
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
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2020 െഫ�വരി 05, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--357]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം

വ��മ�ി

: 716 �ത� 828 വെര

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി : 829 �ത� 888 വെര

ജലവിഭവ വ��് മ�ി : 889 �ത� 1002 വെര

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 1003 �ത� 1072 വെര

�ംബാര സ�ദായ�ിന് പ�ികജാതി പദവി

716. �ീ.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) �ംബാര സ�ദായ�ിന് പ�ികജാതി പദവി ന�കണെമ�് കി��ാ�സ് ശിപാ�ശ

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� കാരണ�ളാലാണ് കി��ാ�സ് ��ത ശിപാ�ശ ന�കിയെത�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ശിപാ�ശ പ�ികജാതി ക�ീഷ� ത�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� കാരണെമ�ാണ് എ�്

അറിയി�േമാ?

പിലാ�റ പാരാ െമഡി�� ഇൻ�ി���ിന് െക�ിടം

717. �ീ.�ി.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:

60  ശതമാനം പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാർ�ിക�ം  20  ശതമാനം പ�ികവർ�

വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാർ�ിക�ം പഠി�� ക�ർ ജി�യിെല പിലാ�റ പാരാ െമഡി��

ഇൻ�ി���ിന് അ�ാദമി�് േ�ാ�്,  േഹാ�� എ�ിവ�് െക�ിടം നിർ�ി��തിന് സമർ�ി�



371 ല�ം �പ�െട എ�ിേമ�ിന് പ�ികജാതി വികസന വ��് �േഖന ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാൻ

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ീ-െമ�ിക് െെ�ബ� േഹാ�� �ാപി��തിന് നടപടി

718. �ീ.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�ിളളി പ�ായ�ിെല െവ�ില�ാറയി� എ�് സ��ീസ് െമ�

െസാെെസ�ി വി�ന�കിയ അ�പത് െസ�് �ല�് െപ���ിക��ായി �ീ-െമ�ിക്

െെ�ബ� േഹാ�� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആയതിനായി െപാ�മരാമ�് വ��് �േഖന സമ��ി� എ�ിേമ�ിന് അടിയ�ിരമായി

അ�മതി�ം ഫ�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല �ടിെവ��ാമം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല പഴയ�ർ പ�ികജാതി വികസന ആഫീസിെ� പരിധിയി�ം

വട�ാേ�രി പ�ികജാതി വികസന ആഫീസിെ� പരിധിയി�മായി എ� േകാളനികളി�

�ടിെവ��ാമം അ�ഭവെ���; അവ�െട േപ� വിവരം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ േകാളനികളിെല �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിേല�് അ�വദി�ി�� പ�തിക�െട �േരാഗതി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പ�ികവ�� േമഖലയി� േകാ�ാട് മ�ല�ിേല�്

അ�വദി�ി�� പ�തിക�െട �േരാഗതി ഉ�െ�െട�� വിശദവിവര�ൾ ന�കാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ ഇനി�ം ആരംഭി�ി�ി�ാ� പ�തിക�െട വിശദവിവര�ൾ ന�കാേമാ;

(സി) എ�ാ പ�തിക�ം ഉട� ���ീകരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?



പ�ികജാതി - പ�ികവ�ഗ�ി�െ��വ�െട മാനവേശഷി വികസനം

721. �ീ.എസ്.ശർ�

,, ഒ. ആ�. േക�

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

,, �. 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�ഗ�ി�െ��വ��് സ�േദശ�ം വിേദശ�ം െമ�െ�� െതാഴി�

ലഭ�മാ�കെയ� സ��ാരിെ� �ഖ�ാപിത നയ�ിെ� ഭാഗമായി േപാള�ി� നി�� �തിനിധി

സംഘ�മായി നട�ിയ ച���െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി  -  പ�ികവ�ഗ�ി�െ��വ�െട മാനവേശഷി വികസന�ിനായി ആവി�രി�ി��

പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി വ��ി� കീഴി�� ഐ.ടി.ഐ ക�െട നിലവാരം ഉയ���തി� െച� വ��

കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ�െട സംരംഭകത�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� പ�തിക�  ഫല�ദമായി

�ാവ��ികമായി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���് ധനസഹായം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� ര� �ളയ�ളിൽ �മി�ം വീ�ം ന�െ�� പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ

��ംബ���് എെ��ാം ധനസഹായ�ളാണ് സ��ാ�  ന�കിയി��ത്;  ���മായ

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) �മി�ം വീ�ം ന�െ��വ��് �മി വാ�ി വീട് വ� ന��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  ഏറനാട് മ�ല�ി�  നി�ം ��ത വിഭാഗ�ളി�െ�� ആ�െ��ാമാണ്

ഇ�ര�ി�� ധനസഹായം ന�ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ?

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

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

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം നാളി�വെരയായി എ� പ�ികജാതി പ�ികവ��

വിഭാഗ�ാ��്,  എ� �ക�� ചികി� ധനസഹായം ന�കിയി��്;  ജി�തിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏറനാട് മ�ല�ി�  എ� പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ��് ചികി� ധനസഹായം

ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ����ം എ� �പയാണ് ന�കിയി��െത�് വ�ഷം തിരി�് വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ആ�ിത��് ധനസഹായം

724. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതിയി�െ�� ��ംബ�ിെല ��ംബനാഥ�  മരണെ��ാ�  അ�ഹരായ ആ�ിത��്

ധനസഹായം ന���തിന് പ�തി�േ�ാ;  പരമാവധി എ� �കയാണ് ഇ�ര�ിൽ

ലഭ�മാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� േപ��് ഈ സഹായം ലഭ�മാ�ി;

േകാഴിേ�ാട് ജി��െട കണ�് �േത�കം ന�കാേമാ?

മി�വിവാഹിതരായ പ�ികജാതി�ാ��് ധനസഹായം

725. �ീ.െ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:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം പ�ികജാതി വികസന വ��് �േഖന

മി�വിവാഹിതരായ പ�ികജാതി�ാ��് ���  ജി�യി�  എ� �ക ധനസഹായമായി

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികവിഭാഗ�ാ�െട ഉ�മനം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവിഭാഗ�ാ�െട ഉ�മന�ിനായി  2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  വിവിധ

പ�തികളിലായി സം�ാന ബജ�ി� വകയി��ിയി�� ആെക �കെയ�;

(ബി) ആയതി� എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�  ഈ വ�ഷം നട�ിലാ�ിയ �ധാന പ�തിക�  ഏെത�ം ഓേരാ�ി�ം എ� �ക

െചലവഴിെ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� പ�തികളി�  ഈ വ�ഷം �കെയാ�ം െചലവഴി�ാെത അവേശഷി��െ��്



അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�കാരം സംഭവി�ാനിടയായ സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി�ാ��ാ�� േ�മപ�തിക�

727. �ീ.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) ഭവനരഹിതരായ പ�ികജാതി�ാ��് വീ�െവ�ാ�  �മി വാ��തി�� സഹായപ�തി�െട

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2019 വ�ഷ�ി� എ� േപ��് എ� �പ വീതം ഇൗ സഹായപ�തിയി�നി�് ന�കിെയ�്

ജി� തിരി�് വിവരം ന�കാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി�ാ��് വിവാഹധനസഹായം ന��� പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തിയി� ഓേരാ����ം ന��� �ക,  ഇതി� സം�ാനവിഹിതം,  േക�വിഹിതം,

തേ�ശസ�യംഭരണവിഹിതം എ�ിവ എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) വിവാഹധനസഹായപ�തിയി� 2019-� ന�കിയ സഹായം എ� േപ��് എ� വീതെമ�്

ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ?

'അംേബ�ക� �ാമം പ�തി'

728. െ�ാ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) ഇരി�ാല�ട മ�ല�ി�  ഏെതാെ� പ�ായ�കളിലാണ് അംേബ�ക�  �ാമം പ�തി

നട�ിലാ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  ���ീകരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�തി വിഹിത�ി� ഇളവ്

729. �ീ.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) 2019-2020  സാ��ിക വ�ഷം പ�ികജാതി പ�ികവ�� േ�മ വ��ക�െട പ�തി

വിഹിത�ി� �റവ് വ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� ശതമാനമാണ് �റവ് വ��ിയെത�ം

�റവ് വ��വാ��ായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�ം വിശദീകരി�േമാ;



(ബി) 2019-2020  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ��ത വ��ക��് േക�ാവി�ത പ�തികളി�

ഉ�െ���ി അ�ഹമായ �ക ലഭ�മായി�േ�ാ; ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല പ�ികജാതി വികസന പ�തിക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി�  പ�ികജാതി വികസന വ��വഴി  2016  �ത�  നാളി�വെര

നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇതിനായി എ� �പ അ�വദി�ി�െ��ം

ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ േഗാ�സാരഥി - േഗാ�ബ� പ�തികൾ .

731. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ േഗാ�സാരഥി പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ�� ആയിര�ണ�ിന് ആ�കൾ അധിവസി�� ഇ��ി ജി�

േഗാ�ബ� പ�തിയിൽ ഉൾെ��ി�ി� എ�ത് വ��ിെ� ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;  എ�ി� ഈ

പ�തിയിൽ ഇ��ി ജി�െയ�ടി ഉൾെ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;  വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�േമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല േകാളനി നവീകരണ പ�തിക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ��� സ�യംപര�ാ��ാമം പ�തി �കാരം ആല�� മ�ല�ി� നട�ാ�� േകാളനി

നവീകരണ പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നി��ഹണം ത�രിതെ���ാ�  േവ� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല പ�ികജാതി പ�ികവ�� േ�മ പ�തിക�



733. �ീ.െ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��ി�  കീഴി�  ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ആല��

മ�ല�ി� നട�ാ�ിവ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

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

അംേബ�ക� �ാമ പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

അംേബ�ക� �ാമ പ�തി�ായി ഈ വ�ഷം പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം േകാളനികെളയാണ്

തിരെ���ി��ത്;  ഈ ഓേരാ േകാളനി�െട�ം നവീകരണ�ി�� നി��ഹണ ഏജ�സി

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� സ�യം പര�ാ� �ാമം പ�തി

735. �ീ.െ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) അംേബ�ക�  സ�യം പര�ാ� �ാമം പ�തി �കാരം െതരെ��� േകാളനിക�െട വികസന

�വ��ന��  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് ബ�െ�� ഏജ�സികൾ�്

എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം േകാളനികെളയാണ് ഈ

സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െതരെ���ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതി�  ഏെത�ാം േകാളനിക�െട പ�തിയാണ് ���ീകരി�െത�ം,  മ��വ എ�്

���ീകരി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� �ാമ പ�തിയിൽ ഉൾെ�� കാര��് ൈകപറ�് േകാളനി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിെല അംേബ�ക�  േകാളനിയായി തിരെ��� കാര��് ൈകപറ�്

േകാളനിയി� വിഭാവനം െച�ി�� �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) അംേബ�ക� േകാളനി ആയി തിരെ��� ��ത േകാളനിയിൽ എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ്



നട�വാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �വർ�ന�മായി ബ�െ��് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ വിശദവിവര�ൾ

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി ആരംഭി��തി� കാലതാമസം േനരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ അതി�� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ പ�തി�െട �വർ�ന�ൾ ഉടൻ തെ� ആരംഭി�വാൻ സാധി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� �ാമം പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം പ�ികജാതി �ടികളി�  നട�ിലാ��

അംേബ�ക�  �ാമം പ�തി േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി�  എവിെടെയാെ�

അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം അ�വദി�െ��വയി�  ഏെതാെ� ���ിയായി�െ��ം ���ിയാകാ�വ

നിലവി� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� �ാമം പ�തി

738. �ീ.േ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) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� േകാ�യം ജി�യി� ആരംഭി� അംേബ�ക� �ാമ�� ഏെത�ാം;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല വട���ഴ ച��് േകാളനിെയ  2018-19

കാലഘ��ി�  െ�ാേ�ാസ് െച�ി��െവ�ി�ം ആയതിന് അംഗീകാരം കി�ാ�

സാഹചര��ി�  മ�ല�ിെല മെ�ാ� േകാളനിെയ ��ത പ�തി�ായി തിരെ���ാ�

അ�മതി ന��േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അംേബ�ക�  �ാമം പ�തി�ായി േകാളനിക�  തിരെ����തി�� മാനദ�ം

വ��മാ�ാേമാ;  ��ത മാനദ��ി�  �ാേദശിക സാഹചര�ം �ടി കണ�ിെല���

മാ��� വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േമാഡ� േകാളനിക�



739. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� പ�ികജാതി/പ�ിക വ�� വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനായി എ� േമാഡ�

േകാളനിക�  അ�വദി�ി�െ��ം ഇതിനായി എ� േകാടി �പയാണ് ജി�യി�  ആെക

അ�വദി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� േകാടി �പ അ�വദി� ��ത േകാളനികളി�  ഇ�വെര പണി���ീകരി� േകാളനിക�

എ�; 50% േപാ�ം പണി �ർ�ിയാ�ാ� േകാളനിക� എ�; ഒ� ���ി�ം ആരംഭി�ാ�

േകാളനിക� എ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസന ഓഫീ�ക� വഴി നട�ാ�� വിവിധ പ�തിക�

740. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, സി.മ��ി

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ 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 ഓഫീ�ക�  വഴി നട�ാ�� വിവിധ പ�തിക��്

ധനസഹായം അ�വദി��തി�  ��ഗണനാ�മം പാലി��ി� എ� പരാതി

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പരാതികളിേ��  വിജില�സ് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;  വിജില�സ് കെ��ിയ

�മേ��ക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിജില�സ് റിേ�ാ��ിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ���ാ�� േ�മപ�തിക�

741. �ീ.ബി.സത��

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.��ിരാമ�

,, െ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 വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനായി ഇൗ സ��ാ�  ആവി�രി� േ�മപ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബ�ിെല വ�മാനദായകനായ വ��ി മരി�ാ�  ന��� ധനസഹായ �ക

വ��ി�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;



(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�ികജാതി�ാ��ാ�ളള ചികി�ാ ധനസഹായ

പ�തി വി�ലീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പ�ികജാതി സേ�ത�ളിെല അടി�ാന സൗകര���  വികസി�ി��തി�ളള അംേബ�ക�

�ാമം പ�തിയി�  ��ത�  പ�ികജാതി േകാളനികെള ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ�� പ�തികളിെല അഴിമതി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിതരായ എസ്.സി/എസ്.�ി വിഭാഗ���് �മി വാ��തി�ം,  സ��മായി �മി��

പ�ികജാതി�ാ��് വീട് വ�് ന���തി�ം പ�ികജാതി പ�ികവർ� വികസന വ��് പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി� വ�ാപകമായ അഴിമതി നട�തായി വിജില�സ് നട�ിയ പരിേശാധനയി�

കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വികസന വ��ി�  ആഭ��ര അേന�ഷണ സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  േമ�പറ� പ�തികളിെല അഴിമതി ആഭ��ര അേന�ഷണ സംവിധാന�ിെ�

പരിേശാധനയി�  കെ��വാ�  കഴിയാതി��ത് ��ത സംവിധാനം നി�ിയമായത്

െകാ�ാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വ��ിെല ആഭ��ര സംവിധാനം ശ�ിെ����തി�ം, വ��ിെ� �വ��നം എ�ാ മാസ�ം

റിവ� െച��തി�ം വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക� അഴിമതി ��മാ��തി�ം ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

പ��� മ�ല�ിെല അംേബ��� �ാമം പ�തി

743. �ീ.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���  മ�ല�ിെല അംേബ���  �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ കാര�ാട്,

മട�ാംെപായി�  പ�ികജാതി േകാളനികളിെല ���ിക�െട നിലവിെല അവ� എെ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിെല ���ി ���ീകരി�ാ�  കാലതാമസം േനരി��ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത പ�തി േവഗ�ി�  ���ീകരി�ാ�  ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



വാ�ല�നിധി പ�തി

744. �ീ.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�ിക ജാതി പ�ിക വ�� വ��് �ഖാ�രം നട�ിലാ�ി വ�� വാ�ല�നിധി പ�തി�െട

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി��തിനായി െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� നി�്

എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല അംേബ��� �ാമം പ�തി

745. �ീ.െ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 നിേയാജക മ�ല�ി� അംേബ��� �ാമം പ�തിയി� നിലവി� ഉ�െ���ിയ

അതിയ�� �ാമപ�ായ�ിെല െവ�പക� ഭാ�� നഗ� േകാളനിയി� 2019 ഡിസംബ�

വെര ���ീകരി� ���ിക� ഏെത�ാം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏ� വ�ഷ�ി� ആണ് ���ിക� നട��തി� നി��ിതി േക�െ� �മതലെ���ിയ�

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭാ��  നഗ�  േകാളനി�െട ��വ�  ���ിക�  എേ�ാ�  ���ീകരി�ാ�  കഴി�ം എ�്

വിശദമാ�േമാ?

അംേബ�ക��ാമം പ�തി

746. �ീ.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��ാലം നിേയാജക മ�ല�ി�  എ� പ�ികജാതി േകാളനിക�  നിലവി��്;

�ാമപ�ായ�ടി�ാന�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അംേബ�ക��ാമം പ�തിയിേല�് െതരെ���െ�� പ�ിക ജാതി േകാളനിക� എെത�ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അംേബ�ക�  �ാമം പ�തി നട�ിലാ��തിനായി എ� �ക വീതമാണ് ഓേരാ േകാളനി�ം

അ�വദി�ത്; എ�ാണ് അ�വദി�ത്; അതി� എ� �ക െചലവഴി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ അംേബ�ക�  �ാമ�ി�ം എെ��ാം വികസന �വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ിയത്;

വിശദീകരി�ാേമാ?



�ാ���് �ീംസ് പ�തി

747. �ീ.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 വികസന വ��് �ഖാ�രം നട�ിലാ�ി വ�� �ാ���് �ീംസ് പ�തി�െട

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പ�തി �കാരം എ� സംരംഭക�  അേപ� സമ��ി�ി�െ��ം എ� േപ��് അ�മതി

ന�കിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

െന�ാറ മ�ല�ിെല പ�ികവ�� ��ംബ��

748. �ീ.െ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�ി�  നിലവി�  എ� പ�ികവ�� ��ംബ��  ഉെ��്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവരിൽ സ��മായി വീട് ഉളളത് എ� ��ംബ���ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വീട് ഇ�ാ�വ��് വീട് അ�വദി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ജനനി ജ�ര� പ�തി

749. �ീ.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) അ��ാടിയിെല ശി� മരണ നിര�് �റ��തിേല�ായി എെ��ാം നടപടികളാണ് വിവിധ

വ��ക� വഴി സ�ീകരി� വ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈ�ബ�  ഡയറ�േറ�് നട�ിലാ�ിയ  'ജനനി ജ�ര�'  പ�തി �കാരം എെ��ാം

ആ��ല��ളാണ് ആദിവാസിക��് ലഭ�മാ�ി വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി നട�ി�ിെല സാ��ിക തിരിമറി�മായി ബ�െ�� അേന�ഷണം ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ���ാ�െ�തിെര ഏെത�ി�ം തര�ി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േഗാ� സാരഥി പ�തി



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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവർ� വികസന വ��് നട�ിലാ�� േഗാ� സാരഥി പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി 2019-20 � എ� �ക നീ�ിെവ�െവ�ം അതി� എ� �ക ഇ�വെര

െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി� നിലവി� എ� �ണേഭാ�ാ�� ഉെ�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല �രഹിതരായ ആദിവാസിക��് �മി വാ�ി ന��� പ�തി

751. �ീ.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) വയനാട് ജി�യിെല �രഹിതരായ ആദിവാസിക��് �മി വാ�ി ന��� പ�തി�െട നിലവിെല

�ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  എ� �രഹിതരായ ആദിവാസിക�  വയനാട് ജി�യി�  ഉെ��ാണ് സ��ാ�

കണ�ാ�ിയി�ളളത്;വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ആദിവാസി ��ംബ���് �മി ന��ത്

752. �ീ.െ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�തിന് േശഷം എ� ആദിവാസി ��ംബ���ാണ് �മി

അ�വദി�് ന�കിയി�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ; ജി� തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

അംേബ�ക� െസ�ി�െമ�് �ാമം പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

എ��ക�്,  പ��വയ�  പ�ികവ�� േകാളനിക�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിെല ���ി ���ീകരി�ാ� കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ��ത പ�തി േവഗ�ി� ���ിയാ�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?



പ�ികവർ� സേ�ത��െട അടി�ാന സൗകര�വികസന പ�തി

754. �ീ.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�ികവർ� സേ�ത��െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തി

ഇതിനകം എ� േകാളനികളി� നട�ിലാ�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി �കാരം േകാളനിക�െട അടി�ാന നിലവാരം െമ�െ����തിന് സാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയ േകാളനികളി�  പ�തി �കാര�� പണി �ർ�യാ�ിേയാ എ�്

പരിേശാധി��തിന് ഏർെ���ിയ സംവിധാനം എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) 2018-19  �  ��ത പ�തിയിൻകീഴി�  േകാളനിക�  െതെരെ���ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികവർ� േ�മപ�തിക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�േശഷം പ�ികവർ��ാ�െട േ�മ�ിനായി ആരംഭി� �തിയ

പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ഇവ ��ത വിഭാഗ�ിെ� സാ�ഹിക പിേ�ാ�ാവ� പരിഹരി��തിന് എ�മാ�ം

സഹായകമായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവ��ായി അ�വദി�� പ�തിക�െട ആ��ല�ം യഥാർ� �ണേഭാ�ാ��� തെ�

ലഭി��െവ�് ഉറ�് വ���തിന് നിലിവി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട ഇടയി�� േരാഗ��െട �ധാന കാരണം മദ�ാസ�ി

ആെണ�തിനാ� ഇതി� നി�ം അവെര േമാചി�ി��തിന് എെ�ാെ� �വർ�ന�ളാണ്

��ത േമഖലയി� നട��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

പ�ികവ�� വികസന വ��ി�കീഴി� ന�റി ��ക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വികസന വ��ി�കീഴി� എവിെടെയാെ�യാണ് ന�റി ��ക� �വ��ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;



(ബി) �തിയതായി ന�റി ��ക�  ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം

ന�കാേമാ?

പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��് സാേ�തിക െതാഴി�കളി� പരിശീലനം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��് സാേ�തിക െതാഴി�കളി�  പരിശീലനം ന���തിന് ത��

പരിശീലന േക���, മാ�കാ േ�മ പരിശീലന േക���  എ�ിവ എവിെടെയാെ�യാണ്

�വ��ി�വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� �തിയ േക��� ആരംഭി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദവിവരം

ന�കാേമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��വ��ളള ചികി�ാ സഹായം

758. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��വ��ളള ചികി�ാ

സഹായം ലഭ�മാ��തി�ളള നടപടിക�  േവഗ�ിലാ�ാ�  സാധി�ി�േ�ാ;  ഇതിനായി എ�

�മീകരണ�ളാണ് ഏ�െ���ിയി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വെര ഇൗ പ�തി �കാരം എ�േപ��് ചികി�ാ സഹായം ന�കിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ഇൗ പ�തിയി�െട ന�കിയ ആ��ല��ിെ� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ��ാടിയി� അ�മാ�െട�ം ശി���െട�ം ആേരാഗ� സംര�ണം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടിയി� 2019 � എ� നവജാത ശി��ളാണ് മരണമട�ത്;

(ബി) അ��ാടിയിെല അ�മാ�െട�ം നവജാത ശി���െട�ം ആേരാഗ� സംര�ണ�ിനായി

എെ�ാെ� �േത�ക പ�തികളാണ് ഈ സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(സി) ��ത പ�തിക�  നട�ിലാ�ിയി�ം അ��ാടിയി�  ശി�മരണം �ടർ�ഥയാ��ത് ഏത്

സാഹചര��ിലാണ്;

(ഡി) ഇ�സംബ�ി�് സമ� അേന�ഷണം നട�ി പരഹാര മാർ���  കെ��വാൻ നടപടി



സ�ീകിരി�േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല �ീ-െമ�ിക് േഹാ�� ഉപേയാഗെ����ത് സംബ�ി�്

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ി�  പ�ികജാതിയി�െ�� വിദ�ാ��ിക��ായി നി��ി�ി�� �ീ-െമ�ിക്

േഹാ��  ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയത് കാര��മമായി

�വ��ി�ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത േഹാ��  സൗകര���  ഉപേയാഗെ���ി െകാ�് പ�ികജാതിയി�െ��

വിദ�ാ��ിക��ായി ഐ.ടി.ഐ./േപാളി െട�ിക് േപാ�� �ാപന�� ആരംഭി��തിനായി

വ��് മ�ി�് ന�കിയി�� നിേവദന�ളി� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� നിേവദന�� അ�ഭാവ���ം പരിഗണി�െകാ�് ��ത സംരംഭ�� ആരംഭി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ിക വ���ാ��് ക�വടവാ�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പ�ിക വ���ാ��് ക�വടം,  വ�വസായം എ�ിവ

ആരംഭി��തിന് വാ� ന�കിയി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ�െട വാ�ക�

762. �ീ.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) സ��ാ�, അ�� സ��ാ�, സഹകരണ �ാപന��  എ�ിവിട�ളി�  നി�്പ�ികജാതി

വിഭാഗ�ാ� എ�� വാ�ക� എ�തി���തിന് ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ എെ�ാെ�

നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ആയത് �കാരം ഇ�വെര എ� േപ�െട വാ� എ�തി��ിയി�െ��് �കയട�ം ജി� തിരി�്

വ��മാ�േമാ?

�രഹിത-ഭവനരഹിത ��ംബ��



763. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ 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 കണ�ക� �കാരം എ� പ�ികജാതി ഭവനരഹിത ��ംബ�ളാണ് ഉ�ത്;  ഇതി�

�രഹിത ഭവന രഹിത�േട�ം �മി�� ഭവന രഹിത�െട�ം ജി� തിരി�� കണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2020 വർഷ�ിൽ നിലവിെല പ�തിക� �കാരം എ� ��ംബ���ാണ് �മി ലഭ�മാ�ക;

(സി) �മി�ം ഭവന�ം ലഭ�മാ�� ��ംബ��െട�ം ഭവനം ലഭ�മാ�� ��ംബ��െട�ം എ�ം

വിശദമാ�േമാ?

�മിയി�ാ� േഗാ�വ���ാ��് �മി വാ�ി ന��� പ�തി

764. �ീ.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) സം�ാന�് �രഹിതരായി പതിനായിര�ി െതാ��ി നാ���ി നാല് പ�ിക വ���ാ�

ഉ�തായി വ��് തെ� നട�ിയ സ�െ�യി� വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �മിയി�ാ� േഗാ�വ���ാ��് �മി വാ�ി ന��� സ��ാ�  പ�തി ഇേ�ാ�

ഏ�ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ ആവശ��ിേല�ായി എ� െഹ��  വന�മി േക� സ��ാ�  അ�വദി�ി�െ��ം എ�

െഹ��  �മി വിതരണം െച�ി�െ��ം ബാ�ി �മി�െട വിതരണം എ�േ��്

���ിയാ�ാനാ�െമ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) േകാടതി ഉ�ര��ായി�ം ഇ�ാര��ി�  �ട�� െമെ�േ�ാ�ിെന സംബ�ി� ആേരാപണം

പരിേശാധി�ക ഉ�ാേയാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല അംേബ�ക� �ാമം പ�തി

765. �ീ.�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�ക��ാമം പ�തിയിേല�് െതരെ���ി�ളള മണ��  മ�ല�ിെല മ��ര

പ�ികജാതി േകാളനിയി�  ഏെത�ാം ���ിക�  ���ീകരി�;  ഇനി ഏെത�ാം ���ിക�

���ീകരി�ാ��്;  അവ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ��

ന�കാേമാ;

(ബി) 2019-20  വ�ഷം അംേബ�ക�  �ാമം പ�തിയിേല�് െതരെ���ി�ളള  'ഇറിേഗഷ�

എസ്.സി. േകാളനി'  യി� നട�ിലാ�� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�ം ��ത ���ിക�



യാഥാ���മാ��തിനായി ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�ം

വിശദീകരി�ാേമാ?

െന��യം �ത� ���ടവ് േകാളനി വെര�ളള േറാഡിെ� റി�യ�

766. �ീ.പി.വി. അ�വ� : 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:

ആദിവാസിേമഖലയായ െന��യം �ത�  ���ടവ് േകാളനി വെര�ളള േറാഡിെ� റി�യ�

സംബ�ി� എ�ിേമ�ം,  നിേവദന�ം  1/2/2018  തീ�തിയി�  ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇതി�േമ�

സ�ീകരി� �ട� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

എസ്.സി. ,എസ്.�ി. േകാളനിക�

767. �ീ. 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) കാസ�േകാട് അസം�ി നിേയാജകമ�ല�ി�� എസ്.സി.  ,എസ്.�ി.  േകാളനിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േകാളനികളിെല അടി�ാന സൗകര��� വ��ി�ി��തിന് കഴി� സ��ാരിെ��ം ഈ

സ��ാരിെ��ം കാല�് ഫ�് അ�വദി�ി�െ��ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം പ�തിക�  �കാരമാണ് ഫ�് അ�വദി�െത�ം ഏെത�ാം ���ികളാണ്

എ�ിേമ�ി�  ഉ�െത�ം ഓേരാ േകാളനിയി�ം ���ി ആരംഭി�ത് എേ�ാഴാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േകാളനികളി�  ���ി ���ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി�  ���ി അന�മായി

നീ��തിെ� കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േകാളനികളി�  ഉേ�ശി�� അടി�ാന സൗകര���  ഏ�െ���ി ���ി എേ�ാ�

���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െത�ല ആദിവാസി െസ�ി�െമ�് േകാളനി നവീകരണം

768. �ീ.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���  സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി അ�മതി ലഭി� അ�രി

�ാമപ�ായ�ിെല െത�ല ആദിവാസി െസ�ി�െമ�് േകാളനി നവീകരണം സംബ�ി�

���ി നാളി�വെര ആരംഭി�ാ�  കഴി�ി�ി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;



വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അംേബ���  സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ്

നട��െത�ം ആയതിേല�ായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ് എ���

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െന�ാറ മ�ല�ിെല പ�ികവ�� േകാളനിക�െട വികസനം

769. �ീ.െ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 നിേയാജകമ�ല�ി� എ� പ�ികവ�� േകാളനികളാ�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േകാളനിക�െട വികസന�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ�

നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ?

ആന�യം പ�ികവ�� േകാളനി നിവാസിക�െട �നരധിവാസം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 - െല �ളയ�ി� ഉ��െപാ�ലിെന �ടർ�് ഊ�വി�് മാറി�ാമസി�� അതിര�ി�ി

പ�ായ�ിെല ആന�യം പ�ികവ�� േകാളനി നിവാസിക�െട �നരധിവാസ നടപടിക� ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ; ഇതിനായി �േത�ക പാേ�ജ് അ�വദി�േമാ;

(ബി) �ൻപ് അംേബ�ക� സമ� വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി ആന�യം േകാളനി�് അ�വദി�

ഒ� േകാടി �പയി�  െചലവഴി�ത് കഴി�് ബാ�ി �ക അേത പ�ായ�ിെല വാ�മരം

േകാളനി�് അ�വദി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല സ�യം പര�ാ� പ�ികജാതി േകാളനിക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകാ�ാട് മ�ല�ി�  എ� സ�യം പര�ാ�

പ�ികജാതി േകാളനിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്;

(ബി) ��ത േകാളനികളി� നട�വ�� ���ിക�െട �േരാഗതി വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ിക� ���ീകരി��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



ആവണി�ാറ ആദിവാസി േകാളനി െെവദ�തീകരണം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആവണി�ാറ ആദിവാസി േകാളനി െെവദ�തീകരി��തിന് �ക അ�വദി�് ഉ�രവിറ�ിയി�ം

��ത �ക ഇ�വെര െക.എസ്.ഇ.ബി.�് െെകമാറാ�െത�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േകാ�പസ് ഫ�് എ� ശീ�ഷക�ി� നി�ം െെവദ�തീകരണ�ിനായി അ�വദി� 1 േകാടി 57

ല�ം �പ െക.എസ്.ഇ.ബി.�് അടിയ�രമായി െെകമാറാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നില�� വട�ം െതാടിക എസ്.സി.േകാളനി�െട സമ� വികസനം

773. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  എസ്.സി.ഡി.ഒ.�് കീഴി�  30  ��ംബ��  താമസി�� എ� എസ്.സി.

േകാളനിക�െ��ം അവ ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നില��  എസ്.സി.ഡി.ഒ.�് കീഴി�  ആെക എ� എസ്.സി.േകാളനിക�  ഉെ��ം ഓേരാ

േകാളനിയി�ം എ� ��ംബ��െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) നില�� മ�ല�ിെല എട�ര പ�ായ�ിെല വട�ം െതാടിക എസ്.സി.േകാളനി�െട സമ�

വികസന�ിനാ�� ഫീസിബിലി�ി സ��ിഫി��് ഒഴിവാ�ിയ ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം ആയത്

ഒഴിവാ�ാ�� കാരണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഫീസിബിലി�ി സ��ിഫി��് ന�കിയ ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം ന�കാ�� കാരണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഫീസിബിലി�ി റ�് െച�് വികസനം തട� ഉേദ�ാഗ�െനതിെര അേന�ഷി�് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� �ാമവികസന പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയെ��തി േനരി�� േകാളനിക�െട �ന�നി��ാണ�ിനായി അംേബ�ക�  �ാമവികസന

പ�തി  (2018-19)യി�  ഉ�െ����തിനായി സമ��ി� െ�ാേ�ാസ�ക��് ഭരണാ�മതി

ന���തി� േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

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



പ�ികജാതി േകാളനികളിെല �ടിെവ� പ�തിക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തിയി� ഉ�െപ��ിയി�� ��, േമാറ�ാല, പ�ി�ക� േകാളനികളിെല

�ടിെവ� പ�തിക� ആരംഭി�ാ�തി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക� എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

പ�ികജാതി േകാളനിക�െട നവീകരണ�വ��ന��

776. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�െട നവീകരണ�വ��ന���ായി ഇൗ സ��ാ�

അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സം�ാന�് ഇ�വെര എ� േകാളനിക��് ഇതിനായി �ക ന�കി;  ഇതി�  േകാഴിേ�ാട്

ജി�യി� എ� േകാളനിക��് �ക ന�കി; വ�ഷം തിരി�് കണ�ക� ന�കാേമാ?

പറ�ി�ളം ആദിവാസി േമഖലയിെല വീട് നി��ാണം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം ആദിവാസി േമഖലയിെല ഏെത�ാം േകാളനികളി��വ��ാണ് �തിയ വീട്

നി��ാണ�ിന് ഫ�് അ�വദി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ഫ�് അ�വദി�െ�� വീ�ക�െട നി��ാണ ���ി �ട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി�

കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) വീ�ക�െട നി��ാണ ���ി നട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

അംേബ��� െസ�ി�െമ�് പ�തി

778. �ീ.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) അംേബ��� െസ�ി�െമ�് പ�തി �കാരം ക��� മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േകാളനികളിലാണ്

സമ�വികസനം നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഓേരാ േകാളനിയി�ം എെ��ാം ���ികളാണ് നട�ിലാ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ക��� മ�ല�ിെല ഓേരാ േകാളനിയി��� ��ത പ�തി�െട �വ��ന�േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇനി ഏെത�ി�ം േകാളനികളി� ��ത ���ി ആരംഭി�ാ�േ�ാ;  എ�ി� അത് ഇ�വെര

ആരംഭി�ാതിരി�ാ�� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�  അംേബ�ക�  സ�യംപര�ാ� �ാമം

പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നവീകരണം നട�� പ�ികജാതി േകാളനിക�െട നി��ാണ

�േരാഗതി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  ഇ�വെരയായി ഏെതാെ� പ�ികജാതി േകാളനികളാണ് ��ത

പ�തിയി� ഉ�െ���ി നി��ാണം ���ിയാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട നട�ി�മായി ബ�െ��് എ� �പ ��ത േകാളനികളി�  െചലവഴി�ി��്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ികവ�� േകാളനിക�െട സമ�വികസനം

780. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�രിെല ���റ പ�ായ�ിെല പ�ികവ�� േകാളനിക�െട സമ�വികസനം സംബ�ി�്

2016-�  ന�കിയ നിേവദന�ിന് മ�പടിയായി  1193/vip/

M(SC/ST,BC,LA,W&C)2016  ന��  ക�് ന�കിയത�ാെത കഴി� ര�വ�ഷം

പി�ി�ി�ം വ��് ഒ� നടപടി�ം എ��ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

�ട�നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഏത് ഓഫീസിലാണ് ഫയ�മായി ബ�െ�� തട���ായത്; കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര മ�ല�ി� അംേബ�ക� �ാമം പ�തി



781. �ീ.െ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) 2019-20  വ�ഷ�ി�  െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�നി�ം അംേബ�ക�  �ാമം

പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ പ�ികജാതി േകാളനി ഏതാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാളനി�് എ� േകാടി �പ�െട അ�മതിയാണ് ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാളനി�െട നവീകരണ ���ിക�  െച��തി� ആെരയാണ് �മതലെ����െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

സംഗീതാ��ാപക� പ�ികവ�� വിദ�ാ��ികെള പീഢി�ി� സംഭവം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��ായി ��ാറി�� േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  �ളിെല

സംഗീതാ��ാപക�  വിദ�ാ��ികെള ശാരീരികമായി പീഢി�ി�െവ� പരാതിയി�  പ�ികവ��

വികസന വ��് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  ��ത അേന�ഷണ�ി�  കെ��ിയ

വ�തക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത അ��ാപകെ� പീഢനെ��ട��് പഠനം ഉേപ�ി�് പതിനാല് വിദ�ാ��ിക� മറ��,

കാ��� പ�ായ�കളിെല ഊ�കളി� തിരിെക എ�ിയതായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിദ�ാ��ികെള തിരിെക �ളി� എ�ി��തി�ം അവ��് ആവശ�മായ കൗ�സലിംഗ്

ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത അ��ാപകെനതിെര വ��് തല�ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത് എ�റിയി�േമാ?

ആദിവാസി േഗാ� വിഭാഗ��െട സംര�ണം

783. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനെ� മാ�ം ആ�യി� ജീവി�� ആദിവാസി േഗാ� വിഭാഗ��െട സംര�ണം

ഉറ�വ���തി�ം അവ�െട പാര�ര��ം തനിമ�ം നിലനിർ��തി�ം ആവി�രി�് നട�ാ�ി

വ�� പ�തികെള സംബ�ി�് വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ി ജി�യിൽ വനാവകാശ നിയമ�കാരം ആദിവാസി വിഭാഗ��െട വികസന

�വർ�ന�ൾ�് എ� െഹ�ർ �മി അ�വദി�ി��്;

(സി) ആദിവാസി വിഭാഗ��െട �ഷി�മി�ം കാർഷികവിളക�ം സംര�ി�വാൻ വ��് നട�ാ�ിവ��

പ�തികെള സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ ?



വിേദശ സ��കലാശാല പഠന�ി�� ധനസഹായം

784. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം പ�ികജാതി/പിേ�ാ� വിഭാഗ�ി�െ��വ��്

വിേദശ സ��കലാശാലകളി� പഠനം നട��തി�� ധനസഹായം ലഭ�മാ��തി�� പ�തി

വി�ലീകരി�ി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ�വെര എ� വിദ�ാ��ിക��ാണ് ഈ തര�ി�  ധനസഹായം ലഭ�മാ�ിയി��െത�്

അറിയി�ാേമാ; േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� എ� വിദ�ാ��ിക��ാണ് ഈ തര�ി� ധനസഹായം

ലഭ�മാ�ിയി��െത� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളിൽെ��� വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ി�� പ�തിക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളിൽെ��� വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി

ഏെത�ാം പ�തികളാണ് സർ�ാർ ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല വ�ത�� േകാ�ക�േ�ാേരാ�ി�ം എ� �പ വീതമാണ്

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളിൽെ��� വിദ�ാ��ിക��് �ാ�ിന�ി�  ലഭ�മാ��ത്;

ഇതിന് കാലതാമസം േനരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക��് ലഭി�ി�� ഇ-�ാ�് വിതരണം �ട�ിയ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത്

കാലതാമസം �ടാെത ലഭ�മാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

െകായിലാ�ി ഐ.ടി.ഐ. വികസനം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം പ�ികജാതി വികസന വ��ിന് കീഴി�� െകായിലാ�ി

ഐ.ടി.ഐ.യി� എെ��ാം വികസന �വ��ന�ളാണ് നട�ാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭൗതിക വികസന രംഗ�് �തിയ െ�ാേ�ാസ�ക�  എെ��ി�ം സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� നിലവി�� �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?



പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��ാ�� േഹാ��ക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��ായി പ�ികവ�� വികസന വ��് നട�� േഹാ��ക�

എവിെടെയാെ�യാെണ�് ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �തിയ േഹാ��ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം

ന�കാേമാ?

പിണ���ടിയിെല ൈ�ബ� േഹാ��

788. �ീ.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) കി�ബി പ�തിയി�  ഉ�െ���ി േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല പിണ���ടിയി�  പ�ികവ��

വിദ�ാ��ിക��ായി അ�വദി�ി�� ൈ�ബ�  േഹാ��  നി��ാണ�മായി ബ�െ��

നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േഹാ��  നി��ാണ�മായി ബ�െ�� െട��  നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േഹാ�� നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് െവളിെ���ാേമാ?

വിേദശ െതാഴി� വാ�ാ പ�തി

789. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

,, വി.െക.�ശാ�്

,, െ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) സം�ാന�് അഭ��വിദ�രായ പ�ികജാതി-പ�ികവ�� �വജന���് െതാഴി�

ലഭ�മാ��തിനായി ഈ സ��ാ� ആവി�രി�ി�� �തന പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് വിേദശ രാജ��ളി� െമ�െ�� െതാഴി� ലഭ�മാ��തിന് ഈ സ��ാ� �േത�ക പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി പ�ികജാതി,  പ�ികവ�� വികസന േകാ��േറഷ�  പ�ികജാതി വികസന

വ��മായി േച��് നട�ാ�� വിേദശ െതാഴി� വാ�ാ പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;



(ഡി) ഈ വിഭാഗ�ാ�െട ജീവിത നിലവാരം െമ�െ����തിനായി സ�യം െതാഴി�  പ�തിക�

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിന് സർ�ാർേജാലി ഉറ�ാ�� പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിന് സർ�ാർേജാലി ഉറ�് വ���തിെ� ഭാഗമായി െ�ഷ�� റി��്െമ�്

പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ� വ��കളിലാണ് ഇതിനകം ഈ പ�തി

നട�ിലാ�ിയത്; ഇതി�െട എ� േപർ�് നിയമനം ന�കി; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െ�ഷ�� റി��്െമ�് നടപടി ഇതര വ��കളി��ടി വ�ാപി�ി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി�

അതി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ികവർ� ��ംബ�ളിെല അഭ��വിദ�രായ ഒരംഗ�ിെന�ി�ം െതാഴി�  ന��െമ�

നയ�ഖ�ാപനം �ാവ ർ�ികമാ�വാൻ സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഉയർ� െതാഴി� സാധ�ത�� േമഖലകളി� ഈ വിഭാഗ�ി�െ�� �വാ���് പരിശീലനം

ന���തി�ം അവർ�് �ിരവ�മാന�� െതാഴി�  േന��തി��� അവസരം

ഒ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കി��ാ�സിെല താ��ാലിക നിയമന�� �ിരെ���ിയത്

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കി��ാ�സി�  താ��ാലികമായി നിയമി� എ� ജീവന�ാെര പി�ീട്

�ിരെ���ി നിയമി�ി��്;  ആെരെയ�ാമാണ് ഇ�കാരം നിയമി�ത്;  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  �ിരെ���ിയ ജീവന�ാെര പിരി� വിടണെമ� േകരള അ�ിനിേ��ീവ്

�ിബ�ണ� വിധി വ�ി�േ�ാ; എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാ� എ��തലാണ് സ�വീസി� കയറിയെത�ം അവ� ഏെത�ാം ആ��ല���

നാളി�വെര ൈക��ിയി�െ��ം ഇവ��് ��കാല �ാബല��ി�  ആ��ല���

ന�കിയി�േ�ാെയ�ം അതിനായി എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം വ��ിഗതാടി�ാന�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

താ�ാലികാടി�ാന�ി� േജാലി െച��വ��� ശ�ളം



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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വ��ിന് കീഴി� താ�ാലികാടി�ാന�ി� നിയമിതരായി േജാലി െച�� വാ�ഡ�,

വാ�്മാ�, ആയ എ�ീ ത�ികയി��വ��് 2019 �� മാസം �ത� ശ�ളം ലഭി��ി� എ�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അതി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;  ഇവ��് ശ�ളം ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ആറ��ള മ�ല�ിെല എസ്.സി. േകാ��സ് ഫ�് ���ിക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  എസ്.സി.  േകാ��സ് ഫ�ി�  ഉ�െ���ി ആറ��ള

നിേയാജകമ�ല�ി�  അ�വദി�െ�� ���ിക�  സാ��ിക വ�ഷം തിരി�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട �വ��ന �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല േകാ��സ് ഫ�് വിനിേയാഗം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

2019-20  വ�ഷ�ി�  പ�ികജാതി േകാ��സ് ഫ�് പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം

പ�തിക��ാണ് അ�വദി�െ��ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;  അ�വദി� �ക മ�ലം തിരി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ� േകാ��സ് ഫ�്

795. �ീ.�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) പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ� േകാ��സ് ഫ�ി� നി�ം �ക അ�വദി��തി�ം പ�തിക�

ഉ�െ����തി��ളള മാനദ���ം നടപടി�മ��ം എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

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

�ക അ�വദി� എ�് വ�ഷം തിരി�ളള കണ�് ന�കാേമാ;



(സി) ഈ ഇന�ി� ��� ജി�യി� നട�ാ�ിയ ���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല േകാർ�സ് ഫ�്

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വർഷം േകാർ�സ് ഫ�് ഇന�ി�  െകാ�ം ജി��് എ� �ക

ലഭ�മാ�ിയി�� എ� വിവരം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക ഉപേയാഗി�് ഈ കാലയളവി�  െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ി�െ���

ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�ം ആ�െടെയ�ാം �പാർശ �കാരമാണ്

ഭരണാ�മതി�� �ടർനടപടിക� സ�ീകരി�െത�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി െവളിെ���േമാ?

കിഴേ� മ�ന�ാട് പ�ികജാതി േകാളനിയിെല ���ിക�

797. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഞാറ��  കിഴേ� മ�ന�ാട് പ�ികജാതി േകാളനിയിെല വിവിധ നി��ാണ

�വ��ന���ായി എ� �കയാണ് വകയി��ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�  നട�ാ��തിെല കാലതാമസം എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

��പരിഹാര�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക� എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇളം�ാേശരി, േതര േകാളനിക�െട നവീകരണം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  അംേബ�ക�  �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ എസ്.ടി.

േകാളനികളായ ഇളം�ാേശരി,  േതര എ�ിവിട�ളിെല നവീകരണ�മായി ബ�െ��

���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ഓേരാ േകാളനിയി�ം എെ��ാം ���ികളാണ്

നട�ിലാ��െത�ം ഓേരാ ���ി�േട�ം നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏത് ഏജ�സിയാണ് ��ത ���ിക�െട കരാ� ഏെ���ിരി��െത�ം കരാ� കാലാവധി



എ�് വെരയാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ���ിക�െട ���ീകരണം െെവ��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ര�് േകാളനിക�െട�ം നവീകരണം എ�േ��് ���ീകരി�വാ�  സാധി�ം എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

ആദിവാസിക�െട പതി��ര ല�ം �പ ത�ിെയ��െവ� പരാതി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടി �തി വാഴി�ർ ഊരിെല താ�ുല ആദിവാസി സംഘടനാ �വർ�കർ�് ൈലഫ് മിഷൻ

പ�തിയി�െട ലഭി� പതി��ര ല�ം �പ ഒ� രാ�ീയ പാ��ി�െട ജി�ാ േനതാവ്

ത�ിെയ��െവ� പരാതി സംബ�ി�് വ��് തല�ി�  എെ��ി�ം അേന�ഷണം

നട�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേന�ഷണ�ിെല കെ���ക� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

കരി�ാളി�� േകാളനി�െട നവീകരണ �൮�ി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല അംേബ���  സ�യം പര�ാ� �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി

നവീകരി�� കരി�ാളി�� േകാളനി�െട �൮�ി ഇേ�ാ� എത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ �൮�ി ���ീകരി��തിന് എ�ാണ് നിലവി�� തട�െമ�ത് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ �൮�ി എേ�ാ� ���ീകരി�ാനാ�െമ�ാണ് ക���െത�് വ��മാ�േമാ?

ഒ.ഇ.സി. ആ��ല���

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�പാ� നി�മാണം �ലെ�ാഴി�  ആയി�� സ�ദായെ� ഒ.ഇ.സി.  വിഭാഗ�ി�

ഉ�െ���ിയി�െ��ി�ം ��ത സ�ദായ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�  വിവിധ പഠന േകാ�ക�

���ിയാ�� അവസര�ളി�  അവ��് ഒ.ഇ.സി.  ആ��ല���  ലഭ�മാ��ി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അവ��് ഒ.ഇ.സി.  ആ��ല���  സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക�  ഈ



സ��ാ� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�റിയി�ാേമാ?

പി�ാ� വിഭാഗ വികസന വ�� �േഖന നട�ാ�ി വ�� �വ��ന��

802. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, 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) പി�ാ� സ�ദായ�ളി�െ��വ�െട ഉ�മന�ിനായി പി�ാ� വിഭാഗ വികസന വ�� �േഖന

നട�ാ�ി വ�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പി�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷ� വഴി നട�ാ�� വിവിധ വാ�ാ പ�തിക�െട വിവര�ം

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം ഇ�വെര േകാ��േറഷ�  വഴി

�ണേഭാ�ാ���് ലഭ�മാ�ിയ വാ��െട കണ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട െതാഴി� പരിശീലന�ി�ം െതാഴി� ലഭ�ത വ��ി�ി��തി���

പ�തികെള �റി�് അറിയി�ാേമാ?

ഞാറ�� സീേഷാ� േകാളനിയിെല നി��ാണ���ിക�

803. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഞാറ�� സീേഷാ� േകാളനിയി� വിഭാവനം െച�ി�� നി��ാണ���ിക� എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

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

മ�പാ� നി��ാണ െതാഴിലാളിക��ളള ആ��ല���

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന കളിമ�പാ� നി��ാണ വിപണന േ�മ േകാ��േറഷനിൽ ഇേ�ാ�

എെ�ാെ� േ�മ�വർ�ന�ളാണ് നട� വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ�പാ� നി��ാണ െതാഴിലാളിക��് േകാ��േറഷ�  വഴി എെ��ാം ആ��ല���

നൽ��െ��് വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) േകാ�പേറഷെ� കീഴി�  മ�പാ� നി��ാണ െതാഴിലാളിക��് അംഗത�ം ന��� നടപടി

ഇേ�ാ� നട� വ��േ�ാ; എ�ി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� േപ��്

അംഗത�ം ന�കി; ജി� തിരി�് കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ�പാ� നി��ാണ �വ��ന��  നട��  60  വയ�് കഴി� െതാഴിലാളിക��്

െപ�ഷ�  ന���തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  നടപടികൾ ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അംഗ���് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ്

േകാ�പേറഷ�  വഴി  /  സ��ാ�  �ഖാ�രം ന�കിയി��െത� കണ�് വ�ഷം തിരി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല പ�ികജാതി, പ�ികവർ� േകാളനികളി� ഉ� ��ംബാംഗ��െട എ�ം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി� ഉ�െ�� ���രം,  ഭരണി�ാവ്,  പ�ി�ർ,  േദവി�ള�ര,  ക��ർ,

െച�ി�ള�ര �ട�ിയ �ാമപ�ായ�കളി�ം കായം�ളം നഗരസഭാ �േദശ��� പ�ികജാതി,

പ�ികവർ� േകാളനിക� ഏെതാെ�െയ�ം, ഓേരാ േകാളനിയി��� ��ംബാംഗ��െട എ�ം

എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ലാ�ായ ഓ�ഡിന��ക�

T 806.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം നാളി�വെര എ� ഓ�ഡിന��ക�

�റെ��വി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓ�ഡിന��ക�െട വ�ഷം തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഓ�ഡിന��കളി� എ�െയ�ം ലാ�ായി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�തവണയി�  ��ത�  �ന:�സി�ീകരി� ഓ�ഡിന��ക�  ഏെത�ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) വഖഫ് േബാ�ഡിെല നിയമന�മായി ബ�െ�� ഓ�ഡിന�സിന് പകരം നിയമം െകാ� വരാ�

കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

അംഗീകാരം ന�കിയി�ി�ാ� ഓ�ഡിന��ക�/നിയമ��

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

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



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഏെത�ി�ം ഓ�ഡിന��ക�/നിയമ�� ഗവ�ണ�

ഒ�വ�ാെത തിരി�യ�കേയാ വ��തവ���തിന് ആവശ�െ��കേയാ െച�ി�േ�ാ; എ�ി�

ഏെത�ാം;  ഇനി�ം അംഗീകാരം ന�കിയി�ി�ാ� ഓ�ഡിന��ക�/നിയമ��

ഏെതാെ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ഓ�ഡിന��കെള/നിയമ�െള സംബ�ി�ാണ് സ��ാ�  ഇ�കാര�� വ��ത

വ��ി ന�കിയി��ത്;  ഇനി ഏെത�ി�ം വിഷയ�ി�  ഗവ���  ആവശ�െ�� മ�പടി

ന�കാ� ബാ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സിനിമാ േമഖലയിെല ����

808. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിനിമാ േമഖലയിെല ���� പഠി�ാ� സ��ാ� ഏെത�ി�ം ക�ി�ിെയേയാ ക�ീഷെനേയാ

നിേയാഗി�ി��േവാ;

(ബി) എ�ി� ഇവ�െട ശിപാ�ശകേളാ റിേ�ാ��കേളാ സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) സിനിമാേമഖല�െട വള���ായി സമ� നിയമ നി��ാണം നട�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ിൽ

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

എടെ�ന ��� സാം�ാരിക നിലയം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

ക��� നിേയാജകമ�ല�ി� 2016-17 വർഷെ� ബജ�ി� �ഖ�ാപി� എടെ�ന ���

സാം�ാരിക നിലയ�ിെ� നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;  ഇ�മായി ബ�െ�� �മി

ഏെ���� നടപടിക�െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�ാ� െചറിയാൻ സാം�ാരികേക�ം

810. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : 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:



2016 -17 സം�ാന ബ�ജ�ിൽ ഇ��ി ജി��് അ�വദി� അ�ാ� െചറിയാൻ സാം�ാരിക

േക�ം ആരംഭി��തിേല�് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാം;  വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�േമാ?

ജ�ിസ് േഹമ ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

811. �ീ.എം.ഉ��

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചല�ി� വ�വസായ�ിെല �ീക�മാ�ം അവ�െട െതാഴി�  സാഹചര���മാ�ം ബ�െ��

വിഷയ��  പഠി�് നി�േ�ശം സമ��ി�വാ�  നിേയാഗി�െ�� ജ�ിസ് േഹമ ക�ീഷ�

സ��ാരിന് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) അതിെല �ധാന നി�േ�ശ�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��മാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചല�ി� നി��ാണ �ദ�ശന രംഗെ� നിയമനി��ാണം

812. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയാള സിനിമാ രംഗ�് അനഭിലഷണീയമായ പല കാര���ം നട��െവ�ം അവിെട ലഹരി

മ��ിെ� ഉപേയാഗം ഉെ���� െവളിെ���� സ��ാ� ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ചല�ി� നി��ാണ �ദ�ശന രംഗ�് സമ�മായ നിയമനി��ാണം െകാ�വ�െമ�

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

(സി) ��ത നിയമം നിലവി�  വ��േതാെട സിനിമാരംഗ�് ഉ�ാ�വാ�  സാധി�� മാ���

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ��ത രംഗെ� ����ം പരാതിക�ം പരിഹരി��തിന് റ�േല�റി ക�ി�ി �പീകരി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സാം�ാരിക സ��യ�� നി��ി�� പ�തി

813. �ീ.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) േകരള�ിെല എ�ാ ജി�കളി�ം സാം�ാരിക സ��യ��  നി��ി��തിന്  2016-17  െല

സം�ാന ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� പ�തി സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;



(ബി) സ��ാരിെ� ഏത് പ�തി �കാരമാണ് ��ത സാം�ാരിക സ��യ��  നി��ി��ത്;

ഇതിനായി വകയി��ിയിരി�� �ക എ�യാണ്;  എ� �ക െചലവഴി�  ;  വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തി ഏെത�ാം ജി�കളി� ���ീകരി�ി��്; പ�തി ���ീകരി�ാ� ജി�കളിെല

നിലവിെല അവ� സംബ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

സിനിമാേമഖലയിെല �തിസ�ി പരിഹരി��തിനായി നിയമനി��ാണം

814. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

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

(എ) സിനിമാേമഖലയിെല �തിസ�ി പരിഹരി��തിനായി നിയമനി��ാണം നട�� കാര�ം

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത നിയമനി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത നിയമനി��ാണം നട��തിനായി നിലവി�  ഏെത�ി�ം സാേ�തിക ����

നിലനി���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� സാം�ാരിക വ��ിെ� പ�തിക�

815. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം സാം�ാരിക വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�

നട�ിലാ�ിയ �തിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ജി�യി�  �തിയ പ�തിക��ായി വ��തല�ി�ം കി�ബി �ഖാ�ിര�ം അ�വദി�

പ�തിക�െട�ം �ക�െട�ം വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

ആംേ�ാ ഇ��� സാം�ാരിക നിലയം

816. �ീ.േ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��� സ�ദായ�ിെ� ���� സംബ�ി�് നട�  24.01.2017െല മീ�ിംഗിെല

5-� ന��  തീ�മാന�കാരം ആംേ�ാ ഇ���  സാം�ാരിക നിലയം നി��ി��തിനായി

എറണാ�ളം ജി�ാ കള�� ��ൈവ�് വിേ�ജി� �മി ഉ�തായി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�ം ��ത

�മിയി�  അ�േയാജ�മായത് കെ��ി െ�ാേ�ാസ�  സമ��ി��തി�  േനരി��

കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �മിയി�  അ�േയാജ�മായത് കെ��ി എ�േ��് റിേ�ാ��് സമ��ി�ാ�



സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആംേ�ാ ഇ���  സാം�ാരിക നിലയം സാം�ാരിക വ��ിന് കീഴിലാേണാ,പിേ�ാ� വിഭാഗ

വികസന വ��ിലാേണാ നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

നേവാ�ാന നായക�െട േപരി�� സാം�ാരിക സ��യ നി��ാണം

817. �ീ.െ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) നേവാ�ാന നായക�െട േപരി�� സാം�ാരിക സ��യ�ിെ� നി��ാണം ഏെത�ാം

ജി�കളിലാണ് ആരംഭി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യി�  എവിെടയാണ് ഇതിനായി �ലം കെ��ിയി��െത�ം സ��യ

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

നാ�ര�് പ�തി

818. �ീ.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) വ�ി��് മ�ല�ിെല അ�ാണി�� നാ�ര�് പ�തി നട�ിലാ���മായി ബ�െ��്

സാം�ാരിക വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ നി�ം ഉേദ�ാഗ�� �ല സ��ശനം നട�ിയി��േവാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ��ശന റിേ�ാ��് ഉടനടി ലഭ�മാ�ി ��ത പ�തി കാലതാമസം �ടാെത നട�ിലാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ന�ിേകശ ശി� ൈപ�ക �ാമം

819. �ീ.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�ി� �റനാട് ന�ിേകശ ശി� ൈപ�ക �ാമം പ�തി�മായി ബ�െ��്

സാം�ാരിക വ��് സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�് അ�വദി� �ക�െട വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലെ� സാം�ാരികനിലയം



T 820.�ീ.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�ാരികനിലയം �ാപി��തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സാം�ാരികനിലയം �ാപി��തിനായി എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��െത� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ി�ാംെതാടി രാ��ി േമേനാൻ �ാരകം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

െഷാ��� മ�ല�ിെല െവളളിേനഴി പ�ായ�ി� �ശ� കഥകളി ആചാര�� പ�ി�ാംെതാടി

രാ��ി േമേനാെ� ഒ� �ാരകം നി��ി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇതിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ജ�ിസ് േഹമ ക�ി�ി റിേ�ാ��്

822. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിനിമാരംഗ�് വനിതക�  അഭി�ഖീകരി�� ����  പഠി�് റിേ�ാ��് െച��തിനായി

നിേയാഗി�ി�� ജ�ിസ് േഹമ അ���യായി�� ക�ി�ി അതിെ� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക�  എെ�ാെ�യായി��;  ഇത് നട�ിലാ��തിന്

സ��ാ� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ക�ി�ി�െട �വ��ന�ിനായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�് അറിയി�ാേമാ?

ചികി�ാ ധനസഹായ�ിനായി സമർ�ി� അേപ�

823. �ീ.േ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) നാടക  -ചല�ി� പി�ണി ഗാനരംഗ�്  60  വർഷ�ിേലെറയായി �വർ�ി���ം ഓ�ഡ്

ഈസ് േഗാ�ഡ് എ� സംഗീത പരിപാടി�െട സംഘാടക�ം ആയ എറണാ�ളം ജി�യിെല

കളമേ�രി, ഇട��ി p .o , േനതാജി നഗറി� രാഗമ�ിര�ി� താമസി�ം േജാസഫ് ��ാ�

മകൻ േതാ�ി� ആ� ചികി�ാ ധനസഹായ�ിനായി സമർ�ി� അേപ�യി� സ�ീകരി���

നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ഇ� സംബ�ി�് സാം�ാരിക വ��ിെ�  C3/367/2019  ന�ർ ഫയലി�  ഡയറ��െട

റിേ�ാർ�് ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ടിയാ��് ചികി�ാസഹായം എ�േ��് ലഭ�മാ�ാൻ സാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി. തിേയ�� സ��യ നി��ാണം

824. �ീ.െ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 നിേയാജക മ�ല�ി�  െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.  നി��ി�� തിേയ��

സ��യ�ിെ� ഡി.പി.ആ�. ���ിയായി�േ�ാ;  എ� േകാടി �പ�െട ഡി.പി.ആ�. ആണ്

���ിയായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ� തീേയ��കളാണ് െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.  നി��ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ; അതി� ഡി.പി.ആ�. ���ിയായവ എ�; വിശദമാ�േമാ?

സിനിമാ േമഖലയിെല മയ�മ�� ഉപേയാഗം

825. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

,, ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� 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) സിനിമാ േമഖലയി� വിേശഷി�ം ��തല�റ സിനിമാ താര���ിടയി� മയ�മ�� ഉപേയാഗം

�ടി വ�െ��ം അതിന് �ത�മായ െതളി�െ���� സിനിമാ നി��ാതാ��െട സംഘടന�െട

െവളിെ���� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) മയ�മ�� ഉപേയാഗം തട��തിനായി സിനിമാ െലാേ�ഷനി�ം നടീനട�ാ� ഉപേയാഗി��

കാരവനി�ം പരിേശാധന നട�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സിനിമാ േമഖലയി� എ�.എസ്.ഡി. ഉ�െ�െട�� എ�ാവിധ മയ�മ��ക�െട�ം ഉപേയാഗം

തട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സിനിമാ േമഖലെയ മയ�മ�� വി��മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

പഴയകാല സിനിമക�െട ഡിജി�ൈലേസഷൻ

826. �ീ.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) പഴയകാല സിനിമക�  �ശ�വ��ത�ം ശ� വ��ത�ം നിലനി��ി ഡിജി�ൈലസ്

െച��തി�� പ�തി നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി ൈചനീസ് െറ�േറഷ�  ക�ി�ി�െട കീഴി�� �ാപന�ളി�  വിദ�ാ��ിക��്

ഡിജി�� സാേ�തിക വിദ�യി� പരിശീലനം ന���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇതിനാ�� ഏെത�ി�ം ധാരണാപ�ം ഒ�വ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ജ�ിസ് േഹമ ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

827. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചല�ി� വ�വസായ രംഗെ� �ീക�മാ�ം അവ�െട െതാഴി� സാഹചര���മാ�ം ബ�െ��

വിഷയ��  പഠി�് നി�േ�ശം സമ��ി�വാ�  നിേയാഗി� ജ�ിസ് േഹമ ക�ീഷ�  റിേ�ാ��്

സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) റിേ�ാ��ിെല �ധാന നി�േ�ശ�� എെ��ാമാണ്; റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പരിയാര�് തീേയ�� സ��യം

828. �ീ.�ി.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��ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജിന��് േകരള സം�ാന

ചല�ി� വികസന േകാ��േറഷന് തീേയ�� സ��യം നി��ി��തിന് റവന� വ��ി� നി�ം

അ�പത് െസ�് �മി അ�വദി� �ല�് തീേയ��  നി��ി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ീ� ഇ��ാ മിഷ� പ�തി

829. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ� വ�തിയാനം െകാ�ളള േദാഷഫല�െള പരിമിതെ���വാ�  വന�െള

സ�മാ��തിന് '�ീ� ഇ��ാ മിഷ�' പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ പ�തിയി�െട ആവി�രി�ി�ളള കാര��� എെ�ാെ�യാണ്;  ഇതിനായി േക�സഹായം

ലഭ�മാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;



(സി) സം�ാനെ� വനവി�തിയി�  കഴി� പ�് വ�ഷം െകാ�് വ��നവ്

േരഖെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� ശതമാനെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വനവി�തിയി��ായ മാ�ം സം�ാനെ� കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ിെ� േദാഷഫല��

പരിമിതെ���വാ� എ�മാ�ം സഹായകമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േക� വനനയ�ിെ� �ടർനടപടികൾ

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� വനം വ��് �റ�ിറ�ിയ വന നയ�കാരം നാഷണ� ക��ണി�ി േഫാറ�് മാേന�െമ�്

മിഷ� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം സം�ാന�ി��ായ േന�ം/േകാ�ം എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക� വനനയ�ി�  �ചി�ി�ി���േപാെല നാഷണ�  �ി�  െഡവ�െമ�് േകാ��േറഷ�,

സം�ാന �ി�  െഡവല�െമ�് ഏജ�സി എ�ിവ�െട സഹായേ�ാെട വനാ�ിത

സ�ഹ�ിന് വനേമഖലയി�  േജാലി സാധ�ത ലഭ�മാ�വാ�  േഫാറ�് �ി�  െഡവല�െമ�്

െസ��ക� �ാപി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

വനേമഖലെയ അ��റിയാ�� അവസരം ന�കാ� നടപടി

831. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ��രിപ�ം ജന���ം വനേമഖലെയ അ��റിയാ�� അവസരമി�ാ� വനസംര�ണം

സംബ�ി�് ജനപി�ണ ആ��ി��തിന് തട���ാ��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജന��െട അറിവി�ാ� മാ�ി കാടിേന�ം അതിെ� സ�െയ�ം ജന���് േനരി�്

അ�ഭവേവദ�മാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) വനേമഖലകളിെല സ��ശനം ജന���്,  �േത�കി�് നഗരവാസിക��് ��വാ�

ശ�സി��തി�ം അ�വഴി ആേരാഗ�ം െമ�െ����തി�� ഒ� റീചാ�ജിംഗ് അ�ഭവമാ�ി

മാ��തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇ�ാര��ിനായി �േത�ക ��ിംഗ്

ഉ�െ�െട�� സംവിധാനം നട�ി� വ��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഡിേ�ാകളി� തടി എ�ി��തിന് േടാറസിെ� ഉപേയാഗം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വനംവ��ിെ� ഉടമ�തയി�ളള �ാേ�ഷ�കളി� നി�ം െവ�� ��് തടിക� നി��ി� തടി

സംഭരണ ഡിേ�ാകളി�  എ�ി��തിന് േടാറ�ക�  േപാ�ളള െഹവിഡ��ി വാഹന��

ഉപേയാഗി�ണെമ�് േമാേ�ാ�  വാഹന വ��് എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  ഏ�

സാഹചര��ിലാണ് ഇ�രെമാ� നി�േ�ശം ന�കാനിടയായെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വന�ി�െട�ളള പരിമിതമായ യാ�ാസൗകര�ം ഉപേയാഗെ���ി സാധാരണ

േലാറിക��്എ�ിെ�ടാ�ളള സാഹചര�ം മാ�ം നിലവി�ളളേ�ാ�  ഇ�രെമാ� നി�േ�ശം

പാലി�ാ�  കഴിയാ� അവ� വനം വ��്,േമാേ�ാ�  വാഹന വ��് അധി�ത�െട

��യി�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ി�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് സ��ാ�  ഉേ�ശി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ള��ഴ വന�ീ കലവറ

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ� അധീനതയി�� �ള��ഴ വന�ീ കലവറയി� നി�ം മണ� ലഭി��തിന്

സ�ീകരിേ�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കലവറയി� മണലിന് ഈടാ�� വില സംബ�ി�് വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഉപേഭാ�ാ���് കലവറയി� നി�ം ന��� മണലിെ� അളവ് നിജെ���ിയി�െ��ി�

ആയതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പ�യ�മിയിെല മരം �റി�ാ� പ�ാദാ��് അവകാശം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 03.09.2019-� വനം വ��്, റവന� വ��് മ�ിമാ�, എം.എ�.എ.മാ�, മ�് ജന�തിനിധിക�,

ഉേദ�ാഗ��  എ�ിവ�  പെ��� േയാഗ�ി�  പ�യ�മിയിെല മര��  �റി�് മാ�വാ�

പ�ാദാ��് അവകാശം ന��വാ� ധാരണയായി�േ�ാ; ��ത വിഷയ�ി� സ�ീകരി� �ട�

നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�യ�മിയിെല മര��  �റി�് മാ�വാ�  നാളി�വെരയാ�ം പ�ാദാ��് അവകാശം ലഭി�ി�ി�

എ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�യ�മിയി�  ന�വള��ിയ�ം അ�ാ��മായ മര��െട ഉടമ�ാവകാശം പ�ാദാ��്

ന���തി� േവ�ി�� നടപടി �മ��  േവഗ�ി�  ���ീകരി��തി�േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ�ഡ�� േഫാറ�് ആ�്  ,1927 - െ� േഭദഗതി



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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഡ��  േഫാറ�് ആ�് ,  1927  േഭദഗതി െച��തിനാ�� കരട് നി�േ�ശ�ിേ��

സം�ാന സ��ാ�  അഭി�ായ��  സമാഹരി�് േക� സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ി�  എ�ാണ് സമ��ി�െത�ം ഇതിേല�ായി െപാ�ജന�ളി�  നി�ം

അഭി�ായ�പീകരണം നട�ിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

ശബരിമലയി� സൗകര��� ഒ���തിന് വന�മി

836. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല മാ�� �ാ� അ�സരി�� �വ��ന���് വനം വ��് േദവസ�ം േബാ�ഡി�േമ�

ഏെത�ി�ം തര�ി�� നിയ�ണം െകാ�വ�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ശബരിമലയി�  ഏെ�ാെ� സൗകര���  ഒ���തിനായി�ാണ് തി�വിതാം��  േദവസ�ം

േബാ�ഡ് വന�മി വി�് ന�കണെമ�് ആവശ�െ��ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) എ� െഹ�� വന�മിയാണ് ഇതിനായി ആവശ�െ��ി��ത്; ഇത് സംബ�ി�് വനം വ��ിെ�

നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

വന�മി സംബ�ി� േക�ക��് �ഗ�രായ അഭിഭാഷക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകാടതി വിധികളി�െട എേ��് ഉടമ��േ�ാ

സ�കാര� വ��ിക�േ�ാ വന�മി വി�െകാ�േ�� സാഹചര���ായി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെതാെ� ഡിവിഷ�കളി� എ� െഹ�� വന�മിയാണ് വി�െകാ��ത് എ�തിെന

സംബ�ി� കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ി� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) വന�മി സംബ�ി� േക�ക�  െെകകാര�ം െച��തിന് �ഗ�രായ അഭിഭാഷകെര

നിേയാഗി�ാ�ത് ഇ�രം േക�കളി�  വ��ിന് പരാജയം ഉ�ാ��തി�ളള

കാരണമായി�ളളതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  �ഗ�രായ അഭിഭാഷക�െട േസവനം ഇ�ാര��ി�  േത��തി�ം കീഴ് േകാടതി

വിധിക�െ�തിെര സമയബ�ിതമായി അ�ീ�  സമ��ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

വി�ന�കിയ വന�മി



838. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സ�കാര� വ��ിക�  ഉ�െ�െട��വ��്

ഏെത�ി�ം ആവശ��ിേല�ായി വന�മി വി�ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെത�ാം വ��ിക��്/�ാപന���് എ� െഹ��  വന �മി വീതം

വി�ന�കിയി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) റിലയ�സ് ജിേയാ ഇ�േഫാേകാം എ� ക�നി�് വന�മി വി�ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�്

ആവശ��ിനായി എവിെടയാണ് വി�ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ?

വനംവ��ിെ� കീഴി�� �മി�െട വി�തി

839. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� വനംവ��ിെ� കീഴി�� ആെക �മി�െട വി�തി എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി�  വനംവ��ിെ� കീഴി�� �ലം ഏെത�ി�ം വ��ിക�േ�ാ

�ാപന��േ�ാ പാ��ി� ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം �മി ആ�െ��ാം പാ��ി�

ന�കിെയ�ം പാ�വ�വ�ക� എെ��ാമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) െകാേ�ാ�ി മ�ല�ി� വനംവ��ിെ� കീഴി�� �മി�െട വി�തി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െകാേ�ാ�ിയി� വനംവ��ിെ� കീഴി�� �മി ഏെത�ാം സ�േ� ന�റി� എ�െയ�ം ഇേ�ാ�

ആ �മി എ�ാവശ��ിന് ഉപേയാഗി��െവ�ം അറിയി�ാേമാ?

ൈകവശക�ഷക�െട �മി�്പ�യം ന���തി� വനം വ��ിെ� നിലപാട്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ���ഴ, െപ�െ��ി �േദശ�ളിെല ൈകവശക�ഷക�െട �മി�് പ�യം ന����മായി

ബ�െ��് വനം വ�ു�് ൈകെ�ാ�ി�ളള നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�യം ന���തിന് എെ��ി�ം തട�വാദം ഈ വ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി�് പ�യം ന���തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�  എെ�ാെ� എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

വന�മി ൈകേയ�ം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ൈകേ�റിയ വന�മി തിരി�്പിടി��തിന് എെ��ാം

നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�ം നിലവി�  എ� ഏ��  വന�മി വീെ���ി�െ��ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) വന�മി ൈകേ��ം തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

വന�മിയിെല അനധി�ത കേ��ം

842. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�മി അനധി�തമായി കേ�റി വ�ിരി�� സ�കാര� വ��ിക�  ഉ�െ�െട�ളളവ�െട

വിശദാംശ��  വ��ിെ� െെകവശ�േ�ാ;  എ�ിൽ ഏെതാെ� വ��ിക�  എ� െഹ��

വന�മിയാണ് കേ�റിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അനധി�ത കേ��ം ഒഴി�ി��തിന് വ��് നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാടതി�െട േ� ഉെ��ി� അത് ഒഴിവാ�ി ഇ�രം കേ���� തിരി�പിടി�വാ� അടിയ�ിര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാ�ഹ� വനവൽ�രണ പരിപാടി

843. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേഗാളതാപനെ� െച���തിനായി വനം വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  എെ��ാം

പരിപാടികളാണ് സംഘടി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി സാ�ഹ� വനവൽ�രണ പരിപാടി സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;  ഇനി�ം എെ��ാം

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

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�ര�ി�  നട�ിയ വനവ��രണ

പരിപാടി�ായി ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �പ വീതമാണ് െചലവഴി�െത�് ജി�തിരി�� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

വനവി�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��ിെ� ആെക�� വനസ��ി� സം�ാനെ� വനസ��ിെ� അളെവ� എ�ം

വനസംര�ണം ഉറ�വ���തി�ം വനവി�തിയി� വ�ധന വ���തി�മായി ഈ സ��ാ�



എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�ം ആയ� �േഖന വനവി�തി എ�ക�് വർധി�ി�ാൻ

കഴി� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വനവി�തി ��� �വ��ന�ി� േകരള സ��ാ� ന�ിയ സംഭാവന സംബ�ി�് േഫാറ�്

സ�േ� ഓഫ് ഇ���െട �തിയ റിേ�ാ�� �കാര�� വിശദാംശ�ം റിേ�ാ��ിെ� പക��ം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��് �കാരം സം�ാന�് ഏെത�ാം ജി�കളി�  വനവി�തി വർധി�

/എവിെടെയ�ാം �റ� എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) വനവി�തി �റ� വ�തായി റിേ�ാ��് െച�െ�� ജി�കളി� ആയത് പരിഹരി�ാനായി നട��

�ധാന �വ��ന��  എെ��ാെമ�ം �റ� വ�തി� കാരണം കെ��ിെയ�ി�  അവ

എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

വനവ��രണ പരിപാടി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല നിലവിെല വനവി�തി എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വനവ��രണ പരിപാടി എ� നിലയി�

സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ഇ�കാര�ളള വന�േദശ�് താമസി��വ�െട �മിയി�  ജ�യി�ളള എ� േക�ക�

ഉ�ായി��്; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം സ��ഭ�ളിലാണ് ജ�യി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�ളളത്;  വിശദവിവരം

ന�കാേമാ?

ഇേ�ാ�റിസം പ�തിക�

846. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ഒ. ആ�. േക�

,, ആ�ണി േജാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനസംര�ണ �വ��ന��െട ആവശ�കത�ം �ാധാന��ം െപാ�ജന���്

േബാധ�െ���ിെ�ാ���തി�ം വന��െട സൗ�ര��ം �േത�കതക�ം അവ��്

അ�ഭവേവദ�മാ��തി�മായി നട�ിലാ�ി വ�� �ധാന ഇേ�ാ�റിസം പ�തിക�

ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) വനെ� ആ�യി� കഴി��വ�െട ജീവിതനിലവാരം െമ�െ����തിന് എെ��ാം

കാര��ളാണ് ഇേ�ാ�റിസം പ�തികളി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;



(സി) വനാ�ിത സ�ഹ�ിെ� പ�ാളി�േ�ാെട �വ��ി�� േഫാറ�് െഡവല�െമ�്

ഏജ�സിക� ഈ രംഗ�് നട�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വനേമഖലകളി� 'ഫയ� അല��് സി�ം'

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വനേമഖലകളിെല തീപി��ം തട��തിന് വനം വ��ിന് എെ��ാം

സംവിധാന�ളാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം തീപി��ം ബാധി� വനേമഖല�െട വി�തി

എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) കാ�തീ യഥാസമയം കെ��ി നടപടി സ�ീകരി��തിനായി േഫാറ�് സ�േ� ഓഫ് ഇ��

വികസി�ിെ���ി�� �തന സാേ�തിക വിദ�യായ ഫയ�  അല��് സി�ം എ�ാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല വനവ��രണ �വ��ന��

848. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ി� വനവ��രണ

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

െചലവഴി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

വാഴ�ാറയി� േസാഷ�ൽ േഫാറ�ി ന�റി

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി മ�ല�ിെല കല��  പ�ായ�ിെല വാഴ�ാറയി�  ഒ� െപർമെന�് േസാഷ�ൽ

േഫാറ�ി ന�റി ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ന�റി ആരംഭി��തിനായി �ക അ�വദി�ി��ായി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �കയാണ്

ഇതിന് േവ�ി അ�വദി�ി��ത്;

(സി) �ക അ�വദി�ി�െ��ി� ��ത ന�റി�െട �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�ം

എ�് അറിയി�േമാ?

നില�� �േ�രി -േമ�ാടി- ഹി� ൈഹേവ



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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നില��- �േ�രി -േമ�ാടി ഹി� ൈഹേവ�മായി ബ�െ��് നില�� - �േ�രി - േമ�ാടി ഹി�

ൈഹേവ സ�േ� ���ീകരി�ി�േ�ാ;  ���ീകരി�ിെ��ി�  കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

ഇ�ാര��ിൽ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വംശനാശഭീഷണി േനരി�� ഔഷധ െചടിക�െട സംര�ണം

851. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഔഷധ സസ���െട വ�ാപന�ി�ം പരിചരണ�ി�ം വനം വ��് �േത�ക പ�തിക�

ആവി�രി�് നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദവിവരം ന�േമാ;

(ബി) കാ�ിെല ഔഷധ െചടിക�െട �ാധാന��ം ഔഷധ �ല��ം െപാ� സ�ഹ�ി� േബാധ�െ���ം

വിധ�ി�ളള പ�തിക� മ� വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെട നട�ിലാ��തിന് വനം വ��്

��ൈകെ���േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ആദിവാസി വിഭാഗ��െട�ം പര�രാഗത ൈവദ��ാ�െട�ം �ശ� ആ��േവദ

േഡാ��മാ�െട�ം േസവനം �േയാജനെ����ത് പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) ന�െട കാ�കളി�  വംശനാശഭീഷണി േനരി�� ഔഷധ െചടിക�  സംബ�ി� ഡാ� ബാ�്

നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�ര�ി� ഒ� വിവരേശഖരണം നട�വാ�ം വംശ നാശ ഭീഷണി

േനരി�� ഔഷധ െചടിക� സംര�ി��തി�ം വനം വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം

ന�േമാ?

�ളയ�ി� അടി�് �ടിയ മ�് നീ�ം െച��തിന് നടപടി

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി ഡിവിഷനിെല പ�-�ിേവണി ഭാഗ�് �ളയ�ി� മ�് വ�് അടി�് �ടി നദിക�െട

ഒ��് തട�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മണ�  നീ�ം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� ക�ബീക് മീ��

മണലാണ് നീ�ം െച�ത്;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് േദവസ�ം േബാ��ം വനം വ��ം ത�ി� എെ��ി�ം ത��ം ഉ�ായി�േ�ാ;

എ�ി� ത��ം എ�കാരമാണ് പരിഹരി�െത�് അറിയി�ാേമാ?

വനംവ��ിെ� �തിയ പ�തിക�

853. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� സ�കാര�ക���ാ�ക�ം എേ��ക�ം വനംവ��് ഏെ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) പരി�ിതി�നഃ�ാപന�ം വനവി�തി�ം വ��ി�ി��തിന് വനം വ��് ല��ം െവ��

പ�തിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) േകരള �ന�നി��ാണ-വികസനപ�തി�െട ഭാഗമായി പരി�ിതിസൗ�ദ�ം

അതിജീവന�മ�മായ എെ��ാം പ�തികളാണ് വനംവ��് നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

വനംവ��ിെ� നവീകരണ�ിന് ഫയ� െറേ�ാ�ഡ�ക�

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനംവ��ിെ� നവീകരണ�ിനായി ഇൗ സ��ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

െവളിെ���േമാ;

(ബി) വനംവ��് ഫയ� െറേ�ാ�ഡ�ക� സ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഫയ� െറേ�ാ�ഡ�ക� വനേസന�് എ�കാരം �േയാജനെ��െമ�് െവളിെ���േമാ?

േകാ�ി ആന�ാവളം

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി ആന�ാവള�ി�  നിലവി�ളള ചി���സ് പാ��് വി�ലീകരി��തി�ം അ�വഴി

��ത� േപെര ആക�ഷി��തി��ളള പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആന�ാവള�ി� നിലവി� �വ��ി�വ�� വനം വ��് െവ�ിനറി ആ�പ�ിയി�

ആനക��് വിദ� ചികി� ലഭ�മാ��തിനായി മിക� സൗകര���  ഒ���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

അന��മല ഇേ�ാ �റിസം പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െഷാ��� മ�ല�ിെല അന��മല ഇേ�ാ �റിസം പ�തി�െട വി�ലീകരണ�ിന് വനം

വ��് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വനംവ��ിന് കീഴി�ളള വിേനാദ സ�ാര േക���



857. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജന���് സ��ശനം അ�വദി�ി�ളള ��� ജി�യിെല വനംവ��ിന് കീഴി�ളള വിേനാദ

സ�ാര േക��� ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം ഇ�ര�ി�ളള �തിയ വിേനാദസ�ാരേക���

െപാ�ജന���ായി �റ� െകാ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വനം വ��ിെല ൈ�വ� ത�ിക

858. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ� ആവശ��ിനായി  2019-� �തിയ വാഹന�� വാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

എ�െയ�ം അതിനായി എ�് �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വനം വ��ി�  �തിയ വാഹന��  വാ��തിന�സരി�് ൈ�വ�മാ�െട ത�ിക

��ി�ാ�േ�ാ;  ഇെ��ി�  നിലവി�  വനം വ��ി�  എ� ദിവസേവതന/കരാ� ൈ�വ�മാ�

േജാലി െച��െവ�റിയി�ാേമാ?

�രവിമല േകാളനിയിേല�� േറാഡ് നവീകരണ അ�മതി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�രി �ാമപ�ായ�ിെല �രവിമല െസ�ി�െമ�് േകാളനിയിേല�� േറാഡ്

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

അ�വദി�െവ�ി�ം,വനം വ��് അ�മതി ന�കാ�തിനാ�  നി��ാണം ആരംഭി�ാ�

കഴി�ി�ിെ��ത് വ�തയാേണാ;

(ബി) ര�ായിര�ിേലെറ വ�� ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െ�� ആ�ക�  �റംേലാക�മായി

ബ�െ�ടാ�  ഉപേയാഗി�� ഈ േറാഡിെ� നി��ാണം നട��തി�� അ�മതി

ലഭ�മാ��തി�� �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം �നിസി�ാലി�ി�െട �ലം തിരിെക ന�കാ� നടപടിക�

T 860.�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 07.09.2013-െല  GO(Rt)4927/2013/RD  ഉ�രവ് �കാരം േകാതമംഗലം

�നിസി�ാലി�ി�െട ൈകവശം പാ��ിംഗ് ഏരിയ�ം മ�മായി ഉ�ായി�� എ�പ�ിയ�്

െസ�് �ലം വനം വ��ിന് ൈകമാറിയി��ത് തിരി�് �നിസി�ാലി�ി�് ലഭ�മാ�ണെമ�്

ആവശ�െ��് ന�കിയി�� നിേവദനം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ��ത ആവശ��ിേ�� സ�ീകരി�ി�� �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാതമംഗലം ടൗണിെ� �ദയഭാഗ�് �ിതി െച�� ��ത എ�പ�ിയ�് െസ�് �ലം

�നിസി�ാലി�ി�െട വികസന �വ��ന���ായി വി�ന���തി�േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ക��� മ�ല�ിെല �ര�ക�െട �നരധിവാസം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��� മ�ല�ിെല �ര�ക�െട �നരധിവാസ�ിന്  2016-17ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി�

പ�തി�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി എ�് നട�ി� വ��ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വനം വന�ജീവി വ��് ന��� ന�പരിഹാരം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�േപാ�്,പ�ി,ആന എ�ിവ�െട �േ��് മ�ഷ��  മരണെ��ാ�  ആ�ിത��് വനം

വന�ജീവി വ��് ന�പരിഹാരമായി പ�് ല�ം �പ ന�കണെമ�് നിയമം വ�വ�

െച��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നാ�ിെല വീ�ി�  വ�ായാ�ം പാ�കടിേയ�് മരണെ��ാ�  ര�് ല�ം �പ ന�പരിഹാരം

ന�കണെമ�് നിയമം അ�ശാസി��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) എ�ാ�  മരി��ത് േതനീ�േയാ കട�േലാ ��ിയാെണ�ി�  ന�പരിഹാരം ലഭി�ാ�

സാഹചര��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നാ�ി�ം കാ�ി�ം കാ�� ഒ�മി� ജീവിക�ം വന�ജീവി പ�ികയി� വ�േ�ാ� ഏെറ മരണ���്

കാരണമാ�� കട��ം േതനീ��ം അതി�  ഇ�ാ�താേണാ മരണെ���വ��് ആ��ല�ം

ലഭി�ാ� തട�മാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന്  1980-െല നിയമ�ിെല ബ�െ�� ച�ം േഭദഗതി െച��

കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വന� �ഗ�� �ല�� നാശന���

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

വ��െത�റിയി�ാേമാ;



(ബി) മേ�രി മ�ല�ി�  ഈ നടപടിക�െട �വർ�ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മേ�രി മ�ല�ി�  വന�ജീവി ആ�മണം �ലം കഴി� പ�് വർഷ�ി��ി�  എ�

�പ�െട നാശന��� സംഭവി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വന� �ഗ��െട ആ�മണ�ി�  ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവി�  എ� േപർ�് പരി�്

പ�ിയി�െ�� വിവരം ന�കാേമാ;

(ഇ) പരി�് പ�ിയവർ�് ന�പരിഹാരം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ി മ�ല�ിെല വന��ഗശല�ം

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി മ�ല�ി� വന��ഗശല�ം വ��ി� വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വന��ഗ�ൾ �ഷി നശി�ി���ം അവ�െട ആ�മണ�ി�  ആ�ക��് പരിേ����ം

വ�ാപകമാ��താ�ളള കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിൽ നി�് ജീവ�ം സ��ി�ം സംര�ണം ന�ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;

(ഡി) വന��ഗ��െട ആ�മണം �ലം പരിേ���വ��ം �ഷിനശി�വ��ം എെ��ാം

ന�പരിഹാര�ളാണ് ഈ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�

ന�ിയി�ളളത്; വിശദവിവരം ന�േമാ;

(ഇ) ഇ�വെര േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം ന�പരിഹാര�ിനായി എ� അേപ�ക�

ലഭി�;  അതി�  എ�േപ��് ന�പരിഹാരം ന�ി;  ഇനി എ� അേപ�ക�  തീ��ാ�ാ��്;

വിശദമാ�േമാ?

വന�ജീവി ആ�മണ�ി� നി�ം സംര�ണം

865. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, �. ആ�. �ദീപ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനവാസ േമഖലകളി�  വന��ഗ�ളിറ�ി ജീവ�ം സ��ി�ം ഭീഷണിയാ��ത് ഫല�ദമായി

തട��തിന് എെ��ാം �തന സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജനവാസ േക����് സമീപ�� കാ�ക�െട അതി��ിയി�  ൈജവരീതിയി�� േവലിക�

നി��ി��തി�� സാധ�തകെള�റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;



(സി) ജനവാസ േമഖലകളി�  വന�ജീവിക�  എ�ിയാ�  എസ്.എം.എസ്.�െട ��റിയി�്

ന���തി�� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) വന�ജീവി ആ�മണം �ലം ജീവഹാനി സംഭവി��വ�െട ആ�ിത��് ന��� ന�പരിഹാര

�ക വ��ി�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ഇ�കാര�� ന�പരിഹാര വിതരണ�ിന് ഓ�ൈല� സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ാന�െട ആ�മണ�ി� െകാ�െ�� രാഘവ� എ� വ��ി�െട ആ�ിത��് േജാലി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  മാ��്  12ന് വയനാട് ജി�യിെല െച�കാ��  വിേ�ജ് പരിധിയി�  കാ�ാന�െട

ആ�മണ�ി�  െകാ�െ�� രാഘവ�  എ� വ��ി�െട ആ�ിത��് േജാലി ന�കാ�ളള

കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നിലവി� ഇൗ കാര��ിെ� �ിതി അറിയി�ാേമാ?

വന��ഗശല�ം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  വിവിധ �േദശ�ളി�  കാ�ാനകളട��� വന��ഗശല�ം

��മായി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  കാ�ാനകളട��� വന��ഗശല�ം പരിഹരി��തിനായി െറയി�  െഫ�സി�ം,

��മട��� ആ�നിക �തിേരാധ മാ���� സ�ീകരി�േമാ?

വന�ജീവിശല�ം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ിലിറ�ി �ഷി�ം,  ക�ഷക��ം നാശം വിത�� കാ�പ�ി ഉ�െ�െട�ളള �ഗ�െള

െവടിെവ�് െകാ��തിന് സ��ാ�  എെ��ി�ം ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം �ഗ�െള െകാ��തിന് എെ�ാെ� നിബ�നകളാണ് ഉ�രവി�ളളത്;

(സി) ഈ ഉ�രവ് നട�ാ��തിന് വനംവ��് താെഴ��ിേല�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ഷി�ം, ക�ഷക�െട ജീവ�തെ��ം ഭീഷണിയായ ഇ�രം ജീവിക�െട ആ�മണ�ി� നി�ം



ക�ഷകെര ര�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

വന�ജീവിശല�ം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��� മ�ല�ിെല വന�ജീവിശല�ം േനരി��തിന് വനംവ��് ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി��

പ�തി�് കി�ബി�െട അംഗീകാരം ലഭി�േവാ;  എ�ി� എ� േകാടി �പ�െട പ�തിയാണ്

അംഗീകരി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക��� മ�ല�ി�  ��ത പ�തി ഏെത�ാം �േദശ�ളിലാണ് നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��ത്; �ര�ം അ�വദി� �ക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വന�ജീവിശല�ം േനരി��തിന് ക��� മ�ല�ി�  ഇ�വെര എെ��ാം ���ിക�ം

പ�തിക�ം നട�ി� വ��ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വന��ഗ�� �ല�� �ഷി നാശം

870. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ി� വന��ഗ��െട

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

(ബി) ഈയിന�ി� വനംവ��് ന�കിയ ന�പരിഹാര�ക എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിന് ഇരയാ��വ��� ന�പരിഹാരം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിന് ഇരയാ��വ��ം ഇ��ലം �ഷി നശി��വ��ം വനം വ��്

ന�പരിഹാരം ന���േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) 2018-19�  വന� �ഗ��െട ആ�മണ�ിന് ഇരയായവ��് എ�് �ക അ�വദിെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വന��ഗ�� വിളക� നശി�ി� വകയി� 2018-19� വ��് ക�ഷക��് ന�പരിഹാരമായി

ന�കിയ �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പാ�കടിേയ�് മരണെ���വ�െട ��ംബ���് ധനസഹായം



872. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�കടിേയ�് മരണെ���വ�െട ��ംബ���് എ� �പയാണ് ധനസഹായമായി

ന���ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ�ര�ി�  എ� ��ംബ���്

ധനസഹായം ന�കിയി�െ��് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� എ� ��ംബ���് ധനസഹായം ന�കാ� ബാ�ി�െ��് മ�ലം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ; കാലവിളംബ�ി�� കാരണം �ഷറി നിേരാധനമാേണാ എ�ം �ഷറി െച�ക�

മാറി കി�ാ� അവ��േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മരമടി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�ഷിക സംസ് കാരം വീെ����തിെ� ഭാഗമായി മരമടി േപാ��

കാ�ഷിേകാ�സവ�� േ�ാ�ാഹി�ി��ത് സംബ�ി�് അവതരി�ി�െ�� സ�കാര� ബി�ിെല

വ�വ�ക� നട�ിലാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് �ഗസംര�ണ വ��് നിലവി� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ ?

നാ�ാനക�െട ഉടമ�ാവകാശം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ാനക�െട ഉടമ�ാവകാശം സംബ�ി� ത���ി�  ��ീംേകാടതി അംഗീകരി� േക�

വനമ�ാലയ�ിെ� നി�േ�ശ�� ��ത മ�ാലയ�ി� നി�ം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിർേദശ�ൾ നട�ിലാ��തിനായി ��വാ��, െകാ�ി,  തി�വിതാം��  േദവസ�ം

േബാ��ക�  നാ�ാനകെള പാ��ി�വാ�  ��ത�  �ലം കെ�േ��

സാഹചര���ായി�േ�ാ;

(സി) അതിൻ�കാര�� നി�േ�ശം േദവസ�ം േബാ��ക��് ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

�ഗസംര�ണം

875. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷം �ഗസംര�ണ�ിനാ�� ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് �ാ�

ഫ�ി� �ക വകയി��ിയി��െത� വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഇതി� എ� ശതമാനം �ക ഇതിനകം െചലവഴി�െവ�് െവളിെ���േമാ?

ക�കാലി േരാഗനിയ�ണ പ�തി

876. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, െക. രാജ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ാ�� ക�കാലി േരാഗനിയ�ണ പ�തി സംബ�ി� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ��വൻ ക�കാലിക��ം �ള� േരാഗ�ിെനതിെര �തിേരാധ ��ിെവ�്

നട��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ാ �ീരകർഷക ഭവന�ളി�ം ഈ േരാഗ�തിേരാധ പരിപാടി�െട സേ�ശ�ം �വർ�ന�ം

എ�ി��േ�ാ;

(ഡി) ക�കാലികെള ബാധി�� മേ�െതാെ� േരാഗ�ളാണ് ക�കാലി േരാഗനിയ�ണ പ�തി

�േഖന ഫല�ദമായി പരിഹരി��െത�ം ആയതിനായി അവലംബി�� മാർ���ം സംബ�ി�

വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

�ളയ�ി� ക�കാലി സ��ി��ായ ന�ം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019െല �ളയ�മായി ബ�െ��് ക�കാലി സ��ി��ായ ന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ക�കാലി ക�ഷക���ായ ന�ം നിക�വാ� ഇതിനകം എ�് �കയാണ് അ�വദി�ത്;

(സി) ഇ�ാര��ിനായി േക�സ��ാരി�  നി�ം എെ��ി�ം സാ��ിക സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ക�കാലികളിെല ലംപി �ി� േരാഗബാധ

878. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, െക.എം.ഷാജി

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� ക�കാലികളി�  ലംപി �ി�  എ� െെവറസ് േരാഗം വ�ാപി��തായ

റിേ�ാ��ക� സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േരാഗബാധ തട��തി�ം �ീരക�ഷക�െട ആശ�യക��തി�മായി സ��ാ�

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

��് ൈകകളി� േകാഴി��് പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം '��് ൈകകളി� േകാഴി��്' എ� പ�തി

എ� വിദ�ാലയ�ളി� നട�ിലാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി�

ഏെത�ാം വിദ�ാലയ�ളി� നട�ിലാ�ിെയ�ം വ��മാ�േമാ?

ൈലവ് േ�ാ�് ഇ�െ��� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗസംര�ണ വ��ി� ൈലവ് േ�ാ�് ഇ�െ���മാ�െട എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി��ത്;

ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളി� എ� എ�ം പി.എസ്.സി.-�് റിേ�ാ��് െച�ി��്; ജി� തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യി� േജാലി�മീകരണ വ�വ�യി� എ� ൈലവ് േ�ാ�് ഇ�െ���മാ�

േജാലി െച���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ൈലവ് േ�ാ�് ഇ�െ���മാ�െട േസവന വ�വ�ക�

881. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ ൈലവ് േ�ാ�് ഇ�െ���  ഫ�് േ�ഡ്,  അ�ി��റ് ഫീ�ഡ് ഓഫീസ�  എ�ീ

ത�ികകളിെല ജീവന�ാ�െട സം�ാനതല �ലംമാ� ഉ�രവിെ� േപരി� ഉ�ായിരി��

ആശ�ക��് പരിഹാരം കെ���തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  �ലംമാ���

ഓ�ൈല� വഴി നട��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േദശീയ ക�കാലി െസ�സസ് ���ീകരി�ി�ം െസ�സസ് ഉേദ�ാഗ���് അ�ഹമായ

േവതനം ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ആയത് എേ��് ന��വാ�  കഴി�ം

എ�റിയി�ാേമാ;



(സി) െവ�റിനറി ഉപേക���െട ഭരണ നിയ�ണം റീജിയണ�  ആ��ിഫിഷ��  ഇ�െസമിേനഷ�

െസ��ക�െട പരിധിയിലാ���ം ഉപേക��ളിെല ജീവന�ാ��് വീ�് ലി ഓഫ്

അ�വദി���മായ ആവശ��ളിേ�� ഇ�വെര ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ഗസംര�ണ വ��് ശാ�ീയമായി �നസംഘടി�ി��തി�ം പാരാെവ�റിനറി കൗ�സി�

�പീകരി��തി�ം ജീവന�ാ�െട ഡ��ി �മീകരി�് ഉ�രവ് ഇറ��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ീരക�ഷക��് ആവശ�മായ മ��ക�ം �ഥമ ��ഷ�ം ഉപേക��� വഴി ന���തി��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ീേരാ�ാദന േമഖലയിെല സ�യംപര�ാ�ത

882. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം �ീേരാ�ാദന േമഖലയി�  സ�യംപര�ാ�ത േന�െമ� �ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�� കാരണ��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീരേമഖലയിേല�് ��ത� ആ�കെള ആക�ഷി��തി�ം അത് ഒ� െതാഴി� സം�ാരമായി

വള��ിെയ���തി�ം വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�� പാലിെ� �ണനിലവാരം െമ�െ����തിന് പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േഗാസ��ീ 2019-20 പ�തി �കാരം നട�ിലാ�ിയ ഇ��റ�സ് പരിര� വിജയ�ദമാേണാ;

ഇതി�െട എ� �ീരക�ഷക��ം അവ�െട ഉ����ം ഇ��റ�സ് പരിര� ന�കിെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) �ീരക�ഷക��് ഏ�െ���ിയി�� ഇ��റ�സ് പ�തിെയ�റി�് ക�ഷക�െടയിടയി�

േബാധവ��രണം നട��തിന് പ�ായ�് തല�ി� �േത�ക �ാ�ക� സംഘടി�ി��

കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

മാന�വാടി േ�ാ�ി� �ീരവികസന വ��് നട�ി വ�� �വ��ന��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ� േശഷം �ീരവികസന വ��് മാന�വാടി േ�ാ�്

പരിധിയി� നട�ിയി�ളള �വ��ന�� എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തിയി�ം �ണേഭാ�ാ�ളായവ�െട േപര് വിവര�� അട�ിയ പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� മാന�വാടി േ�ാ�ി� �ീരവികസന വ��് നട�ി െകാ�ിരി�� കർഷക േ�മ

�വ��ന�� എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല �ീര വികസന പ�തികൾ

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �ീര വികസന വ��് �ഖാ�രം െന�മ�ാട്

നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

�ീര�ാമം പ�തിയി� െമ�േവലി പ�ായ�ി� നട�ിലാ�ിയ ���ിക�

885. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ീര�ാമം പ�തി�െട ഭാഗമായി ആറ�ള നിേയാജകമ�ല�ിെല െമ�േവലി

�ാമപ�ായ�ി� നട�ിലാ�ിയ ���ി�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

ആറ��ള മ�ല�ിെല പാ���ാദനം

886. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറ��ള നിേയാജക മ�ല�ി�െ��� പ�ായ�കളിെല പാലിെ� ആവശ�കത

സംബ�ി�ം പാ���ാദനം സംബ�ി��ളള �ിതി വിവര കണ�ക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ വിശദാംശ�� പ�ായ�് തിരി�് െവളിെ���േമാ?

�ണനിലവാര�� പാ� ഉ����െട വിതരണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓേരാ ദിവസ��ളള പാലിെ��ം പാ�  ഉ�����െട�ം ആവശ�കത എ�

എ�ം സം�ാന�ിെല ഉ�ാദനം എ� എ�ം മ�് സം�ാന�െള ആ�യി�� അളവ് എ�

എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ� സം�ാന�ളി�  നി�ം സം�ാനെ��� പാലിെ��ം പാ�  ഉ����െട�ം

�ണനിലവാര പരേശാധന സം�ാന സർ�ാർ ഫല�ദമായി നട��േ�ാ;  വിശദാംശം



ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ണനിലവാരമി�ാ� പാ�ം പാ�����ം ഇതര സം�ാന േലാബിക�  വി�ന നട��ത്

��യി�െ��േവാ;

(ഡി) എ�ി�  അ� തട�വാനാ�ം �ണനിലവാര�� പാ�ം പാ�����ം സം�ാന�

ലഭ�മാ�വാ�മായി നട�ിവ�� �ധാന �വർ�ന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ സർ�ാർ കാലയളവി� �ണനിലവാരമി�ാ� പാ�ം പാ�����ം വിപണനം നട�ിയ

എ� േപെര വ�� കെ��ിെയ�ം എ� നടപടിക�  ഇ�ര�ാ�െ�തിെര

സ�ീകരി�െവ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ആ�-െപ�മാ�കെള േവ�തിരി� പാ��ി�� രീതി

888. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വന��ഗ സേ�ത�ളി� ഉ�െ�െട മാ�ക�െട വംശ വ��നവ് തട��തിന്

ആ�  മാ�കെള�ം െപ�മാ�കെള�ം േവലി െക�ി േവ�തിരി� പാ��ി�� രീതി സ�ീകരി�

വ��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം നടപടിക�  മാ�ക�െട ൈജവികമായ ആവശ����് വിഘാതമായതിനാ�  ഇവ�്

ബദലായി ശാ�ീയമായ മ� മാ���� അവലംബി��തി�� സാധ�തക� പരിേശാധി�േമാ;

(സി) മാ�കെള േവ�യാ��� നിേരാധി�ി�ളളത് വന��ഗ�െള സംര�ി��തി�

േവ�ിയാെണ�ിരിെ�,  എ���ത�  എ� കാരണ�ാ�  വംശവ��നവ് തട���ം

ജീവിക�െട ൈജവികമായ ആവശ����് വില�നി��� നടപടിക�  സ�ീകരി���ം

വന��ഗസംര�ണ നിയമ��െട യഥാ�� ല����  നിറേവ��തിന് വി��മായ

നടപടിയാെണ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� ��ത� ശാ�ീയ�ം �ാേയാഗിക�മായ പരിഹാര നടപടിക� ൈകെ�ാള��ത്

സംബ�ി�് പഠനം നട�വാ� വനം വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ� ഇറിേഗഷെ� ഉടമ�തയി�� �ലം

889. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി�  പ� ഇറിേഗഷെ� ഉടമ�തയി���ം ഇറിേഗഷെ�

ഓഫീ�ക� നിലനി�ി�� �ല�ി� സമീപ���മായ �ലം രാജാരവിവ�� െസ�� േഫാ�

എ�ല�സിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിനായി നൽ��തിന് എം.എ�.എ.  ന�ിയ

ക�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ?



�ളയ �തിേരാധ നയ�പീകരണം

890. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ �തിേരാധ നയ�പീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി ജലവിഭവ വ��് തി�വന��ര�് േദശീയ

സേ�ളനം സംഘടി�ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സേ�ളന�ി�  ഉ��ിരി�് വ� �ധാന നി�േ�ശ��  എെ�ാെ�യാണ്;  ഈ

നി�േ�ശ�� നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ജലേസചന വ��് വ��്സ് ഡിവിഷനിെല ഫയ� കാണാതായത്

891. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലേസചന വ��് വ��്സ് ഡിവിഷനിെല ��ധാനമായ പല ഫയ�ക�ം കാണാതായ പരാതി

��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� ഫയ�കളാണ് കാണാതായി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് മ�സിയം േപാലീസ് േ�ഷനി� പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� പരാതി

ന�കിയത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല േമജ� ഇറിേഗഷ� പ�തിക�

892. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം േമജ� ഇറിേഗഷ� വ��് വിവിധ പ�തികളി� ഉ�െ���ി

മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി� അ�വദി� ���ിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികളി�  ���ീകരി��ം �ർ�ീകരി�ാ���ം ആരംഭി�ാ���മായ

���ിക� തരംതിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ാ ���ിക�ം ഈ സാ��ിക വ�ഷം ���ീകരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

മാേവലി�രയിെല വാ�� അേതാറി�ി പ�തികൾ

893. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി�  േകരള വാ��

അേതാറി�ി നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട�ം പ�തിക�െട�ം വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ി� 2016 െമയ് 31 വെര�� ഗാ�ഹിക കണ��ക�െട



എ�െമ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ല�ി� 2019 ഡിസംബ� 31 വെര�� ഗാ�ഹിക കണ��ക�െട എ�ം എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ര�് കാലയളവിെല�ം വിവര�� പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ഹരിത േകരള മിഷെ� നീ��ട മാ�� �ാ�

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

വ��ല േ�ാ�് പ�ായ�്, കിളിമാ�� േ�ാ�് പ�ായ�് എ�ിവിട�ളി� ഹരിത േകരള

മിഷ�മായി സഹകരി�് ത�ാറാ�ി അംഗീകരി�ി�� നീ��ട മാ��  �ാനിെ�

അടി�ാന�ി� ജലേസചന വ��്സ�ീകരി�ി�� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ട ജലേസചന പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�� �വ��ന��

895. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏ��ം വലിയ ജലേസചന പ�തിയായ ക�ട ജലേസചന പ�തി�െട ഭാഗമായി

നിലവി� നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ട ജലേസചന പ�തി�െട െകാ�ാര�ര സ��ി�  ഓഫീസിെ� �ധാന �മതലക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.ഐ.പി.  കനാ�ക�െട അ���പണി�ായി ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ�് �ക

അ�വദി�ി�� എ�ം അതിേ�� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ക�ട ജലേസചന പ�തി�െട െകാ�ാര�ര സ��ി�  ഓഫീസ് നി��ലാ��തിന്

ആേലാചന�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?

ൈമന� ഇറിേഗഷ� �വ��ി

896. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ി� ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി� വ� േശഷം ഇറിേഗഷ�

വ��് ൈമന� ഇറിേഗഷ� ���ികൾ�ായി �ാൻ  ,േനാൺ �ാൻ  ,െവ�െ�ാ� നിവാരണം

�ട�ി വിവിധ ഫ�ിൽ നി�ം ഭരണാ�മതി നൽകിയ ���ിക�െട േപ�ം, ഭരണാ�മതി �ക�ം

ഓേരാ ���ി�ം എ� ശതമാനം ���ിയാെയ��മട��� വിവര��  പ�ിക തിരി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േമ�  ���ികളി�  നാളി�വെര െട��  െച�ാ�വ ഏെത�ാെമ�ം െട��  െച�ി�ം

���ിക� ഏെ���ാ�വ ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ?



േക� ജല ക�ീഷ� മാനദ���

897. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� ജല ക�ീഷ�  ജലേസചന �വ��ിക��ായി നി��ഷി�ി�� മാനദ���

എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��ത മാനദ���  പാലി�ാ�  കഴിയാ���ലം പല േക� പ�തിക�ം നട�ിലാ�വാ�

കഴി��ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േകരള�ിെ� �േത�ക ���തി�ം ജനസാ�ത�ം കണ�ിെല��് േക� ജല ക�ീഷ�

നിഷ് കർഷി�ി�� മാനദ��ളിൽ ഇളവ് ലഭി�വാൻ ��ൈക എ��േമാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചടയമംഗലം നിേയാജക മ�ല�ി� ജലവിഭവ വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�

898. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചടയമംഗലം നിേയാജക മ�ല�ി�  ജലവിഭവ വ��് നട�ിലാ�� പ�തികെള �റി�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ൈമന�  ഇറിേഗഷ�  വഴി ഏെതാെ� പ�തികളാണ് ചടയമംഗലം നിേയാജക മ�ല�ി�

��തായി ആരംഭി��ത് ;വിശദവിവരം ന�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല �ടിെവ� പ�തിക�

899. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി കി�ബി �ഖാ�രം മല�റം ജി�യി�  നട�ിലാ�� ഏെത�ി�ം

പ�തിക�െട െട��  നടപടിക�  റ�് െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയവ ഏെത�ാെമ�്

കാരണസഹിതം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി�  ഏെത�ാം പ�തിക��്�തിയ െട��  നടപടിക�  ആരംഭി�ി�െ��ം

അവയി�  െട��  നടപടിക�  അംഗീകരി�ി���ം ഇനി�ം അംഗീകരി�ാ���മായവ

ഏെത�ാെമ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ിെല രാമ�ചാടി-അലിഗ�  �ടിെവ� പ�തിക�െട

നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ?

നില�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ജലേസചന ജലവിതരണ പ�തിക�



900. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019 െല �ളയ�ി� നില�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ജലേസചന ജലവിതരണ

പ�തിക��ാണ് േക�പാ�ക� സംഭവി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട േക�പാ�ക� പരിഹരി��തിന് ജലവിഭവ വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്

അറിയി�ാേമാ?

അ��ച� ��ാ�, േലാവ�ച� ��ാ� പ�തിക�

901. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി� ജലവിഭവ വ��ിന് കീഴി�� അ��ച� ��ാ�, േലാവ�ച�

��ാ� പ�തിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി�  അവേശഷി�� ���ിക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം പ�തിക�

സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ

902. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െച�കിട ജലേസചന വ��ിെ� �മതലയി�  ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  2016

ഏ�ി� 1 �േശഷം നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പ�ി�ലാറി� തടയണ നി��ി�തിെന�ട��് �േദശ�് �പെ�� െവ�െ��ം �ഷിനാശ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േമജർ ഇറിേഗഷ�  വ��ിെ� �മതലയി�  ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�

2016-�േശഷം ഏെത�ാം പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�െവ�ം ഏെത�ാം പ�തിക�

���ീകരി�െവ��� വിശദമായ റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ?

െപരി��മ� മ�ല�ിെല മണലായ ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തി

903. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ിെല ആലി�റ�് പ�ായ�ി� ഉ�െ�� മണലായ ലി�്

ഇറിേഗഷ�  പ�തി�് ദീ�ഘനാളായി�ം ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ിെ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തി�ം ഇ�െവ�ിേഗഷ�  നടപടിക�



ആരംഭി��തി�ം ഉ�ായി�� കാലതാമസം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ; പ�തി�െട നിലവിെല

�ിതി വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  അടിയ�രമായി ���ി�് ഭരണാ�മതി ന���തിനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി��തിന് ചീഫ് എ�ിനീയ��് നി�േ�ശം ന�കാേമാ?

�ഴ സംര�ണ�മായി ബ�െ��് േകാ��� നിേയാജകമ�ല�ി� നിലവി�� പ�തിക�

904. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�തിക�  റിവ�  മാേനെ��് ഫ�ി�

ഉ�െ���ി 2019-� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� പ�തിക�  ജി�ാതല സമിതി അംഗീകരി�ി��്;  ഏെത�ാം പ�തിക�

സം�ാനതല സമിതി�് അയ�ി��്;  ഈ സാ��ിക വ�ഷം സം�ാനതല സമിതി�്

ലഭി�തി� എ� പ�തികൾ�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്; ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഴ സംര�ണ�മായി ബ�െ��്  2019-20�  ചീഫ് എ�ജിനീയ�  ഭരണാ�മതി ന�കിയ

പ�തിക� ഏെത�ാം; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ചീഫ് എ�ജിനീയ�െട ഓഫീസി�  ഭരണാ�മതി�ായി നിലവി�� െ�ാേ�ാസ�ക�

ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

പ� ആ�� �ാ�

905. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ� ആ�� �ാ� ര�ാം ഘ� �വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനാ�� ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) പ� ആ�� �ാ� ഒ�ാം ഘ��കാരം എെ�ാെ� കാര��ളാണ് നട�ിലാ�ിയത്; ഇതിനായി

എ�് �കയാണ് െചലവഴി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

മണ� ഓഡി�ിംഗ്

906. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-�ം  2019-���ായ �ളയ�ി� സം�ാനെ� �ഴകളി�ം നദികളി�ം അടി��ടിയ

മണ� സംബ�ി�് ഓഡി�ിംഗ് നട�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത ഓഡി�ിംഗി� െവളിവായ വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മണ�  ഓഡി�ിംഗ് നട��തിന് ഏെതാെ� ഏജ�സികെളയാണ് നിേയാഗി�െത�ം



ഓേരാ����ം ന�കിയ ഫീസ് എ�യായി��െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

നദിക�െട ആവാഹേശഷി വർ�ി�ി��തിന് നടപടി

907. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�രം സം�ാന�് നദിക�െട ഒ��ി�ം ജല ആവാഹേശഷിയി�ം ഉ�ായ �റവ്

സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ആവാഹേശഷി വർ�ി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സാ�് ഓഡി�ിംഗ് നട�ി ആവാഹേശഷി വർ�ി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�

അതിെ� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

നദിക�െട പരിപാലന�ിന് മാ�� �ാ�

908. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന��ായ �ളയ�ിെ� �ധാന കാരണം നദിക�െട പരിപാലന�ി��ായ

ഉേപ�യാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) നദിക�െട പരിപാലന�ിനായി നദീതട മാ�� �ാ� ത�ാറാ�വാ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഏെതാെ� വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് പ�തി ത�ാറാ��െത�ം

ഇതിനായി വിേദശ സഹായം ലഭി�ി�േ�ാെയ��� വിശദാംശം ന��േമാ?

കരമനയാ�, കി�ിയാ� എ�ിവ�െട �ചീകരണം

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

ന��േമാ:

(എ) കരമനയാ�, കി�ിയാ� എ�ിവ മാലിന���മാ��ത് സംബ�ി�് േദശീയ ഹരിത ൈ�ബ�ണ�

ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  ജലവിഭവ വ��് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ല��ണ�ിന് �പ െചലവഴി�ി�ം കരമനയാ�, കി�ിയാ�  നദിക�  ഇേ�ാ�ം മാലിന�

വാഹിനികളാെണ� വ�ത പരിഗണി�് ഇവ�െട �ചീകരണ�ിനായി സമ�മായ

േബാധവ��രണ�ം നടപടിക�ം ൈകെ�ാ�േമാ?

കായ�ക�േട�ം നദിക�േട�ം സംഭരണേശഷി വ��ി�ി�ാൻ നടപടി



T 910.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കായ�കളി�ം നദികളി�ം അടി��ടിയിരി�� മാലിന���ം എ��ം മണ�െമ�ാം

�ളയ�ിെ� തീ�ത വ��ി�ി�ാനിട�െ��തിനാ�  ആയത് നീ�ം െച��തിനായി

നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ റിേ�ാ��ക�േട�ം പഠന��േട�ം അടി�ാന�ി�  െകാ�ിയിെല ഏെത�ാം

കായ�ക�െട�ം നദിക�െട�ം സംഭരണേശഷിയാണ് നാളി�വെര വ��ി�ി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�� നീ�ം െച�ാ� �ലം ലഭ�മ�ാ�തിനാ�ം �റംകടലി� ത�ാ� െകാ�ി� േപാ��് ��്

അ�മതി ന�കാ�തിനാ�ം േദശീയപാത�െട ഭാഗമായ ക��ാട് െവ�ിം�ട� ഐല�് പാലം

�ത�  അ��  പാലം വെര�� ഭാഗെ� എ��  നീ�ം െച�വാ�  സാധി�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

��ണി�റ മ�ല�ിെല േകാേണാ��ഴെയ സംര�ി��തി�ളള പ�തി

911. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല േകാേണാ��ഴ ��ിയാ��തി�ം,  ൈകേ����  ഒഴിവാ�ി

�ഴെയ സംര�ി��തി��ളള പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി അടിയ�രമായി ആരംഭി��തി�ം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

ആമയിഴ�ാ�േതാട് നവീകരണം

912. �ീ.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 ഭാഗ�ളി�

ആമയിഴ�ാ� േതാ�ി� മാലിന�ം നിറ�് ജല�ിെ� ഒ��് തട�െ��ിരി��തിനാ� േതാട്

നവീകരി��തിന്  15  ല�ം �പ അ�വദി�ി��െവ�ി�ം യാെതാ�വിധ �ട�  നടപടി�ം

ഉ�ാകാ�തിെല കാരണ��  വിശദമാ�േമാ;  എ��ം േവഗം േതാട് നവീകരി��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ആമയിഴ �ാ� േതാടിെ� �ന��ാരണ�ിനായി 25 േകാടി�പ ബജ�ി� വകയി��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�ാര��ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിേല�ായി വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാലതാമസം



ഉ�ാ��തിെല കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആമയിഴ�ാ�േതാട് നവീകരണ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

കരി�ഴ കനാലിെ� പാ�ശ�ഭി�ി നി��ാണം

913. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ി�  ഉ�െ�� കരി�ഴ കനാലിെ� ആഴം വ��ി�ി�് പാ�ശ�ഭി�ിക�

െക��തിന് ആെക അ�വദി�ി�� �ക എ�യാണ്;

(ബി) ��ത പ�തി�െട കരാ�  എ��ത് ഏത് ഏജ�സിയാണ്;  ഇതിെ� ഭരണാ�മതി,

സാേ�തികാ�മതി, കരാ� ഏെ��� തീയതി എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തിയി�  ഏെത�ാം ���ികളാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�ം ഓേരാ ���ി�ാ�ം

നീ�ിവ�ി�� �ക എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഇടമലയാ� ലി�് കനാ�

914. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇടമലയാ� ജലേസചന പ�തി�െട ലി�് കനാ� ���ീകരി��ത് സംബ�ി� നടപടിക�

ഏ� ഘ��ിലാണ്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ��മ�ി�െട അ���തയി�  േച�� േയാഗ�ിെ� തീ�മാന�കാര�� �ട�  നടപടിക�

ഉറ� വ��ക�ം ലി�് കനാ�  യാഥാ���മാ�ക�ം െച��തിന് ആവശ�മായ സത�ര

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

നായ��ഴി ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തി

915. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാ�മംഗലം �ാമപ�ായ�ിെല നായ��ഴി ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തി ക�ീഷ� െച�െവ�ി�ം

കനാ�  എ�്��ഷ�  ���ിയാ�ാ�തിനാ�  ആയതിെ� േശഷി ഉപേയാഗെ���ാ�

സാധി��ി� എ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

��നാട� ജലാശയ��െട സംഭരണേശഷി



916. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��നാട�  ജലാശയ��െട സംഭരണേശഷി �റ�വ��തായ റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) കഴി� �ളയ കാല�ളി�  ജലാശയ�ളി�  അടി��ടിയ എ��  നീ�ം െച��തിന്

ഇ�വെര എ� നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഡാം ഡീസി�േ�ഷ� േ�ാജ�്

917. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ വ��ിെ� കീഴി�� അണെ��കളി�  നി�ം മ�ം െചളി�ം നീ��തി�� ഡാം

ഡീസി�േ�ഷ� േ�ാജ�് നട�ിലാ�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെതാെ� ഡാ�കളിലാണ് ഡിസി�േ�ഷ�  നട�വാ�  തീ�മാനി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ഡാമി�  നി�ം എ� ദശല�ം ഘനമീ��  മ�ം െചളി�ം നീ�ം െച��തിനാണ്

ഉേ�ശി��െത�ം ഇതിനായി ആേഗാള െട�ഡ� �ണി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െവ��ിെ� �ണനിലവാരം,  പരി�ിതി എ�ിവെയ ഡാം ഡീസി�േ�ഷ�  േദാഷകരമായി

ബാധി�ാതിരി�വാ� എെ�ാെ� ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഡാ�കളിെല മണ� സംഭരി��തി�ം വിപണനം െച��തി��� നടപടി

918. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ വ��ിെ� ഡാ�കളി� നി�് മണ� വാ��തിന് ആേഗാള െട�ഡ� വിളി��തി��

സ��ാ� ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� െച�ി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം െട�ഡറി�  പെ����തിന് നിലവി�  നി�യി�ി�� മാനദ���

എെ��ാമാണ്; അറിയി�േമാ;

(സി) ഡാ�കളി� നി�് നീ�ം െച�� മണ� സംഭരി��തി�ം വിപണനം െച��തി�ം നിലവി�

മാ��നി�േ�ശ�� �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െന�ാ� ഡാമിെ� വികസന �വ��ന��



919. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�  ഡാമിെ� വികസന �വ��ന���് �റിസം വ��മായി സഹകരി�് നിലവിൽ

എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് നട��ത്;

(ബി) ഇതിനായി ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം എ� േകാടി �പ െചലവഴി�;

(സി) േകാടിക�  െചലവഴി�ി�ം െന�ാ�  ഡാം വികസന പ�തിക�  േശാച�ാവ�യിലാെണ� പ�

റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േശാച�ാവ� പരിഹരി�വാ�ം,  വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപനം ഉ�ാ��തി�ം

അടിയ�രമായ ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി�ഴയിെല േ�ാേറ�ഡാ�ക�െട നിർമാണം.

920. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി�ഴയി�  ����ഴി� �കളിലായി ര�് േ�ാേറ�ഡാ�ക�  നി��ി��തി�ളള

െ�ാേ�ാസ�കളി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ അ�മതി�ം, ഫ�ം അ�വദി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�ല�ാറ അകവ�േതാ�ി� െച�്ഡാം നിർ�ാണം

921. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല അ�ല�ാറ അകവ�േതാ�ി�  െച�്ഡാം

നി��ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  എ�ാണ് ഭരണാ�മതി ന�ിയത്;  എ� �പ�െട

ഭരണാ�മതിയാണ് ന�ിയത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അകവ�േതാ�ി�  െച�്ഡാം നിർ�ാണ �വ��ന��  എ�് ആരംഭി�ം;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

വാടാന��ി ഐ.വി. െക�ി� തടയണ നി��ാണം

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

ന��േമാ:

(എ) 2019-20-െല ബ�ജ�ി�  ഇ�പത് ശതമാനം �ക വകയി��ി ഉ�െ���ിയി��

വാടാന��ി ഐ.വി.  െക�ി�  തടയണ നി��ാണം എ� ���ി�് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി യാഥാ���മാ��തിനായി ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?



ആ�വ മ�ല�ിെല �റയാ� കരയി� ��ാേതാടിന് സംര�ണഭി�ി

923. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�വ നിേയാജകമ�ല�ി� െച�മനാട് പ�ായ�ി� �റയാ� കരയി� ��ാേതാടിെ�

സംര�ണഭി�ി െക��ത് സംബ�ി�് ചീഫ് എ�ിനീയ�െട ആഫീസിെല  12224/19/W2

ന�� ഫയലി� �ക അ�വദി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് �ക അ�വദി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഴേയാര സംര�ണ ���ിക�

924. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം വ�ി��് മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിയ

�ഴേയാര സംര�ണ ���ിക�  ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഓേരാ�ം ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ി��, വ�ി��് �ാമ പ�ായ�കളിെല �ഴേയാര സംര�ണ ���ിക�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കട��ി�ഴ�െട വല�കര സംര�ണ�മായി ബ�െ�� നടപടിക�െട  (2019/9165/IA,

2019/9842/IA ) �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

ഭാരത�ഴ�െട ഭി�ി �നർനിർ�ാണം

925. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019-െല �ളയ�ി� േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല േദശമംഗലം പ�ായ�ി�

െച�കാട് �േദശ�് ഭാരത�ഴ�െട ഭി�ി തക��് �ഷി ഇട�ളിേല�് െചളി�ം െവ��ം

കയറി ക�ഷക��് ��ി��് ഉ�ായത് അഡീഷണ�  ഇറിേഗഷ�  വിഭാഗ�ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ െച�കാട് �േദശ�് തക�� ഭാരത�ഴ�െട ഭി�ി െക�ി സംര�ി��തിന് എ�

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

മാടായി, മാ�� പ�ായ�കളിെല കട� ഭി�ി നി��ാണം

926. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല കടലാ�മണം ��മായ മാടായി,  മാ��  �ാമപ�ായ�കളിെല

കട�ഭി�ി �ന�നി��ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-20 വ�ഷെ� ബജ�ി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി�  16 േകാടി �പ�െട പ�തി

െട��  െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എെ�ാെ� ���ിക�  െച�വാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

���ാടി �ഴ�െട േകാ��� ഭാഗ�് �ലി��് നിർ�ാണം

927. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ���ാടി �ഴ�െട േകാ���  ഭാഗ�് �ലി��്

നി��ി��ത് സംബ�ി� പഠനം നട��തിനായി ലഭി� ഭരണാ�മതി�് േശഷം ��ത

കാര��ി� ഉ�ായ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ലി��് നി��ാണ�ിന് പഠനം നട��തിനായി േക� �ാപന�ിന് ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ി� പണം ൈകമാറിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ�� നടപടി�മ��  ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം മ�ല�ിെല കട�ഭി�ി നവീകരണം

928. �ീ.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,

ബീമാപ�ി മാ��വിളാകം ൈത�ാ��ി, ൈകതവിളാകം എ�ീ �േദശ�ളിെല 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�� ആശ�ാ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?

ഇടെ�ാ�ി �ടിെവ� പ�തി

929. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇടെ�ാ�ി �ടിെവ� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി അന�മായി നീ��തി�� കാരണെമെ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?

െചാ�ി െറ�േല�� കം �ി�ജ്

930. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18  വ�ഷെ� ബജ�ി�  ഉ�െ���ിയ തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല െചാ�ി

െറ�േല�� കം �ി�ജ് എ� ���ി�് ഇ�വെര�ം ഭരണാ�മതി ലഭ�മാകാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് ഇനി എെ�ാെ�

നടപടി�മ�ളാ��െത�ം ഭരണാ�മതി എ�േ��് ലഭ�മാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാട് ബാവി�ര റ�േല�� കം �ി�ജിെ� നി��ാണം

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

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാട് ബാവി�ര റ�േല�� കം �ി�ജിെ� നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ �വ��നം ഇട�് �ട�ിയി�െ��ി� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ാണം ���ീകരി��തിന് ഇനി എെ��ി�ം തട���േ�ാ;  എ�ി�  തട���

പരിഹരി�ാ�  സ��ാ�  സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ന�ി�ടവി� റ�േല�� കം �ി�ജ്

932. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക��ാേ�രി നിേയാജകമ� ല�ിെല ന�ി�ടവി� െപ���ഴ�് ��െക റ�േല�� കം �ി�ജ്

നി��ി��തിന് �തിയ ഡിൈസ� ത�ാറാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് വിശദമായ എ�ിേമ�് സമ��ി�് ഫ�് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ?



േമജ� ഇറിേഗഷ�, ൈമന� ഇറിേഗഷ�

933. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� േമജ� ഇറിേഗഷ�, ൈമന� ഇറിേഗഷ� വിഭാഗ�ളി�െ���ി

ആറ��ള നിേയാജകമ�ല�ി� അ�വദി�െ�� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിഭാഗ��

തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) അ�വദി�െ�� ���ികളി�  നാളി�വെര ആരംഭി�ാ�  കഴിയാ� ���ിക�  ഉേ�ാ;

എ�ിൽ ആയതിെ� കാരണം െവളിെ���േമാ;

(സി) ആരംഭി� ���ിക�െട നിലവി�� �ിതി വിശദമാ�േമാ?

അണിയ� കട�റ�് �ലി��് നി��ാണം

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

എടവന�ാട്,അണിയ�  കട�റ�് �ലി��് നി��ി��തിന് സ��ാ�  ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;എ�ിൽ എ� ���ിക��ായി എ� �ക നൽകി;  എ� ���ിക�െട

ഭരണാ�മതിയാണ് ന�ിയത്; വിശദമാ�ാേമാ?

വ�കിട �ടിെവളള പ�തിക�

935. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം ക�� വര��യിേല�് നീ�� സാഹചര��ി�  �ടിെവളള ദൗ�ലഭ�ം

പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള ��ക�ത�ക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ആരംഭി��ം ���ീകരി��മായ വ�കിട �ടിെവളള

പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാരിെ� കാലാവധി�ളളി�  എ� വ�കിട പ�തിക�  �ടിയാണ് ���ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജലസംഭരണി ഉ�െ�െട ഒ�ാംഘ�ം ���ിയാ�ിയ �ടിെവളള പ�തിക�  അതിേവഗം

���ിയാ�ി ഉപേയാഗ�ദമാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം ന�േമാ?

ക�ാടം െപാ�യി� ചീ�ണിപാലയിെല തടയണ

936. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) മല�റം ജി�യിെല ക�ാടം െപാ�യി� ചീ�ണിപാലയി� അ�� ല�ീഫിെ� �മിയി� തടയണ

നി��ി�ത് അ�മതി േതടാെതയാേണാെയ�റി�േമാ;

(ബി) എ�ി�  അനധി�തമായി തടയണ നി��ി� ��ത വ��ിെ�തിെര വ��് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്അറിയി�ാേമാ?

കരി�ഴ േതാടിെ� സംര�ണേജാലി

937. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��നാട് പാേ�ജി�  ഉ�െ���ിയി�� പ�ി��, കരി�ഴ,  ഉ�ി� ��യി�െട�� കരി�ഴ

േതാടിെ� സംര�ണേജാലിക��് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ എ� േകാടി �പ

അ�വദി�ി�� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തിയി�  നി�േ�ശി�ി�� സംര�ണ േജാലിക�  എെ��ാമാെണ�ം നി��ാണ

�വ��ന��െട കരാ� ഏെ���ി��ത് ആെരാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി ���മാ�ം ���ീകരി�ി�േ�ാെ��ം ഇെ��ിൽ അവേശഷി�� േജാലിക�

എെ�ാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;  ബ�െ�� വ��ക�  ഈ ���ി�മായി ബ�െ��

പരിേശാധന�ം അവേലാകനേയാഗ�ം നട�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) കരി�ഴ േതാട് മാലിന���മാ�ി സംര�ി�ാ�  �നാമി ഫ�് വിനിേയാഗി�് എെ��ി�ം

പ�തിക�  നട�ിലാ�ിയി�െ��ിൽ വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ��നാട് പാേ�ജി�

നട�ാ�ിയ പ�തി�കാരം കരാ�കാരന് എ� േകാടി �പ ന�കിെയ�ം പ�തി�െട കാലാവധി

എ�വെര ആയി�� എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വട�േകാട്-����രിശ് �ാമപ�ായ�ിെല �ടിെവ� �ാമം

938. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

വട�േകാട്-����രിശ് �ാമപ�ായ�ിെല �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി��തിനായി ��ി ജല

��ീകരണ ശാലയി� നി�� 900 എം.എം. ൈപ�ി� നി�ം �ടിെവ�ം ന�കി ജല�ാമം

പരിഹരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കരി�ഴ-�േ�ാ��ി�ടവിെല തടയണ നി��ാണം

939. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം മ�ല�ി�� കരി�ഴയിെല �േ�ാ��ി�ടവി�  തടയണ നി��ി��തിനായി

സ��ാരി� എേ�ാഴാണ് �േ�ാസ� ലഭ�മായത്;

(ബി) �േ�ാസലിേ�� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) കരി�ഴയിെല �േ�ാ��ി�ടവി�  തടയണ നി��ി�� ���ി അടിയ�ിരമായി ആരംഭി�്



���ിയാ��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പഴയ��- ചീര�ഴി ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�ിെ� �ന�നി��ാണം

940. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-െല മഹാ�ളയ�ി�  തക�� േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല പഴയ��-ചീര�ഴി

ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�ിെ� �ന�നി��ാണ ���ി�െട നടപടി�മ�� ഏ�ഘ��ിലാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െട��  നടപടിക�  ���ീകരി�് എ�േ��് ���ി ആരംഭി�വാ�  കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േവന��ാല�് മാ�േമ ���ി െച�വാ�  കഴി�ക�� എ�ത് കണ�ിെല��്

നടപടി�മ��  ത�രിതെ����തിന് ��ിയ പരിഗണന ന��േമാ;  വിശദാംശം

വ��മാ�ാേമാ?

അ�െത�് �ത� കാ�ി�വെര കട��ീര സംര�ണം

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

(എ) അ�െത�് �ത� കാ�ി�വെര പ�് മീ�� ഉ�ിേല�് കട��ീരം ഇടി�െകാ�ിരി��ത്

തട��തി�ം വ��ല െവ��ട ഭാഗ�� വീ�ക�  സംര�ി��തി�ം സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േമഖലയിെല തീരം സംര�ി��തിന് പാറ�െട ദൗ�ലഭ�മാണ് കാരണെമ�ി�  മ�്

നി��ാണ വ���  ഉപേയാഗി�് തീരം സംര�ി��തിനായി എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�് നടപടിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല ഇറിേഗഷ� പ�തിക�

942. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഇറിേഗഷ� വ��് �ഖാ�രം െന�മ�ാട് നിേയാജക

മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയി�ളള പ�തിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

പ��� മ�ല�ി� ഇറിേഗഷ� വ��ിെ� ഭരണാ�മതി

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

ഇറിേഗഷ� വ��ിന് കീഴി� പ��� മ�ല�ിെല �ാസ് വ� വിഭാഗ�ി� വ�� ഏെത�ാം

���ിക��ാണ് 2019-20 വ�ഷം ഭരണാ�മതി ആയി��െത�് വ��മാ�േമാ?



അ�ാടി�ളം �ന��ാരണപ�തി

944. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല അ�ാടി�ളം �ന��ാരണ പ�തി�െട നിലവിെല

�ിതി വിശദമാ�േമാ?

���നാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ജലവിതരണം

945. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

���നാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല �ധാന ജലേ�ാത�ായ െപരിയാ�  വാലി ഇറിേഗഷ�

േ�ാജ�് കനാലി�  �ടി�� ജലവിതരണം �ഗമമായി നട��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

ആണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മാ��െപായി� വി.സി.ബി. നി��ാണം

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

പ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല എരമം-���  �ാമപ�ായ�ിെല മാ��െപായി�

വി.സി.ബി.  നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഭരണാ�മതി ന��� നടപടിക�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഓ�ിറ �ടിെവ� പ�തി

947. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ിെല ആല�ാട് �ാമപ�ായ�ി� അഴീ�� �േദശ�്

നിര�ര��ാ�� �ടിെവ��ാമം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഓ�ിറ �ടിെവ� പ�തി വഴി �ടിെവ�ം ലഭി�� അഴീ��  �േദശ�് �ട�ം �ടാെത

�ടിെവ�ം ലഭി��തിന് ഓ�ിറയി�  നി�് ആയിരംെത�് പാലം വഴി ആല�ാ�്

�ാമപ�ായ�ിേല�് ൈപ�് ൈല�  �ാപി��തി�� പ�തി�െട �േരാഗതി

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഓ�ിറ �ടിെവ� പ�തി �കാരം ജലവിതരണം നട�� �േദശ�ളി�  �ട�ം �ടാെത

�ടിെവ�െമ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല ൈമന� ഇറിേഗഷ� ���ിക�



948. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ൈമന�  ഇറിേഗഷെ� വിവിധ പ�തികളി�

ഉ�െ���ി മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  അ�വദി� ���ിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മാ��-പ�ിേയാ� പാടേശഖരം

949. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െച�കിട ജലേസചന വിഭാഗം �േഖന നട�ിലാ�ാ�  പ�തി ത�ാറാ�ിയ മാ��-പ�ിേയാ�

പാടേശഖരം �ഷിേയാഗ�മാ��  ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�  സ�ീകരി� വ��

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി�് എ� �പ െചല�വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഗ�ഭജല�ിെ� അളവ് വ��ി�ി��തിന് നടപടി

950. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഗ�ഭജല�ിെ� അളവ് വ��ി�ി��തി�ത�� വിധ�ി�  നിലവി�

എെ��ാം പ�തികളാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട ജി�ാടി�ാന�ി�� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉയ�� �േദശ�ളിെല �ഗ�ഭജല�ിെ� അളവ് വ��ി�ി��തിന് സഹായകമാ��

വിധ�ി�  �ഴ��ിണ�  റീചാ�ജ് െച��തി�� സാധ�ത�െട �ാേയാഗികത പരിേശാധി�്

ആയത് �ാവ��ികമാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ളയ �ര�നിവാരണ �വ��ന��

951. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാലയളവി� 2018, 2019 വ�ഷ�ളി��ായ �ളയ�ിെ� പ�ാ�ലം

സ��ാ�  വിലയി��ിേയാ;  ഉെ��ി�  െവ�െ�ാ�നിയ�ണ�ി�ം,

െവ�െ�ാ��രിതെമാഴിവാ�ാ�മായി സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�

തീ�മാനി�; നാളി�വെര എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) ��ത �വ��ന���ായി സ��ാ� എ� �ക വകയി��ി; വ��് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�; എ� �ക ലഭ�മായി; എ� െചലവാ�ി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െവ�െ�ാ��ം �ളയ�ം �ലം  2018,  2019  വ�ഷ�ളി�  ജലേസചന വ��ി�  കീഴിെല

അണെ��ക��ം മ� ജലേ�ാത�ക��ം �ടിെവ�വിതരണേമഖല���ായ നാശന���

എെ��ാെമ�ം, അവയി� പരിഹരി�ാ� സാധി�വ എെ��ാെമ�ം, ഇനി�ം പരിഹരിേ��വ

എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

ആല�� നിേയാജകമ�ല�ി� ഒ� പ�ായ�ി� ഒ� �ളം പ�തി

952. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ� പ�ായ�ി�  ഒ� �ളം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�

ഏെത�ാം �ള�ളാണ് നവീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ഈ മ�ല�ിെല �ള�� ഉ�െ��ി�ി�ാെയ�ി� അവ ഉ�െ����തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�വ മ�ല�ിെല റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിക�

953. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തി�െട ആദ� ഘ��ി�  ആ�വ മ�ല�ി�  ജലവിഭവ വ��ി�

കീഴി�ളള ഏെത�ാം ���ികൾ ആണ് ഉ�െ��ി�ളളത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) റീ ബി�ഡ് േകരള�െട അ�� ഘ��ി�  ആ�വ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ികൾ

ഉ�െ���വാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�

954. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-19  വ�ഷെ� ബജ�ി�  ഉ�െ��ി�� മല�റം മ�ല�ിെല ����-െമാറ��-

�േ�ാ��, സമ� �ടിെവ� പ�തി,  മല�റം-  േമ��റി �ടിെവ� പ�തി എ�ിവ�െട

ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ��തി�� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാണ്;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ര� പ�തിക��ം ഭരണാ�മതി ന���തി�� നടപടിക� ത�രിതെ���േമാ?

മല�റം മ�ല�ിെല ജലവിഭവ വികസന �വ��ന��



955. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019-20 സാ��ികവ�ഷം മല�റം മ�ല�ി� ജലവിഭവ വ��മായി ബ�െ�� വിവിധ

വികസന �വ��ന���ായി അ�വദി� പ�തി വിഹിതം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  േക�ാവി�ത പ�തിക�, സം�ാന പ�തിക�, മ��വ എ�ി�െന തരം തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട വിനിേയാഗം സംബ�ി� �േരാഗതി�െട കണ�ക� വിശദമാ�േമാ?

താേഴേ�ാട് - ആലി�റ� �ടിെവ� പ�തി

956. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ിലാ�� താേഴേ�ാട്  -  ആലി�റ� �ടിെവ�

പ�തി�്  28.75  േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി ന���തിന് ���ിയ നി�േ�ശം

സമ��ി�വാൻ േകരള വാ��  അേതാറി�ി�് സ��ാ�  ന�കിയ ക�ിെ� അടി�ാന�ി�

���ിയ നി�േ�ശം സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� എ�െകാ�ാണ് നാളി�വെര ആയത് സമ��ി�ാ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ി�  ജലവിഭവ വ��് മ�ി�െട അ���തയി�  �ടിയ േയാഗ�ി�

അടിയ�രമായി ഭരണാ�മതി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് നി�േ�ശി�ി�ം

സമയബ�ിതമായി �പാ�ശ സമ��ി�ാ�ത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഭരണാ�മതി അടിയ�രമായി ന���തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

പ�ി�� മട�ർ �ടിെവ� പ�തി

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

(എ) പ�ി�� മട�ർ പ�ായ�ക�� േവ�ി�� �ടിെവ� പ�തി�െട വിതരണ �ഖല�െട

�പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വർ�ല �നിസി�ാലി�ി�ം സമീപ പ�ായ�ക��ം േവ�ി�� �ടിെവ� പ�തി�െട

�പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം നഗര�ിെല െവ�െ�ാ� നിയ�ണ�ിനായി സമ� പ�തി

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

ന��േമാ:



(എ) തി�വന��രം നഗര�ിെല െവ�െ�ാ� നിയ�ണ�ിനായി ആമയിഴ�ാ�  േതാ�ം

അ�ബ� േതാ�ക�ം കരമന,  കി�ിയാ�  എ�ീ നദിക�ം േച��് സമ� പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പ�തി�ായി എ�് �കയാണ് വകയി��ിയി��ത്;  പ�തി എ�േ��്

�ാവ��ികമാ�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് െവളിെ���േമാ?

ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി�െട കണ��

959. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി �േഖന ജ�ാ�  �ടിെവ� പ�തി�െട കണ��  ലഭി��തി��

മാനദ��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) തി�വന��രം സി�ിയി� ��പ് വാ�� കണ�� എ��ി�� പലഭാഗ�ളി�ം ജ�ാ� �ടിെവ�

പ�തി നട�ിലാ�ിയ��ലം പഴയ ൈപ�് ൈല�കളി� �ടിെവ�ം തീെര ലഭി��ി�ാെയ�

വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ത�ലം തി�വന��രം സി�ി�െട പലഭാഗ�ളി�ം ജ�ാ�  �ടിെവ� പ�തി�െട കണ��

ലഭി��തിന് ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം �ംബ�മാ�  വ��ക വ�ലാ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ംബ�മാ�െട�ം വാ��  അേതാറി�ി ഉേദ�ാഗ��ാ�െട�ം �ഷണം ഒഴിവാ��തി�ം വാ��

കണ��  ലഭി��തി��� മാനദ���  ല�കരി�െകാ�� ഉ�രവ് അടിയ�ിരമായി

�റെ��വി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

പഴകിയ ൈപ�ക� മാ��തി�� നടപടി

960. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� മ�ല�ിെല ഇ���� േറാഡി� ൈപ�്െപാ�ി ��ജലം പാഴാ��ത് വ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പഴകിയ ൈപ�ക�  മാ�ി �തിയവ �ാപി��ത് സംബ�ി�് വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േകാ��ടി �ത� കാവതി�ളം വെര�� ഭാഗ�് ൈപ�് െപാ��തിന് പരിഹാരമായി വ��്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

��തല- പ��ർ -തി�േവഗ�റ �ടിെവ� പ�തി

961. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ��തല -പ��ർ -തി�േവഗ�റ �ടിെവ� പ�തി�െട നിലവി�� �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ;  ഉെ��ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

പ�തി�െട �ലെമ��മായി ബ�െ�� നടപടി�മ�ൾ �ർ�ിയായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി എ�ാരംഭി��തിനാണ് ല��മി��െത�ം പ�തി�െട �ർ�ീകരണ�ിനായി എ�

സമയം േവ�ി വ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ാമീണ �ടിെവ� വിതരണം

962. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാമീണ �ടിെവ� വിതരണ�ി�  ��ി�� ജി�ക�  ഏെത�ാമാണ്;

ജലവിതരണ ന��ി� ��ി�� ജി�ക� ഏെത�ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിെ� എ� ശതമാനം പാഴായി േപാ��െവ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�െന ജലന�ം ഉ�ാകാ�ളള �ധാന കാരണ��ം അതി�ളള പരിഹാര മാ����ം

വിശദമാ�ാേമാ?

�ടിെവ� നിര�് വ��നവ്

963. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ടിെവ� നിര�് വ��ി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; അവസാനമായി വ��നവ്

വ��ിയത് എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിര�് വ��നവിന് ജല അേതാറി�ി നി�യി� മാനദ���  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ദാരി��േരഖ�് താെഴ��വെര ��ത നിര�് വ��നവി� ഉ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തി

964. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ആരംഭി� �ടിെവ� വിതരണ േ�ാജ�ക�

ഏെത�ാം; അതിനായി എ� �ക അ�വദി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല �ടിെവ� വിതരണ �ംഖല ശ�ിെ����തിനായി ഈ



സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� �ക അ�വദി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള�ിെല ജലഉപേഭാഗം

965. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ� ഇ���  സം�ാന�െള അേപ�ി�് േകരള�ിെല ജലഉപേഭാഗം എ�െന

വ�ത�ാസെ��ിരി�� എ�് പഠനവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഗാ�ഹികാവശ����ം കാ�ഷികാവശ����ം ഉപേയാഗി�� ജല�ിെ�

കണ�ക�  എ�കാരമാണ്;  എ� വീ�ക��് െെപ�് െെല�  വഴി ജലം ലഭ�മാ���്;

കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) സം�ാനെ� ജല ഉപേയാഗം നിയ�ി��തിന് �ിസിഷ�  ഫാമിംഗ് േപാ�� �തിയതരം

കാ�ഷിക സ�ദായ��  ഉപേയാഗി��തി�ം െെമേ�ാ ഇറിേഗഷ�  പ�തിക�

നട�ിലാ��തി�ം ജലേസചനവ��് �ഷിവ��മായി േയാജി�് എെ��ി�ം �വ��ന��

നട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇടെ�ാ�ി �ടിെവ� പ�തി

966. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഇടെ�ാ�ി �ടിെവ� പ�തി�െട ഭാഗമായ �തല ജലസംഭരണി�െട�ം

ഉപരിതല ജലസംഭരണി�െട�ം നി��ാണ ���ിക�െട നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� എ�േ��് ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക�െട കരാ� കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന

967. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാ��  അേതാറി�ി �േഖന വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം

അള��തി� നിലവി�� സംവിധാന�� എെ��ാമാണ് ; ഇ� �ത�മായി പാലി��െ��്

ഉറ�വ��ാ�േ�ാ; എ�ി�, വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് വാ��  അേതാറി�ി �േഖന വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം

�റവാെണ� വാ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ� പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?



��ണി�റയിെല �ടിെവളള വിതരണം

968. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റയിെല �ടിെവളളവിതരണം കാര��മമാ��തിെ� ഭാഗമായി ജലേസചന വ��ിെ�

േന�ത��ി�  ��ിയി�  നി��ി�� �ിരം തടയണ�െട നിലവിെല �ിതി എെ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�ം എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ നി��ാണ�ിനായി എ� �കയാണ് െചലവാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം

969. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി��െ��� ��ിെവ�ം ഉ�െ�െട �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം

പരിേശാധി��തിേല�ായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി� വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ജലദൗ�ലഭ�ം ��മായ സാഹചര��ി�ം, ജല�ഷണ�ം അനധി�ത �ടിെവ�

വിതരണം വ��ി�ക�ം െച��കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ജലം എ� േപരി�  ആവശ�മായ ��ീകരണം േപാ�ം നട�ാെത മലിനജലം ഉ�െ�െട

വിതരണം നട��വ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�� കാര�ം സർ�ാർ ഗൗരവ���ം

പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഹരിത േകരളം ജലവ�ഷം 2020

970. �ീ.സി.���

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, പി.െക. ശശി

,, സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാമീണ േമഖലയി�  ��ത�  ഗാ�ഹിക ��ജല കണ��  ന���തിന്

േക�സ��ാരിെ� സഹായേ�ാെട  'ഹരിത േകരളം ജലവ�ഷം  2020' എ� േപരി� പ�തി

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�ായി എ� �കയാണ് ആവശ�മായി വ��െത�ം പ�തി െചലവിെ�

എ� ശതമാനമാണ് േക�സ��ാ� വഹി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തിയി�െട �ാമീണ േമഖലയിെല ��ജല ലഭ�ത എ� ശതമാനം വ��ി�െമ�ാണ്



കണ�ാ�ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാമീണ േമഖലയിെല ജലവിതരണ�ിനാ�� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

െകായിലാ�ി നഗരസഭയിെല �ടിെവ� �ാമം

971. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നഗരസഭയിെല�ം പരിസര �ാപ�ായ�ക�െട�ം �ടിെവ� �ാമം

പരിഹരി��തി��  85  േകാടി �പ അട��  വ�� കി�ബി �ടിെവ� പ�തിക�െട

�ട��യായ ഡി�ിബ�ഷ� എ�ിേമ�ിന് അംഗീകാരം ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഡി�ിബ�ഷ� േവ�ി സമ��ി� ഡി പി ആർ ഇേ�ാ�

എവിെടയാ��െത�ം ��ത ഡി പി ആറിേ�ൽ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�

ൈകെ�ാ�ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ആമയിഴ�ാ� േതാട് ��ിയാ�വാ� നടപടി

972. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ിെല മാലിന� വാഹിനിയായ ആമയിഴ�ാ� േതാട് ��ിയാ��തിന്

38  ല�ം �പ�െട എ�ിേമ�് തി�വന��രം വ�കിട ജലേസചന വിഭാഗം എ�ിക��ീവ്

എ�ിനീയ� ത�ാറാ�ി തി�വന��രം ജി�ാ കള���് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി� എ�ാണ്

എ�ിേമ�് സമ��ി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാ കള�� ��ത എ�ിേമ�് അംഗീകരി�് ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� എ� �ക

അ�വദി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഗൗരീശപ�ം �ഴിവയ�  ഭാഗ�് ��മായ െവ�െ�ാ�ം പരിഹരി��തിന് ആമയിഴ�ാ�

േതാ�ിെല മാലിന�ം വ�ഷം േതാ�ം നീ�ം െചേ����തിനാ� ഇ�ാര��ി� അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ജല �ണനിലവാര പരിേശാധനാ സംവിധാനം

973. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് ജല�ിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന�് എെ�ാെ� സംവിധാന��ം

സൗകര���മാണ് െപാ�ജന��� ലഭ�മായി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ജല �ണനിലവാര പരിേശാധന�് എ�ാ തേ�ശഭരണ �ാപന�ളി�ം അംഗീ�ത േക���

�ാപി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�ജന���് സൗകര��ദമാ�� തര�ി� ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��ഡറി ��കളി�

അ��ാപക�െട�ം വിദ�ാ��ിക�െട�ം സഹായേ�ാെട ജല �ണനിലവാര പരിേശാധനാ

േക��� �ാപി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ിയിെല എ�.ഡി. െെട�ി�മാ�െട ഒഴി�ക�

974. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാ��  അേതാറി�ിയി�  നിലവി�� എ�.ഡി.  െെട�ി�മാ�െട  56  ത�ികക�

നി��ലാ��തിന് നയപരമായ തീ�മാനം എ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�.ഡി.  െെട�ി�മാ�െട ഇൗ  56  ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിന്

കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിന് വീ�വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി��തി� ത�ാറാ�േമാ?

െവ��രം വ��ന

975. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വര�ം െചല�ം ത�ി�� അ�രം വ��ി�് �തിസ�ി ��മായതിനാ� എ�ാ �ാ�കളി�ം

െവ��രം വ��ന ആവശ�െ��് ജല അേതാറി�ി സ��ാരിെന സമീപി�ക��ാേയാ;

(ബി) സം�ാന�് ഏ��ം ഒ�വി�  െവ��രം ��ിയത് എ�ാണ്;  ജല അേതാറി�ി�െട വര�ം

െചല�ം ത�ി�� �തിവ�ഷ അ�രം എ� േകാടി �പയാണ്; വിശദാംശം�� ന��േമാ;

(സി) ബി.പി.എ�. ഉപേഭാ�ാ��െട സൗജന� അളവ് പതിന�ായിരം ലി�റി� നി�് പതിനായിരമായി

�റ�ാ� ജല അേതാറി�ി ശിപാർശ െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) �തിയ നിര�ക�  സ��ാ�  അംഗീകരി�ാ�  �തിവ�ഷം എ� േകാടി �പ�െട അധിക

വ�മാനമാണ് ജല അേതാറി�ി �തീ�ി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െവ��രം വ��ന�ായി ജല അേതാറി�ി ശിപാ�ശ

976. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട വര�ം െചല�ം ത�ി�� അ�രം വ��ി�് അേതാറി�ി

��തരമായ സാ��ിക �തിസ�ിയിലായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �തിസ�ി മറികട�വാനായി എ�ാ �ാ�കളി��� െവ��ര�ിെ� വ��ന�് ജല

അേതാറി�ി ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) െവ��രം വ��നവി�െട ജല അേതാറി�ി�് എ� േകാടി �പ�െട വ�മാന വ��നവാണ്

�തിവ�ഷം �തീ�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജല അേതാറി�ി�െട ശിപാ�ശ സ��ാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ?

��ിെവ� ഫാ�റി ക�ീഷ� െച�വാ� നടപടി

977. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി അ�വി�രയി�  �ാപി� ��ിെവ� ഫാ�റി ക�ീഷ�

െച��തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട നി��ാണ-വിതരണ �മതല േവെറ ഏെത�ി�ം ഏജ�സി�് ൈകമാ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏത് ഏജ�സിെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ിെവ��ിന് ആവശ�മായ ബി.ഐ.എസ്.,  �ഡ് ആ�് േസ�ി ഓ�ഗൈനേസഷ�

സ��ിഫി��് എ�ിവ ഇതിനകം േനടിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിനാ�� നടപടിക�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ�കാര� ��ിെവ� ക�നികെള സഹായി��തിനാണ് ��ത ഫാ�റി ക�ീഷ� െച�വാ�

താമസി��െത� ആേ�പം വ�താപരമാേണാ;

(ഇ) ഫാ�റി അടിയ�രമായി ക�ീഷ�  െച�് �റ� വിലയി�  ��ിെവ�ം വിതരണം

െച��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ാ�േ�ാ�മ�ക� േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട �ലേ��്മാ��ത്

978. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി േതവര പ�ി�് ക���  േറാഡിെല വീതി �റ� �ല�് �ാപി�ിരി�� ര�്

�ാ�േ�ാ�മ�ക� വ��� അപകട��ം ഗതാഗത ����ം കണ�ിെല��് േകരള വാ��

അേതാറി�ി�െട �ലേ��് �ാ�േ�ാ�മ�ക�  മാ�ി �ാപി�ാ�  ��ത �ലം

വി�ന�കണെമ�് അഭ���ി�െകാ�് േകരള വാ��  അേതാറി�ി ���ിങ് എ�ജീനീയ��്

എറണാ�ളം ഇല�ി�� ഡിവിഷ� എ�ിക��ീവ് എ�ജിനീയ� 19.08.2019 ന് ന�കിയ ക�്

�കാരം അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇത് എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?



ഡി�ിബ�ഷ� ൈപ�് ൈല�ക� മാ��തിന് �ക അ�വദി�വാ�� നടപടി

979. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�വ മ�ല�ി� കാ�� പ�ായ�ി� പ�ി�ടവ്  L1 �ീമിെ� �തിയ ഡി�ിബ�ഷ�

ൈപ�് ൈല�ക� മാ��തി�� ചീഫ് എ�ിനീയ�െട ആഫീസിെല 38586/19/W2 ന��

ഫയലി� �ക അ�വദി�വാ�� നടപടിക� ഏ� ഘ�ം വെര ആയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �ക എ��ം േവഗം അ�വദി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ിയിെല �.ഡി. ���് ത�ികയിേല�� �ാന�യ�ം

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� േകരള സ��ീസ് ��ം, േകരള േ��് & സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ്

��ം (െക.എസ്.& എസ്.എസ്.ആ�. ) ബാധകമാേണാ; േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� എ�.ഡി.

���് ത�ികയി�നി�ം �.ഡി. ���് ത�ികയിേല� �ാന�യ�ം ന���ത് േകരള േ��്

& സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് ��സിെല �� 28 (ബി.ബി.ബി.) എ� മാനദ�ം പാലി�ാേണാ;

(ബി) േകരള വാ��  അേതാറി�ിയി�  �.ഡി.  ���് ത�ികയിെല സീനിേയാറി�ി ലി�്

�സി�ീകരി�േ�ാ�ം, �.ഡി. ���് ത�ികയിെല റീ-അൈസ�െമ�് ലി�് �സി�ീകരി�േ�ാ�ം

േകരള േ��് & സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് ��സിെല �� 28 (ബി.ബി.ബി.) എ� മാനദ�ം

പാലി�ി�േ�ാ;

(സി) 2005 �ത� 2019 വെര േകരള േ��്  & സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് ��സിെല �� 28

(ബി.ബി.ബി.)  മാനദ�ം പാലി�് �.ഡി.  ���് ത�ികയി�  �സി�ീകരി�ി��

(റീ-അൈസ�െമ�് ലി�് ഉ�െ�െട) ലി�ക�െട എ��ം ന��ം തീയതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� േകരള േ��് & സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് ��സിെല �� 28

(ബി.ബി.ബി.)  എ� മാനദ�ം �.ഡി.  ���് ത�ികയി�  പാലി�ി�ി�ാെയ�ി�

പാലി�ാ�തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ��ത �ളിെല െക.എസ്.& എസ്.എസ്.ആ�.

െല  28  (ബി.ബി.ബി.)  മാനദ�ം �.ഡി.  ���് സീനിേയാറി�ി ലി�ി� പാലി��ി� എ�

കാണി�് ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�� നിേവദന�േളാ പരാതികേളാ ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�,

ആയതിേ�� ബ�െ�� അധികാരിക� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േകരള േ��് & സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് ��സിെല �� 28 (ബി.ബി.ബി.) എ� മാനദ�ം

േകരള വാ��  അേതാറി�ിയി�  പാലി��ി�ാെയ�ി�  ��തനിയമ�ിെല മാനദ�ം

നട�ിലാ�വാ�� ക�ശനനി�േ�ശം സ��ാ� േകരള വാ�� അേതാറി�ി� ന��േമാ; �ടാെത,

��തനിയമം പാലി�ാെത �സി�ീകരി�ി�� സീനിേയാറി�ി ലി�ക�  നിയമാ��തം

തി��വാ�� നി�േ�ശം സ��ാ� േകരള വാ�� അേതാറി�ി� ന��േമാ?



േകരള വാ�� അേതാറി�ിയിെല അസി��് എ�ിനീയ� ത�ിക

981. �ീ.വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ിയിെല അസി��് എ�ിനീയ� ത�ിക ഗസ�ഡ് ആേണാ എ�ം അക�

എ� സംഘടന അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി� െെബേലായി� 6(എ)  �കാരം �ചി�ി�ി�ളള

ത�ികക� എ�ാം സമാന കാ�ഗറിയി� ഉളളതാേണാ എ�ം േകഡ� ബലം എ�യാെണ���

വിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� റഫറ�ം വഴി അംഗീകാരം ലഭി� സംഘടനക� ഏെതാെ�യാണ്;

ഇവ എ�ാ വിഭാഗം ജീവന�ാെര�ം ഉ�െ�ാ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വാ�� അേതാറി�ിയി� ഓഫീസ�മാ�െട സംഘടന

982. �ീ.വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാ��  അേതാറി�ിയി�  റഫറ��ി�  പെ���ാ�  കഴിയാ� ���ൈവസറി ത�ികകളിെല

ഉേദ�ാഗ���് സംഘടനാ സ�ാത��ം നിേഷധി�ി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ� സംഘടന�െട അംഗീകാര�മായി ബ�െ��് വ��തല�ി�  സ�ീകരിേ�� �താര��ം

�ത�തയാ���മായ നടപടി�മ�� വ��മാ�� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� അ�രം

ഒ� ഉ�രവ് ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകരള വാ��  അേതാറി�ിയി�  ഓഫീസ�മാ�െട സംഘടന�് അംഗീകാരം ന���തി��

മാനദ���  എെ��ാമാണ്;  അംഗീകാരം ന�േക�ത് സ��ാ�  ആേണാ

േബാ�ഡാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അംഗീകാര�ിനായി േകരള വാ�� അേതാറി�ിയിെല എ� സംഘടനക� അേപ��ം ബ�െ��

േരഖക�ം സമ��ി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) അേസാസിേയഷ�  ഓഫ് േകരള വാ��  അേതാറി�ി ഓഫീേസ�് എ� സംഘടന�െട

അംഗീകാര�മായി ബ�െ��് ഉ�ായിരി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം അേന�ഷി�േമാ?

അേസാസിേയഷ� ഓഫ് േകരള വാ�� അേതാറി�ി ഓഫീേസ�് എ� സംഘടന�െട �വ��ന

അംഗീകാരം

983. �ീ.വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള ജല അേതാറി�ിയി�  അേസാസിേയഷ�  ഓഫ് േകരള വാ��  അേതാറി�ി ഓഫീേസ�്

(അക�) എ� സംഘടന �വ��ി��േ�ാ;

(ബി) ��ത സംഘടന�് സ��ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭി��തിനായി േകരള ജല അേതാറി�ി



േബാ�ഡ് സമ��ി� ശിപാ�ശയിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സംഘടന അംഗീകാര�ിനായി അേപ� സമ��ി��ം േബാ�ഡ് ശിപാ�ശ ന�കിയ�ം

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സംഘടന�െട അംഗീകാര�മായി ബ�െ�� സ��ാരിെ� േചാദ����് മ�പടി

ന��വാ� വീ��ം കാലതാമസ�ം വ��ിയ ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാെമ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ഈ സംഘടന�് അംഗീകാരം ന�ക�െത�ാവശ�െ��് ഏെത�ി�ം വ��ി�െട പരാതി

ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് ലഭി�െത�ം പരാതി ന�കിയ വ��ിയി� നി�ം െതളിെവ��്

നട�ിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

��േ�രി - പാവറ�ി �ടിെവ� പ�തി

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

ന��േമാ:

(എ) മണ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ��േ�രി - പാവറ�ി �ടിെവ� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിെല നിലവി�  �േരാഗമി�് െകാ�ിരി�� ���ിക�  ഏെത�ാമാണ്;

ഏെത�ാം ���ിക� ഇനി�ം അവേശഷി���്; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

മരട് നഗരസഭാേമഖലയിെല �ടിെവളള വിതരണം

985. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല മരട് നഗരസഭാേമഖലയിെല �ടിെവളള വിതരണ �ംഖല

ശ�ിെ����തിനായി നട�ിവ�� പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പ�തി�ായി എ�് �കയാണ് െചലവാ��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) പ�തി�ാ�ളള �ക േകരള ജല അേതാറി�ി�് ലഭ�മായത് എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി �റിേ�� േറാ�ക�  ����ിതിയിലാ��തിേല�ായി

പി.ഡ�ള�.ഡി. േദശീയപാതാ വിഭാഗ�ി�ം, മരട് നഗരസഭ�ം മ�ളളവ��ം എ�് �കയാണ്

ന�േക�െത�ം ഇവയി� എ�് �ക ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ബാ�ി �ക ന�കാ�തിെന �ട��് പ�തി തട�െ��ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇതി�ളള കാരണം അറിയി�േമാ;

(ജി) ��ത �ക അടിയ�രമായി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� എ�േ��് എ�്

അറിയി�േമാ; ഈ പ�തി എ�േ��് ���ിയാ�െമ�് അറിയി�േമാ?



സമ� �ടിെവ� പ�തി

986. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല നീേലശ�രം പാലായി വളവി�  നി��ി�� െറ�േല��  േക�ീകരി�്

വിഭാവനം െച�ി�� സമ� �ടിെവ� പ�തി എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഡി.പി.ആ�. ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ?

കരവാരം - �ളിമാ�്- നഗ�ർ �ടിെവ� പ�തി

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

ആ�ി�� നിേയാജകമ�ല�ിെല കരവാരം  -  �ളിമാ�്  -  നഗ�ർ �ടിെവ� പ�തി�െട

�വർ�നം ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വലിേയാറ പാ�ികശാല െച�കരമലയി� �ടിെവ� പ�തി

988. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല വലിേയാറ പാ�ികശാല െച� കരമലയി� �ടിെവ� പ�തി

അ�വദി��� സംബ�ി�് വ��ിെ� നടപടിക� നിലവി� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) 1995�  േവ�ര �ാമപ�ായ�് ഫ�് ഉപേയാഗെ���ി നട�ിലാ�ിയ മിനി �ടിെവ�

പ�തി അപര�ാ�മായ�ം കട��ി�ഴയി� ബാ�ി�യം റ�േല�� �ാപി�� �ലം ജന���്

�ഴെയ ആ�യി�ാ�  നി�വാഹമി�ാ�തിനാ�ം നിലവി�  ഇ��േറാളം ��ംബ��

അ�ഭവി�� ��ി��് പരിഹരി�വാ� അടിയ�രമായി �ടിെവ� പ�തി ആരംഭി��തിന്

േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ എ�റിയി�ാേമാ?

റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�

989. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല നി��ാണം നട�െകാ�ിരി�� വിവിധ �ടിെവ�

പ�തികളായ െപ�നാട്-അ�ി�യം,  അയി��-കാ�ീ�കര,  നില��-െകാ��ള,  അ�ാടി-

െകാ�നാട് എ�ിവ ഓേരാ�ിെ��ം നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി� ഓേരാ�ം എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

വിശദമാ�േമാ?



ആര�ഴ-പാല�ഴ �ടിെവ� പ�തി

990. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ നിേയാജകമ�ല�ിെല ൈപേ�ാ�� �ടിെവ� പ�തി�െട�ം ആര�ഴ- പാല�ഴ

�ടിെവ� പ�തി�െട�ം നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  ഓേരാ�ി�ം എ� �ക വീതമാണ് അ�വദി�ി��െത�ം ഇവ എേ�ാ�

���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

��നാട് �ടിെവ� പ�തി

991. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��നാട് മ�ലം ��മായ �ടിെവ� �ാമം േനരി��െവ� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ടിെവ� �ാമം ശാശ�തമായി പരിഹരി��തിന്  2017-18  ബജ�ി�  ഉ�െ���ി

�ഖ�ാപി� സമ� �ടിെവ� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�് കി�ബി�െട അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� �കയാണ് ഇതിനായി

അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��നാട് �ടിെവ� പ�തി അടിയ�രമായി നട�ിലാ�ി ജന��  അ�ഭവി�� �ടിെവ�

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

കിളിമാ�ർ �ടിെവ� പ�തി�ായി തടയണ നിർ�ാണം

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

(എ) ആ�ി�� നിേയാജകമ�ല�ിെല കിളിമാ�ർ �ടിെവ� പ�തി�ായി വാമന�രം ആ�ിെല

കാേര�് തടയണ നിർ�ി���മായി ബ�െ��് േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി ൈകെ�ാ� നടപടി

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തടയണ നിർ�ാണം എ�് �ത� ആരംഭി�ാനാ�ം; വ��മാ�േമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല വാ�� അേതാറി�ി പ�തിക�

993. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ബാ�േ�രി മ�ല�ി�  നിലവിൽ നട�ിലാ�ി വ�� വാ��  അേതാറി�ി പ�തിക�

ഏെതാെ�യാണ്;  അവ ഓേരാ�ിെ��ം നിർ�ാണ�േരാഗതി�ം ���ീകരണസമയ�ം

അറിയി�ാേമാ?



െകാ�യി� �ാമപ�ായ�് സ��� �ടിെവ� പ�തി

994. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�യി�  �ാമപ�ായ�് സ��� �ടിെവ� പ�തി�ായി  2019-20  സാ��ിക

വ�ഷ�ിെല സം�ാന ബജ�ി�  10  േകാടി �പ അ�വദി�ി��തിേ��  സ�ീകരി�

�ട�നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാളി�ാറ പ�തി െകാ�യി�  �ാമപ�ായ�ിേല�് നീ��തിനായി സമ��ി�ി��

െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

േകാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�

995. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�െട അവേലാകനം സംബ�ി�്

13.06.2019  ൽ ജലവിഭവ മ�ി�െട അധ��തയി�  േച�� േയാഗ�ി�  േകരള വാ�ർ

അേതാറി�ിെയ �മതലെ���ിയി�� കാര��ളി� എ�� തീ�മാന�� അറിയി�േമാ;

(ബി) തി�നാവായ പ�തിയി�  നി�ം വളാേ�രിയിെല ഉയ�� �േദശ�ളിേല�് �ടിെവ�ം

വിതരണം െച�ാ�  കഴി��തി�� സാേ�തിക പരിേശാധന നട�ി സാധ�ത

കെ��ണെമ� കാര��ി� എ�� നടപടിക� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േകാ���  ��സി�ാലി�ി�േവ�ി ഒ� സ��� �ടിെവ� വിതരണ �ംഖല ഉ�െ���ി

���മാ�ം നട�ിലാ�� തര�ി� വിഭാവനം െച�െകാ�് ഒ� പ�തി ത�ാറാ�ണെമ�

കാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഡി) േകാ���  ��സി�ാലി�ിയിെല പാ�മംഗലം �ടിെവ� പ�തി,  േകാ��ൽ-പറ�ർ �ടിെവ�

പ�തി എ�ിവയിെല േമാേ�ാ� അടി�ടി േകടാ��ത് സംബ�ി�് നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�

കാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േതാ�ാ�പാറ �േദശ�് േറാഡിെ� വശ�ളിെല ൈപ�് മാ�ി �ാപി��ത് സംബ�ി�്

സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

ഉദയംേപ�� �ാമപ�ായ�ിെല �ടിെവ��ാമം

996. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല ഉദയംേപ��  �ാമപ�ായ�ിെല �ടിെവ��ാമം

പരിഹരി��തിേല�ായി �പക��ന െച� ഉദയംേപ��  �ടിെവ� പ�തി�െട നിലവിെല

�ിതി എെ��് അറിയി�േമാ;



(ബി) ഈ പ�തി അടിയ�ിരമായി ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി ഈ പ�തി ���ീകരി�േമാ;  എ�േ��് ���ീകരി�െമ�്

അറിയി�േമാ?

ഇരി�ിളിയം- എട��- വളാേ�രി �ടിെവ�പ�തി

997. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ിളിയം-എട��-വളാേ�രി �ടിെവ�പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി ���മാ�ം െട�ഡ� നടപടിയിേല�് കട�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

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

ഇരി�ാല�ട മ�ല�ിെല �മംഗലം �ടിെവ� പ�തി

998. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഇരി�ാല�ട മ�ല�ിെല �മംഗലം �ടിെവ� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതിെയ�റി�്

വിശദമാ�േമാ?

��രി�� മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�

999. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��രി��  മ�ല�ി� വാ��  അേതാറി�ി �േഖന എ� �ടിെവ�

പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�െ��ം അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം ഈ പ�തികളി�െട �തിവ�ഷം

എ� ല�ം �പ�െട വ�മാന�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക� വി�ലീകരി�് ��ത� കണ��ക� ന�കാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��ത പ�തിക�െട �ന��ാരണ�ിന് േകരള

വാ�� അേതാറി�ി എ� േകാടി �പ െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

പാതിവഴിയിെല�ി നി��� ��ജല ടാ�ക�െട നി��ാണം

1000. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഞാറ��, �രി�ംപാടം എ�ിവിട�ളി�  പാതിവഴിയിെല�ി നി��� ��ജല ടാ�ക�െട

നി��ാണം അനി�ിതമായി തട�െ��് കിട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ��ത നി��ാണ��  എ�േ��് �നരാരംഭി�വാനാ�െമ�ം നി��ാണ ���ി

�നരാരംഭി��തിനായി �മതലെ���ിയി�� ഉേദ�ാഗ�� ആരാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ാണം �നരാരംഭ��തിനായി ഇ�ഴി� ഒ� വ�ഷ�ാലയളവി� ��ത ഉേദ�ാഗ��

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

മന�കടവ്-പ�ാംൈമ� േറാഡിെല �ടിെവ� ൈപ�ക�

1001. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിയി� ഉ�െ���ി െപാ�മരാമ�് വ��് ഫ�് ഡിേ�ാസി�് െച� മന�കടവ്-

കിഴ��ലം-പ�ിമ�ം-െന�ാട്-പ�ാംൈമ� േറാഡി�� �ടിെവ� വിതരണ ൈപ�ക� മാ��

���ിക� നി��ിവ�ാൻ കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� �ലം േറാഡ് പണി നില� കാര�ം സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കര നഗരസഭ �േദശെ� ൈപ�ക� മാ�ി �ാപി�� ���ി

1002. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019-20  വ�ഷ�ിെല സം�ാന െപാ�ബജ�ി�  േടാ��  �ക ന�കിയ െന�ാ�ി�കര

നഗരസഭ �േദശ�� പഴയ ൈപ�ക� മാ�ി �ാപി��തി�� ���ി�െട ഡി.പി.ആ�.

���ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡി.പി.ആ�. �കാരം എ� �കയാണ് ൈപ�് മാ�ി �ാപി�ാ� േവ�െത�ം ഭരണാ�മതി

ലഭി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

ഐ.ടി.ഐ.-കെള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ാ� നടപടി

1003. �ീ.ഡി.െക. �രളി

,, എം. നൗഷാദ്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഐ.ടി.ഐ.-കെള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് ഈ

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

(ബി) ഐ.ടി.ഐ.  വിദ�ാ��ിക��് വിേദശരാജ��ളി�  മിക� പരിശീലനം ന���തിന് ഈ

സ��ാ� പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) ഐ.ടി.ഐ.കളി� നിലവി�� സിലബ�ം പഠന രീതി�ം കാലാ��തമായി പരി�രി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;



(ഡി) ഐ.ടി.ഐ.കളിെല വിദ�ാ��ിക��് ക�ാ�സ് �േളെ��് െസ�ക�  വഴി േജാലി

ലഭ�മാ��തി�� അവസരം ഒ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിശ�ക�� സ�ദായെ� അംഗീകരി�വാ� നടപടി

1004. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിശ�ക�� സ�ദായെ� പര�രാഗത െതാഴി�  വിഭാഗമായി അംഗീകരി�ി�ി�ാെയ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിശ�ക�� സ�ദായെ� പര�രാഗത െതാഴി�  വിഭാഗമായി അംഗീകരി��തി�� സത�ര

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െതാഴിലവസര�� ��ി��തിന് �തന പ�തിക�

1005. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, െക.�േരഷ് ���്

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�രഹിത��് അ�േയാജ�മായ െതാഴിലവസര��  ��ി��തി�ം �തിയ െതാഴി�

സാധ�തക�  പരിചയെ����തി�ം ഈ സ��ാ�  ആവി�രി� �തന പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ശാ�, സാേ�തിക ശാ� േമഖലകളി� ഉ�ായിെ�ാ�ിരി�� വള���െട അടി�ാന�ി�

ആേഗാള െതാഴി�  കേ�ാള�ി�ം �തിയ മാ���  സംഭവി�െകാ�ിരി��തിനാ�

അതിന�സരി�� െതാഴി� ൈന�ണ�േശഷി �വജന�� ആ��ി��തിന് സഹായകമായ

ൈന�ണ� വികസന പരിപാടിക� സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഈ രംഗ�് േകരള അ�ാദമി േഫാ�  �ി�സ് എ�ല�സ് നട�� �വ��ന��

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ി�ിട�� േതാ��� �റ��തിന് നടപടി

1006. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം ��ി�ിട� എ� േതാ��� �റ�് �വ��നം

ആരംഭി�വാ� സാധി�;

(ബി) നിലവി�  സം�ാന�് എ� േതാ��ളാണ് അട�കിട��ത്;  അവ �റ�്

�വ��ി�ി��തിന് സാധി�ാെത വ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;



(സി) േതാ�ം േമഖല�് ��ജീവ�  ന���തി�ം െതാഴിലാളിക�െട ജീവിത നിലവാരം

െമ�െ����തി�ം സാധി�ി�േ�ാ; അതിനായി ആവി�രി� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വ�വസായ���� എ�ാ ആ��ല���ം േതാ�ം േമഖല�ം ലഭ�മാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഇ) േതാ�ം വിളക��് ��� പ�തി നട�ിലാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േതാ�ം െതാഴിലാളിക��് ഭവനനിർ�ാണം

1007. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവനരഹിത�ം �രഹിത�മായ േതാ�ം െതാഴിലാളിക��് ൈലഫ് പ�തി �കാരം വീട് വ�്

ന���തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിനകം എ� േപ��് ഈ പ�തി �കാരം വീട് ന�കിെയ�ത് സംബ�ി� കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട ജീവിതസാഹചര�ം ഏ��ം �യാസം നിറ��ം അവ��്

താമസി�വാ� ന�കിയി�� എേ��് ലയ�� പരിതാപകരമായ �ിതിയി���മായതിനാ�

ഇവ��ായി �േത�ക ഭവനപ�തി ആവി�രി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) േതാ�ം േമഖലയി�  അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ിരി�� ആയിര�ണ�ിന് ഏ��  �ലം

ഏെ���് �രഹിതരായ േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട ഭവനപ�തി�ായി വിനിേയാഗി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

വ�ാപാരി െപ�ഷ� പ�തി

1008. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ാപാരി െപ�ഷ� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) വ�ാപാരിക��ായി �ഖ�ാപി�ിരി�� പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി എ�കാരമാണ്

സം�ാന�് നട�വാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�  അംഗ�െള േച���ത് ഏ� രീതിയിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

ജി.എസ്.ടി. യി� ഉ�വ��ം ഇ�ാ�വ��ം ��ത െപ�ഷ� പ�തി�െട �ണം ലഭി�േമാ;

വിശദവിവരം അറിയി�ാേമാ?

ഭി�േശഷി�ാ��ായി ��സംരംഭ��

1009. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െതാഴി�രഹിതരായ ഭി�േശഷി�ാ��് ��സംരംഭ�� ആരംഭി��തിനായി െതാഴി� വ��്

െെകവല� വാ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം ഇതിനകം എ� അേപ�ക�  ലഭി�െവ�ം;  എ� േപ��് വാ�

അ�വദി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2017-ന് േശഷം അേപ�ി�വ��് വാ� അ�വദി�ാ� �ിതിവിേശഷം ഉ�ായി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�ായി  2019-20  െല ബ�ജ�ി�  എ�് �കയാണ് വകയി��ിയി��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

േതാ�ം േമഖലയിെല വിേനാദസ�ാര സാധ�തകൾ

1010. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േതാ�ം േമഖലയിെല വിേനാദസ�ാര സാധ�തകൾ പരമാവധി �േയാജനെ���ി

�തിസ�ികൾ േനരി�� േതാ�ം േമഖല�് ക��് നൽകാ�ം മിക� െതാഴിലവസര�ൾ

��ി�വാ�ം പ�തികൾ പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം പ�തികൾ നട�ാ�വാ�� സാധ�തകൾ സംബ�ി�് ബ�െ�� വ��ക�മായി

�ടിയാേലാചനകൾ നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

െതാഴി� നയം

1011. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴി�  നയം �പീകരി��തിന് സ��ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ആ�നിക കാലഘ��ിന�സരി�� െതാഴി�  ൈന�ണ� വികസന�ിന് ഈ നയം ഏത്

രീതിയിലാണ് സഹായകരമാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െതാഴി�  നയ�ിെ� �േയാജനം �ാമീണ െതാഴി�  േമഖല� �ടി ലഭ�മാ�� തര�ി�

ആവശ�മായ മാ���  ഉ�െ��േ��തിെ� ആവശ�കത സ��ാ�  പരിേശാധി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല െതാഴിലാളിക�െട ശ�ളം

1012. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല െതാഴിലാളിക�െട ശ�ളാ��ല���  �ട��യായി

ന�കാതിരി��തിെനതിെര െതാഴി� വ��് ഇടെപട� നട�ാ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;



(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  വിവിധ ആേരാഗ�����ളള ക���മാ�െട ശ�ളം

ഒ�രെകാ��ിലധികമായി ന�കാതിരി��ത് െതാഴി�  നിയമ�ിെ� ലംഘനമാെണ�്

നിയമ�ിേലാ / ച��ിേലാ വ�വ��േ�ാ; അെ��ി� ഈ നടപടി ഏെത�ി�ം അ���ി�

നീതിയാെണ�് ഈ സ��ാരിന് അഭി�ായ�േ�ാ; എ�ി� എ�കാരമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ാേരാഗ�വ�യില�ാ� ഇ�ര�ാ� േജാലി േനാ�ിയ �തിമാസ ശ�ളം, ���ദിവസ�ം

െതാഴി�  േനാ��വ�െട ശ�ള�ിെനാ�ം ന���തിന് നി�േ�ശം ന���തിന്

ത�ാറാ�േമാ; എ�ി� എേ��് ന��െമ�് അറിയി�േമാ?

െമേ�ണി�ി െബനഫി�് ആ�്

1013. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമേ�ണി�ി െബനഫി�് നിയമ�കാര�� നി�േ�ശ��  ബ�െ�� എ�ാ േമഖലകളി�ം

�ാബല��ിലാ��തിന് സ��ാരിന് ഇതിനകം സാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമ�ിെല നി�േ�ശ��  ബ�െ�� എ�ാ േമഖലകളി�ം �ാബല��ിലാ�ി

അത�സരി�� നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) 51 �ീകളി� ��ത� േജാലി െച�� �ാപന�ളി� ആ� മാസം �ത� ആറ് വയ�വെര ഉ�

��ിക�െട സംര�ണ�ിനായി �ഷ് സംവിധാനം ഒ��ണെമ� നി�േ�ശം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇത് സംബ�ി�് ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�ാേ�ഷൻ ഡയറ�േറ�് �പീകരണം

1014. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ�ം േമഖല�െട�ം,  െതാഴിലാളിക�െട�ം ഉ�മന�ിനായി �ാേ�ഷൻ ഡയറ�േറ�്

�പീകരി�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഡയറ�േറ�് �പീകരണം െകാ�് േതാ�ം േമഖല�് ഉ�ാ�� �േയാജന��

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഡയറ�േറ�് �പീകരണം എ�േ��് �ാവർ�ികമാ�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

വ��മാ�േമാ?

േതാ�ം േമഖല�െട �ന��ാരണ�ിന് നടപടിക�

1015. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.െക. രാജ�



,, ആ�. രാമച��

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ�ം േമഖല�െട �ന��ാരണ�ിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��മായി വീടി�ാ� േതാ�ം െതാഴിലാളിക��് ഉടമക� �ലം ലഭ�മാ�� �റ�് ൈലഫ്

പ�തിയി� ഉ�െ���ി വീട് നി��ി�ന���േ�ാ;

(സി) �വ��നരഹിതമായേതാ ഉേപ�ി�െ��േതാ ആയ േതാ��� സ��ാ� ഏെ���േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ി�ിട�� േതാ��ളിെല െതാഴിലാളിക�െട ആേരാഗ��ര��ം ഭ���ര��ം

ഉറ�വ���തിന് സ��ാ� സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) പീ�േമട് താ��ിെല ��ി�ിട�� േതാ��ളിെല െതാഴിലാളിക��് �ാ�വി�ി ന���

വിഷയ�ി�  സ��ാ�  നടപടികേളാട് സഹകരി�ാ� മാേനെ��ക�െ�തിെര ക�ശന

നിയമനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േനാ� ബാ�ിംഗ് െെഫനാ�സ് േമഖലയിെല െതാഴി� ത����

1016. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ� ബാ�ിംഗ് െെഫനാ�സ് േമഖലയി� നിലനി��� െതാഴി� ത���ളി� പരിഹാരം

കാ��തിന് െതാഴി� വ��് നട�� ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇൗ േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് മിനിമം േവതനം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ���് െെഫനാ�സി�  നിര�രമായി നട�� സമരം �ലം ��ത �ാപന�ിെ� പല

�ാ�ക�ം ��ക�ം െതാഴിലാളിക�  െതാഴി�രഹിതരാ�ക�ം െച� സാഹചര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ���് െെഫനാ�സി� നട�� സമരം ഒ�തീ��ാ��തി�ം അവിെട �ട��യായ സമര��

ഉ�ാ��ത് ഒഴിവാ��തി�ം അടിയ�ര ഇടെപട� നട�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�്

1017. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വയനാട് ജി�യി� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�്

�േഖന എ� േപ��് െതാഴി� ന�കി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  വയനാട് ജി�യി�എംേ�ായ് െമ�്എ�്േച�ി�  േപര് രജി��  െച� േജാലി�ായി



കാ� നിൽ��വ�െട എ�ം എ�െയ� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന അ�ാെത ദിവസേവതന അടി�ാന�ി�ം,  കരാ�

വ�വ�യി�ം സ��ാ�-െപാ� േമഖലാ �ാപന�ളിൽ നിയമനം നട��ത്

അവസാനി�ി�ാ� വ��് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

െതാഴി� സൗ�ദ സം�ാനമാ�ി മാ��തിന് ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

1018. �ീ.െക. ദാസ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എസ്.രാേജ��

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െതാഴി� സൗ�ദമാ�ി മാ��തിന് ഈ സ��ാ� എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴി�  ത����  പരമാവധി ഒഴിവാ��തി�ം ന� െതാഴിലാളി  -  െതാഴി�ടമ ബ�ം

ഉറ�ാ��തി�ം െതാഴി�  േമഖലകളിെല അനാേരാഗ��വണതക�  നി��ലാ��തി�ം

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

(സി) െതാഴിലാളിക��് േസവന കാലയളവി�ം �ട��ം ന�ായമായ േവതന�ം ആേരാഗ� �ര��ം

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

(ഡി) െതാഴി�  േമഖല�മായി ബ�െ�� സംശയ��  �രീകരി��തി�ം പരാതിക�

പരിഹരി��തി�ം െതാഴി�  വ��ിെ� കീഴി�  േകാ�  െസ��  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ��-ൈല�്&സൗ�്െതാഴിലാളിക��് െപ�ഷ�

1019. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ��-അല�ാരം-ൈല�് & സൗ�് ഉടമ���് ന��� െപ�ഷ� പ�തി

ഈ വിഭാഗ�ി�െ�� െതാഴിലാളിക��് �ടി ന��വാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗം ഉടമക��് എ� �പയാണ് �തിമാസ െപ�ഷ� ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വാണിജ�-വ�ാപാര �ാപന�ളി� െമ�െ�� െതാഴില�രീ�ം

1020. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.സജി െചറിയാ�

,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി



ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാനെ� വാണിജ�-വ�ാപാര �ാപന�ളി�

െമ�െ�� െതാഴില�രീ�ം ��ി��തി�ം െതാഴിലാളിക�െട അവകാശ��

സംര�ി��തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി വ�ാപാര-വാണിജ� �ാപന���് േ�ഡിംഗ് സ�ദായം ഏ�െ���ാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  ഏെത�ാം തര�ി�� �ാപന�ളിലാണ് ഇത് ഏ�െ���ിയി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എെ��ാം മാനദ��െള അടി�ാനമാ�ിയാണ് ഇ�രം �ാപന���് േ�ഡിംഗ്

ന���െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇതരസം�ാനെ�ാഴിലാളി േ�മപ�തിക�

1021. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാനെ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി സം�ാനസ��ാ�  നട�ിലാ�ിവ��

പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��ര�ം എറണാ�ള�ം മ�ം അവ��ായി അ�ാ ഘ�  എ� േപരി�  േഹാ��

നി��ി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അവ�െട ആേരാഗ��ര� ഉറ�ാ��തിനായി ആവി�രി� ആവാസ് െഹ��് ഇ��റ�സ്

പ�തി�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തിയി� ഇതിനകം എ�േപ� രജി�� െച� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന�് ��ത് ല��ിലധികം ഇതരസം�ാനെ�ാഴിലാളിക� ഉെ��ിരിേ�, വളെര

�റ� ശതമാനം മാ�മാണ് ആവാസ് പ�തി �കാരം രജി��  െച�ി��െത� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; അതിെ� കാരണെമ�ാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഇതരസം�ാനെ�ാഴിലാളിക�  താമസി�� �ല�ളിെല �ചിത�നിലവാരം

പരിതാപകരമായത് സാം�മികേരാഗ�� പട��തിന് സാഹചര�െമാ��െമ�തിനാ� ഇ�രം

�ല�ളി�  നിര�രപരിേശാധന നട��തി�ം ആവശ�മായ ��ക�ത�  എ���തി�ം

നി�േ�ശം ന��േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�

1022. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന െതാഴി�  േമഖലയി�  അ�ല��ിലധികം വ�� ഇതര സം�ാന

െതാഴിലാളികളി�  െതാഴി�  െച��വ�/മാഫിയാ�വ��ന��വ�/ലഹരി ക�വട��െ�െട

അനാശാസ� �വ��ന പ�ാളികളായവ�  �ട�ിയവ��് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികളി�  െതാഴി�  സം�ാരം വള��ിെയ��് ��വാസന�ം

അനാശാസ� �വ��ന��ം തട�വാ�ം ���ാരായി കെ���വെര സം�ാന� നി�ം

ഒഴിവാ�ാ�ം ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് ന�കിവ�� ആ��ല���  എെ��ാമാണ്;

ആ��ല��� ലഭി�ാനായി അവ� സ�ീകരിേ�� വ�വ�ക� എെ��ാമാണ്; ഈ സ��ാ�

കാലയളവി� എ�േപ� ��ത പ�തിക�െട ഭാഗമായി; ഇവരി� 60 വയ�ി� �കളി�� എ�

േപ��്; അവ��് എ� സഹായം ന�കിവ��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ഇവരി� നി�് എ� ��വാളികെള കെ��ിെയ�റിയി�ാേമാ;

അവ�െ�തിെര എ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇവരിെല ���ാെര നിരീ�ി�ാ�ം ���ത��ളി� പ�ാളികളാ��വെര ഒഴിവാ�ാ�ം േവ�ി

സം�ാന�് െതാഴിെല��� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് രജി�ഷ�

നി�ബ�മാ��തി�ം ഐഡ�ി�ി കാ�ഡ് ന���തി�ം േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) എറണാ�ളം ജി�യി�  എ� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െ��ം ഇവരി�  എ�േപ�

���ത��ളി� ഉ�െ��ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

ഇതരസം�ാനെ�ാഴിലാളിക��� ആ��ല���

1023. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േജാലിെച�വ�� ഇതരസം�ാനെ�ാഴിലാളിക��് ഏെത�ി�ം തര�ി��

ആ��ല���/സഹായ�� സ��ാ� ന���േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) സം�ാന�െവ� മരണെ��� ഇതരസം�ാനെ�ാഴിലാളിക�െട �തേദഹം

നാ�ിെല�ി�ാ�  സ��ാ�  സാ��ികസഹായേമാ വാഹനസൗകര�േമാ ന���േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ഇതരസം�ാനെ�ാഴിലാളിക�  �തികളാ�� േക�ക�  വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�

അവ��ിടയി�  സ��ാ�  നട�ിവ�� േബാധവ��രണപരിപാടി�െട വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

േവജ് േകാഡ് ആ�്

1024. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) േക� സർ�ാർ പാ�ാ�ിയ േവജ് േകാഡ് ബി�  സം�ാനെ� െതാഴിലാളികെള

േദാഷകരമായി ബാധി�െമ�് സർ�ാർ തല�ി�  വിലയി���  നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമ�ിെല ചില വ��ക� �ലം െതാഴിലാളിക���ാ�� �യാസ�� േനരി��തിന്

സർ�ാർ തല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിയമ�കാര�� കര�ച���  പരിേശാധി�് സം�ാന�ിെ� അഭി�ായം േക�

സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  േക� സ��ാ�  നിലപാട് അറിയി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട േവതന വ��നവ്

1025. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട േവതന വ��നവ് വ��ണെമ� ആവശ�ം അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ��തലാണ് ഈ ഉ�രവ് �ാബല��ി� വ�ത്;  �ടി�ിക �ക ന���ത് സംബ�ി�്

എെ��ി�ം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ വ��നവിെ� �ണം എ� െതാഴിലാളിക��് ലഭി�െമ�ാണ് ക���െത�്

അറിയി�േമാ?

സ�കാര� െതാഴി� േമഖലയി� മിനിമം േവതനം ഉറ�ാ�ാ� നടപടി

1026. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� േമഖലയി�  മിനിമം േവതനം ഉറ�ാ��തിനാ�ം അവ �ത�മായി വിതരണം

െച��െ��് പരിേശാധി��തിനാ�ം ഇ�കാര�� േവതന വിവര�� െതാഴി� വ��ിെ�

െവ�ൈസ�ി� ബ�െ�� �ാപന�� അ�േലാഡ് െച�ണെമ�് വ�വ� െച�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇതിനായി വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം അ�േലാഡ് െച� വിവര��  പരിേശാധി�് േവ� നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�

നിലവി�  വ��ി�  ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന��  അറിയി�േമാ;  നിലവി�  എ�

�ാപന�� സം�ാന�് ഇ�കാരം വിവര�� ന�കിയി��്?

ബാ�ിംഗ് ഇതര ധനകാര� �ാപന�ളി� മിനിമം േവതനം

1027. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് ബാ�ിംഗ് ഇതര ധനകാര� �ാപന�ളി� േജാലി െച��വ��് മിനിമം േവതനം

ഉറ�വ��ിെ�ാ�് വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;  ഉെ��ി�  എ�ാണ്

��ത വി�ാപനം �റെ��വി�ത്;

(ബി) ��ത വി�ാപനം സം�ാന�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;  ഇെ��ി�

നട�ാ�ാ�തിെ� സാഹചര�ം പരിേശാധി�് ആയത് നട�ാ��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര�പണമിടപാ��ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട േവതനം

1028. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര�പണമിടപാ��ാപന�ളി� െതാഴി� വ��് ഇൗ വ�ഷം പരിേശാധന

നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരിേശാധനയി�  കെ��ിയ നിയമലംഘന��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��് മിനിമം േവതനം ലഭി��ി�ാെയ� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േവതന�ര�ാപ�തി �കാരമാ� ജീവന�ാ�� േവതനം വിതരണം െച��െത�്

ഉറ�വ���തിന് എ� നടപടിയാ� സ�ീകരി�ി��തെത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�ി മ�ല�ിെല �ാേ�ഷ� െതാഴിലാളിക�െട താമസസൗകര�ം

1029. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി മ�ല�ിെല വിവിധ �ാേ�ഷ�കളിെല െതാഴിലാളിക��് താമസസൗകര�ം

ലഭ�മാ��തിനായി പാ��ിട സ��യം നി��ി�് ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി പ�തിക�  ഏെത�ി�ം ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇൗ െതാഴിലാളികെള

�േത�കമായി പരിഗണി�് പാ��ിട സ��യം നി��ി�് ന�കാ�ളള പ�തി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ഐ.ടി.ഐ കളി� ക���ർ അധി�ിത േകാ�ക�

1030. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐ.ടി.ഐ.  കളി�  കാലഹരണെ�� േ��ക�  ഒഴിവാ�ി െതാഴി�  സാധ�ത�� �തിയ

േ��ക� ആരംഭി��തിന് വ�ാവസായിക പരിശീലന വ��് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�

എ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) 2020-21  അധ�യന വർഷം ഏെത�ാം ഐ.ടി.ഐ.  കളി�  ക���ർ അധി�ിത േകാ�ക�

ആരംഭി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി� എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം േകാ�കളാണ് �തിയ അധ�യന വർഷം ആരംഭി�ാൻ േപാ��െത�ം പഴയ ഏെത�ാം

േകാ�ക� നിർ�ലാ��െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഐ.ടി.ഐ.  കളി�  നി�ം െതാഴി�  പരിശീലന�ിനായി ഏെത�ാം വിേദശരാജ��ളിേല�്

വിദ�ാർ�ികെള അയ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഐ.ടി.ഐ.കളിെല പഠന നിലവാരം ഉയ���തിന് നടപടി

1031. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എം. വി�െസ�്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐ.ടി.ഐ.കളി�  കാലഹരണെ�� േ��ക�  ഒഴിവാ�ി െതാഴി�  സാധ�ത�� �തിയ

േ��ക� ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഐ.ടി.ഐ.ക�െട �വർ�ന മികവ്, വിജയ ശതമാനം, �ചിത�ം, അടി�ാന സൗകര�ം എ�ീ

മാനദ���െട അടി�ാന�ി� അവ�് േ�ഡിംഗ് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) സർ�ാരിെ� കീഴി�� എ� ഐ.ടി.ഐ.ക��് ഉയർ� േ�ഡിംഗ് ലഭി�ി�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പഠന മികവ് �ലർ�� വിദ�ാർ�ികെള �േത�ക പരിശീലന�ിനായി വിേദശ�് അയ��

പ�തി �ാവർ�ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  2019-�  എ� വിദ�ാർ�ികെള

പരിശീലന�ിനായി അയ�െവ�ം ഏെതാെ� രാജ��ളിെല�ം വ��മാ�േമാ?

കായം�ളം ഗവെ��് െഎ.ടി.െഎ.

1032. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ള�് �വ��ി�� ഗവെ��് െഎ.�ി.െഎ.� േവ�ി �ലം ഏെ�����മായി

ബ�െ�� നടപടി�മ��െട നിലവി�� അവ� വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ.�് അ�ാരാ� നിലവാരം

1033. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ.-െയ അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിനായി

െതെരെ���െവ�ി�ം ഇതിനാ�� നി��ാണ നടപടിക�  നാളി�വെര ആരംഭി�ാ�ത്



��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

െകായിലാ�ി ഐ.ടി.ഐ.യി� �തിയ േ��ക�

1034. �ീ.െ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�് ഉയ���തിെ�

ഭാഗമായി �തിയ േ��ക�  അ�വദി��ത് സംബ�ി� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഐ.ടി.ഐ യിെല �റി��  �ാഫിെ� �റവ് പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ

�മീകരണ�� വ��േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�വാ��ഴ ആര�ഴ ഗവ�െമ�് െഎ.�ി.െഎ.െക�ിട നി��ാണം

1035. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ ആര�ഴ ഗവ�െമ�് െഎ.�ി.െഎ.�  �തിയ െക�ിടം നി��ി�� ���ി

ആരംഭി��തി�� കാലതാമസം എ�ാെണ�ം,  ആയതിെ� നിലവിെല �ിതി�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� വ�തി�േശഷം ആരംഭി� െഎ.ടി.െഎ.ക�

1036. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� വ�തിന് േശഷം ആരംഭി� െഎ.ടി.െഎ.ക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് തത��ി� അംഗീകാരം ന�കിയ മല�റം ജി�യിെല വാഴ�ാട്

െഎ.ടി.െഎ. ഇ�വെര �വ��നം ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വാഴ�ാട് െഎ.ടി.െഎ.�് േവ�ി വാഴ�ാട് �ാമപ�ായ�് �മി വി�ന�കാ�  സ�തം

അറിയി�ി�ം ഇവിെട െഎ.ടി.െഎ. ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

െച��� ഗവ�െമ�് ഐ.�ി.ഐ.യി� �ാപി�� നേവാ�ാന നായക�ാ�െട േപരി�ളള സ��യം

1037. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



സാം�ാരിക വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ െച���  ഗവ�െമ�് ഐ.�ി.ഐ.യി�

�ാപി��തിന് �ാഥമികമായ അ�വാദം ലഭി� നേവാ�ാന നായക�ാ�െട േപരി�ളള

സ��യ നി��ാണ�മായി ബ�െ��് െതാഴി�  പരിശീലന വ��ി�  നി�് �റെ��വി�ി�ളള

ഉ�ര�ക�െട�ം സ��ല�ക�െട�ം നി�േ�ശ��െട�ം പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ി� ഐ.ടി.ഐ

1038. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ി� ഐ.ടി.ഐ ���ി��ിെ�� വിവരം സർ�ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ി�  ഐ.ടി.ഐ �ാപി��തിന് പ�തി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഏത് �ാമപ�ായ�ി� �ാപി��തിനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവിെട ഐ.ടി.ഐ �ാപി��ത് സംബ�ി�് സാ��തക�  പരിേശാധി��തിന്

ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിെ� റിേ�ാർ�് ഗവൺെമ�ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;  ആയതിേ��  എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇവിെട എ��ം േവഗം ഐ.ടി.ഐ �ാപി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�ാേമാ?

പ�ാ�ി താ��ി� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് ആരംഭി��തിന് നടപടി

1039. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി താ��ിെല ഏേഴാളം പ�ായ�കളി�ം ഒ� �നിസി�ാലി�ിയി�ം അേതാെടാ�ം ��ാല

മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�കളി��� െതാഴി�  അേന�ഷക��് �െര�� െഷാ���

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ിെന ആ�യിേ��ിവ�� എ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െതാഴി�  അേന�ഷക�െട ��ി��് മന�ിലാ�ി താ��് ആ�ാനമായ പ�ാ�ിയി�  ഒ�

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന�� നിയമനം

1040. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി� രജി�� െച�ി�� െതാഴി�രഹിത�െട എ�ം

ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�വഴി എ� േപ��്

െതാഴി� ന�കിെയ�് ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏ�വ�ഷം വെര രജി�� െച�ി��വ��ാണ് ഇ�കാരം െതാഴി� ന�കിയെത�് ജി�തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ�  വ��കളി�ം സ��ാരിെ� കീഴി�� മ�് �ാപന�ളി�ം കരാറടി�ാന�ി�

നിയമനം നട�േ�ാ�  അത് എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േ�മനിധി േബാ��കളിെല പി.എസ്.സി. നിയമനം

1041. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  വ��ി� കീഴി�� േ�മ നിധി േബാ��കളി�  പലതി�ം നിലവി�  പി.എസ്.സി.

വഴിയ� നിയമനം നട��ത് എ�ത് വ�തയാേണാ;

(ബി) നിലവി� ഏെതാെ� േ�മ നിധി േബാ��കളിെല നിയമനമാണ് പി.എസ്.സി.�് വിടാ�ത്

എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത േ�മനിധി േബാ��കളിെല നിയമനം പി.എസ്.സി.�് വി��തി�� െ�ഷ�� ��സ്

�പീകരി��തി� കാലതാമസം സംഭവി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െ�ഷ��  ��സ് അടിയ�രമായി ത�ാറാ�ി ��ത േ�മനിധി േബാ��കളിെല നിയമനം

പി.എസ്.സി. വഴിയാ��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചാ��രിെല ക���� അ�ാദമി

1042. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  ക����  അ�ാദമി�െട �വ��ന��  ആരംഭി���മായി ബ�െ��

നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അ�ാദമി�െട �ട�  �വ��ന��  േവഗ�ിലാ�ി അ�ാദമി�െട

നി��ാേണാ�ഘാടനം നട��തിന് ഇതിനകം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�ിേ�ാ എ�ം ഉെ��ി�

അവ എെ��ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ചാ���  ക����  അ�ാദമി�െട �വ��ന��  ആരംഭി��തിന് നിലവി�

എെ��ി�ം തട��� ഉേ�ാ എ�ം ഉെ��ി� അവ എെ��ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ?

പാവെ�� ക�ാൻസർ േരാഗിക��് ചികി� ലഭ�മാ��ത്

1043. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മലബാർ ക�ാൻസർ െസ�റി� ചികി�െ��� േരാഗിക�െട റഫറൻസ് െല�ർ ഒ��വണേയ

പരിഗണി�ാ� എ� ഇ.എസ്.ഐ. േകാർ�േറഷെ� നിബ�ന ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ.എസ്.ഐ.േകാർ�േറഷെ� ആ��ല���  ലഭി�� പാവെ�� കാൻസർ േരാഗിക��്

മലബാർ ക�ാൻസർ െസ�റി� നി�ം ചികി� ലഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ�ാജ സിഗര�് വി��ന

1044. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ാജ സിഗര�ക� വി��െ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �വാ�െള�ം വിദ�ാ��ികെള�ം ഉ�ംവ�് വിവിധ �ചിയി�ം മണ�ി�ം വിപണിയി� എ��

ഇ�രം സിഗര�കളി�  �ടിയ അളവി�  ലഹരിവ���  േച��ി�ളളതിനാ�  ക�ാ�സ�

ഉ�െ�െട�ളള മാരകേരാഗ���് കാരണമാ�െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം വ�ാജ സിഗര�ക� ക�പിടി�് നശി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�

വ��െത�് െവളിെ���േമാ?

എെെ�സ് ഉേദ�ാഗ�ർ�് മാസ�ടി

1045. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��, േകാഴിേ�ാട്,  പാല�ാട്,  ���, എറണാ�ളം ജി�കളിെല എെെ�സ് ഉേദ�ാഗ��

ബാ�ടമകളി�നി�ം മാസ�ടി വാ��െവ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് െഫഡേറഷ�  ഓഫ് േകരളാ േഹാ��സ് അേസാസിേയഷ�  പരാതി

ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇതിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്

എ�് െവളിെ���ാേമാ?

വിദ�ാലയ�ളിെല ലഹരി മ��് ഉപേയാഗം .

1046. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിദ�ാലയ��  േക�ീകരി�െകാ�� ലഹരി മ��്  മാഫിയ�െട �വ��ന��

നിയ�ി��തിനായി ജന�തിനിധികെള�ം എൈ�സ്ഉേദ�ാഗ�െര�ം മ� ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ�െര�ം ��, പ�ായ�്,മ�ലം അടി�ാന�ി�  ഏേകാപി�ി�െകാ��

�വ��ന�� നട�വാ� സാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ?



വിദ�ാലയ��െട പരിസര�് ലഹരി വ���െട വി�പന

1047. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിദ�ാലയ��െട പരിസര�് ലഹരി വ���  വി��ന നട�ിയ�മായി

ബ�െ��് 2019 ജ�വരി ഒ�് �ത� എ� േക�കളാണ് രജി�� െച�ി��ത്; ജി� തിരി�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാലയ�ളി�  ലഹരി വി��ി�മായി ബ�െ��് വ��് നട�ി വ�� പ�തിക�

എെ��ാമാണ്; ഇവ �ണപരമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) നിേരാധിത ലഹരി വ�വായ പാ�പരാഗ് വി�പന�മായി ബ�െ��്  2019-�  േക�ക�

രജി�� െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

പ�ക�െട അ�മതി

1048. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ക�  ആരംഭി��തിന് സർ�ാർ ആേലാചി��േ�ാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ� സംബ�ി�് പഠി��തിനായി സർ�ാർ ഏെത�ി�ം ക�ി�ിെയ

നിേയാഗി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ക�ി�ി�െട ശിപാർശക� എെ�ാെ�യായി��െവ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് നിലവി�  പ�ക�  ഇ�ാ�ത് �ലം ഏെത�ി�ം തര�ി�� ����

നിലനി���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) സം�ാന�് വ�ാപകമായി പ�ക�  അ�വദി��തി�െട സർ�ാരിെ� വ�മാനം

വർ�ി�െമ�ം അ�െന നിലവി�� സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�വാൻ സാധി�െമ�ം

വിലയി���േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മദ� ഉപേയാഗം �റ�വാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

1049. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, സി.മ��ി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ��ിെ� ലഭ�ത�ം ഉപേയാഗ�ം �റ�െകാ�വ�� നയ�ിന് മാ�ം വ��വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ൈ� േഡ പി�വലി�കവഴി മദ��ിെ� ഉപേയാഗം �റ�ാ�  കഴി�െമ�് സ��ാ�

ക���േ�ാ;

(സി) മദ� ഉപേയാഗം �റ�വാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

�ിരി�് കല�� മ��ക�െട വിപണനം

1050. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അേലാ�തി/ആ��േവദ/േഹാമിേയാ മ�� വി�ന�ാ�  �ിരി�് കല�� മ��ക�  വിപണനം

നട��തിന് േകരള �ിരി�സ് �ി�േറഷ�  ക�േ�ാ�  ��  �കാരം എൈ�സ് വ��ിെ�

അ�മതി േവണെമ�ിരിെ� ആയ�വാ�ാെത വിപണനം നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ിരി�ിെ� അംശം ��ത�� ഇ�രം മ��ക� മദ��ി�പകരം �ഗ് ആയി ഉപേയാഗി��ത്

വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ആയത് തട�വാനായി എ� നടപടിക�

സ�ീകരി�വ�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� െമഡി��  േഷാ�കളി�  വിപണനം നട�� ഏെത�ാം ഇനം മ��ക��്

എൈ�സ് വ��ിെ� അ�മതി േവണെമ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് അ�ൗ��് ജനറലിെ� പരിേശാധനയി�  കെ��ിയവ സംബ�ി�

വിശദാംശ�� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) �ിരി�ിെ� വിപണന നിയ�ണം നടേ�� എൈ�സ് വ��് മ�� ക�നിക��്

ൈലസ�സ് അ�വദി�ാ��ം അ��ല��ാ�� സാ��ിക ന��ം സംബ�ി� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

�ാ�ിക് ��ിക��് പകരം ചി�് ��ികളി� മദ�വിതരണ�ിന് നടപടി

1051. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അനി� അ�ര

,, ഐ.സി.ബാല���

,, ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2008-09െല അ�കാരി നയ�ി�  ഘ�ം ഘ�മായി �ാ�ിക് ��ികളി�  മദ�ം ന���ത്

നി��ലാ�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;



അറിയി�േമാ;

(സി) �ാ�ിക് ��ികളി� മദ�ം വിതരണം െച��തിെനതിെര േകരള ൈഹേ�ാടതി എെ��ി�ം വിധി

�റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) 2020  ജ�വരി  1  �ത�  �ാ�ിക് നിേരാധനം നട�ിലാ�� സാഹചര��ി�  �ാ�ിക്

��ിക��് പകരം ചി�് ��ികളി� മദ�ം വിതരണം െച�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഉപേയാഗി� �ാ�ിക് ��ിക�  തിരിെ����തിന് ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�  �ചിത�

മിഷ�മായി എെ��ി�ം ച�� നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്

എ�് അറിയി�േമാ?

ബിവേറജസ് ഔ�്െല�ക�

1052. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� എ� ഔ�്െല�ക�

��തായി ആരംഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016 േമയ് മാസ�ിന് േശഷം ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� എ� ഔ�് െല�കളിൽ �ീമിയം

കൗ��ക� ആരംഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� ഒൗ�്-െല�ക�

1053. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� വി�നേക��ളി�  തിര� നിയ�ി�വാ�  �ര�ാജീവന�ാ�

ഇ�ാ�തിനാ� �മസമാധാന���� ഉ�ാ�� സാഹചര�ം ഉേ�ാ ;

(ബി) നിലവി�  ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� എ� ഒൗ�്-െല�കളാ��ത്;  അതിെ� എ�ം

��ണെമ�് ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�  സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ മദ�നയം �ഖ�ാപി�േ�ാ�  ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� അഭ���ന�് അ��ലമായ

തീ�മാനം എ��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� എ� �തിയ ഒൗ�്-െല�കളാണ് ആരംഭി�വാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

റാ�ിയിെല വിേദശമദ� ഔ�് െല�് േഷാ�്

1054. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� റാ�ിയിെല വിേദശമദ� ഔ�് െല�് േഷാ�് ഇ�ിയ�ാറ ടൗണിേല�്

മാ�ിയതി� േശഷ�ം അതി���പ് �വ��ി�ി���മായി താരതമ�ം െച�ാ�  ശരാശരി



ദിവസവ�മാനം എ�യാണ്;

(ബി) ഈ േഷാ�ിേല�് അ�വദി�ി�� ജീവന�ാ�െട ത�ിക ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ; നിലവി�

എ� ജീവന�ാരാണ് ഇവിെട േജാലിെച��ത് എ�് ത�ിക തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അവേശഷി�� ത�ികകളി� നിയമനം നട��തി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�� ജീവന�ാ�െട അധിക േജാലിഭാരം കണ�ിെല��് ��ത� ജീവന�ാെര ഇവിെട

നിയമി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) റാ�ി ഔ�് െല�ി�  െസ�ഫ് സ��ീസ് �ീമിയം കൗ��ക�  ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ?

ബാ� െെലസ�സ്

1055. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� നിലവി� വ�േ�ാ� എ� ബാ�ക��് എഫ്.എ�.3 െെലസ���ായി��;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� എ� ബാ�ക��് എഫ്.എ�.3 െെലസ�സ് ഉെ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� �തിയതായി എ� േഹാ��ക��് എഫ്.എ�.3 െെലസ�സ് അ�വദി�െവ�്

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) എഫ്.എ�.3 െെലസ��� ബാ�ക�െട െെലസ�സ് ഫീ ഇന�ി� ഇൗ സാ��ികവ�ഷം

സ��ാരിന് എ� േകാടി �പ വ�മാനം ലഭി�; വ��മാ�ാേമാ?

എെെ�സ് എ�േഫാ�്െമ�് ��ാഡ്

1056. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, എം. സ�രാജ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരിവ���െട ഉപേയാഗം ക�ശനമായി നിയ�ി��തിെ� ഭാഗമായി

എെെ�സ് എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗെ� ശ�ിെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി എെെ�സ് എ�േഫാ�്െമ�് ��ാഡ് �പീകരി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ഓ�െെല�  മയ�മ��് വ�ാപാരം തട��തിനായി ��ാഡ് എെ��ാം പരിേശാധനകളാണ്

നട�ിവ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ആദിവാസിേഗാ�േമഖലകളിെല ലഹരി�പേയാഗം നിയ�ി��തിനായി ജനെെമ�ി എെെ�സ്

��ാ�ക�െട �വ��നം ��ത� കാര��മമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



�വ എ�ിനീയറ�ാെര എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ�� ക�ാവ് േകസി� ���ി എ� ആേ�പം

1057. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി രാജ��ര വിമാന�ാവള�ി� ഇ�നം നിറ�വാ� നിയമി� ��് �വ എ�ിനീയ�മാെര

എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ�� ക�ാവ് േകസി� ���ി എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിേയാ;  എ�ിനീയ�മാെര ക�േ�സി�  ���ിയ

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയ അഡീഷണ� എൈ�സ് എ�േഫാ�്െമ�് ക�ീഷണ�

ന�കിയ ശിപാ�ശകളി� നടപടി സ�ീകരി�വാ� കാലതാമസം ഉ�ാ��തിന് കാരണെമ�ാണ്;

വിശദവിവരം െവളിെ���ാേമാ?

ലഹരി മാഫിയ

1058. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരി�െട ഉപേഭാഗം വ��ി�വ�� സാഹചര��ി� ഇതിെനതിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ��ാ� സ�ീകരി�വ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ സം�ാന��  േക�ീകരി�് ലഹരി വ���െട വിതരണം നട�� മാഫിയകെള

നിയ�ി�വാ� സം�ാന സ��ാ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി മ�് സം�ാന��മായി േച��് സം�� നിരീ�ണ സംവിധാനം നട�ിലാ��

കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

സിനിമ ചി�ീകരണ �ല�ളി� ലഹരി മ��ിെ� ഉപേയാഗം

1059. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയാള സിനിമ ചി�ീകരി�� �ല�ളി�  ലഹരി മ��ിെ� ഉപേയാഗ�െ��

നി��ാതാ��െട സംഘടന�െട ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് അവ�

എെ��ി�ം െതളി�ക� ഹാജരാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആേരാപണ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്?

െകാ�ി വിമാന�ാവള�ിെല ക�ാ�േകസ്



1060. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി രാജ�ാ�ര വിമാന�ാവള�ി�  ��് എ�ിനീയ�മാെര എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ��

ക�ാ� േകസി�  അറ�് െച��മായി ബ�െ�� അേന�ഷണം ഇേ�ാ�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ിനീയ�മാ�െട താമസ�ല�് ക�ാവ് േശഖരി�ി�െ�� വിവരം എൈ�സിന് ലഭി�ത്

എവിെട നി�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പരിേശാധന നട�ി എ�ിനീയ�മാെര പിടി�ടി േകസ് രജി�� െച�ാ�� നി�േ�ശം ന�കിയ

ഉേദ�ാഗ�� ആരാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സംഭവ�ി�  സ����ട�് റാ��ിെ� പ�ിെന�റി�് �റ�വ� വിവര��

േദശ�ര�െയ�റി�േപാ�ം ആശ���ാ�� തര�ി�  ഗൗരവ��താെണ� റിേ�ാ��ക�

പരിേശാധി�ക��ാേയാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ക�ാ�േക�ി� ���ിയ എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

1061. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പാറ�� അ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി രാജ�ാ�ര വിമാന�ാവള�ി� ഇ�നം നിറ�ാ� നിയമി� ��് �വ എ�ജിനീയ�മാെര

ക�ാ�മായി ബ�െ���ി വ�ാജേക�ി�  ���ിയതായി പറയെ��� സംഭവം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�  ���ാരായ എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരിെ��്

അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ സംഭവ�ി� �ഢാേലാചന നട�ിയവ� ആെര�ാമാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

മയ�മ��ിേ��ം ലഹരി വ���െട�ം ഉപേയാഗ വ��ന

1062. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മയ�മ��ിേ��ം ലഹരി വ���െട�ം ഉപേയാഗം വ��ി�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� 2019� മയ�മ��പേയാഗ�മായി ബ�െ�� എ� േക�ക�

രജി�� െച�െ��ി��്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�ാവ് േപാ�� ലഹരി വ��� ൈകവശം വ���മായി ബ�െ�� േക�കളി� വളെര

േവഗ�ി�  ജാമ�ം ലഭ�മാ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ�  നിയമ േഭദഗതി ഉേ�ശി��േ�ാ;



വ��മാ�േമാ;

(സി) മദ��ിേ��ം മയ�മ��ിേ��ം ഉപേയാഗം �റ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�

; വിശദമാ�േമാ?

എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസ് െക�ിട നി��ാണം

1063. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് മ�ല�ിെല ബദിയ�� പ�ായ�ിെല എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസ് െക�ിട

നി��ാണ�ിന് എേ�ാഴാണ് തറ��ി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� നി��ാണ െചലവ് എ�യാെണ�ം നി��ാണം ���ിയായി�േ�ാ എ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നി��ാണം ���ിയായി�െ��ി�  ബദിയ�� എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസ് ഇേ�ാ�ം വാടക

െക�ിട�ി� �വ��ി��ത് എ�െകാ�ാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയതായി നി��ി� െക�ിട�ിേല�് ബദിയ�� എൈ�സ് േറ�് ഓഫീസ് എേ�ാ� മാറാ�

ആ�െമ�് അറിയി�േമാ?

പ�നംതി�യിെല നി��ി� എൈ�സ് ടവ�

1064. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി�യിെല നി��ി� എൈ�സ് ടവ� യാഥാ���മാ��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�

നടപടിക� െവളിെ���േമാ;

(ബി) എൈ�സ് ടവറിനാവശ�മായ �ല�ം െക�ിട�ം ഏെ����തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി

വിശദമാ�േമാ?

ലഹരി വി�� �വ��ന�ൾ

1065. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരി വി�� �വ��ന��െട ഭാഗമായി എ�ാ ജി�കളി�ം ജി�ാ േകാ-ഓ�ഡിേന�റ�ാെര

കരാ� വ�വ�യി� നിയമി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��ത നിയമന�ിന് നി�യി�ി�� േയാഗ�തക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിരമി� എെെ�സ് ഉേദ�ാഗ���ം കരാ� നിയമന�ിന് അേപ�ി�വാ� സാധി�േമാ;

(ഡി) ഇതിനകം എ� േപെര നിയമി�െവ�ം അവ��് ന��� ആ��ല��� എെ�ാെ�െയ�ം

വ��മാ�േമാ?



ലഹരിവി�� േകരളം

1066. �ീ.അനി� അ�ര

,, അ�വ� സാദ�്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരിവി�� േകരളം ല��മാ�ി സം�ാന സർ�ാർ നട�ിലാ�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ലഹരിവി�� േബാധവ��രണ �വർ�ന���ായി േകാടിക�  �ട�േ�ാ�  മ�ഭാഗ�്

സം�ാന�ടനീളം �തിയ ബാ�ക��് അ�മതി ന�കി അവരി�  നി�ം ൈലസൻസ് ഫീ

ഇന�ി� േകാടിക� ഈടാ�� നടപടി ന�ായീകരി�ാ��താേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വി��ി പ�തി�ായി ഇതിനകം എ� �കയാണ് സർ�ാർ െചലവഴി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ ?

വി��ി പ�തി

1067. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി��ി പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാന�് നട�ിലാ�� േബാധവ��രണ �വ��ന��

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ��വ� ��കളി�ം േകാേള�കളി�ം ലഹരി വി�� ��ക� �പീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി�  ഇവ�െട �വ��നം ��-േകാേളജ് കാ��കെള ലഹരി വി��മാ��തിന്

എ�മാ�ം സഹായകമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി െക.എസ്.ആ�.�ി.സി.  ബ�കളി�  പരസ�ം ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ഈയിന�ി�  എ� �കയാണ് െക.എസ്.ആ�.�ി.സി.�് ന�കിയെത�്

െവളിെ���ാേമാ?

വി��ി പ�തി

1068. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) "വി��ി  "  പ�തി എ�ാ ജി�ാ േക��ളി�ം നട�ിലാ�വാ�  കഴി�ി�േ�ാ;  വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) വി��ി പ�തി�െട ഭാഗമായി വ� േച��ി�� മാ��ൾ എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം �ട��് െതരെ���െ�� സി.എ�്.സി., പി.എ�്.സി.-കളി�ം ��ത

പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;



(ഡി) ഇതിേനാടകം തെ� ജന�� ആക�ഷി�വാ�  കഴി�ി�� പ�തി എ� നിലയി�

�നരധിവാസ പാേ��ക� ആരംഭി�വാ�� നി�േ�ശം സ��ാ� പരിഗണനയി�േ�ാ?

ലഹരി�� നവേകരളം

1069. �ീമതി �. �തിഭ

�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, എം. �േകഷ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരി�� നവേകരളം എ� ല��ം സാ�ാ��രി��തിനായി വി��ി മിഷ�

നട�ിലാ�ിവ�� �വ��ന�� ��ത� കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാ�

ന�കിയി��െത� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജീവിതമാണ് ലഹരി എ� സേ�ശ�മായി വി��ി മിഷ�  സം�ാനെമാ�ാെക

വാഹന�ചരണജാഥ സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(സി) ��കളി�ം േകാേള�കളി�ം ലഹരി����ക�  �പീകരി�് േബാധവ��രണ�വ��ന��

കാര��മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വിദ�ാലയ��െട പരിസര�� കടകളിേലാ, മ� �ാപന�ളിേലാ ലഹരിവ��� വി����

തട��തി�ം അ�കാരം കെ��ിയാ� ക�ശനശി�ാനടപടിക� സ�ീകരി��തി�ം നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കര ഡി-അഡി�� േക�ം

1070. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  �വ��ി�� വി��ി ഡി-അഡി��  േക��ി�

അധിക കിട�ക� അ�വദി��തി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ� കിട�ക� ആണ് അധികം

അ�വദി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �തിമാസം എ� േപരാണ് െന�ാ�ി�കര ഡി-അഡി�� േക��ി� ചികി�� എ��ത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െന�ാ�ി�കര ഡി-അഡി�� േക��ി� �തിയതായി ഏെതാെ� തര�ി� ഉ� വികസന

�വ��ന�� ആണ് നട�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സിവി� എെെ�സ് ഓഫീസറ�െട റാ�് ലി�്

1071. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സിവി�  എെെ�സ് ഓഫീസറ�െട  (��ഷ�) റാ�് ലി�് നിലവി�  വ�ത് എ�ാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം ഇതിനകം എ�േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;  അവ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�വാ�

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�ളള റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി ര�് വ�ഷമായി വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ?

എെെ�സ് വ��ി� �ിവ�ീവ് ഓഫീസ� ത�ികയിെല �ാന�യ�ം

1072. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എെെ�സ് വ��ി�  �ിവ�ീവ് ഓഫീസ�  ത�ികയി�� ഡി�ാ��്െമ��  സീനിേയാറി�ി

പ�ികയിെല പിഴവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് സംബ�ി�� വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പിഴ�ക� പരിഹരി�ാെത�ം 08.10.2015-െല സ��ാ� ഉ�രവ് 7180/f1/13/TD

യിെല നി�േ�ശ��  പാലി�ാെത�ം കഴി� നാ�വ�ഷമായി നട�വ�� അനധി�ത

�ാന�യ��� റ�െച��തി�ം ഇതിെന�റി�് അേന�ഷി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) OA(EKM)  1666/16-� ന��  േകസി�  േകരള അ�ിനിേ��ീവ് െെ�ബ�ണലിെ�

21.05.2018-െല വിധിയി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േകസിെല �ട�നടപടികളി�  ഉേദ�ാഗ�തല�ിെല മനഃ���മായ കാലതാമസം

േകാടതിയല��മാ�ം എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ വിഷയ�ിൽ

അടിയ�രമായി �ട�നടപടി സ�ീകരി�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

29-01-2020

�േ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�ി��.


