
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പതിന�ാം സേ�ളനം

2019 �� 17, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--314]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

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

: 2531 �ത� 2630 വെര

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി

: 2631 �ത� 2688 വെര

ജലവിഭവ വ��് മ�ി : 2689 �ത� 2787 വെര

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 2788 �ത� 2844 വെര

പഠനം നിർ�ിേ�ാ�� വിദ�ാ��ിക�

2531. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ���ി�െ��� വിദ�ാ��ിക� ��കളി� നി�ം ഇട�്
പഠനം നിർ�ിേ�ാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ�രം വിദ�ാ��ിക��് അവ�െട വിദ�ാഭ�ാസം ന� രീതിയി� ലഭി��
എ�് ഉറ�വ���തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  ആണ്
സ�ീകരി�വ��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

(സി) േഗാ�ബ� പ�തി �കാരം പാല�ാട് ജി�യിെല എ� ��ിക�െട
വിദ�ാഭ�ാസം ഉറ�വ��വാൻ കഴി�; വിശദമാ�ാേമാ?

resource://app/res/html5.html

1 of 126 Sunday 09 June 2019 05:02 PM



�ീ െമ�ിക്, േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��ക�

2532. �ീ. 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�ി� എ� �ീ െമ�ിക്, േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��ക� ഉെ��് ജി�
തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവിെട�� വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം േഹാ�� തിരി�് നൽകാേമാ;

(സി) ഇവിെട�ളള അേ�വാസിക��് ലഭ�മാ�� സൗകര���ം ആ��ല���ം
േഹാ�� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ത�ികക�െട ഒഴി�കളട�ം നിലവി�� േപാരാ�ക�ം �റ�ക�ം
എ�ാെണ�് േഹാ�� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത േഹാ��കളി� �േവശനം കി�ാ�ളള മാനദ��� എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�രഹിതരായ പ�ികജാതി ��ംബ���് �മി

2533. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല
�രഹിതരായ പ�ികജാതി ��ംബ��െട എ�ം എ�യായി�� എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� ��ംബ���് �മി ലഭ�മാ�ിെയ�ം അതി�േവ�ി എ� �ക
െചലവാ�ിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല അവേശഷി�� �രഹിതരായ പ�ികജാതി
��ംബ���് അടിയ�രമായി �മി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� �ാമം പ�തി ���ീകരി�ാ� നടപടി
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2534. �ീ.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) അംേബ�ക�  �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ��ി�� മാട�ാംേപായി�
(െപരിേ�ാം-വയ�ര പ�ായ�്)  കാര�ാട്  (രാമ�ളി �ാമപ�ായ�്)
േകാളനികളിൽ ഇ�വെര ��ത ���ി ആരംഭി�ി�ി� എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ���ി ആരംഭി�ാെത നീ�േപാ��ത്
എ�െകാ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ���ി േവഗ�ി�  ആരംഭി�ാ�ം �ർ�ീകരി�ാ�ം ആവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ാ�  ബ�മാനെ�� മ�ി�െട
േന�ത��ി� റിവ� േയാഗ�� നട�ിയി�േ�ാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട എ�ം

2535. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ി� അവസാനം നട� കാേന�മാരി �കാരം പ�ികജാതി പ�ികവ��
വിഭാഗ��െട എ�ം െവളിെ���ാേമാ; ഇതിെ� ജി�തിരി�� കണ�ക�
ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ��ാ�� സം�ാനപ�തി

2536. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ���ി�െ��വ�െട െതാഴി�ം വ�മാന�ം
ഉറ�വ���തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ��ാ�� സം�ാനപ�തിയി�  ഉ�െ���ി
എ� ��ംബ���് പാ��ിടം നി��ി��തിനായി ഫ�് അ�വദി� എ�്
വ��മാ�േമാ  ;  01.07.2016  �ത�  31.03.2019  വെര�� കണ�്
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വാ�ഷികാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട േ�മ�ിനായി േക�ാവി�ത പ�തിക�

2537. �ീ.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) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട േ�മ�ിനായി സം�ാന�്
നട�ിലാ�� േക�ാവി�ത പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം 2017-18 �ം 2018-19 �ം േക� വിഹിതമായി ലഭി� �ക
എ�യാണ്; ഇതി� എ� �ക െചലവഴി�?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ���� ആ��ല��ൾ

2538. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���് ലഭ�മാ�� സാ��ിക, വിദ�ാഭ�ാസ ,

ചികി�ാ ആ��ല��െള�റി�് അവെര േബാധവ��രി��തിന്
നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ���് ലഭി�� ആ��ല�ം സംബ�ി�് വ��തല�ി�
െെക��കം �സി�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(സി) ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിഭാഗ���ായി അ�വദി�
ചികി�ാസഹായം

2539. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : 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 കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�
പ�ികജാതി/വ�� വിഭാഗ���ായി എ� �പ�െട
ചികി�ാസഹായ�ളാണ് അ�വദി�ി��െത� വിവരം മ�ലം തിരി�്
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വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളിെല എ�്.എം.സി.കളി� പ�ികജാതി -പ�ികവ��
വിഭാഗ�ി�െ��വ��് �ാതിനിധ�ം

2540. �ീ.െ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) സം�ാനെ� സ��ാ�  ആ�പ�ികളിെല േഹാ�ി�ൽ മാേനജ് മ�്
ക�ി�ികളി�  പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ��്
�ാതിനിധ�മി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ�്.എം.സി.കളി� പ�ികജാതി  -  പ�ികവ���ാ��് �ാതിനിധ�ം
ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ളയെ��തി േനരി�� േകാളനിക�െട �ന�നി��ാണം

2541. �ീ.േ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) �ളയെ��തി േനരി�� േകാളനിക�െട �ന�നി��ാണ�ിനായി
അംേബ�ക�  �ാമവികസന പ�തി  2018-19  �  ഉ�െ����തിനായി
സമ��ി� െ�ാേ�ാസ�ക��് ഭരണാ�മതി ന���തി�  േനരി��
കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് എ�േ��് നട�ിലാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േക�ാവി�ത പ�തിക�മായി ബ�െ��് ലഭി� �ക

2542. െ�ാ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) 2016-17, 2017-18, 2018-19 വ�ഷ�ളി� പ�ികജാതി പ�ികവ�ഗം,നിയമം,
സാം�ാരികം എ�ീ വ��കൾ�് േക�ാവി�ത പ�തിക�മായി ബ�െ��്
എ� �ക ലഭി�; എ� �ക സം�ാന വിഹിതമായി മാ�ി;
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(ബി) േമ��റ � വ�ഷ�ളി�  എ� �ക ന�മായി��്;  ഓേരാ വ�ഷ�ം
െചലവാ�ാ� �ക എ� ; െതാ��� വ�ഷം െചലവാ�ാ� �ക�െട 50

% ന�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േക�ാവി�ത പ�തിക�  നിരീ�ി�വാ�  �േത�ക ഉേദ�ാഗ�െര
നിയമി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� ��ംബ���് ചികി�ാധനസഹായം

2543. �ീ.െ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� േശഷം പാല�ാട് 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 വികസന വ��്,  പ�ികവ�� വികസനവ��് എ�ിവ തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� �ാമംപ�തി

2544. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി�  ഭരണി�ാവ് �ാമപ�ായ�ി�  ഉ�െ��
����ര േകാളനി,  ���രം �ാമപ �ായ�ി�  ഉ�െ�� ചാല��
േകാളനി എ�ിവിട�ളി�  അംേബ�ക�  �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി
നട�ാ�� പ�തിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  ഇവ�െട �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട ചികി�ാധനസഹായ പ�തി

2545. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം  2019  േമയ്  31  വെര പ�ികജാതി
പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട ചികി�ാധനസഹായ പ�തി �കാരം എ�
േപ��് ധനസഹായം ന�കി ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം എ� �പ�െട ധനസഹായമാണ് ഇതിനകം
വിതരണം െച�ി��ത് ;

(സി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� കാ�സ�  േരാഗിക��്
ചികി�ാസഹായ�ിന് �േത�ക പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) പ�ാഘാതം പിടിെ��് കിട�േരാഗികളായ പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ി�െ��വ��് ��ത പ�തി�കാരം ലഭി�� പരമാവധി
ധനസഹായം എ�യാണ്  ;  അതിന് എെ��ി�ം വ�മാനപരിധി
നി�യി�ി�േ�ാ ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െട ചികി�സാ െചലവ്

2546. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�ികജാതി പ�ികവ��
വിഭാഗ�ാ�െട ചികി�സാെ�ലവിനായി എ� �പയാണ് ഇതിനകം
അ�വദി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  െഷാർ�ർ മ�ല�ി�  ആെക എ� �പയാണ്
അ�വദി�ി�ളളത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ���ളള േ�മപ�തിക�

2547. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനായി ഇൗ സ��ാ�  ��തായി
ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയ േ�മപ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത ഓേരാ പ�തി�ം  2018-19-�  എ�് �ക വീതമാണ്
വകയി��ിയി��ത്;  അതി�  എ�് �ക മാ��്  31ന് ��്
െചലവഴി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?
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പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ൾെ�തിെര�� അതി�മ��

2548. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ൾെ�തിെര��
അതി�മ�� വ��ി�വ��തായി സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� ജനവിഭാഗ��െട സംര�ണ നിയമ�ിെ�
അ��� തെ� ഇ�ാതാ�� ��ീംേകാടതി വിധിെ�തിെര
സം�ാനസ��ാ�  റിവ� ഹ�ജി ഫയ�െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ��ത
റിവ� ഹ�ജി�െട തീ�മാനം എ�ായി��;

(സി) ��ീംേകാടതി വിധി�് േശഷം പ�ികജാതി-പ�ികവ��
വിഭാഗ��െ�തിെര�� അതി�മ�ളി�  വ��നവ് വ�തായി
കെ��ിയി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ?

��ംബനാഥ� മരണെ��ാൽ ലഭി�� ധനസഹായം

2549. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� 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:

��ംബനാഥൻ മരണെ��ാൽ പ�ികജാതി ��ംബ�ൾ�് അ�വദി�വ��
ധനസഹായം വർധി�ി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വാ�ല�നിധി

2550. �ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.�രളി െപ�െന�ി
,, ��ഷ� കട��ി
,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� െപ���ിക�െട
സമ�വികസന�ിനായി നട�ിലാ�ി വ�� �തനപ�തിക�
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എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി 'വാ�ല�നിധി' എ� േപരി� പ�തി ആവി�രി��േ�ാ;

(സി) പ�ികജാതിയി�െ�� െപ���ിക�െട ഉ�മന�ിനായി എെ��ാം
കാര��ളാണ് ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി �കാരം ഒ� െപ���ി�് ലഭി�� ആ��ല���
എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇതി� അംഗമായി േച��തി�� മാനദ���
എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ�െട േ�മ�വ��ന���ായി �ക

2551. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം 2016-17,2017-18,2018-19

എ�ീ സാ��ികവ�ഷ�ളി�  പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ�െട വികസന
േ�മ�വ��ന���ായി ബ�ജ�ി�  വകയി��ിയ �ക�െട�ം
െചലവഴി� �ക�െട�ം കണ�ക� ന�കാേമാ;

(ബി) േമ��റ� സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  േക��ി�  നി�് ഇവ�െട
വികസന േ�മ �വ��ന���ായി ലഭി� �ക�ം െചലവഴി� �ക�ം
എ�; ഇതി� �റ�വ�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� ���ീകരി� പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ�െട വികസന േ�മ
�വ��ന�െള�റി�് വിശദമാ�േമാ?

വ�വട മാ�ക �ാമം പ�തി

2552. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വികസന വ��് നട�ിലാ�� വ�വട മാ�ക �ാമം പ�തി�െട
നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?
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പഠന�റി പ�തി

2553. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക��് പഠന�റി നി��ി�് ന��� പ�തി �കാരം
തി�വന��രം ജി�യി�  എ� പഠന�റിക�  നി��ി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� ��ംബ�െള പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ബി�രം േകാളനിയി� അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ� പ�ികജാതി േകാളനി പ�തി

2554. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ�ക�  സ�യംപര�ാ� പ�ികജാതി േകാളനി പ�തിയി��െ���ി
െപ�നാട് പ�ായ�ിെല ബി�രം േകാളനിയി�  എെ�ാെ�
വികസന�വ��ന�� നട�ാനാണ് സ��ാ� നി�യി�ി��ത്;  എ�
�പയാണ് ഇതിനായി വക മാ�ിയിരി��ത്; ആരാണ് ഇതിെ� നി�വഹണ
ഏജ�സി; എ�ാണ് ഇവെര കരാ� ഏ��ി�ത്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ഇത് �കാരം ഇവിെട ആരംഭി�ത്; ഏെതാെ�
പ�തിക�  ���ീകരി�;  ഇനി ആരംഭി�ാ�� പ�തിക�  ഏെതാെ�;

ഇവ �ട�ാ�� കാലതാമസം എ�ാെണ�ം പറയാേമാ; എ� �പയാണ്
ഓേരാ പ�തി�ം െചലവഴി�ത്;

(സി) അവേശഷി�� പ�തിക�  തട���  നീ�ി എ�് ആരംഭി�ാനാ�ം;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക��് പഠന�റിക�

2555. �ീ.�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:

resource://app/res/html5.html

10 of 126 Sunday 09 June 2019 05:02 PM



(എ) പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക��് പഠന�റിക�  അ�വദി��തി��
മാനദ��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) പഠന�റി പ�തിയിേല�് മണ�� മ�ല�ി� നി�ം ഈ സ��ാരിെ�
കാല�്എ� േപെര െതരെ���ി�െ��ം ഇ�വെര എ� പഠന�റിക�
നി��ി�ന�കിയി�െ��ം,  എ� പഠന�റിക�െട നി��ാണം
�േരാഗമി��െ��ം അറിയി�ാേമാ?

കളമേ�രി മ�ല�ി� പ�ികജാതി േകാളനിയിെല നി��ാണ�വ��ന��

2556. �ീ.േ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) 2016-2017  െല അംേബ�ക�  �ാമവികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി
ഭരണാ�മതി ന�കിയ കളമേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല ��കര
പ�ികജാതി േകാളനിയിെല നി��ാണ�വ��ന��  ആരംഭി��തിെല
കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി�െട െട�� നടപടിക� ���ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി -പ�ിക വ�� േ�മ പ�തിക�െട േമാണി�റിംഗ്

2557. �ീ.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) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���ായി നട�ാ�� വിവിധ
േ�മപ�തിക�െട �േയാജനം യഥാ�� �ണേഭാ�ാ���് തെ�
ലഭി��െ��് ഉറ�വ��ാ� നിലവി� സംവിധാന�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിനായി �േത�ക േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ?

അംേബ�ക� �ാമവികസന പ�തി �കാരം നട�ിലാ�ിയ �വ��ന��

2558. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ�ക� �ാമവികസന പ�തി �കാരം ഒ��ാലം മ�ല�ിെല ഓേരാ
പ�ികജാതി േകാളനിയി�ം എെ��ാം �വ��ന��  നട�ിലാ�ി എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം െമ�െ���ാ��
പ�തിക�

2559. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക��ായി നട�ിലാ�ിയ പഠന�റി സംവിധാനം
���േതാതി� �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ; ഇതിനകം
എ� പഠന�റിക� ���ിയാ�വാ� സാധി�െവ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം
െമ�െ���വാ� ആവി�രി� സാ�ഹ� പഠന�റി സൗകര�ം ഇതിനകം എ�
േക��ളി�  ഏ�െ���ി;  ��ത േക��ളി�  എെ�ാെ�
സൗകര��ളാണ് വിദ�ാ��ിക��് ലഭ�മാ��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തികളി�െട പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെല ��ിക�െട
പഠന നിലവാര�ി� �േരാഗതി ൈകവരി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പ�തിക��ായി ഇതിനകം എ�് �കയാണ് െചലവഴി�ത്;
ഇവ�ായി എെ��ി�ം േക�സഹായം ലഭ�മാേണാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ികജാതി �വതിക��ാ�� വിവാഹധനസഹായം

2560. �ീ.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�ികജാതി �വതിക��ാ�� വിവാഹധനസഹായം ന���തിെ�
മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മാനദ���  പാലി�് വിവാഹധനസഹായ�ിന് അ�ഹത
േന��വ��് അവ യഥാസമയം ലഭി��ി� എ� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(സി) എ�ി� ധനസഹായം ന���തി� േനരി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2017-18  സാ��ികവ�ഷം അ�ഹത േനടിയ,  ഇനി�ം സഹായം
ലഭി�ാ�വെര സംബ�ി� കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വികസന വ��ക� �േഖന േകാ�ാട് മ�ല�ി�
നട�ിലാ�� പ�തിക�

2561. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വികസന
വ��ക�  �േഖന േകാ�ാട് മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിയി���ം
നട�ിലാ�ാ���മായ പ�തിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം �േരാഗതി വിവര�ം അ�വദി�ി�� �ക�െട�ം
വിശദവിവരം ന��േമാ ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� ��ംബ���് വീട് ന��� പ�തി

2562. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��മായി വീ�കളി�ാ� പ�ിക ജാതി/പ�ികവ��
��ംബ���് വീട് നി��ി�് ന���തിനായി സ��ാ� നട�ിലാ�ിവ��
പ�തി�െട �േരാഗതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം സ��മായി വീടി�ാ� എ�
പ�ികജാതി/പ�ികവ�� ��ംബ���് വീട് നി��ി� ന�കിയി�െ��് ജി�
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

എസ്.ടി േകാ��സ് ഫ�് വഴി �ക അ�വദി�് ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

2563. �ീ.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:
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(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  2018-19  സാ��ികവ�ഷം എസ്.ടി
േകാ��സ് ഫ�് വഴി �ക അ�വദി�് ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�
ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികളി� ഏെതാെ� ���ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ീകരി�ാ� മ� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

വനേമഖലെയ ��ിയിണ�ി ആന�ാരക�െട നി��ാണം

2564. �ീ.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) വനേമഖലെയ ��ിയിണ�ി ആന�ാരക� നി��ി���മായി ബ�െ��്
ആദിവാസി ��ംബ�െള മാ�ി പാ��ിേ��ി വ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  എ� ��ംബ�െള മാ�ി പാ��ിേ��ിവ�ം  ;  ഇതിനകം എ�
��ംബ�െള മാ�ി പാ��ി�ക��ായി;

(സി) േദശീയ വനവാസനിയമമ�സരി�് വന�ിനക�് ആദിവാസിക��് സ�യം
നി��ാണാവകാശ�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� വനാവകാശനിയമം ഇനി�ം നട�ാ�ാ� സം�ാനെമ� നിലയി�
ഇത് �നരധിവാസ�ിന് തട�മാ�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െതാഴി�ം ജീവേനാപാധി�ം ന�െ��വ�

2565. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�ായ �ളയ�ി�  എ� പ�ികജാതി പ�ികവ��
��ംബ���് െതാഴി�ം ജീവേനാപാധി�ം ന�െ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ
;

(ബി) ഇ�െന െതാഴി�ം ജീവേനാപാധി�ം ന�െ��വ��് പ�ികജാതി പ�ികവ��
വ��് �ഖാ�രം എെ��ാം സഹായമാണ് ലഭ�മാ�ിയി��െത�്
വ��മാ�േമാ ?
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�ാെവ�ി ൈ�ബ� �ളിെല അടി�ാനസൗകര� വികസനം

2566. �ീ.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 മ�ല�ിെല ക�ി�ാട് �ാമപ�ായ�ിെല �ാെവ�ി
ഗവ.ൈ�ബ�  എ�.പി.  �ളിെല അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിനായി
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

(ബി) ഈ �ളിെന �.പി.�ളായി അ�േ�ഡ് െച��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തി

2567. �ീ.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) അംേബ�ക�  സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ��തായി
േകാളനിക� നവീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�  ഫീസിബിലി�ി ഉളള എ� പ�ികജാതി-
പ�ികവ�� േകാളനിക��് എ� വിവരം പ�ായ�ടി�ാന�ി�
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െച��ാട് എസ്.�ി. േകാളനിയിെല വീട് ��ം

2568. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� േബാഡ�� പ�ായ�ിെല െച��ാട് എസ്.�ി.
േകാളനിയി� വാസേയാഗ�മ�ാ� വീ�കളി� കഴി�� ��ംബ���് വീട്
ന���തിന് എെ��ി�ം �ട�നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മഴ�ാല�് സ��ം വീ�ി� കഴിയാ� സാധി�ാ� വിധം േചാ�െ�ാലി��
വീ�കളിലാണ് േകാളനി നിവാസിക� താമസി��െത� വിഷയം വ��ിെ�
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��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  ഈ ��ം പരിഹരി��തിന് അടിയ�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വിവരവിനിമയ പ�തി

2569. �ീ.ആ�. രാമച��
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വിദ�ാഭ�ാസ വിവരവിനിമയ പ�തി സംബ�ി� വിശദവിവര��
അറിയി�േമാ;

(ബി) പ�ികവ���ാ�െട ജീവിതരീതി�ം അവ�െട സാം�ാരിക
�വ��ന�െള�റി��� ഡിജി�� േഡാക�െമേ�ഷ� േജാലിക� ��ത
പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാl;

(സി) പ�ികവ�� വികസനവ��ിെ� പ�തി �വ��ന��  സംബ�ി�
പരിപാടിക�െട �ചാരണം/േഡാക�െമേ�ഷ�  എ�ിവ ഏെതാെ�
വിധ�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ�േഗാ�വം,  കളി�ളം �ട�ിയ കലാകായിക േമളക�െട േ�ാ�ാഹനം
ഈ പ�തി�െട കീഴി� വ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) പ�ികവ���ാ��ിടയിെല ദാരി��ം,  േപാഷകാഹാര�റവ് എ�ിവ
ഇ�ാതാ��തിനായി സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ഒ�െ�� പ�ികവ�� ��ംബ���് നട�ിലാ�� പ�തിക�െട �ണഫല��

2570. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� േമഖല�് �റ�് താമസി�� ഒ�െ�� ��ംബ���്
പ�ികവ�� േമഖലയി�  നട�ിലാ�� പ�തിക�െട �ണഫല��
ലഭി�ാ� സാഹചര��ി�  അവ��ായി �േത�ക പ�തി

resource://app/res/html5.html

16 of 126 Sunday 09 June 2019 05:02 PM



ആവി�രി�ി�േ�ാ. വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ി�െ�� എ� ��ംബ�� ഉെ��ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്.
ഇതിനകം ഏെതാെ� ജി�കളി�  ��ംബാധി�ിത ൈമേ�ാ �ാ�ക�
ത�ാറാ�ി നട�ിലാ�ിയി��്;

(സി) ഈ പ�തി�്  2019-20  �  എ�് �കയാണ്
വകയി��ിയി��ത്;വിശദമാ�േമാ?

പ�ികവ�� വികസന േകാ��േറഷ� വഴി ന�കിയ വാ�

2571. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�  വിവിധ ധനകാര��ാപന�ളി�  നി�ം എ��
വാ�ക�  എ�തി��� പ�തി നിലവി�േ�ാ;  ��ത പ�തി �കാരം
എ�വെര തിരി�ടവ് കാലാവധി ���ിയാ�ിയ കട�ളാണ്
എ�തിത��ത്;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�ികവ�� വികസന
േകാ��േറഷ� വഴി വാ�െയ�� എ� േപ��് ഇതിെ� ആ��ല�ം ലഭി� ;

എ� േകാടി �പ�െട വാ�യാണ് എ�തി��ിയത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2016 �ണിന് േശഷം പ�ികവ�� വികസന വ��് �േഖന എ� േപ�െട വാ�
എ�തി ത�ി; എ� േകാടി �പയാണ് ഇ�കാരം എ�തി ത�ിയത്?

പ�ികവ�� വിഭാഗ���ായി �തന േ�മപ�തിക�

2572. �ീ.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) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട
ഉ�മന�ിനായി ��തായി ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയ േ�മപ�തിക�
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം 2018-19� എ�് �ക വീതമാണ് വകയി��ിയി��ത്;
എ� �ക മാ��് 31ന് ��് െചലവഴി�;

(സി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ഇൗ വിഭാഗ���ായി നട�ിലാ�ിയ
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ഏെത�ി�ം പ�തിക�  േപ�മാ�ി നട�ിലാ��േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

പ�ികവ�� വിഭാഗ���ായി ഭവനനി��ാണ പ�തിക�

2573. �ീ.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) സം�ാന�് പ�ികവ�� വിഭാഗ���ായി സ��ാ� നട�ിലാ�ിവ��
വിവിധ ഭവനനി��ാണ/നവീകരണ പ�തിക� സംബ�ി� വിശദവിവര��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കാല�ഴ�ം െകാ�ം ��തിേ�ാഭം �ല�ം മ�കാരണ��  െകാ�ം
തക��യിലായ പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട ഇര� വീ�ക�  ഒ� വീടായി
�ന�നി��ി��തിന് സ��ാ�പ�തിക�/ധനസഹായ �ീ�ക�
ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവര�� അറിയി�േമാ?

പ�ികവർഗേ�മ വ��് നട�ിലാ�ിവ�� വികസനപ�തികൾ

2574. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ�� അഭ��വിദ�രായ �വതീ�വാ�ൾ�്
സർ�ാർ േമഖലയിേലാ സ�കാര�േമഖലയിേലാ സ�യം െതാഴിൽ േമഖലയിേലാ
െതാഴിലവസര�ൾ ലഭ�മാ��തിന് നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികെള
സംബ�ി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�ികവർഗ േ�മ �വർ�ന�ളിൽ ഏെതാെ� വ��ക�ം
സ��സംഘടനക�മാണ് േ�മവ��മായി സഹകരി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇവർ ഏെ��� പ�തികെള സംബ�ി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വന�ി��ിൽ മാ�ം ജീവി�� പ�ികവർഗ വിഭാഗ�ൾ ഏെതാെ�  ;

അവ�െട ��ിക�െട �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസ�ം ആേരാഗ��ം
ഉറ�വ���തിന് �േത�കമായി എെ��ി�ം പ�തികൾ
നട�ിലാ��േ�ാ ;എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?
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ആദിവാസിക��് വന�മിയിെല അവകാശം

2575. �ീ.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) ആദിവാസിക��് വന�മിയിെല അവകാശം ന���ത് സംബ�ി�്
ബ�.��ീം േകാടതിയി�  യഥാസമയം സത�വാ��ലം ഫയ�
െച�ാ�തി� പിഴയട�വാ� േകാടതി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ�് �കയാണ് പിഴയായി ലീഗ�  സ��ീസസ് ക�ി�ി�്
ഒ��ിയെത�് വ��മാ�േമാ?

മി�വിവാഹിത��് ധനസഹായം

2576. �ീ.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�് പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� മി�വിവാഹിത��്
അ�വദി�ി�� ധനസഹായം എ�യാണ്;

(ബി) ��ത നിര�് എ�ാണ് നി�യി�ത്;  അത് കാേലാചിതമായി
പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മി�വിവാഹിതരായ ദ�തിമാ�െട മ���് അ�വദി�ി�� വിദ�ാഭ�ാസ
ആ��ല��� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� ചികി�സ ധനസഹായ വിതരണം

2577. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� ചികി�സ ധനസഹായ വിതരണ�മായി ബ�െ��്
ടി.�ാ�്സ് വഴി ന��� ചികി�സ ധനസഹായ അേപ�കളി� േരാഗി�്
ധനസഹായം ലഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഓ�ൈല� േപാ��� വഴി അേപ�ി��വ��് ധനസഹായം കി��തിന്
കാലതാമസം േനരി��േ�ാ;  ധനസഹായം കി��തിന് കാലതാമസം
േനരി��തായ പരാതിക�  പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ധനസഹായം സംബ�ി�് എം.എ�.എ.  മാ��് അറിയി�് ന�കാ�േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ക����ി മ�ല�ിെല എ� പ�ികവ�� ചികി�സ ധനസഹായ
അേപ�ക� ബ�. മ�ി�െട ഓഫീസി�ം പ�ികജാതി പ�ികവ�� വ��ി�ം
തീ�മാനമാകാെത കിട���്;  അവ എേ��് തീ��ക��ി�ം
എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) പാ�ായ അേപ�കെള�റി�് �ണേഭാ����് വിവരം ന���േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ; ഇെ��ിൽ ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ടി.  �ാ�്സ് േസാ�് െവയറി�  മാ�ം വ��വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

അേപ��െട ഒറിജിന� േ�ാ�് ഓഫീസി� എ�ി�ണം എ� വ�വ�
ഒഴിവാ�േമാ?

മല��ാറയിെല ൈ�ബ� ഒ.പി. �ീനി�്

2578. �ീ.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:

ടാ� ക�നി�െട ഉടമ�തയി�� �ല�് ജീ�ണി� െക�ിട�ി�
�വ��ി�വ�� അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല മല��ാറയിെല ൈ�ബ�
ഒ.പി.  �ീനി�ിന് സ��മായി ഒ� െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��

2579. �ീ.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) 16-� അധികം വ�� ആദിവാസി േകാളനിക� ഉ�െ��� േകാതമംഗലം
മ�ല�ി�  പ�ികവ��വിഭാഗം ��ിക��ാ�� േപാ�് െമ�ിക്
േഹാ�� സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ���ിക��ം, െപ���ിക��ം �േത�കം േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കൾ
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ആരംഭി��തിനായി സ�കാര�െക�ിടം വാടക�െ���് വാടക�ം മ�്
അ�ബ� െചല�ക�ം സഹിതം ന�ിയ െ�ാേ�ാസലി� സ��ാ� എ�്
തീ�മാനമാെണ��ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല  16-�  അധികം വ�� ആദിവാസി
േകാളനികളിെല ��ിക��ം സമീപജി�യിെല പ�ികവ�� ��ിക��ം
ഉപകാരെ��� തര�ി�  േകാതമംഗല�് േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികവ�� ��ിക��ായി േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��

2580. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� ��ിക��ായി േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��  ആരംഭി��തിന്
േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  വടാേ�രി േ�ാ�് പ�ായ�ിെ�
ഒഴി�കിട�� െക�ിടം പ�ികവ��വ��ിന് വി�ന��തി�� തീ�മാനം
ലഭ�മായി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിേ�� എ�് �ട�നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െക�ിടം ഏെ�����മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടി
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക�ിടം ഏെ���് ആവശ�മായ അ� ��പണിക� നട�ി േപാ�് െമ�ിക്
േഹാ�� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഹാ��ക�െട �വ��ന���ം നവീകരണ�ി�ം സ�ീകരി� നടപടി

2581. �ീ.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�� വ��ിെ� �മതലയി�� �ീെമ�ിക്, േപാ�്െമ�ിക്
േഹാ��ക�െട �വ��ന���ം നവീകരണ�ി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�ം
പ�തിേരഖ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല േഹാ�ലിെ� �വ��ന���് സ�ീകരി�
നടപടിക�ം പ�തിേരഖ�ം വിശദമാ�േമാ?
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െവ�ില�ാറയിൽ ൈ�ബ� േഗ�സ് േഹാ��

2582. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�ില�ാറയിൽ എ�്സ��ീസ് െമ� േകാളനി െസാൈസ�ി വി�ന�കിയ
�ല�് ൈ�ബ�  േഗ�സ് േഹാ��  അ�വദി��തിന് സ��ാ�
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിനാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ആവശ�മായ അ�മതിക�ം ഫ�ം ലഭ�മാ�ി േഹാ��  നിർ�ാണം
അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ആല�� മ�ല�ിെല പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� ��ംബ���്
പ�യവിതരണം

2583. �ീ.െ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��ാരിെ� കാല�് ആല�� മ�ല�ി� പ�ികജാതി പ�ികവ��
വിഭാഗ�ി�െ�� എ� ��ംബ���് പ�യം ലഭ�മാ�ിയി��് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

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

(സി) പ�യം സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�്
അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസന േകാ��േറഷ� വാ�

2584. �ീ.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:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�ികജാതി/വ�� വികസന
േകാ��േറഷ�  വഴി എ�േപ��് ഭവന നി��ാണ�ിന് വാ�
ന�കിയി�െ��ം എ�േപ��് ക ൃഷി �മി വാ� ന�കിയി�െ��ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കടാശ�ാസ പ�തി�കാരം എ� �ണേഭാ�ാ��െട കടം എ�തി
ത�ിയി�െ��ം ഇനി�ം എ�േപ��് ഈ സഹായം ലഭ�മാ�ാ�െ��ം
വ��മാ�ാേമാ?

െന�ിനി �ീ െമ�ിക് േഹാ�� െക�ിടനി��ാണം

2585. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വികസന വ��ി�കീഴി�  �വ��ി�� െപരി��മ�
േ�ാ�ിെല െന�ിനി �ീ െമ�ിക് േഹാ�ലിെ� െക�ിടനി��ാണ ���ി�െട
നിലവിലെ� �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ���ി ���ീകരി��തിന് േവ�ി പ�ികജാതിവികസന വ��് ഏ��ം
ഒ�വിലായി എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ���ി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��േ�ാെയ�്
നിരീ�ി��തിനായി വ��് ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��ത്;

(ഡി) ���ി�െട �േരാഗതി വിലയി��� ��ത ഉേദ�ാഗ��
െപാ�മരാമ�് വ��മായി േച��് േയാഗ��  എെ��ി�ം
വിളി���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏ��ം ഒ�വിലായി ���ി�െട �േരാഗതി
സംബ�ി�് എ�ാണ് ഡയറ���് റിേ�ാ��് ന�കിയി��ത്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

മണ�� മ�ല�ി� അംേബ�ക� �ാമം പ�തി

2586. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ി� അംേബ�ക� �ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��
��േ�രി പ�ായ�ിെല മ��ര,  ��� പ�ായ�ിെല െപ�മല എ�ീ
പ�ികജാതി േകാളനികളി�  നട�ാ�� ���ികളി�  ഇ�വെര
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���ീകരി� ���ിക�, നട�വ�� ���ിക�, ഇനി �ട�ാ��
���ിക� എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ���ിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് ഏജ�സിക��്
നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) അംേബ�ക�  �ാമം പ�തിയിേല�് �തിയ േകാളനികെള ഉ�െ���ാ�
പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ആല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�

2587. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  ��േതാ അതിലധികേമാ ��ംബ��
താമസി�� എ� അംഗീ�ത പ�ികജാതി േകാളനിക�െ��തിെ�
വിശദാംശം �ാമപ�ായ�് തിരി�് വിശദീകരി�ാേമാ?

കാ�ാ�ട മ�ലം - അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തി

2588. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ി�  2015-�  അ�മതി ലഭി� അംേബ�ക�
സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നവീകരി�� നിലേമ�,
േതരി�ാവിള േകാളനിക�െട നവീകരണ�മായി ബ�െ�� �വ��ിക�െട
നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാലതാമസം ഒഴിവാ��തി�ം നവീകരണ �വ��ന��
േവഗ�ിലാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

മലയ�കാട് െവ�് പ�ികജാതി േകാളനിയിെല നി��ാണ���ിക�

2589. �ീ.േ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:
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(എ) 2016-2017  -  െല അംേബ�ക�  �ാമവികസനപ�തിയി�  ഉ�െ���ി
ഭരണാ�മതി ന�കിയ ആ�വ നിേയാജകമ�ല�ിെല മലയ�കാട് െവ�്
പ�ികജാതി േകാളനിയിെല നി��ാണ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�ാേമാ;

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

േകാളനിക�െട നവീകരണം

2590. �ീ.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) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളി�െ��വ� അധിവസി�� േകാളനിക�
നവീകരി��തി�ം േകാളനി പരിസര��െട അടി�ാനസൗകര���
വികസി�ി��തി�ം സ��ാ�  പ�തിക�  നിലവി�േ�ാ എ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം നട�ിലാ��
ഏജ�സിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം മാനദ���
എെ�ാെ�യാെണ�ം സംബ�ി�് വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തി

2591. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ�ക�  സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തി �കാരം െഷാ���
നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം േകാളനികളാണ് നവീകരി�ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത�  േകാളനികെള ഇൗ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നവീകരി�വാ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േമാഡ� േകാളനിക�
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2592. �ീ.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) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ�
പ�ികജാതി/പ�ികവർ� േമാഡ�  േകാളനിക�  അ�വദി�ി�െ��ം ഇതി�
എ� േകാളനികളിെല ���ികൾ ���ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� േകാളനികളിൽ ���ി ആരംഭി�വാൻ േശഷി��െ��് 
വ��മാ�ാേമാ?

അംേബ �ക� സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തി

2593. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ �ക�  സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തി ഇതിനകം എ� േകാളനികളി�
നട�ിലാ�ി; ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയ േകാളനികളിെല നിലവിെല �ിതി
അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ� േകാടി �പ �ട�ിയ പല േകാളനികളി�ം ഇേ�ാ�ം അടി�ാന
സൗകര��ിെ� അപര�ാ�ത ഉ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ���ം അതിന് �കളി�ം പ�ികജാതി ��ംബ�� താമസി�� േകാളനികെള
�ടി ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�

2594. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  ആെക എ� പ�ികജാതി
േകാളനികളാ��െത�ം ഓേരാ േകാളനിയി�ം എ� ��ംബ��
താമസി��െ��ം വ��മാ�േമാ;  ��ത േകാളനികളി�  എ� േപ�
താമസി���്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാളനികെള അഭി��ിെ����തിന് എെ�ാെ� �ീ�കളാണ്
നിലവി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?
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1989 െല പ�ികജാതി പ�ികവ�� അതി�മം തടയ� നിയമം

2595. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1989െല പ�ികജാതി പ�ികവ�� അതി�മം തടയ�  നിയമ�ിെ�
അടി�ാന�ി�  രജി��  െച�� േക�ക�െട എ��ി�  വ��നവ്
ഉ�ാ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�സ�ഹ�ി�  േബാധവ��രണം നട�ിയി�ം ഇ�രം േക�ക�
വ��ി�� സാഹചര�ം ഗൗരവമായി പരിഗണി��േ�ാ;  ��ത
വിഭാഗ��െ�തിെര�� അ�മ��െട േപരി�  രജി��  െച��
േക�കളി�  വളെര െചറിയ ശതമാന�ിന് മാ�േമ ശി� ലഭി���
എ�ത് വ�തയേ�; അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(സി) 2012 �ത� 2018 വെര�� കാലഘ��ി� എ� േക�കളി� ��പ�ം
ന�കിെയ�ം എ� േക�കളി� ശി�ി�െ��െവ�ം വിശദമാ�േമാ?

സ��ി പ�തി

2596. �ീ.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) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക� െസ��റി തല�ി� പഠനം
ഉേപ�ി�� എ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതി��
കാരണെമ�ാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) പഠനം പാതിവഴിയി�  ഉേപ�ി� ��ികെള കെ���തി�ം അവ�െട
�ട�പഠന�ി�മായി ഈ വിദ�ാഭ�ാസവ�ഷ�ിെ� �ട��ി�  തെ�
വ��തല�ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�
എ�ിനീയറിംഗ് പഠനം പാതിവഴിയി�  ഉേപ�ി��തായി ആേ�പ��
സാഹചര��ി�  അവ��ായി �േത�ക വിദ�പരിശീലനം ന���തിന്
ആവി�രി� സ��ി പ�തി വിജയ�ദമാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?
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പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��് ന�കി വ�� അ��ല���

2597. �ീ.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�ാന�് പ�ികജാതി പ�ികവ�� േ�മ�മായി ബ�െ��് ��
േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��് ന�കി വ�� അ��ല���
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െച���  നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�െ��� എ� വിദ�ാ��ികളാണ്
2018-19  വ�ഷം ��ത സഹായ��  സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട സിവി� സ��ീസ് പരിശീലനം

2598. �ീ.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) സം�ാന�് പ�ികജാതി പ�ികവ��വിഭാഗ��െട സിവി�  സ��ീസ്
പരീ�ാപരിശീലന�ിനായി എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്
ഒ��ിയി��ത്; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി പ�ികവ��വിഭാഗ���ായി സിവി� സ��ീസ് ഉ�െ�െട��
അഖിേല��ാ തല�ി�� പരീ�കെള അഭി�ഖീകരി��തി��
പരിശീലന�ാപന��  സം�ാന�് എവിെടെയാെ�യാണ്
�വ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പരിശീലനേക��ളി�  �േവശന�ിന് എെ�ാെ�
മാനദ��ളാണ് നി��ഷി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േമ�  �ചി�ി� �കാര�� �ാപന��  സം�ാന�് ��തായി
ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�മനം

2599. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�മന�ിനായി നിലവി��
പ�തിക��് �റെമ �തിയ ഏെത�ി�ം പ�തിക�  നട�ിലാ�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ���ാ�� സാ�രത പ�തി

2600. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ��െട നിര�രത ഇ�ാതാ�വാ�  ല��മി��
നവേചതന പ�തി നിലവി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയ േശഷം പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ�െട നിലവിെല
സാ�രതാനിര�് വ��ി�ി�് സ��� സാ�രത െെകവരി�വാ�
സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിനകം എ� സാ�രതാേക���  പ�ികജാതി േകാളനികളി�
ആരംഭി�ി�െ��ം ഇതിെല അ��ാപകെര െതരെ����ത്
എ�കാരമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;;

(ഡി) �തിയതായി േകാളനികെള െതരെ���വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഉെ��ി� അതി�� നടപടി�മം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വിദ�ാ�ഥിക��� സഹായപ�തിക�

2601. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ�ഥിക��് നട�ിലാ�ി
വ�� സഹായപ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ിക േഗാ�വ�� േമഖലകളി� �േത�ക െതാഴി� പ�തി

2602. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
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പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിക േഗാ�വ�� േമഖലകളി�  ഇേ�ാ�ം ദാരി���ം െതാഴിലി�ാ��ം
േരാഗ��ം നിലനി���െവ�ത് ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ�െട ദാരി��നി��ാ��ന�ിനായി �േത�ക െതാഴി�  പ�തി വ��്
വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ;  ഇതി�െട പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട
ജീവിതനിലവാരം െമ�െ���വാ� സാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) മഹാ� ഗാ�ി �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയി� രജി�� െച�് െതാഴി�
കാ�ഡ് എ��ി�� പ�ികവ���ാ��് കഴി� വ�ഷം ശരാശരി എ�
ദിവസമാണ് െതാഴി� ന��വാ� സാധി�ത് എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ വിഭാഗ�ി�െ��വ��് ��ത�  െതാഴി�  ദിന��  ന���
കാര��ി� �േത�ക പരിഗണന ന��േമാ?

േഗാ�ജീവിക പ�തി

2603. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െക. ബാ�
,, ആ�. രാേജഷ്
,, ��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) ഭവനം,  വിവിധ ഉ�ാദേനാപാധിക�  എ�ിവ�െട ഉടമ�ത�ം െതാഴി�,
വ�മാനം �ട�ിയവെയ അടി�ാനമാ�ി�ം കണ�ാ�ിയി��
ദാരി���ചിക  (െഡ�ിേവഷ�  ഇ�െഡ�്)  �കാരം സം�ാനെ�
�ാമവാസികളായ പ�ികജാതി പ�ികേഗാ�വ�ഗ�ാരി�  എ� ശതമാനം
ദരി�രാെണ�ാണ് കണ�ാ�ിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ാ�െട മാനവേശഷി വ��ി�ി��തി�ം �ിരമായ ജീവേനാപാധി
ലഭ�മാ��തി�ം പ�തി�േ�ാ;

(സി) പ�ികേഗാ�വ�ഗ�ാ��ാ�� േഗാ�ജീവിക പ�തി �കാരം ൈകവരി�
േന�ം വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികവ���ാ�െട ൈന�ണ�വികസനം
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2604. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, െക. ആ�സല�
,, പി. ഉ�ി
,, േ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) അഭ��വിദ�രായ പ�ികവ�� �വതീ�വാ���് െതാഴി�
ലഭ�മാ��തിനായി ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികവ���ളിെല അതീവ ��ബലവിഭാഗ�ളി�  നി�് ഏെത�ാം
വ��കളിേല�ാണ് പി.എസ്.സി.  �േഖന െ�ഷ��  റി��്െമ�്
നട�ിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇവ��് സ�കാര��ാപന�ളി� െമ�െ�� േജാലി ലഭി��തിന് ൈന�ണ�
വികസന പരിശീലന പരിപാടി സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

എസ്.സി. �േമാ��മാ�െട ഓണേററിയം

2605. �ീ.െ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) പ�ികജാതി വ��ിെ� കീഴി� എസ്.സി. �േമാ��മാെര െതരെ����ത്
എ�കാരമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി� എ�േപ� �േമാ��മാരായി േജാലി േനാ���്;

(സി) അവ��് ന��� ഓണേററിയം നിലവി�  എ�യാണ്;  അത്
വ��ി�ി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിേ��
അ��ല നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസ�െട ത�ികയിെല ഉേദ�ാഗ��െട �ലംമാ�ം

2606. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െപരി��മ� േ�ാ�ിെല
പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസ�െട ത�ികയിെല എ� ഉേദ�ാഗ�െര മാ�ി
നിയമി�ി�െ��റിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  അടി�ടി ഉേദ�ാഗ�െര മാ��ത് ഓഫീസിെ�
�വ��നെ��ം പ�ികജാതി വികസന പ�തികെള�ം �തി�ലമായി
ബാധി�ാ�െ�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) പ�തിക�െട �ഗമമായ നട�ി�് ഉറ�വ���തിനായി ഈ ത�ികയി�
�ിരം ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എസ്.സി. േകാ��സ് ഫ�് വഴി �ക അ�വദി� ���ിക�

2607. �ീ.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) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ി�  2018-19  സാ��ികവ�ഷം
എസ്.സി.  േകാ��സ് ഫ�് വഴി �ക അ�വദി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�
���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി�  ഏെതാെ� പ�തിക�  ���ീകരി�െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ീകരി�ാ� മ� പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ?

എസ്.സി. േകാ��സ് ഫ�് വിനിേയാഗി�് നി��ാണം

2608. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.സി.  േകാ��സ് ഫ�് വിനിേയാഗി�് നി��ാണം നട��തിനായി
2017-18,  2018-19  കാലയള�കളി�  ൈവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ിെല
ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ികളി�  നാളി�വെര ���ീകരി�ാ�  കഴിയാ�വ
ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) ���ി നട�ാ��തിെല തട�ം എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ി� േകാ��സ് ഫ�് �േഖന�� പ�തിക�

2609. �ീ.െ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) 2018-19  സാ��ികവ�ഷ�ി�  ആല��  മ�ല�ി�  േകാ��സ്
ഫ�് �േഖന അ�വദി� പ�തികളി� ആല�� േ�ാ�് പ�ായ�ിെല
��് �ാമപ�ായ�കളി�ം �ഴ�മ�ം േ�ാ�് പ�ായ�ിെല ര�്
�ാമപ�ായ�കളി�ം െന�ാറ േ�ാ�് പ�ായ�ിെല ര�്
�ാമപ�ായ�കളി�ം �ടി എ� പ�തിക� അ�വദി�ി��;

(ബി) ഈ പ�തിക�െട ഓേരാ�ിേ��ം വിശദാംശ�ം അ�വദി� �ക�ം
എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

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

േഗാ�വിഭാഗ��െട പര�രാഗത ഉ�����് വിപണി

2610. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിക േഗാ�വിഭാഗ��െട പാര�ര�ം കാ�് ��ി��തി�ം,  അവ�െട
പര�രാഗത ഉ�����് വിപണി കെ���തി�ം സംഘടി�ി��
ഗ�ിക എ� സാം�ാരിേകാ�വം വിജയ�ദമാേണാ;

(ബി) 2018-19-�  എവിെടെയാെ�യാണ് ��ത സാം�ാരിേകാ�വം
സംഘടി�ി�ത്;  അതി�  നി�ം ലഭി� വ�മാനം എ�യായി��െവ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ �നരധിവാസ�വർ�ന�ൾ

2611. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല വാണിേമ�  പ�ിേയരിെല േകള��  എ�യാ�െട
വീട് കഴി� �ളയ�ി�  തകർ�തിെന�ടർ�് ആയത് പരിേശാധി�്
വാസേയാഗ�മെ�� റിേ�ാർ�് ൈമനിങ് ആ�് ജിേയാളജി ഡിപാ��് െമ�്
നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ��ത റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ �ലം വാ�ി ടിയാന്
�തിയ വീട് നിർ�ി�ന��തി�േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയലിെല നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം,  ഈ
ഫയ� ഇേ�ാ� ഏത് ഒാഫീ�ിലാണ് ഉ�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;��ത
ഫയലിൽ അടിയ�രനടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ���് ലഭി�� ആ��ല���െട അ�ഹത

2612. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ�� മാതാവിെ��ം
ഇതരസം�ാനെ� പ�ികജാതിയി�  ഉ�െ�� പിതാവിെ��ം എ�ാ�
വ�ഷ�ളായി മാതാവിെനാ�ം േകരള�ി�  താമസി�വ���മായ
വിദ�ാ��ി�് പ�ികജാതി വിഭാഗ���് ലഭി�� ആ��ല����്
അ�ഹത�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ടി യാ�െട എസ്.എസ്.എ�.സി.  ��ി�  മാതാവിെ� ജാതി
ഉ�െ����തി�ം ആയത് സ��ാ� ഗസ�ി� പരസ�െ����തി���
നടപടി�മം വിശദമാ�ാേമാ?

ജാതി/സ�ദായ സ��ിഫി��ിന് ക�് ഓഫ് തീയതി

2613. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജാതി/സ�ദായ സ��ിഫി��് ന���തിന് ഏെത�ാം
ഒ.ബി.സി.  വിഭാഗ���ാണ് ക�് ഓഫ് തീയതി അടി�ാനമായി
നി�യി�ി��ത്;

(ബി) ഇ�കാരം ക�് ഓഫ് തീയതി നി�യി�െ�� സ��ാ�  തീ�മാനമട�ിയ
ഫയ� ന�� ഏത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

resource://app/res/html5.html

34 of 126 Sunday 09 June 2019 05:02 PM



(സി) ഉ�ര�കളി�ം ക�കളി�ം കാണി�ി�� ക�് ഓഫ് തീയതികളി�
വ�ത�ാസ�ം അവ��ത�ം ഉ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�േമാ?

െക.എസ്.ബി.സി.ഡി.സി. യിെല വാ�ാ ഇള�കൾ

2614. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�േശഷം െക.എസ്.ബി.സി.ഡി.സി. യി�
നി�് വിവിധ ആവശ����ായി വാ��് അേപ�ി�വരിൽ എ�േപ��്
�ക ന�കിെയ�ം എ�േപ��് അവ�െട അേപ� നിരസി�തായി
അറിയി�് ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ടി �ാപന�ി�  നി�് വാ��് അേപ�ി��വ��് നിലവി��
മാനദ��ളി� ഇളവ് ന���തിന് സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ി�
ഏെത�ാം കാര��ളിൽ എ�് �തൽ ഇളവ് അ�വദി�വാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പി�ാ�വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷെ� വാ�ാപ�തിക�

2615. �ീ.െ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) േകരള സം�ാന പി�ാ�വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷെ�
വാ�ാപ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ��� ജി�യി� േകാ��േറഷ�
എ� �ക വാ�യിന�ി� ന�കിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

മസാല േബാ�ക�െട നിയമസാ�ത

2616. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, േറാജി എം. േജാ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
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പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കി�ബി �റ�ിറ�ിയ മസാല േബാ�ക�െട നിയമസാ�ത
നിയമവ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത േബാ�കളി�  സം�ാന സ��ാ�  ന�കിയ ഗ�ാര�ി�െട
നിയമസാ�ത നിയമവ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

നിയേമാപേദശ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��� ഭരണഘടന�െട 293(1) അ�േ�ദം �കാരം ഒ� സം�ാന�ിന്
അതിെ� സ�ിതനിധി ഗ�ാര�ിയായി ലഭ�മാ�� വാ�ക�െട പരിധി
രാജ��ി��ി� പരിമിതെ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) മസാലേബാ�കളി�  സം�ാന സ��ാ�  ന�കിയ ഗ�ാര�ി േകരള
സീലിംഗ് ഒാ�  ഗവ�െമ�് ഗ�ാര�ീസ് ആ�്  2003  െ� പരിധിയി�
വ��താേണാ; ഭരണഘടന�െട 293 അ�േ�ദ�കാരമാേണാ ��ത ആ�്
സം�ാന സ��ാ� പാസാ�ിയിരി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

വിേദശ വാ�ക��് നിയമ വ��ിെ� അംഗീകാരം

2617. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ഗ�ാര�ി ന�ി എ��� വിേദശ വാ�ക��് നിയമ
വ��ിെ� അംഗീകാരം ആവശ�മാേണാ;

(ബി) സ��ാ�  ഗ�ാര�ിയി�  കി�ബി �റ�ിറ�ിയ മസാല േബാ�ക��്
ഇ��� നിയമമ� മറി�് �ി�ീഷ് നിയമമാണ് ബാധകമാ��ത് എ� വ�ത
നിയമ വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സ��ാ� ഗ�ാര�ി ന��� േബാ�കളി� ഉടെല��� നിയമ ത����
സംബ�ി� േക�ക�  ല��  േകാടതിയി�  തീർ�് ക�പിേ��തായി
വ�� വ�വ� ഗൗരവേമറിയതേ� എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത വ�വ� സം�ാന താ�പര����് വി��മാെണ�് നിയമ
വ��ിന് അഭി�ായ�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?
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നിയമവ��ിെല നിയമന��

2618. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമവ��ിെല നിയമന�ളി�  അ�ിമറി നട�തായ വാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിയമന�ളിെല �മേ��ക� സംബ�ി�് പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ:

(സി) ഈ വിഷയ�ി�  അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് ഇ�വെര സ�ീകരി�െത�് െവളിെ���േമാ?

നേവ�ാന സാം�ാരികസ��യം

2619. �ീ.എം. �േകഷ് : 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:

നേവാ�ാന സാം�ാരിക സ��യ നി��ാണ�ിനാ�� െട��
നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഒ��ാലം ഫിലിംസി�ി നി��ാണം

2620. �ീ.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) ഫിലിം സി�ി നി��ി��തിനായി ഒ��ാല�് എ� ഏ��  �മി
ഏെ���ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം ഫിലിംസി�ി നി��ി��തിനായി നാളി�വെര നട�ിയി��
�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഒ��ാല�് ഫിലിംസി�ി ആരംഭി��തിന് സ��ാ�  ഭരണാ�മതി
ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�്; വിശദമാ�ാേമാ?

സാം�ാരിക �ാപന��െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം
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2621. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2018-19 സാ��ിക വ�ഷം സാം�ാരിക വ��ിെ� �ാ� ഫ�ി� നി�ം
സാം�ാരിക �ാപന��െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം ല��മാ�ി
എെ�ാെ� വികസന �വ��ന���ാണ് ഫ�ക�
അ�വദി�ി��െത�് ആയതിെ� �കയട�ം ജി�ക�  തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ?

സംഗീത�� രവീ�ന് നി��ി�� �ാരകം

2622. �ീ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) �ശ� സംഗീത�� രവീ�ന് സ��ം നാ�ി� നി��ി�� �ാരക�ിെ�
നി��ാണം �ട�ിയിരി�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി��ാണം ആ�െട �മതലയിലായി�� നട�ത്;  ��ത
നി��ാണം നിലവി� ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത �ാരകനി��ാണം ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി�ാ�� നടപടിക�
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

��ശാലക��് ഫ�് അ�വദി��

2623. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈല�റി കൗ�സിലി�  അംഗത���  (രജി��  െച�ി��)

��ശാലക��് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിേനാ പഴയ െക�ിട��
നവീകരി��തിേനാ സാം�ാരിക വ��് േനരി�് ഫ�് അ�വദി��േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് സാം�ാരിക വ��് േനരി�്ഏെത�ി�ം ��ശാല
െക�ിട��  ��തായി നി��ി�കേയാ നവീകരി�കേയാ
െച�ി�േ�ാ,വ��മാ�േമാ?
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േകരള ഭാഷാ ഇ��ി���ി� െ�ഷ�� ��സ്

2624. �ീ.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) േകരള ഭാഷാ ഇ��ി���ി�  െ�ഷ��  ��സ് നിലവി�  വ�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ��ത ��സ് ത�ാറാ��തിെല കാലതാമസ�ി�� കാരണം
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള ഭാഷാ ഇ��ി���ി�  ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�/കരാ�
അടി�ാന�ി� ഏെത�ാം ത�ികകളി� ജീവന�ാ� േജാലി െച���്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈ�വ� കം അ��ഡ� ത�ികയി� ദിവസേവതന�ാ� എ� കാലമായി
േജാലി െച��; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ൈ�വ�  കം അ��ഡ�
ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി� എ� തവണ റിേ�ാ��്
െച�ി��്; റിേ�ാ��് െച�ി�ിെ��ി� അതി�� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത �ാപന�ി�  �ിരം ജീവന�ാ�െട എ�ം വ��മാ�േമാ  ;

ആയതിെ� ത�ിക തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

നാ�ര�് പ�തി

2625. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ര�് എ� പ�തി�െട കീഴി� കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ��മ�കടവ്
ഭാഗ�് ഓ��  ആഡിേ�ാറിയം നി��ി��തി�� നി�േ�ശം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ആയതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടി�ം �ട�നടപടി�ം വിശദമാ�ാേമാ?

കലാഭവ� മണി�െട ഓ���ായി പ�തിക�

2626. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കലാഭവ�  മണി�െട ഓ���ായി സാം�ാരിക വ��് എെ��ി�ം
പ�തിക� വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത കലാകാരെ� ഓ���ായി ��� ജി�യിെല ഏെത�ി�ം സ��ാ�
�ാപന�ിന് കലാഭവ�  മണി�െട േപര് ന��വാ�  തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

േപ�ണ� �ാഫിെ� നിയമന�ി�� െ�ഷ�� ��സിെ� പരി�രണം

2627. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ിമാ�െട�ം �തിപ� േനതാവിെ��ം ഉ�െ�െട�� േപ�ണ�
�ാഫിെ� നിയമന�ി�� നിലവിെല െ�ഷ�� ��സ് കാലഹരണെ��ത്
മാ��തി�� നടപടി�മം ഏ�വെരയായിെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) ��ത െ�ഷ��  ��സ് പരി�രി��തി�� നടപടിക�  കഴി�
സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭിെ��ി�ം അതിെ� ���ീകരണം
എ�ാ�െമ�ാണ് ക���െത� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പരി�രണ�ി�� ��സ് ത�ാറാ�േ�ാ�  ���ിയ
കാലയളവിേല�് ഈ നിയമനം േന��വ��് മിനിമം േവതന�ം ആ��ല��ം
ഇ�ാതാ��ിെ��് ഉറ�ാ�ാ�  ആവശ�മായ ��െച��േമാെയ�്
അറിയി�േമാ?

ഓ�ഡിന��ക�െട എ�ം

T 2628. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം നാളി�വെരയായി എ�
ഓ�ഡിന��ക� �റെ��വി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഓ�ഡിന��ക��് പകരമായി എ� ബി�ക�
പാ�ാ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� ആറ് മാസ�ി��ി�  എ� ഓ�ഡിന��ക�  �റെ��വി�;
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അവയി�  നിയമസഭയി�  അവതരി�ി�ാ�  ഇനി�ം എ�െയ�ം
ബാ�ി�െ��ം അവ എ�് നിയമസഭയി�  അവതരി�ി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അടിയ�ര സാഹചര��ി�  ഇറ�� ഓ�ഡിന��ക�  ബി�  ആ�ി
നിയമസഭയി�  അവതരി�ിേ��ത് എ� സമയപരിധി��ിലാണ്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) നിലവി�� ഓ�ഡിന��കളി�  ഏെത�ാമാണ് സമയപരിധി
കഴി�ി��ത്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അഫേയ�ിെ� േ�ാ�ാ�ക�

2629. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അഫേയ�് നട�� �ധാന േ�ാ�ാ�ക�
എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ േ�ാ�ാ�ം നട�� വിദ�ാലയ���് ന��� �തിഫലം
എ�യാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) േ�ാ�ാ�ക�  നട��തിന് വിദ�ാലയ�െള െതരെ����തിന്
എെ��ാം മാനദ��ളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കായം�ളെ� മ��ി��് തിയ�റിെ� നി��ാണം

2630. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം നഗരസഭാപരിധിയി�  അ�വദി� മ��ി��് തിയ�റിെ�
നി��ാണ�മായി ബ�െ�� നടപടി�മ��െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�തീ �തിേരാധം

2631. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് കാ�തീ �തിേരാധ�ിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷെ� േവന��ാല�് സം�ാന�് കാ�തീ �ലം എ� െഹ��
വന�മി നശി�;  ഏത് െറയി�കളിലാണ് ന�ം സംഭവി�ത്
എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) കാ�തീ �തിേരാധ�ിനായി ആ�നിക ഉപകരണ��  ന��െമ�
�ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ�ാെ�
ഉപകരണ�ളാണ് ഇതിനകം ന�കിയത്;

(ഡി) വനസംര�ണ �വ��ന���് ആവശ�മായ ഡിജി��  വയ�ലസ്
വാ��ാവിനിമയ സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കാ�തീ അണ��തിന് സംവിധാനം

2632. �ീ.���ര ര�ാകര�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�തീ ഉ�ായാ� ഏ��ം േവഗം അണ��തിന് വനം വ��് സ�ീകരി��
നടപടിക�ം അതിനാവശ�മായ സംവിധാന��ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വന�െള കാ�തീയി� നി�ം സംര�ി��തിനായി ഫയ� അല��് സി�ം
നിലവി�േ�ാ;  കാ�തീ ഉ�ായാ�  അണ��തിേല�ായി േഫാറ�് മിനി
ഫയ� െട�� വാഹന�� ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�തീ സാ��ത ����ി അറി��തി�ം കാ�തീ പടരാതിരി��തി�ം
ഇതിെന��ി ജന���് അവേബാധം ന���തി�ം സ�ീകരി��
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വനം വ��ിെ� കീഴി� ഫയ� െ�യിനിംഗ് ഇ��ി���് �വ��ി��േ�ാ;

എ�ി�  ഈ േമഖലയിെല �വ��ന��  കാര��മമാ��തിന്
സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� ജ��മി
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2633. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ���ര ര�ാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ�  ജ��മി പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����ം �ണഫല��ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വനംവ��ിെ� േതാ��ളി�  ���മാ�ം തേ�ശീയമായ ����
വ�പിടി�ി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഓ�േറഷ� ജ��മി പ�തി എവിെടെയാെ� നട�ാ�ിെയ�ം പ�തി�െട
�േരാഗതി�ം അറിയി�േമാ?

വനേമഖലയിെല മര�� �റി�് നീ�വാ� സാ��താപഠനം

2634. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനേമഖലയിെല േത�് ഉ�െ�െട�� േതാ��ളിെല മര��  �റി�്
നീ�വാ� സാ��താപഠനം നട��േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി �േത�ക ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വന��ഗ സേ�ത�ളി�ം േദശീേയാദ�ാന�ളി�ം മരം �റി��െത�ം
വീ�കിട�� മരം േപാ�ം എ��ാ�  പാടിെ��ം േക� നിയമ�ി�
വ�വ���േ�ാ�  ഇ�രെമാ� പഠനം നട�വാ�� തീ�മാനം ഏത്
സാഹചര��ിലാണ് ഉ�ായെത�് അറിയി�േമാ?

�മി ൈകവശാവകാശം സംബ�ി� ൈഹേ�ാടതി�െട വിധി

T 2635. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി ൈകവശാവകാശം സംബ�ി� േക�മായി ബ�െപ�് ബ�.േകരള
ൈഹേ�ാടതി  18.03.2019  -ൽ �റെ��വി�  W.A.No.694/2019  ന�ർ
വിധിന�ായ�ിെ� അടി�ാന�ി�  എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിധി�െട അടി�ാന�ി�  01.01.1977-ന് �ൻപ് നി�ി�
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വന�മി�ം റിസർവ്� വന�ം ൈകവശം വ�വ�� ക�ഷകെര വനം വ��്
�ടിയിറ��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ആയത്
വിശദമാ�േമാ?

�ടിേയ� ക�ഷക�െട �മി

T 2636. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1993-െല െ�ഷ�� ���മായി ബ�െ��്  WP (C )  4501/2018-�േമ�
08.11.2018-�  ഉ�ായ ൈഹേ�ാടതി�െട വിധിന�ായ�ിെ�
അടി�ാന�ി�  സർ�ാർ എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിധി സാധാരണ�ാരായ �ടിേയ� ക�ഷകെര േദാഷകരമായി
ബാധി�െമ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദമാ�േമാ;  ആയത്
പരിഹരി�വാ� എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിധി�െട അടി�ാന�ി�  വനം വ��് നാളി�വെര ജന�ളി�  നി�ം
എ� �മി തിരി�പിടി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

വന�മി കേ����െട വി�തി

2637. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�ാഭാവിക വന�േദശം നിലവി� എ���്;

(ബി) 1971 � േശഷ�ളള വന�മി കേ����െട വി�തി സംബ�ി� കണ�ക�
െവളിെ���േമാ;

(സി) വനം കേ���മായി ബ�െ��് വിവിധ േകാടതികളി�  നിലവി��
േക�ക�െട എ�ം എ�യാെണ�ം എ� െഹ��  വനം
കേ��േക�കളാണ് േകാടതിക�െട പരിഗണനയി�ളളെത�ം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വന�മി കേ��ം തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ�
സ�ീകരി�വ��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

അലി��്-അ��േകാവി� േറാഡിെ� �ന��ാരണ ���ി
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2638. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അലി��്-അ��േകാവി� േറാഡി� നബാ�ഡ് ധനസഹായേ�ാെട വനം
വ��് നട�ിലാ�� േറാഡ് �ന��ാരണ ���ി�് ആെക എ�
�കയാണ് അ�വദി�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റീ�കളായാണ് ���ി െട�ഡ�  െച�െ��ി�ളളത് എ�ി�  എ�
റീ�കളാെയ�ം ഇവയി�  ഓേരാ റീ�ിെ��ം
ആരംഭ�ലം,അവസാന�ലം,  അ�വദി�െ�� �ക,  �രം,  കരാ��കാരം
���ി ���ീകരി�വാ�ളള കാലാവധി എ�ിവ യഥാ�മം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവയി�  ഓേരാ റീ�കളിെല�ം ���ി�െട ഇേ�ാഴെ� അവ�
എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാരിെല ഏത് വ��ാണ് ��ത ���ിക�െട നി��ഹണ േമ�േനാ�ം
നട��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇേ�ാഴെ� ���ി �േരാഗതി അ�സരി�് എ�േ��് ഈ ���ി
��വനാ�ം ���ീകരി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ൈ� പരിപാലനം

2639. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാക പരി�ിതി ദിന�ി� വ���േഖന�ം സ��സംഘടനക� വഴി�ം
വിതരണം െച�� ��ൈ�ക�െട �ട��� പരിപാലന�ിനായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഇ�കാരം വിതരണം െച�െ��
��ൈ�ക�െട ന�പിടി�ി��മായി ബ�െ��്ഏെത�ി�ം തര�ി��
മാ�ം വ�ി��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) അ�� വ�ഷെ� പരി�ിതി ദിന�ി�  ��ൈ� പരിപാലന�ിന്
��ൈക ന��� പ�തിക� ആവി�രി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പരി�ിതി ദിനാചരണ�ിെ� ഭാഗമായി വിതരണം െച� ��െെ�ക�

2640. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് പരി�ിതി ദിനാചരണ�ിെ� ഭാഗമായി ��െെ�ക�
ന�പിടി�ി�� ���ി�ായി  2016  �ത� എ� �പ െചലവാ�ിയി��്;
വ�ഷം തിരി�� കണ�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ വ�ഷ�ം വിതരണം െച� ��െെ�ക� സംബ�ി� വിശദവിവരം
ന�കാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം വിതരണം െച� ��െെ�ക�െട അതിജീവിനം സംബ�ി�്
പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�കാരം ഓേരാ വ�ഷ�ം വിതരണം െച� ��െെ�കളി� എ�
ശതമാനം നിലവി� അതിജീവി��; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

ശബരി ��ിെവ� പ�തി

2641. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നാ�ര�് വനം വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  ആരംഭി�വാ�
ഉേ�ശി�ി�� ശബരി ��ിെവ� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�േമാ;  ഈ പ�തി�ായി ഇതിനകം എ� �കയാണ്
െചലവഴി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�ായി വന�ി�  നട�ിയ �ാ�് നി��ാണ ���ി�് േക�
പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

േത�മര�� �റി� നീ�ി സ�ാഭാവിക വനം വള���തിെന�റി�് പഠനം

2642. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വന�ളിെല േത�മര��  �റി�നീ�ി സ�ാഭാവിക വനം
വള���തിെന�റി�് പഠി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� ക�ി�ിെയ
നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാമാണ് ക�ി�ി�െട പഠനവിഷയ��;
ഏത് തല�ി�� തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ഇ�രെമാ�
ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ി��ത്;

(ബി) േത�മര��  �റി�നീ�ാ�� തീ�മാനം സം�ാനെ� വന�ജീവി
സംര�ണെ� ഏെത�ി�ം തര�ി�  �തി�ലമായി ബാധി�േമാെയ�്
�ാഥമിക വിലയി��ൽ നട�ിയി�േ�ാ;
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(സി) േദശീേയാദ�ാന�ളി�ം വന�ജീവി സേ�ത�ളി��� മര��
നശി�ി�െ���തിന് ��ത തീ�മാനം ഇടയാ�െമ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ വിഷയ�ിെല സർ�ാർ നയം
വ��മാ�േമാ?

ഇേ�ാ �റിസം േമഖലയിൽ �ാ�ിക് നിയ�ണം

2643. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇേ�ാ �റിസം േമഖലകളിെല സ��ശക വാഹകേശഷി
കണ�ാ��തിനാ�� പഠനം ���ിയാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�റിസം േക��ളി�  സ��ശക�  �ാ�ി�ക�  ഉപേയാഗി��ത്
നിയ�ി�ി�േ�ാ;  �ാ�ി�ി�പകരം പരി�ിതി�് ഇണ�� തര�ി��
വ��� ഉപേയാഗി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�്
വിശദമാ�േമാ?

മലയാ�� േഫാറ�് ഡിവിഷനി� �റിസം പ�തികൾ

2644. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയാ��  േഫാറ�് ഡിവിഷ�കീഴി�  വ�� ഇടമലയാ�, ���ഴ,  ��ം
െറ��കളിെല �േദശ�� ഇേ�ാ �റിസം േമഖലയായി �ഖ�ാപി�ണെമ�്
ആവശ�െ��െകാ�� നിേവദനം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���ഴ െറ��ി�െ�� �യം��ി,  പി�ിേമട്,  ���പാറ,  ആന�ളം
�ട�ിയ �ല��  ഉ�െ���ി കാ�നടയാ��  (െ��ി�്)  വന
സ��ശന പരിപാടി ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിേദശ-സ�േദശ �റി�കെള വലിയ േതാതി�  ആക�ഷി�വാ�  കഴി��
��ത �േദശ�ളി� കാ�നടയാ�� വന സ��ശനം നട�ിലാ��തിന്
േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�റി�ിമല സേ�തം
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2645. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റി�ിമല സേ�തം ഉ�െ�� വ�വട, െകാ���� വിേ��കളിെല കേ��ം
പരിേശാധി�വാ�  േദവി�ളം സബ് കള�െറ െസ�ി�െമ�് ഓഫീസറായി
നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െസ�ി�െമ�് ഓഫീസ�  നടപടി ���ിയാ�ി റിേ�ാ��്
സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� ഏ��  �മി കേ�റിെയ�ാണ്
കെ��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �റി�ിമലയി�  3200  െഹ��  �േദശം വന�ജീവി സേ�തമായി
�ഖ�ാപി�വാ�� �ാഥമിക വി�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�
ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �േദശെ� കേ��ം ഒഴി�ി��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വനം വന�ജീവി, �ഗസംര�ണം �ീരവികസനം എ�ീ വ��കളിെല നിയമന��

2646. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വന�ജീവി, �ഗസംര�ണം, �ീരവികസനം എ�ീ വ��കളിെല വിവിധ
ഡയറ�േറ�ി�ം അ�ബ� ഓഫീ�കളി�ം നിലവി�  േജാലിേനാ��
ദിവസേവതന�ാ�െട�ം േകാ��ാ�് ജീവന�ാ�െട�ം വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ; 2016 �ത� നിയമിതരായവ�െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകാ��ാ�് നിയമന�ളി�ം ദിവസേവതന നിയമന�ളി�ം സംവരണം
പാലി�ി�ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; ഇ�ാര��ിൽ ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േമ��റ� നിയമന��  മ�ര പരീ�ക�െട അടി�ാന�ി�
നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സംവരണം പാലി�ാ� ത�ികകളിേല�� നിയമന�ളി� പിഴവ് നിക�ി
സംവരണം നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ കാ�ം �ള�ം സംര�ി�� പ�തി
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2647. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാമ�ല�ി�ളള കാ�ക�  സംര�ി��തിനായി
2016-17  �ത� നാളി�വെര കാ�ം �ള�ം സംര�ി�� പ�തി �കാരം
വനം വ��്എ� കാ�ക��ം �ള���ം ധനസഹായം ന�ിെയ�ം അവ
ഏെതാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

മ�വ�� പ�ായ�ിെല േറാഡ് നവീകരണ�ിന് എ�.ഒ.സി.

2648. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�വ��  പ�ായ�ിെല വി��  ഡിേ�ാ�െട വട�് പടി�ാറ്
അതി��ിയി�  �വാ��ഴ-കാ�നാട് േറാഡി�  നി�് ആരംഭി�� വനം
വ��ിെ� അധീനതയി�  ഉ� േറാഡ്,  ഡിേ�ാ�് സമീപ�� േകാളനി
നിവാസിക��് ഉപേയാഗ�ിനായി ടാർ െച��തിന് പ�ായ�്
അധി�ത� അേപ�ി�ി�� എ�.ഒ.സി. ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� കാരണ സഹിതം വ��മാ�ാേമാ?

െപ�െ��ിയിെല ൈകവശ ക�ഷക��് പ�യം

2649. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ�െ��ിയിെല ൈകവശ ക�ഷക��് പ�യം ന��� നടപടി ഏത്
വെരയായി എ�ം എ� ��ംബ���് പ�യം ന�കാനാണ് ഉേ�ശി��ത്
എ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) 2019 ജ�വരി  10 ന് വനം,  റവന� മ�ിമാ�െട സം�� അധ��തയി�
േച�� േയാഗതീ�മാന�കാരം െപ�െ��ിയി� നട�ാ� നി�യി�ി��
സം��സ�േ� ���ീകരിേ�ാ;  ഇെ��ി�  തട���  എ�ാണ�ം
ഇ�വെര നട�ിയ സ�േ��െട ഫല��  എെ�ാെ�യാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ�േ� നടപടിക� ���ീകരി� എ�ി� പ�യം ന���തിന് തട�മായി
നി���ത് എ�ാെണ�ം ഇത് പരിഹരി�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
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സ�ീകരി�ിരി��െത�ം ����  ���ീകരി�് എ�േ��് പ�യം
ന�കാനാ�െമ�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) 1958െല േനാ�ിഫിേ�ഷ�  �കാരം ൈകവശ �മി വന�ി��ിലാേണാ
�റ�ാേണാ എ�തിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

����ഴിയി� േ�ാ�ി�� െബാ�ാണി�� ഗാ�ഡ�

2650. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

����ഴിയിെല ശലേഭാദ�ാനേ�ാട് േച��� വനം വ��് വക
ഔഷധസസ� ഉദ�ാന�ി�  പാേലാട് മാ�കയിേലാ ബംഗ�� ലാ�ബാഗ്
മാ�കയിേലാ േ�ാ�ി��  െബാ�ാണി��  ഗാ�ഡ�  ആരംഭി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അേ�ഷ� മര�� �റി�വാൻ പ�തി

2651. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനവ��രണ പ�തി�െട ഭാഗമായി ന�പിടി�ി�െ��
അേ�ഷ� മര�� വിവിധയിട�ളി� അല�ജി ഉ�ാ��താ�ം �ടിെവ�ം
ഊ��താ�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� മര�� �റി� മാ�ാനായി വനം വ��് ഏെത�ി�ം പ�തി
ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആന�ാരക�െട നിർ�ാണം

2652. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനേമഖലെയ ��ിയിണ�ി സ�ത�മായ ആന സ�ാരം
സാധ�മാ��തിനായി ആന�ാരക�െട നി��ാണം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�മായി ബ�െ�� നടപടികൾ നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാണ്;
വിശദാംശ�� ന��േമാ;
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(സി) ഇതിനായി എ� െഹ�� �മി കെ�േ��ി വ�െമ�ം എ� ��ംബ�െള
മാ�ിപാ��ിേ��ി വ�െമ�ം പ�തി�െട �തീ�ിത െചലവ്
എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ാ��തി�െട ല��ം വ�� േന���  എെ��മാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വനം, വന�ജീവി സംര�ണ നിയമ�ം കർഷക�ം

2653. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ�
,, പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വന��ഗ��െട ആ�മണ�ി�
നി�് �ഷിേയ�ം ക�ഷകേര�ം സംര�ി�വാ�  എെ�ാെ�
പ�തിക�/കാര��� നട�ിലാ�ിയി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലഘ��ിൽ േകാഴിേ�ാട്, ഇ��ി, േകാ�യം, പ�നംതി� ജി�കളി�
വനം, വന�ജീവി സംര�ണ നിയമ�ിെ� േപരി� ക�ഷക�െ�തിെര എ�
േക�കെള��ി��്; ജി�തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ഷകെ� സ��ം �ഷിയിട�ി� നി�ം േത�്,  ഈ�ി �തലായ മര��
�റി��തി�ം വി���തി�ം എെ�ാെ� നടപടി�മ�ളാണ് സ��ാ�
നി�േ�ശി�ിരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

മ�ഷ�-�ഗ സംഘ�ഷം

2654. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓേരാ വ�ഷം കഴി�ം േതാ�ം മ�ഷ�-�ഗ സംഘ�ഷം വ�ധി�
വ�� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ�ഷ�-�ഗ സംഘ�ഷ�ിന് ഇരയായി മരണെ���വ�െട ��ംബ�ിന്
ന��� ന�പരിഹാര�ക എ�കാരമാണ് കണ�ാ��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം നാളി�വെരയായി മ�ഷ�-�ഗ
സംഘ�ഷ�ി� എ� േപ��് പരിേ�െ��ം അവ��് ന�പരിഹാരമായി
എ� �ക അ�വദി�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;
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(ഡി) വന�ജീവി ആ�മണ�ളി�  നി�ം ജന�െള�ം �ഷിേമഖലെയ�ം
സംര�ി�വാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി� വ��;  ഓേരാ
വനേമഖല�ം തിരി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

വന�ജീവി ആ�മണം

2655. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ��  �ഷി നശി�ി���ം ജന��െട ജീവന് ഭീഷണിയാ���ം
വ��ി�വ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�� കാരണ��  കെ��ിയി�േ�ാ;  വന��ഗ��െട ആ�മണം
നിയ�ി��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; അത്
ഫല�ദമാേണാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) വനാതി��ികളി�  സൗേരാ�� ൈവദ�തേവലി െക�� �വ��നം
��ത� �ല�ളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വന�ജീവി ആ�മണ�ൾ ഉ�ാ�� േമഖലയി�  �പീകരി�
ജനജാ�താസമിതിക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  അത്
വിജയ�ദമാേണാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) വന�ജീവി ആ�മണ�ിന് ഇരയാ��വ��് ഉ� ന�പരിഹാരം
ലഭി��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��െവ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  അത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഒ�� മ�ല�ിെല വന�ജീവി ആ�മണം

2656. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ിെ� പരിധിയി� കഴി� ��് വ�ഷ�ി��ി�
വന��ഗ��െട ആ�മണ�ി�  അപകടം സംഭവി�വ�  എ�യാണ്;
വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) അതി� എ� േപ��് ന�പരിഹാരം ന�കിയി�െ��് െവളിെ���ാേമാ?

വന�ജീവി ആ�മണ�ിന് ഇരയാ��വ�െട ആ�ിത��� ആ��ല���
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2657. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവിക�െട ആ�മണം �ലം പരിേ����വർ�ം മരണെ���വ�െട
ആ�ിത��ം ന�കി വ�� ആ��ല���  എെ�ാെ�യാണ്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�രം ആ��ല��ളി�
വ��നവ് വ��ിയി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(സി) ഉെ��ി�  വ��നവി� ���� നിര�ം ഇേ�ാഴെ� നിര�ം
താരതമ�െ���ി പ�ിക�പ�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല വനാതി��ിയിൽ േസാളാ� െഫ�സി�്

2658. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല െവ�റട,  അ�രി,  ഒ�േശഖരമംഗലം,
ക�ി�ാട് എ�ീ മലേയാര �ാമപ�ായ�കളി�  �ര�്,  കാ�പ�ി
�ട�ിയ വന��ഗ��  ��േ�ാെടെയ�ി വ�ാപകമായി �ഷി
നശി�ി��തിനാൽ ഈ േമഖലകളിൽ വനാതി��ിേയാട് േച��് േസാളാ�
െഫ�സി�് നട�ി കാർഷികവിളകൾ സംര�ി��തി�� �ട�നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല വന�ജീവി ആ�മണം

2659. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  മ�ല�ിെല മലേയാരേമഖലകളായ പാല�ഴി,  ക��ി��ത,

പന��ി  (കിഴ�േ�രി പ�ായ�്)  �േദശ�ളി�  വന�ജീവിക�െട
വ�ാപകമായ ആ�മണം നട�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

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

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പാല�ഴി, ക��ി��ത, പന��ി
�േദശ�ളി�  വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ളി�  നാശന�ം സംഭവി�
എ�േപ��് ധനസഹായം അ�വദി� എ�റിയി�ാേമാ?
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മലയാ��, അ��ഴ പ�ായ�കളി� വന��ഗശല�ം

2660. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല മലയാ��, അ��ഴ എ�ീ
പ�ായ�കളി� വന��ഗ��െട ശല�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം മലയാ��, അ��ഴ
പ�ായ�കളിെല വനേമഖലയി� നട�ിയ വിവിധ ���ിക�െട ലി�ം
െചലവഴി� �ക�ം ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചാല�ടിയിൽ വന�ജീവി ആ�മണം തട��തി�� നടപടികൾ

2661. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവി ആ�മണം തട��തിന് ചാല�ടി നിേയാജക മ�ല�ിെല
േകാടേ�രി,  പരിയാരം,  അതിര�ി�ി എ�ീ പ�ായ�കളി� െഫ�സിംഗ്,
��് എ�ിവ നിർ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േനരെ� �ാപി�ി���ം നിലവി�  �വ��നരഹിത�മായ ഇ�രം
സംവിധാന�ൾ �വ��ന�മമാ��തി�ം സമയബ�ിതമായി നി�ിത
ഇടേവളകളി�  അ����ണിക�  നട�ി �വ��ന�മത
ഉറ�വ���തി�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�രം �വ��ന�ളി�  വനസംര�ണ സമിതി�െട േസവനം
ഉറ�വ��ാൻ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കാ�ാനശല�ം നിയ�ി�വാ� നടപടി

2662. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� വനാതി��ി പ�ി�� േമഖലകളിെല ചില �േദശ�ളി�
കാ�ാനശല�ം �ലം ജനജീവിതം ��ഹമാ��തായ വാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� കാ�ാനശല�ം നിയ�ി�വാ� സ�ീകരി�ി�ളള
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?
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വന��ഗ��െട ആ�മണം �ല�� �ഷി നാശം

2663. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ��െട ആ�മണം �ലം  2018-19  കാലയളവി�  സം�ാന�്
സംഭവി� �ഷി ന�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഇന�ി�  ന�പരിഹാരമായി വിതരണം െച� �ക എ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വന��ഗ��െട ആ�മണം �ലം �ഷി നാശം സംഭവി�ാതിരി�ാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

നിപ ൈവറസ് വ�ാപനം

2664. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിപ ൈവറസിെ� ഉറവിടം പഴംതീനി വ�ാ�കളാെണ�് �ിരീകരി�ി�േ�ാ
എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം സാഹചര��ളിലാണ് ഇ�രം വ�ാ�കളി� നി�് നിപ ൈവറസ്
�റ�വ��ത്;  ഇത് തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�്ഏെത�ാം രീതിയി�� േബാധവ��രണമാണ് ജന���്
ന��വാ��ത്;  ഇ�രം േബാധവ��രണപരിപാടിക�  �ഗസംര�ണ
വ��് നിലവി� ന�കിവ��േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

കരേസന�െട ഫാ�കളിൽ നി�ം ക�കാലികെള വാ�� നടപടി

2665. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരേസന�െട കീഴി�� രാജ�െ� വിവിധ ഫാ�ക�  അട����തിെ�
ഭാഗമായി ക�കാലികെള ��േ�ാെട േസന ൈകെ�ാഴി��െവ� വാ��
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�കാലികെള �ന�് സമീപ�� ഫാമി�  നി�ം വില�്
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വാ��തിന് �ഗസംര�ണ വ��് ആേലാചി��േ�ാ;  എ�ി�  എ�
പ��െള വാ�വാനാണ് ആേലാചി��ത്;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് േസനയിെല ബ�െ��വ�മായി എെ��ി�ം ച��
നട�ിയി�േ�ാ; ച�� വിജയ�ദമാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വള���ഗ�െള വ�ാവസായികാടി�ാന�ി� വള���തിന് പ�തി

2666. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആട്,  േകാഴി,  പ� എ�ിവ വ�ാവസായികാടി�ാന�ി� വള���തി�ം
ഫാ�ക�  ആരംഭി��തി�മായി �ഗസംര�ണ വ��ിെ� കീഴി�
ഏെതാെ� പ�തികളാണ് നിലവി��ത്;  ആയതിെ� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാ�, ��, മാംസം ഉൽ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

2667. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ.ആ�.ഡി.  പ�തി �കാരം പാ�, ��,  മാംസം എ�ിവയി�
സം�ാന�ിന് സ�യംപര�ാ�ത േന�വാ� കഴി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഈ
േമഖലയി� ഇ�വെര ൈകവരി� േന��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) �ീരവികസന വ��് �േഖന �ീരക�ഷകെര�ം അവ�െട ഉ��െള�ം
ഇ�ഷ�� െച�� സമ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ീരേമഖലയിെല �ധാന ��മായ കറവ�ാ�െട �ാമം േനരി��തിനായി
കറവ യ�ം �ാപി�� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇതിനകം എ�
ക�ഷക��് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) േകാഴിയിറ�ി�െട ആഭ��ര ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം വിലനിയ�ണ�ം
�ണേമ��ം ല��മി�് �ഗസംര�ണ വ��് നട�� �വ��ന��
വിശദമാ�േമാ;  ഇ��ലം െപാ�മാ���ി�  േകാഴിയിറ�ി�െട വില
നിയ�ി��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ?
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ക�കാലി �ജനന നയം

2668. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2008  െല ക�കാലി �ജനന നയം സ�ലമായി �നരവേലാകനം െച�്
�തിയ നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�ളള നടപടി ഏത്
ഘ��ിലാണ്;

(ബി) സം�ാന�് ജനി�� പ��ിടാ�െള ഉ�ാദന�മത�ളള പ��ളായി
മാ�വാ� ല��മി�് നട�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) സം�ാനെ� �ധാന �ീേരാ�ാദന േമഖലകളി�  ലിംഗനി��യം
നട�ിയ േഹാ��ീ� ജ��ിെ� ബീജമാ�ക� വിതരണം െച�� പ�തി
�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനെ� �ീരേമഖല�് േക��ി� നി�ം ലഭി�� സഹായ��
എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ?

��ഗിരി േകരള ചി��

2669. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിയിറ�ി വില�റ�് ഉപേഭാ�ാ�ളി� എ�ി�ക എ� ല��േ�ാെട
ആരംഭി� ��ഗിരി േകരള ചി�� പ�തി വിജയ�ദമാേണാ;

(ബി) എൺപ�ിേയഴ് �തൽ െതാ�റ് �പ വെര നിര�ി�  ജീവേനാെട�ം
��ിനാ�ത് �തൽ ���ത് �പ വെര നിര�ി�  ഇറ�ി വിലയി�ം
േകാഴികെള ലഭ�മാ�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന്
സാധി�ാെത വ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ഗിരി േകരള ചി��  നിലവി�  എ�് വില�ാണ് വിപണിയി�
വി���ത്;  ��പ് ന�കിയ വാ�ാന�� പാലി�ാ�തി� �തിേഷധി�്
േകരള പൗ��ി ഫാ�േമ�് അേസാസിേയഷ�  പ�തിേയാട് നി�ഹരണം
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

�ഗാ�പ�ികളിെല രാ�ികാല ചികി�ാസൗകര�ം
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2670. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം സ��ാ�  �ഗാ�പ�ികളിലാണ് രാ�ികാല
ചികി�ാസൗകര�ം ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) രാ�ികാല ചികി�ാസൗകര��ിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം േസവന��
ന�കാനാണ് ല��മി�ി��ത്;

(സി) ��ത ചികി�ാസൗകര�ം കാര��മമായി നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ൈല�േ�ാ�് ഇ�െ���മാ�െട ഫീ�ഡ് ഡ��ി

2671. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈല�േ�ാ�് ഇ�െ���മാ�െട േജാലിക� �ത�മായി നി�വചി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈല�േ�ാ�് ഇ�െ���മാർ ഫീ�ഡ് ഡ��ി �ത�മായി നി�വഹി���്
എ�് ഉറ�വ��വാ�  എ�് സംവിധാനമാണ് നിലവി��ത്;  ഇവ�െട
ഫീ�ഡ് ഡ��ി �ഗപരിപാലക��് �േയാജനെ����് എ�്
ഉറ�വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ഉേദ�ാഗ��  ഫീ�ഡ് ഡ��ി സൗകര�ം ��പേയാഗെ���ി
ഓഫീസി�ം ഫീ�ഡി�ം ഡ��ി െച�ാെത �ത�വിേലാപം നട��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ൈല�േ�ാ�് ഇ�െ���മാ�െട േസവനം ��ത�  ഫല�ദമാ�വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െച��� െസ��� ഹാ�റി�െട വികസനം

2672. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച��� െസ��� ഹാ�റി�െട സമ� വികസനം ല��ം വ�് 2018-19

വ�ഷെ� ബജ�ി�  ഉൾെ���ിയ െ�യിനിംഗ് ഇ��ി���്
�ാപി��തി�� പ�തി�മായി ബ�െ��് 02/02/2019െല ജി2/8/2019

ന��  ക�ി�െട �ഷി വ��് �ി�സി��  െസ��റി
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�ഗസംര�ണ ഡയറ���് ന�കിയ നി�േ�ശ�ിേ��  സ�ീകരി�
�ട�നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െ�യിനിംഗ് ഇ��ി���ി�� െക�ിടനി��ാണം എ��ംേവഗം
ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ീരവ��ിെ� സമ�വികസനം

2673. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, പാറ�� അ��
,, അ�� ഹമീദ് പി.
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ീരവ��ിെ�
സമ�വികസന�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം സ�ീകരി� നടപടിക�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  �കാരം പാ��ാദന രംഗ�് സ�യംപര�ാ�ത
ൈകവരി�ാ� കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിന് �റ�് നി�� പാലിെ� �ണേമ� പരിേശാധി��തിന്
വ��് തല�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മി��് െഷഡ് പ�തി

2674. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മി��് െഷഡ് പ�തി�െട വിശദാംശ��ം ഉേ�ശ�ല����ം
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

�ീര�ാമം പ�തി

2675. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീര�ാമം പ�തി�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യി�  ഏെത�ാം തേ�ശ�ാപന�ളി�  ��ത പ�തി
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നട�ിലാ�ിയി�െ��ം അ�വഴി െെകവരി�ാ�  സാധി� േന���ം
വിശദമാ�േമാ?

�ീരേമഖലയി� സ�യം പര�ാ�ത

2676. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം �ീരേമഖലയി�  സ�യം പര�ാ�ത െെകവരി�ാ�  ഏെത�ാം
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) അന� സം�ാന�ളി� നി�ം മി�മ �േഖന�ം മ�് ഏജ�സിക� വഴി�ം
എ� ലി�� പാ� ദിവേസന െകാ�വ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അന� സം�ാന�ളി� നിെ��� പാലിെ� �ണേമ� പരിേശാധി�ാ�
സം�ാന അതി��ികളി�  ലാബ് സംവിധാന�േ�ാ;  എ�ി�  എ�
ലാ�ക� ��ത ആവശ��ിന് നിലവി��് എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഒ� ദിവസം എ� ലി�� പാ� അതി��ി കടെ���െവ�ം ഇതി� എ�
ലി��  പാ�  �ണേമ� പരിേശാധന�് വിേധയമാ���് എ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) മി��് െഷഡ് പ�തിയി�െട 2016-19 കാലയളവി� സം�ാന�് എ�
പ��െള വിതരണം െച�; ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ; ഇതിന് ക�ഷകെര
തിരെ����തി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ?

പാ��പാദന�ിെല വ��നവ്

2677. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��പാദന�ി�  േദശീയ തല�ി�  ഏ��ം ��ത�  വ��നവ്
േരഖെ���ിയ സം�ാനെമ� ബ�മതി�്  2018-19�  േകരളം
അ�ഹമായി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� ര�് െസ�സ�കളി�ം സം�ാന�് കറവമാ�ക�െട
എ��ി�  വ�  �റവ് േരഖെ���ിയ സാഹചര��ി�  പാ��ാദനം
���ത് എ�കാരമാണ് എ�റിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് നി��ി�� കാലി�ീ��െട �ണനിലവാരം �റവാെണ�
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  �ണനിലവാരം ��വാ�  സ�ീകരി�
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നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇതര സം�ാന�ളി� നി�ം എ�� പാലിെ� �ണേമ� ഉറ�ാ�വാ�
െച�്േപാ�കളി� ഒ��ിയി�� സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) എ�ാ അതി��ി െച�്േപാ�കളി�ം ��ത സംവിധാനം ഒ��േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

പാ���ാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത

2678. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ� ദിവസം ആവശ�മായി വ�� പാലിെ�
അളെവ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒ� ദിവസം ആവശ�മായി വ�� പാലിെ� എ� ശതമാനമാണ്
സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി��ത്;

(സി) ഏെത�ാം സം�ാന�ളി�  നി�ാണ് േകരള�ിേല�് പാ�
െകാ�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േവന��ാല�് പാ���ാദന�ി� എ� �റ��ായി എ�റിയി�േമാ;

(ഇ) സം�ാനെ� പാ���ാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�തയി�  എ�ി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� �േഖന കഴി� ��് വ�ഷം ഉ�ായ പാ���ാദന
വ��ന സംബ�ി� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) സം�ാനം എേ�ാ�  �ത�  പാ��ാദന�ി�  സ�യം പര�ാ�ത
ൈകവരി�െമ�ാണ് സ��ാ�  വിലയി��ിയി��ത്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

മിനി ക�കാലി ഫാം

2679. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീരക�ഷക��് മിനി ക�കാലി ഫാം �ട��തിന് നിലവി� എെ��ി�ം
പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) സ��ാ� സ�ിഡിയിേയാെട ക�ഷക��് ക�കാലി ഫാം ആരംഭി��തിന്
നി��ഷി�ി�� മാനദ��� വ��മാ�േമാ;
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(സി) �ീരവികസന വ��ിെ� കീഴി�  ക�കാലിഫാം നട�� ക�ഷക��്
നിലവി� ലഭി�� ആ��ല��� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) പാ���ാദനം വ��ി�ി��തിന് നവീന രീതിയി�� ��ത� പ�തിക�
നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ളയ�ി� തക�� �ീരേമഖല�െട ഉ�മനം

2680. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  വ�  നാശന�ം േനരി� സം�ാനെ� �ീരേമഖല
തിരി�വരവിെ� പാതയിലാെണ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ളയം �ലം ��ത േമഖലയി� ഉ�ായ നാശന��� എെ�ാ�യാണ്;
നാശന�ം േനരി� �ീരക�ഷക��് സമയബ�ിതമായി സഹായം
ന���തിന് വ��ിന് സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) വ��ിെ� ഇ�ാര��ി�� ഇടെപട�  �ീരേമഖലെയ തിരി�വരവിെ�
പാതയി� എ�ി�വാ� എ�മാ�ം സഹായകമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം നടപടിക�  2019-20  കാലഘ��ി�  �ട��തി�ം
പാ��ാദന�ി�  സം�ാനെ� സ�യംപര�ാ�തയി�  എ�ി��തി�ം
ആവശ�മായ നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ളയ�ി� ക�കാലികെള ന�െ�� �ീരക�ഷക��് സഹായം

2681. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന��ായ �ളയ�ി�  ക�കാലികെള ന�െ��
�ീരക�ഷക��് സഹായം ന���തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്
സ��ാ� നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ീരക�ഷക� അഭി�ഖീകരി�� �തിസ�ി

2682. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
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,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീരക�ഷക� അഭി�ഖീകരി�� �തിസ�ി പരിഹരി��തിെ� ഭാഗമായി
അവെര െതാഴി�റ�് പ�തിയി�  ഉ�െ���ണെമ� ആവശ�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിനായി േക�സ��ാരി� സ���ം െച��േമാ
എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) �ളയ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  ക�� �തിസ�ി േനരി��
�ീരക�ഷക�െട കടം എ�തി��ാ� തീ�മാനെമ��േമാ;

(സി) കാലി�ീ��െട വില വ��നവ് �ലം �തിസ�ിയിലായ �ീരക�ഷക�െട
ആശ�ാസ�ിനായി കാലി�ീ� സ�ിഡി വ��ി�ി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സ�കാര� കാലി�ീ���നിക�െട �ഷണ�ി�  നി�ം ക�ഷകെര
േമാചി�ി�ാ�  െപാ�േമഖലയി�  കാലി�ീ� നി��ാണം വ��ി�ി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരള ഫീ�സ് ലിമി�ഡിെ� �തിവ�ഷ ഉ�പാദനം

2683. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഫീ�സ് ലിമി�ഡിെ� ശരാശരി �തിവ�ഷ ഉ�പാദനം
എ�യാെണ�് വ�കതമാ�േമാ;  2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ിെല
ഉ�പാദനം എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ാപനം 2018-19 � �വ��ി�ത് ലാഭ�ിലാേണാ ന��ിലാേണാ;

എ�ി�  2015-16  �ത�  2017-18  വെര�ളള വ�ഷ�ളിെല ലാഭന�
കണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ാപന�ിെ� ��നാഗ�ളളി �ാ�ി�  2018-19  െല ഉ�പാദനം
എ�യാെണ�ം എ� ട� വി�ഴി�െ��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

െവ�� മി��് െസാൈസ�ി�െട ൈവവി��വ�കരണം

2684. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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പ��ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല െവ�� മി��് െസാൈസ�ി�് (ജനത
ചാരി�ബി�  െസാൈസ�ി)  ൈവവി��വ�കരണ�ിനായി  2018-19-െല
ബ�ജ�ിൽ  50  ല�ം �പ വകയി��ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ
ത�ാറാ�െ�� മാ�� �ാ� നട�ാ��തിന് ഫ�് അ�വദി��തി��
�ട�നടപടി ഏത് ഘ�ം വെര ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ീരസംഘ�െള ശാ�ീകരി��തിന് നടപടി

2685. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, ഡി.െക. �രളി
,, െജയിംസ് മാത�
,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീേരാ�ാദന�ി� സം�ാനെ� സ�യംപര�ാ�തയി� എ�ി��തിന്
ഇൗ സ��ാ� നട�ാ�ിവ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �ീരസഹകരണ സംഘ�െള ശാ�ീകരി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) �ീരക�ഷക��് ശരിയായ വില ലഭി�� എ�് ഉറ�് വ��ാ�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) പാലിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിനായി എ�.എ.ബി.എ�.
അ�ഡിേ�ഷേനാട് �ടി സം�ാന ഡയറി ലാബ് �വ��നം
ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

അ�മാലി മ�ല�ിൽ �ീര�ാമ�ം െഡയറി േസാ�ം

2686. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല പാറ�ടവ് പ�ായ�ി� �ീര�ാമ�ം
അ�മാലി േ�ാ�് പ�ായ�ി�  െഡയറി േസാ�ം അ�വദി�ണെമ�
ആവശ�ം സംബ�ി�്  23.02.2018-െല  483/M (FAD&Z) 2018 ന�രായി
�ീരവികസന വ��് ഡയറ���് ന�കിയ ശിപാ�ശയി� വ��് സ�ീകരി�
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയം സ���ം ന�മാ�ിയ അ�മാലി മ�ല�ി� �ന��ാരണ�ിെ�

resource://app/res/html5.html

64 of 126 Sunday 09 June 2019 05:02 PM



ഭാഗമായി �ഗസംര�ണ വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട ഇനം തിരി��
വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�േവാളജി�� പാ��് നിർ�ാണം

2687. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രിെല ��രിൽ �ാപി�� �േവാളജി�ൽ പാർ�ിെ� നിർ�ാണം
ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ ഏെത�ാം �ഗ��െട ആവാസയിട�ൾ �ർ�ിയാ�ിയി�െ��്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2019  മാർ�ിൽ ഉ�ഘാടനം െച� ര�ാംഘ� നിർ�ാണ�വർ�ന�ൾ
ഇേ�ാ� ഏത് അവ�യിലാണ്;

(ഡി) ��ർ �ഗശാല�് നിലവിൽ േക� �ഗശാല അേതാറി�ി�െട അംഗീകാരം
ഉേ�ാ;

(ഇ) ��ർ �ഗശാലയിേല�് �തിയ �ഗ�െള െകാ�വ��തിന് പ�തി�േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ?

അനിമ� ഹാ�ഡലിംഗ് ഇ� � ആ�് േഫാറ�് േകാ�്

2688. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െവ�നറി ആ�് അനിമ�  സയ�സ് �ണിേവ�ി�ി�് കീഴി�ളള
അനിമ�  ഹാ�ഡലിംഗ് ഇ�  � ആ�് േഫാറ�് എ� േകാ�്സ��ാ�
അംഗീ�തമാേണാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2017-�  ��ത േകാ�് പഠി� ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െ��
ഉേദ�ാഗാ��ിക��് എ�് െകാ�് നാളി�വെര േജാലി ന��വാ�
സ��ാരിന് സാധി�ി�ിെ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േകാ�് പഠി�വ��് സ��ാരിെ� ഏെതാെ� േമഖലയി�  േജാലി
ന��വാ� സാധി�ം; വ��മാ�േമാ?

' �ം േഫാ� റിവ� 'പ�തി
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2689. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവളളെ�ാ� നിയ�ണ�ിന്  '�ം േഫാ�  റിവ�' എ� ഡ�് പ�തി
സം�ാന�് നട�ാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട െനത�ലാ�്സ് പര�ടന�ിനിടയി�  ��ത പ�തി�മായി
ബ�െ�� കാര���  അേ�ഹം ബ�െ��വ�മായി ച��
െച�ക��ാേയാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട �ട�നടപടി എ� നിലയി�  എെ�ാെ� കാര���
ജലവിഭവ വ��് ൈകെ�ാള�ം?

ലി�് ഇറിേഗഷ� േമാേ�ാ�ക�െട അ����ണി

2690. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�ാംവിള� ��ായി ലി�് ഇറിേഗഷ�  േമാേ�ാ�ക�  അ����ണിക�
നട�ി �വ��ന�മമാ��തിന് വാ�ഷിക അ����ണിക��ായി
�ിരമായ ഫ�് അ�വദി��തിനാ�� നി�േദശം പരിഗണി�വാ�
സാധി�േമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ഒ�ാംവിള� ��ായി ലി�് ഇറിേഗഷ�  േമാേ�ാ�ക�
അ����ണിക�  നട�ി �വ��ന�മമാ��തി�� നി�േദശം
ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ���് ന��േമാ?

�ാ��് മീ�� സംവിധാനം

2691. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ��രം പിരി��തിന് �ാ��് മീ��  സംവിധാനം നട�ിലാ��തിെ�
സാധ�ത ജല അേതാറി�ി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� അ�േയാജ�ത�ം �ാേയാഗികത�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�ായി എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��െത�ം ഇതിൽ എ�
�ക ഇതിനകം െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?
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ജലാശയ�� മലിനെ����വർെ�തിെര നിയമനടപടി.

2692. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജലാശയ��  മലിനെ����വർെ�തിെര ക�ശന
നിയമനടപടിക�  ശിപാ�ശ െച�� തര�ി�  നിയമേഭദഗതി
െകാ�വ�തി�േശഷം ഇ�ര�ി�� �വണതക�  �റ�തായി
കെ��ിയി�േ�ാ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പരി�ിതിനാശം വ��� തര�ി�  കായ��ീര��  േബാധ���ം
കേ��� �വ��ന��  സം�ാന�് കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇത്
പരിേശാധി��തിന് നിലവി�� സംവിധാനം വിശദമാ�േമാ; ഇ�ര�ി�
നിയമനടപടിക� വ��ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െകാ�ി ഇളം�ളം െമേ�ാ േ�ഷ� പി�വശ�് െകാ�ി െമേ�ാ െറയി�
േകാ�പേറഷ� െമേ�ാ നിർ�ാണെ��ടർ��ായ േകാ��ീ�് േവ�ക�
കായലിെ� തീര�് നിേ�പി�് കായൽ മലിനമാ�ിയതായി
കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇതിെന �ട��് സ�ീകരി� നിയമ നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

േക�വിഹിതം പാഴാ�� നടപടി

2693. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലവിനിേയാഗം സംബ�ി� േക�വിഹിതം െചലവഴി�ാെത
പാഴാ�കയാെണ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ധാനെ�� എ� പ�തിക�െട �കയാണ് െചലവഴി�ാതി��െത�ം എ�
ശതമാനം �കയാണ് െചലവഴി�ാതി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തിനി�േ�ശ��  യഥാസമയം സമ��ി��തി��ായിരി��
കാലതാമസം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േക� പ�തിക���സരി�് നി�േ�ശ��  ത�ാറാ�ി ന�കാ�
സം�ാന�ിന് കഴിയാ� സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?
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ജല സ��ി പ�തി

2694. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഹരിത മിഷെ� ഭാഗമായി ജല സ��ി എ� േപരി�  ഒ�
പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല����  എെ��ാമാണ്
വിശദമാ�ാേമാ;  2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ��ത പ�തി�ായി
നീ�ി െവ� ബ�ജ�് വിഹിതം,  ചിലവഴി� �ക ഇവ�െട വിശദാംശം
ന��േമാ;

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

(ഡി) ��ത പ�തിക�െട �വ��ന �േരാഗതിെയ�റി�് �ത�മായ
ഇടേവളകളി�  അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ?

ജലവിഭവ വ��് നട�ാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക�

2695. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ വ��് നട�സാ��ിക വ�ഷം നട�ാ�ാ�േ�ശി��
പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��� വിശദമായ റിേ�ാ��് ത�ാറായി�േ�ാ;  ഏത്
ഏജ�സി�ാണ് ഇതിെ� �മതലെയ�് വ��മാ�േമാ;  വിശദാംശ��
ന��േമാ?

േക� പ�തിക��ായി ജി�കൾ േക�ീകരി�് ഡിവിഷ�

2696. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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േക�സഹായം ലഭി�വ�� പ�തിക��് വിശദമായ േ�ാെജ�്
റിേ�ാ��് സമ��ി��തി�ം ��ത പ�തികൾ നട�ിൽ
വ���തി�േവ� നടപടികൾ ഏേകാപി�ി��തി�മായി ജി�കൾ
േക�ീകരി�് ഡിവിഷ� �പീകരി�ാൻ സാധി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല �ടിെവളള പ�തിക�െട അവ�

2697. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിഴ��മല  ,െകാ�യി�, ���കാ�  എ�ീ �ടിെവളള പ�തിക�െട
നിലവിെല അവ� എ�ാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാഴി�ാറ �ടിെവളള പ�തി�െട ൈപ�് ൈല�ക�  പാറ�ാല
നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെതാെ� �ാമപ�ായ�കളിലാണ് �ടിെവളള
വിതരണം നട��ത് എ�ളള വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഹരിതേകരളം മിഷെ� ആഭി�ഖ��ി�� പ����് പ�തി

2698. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം മിഷെ� ആഭി�ഖ��ി�� പ����് പ�തിയി�െട
ല��മി��െത�ാെണ�് വ��ാമ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി ഏെത�ാം േക��െളയാണ് കാസ�േഗാഡ്
ജി�യി� തിരെ���ി��െത�് പ�ായ�് തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േക��ളി� െച�ാ�േ�ശി�� ���ിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം
ആവശ�മായ ഫ�് എ�യാെണ�ം അത് എ�െന കെ��െമ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഹരിതേകരളം മിഷ�  സം�ാന�് നട�ിയ �ഴ �ന��ീവന
ജലസംര�ണ �വ��ന�െള ആധാരമാ�ിയാേണാ ജലസംഗമം
സംഘടി�ി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ി�  �ഴ�ന��ീവന-ജലസംര�ണ �വ�����ാേണാ,

ജലസംഗമ�ിനാേണാ ��ത� �ക െചലവായെത� വ��മാ�ാേമാ?

ജലസംര�ണ പ�തിക�
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2699. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ� വ�തിയാന�ിെ� ഭാഗമായി ഉ�ാ�� വര�� േനരി��തിന്
ഹരിതമിഷെ� ഭാഗമാ�� ജലസംര�ണ പ�തിക� �േഖന നട�ിലാ�ിയ
പ�തികളി�െട കഴി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ജലവിഭവ വ��് �ഖാ�രം 2018-19 � ഇ�ര�ി� നട�ിലാ�ിയ �ധാന
പ�തിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  ഇതി�  ഏെതാെ� പ�തിക�  ഇതിനകം
���ിയായി��്;

(സി) മീന�ിലാ�, പ�ി�ലാ�, കി�ിയാ� എ�ിവ�െട �ചീകരണം �ട�ി ഒ�ാം
ഘ��ി� ഉ�െ�ാ�ി�ി�� പ�തിക� വിജയ�ദമാേണാ;

(ഡി) േമ�റ� ജലേ�ാത�ക� ��ിരമായി നിലനി���തിന് ആവശ�മായ
�വ��ന��  ര�ാം ഘ��ി�  നട�ിലാ�വാ�  ആേലാചി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� വ�കിട പ�തിക�

2700. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� ജലവിഭവവ��ിെ� വ�കിട
പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതി�  പണി ആരംഭി��ം,  ���ിയാ�ിയ�മായ പ�തിക�
ഏെതാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ?

ക����ഴി അരയാ�ിലിമ� ��ജലവിതരണ പ�തി

2701. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി� ഒലി�േപായ ക����ഴി- അരയാ�ിലിമ� ��ജലവിതരണ
പ�തിക��് പകരം �തിയ പ�തി ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� ��ംബ�ളാണ് ഈ പ�തിക�െട കീഴി�  ഉ�ായി��ത് എ�ം
ഓേരാ പ�തിയി�ം ഏെതാെ� �േദശ��  ഉ�െ��ി�� എ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ആദിവാസി േകാളനിക�  ഉ�െ�െട നിരവധി ആ�ക�  ഉ�െ���
�േദശ�ളിെല പ�തി എ� നിലയി� �തിയ പ�തി ഉട� ആരംഭി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഴകളി�ം നദികളി�ം േതാ�കളി�ം െവ�ം െക�ിനി�ാ� അവ�

2702. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�േശഷം �ഴകളി�ം നദികളി�ം േതാ�കളി�ം െവ�ം െക�ിനി�ാ�
അവ� ആെണ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

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

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� വിശദമായ പഠനം നട�ി പരിഹാരമാ���� സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

�ഴക� കനാ�ക�, േതാ�ക� എ�ിവ�െട തീര�ളി� കേ��ം

2703. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഴക�  കനാ�ക�  േതാ�ക�  എ�ിവ�െട തീര�ളി�
വ�ാപകമായ കേ���ം ജലേ�ാത�കളി�  മാലിന�ം വലിെ�റി����ലം
ജലമലിനീകരണ�ം നട��െവ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  �ഴക�െട�ം കനാ�ക�െട�ം േതാ�ക�െട�ം അതി��ി
സംര�ി��തി�ം കേ��ം തട��തി�ം മലിനീകരണം തട��തി�ം
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എവിെടെയ�ാമാണ് ഇ�ര�ി�� കേ���� കെ��ിയി��ത്; അവ
ഒഴി�ി��തി�ം ജലാശയ��  സംര�ി��തി�മായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്; െവളിെ���േമാ?

പാ��തീ��നാറിെന �ന��ീവി�ി�� പ�തി

2704. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പാ��തീ��നാറിെന �ന��ീവി�ി�� പ�തി�െട നിലവിെല സ് ഥിതി
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏ� ഏജ�സി�െട േന�ത��ിലാണ് പാ��തീ��നാറിെ�
�ചീകരണംനട��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) �ചീകരണ�ി�  നി�ം മാക് േ�ാ�് എ� ക�നി പി�മാറിയി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� കാരണെമ�ാണ്; പകരം ആെരയാണ് ഇ�ാര��ിനായി
നിേയാഗി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ചീകരണ പ�തി�ായി ഇതിനകം എ� േകാടി �പ െചലവഴി�െവ�് 
വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) പാർ�തി ��നാറിെ� കരകളി�� വീ�കളിെല ക�സ് മാലിന��� ഈ
ആറി�  എ��ത് തട��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാണ്;  ഇതിനായി ഇതിനകം എ� �ക െചലവഴി�െവ�് 
വ��മാ�േമാ?

തല�ാന നഗരിയിെല േതാ�ക�ം ആ�ക�ം �ചീകരി�വാ� പ�തി

2705. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന നഗരിയിെല മി� േതാ�ക�ം ആ�ക�ം ആപ�കരമാംവിധം
മലീമസമാെണ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ആമയിഴ�ാ�  േതാട്,  പഴവ�ാടി േതാട്,  ഉള��  േതാട്,  പ�ം േതാട്
എ�ിവിട�ളി�  വ�ഷ�ളായി അടി�കിട�� മ�ം എ��ം നീ�ം
െച��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ജി�ാ കള���് സമ��ി� എ�ിേമ�ിന് അംഗീകാരം
ലഭി�ി�േ�ാ;  അംഗീകാരം ലഭി�ി�ിെ��ി� ഏെത�ി�ം �േത�ക �ീ�കളി�
ഉ�െ���ി ഈ േതാ�ക�  എ�ാ വ�ഷ�ം �ചീകരി�വാ�  പ�തി
ആവി�രി�േമാ?

ഡാ�കളി�ം റിസ�േ�ായ�കളി�ം അടി�കിട�� െചളി�ം മണ�ം നീ�ം
െച��തി�� നടപടി

2706. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� ഡാ�കളി�ം റിസ�േ�ായ�കളി�ം അടി�കിട��
െചളി�ം എ��ം മണ�ം നീ�ം െച��തിന്  2017  �  അംഗീകരി�
എസ്.ഒ.പി �കാരം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� ഡാ�കളിെല എ��ം െചളി�ം മണ�മാണ് ഇ�കാരം നീ�ം
െച��ത്;

(സി) കഴി� വ�ഷെ� �ളയ�ി� ഡാ�ക� നിറ��തിന് കാരണം ഇ�കാരം
അടി��ടിയ എ��ം മണ�ം െചളി�മാെണ�്
കെ��ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

ഡാ�ക�െട സംഭരണേശഷി

2707. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഡാ�ക�െട സംഭരണേശഷി ഉയ���തിനായി
അടി��ടിയ െചളി�ം മ�ം നീ�ാ�  ഇറിേഗഷ�  വ��് നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ജല ക�ീഷ�  നി�േ�ശി� �കാരം േകരള�ിെല �ളയ,  ഉ��െപാ��
സാധ�താ�പടം �സി�െ���ി അടിയ�ര ക��പ�തി ത�ാറാ��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി� ഇതിെ� �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

ഡാ�കളിെല സി��് നീ�ം െച��തി�ളള നടപടിക�

2708. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡാ�കളിെല സി��് നീ�ം െച��തി�ളള നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാലവ�ഷം ശ�ി �ാപി��തി� ��പ് ഇ�ാര��ി�  നടപടി
സ�ീകരി��തിന് ഉേദ�ാഗ���് നി�േ�ശം ന��േമാ?

പറ�ി�ളം ആളിയാ� കരാ�

2709. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പറ�ി�ളം ആളിയാ� കരാ� �കാരം േകരള�ിന് ലഭിേ�� െവ�ം തമിഴ്
നാ�ി� നി�ം ലഭി��െ��് ഉറ�് വ��ാ� ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം കരാ�  �കാര�� ��വ�  െവ��ം ലഭി�ി�േ�ാ എ�്
അറിയി�േമാ?

അണെ��ക�െട �വ��ന�ിന് േവ� മാനദ���

2710. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയകാരണ��ം നാശന��ിെ� ആ�ം ��ിയ ഘടക��ം സ��ാ�
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജലസംഭരണിക�ം െവ�ം സംഭരി�വ�ത് കന�മഴയി�  ഒ�ി�
�റ�വി��ം �ിതി ��മായ�മായ കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ജലസംഭരണിക�  നിറ���വെര കാ�ി���ം അ�തീ�ിതമായി
�റ�വി��ം �ളയം ��തരമാ�ിെയ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ജന���് േവ� ��റിയി�ക� ന�കിയിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) ഡാ�കളി� െചളി�ം മ�ം അടി�ത് �ളയ�ിെ� ആ�ം ��ിയതാ��
കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(എഫ്) �ളയ േവളകളി�  അണെ��ക�  �വ��ിേ�� മാനദ���
പാലി�ി�ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ജി) േദശീയ ജലനയ�ി�ം മ� മാ��േരഖക��ം അ��തമായാേണാ ഓേരാ
ഡാമിെ��ം �ളയ നിയ�ണ േമഖല പരിപാലി��െത� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

എറണാ�ളം രാമമംഗല�് തടയണ

2711. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി�  രാമമംഗല�് പണി�� തടയണ എ�േ��്
���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) നി��ാണ �വ��ന��  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന്
നിലവി� തടസ�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?
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െപാ��� കടവി� െച�് ഡാം

2712. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ടയിെല ��ില�ാടി പ�ായ�ിെല കട��ി�ഴ�് ��െക ആന�ാറ
െപാ���  കടവി�  നി��ി�� െച�് ഡാമിെ� �േരാഗതി
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െച�് ഡാമിെ� നി��ാണം സമയബ�ിതമായി
���ിയാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം;

(സി) െച�് ഡാമിെ� നി��ാണം ���ിയാ�� �റ�് ജന���് ലഭി��
േസവന�� എെ��ാമാണ് വ��മാ�ാേമാ?

കര െക�ി സംര�ി�� ���ി

2713. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാപകമായി കരയിടി�ി�  േനരി�� വലിയപറ�്,  െച�വ��, നീേലശ�രം
��സി�ാലി�ികളി�  �ഴ,കായ�  എ�ിവ�െട കര െക�ി സംര�ി��
���ി കാര��മമായി നട�ിലാ�ാ�  ൈവ��തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കരയിടി�ി�  �ലം ജലേസചന�മായി ബ�െ��് കാ�ഷിക േമഖല�ട�ം
ന�ം ഉ�ാ��ത് പരിഹരി�ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?

കാലവ�ഷ�ി� �ഴയിടി�ിൽ തടയാ� പ�തി

2714. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലവ�ഷ�ി�  �ഴ�െട തീര��  ഇടി�് സ�കാര� �മിക�ം �ഷി�ം
നശി��ത് തട�വാനായി എെ��ി�ം പ�തിക� നിലവി�േ�ാ;എ�ി�
ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യി�  ഇത�സരി�് എ�േകാടി �പ�െട ���ിക�
നട�ിലാ�ിയി��് എ�തിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ?

resource://app/res/html5.html

75 of 126 Sunday 09 June 2019 05:02 PM



കട��ി�ഴ�െട കരയിടി�ി�

2715. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലവ�ഷെ��തിയി�  പാ�ി�ാട് ഭാഗ�് കട��ി�ഴ�െട വല�കര
�റ് മീ�േറാളം നീള�ി� ഇടി� േപായ�െകാ�് സമീപ�� വീ�കാ��്
ഭീഷണി േനരി�� സാഹചര��ി�  ആയതി�  സംര�ണ ഭി�ി െക��
നടപടി�മ�� നിലവി� ഏ�ഘ��ിലാണ് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഫ�് വകയി��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� എ�െയ�ം ഇതിെ�
നി��ാണ ���ി എ�േ��് ���ീകരി�െമ�ം അറിയി�േമാ?

തീരസംര�ണ�ിനായി സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

2716. �ീ.െക.എം.ഷാജി
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.െക.അ� റ�്
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മായ കട�േ�ാഭെ� �ട��് തീരേശാഷണം സംഭവി��തായി
കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) കടലാ�മണം േനരി��തിനായി സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) തീരസംര�ണ�ിന് ജിേയാ സി��ിക് ട�ബ് സാേ�തിക വിദ�
ഉപേയാഗെ����േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ജിേയാ സി��ിക് ട�ബ് സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�� കട�ഭി�ി നി��ാണം

2717. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരസംര�ണ�ിനായി ജിേയാ സി��ിക് ട�ബ് സാേ�തികവിദ�
ഉപേയാഗി�� കട�ഭി�ി നി��ാണ�ിനായി വ��് നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) പ�തി െചലവ് എ�യാെണ�ം  ,  ഇ�ര�ി�  കട�ഭി�ി
നി��ി��തിന് ഏത് ക�നിെയയാണ് �മതലെ���ിയെത�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) എവിെടെയ�ാമാണ് ഈ രീതിയി�  കട�ഭി�ി നി��ി��തിന്
ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല കട�ഭി�ി നി��ാണം

2718. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  കടലാ�മണം ��മായ
മാടായി,  മാ�� �ാമപ�ായ�കളിെല കട�ഭി�ി �ന�നി��ി��തി�ം
��തായി കട�ഭി�ി നി��ി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) േക�പാ�ക� സംഭവി� കട�ഭി�ി �ന�നി��ി��തിന് സമ��ി�  9.46

േകാടി �പ�െട നാല് എ�ിേമ�ക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2019-20 ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� 16 േകാടി �പ�െട കട�ഭി�ി�ം �ലി��ം
നി��ി��തിന് വിശദമായ എ�ിേമ�് സമ��ി�് ഭരണാ�മതി
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാവി�േതാ�ം �േദശം േനരി�� കടലാ�മണ ഭീഷണി

2719. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല ചവറ പ�ായ�ിെല കടേലാര�ാമമായ േകാവി�േതാ�ം
�േദശം േനരി�� കടലാ�മണ ഭീഷണി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �േദശ�് കട�ഭി�ി െക�ി സംര�ി�ണെമ� ആവശ��ിേ��
എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

തീരേദശേമഖലയി� ഉ�ാ�� ��മായ കട�േ�ാഭം

2720. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് തീരേദശേമഖലയി�  ഉ�ാ�� ��മായ കട�േ�ാഭം
��ത �േദശെ� ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം ഭീഷണിയാെണ�ത്
വ�തയേ�;

(ബി) ആറാ��ഴ  ,  െച�ാനം,  വലിയ�റ േപാ�� േമഖലകളി�  എ�ാ വ�ഷ�ം
കട� േ�ാഭം �ലം വീ�ക� തക�� �ിതിവിേശഷം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന തീര��ാ�� കട�േ�ാഭെ� സംബ�ി�് പഠനം
നട�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ��ത
പഠന�ിന് നിേയാഗി�ി��ത്; അവ�െട റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ഡി) കട�ഭി�ിയി�ാ� �ല�ളി� അത് നി��ി��തിന് കരി�� �ാമം
തട�മായി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിന് മ�് മാ���� ആേലാചി�േമാ?

െവളളാരംപാറ-പനമ� െവ��ഡ് േ�ാ�് �ി�ജ്

2721. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഷാ���  മ�ല�ിെല അന�നടി പ�ായ�ിെല െവളളാരംപാറ-

പനമ� േതാടി� െവ�ഡ് േ�ാ�് �ി�ജ്(VCB) നി��ി�� ���ി�െട
നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ ���ി�് സാ��ികാ�മതി,  സാേ�തികാ�മതി എ�ിവ
ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ളിേ�ാം വളവനാട് കടവ് തടയണ, േകാഴി�ാ� വിയ� കം �ി�ജ്

2722. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��� മ�ല�ിെല െച��ഴ �ാമപ�ായ�ി� ഉ�െ��� േതജസ�ിനി
�ഴയി�  �ളിേ�ാം  -വളവനാട് കടവ് തടയണ,  േകാഴി�ാ�  വിയ�  കം
�ി�ജ് എ�ിവ�ായി േമജർ ഇറിേഗഷ�  വ��് �ഖാ�ിരം എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ി സമ��ി� പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന��� നടപടിക� എ�
വെര ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷം തെ� ��ത െ�ാേ�ാസ�ക��്
ഭരണാ�മതി ന�കാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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േമാദി�യം കട��ി�ഴയി� റ�േല�ർ കം �ി�ജ്

2723. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  � ബജ�ി� �ഖ�ാപി� മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� ഉ�െ��
േമാദി�യം കട��ി�ഴയി�  ആ�.സി.ബി.  നി��ാണ �േരാഗതി
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�.സി.ബി നി��ാണ�മായി ബ�െ��് തത��ി�ളള
ഭരണാ�മതി ന�കിയത�ാെത മ� നടപടികളാകാെത േപായത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട സാേ�തിക �ല�നി��യ റിേ�ാ��് കി�ബിയി�
സമയബ�ിതമായി സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പ�തി നട�ിലാ��തിേല�ാ�� കി�ബി�െട അംഗീകാരം േവഗ�ി�
അ�വദി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ജലവിഭവ വ��ി� അസി��് എ�ിനീയ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

2724. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ വ��ി�  അസി��് എ�ിനീയ�  ത�ികയിെല  2019െല
�തീ�ിത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�വെര എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��്
െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;  ഇെ��ി�  ആയതിെ� കാരണം
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജലവിഭവ വ��ി�  അസി��് എ�ിനീയ�െട േപാ�് �ിേയഷ�
നട�ിലാ��ത് പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;  ഉെ��ി� ആയതിന് എെ��ാം
നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരളവാ�� അേതാറി�ിയി� എ�ിക��ീവ്എ�ിനീയ�, അസി��് എ�ിനീയ�
ത�ിക

2725. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരളവാ��  അേതാറി�ിയി�  എ�ിക��ീവ്എ�ിനീയ�, അസി��്
എ�ിനീയ�  ത�ികകളി�  ഡി�ി  ,  ഡിേ�ാമ സ��ിഫി��്
േയാഗ�ത�ളളവ�െട നി��ഷി�ി�ളള അ�പാതം എ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമ��റ� ത�ികകളി�  ഡി�ി  ,ഡിേ�ാമ സ��ിഫി��് േയാഗ�ത�ളള
എ�േപ� വീതം ഇേ�ാ� േജാലി െച��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമ��റ� ത�ികകളി�  ഡി�ി,  ഡിേ�ാമ സ��ിഫി��്
േയാഗ�ത�ളളവ�െട അ�പാതം പാലി�ി�േ�ാെയ�ം ഇ�ാെയ�ി�
അതിെ� കാരണം എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�തിക�

2726. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ൈമന�  ഇറിേഗഷ�  വ��ിന് കീഴി�  പ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�
നട�ിലാ�ിവ���ം നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി���മായ വിവിധപ�തിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;അവ�െട നിലവിലെ� �ിതി
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� ഇറിേഗഷ� വ��് ഏെ���് നട�ിലാ�ി വ��
പ�തിക�

2727. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� േമജ�/െെമന�
ഇറിേഗഷ�  വ��ക�  ഏെ���് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േമജ�/െെമന� ഇറിേഗഷ� വ��കളിെല �ളാ�, േനാ�-�ളാ� ഫ�കളി�
നി�ം ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത വ��കളി�  നി�ം ടി കാലയളവി�  നബാ�ഡ് പ�തികളി�
ഉ�െ���ി ഏെത�ി�ം പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?
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�േണരി-േവ��� െടയിൽ എൻഡ് പ�തി

2728. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാടി ജലേസചന പ�തി�െട ഭാഗമാ�� �േണരി-േവ���  െടയിൽ
എൻഡ് പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ പ�തി �ന��രി�വാൻ ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) പ�തി �ന��ാരണ�ിനായി എം.എൽ.എ. �ഖാ�ിരം നാ�കാ� നൽകിയ
അേപ�യിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക� എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

െെമന� ഇറിേഗഷ� വ��് �ഖാ�ിരം െഷാ��� മ�ല�ി� നട�ിയ
���ിക�

2729. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െെമന� ഇറിേഗഷ� വ��്
�ഖാ�ിരം െഷാ��� മ�ല�ി� എെ��ാം ���ിക� നട�ിയി��്;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഓേരാ ���ി�െട�ം എ�ിേമ�് �ക�ം ���ി�െട നിലവിെല
�ിതി�ം വിശദമാ�ാേമാ?

അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല ജലവിഭവ പ�തികൾ

2730. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി� ജലവിഭവം ൈമന�/േമജ� വിഭാഗ�ിെല
വിവിധ �വ��ന���ായി  2006-07  �ത�  2015-16  വെര
�ാ�/േനാ��ാ�  ഇന�ി�  എ� �പ�െട ഭരണാ�മതി
ന�കിയെത�തിെ� സാ��ികവ�ഷം തിരി�ളള വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കളമേ�രി മ�ല�ി� ഹരിതേകരളം പ�തി
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2731. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം പ�തിയി� ഉ�െ���ി കളമേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല
ഏെത�ാം �ള�ളാണ് �ന��ാരണം/�ചീകരണം നട�ിയി��ത്; ഓേരാ
���ി�െട�ം വിശദവിവരം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി��െ���ം ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�ി�ാ��ം
ആരംഭി�ി�ി�ാ��മായ ���ികൾ ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

��ത ���ിക�െട കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വിശദീകരി�േമാ?

പര�രാഗത ജലേ�ാത�ക�

2732. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത ജല േ�ാത�ക�  നിലനി���തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച��രി�െട കട�േപാ�� വര�ാ�  നദി �ന��ീവി�ി��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െതാടി��-തഴവ വ��ായ� �േദശെ� കാർഷികാവശ��ി� ജലം

2733. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാടി��-തഴവ വ��ായ�  �േദശ�് �ഷി�ാവശ�മായ ജലം
എ�ി��ത് എത് കനാലി�െടയാെണ�് വ��മാ�േമാ; ആയതിേല��
ഷ�� �റ�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) െക.ഐ.പി കനാ�  �റ��തിന് ��ായി കനാ�കളിെല മാലിന���ം
തട���ം നീ�� ���ി നട�ിലാ��ത് ഏത് വ��ാണ്;  ആയത്
���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) െതാടി��-തഴവ വ��ായലിെല െന��ഷി�ം സമീപ�േദശെ� മ�്
�ഷി�ം ആവശ�മായ ജലം എ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

ഇടിയ�ിറ, ഏനാമാ�� റിംഗ് ബ�ക�
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2734. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� �ഷി�� ജലേസചന�ി�ം ഉ�െവ�ം കയറി �ഷി നശി��
സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തി�ം ഇടിയ�ിറ,  ഏനാമാ��  റിംഗ് ബ�ക�
യഥാസമയം നി��ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  ഇ�വെര സ�ീകരി�
എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉ�െവ� ഭീഷണി�് ശാശ�ത പരിഹാരം കാ��തിനായി താ�ാലിക
ബ�ക��് പകരം �ിരം ബ�ക� �ാപി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ ���ികൾ

2735. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െന�മ�ാട്
നിേയാജകമ�ല�ി�  ൈമന�  ഇറിേഗഷ�  വ��് �ഖാ�ിരം
നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

െകാ�ാര�ര രവിനഗറി� െക.ഐ.പി.�െട അധീനതയി� ഉ� �മി

2736. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര രവിനഗറി�  െക.ഐ.പി.�െട അധീനതയി�  ആെക എ�
ഏ�� �മി��്;

(ബി) ��ത �മിയി� നിലവി� െക.ഐ.പി.  ഉപേയാഗി�ാ� ��് ഏ�� �മി
െകാ�ാര�ര �നിസി�ാലി�ി�് വി�കി��തിന് െകാ�ാര�ര നിയമസഭാംഗം
ന�കിയ ക�ി� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

�വാ��ഴ മ�ല�ിെല ഇറിേഗഷ� �വ��ന��

2737. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ി�  2016,  2017,  2018,  2019  എ�ീ
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വ�ഷ�ളി�  അ�വദി��ം നി��ാണം നട�വ���മായ െെമന�
ഇറിേഗഷ�  ,  േമജ�  ഇറിേഗഷ�  �വ��ന��  ഏെതാെ�യാെണ�്
വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജലസംഗമം

2738. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  െമയ്  29  �ത�  31  വെര തി�വന��രെ� വ�ത�ാട് ടാേഗാ�
തീേയ�റി� നട� ജലസംഗമ�ിെ� ഉേ�ശല���� എ�ായി��െവ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��് ദിവസ�ളിലായി എെ��ാം പരിപാടികളാ��ായി��െത�ം
പെ���വ� ആെരാെ�യായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജലസംഗമം പരിപാടി സംഘടി�ി�ാ� എ� �ക െചലവാെയ� ഇനം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ?

വാ�� അേതാറി�ിയി� വി�ലമായ ഐ.ടി. വിഭാഗം

2739. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� ഏെത�ാം േസാ�് െവയ�കളാണ് ഇേ�ാ�
ഉപേയാഗി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട മാ�കയി� വാ�� അേതാറി�ിയി� വി�ലമായ ഐ.ടി.
വിഭാഗം �പീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) വാ��  അേതാറി�ിയിെല ഐ.ടി.  വിഭാഗ�ിെ� തലവനായി ഏെത�ി�ം
െപാ�േമഖലാ �ാപന�ി�  നി�� ഐ.ടി.  വിദ�െന നിയമി�ാ�
ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പാടി�ഴയി� ജലവിഭവ വ��് വഴി നി��ി�� പാലം

2740. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��രി�� , പ��� മ�ല�െള ത�ി� ബ�ി�ി�ിരി�� പാടി�ഴയി�
ജലവിഭവ വ��് വഴി നി��ി�� പാല�ിെ� ഡിെെസ�  ത�ാറാ�ാ�
ഐ.ഡി.ആർ.ബി യി� ആവശ�മായ വിവര�ൾ ന�കിയി�ം െെവ��തിെ�
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഡിെെസ� എ�് ���ീകരി�വാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഗർഭ ജലസംര�ണ�ം ക ൃ�ിമ �ഗർഭ ജലസംേപാഷണ�ം

2741. �ീ.എം.ഉ��
,, െക.എം.ഷാജി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��മായ ജല�ാമം േനരി�� സാഹചര��ി� മഴെവ�
സംഭരണ�ിനായി എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ഗർഭ ജലസംര�ണ�ം ക ൃ�ിമ �ഗർഭ ജലസംേപാഷണ�ം പ�തിയി�
ഉ�െ���ി,  മഴെവ�ം �മിയിൽ സംഭരി� നിർ�� പ�തി�െട
�വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സമീപഭാവിയി�  മഴെവ� സംഭരണം ��ത�  വ�ാപി�ി��തിന്
സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� വ��തല നടപടിക�  എെ��ാെമ�്
അറിയി�ാേമാ?

േകരള വാ�� സെെ� ആ�് സ�ിവേറജ് ആ�ിെ� േഭദഗതി

2742. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  സെെ� ആ�് സ�ിവേറജ് ആ�് േഭദഗതി െച��ത്
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് വിദ��െട�ം െപാ�ജന��െട�ം ഈ രംഗ�്
�വ��ി�� സംഘടനക�െട�ം അഭി�ായ��  ആരാ�വാൻ
ത�ാറാ�േമാ?
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ജലവിതരണ സംവിധാനം കാര��മമാ��തി�� നടപടിക�

2743. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ആ�. രാമച��
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജലവിതരണ സംവിധാനം കാര��മമാ��തിന് ഈ
സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈപ�ക�െട അ����ണിക�  നട��തിന് ആവി�രി� � �ിേഗഡ്
സംവിധാനം സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) ജലവിതരണ�ം ബി�വിവര��ം,  ൈപ�് െപാ��  ഉ�െ�െട��
പരാതിക�ം സംബ�ി� ഉപേഭാ�ാ��െട�ം പരാതിക�  ൈകകാര�ം
െച��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െവ�് െകാ�ി ജലവിതരണ പ�തി ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;  പ�ിമ
െകാ�ി�െട ദീ�ഘകാല ആവശ�മായി�� ��ത പ�തി സംബ�ി�
വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

ജലസംര�ണ നടപടിക�

2744. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജലനയം വിഭാവനം െച�ി�െ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ജലവിനിേയാഗ�ിെ� കാര��ിൽ സ�ഹ�ിെ� നിലവിെല ഉദാസീന
സമീപനം തി���തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജലസംര�ണ�ി�ം ജലമലിനീകരണം തട��തി��� സേ�ശം
സ�ഹ�ി�  ��ത�  വ�ാപി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജലവിതരണ പ�തിക�െട നവീകരണ�ം വി�ലീകരണ�ം
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2745. �ീ.എസ്.ശർ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, സി.���
�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട കീഴി�� �ാമീണ ജലവിതരണ പ�തിക�ം
നഗരജലവിതരണ പ�തിക�ം നവീകരി��തി�ം വി�ലീകരി��തി�മായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ടിെവ� വിതരണം �ട�ാെത നട��തിന് പഴയ െെപ�ക�  മാ�ി
ജലേചാ�� ഒഴിവാ��തി�ം കാലഹരണെ�� പ�ക�ം േമാേ�ാ�ക�ം മാ�ി
�ാപി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) �ടിെവ� വിതരണം കാര��മമാ��തിനായി ജല��ീകരണശാലക�െട
�ാപിതേശഷി ���േതാതി�  ഉപേയാഗെ����തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��ജലം സംര�ി��തിന് പ�തി

2746. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടിെവ�ം പാഴാ���ം ��പേയാഗം െച���ം മലിനമാ���ം
സംബ�ി�് െപാ�ജന�െള േബാധവ��രി��തിന് ഏെത�ി�ം
പ�തിക� നട�ി വ��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  െപാ�ജന�െള േബാധവ��രി��തി�ം
��ജലം സംര�ി��തി�ം പ�തി ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ജലസ��ി പ�തി

2747. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഹരിത േകരള മിഷ� �വ��ന�ിെ� ഭാഗമായി ജലസ��ി എ� േപരി�
പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ല���� എെ��ാമാണ്;

(സി) ഈ പ�തി�െട ല��ം എ�േ�ാളം ൈകവരി�ാ�  കഴി�ി�െ��്
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ പ�തി സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിേല�് വ�ാപി�ി�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�േതാ�ര �ാമപ�ായ�ിെല േവേ�ാറ �ടിെവ�പ�തി

2748. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല മ�േതാ�ര �ാമപ�ായ�ിെല േവേ�ാറ
�ടിെവ�പ�തി�െട �വ��ന�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട എ�ിേമ�് �ക എ�െയ�ം എ� �പ േടാ��
എമൗ�് ന�കിയി�െ��ം ബാ�ി �ക എ�് ന�കാ�  കഴി�െമ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) മ�േതാ�ര പ�ായ�ി� ഇതിേനാട�ബ�ി�് എെ�ാെ� പ�തികളാണ്
നിലവി��െത�ം അതിെ� �വ��ന�േരാഗതി എ�ാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

��ിെവ� വിലനിയ�ണം

2749. �ീ.എം. വി�െസ�്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിെവ� വില നിയ�ി�വാ�  സം�ാന�് ��ിെവ�െ�
അവശ�വ�വായി �ഖ�ാപി�് വി�ാപനം ഇറ�െമ� �ഖ�ാപനം
�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിന് തട�മായി നി���
കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ിെവ� നിർമാണ��നിക�െട സംഘടന ഒ� ലി�� ��ിെവ�ം 12 �പ
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വില�് വി��വാ�  ത�ാറാെണ�് അറിയി�ി�ം അത്
�ാവ��ികമാ�വാ� സാധി�ാെത വ�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�്
െവളിെ���േമാ;

(സി) വാ��  അേതാറി�ി�െട േന�ത��ി�  അ�വി�ര �ാ�ി�  നി�ം
�ു�ിെവ�ം നി��ി�� പ�തി അടിയ�രമായി ക�ീഷ�  െച�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അ�വി�രയിെല ��ിെവ� ഉ�ാദന �ണി�്

2750. �ീ.ഡി.െക. �രളി
,, എ�. വിജയ� പി�
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�വി�രയിെല ��ിെവ� ഉ�ാദന �ണി�ിെ� ���ിക�
ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ���ിയ എ�ിേമ�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി ���മായി �വ��ന�മമായി കഴി�േ�ാ�  വിപണനം
കാര��മമാ��തിനായി എെ��ാം �ാരംഭ നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ഹരിത േകരളം മിഷെ� ഭാഗമായി മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ിലാ��
പ�തിക�

2751. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിത േകരളം മിഷെ� ഭാഗമായി മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� 2018-19

� നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഹരിത േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി �ള��, േതാ�ക�, കനാ�ക�
എ�ിവ �ന��ീവി�ി��തിന് മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല
���ിക� ഉ�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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സം�ാനെ� േതാ�ക�െട�ം നീർ�ാ�ക�െട�ം സംര�ണം

2752. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േതാ�ക�ം നീർ�ാ�ക�ം മാലിന� വാഹികളാെണ� കാര�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജലമലിനീകരണ�മായി ബ�െ�� നിലവി�� നിയമ��െട
അടി�ാന�ി�  േതാ�ക�ം നീർ�ാ�ക�ം മലിനെ����വ�െ�തിെര
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� സാധി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(സി) ജലമലിനീകരണ�ിെനതിെര വ�ാപക �ചരണം നട��തി�ം ഭാവി
തല�റ�ായി ഇവെയ സംര�ി��തി�ം വ��് തല�ി�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ി കരാ�കാ�െട �ടി�ിക

2753. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാവ��ം ��മായ �ടിെവ�ം ലഭ�മാ��തിന് കി�ബി,  അ�ത്,
നബാ�ഡ്,  എ.ഡി.ബി.  എ�ിവ�െട സഹായേ�ാെട നട�ിലാ��
പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) കരാ�കാ�െട അലംഭാവം കാരണം വാ�� അേതാറി�ി�െട ചില പ�തിക�
�ട��െവ� റിേ�ാ��ക�  വ�താപരമാേണാ;  എ�ി�  അവ
പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��ത്;

(സി) ജല അേതാറി�ി േനരി�� ക�� സാ��ിക �തിസ�ി�ലം കരാ�കാ��്
േകാടിക� �ടി�ിക ആയ സാഹചര��ി� അവ� വാ��  അേതാറി�ി�െട
�വ��ന�ളി�  നി�് വി�് നി���
�ിതിവിേശഷ�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കരാ�കാ�െട �ടി�ിക നിലവിെല�യാണ്;  അത് ന���തി��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

resource://app/res/html5.html

90 of 126 Sunday 09 June 2019 05:02 PM



(ഇ) േറാഡ് �റി��തിന് അ�മതി ലഭി��തി�� കാലതാമസം വാ��
അേതാറി�ി�െട കീഴി�� കി�ബി,  അ�ത് പ�തികളി�  എെ��ി�ം
കാലതാമസം ഉ�ാ��േ�ാ;  അടിയ�രമായി ഇടെപ�് അ�മതി
സമയബ�ിതമായി ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട �ന.സംഘടന

2754. �ീ.എം. സ�രാജ്
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, എ�. വിജയ� പി�
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി സാ��ിക െഞ���ിലായതിനാ�
�ാപന�ിെ� �വർ�ന�ിെല കാര��മത നിലനി��ാ�  വ�മാന
വ��നവിനായി നട�ി വ�� �വ��ന��  എെ��ാമാണ്;
�ടി�ികയായി�� െവ��രം പിരിെ���ാ�  ഊ��ിത �മം
നട��േ�ാ;

(ബി) േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട �ന.സംഘടനാ സാധ�ത സംബ�ി�്
ഐ.ഐ.എം.  ബംഗ�� നട�ിയ പഠന റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�
എെ��ാമാണ്;

(സി) ശിപാ�ശ�െട അടി�ാന�ി�  എെ��ാം �ട�നടപടികളാണ്
ആേലാചി��ത്;

(ഡി) കി�ബി പ�തിക�  വഴി നിലവി�� �ടിെവ� വിതരണ �ംഖല
�ന��രി�് േചാ�� ഒഴിവാ�ി വ�മാന വ��നവിന് െച�വ��
�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വാ�� അേതാറി�ി�െട ��ിെവ� വിതരണ പ�തി

2755. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട ��ിെവ� വിതരണ പ�തി�െട ഉ�ഘാടനം
ൈവ��ത് എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �ാ�് നി��ാണ�ിനായി ഇതിനകം എ�് �ക
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െചലവഴി�;

(സി) ദിനം�തി എ� ലി�� �ടിെവ�ം ഉ�ാദി�ി�വാനാണ് ല��മി��ത്;  ഒ�
ലി��  ��ിെവ�ം എ� �പ� വി�വാനാണ് പ�തിയി��െത�്
െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േവന��ാല�ാണ് ��ിെവ��ിന് ഏ��ം ��ത� ആവശ�െമ�ിരിെ�
സം�ാന�് ഈ വ�ഷം േവന�  അവസാനി�ാറായി�ം വാ��
അേതാറി�ി�െട ��ിെവ� �ാ�് ക�ീഷ�  െച�ാ�ത് സ�കാര�
��ിെവ� േലാബി�െട സ���ം �ലമാെണ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ിയി� വിവരേശഖരണ�ിന് േസാ�് െവയ�

2756. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ��  അേതാറി�ി�െട േക� കാര�ാലയ�മായി ബ�െ��് �ാനിംഗ്,
േമാണി�റിംഗ്,  ഓ�േറഷ�സ് വിഭാഗ�� നട�� വിവരേശഖരണ�ിന്
ഉചിതമായ േസാ�് െവയ�  നി��ി�വാ�  ത�ാറാ�േമാ എ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�വഴി ആവ��ി�� വിവരേശഖരണം ഒഴിവാ�ാ�  കഴി�െമ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട പ�തിക�

2757. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ി�  േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട
ആഭി�ഖ��ി� ഇേ�ാ� നട�ാ�ിവ�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം
ഏെതാെ� �േദശ�ളിലാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ�  സ�ീകരി�
നടപടിക� സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

പീ�േമട് മ�ല�ിെല ജലവിഭവവ��ിെ� ഓഫീ�ം പ�തിക�ം
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2758. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിെല േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി ഓഫീസിെ�
അധികാരേമഖല�െട വ�ാ�ി,  ഇതിൽ ഉൾെ��� പ�ഹൗ�ക�െട എ�ം,
ഇതിെ� േമൽേനാ� �മതല�� ഫീൽഡ് ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം,
�ാനേ�ര് എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈദനംദിന അ����ണികൾ നട��തിന് ഈ ഓഫീസിൽ എ�് �ിരം
സംവിധാനമാണ് നിലവി��ത്;ഓഫീസിന് കീഴിൽ � �ിേഗഡ് എ�
എമർജൻസി വിഭാഗം �ട�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ��തൽ
�വർ�നം ആരംഭി�ം;

(സി) 2016-17  വർഷം �തൽ  2019  േമയ് വെര നൽകിയ വാ�ർ കണ��കൾ
എ�;  എ� കണ��കളാണ് ��തലായി നൽകാൻ ഉേ�ശി��ത്;
ഇതിേല�ായി �േത�ക പ�തികൾ എെ��ി�ം ആ��ണം
െച��േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ഡി) ഈ ഓഫീസിെ� പരിധിയി�� െഹലിബറിയ പ�തി�െട നിലവിെല
േശാച�ാവ� പരിഹരി�് �ർണേതാതിൽ �വർ�ന�മമാ��തിന്
എെ��ി�ം പ�തികൾ ആവി�രി��േ�ാ;  ഉെ��ിൽ അവ�െട
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ി�െട ��റ പ�്ഹൗസ്

2759. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ��റയിെല വാ��അേതാറി�ി�െട പ�്
ഹൗസ് േവാ�േ�ജ് �ാമം �ലം യഥാസമയം �വ��ി�ാ�തിനാ�
�ണേഭാ�ാ���് �ടിെവളളം ലഭ�മാ��ി�ാെയ�ളള വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അത് പരിഹരി��തിനായി എ� നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ി�െട അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല ���ികൾ

2760. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി� വാ�� അേതാറി�ി�െട �ാ�/േനാ��ാ�
ഇന�ളിെല വിവിധ ���ികൾ�ായി,  2006-07 �ത� 2015-16 വെര�ം
എ� �പ�െട ഭരണാ�മതി ന�ിെയ�തിെ� വിവിധ സർ�ാ�ക�െട
കാലഘ�ം തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വാ�� അേതാറി�ി�് കാ�ാ�ടയി� സബ് ഡിവിഷ� ഓഫീസ്

2761. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ��  അേതാറി�ി�െട �തിയ സബ് ഡിവിഷ�  /  ഡിവിഷ�  ഓഫീ�ക�
ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ാ�ട േക�മായി സബ് ഡിവിഷ�  ഓഫീസ് ആരംഭി�ണെമ�
അേപ��െട അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവ�ി� മ�ല�ിെല ൈപ�് �ംഖല�െട മാ�്

2762. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി� നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ജലവിതരണ ൈപ�് �ംഖല�െട
മാ�് നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി ൈപ�് ൈല�  �ാപി�േ�ാ�  കാല�ഴ�ം െച��ം
ഉപേയാഗ�ന��മായ ൈപ�് ൈല�ക�  മ�ിനടിയി�  നി�ം നീ�ം
െച�ി�േ�ാെയ�ം അ�രം ൈപ�കളി�െട ഏെത�ി�ം ഇട�ളി�
പ�ിംഗ് നട��േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി അ�ാടി - ജ�ാ� �ടിെവളള നവീകരണ ���ി

2763. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി അ�ാടിയി�െട കട� േപാ�� ജ�ാ�  �ടിെവളള വിതരണ
ൈപ�് ൈല� ഇട�ിെട െപാ�ി ��ജലം േറാഡി�െട പാഴായിേപാ���ം
േറാ�ക� ഇ��ലം തക���ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ൈപ�് ൈല�  ���ിയിെല അപാകത പരിഹരി�് േറാഡിെ�
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ഇ�വശേ��ം േച�� െകാ� �തിയ ൈപ�് ൈല�  ഇ��തി�ളള
നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) ബാ�േ�രി അ�ാടി നവീകരണ ���ി ���ിയാ��തി� �േ�ാടിയായി
പഴകിയ�ം െപാ�ിയ�മായ ൈപ�് ൈല�  മാ��തിന്
തട�െമ�ാെണ�റിയി�ാേമാ?

തലവടി വിേ�ജി� �ടിെവ� വിതരണം

2764. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി�, ��നാട് താ��ി�  തലവടി വിേ�ജി�  േകരള വാ��
അേതാറി�ി�െട ഒ� വാ�� �ീ�്െമ�് �ാ�് �വ��ി��െ��ി�ം തലവടി
വിേ�ജിെല  8,  9,  10,  11,  12,  13  വാ��കളി�  �ടിെവ�ം വിതരണം
െച�ാ� കഴിയാ�തിെ� സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�ഷ��� ��് ഇവിെട ഓവ�െഹഡ് ടാ�് പണിതി�ം അതി� �ടിെവ�ം
സംഭരി�് വിതരണം െച�ാ�  കഴി�ി�ി� എ� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇത് �വ��നസ�മാ��തി�ം,  തലവടിയിെല ��ത
വാ��കളി� �ടിെവ�ം വിതരണം െച��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

ചവറ-െപാ�മന �ടിെവളള പ�തി

2765. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട ജലനിധി പ�തിയി�െട നട�ിലാ�ിയ
ചവറ-െപാ�മന �ടിെവളള പ�തി എ�ാണ് ക�ീഷ� െച�ത് ;

(ബി) ��ത �ടിെവളള പ�തി ലാഭകരമാേണാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) 1000 ലി�� �ടിെവളളം ��ീകരി�് വിതരണ�ിന് എ�ി��തിന് േകരള
വാ��  അേതാറി�ി എ� �കയാണ് െചലവഴി��െത�ം ��ത അളവ്
�ടിെവ��ിൽനി�ം ലഭി�� വ�മാനം എ�യാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ?
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മരട് നഗരസഭയിെല �ടിെവ� പ�തി

2766. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിേയാജക മ�ല�ിെല മരട് നഗരസഭയിെല �ടിെവ�
വിതരണ �ഖല ശ�ിെ����തി�� പ�തി�െട വിശദാംശം
അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�െട നിലവിെല �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

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

മ�ട മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�

2767. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം േകരളാ വാ��  അേതാറി�ി �േഖന മ�ട
മ�ല�ി� നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികെള �ാ�  �ീം,  േനാ��ാ�  �ീം,  എം.എ�.എ ഫ�്,
അദ� �ീം എ�ി�െന തിരി�് വിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) ���നാട് �ടിെവ� പ�തി�െട ഭാഗമായി നിലവി�  െച�വ��
���ിക� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

ഓ�ിറ �ടിെവ� പ�തി

2768. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിറ �ടിെവ� പ�തിയി�  നി�് ക�നാഗ��ി
നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം �േദശ�ളി�  �ടിെവ�ം
ലഭി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം �ടിെവ�ം ലഭി�� �േദശ�ളി�  പല�ല�ം
വാ�ർേഫാ�് �റവായതിനാൽ ആവശ�മായ �ടിെവ�ം ലഭി��ി�ാെയ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(സി) ആല�ാ�് �ാമപ �ായ�ിെ� വട��േമഖലയി�  ആവശ��ിന്
�ടിെവ�ം ലഭി��ി�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്
പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

ഏറനാട്-പാ�� �ടിെവളള പ�തി

2769. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ഏറനാട്-പാ�� �ടിെവളള പ�തി�െട ൈപ�്
ൈല�ക�  വളെരേയെറ കാല�ഴ�ംെച�വയാെണ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ൈപ�് ൈല�ക�  മാ�ി �തിയ ൈപ�് ൈല�ക�
�ാപി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ധാന ൈപ�് ൈല�ക�  മാ��തി�ളള എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി
ന�ിയി�േ�ാെയ�ം ആവശ�മായ �ക അ�വദി�േമാെയ�ം
വിശദമാ�േമാ?

താ�� സ��� �ടിെവളളപ�തി

2770. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ�രി�  കി�ബി ഫ�് �േഖന നട�ിലാ�� സ���
�ടിെവളളപ�തി�് ഒ�ാം ഘ��ി� അ�വദി�ി�ളള �റ് േകാടി �പ�്
�റെമ പ�തി ���ിയാ��തിന് എ� �കയാണ് െചലവ്
�തീ�ി��ത് ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) താ��  സ��� �ടിെവളള പ�തി�െട ���ി ഘ��ിെല �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) താ��  സ��� �ടിെവളളപ�തി എേ�ാ�  ���ീകരി�് നാടിന്
സമ��ി�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ഡി) പ�തി�െട ���ീകരണം േവഗ�ിലാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

�രിയാട് -േവ��ര �ടിെവ� പ�തി
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2771. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�ജ�ിൽ �ഖ�ാപി� ഇരി�ാല�ട മ�ല�ിെല �രിയാട്  -േവ��ര
�ടിെവ� പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാണ് നട�ിലാ��െത�്
വ��മാ�േമാ?

ഞാ�ടവ് �ടിെവ� പ�തി

2772. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കി�ബി ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ�ി വ�� ഞാ�ടവ് �ടിെവ�
പ�തി�മായി ബ�െ�� ഏെത�ാം ���ികളാണ് ���ീകരി�ി��ത്  ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

അയി�� �ടിെവ� പ�തി�ാ�� ബ�ജ�് വിഹിതം വകമാ�ിയ നടപടി

2773. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അയി��  �ടിെവ� പ�തി�് �ീ�  ��ി�  ഇടം ലഭി�തിനാ�  ഈ
പ�തി�ായി സം�ാന ബ�ജ�ിൽ �ഖ�ാപി� �ക അ�ാടി-െകാ�നാട്
പ�തി�ായി വകമാ�ി െകാ�� ഉ�രവ് �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ഉ�രവ് തി����മായി ബ�െ��് ബ�.മ�ി�െട സാ�ിധ��ി�
�ടിയ േയാഗ തീ�മാന�കാരം �� ഉ�രവ് േഭദഗതി െച�െകാ�് �തിയ
ഉ�രവ് �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ഉ�രവിെ� പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�രവ് �റ�ിറ�ിയിെ��ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ��ത
ഉ�രവ് എ�് �റ�ിറ�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാവറ�ി-��േ�രി ��ജല വിതരണ പ�തി

2774. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മണ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല പാവറ�ി-��േ�രി ��ജല വിതരണ
പ�തി�െട എ�ിേമ�് അട��� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ടാ�ക�െട നി��ാണ�ം ൈപ�് ൈല�
�ാപി�� ���ി�ം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് ���ീകരി�വാൻ േശഷി��
���ിക�  ഏെത�ാമാണ്;  അവ എ�േ��്
���ീകരി�വാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

െച�താഴം-��ിമംഗലം �ടിെവളള പ�തി

2775. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല െച�താഴം,��ിമംഗലം എ�ീ
പ�ായ�കളി� �ടിെവളളം ലഭ�മാ��തിന് കി�ബി �േഖന ഭരണാ�മതി
ലഭി� പ�തി�മായി ബ�െ�� ���ി എേ�ാ�  ആരംഭി�വാൻ
കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

കടമ�ടി �ാമപ�ായ�ിെല ��ജലവിതരണ പ�തി

2776. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി കടമ�ടി �ാമപ�ായ�ി�  നട�വ��
��ജലവിതരണ പ�തി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���ിക�  നട�ാ��തി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട���
നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി എ�േ��് ക�ീഷ� െച�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവ�ിനിെല ��ജലവിതരണ പ�തി

2777. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ി�  ജിഡ ഫ�് വിനിേയാഗി�്
നട�ാ�ിവ�� ��ജല വിതരണ പ�തി ���ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഇനി�ം ���ീകരി�വാ�� ���ിക�  ഏെത�ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക� എ�േ��് ���ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇടെ�ാ�ി �ടിെവ� പ�തി

2778. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിേയാജക മ�ല�ിെല ഇടെ�ാ�ി �ടിെവ� പ�തി�െട
വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട നിലവിെല �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

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

�ളിക�ഴ �ടിെവ� പ�തി

2779. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  �ളിക�ഴ പ�തിയി�  നി�ം എ� ഹൗസ് കണ��ക�
ന�കിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ളിക�ഴ പ�തിയി�  നി�ം ��തായി ഹൗസ് കണ��  ന�കാ�
കഴി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി�െമ�ി�  അേപ� സ�ീകരി��തിെ� നടപടി �മ��
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േമ�  പ�തി �കാരം എ� പ�യാ�കളി�  �ടിെവ�സൗകര�ം
ലഭി�വ��െവ�് അറിയി�ാേമാ?

ൈമേനാറി�ി �ടിെവ� പ�തി

2780. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി നട�ിലാ�� ൈമേനാറി�ി �ടിെവ� പ�തിയി�
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ഉ�െ�� െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല െവ���  സ��ീസ്
ബാ�് ഏരിയ �ടിെവ� പ�തിയി�ം,  െപരി��മ� ��സി�ാലി�ിയിെല
മൗലാന ജം�ഷ�  �ത�  ഊ�ി േറാഡ് ൈബപാസ് ജം�ഷ�  വെര
എ.സി.ൈപ�് മാ�ി വ��  പ�തിയി�ം നാളി� വെര എ� �ക
െചലവഴി�ി��്;

(ബി) ��ത പ�തിക�  അടിയ�രമായി ���ീകരി��തിന് ആവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വാ��ഴ മ�ല�ിെല �ടിെെവ� പ�തിക�

2781. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ മ�ല�ി�  നി��ാണ �വ��ന��  നട�വ��
�ടിെെവ� പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക� ഓേരാ�ിെ��ം അട�� �ക എ�യാെണ�ം എേ�ാ�
���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ി�  കഴി� ��് വ�ഷ�ി��ി�  ���ിയാ�ിയ
ജലവിതരണ പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

��ണി�റ നിേയാജക മ�ല�ിെല ഉദയംേപ�രി� �ടിെവ� പ�തി

2782. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിേയാജക മ�ല�ിെല ഉദയംേപ�രിെല ��മായ
�ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിേല�ായി ത�ാറാ�ിയ �ടിെവ�
പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ� വ��മാ�േമാ?

െപ�േ�ന�വി ��ജലവിതരണ പ�തി

2783. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േവന��ാല�് ജല�ാമം �ലം െവ�ം എ�ാ�തിനാ� െപ�േ�ന�വി
��ജലവിതരണ പ�തി�െട പരിധിയിൽ വ�� �േദശ�ളിൽ
ജലവിതരണം �ട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  േവന��ാല�്
ഇവിെടനി�ം ആ�യി�  എ� ഷി�് പ�ി�് ആണ് നട��ത്;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െപ�േ�ന�വി �ടിെവ�പ�തി�് �കളി�  �ിതിെച��
െപ�േ�ന�വി ജലൈവദ�തപ�തി�െട ഡാമി� നി�ം െവ�ം എ�ി�്
ജലവിതരണം സാധ�മാ�വാൻ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ഇ�ര�ി� െവ�ം എ�ി�് മലേയാരേമഖലയിെല ജല�ാമം
പരിഹരി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

പിറവം മ�ല�ിെല ജലവിതരണ ൈപ�് ൈല�

2784. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര പിറവം
നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� കിേലാമീ��  ജലവിതരണ ൈപ�് ൈല�
��തായി �ാപി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ൈപ�് ൈല�  �ാപി��വഴി എ� േപ��് �ടിെവ�ം
ലഭ�മാ�ാ� കഴി�ി��് ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

േദവസ�ം േബാ�ഡ്, കനക നഗ� �േദശ�ളി� �ടിെവ� വിതരണം
�ട�ാതിരി�ാ� നടപടി

2785. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  േദവസ�ം േബാ�ഡ്,  കനക നഗ�  എ�ീ
�േദശ�ളി�  �ടിെവ�ം ദിവസ�േളാളം �ട��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �േദശ�ളി� ദിവസ�േളാളം �ടിെവ� വിതരണം �ട��തിെ�
കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ �േദശ�ളി� യഥാസമയം �ടിെവ�ം വിതരണം െച��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?
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പ�ാ�ി മ�ല�ിെല വിവിധ പ�തിക�

2786. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം പ�ാ�ി മ�ല�ി�
അ�വദി�ി���ം എം.എ�.എ.�െട �ാേദശികവികസന ഫ�ി�  നി�ം
ആ�ിവികസന ഫ�ി�  നി�ം അ�വദി�ി���മായ പ�തിക�െട
വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഭരണാ�മതി ലഭി�ി���ം ���ി ആരംഭി�ാ��മായ പ�തിക�
ഉെ��ി� ആയതിെ� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ?

പ�ിമ�ം- മന�ടവ് േറാഡി� ൈപ�ക� മാ�ി �ാപി��

2787. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���നാട് മ�ല�ിെല കിഴ��ലം-  പ�ിമ�ം-  മന�ടവ് േറാഡി�
കി�ബി വഴി നട�ിവ�� ���ിയി� 5.5  േകാടി �പ അ�വദി�ി��
ൈപ�ക�  മാ�ി�ാപി�� ���ി ആരംഭി��തി�� കാലതാമസം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ടി ���ി�െട സാേ�തികാ�മതി,  െട��  നടപടിക�  എ�ിവ�െട
�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

വ�ാപാര -വ�വസായ �ാപന���് േ�ഡിംഗ്

2788. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാപാര-വ�വസായ �ാപന���് മികവിെ� അടി�ാന�ി��
േ�ഡിംഗ് ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം മാനദ���െട അടി�ാന�ിലായിരി�ം േ�ഡിംഗ്
ന��കെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഏെതാെ� �ാപന���ാണ് നിലവി�  േ�ഡിംഗ്
സംവിധാന��െത�് അറിയി�ാേമാ;
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(ഡി) േ�ഡിംഗ് ഏ�െ����തിെ� ഉേ�ശ�ല����  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

കാ�ാ�ട േക�മായി അസി��് േലബ� ഓഫീസ് ആരംഭി�വാ� നടപടി

2789. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട േക�മായി അസി��് േലബ�  ഓഫീസ് ആരംഭി��ത്
സംബ�ി� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒാഫീസ് ആരംഭി��ത് സംബ�ി� അേപ�യിേ�� സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

െമ�െ�� െതാഴി� സാഹചര��ം െതാഴി� സം�ാര�ം ഉറ�് വ��വാ� നടപടി

2790. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ന�് ��ത�  െമ�െ�� െതാഴി�  സാഹചര��ം െതാഴി�
സം�ാര�ം ഉറ�് വ��വാ�  വ�ാവസായിക വാണിജ� �ാപന���്
േ�ഡിംഗ് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിന് നി�യി� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േ�ഡിംഗിേനാ�ളള വ�വസായ വാണിജ� േമഖല�െട �തികരണം
എ�ാണ്;ഇത് ��ത� േമഖലകളിേല�് വ�ാപി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േ�ഡിംഗ് ഏ�െ���ിയേതാ��ടി ��ത �ാപന�ളിെല െതാഴി�
സാഹചര�ം െമ�െ���വാ�  സാധി�തായി വിലയി���േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന നിയമനം

2791. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� സം�ാനെ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി� േപര് രജി��
െച�ി��വ�െട എ�ം എ�െയ�് �ീ /��ഷ� എ�ി�െന തരം തിരി�്
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വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  സം�ാനെ� െ�ാഫഷണ�  &  എ�ിക��ീവ് എംേ�ാ�െമ�്
എ�്േച�കളി� േപര് രജി�� െച�ി��വ�െട എ�ം എ�; തരം തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�തി�േശഷം നാളി�വെര എ� േപ��് ��ത
എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�  �േഖന നിയമനം നൽകിെയ�്
വ��മാ�േമാ?

എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�ക�െട �വ��നം

2792. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, എം. നൗഷാദ്
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�ക�െട �വ��നം ��ത�
കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�ക�
�േഖന െതാഴി� ലഭ�മായവ�െട എ��ി� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�ക�  വഴി�� ഏെത�ാം േസവന�ളാണ്
ഓ�ൈലനി�െട ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�കെള എംേ�ായബിലി�ി െസ��കളാ�ി
മാ��തിനായി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ൈകവല� പ�തി

2793. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െ�ഷ��  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി നട�ിലാ�� ൈകവല�
പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ?
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നവജീവ� പ�തി

2794. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  വ��് നട�ിലാ�� നവജീവ�  പ�തി�െട വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം മാേവലി�ര എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി�െട എ�
േപ��് െതാഴി� ലഭ�മാ�വാ� കഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ?

എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക�

2795. �ീ.സി.െക. ഹരീ��
,, എം. സ�രാജ്
,, സജി െചറിയാ�
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കെള െതാഴി�-െെന�ണ�
വികസന�ിനാ�ളള േക���  ആയി �പെ����തിന് എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എംേ�ായബിലി�ി െസ��കളി�  രജി��  െച�ിരി�� അഭ��വിദ�രായ
�വജന�െള െതാഴിലിന് �ാ�രാ��തിനായി എെ��ാം
പരിശീലന�ളാണ് ന�കി വ��ത്;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് േകരള അ�ാദമി േഫാ� �ി�സ് എ�ല�സ് എെ��ാം
�വ��ന�ളാണ് നട�ിവ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ പ�തിക�

2796. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ സാ�ഹ��ര�ാ പ�തിക�ം ലയി�ി�് ഏകീ�ത
േബാ�ഡിെ� പരിധിയി�  െകാ�വരാ�  ഉേ�ശി�� േക� പ�തി�െട
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�ത�ാഘാത��  സംബ�ി�് വിലയി���  നട�ിയി�േ�ാ
;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഷയം സംബ�ി� ആശ�ക� േക�െ� അറിയി� സാഹചര��ി�
ലഭ�മായ മ�പടി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) നിലവി��  16  േബാ��ക�ം ഏകീകരി�േ�ാ�  ഉ�ാ�� സാേ�തിക
സാ��ിക �ത�ാഘാത��  പഠനവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ എ�്
അറിയി�േമാ?

െക�ിട നി��ാണെ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡിെല �മേ��ക�

2797. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െക�ിട നി��ാണെ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� മല�റം
ഓഫീസി�  േ�മനിധി�ക ത�ിെയ���ത് സംബ�ി� പരാതിക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് സംബ�ി�് അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ;  അേന�ഷണ�ി�  എെ��ാം �മേ��ക�
കെ��ിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േ�മനിധിയി�  അംഗത�ം ന�െ��വ��് അനധി�തമായി അംഗത�ം
�ന:�ാപി�് ന���താ�ളള പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�
ഇ�രം പരാതികളിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� നിലനി��ിെന�െ� �തി�ലമായി ബാധി��
ഇ�രം �മേ��ക�  തട��തിന് ആവശ�മായ ക�ശനനടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ�െട േവതനം

2798. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളി� 1 �ത� 50 വെര കിട�ക�� ആ�പ�ികളിെല
ന�മാ��് ഏ��ം �റ� േവതനം ഇ�പതിനായിരം �പ
ആയിരി�ണെമ�ം,  51  �ത� 100  വെര കിട�ക�� ആ�പ�ികളിെല
ന�മാ�െട ശ�ളം സ��ാ�  ന�മാ�െട േവതന�ിെ�  25  ശതമാനം
�റ� �ക ആയിരി�ണെമ��� ��ീംേകാടതി വിധി�െട
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അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത വിധി സം�ാന�് ���േതാതി�  നട�ിലാ�വാ�
സാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�� കാരണെമ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട േവതനവ��നവ്

2799. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട േവതനവ��നവ് എേ�ാ�
നട�ിലാ�വാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാേ�ഷ�  േലബ�  ക�ി�ി േയാഗ�ളിൽ നിയസഭാസാമാജിക�
പെ����ത് സംബ�ി�് നിലവി� ഏെ��ി�ം ഉ�ര�േ�ാ; ഉെ��ി�
ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

അസംഘടിത േമഖലയി� പണിെയ��� �ീക�െട ����

2800. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അസംഘടിത േമഖലയി�  പണിെയ��� �ീക�െട ���െള�റി�്
വിശദ�ം ശാ�ീയ�മായ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത പഠന�ി�െട കെ��ിയ വ�തക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ��ത ��െ��റി�് വിശദ�ം ശാ�ീയ�മായ പഠനം നട��
കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െപേ�ാ� ബ�ിെല ജീവന�ാ�െട �ര�ിതത�ം

2801. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അപകടകരമായ നിലയി� േജാലിെച�� െപേ�ാ� ബ�ിെല ജീവന�ാ�െട
�ര�ിതത��ിന് എെ��ാം �ര�ാ �മീകരണ�ളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിവരി�ാേമാ;

(ബി) െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�-േവതന-അവധി സംര�ണ�ിന് വ��തല
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നിരീ�ണ�� ഉറ�വ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േഫാേ�ാ�ാഫി -വീഡിേയാ�ാഫി അ�ബ� െതാഴിലാളിക�െട േ�മം

2802. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഫാേ�ാ�ാഫി-വീഡിേയാ�ാഫി അ�ബ�േമഖലയി�  േജാലി
െച��വ�െട പരിര� ഉറ�വ���തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സാ�ാരിക േ�മനിധിയി�  േഫാേ�ാ�ാഫ�മാ�െട അംഗത�ം
�നഃ�ാപി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾ�ായി ഇ.എസ്.ഐ.  മാ�കയി��
സ��� ആേരാഗ�പരിര� പ�തി നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ി�ിട�� േതാ���െട ���ൾ

2803. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പീ�േമട് മ�ല�ിൽ ��ി�ിട�� േതാ��ൾ �റ�്
�വർ�ി�ി��തി�േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പീ�േമട് മ�ല�ിെല േതാ�ം െതാഴിലാളികൾ�് ഭവനപ�തി
ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ഇ�ാര��ിൽ വ��് സ�ീകരി�ി��
നടപടി�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

ഇതര സ ം�ാന െതാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷ�

2804. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സ ം�ാന െതാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷ� ���ിയാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇതി��കാരം െതാഴിലാളിക�െട സം�ാനം തിരി�� കണ�ക�
വ��മാ�ാേമാ?

resource://app/res/html5.html

109 of 126 Sunday 09 June 2019 05:02 PM



ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�

2805. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 േമയ് 31 െല കണ�് �കാരം സം�ാന�് എ� ഇതരസം�ാന
െതാഴിലാളിക�  െതാഴി�  വ��ിന് കീഴി�  രജി��  െച�ി��്;  ഏ��ം
��ത� േപ� രജി�� െച�ി�ളളത് ഏത് ജി�യിലാണ്;

(ബി) അനൗേദ�ാഗിക കണ�് �കാരം ��ത് ല��ിലധികം ഇതരസം�ാന
െതാഴിലാളിക� സം�ാന�് േജാലി െച��െവ�ി�ം െതാഴി� വ��ിന്
കീഴി� രജി�� െച�വാ� അവ� വി�ഖത കാണി��ത് എ�െകാ�ാണ്;
വിവരി�േമാ;

(സി) ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��ായി സം�ാന സ��ാ� നട�ിലാ��
പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ഈ പ�തിക� സംബ�ി�് അവെര േബാധവ��രി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഇ) ഇവ��ായി ആരംഭി� െഫസിലിേ�ഷ�  െസ��  വഴി ലഭ�മാ��
േസവന��  എെ�ാെ�യാണ്;  ��ത െഫസിലിേ�ഷ�  െസ��  എ�ാ
ജി�കളി�ം ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ആേരാഗ� സംര�ണം

2806. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ആേരാഗ� സംര�ണം
ഉറ�വ���തിനായി ടാ�് േഫാ�് �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ടാ�് േഫാ�് �പീകരി�േശഷം ഇതരസം�ാന
െതാഴിലാളിക��ിടയി�  നട�ിയ �വ��ന��  സംബ�ി��
വിശദവിവരം ന��േമാ?

െവ�ാറ�ട് േക�മാ�ി ഇ.എസ്.ഐ. ഡിെ��സറി

2807. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

resource://app/res/html5.html

110 of 126 Sunday 09 June 2019 05:02 PM



(എ) െവ�ാറ�ട് േക�മാ�ി ഇ.എസ്.ഐ.  ഡിെ��സറി
ആരംഭി��തിനാ�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഡിെ��സറി ആരംഭി��തിന് തട���  ഉെ��ി�  എ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

െതാഴി� നിയമ�ളി� മാ�ം

2808. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നിലവിവ� വ�േശഷം െതാഴി� നിയമ�ളി� എെ��ി�ം
മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) മിനിമം േവതനം നി�യി�ി�� െതാഴി�  േമഖലകളി�  അത് ഉറ�്
വ��വാ�  േകവല േവതന അവകാശ ബി�  െകാ�വ�െമ�
�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ് ;

(സി) അ� എ�ഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല ടീ��മാ��് മിനിമം േവതനം
ഉറ�് വ���തിന് നിയമനി��ാണം െകാ�വ�വാ�  കഴി�ി�േ�ാ  ;

ഇെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ് ;

(ഡി) െപ�ഷ�  പ�തിക�  നിലവിലി�ാ� െതാഴി�  േമഖലകളിൽ
േകാ��ിബ��റി െപ�ഷ�  പ�തി നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ  ;

വിശദാംശം ന��േമാ ?

േകരള േഷാ�്സ് ആ�് േകാേമ��� എ�ാ�ിഷ് െമ�് നിയമം

2809. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�വട �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��് ഇരി�വാ�ം വി�മി�വാ�ം
സൗകര�ം ഒ��ണെമ� േകരള േഷാ�്സ് ആ�് േകാേമ���
എ�ാ�ിഷ് െമ�് നിയമ�ിെല േഭദഗതി അ�സരി�് േലബ�  വ��്
ഉേദ�ാഗ�� ഏെത�ി�ം േഷാ�കളി� പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പരിേശാധനയി�  ജീവന�ാ��് മതിയായ സൗകര���  ഒ���ിെ��
കാര�ം േബാധ�െ��ി�േ�ാ; വീ�വ��ിയവ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഓേരാ ജി�യി�ം േലബ� ഓഫീസ�മാ� പരിേശാധന നട�ിയ �ാപന��
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ഏെത�ാം;  ഇ�ാര��ിൽ നിയമാ�സരണം നടപടി എ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

ബാലേവല നി��ലാ��തിന് നടപടി

2810. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബാലേവല ���മാ�ം നി��ലാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) 14  വയ�ിന് താെഴ�� ��ിക�  പലഹാര നി��ാണ�ാപന�ളി�ം
മിഠായി നി��ാണ ഫാ�റികളി�ം െതാഴിെല���തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) 2019 � ഇ�രം േക�കളി� എ� േപ�െ�തിെര േ�ാസിക�ഷ� നടപടി
സ�ീകരി�;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം േ�ാസിക�ഷ�  നടപടി സ�ീകരി�
ഏെത�ി�ം വ��ികെള 1986 െല ബാലേവല (നിേരാധന�ം, നിയ�ണ�ം)
നിയമ�കാരം ശി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

��ണി�റ മ�ല�ിെല കരിയർ െഡവല�െമൻറ് െസ�ർ

2811. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ി�  ശിലാ�ാപനം കഴി� കരിയ�
െഡവല�െമ�് െസ�റിെ� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ െസ�റിെ� നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(സി) എ�േ��് ഇൗ നി��ാണം ���ീകരി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

മരട് ഐ.ടി.ഐ. െക�ിട നിർ�ാണം

2812. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ിെല മരട് ഐ.ടി.ഐ.  �ായി ��തായി
നി��ി�വാൻ ഉേ�ശി�� െക�ിട�ിെ� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ക�െട ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

ഭരണാ�മതി�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത നി��ാണം എേ�ാൾ ആരംഭി�െമ�് അറിയി�േമാ?

വളയം ഐ.ടി.ഐ. െക�ിടനി��ാണം

2813. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വളയം െതാഴി�  പരിശീലനേക��ിനാ�� െക�ിടനി��ാണ�ിെ�
�വ��ന�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണം എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

പാറശാല വനിതാ ഐ.ടി.ഐ. യി� ��ത� േ��ക�

2814. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാറശാല വനിതാ ഐ.ടി.ഐ.  യി�  ��ത�  േ��ക�
അ�വദി��തി�� �ട�നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ആയതിേല�ായി സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വ�ാവസായിക പരിശീലനവ��ിെല െപാ��ലംമാ�ം

2815. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാവസായിക പരിശീലന വ��ിെല െപാ� �ലംമാ�നടപടി�മ�ൾ
ഓൺൈലൻ വഴിയാേണാ നട�ിലാ��ത്;െപാ� �ലംമാ��ി��
േയാഗ�താമാനദ��ൾ വ��ിെ� െവൈ��ിൽ �സി�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� േയാഗ�താമാനദ���െട അടി�ാന�ിൽ ത�ാറാ�െ�� കരട്
�ലംമാ� പ�ിക പരിേശാധി�വാ�ം പരാതിക�െ��ിൽ അ�ീൽ
നൽ�വാ�� അവസര�ം സാവകാശ�ം ലഭി��� രീതിയിൽ
െവൈ��ിൽ �സി�െ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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നവജീവ� പ�തി

2816. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്െചയി�കളി� േപര് രജി�� െച�്
െതാഴി�  ലഭി�ാ�  50-65  �ായപരിധിയി�� �തി�� പൗര�ാ��്
ജീവേനാപാധി �ദാനം െച�� നവജീവ�  പ�തി െതാഴി�  വ��്
ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട മാ��േരഖക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇതി�െട
ല��മി��ത് എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ഇതിനകം എ� േപ��് ജീവേനാപാധി �ദാനം
െച�െവ�് അറിയി�േമാ ;

(ഡി) വിവിധ േമഖലകളി�  പരിചയ�ം ൈവദ���ം ആ��ി� �തി��
പൗര�ാ�െട േഡ�ാ ബാ�് ത�ാറാ�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ�
അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ി� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�്

2817. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല നിേയാജകമ�ല�ി�  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�്
ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ആയതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െവാേ�ഷണ� ൈഗഡ�സ് �ണി�ക�െട �വ��നം

2818. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എം. �േകഷ്
,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) അഭ��വിദ�രായ െതാഴി�രഹിതെര അവ�െട അഭി�ചി��സരി�്
ൈവദ�ധ�ം നൽകി െതാഴിലി� �ാ�രാ�ാനായി എംേ�ാ�െമ�്
എ�്േച�കെള എംേ�ായബിലി�ി െസ��  ആ�� �വ��ന��െട
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  പരിശീലന�ിനായി രജി�� െച� എ�ാവ��ം
പരിശീലനം ലഭ�മാ�ാനായി�േ�ാ;

(ബി) �ാമ �േദശ�ളിെല �വജന���് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല�ം െതാഴി�
േമഖലയിെല�ം �തിയ �വണതക�  മനസിലാ�ിെ�ാ���തി�ം
ആവശ�ാ�സരണ�� പരിശീലനം വഴി െതാഴിലി� �ാ�രാ��തി�ം െച�
വ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) െവാേ�ഷണ�  ൈഗഡ�സ് �ണി�ക�െട �വ��ന
വി�ലീകരണ�ിനായി എെ��ാം കാര���  നട�ിലാ��െവ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ�കാര� േമഖലയിെല െതാഴി�  അവസര��  കെ��ി
െതാഴിലേന�ഷക��് അവ ലഭ�മാ��തിന് പ�തി�േ�ാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി�� നിയമനം

2819. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി�  എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക�
േപര് രജി��  െച�ി��്;  ഇതി�  ��ഷ�മാ�, വനിതക�  എ�ിവ�െട
എ�ം ജി�തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക� വഴി എ�േപ��് െതാഴി�
ലഭ�മാ�ാ� കഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക� ൈഹെടക് ആ��തി�ം
�തന പരിപാടിക�  ആവി�രി��തി�ം എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െതാഴിലി�ാ� േവതനം

2820. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴിലി�ാ� േവതനം ലഭി�വാ�  എെ��ാം
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നടപടി�മ�ളാണ് പാലിേ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴിലി�ാ� േവതനം ആയി എ� �പയാണ് നിലവി�
ന�കിെ�ാ�ി��ത്;  ��ത �ക ഉയ��വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി�  നി�് എ� േപ�
െതാഴിലി�ാ� േവതനം വാ���്;  ജി� തിരി�� കണ�ക�
ലഭ�മാ�േമാ?

കരിയ� െഡവല�െമ�് െസ��ക�

2821. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, െക. ദാസ�
,, എം. �േകഷ്
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാമീണ േമഖലയിെല �വജന���് അ�േയാജ�മായ
െതാഴി� േമഖലക�, ഈ േമഖലയിെല �തന �വണതക�, അ�േയാജ�മായ
െതാഴി�  പരിശീലന��  �ട�ിയവ സംബ�ി�് വ��മായ വിവര��
ന���തി�ം ആവശ�മായ സഹായ��  ന���തി�മായി കരിയ�
െഡവല�െമ�് െസ��ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ാമ�േദശ�ളിെല വിദ�ാ��ിക��് വിദ�ാഭ�ാസ,  െതാഴി�
േമഖലകളി��ാ�� �തന �വണതകെള�റി�� വിവര��
ന���തി�ം ഇ� സംബ�ി� പരിശീലന�ി� സഹായി��തി�ം
എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയി��ത്;

(സി) െതാഴി�  ലഭ�ത ഉറ�വ���തിനായി ഏെത�ാം നവീന സാേ�തിക
വിദ�ക�ം ഉപാധിക�മാണ് ഇ�രം സി.ഡി.സി.കളി�
ഉപേയാഗെ����െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാവസായിക പരിശീലന വ��ിെല ഇൻ��ർമാ�െട നിയമനം

2822. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡി.ജി.ടി.മാനദ�മ�സരി�് വ�ാവസായിക പരിശീലന വ��ിെല
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ഇൻ��ർ ത�ികയി�  നിയമനം ലഭി��തി�� േയാഗ�തകൾ
എെ�ാെ�യാണ്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ മാനദ��ൾ അ�സരി�ാേണാ േകരള പ�ിക് സർവീസ് ക�ീഷൻ
വ�ാവസായിക പരിശീലന വ��ിെല ഇൻ��ർമാ�െട നിയമന�ി��
വി�ാപനമിറ��ത് എ�് ��ി�ി�േ�ാ;  അെ��ിൽ ��ത
വി�ാപനം ഡി.ജി.ടി.  മാനദ�മ�സരി�ാണ് എ�് ഉറ�വ��ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത നിയമന�മായി ബ�െ�� മാനദ��ൾ വ��ിെല െ�ഷ�ൽ
�ളിൽ വ�ത��മാേണാ;  എ�ിൽ െ�ഷ�ൽ �ൾ േഭദഗതി�മായി ബ�െ��് 
��ത മാനദ��ൾ പരി�രി��തിന് വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ലഹരി വി�� പ�തികളി� വിദ�ാ��ികെള ഉ�െ���ാ� നടപടി

2823. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിദ�ാലയ��, േകാേളജ് പരിസര��  എ�ിവിട�� േക�ീകരി��
ലഹരിവ�ാപനം തടയാ�� പ�തികൾ വിദ�ാ��ികെള�ടി ഉ�െ���ി
��ത�  ഫല�ദമാ�ാ�� നടപടി എൈ�സ് വ��് ൈകെ�ാ�േമാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

നിേരാധിത �കയില ഉ�പ���െട വിപണനം

2824. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കാ��ക� ലഹരി ��മാ��തി�േവ�ി എക ് ൈസസ്
വ��് നട�ിലാ�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) നിേരാധിത �കയില ഉ�പ���  വ�ാപകമായി വിപണനം െച��ത്
നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �� വിദ�ാ��ിക� വ�ാപകമായി �കയില ഉ�പ��� ഉപേയാഗി��ത്
നിയ�ി��തി�േവ�ി സം�ാനതല�ി�  പ�തി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ?
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�� പരിസര�ളിെല മയ�മ��് വി��ന

2825. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� പരിസര�ളി� മയ�മ��് വി���തായി�ളള മാധ�മവാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഇ�ര�ി�ളള എ� േക�ക�
��യി�െ��ി��്;  അതിേ��  സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�െട വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) �തിെയാ� അ��യന വ�ഷം �ടി ആരംഭി�� സാഹചര��ി�
ഇ�ാര��ി�  ��ത�  ജാ�ത �ല���തി�ം ശ�മായ �തിേരാധ
നടപടിക� സ�ീകരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��,േകാേളജ് തല മയ�മ��് വ�ാപനം തട��തിന് രഹസ� ��ാ�ക�

2826. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��, േകാേളജ് തല�ി�� മയ�മ��് വ�ാപനം തട��തിനായി
തേ�ശാടി�ാന�ി�  രഹസ� ��ാ�ക�  �പീകരി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ഡ�് എെെ�സ് േകഡ�് �പീകരി��തിന് നടപടി

2827. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��-േകാേളജ് വിദ�ാ��ികളി� മയ�മ��് േപാ�� ലഹരി വ���െട
ഉപേയാഗം �ടി വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം തട��തിനായി ��കളി�  വ��്
നട�ിലാ�ിവ�� വിവിധ പ�തിക�ം പരിപാടിക�ം
എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം നിയ�ി��തിനായി �ഡ�് േപാലീസ്
മാ�കയി�  �ഡ�് എെെ�സ് േകഡ�് �പീകരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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��കളി� ലഹരി വി�� ക�ാംെപ��

2828. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി�  ലഹരി വി�� ക�ാംെപ��  സംഘടി�ി��
കാര��ി�  സ��ാരിെ� �വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �� പരിസര�ളി� ലഹരി പദാ���� വ�ാപകമാ�� സാഹചര��ി�
അവ നിയ�ി��തിനായി കഴി� വ�ഷെ� ബജ�ി� എ� �കയാണ്
വകയി��ിയത്; അതി� എ� �പ െചലവഴി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2039-001-87  എ� അ�ൗ�് ശീ�ഷക�ി�  നി�ം ലഹരി വി��
�വ��ന���ായി എ� �പ െചലവഴി�ാ�  സാധി�ി��്  ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത ശീ�ഷക�ി�  �ക പര�ാ�മാെണ�് സ��ാ�  ക���േ�ാ;

ഇെ��ി� ��ത ശീ�ഷക�ിെല �ക സംബ�ി� നി�േ�ശം ന���തി�
വ��ിന് വീ�പ�ിയതായി ക���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള�ിേല�� ലഹരി വ���െട വരവ്

2829. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�ക�  �റ�ി�ം സം�ാന�് മയ�മ��് ഉപേയാഗം പതി�ട�്
വ��ി� സാഹചര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ി� 2017-� 304 േകാടി �പ�െട�ം 2018-� 800- േകാടി �പ�െട�ം
മയ�മ��് സം�ാന�് എെെ�സ് പിടി��ക��ാേയാ
എ�റിയി�േമാ;

(സി) മ�നാട�  െതാഴിലാളിക�െട വരവ് സം�ാന�് ലഹരി ഒ��ിന്
കാരണമാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ

(ഡി) സി��ിക് ലഹരി�െട ഉറവിടമായ േഗാവയിെല രഹസ�േക��ളി� ഒേ�െറ
മലയാളിക� �വ��ി��െ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇത് േകരള�ിേല�� ലഹരി ഒ��ിന് ഒ� കാരണമാ��േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?
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ബീവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല �ര�ാ ജീവന�ാ�

2830. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബീവേറജസ് േകാ��േറഷെ� ചി�റ വി�ന േക��ളി�  �ര�ാ
�മതല�ായി സ�കാര� ക�നികെള �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) �റം േജാലി�ായി നിയമി�ി�� �ര�ാ ജീവന�ാെര കട��ിെല
േജാലിക��ായി നിേയാഗി�ാ�േ�ാ;

(സി) ഇ�െന �ര�ാ ജീവന�ാെര കട��ിെല േജാലിക��ായി നിയമി��ത്
വിജില�സ് പരിേശാധനയി� കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) �ര�ാ ജീവന�ാെര ഇ�രം േജാലിക��് നിയമി�േ�ാ�  ഉ�ാ��
ബാധ�തക�െട ഉ�രവാദി�ം ആ��ാെണ�് െവളിെ���േമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല െഡപ�േ�ഷ� ജീവന�ാ�

2831. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനി� െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� എ� ജീവന�ാ�
േജാലി െച���്;

(ബി) െഡപ�േ�ഷ�  കാലാവധി കഴി� േശഷ�ം ജീവന�ാ�  ഈ ത�ികയി�
േജാലി െച��േ�ാ; ഉെ��ി� എ� േപെര�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�് കാരണ�ാലാണ് െഡപ�േ�ഷ�  കാലാവധി കഴി� േശഷ�ം ഇൗ
ജീവന�ാെര േകാ��േറഷനി� �ടരാ� അ�വദി�െത�് വ��മാ�േമാ?

ലഹരി പദാർ ���െട ക��ട�് തടയാ� പ�തി

2832. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിേല�് ക��ട�ായി പല വഴികളി�െട�ം ലഹരി / മയ�മ��്
പദാർ ��� എ�ിേ���തായി സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം പദാർ���െട ക��ട�് തട��തിനായി സം�ാന
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എൈ�സ് വ��് ഏെത�ി�ം �േത�ക പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െകായിലാ�ി എൈ�സ് േ�ഷ�  പരിധി��ി�  കഴി� ��്
വ�ഷ����ി�  റിേ�ാ��് െച�െ�� ലഹരി/മയ�മ��് േക�ക�
എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�. ഡി. പി. എസ്. ആ�്

2833. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമെ���തി�േശഷം എ�.ഡി.പി.എസ്.ആ�്
ഉപേയാഗി�് രജി��  െച� േക�ക�െട എ��ി�  �മാതീതമായ
വ��നവ് സംഭവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വ��നവ് ഈ സ��ാരിെ� ഏെത�ി�ം നയ�ിെ�
�തിഫലനമാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

അ�കാരി േക�ക�

2834. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�കാരി േകാടതികളി�  എ� േക�ക�  വിചാരണ െച�െ�ടാ�
ബാ�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018 ജ�വരി �ത� ഡിസംബ� വെര എ� അ�കാരി േക�ക� രജി��
െച�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിദ�ാലയ പരിസര�ളിെല ലഹരി വി�ന

2835. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ�
,, പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ക�, േകാേള�ക� എ�ിവ�െട സമീപ�് ക�ാവ്,
മ�് ലഹരി പദാ����  എ�ിവ ക�വടം െച��ത് തട�വാ�  േവ�ി
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വ��ാമ�ാേമാ;

(ബി) ��  അ��യന വ�ഷം  (2018-19)  ഈ വിധ�ി�  ക�ാവ്,  മ�് ലഹരി
പദാ����  �ട�ിയവ േകാേള�ക�േട�ം,  ��ക�േട�ം സമീപ�്
ക�വടം നട�ിയതിന് എ� േപെര എൈ�സ് അറ�് െച�ി��്; അതി�
എ� േപെര ശി�ി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ക�വടം തട��തിെ� ഭാഗമായി ജി�ാ കള��െട അ���തയി�
��ക� �റ��തിന് ��് േയാഗം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഏെതാെ�
ജി�കളിൽ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഓ�ൈല� ഭ�ണ വിതരണ ജീവന�ാ��െ�� ലഹരിമ��് വ�ാപാരം

2836. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓ�ൈല�  ഭ�ണ വിതരണ �ംഖലയിെല ജീവന�ാ�
ലഹരിമ��്കട�� സംഭവ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര എൈ�സ് വ��് എ� േപെര
പിടി�ടി;

(സി) ഇവരി�  നി�ം എ� �ക�െട ഏെതാെ� ലഹരിവ���  പിടി�ടി;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ഡ് െഡലിവറി ഏജ�മാ�  ഇ�ര�ി�  ലഹരിമ��് കട��
സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  എൈ�സ് വ��് എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളികളിെല മയ�മ��് ഉപേയാഗം

2837. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രിപ�ം ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�ം മയ�മ��ക��്
അടിമയാെണ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട ഇടയിെല മയ�മ��് ഉപേയാഗം തട��തിന് എെ��ി�ം
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നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

മയ�മ��് മാഫിയെ�തിെര�� �വ��നം

2838. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മയ�മ��് മാഫിയെ�തിെര�� �വ��നം സ��ാ�
ശ�മാ�ിയ�വഴി കഴി�വ�ഷം എ� �പ�െട ലഹരിവ���
പിടിെ���ാ�ം ��വാളികെള ശി�ി�വാ�ം കഴി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

��ത� എൈ�സ് െറയി�് ഓഫീ�ക�

2839. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, എം. വി�െസ�്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരി�െട ഉപേയാഗം ദിനം �തി വർ�ി� വ�� സാഹചര��ി�
മദ�വ��ന �വ��ന�ളി�െട ലഹരി�� േകരളം ��ി��തി��
�വ��ന�� പരാജയമാെണ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  കിനാ�രി�  നിംഹാ�സ് മാ�കയി�  അ�ാരാ�
നിലവാര�� ഡി-  അഡി��  െസ��  ആരംഭി��തി�� നടപടിക�
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വി��ി മിഷെ� ലഹരിവ��ന േബാധവ��രണ പരിപാടിക�
സ�ഹ�ി�  ലഹരിെ�തിെര�� അവേബാധം ��ി��തിന്
സാധി��ിെ��്ആേ�പ�� സാഹചര��ി�  ഇതിനായി �ട�� �ക
��ത�  എൈ�സ് െറയി�് ഓഫീ�ക�  �റ��തി�ം സിവി�
എൈ�സ് ഓഫീസ�മാെര നിയമി��തി�ം വിനിേയാഗി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) കഴി� �െറ മാസ�ളായി പിടിെ���� ക�ാവിെ��ം ലഹരി
വ���െട�ം അളവ് സം�ാന�് ഇ�രം ലഹരി പദാ����
ഉപേയാഗി��വ�െട എ��ി��ായി�� ഭീതിജനകമായ
വ��നവിെനയാണ് കാണി��ത് എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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വിശദമാ�ാേമാ?

വി��ി പ�തി�െട �വ��ന��

2840. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി��ി പ�തി ആരംഭി�ത് എ�ാെണ�ം ഈ പ�തിയി� നാളി�വെര
നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴിെ��ം എ�ിെന�ാമാണ്
ഈ �ക വിനിേയാഗി�െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി നട�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാനെ� മദ�,മയ�മ��്
ഉപേഭാഗം സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി നിലവി�  വ�തിന് േശഷം സം�ാന�് മദ�,മയ�മ��്
ഉപേഭാഗം �റ�തായി �ിതിവിവര കണ�ക�െട അടി�ാന�ി�
സ��ാ�  വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� ശതമാനം
�റ��ായി��തായി�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല �തിയ ത�ികക�

2841. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എൈ�സ് വ��ി�  �തിയ
ത�ികക� ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) എൈ�സ് വ��ി�  ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ��തായി എ�
നിയമന�ളാണ് നട�ിയി�ളളത്; ത�ിക തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എൈ�സ് വ��ി� വനിതക�െട എ�ം വ��ി�ി��തിനായി എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) എൈ�സ് വ��ിെ� �വ��നം കാര��മമാ��തിനായി ഈ സ��ാ�
��തായി ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?
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എൈ�സ് വ��ിെല 1968 െല �ാഫ് പാേ��

2842. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

എൈ�സ് വ��് ൈകകാര�ം െച�� േക�ക�െട എ�ം വ��ി� വ��
സാഹചര��ി�  അതിന�സരി�് ജീവന�ാ�െട എ�ം
വ��ി�ി��തി�േവ�ി എൈ�സ് വ��ിെല  1968 െല �ാഫ് പാേ��
പരി�രി�� വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല മയ�മ��്-ക�ാവ് േക�ക�

2843. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� വയനാട് ജി�യി� രജി�� െച� മയ�മ��്-
ക�ാവ് േക�ക� എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വാ�ളിെല മയ�മ��് ഉപേയാഗം �റ�ാ�  നട�ിലാ��
�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി� ലഹരിവി�� േക�ം

2844. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി�  ലഹരിവി�� േക�ം ആരംഭി��തിന്
ഭരണാ�മതി ന�� നടപടിക� ഏ�വെര ആെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ലഹരി വി�� േക��ിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

09-06-2019

resource://app/res/html5.html

125 of 126 Sunday 09 June 2019 05:02 PM



�േ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�ി��.
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