
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സേ�ളനം

2019 നവംബ� 06, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--308]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

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

: 2618 �ത� 2703 വെര

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി

: 2704 �ത� 2758 വെര

ജലവിഭവ വ��് മ�ി : 2759 �ത� 2872 വെര

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 2873 �ത� 2925 വെര

ഒാവ�സീസ് േ�ാള�ഷി�ിന് േഫാറം

2618. �ീ.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) എസ്.സി./എസ്.ടി.വിഭാഗ�ി�െ���വ��ായി ഒാവ�സീസ്
േ�ാള�ഷി�ിന് ആവശ�മായ �േത�ക േഫാറം വ��് ഇ�വെര
ത�ാറാ�ിയി�ിെ��തി�  �തിയതായി എെ��ി�ം തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഒാവ�സീസ് േ�ാള�ഷി�ിന് ഇേ�ാ�  ന��� �ക ഇ���  ��ീ�െട
വിനിമയ നിര�ിലാെണ�തിനാ� ��ത �ക �.എസ്.േഡാള�  വിനിമയ
നിര�ി� ആ�ി മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിേദശ രാജ��ളി�  മി�വാ�ം ��ത് ല�ം �പ�് അ��് �ക
ഫീസിന�ി� അ� മിഷന് േവ�ി വ��തിനാ� ��ത േ�ാള�ഷി�ിന്
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ഇേ�ാ� ന��� �കയായ ഇ�പ�ിയ�് ല��ി� നി�് ��ത് ല�ം
�പ ആ�ി ഉയ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഒാവ�സീസ് േ�ാള�ഷി�് അേപ�ക�  തീ��ാ��തി�  കാലതാമസം
ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയത് �ഗമമാ�ാ�  എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ��� സഹായം

2619. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��തി േ�ാഭ�ിനിരയായ പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ��് പ�ികജാതി േ�മ
വ��് �ഖാ�രം എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന�കിവ��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

പഠന �േരാഗതി�ായി നട�ിലാ�� പ�തിക�

2620. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പ�ികജാതി  -പ�ികവ��
വിദ�ാ��ിക�െട പഠന �േരാഗതി�ായി എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട �േയാജനം സം�ാനെ� എ�
വിദ�ാ��ിക��ാണ് ലഭി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികേഗാ�വ���ാ�െട സാ��ിക-സാ�ഹിക ഉ�മന�ി��
പ�തിക�

2621. �ീ.�രളി െപ�െന�ി
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, ഒ. ആ�. േക�
,, ബി.സത�� : 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) പ�ികജാതി-പ�ികേഗാ�വ�ഗ�ാ�െട സാ��ിക-സാ�ഹിക
ഉ�മന�ിനായി ആവി�രി�് നട�ാ�� പ�തിക�െട േന�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സംരംഭ��  ആരംഭി��തി�ം സ�യം െതാഴി�  പ�തി�ാ�ം
വകയി��ിയിരി�� �കെയ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വ�മാനദായകമായ രീതിയി�  �ഷി നട��തി�ം പാ��ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�ം പ�തി�േ�ാ;

(ഡി) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��നം
കാര��മമാ��തിന് സാധ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി�ാ��� �നരധിവാസ പ�തി

2622. �ീ.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) പതിനായിരം �പയി�  താെഴ വ�മാന�� പ�ികജാതിയിെല ��ബല
വിഭാഗ�ാ�െട �നരധിവാസ പ�തി �കാരം വ��ല മ�ല�ിെല എ�
േപ��് ഫ�് അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ല മ�ല�ി�  ഉ�െ��� ��ത വിഭാഗ�ാരി�  നി�ം എ�
അേപ� ഫ�് ലഭി��തിനായി ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ഫ�് ലഭി��ത് ഏെത�ാം
വിഭാഗ�ി��വ��ാെണ�ം പ�തിക� ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ക�� ജി�യി� അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തി

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

പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ� കീഴി�  അംേബ�ക�  സ�യംപര�ാ� �ാമം
പ�തിയി� ഇൗ വ�ഷം ക�� ജി�യിെല ഏെതാെ� േകാളനികെളയാണ്
ഉ�െ���ിയി�ളളത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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ആല�� മ�ല�ിെല പ�ികജാതി വ��ിെ� പ�തിക�

2624. �ീ.െ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) 2019-20 വ�ഷ�ി� എെ��ാം പ�തിക� പ�ികജാതി വ��് ആല��
നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2018-19  വ�ഷ�ി�  എെ��ാം പ�തികളാണ് വ��് ആല��
മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിയി��ത്;  ഓേരാ പ�തി �കാര�ം എ�
�ണേഭാ�ാ���് സഹായം ന�കാ�  കഴി�ി��് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� �ാമം പ�തി- ���ിക� ���ീകരി��തിെല കാലതാമസം

2625. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ�ക�  �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി പ�ികജാതി േകാളനിക�െട
വികസന�ിനായി അ�വദി� �ക�ളള ���ിക� ���ീകരി��തി�
കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ ���ിക�െട നി��ഹണ ഏജ�സിയായ നി��ിതി ���ികളി�
വ��� കാലതാമസം പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി െമഡി�ൽ വിദ�ാ��ിക��� വിദ�ാഭ�ാസാ��ല�ം

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

(എ) 2016-2017  വ�ഷം പാല�ാട് ക�ണ െമഡി��  േകാേളജി�
എം.ബി.ബി.എസിന് അ�ിഷ�  കി�ി പഠി�വ�� പ�ികജാതി
വിദ�ാ��ിക��് അ�വദി� വിദ�ാഭ�ാസാ��ല�ം പാല�ാട് പ�ികജാതി
ഓഫീസ� ഉ�രവി�െട നിരാകരി� സംഭവം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ� നടപടി സ�ീകരി�;
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(ബി) ��ത വിദ�ാ��ിക��് എ�് വിദ�ാഭ�ാസാ��ല�ം അ�വദി�ാ�
കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

അംേബ�ക� �ാമവികസന പ�തി

2627. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ി�  അംേബ�ക�  �ാമവികസന പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയി�� േകാളനിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���ി എേ�ാ� ���ീകരി�വാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെല ��ിക��് സൗജന�മായി ലാപ് േടാപ്

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

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��� ��ിക��് സൗജന�മായി ലാപ് േടാപ്
ന��� പ�തി�െട �വ��ന�േരാഗതി�ം വിശദാംശ��ം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �ണം ലഭി�ാ� വിദ�ാ��ിക��് ഇനി അേപ�ി�ാ�
കഴി�േമാ; ഈ പ�തി�െട മാനദ���ം അേപ� സമ��ിേ�� രീതി�ം
വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി േകാളനികളി� ഒ� വീ�ക�

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

(എ) സം�ാനെ� പ�ികജാതി േകാളനികളിെല ഇര� വീ�ക� ഒ� വീ�കളാ�ി
മാ��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ ���ി�െട നിലവിെല അവ��ം നാളി�വെര�� �േരാഗതി�ം
അറിയി�േമാ;
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(സി) എ�ാ ഇര� വീ�ക�ം ഒ� വീടാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ�െട ഉ�മന�ിനാ�� പ�തിക�

2630. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, അനി� അ�ര
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, 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�ി�െ�� അഭ��വിദ�രായ ഉേദ�ാഗാ��ിക��്
െതാഴി�  ലഭി��തി�  ഉ�ായി�� ��ി��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി�  അവ��് െതാഴി�  ലഭി��തിന് വ��് എെ��ി�ം പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��വ��് വിേദശരാജ��ളി�  പഠനം
നട��തിന് വ��് എെ�ാെ� തര�ി�� സഹായമാണ് ന���ത്;
വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സാ�ഹ�മായി പിേ�ാ�ം നി��� വിഭാഗ�ി�െ��വെര �േ�ാ�്
െകാ�വ��തി�ം സ�ഹ�ി�  അവ��് മാന�മായ ജീവിതം
ഉ�ാ��തി�ം വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  ആവി�രി�ി�� �തിയ
പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� െസ�ി�െമ�് പ�തിക�

2631. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േദവി�ളം നിേയാജക
മ�ല�ി�  അ�വദി� അംേബ�ക�  �ാമം,  അംേബ�ക�  െസ�ി�െമ�്
പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം അ�വദി�െ�� പ�തികളി�  ���ിയാ�ിയവ
ഏെതാെ�യാെണ�ം അവേശഷി��വ�െട നിലവിെല �ിതി
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എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല സി��ടി ആദിവാസി േകാളനി ഈ
പ�തികളി�  ഏതിെല�ി�ം ഉ�െ��ി�േ�ാെയ�ം എ�ി�  ��ത
േകാളനി�മായി ബ�െ�� നി��ഹണ ഏജ�സി ഏതാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ���ാ��� േക�ാവി�ത പ�തിക�

2632. �ീ.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-പ�ികവ���ാ��� േക�ാവി�ത പ�തിക��ായി കഴി�
സാ��ിക വ�ഷ�ി�ം ഈ സാ��ിക വ�ഷ�ി� �ാ� ഇന�ി�ം
േനാ� �ാ� ഇന�ി�ം എ� �ക വകയി��ിെയ�ം അതി� എ� �ക
െചലവഴിെ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േക�ാവി�ത പ�തി�് �ക വകയി��ാ� സാഹചര��ി� േക� ഫ�്
ലഭി�ാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വകയി��ിയ �ക ���മാ�ം െചലവഴി�ാ�  കഴിയാ�തിെ�
കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ�� േകാളനിക�െട സമ� വികസന�ിനാ�� പ�തിക�

2633. �ീ.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�ികജാതി/പ�ികവ�� േകാളനിക�െട സമ� വികസനം
ല��മാ�ി ഏെതാെ� പ�തിക� നിലവി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളിെല േക� സം�ാന വിഹിത��  ഏത്
വിധ�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

െഷാ��� മ�ല�ിെല പ�തിക�

2634. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് 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:

2018-19, 2019-20 എ�ീ വ�ഷ�ളിെല പ�ികജാതി വ��ിെ� �ാ� ഫ�്
ഉപേയാഗി�് െഷാ���  മ�ല�ി�  എെ��ാം പ�തിക�
അ�വദി�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അ��ാടിയിെല ശി�മരണം

2635. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടിയി�  ശി�മരണകാരണം സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത പഠന�ിെല കെ���ക�
എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ��ാടിയിെല ശി�മരണ നിര�് �റ�െകാ�വ��തിന് ആവി�രി�
പ�തിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  അവ വിജയ�ദമാെണ�്
വിലയി���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി�ാ�െട േ�മ�ിനാ�� �വ��ന��

2636. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി�ാ�െട േ�മ�ിന് പ�ികജാതി വികസന വ��് നട��
�വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) വ��ിെ� േന�ത��ി�  േനരെ� നട�ിലാ�ിയി���േപാെല ഭവന
പ�തിക�  നിലവി�  നട�ിലാ��േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിെ�
കാരണെമ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െപ� �വതീ �വാ���് സ�യംെതാഴി�
ആരംഭി�വാ�  വ��് �േഖന ന��� സഹായം എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

േഗാ� ബ� പ�തി
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2637. �ീ.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) േഗാ� ബ� പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ; ഇ��ലം പ�ികവ��
വിഭാഗ��െട വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി��ായി�� �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി പ�ികവ�� േമഖലയിെല വിദ�ാഭ�ാസ പിേ�ാ�ാവ�
പരിഹരി��തിന് സഹായകരമാെയ�ി�  സം�ാന�് എ�ാ
ജി�കളിെല�ം െെ�മറി �ാ�ക�� സ��ാ�  എ�ഡഡ് ��കളി�ം
��ത പ�തി നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

േഗാ� സാരഥി പ�തി

2638. �ീ.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) വി�ര േകാളനികളി� നി�ം �ൂ�കളി� ��ികെള എ�ി��തിന് വാഹന
സൗകര�ം ലഭ�മാ�� േഗാ� സാരഥി എ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ആ��ല�ം 2019-20-� എ� ��ിക��് ന�കിെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിനായി എ� �കയാണ് ഈ സാ��ികവ�ഷം
വകയി��ിയി��െത�റിയി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �രഹിത��് സൗജന�മായി �മി

2639. �ീ.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) �രഹിതരായ പ�ിക വ���ാ��് �മി വില�് വാ�ി സൗജന�മായി ന��
പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� േകാതമംഗലം മ�ല�ി� എ� പ�ികവ�� ��ംബ���്
ഈ സ��ാ� �മി വാ�ി ന�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ��ംബ�ി�ം എ� െസ�് �ലമാണ് വാ�ി ന�ിയെത�ം
ഇതി�േവ�ി എ� �ക െചലവഴിെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത മ�ല�ി� എ� �രഹിത പ�ികവ�� ��ംബ���് ഇനി �മി
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ലഭ�മാ�വാ��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇവ��് േവഗ�ി�  �മി ലഭ�മാ��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

��വാ� േഗാ� വിഭാഗ�ിെല തി� വീട് സ�ദായം

2640. �ീ.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) ��വാ�  േഗാ� വിഭാഗ�ി�  തി� വീട് സ�ദായം േപാെല�ളള
ആചാര�� ഇേ�ാ�ം വ�ാപകമായി നിലനി���േ�ാ;

(ബി) തി�വീ�കളി�  കഴിയാ�ളള ��ി��ക�  കാരണം ആ��വം
വരാതിരി�ാ�  മാല ഡി േപാെല�ളള �ളികക�  ഇൗ വിഭാഗ�ി�െ��
വിവാഹിതര�ാ� െപ���ിക�വെര നിര�രം ഉപേയാഗി��താ�ം ഇത്
നിരവധി ആേരാഗ� �����് കാരണമാ��താ��ളള റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��വാ�  വിഭാഗ�ിെല സാ�ഹിക വില�ക�  സംബ�ി�് പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

�രഹിതരായ പ�ികവ���ാ��് �മി ന�കാ� പ�തി

2641. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �രഹിതരായ പ�ികവ���ാ��് �മി ന��� പ�തി�െട
നിലവിെല അവ� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം �മി വാ�ി ന��� പ�തി
�കാരം എ� ഏ�� �മി വാ�ിെയ�റിയി�ാേമാ; ഇതിെ� വിലനി��യം
നട�ിയത് എ�കാരമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വാസേയാഗ�മായ �േദശമാണ് വാ�ി ന���െത�് ഉറ�ാ�ാ�
സംവിധാന�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് കഴി� ര�് വ�ഷ�ളി�മായി ��മായ മഴെ��തി�ം,
ഉ��െപാ��ം ഉ�ായ �േദശ��  ഒഴിവാ�ി �മി വാ��തിന് �േത�ക
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നി�േ�ശം ന��േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വ�വസായ സംരംഭക��് സാ��ിക സഹായം

2642. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വ�വസായ സംരംഭക��് �തിയ വ�വസായ��
�ട�വാ�  എെ�ാെ� സാ��ിക സഹായ�ളാണ് നിലവി��ത്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ���് ബാ�കളി� നി�ം ധനകാര��ാപന�ളി� നി�ം
േലാ�  ലഭ�മാ�വാ�ം േലാ�  വ�വ�ക�  ഉദാരമാ�വാ�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ടി വിഭാഗ���് വ�വസായ��  �ട�വാ�ം,  �ാ��്അ�ക�
�ട�വാ�ം പരിശീലനം ന��വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ?

അതിര�ി�ി ൈ�ബ�വാലി േ�ാജ�്

2643. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിര�ി�ി �ാമപ�ായ�ിെല പ�ികവ�� േകാളനിയിെല ജന��െട
ജീവിത നിലവാരം ഉയ���തിനായി വിവിധ േകാളനികെള�ം േഷാളയാ�
ഗിരിജ�  െസാൈസ�ിേയ�ം ഉ�െ���ി �പീകരി� �ഷിയധി�ിത
വികസന പ�തിയായ അതിര�ി�ി ൈ�ബ�വാലി േ�ാജ�ിെ�
നട�ി�ിനായി പ�ികവ��േ�മ വ��ി�നി�ം �ക അ�വദി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം തെ� ഫ�് അ�വദി�വാ�  ആവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പ�ികവ���ാ�െട വാ� എ�തി���തിന് നടപടി
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2644. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ കാ�ഷിക �ാമവികസന ബാ�ി�  നി�ം
വാ�െയ�� പ�ികവ���ാ�െട വാ� എ�തി���തിന് എ� �പ
വകയി��ിയി��്;

(ബി) ഇ�ര�ി�� വാ� എ�തി���തി�� മാനദ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

ഇതിനകം എ� �പ�െട വാ� എ�തി��ി;

(സി) ഇനി�ം പ�ികവ���ാ�െട വാ� എ�തി��ിയി�ിെ��ി�  ആയതി��
കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികവ���ാ��� ചികി�ാ ധനസഹായം

2645. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പ�ികവ���ാ�െട
ചികി��ായി എ� �ക ധനസഹായമായി അ�വദി� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട ചികി�ാ സഹായം െപെ��് ലഭ�മാ��തിനായി ഇൗ സ��ാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് അറിയി�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� േ�മ വ��് മ�ി�െട ചികി�ാ സഹായം

2646. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം ���്നാട് നിേയാജകമ�ല�ി�
നി�ം പ�ികജാതി പ�ികവ�� േ�മ വ��് മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ
നിധിയി�  നി�ം ചികി�ാ സഹായ�ിനായി എ� അേപ�കളാണ്
ലഭി�െത�ം ഇതി� എ�േപ��് ധനസഹായം ന�കിെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ലഭി�� അേപ�കളി� കാലതാമസം �ടാെത നടപടി സ�ീകരി��തിന്
ബ�െ��വ��് നി�േ�ശം ന��േമാെയ�് അറിയി�േമാ?
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പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ��� ചികി�ാ ധനസഹായം

2647. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െകായിലാ�ി
നിേയാജകമ�ലം പരിധിയി�  പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ��� ചികി�ാ
ധനസഹായമായി ആെക എ� �പ ന�കിയി��്;

(ബി) പേ�ാളി നഗരസഭ,  തിേ�ാടി �ാമപ�ായ�്,  �ടാടി �ാമപ�ായ�്,
െകായിലാ�ി നഗരസഭ,  െചേ�ാ�്കാവ് �ാമപ�ായ�്,  േചമേ�രി
�ാമപ�ായ�് എ�ീ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല സഹായം
ലഭി� വ��ിക�െട ആെക എ�ം, ആെക �ക എ�ീ �മ�ി� പ�ികതിരി�് 
ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� േരാഗിക��് ചികി�ാ സഹായം

2648. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� േരാഗിക��് ചികി�ാ സഹായ�ിന്
അേപ� ന���തിെ� നടപടിക�  എ�കാരമാണ്;  ഇതിനായി
എെ�ാെ� േരഖകളാണ് ഹാജരാേ��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ിക വ�� വിഭാഗ�ാ��് ചികി�ാ ധനസഹായ�ിന് ഓ�ൈല� വഴി
അേപ� ന�കാ�  സൗകര�ം ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  ഇവ�െട ��ി��് പരിഗണി�് ഓ�ൈല�
സംവിധാന�ി�െട ഇവ��് ചികി�ാധനസഹായ�ിന് അേപ�
സമ��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അേപ�ക�െട ��ി��് ഒഴിവാ�ാ� ചികി�ാ സഹായ�ിന് അേപ�
ന��േ�ാ�  വ�മാന സ��ിഫി��ം ജാതി സ��ിഫി��ം ഒഴിവാ�വാ�ം
ഇവ പി�ീട് സ��ാ� സംവിധാന�ി�െട അേന�ഷി�് കെ��ാ�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?
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പ�ികജാതി�ാ��� ചികി�ാ ധനസഹായം

2649. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പ�ികജാതി�ാ�െട
ചികി��ായി എ� �കയാണ് ധനസഹായമായി അ�വദി�ത് എ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ചികി�ാ ധനസഹായം േവഗ�ി� ലഭ�മാ��തിേല�ായി ഇൗ സ��ാ�
സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

െന�ിനി �ീ-െമ�ിക് േഹാ�ലിെ� െക�ിട നി��ാണം

2650. �ീ.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) െപരി��മ� �േളാ�ിെല െന�ിനി �ീ-െമ�ിക് േഹാ�ലിെ�
െക�ിടനി��ാണ �േരാഗതി വിലയി���തിന്  01.06.2019ന് േശഷം
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) ��ത ���ി�െട �േരാഗതി �തിമാസം വിലയി��� തര�ി�
എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ആെരയാണ് ഇതിനായി
�മതലെ���ിയി�ളളത്;

(സി) േഹാ�ലിെ� നി��ാണ�വ��ന��  നീ����ലം
വിദ�ാ��ിക���ാ�� ��ി��ക�  പരിഹരി��തിനായി ���ി
സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

വീട് റി�യറിംഗിന് ധനസഹായം

2651. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മല�റം ജി�യിെല ചീേ�ാട് �ാമപ�ായ�ി�  �ിരതാമസ�ാരിയായ
�ീമതി. ജാനകി, അരി����, ചീേ�ാട് (പി.ഒ.) എ�വ�െട വീട് ഇടി�്
താമസ�ിന് ഭീഷണി�ളളതായി പ�വാ�� ഉ�െ�െട പരാതി ന�കിയി�ം
നാളി�വെര സ��ാരി� നി�് ഒ� സഹായ�ം ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� പ�ികജാതി ��ംബ�ിന് വീട് റി�യറിംഗിന് പരമാവധി എ� �കയാണ്
അ�വദി��ത്; അതി�ളള നിബ�നക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിന് മാ�മായി ഭവനപ�തി നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ഈ പ�തിയി� വീട് ലഭി��തി�ളള നടപടി�മ�� അറിയി�ാേമാ?

വീട് നി��ി��തിന് സഹായം

2652. �ീ.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) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വ��്
�േഖന െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� ��ംബ���ാണ് വീട്
നി��ി��തിന് സഹായം അ�വദി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വീ�ക�െട നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് പ�ായ�് തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ?

���ാ�ബേ�രി ആദിവാസി േകാളനിക�െട വികസന �വ��ന��

2653. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.വി.�ി.ജി പ�തി നട�ാ�ിയ വയനാട് ജി�യിെല ���ാ�ബേ�രി
നിേയാജക മ�ല�ിെല ആദിവാസി േകാളനിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) പി.വി.�ി.ജി പ�തി �കാരം ഈ േകാളനികളി�  നട�ിലാ�ിയ വികസന
�വ��ന��  എെ��ാെമ�ം ��ത �വ��ന���് എ� �ക
വീതം വിനിേയാഗി�െവ�ം തരം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം നടേ��ിയി�� വീ� നി��ാണം ഇ�വെര�ം
���ീകരി�ാ� േകാളനിക�  ഉേ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��
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ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആയ��കാരം ���ാ�ബേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല ആദിവാസി
േകാളനികളിെല വീ� നി��ാണം ���ീകരി�ി� എ� പരാതി പ�ിക വ��
വികസന വ��ി�  ലഭി�ി�േ�ാ;  പരാതികളി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�
അേന�ഷണം നട��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) 2019െല �ളയ�ി�  നില��  നിേയാജക മ�ല�ിെല ആദിവാസി
േകാളനിക���ായ നാശന���െട കണ�് ഇനം തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ;  ഏെത�ാം ആദിവാസി േകാളനികളിേല�� േറാ�ക�ം
പാല��മാണ് തക��ി��ത്; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(എഫ്) ആദിവാസി േകാളനികളി�  ഉ�ായ നാശ���െട�ം തക�� േകാളനി
േറാ�ക�െട�ം �ന��ാരണ�ിന് പ�ിക വ�� വികസന വ��് �േത�ക
പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ജി) പ�ിക വ�� േകാ��സ് ഫ�ി�  നി�ം േമ�  �ന��ാരണ�ിന്
ആവശ�മായ ഫ�് വകയി��ാേമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഞാറ�� േകാളനിയി� േകാ��സ് ഫ�് വിനിേയാഗം

2654. �ീ.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) േകാ��സ് ഫ�് വിനിേയാഗി�് ഞാറ��  �ലയാസ് േകാളനിയി�
നി��ാണ �വ��നം നട��തിന് �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
��ത നി��ാണ ���ിക�  എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���ി നട�ാ��തി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട���
നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� �ാമം പ�തിയിെല ���ിക��് ഇ-െട��

2655. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) അംേബ�ക�  �ാമം പ�തിയി�  േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ി�ം
േകാളനികെള ��തായി ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി �േഖന നട�ിലാ�� ���ിക� അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സികെള
ഏ��ി����ലം അനാവശ� കാലതാമസം വ��തായ ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് ���ിക�  ഇ-െട��  �േഖന കരാ�
ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തി

2656. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തി �കാരം 2018-19 -� ���ീകരി�
േകാളനിക�െട വിവരം നിേയാജകമ�ലം അടി�ാന�ി� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി ബ�ജ�ി�  അ�വദി� �കയി�  എ� �ക
െചലവഴി�െവ�ം ബാ�ിെയ� �ക െചലവഴി�ാ�െ����തിെ�
വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) 2019-20 � പ�തി �കാരം എ� േകാളനിക��് �ക അ�വദി�െവ�ം
ആയതി�  എ�െയ�ം ���ിയാെയ��� വിവരം പ�ികതിരി�്
ന�കാേമാ?

പ�ിമെകാ�ിയിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�െട േശാചനീയാവ�

2657. �ീ.േ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) പ�ിമെകാ�ിയിെല െച�ാനം,  ��ള�ി �ാമപ�ായ�കളിെല
സാ�ഹികമാ�ം സാ��ികമാ�ം പിേ�ാ�ം നി����ം ��ംബ��െട
എ��റവ് െകാ�് അംേബ�ക�  �ാമവികസന പ�തി േപാ��
പ�തികളി�  ഉ�െ���ാ�  സാധി�ാ�മായ െവ��റ-െകാേ��റ,

വ�വിെ� ചിറ,  െപാഴി�ിറ അംേബ�ക�, ���കരി,  അറബി�റ,

പന�കാട്,  ���കരി �ട�ിയ പ�ികജാതി േകാളനിക�െട
േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഇ�രം േകാളനിക�െട �ന��ാരണ�ിനായി �േത�ക പ�തിക�
ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േചല�ര േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��

2658. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വട�ാേ�രിയി� �വ��ി�� േചല�ര േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��
തി�വി��ാമലയി�  പണി കഴി�ി� �തിയ െക�ിട�ിേല�് മാ�ി
�വ��ി�ി��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത് എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആയതിനായി ഇനി�ം എെ��ാം സൗകര��ളാണ് അവിെട ഒ�േ��ത്;
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) േചല�ര േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  ��  എ�േ��് തി�വി��ാമല
ക�ാ�സിെല�് മാ�ി �വ��ി�ി�വാ� കഴി�ം;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േപാ�് െമ�ിക് േ�ാള�ഷി�്

2659. �ീ.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) 2017-18,  2018-19  വ�ഷ�ളി�  സം�ാന�് േപാ�് െമ�ിക്
േ�ാള�ഷി�് ഇന�ി� സം�ാന സ��ാ� എ� �ക െചലവഴി�െവ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വ�ഷ�ളി�  ��ത ഇന�ി�  േക� വിഹിതം
എ�യായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഇന�ി�  േക� വിഹിതം പരി�രി�ാ�  േക� സ��ാ�
തീ�മാനി�തായി സം�ാന സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ഏത്
നിര�ിലാണ് പരി�രി�കെയ�് അറിയി�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ���് െതാഴിലധി�ിത േകാ�ക�
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2660. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.�ി.�ി.എഫ്.,സി.ബി.പി.എസ്.�ി. �തലായ �ാപന�� വഴി പ�ികജാതി
വിഭാഗ���് െതാഴിലധി�ിത േകാ�ക� നട��േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം
േകാ�കളാണ് നട��ത്എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാ�കളി� �േവശനം േന�� വിദ�ാ��ിക��് വ��് എെ�ാെ�
ആ��ല��ളാണ് ന���ത്;

(സി) വിേദശ�് െതാഴി� േത��വ��് പ�ികജാതി വ��് സാ��ിക സഹായം
ന���േ�ാ; ��ത ആ��ല�ം ലഭി�വാ�� മാനദ�ം എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിക��് ഫീസാ��ല�ം നിേഷധി��ത്

2661. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിക��് ഇ���ക�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
പഠന�ിന് െമറി�് ക�ാ�യി�  �േവശനം ലഭി��
േക�സ��ാ�/സം�ാന സ��ാ�/അ��സ��ാ�  �ാപന�ളി�ം
വിേദശ�ം പഠി��തിന് ഫീസാ��ല�ം നിേഷധി��ത് എെ��ാം
സാഹചര��ളിലാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�� സ��ാ� ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

മര�ാ�രം െഎ.ടി.െഎ.യിെല വികസന�ൾ

2662. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�  ഉ� െന�ാ�ി�കര
മ�ല�ിെല മര�ാ�രം െഎ.ടി.െഎ യി�  2019-  20�  എെ��ി�ം
വികസന �വ��ന�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ�
�ക�ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ ;
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(ബി) 2016-17 �ത� 2018-19 വെര മര�ാ�രം െഎ.ടി.െഎ യി� എ� േകാടി�െട
വികസന �വ��ന�� ആണ് നട�ിലാ�ിയ� എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) െഎ.ടി.െഎ യി�  �തിയ േകാ�് അ�വദി��തി� എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ഉ��നാട് െഎ.ടി.െഎ.യി� �തിയ േകാ�ക�

2663. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  പ�ികജാതി വ��ിന് കീഴി�� ഉ��നാട്
െഎ.ടി.െഎ.യി�  �തിയ േകാ�ക�  ആരംഭി��തിന് എം.എ�.എ.�െട
ക�് ഉ�െ�െട ന�ിയ ഡി.പി.ആ�. ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാ�ക�  അ�� അ��യന വ�ഷം �ത�  അ�വദി��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

പ�ാം തര�ിന് �കളി�� പ�ികവിഭാഗ വിദ�ാ��ിക��് േഹാ�� സൗകര�ം

2664. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : 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�ി�െ�� പ�ാം തര�ിന് �കളിേല��
വിദ�ാ��ിക��് താമസ സൗകര�ം ന���തിന് സ��ാ�  ഏെത�ി�ം
പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ?

ജി.സി.ഡി.എ.യിെല നിയമനം

2665. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.സി.ഡി.എ.-യി�  പി.എസ്.സി.  വഴി ഠൗ�  �ാന�  ത�ികയിേല�്
അൈഡ�സ് െമേ�ാ ലഭി� പ�ികജാതിവിഭാഗ�ിൽ െപ� ഒ�ാം
റാ�കാരനായ �ബാഷ് എസ്-�ം െഡപ��ി ഠൗ� �ാന� ത�ികയിേല�്
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അൈഡ�സ് െമേ�ാ ലഭി� ഹി�ജ�ം ലീലാവതി�ം നിയമനം
ന�കിയി�േ�ാ;  നിയമനം ന�കിയി�ിെ��ി�  ആയതിെ� കാരണം
എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈഹേ�ാടതി ഇവ��് നിയമനം ന��� വിഷയം പരിഗണി�ണെമ�്
ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ��ീം േകാടതിയി�  ��ത ഉ�രവിെനതിെര ജി.സി.ഡി.എ.  അ�ീ�
ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ൈഹേ�ാടതിയി�ം ��ീം േകാടതിയി�ം േകസ്
നട�വാ�  നാളി�വെര എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം ഈവിധം പണം
െചലവഴി�ാ� ജി.സി.ഡി.എ.�് അധികാര�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ീം േകാടതിയി�  അ�ീ�  ന���തിന് ജി.സി.ഡി.എ.�് സ��ാ�
അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ?

േചല�ര പ�ികജാതി േകാളനികളി� �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി�വാ� നടപടി

2666. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ി�  എ� പ�ികജാതി േകാളനിക�  ഉ�്;
ഒേരാ േകാളനിക�െട േപ�ം അവയിെല ��ംബ��െട എ��ം
എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇതി�  ഏെത�ാം േകാളനികളി�  �ടിെവ� �ാമം അ�ഭവെ����്;
അവ�െട േപ�വിവരം വ��മാ�േമാ;

(സി) �ടിെവ� �ാമം അ�ഭവെ��� േകാളനികളി�  േകാ��സ് ഫ�്
വിനിേയാഗി�് പ�തിക� നട�ിലാ�ി �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി��തിന്
��ിയ പരിഗണന ന��േമാ; എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േകാ��സ് ഫ�ി� ഉ�െ�� മ�ാ��ാട് മ�ല�ിെല ���ിക�

2667. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ിെല പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വ��ക�െട
േകാ��സ് ഫ�ി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ന�കിയ മ�ാ��ാട്
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മ�ല�ിെല ���ിക� സംബ�ി�� വിശദവിവരം ന��േമാ; ��ത
���ിക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നട�് സാ��ിക വ�ഷ�ി�  േകാ��സ് ഫ�ി�  ഉ�െ���ി
ഭരണാ�മതി ലഭി� ��ത മ�ല�ിെല ���ിക�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല േകാ��സ് ഫ�ി�നി�ളള േറാ�ക�

2668. �ീ.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�� േ�മ വ��് േകാ��സ് ഫ�ി�  ഉ�െ���ി
2016-17  �ത�  2019-20  വെര മാേവലി�ര,  ഭരണി�ാവ് േ�ാ�്
പ�ികജാതി ഓഫീ�ക�  �ഖാ�രം മാേവലി�ര മ�ല�ി�  അ�വദി�
േറാ�ക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി�  ���ിയായ�ം ���ിയാകാ���ം ��തായി അ�വദി��ം
ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ി� േകാ��സ് ഫ�് വഴി ���ിക�

2669. �ീ.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 നിേയാജകമ�ല�ി�  2017  �ത�  2019  വെര േകാ��സ്
ഫ�് വഴി നട�ിലാ��തിന് അ�മതി ലഭ�മായ�ം നട�ിലാ�ി വ���ം
നി�േ�ശി�െ��ി���മായ ���ിക�െട വിവരം തരംതിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ാ��തിന് �തിയ നി�േ�ശ��
പരിഗണി�ാനാ�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് പ�ികജാതി േകാളനികളിേല�് േറാ�ക�

2670. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പ�ികജാതി േകാളനികളിേല�ളള േറാ�ക�  ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തിന്
േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് 2018-19,2019-20 വ�ഷ�ളി� േകാഴിേ�ാട്
ജി�യി� എ� �പ�െട ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ��സ് ഫ�ി�  �ക അ�വദി��തി�ളള മാനദ���
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��മംഗലം നിേയാജകമ�ല�ി� ഇൗ ഇന�ി� ഏെത�ി�ം ���ി�്
ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ി� േകാ��സ് ഫ�ി� നി�� പ�തിക�

2671. �ീ.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�തി�േശഷം െഷാ��� മ�ല�ി�
പ�ികജാതി േകാ��സ് ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട
വിശദാംശ�� വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഓേരാ ���ി�െട�ം അട��  �ക�ം നിലവിെല �ിതി�ം
അറിയി�ാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ി� അംേബ��� സ�യം പര�ാ��ാമം പ�തി

2672. �ീ.��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) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല അംേബ��� സ�യം പര�ാ��ാമം പ�തിയി�െട
നവീകരി�� പ�ികജാതി േകാളനിക� ഏെത�ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ കരി�ാളി�� േകാളനിയി� എെ��ാം
നവീകരണ ���ിക� ആണ് ഇേ�ാ� ���ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) ഇൗ േകാളനിയിെല നവീകരണ ���ി എേ�ാ�  ���ിയാ�ാ�
കഴി�െമ�ാണ് ക���െത�ം എെ��ാം ���ികളാണ്
���ീകരി�ാ�ളളത് എ�ം അറിയി�ാേമാ?

ആ�വ മ�ല�ിെല അംേബ�ക� �ാമവികസന പ�തി
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2673. �ീ.േ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) 2016-17-െല അംേബ�ക�  �ാമ വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി
ഭരണാ�മതി ന�കിയ,  ആ�വ മ�ല�ിെല മലയ�കാട് െവ�്
പ�ികജാതി േകാളനിയി�  നട�ിലാ�ാ�  നി�േ�ശി�െ�� ���ിക�
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിയി� എെ��ാം ���ികളാണ് ���ീകരി�ി��െത�ം
���ീകരിേ��തായി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക�  എ�േ��് ���ീകരി�ാ�  സാധി�െമ�്
അറിയി�േമാ?

െന�ാറ മ�ല�ി� അംേബ��� സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തി

2674. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം അംേബ��� സ�യംപര�ാ�
�ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി െന�ാറ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം
േകാളനിക�െട നവീകരണ ���ികളാണ് നട�ിയി�ളളെത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഈ പ�തിക�െട നി��ഹണ �മതല ഏത് ഉേദ�ാഗ�െനയാണ്
ഏ��ി�ി�ളളെത�ം പ�തിക�  എ�േ��് ���ീകരി�െമ�ം
വിശദമാ�േമാ?

ഇ��ി ജി�യി� പ�ികവ�� ഭവനരഹിത��� ലാ�് ബാ�്പ�തി

2675. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെല ഭവനരഹിത��ായി വിഭാവനം െച�് നട�ാ��
ലാ�് ബാ�് പ�തികളി� ഇ��ി ജി�യി� നി�് അ�ഹരായ എ� േപ�െട
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അേപ�കളാണ് ലഭ�മായി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ�േപ��ാണ് �ലം വാ��തിന് �ക അ�വദി�ി�ളളെത�്
െവളിെ���േമാ?

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

2676. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ി�  ഫീസിബിലി�ി ഉ� പ�ികജാതി
പ�ികവ�� േകാളനിക�  ഏെതാെ�യാെണ�് പ�ായ�് തിരി��
കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അംേബ�ക�  സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി അവയി�
ഏെതാെ� േകാളനികെളയാണ് നവീകരി��ത് എ�� വിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ; ര�ാം ഘ� �വ��ന���ായി ഏെതാെ� േകാളനികെള
തിരെ���ി��് എ�� വിവര�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി പ�ികവ�� േകാളനിക�െട നവീകരണ�ിനായി ഏെതാെ�
പ�തികളാണ് നിലവി��െത�ം ആയതിേല�ായി േകാളനികെള
തിരെ����തിന് സ�ീകരി�ി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം
അറിയി�ാേമാ?

ഞാറ�� മ�ന�ാട് േകാളനിയി� േകാ��സ് ഫ�് വിനിേയാഗം

2677. �ീ.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) േകാ��സ് ഫ�് വിനിേയാഗി�് ഞാറ��  മ�ന�ാട് േകാളനിയി�
നി��ാണ �വ��നം നട��തിന് �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
��ത നി��ാണ ���ിക�  എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ���ി നട�ാ��തി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട���
നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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എ��്ഡാം േകാളനിയിെല ആദിവാസി ��ംബ���് വീട്

2678. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം എ��്ഡാം േകാളനിയിെല എ� ��ംബ���ാണ് വീട്
നി��ാണ�ിന് ഫ�് അ�വദി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ��്ഡാം േകാളനിയി�� ആദിവാസി ��ംബ���് വീട്
നി��ി��തിന് നിലവി� എെ��ി�ം തട���േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) നിലവി�� തട���  നീ�ി ഭവനനി��ാണം നട��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ച�നാേ�രിയിെല അംേബ��� സ�യംപര�ാ� �ാമ പ�തി

2679. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി �റി�ി സചിേവാ�മ�രം പ�ികജാതി േകാളനി�ം മാട��ി
പ�ികജാതി േകാളനി�ം സ�യംപര�ാ� �ാമ പ�തിയി�െ���ി ഏത്
വ�ഷമാണ് സർ�ാർ ഏെ����ത്;

(ബി) ��ത േകാളനികളിൽ ഈ പ�തി �കാരം ല��മി�ി�� വികസന
പ�തികളി� ഏെതാെ� ���ീകരി�ി��്;

(സി) ഇനി�ം ���ീകരി�ാ�� പ�തിക� എ��ം േവഗം ���ീകരി�ാ��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േകരള േ��്ബാ�് േവഡ് �ാസ�് ഡവല�്െമ�്േകാർ�േറഷൻ ഓഫീസ്

2680. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : 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 േ��് ബാ�് േവഡ് �ാസ�് ഡവല�്െമ�് േകാർ�േറഷൻ ഓഫീസ്
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നാദാ�ര�് അ�വദി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

വീരൈശവ വിഭാഗ�ിന് ഒ. ബി. സി. ജാതി സ��ിഫി��്

2681. �ീ.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) പാല�ാട് ജി�യി�  പാര�ര�മായി പ�ട നി��ാണം �ലെ�ാഴിലായി
സ�ീകരി� വീരൈശവ വിഭാഗ�ിന് 1996 -ന് േശഷം ജാതി സ��ിഫി��ിന്
വിേ�ജ് ഓഫീസി� അേപ� ന��േ�ാ� േമ� പറ� വിഭാഗ�� റവന�
മാന�ലി�  ഉ�െ��ി�ി� എ�് പറ�് ജാതി സ��ിഫി��് നിേഷധി��
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ാ��് ഒ.  ബി.  സി.  സ��ിഫി��് അ�വദി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

പി�ാ� വിഭാഗ�ാ�െട ഉ�മനം

2682. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിേ�ാ� സ�ദായ�ളി�െ��വ�െട ഉ�മന�ിനായി ആവി�രി�്
നട�ാ�ിവ�� പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയേശഷം േകരള സം�ാന പിേ�ാ�
വികസന േകാ��േറഷ�  വഴി എ� �ണേഭാ�ാ���് വാ�
ലഭ�മാെയ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാേണാ;

(സി) വിദ�ാസ��രായ �വതീ �വാ���് മിക� ഉേദ�ാഗം കര�മാ�ാ�
സഹായി��തി�� പരിശീലന പരിപാടിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� തര�ി�� വിദ�ാഭ�ാസ ധനസഹായ പ�തികളാണ്
നിലവി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?
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പിേ�ാ� വിഭാഗ േ�മ�ിനാ�� പ�തിക�

2683. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പിേ�ാ� വിഭാഗ��െട േ�മ�ിനായി ഈ സ��ാ�
ആവി�രി� �തന പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��ായി േകരള സം�ാന പിേ�ാ� വിഭാഗ േകാ��േറഷ� എെ��ാം
വാ�ാ പ�തികളാണ് നട�ാ�ിയി��ത്;

(സി) ഭവനരഹിതരായ പിേ�ാ� വിഭാഗ�ാ��ായി േകാ��േറഷ�
ആവി�രി�ി�� എെ� വീട് പ�തി �കാരം എ� �കയാണ്
അ�വദി��ത്;

(ഡി) ��ത േകാ��േറഷനി�  നി�ം വാ�െയ��് സംരംഭം �ട�ിയ
�ണേഭാ�ാ��െട ഉ�����് �ിരം വിപണന സംവിധാനം
ഏ�െ����തിന് �ാ�് വിേ�ജ് ആരംഭി��തി�� നടപടി ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ ?

സ��ാ� ഏ�െ��� കരാ�ക��് നിയമവ��ിെ� നിയേമാപേദശം

2684. �ീ.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) സ��ാ�  ഏ�െ��� കരാ�ക�  നിയമവ��ിെ� നിയേമാപേദശ�ിന്
വിേധയമാേ���േ�ാ;

(ബി) �ാ�� �ിഡ്  2.0  പ�തി�ായി ഉ�ാ�ിയ �ിക�ി കരാറിെല െസ��
നാല് �കാരം പ�തി �ക�െട തിരി�ടവ് സം�ാന സ��ാരിെ�
ബാ��തയായി മാ�െമ�ത് നിയമ വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ� ഗ�ാര�ിയായി കി�ബി ലഭ�മാ�ിയ പണം സ��ാ�
തെ� ഉയ�� പലിശേയാെട തിരി�ട��ത് നിയമാ��തമാേണാ;
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(ഡി) ��ത കരാറി� നിയമവ��ിെ� അഭി�ായം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അഡ�േ��് ജനറലിന് ക�ാബിന�് പദവി

2685. �ീ.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) അഡ�േ��് ജനറലിന് ക�ാബിന�് പദവി ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

അ�കാരം ഒ� തീ�മാനം എ���തിന് ഉ�ായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) അഡ�േ��് ജനറലിെ� റീെ�യിന�  ഫീ നിലവി�  എ�യാണ്;
വ��മാ�േമാ;

(സി) അതിന് �റെമ െെഹേ�ാടതി സിംഗി�  /ഡിവിഷ�  /��  ബ�ി�
ഹാജരാ��തിന് അേ�ഹ�ിന് �േത�ക ഫീസ് ന���േ�ാ; വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ഡി) ക�ാബിന�് പദവി ന���തി�െട അഡ�േ��് ജനറലിന് അധികമായി
ലഭി�� ആ��ല��� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

കാലഹരണെ�� നിയമ��

2686. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� നിയമ��  ഏെതാെ�യാണ്;  പ�ിക
ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) കാലഹരണെ�� ഏെതാെ� നിയമ�ളാണ് ഈ സ��ാ� റ�് െച�ി��ത്;
ഇനി ഇ�ര�ി� റ�് െച�ാ� ബാ�ി�� നിയമ�� ഏെതാെ�യാണ്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

േനാ�റിമാ�െട നിയമനം

2687. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : 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) സം�ാന�് േനാ�റിമാ�െട നിയനം എ�കാരമാണ് നട��ത്  ;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് േനാ�റിമാ�െട നിയമനം നട�ി�േ�ാ  ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി� േനാ�റി നിയമന�ിന് ലി�് എെ��ി�ം നിലവി�േ�ാ ;

(ഡി) നിലവിെല ഒഴി�കളിേല�് എേ�ാ� നിയമനം നട�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
വിശദാംശം അറിയി�േമാ ?

വിദ�ാ��ികളി� നിയമാവേബാധം ��ി��തി�� പ�തിക�

2688. �ീ.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�ാനെ� ��  േകാേളജ് വിദ�ാ��ികളി�  നിയമാവേബാധം
��ി��തിനായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നിയമ വ��് നട�ിലാ�ി
വ��ത്; വിശദവിവരം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത�  നിയമപാഠ��  പാഠ�പ�തിയി�  ഉ�െ����തിന് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മായി േച��് പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാ��ികളി� ഉയ�� നിയമേബാധം ��ി��തിന് ��ത� �തനമായ
പ�തിക� നട�ിലാ�േമാ;

(ഡി) വിദ�ാ��ികളിെല പാ�ലെമ�റി  -ജനാധിപത�ാവേബാധം വള���തിന്
��ത�  കാര��മമായ പ�തിക�  നട�ിലാ�േമാ;  ഭരണഘടനാ
വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് ഉൗ�� ന��േമാ; വിശദവിവരം അറിയി�േമാ?

�ാ�സ് �ിഡ് 2.0 പ�തി

2689. �ീ.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) �ാ�സ് �ിഡ്  2.0  പ�തി�ായി സ��ാ�  ഏ�െ��ി�� �ിക�ി
കരാറിെ� വ�വ�ക� നിയമവ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത കരാറിെല വ�വ�ക� ലംഘി�െകാ�് െച�� കാര��� കരാ�

about:blank

30 of 124 Tuesday 29 October 2019 06:02 PM



�കാരം അസാ�വാ�േമാ ;

(സി) എ�ി�  �ാ�സ് �ിഡ് പ�തിക�െട നട�ി�് കരാ�  ന��േ�ാ�
സ��ാ�  വ�വ�ക��് വിപരീതമായി  50  �ത�  60  ശതമാനം വെര
ഉയ�� നിര�ി� കരാ� ന���ത് നിയമവി��മാേണാ?

കി�ബി �േഖന സാം�ാരിക വ��ി� നട�ാ�� പ�തിക�

2690. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, എം. �േകഷ്
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �േഖന സാം�ാരിക വ��ി�  നട�ാ�� പ�തിക�
ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;  പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �റ് േകാടി െചലവി�  അ�ാരാ� ചല�ി�േമള�� �ിരം േവദി
നി��ി�ാ�  �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;  �ിരം േവദി എ�്
യാഥാ���മാ�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(സി) സം�ാന സ��ാ� �ഖ�ാപി� േകരള സം�ാര മ�സിയം പ�തി ഇേ�ാ�
ഏ�ഘ��ിലാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയേശഷം െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി. �െട
തിേയ��  �ംഖല വി�ലീകരി�ാ�  നട�ിയ �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

�തിയവ നി��ി�ാ� പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സാം�ാരിക വ��് നട�ിലാ�ിയ �വ��ന��

2691. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സാം�ാരിക വ��് �േഖന
നട�ിലാ�ിയ �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?
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സാം�ാരിക �വ��ക േ�മനിധി േബാ�ഡ്

2692. �ീ.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) േകരള സാം�ാരിക �വ��ക േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� ല���ം
�വ��ന��ം എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േബാ�ഡി�  വ��ിയ
പരി�ാര�� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സാം�ാരിക �വ��ന���് െചലവഴി� �ക

2693. �ീ. 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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സാം�ാരിക
�വ��ന���് െചലവഴി� �ക ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം സംഘടനക��ം സാം�ാരിക �വ��ന���മാണ് �ക
അ�വദി�െത�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സാം�ാരിക
�വ��ന���ം വിദ�ാ��ിക�െട കലാപരമായ കഴി�ക�
െമ�െ����തി�ം സാം�ാരിക വ��് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ; അ�വദി�
�ക ��വ� െചലവഴി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

കലാ-സാം�ാരിക സംഘടനക��് അ�വദി� �ാ�ക�

2694. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം നാളി�വെര വാമന�രം
നിേയാജകമ�ല�ി�  കലാ-സാം�ാരിക േമഖലയി�  �വ��ി��
ഏെതാെ� സംഘടനക��് ആവ��ന �ാ�്,  അനാവ��ന �ാ�്
എ�ിവ അ�വദിെ��് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഓേരാ സംഘടന�ം ��ത �ാ�ിന�ി� എ� �ക വീതം അ�വദിെ��്
വിശദമാ�ാേമാ?

ആമചാടി േതവെ� �തി മ�പം

2695. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ം സത�ാ�ഹ�ിലട�ം ഒേ�െറ നേവാ�ാന േപാരാ��ളിെല
��ണിേപാരാളിയായി�� ആമചാടി േതവെ� ��ംബവീ�ം ക�റ�ം
സംര�ി��തിനായി സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ംബവീടിേനാ�ം ക�റേയാ�ം േച��് ആമചാടി േതവെ� ഒ� �തി മ�പം
നി��ി��ത് പരിഗണി�േമാ;

(സി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പാ�നാട് �� െച��� സാം�ാരിക നിലയം

2696. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി
പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം
പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 ബജ�ി� 177� ന�റായി പാ�നാട് �� െച��� സാം�ാരിക
നിലയം നി��ി��തിന്  800  ല�ം �പാ വകയി��ിയി�� വിവരം
��യി� െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി ആരംഭി��തിന് േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക�ം �േരാഗതി�ം
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �� െച���  സാം�ാരിക നിലയ നി��ാണഫ�് ലഭ�ത�് േവ�ി
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

��ണി�റയിെല പര�രാഗത കലാ�പ��െട സംര�ണം

2697. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��ണി�റയി�  നിലനി��� ഒേ�െറ പര�രാഗത പൗരാണിക
കലാ�പ��, സംഗീതം ���പ��  �ട�ിയവ സംര�ി��തി�ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം �േയാജനെ��� തര�ി�  ഒ� പ�തി
നട�ിലാ��ത് പരിഗണി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട േ�ാ�ാഹന�ിനായി സാം�ാരിക വ��് �േഖന �തിമാസം
പരിപാടിക�  സംഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം
അറിയി�േമാ?

മഹാകവി ജി. ശ�ര���ിന് �ാരകം

T 2698. �ീ.േ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) 18.7.2017െല റവന� വ��ിെ�  233/2017/റവ.  ന��  ഉ�രവ് �കാരം
കണയ�� താ��ി� സ�െ� ന�� 2681-�െ�� റവന� �റേ�ാ�ായ 25

െസ�് �ലം മഹാകവി ജി.  ശ�ര���ിന് �ാരകം നി��ി��തിനായി
അ�വദി�ി�ം നി��ി��തി�  േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് എ�േ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അഫേയ�്

2699. �ീ.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) ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അഫേയ�് 2019-20 അ��യന വ�ഷ�ി�
��  /  േകാേളജ് തല�ി�  നട�� വിവിധ പരിപാടിക��
െതരെ���െ�� �ാപന��െട ലി�് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) െച��� മ�ല�ി� ഇ��ി���് ���ീകരി� െസമിനാ�ക�െട�ം മ�്
മ�ര��െട�ം സം�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി �െട �തിയ സിനിമ തിേയ��ക�
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2700. �ീ.െ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 സാ��ിക വ�ഷം എ� �തിയ സിനിമ തിേയ��ക� ആരംഭി�വാ�
െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി ഉേ�ശി��െ��ം അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ആല�� നിേയാജകമ�ല�ി� ആല�� �ാമപ�ായ�ി� തിേയ��
�ട��തിനായി �ലം അ�വദി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത �ല�് തിേയ�� �ട��തിന് നടപടിക� ആരംഭി�� കാര�ം
പരിഗണി�ാേമാ?

സിനിമ െറ�േല�റി അേതാറി�ി

2701. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിനിമ െറ�േല�റി അേതാറി�ി�െട �പീകരണം ഇേ�ാ�  എത്
ഘ��ിലാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേതാറി�ി �പീകരി��തിന് നിേയാഗി�െ��ി�� വിദ�ധ സമിതി
അംഗ��  ആെര�ാം;  ഇ�മായി ബ�െ��് സ��ാ�  നാളി�വെര
െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സിനിമ േമഖലയി� �വ��ി�� വനിതക� േനരി�� ����ം െതാഴി�
സാഹചര��ം പഠി�് റിേ�ാ��് സമ��ി��തിനായി നിയമി� ജ�ിസ്
െക.േഹമ അ���യായ സമിതി�െട കാലാവധി കഴി�േവാ;

(ഡി) എ�ി�  ��ത സമിതി റിേ�ാ��് സമ��ി�േവാ;  സമിതി
�വ��ന���ായി നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) കി�ബി ഫ�ി� നി�ം 100 േകാടി �പ കെ��ി അ�ാരാ� ചല�ി�േമള
സംഘടി�ി��തിനായി �ിരം േവദി നി��ി�െമ� സ��ാ�  വാ�ാനം
നട�ിലാ�വാ� എെ�ാെ� നടപടിക� നാളി�വെര സ�ീകരി�; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?
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പ��രി� തിേ��� േകാം��് പ�തി

2702. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��രി�  െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.  �െട കീഴി�  ആരംഭി�� തിേ���
േകാം��് പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�േമാ?

ഫിലിം െസാൈസ�ിക��ം ചല�ിേ�ാ�വ���ം ധനസഹായം

2703. �ീ.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) തി�വന��രം അ�ാരാ� ഫിലിം െഫ�ിവലിന് �ിരം േവദി��ാ��ത്
സംബ�ി� ���ി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഫിലിം െസാൈസ�ിക��് എ� �പയാണ് ധനസഹായം
ന���ത്;  2018-19�  എ� ഫിലിം െസാൈസ�ിക��് ധനസഹായം
ന�കി; കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ാേദശിക ചല�ിേ�ാ�വ���ളള ധനസഹായം എ�യാണ്;  2018-19

� ഈ ഇന�ി� എ� �പ ന�കി; കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

�ളയ�ം, ഉ��െപാ��ം �ലം വനസ��ിന് സംഭവി� നാശം

2704. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-�ം  2019-���ായ �ളയ�ം,  ഉ��െപാ��ം �ലം സം�ാനെ�
വനസ��ിന് നാശം സംഭവി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ��ലം വന�ി�  താമസി�� ജന���് ഉ�ായ നാശന����്
എെ�ാെ� സഹായമാണ് ഇതിനകം ന�കിയത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉ��െപാ�ിയ �ല�ളി� വനം വ��് എെ��ി�ം സംര�ണ നടപടിക�
സ�ീകരി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
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വന അദാല�ക�

2705. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, പി. ഉ�ി
,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനംവ��ിെന സംബ�ി�് െപാ�ജന����ായി�� പരാതിക�
ഫല�ദമായി പരിഹരി��തിന് എ�ാ ജി�കളി�ം വന അദാല�ക�
സംഘടി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം തര�ി�� പരാതികളാണ് ഇ�കാര�� അദാല�കളി�
പരിഹരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വനംവ��ിന് �റേമ മ�് ഏെത�ി�ം വ��ക�  അദാല�ി�
പെ����േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

വേനതര �വ��ന���ളള വന�ജീവി േബാ�ഡിെ� അ�മതി

2706. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവി സേ�ത��െട�ം,  േദശീയ ഉദ�ാന��െട�ം പ�് കിേലാമീ��
��ളവി�  ഖനനം ഉ�െ�െട�� വേനതര �വ��ന���് വന�ജീവി
േബാ�ഡിെ� അ�മതി ആവശ��േ�ാ;

(ബി) വന�ജീവി േബാ�ഡിെ� അ�മതി ഇ�ാെത േമ�റ� േമഖലയി� ക�ാറിക�
�വ��ി��തായി ക��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� വനംവ��് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

പാതേയാരെ� സ��ാ� മര��െട െെകേ��ം

2707. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ി�െട കട� േപാ�� െപാ�മരാമ�്
വ��ിെ� അധീനതയി�� േറാ�ക�െട വശ�ായി നി��� വനം
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വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� മര��െട എ�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പാതേയാരെ� മര��  സ�കാര�വ��ിക�  കേ�റി േവലിക�
നി��ി�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ�രം െെകേ����
കെ��ി ഒഴി�ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം വിഷയ�ളി�  എെ��ി�ം പരാതിക�  ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇതിേ�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ിെല പാതേയാര�ളി�  അപകടകരമായ
രീതിയി� നി��� വ�ര��െട എ�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അവ
�റി� മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഇ) മര�� കട�ഴകി വീ��ാ�� അപകട�� തട��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�ാേമാ?

വനം വ��ിന് കീഴി�� �ലം

2708. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വനം വ��ിന് കീഴി��
ഏെത�ി�ം �ലം വ��ിക�േ�ാ സംഘടനക�േ�ാ സ��ാരിെ� മ�
വ��ക�േ�ാ വി�െകാ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  എ� �ലമാണ് ന�കിയെത�ം,അത്
ആ�െ��ാമാെണ�ം,ഏത് നിബ�നക�െട അടി�ാന�ിലാണ്
ന�കിയെത�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വനം വ��ിെ� �ലം ഏത് നിബ�നക�െട അടി�ാന�ി� ഏെത�ാം
ആവശ����ായി ന�കാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ശബരിമല മാ�� �ാ�

2709. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല മാ��  �ാ�  അ�സരി�് നട�� �വ��ന���് വനം
വ��് സഹായകമായ നിലപാടാേണാ സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ശബരിമലയിെല�� ല��ണ�ിന് ഭ�ജന���് സൗകര�ം
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ഒ���തിന് വന�മി വി�് ന�കണെമ�് േദവസ�ം േബാ�ഡ്
ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �മി വി� ന�കണെമ�ാണ്
ആവശ�െ��ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ആവശ��ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

മംഗലേ�രി േതാ�ം വന�മി െെകമാ�ം

2710. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് താ��ിെല താഴേ�ാട് വിേ�ജി�  വനം വ��ിെ�
അധീനതയി�ളള മംഗലേ�രി േതാ�ം വന�മി,  െെകവശ�ാ��് പ�യം
ന���തി�ം ��ം ഗവ�െമ�് േപാളി െട�ി�് നി��ി��തി�ം
വി�ന��തി��� നടപടി ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �മി വി�ന��തി�� അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

ശബരിമല�െട അടി�ാനസൗകര� വികസനം

2711. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല�െട അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിന് എവിെടെയാെ���
എ� െഹ��  വന�മിയാണ് േദവസ�ം േബാ�ഡ് ആവശ�െ��ിരി��ത്
എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) വന�മി വി�ന���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ�
സ�ീകരി�ി��ത്;  ഇതിനായി ഇനി എെ�ാെ� നടപടിക�
���ിയാ�ാ��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എ�േ��് ഈ �മി വി�ന�കാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

അ��ാടി-�ളി�ടവ് േറാഡ് നി��ാണം

2712. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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അ��ാടി-�ളി�ടവ് േറാഡ് നി��ാണം സംബ�ി�് ന�കിയി��
നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവരം
ന��േമാ?

മരം �റി�് വി�ന നട��തിന് അ�മതി

2713. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�യ �മിയി�  ക�ഷക�  വ�് പിടി�ി�ി�� മരം �റി�് മാ��തി��
അവകാശം അവ�െട ഉടമ���് ന��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� തരം മര��  �റി�് വി�ന നട��തിനാണ് അ�മതി
ന��വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് വനം,  റവന� വ��് ഉേദ�ാഗ��െട ഉ�ത തല ച��
നട�ിയി�േ�ാ; ഇതി� എ�� തീ�മാനം എ�ാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�� വി�ാപനം ഇറ��തി�� നടപടി�മ��  ഏത്
ഘ��ിലാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത തീ�മാന�ിെ� െവളി��ി� അനധി�തമായി മരം �റി�വാ� ഉ�
സാഹചര�ം തട��തിന് എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�വാ�
ഉേ�ശി��ത്?

പാഴ് മര��െട വില �ാേദശികമായി ���ി നി�യി��തിന് നടപടി

2714. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ��ല�ളിെല മര��  വികസന�വ��ന���് േവ�ി �റി�
മാ��തിന് സാ�ഹ�വനവ��രണ വിഭാഗം നി�യി�� �ക�് േലലം
ൈകെ�ാ�ാ�  ആ�ക�  സ��മാ��ി� എ� വിവരം ��യി�
ഉേ�ാ;

(ബി) നി�യി�� �ക ലഭി�ാ�� കാരണം േലല നടപടിക��് കാലതാമസം
വ���ം ഇ�വഴി വികസന �വ��ന��  സമയബ�ിതമായി
���ിയാ�ാ� കഴിയാ��ം പരിേശാധി�േമാ ;

(സി) പാഴ് മര��  ഉ�െ�െട�� മര��െട വില �ാേദശികമായി ���ി
നി�യി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇ�ാര��ൾ വിശദമായി
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പഠി��തിന് ഒ� വിദ�ധ സമിതിെയ �മതലെ���േമാ; വ��മാ�േമാ?

കാ�ബ� ആഗിരണേശഷി �ടിയ മര��

2715. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാലാവ�ാ വ�തിയാനെ� സാവധാന�ിലാ�� കാ�ബ�
ആഗിരണേശഷി �ടിയ മര��  ന�വള��ി വാണിജ�ാവശ����ായി
ഉപേയാഗി��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

സം�ാനെ� സ�ാഭാവിക വനം ��ിെ����തിന് നടപടി

2716. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വനേമഖലയി�� േത�് �ാേ�ഷ�ക�  �റി�് മാ�ി
സ�ാഭാവിക വനം ��ിെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം പഠി�ാ� ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം
ന��േമാ?

ഓ�ൈല� ടി��് ��ിംഗ്

2717. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� ഇേ�ാ�റിസം േക���  സ��ശി��തിന് ടി��ക�
ഓ�ൈലനി�  ��് െച�ാ�� സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

േകരള�ിെ� എ�ാ േക��ളി�ം ��ത സംവിധാനം നിലവി�  വേ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

വനം വ��് ഓഫീ�കളി� പ�ിംഗ്

2718. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വനം വ��ി� കീഴിെല എ�ാ ഓഫീ�കളി�ം പ�ിംഗ് സ�ദായം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ��വ�  ഓഫീ�കളി�ം പ�ിംഗ്
നട�ിലാ�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ �വ��നം എ�് ���ീകരി�വാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

വനം വ��ിെല എ�.എം.ആ�. വാ�ർമാെര �ിരെ����

2719. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�ർ 354/ 2016 �കാരം വനം വ��ിെല റിസർവ് വാ�ർ, ഡിേ�ാ
വാ�ർ, ബം�ാവ് വാ�ർ ത�ികകളിേല�് പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവി�
വ� േശഷം എ�.എം.ആ�. വാ�ർമാെര �ിരെ���ിയത്
��യിൽെപ�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതി�� കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ിൽ നി�ം എ� േപർ�്ഇ�വെര നിയമനം നൽകി; ഇനി
എ� േപർ�് �ടി നിയമനം നൽകാൻ സാധി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസ� ത�ികയി� ഒഴി�ക�

2720. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസ�  ത�ികയി�  നിലവി�  എ�
ഒഴി�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം നട��തിന് വ��് എെ��ാം �ട�
നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ജി�യി�  റാ�ിഡ് െറേ�ാ�സ് ടീം �വ��നം നട��േ�ാ
എ�തിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

താൽ�ാലിക േഫാറ�് വാ�ർമാ�െട േസവന�ം േവതന�ം

2721. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േഫാറ�് വാ�ർമാ�െട േസവനം വനവി�തി�് 
ആ�പാതികമായി ഉറ�വ��വാൻ കഴി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ എ�
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േഫാറ�് വാ�ർമാ�െട �റവാണ് ഇേ�ാ��ത്; അറിയി�േമാ;

(ബി) ആവശ�മായ� േഫാറ�് വാ�ർമാ�െട േസവനം ഉറ�് വ��ാൻ
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാണ്;  വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േഫാറ�് വാ�ർമാർ ഉൾെ�െട�� താ�കാലിക ജീവന�ാ��് ന�ർ.

394/ഇ1/2017/െതാഴിൽ വി�ാപന�ിന് അ��തമായി ശ�ള�ം മ�്
ആ��ല���ം സമയബ�ിതമായി നൽകിവ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ിൽ േപാരാ�കൾ നിലനിൽ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

കലവറ വിപണന േക���

T 2722. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  എവിെടെയാെ�യാണ് കലവറ വിപണന
േക��� �വ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) കലവറ വിപണന േക��ളി�  നി�് ആ�െ��ാമാണ് സാധന��
ലഭി��െത�ം,  സാധന��  ലഭ�മാ��തി�� മാനദ���ം
നടപടി�മ��ം എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ ?

വനാവകാശ നിയമ �കാര�� പരാതിക�

2723. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനാവകാശ നിയമം സം�ാന�് ��� േതാതി�  നട�ിലാ��തിന്
കഴി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�� നടപടി�മ��  ഏത്
ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വനാവകാശ നിയമ�കാരം
അേപ� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ� േപ��് ഈ നിയമ�കാര�� അവകാശം

about:blank

43 of 124 Tuesday 29 October 2019 06:02 PM



ന�കിയി��്;

(സി) അേപ�യി� പറ�� �ലം റവന� �മിയാേണാ,  വന�മിയാേണാ എ�
സം�� പരിേശാധന വനം,  റവന� വ��ക� യഥാസമയം നട�ാ�ത്
വനാവകാശ നിയമം ���മാ�ം നട�ിലാ��തിന്
��ി���ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�് ഇടെപടലാണ്
നട��െത�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) വനാവകാശ നിയമ �കാരം ലഭി� അേപ�ക�  അകാരണമായി
നിരസി��െവ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത പരാതി ഉ�ത
തല�ി� പരിേശാധി�് അ�ഹരായവ�െ��ാം വനാവകാശ നിയമ�കാരം
�മി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ബ� ന���

2724. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.എം.ഉ��
,, അ�� ഹമീദ് പി.
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ലം ഉ�ാ�� ���� േനരി��തിന് കാ�ബ�
ന��� എ� ല��ം ��നി��ി�ളള പ�തിക� ആവി�രി� നട�ാ��
കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ആവാസ വ�വ� സ�ലിതമായി സംര�ി��തിന് പ�തിക�

2725. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കട�ം കാ�ം ക���ാ�ക�ം കാ�ം നീ��ട��ം എ�ാം േച�� പഴയ
കാലെ� സ�ലിതമായ ആവാസ വ�വ� തിരി�െകാ�വ��തിന്
എെ��ാം �തന പ�തികളാണ് വനം വ��് ആവി�രി�ി��ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വനേശാഷണം തട��തി�ം ��ി േതവാ�്,  അ��്,  മലബാ�  െവ�ക്,
മലയ�ാ�, േവഴാ��, പ��വളക�, വരയാട്,  സിംഹവാല�  �ര�്
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�ട�ിയ വംശനാശ ഭീഷണി േനരി�� ജീവികെള സംര�ി��തി�ം
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധയിനം ആവാസ വ�വ�ക�  സ�ലിതമായി സംര�ി��തി�ം
ന��താപം വീെ����തി�ം വിവിധ വ��ക�മായി �ടിയാേലാചി�്
�തിയ പ�തിക� ആവി�രി�വാ� വനം വ��് േന�ത�ം ന��േമാ?

�ീ� �ാ�് പ�തി

2726. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്
,, എസ്.രാേജ��
,, രാ� എ�ഹാം
,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വന��ഗ��െട ജീവ�ം പരി�ിതി�ം ഭീഷണിയാ�ംവിധം
�ാ�ിക് അട��� മാലിന���  വ�േതാതി�  വനേമഖലകളി�
വലിെ�റി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ നി��ാ��നം െച��തിന് സ��ാ�  '�ീ�  �ാസ്'  പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ പ�തി ഏെത�ാം വ��ക�െട�ം ഏജ�സിക�െട�ം
സഹായേ�ാെടയാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി �കാരം ഇ�വെര എ� ട�  മാലിന�ം നീ�ം െച�ാ�
സാധി�ി�െ�� കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ി� അത് ന�കാേമാ?

നാ�ാനകെള അനധി�തമായി ൈകമാ��ത് തട��തിന് നടപടി

2727. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ാനകെള അനധി�തമായി ൈകമാ���ം പാ��ിന് ന����ം
അവ�െട ജീവഹാനി�് തെ� കാരണമാ�� വിധ�ി��
��പേയാഗമാെണ�് വനം വ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ആനകെള ക�വടം െച���ം ൈകമാ�ം െച���െമ�ാം വനം വ��ിെ�
അ�മതിേയാെടയാവണം എ�് വ�വ��േ�ാ;  ആയതിെ�റ
മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;  ഇ�ര�ി�ളള നിയമ ലംഘക�െ�തിെര
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നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഷിയിട�ളിെല വന��ഗ��െട ആ�മണം

2728. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇ��ി ജി�യിെല �ഷിയിട�ളി� വ��ി�വ�� വന��ഗ��െട ആ�മണം
തടയാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ഷിനാശം വ��� കാ�പ�ിക�

2729. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷിനാശം വ��� കാ�പ�ികെള െെലസ��ളള േതാ�െ��ി�ം ഇനി
ക�ഷക��് െവടിെവ�് െകാ�ാ�  കഴിയാ� സാഹചര��േ�ാ;  ഇ�
സംബ�ി� 2014-െല ഉ�രവ് ഇ�ാ� േഭദഗതി വ��ക ഉ�ാേയാ;

(ബി) എ�ി�  �തിയ ഉ�രവ് �കാരം െവടി വ�ാ�ളള അ�മതി ആ��ാണ്
ന�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;  മെ�െ�ാെ� േഭദഗതികളാണ്  2014-െല
ഉ�രവി� വ��ിയി�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(സി) കാ�പ�ിക�  ശല���ാ�ാെത കാ�ിേല�് മട�ാ�  �ട�ിയാ�  െവടി
െവ��െത�ം,  കാ�ി�  കട� കഴി�ാ�  ഒ� കാരണവശാ�ം
െവടിവ��െത�ം ഉ�രവി�േ�ാ; െവടിവ�േ�ാ� പ�ായ�് െമ�േറാ,

�സിഡേ�ാ �ല�് ഉ�ാകണെമ� നിബ�ന�േ�ാ?

വന�ജീവി ആ�മണ�ി� നി�ം സംര�ണം

2730. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വനാതി��ി���� ജി�കളി�  �േത�കി�് വയനാട്
ജി�യി�  ഉ�ാ�� ��മായ വന�ജീവി ആ�മണ��  ക�ഷക�െട
ജീവ� ഭീഷണി�ം കാ�ഷികവിളക�െട നാശ�ി�ം കാരണമാ��
സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ക�ഷക�െട ജീവ�ം സ��ി�ം കാ�ഷിക വിളക��ം സംര�ണം
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ന�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�േമാ ;

(സി) നിലവി� ഈ�ാര��ി� സ��ാ� സ�ീകരി�െകാ�ിരി�� നടപടിക�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� വന�ജീവി ആ�മണം

2731. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േദവി�ളം
നിേയാജകമ�ല�ി�  വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ിന് ഇരയായ
ജന���ം �ഷിനാശം സംഭവി�വ��ം ന�കിയി�� ന�പരിഹാരം
സംബ�ി� വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി�  എ� കിേലാമീ��  വന അതി��ി
ആ��ത്;  ആയതിെ� വിേ�ജ്/  ��േദശം തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വന അതി��ിയി� എ� �ര�ിലാണ് േസാള� േവലി, മതി�, ��്,
െറയി�േവലി �ട�ി ഏെത�ി�ം വിധ�ി�� �തിേരാധം തീ���
���ിയാ�ിയി��െത�് വിേ�ജ്/��േദശം തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ാ� മ�ല�ിെല വന�ജീവി ആ�മണം

2732. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 ആഗ�് ഒ�ാം തീയതി�േശഷം ��ാ� നിേയാജക മ�ല�ിെല
എ�േമലി,  േകാ�േ�ാട്,  ��ി��, ���യം എ�ിവ��െ�െട��
േമഖലകളി�  വന�ജീവിക�െട ആ�മണം �തിേരാധി�ാ�  എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  ��ത േമഖലകളി�  വന�ജീവിക�െട ആ�മണം �ലം
നാശന���  ഉ�ായവ��് എെ�ാെ� ന�പരിഹാര��
ന�കിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വന�ജീവിക�െട ആ�മണം േനരി�വർ� ന�പരിഹാരം
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2733. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല �രാ��്,  േകാ��, പന�ാട് പ�ായ�കളി�
വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ി�  മരണെ��വ��ം പരിേ��വ��ം
ന�പരിഹാരം ���മാ�ം ന�കാ� കഴി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�ായ�കളി�  വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ി�  പരിേ��
എ�േപ�െട അേപ� തീ��ാ�ാ��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇൗ അേപ�കളി� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

വന��ഗ��െട ശല�ം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി

2734. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് േമഖലയിേല�് അയ� സം�ാന�ളി� നി�് പിടി��� ക�വ,

�ലി �ട�ിയവെയ െകാ�വ�് �റ�വി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ�യം ആഹാരം േതടാ�  കഴിയാ� �ിതിയി�� ഈ വന��ഗ��
േകരള�ിെല അ��� ജനവാസ േക��ളി�  എ�ി,  െക�ിയി�്
വള��� �ഗ�െള പിടി���ത് നാ�കാ��് ��ി��ളവാ��തായി
അറിവായി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� സംഭവ�� ഒഴിവാ��തി�ം ജന���് ൈസ�ര�ജീവിതം
ഉറ�വ���തി�ം സ�ീകരി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

വന��ഗ��െട ആ�മണ�ി� മരണെ���വ�െട ��ംബ�ി��
ആ��ല���

2735. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� കഴി� 10 വ�ഷ�ി� എ� ആ�ക� വന��ഗ��െട
ആ�മണ�ി� മരണെ��ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� മരണെ��� ആ�ക�െട ��ംബ�ിന് സ��ാ� എെ��ാം
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ആ��ല��ളാണ് ന�കി വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വന��ഗ��െട ആ�മണ�ി� മരണെ���വ�െട ��ംബ�ിന് സ��ാ�
�ഖ�ാപി� ധനസഹായം ���മായി ലഭി�ി�ി� എ��ം ��ംബ�ിെല
ഒരംഗ�ിന് േജാലി ന��െമ� വാ�ാന�ം നട�ിലായി� എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ആയത് ലഭ�മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിയിറ�ി�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

2736. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിയിറ�ി വി�നശാലക�  പരിേശാധി��തി�ം അവി�െ� �ചിത�ം,
ഇറ�ി�െട �ര�ിതത�ം എ�ിവ ഉറ�ാ��തി�ം �ഗസംര�ണ വ��്
പരിേശാധനക� നട�ാ�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഉപേഭാ�ാ���് �ണനിലവാര�ളള േകാഴിയിറ�ി ലഭി��തി�ം ഇൗ
േമഖല�െട വിശ�ാസ�ത ഉറ�വ���തി�ം െെലസ�സ് ഏ�െ���േമാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

�ഗസംര�ണ പരിപാലന�ം �വ��ന��ം

2737. �ീ.പി.വി. അ�വ�
,, െക. ബാ�
,, സി.െക. ഹരീ��
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗസ��് വ��ി�ി��തിനായി നട�ാ�ി വ�� പ�തിക�  വഴി
ൈകവരി� േന�െ��റി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഗചികി��ായി ഒ��ിയി�� സംവിധാന��  എെ��ാെമ�്
അറിയി�ാേമാ  ;  രാ�ികാല അടിയ�ര �ഗചികി��� സൗകര�ം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ക�കാലി സ��ിെ� 95% വ�� വിേദശ സ�രയിന��െട പരിപാലന
െചല�ം േരാഗാ�രത�ം വ��ി� േതാതിലായതിനാ�  നാട�  ഇന��െട
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വ�ാപന�ി� �ടി സാ��ിക�ം സാേ�തിക�മായ പി�ണ ന���തിന്
പ�തി�േ�ാ;

(ഡി) ഇറ�ിേ�ാഴി �ഷിയി�ം വിപണിയി�ം �ണേമ��ം വിലനിയ�ണ�ം
ല��മി�് �ഗസംര�ണ വ��് ��ംബ�ീ, െക�േകാ, ��ഗിരി, എം.പി.ഐ
എ�ിവ�മായി സഹകരി�് നട�ിവ�� �വ��ന�െള�റി�്
വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല �ഗസംര�ണ വ��ിെ� പ�തിക�

2738. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകാ�ാട് മ�ല�ിൽ
�ഗസംര�ണ വ�� �േഖന നട�ിലാ�ിയി�ളള പ�തിക�െട വിശദവിവരം
ന��േമാ;

(ബി) 2019-2020  സാ��ികവ�ഷം ��ത മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ി വ��
പ�തിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ?

െക�േകാ ഔ�് െല�ക�

2739. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  വ�ഷം െക�േകാ നട�ിലാ�� പ�തിക�  ഏെതാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക�േകാ�െട എ� ഔ�് െല�ക�  േകരള�ി�  ഉെ��ം അവ
എവിെടെയാെ�യാണ് �വ��ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െക�േകാ�െട എ� ഔ�്
െല�ക� �തിയതായി ആരംഭി�െവ�് അറിയി�ാേമാ?

വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല െക�േകാ പ�തിക�

2740. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വാമന�രം നിേയാജക
മ�ല�ി�  െക�േകാ �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�
ഏെതാെ�െയ�് പ�ായ�ടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

എടവ� ഹാ�റി �വ��നം ���ീകരി�ാ� നടപടി

2741. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏറനാട് മ�ല�ി�  കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ഭരണാ�മതി
ന�കി ���ി ആരംഭി� എടവ� ഹാ�റി�െട എ� �ക�� ഏെത�ാം
���ികളാണ് ���ിയാ�ിയി��ത്;  എ�ി�  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ആ�. െക.  ബി.  െെവ.  �ീം �കാരം എ� �പ
അ�വദി�ി��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ഹാ�റി�െട ���േതാതി�� �വ��ന�ിന് ഇനി�ം എെ��ാം
���ിക� ���ീകരിേ����്;  അതിനായി എ� �പ െചലവ് വ�ം;
അതിന് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  ബാ�ി ���ിക�  എേ�ാ�  ���ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ���ി�് എെ��ി�ം തട��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െച��� െസ��� ഹാ�റി െ�യിനിംഗ് ഇ��ി���് നി��ാണം

2742. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  -െല ബജ�ി� ��് േകാടി �പ വകയി��ിയി�� െച���
െസ���  ഹാ�റി െ�യിനിംഗ് ഇ��ി���് നി��ാണ�മായി ബ�െ��്
�ി�സി�� െസ��റി (�ഷി)�െട 02.02.2019-െല ജി(2)8/2019/AH ന��
ക��കാരം േ�ാജ�് െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�വാ� �ഗസംര�ണ വ��്
ഡയറ�േറാട് ആവശ�െ��ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടി�െട �േരാഗതി
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�� ഫ�് ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?
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ചാല�ടിയി� മാംസ സം�രണ ഫാ�റി

2743. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല പരിയാരം പ�ായ�ിെല കാ�ിര�ി�ിയിെല
എം.പി.െഎ.  വക �ല�് മാംസ സം�രണ ഫാ�റി ആരംഭി��തി��
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

(സി) ��ത �ല�് വ��് മെ�െ��ി�ം പ�തിക� നട�ാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

ആ�. സി.ഇ. പി. കരാ� �ലം �ീര ക�ഷക��ം �ീര േമഖലയി�ം ഉ�ാ��
�തിസ�ി

2744. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�. സി.ഇ.  പി.  കരാ�  ഒ� വ��േതാെട സം�ാനെ� �ീര
ക�ഷക��ം �ീര േമഖലയി�ം ഉ�ാ�� �തിസ�ി ഏത്
തര�ിലായിരി�െമ�ാണ് സ��ാ� ക���ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ീര ക�ഷകെര േദാഷകരമായി ബാധി�� ഇൗ കരാറി�  നി�ം
പി�മാ��തിനായി സം�ാന സ��ാ�  േക� സ��ാരി�  സ���ം
െച��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

മി�മ�െട ഘടനെയ�റി�� റിേ�ാ��്

2745. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റി�യ�ഡ് െഎ.എ.എസ്.ഓഫീസ�  ലിഡ േജ�ബിെ� േനത�ത��ി�
മി�മ�െട ഘടനെയ�റി�് പഠി�് റിേ�ാ��് സമ��ി�ത് എ�ാണ്
എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശകൾ എെ��ാമാണ് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

about:blank

52 of 124 Tuesday 29 October 2019 06:02 PM



(സി) ഇവ�െട അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

�ീര�ാമം പ�തി

2746. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��ാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിനായി ആരംഭി�ി��
�ീര�ാമം പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്
നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ീര�ാമം പ�തി േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  എവിെടെയ�ാം
നട�ിലാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ീരക�ഷക�  ഏെറ ഉ��ം,എറണാ�ളം ജി��െട കിഴ��  മലേയാര
�േദശ�മായ േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല വിവിധ �േദശ�ളി�  ��ത
പ�തി നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ീേരാ�ാദനം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

2747. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ീേരാ�ാദനം വ��ി�ി�ാനായി സ�ീകരി� വ��
നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കാലിവള���ം മിനി ഡയറി ഫാ�ക�ം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  എെ�ാെ�
പ�തികളാണ് നിലവി��ത്; ഇവ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മിനിഡയറി ഫാ�ക�ം ഇതര കാലിവള��� പ�തിക�ം ആരംഭി��തി�ം
വി�ലെ����തി�മായി എെ�ാെ� ആ��ല��ളാണ്
�ീരവികസനവ��് ന�കി വ��ത്;

(ഡി) �ീരക�ഷക�  അ�ഭവി�� ����  സംബ�ി�് വ��് എെ��ി�ം
പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പാ��പാദന�ിെല സ�യംപര�ാ�ത

2748. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പാ��പാദന�ി�  സം�ാനം സ�യംപര�ാ�ത െെകവരിേ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� സം�ാന�് ദിനം�തി എ� ലി�� പാലിെ� ആവശ�മാ��ത്;
അതി�  എ� ലി��  പാ�  സം�ാന�് ഉ�പാദി�ി��;  മ�്
സം�ാന�ളി�  നി�ം എ� ലി��  പാലിെ� ആവശ�കത വ��;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി� േശഷം നാളി�വെര പാലി�  മായം
േച����മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി��്;
വ��മാ�േമാ?

പാ��പാദന�ി� സ�യം പര�ാ�ത േന��തിനായി ആവി�രി� പ�തിക�

2749. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ വ�ഷം പാ��പാദന�ി�  സ�യം പര�ാ�ത േന�െമ� �ഖ�ാപനം
ഫല�ാ�ിയിെല�ി��തിന് സാധ�മാകാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതി�� കാരണം എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം സ�യംപര�ാ�ത േന��തിനായി എെ�ാെ�
പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയത്;  ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം
ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) �ീേരാ�പാദന�ിന് മ�് സം�ാന�െള അേപ�ി�് അധിക െചലവ്
ഇവി�െ� ക�ഷക��് ഉ�ാ�െമ�തിനാ�  സം�ാനെ� �ീര
ക�ഷകെര സഹായി��തിന് �േത�ക പ�തിക� ആവി�രി�േമാ;

(ഇ) തീ� �� �ഷി വ�ാപി�ി��തി�ം ന�ായവില�് കാലി�ീ� ലഭ�മാ��തി�ം
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന�ളി� നി�� പാലിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി��
നടപടി

2750. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�് വ�� പാലി�  മായം േച���താ��
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ര�ി� മായം േച���ത്
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കെ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

പാ�ം പാ������െട�ം �ണനിലവാരം

2751. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അന�സം�ാന�ളി�  നി�ം സംസ് ഥാന�് വ�� പാലിെ��ം
പാ������െട�ം �ണനിലവാരം ഉറ�് വ��ാ�  സ��ാ�
സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

മി�മ ഉ���ളി� �ാ�ി�ിെ� ഉപേയാഗം

2752. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മി�മ ഉ���ളി�  �ാ�ി�ിെ� ഉപേയാഗം �റ��തിെന�റി�്
ഗൗരവമായി ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) മി�മ നിലവി�  അരലി��, ഒ� ലി��  പാ�ക�  വിതരണം െച�വാ�
ഉപേയാഗി�� �ാ�ിക് കവ� എ� ൈമേ�ാണിേ�താണ്;

(സി) ഗാ�ിജയ�ി ദിനം �ത� അ�ത് ൈമേ�ാണി� താെഴ�� �ന�പേയാഗ
സാധ�മ�ാ� �ാ�ിക് ഉ����  തട�� സാഹചര��ി�  മി�മ
ഉപേയാഗി�� കവ�ക��് പകരം മെ�െ��ി�ം സംവിധാനം ഒ��വാ�
ആേലാചി��േ�ാ;

(ഡി) പാലിെ� കാലി കവ�ക�  സംഭരി��തിന് മി�മ ആെര�ി�മായി
ധാരണയിെല�ിയി�േ�ാ; വിശദാമാ�േമാ?

ഫാം ൈലസ�സ് പി�വലി�ാ� നടപടി

2753. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�് പ��ളി�  അധികം വള���വ��് ഫാം ൈലസ�സ്
നി�ബ�മാ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സാധാരണ�ാരായ െച�കിട �ീരക�ഷക��് ഏെറ ��ി��് ഉ�ാ��

about:blank

55 of 124 Tuesday 29 October 2019 06:02 PM



��ത നടപടി പി�വലി�ി�വാ�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�.സി.ഇ.പി. കരാ�

2754. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�.സി.ഇ.പി.  കരാ�  സം�ാനെ� �ീരേമഖലെയ �തി�ലമായി
ബാധി�െമ�് സ��ാ� ക���േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  സം�ാന സ��ാരിെ� ആശ� േക�സ��ാരിെന
േബാധ�െ����തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ?

�ളയം �ീരേമഖല�് ഉ�ാ�ിയ ന�ം

2755. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  െല �ളയം �ീരേമഖല�് ഉ�ാ�ിയ ന�ം എ�യാെണ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ളയ�ി�  ന�ം സംഭവി� ക�ഷക��് എെ�ാെ� ആശ�ാസ
നടപടികളാണ് എ�ി�ന�കിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� �ീരക�ഷക���ായ നാശന���

2756. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, െക.എം.ഷാജി
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ വ�ഷം സം�ാന��ായ �ളയ�ി�  �ീര ക�ഷക���ായ
നാശന��െള സംബ�ി�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
ന��േമാ?
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�ീേരാ�പാദനേമഖലയിെല പ�തിക�

2757. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, ഡി.െക. �രളി
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീേരാ�പാദനം ലാഭകരമാ��തി�ം ഉ�ാദി�ി��
പാലിെ� �ണനിലവാരം വ��ി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധയിനം കാലി�ീ�കൾ�് ഉ�ാ�� വിലവ��നവ് നിയ�ി��തിന്
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പാലിെ� െെകകാര� െചലവ് പരമാവധി �റ�് �ീരക�ഷക��് പരമാവധി
വില ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) തീ���  �ഷി സ��മായി െച��തിന് �ീരക�ഷക��് എെ��ാം
ധനസഹായമാണ് ന�കിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�മി ന�കിയതിന് പകരം െതാഴി�

2758. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം
�ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഫീ�സ്,  ക�നാഗ��ി �ണി�ിന് േവ�ി �മി ന�കിയതിെ�
അടി�ാന�ി�  എ� േപ��് താ��ാലികമായി െതാഴി�
ന�കിയി�െ��് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവെര �ിരെ����തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇവെര �ിരെ����തിന് ഏെത�ി�ം സാേ�തിക തട�ം നിലവി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) എ��ം േവഗം ��ത വിഭാഗ�ി�െ��വെര ക�നിയി�
�ിരെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാലാ നിേയാജകമ�ല�ിെല �ടിെവളള പ�തിക�
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2759. �ീ.മാണി.സി.കാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാലാ നിേയാജകമ�ല�ി�  നിലവി�  ���ി നട�വ�� �ധാന
�ടിെവളള പ�തിക� ഏെതാെ�െയാണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആയവയി� ���ിക� ���ീകരി� പ�തിക� ഏെതാെ�;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല �ടിെവളള പ�തിക�  ഏെത�ി�ം
���ിയാ��തിന് എെ��ി�ം തട�ം േനരി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �ടിെവളള പ�തിക� അടിയ�രമായി ���ിയാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ജിഡ ഫ�് �േഖെന�� ടാ�് നിർ�ാണം

2760. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജിഡ ഫ�് വിനിേയാഗി�് നി��ാണം നട��തിന് ഭരണാ�മതി
ന�കിയി�ളള ഞാറ�� ടാ�്,  �രി�ംപാടം ടാ�് എ�ിവ�െട നി��ാണം
അനി�ിതമായി നീ�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

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

(സി) ���ി എ�് �നരാരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി� ഹരിത േകരള മിഷെ� ഭാഗമായി നട�ാ�ി വ��
പ�തിക�

2761. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിത േകരള മിഷെ� ഭാഗമായി നട�് സാ��ിക വ�ഷം മ�ട
നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ാ�ി വ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഹരിത േകരള മിഷ�  �വ��ന��െട ഭാഗമായി മ�ല�ിെല
�ാമപ�ായ�കളി�  നട�ിയ �വ��ന��െട
പ�ായ�ടി�ാന�ി�� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �വ��ന��െട �േരാഗതി വിലയി���തിന് സ��ാ�  തല�ി�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?
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ഓ�ിറ �ടിെവ� പ�തി

2762. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിറ �ടിെവ� പ�തിയി�  ഉ�െ��� �േദശ�ളിേല�്
�ടിെവ�െമ�ി��തിന് ഇട�ിെട തട���ാ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതി�� കാരണ��  എെ��ാെമ�ം ആയതി� പരിഹാര�ി�ണ്
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത �ല�് �ടിെവ�െമ�ി�� മാേവലി�രയി��
പ�ിം�േ�ഷനി�  നി�്എ�ാ സമയ�ം പ�് െച��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഓ�ിറ �ടിെവ� പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ��� �േദശ�് എ�ാ
സമയ�ം �ടിെവ�െമ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

േമജ� ഇറിേഗഷ� ആറ�ള മാ���ാ�

2763. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േമജ� ഇറിേഗഷ� വിഭാഗം സ��ാരിന് സമ��ി�ി�� ആറ�ള മ�ലം
മാ���ാ�  പ�തിയി��െ�� ���ിക��് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

പ�വടി ഇ�ി പാ��ിെന ഇേ�ാ��് ലിയാ��ത്

2764. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇറിേഗഷ� വ��ിെ� അധീനതയി�ളള ക�യം പ�വടി ഇ�ി പാ��ിെന
ഇേ�ാ��് ലി ബാം� പാ��ായി മാ��തി�ം സംര�ി��തി�മായി
നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഈ നിേവദന�ി�  സ�ീകരി� വ��
നടപടികെളെ��് അറിയി�ാേമാ?
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േകാ�ാട് മ�ല�ിെല ജലവിഭവ വ��മായി ബ�െ�� പ�തിക�

2765. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ജലവിഭവ വ�� �േഖന േകാ�ാട്
മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം വകയി��ിയി�� �ക�െട വിശദാംശ��
െവളിെ���ാേമാ ?

കടമ�ടി �ാമപ�ായ�ിെല �ടിെവ� പ�തി

2766. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി ഫ�് വിനിേയാഗി�് കടമ�ടി �ാമപ�ായ�ി�  നട�വ��
�ടിെവ� പ�തി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി��
തട���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കരാ�  �കാരം നി��ാണം ���ീകരിേ�� സമയ പരിധി
എ�വെരയായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) കരാ�കാരന് കാലാവധി ദീ�ഘി�ി� ന�കിയി�െ��ി� എ�െകാെ��ം
എ�വെരെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�വാ��ഴ വാലി ഇറിേഗഷ� പ�തി�് �ലം ന�കിയതിന് ന�പരിഹാരം

2767. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ വാലി ഇറിേഗഷ�  പ�തി�് �ലം വി� ന�കിയ വകയി�
ന�പരിഹാരം ലഭി��തി� േവ�ി �ീ.  ��േമാ�  ചാേ�ാ
സമ��ി�ി�� അേപ�യിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�.എ.ആ�./53/12 എ�.ഒ.സി. 8/ 2019-20 ന�� �കാരം എം.വി.ഐ.പി.
ചീഫ് എ�ിനീയ��് സമ��ി� അേപ�യി�  ചീഫ് എ�ിനീയ�
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ഓഫീസിെല�ം ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ിെല�ം ഫയ�  ന��
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ അേപ� എ��ം േവഗം തീ��് ക��ി�് ബ�െ�� ക�ി�്
ന�പരിഹാരം ലഭി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ാര�ര രവിനഗറി� െക.െഎ.പി.�െട �മി

2768. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര രവിനഗറി� െക.െഎ.പി.�െട അധീനതയി� എ� �മി��്
എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത �ല�ി�  �രിഭാഗ�ം കാ��ടി ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട��
സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ �ലം െക.െഎ.പി�് അ��ണമാ�ംവിധ�� പ�തിക�
നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�് പഠനം നട��െ��ി�  വിശദാംശ��
ന��േമാ?

െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ി� ൈമന� ഇറിേഗഷ� ���ിക�

2769. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ി�
ൈമന�  ഇറിേഗഷ�മായി ബ�െ��് എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി
ന�കിയി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���ിക�െട വിശദാംശ��ം അട�� �ക�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ?

െച��� മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�

2770. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച��� മ�ല�ി� നഗരസഭ പരിധിയി� ഉ�െ�െട�� �ടിെവ�
പ�തിക�െട നി��ാണ�മതല ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ�രി�
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നി�ി�മാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

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

(സി) മ�ല�ി� ഏെ���വാ� ഉേ�ശി�ി�� പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി
വിവരി�ാേമാ?

അ���� ��ാ�, പ�ിേ�രി പ�തിക�

2771. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം മ�ല�ിെല അ���� ��ാ�, പ�ിേ�രി എ�ീ പ�തിക�െട
നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് േശഷി��
����ിക��് ഒ� സമയ�മം ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തികളി� അവേശഷി�� ���ിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം
അവ എേ�ാ� ���ിയാ�വാനാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പ� ആ�� �ാ�

2772. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ� ആ�� �ാനിെ� �േരാഗതി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ജലേസചന വ��് ജന�തിനിധിക�െട�ം
ഉേദ�ാഗ��െട�ം േയാഗം വിളി���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� �ല���ാണ് ��ത പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി��ത്;
എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

പര�ഴ ജലേസചനപ�തി

2773. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല ഇടിയ�ിറ റ�േല�റിന് പടി�ാറ് ഭാഗ��
പര�ഴ ആഴം���, തടയണ നി��ാണം എ�ിവ ഉ�െ�െട�� ജലേസചന
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പ�തി�െട പര�േവഷണ ���ിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശ�� നൽ�േമാ;

(ബി) 2018-19  െല ബ�ജ�് എ�ിേമ�് അ�ബ�ം  II  വാല�ം  IIെല �മന��
4914  �കാരം ഉ�െ���ിയി�� ��ത ���ി നട�ാ���മായി
ബ�െ��് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�ാേമാ?

നദികളിെല മലിനീകരണം

2774. �ീ.പാറ�� അ��
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ�പ�ിെയാ�് നദികളി� മലിനീകരണം ��മാെണ�്
േദശീയ ഹരിത �ിബ�ണ� കെ��ക��ാേയാ; എ�ി� ഏെതാെ�യാണ്
��ത നദിക�;

(ബി) മലിനീകരണ നിയ�ണ�ി�  വീ� വ��ിയതിന് �ിബ�ണ�
സം�ാന�ിന് പതിനാല് േകാടി �പ പിഴ �മ�ക��ാേയാ;

(സി) മലിനീകരണേതാത് കെ��ി നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�്  2018-�
�ിബ�ണ�  സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  നടപടി
സ�ീകരി�ാ�� കാരണമാേണാ ഇേ�ാ� പിഴ �മ�ിയത്;

(ഡി) ജല�ി�  മലിനീകരണേതാത് കെ���തി�� മാനദ���
എെ�ാെ�; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െകാ�ി� േ�ാ�ിയ� േതാട് നവീകരണം

2775. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��ം�ളം �നിസി�ാലി�ിയിെല മ�ര�ളം �ത� ക�ാണേ�രി,  ��വാ��
�നിസി�ാലി�ി,  എളവ�ി,  ��േ�രി പ�ായ�കളി�െട കട�് െപ�വ��
പര�ഴ വഴി ��േ�രി കനാലിെല�� െകാ�ി�  േ�ാ�ിയ�  േതാട്
ആഴം��ി,  പാ�ശ�ഭി�ി െക�ി�� ജലേസചന പ�തി�ായി എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?
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അണെ��കളി� നി�ം മണ�ം െചളി�ം നീ�ം െച��തിന് നടപടി

2776. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, െക. ആ�സല�
,, സി. െക. ശശീ��
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജലേസചനവ��ിെ� അധീനതയി�ളള അണെ��കളി�
നി�ം മണ�ം െചളി�ം നീ�ം െച��തി�ളള പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഡാ�കളി�  അടി��ടി കിട�� എ�ലിെ� അളവ് സംബ�ി�്
എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) അണെ��കളി�  നി�ം മണ�ം െചളി�ം നീ�ംെച��തിന് അ�മതി
ന���തിനായി സ��ാ� ഒ� ഉ�താധികാര സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െചളി�ം മണ�ം നീ�ം െച�ാ�  ഡാ�കളി�  ��ത�  ജലം സംഭരി�ാ�
സാധി�െമ�തിനാ�ം ഇ�കാരം ലഭി�� മണ� അസം�ത വ����്
ദൗ�ലഭ�ം േനരി�� നി��ാണ േമഖലയി�  ഉപേയാഗെ���ാ�
സാധി�െമ�തിനാ�ം ��ത നടപടിക�  േവഗ�ിലാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

��ാമല ബ�് �ന:�ാപി�വാ� നടപടി

2777. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല അമരവിള ��ാമലയി�  െന�ാ�
നദി�െട ബ�്  2018 െല �ളയ�ി� തക��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

െപാ�ജന���ം ക�ഷക��ം ഏെറ േദാഷം െച�� ��ത ബ�്
�ന:�ാപി�ാ� ഇറിേഗഷ� വിഭാഗം എ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�്
വ��ത വ��ാേമാ;

(ബി) െന�ാറിെല ��ാമല ബ�് �ന:�ാപി��തി�  കാലതാമസം
വ���തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഡി.പി.ആ�. �കാരം എ� �കയാണ് ബ�് �ന:�ാപി�ാ�  േവ�ി
വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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െന�ാ� ഡാമിെല മണ�ം എ��ം നീ�ം െച�ാ� നടപടി

2778. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�  ഡാം റിസ�േവായറി�  മണ�ം എ��ം അടി�് ഡാമിെ�
സംഭരണ േശഷിയി� �റ��ാ�� വിഷയം ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ മണ�ം എ��ം നീ�ം െച��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി� അടിയ�ര �� ന�കി പരിഹരി��തി�ം മണ�ം
എ��ം നീ�ം െച��തി�ം തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  ആയതിെ�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) െന�ാ� ഡാം റിസ�േവായറിന് ��ം അ�ച�ല �േദശ�് താമസി��
ആ��ാ��് പ�യം ലഭ�മാ��തിന് ഇറിേഗഷ�  വ��് സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ഇരി�ാല�ട ഷ��ഖം കനാ� നവീകരണം

2779. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ാല�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല ഷ��ഖം കനാ�
നവീകരണ�ിനായി ജലവിഭവ വ��് നട�ിലാ�� പ�തി ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഷ��ഖം കനാ� ബ�് േറാഡ് ബലെ���� ���ി�ായി ഒ� േകാടി
അ�പത് ല�ം �പ�െട എ�ിേമ�ിന് ഭരണാ�മതി ന���തി� േനരി��
കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ജലേ�ാത�ക� മാലിന���മാ��തി�� സമ� പ�തിക�

2780. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� നദിക�ം �ഴക�ം മ� ��തി നി��ിത ജലേ�ാത�ക�ം
മാലിന���മാ��തി�� എെ��ി�ം പ�തിക�  നിലവി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ആവി�രി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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�ളയെ��ട��� �ധാന േതാ�ക�െട �ചീകരണം

2781. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയെ��തിക��് േശഷം ��നാട്,  അ��  ��നാട് �േദശ�ളി�
ഉ�ായിരി�� ��ി��ക�  പരിഹരി��തി�് േവ�ി�ളള ആശ�ാസ
നടപടികളി�  �ധാന േതാ�കളിെല െചളി�ം,  േപാള�ം നീ�ം
െച��തി�ളള നടപടിക�ം ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ട��യായി ഈ �േദശ�ളി��ാ�� െവളളെ�ാ��ി� കാരണം
േതാ�കളിെല�ം,  മ� ജലാശയ�ളിെല�ം ആഴം �റ�താെണ�ളള
വിദ�ാഭി�ായ�ിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഈ നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദീകരി�േമാ?

�ളയ നിയ�ണ ഡാ�ക�

2782. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.എം.ഉ��
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന്
ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് �ളയം നിയ�ി��തിനായി �ളയ നിയ�ണ ഡാ�ക�
നി��ി�ണെമ� നി�േ�ശം ഉ�ായി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ ?

ഡാ�കളി� ഡി സി��ിംഗ് നട��തിന് നടപടി

2783. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഡാ�കളി�ം റിസ�േ�ായ�കളി�ം െക�ി�ിട�� മ�ം
െചളി�ം നീ�ി അവ�െട സംഭരണേശഷി വ��ി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഇതിനായി എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഡാ�കളി� ഡി സി��ിംഗ് നട��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;
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(സി) ഏെതാെ� ഡാ�കളി� ഇത് നട�ിലാ�ി; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അ�വി�ര ഡാമി�  നി�ം മണ�ം െചളി�ം നീ��തി�� പ�തി
�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

അ��ാടിയി� �തിയ ഡാം നി��ാണം

2784. �ീ.പാറ�� അ��
,, എ�. ഷം��ീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടിയി�  �തിയ ഡാം നി��ി�ാ�ം വ�കിട ജലേസചന പ�തി
നട�ാ�ാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി  458  േകാടി�െട വിശദമായ പ�തിേരഖ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��
ന�കാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട േന�ം �ധാനമാ�ം ആദിവാസി േമഖലയിെല
ക�ഷക��ാേണാ ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത
പ�തിേയാെടാ�ം ൈമേ�ാ ഇറിേഗഷ�  പ�തി �ടി നട�ാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ?

�ത�ാ�െക�് ഡാമിന് ��െക പാലം നി��ാണം

2785. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �ത�ാ�െക�് ഡാമിന് ��െക �തിയ പാലം
നി��ി��തിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാലം നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം നി��ാണ�ിെ� ഏ�ഘ�ം
വെര ���ിയായി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പാലം എ�േ��് �റ�് െകാ��ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ
;

(ഡി) നി��ാണ ���ിക�  േവഗ�ി�  ���ീകരി��തി�േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ ?
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എറനാട് മ�ല�ിെല ചാലിയാ� �ഴ�െട സംര�ണ ഭി�ിക�

2786. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ളയെ� �ട���ായ െവളളെ�ാ��ം �െ�ാ��ം കാരണം
എറനാട് മ�ല�ിെല ചാലിയാ� �ഴ�െട സംര�ണ ഭി�ിക� തക��്
തീര�േദശ�� ഒലി� േപായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം �േദശ��ം സംര�ണ ഭി�ിക�മാണ് ഇ�െന ഒലി�
േപായി�ളളെത�റിയി�േമാ;

(സി) തീര�ളള വീ�കെള ബാധി�� വിധം സംര�ണ ഭി�ിക�  ഒലി�
േപായി�ളളത് എ� എ�ം ��യി�െ��ി��്;  സംര�ണഭി�ി
െക��തിന് എ� അേപ�ക� ലഭി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സംര�ണഭി�ി െക��തിന് ആവശ�മായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തി�ം
ഭരണാ�മതി ന���തി�ം ���ി അടിയ�രമായി െച��തി�ം
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ആല�ാ�് കട�ഭി�ി �ന�നി��ാണം

2787. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ാ�് �ാമപ�ായ�ി�  ഓഖി �ഴലി�ാ�ിെന �ട���ായ
കട�േ�ാഭ�ി�  തക�� കട�ഭി�ി�െട �ന�നി��ാണ�ി�ം
അ����ണിക��ം േവ�ി എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �പ�െട ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��ം ��ത
ഉ�രവിെ� പക��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി�� െട��  നടപടി ���ീകരി�ി�േ�ാ;  ���ി ഏത്
ഘ�ം വെരയായി എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ���ിക�  എ��ം േവഗം ���ീകരി�് തീരേദശവാസിക�െട
ആശ� അക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

കട�ഭി�ി �ന�നി��ാണം
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2788. �ീ.�ി.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�ം  2019-20 ബജ�ി� ഉ�െ���ിയ
പതിനാറ് േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) തീരേദശ�് താമസി�� ജന��െട ��ി��് പരിഗണി�് ഇ�ാര��ി�
സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല േകാ�മാട് ജലേസചന പ�തി

2789. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മണ�� മ�ല�ിെല െവ�ിട�് പ�ായ�ിെല േകാ�മാട് ജലേസചന
പ�തി യാഥാ���മാ��തിന് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കരീേ�ാട് ചളി�വ��് ക���് ക��്

2790. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല കരീേ�ാട് ചളി�വ��് ക���് ഒ�
ക��് പണി��തി�� ഫയലിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ക��ിെ� നി��ാണം ആരംഭി��തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തട���  നീ�ി ഇതിെ� ���ി എേ��് �ട�ാ�  സാധി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വിയ� കം �ാ�� േവ�െട നി��ാണ �േരാഗതി

2791. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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നബാ�ഡിെ� ആ�.െഎ.ഡി.എഫ് �ീമി�  ഉ�െ���ിയ ക��ാേ�രി
മ�ല�ിെല കട���ി-പാണ�ഴ �ാമപ�ായ�ിെല �ര�ടവി�,
ഏര�ം �ഴ�് ��െക നി��ി�� വിയ�  കം �ാ��  േവ�െട നി��ാണ
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  ��ത ���ി എേ�ാേഴ�് ���ിയാ�ാ�
കഴി�ം; വിശദമാ�ാേമാ?

െചാ�ി െറ�േല�� കം �ി�ജ്

2792. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല െചാ�ി �ാമപ�ായ�ി�
നട�ിലാ�� െചാ�ി െറ�േല��  കം �ി�ജിെ� നിലവിെല അവ�
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ ���ി ���ിയാ��തിന് ഇനി
എെ��ാം നടപടി�മ�ളാ�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

താ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല െക���േതാട് - �ര�ഴ െറ�േല��

2793. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ജന��െട പതി�ാ�ക�  പഴ��ളള
ആവശ�മായ െക���േതാട്-�ര�ഴ െറ�േല�� യാഥാ���മാ��തി�ളള
നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) െക���േതാട്-�ര�ഴ െറ�േല�റിെ� ഇ�െവ�ിേഗഷ�
���ിയായി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദവിവര��ം റിേ�ാ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  െക���േതാട്-�ര�ഴ െറ�േല�റിന് കി�ബിയി�  നിേ�ാ
അ�ാെതേയാ ഫ�് എെ��ി�ം വകയി��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
അറിയി�േമാ;

(ഡി) താ��, തി�ര�ാടി ഭാഗ�ളി�ളള ആയിര�ണ�ിന് ക�ഷക��് �ണം
ലഭി�� േമ� �ചി�ി� പ�തി യാഥാ���മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ബാവി�ര റ�േല�� കം �ി�ജ് നി��ാണം
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2794. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ബാവി�ര റ�േല�� കം �ി�ജ് നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �ട�ിയത് എേ�ാഴാെണ�ം എേ�ാ�  ���ീകരി�ാ�
കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട െമാ�ം െചലവ് എ�യാെണ�ം ഇതിനകം എ� �ക
െചലവഴിെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി ���ീകരി�ാ� നാടി�ം ജന���ം ലഭ�മാകാ� േപാ��
�ണ�� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജലേസചന വ��ിെല ത�ികക�െട �ന:സംഘടന

2795. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിവ�  േബസി�  അടി�ാന�ി�  ജലേസചന വ��് ജീവന�ാ�െട
ത�ികക�െട �ന:സംഘടന നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  �ന:സംഘടന നട��തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം
തട��� ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തട���  ഇെ��ി�  �നസംഘടന ഈ വ�ഷം തെ� ���ിയാ�ാ�
സാധി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ജലവിഭവ വ��ി� വ��� ത�ിക

2796. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ വ��ി�  വ���  ത�ികയി�  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി
േജാലി െച�വ�� ജീവന�ാ��് ന�കി വ�� ദിവസ േവതനം എ�
�പയാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ��ം മ�് വ��കളി�  ന�കി വ���േപാെല
ദിവസേവതനം വ��ി�ി�് ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാ�െട ശ�ളവിതരണ�ി�  കാലതാമസം േനരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് �ത�മായി വിതരണം െച�വാ� നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ിയി� ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

2797. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ��  അേതാറി�ിയി�  ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയി�  എ� ഒഴി�ക�
നിലവി��്;

(ബി) ഇതി�  എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��്;  എ�
ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�  ബാ�ി��്;  ഒഴി�ക�
യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയി�  31.12.2019  വെര എ� ഒഴി�ക�  വ�െമ�ാണ്
കണ�ാ�ിയി��ത്;  വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;  ��ത ഒഴി�ക�
പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  നിലവി�� ഒഴി�ക�ം �തീ�ിത ഒഴി�ക�ം ഉ�െ�െട
പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിജയം കനാലിെല െചളി�ം മ�ം നീ�ംെച�� ���ി

2798. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�ാനം �ാമപ�ായ�ിെല വിജയം കനാലി�  ഓഖി �ഴലി�ാ��ലം
അടി��ടിയ െചളി�ം മ�ം നീ�ം െച�് നീെരാ��് �ഗമമാ��തിന്
28.06.2019 െല സ.ഉ.(സാധാ)  നം.459/2019/ ജ.വി.വ.  �കാരം  294.417

ല�ം �പ�് ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ി�െട നിജ�ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട െട�� നടപടിക� ���ീകരിേ�ാ; ഇെ��ി� െട��
നടപടിക�  ���ിയാ��തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം
വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല �ലി��് നി��ാണം

2799. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െകാ�ം ജി�യിെല ആല�ാട്, ചവറ, പ�ന എ�ീ പ �ായ�കളി� �ലി��്
നി��ി��തിനായി െഎ.ആ�.ഇ.,  െക.എം.എം.എ�. എ�ീ �ാപന��
�ക നിേ�പി�ി�േ�ാ;

(ബി) എവിെടെയാെ� �ലി��് നി��ി��തിനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� �ലി��് നി��ി��തിനാണ് �ക നിേ�പി�ിരി��െത�ം
നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല അവ�െയെ��ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ശ�ി�ള�ര,  നീ�കര,  ചവറ പ�ായ�കളി�  �ലി��ം കട�ഭി�ി�ം
നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കടവ�റ അ�നാ�ചിറ, പ�ാര�ിറ ക�വ��ക�െട പണി

2800. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�ര മ�ല�ിെല കടവ�റയിെല അ�നാ�ചിറ,  പ�ാര�ിറ
ക�വ��ക�െട പണി �ട�വാ�� കാലതാമസം എ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി�് എ�ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�െത�ം എ�ാണ് െട��
െച�െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ���ിക�െട േകാ��ാ��  ആരാെണ�ം ഈ ���ിക�
എ�േ��് ���ീകരി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ���ിക�  അനാവശ�മായി നീ�േപാ��തിന് കാരണ�ാരനായ
േകാ��ാ��െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി� േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട ���ിക�

2801. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േചല�ര
നിേയാജകമ�ല�ി� േകരള വാ�� അേതാറി�ി ഏെത�ാം ���ിക��്
ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം ഭരണാ�മതി ഉ�രവ് ന�കാേമാ;
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(സി) ഇതി�  ഏെത�ാം ���ികൾ ���ീകരി�ി��്;എ�ി�  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;  ഇനി ഏെത�ാം ���ി ���ീകരി�ാ��്;  അവ�െട
നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല ഇറിേഗഷ� വ��് പ�തിക�

2802. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഇറിേഗഷ� വ��് വ��ല
മ�ല�ി� ഏെ���ി�� പ�തിക� ഏെത�ാം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

��ത ���ിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

െവ�ായണി കായലിെല �ഷിെച�ാ� പ�ാ� �ലം

2803. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� (ബി) വ��ിെ� നം. ബി3/9458/16/റവ. �കാരം 16/5/17-� േച��
േയാഗ�ി�  െവ�ായണി കായലി�  ക�ഷക�െട െെകവശം ഇരി��
പ�യ�മിയി�  െവ�ം കയറി �ഷിെച�ാ�  പ�ാ� �ലം
ഏെ�����മായി ബ�െ��് ക�ഷക�െട പ�ിക ജലവിഭവ വ��ിന്
ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജലവിഭവ വ��് ധനകാര� വ��മായി ബ�െ��് ക�ഷക�െട കായ� �മി
ഏെ����തിന് േവ�ി വ�� �ക ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇ�മായി ബ�െ�� �ലം ഏെ���� വിഷയ�ി�  16/5/2017-െല
േയാഗതീ�മാന�കാരം �മി ഏെ����തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� സ��ാ� ഉ�രവ് ന��ം തീയതി�ം വ��മാ�േമാ?

ചാല�ടി ഇറിേഗഷ� ഐ.ബി. േകാ�ൗ�ിെല �ാഫ് ക�ാ�േ��്

2804. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചാല�ടി ഇറിേഗഷ�  ഐ.ബി.  േകാ�ൗ�ി�  നിലവി�� �ാഫ്
ക�ാ�േ��ക�  കാല�ഴ�ം �ലം ജീ��ാവ�യി�  ആയത് െപാളി�
മാ��തി�ം ജീവന�ാ��ായി �ാ�് സ��യം നി��ി��തി�ം നടപടിക�
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സ�ീകരി�േമാ?

േമാദി�യം െറ�േല�ർ -കം �ി�ജ് നി��ാണ �േരാഗതി

2805. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല േമാദി�യം െറ�േല�ർ  -കം �ി�ജിെ�റ
നി��ാണ �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിന് കി�ബിയി� നി�ം അംഗീകാരം ലഭി�തി�േശഷം സ�ീകരി�ി��
�ട�നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) പ�തി യാഥാ���മാ��തിെ� ഭാഗമായി സാേ�തികാ�മതി,  െട�ഡ�
എ�ീ നടപടിക� സ�ീകരി��തിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി�െട നി��ാണം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന്
സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല കനാ� ബ�് േറാ�ക�

2806. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� െപരിയാ�  വാലി,  �വാ��ഴ വാലി ഇറിേഗഷ�
േ�ാജ�ക�െട ഭാഗമാ�ളള കനാ�  ബ�് േറാ�ക�  തക��് സ�ാര
േയാഗ�മ�ാതായി�ീ��ി�ളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�  �ന��രി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാ�ക� അടിയ�രമായി സ�ാര േയാഗ�മാ��തിന് ആ��
�ാനി�  ഉ�െ���ി ���ി െച�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് സമയബ�ിതമായി നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി ആ�ാനമാ�ി ഇറിേഗഷ� ഡിവിഷ� ഓഫീസ്
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2807. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭാരത�ഴ�െട�ം �ത�ഴ�െട�ം സംര�ണ�ിനായി പ�ാ�ി
ആ�ാനമാ�ി ഇറിേഗഷ�  ഡിവിഷ�  ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െവ�ിയാംകല്� തടയണ�ം,  പ�ാ�ി മ�ല�ി�  നിലവി�
നി��ാണ�ിലിരി�� തടയണക�ം ��തായി നി��ി�� തടയണക�ം
ഈ ഡിവിഷ� ഓഫീസിെ�റ പരിധിയി� െകാ�വ��തി� സാധി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് നീലവി� േജാലി��ത� ഉ� ഡിവിഷ�ക� വിഭജി� �തിയ
െസ��ക� �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ക����ി േകരളാ വാ�� അേതാറി�ി ഡിവിഷ� ഓഫീസ്

2808. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക����ി നിേയാജകമ�ല�ിെല േകരളാ വാ�� അേതാറി�ി ഡിവിഷ�
ഓഫീസിെ� ര�ാം ഘ� വികസന �വ��ന���� �തിയ ഡി.  പി.
ആർ.  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ  ;ആയതിെ� �വ��ന�േരാഗതി സംബ�ി�
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ര�ാംഘ� വികസന �വ��ന��  നട��തി�േവ�ി�� �തിയ
�േ�ാസ�  അംഗീകാര�ി�േവ�ി സമ��ി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�
വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2016  -�  അ�മതി ലഭി� പ�തി�് ���ിയ എ�ിേമ�് സമ��ി�്
അംഗീകാരം ലഭി��തി�� നടപടി �മ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ാര�ം സംബ�ി�് േകരള വാ��  അേതാറി�ിയി�  എ�ിയി�ളള
ഫയലിെ� �ട�നടപടിക�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

ആയതിേ��  എ�േ��് തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ാ�  കഴി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െച�ാന�് കടലാ�മണം തടയാ� പ�തി

2809. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െച�ാനം �ാമപ�ായ�ിെല കടലാ�മണം തട��തിനായി 16.1.2018 ന്
എ� േകാടി �പ�് ഭരണാ�മതി ന�ിയ�ം എ�ാൽ സമയബ�ിതമായി
നി��ാണ ���ിക�  ആരംഭി�ാതി��തിനാ�  റ�ാ�ക�ം െച�
���ി�െട നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി എ�് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�നംതി� ജി�യി� നദീതീരം െക�ി സംര�ി�ാ� നടപടി

2810. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 ആഗ�ി��ായ മഹാ�ളയെ� �ട��് നദീതീരം ഇടി�് �ഷി�മി
ന�െ���ത് തടയണെമ� ആവശ��മായി എ� അേപ�ക� പ�നംതി�
ജി�യി�  നി�ം ലഭി� എ�് നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി�
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ� അേപ�കളിേ�ൽ തീരം െക�ി സംര�ി�ാ�
ഫ��വദി� ന�കി എ�ം ���ി�െട േപ�ം അവ��വദി� �ക�ം
സഹിതം നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അവേശഷി�� അേപ�കളി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് സ��ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െെവ�ിനി� വാ�� അേതാറി�ി െസ�� ഓഫീസ്

2811. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഏഷ�യിെല ഏ��ം ജനസാ�തേയറിയ�ം കായ�ം,  ഇടേതാ�ക�ം നിറ�
���തി��� �േദശ�മായ െെവ�ിനി�  �ണേഭാ�ാ���് മിക�
േസവനം ഉറ�ാ��തിന് വാ��  അേതാറി�ി െസ��  ഓഫീസ്
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

വാടാന��ി IVെക�ി� തടയണ നി��ാണം

2812. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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മണ�� മ�ല�ിെല വാടാന��ി IVെക�ി� തടയണ നി��ാണ�ിനായി
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

��ില�ാടി ആന�ാറ -െപാ��കടവി� െച�് ഡാം

2813. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ില�ാടി പ�ായ�ി�  കട��ി �ഴ�് ��െക ആന�ാറ
-െപാ��കടവി�  നി��ി�� െച�് ഡാമിെ� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �ാവ��ികമാ��തിെ� ഭാഗമായി െട��, േകാ��ാ�്
എ�ിെമ�് �ട�ിയവ ���ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) െച�് ഡാം ���ി ���ിയാ��തിെ� വിവിധ ഘ���, ആ�ിവി�ി
കല�� എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േകാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�തിക�

2814. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം ഹരിതേകരളം പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയ പ�തിക�  ഏെത�ാം;  2018-19  വ�ഷ�ി�ം,  2019-20

വ�ഷ�ി�ം ഉ�െ���ിയവ ഏെത�ാം;  ഇതി�  എ� എ��ിന്
ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്; ഭരണാ�മതി�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പാ�� �േദശെ� േതാ�ായിേ�ാട് ഭാഗ�് മഴ�ാല�് തി�� െപാ�ാനി
�ഴ�െട ഇ�കരകളിെല�ം ബ�് െപാ�ി �ഷി നശി��ത് സംബ�ി�്
െകാ��ടി�ാവ് ഭഗവതി േ��ം ��ി പി.പി. േഗാപിനാഥ�ം �േദശവാസിക�ം
സമ��ി� നിേവദന�ി�ം മേ�രി ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�് ഹൗസിന് സമീപം
ഭാരത�ഴ�െട വല� കരയിടി�ത് സംബ�ി�് �േദശവാസിക�
സമ��ി� നിേവദന�ളി�ം ഇറിേഗഷ�  വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�
അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ ���ൾ പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിേ�ൽ ചീഫ് എ�ിനിയ�  ഇറിേഗഷ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
അറിയി�േമാ;  ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  വ��മാ�േമാ;  പകർ�്
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ലഭ�മാ�േമാ?

ജല ലഭ�ത അറിയാ� െമാെെബ� ആ�ിേ�ഷ�

2815. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജലേ�ാത�കളിെല ജലലഭ�ത അറിയാ�  െമാെെബ�
ആ�ിേ�ഷ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) ��ത ആ�ിേ�ഷനി�െട എെ��ാം വിവര�ളാണ് ലഭ�മാ��െത�്
വ��മാ�േമാ?

ഇറിേഗഷ� ഡി�ാ��്െമ�ിെ� �ലം അ�വദി�് കി��തിന് നടപടി

2816. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി� ഇറിേഗഷ� ഡി�ാ��്െമ�ിെ� അധീനതയി�ളള�ം
െമ�ാനി��  വ��്േഷാ�് ഓഫീസ് �വ��ി���മായ േകാ�ൗ�ി�
നി�്അ�ി ര�ാനിലയ�ിന് 22 െസ�് �ല�ം, കലാഭവ� മണി �ാരക
നി��ാണ�ിനായി  15  െസേ�ാളം �ല�ം അ�വദി�് കി��തി�ളള
അേപ�കളി� അ��ലമായ നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ജലശ�ി അഭിയാ� പ�തി

2817. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, വി. േജായി
,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ �േദശ�ളി�  �ഗ�ഭ ജലനിര�് ഗണ�മായി
താ��തായി റിേ�ാ��് െച�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ഗ�ഭ ജലലഭ�ത ഉയ��ാ�  ല��മി��  'ജലശ�ി അഭിയാ�'
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സം�ാനെ� ��ത�  �ല�ളിേല�് വ�ാപി�ി�ാ�  �ജലവ��്
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി എവിെടെയ�ാം നട�ാ�ാനാണ് േക�സ��ാ�
തീ�മാനി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി �കാരം �ഴ�  കിണ�ക�െട റീ ചാ�ജിംഗ്,  പര�രാഗത
ജലേ�ാത�ക�െട നവീകരണം �ട�ിയവ�് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഗ�ഭ ജല�ിെ� അളവ് വ��ി�ി�ാ� നടപടിക�

2818. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഗ�ഭ ജല�ിെ� അളവ് �റ��െവ� വാ��
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ഗ�ഭജല�ിെ� അളവ് വ��ി�ി�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�ം അവ വിജയ�ദമാേണാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഗ�ഭ ജലവിതാനം ഉയ���തിന് ��ിമ ജല സംേപാഷണ പ�തിക�
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

വ��ല മ�ല�ി� �ജല വ��് ���ിക�

2819. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം വ��ല മ�ല�ി�
�ജല വ��് എ� പ�തിക�  ഏെ���് നട�ിലാ�ിയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ല മ�ല�ി� �ജല വ��് ഏെ���ി�ളള ���ിക�െട നിലവിെല
�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?
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ഒ� പ�ായ�ി� ഒ� �ളം പ�തി

2820. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'ഒ� പ�ായ�ി�  ഒ� �ളം'  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി വ��ല
മ�ല�ി� ഏെത�ാം �ള�ളാണ് നവീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ടി മ�ല�ിെല �ള��  ഉ�െ���ിയി�ിെ��ി�
അവ ഉ�െ����തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�ാ��ാട് മ�ല�ിെല �ള��െട നവീകരണം

2821. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ാ��ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  �ള��െട നവീകരണ�ിനായി
2016-17,  2017-18,  2018-19  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  എ� �ക
െചലവഴിെ��ം ഏെതാെ� ���ിക��ാണ് ��ത �ക
െചലവഴി�െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നട� സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ��ത മ�ല�ി�  �ള��െട
നവീകരണ�ിനായി ഫ�് അ�വദി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്
െവളിെ���േമാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

ജലസംര�ണ �വ��ന��

2822. �ീ.എം. സ�രാജ്
�ീമതി �. �തിഭ
�ീ.എം. �േകഷ്
,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാലാവ�ാ വ�തിയാനം നിമി�ം ക�� ജലദൗ�ലഭ�െ�
അഭി�ഖീകരിേ��ി വ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിനായി എെ��ാം
ജലസംര�ണ �വ��ന�ളാണ് ഈ സ��ാ�  നട�ി വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ജലലഭ�ത�ം ആവശ�കത�ം ത�ി�� അ�രം
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കെ���തിന് ജലബജ�് ത�ാറാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) �ാേദശികമായ ജലേ�ാത�കെള പര�രം ബ�ി�ി�് ജലസംഭരണം
നട�ാ� പ�തി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) മഴ�െട�ം നീെരാ��ിെ��ം അളവ�സരി�് നദികളി�ം േതാ�കളി�ം
േവന��ാല ജലസംഭരണിക� നി��ി�ാ� പ�തി ആവി�രി�േമാ;

(ഇ) ജലസംര�ണ�ിെ� �ാധാന�െ��റി�് ജന�െള
േബാധവ��രി��തി�ം പര�രാഗത ജലസംര�ണ രീതികെള�റി�്
അറി�ക�  പ�വ��തി�ം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�
സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

നദികളിെല�ം �ഴകളിെല�ം മാലിന� ��ം

2823. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, അനി� അ�ര
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേയാഗി� �ാ�ിക് �ടിെവ� ��ിക�  നദികളി�ം,  �ഴകളി�ം
നിേ�പി��ത് �ലം ഉ�ായി�� ��തരമായ മാലിന� ��ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2017  െല േകരള ഇറിേഗഷ�  ആ�് വാ��  ക�സ�േവഷ�  േഭദഗതി
നിയമ�ി�െട ഖര/�വ മാലിന��� നദിക�, �ഴക� �ട�ിയ ഇട�ളി�
നിേ�പി��ത് നിയ�ി�വാ�  ക�ശന ശി�ാനടപടി
െകാ�വ�ി�െ��ി�ം അത് ഫല�ദമ�ാെയ�തിനാ�  ��ത നിയമം
��ത� ക�ശനമാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജലദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിന് മഴെവ� സംഭരണ�ി� നടപടി

2824. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.കാരാ�് റസാഖ്
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന��ാ�� ജലദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിന് മഴെവ�
സംഭരണ�ി�� �ാധാന�ം എ�േ�ാളമാെണ�് ജന�െള
േബാധ�െ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) �ലാവർഷ�ാല�് മഴെവ� േശഖരണം ഊ��ിതെ����തിന് േവ�
നി�േ�ശ�� ന�കിയി�േ�ാ;അറിയി�ാേമാ;

(സി) ���തി അ�സരി�് സാധ�മായ �ല�ളി�  എ�ാം മഴ�ഴിക�
നി��ി��തി�ം കിണ�ക� റീചാ��് െച��തി�ം നി�േ�ശം ന�കാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് �ളയ�ം,െകാ�ം വര���ം മാറിമാറി േനരിേട�ി വ��
സാഹചര�ം സംജാതമാ��തിനാ�  ജലസംഭരണ�ിന് ഏ��ം �തന�ം
ഫല�ദ�മായ മാ����  അവലംബി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ജലഅേതാറി�ി�െട വര�െചല�ക�

2825. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  െവളള�രം,  േനാ�  �ാ�് �ാ�്
�ട�ിയവ േച��് ജല അേതാറി�ി�െട വ�മാനം 1057.46 േകാടി �പ�ം
െചലവ് 1082.82 േകാടി �പയായി�േ�ാ: ഇ� �കാരം ന�ം 25.36 േകാടി
�പയാേണാ;

(ബി) �ടാെത െെവദ�തി ചാ��് ഉയ��ിയേതാെട അധികബാധ�തയായി  23

േകാടി �പ�ം വാ�� അേതാറി�ി കെ�േ���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജല അേതാറി�ി�െട െമാ�ം ന�ം ഇ�വെര 365 േകാടി �പയാേണാ;

(ഡി) െവ��രം വ��ി�ി�� കാര�ം വാ��  അേതാറി�ി�െട
പരിഗണനയി�േ�ാ; െവ��രം �ടി�ികയായി എ� േകാടി �പ പിരി�
കി�ാ��്: വ��മാ�േമാ?

ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണം

2826. �ീ.പി.െക.അ� റ�്
,, െക.എം.ഷാജി
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,, പി.െക.ബഷീ�
,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജലേ�ാത�ക�  സംര�ിേ��തിെ� ആവശ�കതെയ
�റി�് പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ജലേ�ാത�ക�  മലിനെ����വ�െ�തിെര�� ശി�ണ നടപടിക�
േവ�� �ാേയാഗികമ� എ�് കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജലേ�ാത�ക�  സംര�ി��തിനായി േകരള ഇറിേഗഷ�  ആ�് വാ��
ക�സ�േവഷ�  ആ�ിൽ ആവശ�മായ േഭദഗതിക�  വ���തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ി

2827. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ത് പ�തിയി� ഉ�െ���ി െകാ�ി നഗരസഭ�് �ടിെവ� സ�ീവേറജ്
പ�തിക�  നട�ിലാ��തിനായി ലഭി� ���ി���ി��്േകാടി �പ
ലാ�ായ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിന്
ഉ�രവാദികളായവ�െട േപരി�  നടപടി സ�ീകരി��തിന്
എ�.എസ്.ജി.ഡി േയാട് ശിപാ�ശ െച�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� എ�.ഡി.എഫ് സ��ാ�  �ഖ�ാപി� ആ�വ,

േകാഴിേ�ാട്എ�ിവിട�ളിെല ��ിെവ� �ാ�ക�
നി��ാണമാരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകരള വാ��  അേതാറി�ി ജീവന�ാ�െട െട�ി��  െ�ഷ��  ��
അപാകതക�  പരിഹരി�് ഉ�രവാ��തിന് ഉട�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.ഡ�ള�.എ യിെല അ�ൗ�സ് െമ�� ത�ിക ദീ�ഘകാലമായി ഒഴി�
കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത ഒഴിവ് നിക��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

െവ�ായണി കായൽ സംര�ണ പ�തിക�
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2828. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�ായണി കായൽ സംര�ണ�മായി ബ�െ��്ഏെത�ാം ഏജൻസികൾ
േചർ�ാണ് കായൽ ��ിയാ��െത�ം അതിൽ സർ�ാർ പ�ാളി�ം
എ� മാ�ം ഉെ��ം ഇ�വെര അതിനായി എ� �ക
െചലവാ�ിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �ടിെവ� േ�ാതസായ െവ�ായണി കായലിെല െവ��ിൽ ���ൾ
കാണെ��ക�ം അ��മാ�ക�ം െച��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത
കായൽ സംര�ണ�ിന്എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ��ത് ?

വ��ല മ�ല�ിെല �ടിെവളളപ�തിക�

2829. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം വാ�� അേതാറി�ി വ��ല
മ�ല�ി�  ഏെ���ി�ളള പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�ം അവ�െട
�േരാഗതി എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ല�ിെല �ടിെവളള �ാമം പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആ��ണം െച��െത�് അറിയി�ാേമാ;  അവ�െട
�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

മഴെവളളം ��ീകരി�് വിപണനം നട��തിന് നടപടി

2830. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മഴെവളളം സംഭരി�് ��ീകരി�്
വ�ാവസായികാടി�ാന�ി�  വിപണനം നട��തിന് ശാ�ീയമായ
�വ��ന�� നട��കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) ഇതി� എെ��ി�ം തട���  നിലവി�േ�ാ;  വിശദാംശം
െവളിെ���ാേമാ?

�ടിെവ� പരിേശാധനാ സംവിധാനം

about:blank

85 of 124 Tuesday 29 October 2019 06:02 PM



2831. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടിെവ�ം പരിേശാധി��തിന് സം�ാന�് ലഭ�മായ സംവിധാന��,
അംഗീ�ത �ാപന�� എ�ിവ ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ിെവ�ം/മിനറ�  വാ��  പരിേശാധന�് േശഷമാണ് വിതരണ�ിന്
ത�ാറാ��ത് എ� കാര�ം സ��ാ�  ഉറ�വ���േ�ാ;  ഇതി��
സംവിധാനെ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) �ടിെവ�ം പരിേശാധി��തിന് മല�റം ജി�യി�  ലഭ�മായ
സൗകര���/സംവിധാന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െമാൈബ� ജല പരിേശാധനാ സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ?

ക�ാളി�ി ക�േ�ാ� വിഭാഗം ശ�ിെ����തി�� നടപടിക�

2832. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവവ��ിന് കീഴി�� ക�ാളി�ി ക�േ�ാ�  വിഭാഗം
ശ�ിെ����തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ക�ാളി�ി ക�േ�ാ�  വിഭാഗം ഓഫീ�ക�  എ�ാ ജി�കളി�ം
ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ജ�ാ��ടിെവ� പ�തി

2833. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ജ�ാ��ടിെവ� പ�തി ���ിക�
മ�ഗതിയിലാ���കാരണം ജന��  ഏെറ �യാസെ���തായ
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ിക�  സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ�ാ�ത്
െപാ�മരാമ�് േറാഡ് ���ിക� ���ീകരി��തിന് �തിബ�മായി
മാറിയ സാഹചര��ി� ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി ���ി ���ീകരി�ാ�
അടിയ�ര നടടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?
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�ളയാന�രം േക�പാ�ക� സംഭവി� �ടിെവ� േ�ാത�ക�െട �ന�നി��ാണം

2834. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യി�  �ളയാന�രം േക�പാ�ക�  സംഭവി�ി�� �ടിെവ�
േ�ാത�ക�െട �ന�നി��ാണ�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; ഏെത�ാം േമഖകളിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) റീബിൽഡ് േകരള�െട ഭാഗമായി �ടിെവ� ലഭ�ത ഉറ�ാ��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�ടിെവളള�ിെ� �ണനിലവാരം

2835. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, പി.ഉൈബ��
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടിെവളള�ിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് സം�ാന�്
നിലവി�ളള സംവിധാന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) െപാ�വിപണിയി�  ലഭി�� ��ിെവളളം വിതരണം െച��തി� ��ായി
പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ാ�േ�ാ;

(സി) ഇ�കാരം നട�ിയ പരിേശാധനയി�  �ണനിലവാരമി�ാ�വ വിതരണം
െച��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� നടപടി സ�ീകരി�;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േകരള ജല അേതാറി�ി ജീവന�ാ��് ന�കിയി�� അധിക േവതനം

2836. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ജല അേതാറി�ിയി� അധിക േജാലി െചേ��ി വ�� ജീവന�ാ��്
ന�കി വ�ി�� അധിക േവതനം ന���തിന് നിയ�ണം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

about:blank

87 of 124 Tuesday 29 October 2019 06:02 PM



(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് ജീവന�ാരി� നിേ�ാ സംഘടനകളി� നിേ�ാ
പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  പരാതിയിൽ സ�ീകരി� നടപടിക�െട
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

വാ�� അേതാറി�ി ജല�ിന് ഈടാ�� വില

2837. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി വിതരണം െച�� ജല�ിന് ഇേ�ാ� ഈടാ��
വില എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വിലയി�  മാ�ം
വ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) ഇതി���പ് വാ��  അേതാറി�ി ജല�ിന് വില വ��ി�ി�ത് ഏത്
വ�ഷമാെണ�് അറിയി�േമാ ?

വാ�� അേതാറി�ി�െട സാ��ിക നില ഭ�മാ�ാ� നടപടി

2838. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2018  �ം,  2019  �ം ഉ�ായ �ളയം േകരള വാ��
അേതാറി�ി�് എ�്ന�മാണ് ഉ�ാ�ിയത് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) േകടായ പ�ക�  ന�ാ��തി�ം,  ജലവിതരണം �ന�ാപി��തി�ം
അധിക ബാധ�ത��ായി�േ�ാ;

(സി) വാ�� അേതാറി�ി സ��ാരിന് ന��വാ�� വാ��ം അതിെ� പലിശ�ം
നിലവി� എ�യാണ്; അത് �ലധനമാ�ി മാ��തി�� നി�േ�ശം സ��ാ�
അംഗീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇത് വാ�� അേതാറി�ി�െട സാ��ിക നില
ഭ�മാ��തിന് സഹായകമായി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

��ിെവളള വിതരണം

2839. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി ��ിെവളളം വിതരണം െച�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ എ� േകാടി
�പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ലഭ�മാ�ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാ�് നി��ാണം സംബ�ി� വിവര�� സ��ാ� തല�ി� പരിേശാധന
നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ��ിെവളള വിതരണം എ�േ��് ആരംഭി�ാ�
കഴി�െമ�റിയി�ാേമാ?

അ�വി�ര ��ിെവ� �ാ�ിെ� നിലവിെല �ിതി

2840. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി പണി ���ിയാ�ിയ അ�വി�ര ��ിെവ�
�ാ�ിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാ�് ൈകമാ�ം െച��തിന് സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി�
അതിെല വ�വ�ക�ം വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�വ,  േകാഴിേ�ാട് എ�ിവിട�ളി�  ��ിെവ� �ാ�് നി��ി��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� അവ�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

േകരക��് �ടിെവ� പ�തി

2841. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന പ�തി �േഖന ഭരണാ�മതി ന�കിയ േചല�ര
മ�ല�ിെല െകാ�ാഴി പ�ായ�് േകരക��് �ടിെവ� പ�തി�്
ഭരണാ�മതി ന�കി ര�് വ�ഷമായി�ം ���ി ആരംഭി�ി�ി� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത ���ി ആരംഭി�വാ�  ൈവ��തിെ� കാരണം എ�ാെണ�്
അറിയി�േമാ ;

(സി) പ�തി �േദശ�് വലിയ േതാതി�  �ടിെവ� �ാമം അ�ഭവെ���ത്
കണ�ിെല��് ���ി െച� തീ���തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�േമാ?
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പ�നാ�രം മ�ല�ിെല െച�ന�വി �ടിെവ� പ�തി

2842. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നാ�രം നിേയാജക മ�ല�ി�  ��മായ �ടിെവ��ാമം
അ�ഭവെ��� െച�ന�വിയി�  �ടിെവ� പ�തി നട�ിലാ�ണെമ�
ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി�് ആവശ�മായ സാധ�താപഠന റിേ�ാ��് ന��വാ� േകരള വാ��
അേതാറി�ി �ഗ�ഭ ജല വ��ിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി�
എേ�ാഴാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി �ഗ�ഭ ജലവ��ി�  പണം അട�ി�േ�ാെയ�ം
ഉെ��ി� എ� �ക, എേ�ാ� അട�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ഗ�ഭ ജലവ��് സാധ�താ പഠന റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�െ��ി�  ഏത്
തീയതിയി� സമ��ി�െവ�ം വിശദാംശ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നാളി�വെര റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�ിെ��ി� അതിെ� കാരണെമ�ാെണ�ം
ഇ�ാര��ി� ��ത വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�ം
വിശദമാ�േമാ?

പ��ംപാറയി� ജല�ാമം പരിഹരി��തിന് നടപടി

2843. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി�  ഒലി�ഴയിെല ക�� ജല�ാമം
പരിഹരി��തിന് േമലാ�� �ാമപ�ായ�ി� പ��ംപാറ വി.സി.ബി �്
ഷ��  നി��ി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
��ജലവിതരണ സമിതി�െട�ം നാ�കാ�െട�ം ആവശ�ം
പരിഗണി��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �േദശെ� ��ം പരിഹരി��തിന് ��ത പ�തി�ായി എ� �പ
െചലവ് വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) െപാ�ജന��െട ദീ�ഘകാലെ� ആവശ�െമ�ത് പരിഗണി�് ജല�ാമം
പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ �ക വകയി���തി�ം ��ത ���ി�്
ഭരണാ�മതി ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� നി�ം റി�യ� െച�വ�െട െപ�ഷ� ആ��ല���

2844. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ിയി�  നി�ം റി�യ�  െച�വ�െട െപ�ഷ�
ആ��ല��ളായ ക��േ�ഷ�, �ാ�വി�ി എ�ിവയി�  എ��തലാണ്
�ടി�ിക ഉ�െത�ം എ�േപ��ാണ് �ടി�ിക ന�കാ��െത�ം തരം
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇത് ന���തി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) �ടി�ിക എ�് നൽകാൻ സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ ?

വാ�� അേതാറി�ിയി� ഒഴി�ളള ത�ികക�

2845. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� നിലവി�ളള ഒഴി�ക� ഏെതാെ�യാെണ�്
ത�ിക, എ�ം തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളി�  പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലിവി�  ഉ�ത്
ഏതിെനാെ�െയ�ം ലി�ിെ� കാലാവധി എ�വെര ആെണ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) റാ�് ലി�് നിലവി�  ഇ�ാ� ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�  എംേ�ാ�െമ�്
എ�്േച�് �േഖന നട��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  ഇ�മായി
ബ�െ�� ൈഹേ�ാടതി ഉ�ര�ക�  നിലവി�  ഉേ�ാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

എടവ� �ടിെവ� പ�തി

2846. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏറനാട് മ�ല�ി� കി�ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�് ജലവിഭവ വ��് �േഖന
െച��തിന് ഭരണാ�മതി ന�ിയ എടവ� �ടിെവ� പ�തി�െട
ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത പ�തി�െട െട�� നടപടിക� ���ിയായി�േ�ാ;  എ�ി� എ�
�ക�� ഏെത�ാം ���ിക��് ഉ�താണ് ���ിയാ�ിയി��ത്
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി കി�ബി അ�വദി�ി��ത് എ� �കയാണ്; അവയി�
ഇനി എെ��ാം ���ികളാണ് െട��  നടപടിക�  ���ീകരി�ാ�
ഉ�െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ആയത് ���ീകരി�് എേ�ാ�  ���ി ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ���ി�െട െട��  നടപടി�മ�ളി�  എെ��ി�ം തട���
േനരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ���ി ആരംഭി�ാ�� കാലതാമസ�ിന്
കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

തഴ�ര-മാേവലി�ര �ടിെവ� പ�തി

2847. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  തഴ�ര-മാേവലി�ര �ടിെവ� പ�തി
നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ�േ� നടപടിക� ���ീകരി�തിെ� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�്�ലം ഏെ�����മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം പ�തി ആരംഭി��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

അ�ാടി-െകാ�നാട് �ടിെവ� പ�തി

2848. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ാടി,  െകാ�നാട് എ�ീ പ�ായ�കളിെല �ടിെവ� �ാമ�ിന്
ശാശ�ത പരിഹാരമാ�� അ�ാടി-െകാ�നാട് �ടിെവ� പ�തി�്
ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട പ�തി�ാവശ�മായ ��ീകരണ �ാ�ിനായി
�ലം ഏെ��� ന�കിയി�ം പ�തി�െട നി��ാണം ആരംഭി�ാ�
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ൈവ��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ര� പ�ായ�കളിെല പതിനായിര�ണ�ിന് ജന��െട ഏ��ം
�ധാനെ�� ആവശ�മായ ഈ �ടിെവ� പ�തി�് അടിയ�രമായി
അംഗീകാരം ന�കി,നി��ാണം ആരംഭി�വാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�മള - ഒ���� �ടിെവളള പ�തി

2849. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മള - ഒ���� �ടിെവളള പ�തി ക�ീഷ� െച��തിന് ജലവിഭവ
വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയിെല നിലവി�ളള ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ��െട എ�ം എ�;

പ�തി�െട നിലവിെല അവ�െയ�റി�് വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇരി�ിളിയം-എട��-വളാേ�രി �ടിെവളള പ�തിെയ�റി�് വ��മായ
വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല സബ് ഡിവിഷ�കളിെല �ടിെവളള വിതരണം

2850. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല പളളി��ി�ളള വാ��  അേതാറി�ി�െട പ�ിക്
െഹ��് ഡിവിഷന് കീഴി�  എ� സബ് ഡിവിഷ�ക�  ഉെ��ം അവ
ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജി�യി� െെഹേ�ാടതി�് സമീപ�ളള വാ�� അേതാറി�ി�െട വാ��
സെെ� ഡിവിഷന് കീഴി�  എ� സബ് ഡിവിഷ�ക�  ഉെ��ം അവ
ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ിക് െഹ��് ഡിവിഷ�ം വാ�� സെെ� ഡിവിഷ�ം കീഴി�� ഓേരാ
സബ് ഡിവിഷനി�ം എ� വാ��  കണ��ക�  ഉെ��ം ഇതി�
�ാ�ക��ളള കണ��ക� എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ സബ് ഡിവിഷനി�ം �തിദിനം എ� ലി��  �ടിെവളളം വിതരണം
െച��െ��ം ഇതി�  �ാ�ക��് വിതരണം െച�� �ടിെവളളം
എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(ഇ) ഓേരാ സബ് ഡിവിഷനി�ം �തിമാസം �ടിെവളള വിതരണ�ി�െട ലഭി��
വ�മാനെമ�െയ�ം ഇതി�  �ാ�കളി�  നി�ം ലഭി�� വ�മാനം
എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം മ�ല�ിെല �ടിെവളള പ�തിക�

2851. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം മ�ല�ി�  ജലനിധി പ�തിയി��െ���ി നട�ാ�ിയി�ളള
�ടിെവളള പ�തിക� ഏെത�ാം;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ േമാേ�ാ�  തകരാ�ക�  �ലം �ടിെവളള വിതരണം
വ�ാപകമായി �ട�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  പരിഹാരം കാ��തിന് അടിയ�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

�രിയാട്-െവ��ര �ടിെവളള പ�തി

2852. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  �ഖ�ാപി� �രിയാട്-േവ��ര
�ടിെവളള പ�തി�് എെ�ാെ� നടപടിക�  ���ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;  എ� േകാടി �പ�െട ഡി.പി.ആ�  ആണ്
���ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

തി�നാവായ ത�രിത �ാമീണ ജലവിതരണ പ�തി

2853. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�നാവായ ത�രിത �ാമീണ ജലവിതരണ പ�തി�െട ��ജലവിതരണം
�ട�ിയത് �ന:�ാപി��ത് സംബ�ി�് ���ിംഗ് എ�ജിനീയ�
സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ആയിര�ണ�ിന് ��ംബ�െള ബാധി�� ��ത പ�തി�െട നിലവി��
��ം പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(സി) െറയി�േവ�െട അ�മതി ലഭി�വാ�  േവ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

വളാേ�രി നഗരസഭ�െട ഉയ�� �േദശ�ളി� �ടിെവളളം എ�ി��തി��
നടപടിക�

2854. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വളാേ�രി നഗരസഭ െചയ�േപ��  ന�കിയ  845/M(WR)/2019,

844/M(WR)/2019  എ�ീ ന�രി�ളള ഫയ�കളി�  സ�ീകരി� നടപടിക�
അറിയി�േമാ;

(ബി) വളാേ�രി നഗരസഭ�െട ഉയ�� �േദശ�ളി� �ടിെവളളം എ�ി��ത്
സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(സി) വളാേ�രി-ഇരി�ിളിയം-എട�� �ടിെവളള പ�തി�െട െട�ഡ� നടപടിക�
���ിയാ�ിയി�േ�ാ; കി�ബി വഴി�ളള ��ത പ�തി സംബ�ി�് വാ�ർ
അേതാറി�ി സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇരി�ിളിയം �ാമപ�ായ�് െമ�� �ീമതി �വീണ�െട  1231/M(WR)/

VIP/2019  ന��  നിേവദന�ി�ം നജാ��  ഇ�ാം സഭ െസ��റി�െട
1224/M(WR)/VIP/2019  ന��  നിേവദന�ി�ം ��ി�റം േ�ാ�്
പ�ായ�് �സിഡ�ിെ� 1228/M(WR)/VIP/2019 ന�� നിേവദന�ി�ം
ചീഫ് എ�ിനിയ�  ഭരണവിഭാഗം സ�ീകരി� നടപടിക�  അറിയി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

��� ജി�യി� കി�ബി വഴി �ടിെവളള പ�തിക�

2855. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

���  ജി�യി�  കി�ബി വഴി നട�� �ടിെവളള വിതരണ പ�തിക�
ഏെത�ാമാണ്; ഇവ�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

അ�ി�യം െപ�നാട് �ടിെവ� പ�തി

2856. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

about:blank

95 of 124 Tuesday 29 October 2019 06:02 PM



(എ) അ�ി�യം-  െപ�നാട് �ടിെവ� പ�തി�െട നി��ാണം ഏ�
ഘ�ംവെരയായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എെ�ാെ� ���ികളാണ് ���ിയാ�ിയത്;  ഇനി എെ�ാെ�
���ിക� ���ിയാ�ാ��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ� �പയാണ് പ�തി�ായി വകയി��ിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) പ�തി�െട നി��ാണം ���ിയാ�ി എ�േ��് ക�ീഷ� െച�ാനാ�ം
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�നാ�രം മ�ല�ിെല പ�ാഴി ജല ��ീകരണശാല

2857. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നാ�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ാഴി ജല ��ീകരണശാലേയാട്
അ�ബ�ി�് ജല�ിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന നട�വാ�ളള ലാബ്
�ാപി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയതിേല�് ആവശ�മായ എ�ാ പ�ാ�ല സൗകര���ം ജല
��ീകരണ ശാലയി�  ലഭ�മാെണ� വ�ത പരിഗണി�് ഇ�ാര��ി�
അ��ല നടപടി സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പ�നാ�രം മ�ല�ിെല മാേ�ാട് �ടിെവളള പ�തി

2858. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നാ�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല മാേ�ാട് �ടിെവളള പ�തി
നട�ിലാ�ണെമ� ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��മായ �ടിനീ��ാമം അ�ഭവെ��വ�� മാേ�ാട് �േദശ�്
ജലസംഭരണികളി�  െവളളം എ�ി��തി�ം വിതരണം നട��തി�ം
എെ�ാെ� �ാേയാഗിക മാ���ളാണ് വിഭാവനം െച��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

മാന�വാടി ��ജലവിതരണ പ�തി
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2859. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി ��ജലവിതരണ പ�തിയി�  നി�ം ��തായി എ�
കണ��ക� ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മാന�വാടി,  എടവക,  ന��നാട് വിേ��കളിേല�് ഈ പ�തിയി� നി�ം
��ത� െവ�ം എ�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

നില�� മ�ല�ി� �ളയ�ി� േക�പ�ിയ ജലേസചന പ�തിക�

2860. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-െല �ളയ�ി�  നില��  നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം
ജലേസചന/ജല വിതരണ പ�തിക��ാണ് േക�പാ�ക�
സംഭവി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക�പാ�ക� പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

സ��� �ടിെവളള പ�തി�് ഫ�്

2861. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല മാ��, പിരായിരി,  േകാ�ായി എ�ീ പ�ായ�കെള
ത�ി� ബ�ി�ി�െകാ�ളള സ��� �ടിെവളള പ�തി�െട നിലവിെല
�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജലജീവ�  മിഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ��ത പ�തി�ായി ഫ�്
അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ?

�റ�ികാട് �ടിെവ� പ�തി

2862. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല �റ�ികാട് �ടിെവ� പ�തി
���ീകരി��തി�ം ക�ീഷ�  െച��തി�മായി സ�ീകരി� നടപടിക�
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വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി  2020 ജ�വരിയി� ക�ീഷ� െച��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ?

തളി�റ�് താ��ിെല ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി

2863. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തളി�റ�് താ��ിെല പ�വം ഉ�െ�െട�� സമീപ പ�ായ�ക��്
േവ�ി ത�ാറാ�ിയ ജ�ാ�  �ടിെവ� പ�തി �കാരം ഏെത�ാം
പ�ായ�കളിലാണ് �ടിെവ�ം വിതരണം നട��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ �ാ�ിന് എ� ലി��  െവ�ം ��ീകരി�് സംഭരി�ാ�� േ�ാേറജ്
ക�ാസി�ി ഉെ��ം എ� ലി��  െവ�മാണ് വിതരണം െച��െത�ം
അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി കട�േപാ�� ഇരി��, െച�ളായി പ�ായ�ക�ം
�ീക��രം നഗരസഭ�ം ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ���� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ച�നാേ�രി,തി�വ� നഗര�ളിെല �ടിെവളള�ാമം

2864. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി,തി�വ� നഗര�ളിെല �ടിെവളള�ാമം പരിഹരി��തിനായി
��ത നഗര�ളിേല�് ��ത�  െവളളം എ�ി�വാ�  ആരംഭി�ിരി��
പ�തി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട ച�നാേ�രി നഗരസഭയിേല�് അധികമായി
ലഭി�� ജല�ിെ� അളെവ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാെമ�ാണ്
കണ�ാ�ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സമയബ�ിതമായി ഈ പ�തി ���ീകരി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?
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െപരി��മ� ��് പറ�് ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തി

2865. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� മ�ല�ിെല ആലി�റ�് �ാമപ�ായ�ില ��് പറ�്
ഏരിയ കാ�ഷിക വികസന െസാെെസ�ി�െട കീഴി�  �തയി�
�ാപി�ി�ളള ��് പറ�് ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തി�െട െെപ�െെല�ക�
കാല�ഴ�ംെകാ�് �ട��യായി െപാ��ത് ജലവിതരണെ�
ബാധി��താ�ളള െസാെെസ�ി�െട നിേവദന�ിേ�� ചീഫ് എ�ിനീയ�
(െഎ&എ) എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 09.10.2019-െല 1300/M (WR/VIP/19) ന�� ക�ിെ� അടി�ാന�ി�
��ത പ�തി�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �േദശെ� െച�കിട ക�ഷക��ം െപാ�ജന���ം വളെരയധികം
�േയാജന�ദമായ പ�തി എ� നിലയിൽ കാല�ഴ�ം െച�
െെപ�െെല�ക�  മാ�ി �തിയത് �ാപി��തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

വിള����-പ�ി�� �ടിെവ� പ�തി

2866. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല വിള����-പ�ി��  �ടിെവ�
പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ടിെവ� പ�തി എ�് ���ീകരി�ാനാ�ം;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര നഗരസഭാ �േദശ�് �ാപി�ിരി�� പഴയ എ.സി ൈപ�ക�

2867. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല നഗരസഭാ �േദശ�്
�ാപി�ിരി�� പഴയ എ.സി ൈപ�ക� മാ�ി �ാപി��തിന് 2019-20
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സം�ാന ബ�ജ�ി� നീ�ിവ� ഏഴ് േകാടി �പ�െട ഇ�പത് ശതമാനം
�ക അ�വദി�തിെന�ട��് �തിയ ൈപ�് ൈല�
�ാപി��തിനാ�� ഡി.പി.ആ� ���ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം ഡി.പി.ആ�
�കാരം അട�� �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-20  -െല െപാ�ബ�ജ�ി�  �ക അ�വദി�െ�� െന�ാ�ി�കര
നഗരസഭാ �േദശ�് �ടിെവ� ൈപ�് മാ�ി �ാപി��തി��
പ�തി�് ത�ാറാ�െ�� ഡി.പി.ആ�  �കാരം ജല അേതാറി�ി�്
ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

ഇരി�ാല�ടയി� േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട പ�തിക�

2868. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഇരി�ാല�ട മ�ല�ി�
േകരള വാ�� അേതാറി�ി വഴി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം എ� �പ വീതം െചലവഴി�;  വിശദവിവര��
ന�കാേമാ;

(സി) ഭാവിയി�  ഇരി�ാല�ട മ�ല�ി�  നട�ിലാ��തിന് േകരള വാ��
അേതാറി�ി�െട പരിഗണനയി�� പ�തിക�െട വിവര�� ന�കാേമാ?

ആറാ��ഴ പ�ായ�ിൽ �തിയ �ഴ�കിണ� �ാപി�ാൻ നടപടി

2869. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല ആറാ��ഴ �ാമപ�ായ�ിെല അ�ാം
വാ�ഡിെല ര�ാം ന��  പ�്ഹൗസി�  �ാപി�ി�� �ഴ�കിണറിെ�
�വ��നം മണ� കയറി തട�െ��െവ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം �േദശ�ളിെല ജലവിതരണെ�യാണ് ഇത് ബാധി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവിെട �തിയ �ഴ�കിണ�  �ാപി�് പ�്ഹൗസിെ� �വ��നം
����ിതിയിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

about:blank

100 of 124 Tuesday 29 October 2019 06:02 PM



വ�ി��് മ�ല�ിെല �ടിെവ� ��ം

2870. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ി��് മ�ല�ിെല വിവിധ �േദശ�ളി�  �ടിെവ� �ാമം
��മാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തികെള സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ടിെവ� ��ം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െവ�് െവളിെ���ാേമാ?

ചാല�ടി�ഴയി� േ�ാേറജ് ഡാ�ക�

2871. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി�ഴയി�  ����ഴി� �കളിലായി ര� േ�ാേറജ് ഡാ�ക�
നി��ി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട നി��ാണം ഉട�  ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�ാ�േ�ാമ� �ാപി��തിന് നടപടി

2872. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ��റ പ�് ഹൗസ് കാര��മമായി
�വ��ി�ി��തി�ം ആയതിെ� േവാ�േ�ജ് �ാമം
പരിഹരി��തി�മായി  2019-20  െല േ��് �ാ�  ഫ�് ഉപേയാഗി�്
�ാ�േ�ാമ�  �ാപി��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��ത് �കാരം
�ട�നടപടിക� ഏ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ാ�േ�ാമ�  �ാപി�് എ�േ��് �വ��നം �ട�ാ�  കഴി�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

ഒ.ഡി.ഇ.പി.സി. വഴി�� നിയമന��

about:blank

101 of 124 Tuesday 29 October 2019 06:02 PM



2873. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ഒ.ഡി.ഇ.പി.സി.  വഴി എ� െതാഴി�
റി��്െമ�് നട�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം രാജ��ളിേല�് ഒ.ഡി.ഇ.പി.സി.  വഴി െതാഴി�  റി��്െമ�്
നട���്;  അതിന് ഈടാ�� ഫീസ്,  അ�ബ� നടപടി�മ��
എ�ിവ�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

േതാ�ം െതാഴിലാളിക��് സ�ർ� പാർ�ിട പ�തി

2874. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഭവനരഹിതരായ േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട ആെക എ�ം
സംബ�ി� കണ�് േശഖരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഭവനരഹിത േതാ�ം െതാഴിലാളികെള സ�ർണ പാർ�ിട പ�തിയായ
ൈലഫ് മിഷെ� �ണേഭാ� ലി�ിൽ ഉൾെ���ാൻ വ��് നട�ിയി��
നടപടികെള സംബ�ി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �ണേഭാ� ലി�ിൽ ഭവനരഹിത േതാ�ം െതാഴിലാളികെള
ഉൾെ���വാൻ കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ചവറയിെല ഇ��� ഇ��ി���് ഓഫ് ഇ��ാ��� ആ�് ക����

2875. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചവറയി�  ഇ���  ഇ��ി���് ഓഫ് ഇ��ാ���  ആ�് ക����
എ� �ാപനം �വ��ി��േ�ാ  ;  നിലവി� ഏെതാെ� േകാ�കളാണ്
അവിെട നട��ത്;

(ബി) ��ത �ാപന�ി� എ� വിദ�ാ��ിക��്;

(സി) ഇൗ �ാപന�ിെ� മാ�കയി�  ചാ��രി�  മെ�ാ� അ�ാഡമി
�ാപി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇതിനായി എവിെടയാണ് �ലം
കെ��ിയി��ത്;

(ഡി) നിലവി�  ചവറയി�  �വ��ി�� �ാപന�ി�േപാ�ം മതിയായ
വിദ�ാ��ിക�  ഇ�ാതിരിെ� �തിയ അ�ാഡമി �ാപി��ത്
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എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െതാഴി�േമളക�

2876. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴി� വ��ിന് കീഴി� െതാഴി�േമളക� നട�ാ�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന/ജി�ാ/നിേയാജക മ�ലം തല�ളി�  െതാഴി�  േമളക�
നട��തി�� സ��ാ� സംവിധാന�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) എംേ�ായബിലി�ി െസ��  �േഖന സ�കാര� �ാപന�ളിേല�്
ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� വ�വ�ക�
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എംേ�ായബിലി�ി െസ��  �േഖന സ�കാര� �ാപന�ളിേല�്
ഉേദ�ാഗ�െര െതരെ����തി�� ഇ��വ� േബാർഡിൽ അംഗ��
ആെര�ാെമ�ം ഇതിെ� ഘടന നി�യി��ത് ആരാെണ���
വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

കരിയ� നയം

2877. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ിക�െട�ം �വജന��െട�ം കരിയ�  ആ��ണം െച�ാ�
കരിയ� നയം ത�ാ� െച�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) കരട് കരിയ�  നയ�ിെ� വിശദാംശ��ം ഇതി�െട ല��മി��
ഉേ�ശ���ം െവളിെ���േമാ ?

ഓേ�ാെമാൈബൽ വർ�്േഷാ�് െതാഴിലാളിേ�മ പ�തി േമാേ�ാർ െതാഴിലാളി
േ�മപ�തിയിൽ ലയി�ി��തി�� നടപടി

2878. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഓേ�ാെമാൈബൽ വർ�്േഷാ�് െതാഴിലാളിേ�മ പ�തി േമാേ�ാർ
െതാഴിലാളി േ�മപ�തിയിൽ ലയി�ി��തി�� നടപടികൾ
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത േ�മപ�തികൾ ലയി�ി��തി�� നടപടികൾ
കാലവിളംബം �ടാെത �ർ�ീകരി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

െതാഴി� നയം

2879. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന െതാഴി�  വ��് ത�ാറാ�ിയി�� െതാഴി�  നയ�ിെ�
ഭാഗമായി എംേ�ാ�െമ�് വ��ി� നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നയ�ിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം കാര��� നാളി�വെര നട�ിലാ�വാ�
കഴി�ി��്;

(സി) െതാഴി�  നയ�ിെ� ഭാഗമായി എംേ�ാ�െമ�് വ��് വഴി നിയമനം
നട�വാ�  നി�യി�ി�� ഒഴി�കളിേല�് നിയമനാധികാരിക�  േനരി�
നിയമനം നട�ാെത േയാഗ�രായവെര എംേ�ാ�െമ�് വ��് വഴി
നിയമി��തിന് നിയമപരമായ പി�ബലം ന���തിന് സ��ാ�
പരിഗണനയി�  നിയമനി��ാണ നി�േ�ശം ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�
എ�കാലമായി പരിഗണനയി� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി കംപ�സറി േനാ�ിഫിേ�ഷ� ഓഫ് േവ��സീസ്
ആ�് സംബ�ി�് നിയമനി��ാണം നട�വാ�  ത�ാറാ�േമാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സാ�ഹിക നീതി ഉറ�വ���തിന് സഹായകരമായ ഇ�രം
നിയമനി��ാണ�ിന് എെ��ി�ം തട�ം േനരി��േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െതാഴി� വ��ി� ഏെത�ാം
ത�ികകളിേല�് എംേ�ാ�െമ�് വ��ിെന അവഗണി�്
താ��ാലിക/ദിവസേവതന/േകാ��ാ�് നിയമന�� നട�ിയി��്. ഇവ
ഏെത�ാം �ാപന�ളിലാണ്; ത�ിക തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?
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േ�മനിധി േബാ��ക�െട �വ��നം

2880. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന െതാഴി�  വ��ി� കീഴി�  എ� േ�മനിധി േബാ��ക�
നിലവി��്; ഇവ�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത േബാ��ക�െട �വ��ന��  സ��ാ�  വിലയി��ാ�േ�ാ;

ആയത് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉ�ത ത�ികയി�  േജാലി െച�� പല ഉേദ�ാഗ��ം േ�മനിധി
േബാ��കളി�  െഡപ�േ�ഷനി�  വ�് താ� ത�ികയി�  േജാലിെച��
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത ഉേദ�ാഗ��െട
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത കാരണ�ളാ�  േ�മനിധി േബാ��കളി�  നി�് ശ�ള�ം,  മ�്
അലവ��ക�ം ഇന�ി�  വ��ക ന�െ���ത് സ��ാ�
പരിേശാധി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��ായി റിേവാ�വിംഗ് ഫ�്

2881. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�െട എ�ം എ�യാെണ�്
ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ി� വ�് മരണമട�� ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�െട �തേദഹം
സ�േദശ�് എ�ി��തിനായി എ�് സംവിധാനമാണ് ഇേ�ാ�
നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െതാഴിലാളി േ�മ ഫ�ി�  നി�ം ഒ� ല�ം �പ വീതം ഓേരാ ജി��ം
റിേവാ�വിംഗ് ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) എ�ി�  ഇൗ ഫ�് എ�ാ ജി�ക��ം ന�കിയി�േ�ാ എ�ം ഫ�്
വിനിേയാഗി��ം ഇ�ാ��മായ ജി�ക�  ഏതാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഫ�ിെ� അപര�ാ�ത�ലം ഏെത�ി�ം ജി�യി�  ഉേ�ശി� കാര���
െച�ാ�പ�ാ� �ിതി��ായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) അ��കാല�് റിേവാ�വിംഗ് ഫ�ിെ� �ക വ��ി�ി�ി�േ�ാ എ�ം
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അത�സരി�് ഏെത�ാം ജി��് എ� �പ വീതമാണ് ഇേ�ാ�
ലഭി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ ?

സം�ാനെ� േ�മനിധി േബാ��ക�

2882. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴി� വ��ി�കീഴി� എ� േ�മനിധി േബാ��ക��്;
അവ ഏെത�ാം എ�ം ഓേരാ�ി�ം എ� അംഗ��  ഉ�് എ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� ഏെത�ി�ം േബാ��കെള സ��ാ� സംേയാജി�ിേ�ാെയ�ം അവ
ഏെത�ാം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അംഗസംഖ�ക�  �റ�ളള�ം സമാനതക���മായ േബാ��കെള
സംേയാജി�ി�് അവ�െട �വ��നം �േരാഗതിയിെല�ി�ാ�ം
അംഗ���് അ�വഴി ��ത�  േ�മ�വ��ന��  ഉറ�ാ��തി�ം
േവ�ി എെ��ാം �വ��ന�� ഈ സ��ാ� നട�ിവ��; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �� സ��ാ� കാലയളവി� െതാഴി� ന�െ�� ചില േ�മനിധി േബാ�ഡ്
െതാഴിലാളിക��് അവ� അംഗ�ളായ േ�മനിധി േബാ��ക� വഴി ന�ിയ
സഹായ�� എെ��ാം എ�ം വ��മാ�േമാ?

�ിരെ���ിയ കരാ� ജീവന�ാ�

2883. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  വ��ിെ� കീഴി�� േകരള േഷാ�്സ് ആ�് െകാേമ���
എ�ാ�ിെ��് െവ�ഫയ�  ഫ�് േബാ�ഡി�  ഈ സ��ാ�  നിലവി�
വ�േശഷം േകാ��ാ�് വ�വ�യി�  േജാലിെച�ി�� എ�േപ�െട
നിയമനം �ിരെ���ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അവ�െട േപ�ം കാ�ഗറി�ം തിരി�� ലി�് ലഭ�മാ�േമാ?

അ�-എയിഡഡ് ��കളിെല അധ�ാപകർ�ായി െതാഴി� വ��് നട�ിലാ�ിയ
പ�തിക�

about:blank

106 of 124 Tuesday 29 October 2019 06:02 PM



2884. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അ�-എയിഡഡ് ��കളിെല അധ�ാപക�െട
േ�മ�ിനായി െതാഴി� വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അധ�ാപക�  'വ��്െമ�' എ� ഗണ�ിേലാ  'എംേ�ായി'  എ�
നി�വചന�ിേലാ വരാ���ലം െതാഴി� വ��ിന് ഫല�ദമായി ഇടെപടാ�
കഴിയാ� �തിസ�ി പരിഹരി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അധ�ാപക��് െതാഴി�  സംര�ണ�ം മിനിമം േവതന�ം
ഉറ�വ��വാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

േക� സാ�ഹിക �ര� ച��ിെ� കരട്

2885. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് േദശീയ സാ�ഹിക �ര�
േബാ�ഡ് �പീകരി�ണെമ�ം പി.എഫ്., ഇ.എസ്.െഎ. എ�ിവ�് �േത�ക
ഫ�് ഉ�ാ�ി െപാ�േബാ�ഡിന് കീഴിലാ�ണെമ�ം നി�േ�ശി��
സാ�ഹിക �ര� ച��ിെ� കരട് േക� സ��ാ�  �സി�ീകരി�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത കരട് ച�ം െതാഴിലാളിക��് �ണ�ദമാേണാ;

(സി) ��ത കരട് ച��ിന് സം�ാന സ��ാ�  േഭദഗതി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ഏെതാെ� േഭദഗതികളാണ് നി�േ�ശി�ി�ളളെത�്
വ��മാ�േമാ?

ത�� െതാഴിലാളി�ാ�ളള േ�മനിധി

2886. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ത��െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി എെ��ാം പ�തിക�
ആവി�രി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ത��  േമഖലയി�
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പണിെയ��� വനിതാ െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ത�� െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡി� നി�ം ന��� േസവന��
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;  േ�മനിധി േബാ�ഡിെ�
�വ��നം കാര��മമാ��തിന് ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�
സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

െതാഴിലിട�ളിെല �ീക�െട ����

2887. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴിലിട�ളിെല �ീക�െട ����  സംബ�ി�് വ��് എെ��ി�ം
പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) െതാഴിലിട�ളിെല �ീക�െട ����  പരിഹരി��തിന് ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക�
എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ീ െതാഴിലാളിക�െട സംഘടിത േമഖലയിെല�ം,  അസംഘടിത
േമഖലയിേല�ം േ�മ�ിനായി ��തായി എെ��ി�ം പ�തിക�
നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െതാഴിലാളിേ�മ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

2888. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െതാഴിലാളിക�െട
േ�മ�ിനായി സ�ീകരി� �ധാന നടപടിക�  എെ��ാമാണ്
എ�റിയി�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ി� ഇ.എസ്.െഎ. ഡിസ് െപ�സറി

2889. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  മ�ല�ി�  അ�വദി� �തിയ ഇ.എസ്.െഎ.

about:blank

108 of 124 Tuesday 29 October 2019 06:02 PM



ഡിസ് െപ�സറി�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഡിസ് െപ�സറി എ�് നിലവി� വ�െമ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇത് �ട��തി�ളള തട��െള�റി�ം അത് പരിഹരി��തിന്
സ�ീകരി�ി�ളള മാ���െള�റി�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മിനിമം േവതനം ലഭ�മാ��തി� നടപടി

2890. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� െതാഴി�  േമഖലയി�  സ��ാ�  നി�യി�ി�ളള മിനിമം േവതനം
ലഭ�മാ��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പരിേശാധനയി�  മിനിമം േവതനം ന�കാ� എ� �ാപന��
കെ��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;  ��ത �ാപന��െ�തിെര
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

േഷാ�ിംഗ് മാ�കളിെല െതാഴിലാളിക�െട േസവന-േവതന വ�വ�ക�

2891. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ���മാ���ക�, േഷാ�ിംഗ് മാ�ക�  �ട�ിയ സമാന
�ാപന�ളിെല െതാഴിലാളിക�െട േസവന-േവതന വ�വ�ക�ം െതാഴി�
സാഹചര��ം മിനിമം നിലവാര��താകാ�ം െതാഴി�ഉറ�്
ഉറ�വ��ാ�മായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�വ�� �വ��ന��
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആയ�വഴി എ� െതാഴിലാളിക��് �ണം ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ളി� െതാഴിലാളിക��് േവ�� പരിര� ലഭി��ി�
എ�� പരാതിക�  ��യി�െ��േവാ;  ആയത് പരിഹരി�ാ�
നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ിെല െതാഴിലാളി വി�� ���ിക� നട�ിയ�മായി ബ�െ��്
എ� �ാപന��െട േപരി� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

about:blank

109 of 124 Tuesday 29 October 2019 06:02 PM



സ�കാര� �ാപന�ളിേല�് ജീവന�ാെര എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി റി��്
െച��തിന് പ�തി

2892. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� �ാപന�ളിെല വിവിധ വിഭാഗ�ളിേല�്
ജീവന�ാെര എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി റി��് െച��തിന്
പ�തി�േ�ാ;എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ജീവന�ാെര റി��് െച�� �ാപന��െട വിശ�ാസ�ത
ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം നിബ�നകളാണ് വ�ി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജി�ാ എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി െമഗാ െതാഴി�േമളക�
നട��േ�ാ;എ�ി� വിശദമാ�േമാ; ?

ഐ.ടി.ഐ. കളി� ��് ഇൻ��ർ ത�ികകൾ

2893. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സർ�ാർ ഐ.ടി.ഐ.  കളിൽ ഏെതാെ� െ�യി�കളിൽ
എ� �ണി�കളിലായാണ് പരിശീലനം നൽകിവ��ത്;  വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സർ�ാർ ഐ.ടി.ഐ.  കളിൽ ��് ഇൻ��ർ ത�ിക അ�വദി��തിന്
എെ��ി�ം മാനദ��േളാ മാർ�നിർേ�ശ�േളാ നിലവി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത മാനദ��ൾ�ം മാർ�നിർേ�ശ�ൾ��സരി�ാേണാ
��ത ത�ിക അ�വദി�െ��ി��ത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െ�യിനിങ് മാ�വൽ �കാരം ��് ഇൻ��ർമാ�െട �മതലകൾ
എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ��ത ത�ിക നിലവിലി�ാ� ഐ.ടി.ഐ. കളിൽ ��് ഇൻ��ർമാ�െട
ഡ��ി നിർ�ഹി�വാൻ �മതലെ���ിയി��ത് ഏത് ഉേദ�ാഗ�െരെയ�്
വ��മാ�േമാ?

��തായി അ�വദി� െഎ.ടി.െഎ.ക��് െക�ിടം
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2894. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി അ�വദി� െഎ.ടി.െഎ.ക��് സ��മായി �ലം ലഭ�മാെണ�ി�
െക�ിടം നി��ി��തിന് ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം ധനസഹായം
ന���തിന് വ��ിന് സാധ�മാേണാ;

(ബി) �തിയ െഎ.ടി.െഎ.�് സ��മായി �ലം ഉെ��ി� െക�ിടം നി��ി�ാ�
െതാഴി� വ��ിന് എെ��ാം െച�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപരിേ�ാം ഗവ.ഐ.ടി.ഐ. �െട െക�ിട നി��ാണം

2895. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ���  മ�ല�ിെല െപരിേ�ാം ഗവ.  ഐ.ടി.ഐ.  �െട െക�ിട
നി��ാണം ���ീകരി��തിനായി ത�ാറാ�ി ന�കിയ എ�ിേമ�ിന്
ഭരണാ�മതി ന��� നടപടിക� ഏ� വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഹരി�ാട് പ�ി�ാട് ഐ.�ി.ഐ. വി�ലീകരണം

2896. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് പ�ി�ാട് �വ��ി�� സ��ാ� ഐ.�ി.ഐ�െട �വ��നം
വി�ലെ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് േവ�ി
ത�ാറാ�ിയി�� എ�ിേമ�ിേ��  എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �വർ�ി� ഭരണാ�മതി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
െവളിെ���ാേമാ?

ച�നാേ�രി വനിതാ െഎ.ടി.െഎ�് �തിയ െക�ിടം

2897. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ച�നാേ�രി െപ�� ഗവ:എ�.പി.  ��  െക�ിട�ിെ� ഒ� ഭാഗ�്
�വ��ി�� ച�നാേ�രി വനിതാ െഎ.ടി.െഎ.�് �തിയ െക�ിടം
പണി�വാ� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ �ലം ച�നാേ�രി നഗരസഭ വി�തരാെമ��
നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�  �ലം ഏെ���വാ�  ആരംഭി�
നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  �വ��ി�� �ല�നി�ം �ലപരിമിതി �ലം വനിതാ
െഎ.ടി.െഎ. �തിയ �ലേ��് മാ�വാ�� നടപടിക� ത�രിതെ���േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

കരിയ� െഡവല�െമ�് െസ��ക�

2898. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴിൽ വ��ി�െട നട�ിലാ�ിവ�� കരിയ�  െഡവല�െമ�് െസ��
പ�തി സം�ാന�് എവിെടെയ�ാം നട�ിലാ�ിയി��്;

(ബി) കരിയ�  െഡവല�െമ�് െസ��  നട�ിലാ��തിെ� മാനദ���
എെ��ാമാണ്;

(സി) നിയമസഭയിെല �തിപ��ളള അംഗ��  �തിനിധാനം െച��
നിേയാജകമ�ല�ളി�  ഏെത�ി�ം �ല�് കരിയ�  െഡവല�െമ�്
െസ�� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വട��  പറ��  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ിെനാെടാ�ം കരിയ�
െഡവല�െമ�് െസ�� ആരംഭി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) കരിയ�  െഡവല�െമ�് െസ��  ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ ഭൗതിക
സാഹചര��� എെ��ാമാെണ�് നി�യി�് അറിയി�ി�േ�ാ;

(എഫ്) കരിയ� െഡവല�െമ�് െസ��ക� ആരംഭി��തിന് �ലം കെ���
കാര��ി�  വിേവചനം നിലനി���തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാ�ിയിൽ എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�്

2899. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പ�ാ�ിയിെല െതാഴിൽ അേന�ഷകർ�് എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�മായി
ബ�െ�� േസവന�ൾ ലഭി��തിന് �െര�� െഷാർ�ർ എംേ�ാ�െമ�്
എ�്േച�ിെന ആ�യിേ��ി വ��തി�� ��ി��്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  െഷാ���  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ിെ� �രപരിധി പല
വിഷമതക��ം കാരണമാ��ത് െകാ�് ��ത എ�്േച�് വിഭജി�്
പ�ാ�ിയിൽ ഒ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �ാപി���ി��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന�� നിയമനം

2900. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െ�ാഫഷണ�  േമഖലയി��െ�െട സം�ാനെ� എംേ�ാ�െമ�്
എ�്േച�കളി� 2019 െസ��ംബ� വെര എ�േപ� രജി�� െച�ി��്;
ജി�തിരി�� കണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�്
�േഖന എ�േപ��് താ�ാലിക/�ിരനിയമന��  ന�കിയി��്;
വിശദവിവരം ന��േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�െട ആ�നികവ�കരണം

2901. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക� ആ�നികവ�കരി��തിന്
സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) സം�ാനെ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി�  േപര് രജി��
െച�ി��വ�െട എ�ം എ�യാണ്;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഇ�വെരയായി എ�േപ��്
എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�  �േഖന നിയമനം ന�ിയി��്;
വിശദമാ�ാേമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�െട �വ��ന��
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2902. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളിെല നിലവിെല
�വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത എ�്േച�കളി�  നടപടി�മ��  പാലി�ാെത�ം സീനിേയാറി�ി
മറികട�ം നിയമനനടപടി സ�ീകരി��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് ��ണമാ�ം നിയ�ി��തി�ം എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�െട
�വ��നം ��ത�  �താര�മാ��തിേല�മായി എെ��ാം
�വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന�� നിയമനം

2903. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എംേ�ാ�െമ�് വ��ി� കീഴിൽ 2019 മാ��് 31 വെര എ�
ഉേദ�ാഗാ��ിക�  വിവിധ േജാലിക��ായി രജി��  െച�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി�  �ീക�/��ഷ�/അംഗപരിമിത�/പ�ികജാതി  /

പ�ികവ��/പി�ാ�സ�ദായം എ�ിവ ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഇൗ വ��ി�െട എ� േപ��്
വിവിധ ത�ികകളിേല�് താ��ാലിക/�ിരം, ദിവസേവതന വ�വ�യി�
വിവിധ സ��ാ�/െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� േജാലി ലഭി�ി�െ��് ജി�
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ കാലയളവിൽ എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി� രജി�� െച�
എ� ശതമാനം ഉേദ�ാഗാ��ിക��ാണ് ഓേരാ വ�ഷ�ം നിയമനം
നൽകിയത്; ജി� തിരി� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ വ��ിെന അവഗണി�് മ�് വ��ക�  നിയമന നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�ളള വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�െട �വ��ന��

2904. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളിെല നിലവിെല
�വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി�  നടപടി�മ��  പാലി�ാെത�ം
സീനിേയാറി�ി മറികട�ം നിയമനനടപടിക�  സ�ീകരി�� കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് ���മാ�ം നിയ�ി��തി�ം എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�െട
�വ��നം ��ത� �താര�മാ��തിേല�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

ൈന�ണ� സംരംഭകത� േക���

2905. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റ��  ടാ�ിംഗ്,  േത�യിടീ�, െക�ിടം പണി,  �ംബിംഗ്
�ട�ിയ േജാലിക��് െതാഴിലാളികെള കി�ാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം നാട�
പണിക��ായി ൈന�ണ� സംരംഭകത� േക���  ആരംഭി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) അതാത് �േദശ�ളി� ��ത� ആവശ��� െതാഴി� േമഖലകളി� ��ത�
േപ��് പരിശീലനം ന��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ഈ പ�തി എ�േ��് �ാവ��ികമാ�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്
അറിയി�േമാ?

ഇ.എസ്.ഐ.ഡിെ��സറി

T 2906. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇ.എസ്.ഐ.ഡിെ��സറി �തിയ
െക�ിട�ിേല�് മാ��തിനായി േ��് ഇ��റ�സ് വ��് സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) നിലവി� ജീവന�ാ�െട �റവ് നിമി�ം ��ി��� ��ത ആ�പ�ിയി�
േഡാ��മാെര�ം മ�് െമഡി��  �ാ�കെള�ം നിയമി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ;
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(സി) ഇ��റ�സ് വ��് േമധാവി സ��ാരിേല�് അയ� റിേ�ാ��ക�െട പക��്
ലഭ�മാ�േമാ?

ലഹരി മ��് മാഫിയക�െട �വ��നം തടയാ� നടപടി

2907. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരി മ��് മാഫിയക�െട �വ��നം തട��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��, േകാേളജ് പരിസര�� േക�ീകരി�് ലഹരി വ��� എ�ി�് ന��
സംഘ�െള കെ���തി�ം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� ലഹരി വി��
��ക�െട �വ��നം ശ�ിെ����തി�ം വി�ലെ����തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

എൈ�സ് വ��ിന് സ��മായി ൈസബ� െസ�

2908. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, എ�. ഷം��ീ�
,, പി.ഉൈബ��
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ൈല� വഴി�ം െമാൈബ� േഫാ� ഉപേയാഗി��� ലഹരി കട�്
ഇടപാ�ക�  വ��ി�വ��ത് എൈ�സിന് ഫല�ദമായി തടയാ�
കഴിയാ� �ിതിവിേശഷ��ായി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എൈ�സ് വ��ിന് സ��മായി ൈഹെടക് ൈസബ�  െസ�
സ�മാ��ത് ഇതിന് ഒ� പരിധിവെര പരിഹാരമാ�െമ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) അതി��ികട�� ലഹരി കട�് ഉ�െ�െട തട��തിന് എൈ�സ്
വ��ിന് സ��മായി ൈസബ� െസ� �പീകരി��തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

വീര�ം �റ� മദ�ം
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2909. �ീ.അനി� അ�ര
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�, ക�മാ�, വാഴ�ഴം �തലായവയി� നി�ം മ�് കാ�ഷിേകാ���ളി�
നി�ം വീര�ം �റ� മദ�ം,  െെവ�  എ�ിവ ഉ�ാ��തിന് അ�മതി
ന��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�കാരം ഒ� തീ�മാനം എ���തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�കാരം വീര�ം �റ� മദ��ം െെവ�ം ഉ�ാദി�ി��തിന് ആ��ാണ്
അ�മതി ന��വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  നി�ം ഇ�ാര��ിനായി എെ��ി�ം
അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത തീ�മാനം നട�ിലാ��തിന് എെെ�സ് നിയമ�ി�  േഭദഗതി
വ���തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(എഫ്) നിലവിെല െെവനറി ��  വ�കിട വ�വസായ �ണി�കെള
ഉേ�ശി�ി��താകയാ�  �തിയ രീതിയി�� മദ� �ണി�ക�െട
നി��ാണ�ിന് �േത�ക ച�ം �പീകരിേ���േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

ബാ�ക�െട �രപരിധി

2910. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�ത് �ത�  നാളി�വെര ബാ�ക�െട �രപരിധി
സംബ�ി�് എ� ഉ�ര�ക� �റെ��വി�െവ�് അറിയി�േമാ;  ��ത
ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�ര�ക�െട അടി�ാന�ി�  സം�ാന�് എ� ബാ�ക�
�വ��നം �നരാരംഭി�/ആരംഭി�െവ�് അറിയി�േമാ;  വിശദാംശ��
ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല എ�.ഡി.�ാ��് ത�ിക
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2911. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനി�  ആെക എ�.ഡി.�ാ��് ത�ിക
എ��െ��ം ഇതി�  എ� ത�ികകളാണ് ഒഴി� കിട��െത�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിൽ എ� ത�ികകളാണ് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��ത്;
ഇനി�ം പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ാനായി ഒഴി�ക�േ�ാ എ�ം അവ
എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  നിലവി�� ഒഴി�ക�  ഏെത�ി�ം തര�ി�  നിക�ിയി�േ�ാ
എ�ം എ�ി�  അ�െന േജാലി െച��വ�  എ�യാെണ�ം
ഏതടി�ാന�ിെല�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല എ�.ഡി.�ാ��് ത�ികയിേല�്
പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാെയ�ം ആ റാ�് ലി�ി�  നി�ം
എ� നിയമന�� നട�ിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നിലവി�  ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനി�  ഒഴി�� എ�.ഡി.�ാ��്
ത�ികയിേല�് നിയമനം നട��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� ഒൗ�് െല�ക�െട വി�വരവ്

2912. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� ഓണ�ാല�് ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� ഒൗ�് െല�ക� വഴി
എ� േകാടി �പ�െട മദ�മാണ് വി�ന നട�ിയത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �� വ�ഷം ഇേത കാലയളവി�� വി�നെയ�ാ� എ� േകാടി �പ�െട
വ��നവാണ് നട� വ�ഷം ഉ�ായി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

വ��ി�വ�� ലഹരി ഉ����െട വിപണന�ം ഉപേയാഗ�ം തടയാ� നടപടി

2913. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി�വ�� ലഹരി ഉ����െട വിപണന�ം
ഉപേയാഗ�ം അ�മായി ബ�െ�� �ിമിന�  മാഫിയാ സംഘ��െട
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�വ��ന�ം തട�വാനായി േപാലീസ്,  േഫാറ�്,  റവന�,  മൈറ�
എ�േഫാ�്െമ�്,  േകാ��  േപാലീസ്,  ആ�.പി.എഫ്,  െറയി�േവ എ�ീ
വിഭാഗ��മായി േച��് എൈ�സ് വ��് സ�ീകരി�വ��
�വ��ന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക�െട ലഹരി
ഉ���� പിടി�ടി; എ� േക�ക� ചാ��െച�; എ� േപെര പിടി�ടി;

(സി) ഇതി�  എ� ഇതര സം�ാന�ാ�, വിദ�ാ��ിക�,
�ായ���ിയാകാ�വ� ഉ�ായി��; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ലഹരി മാഫിയ സംഘം നിയ�ി��തി� നടപടി

2914. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരി മാഫിയ സംഘം വ�േതാതി�  മാരകാ�ധ��
േശഖരി�െ�െ�� വിവരം രഹസ�ാേന�ഷണ വിഭാഗം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) വ�രി� എെെ�സ് േറ�് ഇ�െ����് േനെര മയ�മ��് േകസിെല
�തി നാല് റൗ�് െവടി വ�ത് സംബ�ി� റിേ�ാ��ക�  സ��ാരിെ�
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) 2010-� വാറ�മായി കാളികാവ് േ�ഷനിെല�ിയ േ�ഡ് എസ്.െഎ.-െയ
മയ�മ�� േകസിെല �തി െവടിവ� െകാ� സംഭവം സ��ാരിെ�
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) േനരെ� അരീേ�ാട് എസ്.െഎ.-�് �േ���ം ലഹരി മാഫിയ
സംഘ�ി�െ�� ആളി�  നി�ായി�� എ� കാര�ം
പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഇ) എ�ി�  ഇ�രം �ിമിന�കെള ഫല�ദമായി േനരി��തിന് എെ�ാെ�
ഒ���ളാണ് എെെ�സ് വ��്നട�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ ?

ലഹരി ഉപേഭാഗം തടയാ� ക�ശന പരിേശാധന

2915. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരി ഉപേഭാഗം വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�
പരിേശാധനക�  ക�ശനമാ��തിന് വ��തല�ി�  എെ��ാം
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നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �േത�ക പരിശീലനം ലഭി� ��ാ�ക��് �പം ന��വാ�ം പരിേശാധന
ക�ശനമാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി െപാ��ല��ം വിദ�ാലയ��ം േക�ീകരി�് �േത�ക
പ�തിക� ആവി�രി�േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ൈഹെവ െപേ�ാളിംഗ് �ണി�്

2916. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

എൈ�സ് വ��ിന് കീഴി�� തലേ�രി െറയി�് ഓഫീസിേനാട്
അ�ബ�ി�് നാ�േ�ാ�ിക് െസ�, ൈഹെവ െപേ�ാളിംഗ് �ണി�് എ�ിവ
ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എെെ�സ് വ��് രജി�� െച�ി�� േക�ക�

2917. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  മ�ല�ി�  എെെ�സ് വ��്  2018-19  വ�ഷം രജി��
െച�ി�� േക�ക� എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ശബരിമല മ�ല മേഹാ�വ�മായി ബ�െ��് വ��് തല�ി�
സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി�ി�� ജാ�താനടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��-േകാേളജ് പരിസര��  േക�ീകരി�് ലഹരി വ���െട വ�ാപനം
തട��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എെെ�സ് േറ�് ആഫീസി�  ശബരിമല സീസണിെ� �ാധാന�ം
കണ�ിെല��് താ��ാലിക െെ�വെറ നിയമി��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

�ഴ�മ�ം െറ��് ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം

2918. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  �ഴ�മ�ം െറ��് ഓഫീസിന്
സ��മായി ഒ� െക�ിടമി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  വാടകെ��ിട�ി�  �വ��ി�� �ഴ�മ�െ� െറ� �്
ഓഫീസിെ� �ലപരിമിതി�ലം വനിതാ ജീവന�ാ��െ�െട��വ�
അ�ഭവി�� ക��ാ�ക�ം,  െതാ�ി�ത�  ��ി��തി��
�ലപരിമിതി�ം പരിഗണി�് സ��മായി െക�ിടം പണി��തി��
നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

കൗമാര�ാരിെല�ം �വജന�ളിെല�ം വ��ി�വ�� ലഹരി വ���െട
ഉപേയാഗം

2919. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കൗമാര�ാരി�ം �വജന�ളി�ം വ��ി�വ�� ലഹരി വ���െട
ഉപേയാഗം �റ� െകാ� വ��തിനായി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന���് സമീപ�� വ�ാപാര �ാപന�ളി� വിവിധ
തര�ി�� ലഹരി വ���  വി�പന നട�� എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ികെള ആക�ഷി��തിനായി ഏെത�ാം തര�ിലാണ് ലഹരിവ���
സം�ാനെ� �� േകാേളജ് പരിസര�ളി� വി�ഴി�െ���ത്; എ�ി�
വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ലഹരിമ��് വി��ന�ാ� കൗമാര�ാെര�ം �വജന�െള�ം ഉപേയാഗി�്
ലഹരിമ��് വി�ഴി�� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ഇ�രം �വണത അവസാനി�ി��തി�ം ന�െട കൗമാര�ാെര�ം
�വജന�െള�ം ഇവയി�  നി�ം േമാചി�ി��തി�മായി എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  എ�ി�
വിശദാംശം ന��േമാ;

(എഫ്) �� േകാേളജ് പരിസര�ളി� ലഹരി വ��� വിവിധ രീതിയി� വി�ന
നട�ിയതിെ� േപരി�  എ� ക�വട�ാ�െ�തിെര നിയമനടപടി
സ�ീകരി�ി��്; ജി� തിരി�� വിശദാംശം ന��േമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയിെല ലഹരി വി�� േക�ം
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2920. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  �വ��ി�� ലഹരി വി��
േക��ി�  ��ത�  േപ��് കിട�ിചികി� ന���തി�േവ�ി
കിട�ക�െട എ�ം ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ലഹരി വി�� േക��ിന് �തിവ�ഷം എ� �കയാണ് െചലവ്
വ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ടി േക��ിെ� ഭൗതിക സാഹചര���  വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം
നടപടിയാണ് സ�ീകരി� വ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വി��ി മിഷ�

2921. �ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക.��ിരാമ�
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��� മദ�വ��നം എ� ല���ിനായി വി��ി മിഷ�
ആവി� �രി� വ�� �തന പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ലഹരി�് അടിമെ��വെര സാധാരണ ജീവിത�ിേല�് തിരിെക
എ�ി��തിനായി വി��ി മിഷെ� ഭാഗമായി ആേരാഗ�വ��മായി
സഹകരി�െകാ�് ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ലഹരി വിേമാചന േക���
ആരംഭി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വി��ി മിഷെ� ഭാഗമായി ഏെത�ാം നഗര�ളിലാണ് കൗ�സിലിംഗ്
െസ��ക� ആരംഭി�ി��ത്;

(ഡി) ലഹരി�് എതിെര�� േബാധവ��രണ �വ��ന���ായി വി��ി
മിഷ� നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

എൈ�സ് ൈ�വ� ത�ിക
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2922. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം
എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് ൈ�വ� ത�ിക ��ി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  നിലവി�  എ� ൈ�വ�
ത�ികയാണ് ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല നിയമന��

2923. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എൈ�സ് വ��് വയനാട്
ജി�യി� എ� നിയമന�� നട�ിെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ത�ികകളിലാണ് ��ത നിയമനം നട�ിയി��െത� കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െ�ഷ��  റി��്െമ�് വഴി പ�ികവ�ഗ വിഭാഗ�ാരായ എ� േപെരയാണ്
എൈ�സ് വ��ി� സം�ാന�ാെക നിയമി�ി��െത�് അറിയി�േമാ?

വി��ി മിഷൻ

2924. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��് േസനാവിഭാഗ�ിൽെ��� വ��ാേണാ;

(ബി) േസന വിഭാഗ�ിൽെ��� വ��ാെണ�ിൽ എക് ൈസസ് ജീവന�ാർ�്
േസനാ വിഭാഗ�ിെല ജീവന�ാർ�് െകാ��� എ�ാ ആ��ല���ം
നൽ��േ�ാ;

(സി) വി��ി മിഷൻ അസി��് എൈ�സ് ക�ീഷണർമാ�െട ഓഫീസ് െക�ിടം
നിലവിൽ �വർ�ി��ത് എവിെടയാണ്;

(ഡി) ഇവെര സഹായി��തിന് മ� �ാ�കൾ നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എെെ�സ് വ��ിെല െെ�വ� ത�ിക
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2925. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എെെ�സ് വ��ി�  നിലവി�  എ� െെ�വ�മാ�  ഉ�്;  �ിരം,
താ��ാലിക െെ�വ�മാ�െട ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ിരം െെ�വ�മാ�െട ഒഴി�ക� ഓേരാ ജി�യി�ം എ� വീതം ഉ�്;

(സി) �തിയതായി െെ�വ�മാ�െട ത�ിക ��ി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

എ�ി� എ�; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

29-10-2019
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