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ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--348]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം

വ��മ�ി

: 776 �ത� 878 വെര

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി : 879 �ത� 931 വെര

ജലവിഭവ വ��് മ�ി : 932 �ത� 1048 വെര

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 1049 �ത� 1123 വെര

�ളയ നാശന�ം സംഭവി� പ�ികജാതി സേ�ത�ളിെല �ന�നി��ാണം

776. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : 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:

�ളയ നാശന�ം സംഭവി� പ�ികജാതി സേ�ത�ളിെല അടി�ാന സൗകര�വികസന�ി�ം

�ന�നി��ാണ�ി�മായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ഇവ

സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ആദിവാസി േമഖലകളിെല പഠനനിലവാരം

777. �ീ.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) ആദിവാസി േമഖലകളിെല ��ിക�െട പഠനനിലവാരം െമ�െ���വാ� ഇൗ സ��ാ� ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി േകാതമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല ആദിവാസി േകാളനികളി� എെ��ാം

പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാതമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� ��ിക��് ��ത പ�തിക�െട �േയാജനം

ലഭ�മായി�െ��് അറിയി�േമാ;



(ഡി) ആദിവാസി ��ിക�െട പഠനനിലവാരം ഉയ���തിനായി �തിയ പ�തിക�  സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി� േകാ��സ് ഫ�് �േഖന അ�വദി� പ�തിക�

778. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 സാ��ികവ�ഷ�ി� േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി� േകാ��സ് ഫ�് �േഖന

അ�വദി� പ�തികളി�, പ�ികജാതി വികസനവ��ിെ� േകാ���് ഫ�് വിഹിത�ി�

ഉ�െ���ി ���  ജി�യിെല േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല പഴയ��  േ�ാ�്

പ�ായ�ിെല  6 പ�ായ�കളി�ം വട�ാേ�രി േ�ാ�് പ�ായ�് പരിധി�േദശെ�  3

�ാമപ�ായ�കളി�ം ആയി 2018-19 � എ� പ�തിക� അ�വദി�ി��;

(ബി) ഈ പ�തിക�െട ഓേരാ�ിെ��ം േപ�വിവര�ം അ�വദി� �ക�ം എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം നി��ാണ-നി��ഹണ�േരാഗതി എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല പ�ികജാതി-പ�ികവ���ി�െ�� ��ംബ���് പ�യം

779. �ീ.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��ാരിെ� കാല�് േകാതമംഗലം മ�ല�ി� പ�ികജാതി-പ�ികവ���ി�െ�� എ�

��ംബ���് പ�യം ലഭ�മാ�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ളി�െ�� എ� ��ംബ���് ഇനി�ം പ�യം ലഭ�മാ�ാ��് എ�തിെ�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി-പ�ികവ���ി�െ�� ��ംബ���് േവഗ�ി�  പ�യം ലഭ�മാ��തി� േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ��വികസന വ��ിെ� പ�തി വിനിേയാഗം

780. �ീ.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) 2018 -19 സാ��ികവ�ഷം പ�ികജാതി പ�ികവ��വികസന വ��ിന് സം�ാനസ��ാ�

എ� �ക അ�വദി�ി��്; അതി� എ� ശതമാനം െചലവഴി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-19  സാ��ികവ�ഷം പ�ികജാതി പ�ികവ��വികസന വ��ിന് േക�ാവി�ത



പ�തിക��ായി എ� �പ ലഭി�ി��്;  അതി�  എ� ശതമാനം െചലവഴി�ി��്;

വിശദമാ�ാേമാ?

അ�േ�ാട് ൈ�ബ� എ�.പി. �ളിെല അടി�ാന സൗകര�വികസനം

781. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല വനാ��ഭാഗ�് �ിതിെച�� അ�േ�ാട് ൈ�ബ�  എ�.പി.  �ളിെല

അടി�ാനസൗകര���  വികസി�ി��തിനായി വനാവകാശനിയമ�കാരം എ� ഏ��

�മിയാണ് വനം വ��് ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി�  മ�്

അടി�ാനസൗകര��െളാ�ം ഇ�വെര ഏ�െ���ാ� കഴി�ി�ി� എ��ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�െകാ�ാണ് വന�മി ലഭി�ി�ം െക�ിടം നി��ി�ാ�  കഴിയാതി��െത�ം െക�ിടം

നി��ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �വ��ി�ായി ഒ�പത് േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�് െപാ�മരാമ�് വ��്

ത�ാറാ�ിയി�ം നി��ാണം ആരംഭി�ാ�  കഴിയാ�തിെ� കാരണെമെ��ം എ�േ��്

നി��ാണം ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ലം�ം �ാ�്, ൈ���്, േ�ാള�ഷി�ക�

782. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട ലം�ം �ാ�്, ൈ���്, േ�ാള�ഷി�ക� എ�ിവ�െട

വ��നവി�ം വിതരണ�ി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം ��ത ഇന�ളി� വ��ിയ വ��നവിെ� വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ലം�ം �ാ�്,  ൈ���്,  േ�ാള�ഷി�ക�  എ�ിവയി�  നിലവി�  �ടി�ിക�േ�ാെയ�ം,

വിതരണം െച��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�ം വിശദമാ�േമാ?

�മി�െട ൈകവശാവകാശ േരഖ

783. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ��� ജി�യി� എ� ആദിവാസി ��ംബ���്

�മി�െട ൈകവശാവകാശ േരഖ ന�കിെയ�് അറിയി�ാേമാ;  ആയതിെ� വിേ�ജ് തിരി��



വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല വികസന �വ��ന��

784. �ീ.െ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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വികസന വ��് വഴി

ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ിയ വികസന �വ��ന��െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) മ�ല�ി� ��ത വ��് വഴി നട�ിലാ�ാ�േ�ശി���ം ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയ�മായ

���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വാ�ക� എ�തി���തിന് പ�തിക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട വിവിധ വാ�ക� എ�തി���തിന് എെ��ാം

പ�തികളാണ് നിലവി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

പ�ികജാതി വ��് വഴി വിതരണം െച�� േ�ാള�ഷി�ക�

786. െ�ാ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) �� �ഖ�മ�ി �ീ. സി. എ�്. �ഹ�ദ് േകായ ആരംഭി� ��ാ�വിഭാഗ�ളിെല സാ��ികമായി

പി�ാ�ം നി��� ��ിക��് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ി�േവ�ി ന�കിയി�� �മാരപി�

ക�ീഷ�  റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�� േ�ാള�ഷി�് സം�ാന�് കഴി�

��വ�ഷമായി ന���ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ ;

(ബി) പ�ികജാതി വ��് വഴി വിതരണം നട�� േ�ാള�ഷി�ി�േവ�ി പ�ികജാതി വ��് ഡയറ��

സ��ാരിന് െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�ി�േ�ാ ; എ�ാണ് െ�ാേ�ാസ� അയ�ത് ; െ�ാേ�ാസ�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) 2010 ജ�വരി �ത� േ�ാള�ഷി�് വിതരണം െച�ത് സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?



പ�ികജാതി പ�ികവ�� േകാ��സ് ഫ�് �േഖന െചലവഴി� �ക

787. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� േകാ��സ് ഫ�പേയാഗി�്  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�

സം�ാന�് െചലവഴി� �ക�െട കണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത സാ��ിക വ�ഷ�ി�  അ�വദി� �ക ���മാ�ം െചലവഴി�ി�േ�ാ;

െചലവഴി�ി�ിെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട വികസനം

788. �ീ.ആ�. രാമച��

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �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 പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട വികസനം സംബ�ി� സ��ാരിെ� കാ��ാട്

വ��മാ�േമാ; തദ�സരണമായി േനരെ� �ല��ിയി�� സമീപന�ി� എെ��ി�ം മാ�ം

വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗെ� ഒ� വി�ാനസ�ഹമാ�ി മാ��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിനായി നട�ാ�ിയ പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ��� വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല���ം ചികി� ആ��ല���ം

സംബ�ി� വിവര�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) പ�ികജാതി സേ�ത��  അംേബ�ക�  �ാമ�ളാ��തി�െട ഏെതാെ� തര�ി��

വികസന�വ��ന�ളാണ് നട��െത�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി വികസനവ��ിെ� പ�തിവിഹിതം

789. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വികസനവ��ിെ� 2018-19-െല പ�തിവിഹിതം എ� േകാടി �പയായി��;

(ബി) ഇതി�  പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�മന�ിനായി എ�േകാടി �പ

മാ�ിവ�ി��; ഇതി� എ�േകാടി �പ െചലവഴി�;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;



(സി) 2019-20 വ�ഷെ� പ�തിവിഹിതം എ� േകാടി �പയാണ്?

പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ�െട ഉ�മനം

790. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ�െട ഉ�മന�ിനായി

ബജ�കളി� വകയി��ിയ �ക എ�യാണ്; ഇതി� എ� �പ െചലവഴി�;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഇന�ി�  വകയി��ിയ �ക െചലവഴി��തിന് വീ� സംഭവി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഏെത�ാമിന�ിലാണ് �ക വിനിേയാഗി�ാ� സാധി�ാെത േപായെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വയനാട് ജി�യിെല �രഹിത പ�ികവ���ാ��് �മി വാ��തി�ം �ഡ് സേ�ാ��് പ�തി�ം

�ക വകയി��ിയി�േ�ാ; അറിയി�േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ��വിഭാഗ�ാർ�് വിേദശ� െതാഴി�

791. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ികജാതി പ�ികവ��വിഭാഗ�ി�െ��വ��് സ�േദശ�ം വിേദശ�ം െതാഴി�

ലഭി��തിന് േവ�ി സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക�  വഴി കഴി� ��വ�ഷം െകാ�് ��ത വിഭാഗ�ി�െ�� എ� േപ��്

വിേദശ�് േജാലി േനടിെ�ാ��വാ� സാധി� എ�് വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ���ി�െ��വ��� ചികി�ാസഹായം

792. �ീ.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) 1.6.16  �ത�  30.4.2019  വെര ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല എ� പ�ികജാതി

വിഭാഗ�ി�െ��വ��ം പ�ിക വ���ി�െ��വ��ം ചികി�ാധനസഹായം അ�വദി�ി��്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�കാരം അ�വദി� �ക�െട വിശദാംശം പ�ായ�ക�  തിരി�് �ണേഭാ�ാ��െട

വിശദാംശം സഹിതം ന�കാേമാ?

ആദിവാസിേ�മം



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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ആദിവാസിക�െട േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ

�ധാന പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി വകയി��ിയ �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികവിഭാഗ�ാ�െട സാ�ഹ� ഉ�മനം

794. �ീ.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) കഴി� അ�പത് വർഷ�ളിലായി സം�ാനം ഭരി� വിവിധ സ��ാ�ക� നട�ിലാ�ിയ വിവിധ

പ�തികളി�െട സം�ാനെ� പ�ിക വിഭാഗ�ാ�െട സാ�ഹ� പിേ�ാ�ാവ�യി�

ഉ�ായി�� ഉ�മനം സംബ�ി�് വ��് തല�ി�  എെ��ി�ം പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പ�ികവിഭാഗ�ാർ�് ആ�  ഇ�� സിവി�  സ��ീസി�ം �ഡീഷ��  സ��ീസി�ം �േവശനം

ലഭി�വാ�  �േത�കപരിശീലനം ന��� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;ഇതിെ� �േയാജനം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) വയനാ�ിൽ നി�ം ആദ�മായി പ�ികവ��വിഭാഗ�ി�െ�� ഒ� �വതി�് ഐ.എ.എസ് ലഭി�ത്

��ത േമഖലയിെല ��ികളി�  ഉ�ാ�ിയി�� ഉണ�വ് �േയാജനെ���ി അവെര

�ഖ�ധാരയിേല�് എ�ി��തിന് �േത�ക പരിശീലനപ�തിക�  ആവി�രി�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

േഗാ� വാ�ല�നിധി പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�� വാ�ല�നിധി, േഗാ� വാ�ല�നിധി എ�ീ

പ�തിക�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക�െട �ണേഭാ�ാ���് ലഭി�� ആ��ല���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ആദിവാസി വിഭാഗ�ൾ�� െതാഴി� ൈന�ണ�വികസന പരിശീലനം



796. �ീ.എ�. വിജയ� 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) െതാഴി�  ൈന�ണ�വികസനപരിശീലന�ി�െട ആദിവാസി ��ംബ�ളിെല ഒരാൾ�് േജാലി

ലഭ�മാ�� പ�തി നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട എ� ��ംബ�ളിെല ആ�ക��ാണ് ആദ�ഘ��ി�  േജാലി

ന���െത�ം �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����തിെ� മാനദ��ം വ��മാ�േമാ  ;

�ായപരിധി ബാധകമാേണാ എ�് അറിയി�ാേമാ ?

വ��ല മ�ല�ിെല പ�തിക�െട �േരാഗതി

797. �ീ.വി. േജായി : 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 വ��ല മ�ല�ി� പ�ികജാതി വികസനവ��്

ഏെ���് നട�ിവ�� പ�തിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� നിേയാജകമ�ല�ി� "വാ�ല�നിധി" പ�തി

798. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  "വാ�ല�നിധി"  യി�  ഉ�െ����തിനായി

പ�ികജാതിയി�െ�� െപ���ിക�െട വിവരേശഖരണം നട�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�കീഴി� ഇ�വെര എ� േപെര ഉ�െ�ാ�ി�ി��് എ�് വിവരി�ാേമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസനിലവാരം

799. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാ��ിക�െട

വിദ�ാഭ�ാസനിലവാരം െമ�െ����തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��തലായി ഏെത�ി�ം പ�തിക� ഇതിേല�ായി നട�ിലാ�ാ� ആേലാചി��േ�ാ; വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?



പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാ��ിക��് വിേദശ�് പഠനം

800. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാ��ിക��് വിേദശ�് പഠനം നട��തിനായി

സഹായം ന�കിവ��േ�ാ;എ�ി� ഇവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി ��ത�  വി�ലീകരി�വാ�  സ��ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;ഉെ��ി�  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

അംേബ�ക� സ�ാ�യ�ാമം

801. �ീ.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) പ�ികജാതി േകാളനിക�െട സമ�വികസനം ല��മി�് പ�ികജാതി വികസനവ��് നട�ിലാ��

അംേബ�ക�  സ�ാ�യ�ാമം പ�തി�െട ഭാഗമായി മ�ട മ�ല�ി�  തിരെ��� ര�്

േകാളനികളിെല ���ിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി മ�ടയി�നി�ം തിരെ��� െചാ�ാണ എസ്.സി. േകാളനി, കള�ി�

ചാള�ൽ േകാളനി എ�ിവിട�ളി� ഏെത�ാം ���ിക�െട എ�ിേമ�ാണ് അംഗീകരി�ി��ത്

;

(സി) ��ത പ�തിയി� ��വ പ�ായ�ിെല പാങ് അ�ല�റ�് േകാളനിെയ�ടി ഉ�െ���വാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അംേബ�ക� �ാമവികസനപ�തി

802. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18െല അംേബ�ക�  �ാമവികസനപ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ന�കിയ

ആല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല പറ��ം പ�ികജാതി േകാളനിയിെല നി��ാണ

���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

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

അംേബ�ക� സ�ാ�യ�ാമപ�തി



803. �ീ.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�ാമപ�തി �കാരം സം�ാനെ� പ�ികജാതി േകാളനികളി�

നട�ിലാ�� നി��ാണ�വ��ന��െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി�, ��ത പ�തി �കാരം നവീകരി�� പ�ികജാതി േകാളനിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നവീകരി�� െകാേ�ാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല

േകാ�ാേ�രി േകാളനി�െട �വ��ന�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  ��ത േകാളനി�െട

നവീകരണ�വ��ന���് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള തട���  നിലവി�േ�ാ;ഉെ��ി�

വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ��േ�മ വ��് മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി

804. �ീ.െ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) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം പ�ികജാതി-പ�ികവ��േ�മ വ��് മ�ി�െട

�രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�് ചികി�ാസഹായമായി എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ചികി�ാധനസഹായമായി അ�വദി�� �ക കാലതാമസം �ടാെത ബ�െ��വ��്

ലഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം എ�് വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ���ാ��് ചികി�ാധനസഹായം

805. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വയനാട് ജി�യി�  പ�ികജാതി-പ�ികവ��

വിഭാഗ�ി�െ�� എ� ��ംബ���് ചികി�ാധനസഹായം അ�വദി�ി��്; ആെക ന�കിയ

�ക പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി വികസനവ��് ന�കിയ �ക,പ�ികവ�� വികസനവ��് ന�കിയ �ക എ�ിവ

ഓേരാ�ം എ�െയ� വ��മാ�േമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല അംേബ��� �ാമപ�തി



806. �ീ.േ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) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് തി�വ�ാടി നിേയാജകമ�ല�ി� അ�വദി�െ�� അംേബ���

�ാമപ�തി�െട �വ��ന�േരാഗതി വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) �തിയതായി അ�വദി� േകാളനിക�െട മാ��  �ാ�  ത�ാറാ�� നടപടി നിലവിൽ ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;നിർ�ാണ���ി എ�് ആരംഭി�വാൻ കഴി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

വാ�ല�നിധി പ�തി

807. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� െപ���ിക��് �ര� ന��� വാ�ല�നിധി പ�തി�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വെരയായി എ�േപ� ഇതിെ� �ണേഭാ�ാ�ളായി��്; വിശദമാ�േമാ?

വാ�ല�നിധി പ�തി

808. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ�ല�നിധി പ�തിയി�  പ�ികജാതിയി�െ�� ��ികെള െതരെ���� തി��

മാനദ��� എെ��ാമാണ് ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം  2018-19  വെര മണ��  മ�ല�ി�  ഈ

പ�തിയിേല�് എ�േപെര െതരെ���ി�െ��് വ�ഷം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) 2019-20  വ�ഷ�ി�  ഈ പ�തിയിേല�് അംഗ�െള െതരെ����തിന് നടപടി

�ട�ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ിെല പ�യവിതരണം

809. �ീ.പി.െക. ശശി : 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�തിന് േശഷം െഷാ���  മ�ല�ിെല പ�ികജാതി

വിഭാഗ�ി� െപ� എ�േപ��ാണ് പ�യം വിതരണം െച�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?



അംേബ��� സ�ാ�യ�ാമം പ�തി �കാരം നവീകരി� േകാളനിക�

810. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ�ക�  സ�ാ�യ�ാമം പ�തി �കാരം എ� േകാളനികളാണ് േകരള�ി�

നവീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി േകാളനിക�  പരി�രി��തിന് എ� വീ�കളാണ് ഒ�

േകാളനിയി� ഉ�ായിരിേ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) വീ�ക�െട എ�ം �റ� േകാളനിക� �ടി നവീകരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല കരി�ാളി േകാളനി നവീകരണ ���ി ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ?

�ളയനാശന�ം സംഭവി� പ�ികജാതി സേ�ത�ളിെല �ന�നി��ാണം

811. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : 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:

�ളയനാശന�ം സംഭവി� പ�ികജാതി സേ�ത�ളിെല അടി�ാനസൗകര�വികസന�ി�ം

�ന�നി��ാണ�ി�മായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  അവ

സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

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

812. �ീ.െ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�ി� 2015-� അ�വദി� അംേബ��� �ാമം പ�തിയി�

ഉ�െ���ി ���ി ആരംഭി� െച��  പ�ായ�ിെല അല�റവിളാകം,  �ള��

പ�ായ�ിെല േതാണി�ടവ് എ�ീ േകാളനി നവീകരണ�മായി ബ�െ�� ���ി�െട

നിലവിെല �ിതി എ�ാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ര�് േകാളനിക�െട�ം നവീകരണ�വ��നം നട��തി�േവ�ി�� ഡി.പി.ആ�  �കാരം

���ീകരി� ���ിക�  ഏെത�ാം എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇനി ���ീകരിേ��

���ിക�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാളനി നവീകരണ���ി ൈവകി�ി� ഏജ�സി(എഫ്.ഐ.�ി.)�െട േപരി�  ഏെത�ി�ം

തര�ി� ഉ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഏജ�സി�് എ� �കയാണ് ഇ�വെര അ�വദി�ത്



എ� വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതിവ��് മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി

813. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം പ�ികജാതിവ��മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം

എ�േപ��് ചികി�ാധനസഹായം അ�വദി�ി��്;

(ബി) ഇതിനായി എ� �പ െചലവഴി�െ��ക��ായി;  ജി� തിരി�് അേപ�ക�െട എ��ം

അ�വദി� �ക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി വികസനവ��മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ചികി�ാ ധനസഹായം

അ�വദി��തി�� മാനദ�ം എെ�ാെ�യാണ് വ��മാ�േമാ?

വയനാട് െതാവരിമല മി��മി കേ��ം

814. �ീ.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 െതാവരിമലയി�  1970-�  സ��ാ�  നിയമനി��ാണം വഴി ഹാരിസ�  മലയാളം

�ാേ�ഷനി�  നി�ം തിരി�പിടി� മി��മിയി�  ആദിവാസിക�  കേ�റി �ടി�െക�ിയ സംഭവം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �രഹിതരായ ��വ�  ആദിവാസിക��ം �ഷി�മി വിതരണം െച�ണെമ� സമര�ാ�െട

ആവശ��ിേ��� സ��ാ� നിലപാട് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �രഹിതരായ ആദിവാസിക��് �മി ലഭ�മാ��തിന് ഇൗ സ��ാ�  ഇതിനകം സ�ീകരി�

നടപടിക� എ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈകവശേരഖ ലഭി�ാെത വന�മിയി� താമസി��വ�

815. �ീ.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) ൈകവശേരഖ ലഭി�ാെത വന�മിയി� അനധി�തമായി താമസി��വെര ഒഴി�ി�ണെമ��

��ീംേകാടതി ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാനസ��ാ�  എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വനാവകാശനിയമ�കാരം ആദിവാസിക��് വിതരണം െച� �മി�െട ൈകവശേരഖക�െട

പക��് ഹാജരാ�വാ� ഇ��ി സംേയാജിത പ�ികവ��വികസന േ�ാജ�് ഓഫീസ��് േനാ�ിസ്



അയ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏത് സാഹചര��ിലാണ് ഇ�രം ഒ� േനാ�ീസ് അയ�െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ീം േകാടതി വിധിെ�തിെര റിവ� ഹ�ജി ന��വാ�  സം�ാനസ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കരി�ളം പ�ികവ�ഗ േകാളനി

816. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല കരി�ളം പ�ികവ�ഗ േകാളനി�് ഒ� േകാടി �പ

അ�വദിെ��ി�ം ഇേതവെര പ�തികെളാ�ം തെ� ആരംഭി�ാ� കഴി�ി�ി� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ാണ് പ�തി�ായി പണം അ�വദി�ത്;  ഇവി�െ�

നി��ഹണ�മതല ആ��ാണ് ന�കിയി��ത്; �വ��ന�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�കാര�� �വ��ിക� എ�് ആരംഭി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആദിവാസി �വതീ�വാ���് േകരള േപാലീസി� നിയമനം

817. �ീ.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) ആദിവാസി വിഭാഗ�ി� നി�ം േകരള േപാലീസിേല�് �േത�ക നിയമന�ിന് ഈ സ��ാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവ് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഉ�രവ് �കാരം എ�േപ��് ഇതിനകം നിയമനം ന�കി; വ��മാ�േമാ;

(സി) മാേവായി�് ആ�മണം ഫല�ദമായി േനരി��തിന് േപാലീസ് വ��ി� 75 സിവി� േപാലീസ്

ഉേദ�ാഗ��െട റ�ല�  ത�ിക ��ി�് ആയതി�െട വയനാട്,  പാല�ാട്,  മല�റം എ�ീ

ജി�കളിെല ആദിവാസി �വതീ-�വാ���് പി.എസ്.സി.�െട െ�ഷ��  ൈ�വ് �േഖന

നിയമനം ന��വാ� �� �.ഡി.എഫ്. സ��ാരിെ� കാല�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ ഇേ�ാഴെ� നിയമന��  നട�ിയെത�ം

വ��മാ�േമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� പി. െക. കാള� പ�തി

818. �ീ.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) ഊ�ക��് �റ�് വിവിധയിട�ളിലായി അധിവസി�� പ�ികേഗാ�വ���ാ�െട

ഉ�മന�ിനാ�� പി.  െക.  കാള�  പ�തി ഏെത�ാം ജി�കളി�  നട�ിലാ�ിയി��്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെ� പരിധിയി� ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�

വിശദവിവര��  ന��േമാ;  ഇെ��ി�  ��ത �േദശെ��ടി ഉ�െ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

പ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ികവ�� േകാളനിക�

819. �ീ.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) ഈ സ��ാരിെ� ആദ�വ�ഷം അ�വദി� പ�ികവ�� െസ�ി�െമ�് േകാളനി പ�തിയി�

തിരെ��� പ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല പ��വയ�, എ��ക�് േകാളനികളി� ഈ

പ�തി�െട ഭാഗമായി�� പണി ആരംഭി�ാ� കാലതാമസം േനരി��ത് എ�െകാ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി വിഭാവനം െച�േപാെല എ��ം െപെ��് ���ീകരി�ാ�  ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികവ�� ജനസംഖ�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്എ� േഗാ�വ�ഗ�ാ� ഉ�്,ജി�ാടി�ാന�ി� വ��ം തിരി�� ജനസംഖ��െട

കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േഗാ�വ�ഗ�ാരി�  എ� സ��ാ�  ജീവന�ാ�  ഉ�്;ജി� തിരി�� കണ�ക�

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േഗാ�വ���ാരി�  എ� ഗസ�ഡ് ഉേദ�ാഗ��  ഉ�്;  ത�ിക തിരി�� കണ�ക�

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം േകാ�യം ജി�യി� പ�ികവ�� വ��് നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ?

ആദിവാസിക��് ധനസഹായം

821. �ീ.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) �ളയെ��ടർ�് മാ�ി പാ��ിേ��ി വ� ആദിവാസിക��് പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസന

വ��് �ഖാ�ിരം �േത�കം അ�വദി�  10000 �പ�െട ധനസഹായം എ�േപ��് ന�കി

എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാ�ി പാ��ി�െ�� എ�ാ ��ംബ���ം ��ത �ക ലഭി�ി�േ�ാെയ� കാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ധനസഹായം ലഭി�ാ�വ��് ആയത് ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

അ��ാടിയിെല ശി�മരണം

822. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, വി.പി.സജീ��

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടിയി� അ�മാ��ം �����മായി നിരവധി പ�തിക� ആവി�രി�ി�ം ശി�മരണം

�ട��ത്ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം അ��ാടിയി� എ� ശി�മരണ��ായി;

(സി) അസ�ാഭാവിക ശി�മരണം ഉ�ാ�� സാഹചര��ി�  േപാ�്േമാ��ം നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ജ�ി�ാറ ഓ�മലയി� �മാര�-ചി� ദ�തിക�െട 40 ദിവസം �ായ�ളള ��് േമയ് മാസം

മരണമട�തിെ� കാരണം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ��ിന് സമയ�് ചികി� ലഭി�ാ�താണ് മരണകാരണം എ� ആേ�പ�ിെ�

അടി�ാന�ി�  അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അേന�ഷണ�ി�  കെ��ിയത്

എ�ാെണ� െവളിെ���േമാ?

ആതിര�ി�ിയിൽ െപ���ിക��ായി ൈ�മറി േഹാ��

823. �ീ.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:

ആതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല വാഴ�ാ�  ഗിരിജ�  െവ�െഫയ�  േലാവ�  ൈ�മറി �ളിേനാട്

േച��് െപ���ിക��ായി ഒ� ൈ�മറി േഹാ�� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



പ�ികവ���ാർ�� പാർ�ിടസഹായം

824. �ീ.െ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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല

പ�ികവ��വിഭാഗ�ി�െ�� എ�േപ��ാണ് �ല�ം വീ�ം അ�വദി�ി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഓേരാ��ർ�് എ� �ലം വീതമാണ് ന�കിയി��ത് എ�ം, വീട് നി��ാണ�ിന് ഒരാ��്

എ� �കയാണ് അ�വദി��ത് എ�ം വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ��വിഭാഗ���ാ�� പ�തി

825. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിഫ് ബി വഴി പ�ികജാതി പ�ികവർഗവിഭാഗ��െട േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�

ഏെതാെ�; വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക�െട െമാ�ം െചലവ് എ�;

(സി) ആെക�� കി�ബി പ�തികളി�  എ� ശതമാനം �കയാണ് ��ത വിഭാഗ���ാ��

പ�തിക��ായി നീ�ിവ�ിരി��ത്;

(ഡി) കി�ബി പ�തികളി� പ�ികജാതി പ�ികവ��വിഭാഗ���് ജനസംഖ�ാ�പാതികമായ വിഹിതം

ഉറ�വ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

ഭാ�ക� നഗ� േകാളനിയിെല നി��ാണ �വർ�ന�ൾ

826. �ീ.െ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�ി� 2017-18 വ�ഷ�ി� അംേബ�ക� �ാമം പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയ അതിയ��  �ാമപ�ായ�ിെല ഭാ�ക�  നഗ�  േകാളനി�െട നവീകരണ

�വ��ന���് അ�വദി� ഒ�േകാടി �പയി�  നി�ം തി�വന��രം ജി�ാ

നിർ�ിതിേക��ിന് നി��ാണ���ി�ായി എ� �കയാണ് അഡ�ാ�സ് ന�കിയെത�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത നി��ാണ �വ��ന�� ഏ� വർഷമാണ് ആരംഭി�ത്എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഭാ�ക�  നഗ�  േകാളനിയി�  എ� �പ�െട നി��ാണ�വ��ന�ളാണ് നി��ിതി േക�ം



���ീകരി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) നി��ിതിേക��ിെ� ���ിക��് േമ�േനാ�ം വഹി��തിന് ആെരയാണ്

�മതലെ���ിയത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ��ത േകാളനി�െട നവീകരണ�വ��ന�മായി ബ�െ��് നി��ിതിേക�ം വീ�

വ��ിയി�േ�ാ ; എ�ിൽ എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ിെല അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തി

827. �ീ.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) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ി� അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തി �കാരം നവീകരണം

നട�� ����േ�ാണം, േവ�വിള എ�ീ േകാളനിക�െട നവീകരണം അന�മായി നീ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് അടിയ�രമായി �നരാരംഭി�് സമയബ�ിതമായി

���ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നി��ഹണ ഏജ�സിയായ ജി�ാ നി��ിതിേക��ിെ� അനാ�

പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല അംേബ�ക� �ാമം പ�തി

828. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല േകാ��ടി പ�ായ�ിെല ���  േകാളനി,  കീരംപാറ

പ�ായ�ിെല ഏ��റം േകാളനി എ�ീ പ�ിക ജാതി േകാളനികളിെല സമ�വികസന�ിെ�

ഭാഗമായി�� അംേബ�ക� �ാമം പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഓേരാ േകാളനികളി�ം

നട�ിലാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ���ി�േട�ം നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ���ിക� ���ീകരി��തിന് കാലാവധി തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത േകാളനികളിെല വികസന���ിക�  േവഗ�ി�  ���ീകരി��തിന് േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

അംേബ�ക� �ാമം പ�തി വഴി േകാളനിക�െട നവീകരണം



829. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിയമസഭാമ�ല�ി� അംേബ�ക� �ാമം പ�തി വഴി ഏെത�ാം േകാളനിക�െട

നവീകരണം നട�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാര�� �വ��ന��െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ �വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി എെ��് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ �വ��ന�ളി� കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ; ഉെ��ി� കാരണം അറിയി�േമാ?

അംേബ�ക� േകാളനി നവീകരണപ�തി

830. �ീ.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) സം�ാന�് ഒ� മ�ല�ി�  എ� േകാളനികളിലാണ് അംേബദ് കർ േകാളനി

നവീകരണപ�തി നട�ിലാ��ത്; ര�ിലധികം േകാളനിക� പ�തിയി��െ�� മ�ല��െട

വിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം ��ത പ�തി ��തായി അ�വദി��േ�ാ;േകാ�പസ് ഫ�്

ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;2015 ജ�വരി �ത�

2019  മാ��് വെര വ��് അ�വദി� േകാ�പസ് ഫ�ിെ� ജി� തിരി�� കണ�ക�

വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ിലധികം െക�ിടന��� പ�ികജാതി േകാളനിക�െട അടി�ാനസൗകര�വികസന�ിന്

വ��ഫ�് ഉപേയാഗി��തിന് തട��േ�ാ;  ഉെ��ി�  അ�രം സാേ�തികത�ം

ഒഴിവാ��തി�ളള നടപടിക� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) പ�ികജാതി േകാളനികളിേല�� േറാ�ക�, പാ�് േവ േപാ��വ നവീകരി��തി�ം

േകാളനികളിേല�� വഴിക�, െത�വ് വിള�ക� എ�ിവ �ാപി��തി�ം വികസന ഫ�്

ഉപേയാഗി��തിന് േസാഷ��  മാ�ക�  ന��േ�ാ�ം േകാളനി��ി�  മാ�ം ���ി

െച�ണെമ� നിബ�ന നിലവി�േ�ാ;

(ഇ) ഇ�രം നിബ�നക�  േകാളനി നവീകരണപ�തിക��് തട�മായി നി��ാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ�രം സാേ�തിത�ം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� േകാളനിക�

831. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) അപകടാവ�യി�� പ�ികജാതി പ�ികവ�� േകാളനിക�  നവീകരി�ാ�  നിലവി��

പ�തികെള സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ രംഗ�് നിലവി�� പ�തിക�െട നി��ഹണം ത�രിതെ���ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�് അറിയി�േമാ?

ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല അംേബ�ക� �ാമവികസന പ�തി

832. �ീ.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) അംേബ�ക�  �ാമവികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല

ഏെത�ാം പ�ികജാതി േകാളനിക��് ഫ�് അ�വദി�െവ�തിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഓേരാ േകാളനിയി�ം നാളി�വെര ���ിയാ�ിയ ���ിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തി

833. �ീ.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) അംേബ�ക�  സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി� ���നാട്

നിേയാജകമ�ല�ിെല പളളി�ക�  േകാളനി,  �� േകാളനി എ�ിവ�െട

വികസന�വ��ന�� എ�േ��് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ; ��ത

���ിയി�  ഉ�െ���ിയി�ളള �� േകാളനി �ടിെവളളപ�തി നട�ിലാ��തിൽ തട�ം

എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�േ��് ��ണമാ�ം ���ിയാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തി

834. �ീ.സി.എഫ്.േ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) ച�നാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� േകാളനികളാണ് അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ��ാമം

പ�തിയി�െ���ി ഏെ���ി��ത്;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് എ� േകാളനിക� ഏെ���ി��്;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എ� േകാളനിക� ഏെ���ി��്;

(ഡി) ഈ േകാളനിക�െട നവീകരണ�ിന് ഓേരാ�ി�ം എ�് �ക വീതം

നീ�ിവ�ി��്;വിശദമാ�േമാ;



(ഇ) എ�ാ േകാളനിക�െട�ം േജാലിക�  വളെര മ�ഗതിയിലാണ് നീ��ത് എ�്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) ഓേരാ േകാളനിക�െട�ം നി��ാണ �േരാഗതി വിശദീകരി�േമാ;

(ജി) സമയബ�ിതമായി ഈ േകാളനിക�െട പണിക� തീ���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ��വിഭാഗ��െട അടി�ാനസൗകര�വികസനം

835. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ��വിഭാഗ��െട അടി�ാനസൗകര�വികസന�ി�ം ഉ�മന�ി�മായി

ആവി�രി�് �ട�ം �റി� പ�തിക� പാതിവഴിയി� �ട�ി�ിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േമ�  �ചി�ി� �കാര�� പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ സം�ാനെ�  280ലധികം

േകാളനികളിെല ���ിക� ഏെ��� നി��ിതിേക�ം ഉ�െ�െട�� ഏജ�സിക� വ��ിയ

വീ�ക� പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) പ�തി നി��ഹണ�ി� അലംഭാവം �ട��വ�െ�തിെര നടപടിെയ���തി�ം നിയമപര�ം

സമയബ�ിത�മായി പ�തി ���ീകരി��തി�ം അടിയ�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� േകാളനിക�െട സമ�വികസനം

836. �ീ.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) സം�ാനെ� പ�ികജാതി-പ�ികവ�� േകാളനിക�െട സമ�വികസന�ിന് ഒ� േകാടി �പ

അട��� പ�തിയി�  െച���  മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േകാളനികെളയാണ്

ഉ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) നി��ാണ �മതല ഏ��ി�ി�� ഏജ�സിക� ഏെത�ാമാണ്; �വ��ന�ളി� കാലതാമസം

ഉ�ാ��േ�ാ;

(സി) വികസന�വ��ന�� സമയബ�ിതമായി ആരംഭി�ാ� ഏജ�സികെള ഒഴിവാ�ി പരമാവധി

േവഗ�ി� പ�തി ���ീകരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ളയ�ി� നശി� പ�ികജാതി േകാളനിക�െട �ന�നി��ാണം

837. �ീ.പാറ�� അ��

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, െക.എം.ഷാജി

,, സി.മ��ി : താെഴ 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�ി� പ�ികജാതി സേ�ത�ളി�ം േകാളനികളി�ം സംഭവി� നാശന��െള സംബ�ി�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �േദശ�ളിെല അടി�ാനസൗകര�വികസന�ി�ം �ന�നി��ാണ�ി�മായി ഇതിനകം

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത നടപടികൾ എ�േ��് ���ിയാ�വാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െഷാ��� മ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�

838. �ീ.പി.െക. ശശി : 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:

െഷാ���  മ�ല�ി�  എ� അംഗീ�ത പ�ികജാതി േകാളനിക��് എ�തിെ�

�ാമപ�ായ�് തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ികവ�� േകാളനിക�െട നവീകരണം

839. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

പ�ികവ�� േകാളനിക�െട നവീകരണ�ിനായി ഇൗ സ��ാ� എെ��ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ി

വ�� എ�് അറിയി�േമാ; ഇവ�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

ക��ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല അംേബ��� സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തി

840. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�യി�  ക��ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  അംേബ���  സ�യംപര�ാ��ാമം

പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നവീകരണം നട�� േകാളനിക�െട നി��ാണ�േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ; നി�ിത കാലപരിധി��ി� ��ത േകാളനിക�െട നി��ാണം ���ീകരി�ാ�

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ിക വിഭാഗ�ാ�െ�തിെര�� അതി�മ�� തട��തിന് നടപടി

841. �ീ.ബി.സത��

,, �. ആ�. �ദീപ്



,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െ�തിെര�� ���ത���  തട��തിനായി എെ��ാം

ക�ശനനടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതി�മ�ിനിരയായവ�െട വിചാരണ,  �നരധിവാസം എ�ിവ�ായി �േത�ക േകാടതി,

െ�ാ��� െസ� എ�ിവ �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െ�തിെര�� അതി�മ��  സംബ�ി� േക�കൾ

സമയബ�ിതമായി തീ��് ക��ി��തി�ം,  അവ��് ആവശ�മായ ന�പരിഹാര �ക

ന���തി�ം അ�മം നട��വ��് മാ�കാപരമായ ശി� ഉറ�ാ��തി�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� ആദിവാസി േകാളനി നിവാസികളിെല മയ�മ��് ഉപേഭാഗം

842. �ീ.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� ആദിവാസി േകാളനി നിവാസിക� മയ�മ��ക��് അടിമെ���തായ കാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �വണതയി� നി�ം േകാളനി നിവാസികെള േമാചി�ി�ാ� എെ��ാം പ�തികളാണ് ഈ

സ��ാ� ആവി�രി� നട�ിലാ�ിയത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാളനികളി�  മയ�മ��ിെ� ലഭ�ത തട�വാ�, സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്?

വനാവകാശ നിയമ�കാര�� പരിര�

843. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനാവകാശ നിയമ�കാര�� പരിര� ലഭി��തിന് സം�ാന�് ആെക എ� അേപ�ക�

ലഭി�; ��ത അേപ�കളി� എ�െയ�ം പരിഗണി�ാെത ത�ിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ത�െ�� അേപ�കെര വന�ി�  നി�ം ഒഴി�ി�ണെമ� ��ീംേകാടതി�െട

ഉ�രവ് ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� ��ീംേകാടതി ആവശ�െ���കാരം സത�വാ��ലം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ീംേകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�  സ��ാ�  ൈകെ�ാ� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?



പ�ികവ��വിഭാഗ�ിൽെ�� ��ിക��ായി േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��

844. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല വാരെ��ി പ�ായ�ി�  ഇ�രി�  6  ഏ�േറാളം വ��

സ��ാ��മിയിൽ പ�ികവ��വിഭാഗ�ിൽെ�� ��ിക��ായി ഒ� േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��

പരിഗണനയി� ഉേ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �ലം വി�കി����െ�െട സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത �ല�് ഒ� േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  ��  �ാപി�ാ�  മ�ല�ിെല

പതിനാറിലധികം വ�� ആദിവാസി േകാളനികളിെല ��ിക��ം സമീപജി�യിെല പ�ികവ��

വിഭാഗ�ി�െപ�� ��ിക��ം ഏെറ �േയാജനെ��െമ�തിനാ�  ഇവിെട ��

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

വയനാട് ജി�യി� നിയമി�െ�� െമ�� ടീ��മാ�

845. �ീ.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) വയനാട് ജി�യി� നിയമി�െ�� െമ�� ടീ��മാ�െട എ�ം വ��ി�ി�ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

ഉെ��ി� അത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ഏെത�ാം ജി�കളി� െമ�� ടീ��മാെര നിയമി�ി��്; െമ�� ടീ��മാ�െട നിയമനം

മ�് ജി�കളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െമ�� ടീ��മാ�െട േവതനം വ��ി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��ശതമാനം വിജയം േനടിയ േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��ക�

846. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി വികസനവ��ി�കീഴി�  എ� േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  ��ക�

�വ��ി���് ;

(ബി) ��ത ��കളി� എ�െയ��ിന് ഈ വ�ഷം എസ്.എസ്.എ�.സി.�് ��ശതമാനം വിജയം

ലഭി�ി��് ;അവ�െട േപ�വിവരം വ��മാ�ാേമാ?



സാ�ഹ�പഠന�റി പ�തി

847. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�പഠന�റി പ�തി �കാരം എ� സാ�ഹ�പഠന�റിക�  സം�ാന�്

�വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഈ പ�തി �കാരം എ� േക���  ആരംഭി�ി�െ�� വിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസനിലവാരം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

848. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെല ��ിക�െട

വിദ�ാഭ�ാസനിലവാരം വ��ി�ി��തിേല�് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ികവിഭാഗ�ാരായ വിദ�ാ��ിക��� പഠന ആ��ല���

849. �ീ.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:

പ�ികവിഭാഗ�ാരായ വിദ�ാ��ിക��് മ�് സം�ാന�ളി�  പഠനം നട��തിനായി

ആ��ല��� ന���േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ; ഉെ��ി� ആ��ല��� ലഭി��തി��

മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല േകാ��സ് ഫ�് വിനിേയാഗം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി�  2016-2017,2017-2018,  2018-2019  സാ��ികവ�ഷ�ളി�

അ�വദി� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെ� േ�മ�ിനാ�� േകാ��സ് ഫ�് എ�െയ�്



വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം അ�വദി� �ക ഏെത�ാം ���ിക��ായാണ് അ�വദി�ി��െത�ം ��ത

���ിക�െട നിജ�ിതി എെ��ം നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ��സ് ഫ�്

851. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��സ് ഫ�് ഇന�ി�  ���  ജി�യി�  2018-19  വ�ഷ�ി�  എ� �ക

അ�വദി�ി�െ��ം , എ� �ക വിനിേയാഗി�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2018-19� മണ�� മ�ല�ി� ��ത ഫ�ി� നി�ം എ� �ക അ�വദി�ി�െ��ം എ�

�ക വിനിേയാഗി�ി�െ��ം വിശദാംശം�ൾ സഹിതം വ��മാ�ാേമാ?

ആദിവാസി �നരധിവാസ വികസനമിഷ�

852. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, സി.മ��ി

,, 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) പ�ികവ��വിഭാഗ��െട വികസന�ിനായി നട�ാ�� ആദിവാസി �നരധിവാസ

വികസനമിഷെ� �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആദിവാസി �നരധിവാസ വികസനമിഷെ� ഭാഗമായി �ഖ�ാപി� േകാളനി

വികസന�വ��ന�� നിലവി� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആദിവാസിജനവിഭാഗ�ിനായി നട�ിലാ�ിവ�� വിവിധ പ�തികെള�റി�ം

ആ��ല��െള�റി�ം ഈ വിഭാഗ�ാ��് േവ�� അവേബാധ��ാ�ാ�  ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ആദിവാസിക��് �മി

853. �ീ.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) രാജ�െ� പ�് ല�ം ആദിവാസി ��ംബ�െള വന�ി�  നി�ം ഒഴി�ി�വാ��

��ീംേകാടതി ഉ�രവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ ഉ�രവ് വയനാ�ിെല ആദിവാസി

��ംബ���് തിരി�ടിയാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) വയനാ�ിെല ആദിവാസി ��ംബ�ളി�  എ� ശതമാനം േപ��് വനാവകാശ നിയമ�കാരം

ഇതിനകം �മി ന�കിയി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) നിലവി�  വനാവകാശ നിയ�കാരം �മി�ായി അേപ� സമ��ി�ി�� ��ംബ���് �മി

ന���തി�� നടപടികെള ഈ വിധി എ�കാരം ബാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ആദിവാസി വിഭാഗ�െള �ടിെയാഴി�ി��  ഭീഷണിയി�  നി�ം ര�ി��തിന് ഏത്

വിധ�ി�� ഇടെപട�കളാണ് നട�വാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

ഒ.ബി.സി. ലി�ി� ഉ�െ���ിയി�� സ�ദായ��

854. �ീ. 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) േകരള�ി�  ഒ.ബി.സി.  ലി�ി�  ഉ�െ���ിയി�� സ�ദായ��  ഏെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ�ദായ�ളിെല അംഗ��െട എ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ി� ഏെത�ി�ം സ�ദായെ� ഒ.ബി.സി. ലി�ി� ഉ�െ���ാ� ബാ�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

പി�ാ�സ�ദായ േ�മവ��ിെ� �വ��ന��

855. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം പി�ാ�സ�ദായ േ�മവ��് ��തായി

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ��ിെ� ജി�ാതല ഓഫീ�ക�െട േമ�വിലാസം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഉേദ�ാഗാ��ിക��ായി വ��ിെ� കീഴി�  എവിെടെയാെ�യാണ് മ�ര പരീ�ാ പരിശീലന

േക����ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പി�ാ�വിഭാഗ��െട സമ�വികസനം

856. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� 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) സ�ഹ�ിെല പി�ാ�വിഭാഗ��െട സമ�വികസന�ിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��തായി ഏെത�ി�ം വിഭാഗ�െള മ�് പി�ാ�വിഭാഗ��െട  (ഒ.ബി.സി)  ലി�ി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) OBC/SEBC/OEC  വിഭാഗ�ളിെല ��ിക��് എെ�ാെ� വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��ളാണ്

ന��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ംഭാര േകാളനികളി� നവീകരണപ�തി നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ആ�ക�ം ച���ം

857. �ീ.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:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നാളി�വെരയായി നിയമസഭ പാ�ാ�ിയ എ�

ആ�ക�െട ച���  �പീകരി�് നടപടിക�  ���ിയാ�ി എ�് വ��മാ�േമാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

കരട് ച��് ബി�

858. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന നിയമപരി�രണ ക�ീഷ�  ച��് ബി�ിെ� കരട് അതിെ� െവബ് ൈസ�ി�

�സി�ീകരി�ക�ം, സ��ാരിെ� പരിഗണന�ായി സമ��ി�ക�ം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ബി�  ന�നപ� അവകാശ�െള കവ�െ�����ം ഭരണഘടന ന�കിയി�ളള

അവകാശ�െള നിേഷധി���മാെണ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ബി� നട�ിലാ��ത് സംബ�ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

േകരള ച��് (േ�ാ���ീസ് ആ�് ഇ��ി��ഷ�സ്) ബി�

T 859.�ീ.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) െെ��വ സഭാ �ാപന�ളി�ം പ�ികളി�ം സ��് ത����ായാ�  ആയത്

പരിഹരി��തിന് നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) രാജ��് നിലവി�� സിവി� നിയമം അ�സരി�് േകാടതിക��് ഇ�രം സ��് ത���ളി�



ഇടെപ��തിന് എെ��ി�ം �തിബ��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  ഇ�രം ത����  പരിഹരി��തിന് സം�ാന നിയമപരി�രണ ക�ീഷ�

�റ�ിറ�ിയ േകരള ച��്  (േ�ാ���ീസ് ആ�് ഇ��ി��ഷ�സ്)  ബി�  സം�ാന�്

നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�് സ��ാരിെ� നയം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ബി�ിന് സ��ാ�  എതിരാെണ�ി�  ഏത് സാഹചര��ിലാണ് സം�ാന

നിയമപരി�രണ ക�ീഷ�  ഇ�കാരെമാ� ബിൽ ക�ീഷെ� െവബ് െെസ�ി�

�സി�ീകരി�വാനിടയായത് എ�് വ��മാ�േമാ?

േപാേ�ാ േകസ് െ�ഷ�� േ�ാസിക���മാ��് പരിശീലനം

860. �ീ.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) മ�് േ�ാസിക���മാ��് വ�ഷംേതാ�ം �ഡീഷ��  അ�ാദമിയി�  പരിശീലനം ന��േ�ാ�

േപാേ�ാ േകസ് െെകകാര�ം െച�� െ�ഷ��  േ�ാസിക���മാ��് പരിശീലനം ലഭി�ാ�

സാഹചര��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് േപാേ�ാ േകാടതിക��ത്;  േപാേ�ാ േകാടതി ഇ�ാ�

ജി�കളി� �ടി ഇ�രം േകാടതിക� �ാപി�� കാര�ം ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(സി) േകാടതിക�െട എ��ിെല �റ�ം േക�ക�െട വ��ന�ം കാരണം േക�ക� തീ��ാ��തി�

വ�� കാലതാമസം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് ഇരക�െട െമാഴിമാ�ം അട��� കാര����ം അ�വഴി േകസ് ��ബലെ���തി�ം വഴി

ഒ��േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ച��് ബി�

861. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന നിയമപരി�രണ ക�ീഷ�  സം�ാനെ� �ി���  േദവാലയ�െള

നിയ�ി��തിനായി ച��് ബി� എ� േപരി� ഒ� ബി�ിെ� കരട് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് സംബ�ി�് ക�ീഷ� സ��ാരിന് �പാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) വിവിധ സംഘടനക�  �തിേഷധം അറിയി� സാഹചര��ി�  ��ത ബി�  പി�വലി�വാ�

നിയമപരി�രണ ക�ീഷേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  അ��കാരം ക�ീഷ�  കരട് ബി�്

പി�വലി�ി�േ�ാ ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ശരീഅ�് ആ�ിേ�ഷ� ആ�്



862. �ീ.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) 1937-െല ശരീഅ�് ആ�ിേ�ഷ� ആ�ി� കീഴി� ച��� ഇേ�ാ� �റെ��വി�ാ��ായ

കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ച�ം നിലവി�  വ��െകാ�് എെ��ി�ം ��ി��ക� ഉ�ായതായി ഏെത�ി�ം വ��ിക�

പരാതി ഉ�യി�ി�േ�ാ;

(സി) ച��െള സംബ�ി�് െത�ി�ാരണക�  പര��ത് ഒഴിവാ�ാനാവശ�മായ വിശദീകരണം

ന���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത് ;

(ഡി) സമ�േകരള ജംഇ���  ഉലമ ഇ�സംബ�ി�് നിേവദനം ന�കിയി�േ�ാ;  സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള കലാമ�ല�ിെല നി��ാണ���ിക�

863. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള കലാമ�ലം ക�ിത സ��കലാശാലയി� നിലവി� എെ��ാം നി��ാണ���ികളാണ്

നട�വ��െത�ം ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക എ� വീതമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ിക�െട നി��ഹണ ഏജ�സി ഏതാെണ�ം ഓേരാ ���ി�െട�ം ഇേ�ാഴെ�

�േരാഗതി എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

സിനിമ േമഖല പഠി��തിനായി നിേയാഗി� സമിതിക�

864. �ീ.െ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) അ�� േഗാപാല��� അ���നാ�ളള സമിതി�െട ശിപാ�ശ�െട അടി�ാന�ി� സിനിമ

റ�േല�റി അേതാറി�ി �പീകരി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�ളള നടപടിക� ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

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

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

നീ�ി ന�കിേയാ;  എ�ിൽ എ�വെരെയ�ം സമിതി അംഗ�ൾ ആെരാെ�െയ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സമിതിേയാട് എ�േ��് റിേ�ാ��് ന�കാനാണ് സ��ാ�  ആവശ�െ��ി�ളളത്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



സിനിമാ െറ�േല�റി അേതാറി�ി

865. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചല�ി� നി��ാണം, വിതരണം, �ദ�ശനം �ട�ി എ�ാ േമഖലകെള�ം ഉ�െ�ാ�ി�� �തിയ

നിയമം െകാ�വരണെമ�ം സിനിമാ െറ�േല�റി അേതാറി�ി �പീകരി�ണെമ�ം അ��

േഗാപാല��� അ���നായ സമിതി ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ശിപാ�ശ�െട അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;

ഇതിനായി സമ� നിയമനി��ാണം െകാ�വ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

നേവാ�ാന സാം�ാരിക സ��യ��

866. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ ജി�കളി�ം നേവാ�ാന സാം�ാരിക സ��യ��  പണി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇത് സംബ�ി� തീ�മാനം എ�ാണ് എ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  ഏെതാെ� ജി�കളി�  സാം�ാരിക സ��യ��െട പണി

���ിയായി�െ��റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�ായി കി�ബിയി�  നി�ം എ�് �കയാണ് ഇതിനകം അ�വദി�െത�്

വ��മാ�േമാ?

ജ�ിസ് േഹമ ക�ീഷ�

867. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചല�ി� രംഗെ� വനിതക�െട ����  പഠി��തിന് ജ�ിസ് േഹമ അ���യായി ഒ�

ക�ീഷെന നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ാണ് ��ത ക�ീഷെന നിയമി�ത് എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�ീഷ� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ക�ീഷെ� �വ��ന�ിനായി ഇതിനകം എ�് �ക െചലവഴി�െവ�് െവളിെ���ാേമാ?

സിനിമാരംഗെ� ���� പരിഹരി�ാ� നിയമനി��ാണം



868. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, എം.ഉ��

,, പി.െക.ബഷീ�

,, 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) സിനിമാരംഗെ� വിവിധ ���െള സംബ�ി�് പഠി�് റിേ�ാ��് സമ��ി�വാ�  �േത�ക

സമിതിെയ നിേയാഗി�ി��േവാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത സമിതി�െട �ധാന കെ���ക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സിനിമാരംഗെ� വിവിധ ���� പരിഹരി��തിനായി സമ� നിയമനി��ാണം നട��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദീകരി�േമാ?

കലാകാര�മാ�െട േ�മം

869. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം കലാകാര�മാ�െട േ�മം നിലനി���തിന്

െെകെ�ാ�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

ഭരത് �രളി നാടക പരിശീലന കളരി

870. �ീ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�ം ജി�യിെല െവളിയം പ�ായ�ി� ഭരത് �രളി നാടക പരിശീലന കളരി�ായി പണം

അ�വദി�ത് എ�ാെണ�ം എ� �ക അ�വദി�ി��െവ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നി��ാണ�മതല ആരിലാണ് നി�ി�മാ�ിയി��ത് ;

(സി) നി��ാണ�ിെ� നിലവി�� �ിതി െവളിെ���േമാ?

�റനാട് ന�ിേകശശി� ൈപ�ക�ാമം പ�തി

871. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �റനാട് ന�ിേകശ ശി� ൈപ�ക�ാമം പ�തി നട�ിലാ�ണം

എ�ാവശ�െ��െകാ�് �� സ��ാരിെ� കാല�ം ഈ സ��ാരിെ� കാല�ം എം.എ�.എ

ന�കിയ ക�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ��ത ക�ിേ��  സാം�ാരിക വ��ം ലളിതകല അ�ാദമി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) �റനാട് ന�ിേകശ ശി� ൈപ�ക�ാമം പ�തി നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�ം പ�തി

േരഖ�ം വിശദമാ�േമാ?

��� �ാരക�ിെ� ഭൗതിക സാഹചര���

872. �ീ.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) പാല�ാട് ജി�യിെല ഏക സാം�ാരിക �ാപനമായ ���  �ാരക�ിെ� ഭൗതിക

സാഹചര���  െമ�െ����തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�

;വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) 1/7/2016 �ത� 31/3/2019 വെര ��� �ാരക�ിനായി എ� �ക അ�വദി�; ഏെത�ാം

ഇന�ളി�; എ�ിെന�ാം േവ�ിയായി�� അ�വദി�ത്; വിശദമായ റിേ�ാ��് ന�കാേമാ?

അ�രി� �� ആകാശവാണി വാ��ാ അവതാരക� േഗാപെ� മ ൃതേദഹേ�ാട് അനാദരവ്

873. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�രി� �� ആകാശവാണി വാ��ാ അവതാരക� േഗാപെ� മ ൃതേദഹം െപാ�ദ�ശന�ി�

െവ�ാ�  ന�ഡ�ഹിയിെല േകരള ഹൗസ് അധി�ത�  അ�വദി�ിെ�� ആേ�പം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) �തി�� മാധ�മ�വ��ക�ം, ന�ഡ�ഹിയിെല സാം�ാരികരംഗെ� നിറ സാ�ിധ��മായി��

േഗാപെ� മ ൃതേദഹേ�ാട് അനാദരവ് കാണി�വ��് എതിെര എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�്

വ��മാ�േമാ?

���രം സാം�ാരിക വിേനാദ േക�ം

874. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ �വ��ന�� ���ീകരി�് നാടിന് സമ��ി�െ�� ���രം സാം�ാരിക വിേനാദ

േക�ം െപാ�ജന���ായി �റ�െകാ���തി�ം ഇവിെട നി��ി�ി�� ��ിമ തടാക�ി�

ഒ��ിയി�� െപഡ�  േബാ�് സംവിധാന��  െപാ�ജന���് ഉ�ാസ�ിനായി

വി�ന���തി�ം േവ� നടപടിക� േവഗ�ിലാ�േമാ;

(ബി) ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി��തി�ം ��ത പ�തി യഥാ�� ല���ിേല�്



എ�ി��തി�ം േവ�ി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��ശാലകൾ�� സഹായം

875. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : 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:

��ശാലക��് സാം�ാരിക വ��ി�  നി�ം എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ലഭ�മാ��ത്

എ�് വ��മാ�േമാ  ;ഇതിനായി �േത�ക പ�തിക� എെ��ി�ം ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

നിയമസഭാംഗ��െട നിേയാജകമ�ലം അലവ�സിെ� മാനദ���

T 876.�ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമസഭാംഗ���് ന��� നിേയാജകമ�ലം അലവ�സിെ� മാനദ���

എെ��ാമാണ്; ഇത് െചലവഴി�ാ� പ�ം സർ�ാരിേല�് തിരി�ടേ��തായി വ��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) നിേയാജകമ�ലം അലവ�സ് ജന�തിനിധിക�െട വ�മാനമായി കണ�ാ�േമാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അേഫഴ് സിെ� �വ��ന��

877. �ീ.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) ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അേഫ�ിെ� �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-19  അധ�യന വ�ഷം ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അേഫ�് േകാ�യം ജി�യിെല

��കളി�ം േകാേള�കളി�ം നട�ിയ േ�ാ�ാ�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അേഫ�് സ��ാ� ജീവന�ാ��ായി എെ��ി�ം പ�തിക�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വനിതാ സിനിമസംവിധായക��് ധനസഹായം



878. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� �ീശാ�ീകരണ കാ��ാടിന് അ��തമായി വനിതാ സംവിധായക��് സിനിമ

ഒ���തിന് ചല�ി� വികസന േകാ��േറഷ� ധനസഹായം ന��� പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  എ� േകാടി �പ�െട സഹായമാണ് ന���െത�ം ഇതിനായി അേപ�കൾ

�ണി�ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ധനസഹായം ലഭി��തി�� നിബ�നക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വന�ിൽ നി�ം മണൽ, തടി എ�ിവ�െട േശഖരണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിസർവ് വന�ി�ം വനേമഖലയി�ം അടി���� മണ�ം തടി�ം േശഖരി��തി�ം വി��ന

നട��തി�ം സൗജന�മായി ന���തി��� അവകാശം ആർ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ�ി�  പ��െട ഇ�കരകളി�ം അടി��ടിയ മണ�  മാ��തിേനാ വി���തിേനാ

സൗജന�മായി ന���തിേനാ ആ�െ��ി�ം അ�വാദം ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ആയതി�� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  ഇത് സംബ�ി� പ�വാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പ�ാനദി�െട ഏെത�ി�ം ഭാഗം െപരിയാ�  റിസ��ി�െട കട�േപാ��േ�ാെയ�ം ആ

ഭാഗ�� മണ� നീ�ം െച��േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ഖ�വനപാലക�  ��ത �ലെ� മണ�  വി��ന നട�ിയേ�ാ�ം സൗജന�മായി

ന�കിയേ�ാ�ം േക� പരി�ിതി വ��ിെ��ം �ീ�  �ിബ�ണലിെ��ം അ�മതി

ലഭി�ി��ായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ച���ം മാനദ���ം പാലി�ാെത�ം വന�ജീവിക�െട�ം വനസ��ിെ��ം സംര�ണം

ഉറ�വ��ാെത�ം നൽകിയി�� ഉ�രവ് �ന:പരിേശാധി�വാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

വനസംര�ണം

880. �ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, കാരാ�് റസാഖ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��തിദ� വന��െട സംര�ണ�ിനായി

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;



(ബി) കാലാവ�ാവ�തിയാന�ിെ� േദാഷഫല��  സ�ാഭാവിക വന��െട പരിപാലനെ�

എ�കാരെമ�ാം �തി�ലമായി ബാധി��െ��ം അവ പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നശി�േപായ വന���് പകരം എ� െഹ��  �ല�ാണ് ��തായി മര��

ന�പിടി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) വന�െള കാ�തീയി�  നി�് സംര�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഓ�േറഷ� ജ��മി പ�തി

881. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അേ�ഷ� ഉ�െ�െട�� വിേദശമര��െട വ�ാപകമായ വള�� തട��തി�ം ��േ�ാെട

ഒഴിവാ��തി�മായി ഓ�േറഷ� ജ��മി എ� േപരിൽ പ�തി നട�ി� വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) തേ�ശീയ മര��  വ�ാപകമായി വ�പിടി�ി�വാ�ം േസാഷ��  േഫാറസ് �ി വിഭാഗെ�

ആയതിെ� �മതല ഏ�ി�വാ�ം നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?

വനവിഭവ�ളി� നി�� വ�മാനം

882. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, പി.വി. അ�വ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനവിഭവ��െട ഉ�ാദന�ി�ം വന�ി� നി�� വ�മാന�ി�ം വ��നവ്

ഉ�ാ��തിന് ഈ സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) സാധാരണ�ാ��് �ഹനി��ാണ�ിനാവശ�മായ തടി ന�ായമായ നിര�ി�  ലഭ�മാ�ാനായി

സ��ാ� തടി ഡിേ�ാകളി� ചി�റ വി�ന ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) വന�ി� നി�ം മണ� േശഖരി�് ന�ായവില�് െപാ�ജന���് ലഭ�മാ��തിനായി മണ�

വിപണന േക�ം �വ��നമാരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വനം കേ���ാെര ഒഴി�ി�ണെമ� േകാടതി വിധി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം കേ���ാെര ഒഴി�ി�ണെമ�  4.9.2015  െല ൈഹേ�ാടതി വിധി നട�ാ��തിന്

സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) വിധി നട�ിലാ�വാ�  സ��ാ�  ൈഹേ�ാടതിേയാട് ��ത�  സമയം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

എ�ിൽ എ�് കാരണ�ാലാണ് ��ത� സമയം ആവശ�െ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�്  01  /01  /2018�േശഷം ഏെത�ി�ം േമഖലകളി�  വനം കേ�റിയതായി

കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ ഒഴി�ി�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) 1.1.1977 ന് േശഷം എ� െഹ�� വന�മി കേ�റിയി�െ��ം ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ്

കേ��ം നട�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വന�മി കേ�റിയവ�െട സംഘടിത െച��് നി�ം ഭരണക�ിയി�െ�� �ാേദശിക

രാ�ീയക�ിക�െട ഇടെപട�ം കേ�� �മി തിരി�് പിടി�വാ�  വിഘാതം ��ി��തായ

ആേരാപണ�ിെ� നിജ�ിതി വ��മാ�േമാ?

വനം കേ��ം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��് പാ��ിന് ന�കിയി�ളള �ല��  സംബ�ി� വിവരം േശഖരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദവിവരം ന��േമാ; ഇെ��ി� ഇതി�ളള നടപടി ആരംഭി�േമാ;

(ബി) വനം കേ��ം തട��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�  വിശദമാ�ാേമാ;  ഈ

നടപടിക�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി വിശദമാ�േമാ?

വനം കേ��ം തട��തിന് നടപടി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വനം കേ��ം കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� അവ�െട

വിശദാംശം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വനം ൈകേ���മായി ബ�െ��് നാളി�വെര എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് ജി�

തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വനം കേ��ം തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

വനസംര�ണ നടപടിക�

886. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം,  മ�ഷ��െട ഇടെപട�ക�  എ�ിവ കാരണ��ാ�� കാ�തീ വ�

േതാതി�  വനം നശി�ി�ാനിടയാ���ം ത�ലം വന��ഗ��  മ�ഷ�വാസ�േദശേ��്

��തലായി ഇറ�ി ���� ��ി���ം കണ�ിെല��് വനം സംര�ി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�തീ ഉ�ാകാനിട�� സാഹചര��� പരിേശാധി�് അത് ഫല�ദമായി തട��തിന് പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) വനസംര�ണ�ി�ം പരിപാലന�ി�മായി നട�ാ�ി വ�� പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം

അവ�െട കാര��മത�ം അറിയി�േമാ?

�ളയ�ി� വനേമഖലയി� ഉ�ായ നാശന��ൾ

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  വനേമഖലയി�  ഉ�ായ നാശന��െള സംബ�ി�് സർ�ാർ തല�ിൽ

പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ�ാഭാവിക ൈജവൈവവിധ��ി� മാ�ം വ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വനേമഖലയി�, ൈജവൈവവിധ��ിന് ഭീഷണിയായി അനിയ�ിതമായി അടി��ടിയ മണ�

നീ�ം െച��തിനായി േക�ാ�മതി േനടിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ആയതിെ� �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� വനേമഖലയി� ഉ�ായ നാശന��� സംബ�ി� പരിേശാധന

888. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയ�ി�  വനേമഖലയി�  ഉ�ായ നാശന��െള സംബ�ി�് സ��ാ�

തല�ി� പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ�ി� സ�ാഭാവിക ൈജവൈവവിധ��ി� മാ�ം വ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) വനേമഖലയി� ൈജവൈവവിധ��ിന് ഭീഷണിയായി അനിയ�ിതമായി അടി��ടിയ മണ�

നീ�ം െച��തിനായി േക�ാ�മതി േനടിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ� �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ?

വനസംര�ണ�ിനായി പ�തിക�

889. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് വനവി�തി �റ�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്

എ�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) വനസംര�ണ�ിനായി ആ��ണം െച�ി�� പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ?

സാ�ഹ� വനവൽ�രണം

890. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� വനവൽ�രണ പ�തി�മായി ബ�െ��് നിലവിൽ നട�ിവ�� ��ധാന

�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാലാവ�ാവ�തിയാനം �ലം അ�രീ�താപം �മാതീതമായി ഉയ�� സാഹചര��ി�

ആയതിെന �തിേരാധി��തി�  ������ �ാധാന�ം െപാ�ജന�െള

േബാധ�െ���വാ� സാ�ഹിക വനവൽ�രണ വിഭാഗ�ം വനം വ��ം എെ��ാം �ിയാ�ക

�വ��ന�� നട��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സാ�ഹ� വനവൽ�രണ�ിന് ഏെറ സാധ�ത�� ചാ���  നിേയാജകമ�ല�ി�

ഇതിനായി ഒ� ഓഫീസ് അ�വദി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വനവിഭവ��െട വിപണനം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനവിഭവ��  വിപണനം െച��തിന് വനം വ��് ഏ�െ���ിയി��

സംവിധാന��െട വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതി�െട വനം വ��ിന് ലഭി�� �തിവ�ഷ വ�മാനം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഈ സർ�ാറിെ�

കാലയളവിെല വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

��ി���ടവ് പാല�ിന് ൈവ�ഡ് ൈലഫ് േബാ�ഡിെ� അ�മതി

T 892.�ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ിെല അ�രി �ാമപ�ായ�ി�  കരി�യാറി� ��െക

��ി���ടവ് പാലം നി��ി��തിന് േ��് ൈവ�ഡ് ൈലഫ് േബാ�ഡിെ� അ�മതി

ആവശ�മാെണ� കാര�ം ��യിൽെപ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി� നടപടിക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ര�ായിര�ിേലെറ ആദിവാസി വിഭാഗ�ാ�  തി�ി�ാ��� അ�രി െതാ�മല

െസ�ി�െമ�ിേല�� ��ി���ടവ് പാലം നി��ാണ�ിന് അ�മതി നൽ��തി��



നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അതിര�ി�ി, വാഴ�ാ� �റി�േക���

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� അതിര�ി�ി, വാഴ�ാ� �റി�േക��ളി� �ളയം �ലം വലിയ

നാശന��� സംഭവി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ പരിഹരി��തി�ം ഈ �റി�േക���െട അടി�ാന സൗകര�വികസന�ി�ം

സൗ�ര�വ��രണ�ി�ം ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.ഡി.എ�്.പി.ക�നി�് അ�വദി� ഫ�വൽ ഏരിയ

894. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  േമയ് മാസ�ിൽ െക  .ഡി.എ�്.പി.(ക�ൻ േദവൻ ഹിൽ �ാേ�ഷൻ)�് കീഴി��

ന�ത�ി എേ��ിെല േചാല മര��  അനധി�തമായി െവ�ിമാ�ിയ സംഭവ�ി�  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.ഡി.എ�്.പി.�് നിലവി�  അ�വദി�െ��ി�� ഫ�വൽ ഏരിയ എ�യാെണ�ം ��ത

ഏരിയ അ�വദി�െ��ി��ത് എ�് വ�വ��െട അടി�ാന�ിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) െക.ഡി.എ�്.പി.  �് അ�വദി�െ��ി�� ഫ�വൽ ഏരിയ ആവശ��ി�ം അധികമാെണ�

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഈ ആേ�പ�ിേ�ൽ സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�മിളി േറ�ിൽ നി�് രജി�ർ െച� േകസ്

895. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ� �മിളി േറ�ിെല ഉേദ�ാഗ�� ഒഫ�സ് നം. 34/2016 ആയി െന���ം ഫ�്

�ാസ് മജിേ��് േകാടതിയി� രജി�� െച�ി�� േകസിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകസി�  വനം വ��് ഉേദ�ാഗ��  �തിക��് അ��ലമായി നടപടി

സ�ീകരി��െവ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

അ�ട� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�േതാ�ര അക�ി ഡ�് - ജാനകി ഇേ�ാ �റിസം േറാഡ് 



896. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല മ�േതാ�ര പ�ായ�ി� വനം വ��് അ�വദി� മ�േതാ�ര അക�ി

ഡ�്- ജാനകി ഇേ�ാ �റിസം േറാഡ് നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് നി��ാണം ൈവ��ത് എെ��ി�ം സാേ�തിക തട�ം നിലവി�

ഉ��െകാ�ാേണാ; വ��മാ�ാേമാ?

വനംവ��ിെ� കീഴി�� ഫ�ണി�� നി��ാണ�ണി�കൾ

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനംവ��ിെ� കീഴി�  �വ��ി�� ഫ�ണി��  നി��ാണ�ണി�ക�െട വിശദവിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െവ�ി�ാ�്��ി�  വ��ിെ� കീഴി�  �വ��ി�� തടി ഡിേ�ായി�  ഫ�ണി��  നി��ാണ

�ണി�് �ട�വാൻ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

േകാ�� വന�ി� ആനേവ��ാ�െട േതാ�ിനിരയായി ചരി� ആന

898. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��  വന�ി�  ആനേവ��ാ�െട േതാ�ിനിരയായി ചരി� ആനെയ സംഭവം

�റ�റിയി�ാെത വനപാലക� ക�ി�െവ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അേന�ഷണ�ി� കെ��ിയ കാര���

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െന�ാ�-അഗ�� വനേമഖലയി� േവ�സംഘം സജീവമാെണ��ം ഉ�വന�ളി� വന��ഗ�െള

േവ�യാ��െവ��ം ഗൗരവമായി കണ�ിെല��് േവ��ാ�െ�തിെര നടപടി ക�ശനമാ�േമാ?

വന�ജീവിസേ�ത����ിെല േത�്േതാ���

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവിസേ�ത����ിെല േത�്േതാ���  െകാ�് വന�മ ൃഗ���് �ണമിെ��ം

ഭ�ണ�ിന് �േയാജനെ���ിെ��ം ക���േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  വനേമഖലയിെല േതാ��ളിെല േത�് ഉ�െ�െട�� മര��  �റി� നീ�ി പകരം

സ�ാഭാവിക വനം വ�പിടി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) സ�ാഭാവിക വനം വ�പിടി�ി�ാ� മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘ�ഷം �റ��േതാെടാ�ം സ��ാരിന്



വ�മാന�ം �റ�െമ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ� സംബ�മായ കാര��� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

നീല�റി�ി ഉദ�ാനം

900. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം മ�ല�ിെല വ�വട �േദശെ� നീല�റി�ി ഉദ�ാന�ിെ� അതി��ി

നി��യ�മായി ബ�െ��് വനം വ�േ�ാ വനം-റവന� വ��ക�  സം��മാേയാ

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�/പരിേശാധനക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് നിേയാഗി�െ��ി�� െ�ഷ��  ഓഫീസ�െട ഓഫീസി�  നട�വ��

�വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നീല�റി�ി ഉദ�ാന�മായി ബ�െ��് അമിതമായ േപാലീസ് ഇടെപട�കേളാെട നട�വ��

പരിേശാധനക� അവസാനി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ചി��നാലി� കാ�ാന ഉദ�ാനം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആദ� കാ�ാന ഉദ�ാനം  (എലിെഫ�്പാ��്)  ചി��നാലി�  �ാപി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി� �ാഥമിക പഠനം നട�ക�ം �പേരഖ ത�ാറാ�ക�ം െച�ി�േ�ാ;

(സി) എ� ഏ�� �ലം ഇതിനായി േവ�ി വ�െമ�ം പാ��് ഒ���തി�െട ല��മി�� േന���

എെ�ാെ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ജനവാസേക��ളി�  ഇറ�ി ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം നാശ��ാ��തി�  നി�്

കാ�ാനകെള പി�ിരി�ി�ാ� പാ��് സഹായകമാ�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

വന�ജീവി ആ�മണം

902. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ിന് ഇരയായി

മരണെ��വ�െട എ�െമ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ംബ���് എ� �ക ന�പരിഹാരമായി അ�വദി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വന�ജീവി ആ�മണ�ളി� എ� െഹ�� �ഷി�ല�് �ഷിനാശം സംഭവി�െവ�ം �ഷിനാശം

സംഭവി�വ��് ന�പരിഹാരമായി എ� �ക അ�വദി�െവ�ം െവളിെ���േമാ;



(ഡി) വന�ജീവി ആ�മണ�ാ� എ� വീ�ക� ���മാ�ം എ� വീ�ക� ഭാഗികമാ�ം ന�െ��െവ�ം

ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� �ക ന�പരിഹാരമായി അ�വദി�െവ��� വിശദാംശം ന��േമാ?

വന�ജീവി ആ�മണ�� തടയാ� നടപടി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യി� �ധാനമാ�ം ഏെതാെ� �േദശ�ാണ് വന�ജീവി ആ�മണ�� നട��തായി

റിേ�ാ��് ലഭി�ി��ത്;  വന�ജീവിക�െട ആ�മണം തട��തിന് എെ�ാെ�

��ക�ത�കളാണ് ജി�യി� സ�ീകരി�ി��െത�റിയി�േമാ;

(ബി) വന�ജീവി ആ�മണം �ല�� വിളനാശ�ിന് എെ�ാെ� ന�പരിഹാരമാണ്

ന�കിവ��െത�് വ��മാ�േമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിൽ വന�ജീവിക�െട ആ�മണം

904. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല മലേയാര േമഖലകളായ �രാ��്,  പന�ാട് പ�ായ�കളി�

വന�ജീവിക�െട വ�ാപകമായ ആ�മണം നട�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ി�  �ഷിനാശം സംഭവി��വ��ം ആ�മണ�ളി�

പരിേ���കേയാ, മരണെ��കേയാ െച�� സാഹചര��ിൽ ബ�െ��വർ�ം ന�കി വ��

വിവിധ തര�ി�� ധനസഹായ�� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� ആ�മണ�� തട��തിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം �രാ��്,  പന�ാട് പ�ായ�കളി�

വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ളി�  നാശന�ം സംഭവി� എ� േപ��ാണ് ധനസഹായം

അ�വദി�ി��ത് എ�റിയി�േമാ?

ക��� മ�ല�ിെല വന��ഗശല�ം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��� മ�ല�ി�  വന��ഗശല�ം േനരി��തിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�  ��ത�  �ല�ളി�  �ാഷ് ഗാ�ഡ് െഫ�സിംഗ് നട�ിലാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



മാന�വാടിയിെല െറയി� െഫ�സിംങ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ി�  �ാപി�ാ�  ഉേ�ശി�� െറയി�  െഫ�സിംങ് ���ി�െട

നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���ി െട�� െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� നി��ാണ കരാ� ഏെ��� ഏജ�സിക�െട േപര്

െവളിെ���േമാ;

(സി) എ� സമയം െകാ�് ���ി ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വന��ഗ��െട ആ�മണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി�  വന��ഗ��െട ആ�മണ�ി�  പരിേ��വ��് ഇനി�ം ന�പരിഹാരം

ന�കാ� ബാ�ി�േ�ാ;

(ബി) വന��ഗ��െട ആ�മണം െച��ാ� വനം വ��് സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ഉപ�വകാരികളായ കാ�ാനക��ായി സേ�തം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി��നാ�  പ�ായ�ിെല പല ഭാഗ�ളി�ം കാ�ാന�െട ആ�മണം �ലം നിരവധി േപ�

െകാ�െ��തായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉപ�വകാരികളായ കാ�ാനക��ായി സേ�തം ആരംഭി�വാ� വനം വ��് ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� എവിെടയാണ് ��ത സേ�തം ആരംഭി��െത�ം എ� ഏ�� �ലമാണ് ഇതിനായി

കെ�േ��െത�ം വ��മാ�േമാ?

െന�ാ�ഡാം ലയ� സഫാരി പാ��്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഏക ലയ�  സഫാരി പാ��ായ െന�ാ�ഡാം ലയ�  സഫാരി പാ��ിെ�

നിലവിെല േശാചനീയാവ� പരിഹരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) െന�ാ�ഡാം ലയ�  സഫാരി പാ��ിെ� നവീകരണ�ിനായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ്



ആവി�രി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

കാ�േപാ�ിെന േവ�യാടിെ�ാ� േകസ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരിയാ�  െെടഗ�  റിസ��ിെ� കീഴി�  വ�� അ�ത െറയി�ി�  ഏ�ി�  20-� തീയതി

കാ�േപാ�ിെന േവ�യാടിെ�ാ� േകസിെ� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ്; ഇതിനകം എ�

േപെര അറ� െച�; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത േകസ് അേന�ഷി�� അ�ത േറ�് ഓഫീസ�െട അേന�ഷണ നടപടികളി� �ലെ�

ചില രാ�ീയ സംഘടനക� അനാവശ�മായി ഇടെപ�� എ� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ��ത ഉേദ�ാഗ� പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

െച��� മ�ല�ിെല �ീരേമഖലയി� ഉ�ായ നാശന���

911. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ളയം �ലം �ീരേമഖലയി� ഉ�ായ നാശന����് പരിഹാരമായി മി�മ നട�ിലാ��

പ�തിക� വിവരി�ാേമാ;

(ബി) െച��� നിേയാജകമ�ല�ി� �ീരേമഖലയി� ഉ�ായ നാശന��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ��െള�ം കിടാ�െള�ം വാ��തി�ം െതാ��് നി��ാണ�ി�ം അേപ�ി� െച���

നിേയാജകമ�ല�ി�െ�� �ണേഭാ�ാ��െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) െച��രിെല �ീരസംഘ���് ന�കിയി�� �ളയാന�ര സഹായ��

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കിടാരി പാ��് പ�തി

912. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീരസഹകരണസംഘ��െട സഹകരണേ�ാെട കിടാരി പാ��് പ�തി നട�ാ��േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ന�യിനം ഉ��െള വാ�െ����തിന് ��ത പ�തി ഏെതാെ� തര�ി�



സഹായകരമാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി�െട നട�ി�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  നട�ി�ിൽ എെ�ാെ� �ാേയാഗിക

വിഷമതകളാണ് േനരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി�ായി എ� �പയാണ് വകയി��ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ളയ�ി� ന�െ�� വള���ഗ��െട കണ�്

913. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യി� �ളയ�ി� ന�െ�� വള���ഗ��െട കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ��െള ന�െ�� എ� ക�ഷക�െ��ം എ� പ��െളയാണ് ന�മായെത�ം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ� �ീരക�ഷക��് ന�പരിഹാരം െകാ��ി��്;  ഇനി�ം എ� േപ��് ധനസഹായം

െകാ��ാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ഇന�ി�  എ� �കയാണ് ഇ��ി ജി�യി�  വിതരണം െച�ത്;

നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

േകാഴിക�ഷക��ളള ആ��ല���

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േകാഴിക�ഷക��് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ന���െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗെ� ക�ഷകരായി അംഗീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയതി�� നടപടി

ൈകെ�ാ�േമാ;

(സി) സ��ാരിെ� കീഴി�  ആവശ�കത�് അ�സരി�് ഹാ�റിക�  ആരംഭി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ഗസംര�ണ വ��ിെല ൈ�മറി െസ�� ഡിെ��സറിക�

915. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗസംര�ണ വ��ിെല ൈ�മറി െസ��  ഡിെ��സറികളിെല �ാഫ് പാേ�ണി�

കാേലാചിതമായ മാ��� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ൈ�മറി െസ�� ഡിെ��സറികളി� ക����വ�കരണ�ം ഇ-ഓഫീ�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�െട വിവിധ പ�തികളി�െട�ം തേ�ശസ�യംഭരണ



�ാപന��െട തന�ഫ�ി� നി�� പ�തികളി�െട�ം ൈ�മറി െസ�� ഡിെ��സറിക�

�േഖന കാ�ഷിക േമഖല�െട ഉ�മന�ിനായി െചലവഴി�� ഫ�കളി� കഴി� ��് വ�ഷ

കാലയളവി��ി� എ� ശതമാനം വ��നവാണ് ഉ�ായിയി��െത�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇതിന് അ��തമായ �ാഫ് പാേ��, ഡി�ാ��്െമ�് റീ-ഓ�ഗൈനേസഷ�  എ�ിവ

നട�ിലാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഗസംര�ണ വ��ിെല ഭരണഭാഷാവാരാചരണം

916. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണഭാഷാവാരാചരണ�മായി ബ�െ��് �ഗസംര�ണ വ��് കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി�

നട�ിയ പരിപാടിക� ഏെതാെ�യാെണ�് ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരിപാടിക�  സംഘടി�ി��തി�� ഉ�രവാദി�ം ആ��ായി�െ��ം ഇത്

സംബ�ി�് സ��ാരിെ� അ�മതി േനടിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പരിപാടിക��ായി എ� �ക െചലവഴിെ��ം ആയത് ഏത് അ�ൗ�ി� നി�ാണ്

വിനിേയാഗി�െത�ം അറിയി�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിൽ �ളയ ന�പരിഹാര�ക വിതരണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-  െല മഹാ�ളയ�ി�  ഉ�ായ നാശന��ിന് അ�വദി�െ�� ന�പരിഹാര�ക

വയനാട് ജി�ാമ ൃഗസംര�ണ ഓഫീസി�  നി�ം അ�ഹതെ�� ��വ�  േപ��ം ലഭ�മായി�ി�

എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയത് അടിയ�രമായി ന���തിന് നി�േ�ശം ന�കാേമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െത�ിേ�ാ�കാവ് രാമച��ളള വില�്

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത�ിേ�ാ�കാവ് രാമച��  എ� ആന�് �ര���ം ഉ�വ���ം വില�്

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ായി�� എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ആന�െട ആേരാഗ� �ിതി േമാശമാെണ�് ൈവ�ഡ് ൈലഫ് വാ�ഡ�

കെ��ിയി�േ�ാ;



(ഡി) ആേരാഗ� �ിതി േമാശമായ ��ത ആനെയ �ര�േല�് എ���ി�ത് ഏത്

സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല �ീരവികസന വ��് പ�തിക�

919. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016-2017,  2017-18,  2018-2019  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  കായം�ളം

നിേയാജകമ�ല�ി� �ീരവികസന വ��് വഴി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�, വിനിേയാഗി� �ക

എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ?

�ീര�ാമം പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീര�ാമം പ�തി എ�ാ വ�ഷ�ം നട�ിലാ�� പ�തിയാേണാെയ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഏെത�ാം �ാമപ�ായ�കളി�  �ീര�ാമം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�െ��്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല െതാടി�� �ാമപ�ായ�ി�

�ീരക�ഷക��് ന�കിയ ആ��ല��� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത �േദശ�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട �േരാഗതി അവേലാകനം െച��തിന് എെ��ാം

സംവിധാന�� നിലവി�െ��് വിശദീകരി�േമാ?

�ീര ക�ഷക േ�മനിധി േബാ�ഡ്

921. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അനി� അ�ര

,, അ�വ� സാദ�്

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീര ക�ഷക േ�മനിധി േബാ�ഡ് �ഖാ�ിരം �ീര ക�ഷക��ായി നട�ിലാ�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) �ളയകാല�് ജീവേനാപാധിക�  ന�െ�� �ീര ക�ഷകെര സഹായി�വാ�  വ��്

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; അത് അ�ഹതെ��വ��് ലഭ�മായി എ�് ഉറ�്

വ��ിയത് എ�കാരമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ീര ക�ഷക��ായി �ളഡ് റിലീഫ് റീഹാബിലിേ�ഷ�  പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�

േകാടി �പയാണ് ഇതിനായി വിനിേയാഗി�ത്;



(ഡി) �ളയം ��ി� �തിസ�ി പാ��ാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�ത േന�ക എ� ല��ം

ൈകവരി��തി� നി�ം പി�ാ�ം േപാ�വാ� ഇടയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മി��്െഷഡ് പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ�� മി��്െഷഡ് പ�തിയി�  മാേവലി�ര

നിയമസഭാമ�ല�ിെല ഏത് പ�ായ�ിെനയാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാ� ഉ��ാദനം വ��ി�ി��തി�� നടപടിക�

923. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പാ�  ഉ��ാദന�ം ഉപേയാഗ�ം സംബ�ി� കണ�് എ���തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പാ�  ഉ��ാദനം വ��ി�ി��തിനായി സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ീരക�ഷകെര സഹായി��തിനായി നിലവി�� പ�തിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

പാ� ഉ�പാദനരംഗെ� പ�തിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പാ�  ഉ�പാദനരംഗ�് �ഗസംര�ണ വ��്

നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� പാ� ഉ�പാദന�ി� ഉ�ായി�� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

�ീേരാ�ാദന പ�തികൾ

925. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, െജയിംസ് മാത�

,, �രളി െപ�െന�ി

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



വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീേരാ�ാദനേമഖല ��ത� ആദായകര�ം ��ിര�മാ��തിന് ഈ സ��ാ�

ആവി�രി� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാലിെ� ആവശ�കത�െട എ� ശതമാനം ഇേ�ാ�  ആഭ��രമായി ഉ�ാദി�ി�ാ�

സാധി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിദിന പാ�സംഭരണ�ി�  ഇേ�ാ�  സ��കാല െറേ�ാ�ഡ് േനടിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി �തിയ �ീരവികസന�ണി�ക� �വ��ന�മമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ീരേമഖലയി� �ളയം �ല��ായ നാശന���

926. �ീ.എം. �േകഷ്

,, സജി െചറിയാ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീരേമഖലയി�  �ളയം �ല��ായ നാശന���  പരിഹരി��തിന് ഈ സ��ാ�

െെകെ�ാ� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) �ീരക�ഷകെര സഹായി��തിനായി �പം ന�കിയ �നരധിവാസ പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �രിതബാധിതരായ ക�ഷക��് ��തായി ഉ��െള ലഭ�മാ��തി�ം െതാ��്

നവീകരണ�ിന് �േത�ക ക��പ�തി ത�ാറാ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ന�ം സംഭവി� �ീര ക�ഷക��് വിവിധ ഏജ�സികളി� നി�ം സഹായം എ�ി��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാലിെ� �ണനിലവാരം

927. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി��ന നട�� കവ�  പാലിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി��

സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി� ഏെത�ി�ം ക�നിക�െട കവ�പാ� �ണനിലവാരം ഇ�ാെത

വിതരണം നട�ിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം അതിേ��

സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ണനിലവാരം �റ� പാലിെ� വിതരണം തട��തിന് നിലവി�� സംവിധാന��



എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

പാലിെ� വില വ��ി�ി��

928. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാലി�ീ��െട വിലവ��നവ് �ീരക�ഷക��് �തിസ�ി ഉ�ാ�ിയി��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�ാദനെ�ലവ് �ടിയ സാഹചര��ി�  പാ�വില ��ണെമ�് �ീരക�ഷക�

ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� അ�ഭാവ���മായ തീ�മാനം ൈകെ�ാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കാലി�ീ� ഉ�പാദനം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� രാ�ീയ േഗാ�� മിഷ� ആരംഭി�േതാ��ടി ഉ�േര��യി� കാലി�ീ���ായ

�ിയം സം�ാനെ� കാലി�ീ� ഉ�ാദക ഫാ�റിക��് അസം�ത വ���  കി��തിന്

��ി��് ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ ��ി��് തരണം െച��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) കാലി�ീ� ഉ�ാ�� െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ േകരള ഫീ�സ് ലാഭകരമായാേണാ

�വ��ി��ത്;

(ഡി) ന�മാെണ�ി� നിലവിെല ന�ം എ� േകാടിയാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ��ത ഫാ�റി�് സം�ാന സ��ാ� സ�ിഡിേയാ �ാേ�ാ ന���േ�ാ; ഇെ��ി� അത്

ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

�ീരക�ഷക��് ന�ായവില ലഭി��തിന് നടപടി

930. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ���ര ര�ാകര�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ���ാദനെ�ലവിെല വ��ന�ം ത�ലം �ീര��ിയി�  നി�� ആദായ�റ�ം

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

(ബി) �ീരസംഘ�ളി�  അള�� പാലിന് �ീരക�ഷക��് ന�ായവില ലഭി��ി� എ� പരാതി



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

(സി) �ീരസംഘ��െട �വ��ന�ി�  �താര�ത ഉറ�ാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �ീരസഹകരണസംഘ�ളി� നി�� പാ�

സംഭരണ�ി� വ��നവ് േരഖെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ഗശാല വ��ി� നട�ാ�ിയ വികസന �വ��ന��

931. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, െക. രാജ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  �ഗശാല വ��ി�  നട�ാ�ിയ വികസന �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം �ഗശാലയി� ഏെതാെ� �തിയ �ഗ�െള�ം പ�ികെള�ം െകാ�വെ��ം

നിലവി�� �ഗ�െള പാ��ി�� സൗകര��ളി�  എെ�ാെ� നവീകരണം നട�ിെയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ���  �ഗശാലയി�  നട�ാ�ിയ വികസന �വ��ന��െട�ം �ഗശാല മാ�ി �ാപി�ത്

സംബ�ി� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �ഗശാലയിേല�് വ�� സ��ശക��് ആവശ�മായ സൗകര���  ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ജലവിഭവ വ��ിന് കീഴി� �തിയ സ�ഡിവിഷ� - െസ�� ഓഫീ�ക�

932. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ വ��ിന് കീഴി�  �തിയ സ�ഡിവിഷ�  /  െസ��  ഓഫീ�ക�  �ട�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� െസ�� ഓഫീ�ക�െട  /സ�ഡിവിഷ� ഓഫീ�ക�െട നവീകരണ�ിന് േവ�ി

സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) െകാേ�ാ�ിയി� േനരെ���ായി�� സബ് ഡിവിഷ� ഓഫീസ് അവിെട �ന:�ാപി�ാ�

േവ�ി ലഭി� നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി� െച� നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ചീേ�ാട് �ടിെവ� പ�തിേപാെല ബ ൃഹ�ായ ഒ� �ടിെവ� പ�തി ആരംഭി�ി�ം

െകാേ�ാ�ിയി�  സബ് ഡിവിഷ�  ഓഫീസ് ഇനി�ം �ന:�ാപി�ാ�തിെ� കാരണ��

അറിയി�ാേമാ ?



ഇറിേഗഷ� വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ�് സാേ�തികാ�മതി ന�കാ�� �ക

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

(എ) ഇറിേഗഷ�  വ��് അ�വദി�� ���ിക��് എ.എ�്.ഇ.  �ത�  �കളിേലാ��

ഉേദ�ാഗ�ർ�് (ഇ.ഇ., എസ്.ഇ, സി.ഇ.) സാേ�തികാ�മതി ന���തി�� �ക�െട പരിധി

എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് കാേലാചിതമായി പരി�രി�് �ക�െട പരിധി ഉയ��ാ�  ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല ജലേസചന പ�തിക�

934. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആല�� മ�ല�ി� 2018-19, 2019-20 വ�ഷ�ളി� ജലേസചന വ��് നട�ിലാ�ിയ

ബ�ജ�ി�  ഉ�െ��ി���ം അ�ാ��മായ വിവിധ പ�തിക�  (േമജ�  &amp;ൈമന�)

എെ��ാെമ�് ഇനം തിരി�് വിശദീകരി�ാേമാ;

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

ജലാശായ��ം �ടിെവ� േ�ാത�ക�ം

935. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലാശായ��ം �ടിെവ� േ�ാത�ക�ം മലിനെ����വ�െ�തിെര നടപടിെയ���തിന്

േകരള�ി�  നിയമ�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഈ നിയമ�കാരം എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ� കഴി�കെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� �കാരം േകരള�ി� ആവശ�മായ പരിേശാധന�ം ശി�ാനടപടിക�ം ഉ�ാ��േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

നദീതീര�� സംര�ി��തിനായി േലാകബാ�ി� നി�ം ധനസഹായം

936. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ി�േശഷം വിഭാവനം െച�െ�� �ന�നി��ാണ�ിെ� ഭാഗമായി, തക��

നദീതീര��, �ഴക�െട തീര��, േതാ�ക�െട തീര��  എ�ിവ സംര�ണഭി�ി െക�ി

സംര�ി��തിനായി േലാകബാ�ി� നി�ം ധനസഹായം ലഭ�മായി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി� എ�

�കയാണ് ലഭി�ത് എ�് അറിയി�േമാ ;



(ബി) ��ത �ക വിനിേയാഗി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം

�േദശ�ളി� എ�കാരമാണ് ��ത �ക വിനിേയാഗി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണം

937. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലേ�ാത�കെള മാലിന���മാ��തി�ം സംര�ി��തി�മായി ഇൗ സ��ാ� എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാളി�വെര എ� ജലേ�ാത�കെള ���മായി മാലിന���മാ�ി എ�് വ��മാ�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) നദീതട��  സംര�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

സ�കാര�ജല�ഷണ�ം ജലവി��ന�ം തടയാ� നടപടി

938. �ീ.എം.ഉ��

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര�ജല�ഷണ�ം ജലവി��ന�ം തടയാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ്

സ��ാ� ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ���ര�ാവിഭാഗ�ിെ� ൈലസ�സ് ഇ�ാെത�ം �ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാെത���

ജലവിതരണം�ലം ഉ�ാ�� ��തരമായ സാ�ഹ����ൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  �ടിെവ�വിതരണം ��ണമാ�ം സ��ാ�  നിയ�ണ�ി�  െകാ�വ��തിന്

അടിയ�രനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പിറവെ� റീ-ബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തികൾ

939. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയെ� �ട��് വിഭാവനം െച� റീ-ബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവി� ജലവിഭവ

വ��ിെ� പ�തിക� ഉ�െ�ാളളി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� എ� േകാടി �പ�െട പ�തികളാണ്

ഉ�െ���ിയി�ളളെത� വിവരം േമജ�  ഇറിേഗഷ�, െെമന�  ഇറിേഗഷ�  വിഭാഗ��  തിരി�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2018-െല �ളയെ��ട��് പിറവം നിേയാജക മ�ല�ിെല നദീതീരം, �ഴതീരം, േതാ�ക�െട



തീരം എ�ിവ എ� കിേലാമീ��  വീതം തക��തായാണ് കണ�ാ�ിയി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം തക�� തീര�� റീ-ബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവി� ഉ�െ���ി സംര�ണഭി�ി

െക�ി സംര�ി�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇതിനാ�ളള നടപടിക�

ഏ�ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ജലസംര�ണ നടപടിക�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നദിക�ം �ഴക�ം വ�േതാതി�  മലിനീകരി�െ��ിരി�� എ� വ�ത

ഗൗരവമായി കണ�ിെല��ി�േ�ാ;

(ബി) ജലേ�ാത�ക�  മാലിന� ��മാ�വാ�  ജലവിഭവ വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഭാരത�ഴ,  തി�വന��രം ജി�യിെല കരമന നദി,  കാസ�േകാഡ് ജി�യിെല നീേലശ�രം നദി

എ�ിവ�െട മലിനീകരണം തട��തിന് േകരള സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡിെ�

സഹകരണേ�ാെട നട�� ക��പ�തിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  ഇത് ��ത നദികളിെല

മാലിന��ിെ� േതാത് എ� മാ�ം �റ�ാ� സഹായകമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജലസംര�ണ സം�ാരം ജന�ളി� വള��ിെയ���തി�ം ഭാവി തല�റ�ായി ജലം ക�തി

വ��തി�ം വ��ിെ� േന�ത��ി� നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ?

നദിക�െട�ം മ�് ജലേ�ാത�ക�െട�ം സംര�ണം

941. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല നദികെള�ം മ�് ജലേ�ാത�കെള�ം വീെ����തിന് വിവിധ സംഘടനക�ം

ഏജ�സിക�ം സ��ാ�  സഹായേ�ാെട�ം അ�ാെത�ം നട�ിയ �വ��ന��

വിലയി��ലിന് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം �വ��ന��െട ഫലമായി ഉ�ായ േന�ം നിലനി���തി�ം ��ത�

ജലേ�ാത�ക� �ചീകരി��തി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� വിശദവിവര��

ന�കാേമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല നദിക�െട സംര�ണം

942. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) മഹാ�ളയ�ിെ� ഭാഗമായി നാശന�ം സംഭവി� നദിക�െട�ം �ഴക�െട�ം സംര�ണ�ിന്

തി�വ�ാടി മ�ല�ി�  ജലേസചന-െച�കിട ജലേസചന വ��ി�  നി�ം അ�വദി�െ��

���ിക�െട വിശദാംശം ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) അ�വദി�െ�� പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ?

നദിക�േട�ം േതാ�ക�േട�ം തീരസംര�ണം

943. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018 ആഗ�്  16ന് ഉ�ായ മഹാ�ളയ�ി� ഇടി� േപായ നദിക�േട�ം േതാ�ക�േട�ം

തീരം െക�ി സംര�ി���മായി ബ�െ��് എ� നിേവദന�ളാണ് ലഭി�ി��െത�ം തീര

സംര�ണ പ�തി�ായി ഇതിനകം എ� �പ�െട എ�ിേമ�് ന�കിയി�െ��ം ജി� തിരി�ളള

കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം െവളളെ�ാ��ി�  നാശന�ം സംഭവി� തീരം െക�ി സംര�ി��തിന് ഫ�്

അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  പ�നംതി� ജി�യി�  എ� �പയാണ് ഇ�ര�ി�

അ�വദി�ിരി��ത്; കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത�സരി�ളള നി��ാണ ���ിക� എ�് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െവ�െ�ാ�ം േനരി��തി�� നടപടിക�

944. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െവ�െ�ാ� സാധ�ത�� നദീതട��െട ആഴം വ��ി�ി��തി�ം അധിക ജലെ�

ഉ�െ�ാ��തിനായി വ� നദിക�െട വശ�ളി� േതാ�ക�ം ബ�ക�ം നി��ി��തി�ം ഉ�

പ�തി ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ബ�.  �ഖ�മ�ി െനത�ല��സ് സ��ശി� േവളയി� അവിെട െവ�െ�ാ�ം േനരി��തിന്

ഒ��ിയി�� സംവിധാനം സംബ�ി�് ആ രാജ�െ� വിദ�ധ�മായി ച�� നട�ിയതായി

അറി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ ;

(സി) എ�ി�  ഈ ച���െട അടി�ാന�ി�  സം�ാനെ� െവ�െ�ാ� ഭീഷണിയി�  നി�ം

ര�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ആേലാചി��െത�് െവളിെ���േമാ?

ഒ� പ�ായ�ി� ഒ� �ളം പ�തി

945. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഒ� പ�ായ�ി�  ഒ� �ളം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി മല�റം നിേയാജക മ�ല�ിെല

ഏെത�ാം �ള�ളാണ് നവീകരി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ക അ�വദി�െവ�ം നവീകരണ ���ിക�െട നിലവി�� �ിതി എെ��ം

വിശദീകരി�ാേമാ?

ഹരിതേകരളം മിഷ�

946. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം മിഷ�  സം�ാന�് നട�ിയ �ഴ �ന��ീവന  -  ജല സംര�ണ

�വ��ന���ായി ഇ�വെര എ� �പ െചലവഴി� എ�ത് ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഭാഗമായി എ� �ഴക�ം �ള��ം ന�ാ�ിയി�െ��ം ഏെത�ാം �ഴക�ം

�ള��മാണവെയ�ം ഓേരാ �ഴ�ം �ള�ി�ം െചലവാ�ിയ �ക എ�യാെണ�ം ജി� തിരി�

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഹരിത േകരളം മിഷനി�  ഇനി എ� �ള��ം �ഴക�ം �ന��ീവി�ി�ാ�

െതരെ���ി�െ��് ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഹരിതേകരളം മിഷെ� �വ��ന��� സ��ാരിെ� ഫ�ി� �റെമ മേ�െത�ാം ഫ�്

ലഭി�ി�െ��് ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ?

അ�വി�ര റിസ�േ�ായ� ��ീകരണ�ിന് നടപടി

947. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല �ടിെവ� വിതരണ�ിെ� �ധാന ആ�യമായ അ�വി�ര

റിസ�േ�ായറി�  മണ�ം മ�് മാലിന���ം അടി�് �ടി സംഭരണ േശഷി �റ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത മ�ം,  എ��ം മാലിന���ം അടിയ�ിരമായി നീ��തിന് ഡാം അധി�തരി� നി�ം

സ��ാരിന് െ�ാേ�ാസ� ലഭി�ി�േ�ാ;

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

േതാ���ി �ി� േവ

948. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േതാ���ി �ി�േവ കനാലി�  െവ�െമാ��ിന് തട�ം ��ി��ത് ത�ീ���ം ബ�ിെല

മണ�ചിറയാെണ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) �ി�േവ�െട അഴി�ഖെ� ധാ�മണ� ഖനന�ിന് തീ�മാനമായി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ��ത

ഖനനം ഏത് ക�നി�് ന���തിനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;

(സി) മണ�  ഖനനം അടിയ�രമായി നട�ി �ി�േവ കനാലിെല െവ�െമാ��ിെ� തട�ം

നീ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉപേയാഗ�ന�മായ �ള��െട �ന��ീവനം

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

ന��േമാ:

(എ) ഉപേയാഗ�ന�മായ �ള��െട വിശദവിവര�� േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ി� മല�റം ജി�യി� എ�

�ള�� ഉപേയാഗ�ന�മാ��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജലസ��ി പ�തി �കാരം ഇ�രം �ള��െട�ം ജലേ�ാത�ക�െട�ം വിവരേശഖരണം

നട�ി അവ �ന��ീവി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ാറിക�  േപാെല മ�ഷ��വ��നം �ല��ാ�� ജലസംഭരണികളിെല ജലം ��ീകരി�്

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

ഡാ�ക�െട സംഭരണേശഷി

950. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജലസംഭരണികളി�  വ�േതാതി�  െചളിയടി� കിട����ലം അവ�െട

സംഭരണേശഷിയി� �റ� വ�ി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം അടി���� െചളി�ം മണ�ം യഥാസമയം നീ�ം െച��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ാ�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) സം�ാന��ായ �ളയ�ിെ� ഒ� കാരണം ഡാ�ക�െട സംഭരണേശഷിയി�  വ�

�റവാെണ� വിലയി��� ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

നാദാ�രെ� വി�മംഗലം അണെ��് നവീകരണം

951. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല െച��ാട് �ാമ��ായ�ിെല വി�മംഗലം അണെ��ിെ� നിലവിെല

അവ� വിശദീകരി�ാേമാ;



(ബി) ��ത അണെ��ിെ� നവീകരണ ���ി പരിഗണനയി� ഉേ�ാ ; വ��മാ�േമാ?

നദീതട��െട�ം അണെ��ക�േട�ം നിയ�ണം

952. �ീ.പി.ഉൈബ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നദീതട��െട�ം അണെ��ക�േട�ം നിയ�ണം ഒ� അേതാറി�ി�െട കീഴി�

െകാ�വ�വാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അ�മായി ബ�െ�� എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇതിനകം

സ�ീകരി�ി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത അേതാറി�ി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

��െ�രിയാറിൽ �തിയ ഡാം നിർ�ാണ�ിനാ�� സാധ�താപഠനം

953. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��െ�രിയാറിൽ �തിയ ഡാം നിർ�ാണ�ിനാ�� സാധ�താപഠന�ി�� അ�മതി

ബ�െ�� േക��ളിൽ നി�ം ലഭി�ി�� സാഹചര��ിൽ സാധ�താപഠനം ആരംഭി���മായി

ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ഴി� കാലവർഷ�ിൽ ��െ�രിയാർ ഡാമിെല ജലനിര�് അനിയ�ിതമായി  145

അടിവെര ഉയർ� സാഹചര��ിൽ  ,  ഈ വർഷം ആയത് ഒഴിവാ��തിനായി �ൻ�ർ

നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

��ില�ാടി െച�് ഡാംനി��ാണം

954. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ില�ാടി �ാമ പ�ായ�ിെല ആന�ാറ -െപാ�ന� െച�്

ഡാം നി��ാണ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��ത ���ി ത�രിതെ���വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�റിയി�ാേമാ?

അകവ�േതാ�ി� െച�്ഡാം നിർ�ാണം

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



(എ) ഒ��ാലം അ�ല�ാറയിെല അകവ�േതാ�ി� െച�്ഡാം നി��ി��തിനാ�� െ�ാേ�ാസ�

ലഭി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െച�് ഡാം നിർ�ി��തി�� ഭരണാ�മതി എ�് ന��വാ�  കഴി�െമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി�ഴയിെല േ�ാേറജ് ഡാം നി��ാണം

956. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി�ഴയി� ����ഴി� �കളിലായി േ�ാേറജ് ഡാം  (തടയണക�)നി��ി��തിനാ��

െ�ാേ�ാസലിേ�� സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇതിനായി ഐ.ആ�.ഡി.ബി.  യിേല�് ��ത ���ി�െട ഡിെെസ�  ത�ാറാ��തിനായി

സമ��ി�ി�� ���ിയ റിേ�ാ��ിേ��  അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ീകരി��തി�ം േ�ാേറജ്

ഡാം യാഥാ���മാ��തി�ം ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�  സ��ാ�

സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േതാടിെ� പാ�ശ�ഭി�ിക�െട നവീകരണം

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

ന��േമാ:

(എ) ��ം�ളം �നിസി�ാലി�ിയിെല മ�ര�ള�നി�ം ക�ാണേ�രി,  ��വാ��  �നിസി�ാലി�ി,

എളവ�ി,  ��േ�രി പ�ായ�കളി�െട േപാ�� െകാ�ി�  േ�ാ�ിയ�  േതാടിെ�

പാ�ശ�ഭി�ിക�െട നവീകരണ�ി�ം, ജലനി��മനം �ഗമമാ��തി�ം എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഹരിതേകരളം പ�തിയി� ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം ���ിക� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

കിളളിയാറി� പാ�ശ�ഭി�ി നി��ാണം

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

ന��േമാ:

(എ) തി�വന�ര�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  ജഗതി പാല�ി�ം െെമലാടി�ടവ് പാല�ി�ം

ഇടയി� കിളളിയാറിെ� വലത് ഭാഗ�് പാ�ശ�ഭി�ി നി��ി��തിന് 2016-17 സാ��ിക

വ�ഷം ആ�ി വികസന �ീമി�  നി�ം  98  ല�ം �പ അ�വദി�ക�ം ഭരണാ�മതി

�റെ��വി�് ര�വ�ഷം പി�ി�ി�ം സാേ�തികാ�മതി ന���തിേനാ ഇ�സംബ�ി�്

�ട�നടപടി സ�ീകരി��തിേനാ േമജ�  ഇറിേഗഷ�  ചീഫ് എ�ിനീയ�െട ഭാഗ� നി�ം

നടപടി��ാ��ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;എ�ിൽ ഇ�ാര��ിലാവശ�മായ അടിയ�ര



നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) കിളളിയാറി�  നി�ം ജലം സമീപ �േദശ�ളിേല�് കയ�െമ� ജന��െട ആശ�

കണ�ിെല��് നി��ാണ �വ��ന��  എ��ം േവഗം ആരംഭി��തി�ളള നി�േ�ശം

ന��േമാ?

തി�വന��രം മ�ല�ിെല കട�ഭി�ിക�െട നവീകരണം

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

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ി� ഉ�െ��� വലിയ�റ കട��ാല�ിന് ഇ�വശ��,

��റ മ�വം �ത�  ച��് വെര�� ഭാഗ��, െചറിയ�റ �നാമി �രി�ടി,  േവളാ��ി

കട��റം,  ബീമാ��ി  ,മാ��വിളാകം,  ൈത�ാ��ി,  ൈകതവിളാകം എ�ീ �േദശ�ളിെല

കാല�ഴ�ം �ലം നശി�ിരി�� കട�ഭി�ിക�െട നവീകരണ ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി എ� �ക വകയി��ിയി��്;  നവീകരണ ���ിക�  എ��ം േവഗം

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��-�ൈല മാസ�ളി�  കട�േ�ാഭം ��മാ�� കാലയളവാെണ�ത് കണ�ിെല��്

തീരേദശവാസിക�െട �ര�ിതത��ിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ?

�വാ��ഴയാറിെ� സംര�ണം

960. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ിൽ തീരമിടി� �വാ��ഴയാറിെ� ഇ�കരക�ം സംര�ി��തിന് എെ�ാെ�

നടപടിയാണ് ഇ�വെര ൈകെ�ാ�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) �വാ��ഴയാറിെ� തീരമിടി�് അപകടാവ�യിലായ തലേയാല�റ�് അടിയം ഭാഗ�്

തീരസംര�ണ�ിന് റവന�വ��് അ�വദി� �ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) അടിയം ഭാഗെ� തീരം സംര�ി�� നടപടികളി��ാ�� കാലതാമസം

��യി�െ��ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കട�ഭി�ി നി��ാണം

961. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കടലാ�മണ ഭീഷണിയി� നി�ം തീര�േദശ�െള സംര�ി�ാ� സംര�ണഭി�ി െക��തിന്

കരി��ക� ലഭ�മ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) കരി��ക��് പകരം മെ�െ��ി�ം മാ��ം അവലംബി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; അ�ര�ി�ളള

അേന�ഷണ�� നട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കട�ഭി�ിക�െട �ന�നി��ാണം

962. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര�െ��ട��് ആല�ാട് �ാമപ�ായ�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�  ശ�മായ

തിരമാലകളാൽ കട�ഭി�ി തക��് കരഭാഗം ന�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തക�� സംര�ണഭി�ിക� �ന�നി��ി��തി�ം അ����ണിക� നട��തി�ം എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ആയതിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) തക�� കട�ഭി�ി �ന�നി��ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� എ��ം േവഗം നട�ിലാ�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

ഉളിയ�് കടവി� െറ�േല�� കം �ി�ജ്

963. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഉളിയ�് കടവി�, ഉ�െവ�ം െകാ�് െപാ�തി ��� െന�ക�ഷക�  ഉ�െ�െട��വ�

വ�ഷ�ളായി ആവശ�െ��� െറ�േല�� കം �ി�ജ് പ�തി�് എേ�ാ� അ�മതി ന�കാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ി�റം-കാ��ടവ് െറ�േല��-കം-�ി�ജ്

964. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ി�റം-കാ��ടവ് െറ�േല��-കം-�ി�ജിന് എ�ാണ്

ഭരണാ�മതി ന�കിയത്;  ഭരണാ�മതി ന�കിയി��േ�ാ�  ജലവിഭവവ��് എെ��ാം

കാര��� പരിേശാധി�ി��; ഭരണാ�മതി�മായി ബ�െ��് ഓേരാ ഓഫീസി�ം ഫയ� എ�

ദിവസം വീതം പരിേശാധി�ി��;  ഫയ�  പരിേശാധി� ഓഫീ�ക�െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

ഭരണാ�മതി ഉ�രവ് എ�ാണ് ചീഫ് എ�ിനീയ�(ഭരണം)�് ലഭി�ത്;  ചീഫ് എ �ിനീയ�

(ഭരണം) ��ത ഉ�രവി� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ചീഫ് എ�ിനീയ�  ഓഫീ�ം ഇേതാട�ബ�ി�� എസ്.പി.വി.  ആയ െക.ഐ.ഡി.സി.  �ം

വിശദമായ പഠനം നട�ിയ േശഷമാേണാ കി�ബി�് ന�കിയത്;  കി�ബി�് ന�കിയ

െ�ാേ�ാസലിൽ �ഴ�മായി ബ�െ��് വിശദമായ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഭരണാ�മതി�്

സ��ാരി� ന�കിയ സമയ�് നട�ിയ പഠന�ി� നി�ം വ�ത��മായി എ�് പഠനമാണ്

കി�ബി�് ന�കിയ സമയ�് നട�ിയത്;



(സി) സാേ�തികമായി വിശദമായ പഠനം നട�ിയി�് ത�ാറാ�ിയ െറ�േല��-കം-�ി�ജിെ�

െ�ാേ�ാസലിേ��  കി�ബി േചാദി� വിവര��  ന�കാെത േ�ാജ�് അ�ിമറി�വാ�  നീ�ം

നട�ിയ ഏജ�സി ആെര�് വ��മാ�േമാ;  േ�ാജ�് അ�ിമറി�വാ�  നീ�ം നട�ിയ

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െ�ാജ�ിെ� �ട��ി�  നട�ിയ പഠനറിേ�ാ��് പരിഗണി�ാെത െ�ാജ�് മാ�ണെമ�

നി�േ�ശം ഉ�യി�ത് ആരാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നിലവി� സ��ാ� �ഖ�ാപി� പല പ�തിക�ം ജലവിഭവവ��ി� കാര��മമായി നട��ിെ��

കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�േമാ; 2016 ജ�വരി �ത� ചീഫ് എ�ിനീയ�െട ഓഫീസി� നി�ം

സ��ാരി�  നി�ം ന�കിയ ഭരണാ�മതിക�  എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;  ഇതി�  എ�

പ�തിക� ���ിയായി��്; ���ിയായ പ�തിക� ഏെത�ാം;

(എഫ്) ജലവിഭവ വ��് ബ�ജ�് െചലവഴി��തി�  �ിരമായി പി�ിലാെണ� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ;  െഫ�വരി,  മാ��് മാസ�ളി�  �തഗതിയി�  ഫ�് െചലവഴി��ത്

പരിേശാധി�േമാ; ഈ വിഷയ�ി� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

െച��ടവി� റ�േല��

965. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം �നിസി�ാലി�ിയി� കട��ി�ഴ�് ��െക െച��ടവി� റ�േല�� നി��ാണ നടപടിക�

ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) മല�റം നിേയാജക മ�ല�ി�  2018-19  വ�ഷെ� ബജ�ി�  ഉ�െ�� ���ിക�െട

ഇ�െവ�ിേഗഷ�ം ഡിെെസ�ം ���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഓേരാ ���ിക�േട�ം ഡി.പി.ആ�.

ത�ാറാ�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ?

ന�ി�ടവി� െറ�േല�� കം �ി�ജ്

966. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല ന�ി�ടവി� െപ���ഴ�് ��െക െറ�േല�� കം

�ി�ജ് നി��ി��തിന് �തിയ ഡിൈസ�  ത�ാറാ��തി�ം വിശദമായ എ�ിേമ�്

സമ��ി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഡിൈസ�  എ��ം േവഗം ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഒ� പ�ായ�ി� ഒ� �ളം പ�തി



967. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജല വിഭവ വ��് വഴി ഒ� പ�ായ�ി� ഒ� �ളം എ� പ�തിയി� ഉ�െ���ി െഷാ���

നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം �ള�ളാണ് നവീകരി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ക നീ�ിവ�ി�െ��ം നവീകരണം എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

സീതാ���് മിനി ൈഡേവ�ഷ� �ീം

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

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല സീതാ���് മിനി ൈഡേവ�ഷ� �ീമിെ� സ�െ� നടപടി

ഏത് ഘ�ംവെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ാവശ�മായ എ�ിേമ�് ത�ാറായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� േകാടി �പ�െട

എ�ിേമ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സീതാ���് പ�തി�െട ആവശ�കത മന�ിലാ�ി അടിയ�രമായി പ�തി �ട�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

മണലായ ലി�് ഇറിേഗഷ�പ�തി

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

ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല ആലി�റ�് പ�ായ�ി�  മണലായ ലി�്

ഇറിേഗഷ�പ�തി  (ഇ�െവ�ിേഗഷ�  ���ി)  -�് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

നാളി�വെര ഭരണാ�മതി ലഭി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട എ�ിേമ�് ഐ.ഡി.ആ�.ബി.യി� സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി� നാളി�വെര

ഭരണാ�മതി ന���തി� ഉ�ായി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണെമെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ന���തി�  വ��ി��ായി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി

ഭരണാ�മതി�ം ഫ�ം ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�വാ�  ക�ശന നി�േ�ശം

ന��േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തിക�

970. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയം പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം �േദശ�ളിെല ഏെത�ാം ലി�്

ഇറിേഗഷ� പ�തിക�െട �വർ�നെ� ബാധി� എ�് അറിയി�േമാ;



(ബി) ഇവ�െട അ����ണിക�  ���മാ�ം നി��ഹി�ി�േ�ാെയ�ം അ��വ�� മ���

സീസണി�  ��ത ലി�് ഇറിേഗഷ�  പ�തിക�  സാധാരണ രീതിയി�  തട�മി�ാെത

�വ��ി��തിന് എെ��ാം ��ക�ത� സ�ീകരി�ി�െ��ം അറിയി�േമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല ജലേസചന പ�തിക�

971. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ി� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� ജലേസചന പ�തിക� എെ�ാെ�െയ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല നിലവി�� ഏെതാെ� പ�തിക� �ന��രി�ാ� ഉേ�ശി��െ��്

വിശദമാ�ാേമാ?

നാ�ിക നിേയാജക മ�ല�ിെല ജലേസചന വ��് ���ിക�

972. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാ�ിക നിേയാജക മ�ലം ഉ�െ��� അ�് തീരേദശ പ�ായ�കളി�  േച�വ �ത�

േ�ഹതീരം ബീ�് വെര �ലി��് �ാപി��തി�� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഇത് നട�ിലാ��തി�� കാലതാമസം എ�ാെണ�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നാ�ിക മ�ല�ി� ചാ�� �ാമപ�ായ�ിെല ഒ�താം വാർഡിൽ �ഴ�െട കരഭാഗം ഉേ�ശം

25 മീ�� നീളം വ�� ഭാഗം തക��് കിട��ത് െക��തിന് 67 ല�ം �പ�െട എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ിയി�ം ���ി ആരംഭി�ാ�തി�� തടസം എ�ാണ്;  ഈ നി��ാണം എ�്

���ിയാ�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ മ�ല�ിെല താ��ം �ാമപ�ായ�ിെല �നയ�് റ�േല�� �ാപി��തിന് 24 േകാടി

�പ�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി നൽകിയി�ം ���ി ആരംഭി�ാ�തി�� തടസം

എ�ാണ്; എേ�ാ� ���ി ആരംഭി��തിന് സാധി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നാ�ിക മ�ല�ിെല കീ���ി�ര �നയം ത�ാലിക ബ�് നി��ാണ�ിെല അഴിമതി

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

�ട�� പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണം

973. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല വാരെ��ി കവള�ാട് പ�ായ�കെള ത�ി�  ബ�ി�ി��

�ട�� പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണം ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഇ� സംബ�ി� െസ�േ�റിയ�ിെല IR2/313/18/WRD എ� ഫയലിെ� നിലവിെല അവ�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ഫയലി� ചീഫ് എ�ിനീയറി� നി�ം ആവശ�െ��ി�� അധിക വിവരം ലഭ�മായി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  എ�െകാ�ാണ് ചീഫ് എ �ിനീയറി�  നി�ം അധിക വിവരം ലഭ�മാ��തിന്

കാലതാമസം േനരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സാേ�തിക ����ം,  കാലതാമസ�ം ഒഴിവാ�ി അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണം േവഗ�ി�

���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച�ാനം �ാമപ�ായ�ിെല ജിേയാട�ബ് നി��ാണം

974. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െച�ാനം �ാമപ�ായ�ിെല തീരേദശ�ളിെല കടലാ�മണം തട��തിനായി

16.01.2018-ന് ഭരണാ�മതി ന�ിയ എ�് േകാടി �പ�െട ജിേയാട�ബിെ�

നി��ാണ���ിക�െട നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ ���ി�െട കരാ� റ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� റ�ാ�ാ�ളള കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം നി��ാണ���ിക�  ഏെ���േ�ാ�  കരാ�കാരന് ഉ�ായിരിേ�� നിലവി�ളള

േയാഗ�തക�  എെ��ാമാണ്;��ത ���ി ഏെ��� കരാ�കാരന് നിലവി�ളള

മാനദ��കാര�ളള േയാഗ�തക� ഉ�ായി�േ�ാ;െവളിെ���േമാ;

(ഡി) കരാ�കാര�  പണി ആരംഭി��തി�  കാലതാമസം വ��ാ��ായ കാരണ��

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കാലവ�ഷ�ം കടലാ�മണ സാധ�ത�ം കണ�ിെല��് �ക അ�വദി�ി�ളള ���ി എ��ം

െപെ��് ���ിയാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;��ത

���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�റിയി�ാേമാ?

തി�വ�, ച�നാേ�രി ��ജലപ�തി

975. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി തി�വ�,  ച�നാേ�രി നഗര���ാ�� ��ജല പ�തിയി�

എ��ാം ഘടക�ളാണ് ഉ�െ���ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി എ�േ��് ഉ�ഘാടനം െച�വാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�പാറ ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തി

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

ന��േമാ:



(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല �ലാമേ�ാ� പ�ായ�ി� കാ�പാറ ലി�് ഇറിേഗഷ�

പ�തി�െട �ധാന കനാലിെ� െചയിേനജ്  2/250  �ത�  2/350  വെര�� അടിയ�ര

അ����ണി�് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഭരണാ�മതി ന���തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് അടിയ�രമായി ഭരണാ�മതി�ം ഫ�ം അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

മാന�വാടി �ടിെവ� പ�തി

977. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ിെല മാന�വാടി �ടിെവ� പ�തിയി� നി�ം എ� ��ംബ���ാണ്

�ടിെവ�ം വിതരണം െച��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബിയി� നി�ം എ� േകാടി �പയാണ് ഈ പ�തി�് ധനസഹായമായി ലഭി�ത്;

(സി) കി�ബിയി� നി�ം ലഭി� �ക െകാ�് നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല ജലേസചനപ�തിക�

978. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ലം പരിധിയി�  എം.എ�.എ.  ഫ�് അ�വദി��ം ���ാടി

ഇറിേഗഷ�  കനാ�  േ�ാജ�് വിഭാഗ�ിന് നി��ാണ�മതല�ളള�മായ എ� പ�തിക�

നട�ിലാ�ിവ���് ;വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി സമ��ി�ാ�  ബാ�ി�ളള ഏെത�ി�ം ���ിക�  നിലവി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ി�� പ�ായ�ി� ഇറിേഗഷ� വ��് ഏെ���ി�� പ�തിക�

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

(എ) ഇറിേഗഷ� വ��് വ��ല മ�ല�ിെല പ�ി�� പ�ായ�ി� ഏെ���ി�� പ�തിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ടി പ�ായ�ി�  വികസന �വ��നം നട��തിന് ഇറിേഗഷ�  വ��് എെ��ാം

പ�തിക��� �പേരഖയാണ് ത�ാറാ�ിയി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

��നാ�ിെല ജലാശയ��െട പരിപാലനം



980. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

��നാ�ിെല ജലാശയ�ളി� �ളയാന�രം േപാള�ം കടക�ം (ജല സസ���) മ�ം നിറ�്

ആഴം �റ�് ഒ��ി�ാ� അവ���ാ��തിനാ�  ഇവ മാ�ി െവ��ിെ� ഒ��്

�ഗമമാ�ാ� എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�േ�ാ��ി�ടവ് തടയണ നി��ാണം

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

(എ) �ീ���രം,  െവ�ിേനഴി,  �േ�ാ�കാവ്,  കട�ഴി�റം എ�ീ പ�ായ�് �ടിെവ� വിതരണ

പ�തിക��് ജലം സംഭരി��തിനാ�� �േ�ാ��ി�ടവ് തടയണ നി��ാണ�ിെ�

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കരി�ഴയി� �ീ���രം പ�ായ�തി��ിയി�� �േ�ാ��ി�ടവി� ഒ� �ിരം തടയണ

നി��ി��തിനായി ജലവിഭവവ��ിെ� �ാപനമായ െക.െഎ.െഎ.ഡി.സി നട�ിയ

ഇ�െവ�ിേഗഷ�  �കാരം േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  േകാ�ി

ലഭ�മാ�ാേമാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ഇറിേഗഷ� �മിയി� പക�വീട് നി��ാണം

982. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം േ�ാ�് പ�ായ�് ഇറിേഗഷ�  �മിയി�  നട�ിവ� പക�വീട് നി��ാണം

�ട��തിനായി �ലം എം.  എൽ.  എ.  ന�കിയ നിേവദനം  20.12.2018-ന്

1302/M(WR)VIP/2018 എ� ന�� �കാരം ചീഫ് എ�ിനീയ� (I&amp;A) �്അയ�്

െകാ��തിേ�� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയലിെ� നാ�വഴി നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ?

ഈരാ�ി��റം �റിസം പ�തി

983. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല ഈരാ�ി��റം �റിസം പ�തി�മായി ബ�െ��്

ഇറിേഗഷ� വിഭാഗം െട�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� േകാടി �പ�െട െട��

ആണ് ആദ�ഘ��ി� �ണി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി ���ീകരി��തിന് �റിസം വ��് എ� േകാടി �പയാണ് ഇറിേഗഷ� വിഭാഗ�ിന്

അഡ�ാ�സ് ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആദ�ഘ��ിെല െട�� നടപടിയി� ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് െട�� �ണി�ത് എ�്



വിശദീകരി�ാേമാ; പ�തി എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �റിസം വ��് ഏത് വ�ഷ�ിലാണ് ഈരാ�ി��റം �റിസം പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഇറിേഗഷ�

വിഭാഗെ� �മതലെ���ിയത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  പ�തി നട�ിലാ�ാ�  കാലതാമസം

വ��ിയതിെ� കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ?

െപ��ഴകടവ് പാലം നി��ാണം

984. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി� ച�നാേ�രി ��സി�� ഠൗ�ം,  �വംകര�ം ത�ി�

ബ�ി�ി�ാ�  നി��ി� െപ��ഴകടവ് പാല�ിെ� നി��ാണം �ർ�ിയാ�ം��് തക��

വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പാല�ിെ� �ന�നി��ാണ�ിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) യാ�ാേ�ശം ��തരമായി �ട��തിനാ�  ഈ പാല�ിെ� നി��ാണം ���ിയാ�ാ�

അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െടൻഡർ നടപടിക� ത�രിതെ���ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

�ഗ�ഭ ജല�ഷണം

985. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഗ�ഭ ജല�ിെ� അമിതമായ ഉപേയാഗം നിയ�ി��തിന് െെകെ�ാ� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ഗ�ഭ ജല�ഷണ�� �ല�� ഏെതാെ�യാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; വിവരി�േമാ;

(സി) ഇ�രം ജല�ഷണം നിയ�ി��തിന് �ഗ�ഭ ജലവ��് എെ��ാം നടപടികളാണ്

െെകെ�ാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

�ഗ�ഭ ജല�ിെ� അമിത �ഷണം തടയാ� നടപടി

986. �ീ.പി.െക. ശശി

,, ആ�ണി േജാ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഗ�ഭജലം അമിതമായി �ഷണം െച��ത് തട��തിനായി ഈ സ��ാ�

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



(ബി) ഓേരാ �േദശെ��ം �ഗ�ഭ ജലനിര�ിെ� അളവ് നി��യം നട�ാ�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വ�കിട �ാ�കളി�ം േഹാ��കളി�ം �ഗ�ഭജലം അമിതമായി ഉപേയാഗി��ത് കെ��ിയാ�

അവ�െ�തിെര എെ��ാം നിയമനടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ഗ�ഭ ജലവിതാനം ഉയ���തിനായി ��ിമ �ജല സംേപാഷണ പ�തിക�  നട�ാ�ി

വ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ഗ�ഭ ജല�ിെ� അളവ് വ��ി�ി��തിന് നടപടിക�

987. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഗ�ഭ ജല�ിെ� അളവ് അപകടകരമാം വിധം താ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� �ഗ�ഭ ജല�ിെ� അളവ് വ��ി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�

വ��ത്;വ��മാ�േമാ;

(സി) അനിയ�ിതമായി �ഴ�  കിണ�ക�  �ഴി���ം,  അേ�ഷ� േപാ�� മര��

െവ�പിടി�ി���ം �ഗ�ഭ ജല�ിെ� അളവ് �റ��തിന് കാരണമാ��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ജലനിര�് �റ� �ല�ളി�  �ഴ�  കിണ�ക�  �ഴി��തിന്

നിയ�ണേമ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ജലേശാഷണം

988. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, എ�. ഷം��ീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ചില ഭാഗ�ളി�  �ജലം ര� �ത�  ആ� മീ��  വെര താ�തായി

കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�പ� ശതമാനേ�ാളം �ാമവാസിക�ം അ�പ� ശതമാനേ�ാളം

നഗരവാസിക�ം �ടിെവ��ിനായി ആ�യി��ത് �ജലമായതിനാൽ ഇത് �ടിെവ� �ാമം

ഉ�ാ�െമ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത� വ��മാ�േമാ?

�ൗ�് വാ�� ഡി�ാ��്െമ�് നട�ിലാ�� േസവന പ�തിക�

989. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) �ഗർഭ ജല വ��് ഗാ�ഹിക തല�ി� നട�ിലാ�� േസവന പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-19 വ�ഷം ഉ�ായ മഹാ�ളയ�ിന് േശഷം വ��് െച��� നിേയാജകമ�ല�ി�

നട�ിയ േസവന�� വിവരി�ാേമാ;

(സി) ഗാ�ഹിക തല േസവന���് വ��് ഈടാ�� േസവന നിര�ക� വിശദമാ�ാേമാ?

�ഗ�ഭജലനിര�ിെല �റവ്

990. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

�ഗ�ഭജലനിര�് �റ� വ���മായി ബ�െ��് വ��തലപഠന��

നട�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

ജല േ�ാത�ക�െട�ം നദിക�െട�ം സംര�ണം

991. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജല േ�ാത�ക�, നദിക�  എ�ിവ�െട സംര�ണ�ിനായി നവ േകരള

മിഷ�  പ�തിയിൽ ഉ�െ���ിയി�� മല�റം ജി�യിെല ���ിക�  ഏെത�ാെമ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക�ം നി��ാണ �േരാഗതിക�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഈ വ�ഷം �തിയ പ�തിക�  ഏെ���ി�േ�ാ;  ഭരണാ�മതി സംബ�ി� വിശദാംശ��

ന��േമാ?

�ടിെവ� പ�തിക�

992. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാ��  അേതാറി�ി�െട േമ�േനാ��ി�  �വ��ി�� എ� �ടിെവ�

പ�തിക� ഉെ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തികളി�  നി��� ജല ലഭ�തയി�  എ� ശതമാന�ിെ� �റ��ായി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േ�ാത�് ഇ�ാെത �ട�ികിട�� എ� പ�തിക� സം�ാന�് ഉെ��ം ഇ�ര�ി�

എ�േകാടി �പ�െട ന���ായി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

വര�� േനരിടാ� പ�തി



993. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ക�� വര���ം ജല�ാമ�ം േനരിടാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ് �ജല

വ��് നട�ാ�ിയത്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ര� നിവാരണ പരിപാടി�െട സ�ഭാവ�ി�  എെ��ാം അടിയ�ിര നടപടികളാണ്

ൈകെ�ാ�െത� വിവരി�േമാ;

(സി) �ടിെവ� പ�തി നിലവിലി�ാ� �ല�ളി� എെ��ാം ത�ാെറ��കളാണ് വര�� േനരിടാ�

ൈകെ�ാ�െത� വിശദീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല �ടിെവ��ാമം

994. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ��മായ വര��െയ �ട���ാ�� �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി�വാ�

ഏ�െ���ിയി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിന് ദീ�ഘകാലാടി�ാന�ി�  എെ��ി�ം പ�തിക�

ആവി�രി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

സമ� �ടിെവ� പ�തി

995. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18 െല ബ�ജ�ിൽ �ഖ�ാപി� 241 േകാടി �പ�െട സമ� �ടിെവ� പ�തി നിലവിൽ

ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ; ��ത പ�തി�് കി�ബി�െട അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�കാരമാണ് വിഭാവനം െച�ി��ത്; നട� സാ��ിക വർഷം പ�തില��ം

ൈകവരി�വാൻ സാധി�േമാ ; വ��മാ�േമാ ?

�തിയ ജലേ�ാത�ക� കെ���തിന് ക�� പ�തി

996. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി



ന��േമാ:

(എ) ആേഗാള താപനം �ല�� കാലാവ�ാവ�തിയാന�ിെ� ഫലമായി �ടിെവ��ിെ� ആവശ�ം

വിതരണ�ിന് ലഭ�മാ��തിേന�ാൾ ഉയ�� സാഹചര�ം സംജാതമായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ സാഹചര��ി�  ജല�ിെ� ഉപേയാഗം കാര��മ�ം നിയ�ിത�മാ��തിന്

എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ് നട��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ ജലേ�ാത�ക�  കെ���തി�ം നിലവി��വെയ ഉപേയാഗേയാഗ�മാ��തി�ം

ജലാശയ�െള നവീകരി��തി�ം എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�േത�ക ജല നയം

997. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, അനി� അ�ര

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ടിെവ� വിതരണ�ിെ��ം �ചീകരണ�ിെ��ം �ണനിലവാര�ം കാര��മത�ം

ഉറ�ാ��തിനായി �േത�ക നയ�ിന് �പം ന��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) കാലാവ� വ�തിയാനം �ടിെവ� ലഭ�തയി�ം വിതരണ�ി�ം ��ി�ി�� െവ�വിളി

േനരി�വാ� ��ത നയ�ി� ഉ�െ���വാ� ഉേ�ശി�ി�� കാര��ൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� വ�ഷ��ായ �ളയം �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാര�ി�ം വിതരണ സംവിധാന�ി�ം

എെ��ാം ���ളാണ് ��ി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �തിസ�ി മറികട��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി എെ��ാം

കാര��ളാണ് നട�ിലാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ?

�ടിെവ� െെപ�് െെല� ���ി പണി�� നടപടി

998. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ക�ി�ിറ  -  മലബാ�  ക�ാ�സ�  െസ��  വഴി േപാ�� �ടിെവ� െെപ�് െെല�  നിലവി�

െപാ�ിെപാളി� അവ�യിലായത് ���ി പണി���മായി ബ�െ��് സമർ�ി� ഡി.പി.ആ�.

സംബ�ി�് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ടിെവ� ദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിന് പ�തി

999. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) വാ�ർ അേതാറി�ി�െടേയാ ജലനിധി�െടേയാ �ടിെവ� പ�തിക�  ഇ�ാ�ിനാ�

േവന��ാല�ളി�  പ�ായ�ിെ� ഫ�പേയാഗി�് ടാ��  േലാറികളി�

�ടിെവ�െമ�ി���മായ പ�ായ�കളി�  �ടിെവ� ദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിന്

എെ��ി�ം പ�തിക� വ��് വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത�ം ബി.പി.എ� വിഭാഗ�ളി�െ��വ� ഉ� േമഖലകളി�ം , ഭീമമായ �ണേഭാ� വിഹിതം

ന�കാ� കഴിവി�ാ� പ�ായ�കളി�ം ജലനിധി പ�തി നട�ിലാ�വാ� േനരി�� �യാസം

ഒഴിവാ�ാ� എെ��ി�ം മാ���� സ�ീകരി�േമാ;വിശദീകരി�ാേമാ?

��ജലവിതരണം നട��തിന് േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക�

1000. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ടിെവ� �ാമം േനരി�� �േദശ�് ��ജലവിതരണം നട��തിന് േവ�ി

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

(ബി) ��ത �േദശ�ളി�  ��ജല വിതരണം �ത�മായി നട�ിലാ��െ��് ഉറ�് വ��ാ�

സ��ാ�  എെ��ി�ം ��ക�ത�  സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി�  അത് എ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

�ടിെവ��ിെല േ�ാറിെ� അളവ് �റ�ാ� നടപടി

1001. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിതരണം െച�� �ടിെവ��ി�  �മാതീതമായ േതാതി�  േ�ാറി�

അട�ിയിരി�� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ��ല��ാ�� ��തരമായ ആേരാഗ� ���െള�റി�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം �വണതക�  അവസാനി�ി��തിന് കാര��മമായ എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

��ിെവ�വിപണി�െട നിയ�ണം

1002. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിെവ��ിെ� വിപണി ശ�ി�ാപി�� സാഹചര��ി� അനയ�ിതമായ

ജല�ഷണം തട��തിന് എെ��ി�ം നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി��കാരം എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി� എ�റിയി�ാേമാ?



കായം�ളം മ�ല�ി� R.O �ാ�്

1003. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ി�  ഉ�െ�� ���ളം േ�ാ�് പ�ായ�്  ,  2017-�  േദവി�ള�ര,

പ�ി��, ക��� �ാമപ�ായ�കളിേല�് R.O. �ാ�് നി��ി��തി� േവ�ി എ� �പ

േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� അട�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പണം അട�്  2  വ�ഷ��  പി�ി�ി�ം �ാ�് �ാപി��തി�� നടപടി�മ��

ൈവ��തി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നടപടി�മ��  എ��ം േവഗം ���ീകരി�്  R.O.  �ാ�് �ാപി��തിനാവശ�മായ

സത�രനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കി�ബി - ��ജല �ടിെവ� പ�തിക�

1004. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിയി�  ഉ�െ���ി േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� വിവിധ

��ജല �ടിെവ� പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബാ�േ�രി,  െകായിലാ�ി,  േപരാ� മ�ല�ളി�  �േയാജനം ലഭി�� കി�ബി �ടിെവ�

പ�തി ���ി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  ഇെതേ�ാ�  ���ീകരി�ാനാണ് സ��ാ�

ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഈ പ�തി ���ീകരി�ാ� ��് മ�ല�ളി�മായി എ� േപ��ാണ് �േയാജനം ലഭി�ക;

വ��മാ�േമാ?

ജല അേതാറി�ി�െട �ന:സംഘടന

1005. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലഅേതാറി�ി�െട �ന:സംഘടന സംബ�ി�് ബംഗ�� ഐ.ഐ.ടി.�െട േന�ത��ി� ഒ�

വ�ഷം നീ� പഠന�ിെനാ�വി�  സമ��ി� ര� റിേ�ാ��കളിൽ വ�ഷ�ളായി നടപടി

സ�ീകരി�ാ� സാഹചര��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത സാഹചര��ിൽ െകാ��� ഐ.ഐ.എ�ിെല െ�ാഫ:  �ശീ�  ഖ�െയ

അേതാറി�ി�െട �ന:സംഘടന സംബ�ി�് പഠി�് റിേ�ാ��് സമ��ി�വാൻ

നിേയാഗി��േ�ാ;എ�ി�  ഇത് സംബ�ി� നടപടികൾ നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ?



േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട വരവ്-െചലവ് കണ�ക�

1006. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ി� േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട റവന� വ�മാനം എ� ; റവന�

െചലവ് എ� ;വ��മാ�േമാ ;

(ബി) േകരള വാ�� അേതാറി�ി�് �ടി�ികയിന�ി� പിരി� കി�ാ�� �ക എ� ; ആയത് വ��്

തിരി�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) േകരള വാ��  അേതാറി�ി�് എ� ല�ം ഗാ�ഹിക ൈപ�് കണ�നാ��ത്  ;  അതി�

�വ��ി�ാ� മീ��ക�െട എ�ം എ� ; വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ൈപ�് കണ��ക�െട േചാ���ലം (അ�� വാ�� ലീ�്, ഗാ�ഹിക കണ��കളിെല േചാ��)

േകരള വാ��  അേതാറി�ി �തിദിനം വിതരണ�ിനായി ത�ാറാ�� െവ��ിെ� എ�

ശതമാനം കണ�ി�െപടാെത ന�െ��� ; വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ഇ��ലം എ� �ക�െട വ�മാനന�ം വ�െമ�് കണ�ാ�� ; വ��മാ�േമാ ?

ൈപ�് വഴി �ടിെവ�ം

1007. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�ത് ശതമാനം ജന��െ��ി�ം ൈപ�് വഴി �ടിെവ�ം ലഭ�മാ�വാ� ജല

അേതാറി�ി�് കഴി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ൈപ�വഴി �ടിെവ�ം എ�ാ ഭവന�ളി�ം എ�ി�ക

എ� ല��ം �ാവ��ികമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) എ.ഡി.ബി.�െട ധനസഹായേ�ാെട തി�വന��രം, െകാ�ി, േകാഴിേ�ാട് എ�ീ നഗര�ളി�

ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി�� പ�തി�െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ; ഈ പ�തി�െട

സ�േ� േജാലിക�  ���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏത് ഏജ�സിെയയാണ്

ഇത്ഏ�ി�ി��ത്;

(സി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നട�ിലാ�� കാര���  എെ�ാെ�യാണ്;  എ�േകാടി

�പ�െട ധനസഹായമാണ് എ.ഡി.ബി.യി�  നി�ം ലഭി��ത്;  അതിെ� തിരി�ടവ്

എ�കാരമാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ?

��ജല ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാ� നടപടി

1008. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��മായ �ടിെവ�ം ലഭ�മാ��തിന് ഉത�� തര�ി�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് േകരള വാ�� അേതാറി�ി സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;



(ബി) നിലവി�  ��ജല ലഭ�തയി�ം വിതരണ�ി�ം ��തരമായ അപാകതക�

സംഭവി�െകാ�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അത് പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ�

മാ���ളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ജല സംഭരണ�ി�ം വിതരണ�ി�ം വികസിത രാജ��ളിേലതിന് സമാനമായ �തന

മാ���� കെ��ി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ിെവളള വിതരണ പ�തി

1009. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.െക.ബഷീ�

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

ന��േമാ:

(എ) വാ��  അേതാറി�ി�െട ��ിെവളള വിതരണ പ�തി ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ െെലസ��ക� ലഭ�മായി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ിെവളളം എ��ത� വിപണിയി� എ�ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

�ടിെവ�ം ലഭ�മാ�വാ� ജല അേതാറി�ി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

1010. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��മായ �ടിെവ�ം ലഭ�മാ�വാ�  ജല അേതാറി�ി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാല�ഴ�ം െച� ൈപ�ക�ം േമാേ�ാ�ക�ം മാ�ി�ാപി�ാ��കാരണം

ജലവിതരണ�ി��ാ�� തകരാ��ലം ജന���് ഉ�ാ�� ��ി��് പരിഹരി��തിന് ഈ

േമഖലയി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) കി�ബി പ�തിയി�  ഉ�െ���ി സം�ാന�് നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം

ന��േമാ; ഇതി� ഏെതാെ� പ�തിക� ഇതിനകം ക�ീഷ� െച�;

(ഡി) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�െട സം�� പ�തിയായ അ�തി�  ഉ�െ�� ജലവിതരണ

പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ; ഈ പ�തിക� നട�ിലാ��തിന് േവ��

േവഗതയി�ാെയ� ആേ�പം പരിഹരി�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്?

തല�ാനെ� ജലവിതരണം

1011. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) തല�ാന�് ആയിരം എം.എ�.ഡി.  �ാ�ക�ം ജലസംഭരണ ടാ�ക�ം ���ിയായി

വ�ഷ��  കഴി�ി�ം അതി�  നി�ം ജലവിതരണം നട�വാ�  സാധി�ാ� സാഹചര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈപ�് ൈല� ���ീകരി�ാ�താണ് ജലവിതരണ തട��ിന് കാരണെമ�തിനാ� ഇത്

���ിയാ�വാനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ൈപ�് ൈല�  �ാപി�വാ�� �ക കി�ബിയി�  നി�ം അ�വദി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ?

ജലഅേതാറി�ി�െട ൈവദ�തി ചാ��്

1012. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ചാ��് ജലഅേതാറി�ി�് വ� ബാധ�ത ഉ�ാ��േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജലഅേതാറി�ി�െട �തിമാസ ൈവദ�തി ചാ��് ശരാശരി എ�യാണ്;

(സി) ൈവദ�തി ചാ��് �റ�െകാ�വ��തിനായി ജലഅേതാറി�ി പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ിനായി േസാളാ� �ാ�് �ാപി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി� അതി� എ�

�പ െചലവഴിേ��ിവ�ം ;വിശദമാ�േമാ?

�ടിെവ��ി� �മാതീതമായ േതാതി� േ�ാറി�

1013. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിതരണം െച�� �ടിെവ��ി�  �മാതീതമായ േതാതി�  േ�ാറി�

അട�ിയിരി�� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� �ല��ാ�� ��തരമായ ആേരാഗ� ���െള സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം �വണതക�  അവസാനി�ി��തിന് കാര��മമായ എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

വളാേ�രി നഗരസഭയിെല ഉയ�� �േദശ�ളി� �ടിെവ�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

1014. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വളാേ�രി നഗരസഭയിെല ഉയ�� �േദശ�ളി� �ടിെവ�ം ലഭ�മാ���മായി ബ�െ��്

എം.എ�.എ. ന�കിയ ക�ി�േമ� വാ�� അേതാറി�ി മാേനജിംഗ് ഡയറ�� സ�ീകരി� നടപടി

അറിയി�േമാ;



(ബി) 17.7.2017െല 2715/എം (ഡബ� ആർ ) /വി ഐ പി /2017 ന�� ഫയലി� േകരള വാ��

അേതാറി�ി�െട മല�റം ഓഫീസി� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവ സംബ�ി� ഫയ�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  വാ�� അേതാറി�ി മാേനജിംഗ് ഡയറ��

ഓഫിസി�  നി�ം അയ� നി�േ�ശ�ി�േമ�  മല�റം ഓഫീസി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ി പ��� െസ�� ഓഫീസ്

1015. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ�� അേതാറി�ി പ��� െസ�� ഓഫീ�ം പ��� സ�ഡിവിഷ� ഓഫീ�ം UDISMAT

പ���  െ�ാജ�് െസ��  ഓഫീ�ം െ�ാജ�് സ�ഡിവിഷ�  ഓഫീ�ം പ��രി�  ഒ�

വാടക െക�ിട�ി� ആേണാ �വ��ി��ത്; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) വാ�� അേതാറി�ി�് പ��� ഠൗണി� സ��മായി പതിന�് െസ�് �ലം നിലവി� ഉേ�ാ;

എ�ി� ഇൗ �ലം ഉപേയാഗെ���ി സ��മായി ഒ� ഓഫീസ് െക�ിടം പണിയാ� ആവശ�മായ

ഫ�് അ�വദി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കായം�ളം മ�ല�ി� േകരള വാ�� അേതാറി�ി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

1016. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2016  �ത�  2019  നാളി�വെര കായം�ളം മ�ല�ി�  േകരള വാ��  അേതാറി�ി വഴി

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�  എെതാെ�െയ�ം ഓേരാ ���ിക��ം എ��പ വീതം

െചലവഴി�െവ�ം നിലവി�  ഭരണാ�മതി ലഭി�് ���ീകരിേ��തായ പ�തിക�

ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തികൾ

1017. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�് ഭരണാ�മതി ലഭി� �തിയ

�ടിെവ� പ�തിക�െട�ം, ശാ�ീകരി��തിേനാ വി�ലെ����തിേനാ അ�മതി ലഭി�ി��

നിലവി�� പ�തിക�െട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികൾ നട�ാ��തിേല�് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

ക�മംഗലം സമ� �ടിെവ� പ�തി



1018. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�മംഗലം സമ� �ടിെവ� പ�തി ക�ീഷ�  െച��തിേല�ായി ഇനി ���ീകരിേ��

���ിക� ഏെതാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി സ�ീകരി� പ�് െസ�ക��് െെവദ�തി കണ�� ലഭ�മായി�േ�ാ; ഇെ��ി�

െെവദ�തി കണ�� ലഭി��തിന് നിലവി�� തട��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�മംഗലം �ാമപ�ായ�ിെല ഒ�� വാ��കളിെല ജന���് �ടിെവ�െമ�ി�� ഇൗ

പ�തി അടിയ�രമായി ക�ീഷ� െച�ാ� േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാളി�ാറ പ�തി

1019. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാളി�ാറ പ�തി�െട ൈപ�് ൈല� കട�േപാ�� െന�ാ�ി�കര നഗരസഭ �േദശ�ം മ�്

�ല�ളി�ം �ിരമായി ൈപ�് ൈല�  െപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ൈപ�് ൈല�

െപാ��ത് ഒഴിവാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  ആണ് സ�ീകരി�ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വാ�� അേതാറി�റി എം.ഡി �െട േചംബറി� േച�� േയാഗ�ിെ� അടി�ാന�ി� കാളി�ാറ

ൈപ�് ൈലനി�  എയ�  വാ��ക�  �ാപി�ാ�  എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എയ� വാ�വ് �ാപി��തി�� നടപടി  2019-െസ��ംബ� മാസ�ി� ���ീകരി�ാ�

സാധി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�വി�ര ��ിെവ� ഫാ�റി

1020. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ിെവ��ിെ� വില �റ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�വി�ര ��ിെവ� ഫാ�റി �വ��ന സ�മായി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�ാണ് തട�ം എ�

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി എ� �ക െചലവാ�ി ; ��ത ഫാ�റി ��� സ�മാ�േ�ാ� �തിദിന

വിതരണേശഷി എ�യായിരി�ം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�വി�രയി�  ഉ�ാദി�ി�� ��ി െവ�ം എ� �ക�് വി��വാ�  ഉേ�ശി��;

ഇത്എേ�ാ� ജന���് ലഭ�മാ�ാ� ഉേ�ശി��. വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ഫാ�റി �റ��തി� മന���മായ കാലതാമസം ഉേദ�ാഗ�തല�ി� ഉ�ായി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  ജന���് ��ിെവ�ം �റ� നിര�ി�  ഉട�  ലഭ�മാ�ാ�  േവ� നടപടിക�



സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട താ��് വാ�� അേതാറി�ി ഡിവിഷണ� ഓഫീസ്

1021. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കാ�ാ�ട താ��് േക�മായ വാ��  അേതാറി�ി�െട ഡിവിഷണ�  ഓഫീസ് ആരംഭി��ത്

സംബ�ി� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതി�ളള �ട�നടപടിക�

എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇടെ�ാ�ി �ടിെവ� പ�തി

1022. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇടെ�ാ�ി �ടിെവ� പ�തി�െട ഭാഗമാ�� പതിന�് ല�ം ലി��  േശഷി�� �തല

ജലസംഭരണി�െട�ം പതി��് ല�ം ലി��  േശഷി�� ഉ�തതല ജല സംഭരണി�െട�ം

നി��ാണ ���ിക� ആരംഭി��തി� േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ിക� എ�േ��് ആരംഭി�വാ� സാധി�െെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ാ�ര മ�ല�ിെല വാ�� അേതാറി�ി ൈപ�് ൈല� േറാഡ്

1023. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�വയി� നി�ം എറണാ�ളേ��് ജലെമ�ി�� വാ�� അേതാറി�ി�െട കീഴി�� ൈപ�്

ൈല�  േറാഡിെ� എ� കിേലാമീ�റാണ് ��ാ�ര നിേയാജകമ�ല�ി��െ���െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� കീേലാമീ�റാണ് ��ാ�ര �നിസി�ാലി�ിയി�ം എ� കിേലാമീ�റാണ് െകാ�ി�

േകാ��േറഷനി�ം ഉ�െ���െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ാ�ര മ�ല�ി�െ��� ഈ േറാഡിെ� ഭാഗ��  െപാ�ിെ�ാളി�കിട��ത്

അടിയ�രമായി റി�യ� െച��തിന് വാ�� അേതാറി�ി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ഇ��ിളിയം-എട��-വളാേ�രി �ടിെവ� പ�തി

1024. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി അംഗീകാരം ന�കിയ ഇ��ിളിയം-എട��-വളാേ�രി �ടിെവ� പ�തി�െട നിലവിെല

അവ� വ��മാ�േമാ;



(ബി) പ�തി�െട െട�ഡ� നടപടിക� ���ിയായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ജല അേതാറി�ി മാേനജിംഗ് ഡയറ�� ഓഫീസി� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

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

ജലഅേതാറി�ി�് അട�േ�� മിനിമം വാ�ർ ചാർജ്

1025. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് നഗരസഭയി�ം സമീപപ�ായ�കളി�ം ഈ അ��കാല�ായി ജലഅേതാറി�ി

എ�ദിവസേ�� ജലവിതരണം നി��ി െവ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഇതി�� കാരണെമ�ാെണ�ം ഇേ�ാ� �ിതി എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉപേഭാ�ാ�� ജലഅേതാറി�ി� അട�േ�� മിനിമം നിര�് എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജലവിതരണം ഇെ��ി�ം മിനിമം നിര�് അട�ണെമ�് വ�വ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ി�  ഉപേയാഗി�ാ� െവ��ി� ചാ��് ഈടാ��ത് അവസാനി�ി�ാ�

നിയമവ�വ�ിതിയി� ആവശ�മായ മാ�ം െകാ�വ�േമാ?

തഴ�ര �ടിെവ� പ�തി

1026. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര തഴ�ര �ടിെവ� പ�തി�് ബ�ജ�ി� �ക അ�വദി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;പ�തി നി�േ�ശം �ത��

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട സ�േ� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�് �ലം ഏെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) പ�തി അടിയ�ിരമായി ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

�ടിെവ�പ�തി�് കി�ബി�െട അംഗീകാരം

1027. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െച���  �നിസി�ാലി�ിയി�ം സമീപ പ�ായ�കളി�ം അ�ഭവി�� ��മായ

�ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിന് വ��് ത�ാറാ�ിയി�� സ��� �ടിെവ� പ�തി�്

കി�ബി�െട അംഗീകാരം ലഭി�ി�ം പ�തി ആരംഭി��തിന് േനരി�� കാലതാമസ�ിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?



��ം േമജ� �ടിെവ� പ�തി

1028. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി,  ��മംഗലം,  െകാ�വ�ി മ�ല�ളിെല ��ജല�ാമം പരിഹരി��തിന്

വിഭാവനം െച� ��ം േമജ�  �ടിെവ� പ�തി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�� വിഷയം ഇേ�ാ�

ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ���ി എ�് ആരംഭി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മീനാട് �ടിെവ� പ�തി

1029. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മീനാട് �ടിെവ� പ�തി�െട ഭാഗമായി െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല െവളിയം

�ാമപ�ായ�ി�  ജലവിതരണ ൈപ�ക�  �ാപി��തി�� നടപടി�മ��

ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത നടപടി�മ�� അടിയ�രമായി ���ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി ��ണമാ�ം �വ��ന�മമാ�ാ� എ�േ�� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

പ�വം �ടിെവ� പ�തി

1030. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�ർ ജി�യിെല പ�വം ഉ�െ�െട�� പ�ായ�കളി�  നട�ിലാ�� ജ�ാൻ �ടിെവ�

പ�തി�െട ഭാഗമായി  ,  എ� ശതമാനം െവ�ം ഇേ�ാ�  ഉപേയാഗി��െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ൈപ�് ൈല�  കട�േപാ�� �ീക��രം നഗരസഭ,  െച�ളായി

പ�ായ�് എ�ീ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട �േദശ� �ടി �ടിെവ�ം

ലഭ�മാ�വാൻേവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി

1031. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് എ�.എ�്  66  ൈബ�ാസി�  െതാ�യാടി�ം രാമനാ�കര�ം ഇടയി�  േറാഡ്

ക�ിംഗ് ഒഴിവാ�ി എ�്.ഡി.ഡി െമേ�ഡി�  ജ�ാ�  �ടിെവ� പ�തി�െട ൈപ�് ൈല�



േദശീയപാത �റി�് െകാ�േപാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േനരേ� കരാ� എ��വ��് ഇ�െന ഒരിനം ���ി ന�കാ� സാഹചര��ി� ഇതിന്

�േത�കാ�മതി ന�കാ� സാധി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േദശീയപാത ആറ് വരിയാ��തിന് ��് ൈപ�് േ�ാസിംഗ് ���ി ���ീകരി�ാ� എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപ�നാട് അ�ി�യം �ടിെവളള പ�തി

1032. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപ�നാട് അ�ി�യം �ടിെവളള പ�തി�െട നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�േമാ  ;  ഇനി

ഏെതാെ� ���ികളാണ് �ർ�ിയാ�ാ��െത�ം ഈ ���ിക�  എ�േ��്

�ർ�ിയാ�ാനാ�െമ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ടി പ�തി�െട നി��ാണ�ിനായി എ� �പയാണ് െചലവഴി��െത�ം  ;  ഏെതാെ�

�േദശ�ളിലാണ് ഇ�വഴി �ടിെവളളെമ�ി��െത�ം പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ി�

എെ�ാെ� ���ികളാണ് വിഭാവനം െച�ിരി��െത�ം അറിയി�േമാ?

തലേ�രി ��പറ�് സമ� �ടിെവളള പ�തി

1033. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി� ഉ�െ���ി നട�ിലാ�� തലേ�രി ��പറ�് സമ� �ടിെവളള പ�തി�െട

���ി ���ീകരി��തി� ഇ�വെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി എെ��ാം നടപടികളാണ് ���ീകരി�ാ� ആവശ�മായി�ളളെത�ം ഇൗ ���ി എ�്

���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�ം അറിയി�േമാ?

അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിനായി �ഖ�ാപി� �ടിെവ� പ�തി

1034. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18 വ�ഷം അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിനായി ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� 262.20 േകാടി

�പ�െട �ടിെവ� പ�തി�െട െട�� നടപടി ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നാളി�വെരയായി �ട�ാ�  കഴിയാ�തിെ� തട�കാരണ��  എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി �ഖ�ാപനം വ�ി�് ഇ�പ�ി ഏഴ് മാസം പി�ി�ി�ം പ�തി യാഥാ���മാകാ�തിെ�

കാരണം വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ഡി) ഈ പ�തി�െട നട�ി�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര വിളി� േയാഗ�ിെ� മിനി�്സിെ�

പക��ം േയാഗതീ�മാന �കാരം ൈകെ�ാ� നടപടി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ജി ഓ(ആർ ടി ) നം .615/2018/ ഡ�ള� ആർ ഡി തീയതി 20.08.2018 ഉ�രവി� പറ��

��് ���ിക�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;  എേ��് ഈ ���ിക�

���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാ� ജലസംഭരണിയി� നി�് അ�വി�രയിേല�് െവ�ം

1035. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-  �  തല�ാന�് ��തരമായ ��ജല�ാമം േനരി�േ�ാ�  അടിയ�ര സാഹചര�ം

കണ�ിെല��് െന�ാ�  ജലസംഭരണിയി�  നി�ം അ�വി�രയിേല�് െവ�ം എ�ി��

പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത പ�തി െട�ഡ� നടപടി ഒഴിവാ�ിയാേണാ നട�ിലാ�ിയത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�് എ� േകാടി �പ െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) െന�ാ�  ജലസംഭരണിയി�  നി�ം അ�വി�രയിേല�് െവ�െമ�ി�� പ�തി �ിരം

സംവിധാനമാ��തിന് ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

എലവേ�രി-പ�േ�ന �ടിെവളള പ�തി

1036. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� ആദ� ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� എലവേ�രി-പ�േ�ന �ടിെവളള പ�തി�െട

���ി �ട���മായി ബ�െ�� �വ��ന��  ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നി��ാണ ���ിക� എ�് �ട�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

മ���ി -ആനി�ാട് �ടിെവ� പ�തി

1037. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ���ി -ആനി�ാട് �ടിെവ�പ�തി�െട ഏെത�ാം ഘടക�� ���ികരി�െവ�ം ഇനി�ം

���ീകരി�വാ�� ���ിക� ഏതാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ �ടിെവ� പ�തി�െട �വ��നം എ�േ��് �ട�വാ�  സാധി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കീഴാ�� േക�മാ�ി �ടിെവ� പ�തി



1038. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി മ�ല�ിെല കീഴാ��  �ാമപ�ായ�് േക�മാ�ി �ടിെവ� പ�തി

ആരംഭി��തിന് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഫയ� ന�� WSC3/77/2019/WRD �കാരം ആവശ�െ�� റിേ�ാ��് വാ�� അേതാറി�ിയി�

നി�ം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് വാ�� അേതാറി�ി മേ�രി ഡിവിഷനി� നി�ം റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ിയി�ിെ��ി�  ആയത് അടിയ�രമായി സമ��ി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

���ാനം,ക��ാറ,�റമ�ം പ�ായ�ക��� ��ജലപ�തി

1039. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േ��് �ാനി�  ഉ�െ���ി ���ാനം,  ക��ാറ,  �റമ�ം എ�ീ പ�ായ�ക��ാ��

��ജലപ�തി ആരംഭി��തിന് നിലവി�� തട���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ലേമെ���് സംബ�ി�് േകാടതി �റെ��വി� നിേരാധന��  നിലവി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

���നാട് �ടിെവളള പ�തി

1040. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���നാട് �ടിെവളള പ�തി�െട വിതരണ�ംഖല മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല ��വ�

�ാമപ�ായ�കളിേല�ം വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം ശിപാ�ശക� സ��ാരി� ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) സമീപകാല��ായ �ളയ�ിെ��ം നിലവിെല വര���െട�ം പ�ാ�ല�ി�  ��ത

���ി�് അടിയ�ര ഫ�് ലഭ�മാ�േമാ?

ചാ��� നിേയാജകമ�ല�ി� ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി

1041. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ചാ���  നിേയാജകമ�ല�ി�  �നരാംരംഭി�ി�� ജ�ാ�  �ടിെവ� പ�തി�െട

ജലവിതരണ െെപ�ക� �ാപി��തിെല �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�ായ�കളി�  ടി പ�തി ���ികരി�്

ജലവിതരണം നട���് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പര�� നഗരസഭയി� ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി�മായി ബ�െ��് അവേശഷി�� േജാലിക�

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ചാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�ായ�കളി�  ടി പ�തി�െട പണി

���ീകരി�ാ�െ��ം ആയത് എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ിര�ഴ, ത��ാറ, കാരാ���ി പ�ായ�കളിെല �ടിെവളള പ�തിക�

1042. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ിര�ഴ, ത��ാറ, കാരാ���ി പ�ായ�കളിെല �ടിെവളള പ�തി�ാവശ�മായ െവളളം

എ�ി��തി�ളള കാ�ിര�ഴ ഡാമിനകെ� കിണ�  അട���ലം

െപാ�ജന����ായി�ളള ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ദീ�ഘവീ�ണേമാ ആവശ�മായ പഠനേമാ നട�ാെതയാണ് ഇ�ര�ി�  ഒ�

തീ�മാനെമ��െത� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കിണ� അട��തിന് ഡാം �ര� അേതാറി�ിേയാ ജലവിഭവ വ�േ�ാ എെ��ി�ം തര�ി�ളള

അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;എ�ിൽ ഏ� തല�ി�ളള തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ്

കിണ� അട�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കിണ�  അട���ലം ഈ പ�ായ�കളിെല െപാ�ജന����ായി�ളള ��ി��ക�

പരിഹരി��തി�ം തീ�മാനം �ന:പരിേശാധി��തി�ം ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ഒ����-െപാ�ള �ടിെവ� പ�തി

1043. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ����-െപാ�ള �ടിെവ� പ�തി�െട ���ിക�  ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ടിെവ� പ�തി�െട ���ിക�  എ�േ��് ���ീകരി�് ക�ീഷ�

െച�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

�ടിെവ��ാമം പരിഹരി�ാ� പ�തി



1044. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല െകാ�ാര�ര,  െന�വ��  തേ�ശ �ാപന�ളി�  അ�ഭവെ���

�ടിെവ��ാമം പരിഹരി�� പ�തി�ായി വാ�� അേതാറി�ി സാധ�താപഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

തി�വന��രം നഗര�ിെല ജല�ാമം

1045. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ിെല പല ഉയ�� �േദശ�ളി�ം ��മായ �ടിെവ� �ാമം

േനരി��െവ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േവന��ാലം നീ�േപാ�� സാഹചര��ി�  തല�ാനം അഭി�ഖീകരി�� ജല�ാമം

പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം ��ക�ത�ക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

അ�വി�രയി� ജല�ചീകരണ �ാ�് നി��ാണം

1046. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�വി�രയിെല �തിയ ജല�ചീകരണ �ാ�ിെ� നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ഇത്

എ�േ��് ക�ീഷ� െച�വാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) തി�വന��ര�് ഉയ�� �േദശ�ളായ ന��േകാട്, കനകനഗ�, ജവഹ�നഗ�, ചാരാ�ിറ,

�റവ�േകാണം,  നാലാ�ിറ �ട�ിയ �ല�ളിെല ��മായ �ടിെവ� �ാമം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത �േദശ�ളിെല �ടിെവ� �ാമം ശാശ�തമായി പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ി�ലാ�ി� തടയണ നി��ാണം

1047. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െതാടി�� �ാമപ�ായ�ി�െട കട� േപാ�� പ�ി�ലാ�ിെല തടയണ നി��ാണ�േരാഗതി

വിശദീകരി�േമാ;  മഴ�ാലെമ��തി� ��ായി നി��ാണം ���ീകരി��തിന്

കഴി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവി�െ� ജല�ിെല ഉ�ിെ� അളവ് പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയത്

സംബ�ി� പരിേശാധന നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;



(സി) പ�ി�ലാ�ിെല ജലസ��ി ഉപേയാഗെ���ി ഒ� സമ� �ടിെവ� പ�തി

നട�ിലാ��തി�� േ�ാജ�് ത�ാറാ��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാെയ�് വിശദീകരി�േമാ?

��ിെവളള ഫാ�റി

1048. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  /െപാ�േമഖലയി�  നിലവി�  എ� ��ിെവളള ഫാ�റി  /േബാ�് ലിംഗ്

�ാ�ക� �വ��ി� വ���്; ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത�  ജി�കളിേല�് ഇ�രം �ാ�ക�  വ�ാപി�ി�് ഈ േമഖലയിെല �ഷണ�ിന്

കടി�ാണി�െകാ�് �റ�വില�് ��ിെവളളം ലഭ�മാ�ാ�ളള നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;വ�കതമാ�േമാ;

(സി) മലബാ�  േമഖലയി�  ജലലഭ�ത ��ത�ളള ഭാഗ�് ഇ�രം പ�തി ആരംഭി��തി�

ആേലാചി��േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ?

േതാ�ം േമഖലയിെല ����

1049. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വ��നരഹിതേമാ ഉേപ�ി�േതാ ആയ േതാ���  ഏെ���വാ�  സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ി�  ഈ പ�തി �കാരം ഏെതാെ� േതാ���  ഏെ���െവ�ം

അതിനായി എ�് �ക േകാ��േസഷ� ഇന�ി� ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട മിനിമം �ലി പരി�രി�� കാര�ം ഏത് ഘ��ിലാണ്; ഏത് വ�ഷം

�തലാണ് േതാ�ം േമഖലയി� മിനിമം �ലി ���ി നി�യിേ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േതാ�ം േമഖല��ായി �േത�ക ഡയറ�േറ�് �പീകരി�െമ� �ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ� വിശദമാ�േമാ?

കായം�ളം ഐ.ടി.ഐ. �് �ലം കെ���ത്

1050. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

നിലവി� കായം�ളം നഗരസഭാ േഷാ�ിംഗ് േകാം��ി� �വ��ി�� കായം�ളം ഗവ�െമ�്

ഐ.ടി.ഐ.  �് ��തായി �ലം കെ����മായി ബ�െ��് നട�ിയി�� നടപടിക�ം

അവ�െട �േരാഗതി�ം വിശദമാ�ാേമാ?



�ാേ�ഷ� ടാ�്

1051. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ�ം േമഖല േനരി�� �തിസ�ി കണ�ിെല��് �ാേ�ഷ�  ടാ�് ഒഴിവാ��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) എ� െഹ�റിന് �കളി�� േതാ����ാണ് നിലവി�  �ാേ�ഷ�  ടാ�് അട�േ��ത്;

െഹ�റിന് എ�് �കയാണ് ഇ�ര�ി� അട�േ��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) �ാേ�ഷ�  ടാ�് ഒഴിവാ��തി�െട സ��ാരിന് �തിവ�ഷം എ�് �ക ന�ം സംഭവി�ം;

ഇതിനായി  1960-െല േതാ�ം �മി നിയമ�ി�  േഭദഗതി െകാ�വ�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

സൗജന� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

1052. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൗജന� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി �കാരം മല�റം,  േകാഴിേ�ാട് ജി�കളി�  ചികി�

ലഭി�� സ�കാര�/സ��ാ�/സഹകരണ ആ�പ�ിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം;  ഏെതാെ�

ചികി�കളാണ് ലഭ�മാ�ിയി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി �കാരം ന�കി വ�� ചികി�ാ ആ��ല���െട പരിധി വ��ി�ി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇ� സംബ�ി� സ��ാരിെ� നയം വ��മാ�േമാ?

േകരളാ േലബ� െവ�ഫയ� ഫ�്േബാ�ഡ്

1053. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േലബ� െവ�ഫയ� ഫ�്േബാ�ഡിെ� ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ�ാെ�യാണ്;  ��ത

േബാ�ഡി�  നി�ം െതാഴിലാളിക��് ലഭ�മാ�� േസവന��ം ആ��ല���ം

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� െതാഴിലാളി വിഭാഗ�ളാണ് ഈ േ�മ േബാ�ഡിെ� പരിധിയി�

വ��െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) കഴി� സാ��ികവ�ഷ�ി�  ��ത �ാപന�ി�  നി�ം െതാഴിലാളിക��് ലഭ�മായ

ആ��ല�ം ആെക എ� �പയാണ് ;

(ഡി) ഈ �ാപന�ിെ� ഒ� വ�ഷെ� �വ��നെ�ലവ് ജീവന�ാ�െട േവതനം ഉ�െ�െട എ�

�പയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഒ� വ�ഷം െതാഴിലാളിക��് ന��� ആ��ല��േള�ാ� �ടിയ �ക ജീവന�ാ��് ശ�ളം



ന�കാനായി േവ�ി വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

േ�മ േബാ��ക�

1054. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിവിധ െതാഴിലാളി േ�മ േബാ��ക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ഏ�തര�ിലാണ് ഇവ�െട �വ��ന �ലധനം സ��പി��ത്എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ േ�മ േബാ��ക�  ഒ� വ�ഷ�ി�  ബ�െ�� െതാഴിലാളിക��് ന���

ആ��ല�േ��ാ� ��ത� �ക േബാ��കളിെല ജീവന�ാ�െട േവതന�ിനായി ന���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി� ��ത ���� പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

േ�മനിധി േബാ��ക�െട സംേയാജനം

1055. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� വ��ിന് കീഴി� വ�� േ�മനിധി േബാ��ക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തി�ം

ഭരണ െചലവ് �റ��തി�ം േവ�ി േ�മനിധി േബാ��കെള സംേയാജി�ി��തി�ളള

നി�േ�ശം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ� േ�മനിധി േബാ��കെള സംേയാജി�ി�വാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഈ സംേയാജനം സംബ�ി�് പഠി�് റിേ�ാ��് െച��തിന് ഇതിനകം എ� ക�ി�ികെള

നിേയാഗി�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത സംേയാജന�ി�െട േബാ��ക�െട സാ��ിക ഭ�ത ഉറ�ാ��തി�ം അതിെല

അംഗ��െട േ�മകാര����് താമസം �ടാെത നടപടി സ�ീകരി��തി�ം സാധി�െമ�്

വിലയി���േ�ാ?

െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ��ക�

1056. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡി�മായി എ� െതാഴിലാളിക�  അംഗ�ളായി��്

എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� ഇ.എസ്.ഐ.യി� എ� അംഗ�� ഉ�ായി��;

ഇേ�ാ� എ� അംഗ�� ഉ�് എ�റിയി�േമാ?



െതാഴി� വ��ിെല എ�േഫാ�്െമ�് സംവിധാനം

1057. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.െക.അ� റ�്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� വ��ി� രജി�� െച�ി�� �ാപന�ളി� പരിേശാധന നട�ി െതാഴിലാളിക�െട

ആവശ���ം അവകാശ��ം ഉറ�ാ��തിന് പര�ാ�മായ സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) െതാഴി�  വ��ിെല എ�േഫാ�്െമ�് സംവിധാനം �ന:സംഘടി�ി�ണെമ� മ�ഷ�ാവകാശ

ക�ീഷെ� നി�േ�ശ�ി�േമ�  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ?

�തിയ സംരംഭ��

1058. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �തിയതായി എ� േപ��് െതാഴി�

ന�കിെയ�ം എ� �തിയ സംരംഭ�� ആരംഭി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല അഭ��വിദ��െട ബാ�ല�ം പരിഗണി�് ��ത�  െതാഴി�  സംരംഭ��

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ��ാ�  ഐ.ടി.ഐ.കളി�  കാലിക �ാധാന�േമറിയ േകാ�ക�  ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

കിെല�െട �വ��ന��

1059. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഇ��ി���് ഓഫ് േലബ�  ആ�് എംേ�ാ�െമ�് എ�ാണ് �ാപിതമായെത�ം

ഇ�രെമാരാശയം ആദ�മായി ആരാണ് �േ�ാ�വ�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കിെല ഇ�വെര നട�ിയ �വ��ന��  എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇൗ �വ��ന���

െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കിെല�െട �വ��ന���ളള ഫ�് എവിെടനി�ാണ് ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കിെല�െട ആ�ാനെമവിെടയാെണ�ം ജി�കളി� കിെല�െട �വ��ന��ം പരിപാടിക�ം

സംഘടി�ി�ാ�േ�ാ എ�ം എ�ി�  അ�ര�ി�  ഇ�വെര നട�ിയ �വ��ന��

എെ�ാെ�യാെണ�ം ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ?



ഭവനരഹിതരായ േതാ�ം െതാഴിലാളിക�

1060. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ�ം േമഖലയിെല ലായ��െട അവ� പരിതാപകരമാെണ�ത് വ�തയേ�;

(ബി) ��ത ലായ�െള െക�ിടനി�തിയി� നി�ം ഒഴിവാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഭവനരഹിതരായ എ� േതാ�ം െതാഴിലാളിക� ഉെ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇവ��് വീട് പണിത് ന���തി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കടകളിെല�ം വാണിജ��ാപന�ളിെല�ം ജീവന�ാ��് െപൻഷൻ

1061. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടകളി�ം വാണിജ��ാപന�ളി�ം േജാലി െച�� ജീവന�ാ��ം െതാഴിലാളിക��ം

െപ�ഷ� ന���തിന് സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അെത�െനയാണ് നട�ിലാ�ക എ�തിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ഈ െപ�ഷ� �ീമി� എ� �ണേഭാ�ാ�� ഉ�െ��െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി�െട സാ��ിക വിശദീകരണം ന�കാേമാ?

�മ�െതാഴിലാളി േ�മനിധി അംഗ���് കലാമി�ി റിലീഫ്

1062. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മ�െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡി� നി�ം അംഗ���് ന��� കലാമി�ി റിലീഫ് �ക

വ��ി�ി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ�ാണ് േബാ�ഡ് ��ത തീ�മാനം എ��ത്;  ഈ തീ�മാന�ിെ�

അടി�ാന�ി� ഇതിനകം എ� േപ��് കലാമി�ി റിലീഫ് ഫ�് അ�വദി�;

(സി) ഇനി എ� േപ��് ഈ ഫ�ി�  നി�ം �ക അ�വദി�ാ��്;  ജി� തിരി�� കണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കലാമി�ി ഫ�ി� നി�ം �ക ലഭി�വാ� അ�ഹതെ��വ��് അടിയ�രമായി അത് വിതരണം

െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െതാഴിലവസര�� ��ി��തിന് നടപടി



1063. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, വി. േജായി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ി�ം വികസന�ി�മായി ഇൗ സ��ാ�  എെ��ാം

ഇടെപട�കളാണ് നട�ിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴി�  േമഖലയി�  സം�ാനം അഭി�ഖീകരി�� �ധാന െവ�വിളിക�

എെ�ാെ�യാെണ�ം അവ േനരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�

വ��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നഗര�ാമീണ േമഖലകളി�  ��ത�  െതാഴിലവസര��  ��ി��തി�ം െതാഴിലധി�ിത

വിദ�ാഭ�ാസം ��ത�  കാര��മമാ��തി�ം െതാഴി�  െെവദ���ി�ം പരിശീലന�ി�ം

നിലവാരം ഉയ���തി�ം ഇൗ സ��ാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

െതാഴിലിട�ളി� ജീവന�ാ��് ഇരി�ിടം

1064. �ീ.ആ�. രാമച��

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

ന��േമാ:

(എ) െതാഴിലിട�ളിെല ഇരി�ിട അവകാശം സംബ�ി� നിയമം സ��ാ�  പാ�ാ�ിയ

സാഹചര��ിൽ ��ത നിയമപാലനം വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) െതാഴിലിട�ളി�  ജീവന�ാ��് ഇരി�ിടം ന�േക� െതാഴി�ടമക�  ഇ�ാര��ിൽ ത��െട

ഉ�രവാദി�ം നിറേവ�ിയി�േ�ാ എ�ത് സംബ�ി�് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ  ;

വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ആ�യി� എ�ാ ദിവസ�ം കടക� �റ�ാെമ�് വ�വ��െ��ി�ം ജീവന�ാ��് ആ�യി�

ഒ� ദിവസം േവതനേ�ാ��ടിയ അവധി നി�ബ�മാ�ം ന�കണെമ� വ�വ�

പാലി�െ��ി�േ�ാ എ�ത് സംബ�ി�് ഫല�ദമായ പരിേശാധനക�  നട�ിയി�േ�ാ  ;

വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ഡി) െതാഴി� വ��ിെ� വ�വ�ക� ലംഘി�� െതാഴി�ടമക��് ഏ�െ���ിയി�� പിഴ�ക

ഉയ��ിയതിെ� അടി�ാന�ി�  നിയമനടപടിക�  സ�ീകരി� �ട�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ

ആയതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

െന�ിയാ�തിയിെല േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസം



1065. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ിയാ�തിയി�  സ��ാ�  ഏെ��� േതാ��ളിെല െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�  �ര�

സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം െതാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്

എ�് വിശദമാ�േമാ?

െതാഴിലാളിക��് �ാഥമികസൗകര���

1066. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര�േമഖലാ�ാപന�ളിെല വനിതാജീവന�ാ�  ഉ�െ�െട�ളള െതാഴിലാളിക��്

�ാഥമികസൗകര�����റെമ ഇരി�ിട�ം �ടിെവളള�ം ലഭ�മാ��തിന് സ��ാ�  ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�ളളത് നിരീ�ി��തിന് വ��തലനടപടിക� സ�ീകരി��േ�ാ;

(ബി) െതാഴിലാളിക��് മിനിമം േവതനം ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര��ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട േജാലിസമയം

1067. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര��ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട േജാലിസമയം എ� മണി�റായാണ്

നിജെ���ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിജെ���ിയി�� സമയ�ി�ം ��ത�  സമയം േജാലി െച�ാ�  ജീവന�ാെര

നി���ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഈ വിഷയ�ി� സ�ീകരി� നടപടികെള സംബ�ി�� വിവര�� ന�കാേമാ?

േലബ� ക�ാ�കളി� �ചിത�ം ഉറ�വ���തിന് നടപടി

1068. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�െട താമസ�ല��െട �ിതി േശാചനീയമാെണ�

റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം �ല�ളി�  നി�ം പക��വ�ാധിക�  പട�വാ�� സാഹചര�ം ഗൗരവ��തായി

കാ��േ�ാ;

(സി) ഇ�രം േലബ�  ക�ാ�കളി�  നിര�രപരിേശാധന നട��തി�ം അവിെട ആവശ�മായ



സൗകര���ം �ചിത��ം ഉറ�വ���തി�ം െതാഴി�  വ��േദ�ാഗ��െട ഭാഗ�് നി�ം

ഉേപ� ഉ�ാ��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം േലബ�  ക�ാ�കളി�  നിര�രപരിേശാധന നട�ി ��ിഹീനമായ സാഹചര���

ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��് സാ��ികസഹായം

1069. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മരണെ��� ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�െട �തേദഹം അവ�െട നാ�കളി�

എ�ി��തിന് ഏജ�മാ� വ��ക ഈടാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം മരണമട��വ�െട �തശരീരം വിമാന�ി�  െകാ�േപാ��തിന് ആവശ�മായ

സാ��ികസഹായം ന��� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരിേ�� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

��തായി ആരംഭി� ഇ.എസ്.െഎ. ഡിെ��സറിക�

1070. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം സം�ാന�് ��തായി എ� ഇ.എസ്.െഎ.

ഡിെ��സറിക� ആരംഭി�ി��്; അവ എവിെടെയാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  എ� ഇ.എസ്.െഎ ഡിെ��സറിക�  �വ��ി� വ���്;  അവ

ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട േവതന പരി�രണം

1071. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട േവതന പരി�രണം സംബ�ി� നടപടിക�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�ം ഇതിനായി �ാേ�ഷ�  േലബ�  ക�ി�ി േയാഗം േച��ി�േ�ാെയ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െതാഴിലാളിക��് എെ��ി�ം ഇട�ാലാശ�ാസം അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�

�തലാണ് അ�വദി�െത�് വ��മാ�േമാ?

െതാഴി� വ��ിെല ലാ�് േ�ഡ് ത�ിക



1072. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  വ��ിന് കീഴി�� ഓേരാ ക�നി/േബാ�ഡ്/േകാ��േറഷനി�ം ലാ�് േ�ഡ്

ത�ികയി�  നാളി�വെര�� ഒഴി�ക�െട എ�ം എ�;  അതി�  എ� ഒഴി�ക�

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��്;  ഇനി എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ാെത

അവേശഷി���്; �ാപന�� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ �ാപന�ി�ം 31.12.2019 വെര ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയി� �തീ�ി�� ഒഴി�ക�

എ�യാണ്;  �തീ�ിത ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

�ാപന�� തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ �ാപന�ി�ം ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയി� എ�േപ� കരാ�/ദിവസേവതന വ�വ�യി�

േജാലി േനാ���്; �ാപന�� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െതാഴി�  വ��ിന് കീഴി�� എ�ാ ക�നി/േബാ�ഡ്/േകാ��േറഷനിെല�ം ലാ�് േ�ഡ്

ത�ികയിെല ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിന് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;  ഇതിന് ത�ാറാകാ� �ാപനേമധാവിക�െട േമ�  ക�ശന നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െതാഴി� വ��ി�കീഴി�� ലാ�് േ�ഡ് നിയമന��

1073. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� വ��ി�കീഴി�� ഏെത�ാം ക�നി / േബാ�ഡ് / േകാ��േറഷ�കളിെല ലാ�് േ�ഡ്

ത�ികയിെല നിയമന�ളാണ് പി.എസ്.സി. വഴി നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയിെല നിയമനം പി.എസ്.സി.  വഴി നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�

ഏെത�ാം �ാപന��െ��് അറിയി�േമാ  ;  ഇ�രം ത�ികയിെല നിയമനം

പി.എസ്.സി.വഴി നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിന് കാരണെമെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) െതാഴി�  വ��ി� കീഴി�� എ�ാ ക�നി  /  േബാ�ഡ്/  േകാ��േറഷ�കളിെല�ം നിയമനം

പി.എസ്.സി. വഴി നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചാ��� ക���� അ�ാദമി

1074. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ി� ചാ���  ക����  അ�ാദമി�െട �വ��ന��  ആരംഭി��തിനായി

േഡാ.െക.എസ്.ച�േശഖര� ത�ാറാ�ി സമ��ി� േ�ാജ�് റിേ�ാ��് നി��ാണെ�ാഴിലാളി

േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� േയാഗം പരിഗണി�ി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി�  സ�ീകരി�ി��

�ട�നടപടിക� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;



(ബി) ��ത അ�ാദമി�െട �ട��വ��ന�� േവഗ�ിലാ�ി അ�ാദമി�െട നി��ാേണാ�ഘാടനം

നട��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ടയി� അസി��് േലബ� ഓഫീസ്

1075. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ടയി� അസി��് േലബ� ഓഫീസ് ആരംഭി�ണെമ�� ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇതിനായി ൈകെ�ാ� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ൈന�ണി േക��ൾ

1076. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  ആരംഭി�� ൈന�ണി േക���െട ഉേ�ശ�ല����

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എവിെടെയ�ാമാണ് ��ത േക��� ആരംഭി�വാൻ ആേലാചി��െത� വിശദമാ�േമാ;

(സി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�െട നവീകരണ�ിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക�

1077. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�� െതാഴി�രഹിതരായ �വജന���് െമ�െ�� െതാഴി� ലഭ�മാ��തിന്

എെ��ാം പ�തിക� ആണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കേളാെടാ�ം എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; നിലവി�

ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക� �വ��ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സ�കാര� േമഖലയിെല െതാഴിലവസര��  കെ���തി�ം അത് അ�ഹരായ

ഉേദ�ാഗാ��ികളി�  എ�ി��തി�ം എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക�  �േഖന എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട െതാഴി� ൈന�ണ�ം വ��ി�ി��തിനായി എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�

�േഖന പരിശീലനം ന�ി വ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക� �േഖന നാളി�വെരയായി എ� ആ�ക��് വിവിധ േമഖലകളി�

േജാലി ന�ാ� കഴി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ?



മാടായി െഎ.ടി.െഎ. യി� �തിയ േകാ�ക�

1078. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല മാടായി െഎ.ടി.െഎ.യി� �തിയ േകാ�ക� ആരംഭി��തി�ളള െ�യിനിംഗ്

ഡയറ��െട ശിപാ�ശയിേ�� സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) �തിയ േകാ�ക� എ��ം േവഗം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ക�� ഐ.ടി.ഐ.

1079. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രി��  മ�ല�ിെല ക��  ഐ.ടി.ഐ-െയ അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�്

ഉയ���തിെ� ഭാഗമാ�� വികസന �വ��ന��  എേ�ാ�  ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� േകാടി �പ അ�വദി�ി�െ��ം െട�ർ നടപടി ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യി� ��തായി ഐ.ടി.ഐ �ാപി��തിന് നടപടി

1080. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ അധ�യന വ�ഷ�ി� സം�ാന�് �തിയ ഐ.ടി.ഐക� �ട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിെല വാഴ�ാട് ഒ� ഐ.ടി.ഐ �ാപി�ാ�  �ാമപ�ായ�് �ലം

വി�ന�കിയി�ം ഐ.ടി.ഐ ആരംഭി�ാ� സാധി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വാഴ�ാട് ഐ.ടി. ഐ �ാപി��തിനായി സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� ഐ.�ി.ഐ.

1081. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

വാമന�രം നിേയാജക�ല�ിെല പാേലാട് േക�മാ�ി ആദിവാസിക��േവ�ി ഐ.�ി.ഐ.

ആരംഭി��തി�� െ�ാേ�ാസ� നിലവി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?



നരി�� ഐ.ടി.ഐ . െക�ിട നി��ാണം

1082. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല നരി�� ഐ.ടി.ഐ .െക�ിട നി��ാണ�ിന് ഫ�് ഉട� ലഭ�മാ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നി��ാണ�ി�� �മി ൈകമാ�ം ൈവ��തിെ� സാേ�തിക തട�ം എെ��്

വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�� നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�� ഫയ� ഇേ�ാ� എവിെടയാണ് ഉ�ത് ; വ��മാ�േമാ?

ചാല�ടി സ��ാ� െഎ.ടി.െഎ.

1083. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി സ��ാ�  െഎ.ടി.െഎ.  അ�ാരാ� നിലവാര�ിലാ��തിനായി കി�ബി ഫ�്

ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഫ�് അ�വദി�ി��തി�ം നി��ാണം ഉട�  ആരംഭി��തി�ം ആവശ�മായ

അടിയ�രനടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവ��് സർ�ാർ ഐ.ടി.ഐ.

1084. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി� െതാഴി� വ��ിെ� കീഴി� �വ��ി�� ഐ.ടി.ഐ.ക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  ഇ�ാ� ൈവ�ം നിേയാജകമ�ല�ി�  സർ�ാർ

ഐ.ടി.ഐ. �ട�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ ?

തി�വ�ാടി ഗവ. ഐ.ടി.ഐ.�െട െക�ിടനി��ാണം

1085. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം സാേ�തികാ�മതി ലഭി�ാ�തിനാ�  തി�വ�ാടി ഗവെ��്

ഐ.ടി.ഐ.�െട െക�ിടനി��ാണം ആരംഭി�ാ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മാകാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ഈ വിഷയം പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സി ത�ാറാ�� ഡി.പി.ആർ.  ന് സാേ�തികാ�മതി ന���തി�ം

െട�ഡറി�ാെത ���ി ഏ��ി��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ചി�ിര�രം െഎ.ടി.െഎ.�് �തിയ െക�ിടം

1086. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല ചി�ിര�ര�് �തിയതായി ആരംഭി�ി�� െഎ.ടി.െഎ.�്

നിലവി�� താ�കാലിക െക�ിട�ിന് പകരമായി �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി��

എെ��ി�ം നി�േ�ശം സ��ാരിന് ��പി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയതി�� നടപടി നിലവി� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�മായ നി�േ�ശ�� നിലവിലിെ��ി� �തിയ െക�ിടം അ�വദി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ചാ��� ഐ.ടി.ഐ.യി� �തിയ േ��ക�

1087. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ചാ��� ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ.യി� �തിയ

േ��കേളാ,  നിലവി�� േ��കളി�  അധിക ബാേ�ാ അ�വദി�ി�െ��ി�  ആയത്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഐ.ടി.ഐ.യി� ഡി-സിവി�, �സ് േമ�ിംഗ് എ�ീ േ��ക��് അധികമായി ഒ�

�ണി� �ടി അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� ആയത് സംബ�ി�്

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

(സി) ��ത ഐ.ടി.ഐ.�െട വികസന�ിനായി െപാ�വായി എെ��ാം നടപടിക� ഈ സ��ാ�

ൈകെ�ാ�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

പാേലാട് ൈ�ബ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് െക�ിടം

1088. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല പാേലാട് േക�മാ�ി ആരംഭി� ൈ�ബ� എംേ�ാ�െമ�്

എ�്േച�ിന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തി�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട�ിെ� നി��ാണ�മതല ഏെ���ിരി��ത് ആരാണ്;  വിശദ വിവര��

ന�കാേമാ;



(സി) ഈ െക�ിടം പണി എേ�ാൾ ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് പ�തി

1089. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ��കളിെല അ��ാപക ത�ിക ഉ��െട�� ത�ികകളിൽ ദിവസ

േവതനാടി�ാന�ി�  താ��ാലിക നിയമനം വ�ാപകമായതിനാ�  എംേ�ാ�െമ�്

എ�്േച�ക�  വഴി വളെര �റ�് നിയമന��  മാ�േമ നട��� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�െട �വ��നം

കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി��് എ�റിയി�ാേമാ

?

�ാേ�ഷ� േപാളിസി

1090. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാർ �ാേ�ഷ�  േപാളിസി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെല

�ധാനനി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) േതാ�ം േമഖല േനരി�� ��തരമായ �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് ഈ സ��ാ� ആവി�രി�

പ�തിക�  എെ�ാെ�യാണ്  ;ആയത് ��ത േമഖലയി�  ഉളവാ�ിയി�� മാ��ൾ

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) റ�� മര�� �റി�് മാ�േ�ാ� വനം വ��് ഈടാ�ിയി�� സീനിയേറജ്  (Seigniorage)

�ക ���മാ�ം ഒഴിവാ��� സംബ�ി�് ജ�ിസ് എ�. ���നായ� ക�ീഷ� സമ��ി�

േതാ�ം േമഖലയിെല �തിസ�ിെയ��ി�� റിേ�ാർ�ിൽ എെ��ി�ം �പാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� ��ത ക�ീഷെ� ശിപാർശ എ�ായി�� ;വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ക�ീഷൻ നൽകിയ �പാർശയിൽ മാ�ം വ��ിയത് ഏ� സാഹചര��ിലാണ്; ഇത് �ാേ�ഷൻ

േമഖലയിെല വൻകിട�ാെര സഹായി�വാൻ േവ�ിയാെണ� ആേ�പം വ�താപരമേ�?

ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം

1091. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��  പരിസര��  േക�ീകരി�് ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം വ��ി�് വ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെനതിെര സ�ീകരി� നടപടികെളെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വി��ി പ�തിയി� നിേയാജക മ�ലം തല�ി� നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�് കീഴി� 2018-� നട�ിയ �ധാന �വ��ന�� എെ��ാെമ�ം ഇതിന്

േവ�ി എ� �പ അ�വദി�െവ�ം അതിെല� �പ െചലവഴി�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ലഹരി വ���െട ലഭ�ത

1092. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിദ�ാലയ��െട�ം േകാേള�ക�െട�ം പരിസര�ളി�  മദ� മയ�മ��്

മാഫിയക� �വ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ലഹരി മ��് മാഫിയകെള കെ���തി�ം മാ�കാപരമായി ശി�ി��തി�മായി

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സം�ാന�് ക�ാവ് ഉ�െ�െട�ളള ലഹരി വ���െട ലഭ�ത ���തിെ� സാഹചര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ആയത് നിയ�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ലഹരി വി�� ക�ാ��ക� ��ി��തിന് െപാ�ജന�മായി സഹകരി�് നവീന പ�തിക�

നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

ലഹരി ഉ����െട വിപണന�ം ഉപേയാഗ�ം

1093. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരി ഉ����െട വിപണന�ം ഉപേയാഗ�ം വ��ി�വ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  നാളി�വെര എ� �ക�െട ലഹരി ഉ����

പിടിെ���െവ� വിവരം ക�ാവ്,ഹാഷിഷ്,�ൗ��ഗ�, മാരകമായ രാസലഹരി വ���

എ�ി�െന തരംതിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ ഇന�ി�ം എ� േക�ക� വീതം രജി�� െച�  ;  എ� േപെര പിടി�ടി;  എ� േപെര

പിടി�ടാ��്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി�േശഷം നാളി�വെര ��  േകാേളജ് ��ിക��് ലഹരി

ഉ���� വിപണനം നട�ിയ എ� ക�വട�ാെര�ം മ��വെര�ം പിടി�ടി; എ� േക�ക�

രജി�� െച�; വിശദമാ�ാേമാ?



എൈ�സ് വ��ിെല �ാഫ് പാേ��

1094. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ി�  നിലവി�� �ാഫ് പാേ��  എ�ാണ് നിലവി�  വ�ത് എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ായിരം ജന���് ഒ� എൈ�സ് ഓഫീസ�  എ� നിലയി�� �ാഫ് പാേ��

വ��ി�വ�� ലഹരി ഉപേയാഗം തട�വാ�ം ലഹരിവി�� നവേകരളം ��ി�വാ�ം

ഉത��താേണാ;

(സി) ഇെ��ി�  ��ത വ��ിെന ആ�നികവ��രി��തി�ം �തിയ സ��ി�ക�

ആരംഭി��തി�ം എൈ�സ് ൈ�ം�ാ�് യാഥാ���മാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

എെെ�സ് വിഭാഗ�ിെല െെ�ം�ാ�്

1095. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

എെെ�സ് വിഭാഗ�ി�  െെ�ം�ാ�് �പീകരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�

നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ബാ�ക� അ�വദി�� നടപടി

1096. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാലയളവി� അട���ിയ എ� ബാ�ക� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി�

വ� േശഷം �റ�ി��്;അവ ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) സം�ാന�് ��ത�  ബാ�ക�  അ�വദി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദ വിവരം

ന��േമാ?

മയ�മ��്- ക�ാവ് വി��ന തട��തിന് നടപടി

1097. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയ�� േക�ീകരി�് മയ�മ��ം ക�ാ�ം വി��ന നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇത് തട��തിന് വ��് സ�ീകരി� നടപടി എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം നാ�ിക മ�ല�ി�നി�ം ഇ�കാരം എ� ക�ാവ്



പിടി�ടിയി��്; എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) എൈ�സ് വ��ിെല ജീവന�ാ�െട �റവ് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എൈ�സ് േ�ഷ�കളിെല അടി�ാന സൗകര�ം െമ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഈ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട �ര��് ��ത�  പരിഗണന ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

വിേദശ മദ� ഒൗ�് െല�കളിെല മി�� പരിേശാധന

1098. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേദശ മദ� ഒൗ�് െല�കളി� മി�� പരിേശാധന നട�ിയ വിജില�സ് വിഭാഗം

വ�ാപകമായ �മേ��ക� കെ��ിയതായ റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) േക�ീ�ത ക���� സംവിധാനേമാ ചി�േയാ ഇ�ാെതയാണ് ഒൗ�് െല�ക�െട �വ��നെമ�്

വിജില�സ് കെ��ക��ാേയാ;

(സി) വി�പന േക��ളി� ബി�ടി�� യ��ിന് വില 16,000 �പ�ം ഒ� വ�ഷെ� അതിെ�

സ��ീസ് ചാ�ജ് 60,000 �പ�ം ആെണ�് കെ��ക��ാേയാ;

(ഡി) വിവിധ ഒൗ�് െല�കളി� നി�് കണ�ി�െപടാ� �ക�ം ചിലയിട�ളി� ഒൗ�് െല�കേളാട്

േച�� െക�ിട�ളി�ം മ�ം വ� �ക ഒളി�ി� വ�താ�ം കെ��ക��ാേയാ; വിശദാംശ��

ന��േമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� വി�ന ശാലക�െട െപയി�ിംഗ്

1099. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� ചി�റ വി�ന ശാലക� �വ��ി�� െക�ിട�� ക�� ചായം

�ശി മേനാഹരമാ�വാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി ഏെത�ി�ം �േത�ക ക�നി�െട െപയി�് ഉപേയാഗി�വാ�  നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏത് ക�നി�െടെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം െക�ിട��  ചായം �ശിയ വകയി�  ബിവേറജസ് േകാ��േറഷന് എ�് �ക

െചലവാെയ�് അറിയി�േമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല േലബലിംഗ് ജീവന�ാ�

1100. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല േലബലിംഗ് െതാഴിലാളികെള �ിരെ���വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ� െതാഴിലാളികെള �ിരെ���വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;  �ിരെ����

ഏ��ം �നിയറായ ഉേദ�ാഗ�ന് എ� വ�ഷെ� താ�ാലിക സ��ീ��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ�െട �ിരെ���� സംബ�ി�് എെ��ി�ം േകാടതി േകസ് നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) േജാലിയി� �ിരെ���ാ�തി� �തിേഷധി�് േലബ� ഒ�ി�� ജീവന�ാ� കഴി� ഈ��

കാല�് േജാലിയി�  െമെ�േ�ാ�് നട�ിലാ�ിയതിനാ�  ക�സ�മ�  െഫഡ് േപാ��

�ാപന���് സമയ�് മദ�ം ന��വാ�  കഴിയാ� സാഹചര���ായി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� മദ�വി�ന

1101. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� മദ�വി�നയി� വ�ാപകമായ അഴിമതി നട��തായി വിജില�സ്

പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മദ�വി�നയിെല അഴിമതി പരിേശാധി�ാ�ം അത് തടയാ�ം നിലവി�  എ� സംവിധാനമാണ്

വ��് ഏ�െ���ിയി��ത്; ഇത് കാര��മമെ��് വിലയി��െ��ി�േ�ാ;

(സി) അഴിമതി കെ��ിയതിെ� അടി�ാന�ി�  വ�ാപകമായ പരിേശാധന നട�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനി� േക�ീ�ത കംപ��� സംവിധാനം

1102. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� ഇടപാ�ക�  നിയ�ി�ാ�  േക�ീ�ത കംപ���  സംവിധാനം

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.  �േഖനയ�ാെത േലബ�  ഒ�ി�വാ�  ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ�

സംഭരണശാലകളി�  എ�ിയവെര ജീവന�ാരാ�ി �ിരെ���കയാെണ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇത് തട��തി�ം ച��കാരം പി.എസ്.സി.  �േഖന ജീവന�ാെര നിയമി��തി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബിവേറജസ് ഒൗ�്െല�കളിെല വിജില�സ് പരിേശാധന



1103. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� ഒൗ�്െല�കളി�  വ�ാപകമായ �മേ�ട് നട��തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെതാെ� തരം �മേ��കളാണ് കെ��ിയി��ത്;

(സി) �േത�ക �ാ�് മദ�ം മാ�ം വി���തിന് ജീവന�ാ�  താ�ര�ം എ���തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� ഒൗ�്െല�കളി�  അ��കാല�് വിജില�സ് പരിേശാധന

നട�ിയതിെ� സാഹചര��ി�  ഏെത�ി�ം ജീവന�ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

െബ�േകായി� നി�ം ക�സ�മ�െഫഡിന് മദ�ം ന�കാ� സാഹചര�ം

1104. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ�� കാല�് ആ�വയി� വി�ന നട�വാ� ക�സ�മ� െഫഡ് ���� �ക അട�് മദ�ം

ആവശ�െ��ി�ം െബ�േകായി� നി�ം ആയത് ന�കാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി�

അതിെ� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) ��ത കാലയളവി� ക�സ�മ� െഫഡിന് മദ�ം ന�കാെത ബാ�ടമക��് മദ�ം ന�കിയതായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  അതിന് ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

ക�നാഗ��ി ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� �വ��നം

1105. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി െവയ� ഹൗസിംഗ് േകാ��േറഷെ� േഗാഡൗണി� �വ��ി�� ബിവേറജസ്

േകാ��േറഷെ� ഔ�് െല�ിെല �തിമാസ വി�വരവ് എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവിെട അ�ഭവെ��� തിര�് ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) െവയ�  ഹൗസിംഗ് േകാ��േറഷ�  ��ത�  �ലം അ�വദി�ാ�  ഇവിെട �ീമിയം ഔ�്െല�്

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് െവളിെ���േമാ?

മദ� ഉ�ാദക �ണി�ക�



1106. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ �വറിക�ം െ��ിംഗ് ആ�് േബാ�ിലിംഗ് �ണി�ക�ം �ട��തിന്ഈ സ��ാ�

അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത അ�മതി റ�് െച�വാ��ായ കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് �തിയ മദ� ഉ�ാദക �ണി�ക� �ാപി��തിെ� ആവശ�കത നിലവി�െ��്

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത �ണി�ക�  �ാപി��തി�ളള അേപ�ക�  പരിേശാധി�വാ�ം കാലാ��തമായ

മാ���  ശിപാ�ശ െച��തി�ം ഉ�ത തല സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ആെരാെ�യാണ് ഈ സമിതിയിെല അംഗ�െള�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ��ത സമിതി അതിെ� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ശിപാ�ശക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ലഹരിമ��് മാഫിയ

1107. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ികെള ല��മി�് ലഹരി മ��് മാഫിയ നട�� ലഹരി വ���െട വിതരണം

വ�ാപകമായി നട�� എ��ം ആയതി�  എൈ�സ് വ��ിെ� �വ��നം കാര��മമ�

എ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ദിനം�തി �തിയ ലഹരി വ���  പല �പ�ി�ം ഭാവ�ി�ം വിദ�ാ��ികെള ല��മി�്

�റ�ിറ�� എ�തിനാ�  അവ കെ���തി�ം ���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടിക�

സ�ീകരി��തി�ം എെ��ാം പരിപാടികളാണ് എൈ�സ് വ��ിെ� േന�ത��ി� ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ി വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �� േകാേളജ് പരിസര�ളി� നി�ം വിദ�ാ��ികളി� നി�ം സം�ാന�് കഴി� വ�ഷം

എ� �പ�െട നിേരാധിത ലഹരി വ��� പിടി�ടിയി�െ��് ജി� തിരി�് അറിയി�േമാ; ലഹരി

മ��് േക�കളി� പിടി���വ��് ക�� ശി� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ലഹരിമ��് മാഫിയെയ േനരി��തിനായി ആഭ��ര,  വിദ�ാഭ�ാസ വ��കെള�ടി ഉ�െ���ി

പ�തി ആവി�രി�് �വ��നം നട��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �� തല�റ ലഹരി�ടിമെ��് േപാകാതിരി�ാ�  ��-േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��് വിദ�ാഭ�ാസ

വ��ിെ� �ടി േന�ത��ി�  േബാധവ��രണ �ാ�ക�ം മ�ം നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

മയ�് മ��് വ�ാപന�ിെനതിെര നടപടി



1108. �ീ.അനി� അ�ര

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�വ� സാദ�്

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അട� ��ിയ ബാ�ക�  �റ�് െകാ��ക�ം �തിയവ അ�വദി�ക�ം െച�ി�ം മയ�്

മ��ിെ� ഉപേഭാഗം സംബ�ി�് ആശ�ാ ജനകമായ റിേ�ാ��കളാണ് ഓേരാ ദിവസ�ം

വ�െകാ�ിരി��ത് എ� കാര�ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) സം�ാനം മയ�് മ��് കട�ിെ� ഒ� ഹ�ായി മാറിയതി�� കാരണം എെ��്

കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ലഹരി മാഫിയെയ ഉ�ലനം െച��തിന് നിലവി�� എൈ�സ് എ�േഫാ�്െമ�് സംവിധാനം

െകാ�് സാധി�െമ�് വിലയി���േ�ാ;  കാല�ിന് അ��തമായി അതിെന

ശ�ിെ���വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) സം�ാനെ�യാെക �സി�ിരി�� മയ�് മ��് വിപ�ി�  നി�ം ��തല�റെയ

ര�ി��തിന് എെ�ാെ� ശ�മായ നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�വാ� ഉേ�ശി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ?

ക�ാവ് ലഹരി മ��് മാഫിയക�െട �വ��നം

1109. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ാവ് ലഹരി മ��് മാഫിയക�െട �വ��നം ആശ���ാ��വിധം

വ��ി�് വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിെനതിെര എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;

(ബി) ��, േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��് ലഹരിവ��� എ�ി�് ന��� സംഘ�െള

കെ��ാ�ം അവ�െ�തിെര നിയമനടപടി സ�ീകരി�വാ�ം ഉ� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികെള ലഹരി മാഫിയക�  വാഹകരായി ഉപേയാഗി��ത്

നിരീ�ി�വാ�  നിലവി�  എെ�ാെ� മാ���ളാണ് അവലംബി�വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

��ികെള മയ�മ��ിന് അടിമകളാ��വർെ�തിെര േപാേ�ാ നിയമം

1110. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

�ായ���ിയാകാ� ��ികൾ�് മയ�മ��് നൽ�കേയാ അവെര മയ�മ��ിന്

അടിമകളാ�കേയാ െച��വർെ�തിെര േപാേ�ാ നിയമ�കാരം നടപടിക� സ�ീകരി��തിന്



സാധി�േമാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ിരി�് േച�� വ�ാജ��്

1111. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ിരി�് േച��് വ�ാജ��് വ�ാപകമായി ഉ�ാ�� എ� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ചി��  താ��ി�  ഉ�പാദി�ി�� ക�ി�  �ിരി�് േച���തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വ�ാജ ക�് നി��ാണ�മായി ബ�െ��് 2018 �ം 2019 - � ഇ�വെര�ം എ� േക�ക�

രജി�� െച�െവ�ം ആ�െ�ാെ� എതിെരയാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

ലഹരി വ���െട ഉപേഭാഗം

1112. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരി വ���െട ഉപേഭാഗം വ�േതാതി� വ��ി�വ��താ�� വാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ലഹരി വ���  സം�ാന�് എ��ത് നിയ�ി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ലഹരി മ��ക��് അടിമെ���വ��ായി എ�ാ ജി�കളി�ം സ��ാ�  തല�ി�  ഡി

അ ഡി�� െസ��ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വി��ി പ�തി �വ��ന��

1113. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ിന് കീഴി� ആരംഭി� വി��ി പ�തി�െട �വ��ന��ം ഉേ�ശ�ല����ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട കീഴി�  േകാ�യം,  പ�നംതി�,  ഇ��ി ജി�കളി�  നട�ിലാ�ിയ

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര ലഹരി ചികി� േക�ം

1114. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െന�ാ�ി�കരയിെല വി��ി ലഹരി ചികി� േക��ിെല�� എ�ാവെര�ം കിട�ി

ചികി�സി�ാ�� വിധ�ിൽ അധിക സൗകര�ം ഒ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാ� കഴി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വി��ി ലഹരി ചികി� േക��ിെല അടി�ാന സൗകര���  െമ�െ����തിന്

�തിയതായി ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) ഏെതാെ� തര�ി�� സൗകര��ളാണ് െന�ാ�ി�കര വി��ിയി�  നട�ിലാ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �വ��നം ആരംഭി�തി�േശഷം എ� േപരാണ് ഈ േക��ി� ചികി�സ�് എ�ിയെത�്

വ��മാ�ാേമാ?

സിവി� എൈ�സ് ഓഫീസ�മാ�

1115. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� സിവി� എൈ�സ് ഓഫീസ�മാ� ഉ�്; ജി� തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 1964  െല �ാഫ് പാേ��  �ന:പരിേശാധി�് നിലവിെല ജനസംഖ��െട അടി�ാന�ി�

സിവി� എൈ�സ് ഓഫീസ�മാെര നിയമി�വാ� എെ��ി�ം തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�നംതി�,  േകാ�യം,  ഇ��ി എ�ീ ജി�കളി�  സിവി�  എൈ�സ് ഓഫീസ�മാ�െട എ�

ഒഴി�ക� ഉ�്;കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി എെെ�സ് േറ�് ഓഫീസ്

1116. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി എെെ�സ് േറ�് ഓഫീസിെ� �വ��ന പരിധി എ� വിേ��ക�

ഉ�െ��താെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ �േദശെ� അ�കാരി േക�ക�ം മയ�മ��് ക�ാവ് േക�ക�ം െെകകാര�ം

െച��തിന് പര�ാ�മായ �ാഫിെന�ം ആവശ�മായ വാഹന��ം അ�വദി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത�  �ാഫിെന�ം ആവശ�മായ വാഹന��ം അ�വദി�് ഇവിെട എൈ�സ് വ��ിെ�

�വ��നം കാര��മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

തഴ�ര എൈ�സ് ഓഫീസ് നി��ാണം



1117. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ിെല തഴ�രയി�  എൈ�സ് ഓഫീസ് നി��ി��തിന്

�ലം ഏെ���് െക�ിട�ിെ� എ�ിേമ�ം �ാ�ം സമ��ി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസ് െക�ിടം നി��ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

പാല�ാെ� �ിരി�് കട��

1118. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, അനി� അ�ര

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ത�മംഗലം െക.എസ്.ഇ.ബി. ഓഫീസിന് ��ി� വ�് 02.05.19-� കാറി� �ീരി�്

കട�ിയതിന് പിടിയിലായ അ�ിമണി സ�േദശി അനി��മാ�  എ�യാ�െട േപരി�  േകസ്

രജി�� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� ലി�ി� �ിരി�ാണ് പിടിെ���ത്; ��ത �ിരി�് ചി�� താ��ി� ഉ�ാദി�ി�� ക�ി�

േച��വാനായി െകാ�വ�താെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ േകസിെല ��ത �തി ഏെത�ി�ം രാ�ീയ പാർ�ി�െട ഭാരവാഹിയാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിെയ അറ�് െച��തി� എെ��ി�ം കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഇ) രാ�ീയ സ�ാധീനം �ലമാണ് �തിെയ സംഭവ ദിവസം തെ� അറ�് െച�ാതി��ത് എ�

ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

കാ�ാ�ട എെെ�സ് സ��ി� ഓഫീസ്

1119. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട േക�മായി എെെ�സ് സ��ി� ഓഫീസ് ആരംഭി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയതി�ളള കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

തല�ാന�് നി�് ഹാഷിഷ് പിടി�ടിയ േകസ്

1120. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) തല�ാന�് നി�് ര�് െക��കളിലായി പ��് കിേലാ ഹാഷിഷ് പിടി�ടിയ േകസി�

അറ�ിലായ അടിമാലി ചാ��ാറ പാറ�ാഴ�് വീ�ി�  ഷാജിേമാന് െെഹേ�ാടതി ജാമ�ം

അ�വദി�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് അറി�േമാ;എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�.ഡി.പി.എസ്. ആ�് �കാര�ളള േക�കളി� 180 ദിവസ�ിനകം ��പ�ം സമ��ി�ാ�

�തിക� വിചാരണ േനരിടണം എ�ിരിെ� ഇൗ േകസിെല �തി�് ജാമ�ം ലഭി�വാനിടയായത്

��പ�ം സമ��ി��തി� എെ��ി�ം കാലതാമസം ഉ�ായത് െകാ�ാേണാ;

(സി) എ�.ഡി.പി.എസ്.  േക�കളിെല �തിക�െട സ��് ക�െക�വാ�  വ�വ��ളള

സാഹചര��ി�  ഇൗ �തി�െട സ��് ക�െക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

വാടാന��ി എൈ�സ് സ��ി� ഓഫീസ്

1121. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല വാടാന��ി എൈ�സ് സ��ി�  ഓഫീസ് വാടക െക�ിട�ി�  നി�ം

മാ��തിെ� ഭാഗമായി സ��മായി �ലം കെ���തി�ം െക�ിടം നി��ി��തി�ം

എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസിേല�് അ�വദി�െ�� അംഗീ�ത ത�ികക�  ഏെത�ാമാണ് എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ ഓഫീസിെല ഇേ�ാ�� ജീവന�ാ�െെട വിശദാംശ��  ന�കാേമാ;  ഏെത�ി�ം

ത�ികയി� ഒഴിവ് നിലവി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ഓഫീസിെല പഴയ വാഹന�ി�പകരം �തിയ വാഹനം ലഭ�മാ�ാ� എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നാവായി�ളം എൈ�സ് സ��ി� ഓഫീസിന് വാഹനം

1122. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാവായി�ളം എൈ�സ് സ��ി�  ഓഫീസി�  വാഹനം ലഭ�മെ�� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസി� വാഹനം അ�വദി��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാന�വാടിയിെല ജനൈമ�ി എെെ�സ് �വ��ന��

1123. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വയനാട് ജി�യി�  മാന�വാടിയി�  �വ��ി�� ജനൈമ�ി എെെ�സ് നാളി�വെര

നട�ിലാ�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജനൈമ�ി എൈ�സ് ആദിവാസി േമഖലയി� നട�ിലാ�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

02-06-2019

�േ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�ി��.


