ�സ് ഓഫീ�ക��്; ഇവിെട സിവി� എൈ�സ് ഓഫീസ�

ത�ിക എ�യാണ് അ�വദി�ി��ത് എ�് ഓഫീസ് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�യിൽ എ� ഒഴി�കളാണ് ഈ ത�ികയി� ഉ�ത്; ഈ ത�ിക�് പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�്

നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആദിവാസി േമഖലയി�  ആരംഭി�� ജനൈമ�ി എൈ�സ് ഓഫീസ് പ�നംതി� ജി�യി�

�ട��തിെ� ഭാഗമായി റാ�ി അടി�ി�ഴയി�  ഇതിെ� �വ��നം ആരംഭി��തിന്

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

24-06-2019

�േ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�ി��.


