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ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--342]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം

വ��മ�ി

: 791 �ത� 891 വെര

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി : 892 �ത� 943 വെര

ജലവിഭവ വ��് മ�ി : 944 �ത� 1068 വെര

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 1069 �ത� 1132 വെര

'പട�ക�' മാഗസി�

791. �ീ.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�� വികസന വ��ിെ� കീഴി�  �സി�ീകരി�� പട�ക�  മാഗസിെ�

�മതല വഹി�� ഉേദ�ാഗ��  ആെരാെ�യാണ്;  അവ�െട ഔേദ�ാഗിക േമ�വിലാസം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മാഗസിനിേല�� രചനക�െട അംഗീകാരം ന���ത് ആരാണ്;  ഒ� ക�ി�ിയാണ്

നൽ��െത�ിൽ വിശദവിവരം നൽ�േമാ;

(സി) ��ത മാഗസിനിേല�് വ�� �തിക� മ�് മാഗസി�ക��് മറി� ന���െവ� പരാതിക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�; വ��മാ�ാേമാ?

എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗ�ി�െ��� വിദ�ാ��ികളി� നി�ം അനധി�തമായി ഫീസ് ഈടാ��ത്

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗ�ി�െ��� വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം സ�ാ�യ

മാേനെ��് േകാേളജ് അധി�ത� അനധി�തമായി ഫീസ് ഈടാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



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

(ബി) �േവശനം േന�� എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ികളി�  നി�് ഏെത�ാം

ഇന�ളിലായി�ാണ് സ��ാ� ഫീസ് ഈടാ��ത്; ഇത് സംബ�ി� ഗവ�െമ�് ഉ�രവിെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ി� നി�് അനധി�തമായി ഈടാ�ിയ ഫീസ് ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�

േശഷം തിരി� െകാ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ആയവന പ�ായ�ി� േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��

793. �ീ.എ�േദാ 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) �വാ��ഴ മ�ല�ിെല ആയവന �ാമപ�ായ�ി�  േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  ��

ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം അറിയി�ാേമാ?

ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ികജാതി സേ�ത��

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ി� എ� പ�ികജാതി സേ�ത��െ��ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ികജാതി

േകാളനിക�െട നവീകരണ�ി�ം ഉ�മന�ി�മായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത പ�തിക��ായി എ� �ക െചലവഴിെ��് െവളിെ���ാേമാ?

ഹരി�ാട് �ീ എ�ാമിേനഷ� െ�യിനിംഗ് െസ�� െക�ിടനി��ാണം

795. �ീ.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) ഹരി�ാട് മ�ല�ി� പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�� �ീ എ�ാമിേനഷ�

െ�യിനിംഗ് െസ�റിെ� െക�ിടനി��ാണ�ി�� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ് ഇനി ���ീകരി�വാ��ത്;

(സി) ഇതിെ� നി��ാണ �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസന േകാ��േറഷന് സബ് ഓഫീസ്

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസന േകാ��േറഷെ� ഒ� സബ് ഓഫീസ് മാേവലി�രയി�

ആരംഭി�ണെമ�ാവശ�െ��് എം.എ�.എ ന�ിയ ക�ിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒാഫീസ് മാേവലി�രയി� ആരംഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനാ�� പ�തിക�

797. �ീ.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) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�െട ഫ�ക� ഉപേയാഗി�് വിവിധ പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�ം

സം�ാനെ� പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട അവ� ഇേ�ാ�ം ദയനീയമാണ്

എ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട

ഉ�മന�ിനായി ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ിയ �ക�ം,  േക�വിഹിതമായി ലഭി� �ക�ം

എ�യാണ്;  ഏെത�ാം പ�തിക��ായാണ് ��ത �ക െചലവഴി�ത്;  ആയതിെ�റ

ജി�തിരി�� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ��ത ഫ�ക�  �ത�മായി െചലവഴി��തി�  ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�നി�ം വീ�ക�

ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���� ഭവന നി��ാണം

798. �ീ.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 പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട ഭവന നി��ാണം ���ീകരി�്  7  വ�ഷം കഴി�ാ�

മാ�േമ അ����ണിക��് േ�ാജ�് �ക അ�വദി�ക�ള� എ�ത് േഭദഗതി വ��� കാര�ം



പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) 7  വ�ഷം കഴി�േ�ാ�  ടി ഭവന��  ���മാ�ം നശി�� തര�ി�  എ�ിേ���താ�ം,

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���് �ണേഭാ�ാ�െള നിയമാ��തം കെ��വാ�

കഴിയാെത ഫ�ക� ലാ�ാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നി�ിത കാലെെദ�ഘ�ം മാ�ി എ�.എസ്.ജി.ഡി എ�ിനീയ�  പരിേശാധി�് സമ��ി��

റിേ�ാ��് പരിഗണി�് പ�ികജാതി പ�ികവ���ാ�െട ഭവന��െട അ����ണിക��് �ക

അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� െസ�ി�െമ�് പ�തിക�

799. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  നിേയാജകമ�ല�ി�  അംേബ�ക�  �ാമം,  അംേബ�ക�  െസ�ി�െമ�് എ�ീ

പ�തികളി� അ�വദി� നാല് പ�തി�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

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

(സി) ���ി ���ീകരി�ാ� കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഉെ��ി� അത് പരിഹരി�് പ�തി ���ീകരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക�െട നിലവാരം ഉയ��ാ� പ�തിക�

800. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ളിെല വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസനിലവാരം ഉയ���തി�ം അവെര

സ�ഹ�ിെല മ�വിഭാഗ��െ�ാ�ം എ�ി��തി�ം ഈ സ��ാ�  എെ��ി�ം �തിയ

പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക� നട�ിലാ�ിയേതാ��ടി അവ�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാര�ി��ായി�� ഉയ��

സംബ�ി�് വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി���,  പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� ബി-െടക്

ബി�ദധാരിക��് ഉയ�� േഗ�് േ�ാ� േന��തിനായി �േത�ക പരിശീലനം ന��� പ�തി



ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െ�ാഫഷണ� േകാ�കളി� ��ത�േപ��് �േവശനം ഉറ�വ��വാ� എ���സ് അധി�ിത

ട�ഷ� �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; ഇ��ലം ഉ�ായി�� മാ�ം വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട ഉ�മനം

801. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എം. വി�െസ�്

,, 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) ബ�ജ�് വിഹിതമായി േകാടി�ണ�ിന് �പ െചലവഴി�ി�ം പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട

സാ�ഹികമായ പി�ാ�ാവ� െമ�െ��ി�ി�ാെയ� കാര�ം വ�തയാേണാ;

(ബി) പ�ികജാതി വിഭാഗ��െട പി�ാ�ാവ� സംബ�ി�് പഠനം നട��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ആെരയാണ് അതിനായി നിേയാഗി�ി��ത്;

(സി) പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട സാ��ിക ഉ�മനം വിലയി���തിന് നട�ിയ സ�േ� റിേ�ാ��്

ലഭി�ി�േ�ാ; ��ത റിേ�ാ��ിെല കെ���ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാ��ികെള സ�ഹ�ിെ� �ഖ�ധാരയിെല�ി��തിന് ല��

േ�ാള�ഷി�് എ� േപരി�  പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  നിലവി�  എ� േപ��ാണ് ഇത്

ന���ത്; വ��മാ�ാേമാ?

േഗാ�ര�ി പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികേഗാ�വ���ാ�െട സമ�വികസന�ിനായി േഗാ�ര�ി പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി നട�ിലാ�ിയതി�െട പ�ികേഗാ�വിഭാഗ���് ഉ�ായി�ളള ഉ�മനം

വ��മാ�േമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല വികസന �വ��ന��

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

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

മ�പടി ന��േമാ:



ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പ�ികജാതി പ�ിക വ�� വ��് �ഖാ�ിരം െന�മ�ാട്

നിേയാജക മ�ല�ി�  എെ��ാം വികസന �വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

അംേബ��� �ാമം പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ��� �ാമം പ�തി �കാരം മണ�� നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം െതരെ���ി��

��േ�രി പ�ായ�ിെല മ��ര,  ���  പ �ായ�ിെല െപ�മല എ�ീ എസ്.സി.

േകാളനികളി�  ഇനി ഏെത�ി�ം ���ിക�  ���ീകരി�ാ�േ�ാെയ�ം എ�ി�  ഓേരാ

���ി�ം നിലവി� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-20  വ�ഷെ� അംേബ���  �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ����തിനായി മണ��

എം.എ�.എ ശിപാ�ശെച� ഇറിേഗഷ�  എസ്.സി.  േകാളനിെയ ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി

ന���തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

അംേബ��� �ാമവികസന പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ���  �ാമവികസന പ�തിയി��െ���ി റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം

പ�ികജാതി േകാളനികളിലാണ് ഇ�വെര വികസനം നട�ാ�ാ�

സാധി�ി��െത�്േകാളനിക�െട േപ�ം പ�തി�് അ�വദി� �ക�ം സഹിതം വ��മാ�ാേമാ

;  ഓേരാ േകാളനിയിെല�ം പ�തി�െട നി��ഹണ �മതല ഏത് ഏജ�സി�ാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക ഉപേയാഗി�് ഓേരാ േകാളനിയി�ം നട�ാ�ിയ പ�തിക�ം അവ�് ഓേരാ�ി�ം

െചലവഴി� �ക�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം േകാളനികളിലാണ് പ�തി ���ീകരി�െത�ം ഇനി�ം ���ീകരി�ാ� പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�ം,  അവ ഏെത�ാം േകാളനികളിേലതാെണ�ം,  അവ�് നീ�ിവ�ി�� �ക

എ�യാണ�ം വ��മാ�ാേമാ;  പ�തി ൈവ��തി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;  പ�തി

എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

നാ�ിക മ�ല�ിെല വികസന �വ��ന��



806. �ീ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) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം നാ�ിക നിേയാജക മ�ല�ി� ഏെത�ാം

വികസന �വ��ന�ളാണ് വ��് നട�ിലാ�ിയി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവ�െട േപ�വിവര�ം നടപടി�മ�ിെ� പക��ം ന�കാേമാ;

(സി) പ�ിക വിഭാഗ�ി�െ�� ��ംബ���് വീട് വ��തിന് എെ��ാം സഹായ�ളാണ്

ലഭ�മാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സഹായം ലഭ�മാ��തിന് �തിയ പ�തിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

പ�ികജാതി -പ�ികവ�� വ�വസായസംരംഭക��് �ാ���് �ീംസ് പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി  -പ�ികവ�� വ�വസായസംരംഭക��് �ാ���് �ീംസ് എ� പ�തി നട�ിലാ�ി

വ��േ�ാ;

(ബി) ഇ��കാരം എ� പ�ികജാതി പ�ികവ�� വ�വസായസംരംഭക��് വാ� ന�കിയി��്;

(സി) ഈ വാ��ളള മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ഏെത�ാം ധനകാര� �ാപന�ളി� നി�ാണ് ഇതി�ളള വാ� ലഭി��ത്; ഇ� സംബ�ി�

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി വികസന വ��് ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തിക�

808. �ീ.െ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) നിലവിെല സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േകാ�ാട് മ�ല�ി� പ�ികജാതി വികസന

വ�� �േഖന എെ��ാം പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട �േരാഗതി ഉൾെ�െട വിശദവിവരം ന��േമാ?

അംേബ�ക� സ�യം പര�ാ� �ാമം പ�തി

809. �ീ.�ി.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 ക��ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല അംേബ�ക�  സ�യം പര�ാ� �ാമം

പ�തിയി� ഉ�െ���ി നവീകരണം നട�� ��വയ� ഹരിജ� േകാളനി�െട�ം െവടിയ��

ചാ� േകാളനി�െട�ം നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ; ��ത േകാളനിക�െട നി��ാണം

എേ�ാ� ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

അംേബ�ക� സ�യം പര�ാ� �ാമം പ�തി

810. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ�ക�  സ�യം പര�ാ� �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി അ�രി �രവിമല ആദിവാസി

െസ�ി�െമ�് േകാളനി നവീകരി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ടി പ�തിയി��െ���ി ആദ�ഘ��ി�  നി�േ�ശി� െത�ല െസ�ി�െമ�് േകാളനിയിെല

നവീകരണ �വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി��െ���ി നി��ാണം നട�വ�� എസ്.സി.  േകാളനികളായ േവ�വിള,

����േ�ാണം എ�ിവിട�ളിെല നി��ാണ�ി�, ജി� നി��ിതി േക�ം വ���

കാലതാമസം പരിഹരി��തിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

പ�ികജാതി ഉപപ�തി

811. �ീ.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 വിഭാഗ�ാ�െട വികസന�ി� േവ�ി ഓേരാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ം

പ�ികജാതി ഉപപ�തി ത�ാറാ�ണെമ�് വ�വ��േ�ാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  പ�ികജാതി ഉപപ�തി വിഹിതം പാഴാ�കേയാ വകമാ�ി

െചലവഴി�കേയാ െച��േ�ാ എ�് ഉറ�് വ���തി�ം േമാണി�� െച��തി�ം പ�ികജാതി

വികസന വ��ിന് സ��മായ സംവിധാന�� നിലവി�േ�ാ;

(സി) പ�ികജാതി വിഭാഗ��െട സാ�ഹിക വികസനം ,സാ��ിക വികസനം, പ�ാ�ല സൗകര�

വികസനം എ�ിവ സാധ�മാ�� തര�ി� പ�തി വിഹിതം ഉപേയാഗെ����െ��് ഉറ�

വ���േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ?

അംേബ�ക� സ�ാ�യ �ാമം പ�തി



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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം സം�ാന�് എ� പ�ികജാതി േകാളനികളി�

അംേബ��� �ാമവികസന പ�തി �കാര�� ���ിക� നട�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േകാളനികളി� ���ി ഇതിനകം ���ീകരി�ി��് എ�് അറിയി�ാേമാ?

(സി) ��സ��ാരിെ� കാല�് �ട�ിയ വികസന�വ��ികളി� എ� എ�ം ���ീകരി� എ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) അംേബ�ക�  സ�ാ�യ �ാമം പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�േമാ?

അംേബ�ക� �ാമപ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ം നഗരസഭയിെല െന�ി�ാെപായി� പ�ികജാതി േകാളനിെയ അംേബ�ക� �ാമപ�തിയി�

ഉ�െ����തി�� ശിപാ�ശ ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�് അ�മതി എേ�ാ� ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ��് േനെര�� അതി�മ��

814. �ീ.െ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) സം�ാന�് പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���് േനെര�� അ�മ�ം,  പീഡന�ം

വ��ി��താ�� നാഷണ�  െെ�ം റി�ാ��സ് ബ�േറാ�െട റിേ�ാ��്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���് േനെര ഉ�ായി��

പീഡന��ം അതി�മ��ം സംബ�ി� വ�ഷം തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ� ന��� പരാതികളി� സമയബ�ിതമായി നടപടി

സ�ീകരി��തിന് വ��ിെ� ഭാഗ�് നി�ംഎെ��ാം ഇടെപട�കളാണ് ഉ�ാ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� ��ംബ���് വീ�വ��തി�� ധനസഹായം



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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� ��ംബ���് വീ�വ��തിന് എെ��ാം സഹായ�ളാണ്

സ��ാ� ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വീ�വ��തി�� ധനസഹായം ലഭ�മാ��തിന്,  സ��ാ�  �തിയ പ�തികെളെ��ി�ം

ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

അംേബ��� �ാമം പ�തി

816. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല അതിയ�� പ�ായ�ിെല ഭാ�� നഗ� േകാളനിയി�

അംേബ��� �ാമം പ�തി�ായി അ�വദി� ഒ� േകാടി �പ�െട നി��ാണ ���ിയി� എ�

�ക�െട ���ിയാണ് നി��ിതി േക�ം നട�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാളനിയി�  നി��ിതി േക�ം ഏ� വ�ഷ�ിലാണ് ഈ ���ി ആരംഭി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ���ിക� ���ീകരി��തിന് എ� മാസെ� കാലാവധിയാണ് നി��ിതി േക��ിന്

പ�ികജാതി വ��് അ�വദി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഏെ��� ���ി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ� നി��ിതി േക��ിെനതിെര

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

അംേബ��� സ�ാ�യ �ാമ പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി േകാളനിക�െട സമ�വികസനം ല��ം വ�് നട�ിലാ�� അംേബ��� സ�ാ�യ

�ാമ പ�തി�െട ഭാഗമായി മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി�  എ� �പ

െചലവഴിെ��്അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി മ�ല�ി�  െതരെ���െ��,  െചാ�ാണ എസ്.സി.  േകാളനി

,കള�ി�-ചാള�� എ�ീ േകാളനികളി� നട�ിയി�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ ?

അംേബ��� സ�ാ�യ �ാമ പ�തി



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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി േകാളനിക�െട സമ� വികസനം ല��മി�് പ�ികജാതി വികസന വ��് നട�ിലാ��

അംേബ��� സ�ാ�യ �ാമ പ�തി�െട ഭാഗമായി മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� നട� വ��

�വ��ന��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നട�് സാ��ിക വ�ഷം ��വ �ാമപ�ായ�ിെല അ�ല�റ�് േകാളനിെയ (ചാ�്) ��ത

പ�തിയി� ഉ�െ���ി ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര� വികസന�� ഒ��വാ� സ��ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ���മായി ബ�െ��് നിലവി� പ�തി �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െച��രി� പ�ിജാതി വികസന േകാ��േറഷെ� സബ് ആഫീസ്

819. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി പ�ികവ�� ജനത�െട ശരാശരി ശതമാനം എ�യാെണ�ം

െച��� മ�ല�ി� ആയത് എ� ശതമാനമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജനവിഭാഗ�ിെ� ഉ�മന�ി�� പ�തിക� നട�ിലാ��തിന് പ�ികജാതി വികസന

േകാ��േറഷെ� ഒ� സബ് ആഫീസ് െച���  ആ�ാനമായി ആരംഭി��ത്

പരിഗണനയി�േ�ാ?

പ�ികജാതിയിൽെ�� മി�വിവാഹിതരായവ�െട ��ിക��� പഠനപ�തി

820. �ീ.�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:

മി�വിവാഹിതരായ ദ�തികളിൽ അ� പ�ികജാതിയിൽെപ��വരാെണ�ിൽ അവ�െട

��ികൾ�് പഠന�ിന് സഹായകരമാ�� എെ��ി�ം പ�തികൾ നിലവി�േ�ാ?  എ�ിൽ

വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ീ-െമ�ിക് േഹാ��

821. �ീ.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) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല െവ�ില�ാറയിെല എ�്സ��ീെ��

േകാളനി വക �ല�് പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��ായി �ീ-െമ�ിക് േഹാ��

അ�വദി��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ ?

�രഹിത ആദിവാസിക��് �മി

822. �ീ.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) �രഹിത ആദിവാസിക��് �മി ന���തിന് ബ�.  ��ീം േകാടതി ഉ�രവ് �കാരം

േകരള�ി� എ� ഏ�� വന�മിയാണ് വി�കി�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� വി�കി�ിയ �മി�െട ജി� തിരി�� കണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇനി എ� വന�മിയാണ് ജി�ാടി�ാന�ി� വി� കി�ാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ�� മ�ല�ിെല പ�ികവ�� േകാളനിക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ി� എ� പ�ികവ�� േകാളനിക�െ��ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഈ േകാളനിക�െട നവീകരണ�ി�ം

ഉ�മന�ി�മായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ പ�തിക��ായി എ� �ക െചലവഴി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല പ�തിക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസന വ��് �േഖന 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20

സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  ആല��  മ�ല�ിെല വിവിധ �ാമപ�ായ�കളിലായി എ�

പ�തിക� അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി�  ഓേരാ�ി�ം അ�വദി�െ�� �ക,  നി��ാണ �േരാഗതി,

���ീകരി�തിെ� വിശദാംശം എ�ിവ സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?



സാ�ഹിക�ം സാ��ിക�മായി പിേ�ാ�ം നി��� പ�ികവ�� േകാളനിക�െട

സമ�വികസന�ി�� പ�തി

825. �ീ.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) സാ�ഹിക�ം സാ��ിക�മായി പിേ�ാ�ം നി��� പ�ികവ�� േകാളനിക�െട

സമ�വികസന�ിന് ആവി�രി�ി�� സ��ാ�  പ�തി �കാരം റാ�ി നിേയാജക

മ�ല�ിെല ഏെതാെ� പ�ികവ�� േകാളനികൾ�ാണ് ഒ� േകാടി �പ വീതം

അ�വദി�ി��ത് എ�് േകാളനിക�െട േപ� സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േകാളനികളി�  പ�തി നട�ി�ിെ� നി��ഹണ �മതല ഏെത�ാം

ഏജ�സിക��ാണ്;അറിയി�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� േകാളനികളിെല ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ���ീകരി�ി��ത്;  ഇനി�ം

���ീകരി�ാ� പ�തിക�  ഏെതാെ�;  എ� കാരണ�ാലാണ്

���ിയാ�ാ�ത്;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െമാബൈലേസഷ�  അഡ�ാ�സ് വാ�ിയി�ം പ�തി ���ിയാ�ാ� നി��ഹണ

ഏജ�സിയി� നി�ം,  അധിക �ക വാ�ിയി�െ��ി� അത് തിരി�പിടി�ാ�ം മേ�െത�ി�ം

ഏജ�സിെയ െകാ�് പ�തി ���ീകരി�ാ�ം എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �കയ�വദി�് ഉ�രവായി�ം ഏെത�ി�ം േകാളനിക�െട വികസനപ�തിക�  ഇനി�ം

ആരംഭി�ാെത�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ; എ�െകാ�ാണ് താമസം േനരി�ത്; ഇത്

പരിഹരി�ാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികവ�� വികസന വ��് േകാ�ാട് മ�ല�ി� നട�ിലാ�� പ�തിക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�വ�േശഷം പ�ികവ�� വികസന വ��ി�  നി�ം േകാ�ാട്

മ�ല�ിേല�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് അ�വദി�ി�� �ക ഉ�െ�െട ബ�െ�� ���ിക�െട �േരാഗതി

വിവര�� സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?



പ�ികവ�� വികസന വ��് �േഖന�� ചികി�ാ ധനസഹായം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം മാന�വാടി മ�ല�ി� പ�ികവ�� വികസന

വ��് �ഖാ�ിരം എ� �ക ചികി�ാ ധനസഹായമായി ന�കിയി��് എ�ം ആ�െ�ാെ�

ന�കിെയ�ം േപ�സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെ� ചികി�ാ ധനസഹായം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെ� ചികി�ാ ധനസഹായം ആ വിഭാഗ�ിെല ആ�ക��് അവ�െട

അ�ൗ�് ഉ� ബാ�കളി� ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എസ്.ടി.  വിഭാഗ�ിെ� അേപ�കളി�  തീ�മാനം ആയി�ം �ക ലഭ�മാ��തിന് ഉ�ാ��

കാലതാമസ�ിന് കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ണേഭാ�ാവിന് �ക ലഭ�മാ�� അറിയി�് മ�ി ഓഫീസി� നിേ�ാ അതാത് വ��ി� നിേ�ാ

ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

പ�ികവ�� വിഭാഗ���് വീട്

829. �ീ.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) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം മാന�വാടി മ�ല�ി�  പ�ികവ��

വികസന വ��ിെ� ധനസഹായ�ാ�  എ� വീ�കളാണ് നി��ി�ാ�  അ�മതി

ന�കിയി��ത്;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തിക�  �േഖനയാണ് അ�കാരം പ�ികവ�� വിഭാഗ���് വീട്

അ�വദി�ി��ത്;

(സി) വീ�ക�െട നിലവിെല അവ� മാന�വാടി മ�ല�ിെല പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ികവ����ംബ���് ൈകവശാവകാശേരഖ



830. �ീ.െ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:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പാല�ാട് ജി�യി�  എ�

പ�ികവ����ംബ���് ൈകവശാവകാശേരഖ ന�കിെയ�് താ��ം വിേ��ം തിരി��

വിശദാശം ന�കാേമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�് ചികി�ാ സഹായം

831. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

നിധിയി� നി�് ചികി�ാ സഹായ�ിനായി എ� �പ അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാലയളവി� ��ത �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം എ� �പ ചികി�ാ

സഹായം അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

അയി�റി� �വ��ി�� �ീെമ�ിക് േഹാ�ൽ

832. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി�  പ�ികവ�� വ��ിന് കീഴി�  അയി�റി�  �വ��ി��

�ീെമ�ിക് േഹാ�ലിെ� �വ��നം സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  വാടക െക�ിട�ി�  �വ��ി�� ഈ േഹാ�ലിന് സ��മായി െക�ിടം

നി��ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ േഹാ�ലിന് ആവശ�മായ �മി ഏെ���� നടപടി ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�്

വിശദമാ�േമാ?

�വാ��ഴ മ�ല�ിെല �ീെമ�ിക്, േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��ക�

833. �ീ.എ�േദാ 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) �വാ��ഴ മ�ല�ി�  �വ��ി� വ�� �ീെമ�ിക്,  േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��ക�

ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േഹാ��ക� ഓേരാ�ി�ം എ� ��ിക� വീതം താമസി��െ��് അറിയി�ാേമാ?



�ാ�് അ�് ഇ�ഡ� പ�തി

834. �ീ.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) േക� സ��ാ�  ആരംഭി� �ാ�് അ�് ഇ�ഡ� പ�തി സം�ാന�്നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� എ� �തലാണ് നട�ാ�ി �ട�ിയത്എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�കീഴി�  നട� സാ��ിക വ�ഷം അ�വദി� വാ�കളി�  ��  വ�ഷെ�

അേപ�ി�് �റവ് ഉ�ായി�േ�ാ; ഉെ��ി� കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ?

ആദിവാസിക��ാ�ളള �മിവിതരണ പ�തി

835. �ീ.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) �രഹിതരായ ആദിവാസിക��ാ�ളള �മിവിതരണപ�തി ഇേ�ാ�  ഏ�ഘ��ിലാണ്;

ഇതിനായി ആവശ�െമ�ി�  �മി വിലെകാ��് വാ�ാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാതലക��ിക� അംഗീകരി� എ� അേപ�ക� ഇേ�ാ� സ��ാരിെ� ��ി��്; ഇതിനായി

െമാ�ം എ� െഹ�� �മി ആവശ�മായിവ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ീംേകാടതിവിധി�കാരം ലഭി�  2367  ഏ��  നി�ി�വന�മിയി�  ആദിവാസിക��്

ഇതിനകം വനാവകാശേരഖ ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇവ��് ഇതി�പകരം പ�യംതെ� ന���തിന് സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

എസ്.സി/എസ്.ടി േകാളനികളി� നട�ിയ വികസന �വ��ന��

836. �ീ. 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) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം എസ്.സി/എസ്.ടി േകാളനികളി�

നട�ിയ വികസന �വ��ന�� മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ഫ�് ഉപേയാഗി�ാണ് ��ത വികസന �വ��ന��  നട�ിയെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എസ്.സി/എസ്.ടി േകാളനികളി�  വികസന �വ��ന��  നട�ാ�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) എസ്.സി/എസ്.ടി േകാളനികളി� നട�ിലാ�ിയ ��ത പ�തികളി� ���ിക�െട നി��ാണം

ആരംഭി�ി�ം ���ിയാ�ാ� പ�ാ�വ എ�യാെണ�് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ; എ�

വ�ഷമായി നി��ാണം അന�മായി നീ��െ��ം അതി�� കാരണെമ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

കട�ാറ-തളിക��ിേല�ളള േറാഡ് നി��ാണം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  മ�ല�ിെല വ�ാഴി പ�ായ�് മംഗലം ഡാം പരിസര�ായി പ�ികവ���ാ�

താമസി�� കട�ാറ-തളിക��ിേല�ളള േറാഡ് നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് നി��ാണം നട�� ഏജ�സി ഏതാെണ�് അറിയി�ാേമാ;  ആയതിന്

ഉപേയാഗി�� ഫ�ിെന�റി�് വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) കട�ാറ-തളിക��് േറാഡ് നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം തട�ം

നിലനി���േ�ാ; ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി�് േറാഡ് നി��ാണം �തഗതിയിലാ�ാ�ളള

നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

അംേബ�ക� �ാമവികസന പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  െല അംേബ�ക�  �ാമവികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ന�ിയ

കളമേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല ��കര പ�ികജാതി േകാളനിയിെല നി��ാണ ���ി�െട

െട�� നടപടിക� ���ീകരിേ�ാ; ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ ���ിക� എ�േ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി േകാളനിയായി പരിഗണി��തിന് നടപടി

839. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ��വ�  സ��മായിേ�ാ സ��ാ�  ഏജ�സിക�െട

സഹായേ�ാെടേയാ �മി സ��മാ�ി വീ�ക�  നി��ി�് താമസമായി�ളള അ�ം അതി�

��ത�ം ��ംബ��  ഉ�െ��� �േദശെ� പ�ികജാതി േകാളനിയായി കണ�ിെല��്



വികസന�വ��ന�� നട��തിന് ഫ�് അ�വദി�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�രം �േദശ�െള ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഴി��് േകാളനിയി� നി��ിതി േക��ിെ� നി��ാണ ���ിക�

840. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  അംേബ���  �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ�� �ള��

�ാമപ�ായ�ിെല �ഴി��് േകാളനിയി� അ�വദി� 1േകാടി �പയി� നി��ിതി േക�ം എ�

�ക�െട നി��ാണ ���ി ആണ് ���ീകരി�ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി ഏ� വ�ഷ�ിലാണ് ആരംഭി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാളനി നിവാസിക��് ��ി��് ഉ�ാ�� തര�ി� നി��ാണ ���ിയി� ��തരമായ

വീ� വ��ിയ നി��ിതി േക��ിെ� ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െട േപരി� പാറശാല പ�ികജാതി

വികസന ഓഫീസിെല എസ്.സി െഡവല�െമ�് ഓഫീസ�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാളനിയിെല ജന���് ഉപേയാഗ�ദമായ രീതിയി� ���ി സമയബ�ിതമായി നട�ാ�

നി��ിതി േക��ിെ� േപരി� നിയമനടപടി സ�ീകരി�വാ� കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

പ�ിക ജാതി പ�ിക വ�� വിഭാഗ��െ�തിെര�� ���ത��� തടയാ� നടപടി

841. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ിക ജാതി പ�ിക വ�� വിഭാഗ��െ�തിെര�� ���ത��� തട��തിന്

1989-െല പ�ിക ജാതി പ�ിക വ�� അതി�മം തടയ� നിയമം ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിന്

സാധി��േ�ാ;  ഇ� �ലം ��ത വിഭാഗ���് േനെര�� അതി�മ�ളി�  �റവ്

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ വിഭാഗ��െ�തിെര�� അതി�മ�� സംബ�ി� േക�ക� സമയബ�ിതമായി തീ��്

ക��ി��തി�ം ന�പരിഹാരം ന���തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിയമ �കാരം  2017-18-�  രജി��  െച� എ� േക�കളി�  വിജയകരമായി

േ�ാസിക�ഷ�  നടപടിക�  ���ിയാ�ി �തിക��് ശി� വാ�ി െകാ��വാ�  സാധി�

എ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;



(ഡി) 1989-െല നിയമം സംബ�ി��ായ ��ീം േകാടതി വിധി ��ംഗ ബ�് അ�ിരെ���ിയ

സാഹചര��ി�  ഇൗ വിഭാഗ�േളാ�� അതി�മ��െ�തിെര ക�ശന നടപടി

സ�ീകരി�വാ�� അ��ല സാഹചര�ം ഉ�ായി�െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി� ഇൗ

നിയമ �കാരം രജി��  െച�� േക�കളിെല അേന�ഷണം  60  ദിവസ�ിനകം

���ിയാ��തി�ം േകാടതി നടപടിക�  ��് മാസ�ിനകം ���ിയാ��തി�ം �േത�ക

�� ന��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

��� ജി�യിെല പഠന �റി പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ം വീ�കളി� ആവശ�മായ പഠന സൗകര��� ഇ�ാ� പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക��് പഠന

�റി നി��ി�് ന��� പ�തി �കാരം ��� ജി�യി� നി�ം എ� അേപ�ക� ലഭി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം എ� വിദ�ാ��ിക��് പഠന�റി നി��ി�് ന�കിയി�െ��ം ഇനി

എ�േപ��് ന�കാ�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

െകാട�ാട് േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��

843. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല എസ്.സി.  വിഭാഗം ��ിക��ായി �വ��ി�� ഏക േമാഡ�

റസിഡ�ഷ��  �ളായ െകാട�ാട് േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  �ളി�  �സ് � േകാ�്

അ�വദി�ാ�തിനാ� ഇവിെട നി�ം േകാ�് ���ീകരി�� പാവെ�� ��ിക��് �സ് �

പഠന�ിന് ഏെറ �യാസം േനരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;ഇ�ാര��ി� അടിയ�ിര

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഓ�ിറ ഗവ. ഐ.ടി.ഐ.യിെല േകാ�ക�

844. �ീ.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) ഓ�ിറ ഗവ.  ഐ.ടി.ഐ.യി�  ഏെത�ാം േകാ�ക��് അംഗീകാരം ലഭി�ി�െ��്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവിെട �തിയതായി ഏെത�ാം േകാ�ക� ആരംഭി��തി�� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�െ��്



വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി� എ� വിദ�ാ��ിക� ഇവിെട പഠി��െവ�് വിശദമാ�േമാ?

വാമന�രം മ�ല�ി� പഠന�റി പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഒ�പത്

പ�ായ�കളിെല പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക��് പഠന�റി നി��ി�് ന��� പ�തിയി� എ�

��ംബ�െള ഉ�െ���ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ണേഭാ�ാ��െട വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

പ�ികജാതി - പ�ികവ�� സംഘടനക� നട�� എ�ഡഡ് േകാേള�ക�

846. �ീ.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  -  പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട സംഘടനകേളാ ��കേളാ നട�� എ�

എ�ഡഡ് േകാേള�കളാണ് സം�ാന�് നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ഈ വിഭാഗ���് എ�ഡഡ് േകാേള�ക�  അ�വദി�ി�േ�ാ;

എ�ി�, എ� േകാേള�ക�;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ഇ�ര�ി�ളള എ�ഡഡ് േകാേള�ക�  ��ത

വിഭാഗ�ി�െപ�വ��് അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സാ�ഹ��ല�ത ഉറ�വ��ാ�  പ�ികവിഭാഗ�ി�ൾെ��വ�െട സംഘടനക��് എ�ഡഡ്

േമഖലയി�  ��ത�  വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  അ�വദി��തിന് �പാ�ശ

ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�േ�ാട് ൈ�ബ� എ�.പി. �� െക�ിടനി��ാണം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

അടി�ാന സൗകര��െളാ�ംതെ� ആയി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;



(ബി) വനാവകാശനിയമ�കാരം �ളിന് എ��മിയാണ് അ�വദി�ന�കിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) 100  ശതമാനം ��ിക�ം പ�ികവ��വിഭാഗ�ി�െ��വരായി�ം പ�ികവ��വ��ിന് ലഭി��

��ഡ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് ഇവിെട ��െക�ിടം നി��ി�ാ�  കഴിയാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക�ിടനി��ാണ�ിനായി എ� �പ�െട എ�ിേമ�ാണ് െപാ�മരാമ�വ��്

ത�ാറാ�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ��ത �ക ഈവ�ഷെ� ��ഡ് ഫ�ി�  നി�ം അ�വദി�ാ�  സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�്

848. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച��

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളി�  നി�് പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��� വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�ിെ�

കാരണ�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) െപാ� വിദ�ാലയ �േവശനം േന�� ��ത വിഭാഗ�ി�െ��� ��ിക��് അവ�െട വിനിമയ

ഭാഷയി�  നി�ം പഠന മാധ�മമായ മലയാള ഭാഷയിേല�് വ�േ�ാ�� �യാസ��

പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െകാഴി�േപായ പ�ികവ�� വിദ�ാ��ികെള ��കളിേല�് മട�ിെ�ാ�വ��തി�ം

െകാഴി�േപാ�് ഇ�ാതാ��തി�ം സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

പി.പി.പി പ�തി �കാര�ളള എ�ാ ഐ.ടി.ഐ കളി�ം േ��ക�

849. െ�ാ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) പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ� കീഴി� പി.പി.പി പ�തി �കാര�ളള എ�ാ ഐ.ടി.ഐ കളി�ം

േ��ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) പി.പി.പി പ�തി �കാര�ളള േ��കളി� എ� െ�യിനിംഗ് ഇ���� ത�ികയാ�ളളത്;

(സി) െ�യിനിംഗ് ഇ����െട �ിരം ത�ിക ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?



െഎ.ടി.െഎ. -കളി� പരിശീലനം േന�� പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക��� ആ��ല�ം

850. �ീ.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) സ��ാ�  െഎ.ടി.െഎ.  -കളി�  പരിശീലനം േന�� പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക��് എെ��ാം

ആ��ല��ളാണ് ന�കി വ��െത� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ വിഭാഗ�ിന് അ�ഹത�ളള സാ��ിക ആ��ല���െട �തിമാസ നിര�്,  ഇവ

അ�വദി�െകാ�ളള സ��ാ� ഉ�രവ് എ�ിവ ന�കാേമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക��് സാ��ികാ��ല���  ന���ത് �തിമാസ ഹാജ�  ശതമാന�ിെ�

അടി�ാന�ിലാേണാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

പ�ികജാതി വികസന വ��ി�കീഴിെല െഎ.ടി.െഎ.ക�

851. െ�ാ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) പ�ികജാതി വികസന വ��ി�കീഴി�  �വ��ി�� െഎ.ടി.െഎ.ക�  എ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� െഎ.ടി.െഎ.ക� ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) വ��ി�കീഴിെല െഎ.ടി.െഎ.ക�  എ�ാം �വ��ന�മമാേണാ;  ��ത െഎ.ടി.െഎ.കളി�

സാേ�തിക മിക�� േകാ�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

അടിമാലി െെ�ബ� ഡവല�െമ�് ഒാഫീസ�െട നടപടിക�

852. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�് േകാടി �പ െചലവി�് നി��ി� അടിമാലിയിെല േഹാ��  െക�ിടം ജന�തിനിധികെള

അറിയി�ക േപാ�ം െച�ാെത ഉ�ഘാടനം െച� അടിമാലി െെ�ബ� ഡവല�െമ�് ഒാഫീസ�െട

നടപടിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ടിയാെനതിെര സ�ീകരി�ി�� നടപടിെയ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നടപടിക�  ��യി�െ��ി�ിെ��ി�  അടിമാലി ടി.  ഡി.  ഒ.  �െട ��ത നടപടിക�

അേന�ഷി�വാ� ത�ാറാ�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?



െ�ാഫഷണ� േമഖലകളി� േയാഗ�ത��, പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളി�െ��വ��്െതാഴി�

853. �ീ.െ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) െമഡി��-എ�ിനീയറിംഗ്-േന�ിംഗ്-പാരാെമഡി��-ഫാ�മസി എ�ീ െ�ാഫഷണ�

േമഖലകളി�  േയാഗ�ത��,  പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളി�െ�� എ� േപ�

െതാഴി�രഹിതരായി നിലവി� സം�ാന��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ടി വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ��� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് സ�യംെതാഴി�  കെ���തി�ം

െപാ�േമഖലാ  /  സ��ാ�  േമഖലകളി�  െതാഴി�  ലഭി��തി�മായി എെ��ാം �േത�ക

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  അെ��ി�  സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��ത്;  വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(സി) ഇതിനായി എെ��ി�ം �േത�ക ക��പ�തി�് �പം ന��വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് വിേദശ െതാഴി�

854. �ീ.ബി.സത��

,, ആ�. രാേജഷ്

,, എസ്.രാേജ��

,, െ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) പ�ികജാതിയി�െ�� അഭ��വിദ�രായ �വതീ�വാ���് െതാഴി�  ലഭ�മാ��തിന് ഈ

സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മിക� െതാഴി�  േന��തി�� മ�ര പരീ�ക��ായി ഈ വിഭാഗ�ാ��് എെ��ാം

പരിശീലന�ളാണ് സൗജന�മായി ന�കിവ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി, പ�ികവ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് വിേദശ രാജ��ളി� െതാഴി� ലഭ�മാ��തിനായി

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

(ഡി) വിേദശ�് െതാഴി�  േന��തിനായി വാ�ാപ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ� വ��കളിെല പ�ികവ��വിഭാഗ��െട �ാതിനിധ�ം

855. �ീ.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) സ��ാ� വ��കളിെല പ�ികവ��വിഭാഗ��െട �ാതിനിധ�ം 2019 ജ�വരി 1-� തീയതി�െട

അടി�ാന�ി� അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വ��കളിലാണ് പ�ികവ��വിഭാഗ���് നിയമാ��ത �ാതിനിധ�മി�ാെയ�്

കെ��ിയി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത വ��കളി�  �േത�ക നിയമന�ിനായി ത�ിക റിസ�വ് െച�് ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കഴി�വ�ഷം ഏെതാെ� വ��കളിലാണ് ഇ�കാരം ത�ിക റിസ�വ് െച�െത�ം

അതിേല�ളള നിയമന�േരാഗതി എെ��ം െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ഏെത�ി�ം ത�ികയിേല�് േയാഗ�രായ വ��ികെള ലഭി�ാ� സാഹചര��േ�ാ;  എ�ി�

ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

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

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

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

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�ികജാതി േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് ഒ��

നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിയ ���ിക�െട േപര്, അവ�െട നിലവിെല �േരാഗതി എ�ിവ

വ��മാ�ാേമാ?

േകാ��സ് ഫ�ി� ഉ�െ���ിയ പ�തിക�

857. �ീ.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) പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ� േകാ��സ് ഫ�ി�  ഉ�െ���ി  2019-20  വ�ഷേ��്

ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് അ�മതി ന�കിയത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-20 െല േകാ��സ് ഫ�ി� ഉ�െ���ാ� മല�റം ജി�യി� നി�് ലഭി� പ�തിക�,

അവ�െട എ�ിേമ�് �ക എ�ിവ അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാ��സ് ഫ�ി�  ഉ�െ���ി �ക അ�വദി��തിന് സ�ീകരി�വ�� മാനദ���

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2018-19  �  േകാ��സ് ഫ�ി�  ഉ�െ���ി മല�റം ജി�യി�  അ�വദി� പ�തിക�,

അവ�െട �ക എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ?

��ാ�് േകാളനിയിെല �ടിെവ� പ�തി�് േകാ��സ് ഫ�്



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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ം നഗരസഭയിെല ഉ�ള����് പടി�ാെറ ��ാ�് എസ്.സി. േകാളനിയിെല �ടിെവ�

പ�തി�് േകാ��സ് ഫ�് അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ആവശ��ി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�് ഫ�് അ�വദി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

തരി� �മിയി� �ഷി

859. �ീ.എം.ഉ��

,, 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� ആദിവാസിക��് തരി�കിട�� �മി ഏെ���് �ഷി നട�ാ�ത��

തര�ി�� പ�തിക� ആവി�രി� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ാം ആദിവാസി േമഖലകളിലാണ് പ�തി നട�ിലാ�ിയത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം ��ത പ�തി�ായി എ� �കയാണ് നീ�ിവ�ത്; അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി �ട��ം നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി� �മി�െട ഉടമ�ാവകാശം

ആദിവാസിക��് ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആദിവാസി സ�ഹ�ിെല ആ�ക�െട ജീവിത നിലവാരം െമ�െ���� പ�തി

860. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

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

ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ആദിവാസി സ�ഹ�ിെല ആ�ക�െട ജീവിത

നിലവാരം െമ�െ����തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

ആദിവാസി ��ിക�െട പഠന നിലവാരം െമ�െ���വാ� പ�തി

861. �ീ.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) പതിനാറിലധികം ആദിവാസി േകാളനിക�  �ിതി െച�� േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല

ആദിവാസി ��ിക�െട പഠന നിലവാരം െമ�െ���വാ�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി��



പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഓേരാ േകാളനിയി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ േകാളനികളിലായി എ� ��ിക��് ��ത പ�തിക�െട �േയാജനം ലഭി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ�ല�ിെല ആദിവാസി േകാളനികളി�  �തിയ പ�തിക�  നട�ിലാ��ത്

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആദിവാസി ��ംബ�ിെല ഒരാ��് േജാലി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� ആദിവാസി ��ംബ�ി�  ഒരാ��് േജാലി എ� പ�തി നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം ഇ�വെര എ�േപ��് െതാഴി� ന�കാ� കഴി�െവ�് ജി� തിരി��

കണ�ക� ന�കാേമാ;

(സി) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല പരിധി��ി�  ഇ�കാരം ആ�െ�ാെ� േജാലി ലഭി�െവ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ആദിവാസി ��ംബ���് ന�കിയ �മി

863. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� ആദിവാസി ��ംബ���ാണ് �മി

അ�വദി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� ഏ�� �മിയാണ് ന�കിയി��ത്; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

�ാ�ന േഗാ�വ���ളായ െകാറഗ�െട ജീവസ�ാരണ�ിനാ�� പ�തിക�

864. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ബദിയ��യി�ം പരിസര�ളി�ം ജീവി�� �ാ�ന

േഗാ�വ���ളായ െകാറഗ��് അവ�െട ജീവസ�ാരണ�ിനായി എെ�ാെ�



പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

അ��ാടിയിെല മി��് �ാമം പ�തി

865. �ീ.പാറ�� അ��

,, എ�. ഷം��ീ�

,, എം.ഉ��

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

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

(എ) ആദിവാസി േ�മം ��നി��ി അ��ാടിയി�  2017-�  �ട�ം �റി� മി��് �ാമം പ�തി

ഇേ�ാ� വഴി��ി നി���തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി�ായി ഏെ��� 2000 ഏ�� �മി ഇേ�ാ� തരിശായി കിട�കയാേണാ;

(സി) ആദിവാസിക��് അവ�െട ���കാല�ഷി െച��തിന് സൗകര�െമാ��ക,

േപാഷകാഹാര�റവ് പരിഹരി�ക �ട�ിയവ പ�തി�െട ല��മായി�േ�ാ;

(ഡി) പ�തി�മായി ബ�െ��് ഇതിനകം ൈകെ�ാ� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  ഭാവിയി�

എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ാനാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�ളയ�ി� പ�ികജാതി പ�ികവ�� ��ംബ����ായ നാശന���െട കണ�്

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-െല �ളയ�ി�  സം�ാനെ� പ�ികജാതി പ�ികവ�� ��ംബ����ായ

നാശന���െട കണ�് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഇതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ��ംബ���് സ��ാ� ന�കിയ സഹായ�� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ ?

ആല�രിൽ വാ�ല� േ�മനിധി പ�തി ആ��ല�ം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

ആല�� നിേയാജക മ�ല�ി� വാ�ല� േ�മനിധി പ�തി �കാരം എ�േപ��് ആ��ല�ം

ലഭി�െമ�് വിശദീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെല ഭവനരഹിത�



868. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി� ഉ�െ��� എ� ഭവനരഹിത ��ംബ�െള കെ��ിയി��് ; ��ത

വിഭാഗ�ിൽെ��� എ�േപ� വീട് ലഭി��തിനായി അേപ� സമ��ി�ി��്;

(ബി) നിലവിെല സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി� ഉ�െ�� എ�

േപ��് വീട് നി��ി��തി�� ധനസഹായം ന�ിയി��്; വ��മാ�ാേമാ?

മ�പാ�വ�വസായം പര�രാഗത െതാഴിലാ�ിയവ�െട േ�മ�ിനായി പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ല��ിലധികം വ�� മ�പാ�വ�വസായം പര�രാഗത െതാഴിലാ�ിയവ�െട

േ�മ�ിനായി ഇൗ സ��ാ� എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ംഭാര�ാ�െട േ�മ�ി�ം വിദ�ാഭ�ാസ സാം�ാരിക ഉ�മന�ി�മായി ��ത�  സമ�മായ

പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�ംഭാരവിഭാഗ�ി� ന��� ആ��ല�ം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ�പാ�െതാഴിലാളിക�െട മ���് േ�ാള�ഷി�ക�ം �ാ�ക�ം

ഉ�െ�െട�� മ�് ആ��ല��� ലഭി��ി� എ� പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ംഭാര�ാ��് ��തൽ സംവരണാ��ല���ം വിദ�ാർ�ികൾ�് അ�ഹി�� േ�ാള�ഷി�ക�ം

ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി�  �ംഭാരവിഭാഗ�ിന് ന�കി വ�� ആ��ല���  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷ� �േഖന�� േക�പ�തികൾ

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷ� �േഖന ഏെത�ി�ം േക� ധനസഹായ

പ�തിക� നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) േക� പ�തിക�െട സം�ാന വിഹിതം എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ��ംബ�ീ �ണി�ക��് േക� സഹായേ�ാെട ഏെത�ി�ം പ�തി

നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാന പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന

േകാ��േറഷ�  �േഖന നട�ിലാ�ിയ വിവിധ വാ�ാ പ�തിക�െട ജി� തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�േമാ?

എസ്.ടി. േകാ��സ് ഫ�്

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഉ�മ നിേയാജക മ�ല�ി�  എസ്.ടി.  േകാ��സ് ഫ�ി�

ഉ�െ���ി എ� േകാളനികളിേല�� േറാഡ് ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തിന് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�വദി� �ക അതാത് പ�ായ�ക��് ൈകമാറി ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി �റെ��വി�ി�ം �ക പ�ായ�ക��് ന�കാ�ത് കാരണം ���ി െട��

െച�ാ� സാധി�ാ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  അ�വദി� �ക പ�ായ�ക��് ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

പി�ാ� വിഭാഗ വികസന വ��ിെന ശ�ിെ����

873. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന പി�ാ�വിഭാഗ വികസന വ��് ശ�ിെ���െമ� �ഖ�ാപന�ിെ�

അടി�ാന�ി�, സ��ാ�  ഇതിേനാടകം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം,  ��ത വ��ി�  �തിയ ഓഫീേസാ,

ത�ികകേളാ ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ന�കാേമാ;

(സി) സം�ാന പ�തി വിഹിത�ിെ� എ� ശതമാനം �കയാണ് ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം പി�ാ�

സ�ദായ വികസന വ��ിന് ലഭ�മാ�ിയി�ളളത്;

(ഡി) നിലവിെല സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം പി�ാ� വിഭാഗ���ായി നട�ിലാ�ിയ

�തിയ പ�തികെളെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?



പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന വ��് ഡയറ�� നിയമനം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന വ��ി� ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ�

�ാവശ�ം ഡയറ��മാെര മാ�ിയി��്;

(ബി) ഓേരാ ഡയറ��ം േസവനം അ��ി� കാലയളവ് വ��മാ�ാേമാ?

ജി�ാ ഗവ�െമ�് �ീഡ� ഓഫീസിെല േലാ ആഫീസ� നിയമനം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

പ�ികജാതി-പ�ികവ���ാ��് എതിെര�� അതി�മ�� തട�� നിയമ�കാര�� േക�ക�

േമാണി�� െച��തിന് നിയമ വ��ി� നി�ം േലാ ആഫീസ�മാെര എ�ാ ജി�ാ ഗവ�െമ�്

�ീഡ� ഓഫീസി�ം നിയമി���മായി ബ�െ��് പ�ികജാതി-പ�ികവ�� ഡയറ�� സമ��ി�

െ�ാേ�ാസലിെ� അടി�ാന�ി�  നിയമ വ��ിെ� പരിഗണനയി��  14880/Admn

II(2)/2019/Law ന�� ഫയലി� അ��ല നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന നിയമ പരി�രണ ക�ീഷ� �വ��നം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന നിയമ പരി�രണ ക�ീഷ� ഇതിനകം എ� ശിപാ�ശകളാണ് ന�കിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ബി�ക�െട കരട് ��ത ക�ീഷ�  അവ�െട െവബ് െെസ�ി�

�സി�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ക�ീഷെ� ശിപാ�ശ�െട അടി�ാന�ി�  ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ� േശഷം എ�

നിയമ�� സഭ ��ാെക െകാ�വ�് പാ�ാ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ക�ീഷെ� �വ��ന���് ഇതിനകം എ�് �ക െചലവഴി� എ�് അറിയി�േമാ?

േമാേ�ാ� ആ�ിഡ�് ൈ�ം ൈടബ�ണ�



877. �ീ. 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) സം�ാന�് എ� എം.എ.സി.ടി.  (േമാേ�ാ�  ആ�ിഡ�് ൈ�ം ൈടബ�ണ�)

�വ��ി��െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ� േശഷം എം.എ.സി.ടി.�മായി ബ�െ�� എ� േക�ക� ഓേരാ

വ�ഷ�ം ഉ�ാ�� എ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എം.എ.സി.ടി. ഇ�ാ� ജി�ക� സം�ാന�േ�ാ എ�ം എ�ി� അപകട��മായി ബ�െ��

േക�ക� അ�രം ജി�കളി� എ�െനയാണ് ൈകകാര�ം െച��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എം.എ.സി.ടി.  �ാപി�ാ�  എ� െചല�െ��ം ചില ജി�കളി�  എം.എ.സി.ടി.  ഇ�വെര

�ാപി�ി�ിെ��ി� സാ��ിക ബാധ�തയാേണാ അതിന് കാരണെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) പല േക��ളി� നി�ം നിര�രമായ ആവശ���ം ആവലാതിക�ം ഉ�ായി�ം കാസ�േഗാഡ്

ജി�യി�  ഇ�വെര എം.എ.സി.ടി.  �ാപി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�ം ഇനി എേ�ാ�

�ാപി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� പാനലിന് �റ�് നി�� അഭിഭാഷക�െട േസവനം

878. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  േക�ക��ായി ��ീംേകാടതിയി�ം ൈഹേ�ാടതിയി�ം ഹാജരാ�� സം�ാന

സ��ാരിെ� പാനലിന് �റ�് നി�� അഭിഭാഷകെര നി�യി��ത് ആരാണ്; ഇവ���

�തിഫലം നി�യി��തി�� അധികാരം ആരി� നി�ി�മാണ്;

(ബി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ� േശഷം ഏ��ം ��ത�  �തിഫലം ന�കി ഏത് േകസ്

വാദി��തിനാണ് �റ�് നി�� ��ഖ അഭിഭാഷകെര �മതലെ���ിയത്;

(സി) ��ത േകസ് ഏതായി��െവ�ം അഭിഭാഷകന് ന�കിയ �തിഫലം എ�യായി��;

വ��മാ�േമാ?

ഗവ�െമ�് �ീഡ�/പ�ിക് േ�ാസിക��� നിയമനം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ േകാടതികളി�  ഗവ�െമ�് �ീഡ�മാെര നിയമി��തിെ�

നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�  എ� ഗവ�െമ�് �ീഡ�മാ�  ഉ�്;അവ�െട േപ�ം ഒൗേദ�ാഗിക



േമ�വിലാസ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് നിലവി�  എ� പ�ിക് േ�ാസിക���മാ�ം അഡീഷണ�  പ�ിക്

േ�ാസിക���മാ�ം ഉ�്; അവ�െട േപ�ം ഒൗേദ�ാഗിക േമ�വിലാസ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് പ�ിക് േ�ാസിക���, അഡീഷണ�  പ�ിക് േ�ാസിക���  എ�ിവെര

നിയമി��തിെ� നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അഭിഭാഷക��� �തിഫലം

880. �ീ.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) ��ധാനെമ�് സ��ാ� ക��� േക�ക� വാദി��തിന് സ��ാ� വ�ീല�ാ��് �റേമ

�റ�നി�� ��ഖ അഭിഭാഷകെര �തിഫലം ന�കി സ��ാ� വിനിേയാഗി�ാ�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ഏെതാെ� േക�ക�  വാദി�വാനാണ് േകരള

ൈഹേ�ാടതിയി�ം ��ീംേകാടതിയി�ം ഇ�കാരം �റ�നി�� അഭിഭാഷകെര

വിനിേയാഗി�ത്;

(സി) ഇ�കാരം നി��രായ ഓേരാ ��ഖ അഭിഭാഷക��ം �തിഫലമായി ന�കിയ �ക എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ?

വയലാ� അവാ�ഡ് നി��യ സമിതി അ��� �ാനം

881. �ീ.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) വയലാ�  അവാ�ഡ് നി��യ സമിതി അ��� �ാന�് നി�ം െ�ാഫ.എം.െക.  സാ�

രാജിവ�ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള സാഹിത� അ�ാദമിെയ ���മാ�ം രാ�ീയവ��രി� സാഹചര�മാെണ�ം ഇതിനാൽ

നി��മായി �ര�ാര നി��യ സമിതിക��് �വ��ി�വാ�  കഴിയാ� സാഹചര�ം

ഉ�ായി�െ���� ആേ�പ�ൾ ��യിൽെപ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മലയാള ഭാഷ�ം സാഹിത��ം രാ�ീയ ക�ിക�െട േപാഷകഘടകമായി മാ��തായി

പറയെ��� അവ� ഒഴിവാ�ി നി��മായി അ�ാദമി �വ��ി��തിന് അ�വദി��

സാഹചര�ം സ��ാ� തല�ി� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ാ� ഫ�ി� നി�� ���ിക�

882. �ീ.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) സാം�ാരിക വ��ിെ� 2018-19, 2019-20 വ�ഷ�ളിെല �ാ� ഫ�ി� നി�്, സാം�ാരിക

േമഖല�െട സമ� �േരാഗതി ല��മാ�ി�� എെ�ാെ� ���ിക��ാണ് �ക

അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ ���ിക�ം ആയതിന് അ�വദി� �ക�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള �ര�ളി അ�ാദമി�് ഫ�്

883. �ീ.സി.��� : 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���  ആ�ാനമായി �പീ�തമായ േകരള �ര�ളി അ�ാദമി�െട �വ��ന��

സംഘടി�ി��തിന് കഴി� ബ�ജ�ി� ഫ�് വകയി��ിയി�ി�ാ�തിനാ� അ�ാദമി�െട

�വ��ന�� നട��തിന് സാം�ാരിക വ��ി� നി�ം ഫ�് അ�വദി�ാ� ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യി� ആംേ�ാഇ�ഡ�� സാം�ാരിക നിലയം

884. �ീ.േ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) ആംേ�ാ ഇ�ഡ�� സ�ദായ�ിെ� ���� സംബ�ി�് നട� 24.01.2017 െല മീ�ിംഗിെല

5-� ന��  തീ�മാന�കാരം എറണാ�ളം ജി�യി�  ആംേ�ാഇ�ഡ��  സാം�ാരിക നിലയം

നി��ി��തിനായി �മി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത �മി സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �മിയി�  സാം�ാരിക നിലയം നി��ി��തിനായി ���ീകരിേ�� നടപടി�മ��

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് സാം�ാരിക വ��ിെല  C3/340/2019  ന��  ഫയലി�  സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവ�ിനിെല അവ� േലഡി ഓഫ് േഹാപ് സംര�ിത �ാരകമാ�ാ� നടപടി

885. �ീ.േ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) സംര�ിത �ാരകമാ�ാ��താെണ�് �രാവ� വ��് റിേ�ാ��് െച� െകാ�ിയിെല

ൈവ�ിനി� �ിതി െച�� ��ാ�ക� പഴ��� ആംേ�ാ ഇ��� പ�ിയായ അവ� േലഡി

ഓഫ് േഹാ�ിെന സംര�ിത �ാരകമാ��തിനായി സാം�ാരിക വ��ിെ�  18/B1/2019



ന�� ഫയലി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

���രെ� സാം�ാരിക വിേനാദ സ�ാര േക�ം

886. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം ���ര�് സാം�ാരിക വ��ിെ� അധീനതയി�� �ല�് നി��ി�

സാം�ാരിക വിേനാദ സ�ാര േക��ിെ� �വ��ന��  ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം

തട���  ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിെ� �വ��ന��  എ�േ��്

ആരംഭി�വാ� കഴി�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ��ാല�് സാം�ാരിക നിലയം

887. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

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

(എ) ഒ��ാല�് സാം�ാരിക നിലയം �ാപി��തിനായി എ� �പയാണ് അ�വദി�ി�ളളത്;

ആയതിന് എ�ാണ് ഭരണാ�മതി ന�ിയത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� നി��ാണ �വ��നം എ�് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം;

(സി) സാം�ാരിക നിലയം നി��ി��തിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�രയി� സാം�ാരിക നിലയം �ാപി��തി�ളള നടപടിക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  സാം�ാരിക നിലയം �ാപി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  നാ�ര�് പ�തി നട�ിലാ�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

അ�ാ� െചറിയാ� സാം�ാരിക നിലയം

889. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല അ�ാ� െചറിയാ� സാം�ാരിക നിലയ�മായി ബ�െ��

���ിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി യാഥാ���മാ��തിന് ഇ�വെര സ�ീകരി�ി�ളള�ം േശഷി���മായ

നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാറയി� സ��ാ� ഉടമ�തയി� സിനിമ തിേയ��

890. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ മ�ല�ി�  സ��ാ�  ഉടമ�തയി�  സിനിമ തിേയ��  ഇെ�� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) മ�ല�ി� സിനിമ തിേയ�� അ�വദി�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി എെ��ാം �െ�ാ���ളാണ് നിേയാജകമ�ല�ി�  നടേ��െത�്

വിശദമാ�േമാ ?

െന�ാ�ി�കരയി� െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി. തിേ���

891. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര മ�ല�ി�  െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.-�െട തിേ���  �ാപി��തി��

നടപടി �മ�� ���ീകിരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ� േകാടി �പയാണ് െചല� വ��െത�്

വ��മാ�േമാ?

ഈ�ി തടി വി���തി�� അവകാശം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക��് �പതിവ് ച��കാരം പതി�് ന�കിയ �മിയി�  �ിതിെച�� ഈ�ി തടി

വി���തി�� അവകാശം നിലവി� ആ��ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാടി�ണ�ിന് �പ വിലമതി�� ഈ�ി തടിക� �േയാജന രഹിതമായി നശി�� അവ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ക�ഷക� പരിപാലി�് വള��ിയ ഈ�ി മര�� െവ�േ�ാ� ഒ� ക�ബിക് അടി�് അവ��്



നിലവി� ലഭി�� േകാ��േസഷ� എ�യാണ്;

(ഡി) ഈ�ി�ടി ക�ബിക് അടി�് ര�് ല��ിലധികം വില ലഭി�� സാഹചര��ി�  അത്

പരിപാലി�് വള��ിയ ക�ഷക��് ന��� ന�പരിഹാര �ക േലല�ി� ലഭി�� �ക�െട

അ�ത് ശതമാനമാെയ�ി�ം ഉയ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

സ��ാ� ഉടമ�തയി�� മര�� കെ��ാ� നടപടി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േ�രി വന�ി��ായ ഉ��െപാ�ലി�ം മലെവ��ാ�ിലി�ം ഒ�കി എ�ിയ വിലപിടി��

മര��  �ഴയി�ം �േദശെ� വീ�ക����ി�ം കിട� നശി��തായ റിേ�ാ��ക�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) വനം വ��ിെ� ഉടമ�തയി���ം േത�്,  മ�ത്,  ഈ�ി  ,മഹാഗണി എ�ീ ഗണ�ി�

െപ��മായ ഈ മര�� തിരിെ���ാ� വനം വ��് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� ഇതര�േദശ�ളി�  കാലവ�ഷെ��തിയി�  കട�ഴകി വീണ�ം േകാടിക�

വിലമതി���മായ സ��ാ�  മര��  കെ���തി�ം തിരിെ����തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�മായി ബ�െ��് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�;  വിശദാംശ��

ന��േമാ?

വന��ഗ�െള േവ�യാടിയതി�ളള േക�ക�

894. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വന�ി�ളളി� അനധി�തമായി കട�കയറി

���� �റി� മാ�ിയതിന് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വന��ഗ�െള േവ�യാടിയതി�ം മ�മായി എ�

േക�ക� രജി�� െച�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

വന�ജീവിക�െട ആ�മണം �ല��ായ നാശന���

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� അ�് വ�ഷ�ിനിെട സം�ാന�് കാ�ാനക�  ഉ�െ�െട�� വന�ജീവിക�െട

ആ�മണം�ലം മരണെ��വ�െട എ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട ��ംബ���് ന�പരിഹാരമായി എ��ക നാളി�വെര െചലവഴി�െവ�്



അറിയി�ാേമാ;

(സി) കഴി� അ�് വ�ഷ�ിനിെട സം�ാന�് വന�ജീവിക�െട അ�മണം�ലം എ�െഹ��

�ഷി�ലം നാശം സംഭവി�െവ�ം എ��ക ന�പരിഹാരമായി നാളി�വെര െചലവഴി�െവ�ം

എ�വീ�ക�  നശി�ി�െ��െവ�ം ആയതിന് ന�പരിഹാരമായി എ��ക നാളി�വെര

െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�� വന�ജീവിക�െട ആ�മണം�ലം കഴി� അ�് വ�ഷ�ിനിെട

വനാതി��ിയി�  താമസി�� എ� ��ംബ��  �ഷി�ലം ഉ�െ�െട ഉേപ�ി�്

മ��ല�ളി�  േപാേക� അവ���ായി�െ��ാണ് വനം വ��് കണ�ാ��െത�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) എ� കിേലാമീ�� വനാതി��ിയാണ് സം�ാന�ി��ത്; ആയതി� േസാളാ�േവലി, മതി�,

��്,  െറയി�േവലി എ�ി�െന ഇ�വെര �തിേരാധം തീ���  ���ിയാ�ിയത്

എ�കിേലാമീ�� �ര�ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(എഫ്) ഇ�ര�ി� വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ി� നി�ം വനാതി��ി �ാമ�ളി��വ�െട ജീവ�ം

സ��ി�ം സംര�ണം ഉറ�ാ�ാ� സ��ാ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

അ�രി �രവിമല ആദിവാസി േകാളനി േറാഡ് നവീകരണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�രി �രവിമല ആദിവാസി േകാളനിെയ �റംേലാക�മായി ബ�ി�ി�� േറാഡിെ�

നവീകരണ�ിനായി പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഫ�് അ�വദി�ി�ം വനം

വ��് തട�ം നി���ത് കാരണം േറാഡിെ� നി��ാണം നീ�േപാ�� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് നി��ാണ�ിന് അ�മതി ലഭ�മാ�ി േറാഡ് പണി അടിയ�രമായി

ആരംഭി��തി�ളള ഇടെപട�ക� നട�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

നില�� േഫാറ�് ഡിവിഷ� ഓഫീ�ക� �ിതി െച�� �ലം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� േഫാറ�് ഡിവിഷ� ഓഫീ�ക� �ിതി െച�� �ലം വനം വ��ിന് ആരി� നി�്

ലഭി�താണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�് �തലാണ് ഈ �ലം വനം വ��ിെ� ൈകവശ�ി�  വ�ത്;  ഇതിെ�റ വി�ീ��ം

എ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��ം �ലം വന�മിയായി �ഖ�ാപി�് വി�ാപനം െച�ി�േ�ാ; വന�മിയായി വി�ാപനം



െച�ാ� �മി�് വനം-പരി�ിതി നിയമ��  ബാധകമാേണാ;  വനം വ��ിെ�

ൈകവശ�ി���ം എ�ാ�  വന�മിയ�ാ��മായ �മി റവന� �ാ�സി�  ഉ�െ���തെ�

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �മി �ി�ീ�കാരി� നി�ം വിലെകാ��് വാ�ിയതിെ� േരഖക�െട പക��ം ഉട�ടിക�െട

പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ; േരഖകളിെ��ി� അ�ാര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ആദിവാസിക�െട �നരധിവാസം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തി �ര�ം േനരി� നില��  നിേയാജക മ�ല�ിെല ആദിവാസി േകാളനികളായ

വാണിയ�ഴ,  തരി�െപാ�ി,  ��ള�ാറ,  ��െ�ാ�ി,  അള��  എ�ിവിട�ളിെല

ആദിവാസികെള �നരധിവസി�ി��തിന് എ� �ലം ആവശ�മാെണ�ം എ�

��ംബ�െളയാണ് �നരധിവസി�ിേ��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �നരധിവാസ�ിനാവശ�മായ �ലം വനം വ��ി� നി�ം വി�കി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) വന�മി വി�കി��തിന് േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി ആവശ��േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

പ�യ�മിയി� വ�പിടി�ി�ി�� മര�� �റി�മാ��തി�� അവകാശം

899. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�യ�മിയി�  വ�പിടി�ി�ി�� മര��  ഉടമ���് തെ� �റി�മാ��തി�� അവകാശം

ന���ത് സംബ�ി�് ഈ സ��ാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇതി�� നിബ�നക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് സ��ാ�  വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ;  നടപടിക�  ഏ�

ഘ��ിലാണ്;

(സി) ഇ�കാരം മര��  �റി� മാ��തി� പകരമായി വനവ�കരണം നട�ിലാ�ാ�  എെ��ി�ം

നി�േ�ശ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

കാ�തീ തടയാ� നടപടി



900. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്കാ�തീ �ലം വ�ഷംേതാ�ം െഹ��കണ�ിന് വനം ക�ിനശി�ക�ം

വന��ഗ���് നാശ��ാ�ക�ം െച�� സാഹചര��ി� ഇത് തട��തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഈ വ�ഷെ� േവന�കാല�് സം�ാന�് എ� െഹ�� വനമാണ് കാ�തീ�ലം ന�െ��ത്;

(സി) കാ�തീ യഥാസമയം അറി��തി�ം അത് വ�ാപി�ാെത തട��തി�ം നിലവി�� സംവിധാനം

പര�ാ�മാേണാ;  അെ��ി�  ��ത�  ആ�നിക സംവിധാന��  ഇ�ാര��ിനായി

ഉപേയാഗി��തി�ം വനം വ��് ജീവന�ാ��് ഇവ ഉപേയാഗി��തി�� പരിശീലനം

ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�� വന��െട സംര�ണം

901. �ീ.പി.ഉൈബ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച� ജീവിക�േട�ം മ����േട�ം ആവാസേക�മായ ക���ാ�ക�െട വി�തിയി��ായ

േശാഷണം ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) സം�ാന�് ക��  വന��െട സംര�ണ�ി�ം വി�ലീകരണ�ി�മായി �േത�ക

സംവിധാന�� െകാ� വ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇതിനായി വനം വ��് എെ��ി�ം നി�േ�ശ�� സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ക��കാ�ക�െട വി�തി സംബ�ി�് �തിയ സ�െ�ക�  നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഇ) ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട �ായിയായ ക��വന സംര�ണ പ�തിക�  നട�ാേ��

ആവശ�കത േബാധ�െ���വാ� �േത�ക പ�തിക� ആ��ണം െച�് നട�ാ�േമാ?

സാ�ഹ� വനവ��രണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ� വനവ��രണ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നിലവി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട �േരാഗതി പരിേശാധി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ?



വനവ��രണ �വ��ന��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ി� വനവ��രണ �വ��ന���ായി എ� �പ ചിലവഴി�

എ�തിെ� വിശദമായ വിവരം ന��േമാ;  ഇത് ഏെത�ാം പ�തിക��ായാണ്

വിനിേയാഗി�ി�ളളത് എ�ത് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല വനവി�തി ��  വ�ഷ�േള�ാ�  �റ�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ഇേ�ാ േകാം��ക�

904. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനേമഖല�് �റ�ം വനാതി��ി �േദശ�ളി�ം ഇേ�ാ േകാം��ക�  �ാപി��തി��

നടപടി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ േകാം��ക� ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ് �ാപി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ േകാം��ക�  എ��െകാ�് എ�ാണ് അ��മാ��െത�ം അവ �ലം

സ�ഹ�ി��ാ�� �ണഫല�� എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ആനവ�ാൽ െഫസിലിേ�ഷൻ െസൻറർ നിർ�ാണ�േരാഗതി

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േത�ടി വിേനാദസ�ാര േമഖലയിൽ ഉൾെ�� ആനവ�ാലിൽ വിേനാദസ�ാര വ��ിെ� ഫ�്

ഉപേയാഗി�് നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ി�� പാർ�ിംഗ് �ൗ�ിൽ ജി�ാ �റിസം �േമാഷൻ

കൗൺസിലിന് െഫസിലിേ�ഷൻ െസൻറർ ആരംഭി��തിനായി നൽകിയി��

െ�ാേ�ാസലിൻേമൽ വനംവ��് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

തേ�ശീയ ���� വ�പിടി�ി�ാ� പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



പാതേയാര�ം സ��ാ� �മിയി��� അേ�ഷ�ാ മര�� �റി� മാ��തി�ം പകരം തേ�ശീയ

����  വ�പിടി�ി��തി�ം േസാഷ��  േഫാറ�ി വിഭാഗം എെ��ി�ം പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

േത�ടി വിേനാദസ�ാര േക��ിെ� വികസന�ം സംര�ണ�ം

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേനാദ സ�ാര േക��ളിൽ ഏ��ം �ധാനെ���ം �േദശവാസിക�െട

�ധാന ഉപജീവനമാർ��മായ േത�ടി വിേനാദസ�ാര േക��ിെ� വികസന�ി�ം

സംര�ണ�ി�മായി വനംവ��് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അര��ാ� കാല�ിലധികമായി േത�ടി വിേനാദസ�ാര േക��മായി ബ�െ��് ഉപജീവനം

നട�ിവ�ി�� �േദശെ� �റി�് ടാ�ി ഉടമകൾ�ം െതാഴിലാളികൾ�ം േത�ടിയിൽ

��തായി ഏർെ���ിയി�� വാഹന പാർ�ിംഗ് �മീകരണം �ലം ഉപജീവനമാർ�ം ന�െ���

സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാൻ വനംവ��് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

നാദാ�രം ജാനകി�ാട് ഇേ�ാ �റിസം പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല ജാനകി�ാട് ഇേ�ാ �റിസം പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ���ീകരണ�ിന് എെ�ാെ� പ�തിക�  ആേലാചനയി�  ഉ�് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി �േദശേ��� േറാഡ് ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാതായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത േറാഡ് ഗതാഗതേയാഗ�മാ�വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

ൈക��് വാഹന�ി� നി�് വനപാതയിേല�് െതറി�് വീണ സംഭവം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല രാജമല അ�ാം ൈമലി�, വാഹന�ി�  നി�്

വനപാതയിേല�് ൈക��് െതറി�് വീണ സംഭവം വനം വ��് ഉേദ�ാഗ��  െത�ായ

രീതിയി�  വ�ാഖ�ാനി�് �ശ�ി�ായി �ചരി�ി�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര സ�ീകരി�ി�� നടപടികെള�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) മെ�ാരാ�  ര�ി� ��ിെയ വനം വ��് ഉേദ�ാഗ��  ര�ി� എ� വിധ�ി�, യഥാ��

വീഡിേയാ �ശ���  എഡി�് െച� വനം വ��് ഉേദ�ാഗ��  ആെരാെ�യാെണ�്

അേന�ഷി��തി�ം അവ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��തി�ം ത�ാറാ�േമാ;

(സി) സത�സ�രായി �വ��ിേ�� ഉേദ�ാഗ��  കാര���  െത�ായി �ചരി�ി��ത്

തട��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറാഡിേല�് െതറി�വീണ ��ിെന ര�െ���ിയ സംഭവം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാ�ിയിെല ജീ�് യാ��ിടയി�, ��ാ�-മറ�� േറാഡി� അ��െട മടിയി� നി�ം േറാഡിേല�്

െതറി�വീണ ��ിെന ര�െ���ിയത് വനപാലകരാെണ� അവകാശവാദം വ�തക��്

നിര�ാ�താെണ�് അേന�ഷണ�ി� കെ��ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� െത�ായ വാ�� �ചരി�ി�വാ��ായ സാഹചര�െ��റി�േന�ഷി�് അ�കാരം

െച� ഉേദ�ാഗ���് ക�ശന താ�ീത് ന��വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

െെവ�ിരിയി� വനം-റവന� വ��ക�െട �മി പരിേശാധന

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവ�ിരി താ��ി� വനം-റവന� വ��ക�െട സം�� പരിേശാധനയി� കെ��ിയ �മി�െട

വിശദാംശ�� (വി�തി സഹിതം) ലഭ�മാ�േമാ; വിേ�ജ് തിരി�് പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�� പരിേശാധന�ായി എ� അേപ�ക� ലഭി�;  ഇതി� സ�ീകരി� അേപ�ക� എ�;

നിരസി� അേപ�ക� എ� എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) നിരസി�െ�� അേപ�ക�  അ�ീ�  ന���തിന് ആെരയാണ് സമീപിേ��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;  അ�ീ�  സംവിധാനം നിലവിലിെ��ി�  അത് ഏ�െ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�� പരിേശാധനയി� സ�ീകരി� അേപ�ക��് �മി�െട ഉടമ�ാവകാശം ലഭി��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വനനശീകരണ�മായി ബ�െ�� േക�ക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വനനശീകരണം,  അനധി�തമായി വന�ിെല മരം

�റി��  എ�ിവ�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�  വനം വ��് രജി��  െച�ി��്;



വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം രജി��  െച� എ� േക�കളി�  �തിക��് നിയമപരമായ ശി� ഉറ�ാ�വാ�

കഴി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

��ി���ടവ് പാലം നി��ാണം

T 913.�ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�  പ�േ�ാളം ആദിവാസി േകാളനികെള �റംേലാക�മായി

ബ�ി�ി�� ��ി��കടവ് പാല�ിെ� നി��ാണ�ിനായി കി�ബി പ�തിയി� ഉ�െ���ി

�ക അ�വദി�െവ�ി�ം െസ���  െെവ�ഡ് െെലഫ് േബാ�ഡിെ� അ�മതി

ലഭ�മാ�ാ�തിനാ�  െട��  �റ�ാ�  കഴിയാ� �ിതിയിലാെണ�ത് ��യിൽെ�േ�ാ;

.എ�ിൽ േ��് െെവ�ഡ് െെലഫ് േബാ�ഡ് അ�മതി ന�കി, െസ��� െെവ�ഡ് െെലഫ്

േബാ�ഡി� സമ��ി� െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി�  അടിയ�ര ��ന�കി െസ���  െെവ�ഡ് െെലഫ് േബാ�ഡിെ�

അ�മതി ലഭ�മാ��തി�� ഇടെപട�ക� നട�ാേമാ;വ��മാ�േമാ?

വന��ഗ �തിേരാധ സംവിധാന��

914. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവിക�  നാ�ിലിറ�ി �ഷി നശി�ി�ക�ം ജന��െട ജീവന് ഭീഷണി ആ���ം �ലം

സം�ാനെ� മലേയാര �ാമ�ളി�  ജനജീവിതം ��ഹമായി എ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വന��ഗ �തിേരാധ�ിനായി േസാളാ� േവലി, മതി�, ��് എ�ിവ ഇതിനകം എ� കിേലാമീ��

വനാതി��ിയിലാണ് ���ിയായി��ത് എ�തിെന സംബ�ി� കണ�് ലഭ�മാേണാ;

േശഷി�� ഭാഗ�് �ടി വന��ഗ �തിേരാധ സംവിധാന�� തീ���തിന് അടിയ�ിര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വന� ജീവിക�െട ആ�മണ�ി� നി�ം വനാതി��ിയി�� �ാമ�ളിെല ജന��െട ജീവ�ം

സ��ി�ം സംര�ണം ഉറ�ാ��തിന് ഉ�തതല േയാഗം വിളി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വന�ജീവി കണെ���്



915. �ീ.െക. രാജ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം ഏെതാെ� വന�ജീവിക�െട കണെ���് നട�ിയി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) വന�ജീവി കണെ���് കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(സി) വന�ജീവി കണെ���ിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) വനനിരീ�ണം, വന-വന�ജീവി സംര�ണം എ�ിവ കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

നാ�ാനക�െ�തിെര�ളള അതി�മ�� തട��തിന് നടപടി

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  50  വയ�് തിക��തിന് ��് നാ�ാനക�  ചരി��െവ�ത്

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) 2017, 2018 എ�ീ വ�ഷ�ളി� എ� നാ�ാനകളാണ് ചരി�ത്;

(സി) വി�മമി�ാ� അമിത േജാലി�ം േപാഷകാഹാര �റ�മാണ് നാ�ാനക�  ചരി��തി�ളള

കാരണെമ�് എസ്.പി.സി.എ കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) നാ�ാനക�െ�തിെര�ളള അതി�മ�� തട��തിന് നിര�ര പരിേശാധന ഈ േമഖലയി�

നട��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

മലേയാര�േദശ�ളി� വന��ഗ��െട ആ�മണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ� മ�ല�ിെല മലേയാര �േദശ�ളി� വന��ഗ��െട ആ�മണ�� �ട��യായി

ഉ�ാ����ലം �ഷിയിട�� നശി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് തട�വാ�

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

(ബി) വന��ഗ��െട ആ�മണം �ലം ��ത �േദശ�് ഉ�ായ നാശന���  കണ�ാ�ി

ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം ന���തി�� നടപടി�മ��  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വ��മാ�ാേമാ?

മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘ�ഷം ഒഴിവാ�ാ� ��ി ആനക�



918. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, െക.എം.ഷാജി

,, സി.മ��ി

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട്,അ��ാടി,  പാല�ാട്,  ��ാ�  എ�ീ �േദശ�ളിെല,  ��മായ മ�ഷ�-വന�ജീവി

സംഘ�ഷം ഒഴിവാ��തിനായി �േത�ക പരിശീലനം ന�കിയ ��ി ആനകെള

ഉപേയാഗി�ാ�� എെ��ി�ം പ�തി�് �പം െകാ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘ�ഷം ഒഴിവാ��തിന് വനംവ��ിെ� േന�ത��ി�� �തക��േസന

ശ�ിെ���ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വന��ഗ ആ�മണ�ിന് ഇരയാ��വ�� ന�പരിഹാരം

919. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.ഉൈബ��

,, എ� .എ.െന�ി��്

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വന�ജീവിക�െട ആ�മണം വ��ി� വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ി�നി�് ജന�െള സംര�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിന് ഇരയാ�� വ��ികൾ�് ന�കി വ�� ന�പരിഹാര�ം

സഹായ�ം എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

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

ആ�ിതനിയമനം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

മ�ഷ��ം വന��ഗ��ം ത�ി�� സംഘ�ഷം ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ഷ��ം വന��ഗ��ം ത�ി�� സംഘ�ഷം ഒഴിവാ�ാ�  കാ�ം നാ�ം േവ�തിരി��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �സ് �ത കാര����് വയനാട് ജി�യി�  എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ഇ�വെര നട�ി�

വ��ിയത്; ഇനി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� �ക ഇ�ാര��ൾ�ായി ഇതിനകം വിനിേയാഗി�െവ�് െവളിെ���േമാ?



�ഗ��െട ആ�മണം�ലം െകാ�െ���വ��� ധനസഹായം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�ിെ� കടിേയ�് മരണെ���വ��ം,  �ഗ��െട ആ�മണം�ലം െകാ�െ���വ��ം

സ��ാ� �േത�ക ധനസഹായം ലഭ�മാ��േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വന��ഗ��െട ആ�മണ�ി�  പരിേ����വ��് ചികി�ാ സഹായം ലഭ�മാ��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) �ഷി നശി�ി�� കാ�പ�ികെള െകാ��തിന് എെ��ി�ം വില�് നിലവി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

വന��ഗശല� �തിേരാധം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം വയനാട് ജി�യി�  വന��ഗശല� �തിേരാധ�ിനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  വയനാട് ജി�യി�  വന��ഗശല� �തിേരാധ�ിനായി എ� �ക

െചലവഴിെ��ം ഏെത�ാം �ല�ളി� എെ��ാം ���ിക� െച�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വയനാട് ജി�യി� വന��ഗശല� �തിേരാധ�ിനായി എെ��ാം �വ��ന�� നട�ാനാണ്

വനംവ��് ഉേ�ശി��െത�ം ഏെത�ാം �ല�ളി�  എ� �ക ഉപേയാഗി�് എെ��ാം

���ികെള�് വ��മാ�ാേമാ?

വനേമഖലകളിെല വന��ഗാ�മണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� അതിര�ി�ി,  പരിയാരം,  േകാടേ�രി പ�ായ�കളിെല

വനേമഖലകളി�  വന��ഗാ�മണം തട��തിനായി േസാളാ�  േവലിക�  അട���വ

�ാപി��തിനായി സമ��ി�ി�� അേപ�കളി� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

വന�ജീവിക�െട ആ�മണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



ക��  ജി�യി�  വന�ജീവിക�െട ആ�മണം തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� നാശന��� സംഭവി� ഫാ�ക��് ധനസഹായം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  നാശന���  സംഭവി� സം�ാനെ� െച�കിട ഫാ�ക��് ധനസഹായം

ന��വാ� കഴി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ��് തല�ി�  ഈ ഇന�ി�  എ� �കയാണ് സം�ാന�് െചലവഴി�െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) െച���  മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ഫാ�ക��് എ� �ക വീതം ന�കിെയ�ത്

വിശദമാ�ാേമാ?

�ഗസംര�ണ വ��് �േഖന നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക�

926. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗസംര�ണ വ��് �േഖന  2019-20 വ�ഷ�ി� െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി�

നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�ി�� ആ�വള���  പ�തിയി�െട ആലി�റ�്,ഏലം�ളം,താേഴേ�ാട്

പ�ായ�കളിെല എ� �ണേഭാ�ാ���് ആ��ല�ം ന�കാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

പ�തി�െട നിലവിലെ� �ിതി�ം വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആലി�റ�്,ഏലം�ളം,�ലാമേ�ാ�,താേഴേ�ാട് പ�ായ�കളി�ം െപരി��മ�

��സി�ാലി�ിയി�മായി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശ�ി�ളള ��  ��ിക��ാ�ളള അ��ള��െ�

േകാഴിവള��� പ�തി, െപരി��മ� ��സി�ാലി�ിയി� നട�ിലാ�� നഗര�േദശ�ളിെല

േകാഴി�ം��ം പ�തി എ�ിവ�ായി എ� �ണേഭാ�ാ���ായി എ� �പ�െട പ�തിയാണ്

ആ��ണം െച�ി�ളളത്;

(സി) ��ത പ�തിക�  നിേയാജകമ�ല�ിെല മ�് പ�ായ�കളി�  �ടി വ�ാപി�ി��തിന്

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക���ി പരിപാലന പ�തി

927. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗസംര�ണ വ��ിെ� കീഴി� നട�ാ�� ക���ി പരിപാലന പ�തിയി� മല�റം ജി�യി�

എ� ക�ഷകരാണ് അംഗ�ളായി��ത്;  എ� േപ��് ഇതിെ� ആ��ല�ം ലഭി�ം;

വ��മാ�േമാ;



(ബി) �ളയ�ി�േശഷം കാലി�ീ� ലഭി�ാ�� �ലം ജി�യി� പ�തി അവതാള�ിലായി�െ��

വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ക�കാലി ക�ഷക�െട ���� പരിഹരി�വാ�ം പ�തി കാര��മതേയാ��ടി നട�ാ�ാ�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാതമംഗലം താ��ിെല �ഗാ�പ�ിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��ിെല �ഗാ�പ�ികളി�  �ിരം േഡാ��െട�ം �ിരം ജീവന�ാ�െട�ം

എ��ി�� �റവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത താ��ി�  ഏെത�ാം �ഗാ�പ�ിയിലാണ് �ിരം േഡാ��െട�ം,  �ിരം

ജീവന�ാ�െട�ം എ��റവ് ഉ�ത്;

(സി) �ീര ക�ഷക� അട��� ആ�ക� ആ�യി�� േകാതമംഗലം താ��ിെല �ഗാ�പ�ികളി�

�ിരം േഡാ��മാെര�ം, �ിരം ജീവന�ാെര�ം നിയമി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ക����ി െവ�റിനറി േപാളീ�ിനിക്

929. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക����ി െവ�റിനറി േപാളീ�ിനി�ിനായി �ഗസംര�ണവ��് �തിയ െ�ാേ�ാസ�

സമ��ി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2013  �  സമ��ി� െ�ാേ�ാസ�  നട�ാകാെത േപാെയ�ി�ം ���ിയ െ�ാേ�ാസ�

ത�ാറാ�ി സമ��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ക�ഷക�ം �ീരസംഘ��ം ഏെറ�� ��ത േമഖലയി�  െവ�റിനറി േപാളി�ിനി�്

�ാവ��ികമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മീ�് േ�ാഡ�് ഓഫ് ഇ��യിെല അേന�ഷണ�ൾ

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ��ളെ� മീ�് േ�ാഡ�് ഓഫ് ഇ��യിെല അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�ം സംബ�ി�

ആേരാപണ�ളിേ�� എറണാ�ളം വിജില�സ് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

ഉെ��ി� അേന�ഷണ റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിേ��  സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;



(സി) ഈ വിഷയം സംബ�ി�് ധനകാര� പരിേശാധന വിഭാഗം അേന�ഷണ റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതിേ�� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

െവ�റിനറി സ�ജ� നിയമനം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

ത�ികയി� എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി� െവ�റിനറി സ�ജ�ാ�െട എ� ഒഴി�ക�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇതി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

അല�് തിരി�� നാ��

932. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അല�് തിരി�� നാ�� എ��െ��� കണ�് �ഗസംര�ണവ��ിെ�

പ��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ നാ��  െപാ�ജന��െട �േത�കി�് ��  ��ിക�െട ജീവന് ഭീഷണിയാെണ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെനതിെര വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അല�് തിരി�� നാ�ളി� കാ�� ത��് േരാഗ�െള�റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ എ�ം

ഇ�രം നാ��  െപാ�ജനാേരാഗ�െ� അപകടെ���കയിെ��് ഉറ�വ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കാലവ�ഷെ��തികളി� ക�കാലി ക�ഷക��� ധനസഹായം

933. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 , 2019 വർഷ�ളിൽ സം�ാന��ായ �ളയെ��തിയിൽ ക�കാലി ക�ഷക��്

എെ��ാം നാശന����ായി��്; വ�ഷം തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  നാശന����ായവ��് എെ��ാം സഹായ��  ന�കിയി��്;

ഇനിെയ�േപ��് ധനസഹായം ന�കാ�  ബാ�ി��്;  അ�ഹതെ�� എ�ാ ക�ഷക��ം

ധനസഹായം അടിയ�രമായി വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ീര വികസന പ�തിക�



934. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.��ിരാമ�

�ീമതി �. �തിഭ

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�യംപര�ാ� �ീരേകരളെമ� ല��ം ��നി��ി നട�ാ�ി വ�� �ീര വികസന പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മിക� പാ��ാദക സം�ാനെമ� നിലയി�  േകരള�ിന് േദശീയ തല�ി�  ബ�മതി

ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ളയം �ീരേമഖലയി�  കന� നാശന�ം ഉ�ാ�ിെയ�ി�ം സ��ാരിെ� കാര��മമായ

ഇടെപടലി�െട പാ��ാദന�ി� വ��നവ് ഉ�ാ�ാ� സാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ണേമ��ളള പാ� ലഭ�മാ��തിനായി സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് പാ� പരിേശാധനാ

െച�്േപാ�ക� �ാപി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ീര �ാമം പ�തി

935. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീര �ാമംപ�തിയി�  ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

പ�ായ�കെളയാണ് ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) െവളിയ�� പ�ായ�ി� ��ത പ�തി അ�വദി�ണെമ� കാണി�് പ�ായ�് �സിഡ�്

സമ��ി� നിേവദന�ിേ�ൽ എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ; അേപ� ഇേ�ാ�

ആ�െട പ�ലാണ്; അേപ��െട ഫയ� ന�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഉഴ��  േ�ാ�് പ�ായ�ിന് കീഴി�  24  മണി��ം �വ��ി�� ഒ� �ഗാ�പ�ി

അ�വദി�ണെമ� െവളിയ�� �ാമപ�ായ�ിെ� ആവശ�െ��റി�് സ�ീകരി� നിലപാട്

വ��മാ�ാേമാ?

�ീരേമഖലയിൽ സമ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

936. �ീ.െക. രാജ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീരക�ഷകേര�ം അവ�െട ക�കാലികേള�ം ഉ�െ���ി�ളള സമ� ആേരാഗ�

ഇ��റ�സ് പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;



(ബി) �ീരക�ഷകെ� സാ�ഹിക സാ��ിക �ര� ഉറ�ാ��തി�  പ�തി എ�േ�ാളം

സഹായകരമാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� �ാപന��െട പ�ാളി�േ�ാ��ടിയാണ് സമ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

നട�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ��റ�സ് പ�തി സംബ�ി� നിബ�നക�ം പ�തിയി� േച��തി�ളള നടപടി�മ��ം

വിശദമാ�ാേമാ?

��ി�റം േക�ീകരി�് ഡയറി േസാ�

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  മ�ല�ിെല ��ി�റം േക�ീകരി�് ഡയറി േസാ�  അ�വദി�ണെമ�ത്

സംബ�ി� അേപ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് �ീരവികസന വ��് ഡയറ�േറ�ിെല ഫയലിെ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 3000/M(F,A,D&Z)/2019 ന�� ഫയലി� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

�ീരസാ��നം ഇ��റ�സ് പ�തി

938. �ീ.സജി െചറിയാ�

,, ��ഷ� കട��ി

,, സി.���

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന��ായ �ളയം നിരവധി കറവമാ�ക��് ജീവഹാനി വ��ക�ം ത�ഫലമായി

�ീരക�ഷക��് വ�  ന���ാ�ക�ം െച� സാഹചര��ി�  �ീരക�ഷക�െട�ം

കറവമാ�ക�െട�ം സമ� ഇ��റ�സ് പ�തിയായ �ീരസാ��നം പ�തി നട�ിലാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� അംഗമാ��തി�� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��റ�സ് അംഗത� കാ��ക�െട വിതരണം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഏെത�ാം ഏജ�സിക�െട സഹായേ�ാെടയാണ് ��ത ഇ��റ�സ് പ�തി

നട�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ീര�ാമം പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് �ഗസംര�ണവ��് നട�ിലാ�ിവ�� �ധാന പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യി�  ഏെത�ാം �േദശ�ളി�  �ീര�ാമം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� േസാഷ��  ആഡി�ിംഗ് നട�ിയി�േ�ാ;  �ീേരാ�പാദന�ി�  ജി�യി��ായ

വ��നവ് എ�െയ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

പാലിെ� �ണ നിലവാരം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഉപേഭാഗ�ിനായി ഏെതാെ� സം�ാന�ളി�  ഉ�ാദി�ി�� പാ�

െകാ�വ��െ��് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ം െകാ�വ�� പാലിെ� �ണ നിലവാരം ഉറ�ാ��തിന്

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

(സി) സം�ാനാതി��ികളി�  �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് �ിരം സംവിധാനം ഉേ�ാ  ;

വിശദവിവര�� ന�കാേമാ ;

(ഡി) അതി��ികളി� �ിരം പരിേശാധനാ സംവിധാനം ഇെ��ി� അത് ഏ�െ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

�ീരവികസനവ��് �ീരക�ഷക��് ന�കിയ സഹായ��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018,  2019  വ�ഷ�ളിൽ വയനാട് ജി�യി��ായ �ളയ�ി�  വ��് �ീരക�ഷക��്

എെ��ി�ം തര�ി�ളള സഹായ�� ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ മാന�വാടി േ�ാ�ി�  എെ��ാം സഹായ��  എ� േപ��് ന�കിയി�െ��്

േപ�വിവര�മട�ിയ പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ീര ക�ഷകെര ര�ി��തി�ളള നടപടിക�

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീജണൽ േകാം�ഹൻസീവ് ഇ�േണാമിക് പാർ�ണർഷിപ്  (ആ�.സി.ഇ.പി)കരാ�  ��ി��

�തിസ�ിയി�  നി�് ന�െട സം�ാനെ� �ീര ക�ഷകെര ര�ി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;



(ബി) ഇത് സംബ�ി� ശിപാ�ശക� േക� സ��ാരിന് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ീര ക�ഷക��ായി ��തായി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�ം ഇ�മായി

ബ�െ��് മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ിലാ�ി വ�� �വ��ന��

എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ീരേമഖലയിെല പ�തിക�

943. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീരേമഖലയി� സഹകരണ സംഘ�� ആരംഭി��തി�ളള നടപടി �മ�� എെ��ാമാണ്;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ീരേമഖലയി�  ഏെത�ാം പ�തികളാണ്

അ�വദി�് നട�ിലാ�ിയി�ളളത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ജലവിഭവ വ��ിന് ബജ�ി� അ�വദി� �ക�ം അതിെ� വിനിേയാഗ�ം

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ജലവിഭവ വ��ിന് ഓേരാ വ�ഷ�ം ബജ�ി�

എ� �ക വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക ഇ�വെര ഏെത�ാം ആവശ����ായി െചലവഴി�െവ�് ജി� തിരി�

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബജ�ി�  പറ�ി�� ��വ�  �ക�ം െചലവഴി�ി�ിെ��ി�  അതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�ം

��ത �ക ഇനിെയ�െനയാണ് വിനേയാഗി�കെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ിെല െച�കിട ജലേസചന പ�തിക�

945. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഏറനാട് മ�ല�ിെല ചാലിയാ�, അക�ാടം,  ��മാ�  �ഴയി�  �ാപി��തിന്

28/05/2015-�  ഭരണാ�മതി ന�കിയ വാളാേതാട് െച�കിട ജലേസചന പ�തി�ായി

നാളി�വെര എെ��ാം ���ികളാണ് െച�ി�ളളത്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി വന�മി�ം സ�കാര� �മി�ം ഏെ���ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�ാണ്

തട�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വന�മി�ം സ�കാര� �മി�ം ഏെ����തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  ഇ�വെരയായി

സ�ീകരി�ി��്;



(ഡി) ഏറനാട് മ�ല�ിെ��ം ചാലിയാ�  പ�ായ�ിെ��ം വികസന�ി�ത�� ഇൗ

പ�തി�െട നടപടി�മ��  ത�രിതെ���ി പ�തി നട�ിലാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം നിേയാജകമ�ല�ിെല ജലവിഭവ വ��മായി ബ�െ�� ���ിക�

946. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-19,  2019-20  വ�ഷ�ളിെല ബജ�കളി�  ഉ�െ��ി�ളള,  മല�റം

നിേയാജകമ�ല�ിെല ജലവിഭവ വ��മായി ബ�െ�� വിവിധ ���ിക� ഏെത�ാെമ�ം

അവയി� എ�െയ��ിന് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ളള ���ിക�െട ഇേ�ാഴെ� �േരാഗതി െവളിെ���േമാ;

(സി) ഓേരാ ���ി�ം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ?

അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി� ൈമന�/േമജ� വിഭാഗ�ിെല പ�തിക�

947. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സാ��ിക വ�ഷം അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി�  ഇറിേഗഷ�  വിഭാഗ�ി�

(ൈമന�/േമജ�)ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് െ�ാേ�ാസ� ലഭി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െ�ാേ�ാസ�  ലഭി� പ�തികളി�  ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�െത�ം

��ത ഉ�ര�ക�െട പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�  ���ീകരി��തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ളയ�ി�  തക�� ���ിക�  �ന��രി��തിനായി അ�വദി� �ക�ം ���ിക�െട

േപ�ം ഇനം തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചീര�ഴി ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�് �ന�നി��ി�ാ� നടപടി

948. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018  -െല �ളയ�ി�  തക�� ���  ജി�യിെല പഴയ��  ഇറിേഗഷ�  േ�ാജ�്

�ന�നി��ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല പഴയ��, െകാ�ാഴി,  വളളേ�ാ�  നഗ�, പാ�ാ�,

േദശമംഗലം എ�ീ �ാമപ�ായ�കളിെല  2500�പരം ഏ��  �ലെ� െന��ഷി�്

ജലേസചന സൗകര�ം ലഭ�മാ�� ഇൗ പ�തി കഴിവ�ം േവഗ�ി�  �ന�നി��ി��തിന്



നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി�� നടപടി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഡി.ആർ.ഐ.പി യിൽ ഉൾെ���ി �ത�ാൻെക�് വിേനാദ സ�ാര േക��ിെ� വികസനം

949. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ��ഖ �റി�് േക�മായ �ത�ാ�െക�് വിേനാദസ�ാര േക��ി�

ഡാം- റീഹാബിലിേ�ഷ� ഇം��െമ�് േ�ാ�ാം(ഡി.ആർ.ഐ.പി ) െ� ഒ�ാംഘ� പ�തി�െട

ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഡി.ആർ.ഐ.പി - െ� ഒ�ാംഘ� �വ��ിക� ��വ� ���ീകരി�് കഴി�ി�േ�ാ; ഓേരാ

���ി�േട�ം നിലവിെല �ിതി വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട കാലാവധി എ�യാെണ�ം ��വ� പ�തിക�ം എ� ���ീകരി�വാ� കഴി�ം

എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഡി.ആർ.ഐ.പി-  െ� ര�ാംഘ� പ�തി�െട ഭാഗമായി �ത�ാ�െക�് വിേനാദസ�ാര

േക��ി� എെ��ാം പ�തികളാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�ം ഓേരാ ���ി�ം എ� �ക

വീതമാണ് നീ�ിവ�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ര�ാം ഘ� �വ��ിക� എ�് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?

േകരള ഇറിേഗഷ� ഇ��ാ��� ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�

950. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള ഇറിേഗഷ� ഇ��ാ��� ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ� ലിമി�ഡ് (െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി.)

എ� �ാപന�ിെ� പ�തികളി�  നിേയാജകമ�ലം അടി�ാന�ി�  ���ിക�

ഉ�െ����തിന് ആവശ�മായ മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016-ന് േശഷം േകരള�ിെല ഏെത�ാം നിേയാജകമ�ല�ളിെല എ� �ള�� വീതമാണ്

നവീകരി��തിനായി െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി. െതരെ���ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

ജലവിഭവ വ��ിെ� �ാ� ഫ�്

951. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ജലവിഭവ വ��ിെ� �ാ� ഫ�് �ീമി�

എ� പ�തിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��ത്; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏറനാട് മ�ല�ി�  2018-2019  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ജലവിഭവ വ��് ഏെത�ാം



പ�തിക��ാണ് അ�മതി ന�കിയി��െത�ം ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� �ക എ�യാെണ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ?

ജലവിഭവ വ��ിെ� �ാ� ഫ�ി� നി�ം �ക അ�വദി� ���ിക�

952. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ജലവിഭവ വ��ിെ�  2018-19,  2019-20  സാ��ിക വ�ഷെ� �ാ�  ഫ�ി�  നി�ം

ഏെതാെ� ���ിക��ാണ് ഫ�ക�  അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഒേരാ

���ിക�ം ഏതാെണ�ം ആയതിന് അ�വദി�ി�� �കയട�ം ജി�ക�  തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?

നബാർഡ് ഫ�പേയാഗി�് േവ�ര മ�ല�ിെല �വർ�ികൾ

953. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് േവ�ര മ�ല�ി�  നബാ�ഡിെ� ഫ�പേയാഗെ���ി

നട�� ���ിക� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവയി�, ���ീകരി� ���ിക�  ഏെതാെ� എ�ം നിലവി�  ഫ�് അ�വദി�ി���ം

���ി �ട�ാ���മായ ���ിക� ഏെതാെ� എ�ം വിശദമാ�േമാ ;

(സി) േവ�ര പ�ായ�ിെല പാ�ികശാല വലിയേതാടിെ� മാ��� ഭാഗ�് വി.സി.ബി. �ാ�� പാത

നി��ി��തിനായി നബാ�ഡിെ� ഫ�് അ�വദി��തി�� െ�ാേ�ാസ�  ലഭി�ി�േ�ാ;

ഇതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

നാ�ിക മ�ല�ിെല ഇറിേഗഷ�, വാ�� അേതാറി�ി ���ിക�

954. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഇറിേഗഷ�, വാ�� അേതാറി�ി എ�ീ വ��ക�

�ഖാ�രം നാ�ിക മ�ല�ി�  എെ��ാം ���ികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട േപര്, �ക എ�ീ വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) അവയി�  ഏെത�ാം �വ��ികളാണ് ���ിയാ�ിയി��ത്;  ���ിയാ�ാ�വ എ�്

���ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?



നാ�ിക നിേയാജകമ�ല�ിെല ജലേസചനപ�തിക�

955. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാ�ിക നിേയാജക മ�ല�ി�  െച�കിട ജലേസചന വ��് �േഖന  2016  ഏ�ി�  �ത�

2019 ആഗ�്  31 വെര നട�ിലാ�ിയി�ളള പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;  ഇതിെ�

�േരാഗതി വിശദീകരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �േദശ�് നട�ിലാ��തിന് പരിഗണനയി�ളള പ�തിക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പളള�ലാറി� �ാപി�ി�ളള തടയണ �ലം �േദശ�് െവളളെ��് �പെ��തിനാ� ���ഷി

ആരംഭി��തിന് കഴി��ിെ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തി

956. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി� എ� ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തികളാണ് നിലവി��െത�ം

��ത പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� സംബ�ി� വിവര�ം പ�ായ�് അടി�ാന�ി�

പ�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി� ��തായി ലി�്

ഇറിേഗഷ� പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല പാറ�ടവ് പ�ായ�ി�  ലി�് ഇറിേഗഷ�  പ�തി

(Id.2019/8305/IA)  സംബ�ി�് എറണാ�ളം എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�  �േഖന ന�കിയ

െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ളയം ഏ��ം ��ത�  ബാധി� അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി�  നവീകരണ�ിനായി

ഏെത�ാം ൈമന� ഇറിേഗഷ� പ�തിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയെത�് ഇനം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല െച�ംേതാട് വികസനം

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

ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല െച�ംേതാട് അഭി��ിെ����തി�ം �യിസ്

�ന�നി��ി��തി�മായി  2018/2113/IA  ന�രായി സമ��ി�ി�� എ�ിേമ�ിേ��

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ി� വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ?

�ഴക�ം ജലാശയ��ം മാലിന���മാ�ാ� നടപടി

958. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഴകളിേല�ം ജലാശയ�ളിേല�ം മാലിന��� ഒ��ിവി���ം ഒ�കിവ���ം

തടയാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജലാശയ��ം �ഴക�ം മലിനമാ��വ�െ�തിെര എെ�ാെ� നിയമ നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

നദികളി� നി�ം മണ� നീ�ം െച�വാ� നടപടി

959. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ളയകാല�് നദികളി�  വ�േതാതി�  മണ�ം എ��  മ�ം അടി��ടിയതായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) നദിക�െട സംര�ണ�ി�ം െവ�െ�ാ� നിയ�ണ�ി�ം ഇവ നീ�ം െച�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

�ഴകളിെല�ം ഡാ�കളിെല�ം മണ�ം എ��ം

960. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-െല മഹാ�ളയ�ി�ം ഈ വ�ഷെ� തീ�മഴയി�ം സം�ാനെ� �ഴകളി�ം നദികളി�ം

മ�ം എ��ം അടി�് ഇവ�െട ആഴം �റ� സാഹചര�ം ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

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

(സി) ഇതിനായി സ��ാ� തല�ി� ഏെത�ി�ം സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ; ആെരാെ�യാണ് ��ത

സമിതിയിെല അംഗ�െള�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) മംഗലം, ��ിയാ� ഡാ�കളി� നി�് പരീ�ണാ��ം മണ� നീ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;



വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) �ളയം ആവ��ി�ാ�, ഡാ�ക�  നിറ� കവി��ത് തടയാ�  നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ആ�.എം.പി.കനാലിെല െചളി നീ�ം

961. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�.എം.പി.  കനാലിെല െചളി നീ�ം െച�് നീെരാ��്

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

(ബി) ��ത ���ി�െട എ�ിേമ�് �ക എ�െയ�ം എ�േ��് ഭരണാ�മതി ന�കാനാ�െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി എ�് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

റിംഗ് ബ�ക� നി��ി��തിന് നടപടി

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

ന��േമാ:

കാ�ഷികാവശ����� ജലേസചന�ി�ം ഉ�െവ�ം കയറി �ഷി നശി�� സാഹചര�ം

ഒഴിവാ��തി�മായി ഏനാമാ��, ഇടിയ�ിറ റിംഗ് ബ�ക� യഥാസമയം നി��ി��തിന്

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

�ാ� കനാ�ക�െട �ന��ീവനം

963. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���ാടി കനാ�  ഇറിേഗഷ�  െ�ാജ�മായി ബ�െ���ി കനാ�  അ����ണിക��്

ഒാേരാവ�ഷ�ം എ� �പ അ�വദി���്;

(ബി) ���ാടി കനാ�  െ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി െകായിലാ�ി മ�ല�ി�െട േപാ�� �ാ�്

കനാ�ക�  മ�് നിറ�ം,  �റി�ം �വ��നരഹിതമായി കിട��വ എ��െ��്

തി�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �വ��നസ�മ�ാ� �ാ� കനാ�ക�  �ന��ീവി�ി�ാ�� നടപടിക�  വ��്

ആ��ണം െച� വ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േവ�നാട് കായലിെ� സംര�ണ�ിന് പ�തി



964. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയകാല�് വ�ടി� എ�� േവ�നാട് കായലിെ� ആഴം �റ�താ�ം,  പല

�ല�ളി�ം െചടിക�  വള��് കായ�  ച��് നിലമാ��െവ��� റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േവ�നാട് കായലിെന നാശ�ി�  നി�ം സംര�ി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

���ാടി ഇറിേഗഷ� കനാലിന് ��െക�� പ�ായ�് േറാ�ക�

965. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���ാടി ഇറിേഗഷ� കനാലിെ� പല �ാ� കനാ�ക��ം ��െക കട� േപാ�� പ�ായ�്

േറാ�ക� നവീകരി�ാ�� അ�മതി ലഭി�ാ� െെവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറാഡ് നവീകരണ�ി�� െപ�മിഷ� ���ി�െട അട�� �കയ�സരി�് ന��വാ��

അധികാരം അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ� �ത� �കളിേല��വ��് വീതി� ന�കാേമാ;

ഇ�ര�ി�  വീതി� ന���തിന് തട�മായി നി��� കാര���  എെ��ാെമ�

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ.ഇ.,  എ.എ�്.ഇ.,  ഇ.ഇ,  ���ിംഗ് എൻജിനീയ�, സി.ഇ.  എ�ിവ�െട അേ�ാളം

ഓഫീ�കളി�  ഫയ�  സ�രി�ാേല െപ�മിഷ�  ലഭി��� എ�ം ആയതിന് മാസ��

കാലതാമസം വ�� എ��ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആമയിഴ�ാ� േതാട് നവീകരണം

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

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ിെല േബ�റി ജം�ഷ�, ത�ാ��, പഴവ�ാടി എ�ീ ഭാഗ�ളി��ടി

ഒ��� ആമയിഴ�ാ�  േതാ�ി�  മാലിന�ം നിറ�് ജല�ിെ� ഒ��് തട�െ���തിനാ�

േതാട് നവീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

മാ��� തടയണ�െട �ന�നി��ാണ�ിന് നടപടി

967. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-െല കന� മഴയി�ം െവ�െപാ��ി�ം തക�� െഷാ��� മ�ല�ിെല മാ���

ഉ��് തടയണ നവീകരി��തി�ം അ�ബ� �വ��ന���മായി ത�ാറാ�ിയ



എ�ിേമ�ിെ�  (PRICE  ID-2019/10379/IA)  അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത എ�ിേമ�ിെ� അടി�ാന�ി�, തക�� തടയണ�െട �ന�നി��ാണ�ിന്

അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�േ�ാ��ി�ടവിെല തടയണ

968. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരി�ഴ,  �ീ���രം �ാമപ�ായ�കളി�െട ഒ��� കരി�ഴയാറി�  �േ�ാ��ി�ടവി�

തടയണ നി��ി��തി�� െ�ാേ�ാസ� എ�ാണ് സ��ാരി� ലഭ�മായത്;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസലിേ�� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) തടയണ നി��ാണ�ിനാ�� ഭരണാ�മതി എ�് ന�കാ� കഴി�ം; വ��മാ�േമാ?

�തിയ അണെ��ക�

969. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-െല�ം  2019-െല�ം �ളയ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  െവ�െ�ാ�ം നിയ�ി�ാ�

�തിയ അണെ��ക� നി��ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആദ�ഘ��ി�  എ�െയ�ം നി��ി�ാ�േ�ശി��െവ�ം ആയത്

എവിെടെയാെ�െയ�ം വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത അണെ��ക�  നി��ി�വാ�  എ� േകാടി �പ വകയി��ിയി��്;  ഇ�ാര��ി�

േക�സ��ാരിെ� സഹായം േതടാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) 2018-െല�ം  2019-െല�ം �ളയെ��ട��് ജലേസചനവ��ിന് കീഴി��

അണെ��കളി� ഉ�ായ നാശന�ം സംബ�ി� വിവരേശഖരണം നട�ിേയാ ;

(ഇ) എ�ി�  എ� േകാടി �പ�െട നാശന�മാണ് സംഭവി�െത�ം ആയത് പരിഹരി�വാ�

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

മംഗലം ഡാം നവീകരണ പ�തി

T 970.�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആല�� മ�ല�ിെല മംഗലം ഡാം നവീകരണ പ�തി�െട ഭാഗമായി �ട�ിയ ���ിക�െട

നിലവിെല �ിതിെയ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

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



�തിയ ഡാ�ക�െട നി��ാണം

971. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ട��യായി െവളളെ�ാ���ാ�� സാഹചര��ി� അവ നിയ�ി��തി�ളള

�തിയ ഡാ�ക� �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�,  2018,2019 വ�ഷ�ളിെല �ളയ��െട പ�ാ�ല�ിലാേണാ ��ത തീ�മാനം

എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അ��േകാവി�, പ�,  െപരിയാ�  എ�ീ നദികളി�  ��ത�  ഡാ�ക�  േവണെമ�്

െപാ�നി�േ�ശ�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�മായി ബ�െ�� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്; ഇതിന് േക�സഹായം

േത�േമാ; വിശദാംശ�� ന��ാേമാ?

��ി െച�് ഡാമിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

972. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

�വാ��ഴയാറി� ��ി ജല��ീകരണശാല� േവ�ി നി��ി�� െച�് ഡാമിെ� നി��ാണ

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  ��ത നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

മീ��ഴി ഡാം �ന� നി��ാണം

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

പ��ർ-കല�ാേ�രി മ�ല�െള ബ�ി�ി���ം കഴി� �ളയ�ി�  തക���മായ

മീ��ഴി ഡാം �ന�നി��ി��തി�� ഫ�് അ�വദി�ാനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ഡാ�ക�െട സംഭരണേശഷി

974. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മഹാ�ളയെ��ട��് മണ�  അടി��ടി ഡാ�ക�െട സംഭരണേശഷി

�റ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം ഡാ�ക��ാണ് ഇ�ര�ി�  സംഭരണേശഷി

�റ�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഡാ�ക�െട സംഭരണേശഷി വ��ി�ി��തിനായി അടി��ടിയ മണ�ം സി��ം മ�ം നീ�ം



െച��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ഡാ�കളി� അടി��ടിയ മണ� േലലം െച� ന���തിന് പ�തി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ഡാ�കളി� അടി� �ടിയ എ��ം മ�ം നീ�ം െച�ാ� നടപടി

975. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷ��ായ മഹാ�ളയെ��ട��് ജലവിഭവ വ��ിെ� ഉടമ�തയി� ഉ� വിവിധ

ഡാ�കളി�  അടി� �ടിയ എ��ം മ�ം െചളി�ം �ലം പല ഡാ�ക�െട�ം സംഭരണ

േശഷിയി� കാര�മായ �റ� വ�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയത് നീ�ം െച�് സംഭരണ േശഷി വ��ി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െവ�െ�ാ�ം നിയ�ി��തിനായി �തിയ അണെ��ക�

976. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െവ�െ�ാ�ം നിയ�ി��തിനായി �തിയ അണെ��ക�  നി��ി��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� നദികളിലാണ് �തിയ അണെ��ക� നി��ി�ക;

(സി) കാേവരി നദീജലം പ�വ��ത് സംബ�ി� കാേവരി െെ�ബ�ണലിെ� വിധി�െട

അടി�ാന�ി�  എ� �ി.എം.സി ജലമാണ് സം�ാന�ിന് അ�വദി�ി��ത്;  ��ത

വിധി�െട അടി�ാന�ി� കാേവരിയി� അണെ��് നി��ി�് അ��ാടിയി� അ�ഭവെ���

കന� ജല�ാമ�ിന് പരിഹാരം കാ�േമാ?

�ളയനിയ�ണ�ിനായി ഡാ�ക�

977. �ീ.ആ�. രാമച��

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ളയനിയ�ണ ഡാ�ക�  നി��ി��ത് സംബ�ി�് സാധ�താ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) �ളയനിയ�ണ ഡാ�ക�െട സവിേശഷതക� വിശദമാ�േമാ;



(സി) ഇൗ വ�ഷെ� �ളയ�ി�  ��ത�  നാശന���ായ ചാലിയാ�  നദീതട �േദശ�ളി�

�ളയനിയ�ണ ഡാ�ക� �ാപി��തിന് ത�ാറാ�േമാ?

�വാ��ഴ�െട തീര�� സംര�ി��തി�� നടപടിക�

978. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷ��ായ �ളയ�ി�  തക�� �വാ��ഴ�െട ഇ�വശ��� പിറവം

നിേയാജകമ�ല�ി�െ�� തീര��  ഭി�ിെക�ി സംര�ി��തിനായി റീ ബി�ഡ് േകരള

ഇനിെഷ��ീവി� കീഴി� വിശദമായ പ�തി േരഖക� ലഭ�മായി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത പ�തി േരഖകളിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

കട��ി�ഴ�െട കരക� സംര�ി��തിന് നടപടി

979. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018,  2019  വ�ഷ�ളി�  ഉ�ായി�� �ളയ�ി�  തക�� മല�റം നിേയാജകമ�ല

പരിധിയിെല കട��ി�ഴ�െട കരക� സര�ി��തിന് എ� �േ�ാസ�ക� ലഭി�ി��്;

(ബി) ഇവയി�  എ�െയ�ം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി�ി��്;  അവയി�

എ� എ��ിന് ഭരണാ�മതി ലഭി�െവ�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ ���ി�െട�ം �േരാഗതി െവളിെ���ാേമാ;  ��തായി ഭരണാ�മതി ന�കാ��

���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കട��ി�ഴ�െട വശ�ളി� സംര�ണഭി�ി

980. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ി�െട കട�േപാ�� കട��ി�ഴ�െട ഇ�കരകളി�ം താമസി��

നിരവധി ��ംബ��െട �രയിട�ളിൽ �ളയകാല�് നിറെ�ാ��ിയ െവളളം

താ��തിന�സരി�് കരയിടി�ി�  ഭീഷണി േനരി�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�കാരം നാശന���ായതിെ� കണ�ക� േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �േദശ�ളി�  സംര�ണഭി�ി െക��തി�ളള െ�ാേ�ാസ�ക�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ

എ�ം ഇതിനായി ഫ�് വകയി��ിയി�േ�ാ എ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) അപകടാവ�യിലായ �േദശ�ളി� അടിയ�രമായി സംര�ണഭി�ി െക�ാ� േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



കട��ി�ഴ�് സംര�ണഭി�ി

981. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േവ�ര മ�ല�ിെല, കട��ി�ഴ�െട പാ�ി�ാട് ഭാഗം, േവേര�� കടവ് എ�ിവിട�ളിെല

സംര�ണഭി�ി തക��തിനാ�  സമീപ�� വീ�ക�  കരയിടി�ി�  ഭീഷണി േനരി��

സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �േദശ�ളി� സംര�ണഭി�ി നി��ി��തിന് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഇതിനായി

ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇതി� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

കടലാ�മണ �തിേരാധ �വ��ന��

982. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ�പത് തീരേദശ ജി�കളിെല കടലാ�മണ �തിേരാധ �വ��ന���ായി, അടിയ�രമായി

22.5 േകാടി �പ അ�വദി�ാ� 12-06-2019-െല മ�ിസഭാേയാഗം തീ�മാനി�ി��േവാ;

(ബി) തി�വന��രം,  െകാ�ം,  ആല�ഴ,  എറണാ�ളം,  ���, മല�റം,  േകാഴിേ�ാട്,  ക��,

കാസ�േകാട് എ�ീ ജി�കളി� എെ��ാം കടലാ�മണ �തിേരാധ �വ��ന�ളാണ് ജലവിഭവ

വ��്ഇതിനകം നട�ിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ലി��് നി��ാണം

983. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം എടവന�ാട് അണിയിലി�  �ലി��്

നി��ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

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

െെവ�ി� �ന�ം തീരേദശ�് �ലി��ക�

984. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെവ�ി�  �ന�ം തീര�് �ലി��ക�  നി��ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ് �ലി��് �ാപി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക� എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?



കട��ീര സംര�ണം

985. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കടൽേ�ാഭം േനരി�� േമഖലകളി� െച��ലി��ക�െട േ�ണി ഉപേയാഗി�് അത് ഫല�ദമായി

േനരിടാൻ സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ബി) കടൽേ�ാഭം േപാ��വയി�  നി�് കട��ീരെ� സംര�ി�ാ�ത�� കരി�ൽ

സംര�ണഭി�ി�് ആവശ�മായ പാറ��ക�െട ലഭ�ത�റവ് പരിഹരി��തിനായി മ�്

േപാംവഴിക� അേന�ഷി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

കടലാ�മണം േനരിടാ� ജിേയാ ബാ�ക�

986. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തീരേദശേമഖലകളി�  ഉ�ാ�� ��മായ കടലാ�മണം േനരിടാ�  ജിേയാ

ബാ�ക� �ാപി�വാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) കടലാ�മണം േനരി��തിന് ഈ സംവിധാനം �ാ�മാെണ� ക���േ�ാ;

(സി) കടലാ�മണം തട��തിന് �ിരമായ എ� സംവിധാനം ഏ�െ���ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ി� പാ�ശ�ഭി�ി നി��ാണം

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

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ി� ജഗതി പാല�ി�ം െെമലാടി�ടവ് പാല�ി�ം ഇടയി�

കി�ിയാറിെ� വലത് ഭാഗ�് പാ�ശ�ഭി�ി നി��ി��തിന്  2016-17 സാ��ിക വ�ഷം

ആ�ി വികസന �ീമി�  നി�ം  98  ല�ം �പ അ�വദി�ക�ം ഭരണാ�മതി �റെ��വി�്

വ�ഷ�� പി�ി�ി�ം നി��ാണം ആരംഭി��തി�� യാെതാ� നടപടി�ം േമജ� ഇറിേഗഷ�

ചീഫ് എ�ിനീയ�െട ഭാഗ�നി�ം ഉ�ാ��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;.

(ബി) ഇതിന് ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കി�ിയാറി�  നി�ം ജലം സമീപ �േദശ�ളിേല�് കയ�െമ� ജന��െട ആശ�

കണ�ിെല��് നി��ാണ �വ��ന��  എ��ം േവഗം ആരംഭി��തി�� നി�േ�ശം

ന�കാ� ത�ാറാ�േമാ?



തി�വന��രം മ�ല�ി� കട�ഭി�ിക�െട നവീകരണം

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

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ി� ഉ�െ��� വലിയ�റ കട��ാല�ിന് ഇ�വശ��,

��റ മ�വം �ത�  ച��് വെര�� ഭാഗ��, െചറിയ�റ �നാമി �രി�ടി,  േവളാ��ി

കട��റം,  ബീമാ��ി  ,മാ��വിളാകം,  െെത�ാ��ി,  െെകതവിളാകം എ�ീ �േദശ�ളി�

കാല�ഴ�ം �ലം നശി�ിരി�� കട�ഭി�ിക�െട നവീകരണ ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�േമാ; ഇതിേല�ായി എ� �ക വകയി��ിയി��്; നവീകരണ ���ിക� എ��ം

േവഗം ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) കട�േ�ാഭം ��മാ�� ആശാ�ാജനകമായ സാഹചര�ം കണ�ിെല��്

തീരേദശവാസിക�െട �ര�ിതത��ിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിേല�ായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�ം വിശദമാ�േമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല േമജ�/െെമന� ഇറിേഗഷ� ���ിക�

989. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േമജ�/െെമന�  ഇറിേഗഷ�  വ��ക�  വഴി  2016,  2017,  2018,  2019  വ�ഷ�ളി�

ഭരണാ�മതി ലഭി� കായം�ളം മ�ല�ിെല ���ിക�ം അവ�െട �േരാഗതി�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ി� ഇറിേഗഷ�, വാ�� അേതാറി�ി വ��ക�െട ���ിക�

990. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഇറിേഗഷ�, വാ��  അേതാറി�ി എ�ീ വ��ക�

�ഖാ�രം െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  എെ��ാം ���ികളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��െത�ം ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

െച��ഴ-മ�ിലിടം കടവി� റ�േല�� കം �ി�ജ്

991. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ചാ�മംഗലം �ാമപ�ായ�ിെന�ം െകാ�വ�ി �നിസി�ാലി�ിെയ�ം ബ�ി�ി�െകാ�്

െച��ഴ മ�ിലിടം കടവി� ഒ� റ�േല�� കം �ി�ജ് �ാപി��ത് സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ആയതിന് എ� �പ െചലവ് വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത് ;

(സി) ��ത പ�തി റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവി�  ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

നില�� മ�ല�ിെല ജലവിഭവ പ�തിക�

992. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ വ��ിെ� നില�� മ�ല�ിെല പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ഇവയി�, ���ീകരി�വ,  ���ീകരി�വാ��ത്,  ���ീകരി�വാ��വ�െട തട�ം,

തട��ിന് കാരണം,  തട�ം നീ�ാ�  എ�� നടപടിക�, �തിയ െ�ാേ�ാസ�ക�,

ഇ�െവ�ിേഗഷ� കഴി�വ എ�ീ വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) നബാ�ഡ്  16-� പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നി��ി� ���റ പ�ായ�ിെല �േ�ാ�മ�

റ�േല�� കം �ി�ജിെ�റ ലി�് ഇറിേഗഷ� സംവിധാനം ആരംഭി��തിനായി നബാ�ഡ് 24-�

പ�തിയി� ഉ�െ���വാ� സമ��ി� െ�ാേ�ാസലിേ�� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

െറ�േല�� കം �ി�ജ്

993. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ക�� ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല ന�ി�ടവി� െപ�� �ഴ�് ��െക റ�േല�� കം

�ി�ജ് നി��ി��തിന് ���ിയ പര�േവഷണ റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  �തിയ

ഡിെെസ�  ത�ാറാ�ി വിശദമായ എ�ിേമ�് സമ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ ?

െവ�ിയാ��ി� ഇറിേഗഷൻ ഓഫീസ്

994. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഭാരത�ഴയിൽ ��ാല മ�ല�ിൽ �ിതി െച�� െവ�ിയാ��് െറ�േല�ർ  -കം-

�ി�ജിെ� ഷ��കൾ യഥാസമയം �റ�ാൻ സാധി�ാ� സാഹചര�ം പ�ാ�ി േമഖലയിൽ

�ളയ�ിന് ആ�ം ��ി എ� ആേരാപണം നിലനി�� സാഹചര��ിൽ ഷ��കൾ യഥാസമയം

�റ� �വർ�ി�െമ�് ഉറ� വ���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) െറ�േല�റിെ� ശരിയായ േമൽേനാ��ി�ം യഥാസമയ�� ഓ�േറഷൻസി�മായി

െവ�ിയാ��ിൽ ഇറിേഗഷൻ വ��ിെ� ഓഫീസ് �ട��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ിൽ ഷ��കൾ യഥാസമയം �റ�ാൻ സാധി�ാെത വ�ാ��ാ�� അപകട സാ��ത

പരിഗണി�് ��ത ഓഫീസ് �ട��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ക�����് പ�തി�് ഭരണാ�മതി

995. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  വലിയ നാശം സംഭവി� ���ാടി പ�ായ�ിെല ക�����് �േദശ�ിെ�

സംര�ണ�ിനായി ആവി�രി� ക�����് പ�തി  'റീബി�ഡ് േകരള പ�തി'  യി�

ഉ�െ���ിയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ� ഇറിേഗഷെ� ഉടമ�തയി�� �ലം

996. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  െെമന�, േമജ�  ഇറിേഗഷെ� ഓഫീ�ക�  �ിതി െച�� പ�

ഇറിേഗഷെ� ഉടമ�തയി�� �ലം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത �ല�് ഉപേയാഗമി�ാെത കിട�� �ലം രാജാരവിവ�� െസ��  േഫാ�

എ�ല�സിന് േകാേളജ് �വ��ി��തിനായി െെകമാ��തിന് എം.എ�.എ ന�ിയ ക�ിേ��

(ഫയ� നംഃ 179/19/R1) സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ;

(സി) േകാേളജ് ആരംഭി��തിനായി �ലം െെകമാ��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ  ;

വിശദമാ�േമാ ?

മണലായ ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തി

997. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� മ�ല�ി�  ആലി�റ�് പ�ായ�ിെല മണലായ ലി�് ഇറിേഗഷ�

പ�തി�െട �ത�മായ എ�ിേമ�് ദീ�ഘനാളായി�ം സമ��ി�ി�ിെ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട എ�ിേമ�് ചീഫ് എ�ിനീയ� ���ിംഗ് എ�ിനീയ��് എ� തവണ മട�ി

അയ�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ിേമ�ിെല എ�ാ അപാകതക�ം ഒ�മി�് ��ി�ാണി�ാ�ത് �ലം പ�തി നട�ിലാ��തിന്

കാലതാമസം ഉ�ായി��ത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;  ���ി അടിയ�രമായി



���ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല േമജ�/ൈമന� ഇറിേഗഷ� ഡിവിഷ� പ�തിക�

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� വാ�� അേതാറി�ി

,  േമജ�/ൈമന�  ഇറിേഗഷ�  ഡിവിഷ�ക�  എ�ീ ��് വിഭാഗ��  നട�ിലാ�ി വ��

പ�തിക�െട വിശദാംശ�� �ാമപ�ായ�് അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� േമജ�/ൈമന� ഇറിേഗഷ� ഡിവിഷ�, വാ�� അേതാറി�ി പ�തികളി� ഉ�െ�� �ഹത്

പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;  ആയതിെ� നിലവിെല അവ�

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നട�് സാ��ികവ�ഷം േമ� �ചി�ി� ��് വ��കളിേല�ം �ാ�/േനാ� �ാ� െഹഡി�

നി�ം എ� പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ഡി) െച�് ഡാമിെ� നി��ാണം ���ിയാ�� �റ�് ലഭ�മാ�� േസവന�� എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ ?

െകാ�ം ജി�യിെല ജല അേതാറി�ി�െട പ�തിക�

999. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  കി�ബി ധനസഹായേ�ാെട ജല അേതാറി�ി�െട എ� പ�തിക�

നട�ിലാ��തിന് അ�മതി ലഭി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക� ഏെത�ാെമ�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ജല അേതാറി�ി കി�ബി ധനസഹായേ�ാെട ജി�യിൽ മ�് ജലവിതരണ പ�തിക�

ആരംഭി�വാ� �േ�ാസ� സമ��ി�ി�െ��ി� ആയവ�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തി

1000. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി� െെമന� ഇറിേഗഷ� വിഭാഗ�ി� കീഴി�

എ� ലി�് ഇറിേഗഷ�  പ�തിക�  ഉ�്;  അവ�െട േപ� വിവര��  �ാമപ�ായ�്

അടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ലി�് ഇറിേഗഷ�  പ�തികളിെല േമാേ�ാ�കളാണ്  2019-െല �ളയ�ി�  െവ�ം

കയറി േക�വ�ി��ത്;



(സി) േമാേ�ാ�ക� േക�പാ�ക� തീ��് ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തി �വ��നസ�മാ�ി ക�ഷക��്

ജലേസചന സൗകര�ം ഉറ�വ���തിന് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല ജലേസചന പ�തിക�

1001. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

നാദാ�രം മ�ല�ി� ��തായി ആരംഭി�� ജലേസചന പ�തികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല ഇറിേഗഷ� ���ിക�

1002. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം െെമന�-േമജ� ഇറിേഗഷ� വ��ക� തലേ�രി

നിേയാജക മ�ല�ി� ഏെതാെ� ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�ളളെത�ം

ഇൗ ���ിക�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�ം ഇൗ ���ികളി� ���ീകരി�ാ�

���ിക�  ���ീകരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�ം

വ��മാ�ാേമാ?

ഇടമലയാ� േ�ാജ�ിെ� കീഴി� അ�മാലിയിൽ നവീകരി� േറാ�ക�

1003. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇടമലയാ� േ�ാജ�ിെ� കീഴി� അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി� ഏെത�ാം േറാ�കളാണ് ഈ

സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം നാളി�വെരയായി നവീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട േപ�ം ഭരണാ�മതി ന�കിയ �ക�ം ���ി�െട നിലവിെല �ിതി�ം

ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

കടമ�ടി ��േ�രി�ാലം

1004. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ിെല കടമ�ടി ��േ�രി�ാലം നി��ി��തിന് സ��ാ�

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

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



ഊ��ടവ് പാലം

1005. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം-േകാഴിേ�ാട് ജി�കെള ബ�ി�ി�� ഊ��ടവ് പാല�ിെ� ഉപരിതലം

െപാ�ിെ�ാളി�് ഗതാഗതം ��ഹമായ കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േമ����ി�െട െട�ഡ� നടപടി ���ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി െച��തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം തട��േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എ� ദിവസ�ിനകം ഇവിെട ഗതാഗതം ����ിതിയിലാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�േവരി�ര േതാടിെ� സംര�ണഭി�ി

1006. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���കാ�  �ാമപ�ായ�ിെല �േവരി�ര േതാടിെ� സംര�ണഭി�ി തക��ത് �ലം

വശ�ളി� താമസി�� വീ�ക� അപകടാവ�യിലാെണ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവിെട സംര�ണഭി�ി �ന�നി��ി�് വശ�ളി�  താമസി��വ�െട ജീവ�ം സ��ി�ം

സംര�ണം ന���തി�� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എടവന�ാട് അണിയിലി� �ലി��്നി��ാണം

1007. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എടവന�ാട് അണിയിലി� �ലി��് നി��ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �േദശ�് എ� �ലി��ക� �ാപി��തിനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക� എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ിെല ൈമന� ഇറിേഗഷ� പ�തിക�

1008. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം മാന�വാടി മ�ല�ി� ൈമന� ഇറിേഗഷ�

വ��് ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�െട േപ�ം ��ത ���ിക�െട ഭരണാ�മതി



ഉ�രവിെ� പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി� ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ം സാേ�തിക അ�മതി ന�കാ� ���ിക�െട േപ�ം ആയതി�ളള

കാരണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഭരണാ�മതി ലഭി��തിനായി സമ��ി�ിരി�� മാന�വാടി മ�ല�ിെല ൈമന�

ഇറിേഗഷ� പ�തിക� ഉെ��ി� അവ�െട േപര് വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അരിയ�� പര�ാ� ബീ�് �ത� �ദിയം ബീ�് വെര�� കട� �ര�ാ ഭി�ി

1009. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2009-� മല�റം ജി�യിെല വ�ി��് പ�ായ�ിെല അരിയ�� പര�ാ� ബീ�് �ത� �ദിയം

ബീ�് വെര�� കട�  �ര�ാ ഭി�ി നി��ാണെ� സംബ�ി�് േകരള ശാ�

സാഹിത�പരിഷത് ൈഹേ�ാടതിയി�  ഡ�ള�.  പി(സി)6448/09  ന�റായി േകസ് ഫയ�

െച�ി��േവാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ട���ായ ൈഹേ�ാടതി വിധിന�ായ�ി�  പരാതി�ാരെന�ം �ാമപ�ായ�ിെന�ം

േകാ��ാ�െറ�ം മ� ബ�െ��വെര�ം ഉ�െ���ി ചീഫ് െസ��റി ഒ� മീ�ിംഗ് വിളി�

േച��് തീ�മാനം ൈഹേ�ാടതിെയ അറിയി�ണെമ�് വിധിയായി��േവാ;

(സി) 20.05.2009  ന് ചീഫ് െസ��റി�െട അ���തയി�  േച�� േയാഗ മിനി�സിെ�

അടി�ാന�ി� 2009 �� 6 ന് ജലേസചന വ��് �റ�ിറ�ിയ ജി.ഓ (ആർ ടി) ന�ർ

529/09 �കാരം ന�കിയ ഉ�രവി� നി��ി� ഏരിയയി� കട� �ര�ാ ഭി�ി നി�മാണം

നട�ാ� പാടി� എ�് വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) 20.05.2009  ന് ചീഫ് െസ��റി�െട അ���തയി�  േച�� േയാഗമിനി�സിെ��ം

ജലേസചന വ��് �റ�ിറ�ിയ ജി.ഓ(ആർ ടി )ന�ർ  529/09 ഉ�രവിെ��ം പക��ക�

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ടി����ാ� േറാഡിെ� പാ�ശ�ഭി�ിെയ�ി�ം അടിയ�രമായി നി��ി�് തീരേദശവാസിക�െട

��ി��ിന് താ��ാലികമായ ആശ�ാസെമ�ി�ം ന���തിന് ജലവിഭവ വ��് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) അരിയ��  ബീ�ിെല കട�  �ര�ാഭി�ി നി��ാണ�മായി ബ�െ��ം േറാഡ് പാ�ശ�ഭി�ി

നി��ാണ�മായി ബ�െ��ം നിലനി��� �തിസ�ി ശാശ�തമായി പരിഹരി��തിന് ശാ�

സാഹിത� പരിഷ�് �തിനിധിക�, �ാമപ�ായ�് അധി�ത�, ജലവിഭവ വ��ിേല�ം

വനംവന�ജീവി വ��ിേല�ം ഉേദ�ാഗ�� എ�ിവേര�ം മ� ബ�െ��വെര�ം ഉ�െ���ി ചീഫ്

െസ��റി�െട സാ�ിധ��ി�  ഒ� മീ�ിംഗ് വിളി� േച���തിന് ജല വിഭവ വ��്

��കെ���േമാ;

(ജി) ഇ�മായി ബ�െ��് 13.06.19 � �ലം എം.എ�.എ. ന�കിയ പരാതിയിേ��ം ജലവിഭവ

വ��ിെ� ഐ ആർ2/330/19/ഡ�ള�. ആർ ന�� ഫയലി�ം എ�് �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�



എ�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വ�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല ജലേസചന വ��് പ�തിക�

1010. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി നിേയാജകമ�ല�ി�  2018-19,  2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ി�

ജലേസചന  -  െച�കിട ജലേസചന വ��ക�  വഴി അ�മതി ലഭി� പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�ം എ� �ക അ�വദി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയിെല ഓേരാ ���ി�ം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കാ��ടവ്-��ി�റം െറ�േല�� കം �ി�ജ്

1011. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� മ�ല�ിെല കാ��ടവ്-��ി�റം െറ�േല�� കം �ി�ജിന് അ�മതി സംബ�ി�്

ജലവിഭവ വ��് നട�ിയ �വ��ന�� അറിയി�േമാ;

(ബി) എസ്.പി.വി.  ആയ െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി.-യി�  നി�ം െ�ാേ�ാസ�  കി�ബി�്

ന�കിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െറ�േല�� കം �ി�ജിെ� അ�മതി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പറ�ി�ളം - ആളിയാ� പ�തി

1012. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം  -  ആളിയാ�  പ�തി കരാ�മായി ബ�െ��് �ഖ�മ�ിതല ച���െട ഭാഗമായി

എെ��ാം തീ�മാന�ളാണ് െെകെ�ാ�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി േകരള�ിന് വ�േച��ി�� േന���  എെ��ാമാണ്;  വിശദവിവരം

ന�കാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ിെല വികസന നവീകരണ �വ��ന��

1013. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ജലവിഭവവ��് �േഖന െഷാ��� മ�ല�ി�

എെ��ാം വികസന, നവീകരണ �വ��ന�ളാണ് നട�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഓേരാ പ�തി�െട�ം അട�� �ക�ം ���ി�െട ത��ിതി�ം വ��മാ�ാേമാ?



ചാല�ടി�ഴ�െട തീരസംര�ണം

1014. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018 െല �ളയ�ി� ചാല�ടി�ഴ�െട തീര�� ഇടി�േപായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഭാഗ��  െക�ി സംര�ി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

��� �ഴ�് ��െക പാലം

1015. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ���  �ഴ� ��െക പറ�ി�  ബസാ�  -  �ള�ടവ് എ�ീ

�േദശ�െള��ി� ബ�ി�ി�് പാലം നി��ി��തി�ളള എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇ�വെര

സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാലം നി��ി��തിന് എ� �കയാണ് വകയി��ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പാലം നി��ാണ�ിന് കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം വ��ടവ് പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ്

1016. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  പ�ാരിമംഗലം,  കളവ�ാട് പ�ായ�കെള ബ�ി�ി��

വ��ടവ് പാലം നി��ാണം ���ീകരി�ി�ം അേ�ാ�് േറാഡ് ടാറിംഗ് നട�ിയി�ി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേ�ാ�് േറാഡ് ടാറിംഗ് സംബ�ി�് ഇറിേഗഷ� വ��ി� നി�ം 2017/5125/ ഐ.

എ.  ന�റി� ൈ�സ് േസാ�് െവയ� �േഖന ���ിയ േകാ�് ഇ�ഡ�് കണ�ാ�ി വീ�ം

അയ��തിന് ���ിംഗ് എ�ിനീയേറാട് ആവശ�െ��ി��ത് ലഭ�മായി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫയലി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിരവധി വാഹന��  കട� േപാ���ം �റ് കണ�ിന് യാ��ാ�  ഉപേയാഗി���മായ

��ത അേ�ാ�് േറാഡിെ� ടാറിംഗ് നടപടിക�  േവഗ�ിലാ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ഇറിേഗഷ� �മിയിെല പക�വീട് നി��ാണം



1017. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം േ�ാ�് പ�ായ�് ഇറിേഗഷ�  �മിയി�  നട�ി വ� പക�വീട് നി��ാണം

�ട��തിനായി ന�കിയ നിേവദനം  20.12.2018-ന്  1302/M(WR)VIP/2018  എ�

ന��  �കാരം ചീഫ് എ�ിനീയ�  (I&A)  �് ന�കിയതിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയലിെ� ന��ം നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�ാേമാ?

നാ�ര�് പ�തി

1018. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

മാേവലി�ര നിയമസഭാമ�ല�ി�  സാം�ാരിക വ��ിെ� നാ�ര�് പ�തി

നട�ിലാ��തിന് പ� ഇറിേഗഷൻ േ�ാജ�ിൽ നി�് എൻ.ഒ.സി.ന��തി� േവ�ി സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

കട�ഴി�റ�് 33 െക.വി.സബ് േ�ഷന് ജലവിഭവ വ��ിെ� �ലം

1019. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം മ�ല�ിെല കട�ഴി�റ�് െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട  33  െക.വി.സബ് േ�ഷ�

ആരംഭി��തിനായി ജലവിഭവ വ��ിെ� അധീനതയി�� �ലം ൈകമാ��ിനാ��

നടപടി�മ��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട അേപ� ജലവിഭവ വ��ി� എ�ാണ് ലഭി�ത്; അതിേ�� എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�; �ലം എ�് ൈകമാറി ന��വാ� കഴി�ം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാ�ളളെപായി� വിസിബി കം �ി�ജിന് ഭരണാ�മതി

1020. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  മ�ല�ിെല എരമം  -  ���  �ാമപ�ായ�ിെല മാ�ളളെപായി�  വിസിബി കം

�ി�ജിന് ഭരണാ�മതി ന��� നടപടിക� ഏ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് നട� സാ��ികവ�ഷം ഭരണാ�മതി ന�കാനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഴ�കിണ�ക�െട നി��ാണം

1021. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് ��തായി �ഴ�കിണ�ക�  നി��ി��തിന് സ��ാ�  അ�മതി

ലഭിേ���േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� നടപടി�മ�� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ഗ�ഭ ജലവിഭവ വ��് �േഖന �ഴ�കിണ�ക� നി��ി� ന���േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിനായി

ആെരയാണ് സമീപിേ��ത്; നിര��െ�െട�ളള വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ഴ�കിണ� നി��ി� ന���തിന് �ഗ�ഭ ജല വ��ിന്ഓേരാ ജി�യി�ം എ� യ�ം വീത��്;

ഇവയി� �വ��ന�മമ�ാ�വ�െട ജി�തിരി�ളള പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ഗ�ഭ ജലേ�ാത�ക��് ആവശ��ാ�  ��ത�  ഉളളതിനാ�ം,  സ�കാര� �ഴ�കിണ�

നി��ാതാ��  ഇര�ി�കയിേലെറ വാ�ി ജന�െള �ഷണം െച��തിനാ�ം,  ��ത�

�വ��ന�മമായ യ���  എ�ാ ജി�കളി�ം ഏ�െ���ി,  �റ� നിര�ി�  കിണ�

നി��ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ടിെവ� ചാ��് പിരിെ���ാ� നടപടി

1022. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, ബി.സത��

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ടിെവ� ചാ��് വ��ി�ി�ാെത േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട റവന� ക�ി നിക�ാനായി

�ടി�ികയായി�� �ടിെവ� ചാ��് പിരിെ���ാ� ഊ��ിത �മം നട��േ�ാ; ഗാ�ഹിക

ഗാ�ഹിേകതര ഇന�ി� എ� �കയാണ് �ടി�ികയായി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ാപന ശാ�ീകരണ�ി� ഐ.  ഐ.  എം.  ബാം��  നട�ിയ പഠന�ിെ�

അടി�ാന�ി�� ശിപാ�ശകളി�  �ാേയാഗികമായവ ജീവന�ാെര �ടി

വിശ�ാസ�ിെല��െകാ�് �ാബല��ിലാ�ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ിെവ� വിപണിയിെല ക�� �ഷണം അവസാനി�ി�കെയ� ല��േ�ാെട

ആവി�രി�ി���ം എ�ാ�  കഴി� സ��ാ�  മരവി�ി��മായ അ�വി�ര ��ിെവ�

ഫാ�റി�െട നിലവിെല �ിതിയെ��് അറിയി�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�

1023. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബി വഴി അ�വദി� അതിയ��-േകാ�കാ�

�ടിെവ� പ�തി,  കാേരാട് �ടിെവ� പ�തി എ�ിവ�് സാേ�തിക അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) അതിയ��- േകാ�കാ�, കാേരാട് �ടിെവ� പ�തിക�െട ഡി.പി.ആ�. �കാരം െട�ഡ�

നടപടിക� എേ�ാ� ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെതാെ� ���ിക��ാണ് ആദ�ം െട�ഡ�  നടപടി ���ീകരി��െത�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) കാേരാട് �ടിെവ� പ�തി�് �മി ഏെ���ാ� �ക അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

അ�വദിെ��ി�  എ� �കയാണ് അ�വദി�െത�ം,  ഇ�ാെയ�ി�  അതിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ?

സമ� �ടിെവളള പ�തി

1024. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആല�ാട് �ാമപ�ായ�ിെല സമ� �ടിെവളള പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദമായ റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) തീരസംര�ണ�ിന�വദി� ��വ� �ക�ം െചലവഴി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി �േഖന �ടിെവ� പ�തി

1025. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല െച�താഴം,  ��ിമംഗലം എ�ീ

പ�ായ�കളി� �ടിെവ�ം ലഭ�മാ��തിന് കി�ബി �േഖന ഭരണാ�മതി ലഭി� പ�തി�മായി

ബ�െ�� ���ിക� എേ�ാ� ആരംഭി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ജലനിധി �ടിെവ� പ�തി

1026. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എടേ�രി �ാമപ�ായ�ിെല ജലനിധി ഏെ��� ���ി �ടിെവ� പ�തി�െട നിലവിെല

അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 92-ഓളം �ണേഭാ�ാ��� പ�തി ക�ീഷ�  െച�ാ�  നിലവിെല തട���  എെ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തട��� നീ�ാ� നാളി�വെര എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) പ�തി നട�ിലാ�ാ�  കഴിയാ� സാഹചര�ം ഉെ��ി�  പാവെ�� �ണേഭാ�ാ��െട

�ണേഭാ� വിഹിതം തിരിെക ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



താ�� സ��� �ടിെവ� പ�തി

1027. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) താ��  സ��� �ടിെവ� പ�തി�െട ര�ാം ഘ�മായ ഡി�ിബ�ഷ�  ൈല�  േ�ാജ�്

സംബ�ി�് എ�് തീ�മാനമാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) താ�� �നിസി�ാലി�ിയി�ം സമീപെ� അ�് പ�ായ�കളിേല��� സ��� �ടിെവ�

പ�തി�െട ഒ�ാംഘ��ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി െവളിെ���ാേമാ;

(സി) കി�ബി പ�തിയായ തി��- കട��ി ബിഎംബിസി േറാഡി�� ഡി�ിബ�ഷ� ൈല� വ��്

���ിയായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) താ��  സ��� �ടിെവ� പ�തി എേ�ാ�  ���ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��െത�റിയി�ാേമാ?

മാ�� �ാമപ�ായ�ിെല �ടിെവ� പ�തി

1028. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാ��  �ാമപ�ായ�ിെല താ��േപായി�, ജലവിഭവ വ��ിെ� ൈകവശ�ി���ം

ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട���മായ �ടിെവ� പ�തി ൈമേ�ാ ഇറിേഗഷന് േവ�ി ൈമന�

ഇറിേഗഷ�  വ��ിന് ൈകമാ��ത് സംബ�ി� െ�ാേ�ാസലി�േമ�  ഇ�വെര സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ൈമന�  ഇറിേഗഷ�  വ��ിന് ൈകമാറാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

ജ�ാ� �ടിെവളള പ�തി

1029. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ജ�ാ�  �ടിെവളള പ�തിയി��െ�ടാ� എ� പ�ായ�ക�െ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജി�യിെല ജ�ാ�  �ടിെവളള പ�തിയി��െ�ടാ� ചാ�മംഗലം,  മാ��  എ�ീ

�ാമപ�ായ�കളി� �ടിെവളളം ലഭ�മാ�ാ� േവ�ി െെപ�് െെല�ക� നീ��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക�എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ചാ�മംഗലം �ാമപ�ായ�ിെല എ�.സി.പി.സി �ടിെവളള പ�തി�െട െെപ�് െെല� നീ��

പ�തി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ?



��മായ �ടിെവ�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

1030. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജലവിതരണ സംവിധാനം കാര��മമാ��തി�ം എ�ാവ��ം ��മായ

�ടിെവ�ം ലഭ�മാ��തി�ം നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കി�ബിയി� ഉ�െ���ി ഇതിനകം എ� പ�തികളാണ് �ഖ�ാപി�െത�ം അവ�െട നിലവിെല

�ിതി എ�ാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) പഴയ ൈപ�ക�  മാ�ി �തിയവ �ാപി��തിന് കി�ബി പ�തി �കാരം �ക

അ�വദി�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം നഗര�ി�  നിലവി�� � �ിേഗഡ് സംവിധാനം മ�് ജി�കളി�  �ടി

വ�ാപി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �ടിെവ� �ാമം

1031. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല കവള�ാട്,  പ�ാരിമംഗലം,  വാരെ��ി അട���

പ�ായ�കളി�ം,  േകാതമംഗലം ��സി�ാലി�ിയിെല വിവിധ �േദശ�ളി�ം േവന�കാല�്

ഉ�ാ�� �ടിെവ� �ാമ�ം, വര���ം പരിഹരി��തി�േവ�ി ആേവാലി�ാ�, വി�ാ�ിറ

ലി�് ഇറിേഗഷ�  പ�തി ആവി�രി�ണെമ�� ആവശ�ം സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിന് ബ�െ�� ഡി.പി.ആ�.  (DPR  )ത�ാറാ��തിന് േവ�ി

എ�വിേയാ�െമ��  ഇംപാ�് അ�െ��്  (EIA)  പഠന�ിന് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ���മായി ബ�െ��്എം.എ�.എ.�െട അധ��തയി�  േച��

േയാഗതീ�മാന�ളിേ�� എ�് �ട�നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ഡി) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�്,  ��സി��  �േദശ�ളിെല ക�ഷക��ം

സാധാരണ�ാ��ം വലിയ �േയാജനം ലഭ�മാ�� ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

അ�ല�ാറ, ത�നാ�കര �ടിെവളള പ�തിക�

1032. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അ�ല�ാറ,  ത�നാ�കര �ടിെവളള

പ�തിക��ായി എ� �ക അ�വദി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) ഓേരാ പ�തിയി�ം എെ��ാം �വ��ന�� നട�ി എ�ം, ഇനി എെ��ാം �വ��ന��

നട�വാ� അവേശഷി���് എ�ം സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ന�ാേമാ?

�ടിെവളളവിതരണ പ�തിക�

1033. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ���ിയാകാെത കിട�� �ടിെവളള വിതരണ പ�തിക� ഏെത�ാെമ�ം അവ

�ട�ി�ിട��തി�ളള കാരണെമെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  ���ീകരി�് �ടിെവളള വിതരണം െമ�െ����തിന് സ�ീകരി�ി�ളള

നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത�  േമഖലകളി�  ��ജലവിതരണ സംവിധാനം നട�ിലാ��തി� സ�ീകരി� വ��

നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

2024 � എ�ാ വീ�ക��ം �ടിെവ� കണ��

1034. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2024  �  രാജ�െ� എ�ാ വീ�ക��ം �ടിെവ� കണ��  ന��െമ�് േക�സ��ാ�

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ഖ�ാപനം സം�ാന�് നട�ിലാ�ണെമ�ി� ��തായി എ� കണ�� ന�േക�ി

വ�ം;അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് േക� സഹായമായി എ�് �കയാണ്

ലഭി�ക;അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� �ാമീണ േമഖലകളി�ം നഗര�ളി��� എ� ശതമാനം വീ�കളി�  നിലവി�

ൈപ�് െവ�ം ലഭ�മാ�ിയി��്; വിശദാംശം ന��േമാ ?

ജല അേതാറി�ി ന��� ��ജല കണ��ക�

1035. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  ജല അേതാറി�ി ന��� ��ജല കണ��ക�െട എ�ം

എ�യാെണ�ം 2016-� അത് എ�യായി��െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജല അേതാറി�ി നിലവി� എ� േകാടി �പ�െട എ� പ�തികളാണ് നട�ാ�ി വ��െത�ം

��ത പ�തിക� എേ�ാ� ���ിയാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;



(സി) േകരള ജല അേതാറി�ി�് �ടി�ികയിന�ി� പിരി� കി�ാ�� �ക എ�; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജല അേതാറി�ി �തിദിനം വിതരണ�ിനായി ത�ാറാ�� െവ��ിെ� എ� ശതമാനം

കണ�ി�െ�ടാെത ന�െ���െവ�ം, ഇ� �ലം എ� �ക�െട വ�മാന ന�ം വ�െമ�ാണ്

�തീ�ി��െത�ം ആയത് പരിഹരി�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നിലവി�  മാ�ി �ാപിേ��തായി വ� േകടായ മീ��ക�െട എ�ം എ�െയ�ം  2016-�

അത്എ�യായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ജല അേതാറി�ി�െട �ടിെവളളം ലഭി�� വീ�ക�

1036. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� വീ�ക��ാണ് ജല അേതാറി�ി�െട �ടിെവളളം ലഭി��െത�ം ഇത്

ആെക വീ�ക�െട എ� ശതമാനമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  �ാമീണ  /  നഗര �േദശ�ളി�  എ� ശതമാനം വീ�ക��ാണ് െെപ�് െവളളം

ലഭ�മാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) 'എ�ാ വീ�ക��ം െെപ�് െവളളം'  എ� ല��ം െെകവരി�ാ�  എെ��ി�ം പ�തി

നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

പാവറ�ി- ��േ�രി ��ജല വിതരണ പ�തി

1037. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല പാവറ�ി-  ��േ�രി ��ജല വിതരണ പ�തി നിലവി�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഏെത�ാം ���ികളാണ് നട� വ��െത�ം അവ എ� ശതമാനം

���ീകരി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഇടെ�ാ�ി �ടിെവളള പ�തി

1038. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െട��  കഴി�് മാസ��  കഴി�ി�ം ഇടെ�ാ�ി �ടിെവളള പ�തി�െട ഭാഗമാ�ളള

പതിന�് ല�ം ലി�� േശഷി�ളള �തല ജലസംഭരണി�െട�ം പതി��് ല�ം ലി�� േശഷി�ളള

ഉ�തതല ജല സംഭരണി�െട�ം നി��ാണ ���ിക�  ആരംഭി��തി�  േനരി��

കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��ായി �ക അ�വദി�ത് എ�ാെണ�ം ��ത �ക എ�യാെണ�ം



ഏെത�ാം പ�തികളി� നി�ാണ് �ക അ�വദി�ി�ളളെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട കരാ�  എ� �ക�ാണ് ഏെ���ി�ളളെത�ം ആെരാെ�യാണ്

കരാ�കാെര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി�െട കരാ�  കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��െത�ം ���ിക�

എ�േ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

��ിെവ� ഫാ�റിക�

1039. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� ��ിെവ� ഫാ�റിക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� െപാ�േമഖലയി� എ�െയ��െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

നദീജലസംഭരണിക�

1040. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േവന��ാല�ളി�  സം�ാനം േനരി�� ��മായ വര��െയ �തിേരാധി��തിനായി

േഗാവ�െട മാ�കയി�  നദീജലസംഭരണിക�  പണിയാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം പ�തികളി�െട നദികളി�  എ� അളവ് െവ�ം േശഖരി�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഹരിത േകരള മിഷ�മായി സഹകരി�െകാ�ാേണാ ��ത പ�തി നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) നദികളി�ം േതാ�കളി�ം മാലിന��� വലിെ�റി�് ജലം മലിനമാ��വ�െ�തിെര എെ��ാം

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

െച��ളേ�രി സമ� �ടിെവളളപ�തി

1041. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െഷാ���  മ�ല�ിെല െച��ളേ�രി നഗരസഭ�ം,  അന�നടി,��ടിരി,ചളവറ

പ�ായ�കളിേല�ം �ടിെവളള വിതരണം സാധ�മാ�� െച��ളേ�രി സമ� �ടിെവളളപ�തി

നട�ിലാ��ത് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ?



ജലവിഭവ വ��ി� കി�ബി പ�തിക�െട നി��ാണ�മതല

1042. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ വ��ി� കി�ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ാ�� പ�തിക�െട നി��ാണ�മതലയി�

നി�ം വ��ിെല ജീവന�ാെര ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ നി��ാണ �മതല ഏത് ഏജ�സിെയ ആണ് ഏ�പി�ത്;

(സി) ഇ�വഴി സ��ാരിന് അധിക സാ��ിക ബാധ�ത ഉ�ാകാ�  സാധ�ത�േ�ാ എ�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ജലാശയ�ളിെല മണ� നീ��

1043. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നദികളിെല�ം �ഴകളിെല�ം അണെ��കളിെല�ം മണ�  നീ��  സമയബ�ിതമായി

നട��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ജലാശയ�ളി�  അടി��ടിയ മണ�  നീ�ം െച�� ��ിയ�് ആെരയാണ്

�മതലെ���ിയി��െത�ം ആയതിന് അ�വ��ിേ�� നടപടി�മ��

എെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട �നഃസംഘടന

1044. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട �നഃസംഘടനെയ�റി�് പഠി��തിനായി ആെരയാണ്

നിേയാഗി�ി��ത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ബാം�രിെല ഇ��� ഇ��ി���് ഓഫ് മാേനജ് െമ�്  2010-11 കാലയളവി� േകരള വാ��

അേതാറി�ിെയ�റി�് പഠനം നട�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന നി�േ�ശ��  എെ�ാെ�യാെണ�ം,  അതി�  ഏെത�ാം

നി�േ�ശ�� ഇതിനകം നട�ിലാ�ിയി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട ശാ�ീകരണം



1045. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി നിലവി�  ക�� സാ��ിക �തിസ�ി അഭി�ഖീകരി�� എ�

ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ ; എ�ി� അതി�� �ധാന കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ്;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� �തിവ�ഷ വ�മാന�ം െചല�ം ത�ി�� അ�രം എ�യാണ്;  വ�മാന വ��നവ്

ഉ�ാ�ി വാ�� അേതാറി�ിെയ കടെ�ണിയി� നി�ം ര�ി��തിന് ആവി�രി� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(സി) വാ��  അേതാറി�ി�െട ശാ�ീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി ഇ���  ഇ��ി���് ഓഫ് സയ�സ്

(ബാം��) ന�കിയ ശിപാ�ശക�  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇ��ലം വ�മാന�ി�  വ��നവ്

ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) ��ിെവ�ം ഉ�െ�െട�� �തിയ വിപണന േമഖലയിേല�് കട�് �ാപന�ിെ� സാ��ിക

�ിതി െമ�െ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി�െട േ�ാജ�് ഓഫീസ്

1046. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന നഗരിയിലട�ം ജി��െട സഹായേ�ാെട നട�ിലാ�ിയ ജ�ാ�  �ടിെവ�

പ�തി�െട വാ� കാലാവധി അവസാനി�ത് എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി ജലഭവനി�  �പീകരി� േ�ാജ�് ഓഫീസി�  നിലവി�  എ�

ജീവന�ാ�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �തിമാസം അവ��് ശ�ളയിന�ി� എ�് �കയാണ് ന�േക�െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) പ�തി കാലാവധി ���ിയാ�ിയി�ം േ�ാജ�് ഓഫീസ് നി��ലാ�ി ഉേദ�ാഗ�െര

�ന�വിന�സി�ാതി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

��ിെവ� വിപണനം

1047. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജല അേതാറി�ി,  അ�വി�രയി�  'െതളിനീ�' എ� േപരി�  ��ിെവളള നി��ാണ �ണി�്

ആരംഭി��തി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �േഖന �തിദിനം എ� ലി��  ��ിെവളളമാണ് വിതരണം െച�ാ�

ല��മി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി ഇതിനകം എ� േകാടി �പ െചലവഴിെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 'െതളിനീരി'  ന് വിതരണ വിപണന സൗകര���  ഒ���തിന് എെ��ി�ം ��ി��്



േനരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ��ിെവളള നി��ാണ �ണി�ിെ� നട�ി�ം വിപണന�ം �റ�് നി�ളള ഏെത�ി�ം

ഏജ�സി�് ൈകമാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(എഫ്) എ�ി� ഏത് ഏജ�സിയാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ജി) ��ിെവളള വി�നയി�െട ലഭി�� ലാഭ�ിെ� എ� ശതമാനം �ക ��ത ഏജ�സി,  ജല

അേതാറി�ി�് ന�കണെമ�ാണ് വ�വ� െച�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

��ം േമജ� �ടിെവ� പ�തി�് ഭരണാ�മതി

1048. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി, ��മംഗലം, െകാ�വ�ി മ�ല�ളിെല �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തി�േവ�ി

വിഭാവനം െച� ��ം േമജ�  �ടിെവ� പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന���തി�� നടപടിക�

ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി കി�ബിയി� ഉ�െ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി കി�ബിയി�  ഉ�െ����തിന് േവ� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ?

കവടിയാ�-ൈപ�ി��ട് േറാഡ് നവീകരണ�ിന് വാ�ർ അേതാറി�ി അ�മതി

1049. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം കവടിയാ�-ൈപ�ി��ട് േറാഡ് ഗതാഗത േയാഗ�മാ��തിന് എം.എ�.എ.

ഫ�ി� നി�ം �ക അ�വദി�ി�െ��ി�ം േറാഡ് ഇ��േലാ�് െച�് നവീകരി��തിന് േകരള

വാ�� അേതാറി�ി അ�മതി ന�കാ�തി�� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈപ�് ൈല�  േറാഡി�  വാ��  അേതാറി�ി�െട �ട��വ��ന���് തട�ം വരാ�

രീതിയി�  ജന��െട ��ി��് പരിഹരി��തിനായി േറാഡ് ഗതാഗത േയാഗ�മാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) െറസിഡ�ഷ��  ഏരിയയായ ഈ ഭാഗെ� ജന��െട വിഷമകരമായ യാ�ാ�രിതം

പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ ?

�ടിെവ�ം ഉപേയാഗേയാഗ�മാ�ാ� നടപടി

1050. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി ശാ�ാംേകാ� തടാക�ി�  നി�ം േശഖരി�് ��ീകരി�് വിതരണം

െച�� �ടിെവ�ം ചവറ നിേയാജക മ�ല�ിെല നീ�കര,  ശ�ി�ള�ര േമഖലകളി�

ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായം�ള�് വാ�� അേതാറി�ി�െട ഡിവിഷ� ഓഫീസ്

1051. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ളം േക�മാ�ി വാ��  അേതാറി�ി�െട ഒ� ഡിവിഷ�  ഓഫീസ് ആരംഭി���മായി

ബ�െ�� നടപടിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

സ��� �ടിെവ� പ�തി

1052. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല െകാ�യി�  �ാമപ�ായ�് സ��� �ടിെവ�

പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െപ��ടവിള,ആര��േകാട് �ാമപ�ായ�ക��ാ�� കിഴ��മല �ടിെവ� പ�തി�െട

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

അ�മാലിയിെല ��ജല വിതരണപ�തിക�

1053. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല അ�മാലി നഗരസഭ,

അ��ഴ,  മലയാ��, മ��,  ����, പാറ�ടവ്,  കാലടി,  �റ��, ക���ി എ�ീ

പ�ായ�കളിെല ��ജലവിതരണ�ിനായി അ�വദി� വിവിധ പ�തിക�ം �ക�ം ഇനംതിരി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) റീബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�  ഉ�െ����തിനായി അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി�

നി�േ�ശി�ി�� �ടിെവ�പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അ��ൻേകാവിൽ �ടിെവ�വിതരണ പ�തി



1054. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പീ�േമട് നിേയാജക മ�ല�ിെല അ��ൻേകാവിൽ �ടിെവ� വിതരണ പ�തി�്

ഭരണാ�മതി ലഭി�ത് എ�ാണ്; പ�തി�് സാേ�തിക അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ാ�വാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികെള സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�േമാ;  ഈ പ�തി�െട നിർ�ാണ �വർ�ികൾ എ�് ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രിയി� പഴകിയ െെപ�് മാ�ാ� നടപടി

1055. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി ടൗണിെല �ടിെവ� വിതരണ െെപ�് െപാ�ി ��ജലം �ിരമായി

പാഴായിേ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ബാ�േ�രി ടൗ� നവീകരണ ���ി ���ിയാ��തി� ��പ് പഴകിയ െെപ�് െെല� മാ�ി

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

�ടിെവളള വിതരണം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

1056. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, എ�. വിജയ� പി�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ടിെവളള വിതരണം കാര��മമാ��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത�  േപ��് ��ജലം ഉറ�ാ�� �തിയ �ടിെവളള വിതരണ പ�തിക�  ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നഗര,  �ാമീണ േമഖലകളിെല ജലവിതരണ�ിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസനം,

��ീകരണം, വിതരണം ഉ�െ�െട�ളളവ ശ�ിെ����തിനായി എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ്

��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�ളളത്;

(ഡി) ൈപ�ക�  െപാ�ി �ടിെവളളം പാഴായി േപാ��ത് തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ?

വാവി�ര �ടിെവ� പ�തി



1057. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല വാവി�ര �ടിെവ� പ�തി�െട നി��ാണ �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

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

(സി) പ�തി ���ിയാ�േ�ാ�, പ�തി നി��ാണ�ിന് സൗജന�മായി �മി വി�് ത�വ�െട�ം

�േദശവാസിക�െട�ം പര�രാഗത സ�ാര മാ��ം തട�െ��� സാഹചര��ി�

ഇേതാട�ബ�ി�് ഒ� പാലം �ടി അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനായി ഇ�െവ�ിേഗഷന് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇതിെ� നടപടിക�

���ിയായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഇ) ഇ�െവ�ിേഗഷെ� അടി�ാന�ി�  പാല�ിനാ�� ഡി.  പി.  ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

അ�വി�ര ��ി െവ� ഫാ�റി

1058. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരളാ വാ��  അേതാറി�ി നട�ിലാ�� അ�വി�ര ��ി െവ� ഫാ�റി�െട �വ��നം

വിശദമാ�ാേമാ; ��ത ഫാ�റി എ� �ത� �വ��ന സ�മാ�ാ� കഴി�െമ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�നി�് ബ�േറാ ഓഫ് ഇ��� �ാ�േഡ��സ് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര���  ഒ��ിയി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ിെവ� ഫാ�റി�് ആവശ�മായ െമഷീനറിക�  എ�ി�ത് എവിെട നി�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;  ��ത ക�നി�് ആവശ�മായ ൈവദ�തി ലഭ�മായി�േ�ാെയ�ം

��ിെവ��ിെ� വിതരണം ഏ� രീതിയീലാണ് നട�ാ�  ഉേ�ശി��െത�ം �ാ�ി�ിെ�

അമിത ഉപേയാഗം തട�േമാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഹരി�ാട് �ടിെവ� പ�തി

1059. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഹരി�ാട് �ടിെവ� പ�തി�െട നി��ാണ�േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഇ�മായി ബ�െ��് ഇതിനകം നട�ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�േ��് ���േതാതി�  ക�ീഷ�  െച�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

എലവേ�രി-പ�േ�ന �ടിെവളള പ�തി

1060. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ിയ എലവേ�രി-പ�േ�ന �ടിെവളള പ�തി�െട ���ി

�ട��തി�ളള നടപടിക� ഏത് ഘ�ം വെരയാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�ായി നാളി�വെര എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിയി�ളളെത�ം പ�തി

എ�േ��് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�ം വിശദമാ�േമാ?

വിള�ി� �ടിെവ� പ�തി

1061. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കാ�ാ�ട നിേയാജക മ�ല�ി�  നി��ാണ�ിലിരി�� വിള�ി�  �ടിെവ� പ�തി�െട

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;  നി��ാണ �വ��ന�ളി�  എെ��ി�ം തര�ി��

തടസം േനരി��േ�ാ;  ��ത പ�തി�െട നി��ാണം എ�് ���ീകരി�ാനാ�െമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

കാല�ഴ�ം െച� �ടിെവ� വിതരണ ൈപ�ക�

1062. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപരി�ല-����രിശ് േറാഡി� േപാ�നാംപറ�് �േദശെ� കാല�ഴ�ം െച� �ടിെവ�

വിതരണ ൈപ�ക� മാ�ിയി��തിനായി ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� എ�േ��് �ക അ�വദി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കീഴാ�� �ാമപ�ായ�ി� സമ� �ടിെവളള പ�തി

1063. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കീഴാ�� �ാമപ�ായ�ി� സമ� �ടിെവളള പ�തി നട�ിലാ��തിെ� �വ��ന �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഡ�ള�.എസ്.സി  3/77/2019/ഡ�ള�.ആർ.ഡി.  എ� ഫയലി�  നാളി�വെര സ�ീകരി�

നടപടിക� വിവരി�േമാ;



(സി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് മേ�രി ഡിവിഷനി� നി�ം എ�ിേമ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ി

ന�കിയി�േ�ാ; ആയതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ��ത റിേ�ാ��് സ��ാരിന് സമ��ി��തി�ളള കാലതാമസ�ിെ� കാരണ��

വിശദമാ�ാേമാ?

െച��� സമ� �ടിെവ� പ�തി

1064. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െച���  മ�ല�ി�  നട�ിലാ�വാ�  ജലവിഭവ വ��് ത�ാറാ�ിയ�ം കി�ബി�െട

അ�വാദം ലഭി��മായ െച���  സമ��ടിെവ� പ�തി�െട നി��ഹണ �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട വാ�� ടാ�് �ാപി��തിന് െവ�ണി പ �ായ�ിെല 15 െസ�് �ലം

ൈകമാറി ലഭ�മാ��തിന് പ �ായ�് സമിതി തീ�മാനേ�ാെടാ�ം പ �ായ�് ഡയറ���്

സമ��ി� അേപ�യിൽ ഉ�രവ് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ േ�രിയിെല െകാ��ക�് �ടിെവ� പ�തി

1065. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ േ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല എട�� �ാമപ�ായ�ിെല െകാ��ക�് �ടിെവ� പ�തി

ക�ീഷ� െച�് ജലവിതരണം നട�ാ� സാധി�ാ�തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് മല�റം റീജണ�  േ�ാജ�് മാേന�െമ�് എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ്

സമ��ി�ി��ത്; ഫയ� ന�� ഉ�െ�െട�� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ടിെവ� വിതരണ�ിന് വാ�� �ീ�്െമ�് �ാ�് ആരംഭി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��ത്; ��ത പ�തി�െട എ�ിേമ�് �ക എ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ��ത �ാ�് ആരംഭി�� കാര��ി� ജലനിധി േവ�� പരിഗണന ന���ി� എ� വ�ത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഉെ��ി� �ടിെവ� പ�തി�െട ���ി ���ീകരി�ി�ം നാളി�വെര വാ�� �ീ�്െമ�് �ാ�്

ആരംഭി�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) നടപടി �മ��  ���ീകരി�് �ടിെവ� വിതരണം എ� ആരംഭി�ാ�

സാധി�െമ�റിയി�ാേമാ?

െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി� ജലവിഭവവ��് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

1066. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ി� ജലവിഭവ വ��് നട�ിലാ�ിവ���ം, 2016-17 �

��പ് ആരംഭി��ം,  നാളി�വെര ���ിയാകാ��മായ പ�തിക�  ഏെതാ�യാണ്;

ഓേരാ�ിെ��ം നിലവിെല അവ� ഇനം തിരി�് അറിയി�ാേമാ;  ഇ വ�െട

കാലതാമസ�ി��ായ കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016-17 � േശഷം ആരംഭി� ���ിക� ഏെതാെ�യാണ്; ഓേരാ�ിെ��ം ഭരണാ�മതി,

സാേ�തിക അ�മതി,  െട��, എ� ശതമാനം ���ി ���ിയായി,  നാളി�വെര

ആരംഭി�ാ� ���ികേളെത�ാം,  ���ി ആരംഭി�ാ�തി�ളള കാരണം എ�ിവ�െട

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ിക� ���ിയാ��തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് ക�ശന നി�േ�ശം നൽകാൻ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

��ി ജം�ഷനിെല ജലവിതരണ ൈപ�ക�

1067. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

��ി സബ് ഡിവിഷെ�റ കീഴി�  ��ി ജം�ഷനി�  ജലവിതരണ ൈപ�ക�  മാ�ി

�ാപി��തിന് െട�ഡ�  നടപടി ���ീകരി�ി�� ���ി�െട ഭാഗമായി േറാഡി�െട

ൈപ�ക� ഇ��തിനായി െപാ�മരാമ�് വ��ിന് �ക ഒ��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയതിെ�റ

കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

തീരേദശ�് െ�യിേനജ് സൗകര�ം

1068. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ി� ��റ �ത�  േവളി വെര�� ഭാഗ�് െ�യിേനജ്

സൗകര�െമാ��ണെമ� ആവശ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തീരേദശ�് െ�യിേനജ് സൗകര�ം യാഥാ���മാ��തി�� നടപടിക�  കാലതാമസം

വ��ാെത ���ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബാലേവല വി�� സം�ാനം

1069. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ഡി.െക. �രളി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� ബാലേവല വി�� സം�ാനമാ�ി മാ��തിെ� ഭാഗമായി ബാലേവല

നി��ാ��ന�ി�ം ബാല�ാരായ െതാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ�ി�ം ഏ�െ���ിയി��

സംവിധാന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബാലേവല നി��ാ��നം െച��തിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം വിവിധ

വ��ക�െട�ം സ�� സംഘടനക�െട�ം സഹകരണേ�ാെട ആ��  �ാ�  ത�ാറാ�ി

പരിേശാധന നട�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ആ�നിക വിവരസാേ�തിക സംവിധാന��  ഉപേയാഗി�് െതാഴി�ടമ  -  െതാഴിലാളി

സംഘടനക�െട സഹകരണേ�ാെട ബാലേവല�െ�തിെര എെ��ാം േബാധവ��രണ

�ചരണ പരിപാടികളാണ് വ�ാപകമായി സംഘടി�ി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െതാഴി� നിയമ�� ഉറ�വ��ാ� നടപടി

1070. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� െതാഴി�  നിയമ��  ക�ശനമായി പാലി�െ���േ�ാ എ�്

ഉറ�വ��ാ� െതാഴി� വ��ിന് കീഴി� എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗം �വ��ി��േ�ാ; ��ത

വിഭാഗ�ിെ� ഉ�രവാദി���ം �മതലക�ം എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െതാഴിലിട�ളി�  �ീ െതാഴിലാളിക��് ഇരി�ാ�� അവകാശം ഉറ�വ��ി

ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പാലി�െ����് എ�് ഉറ�വ��ാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് മിനിമം േവതനം നി�യി�് ഉ�രവിറ�ിയി��ത്; എ�ി� ��ത

മിനിമം േവതനം ന���െ��് ഉറ�വ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം ആെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതി� വീ� വ��ിയ െതാഴി�ടമക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ജി� തിരി�്

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാനെ� െതാഴിലിട�ളി�  െതാഴിലാളിക�െ�തിെര നട�� �ഷണ��

അവസാനി�ി��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  എ�ി�

വ��മാ�േമാ?

ബാലേവല നി��ാ��ന�ം ബാലെതാഴിലാളി �നരധിവാസ�ം

1071. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ബാലേവല നി��ാ��ന�ി�ം ബാലെതാഴിലാളി �നരധിവാസ�ി�ം േവ�ി

നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�  എെ��ാമാണ്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) ��ികെളെ�ാ�് െതാഴി�  െച�ി�� െതാഴി�ദാതാ��െ�തിെര എെ�ാെ�

നിയമനടപടികളാണ് നിലവി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ?

േക� െതാഴി� മ�ാലയ�ിെ�റ കരട് സാ�ഹ� �ര�ാച�ം

1072. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� െതാഴി� മ�ാലയം �സി�െ���ിയ കരട് സാ�ഹ� �ര� ച��ി� നി�ം പി.എ�ം

ഇ. എസ്. െഎ. �ം അട��� സാ�ഹ� �ര� പ�തിക� സാ���ികമാ�െമ� വ�വ�

എ��് കള�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കരടിെല ഇൗ നി�േ�ശം �ാവ��ികമായാ� ആയത് േകരള�ിെല െതാഴിലാളികെള എ�െന

ബാധി�െമ�ാണ് സ��ാ� ക���െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) അസംഘടിത െതാഴിലാളികെള�ടി സാ�ഹ� �ര�ാ പ�തികളി� ഉ�െ����തിനായി േക�

സ��ാരി� സ���ം െച��ാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

മല�റം ജി�യി� നാഷണ� എംേ�ാ�െമ�് സ��ീസ് സ�േ�

1073. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ�  എംേ�ാ�െമ�് സ��ീസ് വ��ിെ� േന�ത��ി�  മല�റം ജി�യി�  സ��ാ�,

സ�കാര� �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട വിവര��  േശഖരി�� നടപടി ഇേ�ാ�  ഏ�

ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏ� തര�ി�� �ാപന�െളയാണ് സ�േ�യി�  ഉ�െ����ത്;  ആ��ാണ് സ�േ�

�മതല ന�കിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സ�േ��െട ഉേ�ശല���� വിശദീകരി�േമാ; സ�േ� എ�േ��് ���ീകരി�ാ�

സാധി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

െതാഴി� അവസര��ം െെന�ണ�േശഷി�ം

1074. �ീ.െക. രാജ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചരി��ിെല തെ� ഏ��ം വലിയ െതാഴിലി�ാ�െയ രാജ�ം അഭി�ഖീകരി�െ�� ആേ�പ��

സാഹചര��ി�, സം�ാന�് െമ�െ�� െതാഴി�  അവസര��  ലഭ�മാ��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െതാഴി�  കേ�ാള�ിെല ഏത് മ�ര�ം അഭി�ഖീകരി�ാ�  കഴിയ��വിധം �വാ��െട



െെന�ണ�േശഷി വികസി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) െതാഴി� േമഖലയിെല മാ��� ഉയ��� െവ�വിളികെള അതിജീവി�് െമ�െ�� െതാഴി�ക�,

ഇ���ക�ം �റ�ം ലഭ�മാ��തി�� സംവിധാനം സ��ാ� �േഖന നട�ിലാ�േമാെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

ചാ��� ക���� അ�ാദമി

1075. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ി� ചാ��� ക���� അ�ാദമി ആരംഭി���മായി ബ�െ�� �വ��ന��െട

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ാദമി�ായി ഊരാ���  േലബ�  േകാ��ാ�് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി ത�ാറാ�ിയ

പ�തി �പേരഖ നി��ാണ െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡ് അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  അ�ാദമി�ാ�� നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി��തിന് എെ��ാം �ട�

നടപടികളാണ് ആവശ���െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന�� നിയമനം

1076. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ� േപ��് നിയമനം

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമന�ിെ� ജി�ക� തിരി�� കണ�് െവളിെ���ാേമാ?

െതാഴിലി�ാ� പരിഹരി�ാ� നടപടി

1077. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  െതാഴി�രഹിതരായ �വതി-�വാ��െട േയാഗ�ത തിരി�ളള എ�ം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േദശീയ സ�േ� അ�സരി�് സം�ാന�ിെ� െതാഴിലി�ാ��െട ശതമാനം എ�യാണ്;

േദശീയ ശരാശരി എ� ശതമാനമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െതാഴിലി�ാ� പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ�ാവ��ം െതാഴി�  എ� ��ാവാക�ം ��നി��ി സമ� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?



േകാഡ് ഓ� േവജസ്

1078. �ീ.െക. ദാസ�

,, സി.���

,, പി.െക. ശശി

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴിലാളി േ�മം ക�കറ�് ലി�ി�െ�� വിഷയമായി�ം െതാഴിലാളിക��് നിലവി�

ലഭി�െകാ�ിരി�� അവകാശ��  േപാ�ം ഇ�ാതാ�� േകാഡ് ഓ�  േവജസ്

ഏകപ�ീയമായി പാസാ�ി െതാഴിലാളികളി� ആശ� ��ി�� കണ�ിെല��് േക�സ��ാ�

നടപടിേയാട് വിേയാജി�് അറിയി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ഇ�ഡ�� േലബ� േകാ�ഫറ�സ് അംഗീകരി� മാനദ����് വിപരീതമായി േക�സ��ാ�

�ഖ�ാപി�ിരി�� 178 �പ എ� മിനിമം േവതനം സം�ാനെ� �ിതി�മായി �ലനം െച�്

അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാനെ� െതാഴിലാളിക�െട താ�ര�ം

പരിര�ി�ാ� നട�ിവ�� �ധാന �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

െതാഴിലാളിസംര�ണ�ിനായി െതാഴി� നിയമ��

1079. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇട�പ� സ��ാ�  വിവിധ േമഖലകളിെല വനിതക�  ഉ�െ�െട�� െതാഴിലാളിക�െട

സംര�ണ�ിന് �ധാന�ം ന�കി ധാരാളം െതാഴി� നിയമ�� �റെ��വി�ി�െ��ി�ം ഇൗ

നിയമ�� �ാബല��ി� വ���തിന് നിര�രമായ ഇടെപട�ക� ആവശ�മായി വ��േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് ത�വ�ഷം എ� െതാഴി� നിയമ ലംഘന േക�കളാണ് രജി�� െച�ി��ത്;

വിവരി�ാേമാ;

(സി) ഇതി� എ� േക�ക� തീ��ാ�ിയതായി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െതാഴി�  ����  സമയബ�ിതമായി പരിഹരി��തിന് ഉ�ാ�� കാലതാമസം

ഒഴിവാ��തിന് വ��തല�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

േ�മനിധി േബാ��ക�െട �വ��നം

1080. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  വ��ി�കീഴി�  �വ��ി�� പതിനാറ് േ�മനിധി േബാ��ക�െട �വ��നം

�താര��ം കാര��മ�മാ��തിന് ഇൗ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ കാര��� എെ�ാെ�യാണ്;



വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െതാഴിലാളിക��് ലഭിേ�� ആ��ല���  വിതരണം െച��തി�  അസാധാരണമായ

കാലതാമസം ഉ�ാ��െവ�ആേ�പം ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ആ��ല��ൾ

സമയബ�ിതമാ�ം കാര��മമാ�ം വിതരണം െച��തിന് എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) സമാന സ�ഭാവ�ളള േ�മനിധി േബാ��ക�  ഏകീകരി�� കാര�ം പഠി�് റിേ�ാ��്

സമ��ി��തിനായി ഇതിനകം എ� ക�ീഷ�കെളയാണ് നിേയാഗി�ി��ത്;

(ഡി) ��ത ക�ീഷ�ക�  ശിപാ�ശ െച�ി�ം േബാ��ക�  ഏകീകരി��തി�ം അനാവശ�

െചല�ക�  �റ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�്

അറിയി�േമാ?

ബാം� േകാ��േറഷനിെല െതാഴിലാളിക��ായി �തിയ പ�തി

1081. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ബാം� േകാ��േറഷനിെല െതാഴിലാളിക��ം

��ംബാംഗ���ം േവ�ി എെ��ി�ം �തിയ പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�ം ഇതിനായി എ� �ക േകാ��േറഷ�

ൈകമാറിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

കരാ� ജീവന�ാ��് സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരം നി�യി�ി�� േവതനം

1082. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�/അ�� സ��ാ�  േമഖലയി�  �വ��ി�� കരാ�

അടി�ാന�ി�� ജീവന�ാ��് അവ�െട ത�ിക�െട അടി�ാന േയാഗ�ത�് അ�സരി�്

സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരം നി�യി�ി�� േവതനം നിലവി� ന�കിവ��േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  അ�ര�ി�  േവതനം ന���തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

അസംഘടിത േമഖലയിെല വനിതാ െതാഴിലാളിക�െട േ�മം

1083. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം അസംഘടിത േമഖലയിെല വനിതാ

െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?



ആേരാഗ�കരമായ െതാഴി� അ�രീ�ം ��ി��തി�� പ�തിക�

1084. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�  -സം�ാന സ��ാ�ക�െട െത�ായ നയം �ലം രാജ��് െതാഴിലി�ാ� ��മായ

സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� നിേ�പ സൗ�ദ സം�ാനമാ��തി�� നിയമം �ാവ��ികമാ�ിെയ�ി�ം

ഇതര സം�ാന�ളി�  ലഭി�� േതാതി�� നിേ�പം ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം

വിലയി��ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ആേരാഗ�കരമായ െതാഴി� അ�രീ�ം ��ി��തി�ം ��ത� നിേ�പകെര

സം�ാനേ��് ആക�ഷി��തി�ം എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) വ�വസായ ബ� സമിതിക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ��ത �വ��നം

കാര��മമാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�

1085. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ാകമാനം വിവിധ െതാഴി� േമഖലകളിലായി എ� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�

െതാഴി� െച�� എ�ം �ധാനമാ�ം ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട കണ�ക�  (എ�ം)  എേ�ാഴാണ് എ��ത് എ�ം കണ�് കാേലാചിതമാ�ം

�ത�മാ�ം എ��വാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ��ായി സ��ാ� നട�� േ�മ �വ��ന�� എെ��ാം എ�ം അവ എ� േപ��്

ന��വാ� കഴി� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ��ായി ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് നട�ാ�ിയി�േ�ാ; എ� േപ� ഇതി� പ�ാളികളായി; ഏ�

ഏജ�സി വഴി നട��; ഇവ��് ലഭ�മാ�� പരിര� എ�്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികളായി സം�ാന�് െതാഴിെല���വരി� േമാഷണം, പിടി�പറി

�ട�ിയ �ിമിന�  നടപടികളി��െ��വ�ം പല േരാഗ��െട വാഹക�മായവ�ം ഉെ��ത്

സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇതരസം�ാനെതാഴിലാളി േ�മം



1086. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാനെതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം പ�തിക�

ആവി�രി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ െതാഴിലാളികളിെല �രിഭാഗ�ി�ം കരാ�കാ�  ന��� �ലം ഏെറ ��ിഹീന�ം

പരിമിതിക�ം ഉളളതാെണ�് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ലേശഖര�രം ഇ.എസ്.ഐ. ആ�പ�ി

1087. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ലേശഖര�രം �ാമപ�ായ�ി�  ഇ.എസ്.ഐ.  ആ�പ�ി �ാപി��തിന് േവ�ി

െക�ിടനി��ാണം ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത െക�ിടം ഉ�ഘാടനം െച�് ആ�പ�ി�െട �വ��നം ആരംഭി��തിന് നിലവി�

തടസ��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) എ��ംേവഗം െക�ിടം ഉ�ഘാടനം െച�് ആ�പ�ി�െട �വ��നം ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

പ��രിെല ഇ.എസ്.ഐ. ഡിെ��സറി�ം ഓഫീ�ം ഒേര െക�ിട�ിലാ�ാ� നടപടി

1088. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പ��രിെല ഇ.എസ്.ഐ.  ഡിെ��സറി�ം ഇ.എസ്.ഐ.  േലാ��  ഓഫീ�ം വ�ത��

�ല�ളി�  �ിതി െച��ത് െതാഴിലാളിക���ാ�� ��ി��് കണ�ിെല��് ഒേര

െക�ിട�ി��െ� ഡിെ��സറി�ം ഓഫീ�ം �വ��ി�ി�ാ�� നിലവിെല സൗകര�ം

�േയാജനെ���ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മിനിമം േവതനം ഉറ�വ��ാ� നടപടി

1089. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക. ദാസ�

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മിനിമം േവതനനിയമ�ിെ� പ�ികയി�  ഉ�െ��� എ�ാ വിഭാഗം

െതാഴിലാളിക��ം മിനിമം േവതനം ഉറ� വ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഏെത�ാം െതാഴി� േമഖലകളിലാണ് േവതനം ���ി

നി�യി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിവിധ േമഖലകളിെല െതാഴി� സാഹചര��ം െതാഴിലാളിക��് ലഭി�� േവതന�ം സംബ�ി�്

പരിേശാധന നട��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി�ളളെത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട �ലി

1090. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ�ം െതാഴിലാളിക��് നിലവി�  328  �പയാണ് �ലി ലഭി��െത� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയത് ���ി നി�യി��� സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േതാ�ം െതാഴിലാളിക��ായി െെലഫ് ഭവനപ�തിയി�  ഉ�െ���ി നി��ി�� വീ�ക�െട

നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

േതാ�ം േമഖലയിെല ����

1091. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ�ം േമഖലയിെല ����  സംബ�ി� ജ�ിസ് ���  നായ�  ക�ീഷ�  റിേ�ാ��ിെല

ശിപാ�ശക�  നട�ിലാ�ിയി�ം സം�ാനെ� േതാ�ം േമഖല �തിസ�ി േനരി�കയാെണ�

വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതി�� കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ി�ിട�� േതാ���  �റ�് �വ ��ി�ി��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�ം ഈ നടപടിക� വിജയ�ദമാേണാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ി�ിട�� േതാ��ളിെല െതാഴിലാളിക�െട �രിത���മായ �ിതി പരിഗണി�് ��ത

േതാ��� ഏെ����തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) �ാേ�ഷ� േമഖലയിെല �� പരിഹാര�ിനായി �ാേ�ഷ� േപാളിസി �പീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ?

െതാഴി� ൈന�ണ� സംരംഭക �ണി�ക�

1092. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, വി. േജായി

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െതാഴി�  േമഖലയി�  േലാക�ാകമാനം വ�  മാ���  വ�െകാ�ിരി�� സാഹചര��ി�

സം�ാന�് �തിയ െതാഴി�  സാധ�തക�  കെ��ാ�  ഉത�ം വിധം െതാഴി�

ൈന�ണ�േശഷി വികസി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) െതാഴിലി�ാ��ം െതാഴി� േമഖലയിെല മാ���ം ഉയ��� െവ�വിളിക� അതിജീവി��തിന്

�വതല�റെയ �ാ�രാ��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) �വജന���ായി ��ത� െതാഴിലവസര�� ��ി��തി�ം െപാ�-സ�കാര� േമഖലകളിെല

െതാഴി�  സാധ�തക�  ഫല�ദമായി വിനിേയാഗി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) എ�ാ പ�ായ�കളി�ം െതാഴി�  ൈന�ണ� സംരംഭക �ണി�ക�  �പീകരി�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ ?

െഎ.ടി.െഎ കളി� അഡീഷണ� േകാ�ക�

1093. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം എ� ഗവ�െമ�് െഎ.ടി.െഎ.കളാണ്

അ�വദി�ി��െത�ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െഎ.ടി.െഎ കളി�  �ാ�ക�  നട��തിന് ആവശ�മായ സൗകര����യിട�ളി�

അഡീഷണ� േകാ�ക� അ�വദി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ചാ�മംഗലം ഗവ�െമ�് െഎ.ടി.െഎ.യി�  �തിയ േകാ�ക�  ആരംഭി�വാ�  അ�മതി

ന��േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

മാടായി െഎ.ടി.െഎ.യി� �തിയ േകാ�ക�

1094. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല മാടായി െഎ.ടി.െഎ.യി� �തിയ േകാ�ക� ആരംഭി��തി�� െ�യിനിംഗ്

ഡയറ��െട ശിപാ�ശയിേ�� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ േകാ�ക� എ��ം േവഗം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ആര�ഴ െഎ.�ി.െഎ. യി� �തിയ േ��ക�

1095. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല ആര�ഴ െഎ.�ി.െഎ.യി�  ഏെതാെ� േ��കളാണ്

ഉ�െത�ം എ� വിദ�ാ��ിക� അവിെട പഠി��െ��ം അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) െതാഴി� സാധ�ത�� �തിയ േ��ക� ആരംഭി�� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ

; എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(സി) െഎ.�ി.െഎ.യി�  നട�വ�� നി��ാണ �വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി�ം ��തായി

അ�മതി ന�കിയവ�െട വിവര�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കായം�ളം ഗവ. ഐ.�ി.ഐ. �് േവ�ി �ലെമ���തിെല �േരാഗതി

1096. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ളം ഗവ.  ഐ.�ി.ഐ.  �് േവ�ി �ലെമ����മായി ബ�െ�� നടപടിക�െട

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

നരി�� ഐ. ടി. ഐ�� �മിൈകമാ�ം

1097. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

നരി�� ഐ.ടി.ഐ�്,  �ാമ��ായ�് ന�കിയ �മിൈകമാ��ിെ� നിലവിെല

�ിതിെയ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി ഗവ. െഎ.ടി.െഎ.-െയ അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��� നടപടി

1098. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി ഗവ�െമ�് െഎ.ടി.െഎ.-െയ, അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��� പ�തിയി�

ഉ�െ���ിെയ�ി�ം ഇതിനാ�� നി��ാണ �വ��ന��  ഇനി�ം ആരംഭി�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നി��ാണ �വ��ന�� ആരംഭി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െന�മ�ാട് ഐ.ടി.ഐ. അ�വദി�ാ� നടപടി

1099. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �തിയ എ� ഐ.ടി.ഐ.ക� അ�വദി�ി�െ��ം

എവിെടെയ�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� സ��ാ� ഐ.ടി.ഐ.ക� ഒ�ം �വ��ി��ി� എ�



വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  �തിയ ഐ.ടി.ഐ.  അ�വദി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െകായിലാ�ി ഗവ. ഐ.ടി.ഐ. അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�്

1100. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ.  അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�യ����മായി

ബ�െ�� നടപടി�മ��െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�യ��ി നവീകരി�� ഐ.ടി.ഐ.ക�  എ�െയ�ം

ഏെതാ�െയ��� പ�ിക, അ�വദി� �ക സഹിതം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചി�ിര�രം െഎ.ടി.െഎ.-�് �തിയ െക�ിട�ിന് �ലം

1101. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി�ിര�രം െഎ.ടി.െഎ.  �്�തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�ം ആയതിന് �ലം

കെ���തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നടപടി ആരംഭി�ി�ിെ��ി�  പി�ാ� േമഖലയിെല ഭാഷാ ന�നപ����ിടയിെല �ാപനം

എ� നിലയി�  ഈ െഎ.ടി.െഎ-�് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�ം ആയതി�� �ലം

കെ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ധ�വ��രം ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ

1102. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധ�വ��രം ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ.  െയ അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിനായി

സമ��ി�ി�� െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവിെല അവ� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��െത�ം െട�ഡ�  നടപടിക�

���ിയാ�ി ���ി എേ��് ആരംഭി�ാനാ�ം എ�ം അറിയി�ാേമാ?

ക����ി നിേയാജകമ�ല�ിെല െപ�വ ഗവ.ഐ.ടി.ഐ. യിെല �തിയ േകാ�ക�

1103. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി� ക����ി നിേയാജകമ�ല�ിെല െപ�വ ഗവ.ഐ.ടി.ഐ �െട �തിയ

െക�ിടം നി��ാണം ���ിയാ�� �റ�് �തിയ േകാ�ക�  ആരംഭി��തിന് നടപടി



സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� േകാ�കളി�  വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം വ��ി�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

എംേ�ാെയ്െമ�് എ�്േച�ക� വഴി�� നിയമന��െട മാനദ���

1104. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  െെടം സ�ീ��, പാ��് െെടം സ�ീ��, ��  െെടം സാനിേ�ഷ�  വ���, പാ��് െെടം

സാനിേ�ഷ�  വ���  എ�ീ ത�ികകളി�  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�  വഴി താ��ാലിക

നിയമന�ം �ിര നിയമന�ം നട��തിെ� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളിേല�് എസ്.എസ്.എ�.സി.േയാ അതിന് �കളി� േയാഗ�തകേളാ ഉ�വെര

പരിഗണി�ണെമ�ി� അവ� േനരേ� അതാത് എ�്േച�കളി� സ�തപ�ം ന�കണെമ�്

വ�വ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�െട �വ��നം

1105. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�െട �വ��നം വി�ലീകരി�ാ�  ഇൗ സ��ാ�  ആവി�രി�്

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

(ബി) ��ത പ�തിക�െട ഭാഗമായി എ�േപ��് ��തായി െതാഴി�  ലഭി� എ�തിെ�

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി�ളള സ�യംെതാഴി�  വാ� പ�തിക�െട വിശദാംശ��

ന��േമാ?

കരിയ� ൈഗഡ�സ് െസ��ക�

1106. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല സ��ാ�  കാലയളവി�  സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് കരിയ�  ൈഗഡ�സ്

െസ��ക� ആരംഭി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) കരിയ�  ൈഗഡ�സ് െസ��ക�  വഴി ലഭ�മാ�� േസവന��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െകാ�ാര�ര േക�മാ�ി കരിയ� ൈഗഡ�സ് െസ�റാരംഭി��തി�� നടപടി�മ�� ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?



ലഹരി കട�മായി ബ�െ�� േക�കളിെല ക�ഡി വ�വ�ക�

1107. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരി കട�മായി ബ�െ�� േക�കളി�  ക�ഡി വ�വ�ക�  ശരിയായ രീതിയി�

പാലി��ി�ാെയ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ക�ാവ് േകസിെല �തി ര�ിത് �മാ�  എൈ�സ് ക�ഡിയി�  മ��നം �ലം മരി�

സംഭവ�ി�  ���ാരായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) �വ�രിെല ക�്ഷാ�് േഗാഡൗണി�  ര�ി�ിെന എൈ��കാ�  െകാ�േപായത്

എ�ിനാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ക�ാവ് കെ���വാനാണ് െകാ�േപായെത�ി�  അതിനായി പാലിേ�� നടപടി�മ��

എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ�� പാലി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ര�ി��മാറിെ� ക� ഡി മരണം സി.ബി.െഎ.  അേന�ഷി��തിന് ഉ�രവ്

ആയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വിേദശ മദ��ിെ� റിെ�യി� മാ�ജി�ം വി�ന നി�തി�ം

1108. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��� നി��ിത വിേദശ മദ��ി�ം വിേദശ നി��ിത വിേദശ മദ��ി�ം റിെ�യി� മാ�ജിനായി

യഥാ�മം എ� ശതമാനം �കയാണ് ഈടാ��ത്;

(ബി) ഇ��� നി��ിത വിേദശ മദ��ി�ം വിേദശ നി��ിത വിേദശ മദ��ി�ം വി�ന നി�തി നിലവി�

യഥാ�മം എ� ശതമാനമാണ് ഈടാ��ത്; ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

മദ�ം, മയ�മ��്, ക�ാവ് എ�ിവ�മായി ബ�െ�� േക�ക�

1109. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

2018,  2019  വ�ഷ�ളി�  മദ�ം,  മയ�മ��്,  ക�ാവ് എ�ിവ�മായി ബ�െ��് എ�

േക�ക�  രജി��  െച�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ജി�ക�  തിരി�ളള കണ�ക�

ലഭ�മാ�േമാ?



സം�ാന േടാഡി േബാ�ഡ് �പീകരണം

1110. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േടാഡി േബാ�ഡ് �പീകരി�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന് ഇതിനകം

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

(ബി) ��ത േബാ�ഡി� നി�ി�മാ�� �ധാന �മതലക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ േബാ�ഡിെ� �വ��ന�ിന് ആവശ�മായ ഫ�് എ�കാരം കെ��വാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

എൈ�സ് വ��ിെന ശാ�ീകരി�വാ� പ�തിക�

1111. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എൈ�സ് വ��ി� ഘടനാപരമായി എെ��ി�ം

മാ��� വ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) എൈ�സ് വ��ിെന ശാ�ീകരി��തിനായി എെ��ി�ം പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

മയ�മ��ക�െട ഉപേയാഗ�ം വ�ാപന�ം

1112. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ തര�ി�� വിവിധ�ളായ മയ�മ��ക�െട ഉപേയാഗ�ം വ�ാപന�ം

തട��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) �തിയ തര�ി�� മയ�മ��കെള തിരി�റി��തിന് സഹായകമായ തര�ി� എൈ�സ്

വ��ിെന ആ�നികവ��രി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

എക്ൈസസ് വ��ി� വനിതക��ായി പ�തിക�

1113. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

നിലവിെല സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എക്ൈസസ് വ��ി� വനിതക��ായി

ഏെത�ി�ം പ�തിക� നട�ി� വ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ?



ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� വി�ന േക��ളിെല �മേ��ക�

1114. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� വി�ന േക��ളി�  നട��തായി പറയെ��� �മേ��ക�

കെ���തിന് േകാ��േറഷനിൽ നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാണ്; ഇത് കാര��മമാേണാ;

(ബി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� പാറ�ാലയിെല വി�ന േക��ി� �റ� വില�� മദ�ം �ടിയ

വില ഈടാ�ി വി�ന നട�ിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇതിെ� അടി�ാന�ി�

സ�ീകരി� നടപടി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ബി�ിംഗ് േസാ�് െവയറിെല പാളി�ക� �തലാ�ി നട�� ഇ�രം ��ിമത�ം കെ���തിന്

വി�ന േക��ളി� സ�ൈ�സ് ഇ�െ��� നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബാ� െെലസ��ക�

1115. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�വെര എ� �തിയ ബാ�

െെലസ��ക� അ�വദിെ��് െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ��ത െെലസ��ക� അ�വദി�ത് എവിെടെയാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ ബാ�  െെലസ��ക�  �േഖന സ��ാരി��ായ വ�മാന വ��നവ് എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ ബാ�  െെലസ��ക�  �േഖന �തിമാസം മദ�വി��നയി�  ഉ�ായ വ��നവ്

എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ബാ� േഹാ��ക��ം ബീയ� പാ�ല�ക��ം അ�മതി

1116. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �തിയതായി എ� ബാ� േഹാ��ക��് െെലസ�സ്

ന�കി; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം �തിയതായി എ� ബീയ� പാ�ല�ക��് അ�മതി

ന�കിയി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാനെ� ബാ�ക�



1117. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാരേമ��േ�ാ� സം�ാന�് എ� ബാ�ക� �വ��ി�ി��

എ�തിെ� കണ�് ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� സം�ാന�് എ� ബാ�ക� �വ��ി�വ�� എ�തിെ� കണ�് ജി� തിരി�്

ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ��� നി��ിത വിേദശമദ��ം ബിയ�ം വി�ഴി� കണ�്

1118. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  കഴി� പ�് വ�ഷ�ിനിെട വി�ത് ഒ� ല�ം േകാടിേയാളം �പ�െട

മദ�മാെണ� റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2009-10  സാ��ിക വ�ഷം �ത�  2018-19  വെര വി�ഴി� ഇ���  നി��ിത

വിേദശമദ��ിെ��ം ബിയറിെ��ം കണ�ാേണാ ഇെത� കാര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) എ�ിൽ ഇതി� �റെമയാേണാ ക�് ഷാ�ക�ം ക�സ�മ�  െഫഡിെ� വിേദശമദ�ശാലക�ം

ബിയ�പാ�ല�ക�ം വഴി വി�ഴി�� മദ��ി�  നി�് സ��ാരി� ലഭി�� വ�മാനം;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ വ�ഷ�ം െതാ���െ� വ�ഷേ��ാ� പ�് �ത� ഇ�പത് ശതമാനം വെരയാണ്

മദ�വി�പനയിെല വ��നവ് എ� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഇ) 1570.90  േകാടി �പ�െട വ�മാന വ��ന��ായ  2018-19  സാ��ിക വർഷം

മദ�വി��നയി� റി�ാ�ഡ് �േ��ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(എഫ്) എ�ി�  ഈ സ��ഭ�ി�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം �തിയ ബാ�ക�  �റ�� സ��ാ�  നിലപാട്

ജനേ�മം ��നി��ിയാെണ�് പറയാനാ�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പിടിെ��� മയ�മ��ക�

1119. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം മയ�മ��് െെകവശം വ�തി�ം വി�ന

നട�ിയതി�മായി എ� േക�ക� രജി�� െച�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� അളവി�  മയ�മ��ക�

പിടിെ���ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

മയ�മ��് ഉപേയാഗം നിയ�ി�ാ� നടപടി



1120. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മയ�മ��് ഉപേയാഗി���മായി ബ�െ��് രജി�� െച�ി�ളള േക�ക�െട

എ��ി�  ഭയാനകമായ രീതിയി�ളള വ��നവ് േരഖെ���ിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2011-2016,  2016-19  എ�ീ കാലഘ��ളി�  ഇൗയിന�ി�  സം�ാന�് രജി��

െച�ി�ളള േക�ക�െട എ�ം വ�ഷം, ജി� എ�ിവ തരം തിരി�് ന�കാേമാ;

(സി) മയ�മ��ിെ� ��പേയാഗം �റ�ാ�ം േബാധവ��രണം നട�ാ�ം ���ാ�െ�തിെര

ക�ശന നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�ം വ��് നട�� �വ��ന��  ഫല�ദമാകാ�താണ്

ഇ�ര�ി�  േക�ക�  വ��ി��തിന് കാരണെമ�് വിലയി����ായി�േ�ാ;  എ�ിൽ

ഇ�ാര��ി� േവ�� �� െച��ി ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മയ�മ��് േക�കളി� ചാ��് ഷീ�്

1121. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മയ�മ��് േക�കളി� ചാ��് ഷീ�് ന��വാ� കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് �ലം �തിക��്

ജാമ�ം കി�വാ�  സാധ�ത��ാ��െവ� ആല�ഴ ജി�ാ േകാടതി�െട വിമ�ശനം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ��ത വിമ�ശനം ഉ�ായത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്;

(ബി) എ�.ഡി.പി.എസ് േക�കളി�  ഉ�ായി�ളള �മാതീതമായ വ��ന�് അ��തമായി

േക�കളി�  സമയപരിധി�ളളി�  ��പ�ം സമ��ി��തി�ം �ട�  നടപടിക�

സ�ീകരി��തി�ം ഉളള സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഇ�പത് കിേലാ വെര ലഹരി വ��� പിടി�ടിയ�ം അതിന് �കളി� പിടി�ടിയ�മായ എ�

േക�കളിലാണ് ഇനി�ം ��പ�ം സമ��ി�വാ�ളളത് എ�് അറിയി�േമാ

(ഡി) ��ത േക�കളി� അടിയ�രമായി ��പ�ം സമ��ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ലഹരിവ���െട വി�ന�ം വിതരണ�ം തട��തിന് നടപടി

1122. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വ�ാജ മദ��ിെ��ം,  ക�ാവ് �കയില

ഉ���� അട��ളള ലഹരിവ���െട വി�ന�ം വിതരണ�ം തട��തിെ� ഭാഗമായി എ�

െറയി�ക� നട�ിയി��്; വിശദമാ�േമാ;



(ബി) അ�കാരം പിടിെ��� ലഹരിവ���െട അളവ് അട��ളള വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ലഹരിവ���െട വി�ന�ം വിതരണ�ം തട��തിന് മെ�െ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

മയ�മ��ക�െട വ�ാപന�ം ഉപേയാഗ�ം

1123. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തല�റയി�െ��വർ�ിടയിൽ മയ�മ��ക�, വ�ാജമദ���, മ�് ലഹരി

വ��� എ�ിവ�െട വ�ാപന�ം ഉപേയാഗ�ം വ��ി�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് തട�വാ� സ�ീകരി� വ�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാറിെ� കാലയളവി� മയ�മ��് വിപണന�ി� ഏ�െ��വരായി കെ��ിയവ�

എ�െയ�ം എ� േക�ക� രജി�� െച�െവ�ം വർഷം തിരി�� കണ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം മയ�മ��് വിപണന�ി�  ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�  �ധാന പ�്

വഹി��െയ�ത് വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ഈ സ��ാറിെ� കാലയളവി�  ഇ�രം �വ��ന�ളിേല�െ�� ഇതരസം�ാന

െതാഴിലാളികളി� എ�േപെര ഓേരാവ�ഷ�ം കെ��ിയി�െ��ം ഇവരി�െട�� വിപണനം

ഇ�ാ� െച�വാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

എട�ര എൈ�സ് ഓഫീസ്

1124. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  മ�ല�ിെല എട�ര എൈ�സ് ഓഫീസ് വാടക െക�ിട�ിലാേണാ �ിതി

െച��ത്;എ�ിൽ ആ�െട വാടക െക�ിടമാണത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ടി എൈ�സ് ഓഫീസിെല െതാ�ി�ത� വാഹന�� �ീ.സാദിഖിെ� വീ�ി�ം പരിസര�മായി

അനധി�തമായി പാ��് െച�ിരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ടി കാര��ി�  ��

എൈ�സ് ക�ീഷണ�െട ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ടി ഉ�രവ് നട�ിലാ�ാെത

നട�ിലാ�ിെയ�് എൈ�സ് ക�ീഷണ��് മ�പടി ന�കിയ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ടി �ല� അനധി�തമായി പാ��് െച�ാ� �ട�ിയി�് എ� വ�ഷമായിെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ടി കാലയളവിെല വാടക ന�കാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഇ) അനധി�തമായി പാ��് െച�ിരി�� വാഹന�� (െതാ�ി �ത�) എ�േ��് മാ�െമ�്

അറിയി�ാേമാ;ഉ�രവ് നട�ിലാ�ാെത സ��ാരിെന െത�ി�രി�ി�� രീതിയി�  മ�പടി

ന�കി ��തരവീ� വ��ിയ ഉേദ�ാഗ�െനതിെര എ�് നടപടിയാണ് എ��കെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?



മാേവലി�രയിൽ എൈ�സ് േകാം��്

1125. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  എൈ�സ് വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� �ല�്

എൈ�സ് േകാം��് �ാപി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട�ിന് �ക അ�വദി��തി�ം �പേരഖ ത�ാറാ�ി എ�ിേമ�് സമ��ി��തി�ം

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

2018-19 കാലയളവി� രജി�� െച� ലഹരി േക�ക�

1126. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരി ഉപേയാഗ�ം വി��ന�മായി ബ�െ��്  2018-19  കാലയളവി�  രജി��  െച�

േക�കെള�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  മല�റം ജി�യി�  രജി��  െച� ലഹരി േക�ക�  താ��് തിരി�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഏ��ം ��ത� ജനസംഖ��� മല�റം ജി�യി� �തിയ എൈ�സ് ഓഫീ�ക�

�ട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ലഹരി ഉപേയാഗം �റ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

1127. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� ലഹരി�െട ഉപേയാഗം �റ�ാ�ം തടയാ�ം �തിയതായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ലഹരി േമാചന േക���െട നിലവാരം പരിേശാധി��തി�ം െമ�െ����തി�ം സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ലഹരിവി�� േബാധവ��രണം

1128. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയ��ം ക�ാ��ക�ം േക�ീകരി�് ലഹരി-മയ�മ��്-ക�ാവ് മാഫിയക�

ശ�മാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മാഫിയകെള അമ�� െച��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�്



അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാലയ�ളി�ം ക�ാ��കളി�ം ഇവ�െ�തിരായ ജാ�താ സമിതിക� �പീകരി�് �വ��നം

ശ�മാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ഡി) ലഹരിെ�തിരായി േബാധവ��രണം ശ�മാ��തി�ം  ,ലഹരിെ�തിരായി കായികേമളക�ം,

സാം�ാരിക പരിപാടിക�ം �ാമ�ളി��െ�െട സംഘടി�ി��തി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല ഒഴി�ക� നിക��ത് സംബ�ി�്

1129. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ി� അസി��് എൈ�സ് ഇ�െ���, എൈ�സ് ഇ�െ��� ത�ികകളിെല

നിലവിെല ഒഴി�ക�െട എ�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� ഒഴി�ക�െ��ം എ��ത�ളള

ഒഴി�കളാണ് നിലവി�ളളെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016-�  ആരംഭി� �ിവ�ീവ് ഓഫീസ�  ത�ികയിെല സീനിേയാറി�ി ലി�്

���ിയാകാ���ലം സം�ാനെ� �രിഭാഗം അസി��് ഇ�െ��� ത�ികക�ം നിരവധി

എൈ�സ് ഇ�െ��� ത�ികക�ം ഒഴി�കിട��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി�, ��ത

സീനിേയാറി�ി ലി�് ത�ാറാ�വാ� ൈവ��തിെ� കാരണം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിെല ഒഴി�ക�  അടിയ�രമായി നിക��തിന് താ��ാലിക �ാന�യ�ം

അട��ളള നടപടിക� സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വ��ിെല ചില ജീവന�ാ�െട അനാ��ലം �ാന�യ��ി�  ജീവന�ാ���ായ ന�ം

പരിഹരി��തിന് ഒഴി�ക��ായ സമയെ� സീനിേയാറി�ി ന�കി ഡബി�  �േമാഷ�

ഉ�െ�െട�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സീനിേയാറി�ി ലി�് അടിയ�രമായി ത�ാറാ�ി താെഴ�ിടയി�ളള ജീവന�ാ��് �േമാഷ�

ന��വാ� ബ�െ��വ��് ക�ശനനി�േ�ശം ന��േമാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

എൈ�സ് ജീവന�ാ�െട �ാന�യ��ിനായി നി��ഷി�ി�� വ��തലേയാഗ�തക�

1130. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് ജീവന�ാ��് െ�ഷ��  ��  �കാരം �ാന�യ��ി�� അടി�ാന

േയാഗ�തയായി നി��ഷി�ി�� വ��തല പരീ�ക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െ�ഷ��  �ളി�  പറ�ി�� നി�ബ�ിത േയാഗ�തയായി നി��ഷി�ി�� പരീ�ക�

പാ�ാകാെത  50  വയ�് ���ിയായി എ� കാരണ�ാ�, ച�വി��മായി എ� േപ��്

അസി��് എൈ�സ് ഇ�െ���, എൈ�സ് ഇ�െ���  ത�ികകളിേല�് െ�ാേമാഷ�

ന�കിയി��്;  ഇവ�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  ��ത ച�വി��മായ െ�ാേമാഷന ുക�



ന�കിയത് സ��ാരിെ� അറിേവാ��ടിയാേണാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ച�വി��മായി െ�ാേമാഷ� ലഭി�വെര റിവ��് െച�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മായ വിവരം

ന��േമാ?

എെെ�സ് വ��ിെല �ാന�യ�ം

1131. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എെെ�സ് വ��ി�, �ാന�യ��ിന് െ�ഷ�� �ളിെല നിബ�നയാേണാ, െക.എസ്.ആ�്

എസ്. എസ്.ആ�.-െല വ�വ�യാേണാ ബാധകമാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ിവ�ീവ് ഓഫീസ�  ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം ലഭി�വാ�  അതിനായി നി�യി�ി��

പരീ�ക� ജീവന�ാ� പാ�ാേക��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പരീ� പാ�ായിെ��ി�ം  50  വയ�് ���ിയാ��വ��് �േമാഷ�

ന���േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ഡി) ഇ�കാരം �േമാഷ�  ന���ത് െ�ഷ��  �ളിെല വ�വ�ക��് വി��മാേണാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ി� അ��ിെട ന�കിയ �േമാഷ�ക� �ന:പരിേശാധി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ ?

എെെ�സ് ഉേദ�ാഗ�ർ �വാവിെന ജീ�ിലി�് �രമായി മ��ി�െകാ� സംഭവം

1132. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� എെെ�സ് ഉേദ�ാഗ�ർ ര�ിത് �മാർ എ� വ��ിെയ ജീ�ിലി�് �രമായി

മ��ി�െകാ� സംഭവ�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എെെ�സ് സംഘ�ി��ായി��,  �ിവ�ീവ് ഓഫീസ�  അ�പ് �മാറിെ� െമാഴി

േരഖെ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ര�ിത് �മാറിെ� ��ംബ�ിന് സഹായം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

22-10-2019

�േ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�ി��.


