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പതിനാറാം സേ�ളനം

2019 നവംബ� 20, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--277]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം

വ��മ�ി

: 6074 �ത� 6157 വെര

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി : 6158 �ത� 6224 വെര

ജലവിഭവ വ��് മ�ി : 6225 �ത� 6291 വെര

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 6292 �ത� 6350 വെര

പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ��് വിേദശ െതാഴി�

6074. �ീ.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:

അഭ��വിദ��ം ഏെത�ി�ം െതാഴി�  േമഖലയി�  ൈന�ണ��ം പരിശീലന�ം ലഭി��മായ

പ�ികജാതി/പ�ികവ�� �വതീ  -�വാ���് വിേദശ�് െതാഴി�  േനടാ�  എെ��ാം

സഹായ�ളാണ് സ��ാ�  െച��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ സഹായം ലഭി��തിെ�

മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േഗാ�വ���ാ�െട േ�മ�ിനാ�� നടപടിക�

6075. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാര�ര� അറി�ക�െട�ം വി�ാന സ��ിെ��ം ഉടമകളായ വനേമഖലകെള ആ�യി�്,

വനേമഖലകളി�  കഴി�� േഗാ�വ���ാെര സംബ�ി�് സ��ാ�  പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വനവിഭവ േശഖരണ���ം വനസംര�ണ���ം അവ�െട േസവനം

ഉപേയാഗെ����േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;



(സി) അവരിെല ആദിവാസി സ�ഹ�ി� എ� േപ� വനേമഖലകളി��്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അവ�െട േ�മ�ി�ം സംര�ണ���മായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ��െ��ം

അതിനായി ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം എ� �ക വകയി��ിെയ�ം അതി�  എ�

െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത �ക വിനിേയാഗ�ി�ം �ട� �വ��ന�ളി�ം വീ� വ��ിയതായി എ� േക�ക�

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

പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിഭാഗ���് അ�ഹതെ�� ആ��ല�ം

6076. �ീ.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) േകരള�ിെല പ�ികജാതി/പ�ികവ�� ജനസംഖ� എ�യാണ്;  കഴി� ഒ�ര പതി�ാ�ായി

ഇ�പതിനായിരം േകാടിേയാളം �പ േക� സം�ാന സ��ാ�ക�  ഇവ��ായി

െചലവഴി�ക��ാേയാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ക ഇവ��ിടയി�  വീതി�ി�െ��ി�  ഒരാ��് അ�തിനായിരം �പയിലധികം

ലഭി�മായി�� എ�് സ��ാ� ക���േ�ാ;

(സി) ഇവ��ായി അ�വദി� �കക�  ��ണമാ�ം ഇവരിേല�് എ�ിയതായി സ��ാ�

ക���േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇത് ഉറ�വ��ാ�  സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�

ൈകെ�ാ�ം; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഹാ�ഡ് േഹാ�ഡിംഗ് െസ�ിെ� �വ��നം

6077. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസന വ��് �പീകരി� ഹാ�ഡ് േഹാ�ഡിംഗ് െസ�ിെ�

�വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം േസവന�ളാണ് ��ത െസ�  വഴി പ�ിക വിഭാഗ���് ലഭ�മാ��ത് എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െസ�ിെ� �വ��ന�മായി ബ�െ��് െമാൈബ�  ആ�ിന് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

പ�ികജാതി േ�മവ��ി� നി�ം വിവാഹ ധനസഹായ�ിനായി ലഭി� അേപ�ക�

6078. �ീ.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�ികജാതി േ�മവ��ി� വിവാഹ ധനസഹായ�ിനായി 2018-19-� എ� അേപ�കളാണ്

ലഭി�ത്;

(ബി) അതി� എ�േപ��് ധനസഹായം ഇതിനകം വിതരണം െച�;

(സി) ��ത അേപ� പരിഗണി�് ധനസഹായം അ�വദി��തി� കാലതാമസം ഉ�ാ��െവ�

പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  കാലതാമസ�ി�� കാരണെമ�ാണ് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിവാഹ ധനസഹായ അേപ�ക�  കാലവിളംബം �ടാെത അ�വദി��തിന് നി�േ�ശം

ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി,പ�ികവ�� ന�ിംഗ് വിദ�ാ��ിക��് ധനസഹായം

6079. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി,പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� ന�ിംഗ് വിദ�ാ��ിക��് സ��ാ�  എെ��ാം

ധനസഹായം ന��; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതരസം�ാന�ളി�  പഠി�� ഈ വിഭാഗം ന�ിംഗ് വിദ�ാ��ിക��് ധനസഹായം

ന���േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിദ�ാ��ിക�െട ഫീസ് റീ-ഇേ��്െമ�് വിഷയ�ി�  യഥാസമയം തീ�മാന��

എ���തി� കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� എ�് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ ?

പിറവം മ�ല�ിെല അംേബദ് ക� സ�യം പര�ാ� �ാമം പ�തി

6080. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബദ് ക� സ�യം പര�ാ� �ാമം പ�തി �കാരം പിറവം മ�ല�ി� നട�ാ�� േകാളനി

നവീകരണ പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി) ��ത േകാളനി നവീകരണ പ�തിക�െട നടപടി�മ��ം നി��ഹണ�ം ത�രിതെ���ാ�

േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

�രഹിത �നരധിവാസ പ�തി

6081. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പ�ികജാതി വികസന വ��ി�കീഴി�

നട�ിലാ�� �രഹിത �നരധിവാസ പ�തി �കാരം െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ി�

�മി�ം ഭവന�ം എ�േപ��് അ�വദി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം അേപ� സമ��ി� അ�ഹരായ എ�േപ��് ��ത

നിേയാജകമ�ല�ി� ആ��ല�ം ന�കാ� ബാ�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അ�ഹരായ എ�ാ അേപ�ക��ം പ�തി�െട ആ��ല�ം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ി മ�ല�ിെല പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ��ാ�� പ�തിക�

6082. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  കാലയളവി�  െകാ�ി നിേയാജകമ�ലപരിധിയി�െ�� പ�ികജാതി

പ�ികവ���ാ��ാരി�  നി�ം വീടിനാ�ളള എ� അേപ�ക�  ലഭി�െവ�ം എ�െയ�ം

ലഭ�മാ�ിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ി�  വാ�ല� േ�മനിധി ആ��ല���  എ�േപ��് ലഭ�മാ�ി;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നട� സാ��ികവ�ഷം �ാ�  ഫ�ി�  നി�ം ��ത മ�ല�ിന് വ��് ലഭ�മാ�ിയ

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� പ�തിക�  എെ��ാെമ�ം ആയത് ഇൗ സ��ാ�  കാലയളവിെല

��വ�ഷ�ളി�  എെ��ാമാെണ�ം ���ിയാ�ിയ പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�ം

വ��മാ�േമാ?

പ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല അംേബ�കർ േകാളനിക�െട െതരെ����

6083. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

പ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിൽ അംേബ��ർ േകാളനികളായി െതരെ���ാൻ സാധി��

എ� േകാളനികളാ��ത് എ�റിയി�ാേമാ; എ��ം േമാശം അവ�യി�� ര�് േകാളനികൾ

േചർ�െകാ�് അംേബ�കർ പ�തി നട�ിലാ�ാൻ സാധി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

പ�ികജാതി വികസന വ��് നട�ിലാ�ിവ�� �ീംസ് പ�തി

6084. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പ�ികജാതി വികസന വ��് നട�ിലാ�ിവ�� �ാ���് �ീംസ് പ�തി �കാരം പ�ികജാതി

വിഭാഗ�ിെല സംരംഭക��് പരിചയെ��� തര�ി�� പരിപാടിക� െപരി��മ� നിേയാജക

മ�ല�ി� സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ി�  എ� സംരംഭക�  അേപ�

സമ��ി�ി��്; എ�േപ��് അ�മതി ന�കിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പ�തി െപരി��മ�യി�  നട�ിലാ�ിയി�ിെ��ി�  സംരംഭക��് പ�തി

പരിചയെ����തിനാവശ�മായ പരിപാടിക� സംഘടി�ി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

അംേബ�ക� �ാമം പ�തി

6085. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��േതാ അതി�  അധികേമാ പ�ികജാതി ��ംബ��  അധിവസി���ം ഏ��ം

പിേ�ാ�ാവ�യി�  ഉളള�ം അടി�ാന സൗകര�വികസനം അത�ാവശ��ളള�മായ

േകാളനികെള അംേബ�ക�  �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ����തിനായി എം.എ�.എ.  സമ��ി�

െ�ാേ�ാസ� നട�ിലാ��തിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�െട സമ� വികസനം

6086. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�െട എ�ം,  അവിെട താമസി��

��ംബ��െട എ�ം എ�ിവ പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം ഓേരാ േകാളനികളി�, വിവിധ േമഖലകളി�  നട�ിയി�ളള

വികസന �വ��ന�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�െട സമ� വികസന�ിനായി ഒ�

ക��പ�തി ത�ാറാ�ാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

േഗാ�ബ� പ�തി

6087. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പ�ിക വിഭാഗ�ി�െ��വരി�  സാ�ഹ� സാ��ിക വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�ളി�  ��പ�ിയി�

നി��� വിഭാഗ�ളി�െ���വ� ആെരാെ�യാണ്; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ വിഭാഗ�ി�െ�� ഏ��ം പിേ�ാ�ം നി��� വിഭാഗ�� ഏെതാെ�യാണ്;

(സി) അവെര സാ�ഹികമാ�ം സാ��ികപരമാ�ം വിദ�ാഭ�ാസപരമാ�ം �േ��വാ� സഹായകമായ

എെ��ി�ം പ�തി സ��ാ� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) േഗാ�ബ� പ�തി നട�ാ�ിയതി�െട ഇൗ വിഭാഗ��െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാര�ി� ഉ�മനം

ഉ�ായി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ഇ) സം�ാന�് അ�പത് ശതമാന�ിലധികം പ�ിക വിഭാഗ�ാ�  താമസി�� വയനാട്,

പാല�ാട്,  ഇ��ി ജി�കളി�  ��ത വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനായി �േത�ക പ�തിക�

ആവി�രി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

െകാ�ാര�ര മ�ല�ിെല വാ�ല�നിധിപ�തി

6088. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി  -പ�ിക വർ� വ��് നട�ാ�ി വ�� വാ�ല�നിധി.  േഗാ� വാ�ല�നിധി

പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി��തിനായി െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ി� നി�ം എ�

അേപ�ക� ബ�െ��വ��് ലഭി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ��ത�  �ചരണ�ിനായി എെ��ാം കാര���  ആവി�രി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ ?

പ�ികവ�� െ�ാേമാ��മാ� �േഖന ജനന സ��ിഫി��് ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

6089. �ീ.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�ി�െ�� ആദിവാസി േകാളനികളിെല

പ�ികവ���ാ��് ജനന സ��ിഫി��്, ആധാ�കാ�ഡ്, േറഷ� കാ�ഡ് അട��� േരഖക�

ലഭ�മാ��തിന് ലീഗ�  സ��ീസ് അേതാറി�ി�മായി േച��്  2018-�  ക�ാ�്

സംഘടി�ി�ി�െ��ി�ം പ�ാളി� �റവ് �ലം ��ത േരഖക�  ���മാ�ം ലഭ�മാ�വാ�

കഴി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േശഷി�� പ�ികവ���ാ��ായി ബ�െ�� വ��ക�മായി േച��് �ട�  ക�ാ�ക�

സംഘടി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ��് ജനന സ��ിഫി��് പ�ികവ�� െ�ാേമാ��മാ�  �േഖന ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



മി�വിവാഹിതരായ പ�ികജാതി�ാ��് ധനസഹായം

6090. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

മി�വിവാഹിതരായ പ�ികജാതി�ാ��് ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പ�ികജാതി

വികസന വ��് �ഖാ�രം എ� �ക ധനസഹായമായി ലഭ�മാ�ിെയ�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�േമാ?

പ�ികവിഭാഗ�ാ��ിടയിെല �ഷി അ�ബ��വ��ന��

6091. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എ�. ഷം��ീ�

,, സി.മ��ി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികവിഭാഗ�ാ��ിടയി� �ഷി അ�ബ� �വ��ന�� വികസി�ി��തിന്

വ��് എെ��ി�ം പ�തിക� വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ; ഇതിനായി നട�വ�ഷം

�ാ� ഫ�് വകയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ആ�നിക രീതിയി�� �ഷി�ം അ�ബ� �വ��ന��ം �ാവ��ികമാ�ക വഴി ഈ

വിഭാഗ�ാ��ിടയി�  ��ിരമായ �തിയ വ�മാനമാ����  ��ി�ാെമ��തിനാ�  ഈ

രീതിയി�� പ�തിക� �ാവ��ികമാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

േപാ�് െമ�ിക് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��

6092. �ീ.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) േകരള�ിെല ആെക പ�ികവ�ഗവിഭാഗം ജനസംഖ�യി� എ�ശതമാനം േപ� വയനാട് ജി�യി�

അധിവസി���്;

(ബി) പ�ികവ�ഗ വികസന വ��ി� കീഴി� േകരള�ിെല വിവിധ ജി�കളിലായി �വ��ി�� േപാ�്

െമ�ിക് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ി� ഏ��ം ��ത� പ�ികവ�ഗ ജനസംഖ��� വയനാട് ജി�യി� വിദ�ാ��ിക�െട

ഉപരിപഠന സാഹചര���  െമ�െ���ാ�  പ�ികവ�ഗ വികസന വ��ിന് കീഴി�  ��ത�

�ാപന�� ആരംഭി�� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ?



പ�ികവ�� േമഖലക�െട �ിതി വിവര റിേ�ാ��്

6093. �ീ.െക. രാജ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ 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�ികവ�� േമഖലക� സംബ�ി�ം ആദിവാസി �ിതി സംബ�ി��� �ിതി

വിവര റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം �ിതി വിവര റിേ�ാ��് ത�ാറാ��തി�ം അവ ഡിജി�ലായി ��ി��തി�ം

സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �ിതി വിവര റിേ�ാ��് ആദിവാസി സംഘടനക�, സിവി�  സാ�ഹ� സംഘടനക�,

രാ�ീയ ��ാന��, ആദിവാസി ഊ�ക�െട �തിനിധിക�  എ�ിവ�മായി ച��

െച��തി�ം ആവശ�മായ തി��� നടപടിക� സ�ീകരി��തി�ം ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) പ�ികവ�� േമഖലകളിെല പ�തിെ�ല�ക�ം ത��ല�� ഭൗതിക േന���ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) പ�ികവ�� േമഖലകളി�  ആദിവാസിേ�മ�ിനായി നട�ാ�ിയ പ�തികളിെല ദൗ�ബല���ം

േകാ���ം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

പ�ികവ�� വികസന വ��ി� നട�ിയ വ��് �ഡിക�

6094. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വികസന വ��ി�  കഴി� പ� വ�ഷ�ിനിടയി�  എ� വ��് �ഡി

നട�ിയി��്; അതിെ� �ധാനെ�� നി�േ�ശ�� ന��േമാ;

(ബി) അതിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  ഈ സ��ാ�  ഇനി�ം സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��

നടപടിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ?

പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െട െതാഴിലി�ാ� പരിഹരി��തിന് നടപടിക�

6095. �ീ.സി. െക. ശശീ��

,, െക.��ിരാമ�

,, പി. ഉ�ി

,, 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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െട ജീവേനാപാധിക�

െമ�െ����തി�ം െതാഴിലി�ാ� പരിഹരി��തി�ം എെ��ാം �തന പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) അഭ��വിദ�രായ ഈ വിഭാഗ�ി�െ��വ��േവ�ി ഏെത�ാം വ��കളിേല�ാണ് െ�ഷ��

റി��് െമ�് നട�ിയി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇവ��് ൈന�ണ� വികസന പരിശീലന�ി�െട സ�കാര� �ാപന�ളി�  േ�സ് െമ�്

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ വിഭാഗ�ാ��് േദശീയ െതാഴി�റ�് പ�തി�െട ഭാഗമായി �റ് ദിവസെ� െതാഴിലിന്

�റേമ �റ് ദിവസെ� അധിക െതാഴി� ന���തിന് ൈ�ബ� �സ് എ� േപരി� പ�തി

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പ�ികവ���ാ�െട കടം എ�തി ത��തിനായി എ�

�ക വിനിേയാഗി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

സ�കാര�േമഖലയി� പ�ിക വിഭാഗ���് െതാഴി� സംവരണം

6096. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, െ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) ആ�നിക െതാഴി�  േമഖലയി�  പ�ികവിഭാഗ��െട പ�ാളി�ം വളെര �റവാെണ� വ�ത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സ�കാര� േമഖലയി�  ഈ വിഭാഗ���് സംവരണം ഏ�െ���ാ�ത് ആ�നിക െതാഴി�

േമഖലയി� പ�ാളി�ം �റ�വാൻ ഇടയായി�േ�ാ;

(സി) സ�കാര�േമഖലയി� പ�ിക വിഭാഗ���് െതാഴി� സംവരണം ഏ�െ����ത് സംബ�ി�്

സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വിവിധ െതാഴി�  േമഖലയിെല �വ��ന��  പഠി�ം വ�കിട േകാ��േറ�ക�മായി

ധാരണയിെല�ി�ം പ�ിക വിഭാഗ���് ആവശ�മായ െെന�ണ�ം ന�കി ��ത

�ാപന�ളി� േ�സ് െമ�് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി�  െെന�ണ�വികസനം ഉറ�് വ���തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?



െ�ാേമാ��മാ�െട അലവ�സ് വ��ി�ി��തിന് നടപടി

6097. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� െ�ാേമാ��മാ�െട അലവ�സ് ഒ�പതിനായിര�ി അ�റ് �പയി�  നി�ം

പ��ായിര�ി അ�റ് �പയായി വ��ി�ി�െമ�് ബജ�് �ഖ�ാപനം ഉ�ായി��െവ�ി�ം

ആയത് െ�ാേമാ��മാ��് ലഭി��ി� എ� കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  വ��ി�ി� അലവ�സ് ഉട�  ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

പ�ികവ���ാ�െട ഉ�മന�ി�� �തിയ പ�തിക�

6098. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ���ാ�െട ഉ�മന�ി�ം അവ��് ആ�നിക സൗകര���  ഏ�െ����തി�ം

പ�ികവ�� വികസന വ��് ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് ��തായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി��ായി�� ഏെത�ി�ം പ�തിക�െട േപര് മാ�ി �തിയ േപരി� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിക��് ഇ��െന�് സൗകര�ം ഏ�െ���െമ� �ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� സേ�ത�ളി�  ഇത് നട�ാ�ിയി��്;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ികവ�� സേ�ത�ളി�  അടി�ാന സൗകര�ം ഏ�െ����തിനായി  2019-20�  എ�

�കയാണ് അ�വദി�ത്; അതി� എ� �ക ഇതിനകം െചലവഴി�; വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ���� ചികി�ാ ധനസഹായം

6099. �ീ.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:

ഇൗ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  പ�ികജാതി വിഭാഗ��െട ചികി�ാ ധനസഹായ�ിനായി

ഇതിനകം എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�െത�ം അതി�  എ� അേപ�കളി�

തീ�മാനെമ��െവ�ം വ��മാ�േമാ;



പിലാ�റ പാരാെമഡി�� ഇ��ി���ിന് െക�ിടനി��ാണം

6100. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല പിലാ�റ പാരാെമഡി��  ഇ��ി���ിന്

അ�ാദമിക് േ�ാ�്,  േഹാ��  എ�ിവ�് െക�ിടം നി��ി��തിനായി പ�ികജാതി

വികസനവ��ി�  സമ��ി�  371  ല�ം �പ�െട എ�ിേമ�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) 60  ശതമാനം പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�ം  20  ശതമാനം പ�ികവ��

വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�ം പഠി�� ��ത ഇ��ി���ിെ� െ�ാേ�ാസ�

(DEVC3-1881/17) പ�ികജാതി വികസന ഡയറ�േറ�ി� ലഭി�െതേ�ാഴാണ്;

(സി) ഇ� സംബ�ി�്  SCSTDD-B2/36/2017  ന��  ഫയലി�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) വ��ിംഗ് ��ി� ഉ�െ���ി െക�ിട നി��ാണ�ിന് ഫ�് ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല �ീെമ�ിക് േഹാ�ൽ

6101. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�� �ീെമ�ിക് േഹാ�ൽ ഉപേയാഗമി�ാെത നാശ�ിെ�

വ�ിലാെണ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ�� വിദ�ാ�ികൾ�് �ഥമ പരിഗണന നൽകിെകാ�് ��ത

െക�ിട�ിൽ േപാളിെട�ിേ�ാ മ� സമാന രീതിയി�� െതാഴിലധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�േളാ ആരംഭി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

�രഹിതരായ പ�ികവ�� ��ംബ���് �മി

6102. �ീ.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) സം�ാനെ� �രഹിതരായ പ�ികവ�� ��ംബ���് �മി വാ�ി ന��വാ� 2018-19 െല

ബ�ജ�ി� എ�് �കയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

(ബി) ��ത �ക ഉപേയാഗി�് എ� ഏ�� �മി വാ�ി ; ഏെതാെ� ജി�കളി�; ഇ�കാരം വാ�ിയ



�മി എ� �ണേഭാ�ാ���് ഇതിനകം വിതരണം െച�; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� നവീകരണ�ിനായി െതരെ��� േകാളനിക�

6103. �ീ.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) സം�ാന�് �േത�ക പിേ�ാ� വിഭാഗ��  താമസി�� േകാളനിക�  െമ�െ���ാ�

സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഈ വ�ഷം നവീകരണ�ിനായി െതരെ��� പ�ികജാതി

േകാളനിക�െട�ം �ംബാര േകാളനിക�െട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി സേ�ത��െട സമ� വികസനം

6104. �ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.ബി.സത��

,, �രളി െപ�െന�ി

,, 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) സം�ാനെ� പ�ികജാതി സേ�ത��െട സമ� വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഇതിനായി നട�ിലാ�ിയി�� അംേബ�ക� �ാമം പ�തി �കാരം പ�ികജാതി േകാളനികളിെല

എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് വികസി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഒ� നിയമസഭാ നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം എ� േകാളനികെളയാണ് ഈ പ�തിയി�

ഉ�െ���ി വികസന �വ��ന���ായി െതരെ����െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നട�് സാ��ികവ�ഷം എ� േകാളനിക�െട എ�ിേമ�് അംഗീകരി�ി�െ��ം എ�

േകാളനിക�െട പ�തി നി��ഹണം ആരംഭി�ി�െ���� കണ�് ലഭ�മാേണാ;  എ�ി�

ന��േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� േകാളനികളിെല അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത

6105. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� പ�ികജാതി-പ�ികവ�� േകാളനിക�െട അടി�ാന സൗകര��ളിെല അപര�ാ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �മി,  ഭവനം,  െെവദ�തി ഇവ ഇ�ാ�വ�, ��മായ �ടിെവളളം ലഭി�ാ�വ�, ജനിതക

േരാഗ��  ബാധി�വ�, ഗതാഗത സൗകര�മി�ാ�വ�  ഇ�െന ക�ത അ�ഭവി��

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട ഉ�മന�ിനായി ഒ� സമ� ഉ�മന പാേ�ജ്

പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ��് ലഭിേ�� ആ��ല��� അവ��് ലഭി�ാെത

�ഷണ�ിന് ഇരയാ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ�  െെകെ�ാ�ി�ളള നടപടിക�

എെ��ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

���നാട് മ�ല�ി� അംേബ�ക� �ാമം പ�തിയി��െ���ിയ േകാളനിക�

6106. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ�ക�  സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�� ���നാട് നിേയാജക

മ�ല�ിെല േകാളനിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഏെത�ാം ���ികളാണ് ��ത േകാളനികളി� നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(സി) ��ത പ�തിയി�  ഇനി�ം ��ത�  േകാളനിക�  ഉ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

സിവി� സ��ീസ് പരീ�ാ േകാ�ിംഗ് െസ��ക�

6107. �ീ.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) എസ്.സി  /എസ്.�ി വിദ�ാ��ിക��് സിവി�  സ��ീസ് പരീ��� േകാ�ിംഗ് െസ�ക�

എവിെടെയ�ാം �വ��ി���്;  അവയിേലാേരാ�ി�ം പഠി��വ�െട എ�ം എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െസ��ക�  നിലവി�െ��ി�  ഇവയിെല പഠിതാ�ളി�  എ� േപ��് കഴി�

കാലയളവി� സിവി� സ��ീസ് േനടാനായിെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�രം േകാ�ിംഗ് െസ��ക�  ഇനി�ം സം�ാന�് ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

െസ��ക� ��തായി �ട��തിന് നിലവി�� മാനദ�ം വ��മാ�േമാ?

(ഡി) ��ത െസ��കളിേല�� അേപ�ാ രീതി�ം അ�ിഷെ� മാനദ��ം വ��മാ�േമാ;

േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��ക�



6108. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  ��ക�  �വ��ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �തിയതായി േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  ��ക�

അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) �തിയ േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��ക� ആരംഭി�� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

എ�ി� എവിെടെയ�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

6109. �ീ.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) േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  ��ക�  മികവിെ� േക�മായി ഉയ��� പ�തി�െട വിശദാംശം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  ��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം ഉറ� വ���തിനായി

നട�ിലാ�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത �ളിെല ��ിക�െട �ര�ാസംവിധാനം െമ�െ����തിന് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്അറിയി�േമാ ;

(ഡി) ��ത �ളി�  നി�ം ��ികെള കാണാതായ സംഭവ��  ഇൗയിെട��ായി�േ�ാ;

െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ��ത ��കളിെല ��ിക�െട വ��ിത�വികസന�ിന് �േത�ക പ�തി ആവി�രി�േമാ;

2018-19െല ബജ�ി�  േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  ��ക��് എ� �ക വകയി��ിെയ�ം

അതി� എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

െകാ�ാര�ര മ�ല�ിെല വി�ാ�വാടിക�

6110. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ� സഹായേ�ാെട�ളള വി�ാ�വാടിക�  െകാ�ാര�ര

മ�ല�ിെല പ�ായ�കളി�  �വ��ി��േ�ാ;  എ�ിൽ അവ എവിെടെയ�ാമാണ്

�വ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത വി�ാ�വാടിക��് വ��് വഴി ന��� സഹായ��ം വി�ാ�വാടികൾ വഴി



ല��മി�� കാര���ം എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ഗവ.ഐ.ടി.ഐ. മാടായി� �തിയ േ��ക�

6111. �ീ.�ി.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 വികസന വ��ിെ� കീഴി�� ഗവ.ഐ.ടി.ഐ. മാടായി� ഏെതാെ� േ��കളാണ്

നിലവി��ത്; ��തായി േ��ക� �ട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അവിെട �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് ലഭി� ���ി��് ല�ം �പ�െട െട�� നടപടി

���ിയായി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ികവിഭാഗ���ായി സംവരണം െച�ി�ളള ത�ികകളി� നിയമനം

6112. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, 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�ികവിഭാഗ���ായി സംവരണം െച�ി�ളള ത�ികകളി�  നിയമനം നട�ാെത ഒഴി�ി��

�ിതിവിേശഷ�ിെനതിെര സം�ാന പ�ികജാതി-പ�ികവ�� ക�ീഷ�  േകസ് രജി��

െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ീഷ� സ��ാരി� നി�ം എെ��ി�ം വിശദീകരണം ആരാ�ി�േ�ാ;  എ�ി� സ��ാ�

ന�കിയ വിശദീകരണം എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

പ�ികവിഭാഗ���ായി സംവരണം െച�ി�� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

6113. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, 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�ികവിഭാഗ���ായി സംവരണം െച�ി�� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�വാ�

വ��ക� വീ�വ���തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നവംബ� 30നകം റിേ�ാ��് െച�ണെമ�് പ�ികജാതി പ�ികവ�� ക�ീഷ�



ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നി�ിത സമയ�ി��ി�  ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ാ� വ��് െസ��റിമാെര േനരി�്

വിളി�വ��ി വിശദീകരണം േത�വാ� ക�ീഷ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സ�ഹ�ിെല ഏ��ം പിേ�ാ�ം നി��� ��ത വിഭാഗ���ായി ഭരണഘടനാ��തമായി

സംവരണം െച�ി�� ത�ികകളിെല ഒഴി�ക� േപാ�ം സമയബ�ിതമായി റിേ�ാ��് െച�ാ�

വ��് അ����ാരി� നി�ം വിശദീകരണം ആരാ�േമാ?

പ�ികവിഭാഗ�ാ��ായി ഒഴി�ി� ത�ികക�

6114. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവിഭാഗ�ാ��ായി സ��ാ� സ�വീസി� സംവരണം െച�ി�� എ� ത�ികക� നിലവി�

ഒഴി� കിട��െവ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) പ�ികവിഭാഗ�ാ��ായി നീ�ിവ� ഒഴി�കളി� േവ�� ഉേദ�ാഗാ��ികെള ലഭി�ാ� േവളയി�

െ�ഷ�� �� േഭദഗതി െച�് േയാഗ�തയി� ഇള� ന�കി െ�ഷ�� റി��്െമ�് നട�ാ�

പി.എസ്.സി. അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

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

കി��ാ�സിെല നിയമന�ൾ

6115. �ീ.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) കി��ാ�സ് വ��ി�  പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസന വ��് അ�മതി നിരസി� ഒ�

േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��ിന് അ��വ��് �ലം മാ�ം ന�കിയതായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�മായി ബ�െ��  264/ഇ2/2016/എസ്.സി.എസ്.ടി.ഡി.ഡി ന��  ഫയലിെ�

പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) കി��ാ�സ് വ��ി� താ��ാലികം/കരാ� നിയമനം നട�ിയ ജീവന�ാെര ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ിരെ���ി ��കാല �ാബല��ി�  ആ��ല���

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) കി��ാ�സ് വ��ി� െ�ഷ�� �� നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി� െ�ഷ�� �ളി� വ��മായ

േയാഗ�ത നി�യി�ി�ളള കി��ാ�സ് ഡയറ��  ത�ികയി�  ഉേദ�ാഗ�െര

നിയമി��തി�ളള വ�വ�ക�, േയാഗ�ത ഇവ എെ��ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) വ�വ�ക��് വി��മായി ആ�െ��ി�ം നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?



െകാ�ം ജി�യിെല േകാ��സ് ഫ�ി� നി�� േറാ�ക�

6116. �ീ.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) െകാ�ം ജി�യി�  േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�്  2018-19,  2019-20  വ�ഷ�ളി�

പ�ികജാതി േകാളനികളിേല�ളള ഏെത�ാം േറാ�ക��് എ� �പ�െട ഭരണാ�മതി

ന�കിെയ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ക�നാഗ�ളളി നിേയാജകമ�ല�ി�  ഇൗ ഇന�ി�  ഏെത�ി�ം ���ി�് അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ഫ�് അ�വദി��തി�ളള മാനദ���  എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ?

മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല േകാ��സ് ഫ�്

6117. �ീ.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) 2016  �ത�  നാളി�വെര േകാ��സ് ഫ�് �കാരം മേ�രി നിേയാജകമ�ല പരിധിയി�

അ�മതി ന�കിയ ���ിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

േകാ��സ് ഫ�ി� നി�് അ�മതി ലഭ�മായ പാല�ാട് ജി�യിെല ���ിക�

6118. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��സ് ഫ�ി� നി�് എസ്.�ി. വിഭാഗ�ി�ം എസ്.സി. വിഭാഗ�ി�ം 1.4.2019 �ത�

31.10.2019  വെര അ�മതി ലഭ�മായ പാല�ാട് ജി�യിെല ���ിക�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാ വ��ിംഗ് ��് അംഗീകരി�് സം�ാന വ��ിംഗ് ��ിനയ� പാല�ാട് ജി�യിെല

���ിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;  ഇതി�  ഏെത�ാം പ�തിക��് ഭരണാ�മതി

ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ?

പ�നംതി� ജി�യി� േകാ��സ് ഫ�്



6119. �ീ.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) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േകാ��സ് ഫ�ി� പ�നംതി� ജി��് എ� �പ

അ�വദി�; ഏെതാെ� ���ിക��ാണ് ഫ�് അ�വദി�ത്; ഓേരാ ���ി�ം എ� �ക

അ�വദി�; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെതാെ� �വ��ിക�െട നി��ാണം ���ിയാ�ിയി��്; അറിയി�േമാ;

(സി) �തിയ പ�തിക��് പണം ന�കാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ജി�യിെല ഓേരാ

നിേയാജകമ�ല�ി�ം എ� �പ�െട പ�തിക��് ഫ�് അ�വദി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�മിയി�ാ� േഗാ�വ�� ��ംബ��

6120. �ീ.േ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) സം�ാന�് �മിയി�ാ� എ� േഗാ�വ�� ��ംബ��  ഉെ��് കെ��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഇവ�െട ജി� തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �മിയി�ാ� േഗാ�വ���ാ��് �മി ന��� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്; �� സ��ാരി�

കാല�് 2011-16 കാലയളവി� എ� ��ംബ���ാണ് �മി ന�കിയത്; അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ീംേകാടതി വിധി�െട െവളി��ി�  വിതരണ�ിന് വി�കി�ിയ വന�മിയി�

വിതരണേയാഗ�മാെണ�് കെ��ിയ �മി ���മാ�ം േഗാ�വ���ാ��് വിതരണം

െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് െവളിെ���േമാ?

ആദിവാസി സ�ാത�� സമരേപാരാളിക�െട �രണ�ായി മ�സിയം

6121. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി സ�ാത�� സമരേപാരാളിക�െട �രണ�ായി മ�സിയം �ാപി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��ത മ�സിയം ആദിവാസി േമഖലയായ വയനാ�ി� േവണെമ�് േക� പ�ികവ�� മ�ാലയം

േരഖാ�ലം ചീഫ് െസ��റിേയാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ നി�േദശം കി��ാ�സ് സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�ളള കാരണെമ�ാണ്;

കി��ാ�സ് നിലവി� മ�സിയ�ിന് കെ��ിയ �ലം എവിെടയാണ്; അറിയി�േമാ;

(ഡി) �ലം കെ���തിന് ��് മ�സിയ�ിനായി അ�വദി� ഫ�ി� നി�ം കി��ാ�സ് പണം



െചലവഴി�ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് കി��ാ�സിെ� വിശദീകരണം ആരാ�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

െഡപ�േ�ഷ� കാലയളവ് �മീകരി��തിന് നടപടി

6122. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

അ��ാടി േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഫാമിംഗ് െസാൈസ�ി െസ��റിയായി െഡപ�േ�ഷനി�  േസവനം

അ��ി�ക�ം �ട��് 07.02.2017 �ത� ചാല�ടി ൈ�ബ� ഡവല�െമ�് ഓഫീസറായി

േസവനം അ��ി�് വ�ക�ം െച�� ഇ.ആ�. സേ�ാഷ് �മാറിെ� െഡപ�േ�ഷ� കാലയളവ്

�മീകരി��തി�ം ശ�ള �ടി�ിക അ�വദി�ന���തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പിറവം മ�ല�ിെല പഠന �റി പ�തി

6123. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി-  പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ��ാ�� പഠന �റി പ�തി �കാരം പിറവം മ�ല�ി�

എ� �ണേഭാ�ാ���് ധനസഹായം അ�വദി�ി�െ��റിയി�ാേമാ?

(ബി) ആ�െ�ാെ�യാണ് ��ത ധനസഹായം അ�വദി�ി��െത� വിശദാംശം പ�ായ�്

അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യി� അംേബ�ക� �ാമം പ�തി

6124. �ീ.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) പ�ികജാതി േകാളനിക�െട സമ�വികസനം സാധ�മാ�ാനായി പ�ികജാതി വികസന വ��്

നട�ിലാ�� അംേബ�ക� �ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ േകാളനികളി� െകാ�ം ജി�യിെല

എ� േകാളനിക�  നി��ിതി േക�െയ നി��ാണ �മതല ഏ��ി�ി��്;  അവ�െട ലി�്

ന��േമാ;

(ബി) അതി� എ� േകാളനിക�െട പണി ആരംഭി�ി��്; പണി �ട�ാ��ത് എ� എ�ം; ഇവ�െട

വിശദാംശം അട�ിയ ലി�് ന��േമാ;

(സി) പണി ആരംഭി� േകാളനികളി� എ� ശതമാനം പണി ���ിയാ�ിെയ�ം ഓേരാ േകാളനിയി�ം

നി��ാണം ആരംഭി� തീയതി�ം അറിയി�േമാ?



േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�തിക�

6125. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വികസന വ��ി�  കീഴി�  ഏെത�ാം പ�തികളാണ് േകാ�ി

നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�ി വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട �വ��ന �േരാഗതി അറിയി�േമാ?

ആറ�ള മ�ല�ിൽ അംേബ�ക� �ാമ വികസന പ�തി

6126. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ�ക� സ�ാ�യ �ാമ പ�തി �കാരം സം�ാന�് െമാ�ം എ� േകാളനിക� ഇൗ

സ��ാ� ഏെ���ി��്;

(ബി) അംേബ�ക� �ാമ വികസന പ�തി �കാരം ആറ�ള മ�ല�ിെല എഴി�ാട്,  പറയനാലി,

പ�ിേവലി�ിറ േകാളനിക�െട നി��ാണ �േരാഗതി ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെല അഭ��വിദ��ം െതാഴി�രഹിത�മായ െച���ാ��് ഏെത�ി�ം

െതാഴി�/ഇതര �വ��ന���് വ��് ��െെകെയ���േ�ാ;  ഇതിനായി ആ��ല���

ന���േ�ാ;  ഇവെര �ഖ�ധാരയിേല� നയി�ാ�  എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

അറിയി�ാേമാ?

അ�മാലി മ�ല�ിെല അംേബ�ക� േകാളനി നവീകരണ പ�തി

6127. �ീ.േ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�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല അംേബ�ക� േകാളനി നവീകരണ പ�തി ���ിയാ�ാ�

ഇനി എ� മാസം േവ�ി വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി� ഈ പ�തി ആരംഭി�ി�് എ� മാസമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തി�ം ���ീകരി��തി��ളള കാലതാമസം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല പ�ികജാതി െപ���ിക��് വിവാഹ ധനസഹായം



6128. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� െപ���ിക��് വിവാഹ ധനസഹായം ന��� പ�തി �കാരം

പാല�ാട് ജി�യി�  എ�േപ��് ധനസഹായം അ�വദി�ി�െ��ം എ� �പ�െട

ധനസഹായം ന�കിെയ�ം നിേയാജകമ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല അംേബ�ക� സ�ാ�യ�ാമം പ�തിക�

6129. �ീ.െ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) അംേബ�ക�  സ�ാ�യ �ാമം പ�തി�െട ഭാഗമായി ആല��  മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;  2016 �ത�ളള 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?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തി

6130. �ീ.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) പ�ികജാതി  -  പ�ികവ�� േകാളനികളിെല ജീവിത നിലവാരം ഉയ���തിനായി സ��ാ�

ആവി�രി�ി�� പ�തിക� ഏെത�ാമാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� എെത�ാം പ�ികജാതി  -  പ�ികവ�� േകാളനികളി�  ആണ്

അംേബ�ക�  സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തി നട�ാ��തിനായി െതരെ���ി��ത് എ�ം

േനരെ� െതരെ��� േകാളനികളി� പ�തി�െട നി��ഹണം ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�ം

അറിയി�ാേമാ?

ഇരി�� മ�ല�ിെല പ�ികജാതി/പ�ികവ�� േകാളനികളിെല വികസനപ�തിക�

6131. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�ികജാതി/പ�ികവ�� േകാളനികളിലാണ്

അംേബ�ക�  പ�തിയട�ം വികസനപ�തിക�  നട�ിലാ�ിെയ�തിെ� വിശദാംശ��



െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഓേരാ േകാളനിയിെല�ം പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) വാതി�മട �ദാ�  േകാളനിയി�  നട�ിലാ�ിയ പ�തി ���ീകരി�ാ�  എ�് നടപടി

സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� അംേബ�ക� �ാമവികസന പ�തി

6132. �ീ.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) അംേബ�ക�  �ാമവികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

േകാളനികളിലാണ് വികസനം നട�ിലാ��െത�ം ഓേരാ േകാളനി�െട�ം പ�തി നി��ഹണ

�മതല ഏത് ഏജ�സിെ��ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ���ീകരി�ാ�� പ�തിക��് കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി ��ത പ�തിക� ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ വ�ി��് ഐ.െക.എസ് േകാളനി�് അടിയ�രമായി

ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

���ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ികജാതി േ�മ �വ��ന��

6133. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ���ാടി നിേയാജകമ�ല�ി�  പ�ികജാതി

േ�മ�വ��ന���ായി അ�വദി� പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തിക�െട േപര്,  ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി�ി�ളള �ക,  ഓേരാ പ�തി�ം ഇേ�ാ� ഏ�

ഘ��ിലാണ് എ�ീ വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പ�തിക��ായി അ�വദി�ി�ളള �കയി�  എ� ശതമാനം വീതം െചലവഴി�ി��് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തികളി� ഇനി ���ീകരി�ാ�ളളവ എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�ം എ�ാണ്

ക���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) പ�തിക�െട ���ീകരണേ�ാെട ൈകവരി�ാ�  കഴി�െമ�് ക��� �ധാന

േന��െളെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം ഭരണാ�മതി ലഭിെ��ി�ം ഇനി�ം ���ി ആരംഭി�ാ�

പ�തിക�  മ�ല�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��  ന��േമാ;  ��ത പ�തിക�



എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�ം; വ��മാ�േമാ?

േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് െഷാ��� മ�ല�ിെല ���ിക�

6134. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

2019-20  സാ��ിക വ�ഷം േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് െഷാ���  മ�ല�ിെല

ഏെത�ാം ���ിക��് അ�മതി ന�കിയി�െ��ം ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി�െ�� �ക

എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട് മ�ല�ിെല പ�ികവിഭാഗ േകാളനികളിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

6135. �ീ. 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) കഴി� സ��ാരിെ��ം ഇൗ സ��ാരിെ��ം കാല�് കാസ�േകാട് അസം�ി

നിേയാജകമ�ല�ി�  പ�ികജാതി-പ�ികവ�� േകാളനികളിെല അടി�ാന സൗകര���

വ��ി�ി��തിന് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെതാെ�യായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക എ�യാെണ�ം �ക ��വ� െചലവഴി�് കഴിേ�ാ എ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എെ�ാെ� ���ികളാണ് ഓേരാ േകാളനി�െട�ം എ�ിേമ�ി�  ഉ�ായി��െത�ം

എ�ിേമ�ി� പറ� ���ിക� ��വ� െച� തീ�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� കാലവിളംബ�ിന് കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഓേരാ ���ി�ം െട�� െച�ത് എേ�ാഴാെണ�ം കരാ�കാ� ആെരാെ�യാെണ�ം കരാ�

ഉട�ടിയി� ഒ�െവ�ത് എേ�ാഴാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െച��� മ� ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�െട വികസനം

6136. �ീ.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) പ�ികജാതി േകാളനിക�െട സമ� വികസന�ി�  ഒ� േകാടി �പ െചലവഴി�് നട�ാ��

പ�തിക�െട നട�ി�് ഏത് ഏജ�സി വഴിയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െച��� മ� ല�ിെല ഏെത�ാം േകാളനികെളയാണ് ഈ പ�തിയി� ഏെ���ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) െച���  മ� ല�ി�  ഈ പ�തിയി�  ഏെ���ി�� ���ിക�  ഏെത�ാമാെണ�

വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല �നരധിവാസ പ�തി

6137. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിനായിരം �പയി� താെഴ വ�മാന�ളള ��ബല വിഭാഗ�ാ�െട �നരധിവാസ പ�തി �കാരം

ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം ഫ�് ലഭി��തിനായി എ� അേപ�കളാണ്

ലഭി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഇരി�ാല�ട മ�ല�ി�  എ�േപ��് ഫ�് അ�വദി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം ഫ�് ലഭി��ത് ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�ളളവ��ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

പിണ���ടിയിെല ൈ�ബ� േഹാ�� നി��ാണം

6138. �ീ.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 പിണ���ടിയി� പ�ിക വ�� വിദ�ാ��ിക��ായി അ�വദി�ി��

ൈ�ബ� േഹാ�ലിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േഹാ��  നി��ാണ�ിന് േവ�ി�� ഡി.പി.ആ�. ഏത് ഏജ�സിയാണ്

ത�ാറാ��െത�ം ഡി.പി.ആ�.ത�ാറാ�� �വ��ന�ിെ� നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) �ട�നടപടിക� േവഗ�ിലാ�ി ��ത േഹാ�� നി��ാണ�വ��ന�� ആരംഭി��തി�

േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സാ�ഹിക സാ��ിക ജാതി സ�േ�

6139. �ീ.എം. സി. കമ��ീ�

,, എ�. ഷം��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പിേ�ാ� സ�ദായ ക�ീഷ� നിയമ �കാരം പ�വ�ഷം ��േ�ാ� സാ�ഹിക,  സാ��ിക,

ജാതി സ�േ� നട�ണെമ�് നി��ഷി��േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം സ�േ� നട�ാ�� ഉ�രവാദി�ം ആ��ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) അന�ഹ�  ആ��ല�ം പ��താ�� സംശയ��  ഒഴിവാ��തി�ം അ�ഹതെ��വെര

ഉ�െ����തി�ം, പിേ�ാ� ക�ീഷ� ആ�് �കാരം സാ�ഹിക, സാ��ിക, ജാതി സ�േ�

നട�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പിേ�ാ� വിഭാഗ�ിെല േന�ിംഗ് വിദ�ാ��ിക��� ധനസഹായ��

6140. �ീ.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) പിേ�ാ� വിഭാഗ�ി�െ��� േന�ിംഗ് വിദ�ാ��ിക��ായി എെ�ാെ� ധനസഹായ��

സ��ാ� ന���െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതരസം�ാന�ളി�  പഠി�� പിേ�ാ� വിഭാഗ�ി�െ��� േന�ിംഗ് വിദ�ാ��ിക��്

എെ��ാം ധനസഹായ�� ലഭി��െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��നം

6141. �ീ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) േകരള സം�ാന പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��നം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാ��േറഷ� നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ പ�തിക��് ഇൗടാ�� പലിശ നിര�് എ�യാണ്;

(സി) ഒ.ബി.സി.  വിഭാഗ�ിന് േവ�ി�ം മതന�നപ� വിഭാഗ�ിന് േവ�ി�ം നട�ിലാ��

പ�തിക��് മേ�െത�ി�ം വിധ�ി� ധനസഹായം ലഭ�മാ��േ�ാ;  ഉെ��ി� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) 2018-19  �  ഇ�കാരം ലഭ�മായ സാ��ിക സഹായം എ�യാണ്;  അതി�  എ� �ക

െചലവഴി�;

(ഇ) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം സം�ാന പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷ�

എെ��ി�ം �തിയ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആംേ�ാ ഇ��� സ�ദായ�ിന് േകാേള�കളി� സംവരണം



6142. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി/െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി െ�ാഫഷണ�  േകാ�ക��് ല�ീ�

കേ�ാലി� വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�െ�ാ�ം ആംേ�ാ ഇ���  വിദ�ാ��ികെള �ടി

ഉ�െ���ി ��് ശതമാനം സംവരണം അ�വദി��േപാെല ആ��്സ് ആ�് സയ�സ്

േകാേള�കളിെല ബി�ദ,  ബി�ദാന�ര േകാ�ക��ം െമഡി��, എ�ിനീയറിംഗ്

ഉ�െ�െട�ളള േപാ�് �ാെജ���് േകാ�ക��ം ആംേ�ാ ഇ��� സ�ദായ�ിന് സംവരണം

അ�വദി��തി� േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

നിയമ പരി�രണ ക�ീഷ� ശിപാ�ശ െച� കാലഹരണെ�� നിയമ��

6143. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലഹരണെ�� നിയമ��  റ�ാ��തി�ം നിയമം പരി�രി��തി�ം അ�് വ�ഷ

കാര�പരിപാടി നിയമവ��് തയാറാ�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) കാലഹരണെ�� എ� നിയമ��  റ�ാ�ണെമ�ാണ് നിയമ പരി�രണ ക�ീഷ�  ശിപാ�ശ

െച�െത�് അറിയി�േമാ; അതി� എ� നിയമ�� ഇതിനകം റ�ാ�ിെയ�് അറിയി�േമാ?

(സി) നിയമപരി�രണ ക�ീഷ�  �പാ�ശ െച� എ� നിയമ��  ഈ സർ�ാർ കാലയളവിൽ

നിയമമാ�ിെയ�ം അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

പൗരാവകാശ സംര�ണ നിയമം

6144. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പൗരാവകാശ സംര�ണ നിയമം പാ�ാ�െമ� �കടനപ�ികയിെല

�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഗാ�ഹിക െതാഴിലാളിക�െട അവകാശ��ം സാ�ഹിക �ര�ിതത��ം ഉറ�വ��വാ� സമ�

നിയമം െകാ�വ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സാം�ാരിക േകരളം െെ�മാസിക �നഃ�സി�ീകരി��തിന് നടപടി



6145. �ീ.��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) മലയാള�ിെല മിക� നിലവാര�ളള സാഹിത� �സി�ീകരണമായി�� സാം�ാരിക േകരളം

െെ�മാസിക നി��ലാ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സാം�ാരിക േകരളം െെ�മാസിക �നഃ�സി�ീകരി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാം�ാരിക വ��ി�കീഴി� �വ��ി�� �ാപന��

6146. �ീ.െ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) സാം�ാരിക വ��ി�കീഴി�  �വ��ി�� �ാപന��  ഏെത�ാമാണ്;  വിശദവിവരം ജി�

തിരി�് ന��േമാ;

(ബി) സാം�ാരിക വ��ിന് ജി�ക� േതാ�ം ഓഫീ�ക� �വ��ി��േ�ാ;

(സി) ജി�ാതല�ി�� �വ��ന�� എ�കാരമാണ് േ�ാഡീകരി�െ���ത്;

(ഡി) സാം�ാരിക വ��ിന് സ��മായി നിലവി� ആ�ാന�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

അവശകലാകാര�മാ��� സഹായ��

6147. �ീ.���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:

സാം�ാരിക വ��് �േഖന അവശകലാകാര�മാ��് ലഭ�മാ�ിവ�� സഹായ��െട

വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല സാം�ാരിക സ��യ നി��ാണം

6148. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് നേവാ�ാന നായക�െട േപരി�ളള സാം�ാരിക സ��യ�ിെ�

നി��ാണം ആരംഭി�ി�ളളത്;

(ബി) എറണാ�ളം ജി�യി�  എവിെടയാണ് ഇതിനായി �ലം കെ��ിയി�ളളെത�ം സ��യ

നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി എെ��ം വ��മാ�ാേമാ?



അമച�� നാടക���് ധനസഹായം

6149. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 07/06/2019  െല സ.ഉ  (സാധാ)നം.229/2019/സാം.കാ.വ.  ഉ�രവ് �കാരം

�ാേദശികമായി അവതരി�ി�� അമച�� നാടക���ളള ധനസഹായ�ിനായി അ�ത് ല�ം

�പ�് ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തി�െട നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ധനസഹായം അ�വദി��തിെ� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കലാകാര�ാ�െട അന�രാവകാശിക��� വാ�ഷിക െപ�ഷ�

6150. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ഖകലാകാര�ാ�െട അന�രാവകാശിക��� വാ�ഷിക െപ�ഷ�  പ�തിയി�  എ�

�പയാണ് അ�വദി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ആയതിെ� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ി� ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി �ഡീസിെ� പരിപാടിക�

6151. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി �ഡീസ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  വഴി നട�� വിവിധ

പരിപാടിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  അ�വദി� വിവിധ പരിപാടിക�ം വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന��ം ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�സംബ�ി� അറിയി�് ബ�െ�� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന���് ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അഫേയ�്



6152. �ീ.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) പാ�ലെമ�റികാര� വ��ിന് കീഴി�� ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അഫേയ�് നട�ിലാ�ി

വ�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) പാ�ലെമ�റി ��ിയെയ �റി�ം ജനാധിപത�െ��റി�ം മേതതര �ല��െള�റി�ം ��ികെള

േബാധവ��രി��തിനായി വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  െസമിനാ�  സംഘടി�ി��േ�ാ;

കഴി� വ�ഷം എ� ��കളി� ഈ പ�തി നട�ിലാ�ി; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭരണഘടനാ തത���  ��ികളിെല�ി��തിന് എ�് പ�തിയാണ് നട�ിലാ�ിയത് എ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ സാ��ിക വ�ഷ ം ഇ��ി���് നട�ിലാ�� �തിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം

ഇതിനായി ബജ�ി� എ�് �ക വകയി��ിയി�െ��ം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഇ��ി���് ��ിക��ായി പ�തി ത�ാറാ�േ�ാ�  സം�ാനെ� തീര�േദശ�ളിെല�ം

മലേയാര �േദശ�ളിെല�ം ��ിക��് അ�ഹതെ�� ആ��ല��െള��ി�ം അത്

ലഭി��തിന് സ�ീകരിേ�� നടപടികെള സംബ�ി�ം അവെര േബാധവ��രി��തിന്

�േത�ക പ�തിക� ത�ാറാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ��ി���് ഒാഫ് പാ�ലെമ�റി അഫേയ�് നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ പ�തിക�

6153. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷെ� ഇ��ി���് ഒാഫ് പാ�ലെമ�റി അഫേയ�് നട�ിലാ�ി

വ�� വിവിധ പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തി�െട െെകവരി�ി�� േന��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സാം�ാരിക േക����് അ�വദി� �ക

6154. �ീ.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) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആല�ഴ ജി�യിെല ഏെത�ാം സംഘടനക��ം

സാം�ാരിക േക����ം എ� �ക അ�വദി�െവ�ം അ�വദി� �ക ��വ�

െചലവഴി�ി�േ�ാ എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജി�യിെല കലാ സാം�ാരിക േമഖലകളി�  �വ��ി�� ഏെത�ാം സംഘടനക��്

ആവ��ന �ാ�്  -അനാവ��ന �ാ�് എ�ിവ അ�വദിെ��ം എ� �ക വീതെമ�ം



വ��മാ�ാേമാ?

സിനിമാ വ�വസായ�ിെ� �േരാഗതി�് നടപടിക�

6155. �ീ.���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:

സിനിമാ വ�വസായ�ിെ� �േരാഗതി�് സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

കല�ാേ�രി മ�ല�ി� േകരള സം�ാന ചലചി� വികസന േകാ��േറഷന് തിേയ��

6156. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

ക�� ജി�യിെല കല�ാേ�രി മ�ല�ിെല പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ് ജം�ഷനി� േകരള

സം�ാന ചല�ി� വികസന േകാ��േറഷന് തിേയ��  സ��യം നി��ി��തിന് റവന�

വ��ി� നി�ം അ�ത് െസ�് �മി അ�വദി� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� ��ത

തിേയ�� നി��ാണ ���ി�െട െട�� നടപടി ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വിശദമാ�േമാ?

ചി�ാ�ലി �ഡിേയായി� �ഡിേയാ േകാം��ം ��ിംഗ് െലാേ�ഷ�ം

6157. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ചി�ാ�ലി �ഡിേയാ �ിതിെച�� �ല�് ആ�നിക

സൗകര��േളാ��ടിയ �ഡിേയാ േകാം��ം ��ിംഗ് െലാേ�ഷ�ം മ�ം നി��ി�വാ�  ഈ

സ��ാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; ഇതിേല�ായി എ� �ക വകയി��ിയി��്;

(ബി) ഈ പ�തി �ട��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാകാ� കാരണെമ�ാണ്;  എ�േ��് �ട�ാ�

സാധി�ം; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വന�ജീവി ആ�മണം തട��തിന് നടപടി

6158. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, െക. രാജ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി



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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘ�ഷെ��റി�് ശാ�ീയമായ പഠന��  നട��തിന്

നടപടി സ�ികരി�േമാ;

(ബി) വന��ഗ��  ജനവാസ േക��ളിേല�് ഇറ�ി ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം

ഭീഷണിയാ�േ�ാ�  അവെയ തിരിെക കാ�ിേല�് �ര�ിേയാടി��തിന് ഏെത�ാം

�ല�ളി� �ത ക��േസന�െട േസവനം ലഭ�മാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) വന�ജീവി സംഘ�ഷം േനരി��തിന് �തക�� േസന�െട �വ��ന��  �േയാജനം

െച��േ�ാ;  അവ�െട ശാ�ീകരണ�ിനായി എെ��ി�ം പ�തിക�

നട�ാ��േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വന�ജീവി ആ�മണം തട��തിന് ��ി ആനക�െട േസവനം ഫല�ദമാേണാ;  ആെണ�ി�

അവ�െട േസവനം �േയാജനെ���േമാ;

(ഇ) വന�ജീവി സേ�ത�േളാട് േച��് കിട���ം വന�ജീവി ആ�മണം ��മായി�ളള�മായ

േമഖലകളി�  നി�് ആ�കെള മാ�ി�ാ��ി��േ�ാ;  അത് സംബ�ി� നടപടിക�

അറിയി�േമാ;

(എഫ്) വന��ഗ��  ജനവാസേക��ളിേല�് ഇറ�േ�ാ�  �േദശവാസികെള അറിയി��തിന്

നിലവി� എെ�ാെ� സംവിധാന�� ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(ജി) മ�ഷ� വന�ജീവി സംഘ�ഷം ല�കരി��തിന് വന�ജീവിക�െട �േത�കി�ം ആനക�െട

സ�ത�മായ സ�ാര�ിനായി ഭി�ി�േപായ വനഭാഗ�െള പര�രം ബ�ി�ി��തിന്

വന�ജീവി ഇടനാഴിക� ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�തീ�ം അ��ല��ാ�� വനനശീകരണ�ം

6159. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനസംര�ണ�ി�ം അതി�േവ� േബാധവ��രണ���മായി സ��ാ�  സ�ീകരി�വ��

�ധാന �വ��ന�� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;  ഇതിനായി ഈ സ��ാ� നാളി�വെര

എ� �ക െചലവഴി�െവ�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) വന�ി��ാ�� കാ�തീ�ം അ��ല��ാ�� വനനശീകരണ�ം എ�കാരെമ�ാം സംഭവി��

എ�ം ആയതി� മ�ഷ� ഇടെപട� വഴി സംഭവി��ത് എ�കാരമാെണ�ം ആയ� തട�വാ�

എ� നടപടിക� വനം വ��് സ�ീകരി�വ�� എ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇ�ര�ി�  കഴി�  10  വ�ഷ�ിനകം കാ�തീ�ലം എ� െഹ��  വനം നശി�െവ�്

വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) കാ�തീ വനസ��ി�ം േമ�മ�ി�ം മഴെവ�ം സംഭരി�� ��േമ�ക��ം വ��� നാശം

സ�ഹെ� എ�ര�ി�  ബാധി�� എ�ം ആയ��ല��ാ�� വര��,  െവ�െ�ാ�ം,

�ര�ാഘാതം,  കാലാവ� വ�തിയാനം എ�ീ �തിഭാസ�െള എ�ര�ി�  തരണം



െച�ാെമ�ം ആയതിനായി സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� �ധാന �വ��ന�� എെ��ാെമ�ം

വ��മാ�േമാ ?

സം�ാനെ� വനവി�തി

6160. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നിലവി�� വനവി�തി എ�യാണ്;  ഇത് േദശീയ ശരാശരിെയ�ാ�

��തലാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് േശാഷണം സംഭവി� വന�െള �ന��ീവി�ി��തി�ം െെജവ െെവവിധ�ം

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

(സി) വനാതി��ിക� േവ�തിരി��തിന് ജ�ക� ആവശ�മായ �ല�ളി� െക��തി�ം,  വനം

കേ��ം തട��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം എ� െഹ�� വനം കേ��ം ഒഴി�ി�െവ�് െവളിെ���േമാ?

വനം - റവന� അതി��ിക� േവ�തിരി��

6161. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനം  -  റവന� അതി��ിക� തിരി�ാ���ലം നിരവധി �ല�ളി� നി�തി

സ�ീകരി��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് വനം - റവന� വ��ക� ത�ി� ���� ഉ�ത്;

െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത �ല�ളി�  1/1/1977� േശഷം സ�കാര� വ��ിക�  വന�മി കേ�റിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) േകാ�യം ജി�യി�  കാ�ിര��ി താ��ിെല ആല�,  െപാ���ഴ എ�ീ �േദശ��മായി

ബ�െ��് നിലനി���  MSA  1/81  േകസി�  ഏെത�ാം �ല��/സ�േ� ന��ക�

ഉ�െ��ി��് എ�് അറിയി�േമാ?

വനം വ��ിെ� അധീനതയി�ളള �മി�മായി ബ�െ�� േക�ക�

6162. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ� അധീനതയി�ളള �മി�മായി ബ�െ�� എ� േക�കളാണ് നിലവി�

തീ��ാകാെത കിട��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ത�മായ വനാതി��ി നി�ണയി�െ�ടാ��കാരണം െപാ�ജന���് േനരി�� ��ി��്



പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� മല�റം ജി�യി� വന�മി�മായി ബ�െ�� േക�ക� തീ��ാ��തിന് അടിയ�ര

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

വനം വ��ിെ� അധീനതയി�� �േദശ�ളി� ക�വീന�മാ� �േഖന നട�ിലാ�� ���ിക�

6163. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��് �േദശ�ളി�  ഏെതാെ� ���ികളാണ് നിലവി�  ക�വീന�മാ�  �േഖന

നട�ിലാ��ത്;

(ബി) അ�ി �തിേരാധ �വ ��ന�� ക�വീന� �േഖനയാേണാ നട�ിലാ��ത്;

(സി) ��ത ക�വീന�മാെര െതരെ����ത് എ�കാരമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ േഫാറ�് െറയി�ിന് കീഴി�ം നട�ിലാ�� �വ ൃ�ിക��് �ിരമായി ഒേര ക�വീന�

തെ� �ട��ത് അഴിമതി�് കാരണമാ�െമ� പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിന്

എ�് പരിഹാരമാണ് കാണാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ ?

മലേയാര ൈഹേവ

6164. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര േമഖലയി�  �ടി കട� േപാ�� മലേയാര ൈഹേവ�െട നി��ാണ�ിന് �ഖ�

തട�മായി നി���ത് വന�മി വി� ന���തി�� തട�മാണ് എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മലേയാര ൈഹേവ�െട നി��ാണം ���ിയാ��തിന് തട�ം നി��� വനം വ��ിെ�

ക�ംപി��ം അവസാനി�ി�് പണി ���ിയാ�വാ�  അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

മലേയാര െെഹെവ�മായി ബ�െ��് വന�മി വി�് ന��� ��ിയ

6165. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര െെഹെവ�മായി ബ�െ��് വന�മി വി�് ന��� ��ിയ�െട നടപടി�മം ഏത്

വെരയായി; ��ത നടപടി�മം േവഗ�ിലാ�ാ� സ�ീകരി� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നില�� മ�ല�ി�െട കട�് േപാ�� മലേയാര െെഹേവ�മായി ബ�െ��് വന�മി വി�്

ന���തിന് സ�ീകരി� നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ�� ഫയ� ന��ക� അറിയി�ാേമാ?



പ�ാദാ�മാ���ായി�� ���� സംബ�ി� ചർ�

6166. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�യ �മിയി� പ�യം ലഭി� േശഷം ക�ഷക� ന�വള��ിയ�ം അ�ാ��മായ മര�� �റി�

മാ���മായി ബ�െ��് പ�ാദാ�മാ���ായി�� ���� ച�� െച��തിന് 03.09.2019

ന് വനം വ��് മ�ി�െട േച�റി� റവന� വ��് മ�ി, മ�് ജന�തിനിധിക�, ഉേദ�ാഗ��

അട�ം േച�� േയാഗ�ി� സ�ീകരി� �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 1964-െല ച���  �കാരം പ�യം ന�കിയതി� േശഷം ��ത പ�യ �ല�ളി�

ന�പിടി�ി��ം സ�േമധയാ കിളി���മായ മര��െട ഉടമ�ാവകാശം പ�ാദാ�മാ��്

ന���തി�േവ�ി വിശദീകരണ എസ്.ആർ.ഒ.  റവന� വ��് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മീ�ിംഗി� 1964 െല ച��� �കാരം പ�യം ലഭി� േശഷം ക�ഷക� ന�പിടി�ി��ം

സ�േമധയാ കിളി���മായ എ�ാ മര��െട�ം അവകാശം പ�ാദാ��് ന���തിന് േകരള

ലാ�് അൈസ�െമ�് ��സ്  1964  െല ബ�െ�� ച�ം േഭദഗതി െച��തി��

നടപടി�മ��  റവന�വ��ി�  നി�ം സ�ീകരി��തി� തീ�മാനെമ��തി�  വനം വ��്

സ�ീകരി� �ട� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മറ�രിെല ച�നമര��

6167. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മറ�രിെല ച�നമര�� േമാഷണം േപാ�� സംഭവ�� ഉ�ാ��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  അവ സംര�ി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  നിലവി�  ��ത

ഡിവിഷനി� എ� ജീവന�ാ��്;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മറ�രിെല ച�നമര�� സംര�ി��തിന് നിലവി�� ജീവന�ാ� പര�ാ�മാേണാ; ഇെ��ി�

��ത� ത�ികക� ��ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) മറ�രി� ഈ വ�ഷം എ� ഒ.ആ�.േക�ക� രജി�� െച�െവ�ം എ� ല�ം �പ�െട ച�ന

മര�ളാണ് ന�െ��െത�ം എ� േപെര ഇതിനകം അറ�് െച�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

വന�മി�െട വി�ീ���ം വനപരിപാലന�ം

6168. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വന�മി�െട വി�ീ��ം നിലവി�  എ�യാെണ�ം പ� വ�ഷം ��്

എ�യായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) സ��ാ�  കണ�ക�  �കാരം എ� െഹ��  വന�മി ൈകേ���ാ�

ൈകവശെ���ിയി�െ��ം,  ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  എ�േ�ാളം ൈകേ��ം

കെ��ാ�  കഴി�െവ�ം,  ആയതി�  ഭാഗഭാ�ായ എ�േപെര കെ��ി നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വനപരിപാലന�ി�ം വനാേരാഗ�ം കാ���ി��തി�ം,  ആയ�വഴി വനാ�ിത�േട�ം

സമീപ��േട�ം ജീവിതാഭി��ി�മായി വനം വ��് സ�ീകരി� വ�� �ധാന �വ��ന��

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

രാമഗിരി േകാ�യിൽ എേ�ാ �റിസം പ�തി

6169. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ വനംവ��ി� കീഴി�� രാമഗിരി േകാ� േക�ീകരി�് എേ�ാ �റിസം

പ�തിക�െട സാ��തെയ�റി�് ആേലാചി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േകാ��െട �മിയിൽ അനധി�തമായ ൈകേ���ൾ നട�ി�െ���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േകാ��െട ചരി��ാധാന�ം ഉൾെ�ാ�െകാ�് ആയത് സംര�ി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല മലേയാര ൈഹേവ�് വനം വ��് അ�മതി

6170. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ി� മലേയാര ൈഹേവ�െട േകാതമംഗലം മ�ല�ി�െട കട�് േപാ�� തട�െ��്

കിട�ി�� പണി �നരാരംഭിെ��ി�ം േഫാറ�് ഡി�ാ��്െമ�് തട�ം ��ി�ിരി��തിനാ�

���ി �േ�ാ�െകാ�് േപാ�വാ� കഴിയാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��ലം ആറാം ൈമ� �ത� �റ�ി�ടി വെര വ�� 16 കി.മീ �ര�ി� 9 കി.മീ �രം മാ�േമ

േറാഡ് നി��ാണം നട�ി�� എ� കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ആറാം ൈമ� �ത� എള�ാേ�രി കമ�ണി�ി ഹാ� വെര�� 9 കി.മീ. �രം കഴി�് �റ�ി�ടി

വെര വ��  7 കി.മീ.  �രെ� ���ി തട�െ��ിരി��തിെ� കാരണ�ം ഇതാേണാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ഇനി ���ീകരി�ാ�� എള�ാേ�രി �ത� �റ�ി�ടി വെര��

നി��ാണം �ടി ���ീകരി�ാ�  ��ത മലേയാര ൈഹേവ സ�ാര േയാഗ�മാ�െമ�ത്

കണ�ിെല��്,  സാേ�തിക ����ം മ�് തട���ം മാ�ി നി��ാണ ���ി

ആരംഭി��തി� േവ� നടപടി വനം വ��് സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



മണിയാ�- ക��ിറ- �ട�ന വഴി േത�േതാടി�� േറാഡ്

6171. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� മണിയാ�-ക��ിറ-�ട�ന വഴി േത�േതാടി�� േറാഡ്

അവസാനമായി �ന��ാരണം നട�ിയത് എ�ാണ്; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ േറാഡ് എ� കിേലാമീ��  ആണ്;  േറാഡിെ� ഇേ�ാഴെ� േശാച�ാവ� പരിഹരി�ാ�

വനംവ��് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ� �പയാണ് േറാഡ് �ന��ാരണ�ിന് അ�വദി�ത് എ�് അറിയി�േമാ?

വനസംര�ണം

6172. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��െട സംര�ണ�ിന് ഇൗ സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;

(ബി) േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി� ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല മീ�വ�ം പ�തി

6173. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല േകാ�ാട് മ�ല�ിെല 'മീ�വ�ം' പ�തി�് അ�മതി ലഭി��തിനായി

വനം വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് വനം വ��് അ�മതി നിേഷധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ��തിരമണീയമായ ഇൗ പ�തി നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�

കഴി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വനം വ��ി�കീഴി� െപാ�ജന���് സ��ശനം അ�വദി�ി�� വിേനാദസ �ാര േക���

6174. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ി�കീഴി� െപാ�ജന���് സ��ശനം അ�വദി�ി�� വിേനാദസ �ാര േക���

ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�േമാ; ജി� തിരി�� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�ര�ി�ളള �തിയ സേ�ത��

െപാ�ജന���ായി �റ�െകാ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ��ത േക��ളിെല സ��ശന�ിന് ���� അ�മതി എവിെടെയ�ാമാണ് ആവശ���െത�്



അറിയി�േമാ?

നില�� മ�ല�ിൽ വനം വ��ിന് കീഴിെല �റിസം പ�തിക�

6175. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിന് കീഴി�  നില��  മ�ല�ി�  നട�ാ�� �റിസം പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ; ഓേരാ പ�തി�േട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക� എേ�ാേഴ�് ���ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കേനാലി േ�ാ�ിേല�� ��പാലം തക��തിനാ�  പകരം �ാ�് പാലം നി��ി��തി��

സാധ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വനം വ��ിെ� കീഴി�� വിവിധ േക���

6176. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ� കീഴി�� വിവിധ േക��ളി� നിലവി� എ� ദിവസേവതന�ാ�ം േകാ��ാ�്

ജീവന�ാ�ം േജാലി േനാ���്; ഓഫീസ് തിരി�ളള വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവരി� 2010 ജ�വരി �ത� �ിരമാ�ിയ എ� ജീവന�ാ� ഉ�്; വ��മാ�േമാ;

(സി) വനം വ��ിെ� കീഴി� വിവിധ േക��ളി� വന സംര�ണ സമിതി േപാ�ളള സംഘടനക�

വിേനാദ സ�ാരിക�െട െെകയി� നി�ം വാ�� ഫീസിെ� വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

��ത ഫീ�മായി ബ�െ�� കാര��ളി�  േമ�േനാ�ം വഹി��ത് വനം വ��ിെ� ഏത്

തല�ി�ളള ഉേദ�ാഗ�രാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ �ക വനം വ��് ആഡി�് െച�ാ�േ�ാ; ഓേരാ േക��ി�ം 2019 ജ�വരി �ത� േശഖരി�

�ക എ�; ഓഫീസ് തിരി� ലഭ�മാ�േമാ; ഓേരാ േക��ി�ം എ� ജീവന�ാ� േജാലി േനാ��;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േശഖരി�� �ക�െട െചറിെയാ� വിഹിതം േപാ�ം അവിട�ളിെല ഭൗതിക സാഹചര���

ഒ���തിന് ഉപേയാഗി��ിെ��� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(എഫ്) ഇ�കാര�� ഓേരാ േക��ളി�ം  2019  ജ�വരി �ത�  െചലവാ�ിയ �ക എ�;

വ��മാ�േമാ?

േഫാറ�് ഡി�ാ��്െമ�ി� സ�േ�യ� ത�ിക

6177. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



േഫാറ�് ഡി�ാ��്െമ�ി� എ� സ�േ�യ� ത�ിക��്; അതി� എ� േപ� നിലവി� േജാലി

െച���്; എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്; ജി�ാ അടി�ാന�ി� ലി�് ന�കാേമാ?

വനംവ��ിെല സംര�ണവിഭാഗം ജീവന�ാർ

6178. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനംവ��ിെല സംര�ണവിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ഇ�പ�ിനാല് മണി�ർ ഡ��ി സ�ദായം

�ന:�മീകരി�് ഡ��ി ഓഫ് അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 10.7.2019 ന് വനം വ��് മ�ി�െട അധ��തയിൽ േകരള േ��് േഫാറ�് െ�ാ��ീവ്

�ാഫ് ഓർഗൈനേസഷൻ ഭാരവാഹിക�ം വനം വ��് ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��മായി േചർ�

േയാഗ�ിെ� തീ�മാന��ൾെ�െട�� വിശദാംശ�ൾ െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത േയാഗ�ിെ� തീ�മാന�ൾ നട�ാ�വാൻ വ��് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ

സംബ�ി� വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

വനം വ��് ജീവന�ാ��് വാ�ിയ വാ�ിേടാ�ി

6179. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെല ജീവന�ാ��് വാ�ിേടാ�ി വാ�വാ�  2017  ജ�വരി �ത�  എ� �ക

അ�വദി�െവ�ം എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക ഉപേയാഗി�് എ� വാ�ിേടാ�ി വാ�ിയി��്;  വാ�ിേടാ�ി ആ�െ��മാണ്

ന�കിയത്; എ�ാ ഉപകരണ��ം �വ��ി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് �മതല�� സി.സി.എഫ്.,  സ��ാരിന് റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ; റിേ�ാ�ിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വനം വ��ി�  വാ�� പല ഉപകരണ��ം �വ��ി��ിെ�� പരാതി പരിേശാധി�േമാ;

�വ��ി�ാ� ഉപകരണ�െള�റി�് എെ��ി�ം ഫയ�  വനം വ��് ആ�ാന�്

നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല സ�ാഭാവിക വനം സംര�ി�ാ� നടപടി

6180. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� എവിെടെയ�ി�ം വനം വ��് സ�ാഭാവിക വനം െവ�ിമാ�ി േത�് �ാേ�ഷ�

ആരംഭി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യിെല സ�ാഭാവിക വനം സംര�ി��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ?



ആല�� മ�ല�ിെല വനവ��രണ �വ��ന��

6181. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ആല��  മ�ല�ി�  വനവ��രണ

�വ��ന���ായി ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയെത�ം ആയതിനായി എ�

�പയാണ് െചലവഴി�ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വനവി�തി സംര�ി��തി�� �വ��ന��

6182. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, ആ�ണി േജാ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ശരാശരിേയ�ാ�ം ഗണ�മായ േതാതി�  ഉയ���� സം�ാന�ിെ� വനവി�തി

സംര�ി��തി�ം പരിപാലി��തി�ം നട�� �വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) വനാവകാശ നിയമം ക�ശനമായി നട�ാ�ക�ം തടിേയതര വനവിഭവ��  േശഖരി�ാ�ം

വി��ാ��� അവകാശം ആദിവാസിക��് ഉറ�ാ��തി�ം ആവശ�മായ എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിന് ആവശ�മായ തടി�െട ലഭ�ത ഉറ� വ���തിന് ആഭ��ര തടി ഉ�പാദനം

വ��ി�ി�വാ�  കാടിന് �റ�് കാ�ഷിക വനവ��രണം നട�ാ��തിന് കഴി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �േദശ�ളി�  �മിേയെ���ക വഴി േവ�െപ�േപായ ൈനസ�ഗിക വന�േദശ�െള

��ിേയാജി�ി�വാ� കഴി�െമ� അഭി�ായം പരിഗണി�് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

പാ��ി� ന�കിയ �ല�് വാ�� ടാ�് �ാപി��തി�� അ�മതി

6183. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാടേ�രി,  പരിയാരം,  അതിര�ിളളി �ടിെവളള പ�തി,  കി�ബി വഴി നട�ാ��തിെ�

ഭാഗമായി, വനം വ��് �ാേ�ഷ� േകാ��േറഷന് പാ��ി� ന�കിയ �ല�് വാ�� ടാ�്

�ാപി��തിനായി അ�മതി ന���തിനാ�ളള അേപ�യി�  സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി വനം വ��ിെ� അ�മതി അടിയ�രമായി ലഭ�മാ�വാ�  ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



െകാ�ാര�ര മ�ല�ി� കാ�ം �ള�ം പ�തി

6184. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ം �ള�ം പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി��തിനായി െകാ�ാര�ര മ�ല�ി� നി�ം ലഭി�

അേപ�ക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത അേപ�ക�  �കാരം പ�തി നട�ി�ിനായി തിരെ��� �ല��

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി ഏെതാെ� �ല���് ഫ�് ന�കി എ�തിെ�

വിശദാംശ��ം നവീകരണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി�ം െവളിെ���േമാ?

വനവ��രണം വ�ാപകമാ��തിന് സൗജന� ��െെ�ക�

6185. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനവ��രണം വ�ാപകമാ��തിനായി ��െെ�ക�  സൗജന�മായി ന��� പ�തി

നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വനവ��രണം വ�ാപകമാേ��തിെ� ആവശ�കത സംബ�ി�് സ��ാ� നട�ിലാ�ിവ��

വിവിധ േബാധവ��രണ പരിപാടിക�െട വിവര�� അറിയി�േമാ?

മാേവലി�രയിെല േലാക േകരള േക��മായി ബ�െ�� വനം വ��് നടപടിക�

6186. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാക േകരള േക�ം മാേവലി�രയി� �ാപി���മായി ബ�െ��് വനം വ��് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക�ം �ാപി���മായി ബ�െ��് വനം വ��് സ�ീകരിേ�� നടപടിക�

അടിയ�രമായി ���ീകരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

വനംവ��ിെ� കീഴി�ളള തടി ഡിേ�ാക�

6187. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനംവ��ിെ� കീഴി�  എ� തടി ഡിേ�ാക�  �വ��ി���്;  ഏെത�ാം;  ഇവിടെ�

ജീവന�ാ�െട എ�ം എ�; ഏെത�ാം ത�ികക�; വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2017  ജ�വരി �ത�  ഓേരാ ഡിേ�ാ�ം വഴി വി��ം േലലം െച��മായ തടി�െട വിവരം



ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��കാല�െള അേപ�ി�് വി�ന �റവാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തിയതായി �ാേ�ഷ�ക� ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; നിലവി�ളള �ാേ�ഷ�ക�െട

വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  ഇത് സംബ�ി�് �മതല�ളള ഉേദ�ാഗ��  ആെര�ാമാണ്;

വ��മാ�േമാ?

വന�ജീവി സേ�ത�ളി� സംഘടി�ി�� ��തി പഠന�ാ�ക�

6188. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവി സേ�ത�ളി�  വനം വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  ��തി പഠന�ാ�ക�

സംഘടി�ി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� ദിവസെ� പഠന�ാ�കളാണ് സംഘടി�ി��ത്;  ഏെതാെ� വന�ജീവി

സേ�ത�ളിലാണ് ഇത് സംഘടി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) 2018-19  �  ഇ�രം ��തി പഠന �ാ�ക�  സംഘടി�ി��തിനായി വനം വ��് എ�്

�കയാണ് െചലവഴി�െത�് അറിയി�േമാ?

ആനകേളാ�� �രത

6189. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആനകേളാ�� �രത വ��ി�് വ��തായ വാ��ക� സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ

എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നാ�ാന പരിപാലന നിയമ�ിെല വ�വ�ക�  പാലി�െ���േ�ാ എ� പരിേശാധി�ാ�

എെ��ാം സംവിധാന�� ഏ�െ���ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉ�വ ആവശ��ിനായി ഉപേയാഗി�� ആനകെള സംബ�ി�്  2015-�  ��ീം േകാടതി

ന�കിയ നി�േ�ശ�� നട�ിലാ��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

നാ�ാനക�െട മരണസംഖ� വർധി�വ�� സാഹചര�ം

6190. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വി�മമി�ാ� േജാലി�ം പീഡന��ം �ലം സം�ാന�് നാ�ാനക�െട മരണസംഖ� വ��ി�്

വ��തായ സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2017� ചരി� ആനക�െട ഇര�ി എ�ം 2018� ചരി�ക��ാേയാ; എ�ി� വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(സി) ഉടമകളി� നി�് നി�ിത കാലേ��് ആനകെള വാടക�ം പാ��ി�ം എ��� ഇടനില�ാ�

ആനക�െട േ�മകാര�ം ഒ�ം ��ി�ാ��ം മരണസംഖ� �ടാ� കാരണമാേയാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�മായി വനം വ��് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ��

ന��േമാ?

�ഷിനാശം വ��� �ഗ�െള െകാ��തി�� വ�വ�ക�

6191. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�� �ാമപ�ായ�ിെല ഗ�ാളിേയാ� റേയാ�സ് വകയാ�� ��റ് ഏ�� �ലം കാട്

വള��്പ�ലി� നി���തിനാ� പ�ി ഉ�െ�െട�� �ഗ��െട താവളമായി മാറിയതായി

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ല�� പ�ികെള െവടിവ� െകാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�വാ� സാധി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഷിനാശം വ��� �ഗ�െള െവടിവ� െകാ��തിന് ��തായി ഏ�െ���ിയ വ�വ�ക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ാ� മ�ല�ിെല േകാ�േ�ാട് േമഖലയി� കാ�ാന�െട ശല�ം

6192. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�  മ�ല�ിെല േകാ�േ�ാട് േമഖലയി�  കാ�ാന�െട ശല�ം നിയ�ി�വാ�

വനംവ��് �തിയതായി എെ��ി�ം പ�തിക�  നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വന�ി��ി� ക�ാമറക� �ാപി�് കാ�ാനക�െട വരവ് ����ി അറി�വാ� ഉ� സംവിധാനം

നട�ിലാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) കാ�ാനകെള നിയ�ി�വാ� േഫാറ�് വാ��മാെര താ�കാലികമായി േകാ�േ�ാട് േമഖലയി�

നിയമി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�ള�ാട� മല�െട അതി��ിയി� ക�ിേവലി െക�ി സംര�ണം



6193. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ളി� നി�് ജന��െട �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ��തിനായി െഷാ���

മ�ല�ിെല �ള�ാട� മല�െട അതി��ിയി� ക�ിേവലി െക�ി സംര�ി�വാ� പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വന��ഗ��െട ആ�മണം തടയാ� നടപടി

6194. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ�� �ഷി നശി�ി��ത് തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി� ഈ നടപടിക�െട �വ��ന �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) വന��ഗ��െട ആ�മണം �ലം എ� െഹ��  �ഷി നശി�ി�െ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ  ;

എ�ി� വന��ഗ��െട ആ�മണം തടയാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിന്ഇരയായവ��് ന�പരിഹാരം

6195. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിനിരയായി മരണെ���വ�െട ��ംബ��, ആ�മണ�ി�

പരിേ����വ� എ�ിവ��് നിലവി� ന��� ന�പരിഹാരം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ന�പരിഹാരം ലഭി��തിന് അേപ�ിേ��ത് എവിെടയാെണ�ം എെ�ാെ� േരഖകളാണ്

ഹാജരാേ��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ആല��മ�ല�ി� വന��ഗ�� �ല��ായ �ഷിനാശം

6196. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ആല�� മ�ല�ി� വന��ഗ��െട കട�കയ�ം

�ല��ായ �ഷിനാശ�ിെ� കണ�് പ�ായ�് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വന� �ഗ��െട കട�കയ�ം �ലം �ഷിനാശം സംഭവി�വ��് നാളി�വെര വനം വ��് ന�കിയ

ന�പരിഹാരം എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േക� സ��ാ� പാ�ാ�ിയ �ഗ�േളാ�� �രത തടയ� നിയമം



6197. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  പാ�ാ�ിയ �ഗ�േളാ�� �രത തടയ�  നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി�

സം�ാന�് അതിനായി ച��� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� അതിനാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് െവളിെ���േമാ?

ഇടിമി�േല�് മരണം സംഭവി� വള���ഗ��െട എ�ം

6198. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ വ�ഷം ഇടിമി�േല�് മരണം സംഭവി� വള���ഗ��െട എ�െമ�െയ�ം

അതി� പ�, ആട് �ട�ിയ ഉപജീവേനാപാധികളായവ എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇടിമി�േല�് മരി�� വള���ഗ��െട ഉടമക��് സ��ാ�  ധനസഹായേമാ

ന�പരിഹാരേമാ ന���േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  മരി�� ഇ��റ�സ് പരിര�യി�ാ� വള���ഗ��െട ഉടമക��്

ന�പരിഹാരേമാ ധനസഹായേമാ ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

പ���� �ഗാ�പ�ി െക�ിടനി��ാണം

6199. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി മ�ല�ിെല പ���� �ഗാ�പ�ി െക�ിട നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല അവ�

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട െട�ഡ� നടപടിക� സ�ീകരി��തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടികളാണ്

ഉ�െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ��ത ���ി അടിയ�രമായി ���ീകരി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ?

മാ�കാ �ഗസംര�ണ �ാമം പ�തി

6200. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�കാ �ഗസംര�ണ �ാമം പ�തി സം�ാന�് നട�ാ�ിവ��േ�ാ;  എ�ി� അതിെ�

വിശദാംശം ന��േമാ;



(ബി) െക�െകാ ��ംബ�ി പ�ാളി�േ�ാെട ഇറ�ിേ�ാഴി വിപണിയി�  നട��

�വ��നെ��റി�് അറിയി�ാേമാ;  വിപണിയി�  നി�ണായക പ�ാളി�ം

ൈകവരി�ാനായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മാംേസാ�ാദനരംഗ�് ഏക െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ മീ�് െ�ാഡ�് ഓഫ് ഇ�ഡ��െട

�വ��നം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; �ാപനം നവീകരി�് വിപണി

വി�ലീകരി�ാ�േവ� ഇടെപട� നട�േമാ; അറിയി�േമാ?

ൈലവ് േ�ാ�് മിഷെ� കീഴി�� പ�തിക�

6201. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലവ് േ�ാ�് മിഷെ� കീഴി�  ക�ഷക��് ജീവേനാപാധി ന��� പ�തി

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ആ�വള���  േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി െകാേമ���  േഗാ�റി പ�തി

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

നാട� പ���െട സംര�ണ�ി�ം വള���ം ഉത�� പ�തിക�

6202. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ �ീരവികസന േബാ�ഡിെ� കണ��കാരം േരാഗ�തിേരാധേശഷി�ം �ണേമ��ം

��ത�� നാട� ക�കാലി ജ��ക�െട എ�ം �റ�് വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം അതിജീവി���ം െകാ�� �ടിയ പാ� ഉ�ാദി�ി���മായ നാട�

പ���െട�ം മ�ം സംര�ണ�ി�ം വള���ം ഉത�� എെ��ി�ം പ�തി �േത�കമായി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നാട�  പ���െട �ണേമ� വ��ി�ി��തി�ം ക�ഷക��് ��ത�  േ�ാ�ാഹനം

ന���തി�ം നവീന�ം സമ��മായ പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ീരക�ഷക�െട ന�ം

6203. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�  വില ��ിയി�ം �ീരക�ഷക�െട ന�ം �റ�ി�ി�ാെയ�ം,  കാലി�ീ��െട�ം

പി�ാ�ിെ��ം വിലവ��ന�ം അസം�ത വ���െട ലഭ�ത�റ�മാണ് ഇതിന്

കാരണെമ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയതിന് പരിഹാരെമ� നിലയി�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  ഉ�ാദന േമഖലയി�

മാ�ിവ�� �കയി�  �റ�ത്  10%  �ക �ീരക�ഷക��േവ�ി മാ�ിവ��ത് സ��ാ�



പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ചാ�മംഗലം റീജ�ന� പൗ��ി ഫാം െ�യിനിംഗ് െസ�� െക�ിട നി��ാണം

6204. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ചാ�മംഗലം റീജ�ന�  പൗ��ി ഫാമിേനാട�ബ�ി�ളള െ�യിനിംഗ് െസ��

െക�ിടം നി��ി��തിന് എ� �പയാണ് െചലവഴി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ���ി ���ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�് �വ��നമാണ് ഇവിെട നട�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ായില� േകാഴികളി� വ�ാപകമായി േഹാ�േമാ� ��ിവ��്

6205. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, സി.മ��ി

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ായില� േകാഴികളി� വ�ാപകമായി േഹാ�േമാ�/ആ�ിബേയാ�ിക് ��ിവ��് നട��തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇറ�ിേ�ാഴിക�െട വിലവ��നവ് തടയാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

ക�കാലിക��് ഇ��റ�സ് പരിര�

6206. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�ര ഇന�ി�� ക�കാലിക��് ഇ��റ�സ് പരിര� ന��� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ പ�തി �കാരം ഇതിനകം എ� ക�കാലികെള ഇ�ഷ�� െച�;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��തി �ര�ം �ല�ം മ�ം ന�ം സംഭവി�� �ീരക�ഷക��് ക�കാലി ഒ�ിന് പരമാവധി

എ�് �കയാണ് ഇ��റ�സ് പരിര�യി�െട ലഭി��െത�ം പരമാവധി എ�

ക�കാലിക��ാണ് ഇ��റ�സ് �ക ലഭി��െത�ം അറിയി�ാേമാ?

മല�റം ജി�യി� െവ�റിനറി േപാളി�ിനി�ക� ആരംഭി�ാ� നടപടിക�



6207. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആെക എ� െവ�റിനറി േപാളി�ിനി�ക�  �വ��ി���്;  ജി� തിരി�്

കണ�് ന�കാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി�  ഒ� �നിസി�ാലി�ിയി�  ഒ�് വീതം എ� േതാതി�  െവ�റിനറി

േപാളി�ിനി�ക� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) മല�റം ജി�യി� ഒ� താ��ി� ഒ�് എ� േതാതി� ഇ�പ�ിനാല് മണി��ം �വ��ി��

െവ�റിനറി �ിനി�് ആരംഭി��തി�� െ�ാേ�ാസ�  സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

െവ�ിനറി േക���

6208. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െവ�ിനറി �ിനി�കളി�  അടി�ാന സൗകര��േളാ ആ�നിക ചികി�ാ

സൗകര��േളാ മതിയായ രീതിയി� ഇ�ാെയ�ളള വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ഗേ�ഹിക��ം ക�ഷക��ം സൗകര��ദമായ തര�ി�  െവ�ിനറി േക���

നവീകരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത� വി�ലമായ സ�ീകരണ�േളാെട�ം ��വ� സമയം �വ��ി�� തര�ി�ം െവ�ിനറി

േക��� നവീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഭാവിെയ ക�തി�ം വ��ി� ആവശ�മ�സരി�ം െവ�ിനറി േക��ളി�  വ��ാ�േ�ശി��

മാ��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

െവ�ാറ�ട് െവ�ിനറി േഹാ�ി�� െവ�ിനറി േപാളി�ിനിക് ആയി ഉയ���തിന് നടപടി

6209. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല െന�നാട് �ാമപ�ായ�ി� െവ�ാറ�ട് േക�മായി

�വ��ി�� െവ�ിനറി േഹാ�ി�ലിെന െവ�ിനറി േപാളി�ിനിക് ആയി ഉയ��� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

�ഗചികി�ാരംഗ�് ആ�നിക േരാഗനി��യ സംവിധാന��

6210. �ീ.െക. രാജ�

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി



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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ി-�ഗാദികളി�  ക�വ�� വിവിധതര�ി�� അ�ഖ�െള ഫല�ദമായി

നിയ�ി��തി�ം �ത�മായ േരാഗനി��യം നട��തി��� എെ��ാം സംവിധാന��

�ഗസംര�ണവ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഗചികി�ാരംഗ�് ആ�നിക ചികി�ാ േരാഗനി��യ സംവിധാന��� മ��ി െ�ഷ�ാലി�ി

േഹാ�ി�� �ഗസംര�ണവ��ിെ� കീഴി� �വ��ി��േ�ാ;

(സി) മ��ി െ�ഷ�ാലി�ി െവ�റിനറി ആ�പ�ികളി� എെ�ാെ� സ�ീകരണ�ളാണ് ഉ�െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം �ട�ന��് മ��ി െ�ഷ�ാലി�ി െവ�റിനറി ആ�പ�ിയി�  ഏെതാെ�

ത�ികകളാണ് നിലവി��െത�് അറിയി�േമാ;  ഇവിെട െ�ഷ�ാലി�ി േകഡറി�  ��ത�

ത�ികക� ആവശ�മാെണ�് ക���േ�ാ;

(ഇ) �ഗസംര�ണ വ��ിെ� ഏെത�ി�ം �ാപന�ി�  ആ�ിബേയാ�ിക് അംശം

പരിേശാധി��തി�� സൗകര��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െപരി��മ� മ�ല�ിെല �ഗാ�പ�ിക�

6211. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി�കീഴി� വ�� ഏെത�ാം �ഗാ�പ�ികളാണ് അടി�ാന

സൗകര��ിെ� അപര�ാ�ത േനരി��െത�് അറിയി�േമാ;  എെ��ാം അടി�ാന

സൗകര��ളാണ് ഈ ആ�പ�ിക��് ഒ��ി ന�കാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ നിേയാജക മ�ല�ി�  സ��മായി െക�ിടമി�ാ� ഏെത�ി�ം �ഗാ�പ�ിക�

�വ��ി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ഗാ�പ�ികളി�  �ിരം േഡാ��മാ�െടേയാ ജീവന�ാ�െടേയാ ത�ിക

ഒഴി�കിട��േ�ാ; എ�ി� ഓേരാ �ഗാ�പ�ിയി�ം ഏെത�ാം ജീവന�ാ�െട �റ�െ��്

അറിയി�േമാ; ഈ ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

നാട� ക�കാലിക�െട എ��ി��ാ�� �റവ്

6212. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, െക.എം.ഷാജി

,, പി.ഉൈബ��

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ഗസംര�ണ േമഖലയി��ായ മാ��� കാരണം സം�ാന�് സ�രയിനം ക�കാലിക�െട

എ�ം വ��ി��ത�സരി�് കാ�ഷിക,  കാലാവ�ാ വ�വ�ക�മായി െപാ��െ��്

വള��തിന് േശഷി��വ�ം വളെര �റ� പരിപാലന െചല�ക� മാ���വ�മായ നാട�

ക�കാലിക�െട എ�ം േശാഷി� െകാ�ിരി��ത് വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�മായി

ബ�െ�� കണ�ക� േശഖരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�ാവസായികാടി�ാന�ി�� �ീേരാ�ാദനം ലാഭകരമാകാ� അവ�യി�  ഇ�കാര��

തന� ജ��കെള ഉപേയാഗെ���ക വഴി ഗാ�ഹിേകാപേയാഗ�ി�� �ീേരാ�ാദനം

സാധ�മാ�െമ�ിരിെ� തന� ജ��ക�െട സംര�ണ�ി�ം അവെയ േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം

എെ��ി�ം പ�തിക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആനകേളാ�� �രത തട��തിന് നടപടി

6213. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശരിയായ പരിശീലനം േനടാ�വ�ം ച��� പാലി�ാ�വ�മായ പാ�ാ�മാ� അ�ല�ളി�ം

മ�ം ആനകെള എ���ി�േ�ാ� ആന ഇട���ം അപകട�� ഉ�ാ���മായ സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� ആന പാ�ാ�മാ��് നിലവി�  ഏ� വിധ�ി�� പരിശീലനമാണ്

ന���െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആനകേളാ�ം മ�ം �രത കാ��ത് തട��തിനായി സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ആനകെള എ���ി��തി�ം മ�ം �ത�മായ ച���  പാലി��െ��് ഉറ�ാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

സ��മായി െക�ിടമി�ാ� �ഗാ�പ�ിക�

6214. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  സ��മായി െക�ിടമി�ാ� ഏെത�ാം �ഗാ�പ�ിക�  ഉ�്;

അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത േനരി�� ഏെതാെ� �ഗാ�പ�ിക�  ഉെ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�  �ഗസംര�ണ വ��ിന് കീഴി�� വിവിധ �ാപന�ളി�

അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിനായി ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് അ�വദി� പ�തിക�െട

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ഡയറി ഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷ�



6215. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീര ക�ഷക�െട േ�മം ല��മി�് ക�ഷക��് �റ� നിര�ി� വാ� ലഭ�മാ�ാ� �ീര

സഹകരണ സംഘ�ളിെല ക�ത�  ധനം ഉപേയാഗെ���ി ഡയറി ഡവല�്െമ�്

േകാ��േറഷ� �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ആല�� നിേയാജകമ�ലം- �ീര�ാമം പ�തി

6216. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�െ�� ഏെത�ാം പ�ായ�കെളയാണ് �ീര�ാമം

പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  പ�ായ�കെള െതരെ���ാ�  സ�ീകരി�ി�ളള മാനദ���

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല വികസന �വ��ന��

6217. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �ീരവികസന വ��് �ഖാ�ിരം െന�മ�ാട്

നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ വികസന �വ��ന��െട വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ഓേ�ാമാ�ിക് മി��് കള�� െസ��

6218. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീേരാ�പാദക സഹകരണ സംഘ�ളി�  ക�ഷക�  ന��� പാലിെ� �ണേമ�

അള�വാ�ളള ഓേ�ാമാ�ിക് മി��് കള��  െസ��  എ�ാ സംഘ�ളി�ം ഏ�െ���ാ�

പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ഇത�സരി�് �ണനിലവാരം �ടിയ പാ�  എ�ി�� ക�ഷക��് വിലയി�  എെ��ി�ം

വ�ത�ാസം ലഭി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ.എം.സി �ണി�ക�  ഉെ��ി�ം അ�പേയാഗി�് ക�ഷക�  ന��� പാ�  അള�കേയാ

അത�സരി�ളള വില ന��കേയാ െച�ാ� സംഘ�െള�റി�് എെ��ി�ം പരാതി

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�കാര�� പരാതികളി� സ�ീകരി� നടപടി എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;



(ഇ) പരാതിക�  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മി�മ പാലിെ� വില വ��നവ്

6219. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മി�മ പാലിെ� വില വ��ി�ി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;  എ�ി�  എ� �പ�െട

വ��നവാണ് വ��ിയെത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) മി�മ�െട ഇേ�ാഴെ� �തിദിന വി�ന എ� ല�ം ലി�റാെണ�് അറിയി�േമാ;  മി�മ

നിലവി� അയ� സം�ാന�ളി� നി�ം പാ� വാ��േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) പാലിെ� ആഭ��ര ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തി�ം സ�യം പര�ാ�ത േന��തി�ം നിലവി�

വിഘാതമായി നി��� ഘടക�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് പ���ിെ��ം ൈവേ�ാലിെ��ം ദൗ�ലഭ�ം പാ��ാദനെ� േദാഷകരമായി

ബാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ; എ�ി� ആയത് പരിഹരി�വാ� എ�് ബദ� മാ��മാണ്

കെ��ിയെത�് അറിയി�േമാ?

���നാട് �ാമപ�ായ�ി� മി�മ�െട സം�രണശാല

T 6220.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ���നാട് �ാമപ�ായ�ി�  ആരംഭി�ാ�  അ�മതി ലഭി�

മി�മ സം�രണശാല�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് �ീരവികസനവ��് �ട�നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി�  സം�രണശാല�െട �വ��നം ആരംഭി�ാ�� നടപടി ത�രിതെ���േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

കാലി�ീ� വിലവ��ന �ല��ായ �തിസ�ി

6221. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാലി�ീ��െട വിലനിലവാരം  2016-17,2017-18,2018-19  വ�ഷ�ളി�

എ�കാരമായി��െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) 2018,  2019  െല �ളയ�ി�  �രിത�ിലായ �ീരക�ഷ�് കാലി�ീ��െട വിലവ��ന

�ല��ായ �തിസ�ികളി�  നി�് സംര�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?



(സി) ��ത നടപടിക�  നിലവിെല �തിസ�ിക�  മറികട�ാ�  പര�ാ�മാേണാെയ�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

സ�ാഭാവിക ��ിെ� ലഭ�ത�റവ് പരിഹരി�ാ� നടപടി

6222. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.െക.അ� റ�്

,, എം.ഉ��

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമ�ളി� നഗരവ��രണം വ�ാപകമായതിനാ� െചറിയ ��ക�ം ��േമ�ക�ം ഇ�ാതാ��

അവ� കാരണം �ീര ക�ഷക��് സ�ാഭാവിക ��ിെ� ലഭ�ത�റവ് അ�ഭവെ���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നാ�ി�  �േദശ�ളിെല �ീരക�ഷക��് ഉയ�� വില�് കാലി�ീ� വാ��ത്

�യാസകരമാെണ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) സ�ാഭാവികമായ ��ിെ� ലഭ�ത�റവ് പരിഹരി�ാ�  �ീര വികസന വ��ിന് എെ��ി�ം

പ�തിക�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െപരി��മ� മ�ല�ിെല �ീര�ാമം പ�തി

6223. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീര�ാമം പ�തിയി� െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം പ�ായ�കെള

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പ�തിയി�  ഉ�െ����തിനായി ഏെത�ി�ം തര�ി�� ശിപാ�ശ/നി�േ�ശം ��ത

മ�ല�ിെല പ�ായ�കളി� നി�ം ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) പ�തിയി�  ഉ�െ����തി�� മാനദ���  എെ��ാമാണ്;  ��ത

നിേയാജകമ�ല�ി� �ീരക�ഷക��് ആശ�ാസകരമായ രീതിയി� പ�തി നട�ിലാ�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

�ഗശാലകളി� സ��ശക��് ഏ�െ���ിയിരി�� സൗകര���

6224. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� �ഗശാലക�  ഉെ��ം അവ ഓേരാ�ം എവിെടെയാെ� �ിതി

െച��െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ഗശാലകളി�  സ��ശക��് ഏ�െ���ിയിരി�� സൗകര���  എെ�ാെ�െയ�്



വ��മാ�േമാ?

െച�കിട ജലേസചന പ�തിക�െട െെവദ�തി നിര�്

6225. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ലി�് ഇറിേഗഷ�  ഉ�െ�െട�ളള െച�കിട ജലേസചന പ�തിക�െട െെവദ�തി ചാ�ജ്

അട��ത് ആരാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�്.ടി. െെല� ഉപേയാഗി�് െെവദ�തി കണ�� എ�� പ�തിക��് വലിയ �ക െെവദ�തി

ചാ��ായി അടേ��ി വ��ത് വ�  സാ��ിക ബാ��ത വ���തായ പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െച�കിട ജലേസചന പ�തിക�െട െെവദ�തി നിര�് �റ��ത് സംബ�ി�് െെവദ�തി വ��്

മ�ി തല�ി� �ടിയാേലാചന നട�ി തീ�മാന��ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�ടാ�ക� നി��ലാ�ാ�� തീ�മാനം

6226. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാരിെ� ജലജീവ�  മിഷെ� ഭാഗമായി സം�ാനെ� ര�് ല�േ�ാളം

െപാ�ടാ�ക� നി��ലാ�ാ� ജല അേതാറി�ി തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നടപടി ആദിവാസി,  പ�ികജാതി-വ�� േകാളനിക�, തീരേദശ േമഖല

എ�ിവിട�ളി��വെര എ�കാരം ബാധി�െമ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

�ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം

6227. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�രം ഉ�ായ െവ�െ�ാ��ിന് േശഷം സം�ാനെ� മി� ജി�കളിെല�ം കിണ�,

സമാനമായ മ�് �ടിെവ� േ�ാത�ക�  എ�ിവ മലിനീകരി�െ��ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  മലിനമായ �ടിെവ�ം �ണനിലവാരപരിേശാധന നട�ാ�  ജലവിഭവ

വ��്�ളയാന�ര കാല�് ന�കിയ േസവന�� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന�് െമാൈബ�  �ിനി�ക�  ആരംഭി�വാ�

സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ ?



കബനി, കടമേ�ാട്, ���ഴ പ�തിക�

6228. �ീ.സി. െക. ശശീ��

,, പി.െക. ശശി

,, െക.ഡി. �േസന�

,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാേവരി നദീതട�ി�  നി�ം േകരള�ിന് അ�വദി�ി��  30  ടി.എം.സി.  ജലം

സം�ാന�ിെ� ആവശ��ിന് വിനിേയാഗി�ാ� നിലവി�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) കബനി, കടമേ�ാട്, ���ഴ പ�തിക� ആരംഭി��തി�� �മ�ിെ� നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െച�ളാ�  പ�തിെയ�റി�ം കാേവരി നദീതട�ിെല െച�കിട ജലേസചന പ�തികെള�റി�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പാല�ാട് അ��ാടിയിെല�ം സമീപ�േദശ�ളിെല�ം ജലേസചന-�ടിെവ� �����്

പരിഹാരമാ�� ഭവാനി നദീതട പ�തികെള�റി�് വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ജലസ��ി പ�തി

6229. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലസ��ി പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ; സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് പ�തി

നട�ാ�ിയി�ളളത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി സം�ാനെമാ��ം വ�ാപി�ി�ണെമ� അ�ാരാ� ജല ഉപേദശക സംഘ�ിെ�

ശിപാ�ശ സർ�ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) സംേയാജിത നീ��ട പരിപാലന ല����  ൈകവരി��തിന് പ�തി ��ത�

�േദശ�ളിേല�് വ�ാപി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െഷാ��� �ടിെവ� പ�തി

6230. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

���ിയ�് േകാടി �പ െചലവാ�ി കി�ബി �ഖാ�ിരം പണി ���ിയാ�ിയ െഷാ���

�ടിെവ� പ�തി�െട �േയാജനം ജന���് ലഭ�മാ�വാനായി വിതരണ �ംഖല

നവീകരി��തി�ം �തിയത് �ാപി��തി�ം േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?



പ� റിവ� േബസി� അേതാറി�ി

6231. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ� റിവ�  േബസി�  അേതാറി�ി �പീകരി�ത് എ�ാണ്;  എെ�ാെ�യാണ് അേതാറി�ി

വിഭാവനം െച��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേതാറി�ി വഴി ഏെ�ാെ� പ�തികളാണ് ഇേതവെര നട�ാ�ിയത്; ഇതിന് എ� �പ

െചലവഴി�; ഇനി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ാ��ത്; വിശദീകരി�ാേമാ?

നദീജല സംര�ണ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

6232. �ീ.എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജലാശയ�െള സംബ�ി� സമ�മായ വിവര േശഖരണം നട�ാ�

കഴിയാ�തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 1974-െല വാ��  റിേസാ�സ് ഓഫ് േകരള �സി�ികരി�തി� േശഷം അതിെ�

അടി�ാന�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് ജലാശയ സംര�ണ�ിനായി സ�ീകരി�െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) നദീജല സംര�ണ�ിനായി ഇൗ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� സംബ�ി� വിശദാംശം

ന��േമാ?

കിണ� റീചാ�ജിംഗ്

6233. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േവന�  കാല�് േനരി�� ��മായ ജല�ാമം പരിഹരി�വാ�  ഒ� പരിധി വെര കിണ�

റീചാ�ജിംഗ് ഫല�ദമാെണ�് കെ��ിയ സാഹചര��ി� സം�ാനെ� ��വ� വീ�കളി�ം

ഇൗ സംവിധാനം െകാ�വരാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കരമനയാറ്,കി�ിയാറ് എ�ീ നദിക� മാലിന� ��മാ��തി�� നടപടി

6234. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േനമം മ�ല�ി�െട ഒ��� കരമനയാറ്,  കി�ിയാറ് എ�ിവ മാലിന���

ഒ�കിെയ����ലം മലിനമാ�െ��തായി വ�� വാ��ക�െട അടി�ാന�ി� ഈ നദിക�

മാലിന� ��മാ�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?



നദിക�െട�ം കായ�ക�െട�ം സംര�ണം

6235. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാനെ� നദിക�െട നീെരാ��് തട�െ�ടാതിരി��തി�ം കായ�ക�െട

സംര�ണ�ി�മായി സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

നദീതട��െട ജല ആവാഹേശഷി

6236. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, എം. സി. കമ��ീ�

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

നദീതട��െട ജലആവാഹേശഷി വ��ി�ി�് �ളയം �ലം ഉ�ാ�� ���� ഒ�പരിധിവെര

േനരി��തിന് കഴി�െമ�കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ി� ഒ� പ�ായ�ി� ഒ� �ളം പ�തി

6237. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ� പ�ായ�ി�  ഒ� �ളം നി��ി�� പ�തി സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

എ�ി� ഇതിെ� ഉേ�ശ��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�നാഗ��ി മ�ല�ി� ഏെത�ാം �ള�െള ഇൗ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െവ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) േ���ള��െ�ാ�ം മ�് സ�കാര� �ള�െള �ടി ഇൗ പ�തിയി�  ഉ�െ���േമാ;

ക�നാഗ��ി മ�ല�ി�  ഇ�ര�ി�  ഏെത�ി�ം �ള�െള ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ� പ�ായ�ി� ഒ� �ളം പ�തി

6238. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഒ� പ�ായ�ി� ഒ� �ളം പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ി�

ഏെത�ാം �ള�ളാണ് നവീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ടി മ�ല�ിെല �ള�� ഉ�െ��ി�ി�ാെയ�ി� അവ ഉ�െ����തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��േ�രി കനാലിെ� സ�ാഭാവിക ആഴം നിലനി��ാ� നടപടി

6239. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

മഴ�ാല�് െവ�െ�ാ��ി�ം േവനലി� വര���ം കാരണമാ�� വിധം എ��ം മണ�ം

അടി��ടിയ ��േ�രി കനാലിെല പതിയാ��ള�ര �ത�  ഇടിയ�ിറ വെര�� �േദശം

എ��  നീ�ി കനാലിെ� സ�ാഭാവിക ആഴം നിലനി��ാ�� എെ��ി�ം പ�തിക�

നട�ാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

കായ�കളിെല�ം ��ജലതടാക�ളിെല�ം ജല േ�ാത�കളിെല�ം മലിനീകരണം

6240. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കായ�ക�ം ��ജലതടാക��ം ജല േ�ാത�ക�ം വ�ാപകമായേതാതി�

മലിനമാ�െ��� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജലമലിനീകരണം കാരണം പല ജലസസ���െട�ം മ����െട�ം എ��ി�  ഗണ�മായ

�റവ് സംഭവി�ി�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കായ� �റിസ�ിെ� ഭാഗമായി ഹൗസ് േബാ�ക�ം മ�ം സ�വീസ് നട�േ�ാ� �റംതള��

മാലിന���, ജല േ�ാത�കേളാട് േച��് �വ��ി�� ഫാ�റിക�  മ�് �ാപന��

�റംതള�� വിഷലി� മലിനജലം ഇവ ജലമലിനീകരണ�ിന് കാരണമാ��െവ� വ�ത

ഗൗരവമായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ജലമലിനീകരണം ��ി�� ജലയാന�െള നിയ�ി��തി�ം ജലാശയ�െള

മാലിന���മാ��തി�ം ജലസസ���െട�ം നീ�പ�ിക�െട�ം മ����െട�ം മ�ം

സംര�ണ�ി�ം സ��ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മല�ഴ അണെ��ിെ� സംഭരണം േശഷി വ��ി�ി��തിന് നടപടി

6241. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�യിെല മല�ഴ അണെ��ിെല െചളി�ം മണ�ം നീ�ം െച�് ഡാമിെ� സംഭരണ

േശഷി വ��ി�ി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��



ലഭ�മാ�ാേമാ?

റ�േല��ക�െട േക�പാ�ക� തീ��ാ� നടപടിക�

6242. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019-െല �ളയ�ി�  ഏെതാെ� റ�േല��ക��ം പവ�ഹൗസി�മാണ് േക�പാ�ക�

സംഭവി�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േക�പാ�ക� തീ��ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജലേസചന,  ജലവിതരണ പ�തിക��് േക�പാ�ക�  സംഭവി�ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി�ാൻ

എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

പി.വി.ഐ.പി �െട ക�ാ�്െമ�് ഏരിയയിെല �നരധിവാസം

6243. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പി�ിമന �ാമപ�ായ�ി� �ത�ാ� െക�ി� 2013 � ഉ�ായ െവ�െ�ാ��ി� ഒലി�

േപായ പതിനേ�ാളം വീ�കളിെല താമസ�ാെര ഇേ�ാ�  പി.വി.ഐ.പി �െട ക�ാ�്െമ�്

ഏരിയയി� താ�ാലികമായി താമസി�ി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ലം ഇവെര �നരധിവസി�ി��തി�േവ�ി ലഭ�മാ�വാ�  കഴി�േമാെയ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവിെട നി�ം  2.5  കി.  മീ അകെല പി.വി.ഐ.പി �െട തെ� ൈകവശ�ിലിരി���ം

ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട���മായ എ�പ�ിനാല് െസ�് �ലം ��ത ആ�കെള

�നരധിവസി�ി��തിന് അ�േയാജ�മാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത �ലം ൈലഫ് ഭവന പ�തിയിെല �രഹിത,  ഭവന രഹിത��് വീട് വ�്

കി��തി�േവ�ി പ �ായ�ിന് വി�കി��തിനായി പ�ായ�് ന�കിയി��

നിേവദന�ിേ�� സ�ീകരി�ി�� �ട� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത �ലം ഇ�ര�ി�  �രഹിത ഭവനരഹിതരായി��വ��് വീട് വ�് ന��വാ�

പ �ായ�ിന് ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാഡ് െറേ�ാേറഷ� ചാ�ജ്

6244. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം �ടിെവളള പ�തിക��ം െെപ�് െെല� നീ��തി�ം മ�മായി

ന��� ഫ�ി� േറാഡ് െറേ�ാേറഷ� ചാ��് ഇന�ി� േകരള വാ�� അേതാറി�ി�് ഈ

സാ��ിക വ�ഷം �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;



(ബി) ��ത ചാ��് ന��വാ� സാധി�ാെത എം.എ�.എ.മാ�െട പ�തികളട�ം ���ിയാ�ാ�

പ�ാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ��വ, ച��റ�്, െച��ള�് ഭാഗേ��് െെപ�് െെല� നീ��

പ�തി�് േറാഡ് െറേ�ാേറഷ� ചാ�ജ് അ�വദി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�േമാ?

േവ�ര നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

6245. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േവ�ര നിേയാജക മ�ല�ി� വാ�� അേതാറി�ി,

േമജ�/ൈമന�  ഇറിേഗഷ�  ഡിവിഷ�ക�  എ�ിവ�് കീഴി�  നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ

പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�േമാ;  അതി�  ഏെതാെ� ���ിക�

���ിയാ�ാ�െ��ം അവ ���ിയാ��തി�� തട���  എെ�ാെ�െയ�ം

വ��മാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല �ി�് ഇറിേഗഷ�

6246. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

വയനാട് ജി�യിെല ബാണാ�ര-കാരാ�ഴ പ�തിക�  ഉപേയാഗി�് �ി�് ഇറിേഗഷ�

നട�ിലാ�� കാര�ം ആേലാചനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

കാേവരി േ�ാജ�് ഉേദ�ാഗ��

6247. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� കാേവരി േ�ാജ�മായി ബ�െ��് എ� ഉേദ�ാഗ�� ആണ് നിലവി� േജാലി

െച�് വ��ത്;

(ബി) ഇവ�െട ത�ിക തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േ�ാജ�് ആരംഭി�ത് �ത� നാളി�വെര നട�ിയ �വ��ന��െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േവ�ര മ�ല�ിെല ജലവിഭവ വ��് പ�തിക�



6248. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ വ��ിെ� കീഴി�  2016-17  വ�ഷ�ി���് ആരംഭി��ം നിലവി�

���ീകരി�ാ��മായ എ� പ�തിക� േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ിേല��തിന് �േ� �ട�ിയ ഏെതാെ� ���ിക� ഇ�ാല�്

േവ�ര നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ീകരി�ാ� ഏെതാെ� പ�തികളാണ് ഉ�ത്;  ഇത് ���ീകരി��തിന് നിലവി�

േനരി�� തട�െമ�ാണ്; അറിയി�േമാ?

െെവ�ം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഇറിേഗഷ� ���ിക�

6249. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െെവ�ം നിേയാജക മ�ല�ി� ഇറിേഗഷ�

വ��് അ�മതി ന�കിയ�ം നട�ിലാ�ിയ�മായ ���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  ��ത മ�ല�ി�  വിവിധ പ�തിക��ായി അ�വദി��ം

െചലവഴി��മായ �ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െെവ�ം നിേയാജക മ�ല�ി�  �ഖ�ാപി�െ�� �േ�ാ�,  �റ��ഴ,  ഇ�ി�ഴ എ�ീ

െറ�േല�� കം �ി��ക�െട നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല ജലവിഭവ വ��് ���ിക�

6250. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െെമന�/േമജ� ഇറിേഗഷ�, േകരള വാ�� അേതാറി�ി

എ�ിവ �ഖാ�രം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെത�ാം ���ിക��ാണ്

ഭരണാ�മതി ന�കിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അതി� ���ീകരി�ി�� പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ി�  ഇനി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� ���ിക�  ഏെതാെ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല ജലേസചന പ�തിക�

6251. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല എടേ�രി �ാമപ�ായ�ി�  കേ�രി പാറ�റ�് ബ�ി�  നി�ം

���ി,  കേ�രി-മലയം�ളം ഭാഗ�് ജലേസചന�ിന് ന�കിയ അേപ� പരിഗണനയി�

ഉേ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� ഭരണാ�മതി ഉട� ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കാരാ�ഴ ജലേസചന പ�തി

6252. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാരാ�ഴ ജലേസചന പ�തി എ�് ക�ീഷ� െച�ാ� സാധി�ം; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന �ാനിംഗ് േബാ�ഡിെ� നി�േ�ശമ�സരി�് ��ത പ�തി ക�ീഷ� െച��തിന്

��ത�  �ക അ�വദി�� കാര��ം ജീവന�ാെര നിയമി�� കാര��ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ഇടമലയാ� ലി�് കനാലിെ� നി��ാണം

6253. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇടമലയാ�  ലി�് കനാലിെ� നി��ാണം ���ീകരി�് ചാല�ടി,  ���ാട്,  ഇരി�ാല�ട,

െകാ����, അ�മാലി എ�ീ അ�് മ�ല�ളി�  �ഷി�ം �ടിെവളള�ി�ം

ജലേസചന�ി�ം ��ത�  സൗകര�െമാ��വാ�  േവ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത ലി�് കനാ�  നി��ാണം ���ീകരി��തി�ം ചാല�ടി�ഴയിെല െവളളം ഒ�യടി�്

ഒ�കിേ�ാ��ത് തട�് നി��ി �ടിെവളള�ി�ം ജലേസചന�ി�ം

�േയാജനെ����തി�മായി േ�ാേറജ് ഡാ�ക�  നി��ി��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�്അറിയി�ാേമാ ?

���ാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�തിക�

6254. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം ജലവിഭവ വ��ി� കീഴി� ���ാടി നിേയാജക മ�ല�ി�

ഭരണാ�മതി ലഭി��ം ���ീകരി��മായ പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  ഭരണാ�മതി ലഭി��ം ഇേ�ാ�  ���ി നട� വ���മായ പ�തിക�

ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി� ഭരണാ�മതി ലഭിെ��ി�ം ഇനി�ം ���ി ആരംഭി�ാ� പ�തിക�േ�ാ;

എ�ി� ആയതിെ� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) ഓേരാ ���ി�േട�ം േപ�ം എ�ിേമ�് �ക�ം പ�തി നിലനി��� പ�ായ�ിെ� േപ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ���ി നട� വ�� പ�തിക�  എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�െമ�ം ���ി

ആരംഭി�ി�ി�ാ� പ�തിക� എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ��ത കാലയളവി�  ���ാടി നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ാ��തിനായി സമ��ി�ി���ം

ഇേ�ാ� വ��ിെ�/സ��ാരിെ� പരിഗണനയി���മായ പ�തിക� ഏെത�ി��േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

കാല�ഴ�ം െച� െെപ�ക� മാ�ി �ാപി�വാ� നടപടി

6255. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാല�ഴ�ം െച��ം �ണനിലവാരം ഇ�ാ��മായ �ടിെവ� വിതരണ െെപ�ക�  െപാ�ി

ഉ�ത നിലവാര�ി� �ന��രി� േറാ�ക� തക��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

എ�ി�  ഇ�ര�ി�� േറാഡ് തക�� തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഒ�മി� േറാ�ക�ം ബി.  എം  &  ബി.  സി നിലവാര�ി�

�ന��രി�വാ�  നടപടിയായ സാഹചര��ി�  ഇൗ േറാ�കളിെല കാല�ഴ�ം െച�

െെപ�ക� േറാഡ് നി��ാണം ആരംഭി��തി� �േ� മാ�ി �ാപി�വാ� എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; എ�ി� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ ;

(സി) ഏെതാെ� േറാ�കളി�  ഇ�ര�ി�  കാല�ഴ�ം െച� െെപ�് മാ�ി �ാപി�ാ�

തീ�മാനി�ി�െ��ം എ� �പയാണ് ഇതിനായി െചലവഴി�കെയ�ം അറിയി�േമാ  ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇതിനായി ബ�െ�� വ��ക�െട സം��േയാഗം േച��് നടപടിക�  േവഗ�ിലാ�ാ�

സ��ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ ?

തി�േവഗ�റ പ�ായ�ിെല കാലടി ��് ലി�് ഇറിേഗഷൻ പ�തി

6256. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിെല തി�േവഗ�റ പ�ായ�ിൽ നിർ�ി�ാ�േ�ശി�� കാലടി ��് ലി�്

ഇറിേഗഷൻ പ�തി�െട �വർ�ന�ൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി െട�ർ െച�ാ�� അവ�യി�  എ�ിയി�േ�ാ;  പ�തി�െട നിർ�ാണ

�വർ�ന�ൾ എേ�ാ�  ആരംഭി�ാൻ സാധി�ം;  നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ എേ�ാൾ

�ർ�ികരി��തിനാണ് ല��മി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?



പ�ാ�ിയിൽ ഭാരത�ഴ�് ��െക തടയണ

6257. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പ�ാ�ി �നിസി�ാലി�ിയിൽ ഭാരത�ഴ�് ��െക നിർ�ി�ാ�േ�ശി�� തടയണ�െട നിലവി��

�ാ�സ് അറിയി�ാേമാ;  ഈ പ�തി�െട �വ��നം എ�് ആരംഭി�വാ�  സാധി�െമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

വ�ി��് മ�ല�ിെല ജലവിഭവവ��് പ�തിക�

6258. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ�ി��് മ�ല�ി�  ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ���ത�  ജലവിഭവ വ��് ഏെ���്

നട�ിലാ�ിയ പ�തി�െട വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ�  ഫ�ി�നി�ം വ�ി��് മ�ല�ി�  അ�വദി� ���ിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�തി�േശഷം വ�കിട ജനേസചനവിഭാഗ�ം െച�കിട വിഭാഗ�ം

വ�ി��് മ�ല�ി�  ഏെ��� നട�ിലാ�ിയ�ം നട�ിലാ���മായ

വികസന�വ��ന��െട വിശദാംശ�ൾ ഭരണാ�മതി�െട പക��് സഹിതം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േചേല� പ�ായ�ിെല ��ി�ഴയി� ഉ�െവ�ം കയറാതിരി�ാ� സാ��് എ�്�ഷ� െച�്

ഡാം േവണെമ�ാവശ�െ��് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ?

െവ�െ�ാ� സാധ�താ �േദശ�� സംബ�ി� മാ�ക�

6259. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െവ�െ�ാ� സാധ�താ �േദശ�� സംബ�ി� മാ�ക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െവ�െ�ാ� സാധ�താ �േദശ��െട മാ�ിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി� വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ത�ാറാ�� ആ��  �ാനി�  എെ��ാം ഘടക�ളാണ്

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;



(ഡി) ഡാ�ക�െട വിവര��  ആധികാരിക േരഖയായി ഉപേയാഗി��തിന് േക� ജല��ീഷെ�

േസാ�്െവയറി�  ഉ�െ��േ���േ�ാ;  എ�ിൽ ആയതിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�േമാ?

�ഴക�െട അടി��ി�� മണ� നീ�ം െച��തിന് നടപടി

6260. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഴകളി�ം മ�ം അടി� �ടിയി�� മണ�  നീ�ം െച��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ഴക�െട അടി��ി�� മണ�  നീ�ം െച��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ശാ�ീയമായ മാ���ളി�െട �ഴക�െട ആഴം വ��ി�ി��തി�ം സംഭരണേശഷി

ഉയ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ഴക�െട �ന��ീവന�ിനായി െച�ാ�േ�ശി�� പ�തിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ?

െത��ാട് മാ�ജിന� എ��� ബ�്

6261. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ക�� ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല െത��ാട് ദ�ീപി� മാ�ജിന� എ��� ബ�്

നി��ി��തി�� പര�േവഷണ ���ി�് �തിയ േകാ�് ഇ�ഡ�് �കാര�� ���ിയ

എ�ിേമ�് സമ��ി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;  ��ത പര�േവഷണ ���ി എ��ം

േവഗം നട��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

കമാ�ഡ് ഏരിയ െഡവല�െമ�് അേതാറി�ി�െട �വ��ന��

6262. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കമാ�ഡ് ഏരിയ െഡവല�െമ�് അേതാറി�ി�െട �വ��ന��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഈ അേതാറി�ി നട�ിയ �വ��ന��

എെ�ാെ�യാെണ�് ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അേതാറി�ി�െട �വ��ന���് ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െചലവഴി�

�ക എ�യാെണ�് ജി� തിരി�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഇനി െച�ാ�േ�ശി�� കമാ�ഡ് ഏരിയ െഡവല�െമ�് അേതാറി�ി�െട �വ��ന��



എെ�ാെ�യാെണ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

കരമനയാറിെ� തീരസൗ�ര�വ��രണം

6263. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േനമം മ�ല�ി�െട കട�േപാ�� കരമനയാറിെ�,  കരമന ഭാഗ�ളി�  നദീതീര

സൗ�ര�വ��രണ�ിെ� ഭാഗമായി നി��ി� നട�ാത�േട�ം പാ��ിെ��ം ���ിക�

��ത�  വികസി�ി��തി�ം അത് ഉപേയാഗി��വ��് ��ത�  സൗകര�ം ഒ���തി�ം

സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

അനധി�ത �ഴ�കിണ� നി��ാണം

6264. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിവ�ഷം എ� �ഴ� കിണ�ക� നി��ി��െ��ം ഇതി� �ജല വ��്,

സ�കാര� �ി�ിംഗ് ഏജ�സിക�  എ�ിവ�  നി��ി��വ എ�െയ�ം ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് രജി�� െച�ി�� സ�കാര� റി�ക� എ�െയ�് ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

ഇ�െന രജി�� െച��തിന് നി�യി�ി�� മാനദ��� എെ��ാം;

(സി) സ�കാര�റി�ക�  നി��ി�� �ഴ�  കിണ�ക�  സംബ�ി� വിവരം �ജല വ��ിന്

സമ��ി�ാ�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇവ�െ�തിെര സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാം;

(ഡി) രജി��  െച�ാ� സ�കാര� റി�ക�  യേഥ�ം �ഴ�കിണ�ക�  നി��ി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം;

(ഇ) സം�ാനെ� േനാ�ിൈഫഡ് േ�ാ�ക�  ഉ�െ�െട�� �േദശ�ളി�  അനധി�ത

�ഴ�കിണ�  നി��ാണം നട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  അനധി�ത �ഴ�കിണ�

നി��ാണം കെ���തി�ം തട��തി�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ?

റി�കെള നിയ�ി��തി�� നിയമ��

6265. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന�ളി�  നി�ം �ഴ�  കിണ�  നി��ാണ�ിനായി സം�ാനേ��് വ��

റി�കെള നിയ�ി��തിന് നിലവി�� നിയമ�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  �ജല വ��ി�  രജി��  െച� എ� �ഴ�  കിണ�  ഏജ�സിക�  ഉെ��്



വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2002 െല �ജല നിയ�ണ �മീകരണ നിയമം നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ഴ�കിണ� നി��ാണം

6266. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം �ഴ�കിണ� നി��ാണ�ിന് നിയ�ണേമാ

നിേരാധനേമാ ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) �ഴ�കിണ�  നി��ാണ�ിനായി �ജല വ��ിന് ലഭി� അേപ�കളിേ��  എ�് വെര��

അേപ�ക��് �ഴ� കിണ� നി��ി�് ന�കിെയ�ം ഇനി എ� അേപ�ക��് �ഴ� കിണ�

നി��ി�് ന�കാ�െ��ം ജി� തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ടിെവ� ആവശ��ിനാ�� �ഴ� കിണ� നി��ാണ അേപ�കളിേ�� സമയബ�ിതമായി

തീ�� ക��ി�ാ� �ജല വ��ിന് കഴി��േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണ�ം പരിഹാര�ം

വ��മാ�ാേമാ?

�ളയം �ലം ജലവിഭവ വ��ി��ായ ന�ം

6267. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018,  2019  എ�ീ വ�ഷ�ളി��ായ �ളയം �ലം ജലവിഭവ വ��ി��ായ ന�ം

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �ളയം �ലം സം�ാനെ� നദിക�ം �ടിെവ� േ�ാത�ക�ം മലിനെ��ത് �ല��ായ

�തിസ�ിക� മറികട�വാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

ജല�ിെ� �ണനിലവാരം സംബ�ി�്

6268. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാന�് ലഭ�മാ�� ജല�ിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് വ��് എെ��ാം

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

�ടിെവ�പ�തി�െട ൈപ�്ൈലനിെ� തകരാ�

6269. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് മി� ജി�കളി�ം �ടിെവ�പ�തി�െട ൈപ�്ൈല�  അടി�ടി

തകരാറിലാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിനായി എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� ആ�മാസ�ിനിട�് സം�ാനെ� ഏെതാെ� ജി�കളി�  എ� �ാവശ�ം വീതം

ൈപ�്ൈല�ക� തകരാറിലായി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭാവിയി�  ഇ�ര�ി�  ൈപ�്ൈല�ക�  െപാ��ത് തട�വാ�  എെ�ാെ� നീരീ�ണ

സംവിധാന�ളാണ് നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല ഞാ�ടവ് �ടിെവ� പ�തി

6270. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല വ�കിട �ടിെവ� പ�തിയായ ഞാ�ടവ് പ�തി�െട ഇേ�ാഴെ� അവ�

എ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�െട ഏെത�ാം �േദശ���് �ടിെവ�െമ�ി��തിനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം

ഇതിെ� അട�� �ക എ�യാെണ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി ���ീകരി�േ�ാ�  നിലവി�  �ടിെവ� പ�തികളി�ാ� ക�നാഗ��ി

മ�ല�ിെല തഴവ,  െതാടി��, �ലേശഖര�രം �ാമപ�ായ�കെള�ടി ഉ�െ���േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

പ�വം ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി

6271. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�വം ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തിയി��െ���ി ഒ�ാം ഘ��ി�ം ര�ാം ഘ��ി�ം നബാ�ഡ്

ഫ�് ഉപേയാഗി�ം ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല ഓേരാ പ�ായ�ി�ം �ാപി�ി��

ൈപ�്ൈലനിെ� ൈദ�ഘ�ം അറിയി�ാേമാ;  ഇതിനായി ഓേരാ പ�ായ�ി�ം എ� �പ

വീതമാണ് െചലവഴി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി��െ���ി ഓേരാ പ�ായ�ി�ം എ� �ണേഭാ�ാ���് ജലവിതരണം

നട�ി വ��െ��് െവളിെ���ാേമാ?

റീബി�ഡ് േകരളയി� ഉ�െ���ിയ മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�തിക�

6272. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട ഭാഗമായി റീബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ

േ�ാജ�ക� ഏെതാെ�യാണ്;



(ബി) ഇ�രം േ�ാജ�കളി� മ�ട നിേയാജക മ�ല�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം പ�തിക��്

അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

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

അ�വി�രയിെല െതളിനീ� പ�തി

6273. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ� വില�് േബാ�ി� �ടിെവ�ം നി��ി��തിനായി അ�വി�രയി� നി��ി� െതളിനീ�

പ�തിയി� നി�ം പി�ാറി ��ത പ�തി േകരള ഇറിേഗഷ� ഇ��ാ��� േകാ�പേറഷന്

ൈകമാ�വാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ജല അേതാറി�ി�് ലഭി�മായി�� വ�മാനം ന�െ���ിയതിെ� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ

;

(സി) �റ� വിലയി� ��ിെവ�ം ജന�ളി� എ�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

ആല�ഴ ജി�യിെല �ടിെവ� ൈപ�് ൈല� തകരാർ

6274. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി�  കഴി� ആറ് മാസ�ിനിടയി�  എ� തവണ ഏെതാെ� �ല�ളി�

�ടിെവ� പ�തി�െട ൈപ�് ൈല� തകരാറിലായി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈപ�് ൈല�  അകാരണമായി തകരാറിലാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയതി�

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ടിെവ� ൈപ�്ൈല�  െപാ�ിയ� സംബ�ി� അേന�ഷണം നട�ി ���ാരായ

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�; വിവരി�േമാ;

(ഡി) ഭാവിയി�  ഇ�ര�ി�  ൈപ�് ൈല�ക�  െപാ��ത് തടയാൻ എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�േമാ?

അ�വി�രയിെല 76 എംഎ�ഡി �ാ�ിെ� നി��ാണം

6275. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ിെല �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിന് 'അ�ത്' പ�തിയി��െ���ി

56 േകാടി�പ െചലവി� അ�വി�രയി� നി��ി��  76 എംഎ�ഡി �ാ�ിെ� നി��ാണം

എേ�ാ�  ���ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ��ംേവഗം ���ീകരി�ാ�

എെ��ാം �ാേയാഗിക നിലപാ�കളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  ഡിൈസ�മായി ബ�െ��്

എെ��ി�ം കാലതാമസ�േ�ാ; നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;



(ബി) ഈ പ�തിയി�  എെ�ാെ�യാണ് വിഭാവനം െച�ിരി��െത�ം,  ഇതിേനാടകം എ� �ക

െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ; ഈ പ�തി ���ീകരി��േതാെട എെത�ാം ടാ�കളിേല�്

െവ�ം കയ��തിന് സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ; നിലവി� വാ�� അേതാറി�ി ഒ��േവ�റി,

ജി�, ഗംഗാേദവി ഒ��േവ�റി എ�ീ ടാ�കളി� ���മാ�ം െവ�ം കയ��തി�� സംവിധാനം

ഇ�മായി ബ�െ��് ഒ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി എ��ംേവഗം ���ീകരി��തിന് �േളാചാ��്/  ആ�� �ാ� ത�ാറാ�േമാ;  എ�

മാസ�ി��ിൽ ഈ പ�തി ���ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െെമലം �ാമപ�ായ�ിെല ജലവിതരണ െെപ�ക�

6276. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി ധനസഹായേ�ാെട െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ി�െ�� െെമലം

�ാമപ�ായ�ി�  ജലവിതരണ െെപ�ക�  �ാപി��തിനായി എ� �ക�െട

ഭരണാ�മതിയാണ് ന�കിയി��ത്; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട െട�� നടപടിക� ആരംഭി�ത് എ�ാണ്; െട�� നടപടിക�െട നിലവിെല

�ിതി എ�ാണ്;

(സി) ��ത ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാണ് നിലവി�  ആേലാചന�ളളത്;

വ��മാ�ാേമാ?

ജല ��ീകരണ മാ����

6277. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�ടനീളം െെപ�് െെല�ക� വഴി വിതരണം െച�� ജലം ��ിയാ��തിന് േകരളാ

വാ��  അേതാറി�ി അവലംബി�� വിവിധ ��ീകരണ മാ����  എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െെപ�് െെല�ക�  വഴി വിതരണം െച�� ജലം തിള�ി�ാെത തെ� �ടിെവ�മായി

ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി��താേണാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ിയിെല പരി�രണ�ൾ

6278. �ീ.എസ്.ശർ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ദാസ�

,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകരള വാ��  അേതാറി�ി ൈകവരി� േന���

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നബാ�ഡ് ധനസഹായേ�ാെട�� എ� �ാമീണ ��ജല പ�തിക��് ഈ കാലയളവി�

ഭരണാ�മതി ന�കിയി��് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േകരള വാ�� അേതാറി�ി �ാ��് അപ് മിഷ�മായി സഹകരി�് ആരംഭി� േകരള വാ�� അേതാറി�ി

ഇ�േവഷ�  േസാണിെ�  (െക.ഡ�ള�.ഐ.ഇസഡ്)  ആദ� സംരംഭെമ� നിലയി�

മാലിന�നി��ാ��ന�ിന് മ�ഷ� �യ��ിന് പകരം േറാേബാ�കെള ഉപേയാഗി��തി��

സാേ�തികവിദ� വികസി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഉപേഭാ�ാ��െട പരാതിക� പരിഹരി��തിനായി വാ�� അേതാറി�ി ജനമി� എ� േപരി�

ഓ�ൈല� സംവിധാനം ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ജല�ാമം േനരി��തി�� പ�തിക�

6279. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവന��ാലെ� ജല�ാമം േനരിടാ�  എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ിരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം േകാ�ി നിേയജക മ�ല�ി�  എെ��ാം �വ��ന��  നട�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

നാ�ിക ഫ�� സി.ഡ��.എസ്.എസ്. വി�ലീകരണ പ�തി

6280. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാ�ിക,  മണ��, ��വാ�� മ�ല�ളിെല  10  പ�ായ�കളിെല ജന���് �േയാജനം

ലഭി�� നാ�ിക ഫ�� സി.ഡ��.എസ്.എസ്.  വി�ലീകരണ പ�തി�െട എ�ിേമ�് �ക

എ�യാണ്;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശ��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

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

(ഡി) േസ��ളം �ത� വാടാന�ളളി ഗേണശമംഗലം സ�് വെര അ�റ് എം.എം. �ിേമാ െെപ�് മാ�ി

�ാപി�� ���ി�െട വിശദാംശ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) ഇൗ ���ി എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ശബരിമലയിെല ��ജലവിതരണം



6281. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, രാ� എ�ഹാം

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�� മ�ല-മകര വിള�് കാല�് പ�യി�ം ശബരിമലയി�ം ��ജലവിതരണം

കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയെ��ട��് താ�മാറായ ��ജല വിതരണ സംവിധാന��  സത�രമായി

�നഃ�ാപി��തിന് എെ��ാം �തന സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ശബരിമലയി�  റിേവ�് ഓസ് േമാസിസ് �ാ�ക�  �ാപി�് െവ�ം ��ീകരി�് വിതരണം

െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) തീർ�ാടകർ�ായി കാനന പാതകളി� വാ�� കിേയാ�ക� �ാപി����െ�െട എെ��ാം

മാ���ളാണ് േകരള വാ�� അേതാറി�ി സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ിയിെല എ�.ഡി.ൈട�ി�് നിയമനം

6282. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരളാ വാ��  അേതാറി�ിയി�  ൈട�ി�ിെ� േകഡ�  ത�ിക എ�െയ�മാണ്

അംഗീകരി�ിരി��ത്; ഓേരാ ത�ിക�െട�ം േകഡ� എ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ൈട�ി�ിെ� ��ത േകഡ�  ത�ികയി�  ഇേ�ാ�  �ിരം നിയമനാടി�ാന�ി�  േജാലി

െച��വ� എ�െയ�ം ഏെതാെ� ത�ികയിെല�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഒഴി�� ൈട�ി�് ത�ികകളി�  കരാ�/താ��ാലിക അടി�ാന�ി�  നിയമനം

നട�ിയി�േ�ാ; �ിരം ത�ികയി� പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം നട�ാ�തിെ� സാംഗത�ം

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഒഴി�കിട�� �ിരം ൈട�ി�് ത�ികക�  പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�്

അടിയ�രമായി നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അമര �ടിെവ� പ�തി

6283. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�  �െ�ാടി�ാനം പ�ായ�ിെല അമര �ടിെവ�

പ�തി�െട ഭാഗമാ�� ഓവ�െഹഡ് ടാ�ിെ� �ന�നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണം എ�േ��് ���ിയാ�ാനാണ് ല��മി�ിരി��ത്;



(സി) സമയബ�ിതമായി ഇതിെ� നി��ാണം ���ിയാ�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

ഊരകം പതിയാ��ള�രയിെല �ടിെവ� പ�തി

6284. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല ��േ�രി �ാമപ�ായ�ിെല ഊരകം പതിയാ��ള�രയി�

എം.എ�.എ.  ഫ�പേയാഗി�് നട�ാ�� �ടിെവ� പ�തി�െട �വ��ന��െട

വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നി��ാണം എ�് ���ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ഉഴ��-െവളിയ�� ,ക����ി എ�ീ �ടിെവ� പ�തിക�െട �ംഭനാവ�

6285. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം ഉഴ��-െവളിയ�� പ�ായ�ിെല �ടിെവ�

പ�തി�� ടാ� ക�ിംഗ് ചാ��ം ക����ി പ�ായ�ിെല മിനി സിവി� േ�ഷ� േറാഡ്

റീേ�ാേറജ് ചാ��ം േകരളാ വാ�� അേതാറി�ി െപാ�മരാമ�് വ��ിന് അട�ാ�� കാരണം

ആ�ി വികസന പ�തി �കാര�� �ടിെവ� പ�തി�് േനരി�� �ംഭനാവ��് പരിഹാരം

കെ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) അ� സംബ�ി�് േകരളാ വാ�� അേതാറി�ി ക����ി ഡിവിഷ� എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�

ഫിനാ�സ് മാേനജ��് ന�കിയി�� 12-6-2019- െല ക�ി� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�ി വികസന പ�തി�കാരം നി�േ�ശി� ��ത പ�തി എ��ം േവഗം ���ീകരി��തിന്

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� ബ��് വാ�� സൈ� �ീം

6286. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ജലവിതരണം ഉറ�ാ�� ബ��് വാ�� സൈ� �ീം പാല�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�

വി�ലെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ടാ�ക�െട കാര��മത ഉറ�വ���തിന് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?



െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�

6287. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിൽ വാ�ർ

അേതാറി�ി �ഖാ�ിരം നട�ാ�� ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഭരണാ�മതി�ായി ചീഫ്

എ�ിനീയ�െട ഓഫീസി� സമ��ി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി� എ�്

വ��മാ�േമാ; ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�ിെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� എ� പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�ം അവ ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

�രാ��് �ാമപ�ായ�ിെല �ടിെവ��ാമം

6288. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �രാ��് �ാമപ�ായ�ിെല അ�പേതാളം ��ംബ��  �ടിെവ� �ാമം േനരി��ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) നായര് േകാളനിയി�  �ടിെവ��ിന് �തിയ േസാ�് ലഭ�മ� എ��െകാ�് െതാ���

ക�േനാട് �ടിെവ� പ�തിയി�  നി�ം നായര് േകാളനിയിേല�് �ടിെവ� വിതരണം

സാധ�മാേണാ എ�് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ക�േനാട് �ടിെവ� പ�തിയിെല ജലലഭ�ത ശാ�ീയമായി പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� പരിേശാധനാഫലം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) നായര് േകാളനിയി� �ടിെവ�ം വിതരണം െച��തിനായി സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്

ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ിയിെല കി�ബി �ടിെവ� പ�തി

6289. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇേ�ാ�  െകായിലാ�ിയി�  നട�വ���ം കി�ബി വഴി  85  േകാടി �പ അ�വദി��മായ

ഒ�ാംഘ�ം �ടിെവ� പ�തി�െട ര�ാംഘ�ം  (ഡി�ിബ�ഷ�) നട�ിലാ��തിന് പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിന് എ� �പ െചലവ് വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്; അറിയി�േമാ ;

(സി) ഡി�ിബ�ഷ� �ാനിന് ധനകാര� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ഡി�ിബ�ഷ� പ�തി�െട ഫയ� നടപടികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ?



േകാ�ി മ�ല�ിെല �ടിെവളള പ�തിക�

6290. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയി�ളള �ടിെവളള പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ���ി ആരംഭി� പ�തിക� ഏെത�ി�ം ���ിയാ�ാ�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) �തിയ പ�തിക�  ഏെത�ി�ം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അത് താമസംവിനാ

ആരംഭി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മാള, ചാല�ടി നിേയാജകമ�ല�ളി� ജല അേതാറി�ി�െട ���ിക� െച� കരാ�കാ�െട ബി�്

6291. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018 െല �ളയേ�ാട�ബ�ി�് ��� ജി�യിെല മാള, ചാല�ടി നിേയാജകമ�ല�ളി�

ജല അേതാറി�ി�െട ���ിക�  െച� കരാ�കാ�െട ബി�് മാറിയി�ി� എ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ� െകാ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇവ��് അടിയ�രമായി ബി�് മാറി ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െതാഴിലാളിക�െട െപ�ഷ�

6292. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സംഘടിത വ�വസായ േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് ഏത് തരം െപ�ഷനാണ്

നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ��ിബ��റി െപ�ഷ�  സംഘടിത വ�വസായ േമഖലയി�  നട�ിലാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) േ�മനിധി േബാ��ക�  വഴി ഇേ�ാ�  െതാഴിലാളിക��് ന��� െപ�ഷ�  വളെര

��മാെണ�ത് വ�തയേ�;  എ�ിൽ ഇത് കാേലാചിതമായ വർ�ി�ി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

േതാ�ം െതാഴിലാളി േമഖലയിെല �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ നടപടി

6293. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, എസ്.രാേജ��

,, ആ�ണി േജാ�



,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�കിട ��ക ക�നിക�െട ഇടെപടലിെ� ഫലമായി േതയില, കാ�ി �ട�ിയ ഉ�����്

മാ���ി� വില ഉയ�� നി��േ�ാ�ം െച�കിട ക�ഷക��് പ� േതയില�ം കാ�ി��വി�ം

ന�ായവില ലഭി�ാ�ത് ക�ഷകേരാെടാ�ം േതാ�ം െതാഴിലാളികെള�ം

�തിസ�ിയിലാ�ിയിരി��ത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട േവതനം ����തി�ം അവ��് ഇ  .എസ്.  ഐ ഉ�െ�െട�ളള

ആ��ല���  ലഭ�മാ��തി�ം വാസേയാഗ�മായ ഭവന��  ന��തി�ം സ�ീകരി� വ��

നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േതാ�ം െതാഴിലാളികൾ ഏ��ം അധികം േക�ീകരി�ിരി�� ��ാറിെല േലബ�  േകാം��്

നി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

ഒെഡെപക് �േഖന െതാഴിലവസരം

6294. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഒെഡെപക് �േഖന ഏെത�ാം രാജ��ളിേല�്

ഏെത�ാം ത�ികയി� എ�േപ��് െതാഴിലവസരം ലഭ�മാ�ി എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട വിശദാംശം രാജ�ം തിരി�് അറിയി�േമാ?

ഒേഡെപക് �േഖന നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

6295. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഒേഡെപക് �േഖന എെ��ി�ം �തിയ

പ�തിക� സ��ാ� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ ?

െതാഴി� രംഗെ� �ഷണം �റ�വാ� ഏ�െ���ിയ പരി�ാര��

6296. �ീ.എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  രംഗെ� �ഷണം �റ�െകാ� വ��തിനായി െതാഴി�  വ��് ഏ�െ���ിയ

പരി�ാര�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ എ�േഫാ�്െമ�് വിംഗ് �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) െതാഴി�  നിയമ�െള�ം മ�് പരിഹാരമാ���െള�ം സംബ�ി�് സാധാരണ�ാരായ



െതാഴിലാളിക��് സഹായകരമായ രീതിയി� അവേബാധം നട�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഒെഡെപക്ഏകജാലക സംവിധാനം

6297. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  െെന�ണ�ം േന��വ��് വിേദശ രാജ��ളി�  െതാഴിലവസര��  ലഭ�മാ��തിന്

ഒെഡെപക് ഏകജാലക സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ സംവിധാനം വഴി ഇതിനകം ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളി�െ�� എ� േപ��് െതാഴി�

ലഭി�; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െനത�ല�ഡി�  നഴ് �മാെര നിയമി�വാ�  അവി�െ� സ��ാ�  സ��മാെണ�്

അറിയി�ി�േ�ാ;  അതിെ� അടി�ാന�ി�  ഒെഡെപക് വഴി നിയമന�ിനായി അേപ�

�ണി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� േപെര നിയമി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

െെവദ���ളളവ�െട േസവനം ലഭ�മാ�� െമാെെബ� ആ�്

6298. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ആ�. രാമച��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ േമഖലകളി� െെവദ��ം ആ��ി�വ��് സ�യം െതാഴി� സാ��ത കെ���തി�ം

െപാ�ജന���് അവ�െട േസവനം ഉപേയാഗെ���ാ�മായി െതാഴി�  വ��ിെ�

ആഭി�ഖ��ി� െമാെെബ� ആ�ിേ�ഷ� ത�ാറാ��േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� െതാഴി�  േമഖലകളി�ളളവ�െട േസവനമാണ് െമാെെബ�  ആ�ി�െട

ലഭ�മാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� ഏജ�സിക�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് ��ത െമാെെബ�  ആ�ിേ�ഷ�

ത�ാറാ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�ജന���് െെദനംദിന ഗാ�ഹിക,  വ�ാവസായിക ആവശ����് ��ി��ി�ാെത

െെവദ���ളളവ�െട േസവനം ലഭ�മാ�� െമാെെബ�  ആ�് എ�േ��് ത�ാറാ�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

െതാഴി� ൈന�ണ� േമഖലയിെല പ�തിക�

6299. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െതാഴി�  ൈന�ണ� േമഖലയി�  എെ��ി�ം

പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

നവജീവ� പ�തി

6300. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� േമഖലയി�ം,  കാ�ഷിക രംഗ�ം ആവശ��� െതാഴിലാളികെള എംേ�ാ�െമ�്

എ�്േച�് വഴി ന��� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനകം എ� േപ��് ഈ േമഖലകളി� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി നിയമനം ന�കി;

(സി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി� രജി�� െച�ി�� അ��ിയ�ി�ം അ�പ�ിയ�ി�ം ഇടയി�

വയ�ളളവ��് നവജീവെന� േപരി�  സമ� െതാഴി�  �നരധിവാസ പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ��ത പ�തി ആവി�രി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള അ�ാദമി േഫാ� �ി�സ് എ�ല�സ്

6301. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ െെന�ണ� വികസന പ�തിക�െട ഏേകാപന�ിനായി േകരള അ�ാദമി

േഫാ� �ി�സ് എ�ല�സ്  (KASE) നട�ി വ�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നവീന െതാഴി� േമഖലകളിേല�് �വജനതെയ സ�രാ��തിന് എെ��ാം ഗേവഷണ��ം

�തന ആശയ��മാണ് 'െക�സ്' �േഖന പരിേപാഷി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െക�സ്-െ� കീഴി�  �വ��ി�� എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക�  വഴി എെ��ാം

പരിശീലന�ളാണ് ന�കിവ��ത്;

(ഡി) ഏെത�ാം െെന�ണ� വികസന േമഖലകളിലാണ്  'െക�സ്'-െ� കീഴി� മികവിെ� േക���

�വ��ി��െത�ം െക�സ്-െന േ��് �ി� െഡവല�െമ�് മിഷ� ആയി �മതലെ���ി

ഉ�രവായി�േ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ?

െതാഴി� നിയമ�ളി� കാേലാചിതമായ മാ�ം

6302. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



െതാഴി�േമഖല ഭരണഘടനയിെല ക�കറ�് ലി�ി�െ���താേണാ;  എ�ി�

െതാഴിലാളിക��് �േയാജനകരമായി െതാഴി� നിയമ�� െകാ�വ�വാ�ം നിലവി��വയി�

കാേലാചിതമായ മാ�ം വ���തി�ം സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സ�കാര� േമഖലയിെല വനിത ജീവന�ാ�െട �സവാവധി

T 6303.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� േമഖലയിെല വനിത ജീവന�ാ��് ശ�ളേ�ാെട �സവാവധി ന��വാ�  നിയമം

െകാ�വ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  ത�ികയിെല സമാന ത�ികയി�  േജാലി െച�� സ�കാര� േമഖലയിെല

ഉേദ�ാഗ���് സമാന േവതനം ന��വാ�  നിയമ നി��ാണം െകാ�വ�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ��ായി െമഡിെസ�് േപാ�� പ�തി നട�ാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അസംഘടിതേമഖലയിെല െതാഴി� നയം

6304. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.പി.സജീ��

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴിലാളിക�െട ���ളി� ഫല�ദമായി ഇടെപ��തി�ം, അവ പരിഹരി��തി�ം കഴി��

ഒ� വ��ായി െതാഴി� വ��ിെന മാ�ിെയ��വാ� കഴി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ിനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ� �ഖ�ാപി� െതാഴി� നയം മൗലികമായ െതാഴി� ���ളി� നി�ംഗത

പാലി���ം,  അസംഘടിത േമഖലയിെല �����് പരിഹാരം കാ�വാ�  വ��മായ

നി�േ�ശ�� ഒ�ം ഇ�ാ��മാെണ� വിമ�ശനം വ�താപരമാേണാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അനൗപചാരിക െതാഴി� േമഖലകളി� പണിെയ��� െതാഴിലാളിക�െട �തിദിന�� �റ�

�ലി അ��റ് �പയായി ഉയ��െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

അതിനാ�ളള നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ാ പര�രാഗത വ�വസായ�ളി�ം ഇ�കം സേ�ാ��് �ീം നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

�മ�െതാഴിലാളിക��ാ�� ഇ��റ�സ് പ�തി



6305. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മ�െതാഴിലാളിക��ായി സ��ാ�  നട�ിലാ�ിവ�� ഇ��റ�സ് പ�തിക�

എ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �മ�െതാഴിലാളിക�െട മ��െട വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഉ�മന�ിനായി എെ�ാെ� പ�തിക�

നട�ിലാ�ിവ��; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക�ിടനി��ാണ െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡിെല �മേ�ട്

6306. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�ിട നി��ാണ െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡിൽ അംഗ�ളായ െതാഴിലാളിക��്

െപ�ഷ�ം മ�് ആ��ല���ം ന�കിയതി�  േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട തിരിമറി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് തിരിമറി കെ��ിയത്;  എ� േകാടി �പ�െട തിരിമറിയാണ്

കെ��ിയത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിേയാ;  എ�ി�  ���ാ�െ�തിെര എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് ഇതിനകം സ�ീകരി�ത് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

നിർ�ാണെ�ാഴിലാളിക�െട ആ��ല���

6307. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നിർ�ാണെ�ാഴിലാളിക��ായി എെ�ാെ� േ�മ പ�തികളാണ് സ��ാ�

നട�ിലാ��െത�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) 2018 -� നാഷണ� കെ�യി� ക�ി�ി േഫാ� െസ��� െലജിേ�ഷ� ഓ� േകാ��ാ�്

േലബ�  എ� സംഘടന ന�കിയ േകസി�, നിർ�ാണെ�ാഴിലാളിക��് എെ�ാെ�

ആ��ല��� ന�കണെമ�ാണ് ��ീംേകാടതി വിധി�െത�് അറിയി�േമാ ;

(സി) നി��ാണ െതാഴി� േമഖലയി� നിലവി�� നിയമ�� നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�് േസാഷ��

ഓഡി�ിംഗ് നട�ണെമ� ��ീേകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�  എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ�െട േവതന വ�വ�ക�

6308. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ�െട ഏ��ം �റ� േവതനം  20000  �പയായി

നിജെ���ണെമ�ം ഇ��റി� �കളി�  കിട�ക�� ആ�പ�ികളി�  സ��ാ�  േന�ിന്

�ല�മായ േവതനം ഇവ��് ന�കണെമ�ം ��ീംേകാടതി നിേയാഗി� ക�ി�ി ശിപാ�ശ

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ശിപാ�ശ സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�ാണ്

നട�ിലാ�ാ�െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് മിനിമം േവജസ് ക�ി�ി എ�് തീ�മാനമാണ് എ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ീംേകാടതി നിേയാഗി� ക�ി�ി ശിപാ�ശ െച� അടി�ാന ശ�ളം സ�കാര�

ആ�പ�ികളിെല ന�മാ��് ലഭി�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ബീഡി വ�വസായ േമഖല േനരി�� �തിസ�ി

6309. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ബീഡി വ�വസായ േമഖല േനരി�� �തിസ�ി സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ബീഡി/���് െതാഴിലാളിക��് �തിയ േമഖലകളി�  െതാഴിലവസര��

ന���തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� േകാടി �പയാണ്ഇതിനായി അ�വദി�ി�ളളത്;  ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് ��ത

െതാഴിലാളിക��് പരിശീലനം ന���ത്;ഇതി�െട ഇതിനകം എ� െതാഴിലാളിക��് സ�യം

െതാഴി� കെ��വാ� കഴി�; വ��മാ�ാേമാ?

ക�ഷക െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡി� നി�� ആ��ല�ം

6310. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�പത് വയ�് ���ീകരി�വ��് ക�ഷക െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡി�  നി�്

ന�കാ�� അംശാദായ ആ��ല�ം ഇനി�ം ന��വാ�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആല�ഴ ജി�യി�  ��ത ആ��ല�ം തിരിെക ന��വാ�ളള എ� അേപ�ക�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) െച���  മ�ല�ി�  ��ത ആ��ല�ം ലഭി�വാ�� അേപ�ക�െട കണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

െത�് കയ� െതാഴിലാളിക�െട ��് ഇ��റ�സ് പ�തി



6311. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏ��ം അപകടകരമായ േമഖലയി�  േജാലി െച�� െത�് കയ� െതാഴിലാളിക�െട ��്

ഇ��റ�സ് പ�തി നി��ലാ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏത് സ��ാറിെ� കാല�ാണ് െത�് കയ� െതാഴിലാളിക�െട ��് ഇ��റ�സ് പ�തി

നി��ലാ�ിയത് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) എേ�ാ�ം അപകടം സംഭവി�ാ�  സാധ�ത�ളള േമഖലയി�  േജാലി െച�� െത�് കയ�

െതാഴിലാളിക��് ��് ഇ��റ�സ് പ�തി ആരംഭി�വാ� ത�ാറാ�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

േതാ�ം േമഖല�െട �ന��ാരണം

6312. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, സജി െചറിയാ�

,, പി.വി. അ�വ�

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േതാ�ം േമഖല�െട �ന��ാരണ�ിനായി ഈ സ��ാ� നട�ാ�ിയ �തന

പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയെ��തി�ം �ട���ായ കാലാവ�ാ മാ��ം ഈ േമഖലെയ എ�കാരമാണ്

�തി�ലമായി ബാധി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാരണ�ളാ�  ��ത േമഖലയി��ായ വ�  ഉ�ാദനന�ം നിക��തിന് സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േതാ�ം േമഖലകളി� �മി�ം വീ�ം ഇ�ാ� െതാഴിലാളിക��് താമസ സൗകര�ം ഉറ�ാ��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

പര�രാഗത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട സംര�ണം

6313. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ േമഖല�െട ജീവനാഡിയായി�� പര�രാഗത െതാഴിലായ െകാ��ണി, കളിമ�പാ�

നി��ാണം,  ഈ�െകാ�� ഉ�� നി��ാണം എ�ിവ നിലവി�  �തിസ�ിയിലാെണ�ത്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ

(ബി) ��ത �തിസ�ി �ലം ഈ േമഖലയി�  പണിെയ��ി�� ��കണ�ിന് ��ംബ��

പ�ിണിയി�ം,  ��ി��ി�ം ആെണ� വ�ത പരിഗണി�് ��ത േമഖലയിെല െതാഴിലാളികെള

ര�ി�വാ� എ�് നടപടിയാണ് െച�വാ� ഉേ�ശി��ത്;വിശദാംശം ന�കാേമാ?



പര�രാഗത എ�യാ�് െതാഴിലാളിക�െട �യാസ��

6314. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത എ�യാ�് െതാഴിലാളിക�െട ജീവിതം അതീവ ��ി��ിലാെണ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക� ന�കിവ�� പര�രാഗത െതാഴി� സംര�ണ പ�തിയി�

��ത വിഭാഗെ� ഉ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) ഇെ��ി�  പര�രാഗത വ�വസായ���് ന��� പരിഗണന എ�യാ�് വ�വസായ

െതാഴിലാളിക��് ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ ?

അസംഘടിത േമഖലയി�� െതാഴിലാളിക�

6315. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിദ�� െതാഴിലാളിക�െട ശതമാന കണ�് എ�യാണ്;

(ബി) െതാഴിലാളിക��് കാലാകാല�ളി� ആവശ�മായ പരിശീലനം ന�കി വിദ�� െതാഴിലാളിക�െട

എ�ം വ��ി�ി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) അസംഘടിത േമഖലയി�� െതാഴിലാളിക��് രജിേ�ഷ�ം ആ��ല����ം ആധാ�

നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ആധാ�  ഇ�ാ�തിെ� േപരി�  െതാഴി�  രജിേ�ഷ�ം ആ��ല��ം നിേഷധി�� നടപടി

നീതീകരി�ാ��താേണാ; അറിയി�ാേമാ?

അസി��് േലബ� ഓഫീസ� ത�ിക

6316. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഷാ�്സ് ആ�് കേമ�ിയ� എ�ാ�ി�െമ�് ആ�് �കാരം സം�ാന�് രജി�� െച�ി��

�ാപന�� എ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�� പരിേശാധി�് രജിേ�ഷ�, മിനിമം േവതനം, െതാഴി� സാഹചര�ം എ�ിവ

പാലി��േ�ാ എ�് ഉറ�വ���തിന് നിലവി� അസി��് േലബ� ഓഫീസ� ത�ികയി�

എ� ഉേദ�ാഗ���്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഉേദ�ാഗ�െര ഉപേയാഗി�് സം�ാന�� �ാപന�ളി� �ത�മായ പരിേശാധന

നട�വാ� സാധി�േമാ;  ഇെ��ി� ��ത ത�ിക�െട എ�ം വ��ി�ി�് െതാഴി� വ��്

ശാ�ീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



െതാഴിലാളിക�െട മിനിമം േവതനം, �ാ�വി�ി എ�ിവ സംബ�ി� േക�ക�

6317. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴിലാളിക�െട മിനിമം േവതന�ം, �ാ�വി�ി�മായി ബ�െ��് വ�ഷ�ളായി െക�ികിട��

േക�ക�  തീ��ാ��തിന് േവ�ി െഡപ��ി േലബ�  ക�ീഷണ�മാ��് അധികാരം ന�കിയ

േശഷം ��ത േക�ക� േവഗ�ി� തീ��ാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� ഒ� വ�ഷം ഓേരാ ജി�യി�ം ഇ�ര�ി�െ�� എ� േക�ക� തീ��ാ�ി; ഇനി എ�

േക�ക� തീ��ാ�ാ��്; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�

6318. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��ായി സ��ാ�  െകാ�വ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട

നിലവിെല അവ�െയ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ലാ�ി ഇ��ി���് ഓഫ് ൈഫനാ�സ് ആ�് ടാേ�ഷ� ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളികെള

സംബ�ി� കണെ���് നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  നിലവിെല� േപ�  സം�ാന�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത െതാഴിലാളിക��് െഎ.ഡി.  കാ�ഡ് ന���േ�ാ;  എ�ി� അത് ത�ാറാ��തിന്

ഏത് ക�നിെയ ആണ് �മതലെ���ിയിരി��െത�് െവളിെ���േമാ?

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��ിടയിെല ഇടനില�ാ�

6319. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�  െതാഴി�  േമഖലയി�ം വാസ�ല�ം ഇടനില�ാ�െട

�ഷണ�ിനിരയാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴിലാളിക��് അ�ഹതെ�� �ലി ഇടനില�ാരി�ാെത ലഭി��തിനായി േലബ�  ബാ�്

േപാ�� സംവിധാനം ഒ��വാ�  സ��ാ�  ��ൈക എ��േമാ;  ആയത് സ��ാ�

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�ാഘ� പ�തി വ�ാപി�ി�ാ� ആേലാചി��േ�ാ; ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക� ഏ��ം

��ത� താമസി� വ�� പ�ാ�ി േപാ�� താ��കളിെല�ി�ം ഈ പ�തി നട�ിലാ�വാ�

സാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



ഇ.എസ്.െഎ. ഡിസ് െപ�സറിക� ആരംഭി��തി�ളള മാനദ���

6320. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ.എസ്.െഎ.  ഡിസ് െപ�സറിക�  ആരംഭി��തി�ളള മാനദ���ം നടപടി�മ��ം

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിയ ഡിസ് െപ�സറിക�  ആരംഭി��തി�ളള എെ��ി�ം നി�േ�ശ��

പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മണ��  മ�ല�ി�  ��തായി ഒ� ഇ.എസ്.െഎ.  ഡിസ് െപ�സറി �ാപി��തി�ളള

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല ഇ.എസ്.ഐ ഡി��സറിക�

6321. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� എ� ഇ.എസ്.ഐ. ഡി��സറിക� �വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത�  െതാഴിലാളി വിഭാഗ�െള�ം െതാഴി�  �ാപന�െള�ം ഇ.എസ്.ഐ.  പരിധിയി�

െകാ�വ��തി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) മല�റം ജി�യി�  ��ത�  ഇ.എസ്.ഐ ഡിെ��സറിക�  അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

മിനിമം േവതനം ഉറ�വ��വാ� നടപടി

6322. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മിനിമം േവതനം നി�യി�ി�ി�ാ� െതാഴി�ക��് ആയത് ഉറ�വ���തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ി�ം നിയമനി��ാണം നട�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സ�കാര� ധനകാര� �ാപന�ളിെല െതാഴിലാളിക��് മിനിമം േവതനം

6323. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, എം. വി�െസ�്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) എ�ാ േമഖലയി�ം മിനിമം േവതനം ഉറ�ാ�െമ�് െതാഴി�നയ�ി� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; എ�ി�

സ�കാര� ധനകാര� �ാപന�ളിെല െതാഴിലാളിക��് ഇത് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സ�കാര� ധനകാര� �ാപന�ളിെല െതാഴിലാളിക��് മിനിമം േവതനം ന���തി�� കരട്

വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ാണ് �റെ��വി�ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ിമ വി�ാപനം ഇറ��തി�  കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് എ�െകാ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ�ിമ വി�ാപനം അടിയ�രമായി ഇറ�ി സ�കാര� ധനകാര� �ാപന�ളിെല

െതാഴിലാളിക��് മിനിമം േവതനം ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ദിവസ�ലി മിനിമം അ��റ് �പ ആ��തിന് നടപടിക�

6324. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ദിവസ�ലി മിനിമം അ��റ് �പ ലഭ�മാ�ാ�� സ��ാ�  നടപടി ഇേ�ാ�

ഏ�ഘ��ിലാണ്;  നാളി�വെര ഇതിെ� �േയാജനം എ� േപ��് ലഭ�മാ�ി;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�ളളി�  െതാഴിലാളിക��് മിനിമം ദിവസ�ലി ഇനി�ം ���ി

നി�യിേ��� േമഖലക�  ഏെത�ാം;  ആയത് എേ�ാ�  ���ിയാ�വാ�  സാധി�ം;

വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മിനിമം �ലി ���ി ന�കാ��െകാ�് െതാഴി�  വ��് ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�ളളി�

നാളി�വെര എ� �ാപന��െ�തിെര എ�കാര�� നടപടി എ��ി��്; അവ ഏെത�ാം;

വ��മാ�ാേമാ?

െതാഴി�ം പരിശീലന�ം

6325. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  വ��ിെ� കീഴി�ളള െതാഴി�ം പരിശീലന�ം െകാ� ഉേ�ശി��െത�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴി�ം പരിശീലന�ം എ�തിെ� ഭാഗമായി ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം

നട�ിയ �വ��ന�� ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത�വ��ന�� നട��തി� െചലവഴി� �ക ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �വ��ന��  നട��തി� ഏ�െ���ിയ സംവിധാന��ം സൗകര���ം

എെ�ാെ�യാെണ�് ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ?

ഇ.എസ്.ഐ. വിഹിതം നാല് ശതമാനമായി �റ�ണെമ� നി�േ�ശം



6326. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, എം. സി. കമ��ീ�

,, പാറ�� അ��

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�ടമാ വിഹിതം  3.25  ശതമാന�ം െതാഴിലാളി വിഹിതം  0.75  ശതമാന�ം എ�

അ�പാത�ി�  ആെക ഇ.എസ്.ഐ.  വിഹിതം നാല് ശതമാനമായി കറ�ണെമ�് േക�

െതാഴി�മ�ാലയം നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  ഇതിേ��  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�ളള േക�നയം െതാഴിലാളി വി��മാെെണ�് ക���േ�ാ;

(സി) േക�നയം തി��ണെമ�ാവശ�െ��് സം�ാന സ��ാ� ക�യ�ി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത

ക�ിന് മ�പടി ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േകരള അ�ാദമി േഫാ� �ി� എ�ല�സിെല േകാ�ക�

6327. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള അ�ാദമി േഫാ� �ി� എ�ല�സി� നിലവി� നട�ിവ�� േകാ�ക�െട വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(ബി) ��ത േകാ�് വിജയകരമായി ���ീകരി��വ��് െതാഴി�  ഉറ�വ���തിന്

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�ാദമി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� നവീന േകാ�ക� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ?

േകരള അ�ാഡമി േഫാ� �ി�സ് എ�ല�സ് നട�ിലാ�� പ�തിക�

6328. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  അേന�ഷക�െട ൈന�ണ�ം വ��ി�ി��തിന് േകരള അ�ാഡമി േഫാ�  �ി�സ്

എ�ല�സ് നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� ൈന�ണ� വികസന�മായി ബ�െ�� നയം �പീകരി�� നടപടി ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;  ആയതിനായി േ��് െലവ�  �ീയറിംഗ് കൗ�സി�

�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) നിലവി�  െസ��  േഫാ�  എ�ല�സ് ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് �ാപി�ി��െത�്

അറിയി�േമാ;  അവ�െട �വ��നം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;  ഏെത�ി�ം േമഖലയി�

തി��� ആവശ��െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േലാജി�ി�് ആ�് സൈ� െചയി�  മാേനെ��് ഡിൈസനി�  മികവിെ� േക���



ആരംഭി�വാ�� നി�േ�ശം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിേ�� എ�� തീ�മാനം വ��മാ�േമാ?

മരട് ഐ.ടി.ഐ യിെല േ��ക�

6329. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ിെല മരട് ഐ.ടി.ഐ യി�  നിലവി�  ഏെത�ാം േ��ക�

ആണ് ഉളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവിെട ��ത� കാലാ��തമായ േകാ�ക� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

േതവല�ര ഗവ.ഐ.ടി.ഐ.�െട വികസനം

6330. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചവറ നിേയാജക മ�ല�ിെല േതവല�ര ഗവ.  ഐ.ടി.ഐ.  വികസി�ി��തിനാവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇവിെട �തിയ േകാ�ക�  ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

െവളള�� ഗവെ��് െഎ.ടി.െഎ.യി� �േത�ക ബാ�്

6331. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല എ�ാ സ��ാ� െഎ.ടി.െഎ. കളി�മായി എ� വിദ�ാ��ിക��ാണ് 2019

� �േവശനം ന�കിയത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) െവളള�� ഗവെ��് െഎ.ടി.െഎ. യി� 2019 � �േവശന�ിനായി ലഭി� അേപ�കളി�

എ� ശതമാനം േപ��് �േവശനം ന�കാ� കഴി�ി��്;

(സി) െവളള�� ഗവെ��് െഎ.ടി.െഎ.  �െട പരിശീലന സൗകര��� െമ�െ���ാ� സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വയനാട് ജി�യിെല പ�ികവ�ഗ വിദ�ാ��ിക�െട െതാഴി�  പരിശീലന സാഹചര���

െമ�െ����തിനായി െവളള�� ഗവെ��് െഎ.ടി.െഎ. യി� �േത�ക ബാ�് ആരംഭി��

കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ?

ക��� ഗവ. ഐ.ടി.ഐ.�മായി ബ�െ�� ഫയലിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക�

6332. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ക��� ഗവ.  ഐ.ടി.ഐ.�മായി ബ�െ��് െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം വ��ിെല

സി3/164/2018 എ� ന�� ഫയലി� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയലിെല നടപടിക� അവസാനി�ി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഫയലി�  ഇനി എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

ൈകവല� വാ�ാ പ�തി

T 6333.�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാ��് സ�യംെതാഴി�  കെ���തിനായി സ�ിഡിേയാ��ടി നട�ിലാ��

ൈകവല� വാ�ാ പ�തി �കാരം എ� േപ��ാണ് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�

വ�തി�േശഷം വാ� അ�വദി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഇ��ി ജി�യി�നി�ം എ� അ�ഹമായ അേപ�കളാണ് ഇ�കാരം

ലഭി�ി��ത്; ഇതി� എ� േപ��ാണ് വാ� അ�വദി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം ഇ��ിയി� എ� അേപ�ക��ാണ് വാ� ന�കിയി��ത്;

പ�തി ��ത�േപ��് ലഭ�മാക��വിധം നടപടി�മ�� ലളിതമാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എേ��് വഴി താ�ാലിക നിയമന��

6334. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�, അ��സ��ാ�, സ��ാ� നിയ�ിത �ാപന�� എ�ിവിട�ളി� എംേ�ാ�െമ�്

എ�്േച�് വഴി മാ�േമ താ�ാലിക നിയമന�� നട�ാ� എ� നിയമം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് �കാരമാേണാ സം�ാനെ� േമ�  �ാപന�ളി� നിയമനം നട��ത്;  ഇെ��ി�

ഇ�ാര��ി� എ�് ഇടെപടലാണ് വ��് നട��ത്;

(സി) ഇ�ാര�ം ��ത�  ശ�മാ��തിന് �തിയ നിയമനി��ാണം െകാ�വ�വാ�  സ��ാ�

ആേലാചി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിനാ�� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�

അറിയി�േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് വ��ി� സീനിേയാരി�ി മാനദ�ം ലംഘി�് നിയമനം

6335. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാരേമ�േശഷം എംേ�ാ�െമ�് വ��ി� സീനിേയാരി�ി മാനദ���

ലംഘി�് ഏെത�ാം സ��ാ�/െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിേല�് എ� നാമനി�േ�ശ��

ഏെത�ാം ത�ികകളിേല�് ന�കിയി��തായി വിജില�സ് െസ�  കെ��ിയി�െ��്



വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ നാമനി�േ�ശ��  വഴി എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട ന�ായമായ െതാഴിലവസര��

ന�െ��ി�െ��് കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതി�  ഉ�െ��� സംവരണ വിഭാഗ��

ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ച�വി��കാര���  െച� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം ജി�കളിെല ഓഫീ�കളിലാണ് ച�വി�� നാമനി�േ�ശ��  ന�കിയെത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ച�വി�� നാമനി�േ�ശം സംബ�ി� പരാതിക�  ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�രം

പരാതികളിേ�� ഏെത�ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളിേല�് അറിയി�െ��� ഒഴി�കളിേല�് േയാഗ�രായ

ഉേദ�ാഗാ��ികെള ഇ��വ�,  നിയമനം എ�ിവയിേല�് പരിഗണി�ാ� സാഹചര�ം

കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവരം വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) അറിയി�് ലഭി�ി�ം ഏെത�ാം ത�ികകളിേല�ാണ് േയാഗ�രായവെര പരിഗണി�ാ�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;  ���ാ�െ�തിെര ക�ശന ശി�ാനടപടിക�  സ�ീകരി�് വ��ിെല

െക�കാര��ത ഇ�ാതാ�വാ� നടപടി എ��േമാ?

െതാഴി�രഹിത േവതനം

T 6336.�ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�രഹിത േവതനം ലഭി��തിന് പതിന�് ദിവസം ��് അ�ഹത��വ� െവരിഫിേ�ഷ�

നട�ണെമ� നിബ�ന െകാ�വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� േരഖകളാണ് െവരിഫിേ�ഷ�  സമയ�് ന�േക�ത്;  അവരി�  നി�ം

സത�വാ��ലം ഒ�ി�് വാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) െതാഴി�രഹിത േവതനം ൈക��വാ�  ആധാ�മായി ലി�് െച� പാ�്��ിെ� പക��്

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  ഹാജരാേ���േ�ാ;  ആയത് ഹാജരാ�ിയിെ��ി�

െതാഴി�രഹിത േവതനം നിേഷധി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഇ.എസ്.െഎ. വിഹിത�ിെല �റവ്

6337. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖല �ാപന�ളിെല െതാഴിലാളിക��് നിലവി�  എ� �പ വെര ശ�ളം

പ��വെരയാണ് ഇ.എസ്.െഎ. പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ലിംഗേഭദമി�ാെത എ�ാവെര�ം ��ത പ�തിയി� ഉ�െ����ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം



െ�ാേ�ാസ� ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ; എ�ി� ആയത് പരിഗണി�േമാ;

(സി) 15 വ�ഷമായി നിലനി� െതാഴിലാളി വിഹിതം  1.75 ശതമാന�ം െതാഴി�ടമ വിഹിതം  4.75

ശതമാന�ം എ� നിര�്  2019  ആയേ�ാ�  0.75  ശതമാന�ം  3.25  ശതമാന�ം ആയി

�റ�തി�െട ഇ.എസ്.െഎ.  ആ�പ�ിയിെല സൗകര���  ഇ�ാതായി�� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ?

സം�ാനെ� േലബ� േകാ��ക�െട �വ��നം

6338. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േലബ�  േകാ��ക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  അത്

ഫല�ദമാേണാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െചറിയ െതാഴി�  ��ം േപാ�ം പരിഹരി��തിന് വ�ഷ��  എ��� �ിതിവിേശഷം

െതാഴിലാളിക��് സാ��ികമാ�ം മാനസികമാ�ം ഉ�ാ�� ��ി��് പരിഗണി�്

ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േലബ�  േകാ��ക�െട എ�ം വ��ി�ി�ം അവ�െട �വ��നം െമ�െ���ി�ം െതാഴി�

സംബ�മായ േക�ക�  അതിേവഗം തീ��ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

അറിയി�േമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല ഉേദ�ാഗ���ായി �േത�ക െ�യിനിംഗ്

6339. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ിെല ഉേദ�ാഗ���ായി ഈ സ��ാ�  ഏെതാെ� വിഷയ�ളി�  �േത�ക

െ�യിനിംഗ് ന�കി; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ��ിെ� കീഴി�  ലഹരി വി�� സം�ാന�ിെ� ഭാഗമായി േകാ�യം ജി�യി�

എെ�ാെ� പ�തിക� നട�ിലാ�ി; വിശദമാ�ാേമാ?

വ�ി��് �ാമപ�ായ�ിെല ക�മര�ാടിെല ക�ഷാ�്

6340. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ി��് മ�ല�ിെല തീരേദശ േമഖലയായ വ�ി��് �ാമപ�ായ�ിെല ക�മര�ാടി�

ക�ഷാ�ിന് അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി� അേപ��െട�ം അ�ബ���െട�ം പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഷാ�് അട�് ��ണെമ�ാവശ�െ��് പരിസരവാസിക� നിേവദനം സമ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

അതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ക�് ഷാ�് അ�വദി��തി�  �ാമപ�ായ�ക�െട അ�മതി ആവശ��േ�ാ;  അ�

സംബ�ി�� സ��ാ� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാമപ�ായ�് പരിധിയി� ക�് ഷാ�് നട��തിന് �ാമപ�ായ�ിെ� െക�ിട ന����ം

നി��ി� സംരംഭ�ിെ� ഒക���സി���മായ െക�ിടം േവണെമ� നി�േ�ശ�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യിെല എൈ�സ് ഓഫീ�ക�

6341. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി�  എ� എൈ�സ് ഓഫീ�ക�  ഉെ��ം അവ

എവിെടെയാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീ�ക� സ��ം െക�ിട�ിലാേണാ വാടകെ��ിട�ിലാേണാ �വർ�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വാടകെ��ിട�ിലാെണ�ി�  എ�കാലമായി ഇത് �ട��െവ�ം ഇേ�ാഴെ� വാടക

എ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) കാസ�േകാട് ജി�യി�  എൈ�സ് വ��ിന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി�ാ�  പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�ം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�െ��ി�  �ക എ�യാെണ�ം ഓഫീസ്

എവിെടയാണ് നിർ�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഡീ- അഡി�� െസ��ക�െട �വ��നം െമ�െ���ാൻ ക�� പ�തി

6342. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരി ഉപേയാഗം വ��ി� വ�� സാഹചര��ി�  ഡീ അഡി��

െസ��ക�െട �വ��നം െമ�െ����തിന് ക�� പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ലഹരി വി�� സേ�ശം സ�ഹ�ി�  �ചരി�ി��തി�ം വിദ�ാ��ിക�, െപാ�ജന��

എ�ിവ��ിടയി�  േബാധവ��രണം ശ�ിെ����തി�ം എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

വി��ി േബാധവ��രണ െസ�

6343. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി��ി പ�തി�മായി ബ�െ��് ജി�ാതല�ളി�  മദ�ം,മയ�മ��് എ�ിവെ�തിരായി

േബാധവ��രണ പരിപാടിക� സംഘടി�ി��തിന് ��ത� ഉേദ�ാഗ�െര ഉ�െ���ി ഒ�



െസ� �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) വി��ി �വ��ന�ളി�  ഏ�െ��വ�� എെെ�സ് ഉേദ�ാഗ��ാ��് ന�കിവ��

ഒൗേദ�ാഗിക സൗകര��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ലഹരി വ���െട ഉറവിടം കെ��ി ഇ�ാ� െച�വാ� നടപടി

6344. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമ വി�� ലഹരി വ���െട േശഖരണം, കട�� എ�ിവ�െട ഉറവിടം കെ��ി ഇ�ാ�

െച�ക എ�ത് �ടി വി��ി പ�തിയി� ല��മി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതി� എ�മാ�ം വിജയം വരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ലഹരി വി�� േബാധവ��രണ�ിനായി 2018-19 � എ�് �ക അ�വദി�െവ�ം അതിൽ

എ�് �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

��� ജി�യി� വി��ി മിഷ� കൗ�സിലിംഗ് െസ��

6345. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി��ി മിഷെ� ഭാഗമായി ���  ജി�യി�  കൗ�സിലിംഗ് െസ��  ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) കൗ�സിലിംഗ് െസ��  ആരംഭി��തി�ളള മാനദ���  എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

വി��ി പ�തി

6346. �ീ.അനി� അ�ര

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ലഹരി ��മാ�വാ�  ല��മി�് �പീകരി� വി��ി പ�തി െവ�ാനയായി

മാ�� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�� വ�ഷം ജ�വരി  30  വെര നീ�� എെ��ി�ം �േത�ക പ�തി ഇതിെ� ഭാഗമായി

നട�ാ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;



(സി) മദ�ാസ�െര കെ��ി അവെര അതി�  നി�ം േമാചി�ി�വാ�� എ�് പ�തിയാണ്

ഇതി�െട ആവി�രി�ി��ത്;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ�  2018-19  െല വി�് വരവ് എ�യാണ്;  2014-15  െന

അേപ�ി�് ഇതി� എ�് വ��നയാണ് വ�ി��ത്;അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) മദ��ിെ� ലഭ�ത�ം ഉപേയാഗ�ം പടിപടിയായി �റ��തിന് പകരം �തിയ ബാ�ക��് വ�ഷം

േതാ�ം െെലസ�സ് ന��ക�ം അ� വഴി മദ�പാനെ� േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം െച�� നടപടി

വി��ി പ�തി�െട പരാജയ�ിന് കാരണമായി എ�് കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

എൈ�സ് �ിവ�ീവ് ഓഫീസ� ത�ികയിെല �ാന�യ�ം

6347. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ി� എ�ാ ജി�കളി�ം േകരള എൈ�സ് ആ�് െ�ാഹിബിഷ� സേബാ�ഡിേന�്

സ��ീസ് (െ�ഷ�� ��സ്) ച�ം 5, 6 എ�ിവ�് വി��മായി മതിയായ േയാഗ�താ പരീ�ക�

പാ�ായി�ി�ാ� സിവി�  എൈ�സ് ഓഫീസ�മാെര അ�പത് വയ�് ���ിയായി എ�

കാരണ�ാ�  െക.എസ്.  &  എസ്.എസ്.ആ�. പാ��്  II  ��  13AA,  13B  എ�ിവ�െട

ആ��ല�ം െത�ായി വ�ാഖ�ാനി�് �ാന�യ�ം ന�കി �ിവ�ീവ് ഓഫീസ�  ത�ികയി�

നിയമി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െട�് േയാഗ�ത േനടാെത അന�ഹമായ �ാന�യ�ം േനടിയവെര ഒഴിവാ�ി െട�് േയാഗ�ത

േനടിയ ഉേദ�ാഗ�െര ഉ�െ���ി ക�ാളിഫിേ�ഷ�  നി�യി� തീയതിയായ  20.08.2011

�ത�� സീനിേയാറി�ി ലി�് �സി�ീകരി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദവിവരം

ന��േമാ?

ബിവേറജ് േകാ��േറഷനിെല ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� േകാ��ിബ�ഷ�

6348. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2001  �ത�  2012  വെര�� കാലയളവി�  ബിവേറജ് േകാ��േറഷനി�  െസ��റിേയ�ി�

നി�് അന�� േസവന�ി�  വ� ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�  േകാ��ിബ�ഷ�  ���മാ�ം

അട��തി��ായ കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) നാളി�വെര എ�േപ�െട �ക അട�ി��്  ;  ഇനി എ�േപ�െട �ക അട�വാ��്  ;

വിശദമാ�ാേമാ ?

കളള് പരിേശാധി�ാ� �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ��

6349. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് കളള് പരിേശാധി��തി�ളള സംവിധാന��  എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വാഹന�ളി�  െകാ�േപാ�� കളള് പരിേശാധി�ാ�  �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ��

ആെരാെ�യാണ്; ഇവ� അ�വ��ിേ�� പരിേശാധനാരീതി, �ണിേഫാം �ട�ിയ കാര���

അറിയി�ാേമാ;

(സി) �മതലെ���ാ� എെെ�സ് ഉേദ�ാഗ��  ആല�ഴ ജി�യി�  അ�മതിയി�ാെത കളള്

പരിേശാധി�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  അനധി�ത പരിേശാധന നട�ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടി�ം

പരിേശാധന നട�ാനിടയായ സാഹചര��ം വിശദമാ�ാേമാ?

�� പരിസര�ളി� ലഹരി വ���െട വി��ന

6350. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  പരിസര�ളി�  ലഹരി വ���  വി���താ�� വാ��ക�  സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  നി�്

ഇ�ര�ി�� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

12-11-2019

�േ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�ി��.


