
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സേ�ളനം

2019 നവംബ� 13, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--306]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം

വ��മ�ി

: 4370 �ത� 4458 വെര

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി : 4459 �ത� 4521 വെര

ജലവിഭവ വ��് മ�ി : 4522 �ത� 4609 വെര

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 4610 �ത� 4675 വെര

പ�ികജാതി വനിതക��് ഷീ �ാ��് കേഫയി� െതാഴിലവസരം

4370. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വനിതക�െട ഉപജീവന മാ���ി�േവ�ി സം�ാന സ��ാ�  2017-18

സാ��ിക വ�ഷം ആരംഭി� ഷീ �ാ��് കേഫയി�  എസ്.ആ�.സി ഡയറ�േറ�ി�  െവ�്

െ�യിനിങ് ന�കിയി�ളള എ� പ�ികജാതി വനിതക��് െതാഴിലവസരം ന�കിയി��്;

(ബി) അ��ാളി ഭവനി�ം സം�ാന പ�ികജാതി ഡയറ�േറ�ി�  നി�ം ആരംഭി� ഷീ േകാ�ിയി�

എസ്.ആ�.സി െ�യിനിങ് ���ീകരി� പ�ികജാതി വനിതകെള ഉ�െ���ാെത �റേമ

നി�ളളവരാണ് േജാലി െച��ത് എ�ളള പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഈ

പരാതിയിേ�� എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) പ�ികജാതി വനിതക��് സാ��ിക �ര�ിതത�ം ഉറ�വ���തിനായി എസ്.ആ�.സി വഴി

െ�യിനിംഗ് ന�കി �റ�ിറ�ിയ എ�ാ വനിതക��ം േജാലി ഉറ�ാ�ം ലഭി��െ��ളള

കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇ�െന അവസരം ലഭി�ാ�വ��് ഷീ �ാ��് കെഫ

നട��തി�ളള അവസരം ന��േമാ;

(ഡി) എസ്.ആ�.സി യി�  െ�യിനിങ് ���ിയാ�ിയ പ�ികജാതി വനിതക��് സ��ിഫി��്

ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ന�കാ�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��� ��ിക��് ആ��ല�ം, റഫറ�സ് ��ക�� എ�ിവ

ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

4371. �ീ.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) േകരള�ി�  ഇ�ാ� േകാ�ക��് സം�ാന�ിന് �റ�് അംഗീ�ത �ാപന�ളി�

െമറി�്/റിസ�േവഷ� സീ�ി� �േവശനം േനടിയി�ളള പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി� ഉ�െ��� എ�

��ിക��് വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല�ം ന�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െ�ാഫഷണ� േകാ�ക��് പഠി�� പ�ിക വിഭാഗം വിദ�ാ��ിക��് വിലേയറിയ റഫറ�സ്

��ക��  ലഭ�മാ��തിന് എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി�െ��ം എ�േപ��് ��ക��

ലഭ�മാ�ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

േഗാ�വാ�ല� നിധി പ�തി

4372. �ീ.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) േഗാ�വാ�ല� നിധി പ�തി സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ; ഇതിെ�

ഉേദശ�ല���� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ��തലാണ് നട�ിലാ�ിയത്;  ��ത പ�തിയി� നാളി�വെര െചലവഴി�

�ക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

2019-20െല �ാ� ഫ�് വിഹിതം

4373. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസന വ��ിെ� 2019-20െല �ാ� ഫ�് വിഹിതം എ�യാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) അ�വദി� �ാ� ഫ�ി� നി�ം എ� �ക െചലവഴി�ാ� കഴി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ചവറ നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�

4374. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചവറ നിേയാജക മ�ല�ി�  ആെക�� പ�ികജാതി േകാളനിക�െട േപ�ം ഓേരാ

േകാളനികളി�ം എ� ��ംബ�� താമസി��െ��ളള വിവര�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) 2016 �� മാസം �ത� 2019 ഒേ�ാബ� വെര ചവറ നിേയാജക മ�ല�ി� പ�ിക ജാതി

പ�ിക വ�� വിഭാഗ���ായി അ�വദി� വിവിധ പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ; ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക�ം വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� സ��ശനം

4375. �ീ.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) 2019  ഒക് േടാബ�  30,  31  തീയതികളി�  േദശീയ മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  പ�ികജാതി

പ�ികവ�� വിഭാഗ���് േവ�ി തി�വന��രം ൈത�ാട് ഗവ. ഗ�് ഹൗസി� വ�് സി�ിംഗ്

നട��തിെന �റി�് ഏെതാെ� േദശീയ ദിനപ��ളി�  അറിയി�് ന�കിയി��;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഹിയറിംഗി� എ� േക�കളി� പരിഹാരം കെ��ി; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ിക േഗാ��ളി�െ��വ�െട ��ംബ�ി� ഒരാ�െ��ി�ം േജാലി

4376. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക. ബാ�

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�നിക െതാഴി�  േമഖലയി�� െതാഴി�  പ�ാളി�ം വ��ി�ി�് പ�ിക

േഗാ��ളി�െ��വ�െട ഉ�മനം സാധ�മാ�കെയ� ല��േ�ാെട ആരംഭി�ി�� ഒ�

��ംബ�ി� ഒരാ�െ��ി�ം േജാലി എ� പ�തിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി-പ�ികേഗാ� വിദ�ാ��ിക��ാ�� വിദ�ാഭ�ാസ ധനസഹായം ഈ സ��ാ�

അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം എ� വീതം വ��ി�ി�ക��ായി;  നിലവി�  ന�കി വ��

ധനസഹായം എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� വിവിധ േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  ��ക�െട സൗകര��ം നിലവാര�ം

ഉയ���തിനായി െച� കാര��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�രഹിത�ം ഭവനരഹിതമായ പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ��



4377. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളി�  �രഹിത�െട�ം ഭവനരഹിത�െട�ം

വിവരം േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ജി�തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) എറനാട് മ�ല�ി� �രഹിത�ം ഭവനരഹിത�മായ പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി� എ�

��ംബ�� ഉ�്; അവരി� ആ�െ��മാണ് �മി�ം വീ�ം ന�കിയി��ത് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ��ത വിഭാഗ���് �മി�ം വീ�ം ലഭ�മാ��തിന് �തിയ പ�തിക� എെ��ി�ം

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ി� പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ� േ�മ വ��് നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക�

4378. �ീ.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) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ി� പ�ികജാതി-പ�ികവ��

പിേ�ാ� േ�മ വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട�ം അ�വദി� പ�തിക�െട�ം വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി�  ���ിയാ�ിയവ,���ീകരി�ാ�വ,  ആരംഭി�ാ��വ എ�ി�െന ഇനം തിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തിക� ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗം വിദ�ാ��ികെള ഉ�ത�ാന�ളി� എ�ി��തിനായി �ാ�മാ�� �ാപന��

4379. �ീ.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) പ�ികജാതി വിഭാഗം വിദ�ാ��ിക�െട മ�രേശഷി വ��ി�ി��തി�ം ശ�ിെ����തി�മായി

േദശീയ �ധാന��� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  �േവശനം േന��തി�ം,  േകാ��േറ�്

േമഖലകളി�  േജാലി ലഭി��തി�ം �ാ�രാ��തിന് ഏെത�ാം �ാപന�ളാണ്

സം�ാന�് �വ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന��  നിലവിലി�ാ� ജി�കളി�  ആയവ �ാപി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

അ��ാടി സംേയാജിത െെ�ബ� വികസന ഫ�് വിനിേയാഗം



4380. �ീ.േ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) അ��ാടി സംേയാജിത െെ�ബ�  വികസന ഫ�് �േഖന നിലവി�  നട�ിലാ�� കാര���

എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ഫ�് വിനിേയാഗ�ി� എെ��ി�ം തര�ി�ളള �മേ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഫ�് വിനിേയാഗം കാര��മമാ��തിന് നിലവി�  സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േകാടി�ണ�ിന് �പ ഈ േമഖലയി� െചലവഴി�ി�ം ആദിവാസിക�െട ജീവിതം �രിത���മാണ്

എ�ത് വ�തയേ�; എ�ി� ഇതി�ളള കാരണം െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) സംേയാജിത െെ�ബ�  വികസന ഫ�് വിനിേയാഗ�ിെല േപാരാ�ക�  കെ��ി

പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി േകാളനിക�െട സമ�വികസനം

4381. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, എ�. ഷം��ീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : 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 േകാളനിക�െട സമ� വികസന�ിനായി സ��ാ�  നട�ിലാ�ി വ��

പ�തികളി�െട േകാളനികൾ�് എ� മാ�ം േന���ാ�ാനായി എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� െപ���ിക�െട ഉ�മനം

4382. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� െപ���ിക�െട ആേരാഗ�പര�ം വിദ�ാഭ�ാസപര�ം

സാ��ികപര�മായ വികസനം ല��മി�് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ഉ�െ����തി�� മാനദ�ം എ�ാണ് എ�് അറിയി�േമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട േ�മം



4383. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

,, െക.ഡി. �േസന�

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�െട പഠനനിലവാരം ഉയ���തി�ം

അവ��് പഠേനാപാധിക� ലഭ�മാ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇവ��ാ�� വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��� എ� ശതമാനം വ��ി�ി�് ന�കിയി��്;

(സി) സ��ാ�  േഹാ�ലി�  �േവശനം ലഭി�ാ� വിദ�ാ��ിക��് സ�കാര� േഹാ��കളി�

താമസി�വാ� �തിമാസം എ� �പയാണ് ന�കിവ��ത്;

(ഡി) വിേദശ�് ഉ�തപഠനം നട��തിന് എ� േപ��് ധനസഹായം ന�കിയി�െ��്

അറിയി�ാേമാ?

കാവാരി�ളം ക�� �മാരന് �ാരകമ�ിരം

4384. �ീ.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) വിദ�ാഭ�ാസ �വ��ക�ം സാ�ഹിക പരി���ാ�ം നേവാ�ാനനായക�ം �ീ�ലം

�ജാസഭാംഗ�ം ആയി�� കാവാരി�ളം ക��  �മാരെ� �രണ�ായി അേ�ഹ�ിെ�

ജ�നാ�ി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള �ാരകമ�ിരം നി��ി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാവാരി�ളം ക�� �മാരെന�റി�ളള വിവര�� േകരള നേവാ�ാന ചരി��ിെ� ഭാഗമായി

��  പാഠ�പ�തിയി�  ഉ�െ���ാ�  സാം�ാരിക വ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ആറളം ഫാമിെല പ�ികവിഭാഗ��െട �േരാഗതി�ായി സമ� വികസന പ�തി

4385. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറളം ഫാമിെല പ�ികവിഭാഗ��െട �േരാഗതി�ായി സമ� വികസന പ�തി നട�ാ��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;



(ബി) ആറളെ� വികസന പ�തിയി�  എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ഉ�െ�ാ�ി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ആറളം നിവാസിക��് വാസ�ഹ��  നി��ി�് ന���ത് സംബ�ി� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ആറളം �േദശ�ിെ� അടി�ാനസൗകര�വികസന�ിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �നരധിവാസ േമഖലയിെല വന��ഗ��െട ശല�ം ഒഴിവാ��തിനായി സ�ീകരി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

പഠന�റി പ�തി

4386. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��് നട�ിലാ�� പഠന�റി പ�തി �കാരം

ഏറനാട് മ�ല�ി�  എ� �ണേഭാ�ാ���് ധനസഹായം/പഠന�റി അ�വദി�ി��്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി അ�വദി��തി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ?

മേ�രി മ�ല�ിെല അംേബ�ക� സ�ാ�യ �ാമപ�തി

4387. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ�ക�  സ�ാ�യ �ാമപ�തി�െട ഭാഗമായി മേ�രി മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;  2016  �ത�� പ�തിക�െട വിശദാംശം വ�ഷം

തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ഏെത�ാം �തിയ പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;  അതിെ� �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ി� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ��ാ�� പ�തിക�

4388. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം മണ��  മ�ല�ിെല പ�ിക ജാതി

വിഭാഗ���ായി ഇ�വെരയായി ഏെത�ാം പ�തിക��് എ� �ക അ�വദി� എ�്



പ�ായ�് / �നിസി�ാലി�ി അടി�ാന�ി� വ�ഷം തിരി�� കണ�് ന�കാേമാ;

(ബി) േകാ��സ് ഫ�് ഇന�ി�  2017-18,  2018-19 വ�ഷ�ളി�  �ക വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ;

എ�ി�  വിശദ ാംശ��  അറിയി�ാേമാ;  ഫ�് വിനിേയാഗി�ി�ിെ��ി�  അതിെ� കാരണം

എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഹരി�ാട് െെസബ� �ീ േ�ാജ�്

4389. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് െെസബ�  �ീ േ�ാജ�ിെ� �വ��നം ഫ�ിെ� അപര�ാ�ത കാരണം

തട�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�ിന് ഇൗ വ�ഷം ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാെ��്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) പാവെ�� പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക��് പരിശീലനം ന���തി�� ഇൗ േ�ാജ�ിന്

ആവശ�മായ ഫ�് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വി�ാ� വാടിക�

4390. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ� കീഴി�  വി�ാ�  വാടിക�  �വ��ി��േ�ാ;  എ�ി�

എ�െയ�ം; ��ത വി�ാ� വാടിക��് വ��് ന��� സഹായ�� എെ�ാെ�യാണ്?

പ�ികജാതി േകാളനികളിെല ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം െമ�െ���ാൻ പ�തി

4391. �ീ.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) എസ്.സി.  േകാളനികളിെല ��ിക�  വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാര�ി�  േവ�� �േരാഗതി

ൈകവരി��ി� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ികജാതി േകാളനികളിെല ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം െമ�െ����തിന് സ�ീകരി�

വ�� പ�തിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എസ്.സി.  േകാളനികളിെല ��ിക�െട അടി�ാന വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ��ത�

െമ�െ����തി�ം ഉപരിപഠന സാധ�തക�  വ��ി�ി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;



(ഡി) എസ്.സി.  േകാളനികളിെല സാ�ഹ�-സാ��ിക നിലവാരം െമ�െ����തിന് ��ത�

െമ�െ�� പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� ��ംബ���് ഭവനനി��ാണം

4392. �ീ.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) �ളയ�ി�ം കാലവ�ഷെ��തിയി�ം വീ�ക�  ���മാ�ം തക��് വാസേയാഗ�മ�ാതായ

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� ��ംബ���് ഭവനനി��ാണ�ിനായി എ�

�കയാണ് ന�കിവ��ത്; എ� �ണേഭാ�ാ�െളയാണ് െതരെ���ി�ളളത്;

(ബി) �ണേഭാ�ാ���് യഥാസമയം �കവിതരണം െച�ാ� സാഹചര�ം നിലവി�ളളതായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ� േപ��ാണ് ��വ�  �ക�ം വിതരണം െച�ാ�  കഴി�ത്;

നാളി�വെര ഒ� ഗ� േപാ�ം വിതരണം െച�ാ� എ� �ണേഭാ�ാ�� നിലിവി��്; എ�

വീ�ക� ���ിയായി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �േത�ക പരിഗണന അ�ഹി�� വിഭാഗമായി�േപാ�ം യഥാസമയം പ�തി ���ിയാ�ാ�

കഴിയാ�തിെ� കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല അംേബ�ക� �ാമം പ�തി

4393. �ീ.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) െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� അംേബ�ക� �ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഏെത�ാം

���ികളാണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നി��ഹണ ഏജ�സി ഏതാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ിക�  ���ീകരി��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി�  അടിയ�രമായി ���ിക�  ���ീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� െപ���ിക��് വിവാഹധനസഹായം

4394. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� ��ംബ�ളിെല െപ���ിക��് വിവാഹധനസഹായം ന���

പ�തി �കാരം തി�വന��രം ജി�യി� എ�േപ��് ധനസഹായം അ�വദി�ി�െ��ം എ�



�പ�െട ധനസഹായം ന�കിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര മ�ല�ി� അംേബ�ക� �ാമം പ�തി

4395. �ീ.െ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) അംേബ�ക�  �ാമം പ�തിയി�  2019-20  �  െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏ�

പ�ികജാതി േകാളനിെയയാണ് ഉ�െ���ിയത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ� േകാടി �പ�െട

ഭരണാ�മതി ആണ് ന���െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) അംേബ�ക�  �ാമം പ�തി  2019-20  �  ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് നി��ാണ ���ി

നട��തിന് �മതലെ����ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) അംേബ�ക� �ാമം പ�തിയി� ��പ് ���ിക� ഏ��ി� ജി�ാ നി��ിതി േക�ം ���ി

���ീകരി��തി� വി�വ��ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  �തിയ ���ിക��് നി��ിതി

േക��ിെന �മതലെ���േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി�ായി എം.എ�.എ. നി�േ�ശി�� ഏജ�സിെയ �മതലെ���വാ� കഴി�േമാ

എ�് വ��മാ�േമാ?

ആറളം ആദിവാസി �നരധിവാസ പ�തി

4396. �ീ.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) ആറളം ആദിവാസി �നരധിവാസ പ�തി �കാരം എ� ഏ��  �മി ഇതിനകം വിതരണം

െച�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം എ� ��ംബ���ാണ് ഇതിനകം �േയാജനം ലഭി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;  �മി ലഭ�മായ എ�ാ ��ംബ��ം അവിെട താമസി��േ�ാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) പ�യം ന�കിയി�ം താമസി�ാ� എ� ��ംബ��െ��് അറിയി�ാേമാ;  ��ത �മി

തിരിെ���് അ�ഹതെ��വ��് വിതരണം െച�� കാര�ം ആേലാചി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ആന�യം പ�ികവ�� േകാളനിയിെല ജന��െട �നരധിവാസം

4397. �ീ.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) 2018-െല മഹാ�ളയേ�ാട�ബ�ി��ായ ഉ��െപാ�ലിെന �ട��് അതിര�ി�ി

പ�ായ�ിെല ആന�യം പ�ികവ�� േകാളനിയിെല ജന��  േകാളനി വി�േപായത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ��െപാ�ലിെ� ഭയം�ലം തിരിെക േകാളനിയിേല�് മട�ാെത സമീപ�േദശെ� പാറയി�

െഷഡ് െക�ി താമസി�വ�� ഇവ��് ��തായി താമസ�ലം അ�വദി�ന���തി��

നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അംേബ�ക� വികസന പ�തിയി� ഉ�െ��് അ�മതി ലഭി� ആന�യം േകാളനിയി� ��ത

വികസന പ�തി നട�ാ�ാ�  കഴിയാ� സാഹചര��ി�  വാ�മരം കാട�  േകാളനിയിേല�്

��ത പ�തി മാ�ി അ�വദി� ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

�രഹിതരായ പ�ികവ���ാ��് നി�ി�വന�മി വിതരണം

4398. �ീ.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) �രഹിതരായ പ�ികവ���ാ��് നി�ി� വന�മി വിതരണം െച�� പ�തി�െട നിലവിെല

�ിതി എ�ാണ്;

(ബി) എ� ഏ�� വന�മി വിതരണ�ിനായി േക� സ��ാരിെ��ം ��ീംേകാടതി�െട�ം അ�മതി

ലഭി�; അതി� ഇതിനകം എ� ഏ�� നി�ി� വന�മി വിതരണം െച�; എ� ��ംബ���്

അതിെ� ആ��ല�ം ലഭി�;

(സി) േശഷി�� �മി വിതരണം െച��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) വാസേയാഗ��ം �ഷിേയാഗ��മായ �മിയാണ് വിതരണം െച��െത�് ഉറ�്

വ��ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

െ�ാഫഷണ� േമഖലയി� പ�ികവ��വിഭാഗ�ി�െ��വ��് െതാഴി�

4399. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ��വിഭാഗ�ി�� ഉേദ�ാഗാ��ിക�  െ�ാഫഷണ�  േമഖലയി�  വളെര �റവാെണ�

കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ��വെര െ�ാഫഷണ�  േമഖലയിെല െതാഴി�കളി�  എ�ി��തിന്

വ��് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�  വിജയ�ദമാേണാ;  എ�ി�  കഴി� ��് വ�ഷ�ി��ി�  എ�േപ��്

െ�ാഫഷണ� േമഖലയി� െതാഴി� ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ?



പ�ികവ�� വികസന വ��ിെല �േമാ��മാ��് ന��� ഓേണേററിയം , യാ�ാ ബ�

4400. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വികസന വ��ി�  േസവനം അ��ി�� �േമാ��മാ��് നിലവി�  ലഭ�മായി

െകാ�ിരി�� ഓണേററിയം,യാ�ാ ബ� എ�ിവ എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇത് വ��ി�ി��ത് സംബ�ി�്  2019-20  സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�ിേലാ

ധനാഭ���നയിേലാ ഏെത�ി�ം തര�ി�� �ഖ�ാപന�� നട�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി� അത്

ഏത് നിര�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ആയത് �കാരം ഓണേററിയം വ��ി�ി�ത് സംബ�ി�് സ��ാ� ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ ;

എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ; ഇെ��ി� ഉ�രവിറ�ാ�� കാലതാമ��ിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) �േമാ��മാ�െട യാ� ബ� വ��ി�ി�ത് സംബ�ി�് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� എ�

�പയാണ് വ��ി�ി�ത് ; ഇതിന് സ�ീകരി� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) �േമാ��മാ�െട ഓണേററിയം യാ�ാബ� എ�ിവ കാേലാചിതമായി വ��ി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ക��ണി�ി കി�� പ�തി

4401. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ��് േപാഷക സ��മായ ആഹാരം ലഭ�മാ��തിന് ആവി�രി�

ക��ണി�ി കി�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  എ� ഊ�കളിലാണ് പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയി�ളളത്;  ��ത പ�തി

വിജയ�ദമാേണാ;  ഇെ��ി�  പ�തി േനരി�� െവ�വിളിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ പ�തി�ായി  2018-19  സാ��ിക വ�ഷം എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

അതി� എ� �ക െചലവഴി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷം ഈ പ�തി�് വകയി��ിയി�ളള �ക എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�് തടയാ� പ�തിക�



4402. �ീ.സി. െക. ശശീ��

,, എസ്.രാേജ��

,, പി.വി. അ�വ�

,, 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) സം�ാന�് പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�  ഇട�് വ�് പഠനം നി��ി േപാ��തി��

കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�കാര�� െകാഴി�േപാ�് തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാലയ�ളി�  നി�ം പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�് തട��തിനായി

നട�ിലാ�ിയ േഗാ�ബ� പ�തി ��ത� പ�ികവ�� േമഖലകളിേല�് വ�ാപി�ി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ികെള ��കളി�  എ�ി��തിന് ആരംഭി� േഗാ�സാരഥി

പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��വ��് ചികി�ാ ധനസഹായം

4403. �ീ.െ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) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം  2019  െസ��ംബ�  30  വെര പ�ികജാതി

വിഭാഗ�ി�െ�� എ� േപ��് ചികി�ാ ധനസഹായം ന�കിയി��്;  �ക�െട വിശദാംശം

സഹിതം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ന�ിവ�� ചികി�ാ ധനസഹായ�ിെ� പരിധി ഉയ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

; ഇേ�ാ� ന�ിവ�� ആ��ല���െട വിശദാംശം ന��േമാ ?

പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ��് ചികി�ാ ധനസഹായം

4404. �ീ.െ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) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� എ� േപ��് 2019

െസ��ംബ�  30  വെര എ� �ക ചികി�ാ ധനസഹായമായി ന�കിയി��്;  വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) ചികി�ാ ധനസഹായ�ിെ� പരിധി ഉയ���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ ?



പ�ികജാതി�ാ�െട ചികി�ാ സഹായ�ിന് ഓ�ൈല� അേപ�

4405. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി�ാരായ വിഭാഗ�ി�െപ�വ�െട ചികി�ാ സഹായധന അേപ�ക�  അതത്

േ�ാ�്/നഗരം പ�ികജാതി ഓഫീസ�മാ�െട ശിപാ�ശേയാെട ജി�ാ ഓഫീ�ക�  വഴിയാേണാ

മ�ി�െട ഓഫീസിേല�് അംഗീകാര�ി�ം അ�മതി�മായി വ��ത്;

(ബി) േ�ാ�്/നഗര പ�ികജാതി വികസന ഓഫീ�കളി�  നി�് േനരി�് മ�ി�െട ഓഫീസിേല�്

എ��വിധം അേപ�ക� ൈകകാര�ം െച�ാ� ആവശ�മായ നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട ചികി�ാനിധിയിേല�് അേപ� ഓ�ൈലനി�  സമ��ി��ത് േപാെല

ആവശ�മായേരഖക� സഹിതം ഓ�ൈലനി� സമ��ി�തിന് േശഷം ഹാ�ഡ് േകാ�ി അതാത്

േ�ാ�് ഓഫീ�കളി� സമ��ിേ���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്. േപാെല ���മാ�ം ഓ�ൈല� രീതി അവലംബി��തി� എെ��ി�ം

തട���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േഹാ��ക�െട നിലവാരം

4406. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�ളള സം�ാനെ� വിവിധ േഹാ��ക�െട

നിലവാരം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം ��ത േഹാ��കളി�  വിജില�സ് നട�ിയ മി��  പരിേശാധനയി�

എെ�ാെ� �മേ��കളാണ് കെ��ിയത്;

(സി) ��ത വിജില�സ് റിേ�ാ��ിെ� െവളി��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�ളള �ീെമ�ിക്, േപാ�്െമ�ിക് േഹാ��ക� �ണിെസഫ് നി��ഷി�

നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

എസ്.സി./എസ്.�ി. വിഭാഗ�ിെല നി�ധനരായ വിധവക� േനരി�� ജ�ി ഭീഷണി

4407. �ീ.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) സ��ാരിെ� കീഴിെല െക.എസ്.എഫ്.ഇ., െക.എഫ്.സി. �ട�ിയ ധനകാര� �ാപന�ളി�

നി�ളള വാ�ാ �ടി�ിക�് എസ്.സി./എസ്.�ി.  വിഭാഗ�ി�െ�� നി�ധനരായ വിധവക�െട



കിട�ാട�� വെര ജ�ി ഭീഷണി േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എസ്.സി./എസ്.�ി.  വിഭാഗ�ിെല അ�ഹരായവ��് എസ്.സി./എസ്.�ി.  ഫ�ി�

നി�ം �ക വകയി��ി ജ�ിയി�  നി�ം ഒഴിവാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ?

പ�ിക ജാതി വികസന വ��ി� നി�� വാ� എ�തി ത��തിന് നടപടി

4408. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിക ജാതി വികസന വ��ിന് കീഴി�� �ാപന�ളി�  നി�ം വാ� എ��ി�് അത്

തിരി�ട��വ�െട എ��ി�  �റവ് വ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ� ശതമാനമാണ്

നിലവിെല തിരി�ടവ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ിക വ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ�  വിവിധ സ��ാ�  വ��ക�, സഹകരണ �ാപന��,

ബാ�ക�  എ�ിവയി�  നി�ം എ��  31.03.2014-ന് തിരി�ടവ് കാലാവധി കഴി�്

�ടി�ികയായി�� വാ�ക� എ�തി ത�ിയതിെ� ആ��ല�ം എ�േപ��് ന�കി;

(സി) ഇനി എ� അേപ�കളി�  തീ�മാനം എ��വാ��്;  ��ത അേപ�കളി�  തീ�മാനം

െെവ��ത് എ�െകാ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ�െട വാ� എ�തി തള��തിന് നടപടി

4409. �ീ.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) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ�  സ��ാ�  വ��ക�, സഹകരണ �ാപന��, േകാ��േറഷ�

എ�ിവിട�ളി� നി�ം എ��ി�ളള�ം 31.03.2006-� തിരി�ടവ് കാലാവധി കഴി��മായ

വാ� �ടി�ികക� എ�െയ�ം എ�തി ത�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� വാ� എ��് �ടി�ിക വ�ി�ളള ശാരീരികാവശതയിലായവ�െട�ം വാ� എ�തി

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

വീട് വ��തിന് ധനസഹായം

4410. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ��െപാ���ലം നിലവി�� �ലം വീട് വ��തിന് അ�േയാജ�മ�ാ�തിനാ�  �ലം

വാ�ി വീട് വ��തിന് ഫ�് അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�� കാരേ�രി



�ാമപ�ായ�ിെല േതാ��ാട് സ�േദശി �ീ. രാജെ� നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ടി വ��ി�് �ലം വാ�ി വീട് വ��തിന് ധനസഹായം അ�വദി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പ�� ആദിവാസി േകാളനിയിെല ആദിവാസി ��ംബ��െട �നരധിവാസം

4411. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ���ഴ പ�ായ�ിെല പ�� ആദിവാസി േകാളനിയിെല

അ�പ�ിേയഴ് ��ംബ���് �നരധിവാസ�ിന് �ലം അ�വദിെ��ി�ം ഭവന നി��ാണ

�വ��ന�� ആരംഭി�വാ� കഴി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ��് വീട് നി��ി�വാ�  അ�വദി� പതിന�്െസ�് �ലെ� േത�് മര��ം മ�്

മര��ം �റി�് മാ�ാ�ത് �ലം വീട് നി��ാണം സാധ�മാകാ� �ിതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ��് വീട് വ�വാ�ളള ഭാഗെ� മര�� �റി�് നീ�� ���ി എ�േ��് തീ�െമ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പ�� േകാളനിയിെല ��ംബ��െട ഭവന നി��ാണം േവഗ�ിലാ�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല പ�ികവ�ഗ വിഭാഗ�ാ��് �മി ന��� പ�തി

4412. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �രഹിത പ�ികവ�ഗ വിഭാഗ�ാ��ായി �മി വാ�ി ന��� പ�തി

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  നട�ാ��തിനായി �മി കെ��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ;

(ബി) ജി�യി�  �മി വി� ന���തിനായി ഏെത�ി�ം �ലം ഉടമക�  അേപ� ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ�കാര� വ��ികളി�  നി�് ഈ പ�തി�ായി �മി ഏെ����തി�� നടപടി�മ��

എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിന് അ�വദി�� വീ�ക�



4413. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിന് വിവിധ �ീ�കളി� അ�വദി�� വീ�കളി� നെ�ാ� ശതമാന�ം പണി

���ീകരി�ാെത പാതിവഴിയി� കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േമ� �ചി�ി� ���ിെ� കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി വികസന വ��് നിേയാഗി� ഉേദ�ാഗ��ാ�ം ���ൈവസ�മാ�ം മ�്

ഉ�രവാദി�െ��വ�ം ഭവന നി��ാണ �േരാഗതിയി�  കാണിേ�� ജാ�ത �ല���ി�

എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിന് ഭവന നി��ാണ�ിന് അ�വദി� �ക യഥാസമയം �ാേയാഗികമായി

വിനിേയാഗി�് വീട് പണി ���ീകരി��തിന് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െട േമ�േനാ�ം

ഉറ�ാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ി� പ�ികജാതി പ�ിക വ�� വിഭാഗ�ിെല എ�ാ ��ംബ�െള�ം

ൈലഫ് സ��� ഭവനനി��ാണ പ�തിയിൽ ഉൾെപ��ാൻ നടപടി

4414. �ീ.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) ൈലഫ് സ��� ഭവനനി��ാണ പ�തിയി� പ�ികജാതി പ�ിക വ�� വിഭാഗ�ിെല എ�ാ

��ംബ�െള�ം ഉ�െ���ിയി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ികജാതി പ�ികവ���ി�െ����ം െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ി� ഉ�െ���മായ

എ�ാ അ�ഹരായവെര�ം പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാെയ�ത് സംബ�ി�് ബ�െ��്

വ��ക� പരിേശാധി�് ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ;

(സി) പ�തിയി�  ഉ�െ�ടാെതേപായ ��ത മ�ല�ിെല അ�ഹരായവെര പ�തിയി�

ഉ�െ����തിന് ഈ വ��ക� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) �ണേഭാ�ാ��െട അറിവി�ാ� െകാ�് ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ�ടാെത േപാ��

�ിതിവിേശഷം നിലവി���കാരണം പ�ികജാതി പ�ികവ�� വ��ിെ� �മതലെ��

ഉേദ�ാഗ��  ഇ�രം പ�തിക�െട ആ��ല�ം ബ�െ�� വിഭാഗ�ി�െ�� എ�ാ

അ�ഹരായവ��ം ലഭി��െ��് ഉറ�വ���തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല മതി��ല േകാളനിയിെല �രിത ബാധിത�

4415. �ീ.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) 2018-  െല ഉ��  െപാ�ലി�  വീ�ം �രയിട�ം ന�െ�� മല�റം ജി�യിെല ചാലിയാ�

പ�ായ�ിെല മതി��ല േകാളനിയിെല �രിത ബാധിതെര �നരധിവസി�ി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാളനിയിെല എ� ��ംബ�െള എവിെടെയാെ�യാണ് ഇതിനകം

�രനരധിവസി�ി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി വ��ിെ� കീഴി�  നില��  ജവഹ�  േകാളനിയി�  മതി��ല േകാളനിയിെല എ�

��ംബ���് ��തായി �ലം ന�കിയി��്;  ഈ �ലം േകാളനിയി� ഏത് ഭാഗ�ാണ്

അ�വദി�ി��ത്; അ�വദി� �ല�ിെ� നാല് അതി�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മതി��ല േകാളനിയിെല എ� ��ംബ�െളയാണ് ചാലിയാ�  പ�ായ�ിെല വന�മിയി�

�നരധിവസി�ി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) മതി��ല േകാളനിയിെല വീ�ം �രയിട�ം ന�െ�� ��ംബ�െള ഇനി�ം

�നരധിവസി�ി�വാ�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ൈവ�ി� നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�െട നവീകരണം

4416. �ീ.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) പ�ികജാതി േകാളനിക�െട നവീകരണ പ�തി�െട ഭാഗമായി ൈവ�ി� നിേയാജക മ�ല�ിെല

ഏെത�ാം പ�ികജാതി േകാളനികളിെല നവീകരണ�ിനായാണ് ഫ�് അ�വദി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) േകാളനികളിെല നി��ാണ �വ��ന�ിന് �മതലെ���ിയി�� ഏജ�സി ഏെത�ം കരാ�

കാലാവധി എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഓേരാ േകാളനികളിെല�ം നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം േകാളനികളി� നി��ാണം നട��തിന് തട���േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

ആല�� മ�ല�ിെല അംേബ�ക� �ാമ വികസന പ�തി

4417. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� മ�ല�ി� അംേബ�ക� �ാമ വികസന പ�തിയി��െ���ിയി�� േകാളനിക�െട

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

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

മാന�വാടി മ�ല�ി� അംേബ�ക� �ാമ വികസന പ�തി �കാരം നട�ാ�� ���ിക�



4418. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ�ക�  �ാമ വികസന പ�തി �കാരം മാന�വാടി മ�ല�ിെല േകാളനികളി�

നട�ാ�� ���ികളി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

അംേബ�ക� �ാമവികസന പ�തി ���ികളി� കാലതാമസം

4419. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ�ക� �ാമം പ�തിയിെല ���ികളി� വ��� കാലതാമസം പരിഹരി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഏറനാട് മ�ല�ി�  അംേബ�ക�  �ാമവികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി��

േകാളനിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇവയി�  എെ��ാം ���ിക�  ���ീകരി�ി��്;  ബാ�ി ���ിക�  എേ�ാ�

���ീകരി�വാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല പ�ികവ�� സേ�ത��

4420. �ീ.��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�ി� നിലവി� എ� പ�ികവ�� സേ�ത�� ഉെ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഈ സേ�ത�ളി� ഏെതാെ� തര�ി�ളള

വികസന �വ��ന�ളാണ് നട�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല പ�ികവ�� സേ�ത��െട സമ�വികസന�മായി ബ�െ��്

എെ��ി�ം ക�� പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മ�വ�� വി�� േകാളനിയിൽ സ�യംപര�ാ��ാമം

4421. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തിയി�  മ�വ��  �ാമപ�ായ�ിെല വി��  േകാളനിെയ

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  ��ത പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന���തി�  വ�ി�� കാലതാമസം



വിശദമാ�ാേമാ?

വട���ഴ േകാളനി നവീകരണം

4422. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി�  ക����ി നിേയാജകമ�ല�ി�  2018-19  െല അംേബ�ക�  �ാമം

പ�തിയി� നി�േ�ശി� േകാളനി�് പകരമായി ന�കിയ �ള�ളം പ�ായ�ിെല വട���ഴ

േകാളനി നവീകരണ�മായി ബ�െ��് ഉ�രവ് ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാളനി നവീകരണ�മായി ബ�െ��് വ��തല െ�ാേ�ാസ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ േകാളനി നവീകരണ�മായി ബ�െ��് ഉ�രവ് എ��ം േവഗം ഇറ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

െച��� നിേയാജകമ�ല�ിെല േകാളനികളി� നട�ിലാ�ിയി�� വികസന �വ��ന��

4423. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസന വ��്

�ഖാ�ിരം െച���  നിേയാജകമ�ല�ിെല േകാളനികളി�  നട�ിലാ�ിയി�� വികസന

�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��� മ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�െട േപ�ം അവിെട എ� ��ംബ��

താമസി��െവ� വിവര�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപരി��മ�യിെല അംേബ�ക� സ�ാ�യ�ാമം പ�തി ���ിക�

4424. �ീ.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� നിേയാജകമ�ല�ി�  അംേബ�ക�  സ�ാ�യ�ാമം പ�തി �കാരം ഈ

സ��ാ�  ഏെത�ാം േകാളനികളി�  എെ��ാം തര�ി�� നവീകരണ �വ��ന��

നട�ിയി��്;

(ബി) ��ത �വ ൃ�ിക�െട നിലവിെല �ിതി,���ിയാ�ാ� ബാ�ി�� ���ിക� എ�ിവ�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മ�ല�ി�  അംേബ�ക�  സ�ാ�യ�ാമം പ�തി നട�ിലാ��തി�� മാനദ��കാരം

അ�ഹത�� എ� േകാളനിക� ബാ�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(ഡി) 2018,  2019  വ�ഷ�ളിെല �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ�ിനായി ഈ മ�ല�ിെല

ഏെത�ാം േകാളനികെളയാണ് െതരെ���ി��ത്;

(ഇ) മ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�  �ളയകാല�് േനരി� നാശന����് എെ��ാം

സഹായം ലഭ�മാ�വാ� പ�ികജാതി വികസന വ��ിന് കഴി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വാളയാ� പീഡനേ�സ്

4425. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.എം. വി�െസ�്

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് വാളയാറി�  പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� ര�് െപ���ിക�  �രമായ

പീഡനെ��ട��് ��ഹ സാഹചര��ി� മരണമട� േകസിെല �തിക��് ജാമ�ം ലഭി�ത്

വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകസി� പ�ികജാതി പ�ികവ�� വ��് നട�ിയ ഇടെപട� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകസിെ� �നരേന�ഷണ�ിനായി വ��് ആഭ��ര വ��ിേനാട് അഭ���ി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� അതി�മ��മായി ബ�െ�� �ിമിന� േക�ക�

4426. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ 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�� അതി�മ��മായി ബ�െ��് എ� �ിമിന� േക�ക�

നിലവി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ൈലംഗികാതി�മ��മായി ബ�െ��വ�െട കണ�് �േത�കം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഐ.�ി. അ�ബ� േമഖലയി� പരിശീലനം

4427. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വികസന വ��ിെ� കീഴി� ഐ.�ി.  അ�ബ� േമഖലയി� പരിശീലനം ന���

െസ�� ഓഫ് എ�ല�സ് ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� േകാ�കളാണ് ��ത �ാപന�ളി�  നട��ത്;  നിലവി�  എ�



വിദ�ാ��ിക��് അവിെട �േവശനം ന�കിയി��്?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��് വിേദശപഠന�ിന് സഹായം

4428. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��് വിേദശപഠന�ിന് സാ��ിക

സഹായം ന���തിന് എെ�ാ� പ�തികളാണ് നിലവി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഇൗ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം എ� വിദ�ാ��ിക��്

സഹായം ലഭ�മായി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� മ��െ�ാഴിലാളി വിദ�ാ��ിക��് െെ���്

4429. �ീ.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) െ�ാഫഷണ�  േകാ�ക�  പഠി�വ�� പ�ികജാതി-പ�ികവ�� മ��െ�ാഴിലാളി

വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��് യഥാസമയം െെ���് ലഭി�ാ� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

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

(സി) അതത് അ��യനവ�ഷ�ിെ� ആരംഭ�ി��െ� െെ���് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല ഐ.ടി.ഐ�െട വികസനം

4430. �ീ.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) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� പ�ികജാതി

വ��ിന് കീഴി�  �വ��ി�� ഐ.ടി.ഐ �െട വികസന�ിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരിെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഐ.ടി.ഐ �െട ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ����തിന് �ക അ�വദി�ി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ; ഉെ��ി� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഐ.ടി.ഐ യി�  �തിയ േകാ�ക�  അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?



ഞാറനീലിയി� ൈ�ബ� ഐ.ടി.ഐ

4431. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� െപരി�മല �ാമപ�ായ�ിെല ഞാറനീലിയി� ൈ�ബ�

ഐ.ടി.ഐ. ആരംഭി��തിെ� നടപടിക� ഏ�വെരയായി എ�റിയി�ാേമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല �ീ-െമ�ിക് േഹാ��ക�

4432. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വ��ി� കീഴി� വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെ� പരിധിയി� എ� �ീ-െമ�ിക്

േഹാ��ക� ഉെ��ം അവ ഏെതാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� വാടകെ��ിട�ി� �വ��ി��വ�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) വാടകെ��ിട�ി�  �വ��ി��വ�െ��ി�  അവ�് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിന്

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

(ഡി) ഓേരാ േഹാ�ലിെല�ം നിലവിെല ��ിക�െട എ�ം എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

േകാ��സ് ഫ�ി� നി�് െകാ�ം ജി��് അ�വദി� �ക

4433. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��സ് ഫ�് ഇന�ി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െകാ�ം ജി��്

അ�വദി� �ക വ�ഷം തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത �ക ഉപേയാഗി�് ഈ കാലയളവി�  െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  അ�മതി

ന�കിയ ���ിക�െട�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി�െട�ം ��ത ���ിക��് അ�മതി

ന�കിയത് ആ�െടെയ�ി�ം ശിപാ�ശ�കാരമാെണ�ി�  ആയതിെ� വിശദാംശ��ം

െവളിെ���േമാ;

(സി) ജി�യി� േകാ��സ് ഫ�് �കാര�� പ�തി �പീകരണം സംബ�ി� വിവര�� യഥാസമയം

നിയമസഭാ സാമാജികെര �ത�മായി അറിയി��തിന് ബ�െ��വ��് നി�േ�ശം ന�കാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



േകാളനിക�െട നവീകരണ�ി�� ഫ�് വിനിേയാഗം

4434. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

പ�ികജാതി,  പ�ികവക�� േകാളനിക�െട നവീകരണ�ിന് അ�വദി�� ഫ�് ���മാ�ം

ഉപേയാഗ�ദമാ��േ�ാ എ�് ഉറ�് വ��ാ� സ��ാ� എെ��ാം നപടപടി�മ�� ആണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ആദിവാസി ഊ�കളി� അടി�ാന സൗകര�ം ഉറ�ാ��

4435. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആദിവാസികെള സംബ�ി�് �ിതി വിവരറിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ആദിവാസി ഊ�കളി� അടി�ാന സൗകര���

ഉറ�വ��വാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ആദിവാസി ഊ�����  എ��� തീ�മാന��  അംഗീകരി�വാ�  സ��ാ�  നി�േ�ശ��

�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം ���ഴയിെല ആദിവാസി ��ംബ���് വനാവകാശ േരഖ

4436. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ���ഴ പ�ായ�ിെല ആദിവാസി േകാളനികളി� താമസി��

എ� ��ംബ���് വനാവകാശ േരഖ ലഭ�മാ�ിയി�െ��ം ഇനി എ� ��ംബ���്

വനാവകാശ േരഖ ലഭ�മാ�വാ�െ��ം േകാളനി തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് വനാവകാശ േരഖ െെകമാ��തിന് തട�െമ�ാെണ�ം വനാവകാശ േരഖക�

െെകമാ�വാ� എ�് സാധി�ം എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ല�ിെല ��വ�  ആദിവാസി��ംബ���ം വനാവകാശേരഖ ലഭ�മാ��തി� േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വ��ക��് കീഴി� �റ�ിറ�� �സി�ീകരണ��



4437. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വ��ക��് കീഴി� �റ�ിറ�� �സി�ീകരണ��

എെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �സി�ീകരണ���ം  2018-19  സാ��ിക വ�ഷെ� െചലവ് ഇനം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കാലയളവിൽ �സി�ീകരണ�ളിെല പരസ� ഇന�ി�  ലഭി� വ�മാനം എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �സി�ീകരണ��  ആ�െ��ാമാണ് ന���െത�ം സൗജന�മായി�ാേണാ

ന���െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) അെ��ിൽ ഓേരാ�ി�ം ഈടാ�� �ക,  അതി�െട ആെക ലഭി� വ�മാനം എ�ിവ

സംബ�ി� വിവര�ൾ അറിയി�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം ചികി�ാ സഹായം

4438. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പ�ികജാതി വ��് മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ

നിധിയി� നി�ം എ� േപ��് ചികി�ാ സഹായം അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം ലഭ�മാ�ാ�  എെ�ാെ� മാനദ��ളാണ്

നിലവി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

��, പ�ി�ക� േകാളനികളി� സ�യം പര�ാ� �ാമം പ�തി

4439. �ീ.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) സ�യം പര�ാ� �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി��ം െക�  നി��ഹണം

നട���മായ ��,പ�ി�ക� എ�ീ േകാളനിക�െട നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �വ��ന��  കരാ�  കാലാവധി��ി�  ���ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �� േകാളനിയിെല �ടിെവ� ���ിക� ആരംഭി��തിന് കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി �വ��ന��  ���ീകരി��തിന് ഉ�ായി�� കാലതാമസം



പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

താ�� മ�ല�ിെല അംേബ�ക� േകാളനിക�െട നവീകരണം

4440. �ീ.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) താ�� നിേയാജക മ�ല�ി� ഏെതാെ� അംേബ�ക� േകാളനിക��ാണ് �േത�ക ഫ�്

വകയി��ി പ�തി അ�വദി�ി��െത�ം ഇവ�െട നി��ാണ�േരാഗതി�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�  ഏെ��� സ��ാ�  അംഗീ�ത ഏജ�സിക�  അന�മായി പണിക�

ൈവകി�ി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നവീകരണ �വ ൃ�ിക� സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ി� പ�ികജാതി േ�മ മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി സഹായം

4441. �ീ.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) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് പ�ികജാതി േ�മ വ��് മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം

വ��ല മ�ല�ി� എ� േപ��് ധനസഹായം അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�  ഈ �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം അ�വദി�ി�� ആെക �ക

എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�േ�രി വന�ി��ിെല േകാളനി നിവാസിക�െട �നരധിവാസം

4442. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േ�രി വന�ി��ിെല േകാളനി നിവാസിക�െട �നരധിവാസ�ിന് �മി ലഭ�മാ�� നടപടി

ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;  �മി എ�േ��് ലഭ�മാ�െമ�ാണ് സ��ാ�  ക���െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ള�ാറ, തരി�്െപാ�ി, വാണിയം�ഴ, ത��ക�് എ�ീ നാല് േകാളനികളിെല �നരധിവാസം

സാധ�മാകണെമ�ി� വന�മി വി�കിേ��തായി�േ�ാ;

(സി) ഇതിന് സം�ാന സ��ാരിെ��ം േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ��ം അ�മതി

ആവശ��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;



(ഡി) �ളയം ബാധി� ഈ േകാളനി നിവാസികളി� ആ��ം അടിയ�ര സഹായധനമായ പതിനായിരം

�പ ലഭി�ിെ�� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല പ�ികജാതി വിഭാഗ��െട �നരധിവാസ പ�തി

4443. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതിയിെല പതിനായിരം �പയി� താെഴ വ�മാന�� ��ബല വിഭാഗ��െട �നരധിവാസ

പ�തി �കാരം ആല��  മ�ല�ിെല എ� േപ��്ഫ�് അ�വദി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് എ� അേപ� ഈ വിഭാഗ�ാരി� നി�് ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ഫ�് ലഭി��തിന് െചേ��െതെ��ാമാെണ�ം അതിെ�

നിബ�നക� എെ�ാെ�യാെണ�ം വിവരി�ാേമാ?

േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് മല�റം ജി�യിെല ���ിക�

4444. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  �  എസ്.സി.  /എസ്.�ി.  േകാ��സ് ഫ�ി�  നി�് മല�റം ജി��് എ� �ക

അ�വദി�ി��; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത �ക ഉപേയാഗി�് എെ��ാം ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ളളെത�്

അറിയി�േമാ;

(സി) േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് ഏറനാട് മ�ല�ി�  ഭരണാ�മതി ന�ിയ ���ിക�

ഏെത�ാമാെണ�ം അവ�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല പ�ികജാതി പ�ികവ�� േകാളനിക�െട വികസനം

4445. �ീ.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) െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� എ� പ�ികജാതി പ�ികവ�� േകാളനിക� ഉെ��ം അവ

ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ��ത േകാളനിക�െട വികസന�ിന് എ� �ക

അ�വദി�െവ�് വ��മാ�േമാ; ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;



(സി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ��� മ�ല�ിെല അംേബ�ക� സ�ാ�യ �ാമം പ�തി

4446. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല അംേബ�ക� സ�ാ�യ �ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ

െപാ�വള െതേ��ര േകാളനി,  എട��  െപേ��ളം േകാളനി എ�ിവ�െട ���ി

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ജി�ാ ഓഫീസ് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�േ��് ���ിയാ�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േജാലി�ം ജീവേനാപാധി�ം ന�െ�� പ�ികജാതി /പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െട കണ�്

4447. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2019 ��ായ �ളയം �ലം േജാലി�ം ജീവേനാപാധി�ം ന�െ�� പ�ികജാതി

/പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െട കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2018 െല മഹാ �ളയ�ി� േജാലി�ം ജീവേനാപാധി�ം ന�െ��വെര �നരധിവസി�ി�വാ�

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

നിയമ വ��ി� ��തായി ��ി� ത�ികക�

4448. �ീ.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:

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നിയമ വ��ി�  എ� ത�ികക�  ��ി�െവ�്

വ�ഷം തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

പ�ിക വിഭാഗ��െ�തിരായ േക�കളിെല ഇടെപടൽ

4449. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

�ീമതിഷാനിേമാ� 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) വാളയാറി� ര�് പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� െപ���ിക� പീഡനെ��ട��് മരണമട�

േകസി�  ��തരമായ വീ� വ��ിെയ�് ആേ�പ�� േ�ാസിക�ഷന് എതിെര

അേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവിടാ�  നിയമ വ��് ആവശ�െ��േമാ;  ഇെ��ി�  കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ��െ�തിരായ േക�കളി�  �തിക��േവ�ി ഹാജരായ

അഭിഭാഷക�  പി�ീട് സ��ാരിെ� തെ� ഉ�ത �ാന�് �ട��ത് തടയാ�  വ��്

��ൈകെയ��േമാ; വ��മാ�േമാ?

നിയമധ�നി �സി�ീകരണം

4450. �ീ.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) നിയമവ��ിെ� കീഴി� നിയമധ�നി എ� �സി�ീകരണം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് വ�ഷ�ി� എ� ല��� ആണ് �സി�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� ഉ�ട�ം ��ത� ഫല�ദമാ�ാ�ം പക��ക� ൈല�റിക��് ന�കാ�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��തായി നിലവി�  വ�� നിയമ��െട�ം ച���െട�ം ഉ�ട�ം സം�ഹ �പ�ി�

ലളിതമായ ഭാഷയി�  െപാ�ജന��െട അറിവിേല�ായി �സി�ീകരി��തിന് നിയമവ��്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാം�ാരിക സ��യ�� നി��ി��തി�� നടപടി

4451. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എം. �േകഷ് : താെഴ 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�് നേവ�ാന നായക�ാ�െട �ാരകമായി എ�ാ ജി�കളി�ം സാം�ാരിക

സ��യ�� നി��ി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) സാം�ാരിക �ാപന��െട�ം വ��ിന് കീഴി�� അ�ാദമിക�െട�ം വാ�ഷിക �ാ�ക� ഈ

സ��ാ� വ��ി�ി�് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(സി) കലാകാര�ാ��് സാം�ാരിക വ��് �േഖന�ം സാം�ാരിക േ�മനിധി േബാ�ഡ് �േഖന�ം



ന�കിവ�� െപ�ഷ�  �കയി�  ഈ സ��ാ�  എ� വ��നവാണ് വ��ിയി��ത്  ;

വിശദാംശം ന��േമാ ?

െപാ�ൈല�റിക�െട ഉ�മനം

4452. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വായനാശീലം െപാ�െവ �റ�� എ�് പറ�േ�ാ�ം സം�ാന�് െപാ�ൈല�റിക�െട

എ�ം ���തായ സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) രാജ��് ഏ��ം ��ത�  െപാ�ൈല�റിക�� സം�ാന�ളി�  ര�ാം �ാനം

േകരള�ിനാേണാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് പ�വ�ഷം ��്  4889  ൈല�റികളായി�െ��ി�  ഇേ�ാഴത്  8415

എ�മായി ഉയ�ക��ാേയാ;  എ�ി�  െപാ�ൈല�റിക�െട ഉ�മന�ിനായി ഭാവിയി�

എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�െമ�റിയി�േമാ?

അവശകലാകാര�ാ��� െപ�ഷ�

4453. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അവശകലാകാര�ാ��് െപ�ഷ� ന���േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഏ� വ��ി�  നി�മാണ് െപ�ഷ�  ലഭി��ത് എ�ം ഇതിന് അേപ�

സമ��ിേ��െതവിെടയാെണ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) 2018-19 കാലയളവി� എ� േപ��് ��ത െപ�ഷ� അ�വദി�െവ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ക�നാഗ��ി നിവാസികളായ െതാടി��  വസ��മാരി,ധ��ജ�  എ�ിവ��് െപ�ഷ�

അ�വദി�ി�േ�ാ ; വിശദീകരി�േമാ?

��� സാഹിത� അ�ാദമിയിെല ��ക��

4454. �ീ.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) ��� സാഹിത� അ�ാദമിയി� ��ി�ി�� ��ക��െട എ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) കാല�ഴ�ം �ല�ം ചിതലരി�ം മ�ം എ� ��ക�� നശി� േപായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഒ� വ�ഷം ശരാശരി എ� ��ക��  സാഹിത� അ�ാദമിയി�  അ�ടി��െ��്



അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ക�� ഡിജി�� �പ�ിേല�് മാ�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ

; എ� ��ക�� ഡിജി�� ൈല�റിയിേല�് മാ�ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഇ�േഡാ- ഷാ�ജ േ�ാജ�്

4455. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�േഡാ-  ഷാ�ജ േ�ാജ�് �ാപി��തിന് േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  �മി ഏെ����തിന്

സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി� �ലം ഏെ���� �വ ൃ�ി ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) പ�തി�ായി എ� െസ�് �ലമാണ് ഏെ����െത�ം ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി

എെ�ാെ� കാര��ളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ ?

ഇരി�ാല�ട മ�ല�ിെല സാം�ാരിക വ��ിെ� പ�തിക�

4456. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : 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:

സാം�ാരിക വ��ി� കീഴി� ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�� പ�തിക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിദ�ാ��ിക��് പാ�ലെമ�റി അവേബാധം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

4457. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� വിദ�ാ��ിക��് പാ�ലെമ�റി അവേബാധം വ��ി�ി���മായി ബ�െ��്

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

സാം�ാരിക �വ��ന േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� �വ��നം

4458. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള സം�ാന സാം�ാരിക �വ��ന േ�മനിധി േബാ�ഡി�നി�് ലഭ�മാ��

ആ��ല��� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത േബാ�ഡി�  അംഗത�ം ലഭി��തി�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  ഈ േബാ�ഡി�നി�് എ�േപ��് ആ��ല���  ന���െ��ം എ�ാണ്

ആ��ല��െള�ം ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� �വ��നരീതി എ�ാെണ�ം േബാ�ഡിന് എ�ാ ജി�കളി�ം

ഓഫീ�ക� ഉേ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ?

സീനിയേറജ് �ക ഒഴിവാ�ിയത് സംബ�ി�്

4459. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർ�ാർ പാ�ം നൽകിയ േതാ��ളിെല റ�ർ മരം �റി�േ�ാൾ ഒ� ക�ബിക് മീ�ർ തടി�് വനം

വ��ിൽ ഒ�േ��ിയി�� സീനിയേറജ് �ക എ�യായി�� ;

(ബി) ��ത സീനിയേറജ് �ക �ർ�മാ�ം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ അത് സംബ�ി�

സർ�ാർ ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) േതാ�ം േമഖലയിെല ���ൾ സംബ�ി�് റി�.ജ�ിസ് ��ൻ നായർ സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിൽ

ഈ സീനിയേറജ് �ക �ർ�മാ�ം ഒഴിവാ��തിന് ശിപാർശ െച�ി��േവാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകരള �ാ�്സ് ആൻഡ് ലീസസ്  (േമാഡിഫിേ�ഷൻ ഓഫ് ൈറ�്സ്  )ആ�്  1980  -െല

ച��ൾ �കാരം വനം വ��് �ഷി�ായി പാ��ി� നൽകിയ �മിയിൽ നി�ം സീനിയേറജ് �ക

ഈടാ�വാൻ വ�വ���േ�ാൾ ��ത �ക �ർ�മാ�ം ഒഴിവാ�ി ആയിര�ണ�ിന് ഏ�ർ

സർ�ാർ �മി ൈകവശം വ�ിരി�� ഹാരിസൺ മലയാളം ലിമി�ഡിൽ നി�ം മ� വൻകിട

ക�നികളി� നി�ം ഖജനാവിൽ ലഭ�മാേക�ിയി�� േകാടി�ണ�ിന് �പ ന�െ���ാ��

കാരണെമ�ാണ് ;

(ഇ) സീനിയേറജ് �ക �ർണമാ�ം ഒഴിവാ�ിയ നടപടി�െട യഥാർ� �ണേഭാ�ാ�ൾ െച�കിട,

ഇട�രം റ�ർ കർഷകര� മറി�് വൻകിട ��ക ക�നികളാെണ��തിനാൽ സീനിയേറജ് 

�ക ഒഴിവാ�ിയ നടപടി റ�് െച�േമാ; വ��മാ�േമാ?

വന�മി�് �ല�മായ ഇട�െള ക�ിതവന�ളായി �ഖ�ാപി�ാൻ നടപടി

4460. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വനെമ�് േരഖെ���ാ��ം എ�ാ� വന�മി�് �ല�മായി കണ�ാ�ാ���മായ ഇട�െള

ക�ിതവന�ളായി �ഖ�ാപി�ണെമ� ��ീംേകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�

സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� സ��ാ� സത�വാ��ലം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) �േത�ക സമിതിെയ നിേയാഗി�് സം�ാന�് ഇ�ര�ി�ളള �മിക�  കെ���തി�ം

ഇവെയ ക�ിതവന�ളായി വി�ാപനം െച��തി�ം ഉളള �വ��ന��  എ�േ��്

���ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ആന�ാംെപായിലി� ഇ�സ് െപ�� ബം�ാവ് നി��ാണം

4461. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ആന�ാംെപായിലി� വനം വ��ിെ� അധീനതയി�� �ല�്

ഇ�സ് െപ�� ബം�ാ�ം വി�മ മ�ിര�ം നി��ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ആന�ാംെപായിലി� ഇ�സ് െപ�� ബം�ാ�ം വി�മ മ�ിര�ം നി��ി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ബ� ന���

4462. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ബ�  ന���  എ� ആശയം േലാകവ�ാപകമായി സജീവമാ��തിനാ�  അ�രീ�

മലിനീകരണം തട��തി�ം ഓ�ിജെ� അളവ് വ��ി�ി��തി�ം �ള വ�ാപകമായി

ന�പിടി�ി�ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� അതിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

വനേമഖലയിെല ഖനന�ിന് �രപരിധി

4463. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��െട പ�് കിേലാമീ�� �രപരിധിയി� ഖനനം പാടി� എ� നിയമ�ിന് മാ�ം വ��ി ഒ�

കിേലാമീ�� �രപരിധിയാ�ി മാ�� വിഷയം സ��ാ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�ളള തീ�മാന�ി�െട പരി�ിതി�് എെ��ാം �ത�ാഘാത�� ഉ�ാ�െമ�ാണ്

വ��് വിലയി��ിയി�ളളത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�ളള തീ�മാനം െകാ�് എെ��ാം �േയാജന��  ഉ�ാ�െമ�ാണ് സ��ാ�

വിലയി��ിയി�ളളത്; വ��മാ�ാേമാ ?



നഗര േക�ീ�ത വനവ��രണ പ�തിക�

4464. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗര�ളി�  വ��ി�വ�� വാ� മലിനീകരണം തടയാ�  ഊ��ിത നഗര േക�ീ�ത

വനവ��രണ പ�തിക� ആവശ�മാെണ�് ക���േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) നഗര �േദശ�ളി�  ലഭ�മായ �ല�ളി�  മര��  വള��ി െച�വന��  ഉ�ാ�വാ�

ഉത�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിവിധ സാ�ഹ�വനവ��രണ പരിപാടികൾ

4465. �ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, ��ഷ� കട��ി

,, പി. ഉ�ി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാക പരി�ിതി ദിനേ�ാട�ബ�ി�് എെ� മരം പ�തി വഴി �� ��ിക��ം ഹരിത േകരളം

മിഷെ� ഭാഗമായി പ�ായ�ക��ം ��ൈ�ക�  വിതരണം െച�ി�േ�ാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) വിവിധ സാ�ഹ�വനവ��രണ പരിപാടികളി�െട സം�ാന�ടനീളം വിതരണം െച�്

ന�പിടി�ി� ��െെ�ക�െട അതിജീവന കണെ���് നട��തിന് ഇൗ സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത കണെ���ി� അതിജീവന നിര�് എ� ശതമാനെമ�ാണ് കെ��ിയി�ളളത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം ന�പിടി�ി�� ��െെ�ക�െട പരിപാലനം റസിഡ�്സ് അേസാസിേയഷ�ക�,

��ക�, സ��സംഘടനക�  �തലായവെയ ഏ��ി�് അതിജീവന നിര�് വ��ി�ി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

അേ�ഷ�, മാ�ിയം ���� വ�പിടി�ി��തിെനതിെര �തിേഷധം

4466. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അേ�ഷ�,  മാ�ിയം േപാെല�ളള ����  വ�ാപകമായി വ�് പിടി�ി��തിെനതിെര

ജന��െട �തിേഷധം ഉയ��വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം മര��  കാരണ��ാ�� പാരി�ിതിക സാ�ഹ� ആഘാത�െള�റി�് പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?



ഓ�േറഷ� ജ��മി പ�തി

4467. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അേ�ഷ� മര��  �റി�മാ�ി പകരം തേ�ശീയമായ ����  വ�്പിടി�ി�� ഓ�േറഷ�

ജ��മി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി� ഏെതാെ� മര�ളാണ് വ�പിടി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) വഴിവ�കളി� വ�പിടി�ി�� ��ൈതക� സംര�ി��തിന് േസാഷ�� േഫാറ�ി വിഭാഗം

നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത് �ലം �രിഭാഗ�ം നശി�േപാ��െവ�ത് വ�തയേ�;  എ�ി�  ഒ�

നി�ിത കാലയളവിേല�് അവ സംര�ി��തിന് �� പതി�ി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

െച��� മ�ല�ിെല വനവ��രണ �വ��ന��

4468. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െച���  മ�ല�ി�  വനവ��രണ

�വ��ന���ായി ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയെത�് അറിയി�േമാ;

ആയതിനായി എ� �പയാണ് െചലവഴി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) മ�ല�ി�െട ഒ��� പ�, അ��േകാവി�, വര�ാ� �ട�ിയ ജലാശയ��െട തീര�ളി�

വനവ��രണ പ�തിക� നട�ിലാ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ ?

സാ�ഹ�വനവ�കരണം

4469. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സാ�ഹ�വനവ�കരണ�മായി

ബ�െ��് എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതി�  2016-17,  2018-19  കാലയളവി�  ��ത പ�തിക��ായി െചലവഴി� �ക

എ�യാെണ�ം,  എെ��ാം �വ ൃ�ികളാണ് പ�തിയി��െ���ി ഇ�ാലയളവി�

െച�െത�ം ജി�തിരി�� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) 2018-19  വ�ഷ�ി�  സാ�ഹ�വനവ�കരണ�ിനായി എ� ല�ം ൈതകളാണ്

ഉ�പാദി�ി�െത�ം ആയതിന് എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സാ�ഹ�വനവ�കരണ�ിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം �തിയ പ�തിക�  എവിെടെയ�ാം

നട�ിലാ�ാനാണ് വനം വ��് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?



സാ�ഹ�വനവ�കരണ�ിെ� ഭാഗമായ ക�� കാ�ക�

4470. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�വനവ�കരണ�ിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ി വ��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ക�� വന�� വ�പിടി�ി�� ���ി ഉ�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പരി�ിതി സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി സ��ാ�  ഉടമ�തയി�� ച��് �േദശ�ളി�

എ�.എസ്.എസ്.  േവാള�ിയ�മാെര ഉപേയാഗി�് ക��  കാ�ക�  നി��ി��തിന് പ�തി

ത�ാറാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ആല�ാട്,  �ാ�ന �ാമപ�ായ�കളിെല ക��  വന��  സംര�ി��തി�ം

വി�ലീകരി��തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സാ�ഹ�വനവ��രണ�ിെ� ഭാഗമായി വ�് പിടി�ി�ി�� മര�� �റി��തിന് അ�മതി

4471. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�വനവ��രണ�ിെ� ഭാഗമായി സ��ാ� �ാപന��െട �മിയി� വ�് പിടി�ി�ി��

മര��  �ാപന��െട വികസന�ിെ� ഭാഗമായി �റി�് മാേ��ിവ�േ�ാ�  വനം വ��്

മര���് ഉയ��നിര�ി� വില നി�യി��ത് �ലം �റി�് മാ�ാ� കഴിയാെത വരിക�ം അത്

വഴി �ാപന��െട വികസനം തട�െ��ക�ം െച�� �ിതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ചവറ നിേയാജകമ�ല�ിെല നീ�കര താ��് ആ�പ�ി േകാ�ൗ�ിെല മര��  �റി�്

മാ�ാ�  കഴിയാതിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

അന��മല ഇേ�ാ �റിസം പ�തി

4472. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഷാ���  മ�ല�ിെല വനം വ��ിെ� കീഴി�  നട�ിലാ�ിയി�� അന��മല ഇേ�ാ

�റിസം പ�തി�െട ര�ാം ഘ� വികസന പ�തി സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം വികസന �വ��ന��  നട�ാനാണ് സ��ാ�

ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

���� �ഴയിെല റിേസാ��്



4473. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� വ��ിയി� നി�ം വനംവ��് ഒഴി�ിെ��� ���� �ഴയിെല റിേസാ��് ഇേ�ാ�

എ� കാര����ായാണ് വിനിേയാഗി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാരിക��് വി�മി��തി�ം താമസി��തി�ം ഈ റിേസാ��്

�േയാജനെ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ആയതിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

വനം സ��ീസ് ��കളിെല പരി�രണം

4474. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനപാലക�െട േജാലി സമയം എ�് മണി�റായി നിജെ����ത് സംബ�ി�് വനം വ��ി�

ശിപാ�ശ ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത തീ�മാനം എ���തിന് സ��ാ� തല�ി� ആേലാചന�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(സി) വനം സ��ീസ് ��കളി� പരി�രണ നടപടിക� ആേലാചി��െ��ി� ആയതിെ� വിവര��

അറിയി�േമാ?

കാ�ം �ള�ം പ�തി

4475. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനംവ��് നട�ിലാ�� കാ�ം �ള�ം പ�തിയി�  െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�

2016 �� �ത� 2019 ഒേ�ാബ� വെര എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�െത�് അേപ�ക�െട

�ല�ം വിേ��ം തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അവയിൽ ഏെതാെ� �ല�ാണ് ഫ�് ന�കിയെത�് �ല�ം അ�വദി� �ക�ം

സഹിതം വിശദമാ�േമാ;

(സി) കാ�ം �ള�ം പ�തി�് ഫ�് അ�വദി��തി�� മാനദ���  ഏെതാെ�െയ�ം

എെ�ാെ� േരഖക� ആണ് േവ�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

വേനതര ���ിക��് നി�യി�െ��ി�� അകലം

4476. �ീ.ആ�. രാമച��

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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



വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനാതി��ികളി�നി�് വേനതര �വ��ന��  നട��തിന്

നി�യി�െ��ി�� അകലം എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത അകലം �റ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് ഈ സ��ാ� േക� സ��ാരിന് എെ��ി�ം ക�് ന�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി�

ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഈ�� മി�കേളാട് അ�ബ�ി�്ഫ�ണി�� �ണി�ക�

4477. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ�� മി�കേളാട് അ�ബ�ി�് ഫ�ണി��  �ണി�ക�  ആരംഭി��തിന്

എെ��ി�ം നിയ�ണം നിലവി�േ�ാ ;

(ബി) െച�കിട സംരംഭമായി ഫ�ണി��  നി��ാണ �ണി�ക�  ആരംഭി��തിന് അ�മതി

ലഭ�മാ��ത് സംബ�ി� നടപടി�മ�� ല�കരി�ാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

��ാ� നിേയാജകമ�ല�ിെല വനം വ��് പ�തികൾ

4478. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�  നിേയാജകമ�ല�ി�  വനം വ��് നട�ിലാ�ിവ�� ഇേ�ാ-�റിസം പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിേയാജക മ�ല�ി�  വനംവ��് നട�ിലാ�ി വ�� മ�് പ�തിക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിേയാജക മ�ല�ി� വനംവ��് നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി�� �തിയ പ�തിക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

നില��, വയനാട്, അ��ാടി േമഖലകളിെല വന�ളി� മാേവായി�് സാ�ിധ�ം

4479. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��, വയനാട്,  അ��ാടി േമഖലകളിെല വന�ളി�  മാേവായി�് സാ�ിധ�ം സംബ�ി�്

വനം വ��ിന് വിവരം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത േമഖലകളി� േപാലീസ് തിര�ി� നട�േ�ാ� വനം വ��് അധി�ത��് ����ി വിവരം

ന�കാ�േ�ാ;  േപാലീസിെ� തിര�ിലി�  വനംവ��് ഉേദ�ാഗ��  പെ���ാ�േ�ാ;  എ�ിൽ

ഇതിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ?



���ഴ, പി�ിമന, േകാ��ടി പ�ായ�കളിൽ ആനശല�ം തട��തിന് നടപടി

4480. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ���ഴ,  പി�ിമന,  േകാ��ടി പ�ായ�കളിെല വിവിധ

�േദശ�ളി� ആനശല�ം ��മായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജനവാസ േമഖലകളി�  ഉ�െ�െട ആനക�  നിര�രമായി ഇറ�ി വ�ാപക �ഷിനാശം

വ���ത് തടയാൻ എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ആനശല�ം തട��തിന് ശാശ�തപരിഹാരം കാ�വാ� ഇൗ �േദശ�ളി� െഫ�സി�ം, െ��ം

അട�ം കാര��മമായ �തിേരാധ മാ����  സ�ീകരി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ആനശല�ം �ല��ായ വ�ാപക �ഷിനാശ���് ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം ലഭ�മാ��തിന്

കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി ന�പരിഹാരം േവഗ�ി�  ന��തി� േവ� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) 2018,  2019  വ�ഷ�ളി�  ��ത പ�ായ�കളിെല എ� ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം

ലഭ�മാ�ിെയ�ം,  എ� �കയാണ് ഓേരാവ�ഷ�ം അ�കാരം ന�ിയി�ളളെത�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

ഇതരസം�ാന�ളി�നി�ം ആനകെള െകാ�വ��തി�� നിബ�നക�

4481. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആനകെള എ���ി�ി�ം മ�മായി ഇതരസം�ാന�ളി�നി�ം േകരള�ിേല�്

െകാ�വ��േ�ാ; അതി�� നിബ�നക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ി� നി�ം ഇതരസം�ാന�ളിേല�് ആനകെള ഇ�ര�ി� െകാ�േപാ��തിന്

അ�മതി ന���േ�ാ; ഇ�സംബ�ി� നിബ�നക� വ��മാ�േമാ;

(സി) നാ�ാനകെള സം�ാന�ിന് �റ�നി�് േകരള�ിേല�് വിലെകാ��്

വാ�ിെ�ാ�വ��തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വന��ഗ�� �േഖന�� �ഷിനാശം തട��തി�ളള പ�തിക�



4482. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി�  വന��ഗ��  �േഖന�� �ഷി നാശം തട��തിന് ഇൗ

സ��ാ� എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �കയാണ് അ�വദി�െത�ം,  എ� പ�തികളാണ് ���ീകരി�െത�ം

വിശദമാ�േമാ?

ജനവാസ േക��ളി� ഇറ�� വന�ജീവികെള തിരിെക വനേമഖലയി� എ�ി��തിന്

ശാ�ീയപരിശീലനം

4483. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനവാസ േക��ളി� ഇറ�ി ജന���് ശല���ാ�� പാ�്, പ�ി, �ളള�പ�ി �ട�ിയ

വന�ജീവികെള പിടി�് വനേമഖലയി� െകാ�േപായി വി��തിന് ബീ�് േഫാറ�് ആഫീസ�മാ��്

ഏെത�ി�ം തര�ി� ശാ�ീയമായി പരിശീലനം ന���േ�ാ;

(ബി) ഓേരാ വന�ജീവികെള�ം �റി�് പഠി��തി�ം മന�ിലാ��തി�ം ബീ�് േഫാറ�്

ആഫീസ�മാ��് െ�യിനിങ് സമയ�് ഇൗ രംഗെ� വിദ�ധെര െവ�് �ാ�ക�

ന�കാ�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ�ീകരി�െമ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വന�ജീവി ആ�മണ��

4484. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് നട� വന�ജീവി ആ�മണ���് ന�പരിഹാരമായി ന�കിയ

�കെയ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വന��ഗ��  �ിരമായി ജനവാസ േക��ളിലിറ�ി നാശന���ാ�� �േദശ��

ഏെതാെ�യാെണ�ം ആയതിെ� കാരണ��  എെ�ാെ�യാെണ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ�ഷ�-വന��ഗ സംഘ�ഷ��  ല�കരി�ാ�  സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ഷി�മിയിേല�് വന��ഗ��  �േവശി��ത് തടയാ�  ശാശ�തമായ എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�േമാ;



(ഇ) വന�ജീവി ആ�മണ��  തട��തിനായി പര�രാഗത മാ���ളി�  നി�് വ�ത��മായി

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

വന�ജീവി ആ�മണ�ി� െകാ�െ��വർ

4485. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിന് വിേധയമായി

എ� േപ��് ജീവഹാനി സംഭവി�ി�െ��ം എ�േപ��് മാരകമായി പരി�പ�ിയി�െ��ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജീവഹാനി സംഭവി�വ�െട ആ�ിത��ം,മാരകമായി പരി�പ�ിയവ��മായി ആെക എ� �പ

ആശ�ാസ ധനസഹായം ന�കിയി�െ��് അറിയി�േമാ;  ഓേരാ�ം �േത�കം �േത�കം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ആശ�ാസ ധനസഹായം അ�വദി��തിെ� മാനദ�ം എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല കിഴ� േ�രി മലേയാര േമഖലയി� വന�ജീവിക�െട ആ�മണം

4486. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�യി�, ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല കിഴ� േ�രി മലേയാര േമഖലയിെല

�ഷിയിട�ളി� വ��ി�വ�� വന�ജീവിക�െട ആ�മണം തടയാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ ?

ക��� മ�ല�ിെല വന��ഗശല�ം

4487. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��� മ�ല�ിെല വന��ഗശല�ം േനരി��തിന് �ാഷ് ഗാ�ഡ് േറാ�് െഫ�സിംഗിനായി

എ� േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്; ഭരണാ�മതി ന�കിയ ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഏെത�ാം �േദശ�ളിലാണ് ഇ�ര�ി� �ാഷ് ഗാ�ഡ് േറാ�് െഫ�സിംഗ്

നട��െത�ം ആയത് എ� കിേലാമീ�� �ര�ിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭ�മായ ��ത പ�തി�് സാേ�തിക അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

കാരണെമെ��ം സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മാ�ി എേ�ാ�  ���ി �ട�ാനാ�െമ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ക��� മ�ല�ി� വന��ഗ ശല�ം േനരി�� ��ത� �േദശ�ളി� �ാഷ് ഗാ�ഡ് േറാ�്

െഫ�സിംഗ് നട�ിലാ�ണെമ�് ആവശ�െ��് സൗ�് വയനാട് ഡി.എഫ്.ഒ.,  �ി�സി��



ചീഫ് ക�സ�േവ�� ഓഫീസ��് സമ��ി� റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത റിേ�ാ��ിേ��  �ി�സി��  ചീഫ് േഫാറ�് ക�സ�േവ��െട ഓഫീസ് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ക��� മ�ല�ി�  �ാഷ് ഗാ�ഡ് േറാ�് െഫ�സിംഗ് നട�ിലാ��തിന് �തിയ

െ�ാേ�ാസ�  പി.സി.സി.എഫ്.  ഓഫീസി�  ത�ാറാ��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം

�േദശ�ളി�  എ� കിേലാമീ��  �ര�ി�  െഫ�സിംഗ് �ാപി��തിനാ�� എ� േകാടി

�പ�െട െ�ാേ�ാസ� ആണ് ത�ാറാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഇ�ര�ി�  ത�ാറാ�� െ�ാേ�ാസലി�  ഉ�െ�ടാ��ം എ�ാ�  സൗ�് വയനാട്

ഡി.എഫ്.ഒ. അയ� ത�ി�� െ�ാേ�ാസലി� ഉ�െ���മായ അവേശഷി�� �േദശ�ളി�

�ാഷ് ഗാ�ഡ് േറാ�് െഫ�സിംഗ് നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വ�ാടി നിേയാജക മ�ല�ി� വന��ഗശല�ം തട��തിനായി പ�തിക�

4488. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം തി�വ�ാടി നിേയാജക മ�ല�ി� വന��ഗശല�ം

തട��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എെ��ാം അടിയ�ര നടപടികളാണ് നിലവി�  െെകെ�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ ?

വന��ഗ��െട ആ�മണ�ളി� നി�് സംര�ണം

4489. �ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, െക. ബാ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനേമഖലേയാട�ബ�ി�� ജനവാസ േക��ളി�  അധിവസി��വ��് വന��ഗ�ളി�

നി�് േനരിേട�ിവ�� ഭീഷണി�ം ജീവഹാനി�ം �ഷിനാശ�ം സംബ�ി�് നിര�രം

ഉയ��വ�� പരാതിക� ഗൗരവമായി�ാ�േമാ;

(ബി) വന��ഗ��െട ആ�മണ�ളി� നി�ം ജന�െള സംര�ി��തിന് നിലവി��

സംവിധാന�� എെ��ാമാണ്; അവ പര�ാ�മാേണാ; ഇെ��ി� ��ത� െമ�െ�� മാ����

അവലംബി��തിന് ആവശ�മായ നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) �ട��യാ��ാ�� �ളയ�ം കന�മഴ�ം വന�േദശ�ളട�� സമീപ�േദശ�ളിെല �ഷി�്

ഭീഷണിയായിരി�� സാഹചര��ി�  വന��ഗ��  �ല��ാ�� �ഷിനാശം ��ത

േമഖലയിെല കാ�ഷിക ��ിേയ�ം ജനജീവിതെ��ം ��ത� �രിത�ിലാ�ിയിരി�� വ�ത



സ��ാ� �േത�കമായി പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) വന��ഗ��െട ആ�മണ�ി�  പരിേ����വ��ം മരണെ���വ�െട ആ�ിത��ം

ന�കിവ�� ന�പരിഹാര�ിെ� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െച��� ���ിേമ� െവ�ിനറി ഡിെ��സറി േപാളി�ിനിക് ആ��തി�� നടപടി

4490. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �ഗസംര�ണ വ��ി�  എ�

ഡിെ��സറികളാണ് േപാളി�ിനി�കളാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െച���  ���ിേമ�  ഡിെ��സറി േപാളി�ിനിക് ആ��തി�� ശിപാ�ശയി�  നടപടി

ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഡിെ��സറി േപാളി�ിനിക് ആ�ി ഉയ���തി�� നടപടി േവഗ�ിലാ�േമാ എ�്

അറിയി�േമാ?

ചാല�ടി കാ�ിര�ി�ിയി� െെഹ-െടക് േ�ാ�� ഹൗസ്

4491. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മീ�് േ�ാഡ�്സ് ഓഫ് ഇ�� െചെെ�യിെല വി�ജി� �ഡ് സ��ീസ് എ� ക�നി�മായി

േച��് ചാല�ടി മ�ല�ിെല പരിയാരം വിേ�ജിെല കാ�ിര�ി�ിയി��  16  ഏ��

�ല�് ഒ� െെഹ-െടക് േ�ാ�� ഹൗസ് �ാപി�� പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇവിെട മെ�െ��ി�ം േ�ാജ�് നട�ാ��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) 500 േപ�െ��ി�ം െതാഴി� ലഭി�� തര�ി� ഏെത�ി�ം ഒ� പ�തി ��ത �ല�്

ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴി വള���

4492. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാഴി വള���  വ�വസായമായാേണാ കാ�ഷിക ��ിയായാേണാ

കണ�ാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായമായി�ാെണ�ി� േകാഴി വള��� കാ�ഷിക ��ിയായി കണ�ാ��തിനാവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴി�ാമം പ�തി



4493. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴി�ാമം പ�തി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത പ�തി നട�ിലാ��ത്

സ��ാരിെ� ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�കാലിക��് സമ� ഇ��റ�സ് ഏ�െ����തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� നാളി�വെര

സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�കാലിക��് െഹ��് കാ�ഡ് നട�ിലാ��തിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �ഗാ�പ�ി

4494. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ി�  ഇ�പ�ിനാല് മണി��ം �വ��ി�� �ഗാ�പ�ി

ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

���ാടിയി� െവ�ിനറി േപാളി�ിനി�്

4495. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� െവ�ിനറി േപാളി�ിനി�ി� ലഭി�� േസവന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) തി�വ�ാടി മ�ല�ി�  എവിെടെയ�ി�ം െവ�ിനറി േപാളി�ിനി�ിന് നി�േ�ശം

സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ���ാടിയി�  െവ�ിനറി േപാളി�ിനി�് ആരംഭി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�േമാ?

െക�േകാ നഗര�ിയ പ�തി

4496. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�േകാ നഗര�ിയ പ�തി ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ;  ��ത പ�തി നഗരവാസിക� േവ��

�േയാജനെ����േ�ാ എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി ��ത� ജനകീയമാ��തി�ം പ�തിയിേല�് ��ത� േപെര ആക�ഷി��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ണേഭാ�ാ�� നി�ിത �ക അട�െകാ�് സമാനമായ പ�തി �ാമ�ളി� വ�ാപകമാ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െെല�േ�ാ�് ഇ�െ��� റാ�് ലി�്

4497. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� നിലവി�ളള െെല�േ�ാ�് ഇ�െ��� റാ�് ലി�ി� നി�് നാളി�വെര

എ� നിയമന�� നട�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2019  �െെല മാസ�ി�  േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  നി�് ഇ�്�  ഡി�ി�് �ാ���  ആയി

ജയിസ�  തി�വന��രേ��് േപായ ഒഴിവ് പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ഈ ഒഴിവ് പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ാ� കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2019 െസ�ംബ� 26-ന് റിലീവ് െച�് ബാ�ിലർ ഓഫ് െവ�റിനറി സയൻസ് (ബി.വി.എസ്.ഇ.)

േകാ�ിന് േപായ ഹരിേകശിെ� ഒഴിവ് പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ്;

ഇെ��ി� കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വി��ഭട�മാ�െട അഭാവ�ി� അവ��ായി മാ�ിവ� നാല് ഒഴി�ക� ജനറ� ലി�ി� നി�്

താ�ാലികമായി നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇതിനായി സ��ാ�  എെ��ി�ം

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

ക�ഷക ഭവന�ളി� ജിേയാ മാ�ിംഗ് പ�തി

4498. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗസംര�ണ േമഖലയിെല ക�ഷക��് ജീവേനാപാധിക�  ന�കാ�  ഉത�� പ�തിക�

നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�ഷക��് ഉപകാര�ദമായ എെ��ാം പരിശീലന പരിപാടികളാണ് നട�ിലാ��ത്

എ�റിയി�േമാ;

(സി) �ഗസംര�ണ വ��ിെ� േന�ത��ി�  ക�ഷക ഭവന�ളി�  ജിേയാ മാ�ിംഗ് പ�തി

നട�ിലാ��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ക�ഷക ഭവന�ളി� ജിേയാ മാ�ിംഗ് നട��തിെ� ഉേ�ശല���� വിശദമാ�േമാ?

േകാതമംഗലം പി�ിമന �ഗാ�പ�ി�െട �വ��നം



4499. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല പി�ിമന �ാമപ�ായ�ി�  �വ��ി�� സ��ാ�

�ഗാ�പ�ി�െട �വ��നം ഏെറ നാ�കളായി കാര��മമ� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവിെട�� േഡാ�� �ത�മായി േജാലി�് ഹാജരാ��ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േഡാ��  �ത�മായി എ�ാ�തിനാ�  ഇവി�െ� �ീരക�ഷക�  അട���വ�  േനരി��

��ി��ക��് പരിഹാരം കെ���തിനായി �ത�മായി േജാലി�് ഹാജരാ�� േഡാ�െറ

നിയമി�് �വ��നം കാര��മമാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഗസംര�ണ വ��ിെ� അധീനതയി�ളള �ലം

4500. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െക.എസ്.ഇ.ബി.  ക�റ േക�മാ�ി നി��ി�ാ�േ�ശി�� സബ് േ�ഷന് �ഗസംര�ണ

വ��ിെ� അധീനതയി�ളള �ലം വി�െകാ���ത് സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

അരിയ��-പര�ാ� ബീ�് കടലാമ �ജനന േക�മാെണ� റിേ�ാ��്

4501. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വളളി��് മ�ല�ിെല അരിയ��-പര�ാ�  ബീ�് കടലാമ �ജനന േക�മാെണ�് വനം

വ�േ�ാ വനം വ��ിെ� ഏെത�ി�ം ഏജ�സിേയാ നട�ിയ പഠന�ിെ� അടി�ാന�ി�

റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  എ�ി� എ�ാണ് പഠനം നട�ിയത്;  പഠന സംഘ�ിെല വിദ�ധ�

ആെരാെ�യായി��; എ�ാണ് റിേ�ാ��് സമ��ി�ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �േദശം കടലാമ �ജനന േക�ം ആെണ� പരാതി�െട അടി�ാന�ി� ജലവിഭവ

വ��് അവിെട കട�ഭി�ി നി��ാണം നിേരാധി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�ളളതിനാ� കട�ഭി�ി

നി��ാണം തട�െ��ിരി���ം ഇത് തീരേദശവാസിക�െട ജീവ�ം സ��ി�ം ഭീഷണി

ഉയ����ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇേ�ാ� അവിടം കടലാമ �ജനന േക�മാെണ�് വനം

വ��് ക���േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജലവിഭവ വ��ി�  നി�്  02.09.2019  െല  IR2/330/2019/WRD ന��  �കാരം വനം

ചീഫ് ക�സ�േവ���് അയ� ക�ിന് മ�പടി ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  മ�പടി

െെവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

�ീരേമഖലെയ ആർ.സി.ഇ.പി കരാറി� നി�് ഒഴിവാ��തിന് നടപടി



4502. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാലിേ��ം പാ������േട�ം ഇറ�മതി തീ�വ ഇ�ാതാ�� തര�ി� ന�െട രാജ�ം ആർ

സി ഇ പി കരാറിെ� ഭാഗമായാ�  അത് വലിയ �തിസ�ിയി�െട കട�േപാ��

സം�ാനെ� �ീരേമഖലെയ തക���തിന് കാരണമാ�കയിേ�;

(ബി) �ീരേമഖലെയ കരാറിെ� പരിധിയി�  നി�് ഒഴിവാ��തിന് ആവശ�മായ സ�����ം

ഇടെപട�ക�ം േക�സ��ാരി� െച���തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ീരേമഖല�ായി �ളയ �നരധിവാസ പ�തി

4503. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  െല മഹാ�ളയ�ിെ��ം  2019  -െല �ളയ�ിെ��ം ഉ��െപാ�ലിെ��ം

പ�ാ�ല�ി� സം�ാന�് �ീരേമഖല�െട �ന��ാരണ�ിനായി �ീര നേവാ�ാനം

എ� �ളയ �നരധിവാസ പ�തി വിഭാവനം െച�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� �ീരക�ഷക��് ഉ�ായ ന�ം പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇൗ

പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തി �കാരം എ� �ീരക�ഷക ��ംബ���് �േയാജനം ലഭി�െമ�് അറിയി�േമാ;

വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

േഗാസ��ി �സ് പ�തി

4504. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ീര ക�ഷക��ം ക�കാലിക��ം ഇ��റ�സ് പരിര� ന���

േഗാസ��ി �സ് എ� പ�തിയി�  ഇ�വെര എ� ക�ഷക�  അംഗ�ളായി��്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട മാനദ���ം അേപ�ിേ�� രീതി�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര മ�ല�ി� �ീര�ാമം പ�തി

4505. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ി�െ�� ഏെത�ാം പ�ായ�കെളയാണ് �ീര�ാമം

പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  പ�ായ�കെള െതരെ����തി�� മാനദ���  എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;



(സി) �ീര�ാമം പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�  ഉേ�ശി�� ല����  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

പ��� മ�ല�ി� �ീര�ാമം പ�തി

4506. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  മ�ല�ി�  �ീര�ാമം പ�തി അ�വദി�ാനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഏെത�ാം മ�ല�ിലാണ് ��ത പ�തി അ�വദി�െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ി� �ീര�ാമം പ�തി

4507. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഷാ���  മ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�ായ�കെള �ീര�ാമം പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െഷാ���  മ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം പ�ായ�കെള �തിയതായി ഈ പ�തിയി�

ഉ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ീരക�ഷക��് വ�മാനം ഉറ�ാ��തിന് പ�തി

4508. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാ�  ഉ�ാദനം വ��ി�ി�ാ�ം �ീരക�ഷക��് വ�മാനം ഉയ��ാ�ം ഉത�� തര�ി�

സം�ാന സ��ാരിെ� സാ��ിക സഹായേ�ാെട നട�ിലാ�� പ�തിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യി� �ീര�ാമം പ�തി

4509. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� �ീര�ാമംപ�തിയി� ഉ�െ�� �ാമ�� ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ണേമ�യി�ാ�തിെ� േപരി� സം�ാന�് നിേരാധി�ി�ളള പാ� ക�നിക� എെത�ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിേരാധി� ക�നിക� പാ� വിതരണം െച��ിെ��് ഉറ� വ���തിന് സ��ാ� സ�ീകരി�



നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

പാ��ാദന�ി� �ണേമ� ഉറ�ാ�ാ� നടപടി

4510. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിനാവശ�മായ പാ� ഉ�പാദി�ി�ാ� കഴി��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) പാ��ാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�ത�ം �ണേമ��ം ഉറ�വ���തിനായി സ�ീകരി� വ��

നടപടിക� എെ��ാമാെണ� വിശദമാ�േമാ?

ഇതരസം�ാന�ളി� നി�� പാ�

4511. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇതരസം�ാന�ളി� നി�ം െെദനംദിനം എ�ത ലി�� പാലാണ് സം�ാന�് എ��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

പാലിെ� �ണേമ� പരിേശാധി��തി�� സംവിധാന��

4512. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ�. ഷം��ീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്നട�ിലാ�ി വ�� �ീരവികസന പരിപാടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അന�സം�ാന�ളി�  നി�ം െകാ�വ�� പാ�  അതി��ികളി�  പരിേശാധി��തിന്

സംവിധാന�� നിലവി�െ��ി�ം അതിെ� �വ��നം കാര��മമെ�� വ�ത ഗൗരവമായി

ക�ി�േ�ാ;

(സി) �ണേമ�യി�ാ�തിെ� േപരി� സം�ാന�് നിേരാധനം ഏ�െ���ിയി�� പാ� ക�നിക�

ഏെത�ാമാണ്;

(ഡി) നിേരാധി�െ�� പാ�  ക�നിക�  അ�� ദിവസം തെ� �തിയ നാമ�ി�ം നിറ�ി�ം

മാ���ിെല��തായ വിവരം ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് തട��തിന് ഫല�ദമായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



ഇതരസം�ാന�ളി� നി��ളള മായം േച�� പാ� തട��തിന് നടപടി

4513. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന�ളി�  നി�ം മായം കല�� പാ�  സം�ാനേ��്െകാ�വ��താ�ളള

വാ��ക� സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതരസം�ാന�ളി�  നി�ം �ണനിലവാരം �റ��ം മായം േച���മായ പാ�

െകാ�വ��ത് തട��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാമാണ്?

കറവ���െള അന� സം�ാന�ളി� നി�ം എ�ി�വാ� നടപടി

4514. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കറവ����െട എ�ം �റ �വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�പാദന�മത�� കറവ���െള അന� സം�ാന�ളി�  നി�ം എ�ി�വാ�

�ീരവികസന വ��ിന് എെ��ി�ം പ�തി നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ��ത� ആ�കെള �ീേരാ�പാദന േമഖലയിേല�് ആക�ഷി�വാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

�ീരക�ഷക��� സ�ിഡി വ��ി�ി��

4515. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലിതീ��െട �മാതീതമായ വില വ��നവ് �ീരക�ഷകെര �രിത�ിലാ�ിയത് പരിഗണി�്

സ��ാ� ക�ഷക��് ഇേ�ാ� എ� �പയാണ് സ�ിഡി ന���െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാലിെ� വില�ം കാലിതീ��െട വില�ം ത�ി� വലിയ അ�ര��തിനാ� നിലവി� െകാ���

സ�ിഡി വ��ി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ; ഉെ��ി� എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ീര സഹകരണ സംഘ��െട ശാ�ീകരണം

4516. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

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



വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീരക�ഷക��ാ�� േ�മ നടപടിക�െട ഭാഗമായി �ീര സഹകരണ

സംഘ�െള ശാ�ീകരി��തിന് ഇൗ സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �ീരസഹകരണ സംഘ�ളി�െട��

പാ�സംഭരണ�ി� വ� വ��നവ്ഉ�ായി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സാ��ിക ഭ�ത ഇ�ാെത അട�്���  ഭീഷണി േനരി�� �ീരസഹകരണ സംഘ���്

മാേനജീരിയ� സ�ിഡി അ�വദി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �ീര സഹകരണ സംഘ���് മി�മയി�  അഫിലിേയഷ�  ലഭ�മാ��തിന്എെ��ാം

ഇടെപട�കളാണ് നട�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ീര സഹകരണ �ാപന��

4517. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  എ� �ീര സഹകരണ �ാപന��  �വ��ി��െ��് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ീര സഹകരണ �ാപന��  ��വ�  ലാഭ�ി�  �വ��ി��വയാേണാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;  ലാഭ�ി�ം ന��ി�ം �വ��ി�� �ീര സഹകരണ �ാപന��െട

വിശദാംശം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ീര സഹകരണ �ാപന��െട നിലനി��ി�ം �ഖമമായ �വ��ന�ി�ം

സ��ാ� െച� വ�� കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് �ീര സഹകരണ �ാപന�ളി�  േജാലി െച��വ�െട എ��ം അവ��്

ലഭി�� േവതന��ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല �ീര സഹകരണ സംഘ��

4518. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി�  ആെക എ� �ീര സഹകരണ സംഘ�ളാണ് �വ��ി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യി� ഒ� ദിവസം ശരാശരി ഉ�പാദി�ി�� പാലിെ� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വയനാട് ജി�യി� �ീര ക�ഷക േമഖലയി� െതാഴിെല��് ആെക എ�േപ� ജീവി�� എ�

കണ�് വ��ിെ� ൈകവശം ഉേ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം �ഗശാലയിെല �ഗപരിപാലന ന�നതക�



4519. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ഗശാലയി�  പ�ി�ഗാദിക�  ച�വീ��തായ സംഭവ��  റിേ�ാ��്

െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) �ഗപരിപാലന�ിെല ന�നതക�ം �ഗ��െട അശാ�ീയവാസ�ം ഇതിന്

കാരണമായി�േ�ാെയ�്പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

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

�ഗശാലക�െട നവീകരണം

4520. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഗശാലക�  അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാനെ� �ഗശാലക�െട നവീകരണ�ിനായി

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

��രിെല �േവാളജി�ൽ പാർ�്

4521. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രിെല ��രിൽ �ാപി�� �േവാളജി�ൽ പാർ�ിെ� നിർ�ാണം നിലവി�

ഏ�ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ ���ീകരി� �ഗ��െട ആവാസയിട�ൾ ഏെത�ാം; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(സി) 2019  മാർ�ിൽ ഉ�ഘാടനം െച� ര�ാംഘ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ നിലവിൽ

ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) ��ർ പാർ�ിേല�� ജലവിതരണ പ�തി പരി�ിതി ആഘാത��ാ�െമ�ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ;  പരി�ിതി ആഘാത പഠന റിേ�ാർ�ിെല വിശദാംശ�ൾ എെ��ാം;

അറിയി�േമാ;

(ഇ) ��ർ നഗര�ിെല �ഗശാല�് നിലവിൽ േക� �ഗശാല അേതാറി�ി�െട അംഗീകാരം ഉേ�ാ;

ഇവിേട�് �തിയ �ഗ�െള െകാ�വ��തിന് പ�തി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

ജലവിഭവ വ��ിെ� െകാ�ി മ�ല�ിെല പ�തിക�



4522. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ജലവിഭവ വ��് െകാ�ി മ�ല�ി�  നട�ിലാ��

പ�തിക�െട വിശദാംശ��  വാ��  അേതാറി�ി,  േമജ�  ഇറിേഗഷ�, െെമന�  ഇറിേഗഷ�

എ�ി�െന തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തികളി�  ഏെത�ാം ���ികരി�,  ���ികരി�ാ��വ  ,  ആരംഭി�ാ��വ

എ�ി�െന ഇനം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ� അ�വദി� ഏെത�ി�ം ���ിക� ആരംഭി��തിന് തട��� ഉേ�ാെയ�ം

ഉെ��ി�  ��ത തട���  ഒഴിവാ�ി ���ി ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ ?

വ�കിട ഇട�രം ജലേസചന പ�തിക�െട അവേലാകനം െച��തിന് �േത�ക സമിതി

4523. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം നട�ിലാ�ിവ�� വ�കിട ഇട�രം ജലേസചന പ�തിക�  അവേലാകനം

െച��തിന് �േത�ക സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) സാ��ിക �തിസ�ി േനരി�� ജല അേതാറി�ി�െട ശാ�ീകരണ�ി�� ശിപാ�ശക�

��ത റിേ�ാ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത സമിതി അതിെ� റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ�ാെ�യാണ് �ധാന

ശിപാ�ശക�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ശിപാ�ശക� നട�ിലാ�വാ� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

നബാ�ഡ് �ഖാ�രം നട�ാ�ിയ ���ിക�

4524. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2018-19  �  ഇറിേഗഷ�  വ��് നബാ�ഡ് �ഖാ�രം നട�ിലാ�ിയി�ളള ���ിക�

ഏെതാെ�യാെണ�ം ആയതിന് അ�വദി� �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് മ�ല�ിെല ജലവിഭവ വ��് ���ിക�

4525. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



പാല�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  റീ ബി�ഡ് േകരള �േഖന ജലവിഭവ വ��് എെ��ാം

���ിക� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി���്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇറിേഗഷ� വ��ിെ� പ�തിക�

4526. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഇറിേഗഷ� വ��് എ� േകാടി �പ�െട ഏെത�ാം

���ിക�ം �വ��ന��ം നട�ാ�ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;  വ�ഷം തിരി�� പ�ിക

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം ���ിക� ���ീകരി�; ഏെത�ാം ���ിക� നി��ാണാവ�യിലാണ്;

ഏെത�ാം ���ിക� ഇനി�ം ആരംഭി�ാ��്;

(സി) 2019-20  വ�ഷ�ി�  എ� �പ�െട ഏെത�ാം ���ിക�ം പ�തിക�മാണ്

നി�േ�ശി�ിരി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ; അവ�െട നിലവിെല അവ� വിവരി�ാേമാ;

(ഡി) ൈവ�ിരി �ഴ�് ��െക െച�് ഡാം നി��ി��തി�� െ�ാേ�ാസ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതിെ� നിലവി�� അവ� വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ജലവിഭവവ��് ���ിക�

4527. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം മാേവലി�ര മ�ല�ി�  ജലവിഭവവ��് വിവിധ

പ�തികളി� ഉ�െ���ി അ�വദി� ���ിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� ���ിയായവ ഏെതാെ�െയ�ം ���ിയാകാ��വ ഏെതാെ�െയ�ം ��തായി

അ�വദി�വ ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ���ിയാകാ�� ���ിക� ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ദീ�ഘകാലമായി പണി���ീകരി�ാ� വ�കിട ജലേസചന പ�തിക�

4528. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ദീ�ഘകാലമായി പണി���ീകരി�ാ� വ�കിട ജലേസചന പ�തിക�  ഏെത�ാം  ;

എേ�ാഴാണ് ഇവ ഓേരാ�ിെ��ം �വ ൃ�ി�് �ട�ം �റി�െത�ം നാളി�വെര എ� �ക

ഓേരാ�ി�ം െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി� ഈ സ��ാ� ഇതിനകം ���ീകരി�വ ഏെത�ാെമ�ം, േശഷി�വയി�

���ി നട�വ��ത് ഏെതാെ�െയ�ം,  ഇവ ഓേരാ�ം,  എേ�ാ�  ���ീകരി�വാ�

കഴി�െമ�ാണ് സ��ാ� ക���െത�ം,  ഇതിേല�ായി ഈ സ��ാ� ഇതിനകം എ� �ക



െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) പ�തി നട�ി�ി� വീ� വ��ിയ എ� ഉേദ�ാഗ�െര ഈ സ��ാ� ഇതിനകം നടപടി�്

വിേധയമാ�ിെയ�ം,  അവ�  ആെര�ാെമ�ം,  എ�കാര�� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�ം

വ��മാ�ാേമാ?

മ�ാ��ാട് മ�ല�ിെല വാ�� അേതാറി�ി പ�തിക�

4529. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17, 2017-18, 2018-19 കാലഘ��ി� മ�ാ��ാട് മ�ല�ി� വാ�� അേതാറി�ി

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് അ�വദി� �ക എ�യാെണ�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�് പണി

���ിയാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദവിവര�ം ന�കാേമാ?

മ��ഴ സംര�ണം

4530. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല �ധാന ജലേ�ാത�ായ മ��ഴ സംര�ി��തിനായി എെ��ി�ം

ക�� പ�തി സ��ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം മ��ഴ സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി

എെ��ാം ���ികളാണ് ���ിയാ�ിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2018-19  വ�ഷ�ി�  മ��ഴ സംര�ണ�ിനായി നാ�� ല�ം �പ അ�വദി��മായി

ബ�െ��് എെ��ാം ���ികളാണ് നട�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ഈ ���ിക�െട

ഡി.പി.ആ�. സ��ാരി� ലഭി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) പന�ാട്,  ബാ�േ�രി,  േകാ��, ന�വ��, ഉ�ിേയരി പ�ായ�കളി�െട ഒ��� മ��ഴ-

രാമ��ഴ സംര�ി��തിനായി വിശദമായ ഒ� മാ��  �ാ�  ത�ാറാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ക��ാ�ി�ഴ സംര�ണം

4531. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ക��ാ�ി�ഴ സംര�ണ�മായി ബ�െ��് ഇറിേഗഷ� വ��് �തിയ

പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി� മ�ിതല േയാഗം നട�ി�േ�ാ;  എ�ി�  േയാഗ�ി��ായ തീ�മാന��

വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) ��ത േയാഗ�ി�  ഇറിേഗഷ�  വ��ിേനാട് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�വാ�  നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല �ള�� സംര�ി�വാ� നടപടിക�

4532. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല േചല�ര,  വട�ാേ�രി എ�ീ ൈമന�  ഇറിേഗഷ�

െസ��ക�െട പരിധി �േദശ�് എ� �ള�� ഉ�തായി�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) ഈ സ��ാ� വ�തി�േശഷം ഇതി� എ� �ള�� നവീകരി�് സംര�ി�ി��്; ബാ�ി��

�ള�ളി�  േവന��ാല�് ജലലഭ�ത�� �ള��  ��ഗണനാ�മ�ി�  നവീകരി�്

സംര�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

അ�മാലി മ�ല�ിെല ��ി കനാ� നി��ാണ പ�തി

4533. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി� അ��ഴ പ�ായ�ിെല പതിെനാ�്,  പ��്,  പതി��്

വാ��കളി� ആയിര�ിലധികം ��ംബ���് �ടിെവ��ി�ം ജലേസചന�ി�ം ഉത��

��ി കനാ�  നി��ാണം എ�ാണ് ആരംഭി�െത�ം വിഭാവനം െച� രീതിയി�  ഇത്

���ീകരി�ി�േ�ാ എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കനാ� ��ണേതാതി� ���ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കനാ�  നി��ാണം ���ീകരി��ത് സംബ�ി�് നിയമസഭ അംഗ�ിെ�

േന�ത��ി� പ�തി �േദശ�് േയാഗം േച��ി�േ�ാ;  എ�ി� എ�ാെണ�ം ആെരാെ�

േയാഗ�ി�  പെ���െവ�ം േയാഗ�ി�  ൈകെ�ാ� തീ�മാന��  എെ��ാെമ�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട ആവശ�കത കണ�ിെല��് ഇത് എ�് ���ീകരി�വാ� കഴി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ?

ഹരി�ാട് ക�വാ� ലീഡിംഗ് ചാന� �ന�നി��ാണം

4534. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് ക�വാ� ലീഡിംഗ് ചാന� കഴി� �ളയ�ി� തക�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം എ� ഏ�� �േദശെ� �ഷിയാണ് �തിസ�ിയിലായി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ��ലം �രിതം അ�ഭവി�� ��ംബ�െള ര�ി�വാനായി ലീഡിംഗ് ചാനലി� തക�� ഭാഗം

അടിയ�രമായി �ന�നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?



പാല�ാട് ജി�യി� ഒ� പ�ായ�ി� ഒ� �ളം എ� പ�തി

4535. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ� പ�ായ�ി� ഒ� �ളം എ� പ�തി �കാരം പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം �ള�ളാണ്

നവീകരി�ി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ള�ിെ��ം നവീകരണ�ിന് എ� �പ വീതം െചലവാ�ിയി��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ള�� പ�ായ�ിെല വലിയേതാടിെ� സംര�ണ ഭി�ി നി��ാണം

4536. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല �ള�� പ�ായ�ിെല വലിയേതാടിെ� സംര�ണ

ഭി�ി തക���മായി ബ�െ��് ന�കിയ നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി�

07.03.2018-െല  W1/LA/11969 �കാരം ഉ� ചീഫ് എ�ിനീയറിെ� ക�ിേ�� എ�

നടപടി എ��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വലിയേതാടിെ� സംര�ണഭി�ി �ന� നി��ി�ാ� െച�കിട ജലേസചന വിഭാഗം എ�ിേമ�്

എ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;  എ� �ക�െട എ�ിേമ�് ആണ് എ��ത് എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) വലിയേതാടിെ� സംര�ണഭി�ി നി��ാണം എേ�ാ�  ആരംഭി�ാ�  കഴി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െെവ�ി� നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ േതാ�കളിെല െചളി നീ�ം െച��തിന് നടപടിക�

4537. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

�ളയ�ം �ട��യായ മഴ�ം �രിതം വിത�� െെവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ിെല,  വിവിധ

േതാ�കളിെല െചളി നീ�ം െച��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ഇരി�ിളിയം െവ��� പാടേശഖര�ി� െവളളെമ�ി��തിന് പ�തി

4538. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഇരി�ിളിയം പ�ായ�ിെല െവ���  പാടേശഖര�ിേല�് ഇരി�ിളിയം ലി�് ഇറിേഗഷനി�

നി�് െവളളെമ�ി��തിന് പ�തിക� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) െവ���  പാടേശഖര�ിേല�് െവളളെമ�ി��തി�ളള കനാ�ക�െട

നവീകരണം/�ന�നി��ാണം എ�ിവ�് പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ി� ചീഫ് എ�ിനീയ�( ഇറിേഗഷ�), മല�റം എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ� എ�ിവ�

സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ; ഫയ� േകാ�ിക� ലഭ�മാ�േമാ?

െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല �ള��െട നവീകരണം

4539. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ� പ�ായ�ി� ഒ� �ളം പ�തിയി� ഉ�െ���ി െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി�

എ� �ള�� നവീകരി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഹരിത േകരളം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ��ത മ�ല�ിെല ഏെത�ാം �ള��

നവീകരി��തിനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്; ���ിക�െട നിലവിലെ� �ിതി വ��മാ�േമാ?

േകാ�യം ജി�യി� �ളയെ��തി നിയ�ി�വാ� അണെ��ക�

4540. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി�  ഭാവിയി�  �ളയെ��തി നിയ�ി�വാ�  മണിമല,  മീന�ി�,

പ�-അ��േകാവി�  നദികളി�  അണെ��ക�  നി��ി�വാ�  എെ��ി�ം പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മീന�ി� പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മണിമല പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ാവാലി പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� ജലസംഭരണിക�െട േശഷി

4541. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഓേരാ ജലസംഭരണിക��ം േവ� ജലസംഭരണേശഷി നി�േ�ശി�െ��തി�

ഗണ�മായി �റവ് വ�വ ഏെതാെ� എ�ം ആയവ�െട േശഷി വ��ി�ി�ാനായി എ�

നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�ം ആയ� �കാരം േശഷി വ��ി�ി�വ ഏെതാെ� എ�ം

ഇതിേല�ായി ഈ സ��ാ� ഇതിനകം എ� �ക െചലവഴി� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാലാവ� വ�തിയാന�ം അതി��ി�ം സം�ാനെ� അണെ��ക�  ഉ�െ�െട�ളള



ജലസംഭരണികെള എ�ര�ി�  ബാധി�െവ�ം എ� �ക�െട നാശന�ം വ�െവ�ം

അറിയി�േമാ;

(സി) ആയത് കണ�ിെല��് �തിയ എെ�ാെ� നടപടിക�  ഈ േമഖലയി�  സ��ാ�

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

�ര��െള �തിേരാധി��തി�� �ാേയാഗിക മാ����

4542. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

,, സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാന��ം പാരി�ിതിക ����ം അ�തീ�ിതമായി ലഭി�� െപ�മഴ�ം

�ളയ �രിത��ം േകരള�ി�  ഇട�ിെട ഉ�ാ�� സാഹചര��ി�  �ര��െള

�തിേരാധി��തി�ം �ളയ നിയ�ണ�ി�ം എെ��ി�ം �ാേയാഗിക മാ����

പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഡാ�കളി�  കാല�ളായി അടി�കിട�� െചളി�ം മണ�ം യഥാസമയം നീ�ം െച�വാ�

നടപടികളി�ാതി��ത് �ര���െട വ�ാ�ി വ��ി�വാ� കാരണമായി�െ��്ക���േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�േമാ?

അണെ��കളിെല ഉയ�� ജലനിര�ം �ചലന സാധ�ത�ം

4543. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല 21 അണെ��കളിെല ഉയ�� ജലനിര�് �ചലന സാധ�ത ���താെണ� പഠന

റിേ�ാ��് പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) വലിയ ഉയര�ി� െവ�ം െക�ി നി�����ലം �മി�െട ഉപരിതല�ി��ാ�� മ��മാണ്

�ചലന സാധ�ത ���െത�് റിേ�ാ��് വ��മാ��േ�ാ;

(സി) നാ��ി��ിലധികം അണെ��ക�ം ജലസംഭരണിക��� േകരള�ി�, ആയതി�  പല�ം

പരി�ിതി ��ബല�േദശമായ പ�ിമഘ�േമഖലയിലാണ് �ിതി െച��െത�് റിേ�ാ��്

വ��മാ��േ�ാ;

(ഡി) അതിനാ�  അണെ��കളിെല ജലശ�ി�മായി ബ�െ�� പഠന��  നട�ി ജലനിര�്

�മീകരി�് അണെ��് പരിപാലന നടപടി �മ��  �ത�മായി പാലി�ണെമ�ം റിേ�ാ��്

വ��മാ��േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ��ത റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  ൈകെ�ാ� നടപടിക�  എെ�ാെ�

എ�തിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?



ഭാരത�ഴ�െട െച�കാട് �േദശ�് തീരം െക�ി സംര�ി�ാ� നടപടി

4544. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019െല �ളയ�ി� േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ി� ��� ജി� അഡീഷണ� ഇറിേഗഷ�

��ം�ളം െസ�െ� കീഴി�  വ�� േദശമംഗലം െച�കാട് �േദശ�് ഭാരത�ഴ�െട തീരം

തക��് �ഷി നശി�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഭാരത�ഴ�െട െച�കാട് �േദശെ� തക�� തീരം സംര�ണ ഭി�ി െക�ി സംര�ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േകാ��� മ�ല�ി� സംര�ണഭി�ി നി��ാണം

4545. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല െകാട�ഴി��, കാ��ടവ് �േദശ�ളി�  ഭാരത�ഴ�്

സംര�ണഭി�ി നി��ി�ണെമ� നിേവദന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ജലവിഭവ വ��് ചീഫ് എ�ജിനീയ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല ൈമന� ഇറിേഗഷ� വ��് പ�തിക�

4546. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016  �ത�  2019  വെര െകാ�ം ജി�യി�  ൈമന�  ഇറിേഗഷ�  വ��് എ� പ�തിക�

ഏെ���ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അവ�െട ആെക �ക എ�; നി��ാണ �േരാഗതി എ�ിവ മ�ലം തിരി�് അറിയി�േമാ?

വാരെ��ി �ളി�ടവ് പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ് ടാറിങ്

4547. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  വാരെ��ി പ�ായ�ിെല കണിയാം�ടി �ളി�ടവ് പാല�ിെ�

അേ�ാ�് േറാഡ് ടാറിങ് നട�ിയി�ി� എ�കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ടാറി�മായി ബ�െ�� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�േമാ;

(സി) നിരവധി ആ�ക� ആ�യി�� ��ത അേ�ാ�് േറാഡ് ടാറിങ് െച��തി� േവ� എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ി ടാറി�ിന് അംഗീകാരം ന��തി�േവ� �ട�നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



നായ��ഴി ലി�് ഇറിേഗഷ� കനാ�ക�െട നീളം വ��ി�ി��

4548. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നബാ�ഡ് ധനസഹായേ�ാെട ���ി ���ീകരി� േകാഴിേ�ാട് ൈമന�  ഇറിേഗഷ�

ഡിവിഷന് കീഴിെല നായ��ഴി ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തി ഫല�ദമായി ഉപേയാഗെ����തിന്

കനാ�ക�െട നീളം വ��ി�ിേ���െ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിന് പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ� �പ�െട െചലവ് ഇതി� േവ�ിവ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വി�ലീകരണ പ�തി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�േമാ?

ഏനാമാ�� - ഇടിയ�ിറ റ�േല�� അ���പണി

4549. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഏനാമാ��, ഇടിയ�ിറ റ�േല��ക�  കാല�ഴ�ം �ലം േചാ����ാ�� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റ�േല��ക�െട അ���പണിക�  തീ��് ���മായി �വ��ന�മമാ��തിനായി

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

(സി) ഇൗ റ�േല��ക�െട സിവി�, െമ�ാനി��  ���ിക�  സംബ�ി� എ�ിേമ�് അട���

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

താ��ാലിക പ�് ഓ�േറ��മാ�െട േവതനം

4550. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ വ��ിന് കിഴി� േജാലി െച�� താ��ാലിക പ�് ഓ�േറ��മാ�െട ദിവസ േവതനം

എ� �പയാണ്;  ഇവ��് എ� മണി�റാണ് ഒ� ദിവസം േജാലി െചേ��ത്;  ഇവ�െട

ശ�ള�ി�  നി�ം ഏെത�ി�ം തര�ി�  നി�തി ഇന�ി�  �ക പിടി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) താ��ാലിക പ�് ഓ�േറ��മാ��് �ലി �ടി�ിക ന�കാ�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� മാസെ�

�ടി�ികയാണ് ഇവ��് ന�കാ��ത്;  ഇത് ന�കാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��ത്;

(സി) താ��ാലിക പ�് ഓ�േറ��മാ�  കരാ�കാ�െട �ഷണം േനരിേട�ി വ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇവ��് ശ�ളം േനരി�് ലഭ�മാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?



മിനി�ീരിയ� ജീവന�ാ�െട േയാഗ�തയി� �മേ�ട്

4551. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലേസചന വ��ിെല മിനി�ീരിയ� വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട േയാഗ�തയി�ം �ാന�യ��ി�ം

��തരമായ �മേ��ക� നട�ിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �മേ��ക� കെ��ാ� നിേയാഗി� സമിതി�െട �വ��നം മരവി�ി�ാ� �മി��തായ

വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത സമിതി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതി�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

അറിയി�േമാ?

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല േകളിയാ��ളം നവീകരണം

4552. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല �ഴ�ാ�ിരി �ാമപ�ായ�ി�  അ�ാം വാ�ഡിെല

േകളിയാ��ളം നവീകരണ�ിന് ഹരിതേകരളം പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് ഫയ� വ��് തല�ി� പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഹരിത േകരളം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ��ത പ�തി�് അംഗീകാരം

ന��േമാ;വ��മാ�േമാ?

േമജ� ഇറിേഗഷ� വ��് �േഖന െകാ�ം ജി�യി� അ�വദി�െ�� �ക

4553. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  േമജ�  ഇറിേഗഷ�  വ��് �േഖന െകാ�ം ജി�യി�

അ�വദി�െ�� �ക സാ��ിക വ�ഷം തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത �ക വിനിേയാഗി�് ഈ കാലയളവി� െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ി�െ��� എ�

���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കി എ�തിെ� വിശദാംശ��ം ���ിക�െട നിലവി��

�ിതി�ം െവളിെ���േമാ?

െന�ാറ മ�ല�ിെല ഡാ�കളിെല െചളി�ം മണ�ം

4554. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ ഡാ�കളി� അടി� �ടിയ െചളി�ം മണ�ം നീ�ം

െച��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് �കാരം ഏെത�ാം ഡാ�കളിെല െചളി�ം മണ�ം നീ�ം െച�ാനാണ് അ�മതി

ന�കിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇൗ ���ിക� എ��ത� ആരംഭി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�തിക�

4555. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി� വാ�� അേതാറി�ി,

േമജ�/െെമന�  ഇറിേഗഷ�  ഡിവിഷ�ക�  എ�ീ ��് വിഭാഗ��  നട�ിലാ�ിയ�ം

പരിഗണനയി���മായ പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതി� നട�് സാ��ിക വ�ഷം േമ� �ചി�ി� ��് വ��കളിെല�ം �ാ� /േനാ� �ാ�

െഹഡി�  നി�ം എ� പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കി എ�റിയി�ാേമാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) െച�് ഡാമിെ� നി��ാണം ���ിയാ�� �റ�് ലഭ�മാ�� േസവന��  ഏെത�ാെമ�്

അറിയി�ാേമാ?

വാമന�രം ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�ിെ� �ലം ൈകമാറൽ

4556. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇറിേഗഷ� വ��ിെ� െെകവശ�ളള വാമന�രം ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�ിെ� �ലം �റിസം വ��ിന്

േമാ�� നി��ി��തിനായി െെകമാറാ� സ��ാ� തല�ി� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി� മ�ിതല�ി� എ� മീ�ിം�ക� നട�ി�െ��ം എ�� തീ�മാന��

എെ�ാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) വാമന�രം ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�ിെ� എ� �മിയാണ് �റിസം വ��ിന് െെകമാറാ� തീ�മാനം

എ��ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �മി�െട ഉപേയാഗാ�മതി ലഭ�മാ�ാ� കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി ഉപേയാഗാ�മതി ന���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

ചിറ�� - െച��ഴ പ�തി�െട നി��ാണം

4557. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) എട�ി��ി,  ക�മംഗലം �ാമപ�ായ�കളിെല �ഷിയിട�ളിേല�് ആവശ�മായ ജലം

ലഭ�മാ��തി�ം ഈ പ�ായ�കളിേല�് �ടിെവ�ം ലഭ�മാ��തി�ം േവ�ി  2015െല

എം.എ�.എ�െട ആ�ി വികസന ഫ�് �േഖന അ�വദി� ചിറ�� -  െച��ഴ പ�തി�െട

നി��ാണം അതിെ� ആദ�ഘ��ി��െ� നില�േപായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആദ� കരാ�കാരെന ഒഴിവാ�ിെയ�ി�ം �തിയ കരാ�കാര� ഇ�വെര നി��ാണം ആരംഭി�ി�ി�

എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� നി��ാണം �തഗതിയിലാ�വാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാമാണ് എ�്

വ��മാ�േമാ?

���യം ലി�് ഇറിേഗഷൻ പ�തി

4558. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിെല വിള�ർ പ�ായ�ിൽ ആരംഭി�� ���യം ലി�ററ് ഇറിേഗഷൻ

പ�തി�െട �വർ�ന��െട നിലവിെല �ിതി വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി എ�് �ർ�ീകരി��തിനാണ് ല��മി��ത്;  ഇതി� എ� �കയാണ്

നീ�ിവ�ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല െെമന� ഇറിേഗഷ� ���ിക�

4559. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ബാ�േ�രി മ�ല�ി� െെമന� ഇറിേഗഷ�

�േഖന എ� ���ിക�  ���ിയാ�ിയി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;  ��ത ���ിക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  ഭരണാ�മതി ലഭി��ം,  ���ി നട�െകാ�ിരി���മായ എ� പ�തികളാണ്

ബാ�േ�രി മ�ല�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

�വാ��ഴ മ�ല�ിെല ജലവിഭവ വ��് ���ിക�

4560. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ി� അ�വദി�

�ടിെവ� പ�തിക�, ജലേസചന പ�തിക�, ൈമന� ഇറിേഗഷ�/േമജ� ഇറിേഗഷ� നി��ാണ

�വ��ന�� എ�ിവ�െട വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വിവരം അറിയി�ാേമാ?



മീന�ിലാറി� ��െക കിട�� കാവാലി�ഴ ��പാലം

4561. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കിട��  കാവാലി�ഴ ��പാലം മീന�ിലാറി� ��െക നി��ി��തിന് െക�  ത�ാറാ�ി

ന�കിയ േ�ാജ�ിന് സ��ാ� അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-2020 ബജ�ി� വാല�ം II േപജ് നം.33 � 697-� വ��ായി ഈ പ�തി�് നാ��ത്

ല�ം �പ വകയി��ിെയ�ി�ം സ��ാ� അ�മതി ൈവ��തി�� കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ വിഷയം സംബ�ി� ഫയ�  ഇേ�ാ�  ആ�െട പ�ലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;  ചീഫ്

എ�ിനീയ�  േ�ാജ�്  II-  -ന് സമ��ി�ിരി�� എ�ിേമ�് സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

അ�ാര�ം �ചി�ി�് �ലം എം.എ�.എ .ന�കിയ ക�ിന് മ�പടി ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) പ�തി�് എ��ം േവഗം അ�മതി ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

��ണി�റ മ�ല�ിെല ജലാശയ�ൾ മാലിന� ��മാ�ാ� പ�തി

4562. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല ജലേ�ാത�ക�ം ജലാശയ��ം മാലിന���മാ�ി

സംര�ി��തിന് സ��ാ� എെ��ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ി വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

ഇവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ജലേ�ാത�ക�ം ജലാശയ��ം മാലിന���മാ�ി �ിരമായി സംര�ി��തിന്

തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��/െപാ�ജന��  എ�ിവ�െട സഹായേ�ാെട �ഹ�ായ

പ�തി�് �പം ന��േമാ;

(സി) ഇവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െന�ാ�ി�കര മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ലഭി� െച�കിട ജലേസചന ���ിക�

4563. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ി� 2016 �� മാസം �ത� 2019 ഒേ�ാബ� മാസം വെര

�ള��, കാേരാട്, െച��, തി��റം, അതിയ�� എ�ീ �ാമപ�ായ�കളി�ം െന�ാ�ി�കര

നഗരസഭ �േദശ�മായി െച�കിട ജലേസചന വിഭാഗം എ� േകാടി �പ�െട

ഭരണാ�മതിയാണ് ന�കിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഓേരാ ���ി�ം ന�കിയ

അട�� �ക പ�ായ�് തിരി�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) എം.എ�.എ.  �െട നി�േ�ശ�കാരം എ� ���ിക�� ഭരണാ�മതി ന�കിയി��് എ�്

വ��മാ�േമാ; ���ിക�െട േപ�ം �ല�ം, ന�കിയ �ക�ം വിശദമാ�േമാ?



ക���യി� െക.�ി.ഡി.സി. ഗ�് ഹൗസിനായി �ലം

4564. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ക���യി� െക.�ി.ഡി.സി. ഗ�് ഹൗസ് നി��ി��തിന് ഇറിേഗഷ� വ��ിന് കീഴി� ഉ�

�ലം ലഭ�മാ�ണെമ� ആവശ��ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വ�കടവി� േബാ�ജ�ി ���ി പണി��തിന് നടപടി

4565. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക��, ചിറ��  �ാമപ�ായ�ിെല ആറാം വാ�ഡി�  വ�വ�കടവി�  േബാ�ജ�ി ���ി

പണി��തിനായി ക�� ഓഫീസിെല ബ�െ�� ഫയലി� നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േബാ�ജ�ി ����തിന് എ� �ക�െട എ�ിേമ�ാണ് ത�ാറാ�ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏ��ം അടിയ�ിര �ാധാന�േ�ാെട ഈ േബാ�് ജ�ി ���ി പണി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ജലവിഭവ വ��ിന് കീഴി�� �മി

4566. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജലവിഭവ വ��ിന് കീഴി�� �മി അള�് തി�െ���ി അതിെ� േരഖക�

�ത�മായി ��ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  വ��ിെ� കീഴി�� �മിയി�  �തിയ സ�േ�ക�  നട�ി അള�്

തി�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) പല�ല�ളി�ം �ത�മായ അള�കളി�ാെത കിട�� വ��ിെ� �മിക�  �മീകരി�്

െകാ�വ�വാ� എെത�ി�ം തര�ി�� �മം നട��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

റീ ബി�ഡ് േകരള വഴി�� ജലവിഭവ േമഖലയിെല ���ിക�

4567. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ േമഖലയി� എെ��ാം ���ികളാണ് റീ ബി�ഡ് േകരള വഴി ല��മി��ത്;

(ബി) ഇതി�  ജലസംര�ണ�ി�ം ജലവിഭവ പരിപാലന�ി�ം �ാ�ഖ�ം ന��� ���ിക�



ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ഹരിത��ി എ� േപരി� െമാൈബ� ആ�ിേ�ഷ�

4568. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജലേ�ാത�കളിെല ജലവിതാന�ം ജലലഭ�ത�ം അറിയാ� ഹരിത��ി എ�

േപരി�  െമാൈബ�  ആ�ിേ�ഷ�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� �ധാന സവിേശഷതക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ാെക ആ�ിേ�ഷെ� േസവനം ഉപേയാഗെ���വാ� ഇ�വഴി സാധി�േമാ;

(സി) ��ത ആ�് വഴി ലഭ�മാ�� േസവന�� എെ��ാമാണ് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) �ഴകളിേല�ം കായ�കളിേല�ം ജല�ിെ� അളവ്,  ജലേ�ാത�ക�െട ജലവിതാനം,  ലഭ�ത

എ�ിവ വിലയി���തിന് ഈ ആ�് �േഖന സാധി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല െെമന� ഇറിേഗഷ� ഓഫീസ് െക�ിടം

4569. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�രമ�ല�ിെല െെമന�  ഇറിേഗഷ�  ഓഫീസ് �വ��ി�� െക�ിടം അതീവ

േശാചനീയാവ�യിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ഓഫീസ് ��് പ� ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�് അസി��് എ�ിനീയ� ഓഫീസായി

�വ��ി�ി�� െക�ിട�ിേല�് മാ��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കിണ�ക� റീചാ��് െച��തി�� നടപടി

4570. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കിണ�ക�  റീചാ��് െച��തി�� നടപടിക�  ഏ�വെരയായി എ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി ഏെത�ാം പ�ായ�കളിലാണ് നട�ിലാ�ിയത് എ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത�  പ�ായ�കളിേല�് ഈ �വ��നം വ�ാപി�ി�േമാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

�ജലവ��ിെ� �വ��ന��



4571. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ജലവ��ിെ� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  നട�ിയ

�വ��ന�� ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജല�ാമം േനരി�� �േദശ�ളി� ജന���് െവളളം ലഭ�മാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്

വ��് നട��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ൗ�് വാ��  ഡി�ാർ�്െമ�ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  ജല�ാമം േനരി�� �േദശ�ളി�

�ഴ��ിണ�ക�  �ഴി�ാ�േ�ാ;  എ�ി�  കഴി� ��് വ�ഷം എ� �ഴ��ിണ�ക�

�ഴി�ി�െ��ം അതിന് െചലവായ �ക എ�യാെണ�ം �ഴി� �ല��െട േപര് സഹിതം

ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

�ജല വ��് െകാ�ം ജി��് നൽകിയ �ക�ം വിനിേയാഗ�ം

4572. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  �ജല വ��് െകാ�ം ജി�യി�  അ�വദി� �ക�െട

വിശദാംശ�� സാ��ിക വ�ഷം തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത �ക വിനിേയാഗി�് ഈ കാലയളവി� െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ി�െ��� എ�

���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കി എ�തിെ� വിശദാംശ��ം ���ിക�െട നിലവിെല

�ിതി�ം െവളിെ���േമാ?

േകരള ജല അേതാറി�ി �നഃസംഘടന

4573. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള ജല അേതാറി�ി �നഃസംഘടന നട��തിന് സ��ാ� അേലാചി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ� സംബ�ി� പഠന���ായി ആെരെയ�ി�ം �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�ത് പ�തി

4574. �ീമതി �. �തിഭ

�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േക� സം�ാന സ��ാ�ക�െട സം��

പ�തിയായ അ�തിെ� കീഴി�  ��ജല വിതരണ�ിനാ�ം സ�ീവേറജ് സംവിധാന��െട

ഫല�ദമായ നട�ി�ിനാ�ം ആവി�രി� വ�� ���ിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) പ�തി�ാ�� േക� സം�ാന വിഹിതം എ�കാരമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജലവിതരണ�ിനാ�ം സ�ീവേറജ് സംവിധാന���ാ�ം നിലവി� എ� �ക�െട ഭരണാ�മതി

ലഭി�ി��്;

(ഡി) അ�ത് പ�തി �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി� എ�ാ ���ിക�ം എേ��് ���ിയാ�ാ�

കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

കാര�ാറ-�രിയാ���ി പ�തി

4575. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�യിെല ചി��  താ��ിെല ജന��  അ�ഭവി�� ��മായ ജല�ാമ�ിന്

ശാശ�ത പരിഹാരം കാ��തിനായി വിഭാവനം െച�� കാര�ാറ-�രിയാ���ി പ�തി�ായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

പിറവം മ�ല�ിെല ജലവിതരണ ൈപ�ക� മാ��തിന് നടപടിക�

4576. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ി�  കാല�ഴ�ം െച��ം ഉപേയാഗ�ന�മായ�ം നിര�രം

തക���മായ ജലവിതരണ ൈപ�ക� എ� കിേലാമീ�� �ര�ി��് എ� വിവരം െസ��

അടി�ാന�ി� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� ൈപ�ക�  ��ഗണന �മ�ി�  മാ��തിന് നിലവി�  നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

സ�കാര� ടാ��കളി� വിതരണം നട�� �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം

4577. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� ടാ��കളി�  വിതരണം നട�� �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം

പരിേശാധി��തിന് നിലവി� നടപടി സ�ീകരി� വ��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പരിേശാധന ��ത�  കാര��മമാ��തിന് സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?



�ടിെവ� പ�തിക�

4578. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, വി.െക.�ശാ�്

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നബാ�ഡ് ഏെ��� �ടിെവ� പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ടിെവ� േമഖലയി�  ഇ�വെര കി�ബിയി�  നി�ം എ� പ�തിക��് അ�മതി

ലഭ�മായി��്;

(സി) േദശീയ �ാമീണ �ടിെവ� പ�തി �കാരം �ാമ�േദശ�ളി�  �ടിെവ�െമ�ി��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) േമ��റ� �ടിെവ� പ�തിക� �കാരം എ� അളവ് െവ�ം അധികമായി ഉ�ാദി�ി�ാ�

കഴി�ി�െ��ം എ� വാ��  കണ��ക�  ��തായി ന�കിയി�െ���� കണ�്

ലഭ�മാേണാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

െവ��രം

4579. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� തവണയാണ് െവ��രം വ��ി�ി�ത്;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �ടിെവ�ചാ�ജിെ� ഗാ�ഹിക നിര�് കണ�ാ��തിന് നിലവി�  സ�ീകരി�ിരി��

മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിര�് സംബ�ി�് െപാ�ജന�െള അറിയി��തിനായി വ��തല�ി�

സ�ീകരി�ിരി�� സംവിധാന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ിെവ� പ�തി

4580. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�പ�ിെയാ�്ശതമാനം സ��ാ�  വിഹിത�ം നാ���ിെയാ�പത് ശതമാനം സ�കാര�

പ�ാളി�േ�ാെട��� ഇറിേഗഷ� വ��ിെ� ��ിെവ� പ�തി ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(ബി) െതാ��ി ഒ�പത് ശതമാനം േജാലിക� ���ിയാെയ�ി�ം പ�തി യാഥാ���മാകാെത വഴി��ി

നി���തിെ� സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) വിപണി നിര�ിേന�ാ�  �റ� വിലയി�ം �ണേമ�യി�ം ��ിെവ�െമ�ി�� വാ��



അേതാറി�ി�െട ��ത പ�തി ഈ രംഗ�് വ�  ലാഭം െകാ�� സ�കാര� ക�നിക��്

തിരി�ടിയാ�െമ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) ഈ രംഗെ� സ�കാര� ക�നിക� നട�� ചര�വലികളാണ് പ�തി യാഥാ���മാ��തിന്

തട�മാ��െത� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ക�നാഗ�ളളി നിേയാജകമ�ല�ി� �ടിെവളള കണ�� വിേ�ദി�ാതിരി�ാ� നടപടി

4581. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ടിെവളള�രം അട�ാ� ഉപേഭാ�ാ��െട വാ��  കണ��  വിേ�ദി��തിന് വാ��

അേതാറി�ി ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ���് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  ആയതിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ടിശികയാ�� �ക ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�് തവണകളായി പിരി��തി�ം അദാല�കളി�െട

�ടിശിക െസ�ി� െച��തി�ം പ�തി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ക�നാഗ�ളളി നിേയാജകമ�ല�ിെല �ലേശഖര�രം,  ആല�ാ�് �േദശ�ളി� െവളള�രം

അട�ാ�തിെ� േപരി� �ടിെവളള കണ�� വിേ�ദി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) �ടിെവളളം വിേ�ദി�ാെത വാ��  ചാ�ജ് പിരി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

�ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തി�� നടപടിക�

4582. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം കഴി� �െറ വ�ഷ�ളായി േവന��ാല�് ക�� വര���ം �ടിെവ� �ാമ�ം

േനരി�� പ�ാ�ല�ി�  �ടിെവ� ലഭ�ത ഉറ�വ��ാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) തീര�േദശ�് മഴ�ാല�് ഉ�െ�െട അ�ഭവെ��� �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിന്

സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ��ജല ലഭ�ത ഉറ�വ���തിന് ഭാവിയി�  എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�േമാ?

പറ�ി�ളം- ആളിയാ� നദീജല�രാ� �നരവേലാകനം

4583. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം-  ആളിയാ�  നദീജല�രാ�  �നരവേലാകനം െച�വാ�  േവ�ി േകരള-തമി�ാട്

�ഖ�മ�ിമാ�  നട�ിയ സം�� േയാഗ�ി�  അ��സം�ാന നദീജലവിഷയ��  ച��



െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് �പീകരി�� ഉേദ�ാഗ� സമിതിയി�  പരിഗണി�� വിഷയ��

�ഖ�മ�ിമാ�െട ച��യി� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ� സമിതിയിേല�് നി�യി�ിരി�� ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;  സ��ാ� വിശദമായി ച�� െച�േശഷം വിഷയ�� തീ�മാനി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ത�ീ��ട��െട�ം ജലാശയ��െട�ം സംര�ണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

4584. �ീ.എം.ഉ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ത�ീ��ട��െട�ം ജലാശയ��െട�ം സംര�ണ�ിനായി ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ല��ം നിറേവ��തിനായി െപാ��ള�െള സംബ�ി� �ിതിവിവരണ കണ�്

േശഖരണം ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സി.ഡ�ളി�.ആ�.ഡി.എം ത�ാറാ�ിയി�� മാേനെ��് ആ��  �ാ�  അ�സരി��

ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ി വഴി വിതരണം െച�� �ടിെവളള�ിെ� �ണനിലവാരം

4585. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകരള വാ�� അേതാറി�ി വഴി വിതരണം െച�� �ടിെവളള�ിെ� �ണനിലവാരം

പരിേശാധി��തിന് നിലവി� നടപടിക� സ�ീകരി�വ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട ശാ�ീകരണം

4586. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി ൈവദ�തി ചാ��ിന�ി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ന�� �ക

�റ��തിനായി സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം വാ�� ചാ��് വ��ി�ി��തിന് േകരള വാ��

അേതാറി�ി�് അ�മതി ന�കാ� സാഹചര��ി� ഇല�ിസി�ി ചാ��ട�ം ഉ�ായ വ��നവ്

കണ�ിെല��് േകരളാ വാ�� അേതാറി�ി�െട േനാ� �ാ� �ാ�് വ��ി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ��ാ� േകരള വാ�� അേതാറി�ി�് ന�േക� േനാ��ാ� �ാ�് �ടി�ിക�േ�ാ; ഉെ��ി�

ആയത് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഡി) േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട �വ��നം ��ത� കാര��മമാ��തിനായി െക.എസ്.ഇ.ബി.

മാ�കയി� സ� െസ�� �പീകരി��തി�ം ഇല�ി�� വിംഗ് �പീകരി��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മല�ഴ ഡാമി� നി�� ��ജല �ണനിലവാരം

4587. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ട��യായ മഴ ഉ�ാ�� സാഹചര��ളി� മല�ഴ ഡാമി� നി�ം േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി

വിതരണം െച�� ��ജല�ി� െചളി�ം മാലിന���ം ഉ�ാ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) മഴ�ാല�് വിതരണം െച�� ��ജല�ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാ�  േവ�ി �േത�ക

��ക�ത�ക� സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഗാ�ഹിക �ടിെവളള കണ��കാ��്ഓ�ൈല� േപ�െമ�്

4588. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഗാ�ഹിക �ടിെവളള കണ��കാ��് അവ�െട െവളള�രം ഓ�ൈല�

േപ�െമ�ായി നട�ാ� ഒ��ിയി�ളള സംവിധാന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓ�ൈല� േപ�െമ�് സംവിധാനം െസ�വ� ���ളാ� പലേ�ാ�ം ഫല�ദമാകാ�തിനാ�

െപാ�ജന�� അ�ഭവി�� ��ി��് കണ�ിെല��് ൈവദ�തി വ��് ഏ�െ���ിയി�ളള

തര�ി�ളള സംവിധാനെമാ��ാ� നിലവി� എ� തട�മാ�ളളത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ േസവനം �േയാജനെ����വ��് ��ത�  സൗജന���  അ�വദി��തി� പകരം

സ��ീസ് ചാ��ിന�ി�  ��ത�  �ക ഈടാ��� വഴി ഓ�ൈല�  േപ�െമ�്

സംവിധാനെ� നി��ാഹെ���� നടപടി �ന:പരിേശാധി�ാേമാ?

അ�മാലി, ഇറ��, മ��,മലയാ��-അ�ം�ഴ എ�ിവിട�ളിെല �ടിെവ��ാമം



4589. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 22.03.2018-ന് ജലവിഭവ വ��് ഭരണാ�മതി�ം  12.11.2018-ന് കി�ബി�െട

അംഗീകാര�ം ലഭി� അ�മാലി ��സിപാലി�ി,  ഇറ��, മ�� �ട�ിയ പ�ായ�കളിെല

�ടിെവ��ാമ�ിന് പരിഹാരം കാണാനായി ആവി�രി�  73.35  േകാടി�െട�ം മലയാ��,

അ�ം�ഴ പ�ായ�ക��ായി ആവി�രി�  42.58 േകാടി�െട�ം പ�തിക�െട നിജ�ിതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി�ം കി�ബി�െട അംഗീകാര�ം ലഭി�ി�ം ��ത പ�തിക�  ആരംഭി��തി�

േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മലയാ��-അ�ം�ഴ പ�ായ�കളിെല പ�തി നട�ിലാ��തിന് വനം വ��ിെ� അ�മതി

ആവശ��േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിനായി അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത അേപ�യി�  അ�മതി ലഭി��തി�  േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) മലേയാര പ�ായ�കളായ അ�ം�ഴ, മലയാ�� �ട�ിയ �േദശ�ളി� േനരി�� ��മായ

�ടിെവ� �ാമം കണ�ിെല��് ��ത പ�തി അടിയ�ിരമായി നട�ിലാ�ാ� സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ��ാെമ�ം നി��ാണ �വ��ന�� എേ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) അ�ം�ഴ പ�ായ�ിെ� അധിനതയി�� 10 െസ�് �ലം വാ�� അേതാറി�ി�് െെകമാറി

കി�ിയി�േ�ാ; ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ� വ��മാ�ാേമാ?

െവ��ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാ� നടപടി

4590. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കിണ� െവ��ിെ� നിലവാരം ഉറ�ാ�ാ� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതി�േവ�

സംവിധാനം ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വികാസ് ഭവ� േപാലീസ് ക�ാ�േ��ിെല �ടിെവ��ാമം

4591. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വികാസ് ഭവ� േപാലീസ് ക�ാ�േ��ി� �ടിെവ�ം ആവശ��ിന് ലഭ�മ�ാ�ത് �ലം ഉളവായി��

��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ���ി ഇ�പ�ിനാല് ക�ാ�േ��കളിലായി ഏകേദശം ആയിര�ി��രം േപ�  താമസി��

��ത ക�ാ�േ��ിേല�് െെപ�് െവ�ം ലഭ�മാ�ാ�തിെ� കാരണം എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി�യിെല വിവിധ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  േജാലി േനാ�� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ���്



�ാഥമികാവശ��ിന് േപാ�ം ജലം ലഭി�ാെത ��ി���ത് ശാശ�തമായി പരിഹരി��തിന്

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

���നാട് �ടിെവളള പ�തി

4592. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ-ബി�ഡ് േകരളാ പ�തിയി� ഉ�െ���ി ���നാട് �ടിെവളള പ�തി�െട െെപ�് ൈല�

നീ��തി�ളള പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി സ�േ� നടപടിക��ായി �ക അ�വദി�തിെ� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട വിശദമായ മാ��േരഖ ത�ാറാ�ി സമ��ി��തി�ളള �വ��ന��

ത�രിതെ���േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി �ാവ��ികമാ�� �റ�് ജന���് ലഭി�� േസവന��

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വാ�� അേതാറി�ിയിെല ഓ�േറ�ിംഗ് ജീവന�ാ�െട ഓവ�ൈടം േവജസ്

4593. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

അവധി ദിവസ�ളി�ം േജാലി െചേ��ിവ�� േകരള വാ��  അേതാറി�ിയിെല ഓ�േറ�ിംഗ്

വിഭാഗം ജീവന�ാ��് ന�കി വ�ി�� ഓവ�ൈടം േവജസ് നി��ലാ�ിയത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയത് �നഃ�ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ക�� ജി�യിെല ��ി�കാ�് റ�േല�� കം �ി�ജ്, ബാ��� ബ�് എ�ിവ�െട നി��ാണം

4594. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല ��ി�കാ�ി�  റ�േല��  കം �ി�ജ് �ന�  നി��ി��തിനാ��

ഇ�െവ�ിേഗഷ� ���ി ���ിയായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െച���് പ�ായ�ിെല ഇ�െവ�ിേഗഷ�  ���ിയായ ബാ���  ബ�ിെ� എ�ിേമ�്

സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മംഗലം ഡാം �ടിെവളളപ�തി

4595. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) മംഗലംഡാം �ടിെവളളപ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;  പ�തി

�േ�ാ�െകാ�േപാകാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി ഏെത�ാം േമഖലക��് അതിെ� �ണം ലഭ�മാ�െമ�് പറയാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

റാ�ി മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�

4596. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) റാ�ി-നാര�ാനം, േകാ�ാ��-ആനി�ാട്, എ�മ�� �ടിെവ� പ�തിക�െട ഇ�െവ�ിേഗഷ�

നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം എ� �പ�െട എ�ിേമ�് വീതമാണ് ത�ാറാ�ിയിരി��െത�ം ��ത

എ�ിേമ�ക��് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി� അംഗീകാരം ലഭി�ാ� എെ�ാെ�

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

െകാല�ള, ഇടകട�ി, അറയാ�ിലിമ�, �����ഴി �ടിെവളള പ�തിക�

4597. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ി� നാശന�ം േനരി� െകാല�ള, ഇടകട�ി, അറയാ�ിലിമ�, ����

�ഴി �ടിെവളള പ�തിക� �ന��രി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

ഓേരാ�ി�ം എ� �പ�െട,  എെ�ാെ� �ന��ാരണം േവണം എ�് ഇനം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയം കഴി�് ഒ� വ�ഷം കഴി�ി�ം ഇവ �നഃ�ാപി�ാ� കഴിയാതി��തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ; ആ�െട വീ� �ലമാണ് ��ത പ�തി �ന�ാപി�ാ� കഴിയാതി��ത് എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) േവന�  വ�� സാഹചര��ി�  പ�തിക�െട അ����ണിക�  അടിയ�രമായി തീ��്

ജലവിതരണം �ഗമമാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ഞാ�ടവ് �ടിെവ� പ�തി

4598. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം നഗര�ിെല �ടിെവ� ���ിന് പരിഹാരമായി നട�ിലാ�ി വ�� ഞാ�ടവ്

പ�തി�െട �വ��ന�� എ�കാരമാണ് �േരാഗമി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി മ�േ�ാ���്,  െപരിനാട്,  ���വ,  പനയം പ�ായ�ക���ടി



�േയാജന�ദമാ�� വിധ�ി�  നട�ാ�ണെമ�തിെന സംബ�ി� ആവശ��ി�േമ�

പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

മല�റം മ�ല�ിെല സമ� �ടിെവ� പ�തി

4599. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം മ�ല�ിെല �േ�ാ��, ����, �റ�� പ�ായ�ി� നട�ാ�� സമ� �ടിെവ�

പ�തി�െട സ�േ� നടപടിക�  ���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇേ�ാ�  ഇതിെ� നടപടിക�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കഴി� ബ�ജ�ി�  �ക വകെകാ�ി�െവ�ി�ം പ�തി�് നാളി�വെര�ം ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ജന��െട �ടിെവ� �����് പരിഹാരം ഉ�ാ�ാ�  ��ിയ പരിഗണന ന�കി ��ത

പ�തി നട�ാ�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

വാഴ��ി പ�ായ�ി� ���ി �േദശെ� �ടിെവ��ാമം

4600. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല വാഴ��ി പ�ായ�ി�  ���ി �േദശെ�

�ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തി�� പ�തി�െട നി��ാണ േജാലിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇൗ പ�തി�െട നി��ാണെ�ലവ് എ�യാണ്;

(സി) ഇൗ പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാണ് ല��മി�ിരി��ത്;

(ഡി) സമയബ�ിതമായി ഇൗ പ�തി ���ികരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ചാ�മംഗലം, മാ�� �ാമപ�ായ�കളി� �ടിെവ� വിതരണം

4601. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജ�ാ�  �ടിെവ� പ�തി�െട പരിധിയി�  ഉ�െ�ടാ� ചാ�മംഗലം,  മാ��

�ാമപ�ായ�കളി�  �േത�ക �ടിെവ� വിതരണ സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�  സ�ീകരി�

വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം മാ�� �ാമപ�ായ�ി� ൈപ�് ൈല�ക�െട നീളം

���തിനായി എ� �പ�െട പ�തിക��ാണ് അംഗീകാരം ന�കിയി��ത്;  ഓേരാ

പ�തി�െട�ം നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ?



െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല േകാളനികളി� �ടിെവ� ൈപ�് ൈല�

4602. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല മാണി��, െവ�ായം, കര�ളം എ�ീ പ�ായ�കളിെല

പ�ികജാതി േകാളനികളി� �ടിെവ� ൈപ�് ൈല� �ാപി��തിന് േകാ��സ് ഫ�ി�നി�്

എ� �ക�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ലഭി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;  ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം എ�േ��് ���ീകരി�ാ�  സാധി�െമ�ം

വ��മാ�േമാ?

െച��� മ�ല�ിെല �ടിെവ� വിതരണ പ�തിക�

4603. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െച���  മ�ല�ി�  ���ീകരി�ാ��ം േ�ാജ�ക��് അംഗീകാരം ലഭി�ി�ം

ആരംഭി�ാ��മായ എ� �ടിെവ� വിതരണ പ�തികളാണ് ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) �ട�ി�ിട�� പ�തിക�െട കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) മ�ല�ി�  എ� വീ�ക��ാണ് ജല അേതാറി�ി�െട �ടിെവ�ം ലഭി��െത�്

അറിയി�േമാ ?

പായി�ാ�് പ�ായ�ിെല മ�ിപ�ി �േദശെ� �ടിെവ� �ാമം

4604. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�  പായി�ാ�് പ�ായ�ിെല മ�ിപ�ി �േദശെ�

�ടിെവ� �ാമം പരിഹരി��തി�� നി��ാണ േജാലിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ആെക െചലവ് എ�യാണ്;

(സി) ച�നാേ�രി ടൗണി�� െച�കര��ിെല ടാ�ി�  നി�ം ച�നാേ�രി ടൗണി�ം

�െ�ാടി�ാനം പ�ായ�ി�ം പായി�ാ�് പ�ായ�ി�ം ��തായി ൈപ�ക� ഇ�് പായി�ാ�്

െകാ�പ�ി ഓവ� െഹഡ് ടാ�ി� ജലം എ�ി��തി�� േജാലി �ംഭനാവ�യിലാെണ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ��ം േവഗം ഈ േജാലി നട��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഇ) ഈ പ�തി�െട നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�ാനാണ് ല��മി�ിരി��ത്;

വ��മാ�ാേമാ?



േകാ�ാട് മ�ല�ിെല ജലവിഭവ വ��ിെ� പ�തികൾ

4605. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ജലവിഭവ വ��് �േഖന േകാ�ാട് മ�ല�ി�

നട�ിലാ�ിയി���ം നട�ിലാ�ി വ���മായ പ�തിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ?

ഉപേയാഗരഹിതമായ �ഴ� കിണ�ക�

4606. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉപേയാഗരഹിതമായ �ഴ�  കിണ�ക�  �േഖന��ാ�� അപകട��  ഒഴിവാ��തിനായി

എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം കിണ�ക�  ���തിനായി ജി�ാതല�ി�  �ര�ാ�മീകരണ��  നട�ിലാ�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കരയി� എം.പി. ഫ�പേയാഗി�് �ടിെവ�ം എ�ി�� ���ി�െട നിലവിെല �ിതി

4607. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല െന�ാ�ി�കര നഗരസഭാ �േദശെ� �ാവിളയി�

രാജ�സഭാ എം.പി. എളമരം കരീമിെ� ഫ�് ഉപേയാഗി�് �ടിെവ�ം എ�ി�� ���ി�െട

നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ; ഡി.പി.ആ�. �കാരം എ� ല�ം �പയാണ്

ഇതിന് അ�വദി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അട�� �ക ഉപേയാഗി�് എ� കിേലാമീ�� ആണ് �ടിെവ� ൈപ�് ൈല� �ാപി��ത്

എ�് വിശദമാ�േമാ; ���ി�െട െട�� നടപടി ���ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

���ി ���ീകരി��തിെ� കാലാവധി എ� മാസമാണ്; വ��മാ�േമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല െത�ംേകാട് ജല��ീകരണ ശാല

4608. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം മ�ല�ിെല ക�റ �ാമപ�ായ�ി� ആ�നിക രീതിയി� നി��ി� െത�ംേകാട്

ജല��ീകരണ ശാലയി�  �ീ�ിംഗ് പൗഡറിന് പകരമായി വാതക േ�ാറി�(േ�ാറിേന��  &

േ�ാറി�  ട��)ഉപേയാഗി�് ജല��ീകരണം നട�ാ�  പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ ;



(ബി) ഉെ��ി� ��ത പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അട��� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

�ടിെവ� പ�തിക�െട വി�ലീകരണം

4609. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ടിെവ� പ�തിക�  വിേദശ ഏജ�സിക�െട സഹായേ�ാെട

വി�ലീകരി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഏെതാെ� നഗര�ളി�  ഏത് ഏജ�സി

വഴിയാെണ�ം എ� �ക ലഭി�െമ�ം അതിെ� വ�വ�ക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം

അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) െകാ�ി നഗര�ിെല �ടിെവ� സ�ീേവജ് പ�തിക��് ലഭി� �ക ന�െ���ിയതായ വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� ഇതിേ�� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് അറിയി�ാേമാ ?

േക� േവജ് േകാഡ് ബി�

4610. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� പാ�ാ�ിയ േവജ് േകാഡ് ബി� രാജ�െ� മഹാ�രിപ�ം െതാഴിലാളിക��ം

നിലവി� ലഭി�� േവതനം െവ�ി�റ�� സാഹചര�ം ഉ�ാ�ിയി�െ��് സം�ാന സ��ാ�

ക���േ�ാ;

(ബി) ��ത ബി�ിെല �രിപ�ം നി�േ�ശ��ം െതാഴിലാളി വി��മാെണ� ആേ�പ�ിെ�

അടി�ാന�ി�  ഇ�ാര��ി�� സം�ാന�ിെ� അഭി�ായം േക� സ��ാരിെന

അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഇ��� ഇ��ി���് ഓഫ് ഇ��ാ��� ആ�് ക����

4611. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, െക. രാജ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �വതി�വാ���് ആേഗാളതല�ി� മിക� േജാലിക� ആ��ി�ാ� കഴി��

തര�ി�� �ി� െഡവല�െമ�് ഇ��ി���് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇ���  ഇ��ി���് ഓഫ് ഇ��ാ���  ആ�് ക����  (ഐ.ഐ.ഐ.സി.)

േലാകനിലവാര�ി�� േകാ�ക� �ദാനം െച��േ�ാ;

(സി) േദശീയ തല�ിെല വ�വസായ �ാപന��മാ�� സഹകരണം, അ�ാരാ� നിലവാര�ി��

�ാപന��മാ�� സഹകരണം, മിക� ഭൗതിക സാഹചര�ം എ�ിവ ഐ.ഐ.ഐ.സി. യി�



ലഭ�മാേണാ;

(ഡി) ഏെതാെ� േമഖലകളി�� �ി�  െഡവല�െമ�് േകാ�കളാണ് ഐ.ഐ.ഐ.സി.  യി�

നിലവി� ന��െത�് വ��മാ�േമാ?

േനാ��ലി നിേരാധനം

4612. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േനാ��ലി നിേരാധി�് 18 മാസം കഴി� സാഹചര��ി� ആയത് ���ാധികം

ശ�മായി പല േമഖലകളി�ം തിരി�വ��െവ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) അമിത �ലി വാ�ിയാ� ജാമ�മി�ാ��ം �മ�ി േകെസ��െമ�ം െതാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷ�

കാ�ഡ് റ�ാ�െമ��ളള �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

െതാഴിലി�ാ� പരിഹരി�വാ� നടപടിക�

4613. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െതാഴിലി�ാ� നിര�് വ��ി�വ�� എ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത്

പരിഹരി�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ�വസായ ശാലക�, വാണിജ� േക��� എ�ിവ�മായി സഹകരി�് അവ�െട ആവശ����്

അ��തമായി െതാഴിലാളികെള �ദാനം െച��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ�കാര� േമഖലയി�  െതാഴി�  ലഭ�മാ��തിന് സംഘടി�ി�� നി��ി പ�തി

വിജയ�ദമാേണാ;  ഇൗ വ�ഷം ഇതിനകം ഇൗ പ�തിയി�െട എ� േപ��് െതാഴി�

ലഭ�മാ�ിെയ�് അറിയി�േമാ?

െതാഴി�വ��ിെ� എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം

4614. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�� കാല�ിന് അ��തമായ �വ��ന��  കാ�വ��തിന് െതാഴി�വ��ിന്

സാധി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െതാഴി�വ��ിന് കീഴിെല എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം വിശദമാ�േമാ;



(സി) െതാഴിലാളിക�െട അവകാശ��  ലഭ�മാ��െവ�ത് ഉറ�ി��തിന് ഇവ�െട �വ��നം

എ� മാ�ം സഹായകമാണ്;

(ഡി) െതാഴി�വ��് �നസംഘടി�ി�� കാര�ം പരിഗണി��േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്?

േവജ് േകാഡ് നിയമ�ിെല വ�വ�ക��ല�� ��ി��ക� ല�കരി�ാ� നടപടി

4615. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിനിമം േവജസ് ആ�്,  േപ�െമ�് ഓഫ് േവജസ് ആ�്,  േപ�െമ�് ഓഫ് േബാണസ് ആ�്,

ഈക�� റ�െനേറഷ� ആ�് എ�ിവ ��ിേ���്േക� സ��ാ� പാ�ാ�ിയ േവജ് േകാഡ്

നിയമം െതാഴിലാളികെള േദാഷകരമായി ബാധി��താെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) െതാഴിലാളിക� ഒ� ദിവസം പണി�ട�ിയാ� 8 ദിവസെ� േവതനം ന�കാതിരി�� ഉ�െ�െട

െതാഴിലാളി വി�� വ�വ�ക� �തിയ നിയമ�ി�േ�ാ; േവജ് േകാഡ് നിയമ�ിെല ഇ�രം

വ�വ�ക�  ഒഴിവാ�ി നിയമെ� ��ത�  െതാഴിലാളി സൗ�ദമാ�ണെമ�് േക�

ഗവെ��ിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(സി) േവജ് േകാഡ് നിയമ�ിെല വ�വ�ക� �ലം െതാഴിലാളിക��് ഉ�ാേയ�ാ�� ��ി��ക�

ല�കരി�ാ�  സം�ാന സ��ാ�  ൈകെ�ാ�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�ാേ�ഷ� നയം

4616. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട ����മായി ബ�െ��് �ാേ�ഷ�  നയം

ആവി�രി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നയം നിലവി� വ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േ�മനിധി േബാ��ക�െട സംേയാജനം

4617. �ീ.സി.���

,, ബി.സത��

,, പി.െക. ശശി

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമാന സ�ഭാവ�� േ�മനിധി േബാ��കെള അംഗത��ിെ��ം സാ��ിക �ിതി�െട�ം

അടി�ാന�ി�  സംേയാജി�ി�് ശാ�ീകരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്



വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േ�മനിധി േബാ��കളിെല അംഗ��െട വിവര��  സ���മായി ഡിജിൈ�സ് െച�്

അംഗ���് തിരി�റിയ�  കാ��ക�  വിതരണം െച�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) വിവിധ േ�മനിധി പ�തികളിെല അംശദായം അട��തി�ം ആ��ല���  വിതരണം

െച��തി�ം ഏകജാലക സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�

T 4618.�ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�  െമ�െ���വാ�

��ീംേകാടതി�െട നി�േ�ശ�കാരം നിേയാഗി� െ�ാഫ.ജഗദീപ് �സാദ് ക�ി�ി�െട

റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ന�മാ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക� നവീകരി��തിന് സം�ാന സ��ാ� മാ��േരഖേയാ

നിയമനി��ാണേമാ നട�ണെമ�് ��ത ക�ി�ി ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്

�കാരം സം�ാന�് സ�ീകരി� നടപടി എ�ാണ്;

(സി) അ�പതി�  താെഴ കിട�ക�� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ��് �തിമാസം ഇ�പതിനായിരം

�പെയ�ി�ം ശ�ളം ന�കണെമ�് ക�ി�ി ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കലാമി�ി റിലീഫ് �ക വിതരണം േവഗ�ിലാ�ാൻ നടപടി

4619. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മ�െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡി� നി�ം അംഗ�ൾ�് ന��� കലാമി�ി റിലീഫ് �ക

വ��ി�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം 31.10.2019 വെര വ��ി�ി� �ക എ� േപ��് വിതരണം െച�; ഇനി

എ� േപ��് �ക ന��വാ��്; അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി��ാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി അേപ�ി� എ�ാവ��ം വ��ി�ി� �ക

അടിയ�രമായി അ�വദി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ഖാദി െതാഴിലാളിക�െട േ�മനിധി ആ��ല���

4620. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഖാദി െതാഴിലാളിക�െട േ�മനിധി ആ��ല���  വ��ി�ി��ത് സംബ�ി�് േഭദഗതി

നി�േ�ശ�� സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� നടപടിക� ഏ�വെര ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േബാ�ട് േലബ� സി�ം അേബാളിഷ� ആ�്

4621. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1976  െല േബാ�ട് േലബ�  സി�ം അേബാളിഷ�  ആ�് �കാരം രാജ��് അടിമേവല�ം

നി�ബ�ിത േജാലി�ം നിേരാധി�െവ�ി�ം �തിയ രീതിയി� അടിമ േവല�് സമാനമായ െതാഴി�

സാഹചര��� സം�ാന�് നിലനി���െവ�ത് വ�തയാേണാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് െതാഴി�  വ��് എെ��ി�ം സ�േ� നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏത്

ഏജ�സിയാണ് ��ത സ�േ� നട�ിയത്;

(സി) സം�ാന�് േബാ�ട് േലബ� േക�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േക�ക�  രജി��  െച��ി�ാെയ�ത് അടിമ�ണിയി�ാെയ�തിെ� െതളിവ�ാെയ��ം

ഇ�ാര��ി�  പരിേശാധന നട�ണെമ��ളള േദശീയ മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ�

നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് വിശദമാ�േമാ?

െതാഴിലാളിക�െട സാ�ഹ��ര� ഉറ�ാ��തി�� നടപടിക�

4622. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, എം. വി�െസ�്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� നിയമ�ളി� േക� സ��ാ� കാതലായ മാ��� െകാ�വ�േ�ാ� സം�ാന�്

െതാഴിലാളിക�െട അവകാശം സംര�ി��തി�ം െതാഴിലാളിക�ം െതാഴി�ടമക�മാ��

����  രമ�തയി�  പരിഹരി��തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െതാഴിലാളിക�െട സാ�ഹ��ര� ഉറ�വ���തിന് ഈ സ��ാ� െകാ�വ� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) െതാഴി�  �ാപന��  അട���ിയ��ലം െതാഴി�  ദിന��  ന�മായതിെ� വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;  2018-�  2017-െന അേപ�ി�് െതാഴി�  ദിന��  ഇ�കാരം ന�മായത്

�റ�ി�േ�ാ;

(ഡി) വ�വസായശാലകളിെല അപകട��  �റ�െകാ�വ�വാ�  കഴി�ി�േ�ാ;  അതിനായി

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



െട�്�യി�സ് ജീവന�ാ��് ഇരി�ിട സൗകര�ം

4623. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െട�്�യി�സ് ജീവന�ാ��് ഇരി�ിടം ഉ�െ�െട�ളള സൗകര���

ലഭ�മാ�ണെമ� നിയമം നിലവി�  വ�െവ�ി�ം പല �ാപന�ളി�ം ഇേ�ാ�ം

െതാഴിലാളിക��് ഇൗ അവകാശം നിേഷധി�� സാഹചര��േ�ാ;

(ബി) ഇൗ വ�ഷം െതാഴി� വ��് സം�ാന വ�ാപകമായി ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�

നിയമലംഘന�ളാണ് കെ��ിയെത�് അറിയി�േമാ;

(സി) അവ�െ�തിെര എ�് നിയമ നടപടി സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ?

െതാഴിലാളിക��� മിനിമം േവതനം

4624. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

െതാഴിലാളിക�� േവ�ി മിനിമം േവതനം നട�ാ�ി വ��ത് എ�ാ േമഖലകളി�ം

���ീകരിേ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��� സഹായ��

4625. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് ഏെത�ി�ം തര�ി�� ആ��ല���  /സഹായ��

സ��ാ� ന���േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് െവ�് മരണെ��� ��ത െതാഴിലാളിക�െട �തേദഹം നാ�ിെല�ി�ാ�

സ��ാ�  സാ��ിക സഹായേമാ വാഹന സൗകര�േമാ ന���േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�  �തികളാ�� േക�ക�െട എ�ം െപ�കിവ��

സാഹചര��ി�  അവ��ിടയി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� േബാധവ��രണ പരിപാടി

നട��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ആവാസ് പ�തി

4626. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആവാസ് പ�തിയി� ഇതിനകം എ� േപ� രജി�� െച�; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�  ��ത് ല��ിലധികം ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�  ഉെ��ി�ം

ആവാസ് പ�തിയിെല രജിേ�ഷ�  തദ��തമായി വ��ി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ആവാസ് പ�തി നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അത് നി�ബ�മാ�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

മ�നാട� െതാഴിലാളിക��� മരണാന�ര ആ��ല�ം

4627. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട �തേദഹം സ�േദശേ��് െകാ�േപാകാ� നട�ിലാ�ിയ

പ�തി �കാര�� സഹായം ലഭി�ാനായി �േത�ക അേപ� ന�േക��േ�ാ;  ഉെ��ി�

ആ��ാണ് ന�േക�ത്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിന് �റ�് വിവിധ സം�ാന�ളി�  െതാഴി�  എ��വ�� മലയാളിക��്

ഏെത�ി�ം സം�ാന�് നി�് ഇ�ര�ി�ളള ആ��ല�ം ലഭ�മാ��തായി അറി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�

4628. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ േമഖലകളി� െതാഴിെല��� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികളി� േകരള

�ടിേയ� െതാഴിലാളി േ�മ പ�തിയി� അംഗ�ളായവ� എ� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�  ഒ� വിഭാഗം വിവിധ േരാഗ���് അടിമക�ം,  േരാഗം

പര��വ�മാണ് എ� യാഥാ���ം പരിേശാധി�േവാ;  എ�ി�  ഇവ��് ആവശ�മായ

ആേരാഗ�പരിര� ഉറ�വ��ാനായി എ� നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികളി� പല�ം േമാഷണം ഉ�െ�െട�� �ിമിന� ���ിക��്

േന�ത�ം ന�ക�, ഭാഗമാക� എ�ിവയി� വ�ാ�തരാ���ം ആയത് വ��ി�വ���മായ

വ�ത ��യി�െ��േവാ;  എ�ി�  ഇ� തട�വാ�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�വ�� എ�്

വ��മാ�േമാ?

െതാഴി� നിയമ�� ഏകീകരി�വാ�� നീ�ം

4629. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�



,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ദശാ���  നീ� ത�ാഗ���മായ �വ��ന�ി�െട�ം ശ�മായ �േ�ാഭ�ി�െട�ം

െതാഴിലാളിക� േനടിെയ�� നിരവധി െതാഴി� നിയമ�� ഏകീകരി�വാ�� േക� നീ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േവതനം,  സാ�ഹിക �ര�,  വ�ാവസായിക �ര�,  േ�മം �ട�ിയ വിഭാഗ�ളിലായി

നാ���ിനാല് നിയമ�� ഏേകാപി�ി�് �തിയ നിയമ�� �പീകരി�വാ�� േക� നീ�ം

സം�ാനെ� െതാഴിലാളികെള�ം െതാഴി�  േമഖലെയ�ം എ�കാരം ബാധി�െമ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� സം�ാന സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;  ��ത നിലപാട് േക�െ�

േരഖാ�ലം അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േക�സ��ാരിെ� െതാഴി� നിയമ പരി�ാര��െ�തിെര നടപടി

4630. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴിലാളിക�െട അവകാശ�� കവ�െ���� േക�സ��ാരിെ� �തിയ െതാഴി� നിയമ

പരി�ാര��െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സം�ാനം ൈകെ�ാ�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമം �ാബല��ി�  വ��കയാെണ�ി�  അത് ഏെത�ാം രീതിയിലാണ്

സം�ാനെ� ബാധി�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക�സ��ാരിെ� െതാഴി�  നിയമ���് വിഭി�മായി െതാഴിലാളി സൗ�ദ െതാഴി�

നിയമ���് സ�ത�മായി �പം ന�കാ�  സം�ാന സ��ാ�ക��് അധികാര�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ.എസ്.ഐ. സംവിധാനം ശ�ിെ���ാ� നടപടി

4631. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ.എസ്.ഐ. േസവനം ഇതരേമഖലകളിേല�് വി�ലെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇ.എസ്.ഐ.  സംവിധാനം ശ�ിെ���ാ�ം ഫല�ദമായി നട�ാ�ാ�ം സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?



േതാ�ട ഇ.എസ്.ഐ. ആ�പ�ി വികസനം

4632. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ക�� ജി�യിെല േതാ�ട ഇ.എസ്.ഐ. ആ�പ�ി ��� െ�ഷ�ാലി�ിയായി ഉയ���തിെ�

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

േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട മിനിമം േവതനം

4633. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട മിനിമം േവതനം പരി�രി��തിന് കാലതാമസം

ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� കാരണെമ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േമഖലയിെല മിനിമം േവതനം അവസാനമായി ���ിയത് എ�ാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) മിനിമം േവതനം ���ി നി�യി�വാ� �ാേ�ഷ� േലബ� ക�ി�ി േയാഗം േച��ി�േ�ാ; എ�ി�

എ�് േച��െവ�ം ��ത േയാഗ�ിെല�� തീ�മാനം എെ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േതാ�ം േമഖലയി�  നിലനി��� അര�ിതാവ��െട സാഹചര��ി�  മിനിമം േവതനം

അടിയ�രമായി ���ി നി�യി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

���ി നി�യി� മിനിമം �ലി

4634. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�തിന് േശഷം മിനിമം �ലി ���ി നി�യി� വിവിധ െതാഴി�

േമഖലകെള��ി�� വിവര��, െതാഴി�  േമഖല�െട േപര്,  േനരേ���ായി�� �ലി,

���ിയ ഇേ�ാഴെ� മിനിമം �ലി,  നിലവി�  വ� തീയതി എ�ീ �മ�ി�  പ�ികെ���ി

ലഭ�മാ�ാേമാ?

കയ�ിറ�് �ലി�െട നിര�ക�

4635. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� കയ�ിറ�് �ലി�െട നിര�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കയ�ിറ�് �ലി സംബ�ി�് ത���� ഉെ��ി� ഏത് ഉേദ�ാഗ�േനാട് അെ��ി� ഏത്

ഓഫീസി� ആണ് പരാതിക� സമ��ിേ��ത്; വ��മാ�േമാ?



േകരള അ�ാഡമി േഫാ� �ി�ഡ് എ�ല�സിെല ഒഴി�ക�

4636. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� വ��ിന് കീഴി�� േകരള അ�ാഡമി േഫാ� �ി�ഡ് എ�ല�സി� ചീഫ് ഓ�േറ�ിംഗ്

ഓഫീസ�, ക�നി െസ��റി എ�ീ ത�ികകളിേല�് അേപ� �ണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ത�ികക��് സ��ാ�  നി�യി� ശ�ളം എ�യാണ്;  അേപ� �ണി�േ�ാ�

സ��ാ�  നി�യി�തിെന�ാ�  ഉയ�� ശ�ള നിര�് വി�ാപന�ി�  കാണി�ി�േ�ാ;

എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(സി) സ��ാ�  �ാ�് ന��� �ാപന�ളി�  കരാ�  കാലാവധി ഒ� വ�ഷമാ�ി ധനവ��്

ഉ�രവ് നിലവി��േ�ാ� ��് വ�ഷേ��് കരാ� നിയമന�ി� ജീവന�ാെര നിയമി�വാ�

േകരള അ�ാഡമി േഫാ�  �ി�ഡ് എ�ല�സ് തീ�മാനി�ത് എ�െകാ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

എെെ�സ് വ��ിെല െെ�വ� ഒഴി�കൾ നിക�ാൻ നടപടി

4637. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എെെ�സ് വ��ിെല െെ�വ� ഒഴി�കളിേല�് നിലവി�� പി.എസ്.സി എെെ�സ് െെ�വ�

റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി� നാളി�വെര എ�േപ��് നിയമനം

നട�ിയി��് ; ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) എെെ�സ് വ��ിെല െെ�വ�മാ�െട ഒഴി�കളിേല�് നിലവി�� റാ�് ലി�ി�  നി��

നിയമനം േവഗ�ിലാ�ാൻ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ ?

െതാഴി� വ��ി� കീഴി�� േബാ��കളിെല നിയമനം

4638. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� വ��ി� കീഴി�� ഏെതാെ� േബാ��കളിലാണ് നിലവി� പി.എസ്.സി വഴി നിയമനം

നട��െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) പി.എസ്.സി വഴി നിയമനം നട�ാ� േബാ��ക� ഏെതാെ�യാെണ�ം ഓേരാ േബാ�ഡി�ം

നിലവി� എ� ജീവന�ാ� വീത�െ��ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) പി.എസ്.സി വഴി നിയമനം നട�ാ� േബാ��കളിെല ജീവന�ാ�െട നിയമനം

എ�കാരമാണ്; എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി നിയമനം നട�ാ�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) എ�ാ േബാ��കളി�ം െ�ഷ��  ��സ് �പീകരി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  എ�െകാെ��്

വ��മാ�ാേമാ ;



(ഇ) എ�ാ േബാ��കളി�ം െ�ഷ�� ��സ് അടിയ�രമായി �പീകരി�് നിയമനം പി.എസ്.സി. വഴി

നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

പ�നാ�ര�് േലബ� ഓഫീസ് �ട�ാ� നടപടി

4639. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��് ആ�ാനമായ പ�നാ�ര�് േലബ�  ഓഫീസ് �ാപി��തി�� നി�േ�ശം

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിനാ�� നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക�വ�ി, �ാേ�ഷ�, േഫാറ�് േമഖലകളട�� വി�ലമായ െതാഴി� േമഖലയായ പ�നാ�രം

താ��ി�  ഒ� േലബ�  ഓഫീസ് �ാപിേ��തിെ� �ധാന�ം പരിഗണി�് ഇ�ാര��ി�

അ��ല നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�ാല�ട മ�ല�ി� എംേ�ായബിലി�ി െസ��

4640. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇരി�ാല�ട മ�ല�ി�  എംേ�ായബിലി�ി െസ��  ആരംഭി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െഎ.ടി.െഎ.കളിെല �േവശന�ിനായി ഓ�െെല� സംവിധാനം

4641. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  െഎ.ടി.െഎ.കളിെല �േവശന�ിനായി നട�ാ�ിയ ഓ�െെല�  സംവിധാന�ിെ�

േന��� വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2019  വ�ഷം �ത�  ഓ�െെല�  �േവശനം നട�ാ�ിയതിെന�ട��് വയനാട് ജി�യിെല

െഎ.ടി.െഎ.കളി�ളള നാ�ത് ശതമാനേ�ാളം സീ�കളി� �േവശനം ലഭി�ത് മ�് ജി�കളിെല

അേപ�ക��ാണ് എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പി�ാ� ജി�യായ വയനാ�ിെല വിദ�ാ��ിക�െട ഉപരിപഠന അവസര�ളി�  ഇ��ലം

ഉ�ാ�� ന�ം എ�െന നിക�ാനാണ് ആേലാചി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

മണ�� ഐ.ടി.ഐ. െക�ിടനി��ാണം

4642. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മണ��  ഐ.ടി.ഐ.�െട െക�ിടനി��ാണ ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി സംബ�ി�

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) മണ�� ഐ.ടി.ഐ. യി� �തിയ േ��ക� അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

��തായി അ�വദി� ഐ.ടി.ഐ.ക�

4643. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ��തായി അ�വദി� ഐ.ടി.ഐ.ക�

ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇവ�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി എെ�ാെ�

കാര��ളാണ് െച�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

മലയി�കീഴ് വ�ാവസായിക പരിശീലന േക��ി� �തിയ േ��ക�

4644. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയി�കീഴ് വ�ാവസായിക പരിശീലന േക��ി� �തിയ േ��ക� ആരംഭി��ത് സംബ�ി�്

നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെത�ാം േ��ക�  എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിനാ�� നടപടി�മ��െട

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

െച��� ഗവ. െഎ.�ി.െഎ. അ�ാരാ� നിലവാര�ിലാ�ാ� പ�തി

4645. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  ഗവ�െമ�് െഎ.�ി.െഎ.  െയ അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തി��

ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െഎ.�ി.െഎ.  �െട അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത നിലവി�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ാഡമിക് നിലവാരം ഉയ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ചാ��� ഗവഃഐ.ടി.ഐയി� �തിയ േ��ക�

4646. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ചാ��� ഗവഃഐ.ടി.ഐയി� ഏെത�ി�ം �തിയ

േ��ക� ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി� അവ ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചാ���  ഗവഃ ഐ.ടി.ഐ.യിെല ഏെത�ാം േ��ക��് എ�.സി.വി.ടി.�െട അംഗീകാരം

ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ചാ���  ഗവഃ ഐ.ടി.ഐ.യി�  നിലവി�  ഏെത�ാം േ��ക�  ഉെ��ം അവയി�  ര�്

�ണി�ക� ഉ� േ��ക� ഏെത�ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ചാ��� ഗവഃ ഐ.ടി.ഐ ഒ� ഫ�് േ�ഡ് ഐ.ടി.ഐ ആയി ഉയ���തിന് ഇതിനകം

എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി�  അവ എെ��ാെമ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

�ഴ�ാ�ിരി െഎ.ടി.െഎ. െക�ിടം നി��ാണം

4647. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ടയിെല �ഴ�ാ�ിരി െഎ.ടി.െഎ.�് �മി െെകമാറി ലഭി��തി�� നടപടി�മ�ളിെല

�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �മി െെകമാ�ം െച�് ലഭി�� �റ�് െഎ.ടി.െഎ.�് െക�ിടം നി��ി��തി�� പ�തി�്

അംഗികാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണ�ിനായി എ� �പ വകയി��ിയി��്;  ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം

തീ�മാന�� െെകെ�ാ�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

എംേ�ായബിലി�ി െസ��

4648. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ��ത�  െതാഴി�  അവസര���ം ഉേദ�ാഗാ��ിക��് സഹായം

ന���തി�ം േവ�ി സ��ാ�  നട�ിലാ�ി വ�� എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക�  എ�ാ

ജി�കളി�ം നിലവി� വ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�െട ഘടന �നഃപരിേശാധി�ാ� നടപടി

4649. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, െക.എം.ഷാജി

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) അധ�ാപക നിയമനം ഉ�െ�െട�ളള േമഖലകളി�  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി ഇേ�ാൾ

താ��ാലിക നിയമന�� നട��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ അ�ാദമിക വ�ഷ�ി�  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�  വഴി എ� ��  അധ�ാപകെര

നിയമി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക� വഴി�� നിയമനം കഴി� �േറ വ�ഷ�ളായി �റ�ിരി��

സാഹചര��ി�  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�െട �ാഫ് ഘടന�ം ധ����ം

�നഃപരിേശാധി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

സം�ാനെ� െതാഴിലി�ാ� നിര�്

4650. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18, 2018-19 വ�ഷ�ളിെല സം�ാനെ� െതാഴിലി�ാ� നിര�് ശതമാന കണ�ി�

എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വ�ഷ�ളി� രാജ�െ� െതാഴിലി�ാ� നിര�് �ചികയി� സം�ാന�ിെ� �ാനം

എ�യായി��;

(സി) നിലവി�  സം�ാന�് െതാഴി�  രഹിതരായവ�െട ആെക എ�ം എ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

ഇ��റ�സ് െമഡി�� സ��ീസ്

4651. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��റ�സ് െമഡി��  സ��ീസ് �ീമിെ� �വ��ന��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സം�ാന സ��ാരിെ� മാ�ം �ീമാേണാ അേതാ േക�ാവി�ത പ�തിയാേണാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജന���് ��ത സ��ീസ് െകാ�� ആ��ല���ം �ണ��ം എ�ാെണ�ം അവ

ലഭ�മാകാ� അവ� െചേ�� കാര��� എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

എൈ�സ് എ�േഫാ�്െമ�് ശ�ിെ���വാ� നടപടി

4652. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് ലഹരി മ��് േക�ക�  വ��ി�� സാഹചര��ി�  എൈ�സ്

ഉേദ�ാഗ���് ��ത� പരിശീലനം ന��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എൈ�സ് എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗെ� ശ�ിെ����തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �േത�ക ��ാഡ് �പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ��ാഡിെ� �വ��ന

േമഖല എവിെടയാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ���് െവടിവ�ി�  �ട�പരിശീലനം ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ��ത പരിശീലനം ന���ത് എവിെടവ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല നിയമനം

4653. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചാരായം നിേരാധി�ത് �ലം േജാലി ന�െ�� െതാഴിലാളി മരണമട�ാ�

അവ�െട മ���് ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനി� െതാഴി� ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഇതിനകം എ�േപ��് ഇ�ര�ി� നിയമനം ന�കിെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനി�  ഭാവിയി�  ഉ�ാ�� ദിവസേവതന േജാലി�െട  25  ശതമാനം

ഇ�ര�ി� നിയമി�െ���വർ�് ന�കണെമ�് ഉ�ര�േ�ാ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് ��ീംേകാടതി റ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ആയത് സംബ�ി�് ബിവേറജസ്

േകാ��േറഷ� ��ീം േകാടതിയി� ന�കിയ സത�വാ��ല�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ക�് വ�വസായെ� തക��യി� നി�ം സംര�ി��തിന് നടപടി

4654. �ീ.അനി� അ�ര

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�വ� സാദ�്

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� �തിയ മദ� നയ�ിെ� ഭാഗമായി വിേദശ മദ�െ� േ�ാ�ാഹി�ി��

നിലപാട് സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം പര�രാഗത ക�െച�് വ�വസായം �തിസ�ിയിലാെണ�ത് വ�തയേ�;

(സി) സം�ാന�് നിലവി� എ� ക�് േഷാ�ക� ഉ�്; 2019 ഏ�ിലിന് േശഷം ക�് േഷാ�ക�

ഏെ���വാ� െെലസ�സിക� വിസ�തി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ക�് വ�വസായെ� തക��യി�  നി�ം സംര�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) േ�ാഡി േബാ�ഡ് �പീകരി�െമ� �ഖ�ാപനം നീ� േപാ��തി�� കാരണെമ�ാെണ�്



അറിയി�ാേമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� എ�.ഡി. �ാ��് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

4655. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനി� 2017 ജ�വരി �ത� 2019 ആഗ�് വെര �.ഡി. �ാ��ായി

26  േപ��് െ�ാേമാഷ�  ന�കിയേ�ാ�  ഒഴി�വ�  26  എ�.ഡി.  �ാ��് ഒഴി�ക�

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േബാ�ിലിംഗ് െതാഴിലാളിക�െട നിയമനം

4656. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനി�  കരാ�  അടി�ാന�ി�  േജാലി െച�� േബാ�ിലിംഗ്

െതാഴിലാളികെള �ിരെ���വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇതി� എ� െതാഴിലാളികെളയാണ് ഇ�കാരം �ിരെ���ിയെത�ം അവ�െട ശ�ള

െ�യി� എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല നിയമന��  പി.എസ്.സി.�് വി�ി�േ�ാ;  ഇേ�ാ�

�ിരെ���ിയ ത�ിക പി.എസ്.സി.�് വി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിനായി നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ക�ാ�കളി� ലഹരി മാഫിയ�െട സാ�ി��ം

4657. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�  താമസി�� ക�ാ�കളി�  ലഹരി മാഫിയ�െട സാ�ി��ം

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�ാ�കളി�  സം�ാന�് നിേരാധി� പാ�പരാഗ്,  ഹാ�സ് ഉ�െ�െട��വ

�ലഭമാെണ�ത് ഇ�ാര��ി� വ��് േവ�� ജാ�ത �ല��ാ�ത് കാരണമാേണാെയ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ലഹരി�െട ഉറവിടം അേന�ഷി�് കെ���തി�ം അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട

ക�ാ�കളി� നിര�ര നിരീ�ണം നട�ി നിയമവി�� �വ��ന�� അവസാനി�ി��തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ലഹരി മ��് കട�്



4658. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ൈല�  േസവന��െട മറവി�  സം�ാന�് ലഹരി മ��് കട�് വ�ാപകമാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ��  സം�ാന സ��ീസ് നട�� ബ�കളി�  നിേരാധിത �കയില ഉ����ം ലഹരി

മ��ം കട��തായ റിേ�ാ��ക�െട െവളി��ി�  െച�് േപാ�കളി�  പരിേശാധന

ശ�ിെ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പാ�സ�  െകാറിയ�  സ��ീസി�െട വ�േതാതി�  ലഹരി മ��് കട��തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;  െകാ�ിയി�  ഇ�ര�ി�  എ� ല�ം �പ�െട ലഹരി ഉ���ളാണ്

പിടിെ���ത്; ��ത േകസി� എ� േപെര അറ�് െച�; വിശദാംശം ന��േമാ?

മദ��ം മയ�മ��ക�ം വി�പന നട���മായി ബ�െ�� േക�ക�

4659. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം സം�ാന�് മദ��ം മയ�മ��ക�ം

വി�പന നട���മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ; ഇതിെ� ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യി� വ��ി�വ�� ലഹരി മാഫിയക�െട �വ��ന��

4660. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� വ��ി�വ�� ലഹരി മാഫിയക�െട �വ��ന�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  എെെ�സ് വ��് �േത�ക ��ാ�ക�  �പീകരി�് പരിേശാധന

ശ�ിെ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിദ�ാലയ��ം െപാ��ല��ം േക�ീകരി�് ഇ�രം മാഫിയക�െട �വ��ന�ിെനതിെര

ശ�മായ േബാധവ�രണ നടപടിക� താമസംവിനാ സ�ീകരി�േമാ?

ൈവ�ി� നിേയാജക മ�ല�ി� രജി�� െച� ക�ാ� -മയ�മ��് േക�ക�

4661. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ൈവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ �േദശ�ളി�  നി�ം  2019  ജ�വരി�േശഷം

നാളി�വെര രജി�� െച� ക�ാ� -മയ�മ��് േക�ക� എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാള��് ജ�ഷ� �ത� ��ൈവ�് ബീ�് വെര�� �േദശ�് പക�-രാ�ി വ�ത�ാസമി�ാെത

ക�ാ�  -  മയ�മ��് ഉപേയാഗ�ം വി��ന�ം വ��ി�വ�� കാര�ം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത �േദശ�് പേ�ാളിങ് ശ�മാ��തിന് സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ

;വ��മാ�േമാ?

ബാ�കളി� വ�ാജമായി നി��ി�� വിേദശമദ���വടം

4662. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� ബാ�കളി�  വ�ാജമായി നി��ി�� വിേദശമദ�ം ക�വടം

െച��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ര�ി�ളള ���ി�െട േപരി�  എ�

േകെസ��ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ബാ�കളി�ം ബിയ�പാ�ല�കളി�ം അവ�െട േഗാഡൗ�കളി�ം പരിേശാധന�ം നിരീ�ണ�ം

നട��തിന് വ��്തല�ി� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� ലഹരിമ��ക�െട ഉപേയാഗ�മായി ബ�െ��് രജി�� െച�ി�� േക�ക�

4663. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�ം,  ക�ാവ്,  �തിയ തര�ി�� മയ�മ��ക�  �ട�ി വിവിധ ലഹരിമ��ക�െട

ഉപേയാഗ�മായി ബ�െ��് 2016 �ത� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് ജി� തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം എ� േക�ക� മാേവലി�ര മ�ല�ിെല എെെ�സ് ഓഫീ�ക� �ഖാ�ിരം രജി��

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

െകാ�ം ജി�യിെല എൈ�സ് േറ�് ഓഫീ�ക�

4664. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  എ� എൈ�സ് േറ�് ഓഫീ�ക�ം സ��ി�  ഓഫീ�ക��െ��്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എൈ�സ് വ��ിെ� �മതലയി� എ� വാഹന�� ഈ ജി�യി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി� ഒ� വാഹന�ിന് എ� ൈ�വ�മാ� എ� നിര�ിലാണ് �വ��ി��െത�ം ഇത്

വ��ി�ി��തി�� നി�േ�ശം സ��ാറിേല�് അയ�ി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ;



(ഡി) െകാ�ം ജി�യി�  നിലവി�  എൈ�സ് ൈ�വ�മാ�െട എ� ഒഴി�ക�െ��ം എ�െയ�ം

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം വിശദമാ�േമാ?

ചാല�ടിയി� എെെ�സ് സ��ി� ഇ�െ��� ഓഫീസ്

4665. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി താ��് �വ��നം ആരംഭി�് വ�ഷ��  പി�ി�ി�ം ചാല�ടിയി�  എെെ�സ്

സ��ി� ഇ�െ��� ഓഫീസ് അ�വദി�ാ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) അതിര�ിളളി �റിസം,വനം േമഖലക� ഉ��െട�ളള ചാല�ടിയി� ഒ� സ��ി� ഇ�െ���

ഓഫീസ് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അതിര�ിളളിയിെല െവ�ില�ാറയി�  എെെ�സ് െച�്േപാ�് അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ച�നാേ�രിയിെല എെെ�സ് ഓഫീസ് െക�ിട നി��ാണം

4666. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രിയിെല എെെ�സ് ഓഫീസ് െക�ിട��  തക�� നിലയിലാ��െത�്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ ഓഫീസ് െക�ിട�� നി��ി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വി��ി മിഷ� �വ��ന��

4667. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അനി� അ�ര

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� ലഹരി വ��ന മിഷനായ വി��ി�െട �വ��ന��

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ലഹരി�െട വലയിേല�് ��  ��ികെള െകാ�വ�വാ�  ��് മാഫിയക�  �മി��െവ�

വാ���െട അടി�ാന�ി�  ��ക�  േക�ീകരി�് വി��ി മിഷെ� �വ��നം

സജീവമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വി��ി േസന എ� േപരി�  �േത�ക വിഭാഗം �പീകരി�ി�േ�ാ;  അതിെ� �വ��നം



സം�ാന തല�ി� വ�ാപി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല ത�ികക�

4668. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എൈ�സ് വ��ി� �തിയതായി എ� ത�ികക�

��ി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� ��് വ�ഷ�ി�ളളി�  (2016,  2017,2018  വ�ഷ�ളി�)ഡ��ി സമയ�്

എൈ�സ് ജീവന�ാ��് എതിെര എ� ആ�മണ�� ഉ�ായി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാഡി വ�േ��് െവ�ഫയ� ഫ�് േബാ�ഡ്

4669. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാഡി വ�േ��് െവ�ഫയ�  ഫ�് േബാ�ഡി�  നിലവി�  എ� ജീവന�ാ��്;

�ിരം/താ�ാലിക ജീവന�ാ�െട എ�ം ഇനം തിരി�് ന��േമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ��് 2018-� ശ�ളയിന�ി�ം മ�ം എ�് �ക െചലവഴി�; അറിയി�േമാ;

(സി) േ�ാഡി വ�േ��് െവ�ഫയ�  ഫ�് േബാ�ഡിന്  2018-�  വ�മാനമായി വിവിധ

േ�ാത�കളി� നി�ം ലഭി� �ക എ�യാണ് എ�് അറിയി�േമാ?

എെെ�സ് വ��ിെല ആ�ിതനിയമനം

4670. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി എെെ�സ് സ��ി�  ഓഫീസി�  പാ��് െെടം സ�ീ�റായിരിെ�  04.08.2018  ന്

മരണെ�� സി.െക.  ബി�വിെ� മക�  എം.എ.അ�ിളി ആ�ിത നിയമനം ലഭി�വാനായി

സമ��ി� അേപ�യി� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� ഫയ� ന�� െവളിെ���ാേമാ?

ക�� ജി�യി� എെെ�സ് വ��ിെല െെ�വ� ത�ിക

4671. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യി�  എെെ�സ് വ��ിന് എ� വാഹന��  നിലവി��്;  എ� െെ�വ�

ത�ികയാണ് നിലവി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വാഹന���് ആ�പാതികമായി െെ�വ� ത�ിക നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� ��ത� െെ�വ�



ത�ിക�് െ�ാേ�ാസ� ന�ിയി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(സി) എെെ�സ് െെ�വ�  റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;  ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ�

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�ിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എ�വെരയാണ്; ഈ ലി�ി� നി�ം ��ത� ഉേദ�ാഗാ��ിക��്

നിയമനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എെെ�സ് ഉേദ�ാഗ��െട മേനാവീര�ം ഉയ���തിന് നടപടി

4672. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ിെന േസനാവിഭാഗ�ി� ഉ�െ���ിയാേണാ �പീകരി�ി��ത്; ആെണ�ി�

ഏത് വ�ഷം �തലാണ് ഇത് �ാബല��ി� വ�ത്;

(ബി) ��ത വ��ി�  ആ�യി�  ഒരി��  പേരഡ് നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇത്

സംബ�ി�� ഉ�ര�ക� ന�കാേമാ;

(സി) സിവി�  എെെ�സ് ഓഫീസ�, വനിതാ സിവി�  എെെ�സ് ഓഫീസ�, �ിവ�ീവ് ഓഫീസ�,

െെ�വ� എ�ിവ�െട ഒ� ദിവസെ� ഡ��ി സമയം എ� മണി�� ആണ്; ഇൗ ഉേദ�ാഗ�� 8

മണി�റി�  ��ത�  േജാലി േനാേ�� സാഹചര���ായാ�  ആ�പാതികമായ വി�മം

ന�കാ�േ�ാ; ഇവ� 24 മണി�റി� ��ത� േജാലി േനാ�� ഓഫീ�കളി� ഡ��ി�ായി ഷി�്

സ�ദായം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത വ��ിെല ജീവന�ാ�െട സ��ീസ് നിയമ��  േകരള സ��ീസ് ച����്

വിേധയമായി�ാേണാ നി�യി�ി��ത്;  ആെണ�ി�  േകരള സ��ീസ് ച����്

വിേധയമായി�� പരിഗണനക� ജീവന�ാ��് ന�കാ�േ�ാ;

(ഇ) തി�വന��രം എെെ�സ് ഡിവിഷനിെല ഫീ�ഡ് ഓഫീ�കളി�ം െച�് േപാ�കളി�ം സിവി�

എെെ�സ് ഓഫിസ�, �ിവ�ീവ് ഓഫീസ� എ�ിവ��് 24 മണി�� ഡ��ി നൽ�ക�ം ഇതിന്

ആ�പാതികമാ�� വി�മ�ം വീ�ിലി ഓഫ് മ�് അവധിക�ം അ�വദി�ാതിരി�ക�ം

െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇത് ക�� മ�ഷ�ാവകാശ ലംഘനമാെണ�

കാര�ം ഗൗരവമായി കാ�േമാ;

(എഫ്) ��ത വ��ിെല താെഴ��ിെല ജീവന�ാ��് ക�� ഡ��ി സ�ദായ�� ഏ�െ���ക�ം

ഇതിന് ആ�പാതികമായി വി�മ�ം അവധി�ം അ�വദി�ാതിരി�ക�ം െച��

േമ�േദ�ാഗ��െട നടപടിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇവ� ഇ�ാരണ�ളാൽ അ�ഭവി��

ക�� മാനസിക ��ി��ക�ം ശി�ണ നടപടിക�ം �ലം അവ� ന�കിയി�� പരാതിക�െട

നിജ�ിതി പരിേശാധി�് പരിഹരി�ി�േ�ാ;  ഇ�രം സാഹചര���  വ��ിെല ഫീ�ഡ്

ഉേദ�ാഗ��െട മേനാവീര�ം തക��ം എ�� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ�േമാ?

ഫാമിലി െപ�ഷ� ലഭി��തിനായി സമ��ി� അേപ�



4673. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി എക്ൈസസ് സ��ി� ഓഫീസി� പാ��് ൈടം സ�ീ�റായിരിെ�  04.08.2018-ന്

മരണെ�� സി.െക.  ബി�വിെ� ഭ��ാവ് എം.സി.  അരവി�ാ�ന് ഫാമിലി െപ�ഷ�

ലഭി��തിനായി സമ��ി� അേപ��െട നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ടിയാന് ഫാമിലി െപ�ഷ� എ�േ��് ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�ിെല മായം കെ���തി�� മാർ��ൾ

4674. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ിെല മായം കെ���തിന് എെ��ാം മാർ��ളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� പരിേശാധനകൾ ഫല�ദമാെണ�് ക���േ�ാ; ഇെ��ിൽ ��തൽ ഫല�ദമായ

മാ���ൾ അവലംബി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

(സി) േടാഡി േബാ�ഡി�െറ �വ��ന�� വിശദീകരി�ാേമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല െ�ഷ�� ഡ��ി സ�ദായം

4675. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഋഷിരാജ് സിംഗ് എെെ�സ് ക�ീഷണറായി��േ�ാ� എെെ�സ് ഡി�ാ��െമ�ി� െ�ഷ��

ഡ��ി സ�ദായം നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െ�ഷ�� ഡ��ി സ�ദായം �ന:�ാപി�ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണമറിയി�ാേമാ;

(സി) ആവശ��ിന് ജീവന�ാരി�ാ�തിനാ�  ക�ാവിെ��ം മയ�മ��ിെ��ം വ�ാപനം

വ��ി�� സാഹചര��ി�  െ�ഷ��  ഡ��ി സ�ദായം �ന:�ാപി�ത്

�ന:പരിേശാധി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

05-11-2019

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].



"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


