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2020 മാ��്  04, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--307]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം

വ��മ�ി

: 654 �ത� 732 വെര

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി : 733 �ത� 815 വെര

ജലവിഭവ വ��് മ�ി : 816 �ത� 897 വെര

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 898 �ത� 960 വെര

പ�ിക വിഭാഗ��െട സാ��ിക-സാ�ഹിക �ിതി

654. �ീ.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) സം�ാനെ� പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട നിലവിെല സാ��ിക-സാ�ഹിക

�ിതിെയ��ി സ��ാ�തല�ി�  എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത്

ഏജ�സിെയയാണ് ഇതിനായി �മതലെ���ിയി��ത്;

(ബി) ��ത പഠന�ിെല കെ���ക� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനായി ബജ�ി� ഉ�െ�ാ�ി�� �ക�ം േക�വിഹിത�ം

സമയബ�ിതമായി െചലവഴി��തിന് സാധി�ാ� സാഹചര��േ�ാ;  എ�ി�  അതി��

കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2018-19, 2019-20 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ഇവ��ായി ബജ�ി�ം േക�വിഹിതമാ�ം എ�

�ക ഉ�െ���ിെയ�ം അതി� എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പ�ിക വിഭാഗ�ാ�െട േ�മ�വ��ന���് അ�വദി� �ക

655. �ീ.െ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) 01.07.2016  �ത�  31.01.2020  വെര സം�ാനെ� പ�ികജാതി/പ�ികവ��

വിഭാഗ�ാ�െട േ�മ�ി�ം വികസന�ി�മായി േക�സ��ാ�  എ� �ക അ�വദിെ��ം

അതിെല� െചലവഴിെ��ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� �വ��ന���് േക�ഫ�ിന് ആ�പാതികമായി സം�ാനം ഫ�്

വകയി�േ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അ�കാരം വകയി��ിയതിെ��ം െചലവഴി�തിെ��ം

കണ�ക� ന�കാേമാ?

മരണാന�ര ധനസഹായം

656. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി ��ംബ�ിെല ഏക വ�മാനദായകെ� മരണാന�ര ധനസഹായമായി പരമാവധി

എ� �കയാണ് പ�ികജാതി വികസന വ��ി� നി�ം അ�വദി�് ന�കാ��െത�റിയി�േമാ;

(ബി) അേപ�ക�  എെ��ാം േരഖക�  ഹാജരാ�ാനാണ് സ��ാ�  നി��ഷി�ി��ത്;  അേപ�

സമ��ി�് പരമാവധി എ� ദിവസ�ിനകം സഹായധനം അ�വദി�് ന�കാ��്;

വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി -പ�ികവർ� െസ�ിൽെമൻ�കളിെല അപര�ാ�ത

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ എ� പ�ികജാതി െസ�ിൽെമൻ�ക�ം എ� പ�ികവർ�

െസ�ിൽെമൻ�ക��െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത െസ�ിൽെമൻ�കളിൽ അടി�ാനസൗകര���െട അപര�ാ�ത�ം �ടിെവ��ാമ�ം

അ�ഭവെ���വ�െട ശതമാന നിര�് എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി -പ�ികവ�� വികസനം

658. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, െക. രാജ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പ�ികജാതി -പ�ികവ�� വികസന�ി� ഊ�� ന�കിവ�ി�� േമഖലക� എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജനകീയാ��ണ�ം പ�ികജാതി  -  പ�ികവ�� വികസന വ��ക�െട ഇടെപട�ം ഈ

േമഖലകളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�  കാര�മായ മാ���  വ��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ികവിഭാഗ���് െമ�െ�� വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം ൈന�ണ� വികസന�ി�ം മ�രേശഷി�ം

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

(ഡി) പ�ികവിഭാഗ��െട ഇടയിെല �ീ-സൗ�ദ പ�തിക� സംബ�ി� വിവര�� അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഇ ഗേവണ�സ് വ�ാപി�ി��ത് വഴി ഈ േമഖലയി� ഉ�ാ�� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ?

അംേബ�ക� �ാമവികസന പരിപാടിയിെല നവീകരണ �വ��ന��

659. �ീ.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) അംേബ�ക� �ാമവികസന പരിപാടിയി� ഉ�െ���ി നവീകരണ �വ��ന�� നട�� ചില

വീ�ക�െട ഭി�ി�് ബല�റ��തിനാ�  േമ��ര േകാ��ീ�് െച�ാ�  സാധി�ാ�

സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വീ�കളി� ജി.ഐ �ഫിംഗ് ഷീ�് ഉപേയാഗി��തിന് തട��േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) തട��െ��ി� പകരം നി��ഷി�ി�� ബദ� മാ���� വിശദീകരി�േമാ?

മാന�വാടി താ��ി� ലഭി�ി�� �ളയാശ�ാസ പ�തി

660. �ീ.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) കഴി� �ളയ�ി�  വീ�ക�ി�  െവളളം കയറിയ വയനാട് ജി�യിെല പ�ികവ���ാ��്

പ�ികവ�� വികസന വ��് ന�കിയ സഹായ�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയാശ�ാസ പ�തികളി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള സാ��ിക സഹായം മാന�വാടി

താ��ിന് ന�കിയി�െ��ി�  അവ ലഭി�ി�ളള ആ�ക�െട പ�ിക�ം വിശദാംശ��ം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തി

661. �ീമതിപി. 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) അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���ി നവീകരി��തിനായി െകാ�ാര�ര

നിേയാജക മ�ല�ി�െ��� ഏെത�ാം േകാളനികെളയാണ് �പാ�ശ െച�ി��െത�ം

��ത േകാളനികളി�  നട�ിയ നവീകരണ �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇനി�ം ഏെത�ാം േകാളനികളിലാണ് നവീകരണം നട�ാ��െത�ം അതി��

നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി- പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ��ാ�ളള േ�മ പ�തിക�െട ഏകീകരണം

662. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, എ�. ഷം��ീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

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

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

(എ) പ�ികജാതി വികസന വ��ം തേ�ശ സ�യം ഭരണ വ��ം പ�ികജാതി പ�ികവ��

വിഭാഗ�ാ��ായി നട�ാ�� പ�തിക�  ഏകീകരി�വാ�  തീ�മാനി�ി�ം പരി���മാ�ം

നട�ിലായി�ിെ�� കാര�ം സ��ാരിെ�റ ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പഠന�റി,  വിവാഹ ധനസഹായം,  �മി വാ��തി�� സഹായം �ട�ിയ പ�തിക���

മാനദ���ം വ�മാന പരിധി�ം വ�ത��മായി��തിനാ�  ഇ��ല�� �ാേയാഗിക

��ി��ക�  പരിഹരി��തി�ം പ�തിക�  ഏകീകരി��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

�ാ��് അപ് പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ�� വ�വസായ സംരംഭകെര സ�ഹ�ിെ� �ഖ�ധാരയിൽ

െകാ�വ��തിന് �ാ��് അപ് �ീം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട കീഴിൽ ഇതിനകം എ�േപ��് ധനസഹായം നൽകി;  അത്

അ�വദി��തി�� മാനദ�ം എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി വികസന േകാ��േറഷെ� ആഭി�ഖ��ിൽ �ാ��് അ�ക��് ധനസഹായം

നൽ��േ�ാ;  അതി�� മാനദ�ം എ�ാണ്;  എ�േപ��് ധനസഹായം നൽകിെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം ധനസഹായം ലഭി�� �ാ��് അ�ക�െട �വ��നം നിരീ�ി��തിന് വ��ിൽ

എെ��ി�ം സംവിധാനം ഉേ�ാ; ഇെ��ിൽ അത് ഒ��� കാര�ം ആേലാചി�േമാ?



പ�ികജാതി�ാ�െട ��ടമ�ത

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി�ാ�െട ��ടമ�ത െമ�െ���ാ�  ഏെതാെ� നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി�ാ�  ൈകവശം വ�് വ�� �റംേപാ�് �മി�് പ�യം ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�രഹിത�ം ഭവനരഹിത�മായ പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�

665. �ീ.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) സം�ാനെ� പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളി�െ�� �രഹിത�െട�ം ഭവനരഹിത�െട�ം

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

(ബി) പാറശാല മ�ല�ി� �രഹിത�ം ഭവനരഹിത�മായ എ� പ�ികജാതി-പ�ികവ�� ��ംബ��

ഉ�്; അവരി� ആ�െ��ാമാണ് ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� വിവിധ പ�തികളി�െട �മി�ം

വീ�ം ന�കിയി��െത�് െവളിെ���േമാ;

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

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

പ�തിക� ഒ� ൈവബ് ൈസ�് വഴി നട�ാ�ാ� നടപടി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വികസന വ��ി�കീഴിെല പല പ�തിക�ം നട�ാ��ത് വ�ത�� ൈവബ്

ൈസ�ക� വഴിയാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ-ഹൗസിംഗ്, ഇ-�ാ�്സ്, ടി-�ാ�്സ് �തലായ ഒേര വ��ിെല വ�ത�� പ�തിക� വ�ത��

ൈസ�ക� വഴി ൈകകാര�ം െച����ല�� �ാേയാഗിക ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ ഏകീകരി��തി�ം ഒ� ൈസ�ി� തെ� വ�ത�� േപ�കളാ�ി �മീകരി��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



പ�ികജാതി േ�മ വ��് �േഖന കലാസമിതിക��് �ാ�്

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

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

(എ) പ�ികജാതി�ാ�  നട�� കലാസമിതിക��് �ാ�് ന��� പ�തിക�  നിലവി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  ആയത് ന���തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി േ�മ വ��് �േഖന കലാസമിതിക�േ�ാ കലാകാര�ാ�േ�ാ സാ��ിക സഹായം

ലഭ�മാ��തിനാ�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ി� ഉ�െ���ം േ�ാ�ാഹനം ലഭി�ാ��മായ കലാകാര�ാെര കെ��ി

സാ��ിക സഹായം ന�കി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം കലാപരമായ കഴിവ്

വള��ിെയ���തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� �ാമം പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി മ�ല�ി�  അംേബ�ക�  �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നട�ിലാ�ിയ

���ിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട �േരാഗതി വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ക�നാഗ��ി നഗരസഭയിെല �േ��് പ�ികജാതിേകാളനിയി� നട�ിലാ�ിയ വിവിധ വികസന

�വ��ന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

അംേബ�ക� �ാമം പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  മ�ല�ി�  ഏെതാെ� പ�ായ�കളിലാണ് അംേബ�ക�  �ാമം പ�തി

നട�ിലാ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�ളള പ�തിക� എ�േ��് ���ീകരി�െമ�റിയി�ാേമാ?

അംേബ�ക� സ�ാ�യ �ാമം പ�തി



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

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

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അംേബ�ക�  സ�ാ�യ �ാമം പ�തി �കാരം

തി�വന��രം ജി�യി�  ഏെതാെ� േകാളനികളാണ് നവീകരി�ി��െത�ം ഓേരാ േകാളനി

നവീകരണ�ി�ം എ� �ക വീതം െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

അംേബ�ക� സ�ാ�യ �ാമം പ�തി

671. �ീ.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) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഏെത�ാം പ�ികജാതി േകാളനികെളയാണ്

അംേബ�ക� സ�ാ�യ �ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���ിയെത�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം േകാളനികളിലാണ് ���ി ���ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ���ിയാകാ�ിട�് യഥാസമയം ���ിയാ�ാ�  സാധി�ാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) സമയബ�ിതമായി ���ി ���ീകരി�ാ�  െച�വ�� കാര���  എെ�ാെ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ ?

അംേബ�ക� സ�ാ�യ �ാമം പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി�  അംേബ�ക�  സ�ാ�യ �ാമം പ�തി �കാരം

െതരെ���െ�� �ള�ഴി,  െന�ിയാം��് േകാളനികളിെല നി��ാണ �വ��ന��

���ിയായി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി� കാലതാമസ�ിന് കാരണെമ�ാണ�മറിയി�ാേമാ;

(ബി) ���ിക� ���ിയാ��തിന് നി�യി�ി�� സമയപരിധി എ�വെരയാണ്,നി��ഷി�ി��

സമയപരിധി��ി�  ���ി ���ിയാ�ാ�  കഴി�െമ�് �തീ�ി��േ�ാ,എ�ി�

���ി�െട �േരാഗതി വിലയി���തിന് ആെരെയ�ാമാണ് �മതലെ���ിയി��ത്,���ി

ത�രിതെ����തിന് ഈ ഉേദ�ാഗ�� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്�ട�ിയ വിവര��

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േകാളനിക�െട നവീകരണ�വ��ന��  അടിയ�രമായി ���ിയാ��തിന്

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



പ�ികജാതി േകാളനിക�െട വികസന �വ��ന��

673. �ീ.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 അസം�ിമ�ല�ിെല അ�ല�ാറ �ാമപ�ായ�ിെല അമരമംഗലം  ,

െല�ിടിേപ��  �ാമ�ി�െപ� കതി�പറ�് എ�ീ േകാളനിക�െട വികസന�ിനായി

അംേബ�ക� �ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���ി എ� �ക എ�് അ�വദി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി േകാളനിക�െട വികസന �വ��ന�� �തഗതിയി� നട��തിന് അടിയ�ര

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ� �ാമം

674. �ീ.�ി.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��ാേ�രി മ�ല�ി�  നാളി�വെര അംേബ�ക�  സ�യം പര�ാ��ാമം പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയ എസ്.സി.  േകാളനിക�  ഏെത�ാമാണ്;  ഏെത�ാം േകാളനികളിെല

���ികളാണ് ���ിയായി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം ��ത പ�തിയി��െ���ിയ ��ിമംഗലം �ാമപ�ായ�ിെല െവ�വ

േകാളനിയി� എെ��ാം ���ിക� െച�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���� പാ��ിട പ�തിക�

675. �ീ.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 ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി

ഉ�െ�െട വിവിധ പ�തികളി�  ഉ�െ���ി പ�ികജാതി പ�ികവ�ഗ���ായി എ�

പാ��ിട��/ഭവന സ��യ�� നി�മി� ന�കിയി��്; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പാ��ിട പ�തിക��് ഓേരാ�ി�ം എ� �പ വകയി��ിയി��െവ�ം അതി� എ�

�ക നാളി�വെരയായി െചലവഴി� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ടി പ�തികളി�  �ടി നട�് വ�ഷം എ� പ�ികജാതി പ�ികവ�ഗ വിഭാഗ���് പാ��ിടം

ന���തിനാണ് തീ�മാനെമ��ി��ത്; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഏറനാട് മ�ല�ി�  എ� പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���് പാ��ിട��/ഭവന

സ��യ�� നി�മി� ന�ിയി��്, വിശദാംശം ന��േമാ?



പ��� മ�ല�ിെല അംേബ�ക� �ാമം പ�തി

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

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

പ��� മ�ല�ി� ഈ സ��ാരിെ� കാല�് �ട�ിയ അംേബ�ക� �ാമം പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയ േകാളനി നവീകരണ ���ി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം��ത

���ിക� എേ�ാ� ���ീകരി�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മി�വിവാഹിതരായ പ�ികജാതി�ാ��് ധനസഹായം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

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

ന�കിയി�െ��് നിേയാജകമ�ലം തിരി�് വിശദമായി വ��മാ�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം സഹായം

678. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

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

ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം പ�ികജാതി േ�മ വ��് മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�

നി�ം എ� �പ�െട ധനസഹായം അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��് ൈ�പൻഡ്

679. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��്

ൈ�പൻഡ് ന�ാ� സം�ാന സ��ാ� സ�ീകരി�ിരി�� മാനദ��� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  എ� വിദ�ാ��ികളാണ് ൈ�പൻഡിന്

അ�ഹരായി��െത�ം,  അതിനായി എ� �കയാണ് �തിവ�ഷം സം�ാന സ��ാ�

വകയി���െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല സ�കാര�/സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല

വിദ�ാ��ിക��് ൈ�പൻഡ് നിഷധി�െ��� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;



ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി�ാ� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� സ��ാ�  സ�ാ�യേകാേള�കളിെല �ാേജ��്/േപാ�് �ാേജ��്/ഡിേ�ാമ

വിദ�ാ��ിക� ൈ�പൻഡിന് അ�ഹരാകാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

േഗാ�ബ� പ�തി

680. �ീ.��ഷ� കട��ി

,, സി. െക. ശശീ��

,, പി.വി. അ�വ�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�  വിവിധ കാരണ�ളാ�

വിദ�ാലയ�ളി� നി�് പഠനം നി��ി േപാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അവ�െട വിനിമയ ഭാഷയി�  നി�ം പഠനമാധ�മമായ മലയാള�ിേല�് വ�േ�ാ��ാ��

��ി��കളാണ് ഇ�രം െകാഴി� േപാ�ിന് �ധാന കാരണമാ��െത�് പഠന��

വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി��തിന് േഗാ�ഭാഷ അറി�� പ�ികവ��വിഭാഗ�ാരായ അ��ാപകെര

എ�.പി.��കളി� നിേയാഗി��തിന് േഗാ�ബ� എ� േപരി� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ പ�തി നട�ാ�ിയതി�െട വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി�് േപാ�് എ�മാ�ം �റ�ാ�

സാധി�ി�െ��ം പ�തി ��ത�  പ�ികവ��േമഖലകളിേല�് വ�ാപി�ി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െപ�വ��് െ�ഷ�� റി��്െമ�്

681. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െപ�വ��് സ��ാ� േജാലി ഉറ�് വ���തിെ� ഭാഗമായി െ�ഷ��

റി��്െമ�് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� വ��കളിലാണ് ഇത് നട�ിലാ�ിയെത�ം ഇതി�െട എ� േപ��് നിയമനം

ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെല ��ംബ�ിെല അഭ�� വിദ�രായ ഒരാ�െ��ി�ം െതാഴി� ന��െമ�



�ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന് സാധി�ാെത വ�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്;

(ഡി) െ�ഷ�� റി��്െമ�് നടപടി മ�് വ��കളി� �ടി വ�ാപി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശം

ന��േമാ?

േഗാ�സംരംഭക�െട ഉ�����് ഓ�ൈല� വിപണി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േഗാ�സംരംഭക�െട ഉ���� ഓ�ൈല� വി�ന �ംഖല വഴി ലഭ�മാ��

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏത് ഓ�ൈല� വി�ന �ംഖല വഴിയാണ് ��ത ഉ���� ലഭ�മാ�ക എ�ം, ഇതിനായി

ഓ�ൈല� േപാ��� നിലവി� വ�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ?

േകാളനികളിേല�് ഗതാഗത സൗകര�ം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിര�ി�ി �ാമപ�ായ�ിെല പ�ികവ�� േകാളനികളായ െവ�വി�കാട്,  അര�ാ�്

എ�ിവിട�ളിേല�് ഗതാഗത സൗകര�ം ഇ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാളനികളിേല�് േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി ജി�ാ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി അ�്

േകാടി �പ വീതം െചല�വ�� പ�തിക� സമ��ി�ി��തിന് അ�മതി ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പടികവ���ാ�െട വാ��ടി�ിക എ�തിത��

684. �ീ.�. 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) 2014െല ബ�ജ�് �സംഗ�ി�  പ�ികവ���ാ�െട വാ��ടി�ിക എ�തിത��തിന്

�ഖ�ാപനം നട�ിയി��തിെ� അടി�ാന�ി� പ�ികവ�� വികസന വ��് എ� േകാടി �പ

ഈ ആവശ��ിന് അ�വദി�െകാ�് ഉ�രവിറ�ിയി��്;  ബ�ജ�ി�

�ഖ�ാപി�തി�വി��മായി വാ� �ടി�ിക തീയതിയി�  മാ�ം വ��ിയി��േവാ;  ഈ

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഉ�ര��കാരം വാ� �ടി�ിക എ�തിത�ിയവ�െട േപ�വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�നാ��, േചാലനാ��, പണിയ വിഭാഗം �ട�ിയ വിഭാഗ��  ലി�ി�



ഉ�െ��ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(ഡി) എ� ജി�കളിെല �ണേഭാ�ാ���ാണ് വായപ�ടി�ിക എ�തിത�ിയതിെ� �േയാജനം

ലഭി�െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) അന�ഹ��ാണ് വാ��ടി�ിക എ�തിത�ിയതിെ� ആ��ല�ം ലഭി�ത് എ� മാധ�മ

വാ��ക� കണ�ിെല��് ഇ�ാര��ി� സമ�മായ അേന�ഷണ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

'ആശി�ം �മി ആദിവാസിക��്'

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 �ത� 'ആശി�ം �മി ആദിവാസിക��്  '  പ�തി�കാരം പ�നംതി� ജി�യി� എ�

അേപ�കളാണ് ലഭി�ി��ത്;  ഇതി�  എ� എ��ിന് ഇ�വെര തീ��ക��ി�വാനായി

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അവേശഷി�� അേപ�കർ�് �മി ന�കാ�  കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

ഇവ��് എ�േ��് �മി ന�കാനാ�ം;വിശദീകരി�ാേമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ിെല പ�ികജാതി പ�ികവ�� േകാളനി വികസന പ�തിക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ികജാതി - പ�ികവ�� േകാളനിക�െട ഉ�മന�ിനായി ആവി�രി� ഹാംെല�്

വികസന പ�തി,  അംേബ�ക�  �ാമം പ�തി �ട�ിയ വിവിധതരം പ�തിക�  ഏറനാട്

മ�ല�ി� എവിെടെയ�ാമാണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളത്;

(ബി) ��ത പ�തികളി� ഉ�െ���ി െച�� ���ിക�െട നിലവിെല അവ��െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല ചാലിയാ�  പ�ായ�ിെല പാല�യം ആദിവാസി േകാളനിയിേല��

േറാഡ് നി��ാണ ���ി കി�്േകാ �േഖന നട�ിലാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

��ത പ�തി�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�ം എ�േ��് ���ീകരി�ാ�

കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

െച� േകാളനിയിേല�� േറാഡ് നി��ാണം

687. �ീ.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��  നിേയാജക മ�ല�ിെല െച� േകാളനിയിേല�� േറാഡ് നി��ാണ�ിെ�

ഇേ�ാഴെ� അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ �വ��ിക�െട ഉ�ഘാടനം കഴി�് ഒ� വ�ഷം പി�ി�ി�ം ���ിക�

ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ���ി ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ് നി��ഹി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ടി ���ി�െട കരാ�കാരെ� േപ�ം വിലാസ�ം േഫാ� ന��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) കരാറിന് വി��മായി ���ിയി�, കാലതാമസം വ��� കരാ�കാെര കരി��ികയി�

ഉ�െ���േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

(എഫ്) േമ�, കരാ�കാര�  പി.എൻ.ടി.ജി.  പ�തിയി�  ഏെ��� പ�തിക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാളനികളിെല വികസന പ�തിക�

688. �ീ.െ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�ികജാതി/പ�ിക വ�� വ��് �ഖാ�ിരം േകാളനികളി�  നട�ിലാ�� ഒ� േകാടി �പ�െട

വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഇരി��  നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� േകാളനികെള

െതരെ���ി�െ��റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �വ��ിക� ആരംഭി�ാ�� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �വ��ിക� എ�േ��് ���ിയാ�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

അംേബ�ക� �ാമം പ�തി

689. �ീ.േ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) ക����ി നിേയാജക മ�ല�ി�  2018-19െല അംേബ�ക�  �ാമം പ�തിയി�

ഉ�െ���ി ഏത് േകാളനിെയയാണ് നവീകരി�ാ� െതരെ���ിരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� വ�വ� �കാരം െ�ാേ�ാസ് െച� േകാളനി പര�ാ�മ�ാെയ�ി� പകരം േകാളനി

ഏെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ആയതിെ� െ�ാേ�ാസ� ത�ാറാ�വാ� വ��തല�ി�

നടപടിെയ��േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� േകാളനിക�െട സമ� വികസനം



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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� േകാളനിക�െട സമ� വികസന�ിന്  2018-19,  2019-20

സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  സം�ാന തല�ി�  എ� �കയാണ് നീ�ിെവ�ി��െത�ം

അതി� എ� �ക െചലവഴി� എ��ം വിവരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  െച���  നിേയാജകമ�ല�ി�  െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�ത്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) െച���  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം േകാളനികളി�  എെ��ാം ���ികളാണ്

���ീകരി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെ� സേ�ത��െട വികസന �വ��ന��

691. �ീ.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) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം പ�ികവ��/ആദിവാസി വിഭാഗ��െട സേ�ത��

വികസി�ി��തിനായി എ� േകാടി �പ അ�വദി�ി�െ��ം ഇ�വഴി എ� സേ�ത���്

�േയാജന��ാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ; ഇതി� എ� ���ിക� ���ീകരി�ി�െ��ം ഒ�

���ി�ം അരംഭി�ാ� എ� സേ�ത�� ഉെ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെ� സേ�ത��െട വികസന

�വ��ന���ായി എ� േകാടി �പ അ�വദി�ി�െ��ം ഇതി�  എ� ���ിക�

���ീകരി�ാ� കഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െച��ാട് േകാളനിവാസിക��് വാസേയാഗ�മായ വീട്

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േബഡ�� �ാമപ�ായ�ിെല െച��ാട് േകാളനിയി�

വാസേയാഗ�മായ വീടി�ാ� ���ിനാല് �ണേഭാ�ാ���് വീട് അ�വദി��തിന്

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ംബ�െള ൈലഫ് മിഷ� �ണേഭാ� ലി�ി� ഉ�െ����തിന് �ട�നടപടിക�

എെ��ി�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

അംേബ�ക� െസ�ി�െമ�് �ാമം പ�തി



693. �ീ.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 ര�്

േകാളനിക�െട ���ി എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� സാധി�ം എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തി�� കാലതാമസം എ�െകാ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കരയി� അംേബ�ക� �ാമം പ�തി

694. �ീ.െ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�ി�  2019-2020  വ�ഷ�ി�  അംേബ�ക�  �ാമം

പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ പ�ികജാതി േകാളനി ഏത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അംേബ�ക� �ാം പ�തിയി� എ� േകാടി �പയാണ് അ�വദി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

വനാവകാശ നിയമം നട�ിലാ�ൽ

695. �ീ.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) വനാവകാശ നിയമം നട�ിലാ��തിൽ സം�ാനം ഏെറ പി�ിലാെണ� ആേ�പം

വ�താപരമാേണാ;  ഇെ��ിൽ ഇതിനകം ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വന സംര�ണം ആദിവാസികെള ഏ�ി�ണെമ� വനാവകാശ നിയമ�ിെല വ�വ� �കാരം

ക�ി�ിക� �പീകരി�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(സി) ��ത ക�ി�ിക�െട �വ��നം ന� രീതിയിൽ നട�ാ�തിെ� കാരണം അധി�ത�െട

ഭാഗ�് നി�� നി�ഹകരണ�ം താ�ര��റ�മാെണ� ആേ�പം പരിഗണി�് ഇ�ാര��ിൽ

ആവശ�മായ ഇടെപടൽ നട�ി ക�ി�ിക�െട �വ��നം ഊ��ിതമാ�വാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

പ�ിക വ��വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��� േ��ാള�ഷി�്

696. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

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



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികേഗാ� വ���ി�െപ� വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ ഉ�മനം ല��മി�് ഈ

സ��ാ� ��തായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �സ് � പഠനം കഴി� വിദ�ാ��ിക��് എ���സ് പരിശീലന�ിന് �ക

അ�വദി��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പരിശീലന�ി�െട െമരി�ി�  അ�ിഷ�  േന��തിന് ��ികെള പര�ാ�രാ�വാ�

സാധി��േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിേദശ രാജ��ളിെല �ണിേവ�ി�ികളി�  �േവശനം ലഭി�� വിദ�ാ��ിക��് എെ�ാെ�

സാ��ിക സഹായമാണ് അ�വദി��ത്;  കഴി� വ�ഷം എ� വിദ�ാ��ിക��് ഈ

പ�തി �കാരം സഹായം അ�വദി�;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േക� സ��ാ� 9, 10 �ാ�കളി� പഠി�� പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െപ� ��ിക��് ന���

�ീെമ�ിക് േ��ാള�ഷി�ിന് വ�മാന പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് ഒഴിവാ��തിന്

എ�് ഇടെപടലാണ് നട�ിയെത�് അറിയി�േമാ;

(എഫ്) വ�മാന പരിധി കാരണം േ��ാള�ഷി�് ലഭി�ാ� ��ിക��് സം�ാന സ��ാ�

മെ�െ��ി�ം ആ��ല��� ന��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��ക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസന വ��ക�െട കീഴി� �വ ��ി�� േമാഡ� റസിഡ�ഷ��

��കളി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം നട�ിയി�� ഗേവണിംഗ് േബാഡി

മീ�ിം�ക�െട വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം മാ��ളാണ് ടി ��കളി�  െകാ�വരാനായി കഴി�ി��ത്;

വിശദ വിവരം ന��േമാ?

പ�ികവ���ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസം

698. �ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, െക. ആ�സല�

,, 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) സം�ാന�് പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം

ഉയ���തിനായി ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ �തന പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ം വീ�കളി�  �ഹപാഠ��  െച�വാ�ം പഠി�വാ�ം േവ�� സൗകര���  ഇ�ാ�

വിദ�ാ��ിക��് ഒ�മി�ി��് പഠി��തിനായി സാ�ഹ�പഠന �റിക� സ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഏെത�ാം േക��ളിലാണ് ഇ�രം സാ�ഹ�പഠന �റിക�  �വ��ി�

�ട�ിയി��െത�ം ��ത� പ�ികവ�� സേ�ത�ളിേല�് ഈ പ�തി വ�ാപി�ി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െകാട�ാട് േമാഡ� െറസിഡ�സ് �ളി� �സ് 2 േകാ�്

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െകാട�ാട് ന� നിലയി�  �വ��ി�� പ�ികജാതി

വിഭാഗ�ി�െ��വ��ാ�� േമാഡ�  െറസിഡ�സ് �ളി�  �സ്  2  േകാ�് എേ�ാ�

അ�വദി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേദശരാജ��ളി� െതാഴി� ലഭ�മാ��തി�� പ�തി

700. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, െക.എം.ഷാജി

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

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

(എ) പ�ികജാതി-പ�ികവ���ി�െപ� �വജന���് വിേദശരാജ��ളി�  െതാഴി�

ലഭ�മാ��തി�� പ�തി �കാരം ഏെത�ാം രാജ��ളി�  െതാഴി�  േനടാനായി�െ��്

അറിയി�േമാ;

(ബി) േപാള�ിെല െതാഴി�  േമഖലയി�  അവസരം ലഭി��തിന് എെ��ി�ം ച��ക�

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� േഹാ��കളിെല ത�ികക� ��ി��

701. �ീ.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�ികജാതി പ�ികവ�� േഹാ��കളിെല വാ�്മാ�മാ�െട േജാലിഭാരം കണ�ിെല��്

പ�ികവ�� േഹാ��കളി� ഈ വാ�്മാ�മാ�െട അധിക ത�ിക ��ി�് ഷി�് സ�ദായം



ഏ�െ���ിെയ�ി�ം പ�ികജാതി േഹാ��കളി� ഇേ�ാ�ം വാ�്മാ�മാ� 24 മണി��ം േജാലി

െചേ�� സാഹചര�ം നിലന���തിനാ� പ�ികജാതി േഹാ��കളി�ം അധിക ത�ിക ��ി�്

വാ�്മാ�ാ�െട േജാലിഭാരം �റ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി പ�ികവ�� േഹാ��കളി�  ��് ത�ികയി�  േജാലി െച��വ�  24  മണി��ം

�ട��യായി േജാലി െചേ�� സാഹചര�ം നിലവി��തിനാ�  ഇവ�െട േജാലിഭാരം

�മീകരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി  -പ�ികവ�� േഹാ��കളി�  നിലവി�  ഒ� പാ��്ൈടം സ�ീ��െട ത�ിക

മാ���തിനാ�  ��ത�  ��ിക�  പഠി�� േഹാ��കളി�  പാ��്-ൈടം സ�ീ��മാ��്

അധികേജാലി െചേ�� സാഹചര�ം നിലനി���തിനാ�  ഇ�ര�ി�� േഹാ��കളി�

പാ��്-ൈടം സ�ീ��മാ�െട അധിക ത�ിക ��ി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാനം വയ� പ�ികവ�� േകാളനിയിെല പാലം നി��ാണം

702. �ീ.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 െച��ഴ �ാമപ�ായ�ി�  വ�� കാനം വയ�  പ�ികവ��

േകാളനിയിേല�് പാലം നി��ി�ാ� േകാ��സ് ഫ�് അ�വദി�ക�ം ���ി ആരംഭി�ക�ം

െച�ി�� പാലം പണി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പാല�ിന് ഇൻെവ�ിേഗഷൻ നട�ി അതിെ� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� ത�ാറാ�ിയ

എ�ിേമ�് �ക �റ�് അ�പ�ിയ�് ല�ം �പ�് പാലം നി��ി�ാ� െട�ി�� അ�മതി

ന�കാ� ഉ�ായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല േകാ��സ് ഫ�് വിനിേയാഗം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ികവ�ഷം േകാ��സ് ഫ�് ഇന�ി�  പാല�ാട് ജി��് എ� �ക

ലഭ�മാ�ിയി��െവ� വിവരം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക ഉപേയാഗി�് ഇൗ കാലയളവി�  ആല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  ഏെത�ാം

���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

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

േകാ��സ് ഫ�് �േഖന�� �ടിെവ� പ�തിക�



704. �ീ.െ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) 2017 �ത� 2020 വെര േകാ��സ് ഫ�് �േഖന േവ�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ

പ�ികജാതി,  പ�ികവ�� േകാളനികളി�  വ��് അ�വദി�ി�� �ടിെവ� പ�തിക�

ഏെതാെ�െയ�ം ഇവയി� ഏെതാെ� ���ീകരി�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി�ി�� �കെയ�യാെണ�ം നിലവി�

���ീകരി�ാ�� പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ?

േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�� �വ ൃ�ിക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�വ�തി�േശഷം േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിയ

���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�് ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് െച�ാ�  പ�� �വ ൃ�ിക�  ഏെതാെ�െയ�ം അതി��

മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് േറാഡ് നി��ി�ാ�  കഴി�േമാെയ�ം എ�ി�  പാലിേ��

നിബ�നക� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ി�പ�ികജാതി േകാ��സ് ഫ�പേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

706. �ീ.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 മ�ല�ി� പ�ികജാതി േകാ��സ് ഫ�പേയാഗി�് 1/6/2016 �ത� 31/3/2019

വെരനട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� ���ിക�  ���ീകരി�െവ�ം ഓേരാ ���ി�േട�ം കാലിക �ിതി�ം

വ��മാ�േമാ?

'ഗ�ിക' �ദ�ശന വിപണന േമള

707. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എം. �േകഷ്

,, െ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�് അന�ം നി�െകാ�ിരി�� േഗാ�വ�� െെപ�ക�ം തന� കലക�ം

സംര�ി��തി�ം അവ�െട പര�രാഗത ഉ���� വിപണനം നട��തി�മായി നട�ിയ

'ഗ�ിക' �ദ�ശന വിപണന േമള ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് സംഘടി�ി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േഗാ� സ�ഹ��െട പര�രാഗത �ചി��ക�ം വനവിഭവ��ം െെപ�കമായി പക��് കി�ിയ

െെവദ� ചികി�ാ രീതിക�ം െപാ�ജന���് അ�ഭവി�റിയാ�ളള അവസരം ��ത േമളയി�

ഒ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ രംഗ�ളള സംരംഭക�  നി��ി�� ഉ�����് വിപണി കെ���തി�ം ആേഗാള

തല�ി�  വ�ാപാരം വ�ാപി�ി��തി�ം ഓ�െെല�  േപാ���  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

ഉ�മ നിേയാജകമ�ല�ിെല ��് േറാ�പ�തിക�െട �ക പ�ായ�ിന് ന�കാ� നടപടി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ിെല എസ്.�ി േകാ��സ് ഫ�ി� ഉ�െ���ം 11/12/2018

നട� സം�ാനതല വ��ി�് ��ി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ന�കിയ�മായ ഉ�മ

നിേയാജകമ�ല�ിെല ��് േറാ�പ�തിക�െട �ക �ാമപ�ായ�ക��്

ന�കാ�തിനാ� ���ി െട��� െച�ാ� പ�ാ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ സാഹചര��ി�  ��ത �ക �ാമപ�ായ�ക��് ന�കാ�

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േമ� �ക �ാമപ�ായ�ക��് എ�് ന��ം വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;?

ച�ിയ� സ�ദായെ� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി� ഉ�െ����ത്

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

ച�ിയ�  സ�ദായ�ി�െ��വ�  തമി�നാ�ി�  പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ���തിനാ�,

തമി�നാടിെ� അതി��ി�ാമമായ മല��ാറയി�ം സമീപ �േദശ�ളി�മായി താമസി�വ��

ച�ിയ�  സ�ദായ�ി�െ��വെര േകരള�ി�  പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ����തി�ം

അ� �കാര�� സഹായ�� അ�വദി� ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

െന�മ�ാട് മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�



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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം പ�ിക ജാതി പ�ിക വ�� വ��് �ഖാ�ിരം

െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�ം,  പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി�ം

വ��മാ�േമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ചികി�ാ സഹായം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം പ�ികജാതി,പ�ികവ�� പിേ�ാ� േ�മ വ��് മ�ി�െട

�രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ചികി�ാ സഹായമായി എ� �കയാണ് വിതരണം െച�ത്

എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക സമയബ�ിതമായി അ�ഹതെ��വ��് ന���തിന് എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പിേ�ാ� വിഭാഗ േകാ�പേറഷനിെല നിയമന��

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന പിേ�ാ� വിഭാഗ േകാ��േറഷനി�  പി.എസ്.സി.  അംഗീകരി� െ�ഷ��

��സ് �കാരം ഒഴി�ക�  നിക��തി�� പി.എസ്.സി.  േനാ�ിഫിേ�ഷ�  െെവ��തിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ�പേറഷ�  നിയമന��  പി.എസ്.സി.�് വി�േശഷം േകാ�പേറഷനി�  എ� േപ��്

�ിരനിയമനം ന�കിയി��്;  ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് നിയമനം ന�കിയത്;  ടി

നിയമന�� പി.എസ്.സി. അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  ഏെതാെ� ജി�കളി�  ��തായി സബ് ഓഫീ�ക�  ആരംഭി�ി��്;  സബ്

ഓഫീ�ക� ആരംഭി��തിന് ആധാരമാ�ളള മാനദ��� എെ��ാമാണ്; ഈ സ��ാ�

േകാ�പേറഷന് അ�വദി� െഷയ� ക�ാപി�� വിഹിതം വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

അഡ�. �ാ��മാ�െട േ�മനിധി/േ�മെപ�ഷ�



713. �ീ.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) േകരള�ിെല അഡ�.  �ാ��മാ�െട േ�മനിധി �ക  4  ല�ം �പയാ�ി വ��ി�ി��തിന്

സ��ാ� ത�ാറാ�ിയി�ളള കരട് ബി�ിെ� നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അഡ�േ��് �ാ��മാ�െട നിലവിെല െപ�ഷ�  600  �പ മാ�മാണ്.  േ�മെപ�ഷ�ക�

എ�ാം 1300 �പയായി സ��ാ� ഉയ��ിയി�ളള സാഹചര��ി� ഇവ�െട െപ�ഷ� �ക

വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ഈവനിംഗ് ബാ�് നിയമ ബി�ദധാരിക��് എ�േറാ�െമ�്

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� േലാ േകാേള�കളി� എ�.എ�.ബി.  ഈവനിംഗ് ബാ�് നട��െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈവനിംഗ് ബാ�കളി�  നി�ം പഠി�ിറ�� നിയമ ബി�ദധാരിക�െ��ാം എ�േറാ�െമ�്

അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േനാ�റി നിയമനം

715. �ീ.െ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) േനാ�റി നിയമനം യഥാസമയം ����തിനായി പാലിേ�� വ�വ�ക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇത് ���ാ�� അേപ� യഥാസമയം ന�കാ� കഴിയാെത േപായവ��് ആയത് ���ി

ന���തിന് സ��ാ�  അ�വാദം ന�കാ�േ�ാ;  ഇതിനായി പാലിേ�� നടപടി�മ��ം

ഫീസിെ� ഘടന�ം അറിയി�േമാ?

സ��ാ� വ�ീല�ാര�ാ�വ�െട േസവനം േതടിയ നടപടി

716. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�വ� സാദ�്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, 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) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െെഹേ�ാടതിയി�ം ��ീം േകാടതിയി�ം സ��ാരിന്

േവ�ി വാദി�വാ� സ��ാ� വ�ീല�ാര�ാ�വ�െട േസവനം േതടിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� േക�കളിലാണ് ഇ�കാരം �റെമ നി�ളള അഭിഭാഷക�െട േസവനം

ഉപേയാഗി�ത്; ഏെതാെ� അഭിഭാഷക�െട േസവനമാണ് ഉപേയാഗി�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവ�  ഓേരാ����ം വ�ീ�  ഫീസിന�ി�ം ക�സ���സി ഇന�ി�ം ന�കിയ �ക

എ�യാണ്;

(ഡി) വ�ീ� ഫീസ�ാെത വിമാന�ലി,  താമസം �ട�ിയ മ�് ഇന�ളിൽ െചലവ് വ�ി�െ��ി�

അതിനായി ഓേരാ��ർ�ം എ�് െചലവ് വ�െവ�് വ��മാ�േമാ?

നേവാ�ാന നായക�െട േപരി� സാം�ാരിക േക���

717. �ീ.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) സം�ാന�് നേവാ�ാന നായക�െട േപരി�  ആരംഭി�� സാം�ാരിക േക���െട

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�കളി�ം ഏത് നേവാ�ാന നായക�െട േപരിലാണ് സാം�ാരിക േക�ം

ആരംഭി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സാം�ാരിക വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ

718. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.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) സാം�ാരിക വ��ിെന ഭരണ�ട�ിെ� പതാകവാഹകരാ��തിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ സാം�ാരിക �ാപന��  �ളയ�രിതാശ�ാസ ക�ാ�കളി�  നട�ിയ പരിപാടിക�

�ര��ി�  വിറ�ലി�നി� മന�ക��് ആശ�ാസം പക��

ന��തായി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിെ� നേവാ�ാന പാര�ര�ം ഉയ��ി�ിടി��തി�ം സാം�ാരിക �േരാഗതി�മായി

വ��് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിവര�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) നേവാ�ാന നായക�െട �രണ�ായി 14 ജി�കളി�ം സാം�ാരിക സ��യ�� നി��ി��



പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സാം�ാരിക വ��ിന് കീഴി�ളള അ�ാദമിക�െട വാ�ഷിക�ാ�് ഈ സ��ാ�  വ��ി�ി�്

ന�ിയി�േ�ാ;

(എഫ്) സ�ാമി വിേവകാന�െ� േകരള സ��ശന�ിെ� 125-� വാ�ഷികേ�ാട�ബ�ി�് നട�ിയ

"വിേവകാന���ശം"പ�തി�െട വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

സാം�ാരിക �ാപന���് ധനസഹായം

719. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2019  ജ�വരി  1  �ത�  2019  ഡിസംബ�  31  വെര�� കാലയളവി�

സാം�ാരിക സംഘടനക��ം �ാപന���മായി എ� �ക സ��ാ�  ധനസഹായമായി

അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� സംഘടനക��ം,  �ാപന���മാണ് സം�ാന�് സ��ാ�  ധനസഹായം

ലഭ�മാ��ത്;

(സി) സ��ാ� ധനസഹായം അ�വദി� സാം�ാരിക സംഘടനക�െട�ം �ാപന��െട�ം േപര്

വിവരം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ സാം�ാരിക സംഘടനക��ം �ാപന���ം അ�വദി� സ��ാ� ധനസഹായ �ക

എ� �പ വീതമാെണ�് േവ�തിരി�് വിശദീകരി�ാേമാ?

െക.പി.എ.സി. �േലാചന �ാരക ��ശാല

720. �ീ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�ിെല ���രം സാ�ാരിക വിേനാദേക��ി�  �വ��ി��

െക.പി.എ.സി.  �േലാചന �ാരക ��ശാല കലാകായിക േക��ിെ� �വ��ന��

��ത� കാര��മമായി നട��തിന് േവ�ി അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േഫാക് േലാ� വിേ�ജിെ� �വ��നം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

െത�ം കല�െട �ലപതിയായ മണ�ാട�  �����ം ന��കര�ം ക�െപ�വ�ാ�ം

ഉചിതമായ �ാരകം എ� നിലയി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െകാട�ാട് �ട�ാ� തീ�മാനി�



േഫാക് േലാ� വിേ�ജിെ� �വ��നം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം ഇതിെ� �വ��നം

എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െല�ിടി ��� ന��ാ� �ാരകം

722. �ീ.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) പാല�ാട് ജി�യിെല ഏക സാം�ാരിക �ാപനമായ െല�ിടി ��� ന��ാ� �ാരകം ഭൗതിക

സാഹചര���െട അപര�ാ�ത െകാ�് വീ����� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ധാരാളം സ��ശക�  െെദനംദിനം എ�� ഇൗ �ാപന�ിെ� വികസന�ിനായി ഇൗ

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

ഒ��ാലം സാം�ാരിക നിലയം

723. �ീ.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) പാല�ാട് ജി�യി� ഒ��ാലം നഗരസഭ�െട േന�ത��ി� ഒ��ാല�് ഒ� സാം�ാരിക നിലയം

നി��ി��തിന് അ�വദി�ി�� �കയി� നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി� എ�ം എെ��ാം

�വ��ന�� നട�ിെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം സാം�ാരിക നിലയം എ�് �വ��ന സ�മാ�ാ� കഴി�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് സ�സ�രേക�ം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യിൽ സാം�ാരിക വ��ിെ�

ഏെത�ാം �വ��ന���് എ� �പ വീതം അ�വദി�ി�െ��് മ�ലം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് സ�സ�രേക�ം പണി��തിന് ഏെത�ാം ബജ�കളിൽ േടാ�ൺ െ�ാവിഷൻ

അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�ം ��തൽ ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ

എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ിൽ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി എേ�ാ� ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സിനിമാ െറ�േല�റി അേതാറി�ി



725. �ീ.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) ചല�ി� േമഖലയിെല സമ�പരി�രണം ല��മാ�ി സിനിമാ െറ�േല�റി അേതാറി�ി

�പീകരി�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) സിനിമാ �വ��ക��ായി �പീകരി�� അേതാറി�ി സംബ�ി�് ��ത

േമഖലയി��വ�മായി എെ��ി�ം ച�� നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) �ഡീഷ�ൽ സ�ഭാവ�� അേതാറി�ി സിനിമാരംഗ�് എ�മാ�ം �ാേയാഗികമാ�െമ�്

പരിേശാധി�ാേമാ ?

സാം�ാരിക സ��യം

T 726.�ീ.െ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) 2016-17  െല ���ിയ ബജ�ി�  �ഖ�ാപി�  14  ജി�കളിെല നേവാ�ാന സാം�ാരിക

സ��യ�� �ാപി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) സാം�ാരിക സ��യ�ിനായി ഏെത�ി�ം ജി�കളി� �ലം ഏെ���ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിേല�ായി ഇതിേനാടകം എ� �പ െചലവഴിെ��് െവളിെ���േമാ?

സാം�ാരിക �വ��ക േ�മനിധി േബാ�ഡ് െപ�ഷ�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ി�  സാം�ാരിക �വ��ക േ�മനിധി േബാ�ഡി�  നി�ം പ��  ൈല�് സൗ�്

വിഭാഗ�ി�െ�� ഉടമക�/�തലാളിമാ�  എ�ിവ��് െപ�ഷ�  ന����േപാെല ഈ

പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ��ത വിഭാഗ�ി�  രാ�ക�  �വ��ി�� കലാകാര�ാരായ

െതാഴിലാളിക��് �ടി െപ�ഷ� ന���തിന് നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

കായം�ളം നിേയാജക മ�ല�ി� ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അഫേയ�ിെ� പരിപാടിക�

728. �ീ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:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഇ��ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അഫേയ�് വഴി

കായം�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ ��കളി�  നട�ാ�ിയ പ�തിക�



ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇതിനായി വിനിേയാഗി� �ക എ�യാെണ�ം ഏെതാെ�

��കെളയാണ് ടി പ�തിയിേല�് െതരെ���ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാ��ികളി� ജനാധിപത�ാവേബാധം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

729. �ീ.��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) വിദ�ാ��ികളി�  ജനാധിപത�ാവേബാധം വ��ി�ി��തി�ം പരിശീലി�ി��തി�മായി

പാ�ലെമ�റി അഫേയ�് വിഭാഗം എെ��ാം പരിപാടികളാണ് നട�ി വ��െത�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം ��കളിലാണ് 2019-20 വ�ഷ�ി� ഇ�രം പരിപാടിക�

നട�ിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

വിദ�ാ��ിക��ിടയി� ജനാധിപത�ാവേബാധം ��ി�ാ�ത�� �േത�ക പ�തിക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനാധിപത��ി�ം,  പാ�ലെമ�റി രംഗ�ം ��ിക�െട അവേബാധം വ��ി�ി��തിന് ��

േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��ായി സ��ാ�  നട�ിലാ�ി വ�� �േത�ക പ�തിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണഘടന�ം ജനാധിപത��ം സംര�ി��തി�  ��ിക�െട പ�ാളി�ം ഉറ�ാ��തിന്

��ത�  സമ�മായ പ�തിക�  �തിയ സാഹചര��ി�  നട�ിലാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ ?

ഒ��ാല�് മ��ി�സ് തിേയ�� സ��യം

731. �ീ.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�് െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.�െട ആഭി�ഖ��ി�  ആരംഭി�� മ��ി�സ് തിേയ��

സ��യ�ിെ� നി��ാണം സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ �വ��ന�� എേ��് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം എ�് െവളിെ���േമാ?

സിനിമ െറ�േല�റി അേതാറി�ി�െട �പീകരണം



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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിനിമ െറ�േല�റി അേതാറി�ി�െട �പീകരണം നിലവി�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സിനിമ േമഖലയി� �വ��ി�� വനിതക� േനരി�� ���െള സംബ�ി�് പഠി�് റിേ�ാ��്

സമ��ി�വാനായി സ��ാ�  നിേയാഗി� ജ�ിസ് െക.േഹമ അ���യായ സമിതി,��ത

റിേ�ാ��് സ��ാരിന് സമ��ി�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിേ��  സ��ാ�  സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി�� നടപടികെളെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത സമിതിയിെല ഓേരാ അംഗ�ം സ��ാരി� നി�ം എ� �ക വീതം ൈക��ി;  ��ത

സമിതി�െട �വ��ന���ായി ആെക െചലവഴി� �ക എ�; വ��മാ�േമാ?

കാ�തീ തടയാൻ നടപടി

733. �ീ.പാറ�� അ��

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, സി.മ��ി

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെല വന�ളി� കാ�തീ പട�� പിടി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��� േദശമംഗല�ിന��് പ�ം െകാ���രി� കാ�തീ തടയാ� �മി�േവ �� വാ��മാ�

െപാ�േല�് മരണമട� സംഭവെ���ി അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  കാ�തീ തട��തിന് അപരി�ത�ം അശാ�ീയ�മായ സംവിധാനമാ��െത�

ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� എെ��ാം �തിയ സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�തീ നിയ�ണ നടപടിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�തീ നിയ�ണ വിേധയമാ�ാ�  േവ� ഫയ�  റേ�ാ��  ഉ�െ�െട എെ��ാം

ഉപകരണ�ളാണ് വനം വ��് ഉപേയാഗി� വ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാ�തീ നിയ�ണ ഉേദ�ാഗ���് അവ�െട �വ��നം ഫല�ദമായി നട�വാ�� ഓ�ിജ�

സിലി��ക�, വയ�ലസ് െമാൈബ�  െസ�ക�, ഫയ�ൈല�  െതളിയി�വാ��

ഉപകരണ�� �ട�ി അവശ�ം േവ�� ഉപകരണ�� എ�യാണ് ;നിലവി��ത് എ�യാണ്



എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�തീ നിയ�ണ�ിനാ�� െവ��ിനായി െച�് ഡാം,  മഴ�ഴിക�  �ട�ിയവ

�ാപി��ത് ഫല�ദമായി നട��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വനേമഖലകളി� വാ��മാ�െട �റ�ം,  ഫയ� വാ�് ടവ�ക�െട �റ�ം കാ�തീ തട�വാ��

തട��ളാെണ�ത് ��യി�െ��േവാ; എ�ി� ആയ� പരിഹരി�ാ� അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

വന�ജീവി ആ�മണ�ം, �ഷിനാശ�ം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല അതിര�ി�ി,  പരിയാരം,  േകാടേ�രി �ാമപ�ായ�കളി�

കാ�ാനയട��� വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ം �ഷി നാശ�ം വ�ാപകമായിരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വന�ജീവി ആ�മണ�ം, �ഷിനാശ�ം തട��തിനായി ��് നി��ാണ�ം ഇല�ിക് െഫ�സിം�ം

�ാപി��തട��� സംര�ണ നടപടിക� അടിയ�രമായി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി�� ൈവദ�ത സംര�ണ േവലിക�െട അ����ണിക�  വിഎസ്എസിെ� േസവനം

�േയാജനെ���ി നട�ാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാ�തീ തട��തി�� നടപടിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േവനലിെ� കാഠിന�ം �ലം �െട�െട��ാ�� കാ�തീ തട�വാ�ം, മ�ഷ�േര�ം

വന�ിെല �ഗ���െ�� ജീവജാല�േള�ം,  പ��കേള�ം കാ�തീയി�  നി�ം

സംര�ി�വാ�മായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ��െവ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ഉ�ായി�ളള ഇ�രം കാ�തീ വിപ�ക�  സം�ാനെ�

വനേമഖലേയ�ം അേതാെടാ��� മ�ഷ�വാസ േമഖലേയ�ം എ�െനെയ�ാം ബാധി�െവ�ം

എെ��ാം ക�ന���  ഉ�ായി�െ��ം എ� വനേമഖല��െ�െട മ�ഷ�വാസ േമഖല

ക�ിനശി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി��ായ ഇ�രം കാ�തീ വിപ�ക�  �ലം എ� േപ�

മരണെ��െവ�ം എ� െഹ�� വന�മി ന�െ��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

പ��� മ�ല�ി� സംര�ിത പ�ികയി� ഉൾെ���ിയ കാ�ക�

737. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പ��� മ�ല�ി� സംര�ിത പ�ികയി� ഉൾെ���ിയ എ� കാ�കളാണ് ഉ�െത�ം

അവ ഏെത�ാമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�െന�� കാ�ക�  സംര�ി�ാ�ം വി�ലെ���ാ�മായി സർ�ാർ എെ��ി�ം

പ�തിക� നട�ിലാ��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യി� ആദിവാസിക��ായി വനം വ��ിെ� പ�തിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം ആദിവാസിക��ായി തി�വന��രം ജി�യി� വനം വ��്

ഏെത�ാം പ�തിക� ആവി�രി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക�ം െചലവഴി� �ക�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം �േരാഗതി സംബ�ി� റിേ�ാ��് ന�കാേമാ?

വനാതി��ികളി� �ാ�ഗാ�ഡ് േറാ�് െഫൻസിംഗ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷെ� സം�ാന ബജ�ി� നില�� നിേയാജകമ�ല�ി�, പ�്

േകാടി �പ എ�ിേമ�് കണ�ാ�ി ഇ�പത് ശതമാനം �ക വകയി��ിയ വഴി�ടവ്, �േ�ടം,

അമര�ലം, ക�ളായി, േപാ�ക� എ�ീ പ�ായ�കളിെല വനാതി��ികളി� �ാ�ഗാ�ഡ്

േറാ�് െഫൻസിംഗ് �ാപി�� പ�തി�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി വനം വ��് പ�തി ത�ാറാ�ി, ഭരണാ�മതി�ായി സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� വനവി�തി

740. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ�ളള വനവി�തി എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വനവി�തിയി� വ��നവ് േരഖെ���ിയി�േ�ാ;

എ�ി� എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) വനവി�തി വ��ി�ി��തിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം വനവി�തി വ��ി�ി��തിനായി ഏെതാെ�

പ�തികളി�െട എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വിശദീകരി�ാേമാ ?



കാ�നാട് - �വാ��ഴ നാ�വരി പാത�െട സർേ�

741. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-2017 ബ�ജ�ി� 40 േകാടി �പ അ�വദി� നി��ി� കാ�നാട് - �വാ��ഴ നാ�വരി

പാത�െട �ലെമ��് സ�െ� നടപടിക��് ���നാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല മ�വ��

�ാമപ�ായ�് �േദശെ� വീ�� വനേമഖലയി� േനരി�� തടസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത തടസം നീ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��്

വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�തീ േനരി�വാ� സംവിധാനം

742. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വര�� ��മായേതാ��ടി കാ�തീ ഉ�ാകാ�ളള സാധ�ത �ടിയ

സാഹചര��ി� അത് േനരി�വാ� വനം വ��് ഏ�െ���ിയി�ളള സംവിധാനം എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് കഴി� ര�് വ�ഷം കാ�തീ �ലം എ� ഏ��  വനമാണ് ക�ി നശി�ത്;

ഇതി�െട ഉ�ായ ന�ം എ�യാണ്;

(സി) വന�ജീവികെള�ം വനസ��ിെന�ം നശി�ി�� കാ�തീ�് കാരണമാ��ത്

സാ�ഹ�വി���െട ഇടെപട� ആെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� വന�ി�ളളി� ഇ�ര�ാെര നിയ�ി�വാ� �േത�ക �� പതി�ി�േമാ?

��തിദ� വന��െട സംര�ണ�ം പരിപാലന�ം

743. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

,, എസ്.രാേജ��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തിദ� വന��െട സംര�ണ�ി�ം പരിപാലന�ി�മായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം

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

(ബി) േവന��ാല��ാ�� കാ�തീയി�  നി�ം വന�െള സംര�ി��തിന് എെ��ാം



��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി കാ�തീ നിയ�ണ േരഖക�  നി��ി��തി�ം േമ�േനാ��ിനായി

വാ��മാെര നിേയാഗി��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വിവിധ കാരണ�ളാ� നശി�േപാ�� വന���് പകരം വനം വ� പിടി�ി��തിെ� ഭാഗമായി

എ� െഹ��  �ല�് �തിയ മര��  വ� പിടി�ി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

വന സംര�ണ �വർ�ന�ൾ

744. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തിദ�മായ വന�ിെ� അതി�ക� േവ�തിരി��തി�ം സംര�ി��തി�ം േവ�ി എ�

േകാടി �പയാണ്  2019-20െല ബ�ജ�ി�  വകയി��ിയി��ത്;  ഇതി�  ഉ�െ���ി

എെ��ാം ���ിക� നട�ിലാ�ാനാണ് ല��മി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നാളി�വെര ഇതിനായി എ� �പ െചലവഴിെ��ം എെ��ാം ���ിക��ാണ് ഈ �ക

െചലവഴി�െത�ം തരംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ���ിക�  ���ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി�  എ�േ��് ���ീകരി�ാ�

ല��മി��െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ ?

ഫയ� മാേനെ��് �ാ�

745. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േവന�  ശ�മായേതാെട പല �േദശ�ളി�ം കാ�തീ വ�ാപകമാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാ�തീ തട��തിനായി ഫയ�  മാേനെ��് �ാ�  ഫല�ദമായി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിബിഡ വന�ളി�  കാ�തീ��ായാ�  തീയണ��തിനായി വനപാലക��് ശാ�ീയ

സംവിധാന��ം ഉപകരണ��ം ലഭ�മാ�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

കാ� തീ തട��തി�� സംവിധാന��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ� തീ തട��തിന് വനം വ��് നട�ിലാ�ിയി�� സംവിധാന��

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;



(ബി) കാ�തീ യഥാസമയം കെ��ി നിയ�ി��തി�� ഫയ�  അല��് സി�ം എവിെടെയ�ാം

�ാപി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ; ഇതിെ� �വ��നം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) അ��� ����ം സസ����� �േദശ�ളി�  കാ�തീ പടരാെത സംര�ി��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ?

വനാതി��ി സംര�ണം

747. �ീ.െജയിംസ് മാത�

�ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എം. സ�രാജ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനം ൈകേ��ം ���മാ�ം തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�

വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വന��െട അതി��ി സ�േ� നട�ി �ിരം ജ�ക�  െക�ി േവ�തിരി�� പ�തി

കാര��മമായി നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

(സി) വനസംര�ണം ഉറ� വ���തിന് ഉ�വന �േദശ�ളി�  ജീവന�ാ��ായി െ�ാ���

ക�ാ�ക� �ാപി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വനാതി��ി സ�െ� ��ത� കാര��മമാ��തിനായി ഉേദ�ാഗ���ായി സ�െ� പരിശീലനം

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വനംവ��ിെന ആ�നികവ��രി�ാ�� നടപടി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�ത�ം അശാ�ീയ�മായ രീതിക�മായി വനസംര�ണ�ിനിറ�ിയാ�  വനപാലക�െട

ജീവന് ഏത് സമയ�ം അപകടം സംഭവി�ാം എ�തിെ� െതളിവായി െകാ���രിെല കാ�തീ

�ല�ളള അപകടെ� സ��ാ� കാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിവ�ഷം പതിന�് േകാടിേയാളം �പ കാ�തീ തടയാ�  വനംവ��് െചലവഴി�േ�ാ�ം

മര�ിെ� ക�ക� െകാ�് തീ ത�ിെ���� രീതി�ം നീള�� ഇ��് ൈപ�ിെ� അ��്

റ�� വ�ി ഘടി�ി�� ഫയ� ബീ�റി�ം �റെമ കാ�തീ തടയാ� എ�് �തിേരാധമാ��മാണ്

വനം വ��ി��െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) എ�ി�  േകരള�ിെല എ�ാ വനേമഖലകളി�ം തീ പടരാ�� സാധ�ത��തിനാ�

വനപാലക�െട ജീവ�ം അ�ല�മായ വനസ��ം വന�വിക�െട ജീവ�ം സംര�ി��തിനായി

വനംവ��ിെന ആ�നികവ��രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?



വട�ാേ�രി, മ�ാട് െറയി�കളിെല കാ�തീ �തിേരാധ �വ��ന��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല വട�ാേ�രി,  മ�ാട് വനം െറയി�കളി�  കാ�തീ �തിേരാധി��തിന്

ഫയ�ൈല� െതളി�തിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഇനി�ം എ� കി.മീ �രം ഫയ�ൈല�  െതളി�ാ�െ��ം െതളി�ാ�തിെ�

കാരണെമ�ാെണ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) കാ�തീ �തിേരാധി��തിന് ഈ െറയി�കളി� എെ�ാെ� ആ�നിക സ�ീകരണ�ളാണ്

നിലവി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

കാ�തീയി��വർ�് ശി� ഉറ�ാ�ാ�� നടപടിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ��െപാ��ം മ�ിടി�ി�ം കാരണം കാടിെ� ജലേശഖര േശഷി �റ�� സാഹചര��േ�ാ;

കാടിെ� ജലേശഖര േശഷി �റ���ം വ��ി� വ�� ��ം കാ�തീ ഉ�ായാ�  െപെ��്

പടരാ�� സാഹചര�ം ഒ��േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാ���രി��ായ കാ�തീ മ�ഷ�നി��ിതമാെണ� �ചന ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ�ാര�ം

വനം വ��് പരിേശാധി�ക��ാേയാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) തടി േമാ�ി�ാ�ം െതളിവ് നശി�ി�ാ�ം വന� �ഗ��െട ശല�ം ഒഴിവാ�വാ�ം �ഷി

ഇറ�വാ�െമാെ�യായി കാടിന് തീയി��വ�െ�� വിദ�ധ അഭി�ായം

പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഡി) കാ�തീ ഉ�ാ��വെര കെ��ി അവെര നിയമ�ിന് ��ി� െകാ� വരാ�ം അ�ഹമായ

ശി� ഉറ�ാ�ാ�ം എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല വനവ��രണ �വ��ന��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ആല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  വനവ��രണ

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

െചലവഴി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

ഓ�േറഷ� േഗാ�ഡൻ �ിനി�ി പ�തി



752. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് വനം വ��ിെ� േന�ത��ി�  �േയാജന�ദമായ ����

ഉ��ാദി�ി��തി�ം വിദ�ാ��ിക��ം െപാ�ജന���ം വിതരണം െച�ാ�ം ഉത��

തര�ി�  വിഭാവനം െച� ഓ�േറഷ�  േഗാ�ഡൻ �ിനി�ി എ� പ�തി ഏെതാെ�

ജി�കളിലാണ് നട�ിലാ�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ��ൈ� വിതരണം

753. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� നാല് വ�ഷ�ളി� പരി�ിതി വാരാേഘാഷേ�ാട�ബ�ി�് േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�

എ� ��ൈ�ക� വിതരണം െച�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2020 � എ� ല�ം ��ൈ�ക� ജി�യി� വിതരണം െച�ാനാണ് വ��് ഒ���െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത� ഫല ���� ഉ�െ���ി വിതരണം െച�ാ� സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാവ് സംര�ണ പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനംവ��് നട�ിലാ�� കാവ് സംര�ണ പ�തി�കാരം പാറശാല നിേയാജകമ�ല�ി�

ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�െത�് അേപ�ക�െട �ല�ം

വിേ��ം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അതി�  ഏെതാെ� �ല�ാണ് കാവ് സംര�ണ പ�തി�ായി ഫ�് ന�കിയെത�്

�ല�ം അ�വദി� �ക�ം പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി�ം സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാവ് സംര�ണ പ�തി�് ഫ�് അ�വദി��തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം

എെ�ാെ� േരഖക� ആണ് േവ�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

��െെ� നടീ� പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വർഷം സം�ാന�് എ� മര�ൾ ��തായി ന�പിടി�ി��തിനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി എെ��ി�ം കർ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?



വനവിഭവ��െട ഉ�പാദനം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വനവിഭവ��െട ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തിന്

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

(ബി) വന�ി�  നി�ം വനവിഭവ��  േശഖരി�് െപാ�ജന���് ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ?

അ��േകാവിലാറിെ� തീരസംര�ണപ�തിക�

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�െട ഒ��� അ��േകാവിലാറിെ� തീരം സംര�ി��തി�ം

മേനാഹരമാ��തി�ം പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ;

(ബി) തീര�ളി� �ള,  മ�് ���� എ�ിവ ന�പിടി�ി�് ബലെ����തിന് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആറിെ� തീര�ളി�  തരി�ായി കിട�� �ല�ളി�  ����  ന�് ��ിവന��

�പെ���ിെയ���തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അന��മല ഇേ�ാ �റിസം പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

21.11.2019 � ഇേ�ാ �റിസം �ിയറിംഗ് ക�ി�ി െഷാ��� മ�ല�ിെല അന��മല

ഇേ�ാ �റിസം പ�തി�െട വി�ലീകരണ�ിന് അ�വദി� 30 ല�ം �പ വിനിേയാഗി��തിന്

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം ഈ ���ിക�െട നി��ാണ �മതല ആ��ാെണ�ം

അറിയി�ാേമാ?

മാന�വാടി ഡി.എഫ്.ഒ. ഓഫീസ് നിലനി��� �ലം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി ഡി.എഫ്.ഒ.  ഓഫീസ് നിലനി��� �ലം വന�മിയായി വി�ാപനം െച�

സ��ാ� ഉ�രവ് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസ് നിലനി��� �മി�െട അളവ് എ�യാെണ�ം ഇത് സംബ�ി�് വനം



വ��ിെ� പ��� ��വ� േരഖക�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മാന�വാടി ഡി.എഫ്.ഒ.  ഓഫീസ് നിലനി��� �മി ഏത് ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�,

ഏത് വ�ഷം �തലാണ് വനം വ��് ഉപേയാഗി�ാ� �ട�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വനം വ��ിെ� ൈകവശം വ��തിന് ��് ��ത �മി�െട ഉടമ�ാവകാശം ആ��ായി��

എ�ം വനംവ��ിന് ൈകമാറിയ ഉ�ര�ക� എെ��ാമാെണ��� േരഖക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിരമി� ജീവന�ാ�െട �ട� േസവനം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വനം വ��ി�  നിേ�ാ വനം വ��ിന് കീഴിെല വിവിധ �ാപന�ളി�  നിേ�ാ വിരമി�

ഉേദ�ാഗ�� നിലവി� ഏെതാെ� ത�ികകളി� എവിെടെയാെ� േസവനം അ��ി��െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

കാ�തീയി� അകെ��് മരണെ��വ�െട ആ�ിത��് ധനസഹായം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല േദശമംഗലം െകാ���രി�  കാ�തീയി�െ��് മരണെ�� വനംവ��ിെല

വാ��മാ�െട ��ംബ�ിന് ത��ാല ആശ�ാസധനസഹായം ന�കി ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ� �പയാണ് ത��ാല ആശ�ാസമായി ന�കിയി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ത�നി��ഹണ�ിനിടയി� മരണെ�� വാ��മാ�െട ��ംബം അനാഥമായ� കണ�ിെല��്

മതിയായ ആശ�ാസ ധനസഹായ�ം ആ�ിതരിെലാരാ��് േജാലി�ം ന���തി� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വാഴ�ാറയി� േസാഷ�� േഫാറ�ി�െട ജി�ാ ന�റി

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� എ�ാ അടി�ാന സൗകര���ം ഉ� േകാ�ി മ�ല�ിെല വാഴ�ാറയി� അ�വദി�

േസാഷ�� േഫാറ�ി�െട ജി�ാ ന�റി ഉട� ആരംഭി�േമാ;

(ബി) േപാളിഹൗസ് ഉ�െ�െട�ളള അടി�ാന സൗകര��ം കാംപ(സി.എ.എം.പി.എ)  ഫ�ം

ലഭ�മായി�� വാഴ�ാറയി� ന�റി �ട��തിന് എെ��ി�ം സാേ�തിക തട�ം ഉേ�ാ;എ�ി�

നിലവി�� �ിതി വിശദമാ�േമാ?

െകാ���രിെല വന�ി��ായ കാ�തീ



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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശമംഗലം െകാ���രി�  വന�ി��ായ കാ�തീ അണ��തിനിെട വനം വ��ിെല ��്

ജീവന�ാ� െവ�് മരി� സംഭവം സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� തീ പിടി��ി�ളള കാരണം എ�ാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത തീ പിടി��ി� എ� ഏ�� വനമാണ് ക�ി നശി�ത്;

(ഡി) കാ�തീ അണ��തിന് നിലവി�ളള സംവിധാന�� �േലാം പരിമിതമായതിനാലാണ് തീ പട��്

പിടി��ം ��് േപ� മരണെ�ടാ� ഇടയായെത��ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) െകാ���രി�  അപകട�ി�  മരി�വ�െട ��ംബാംഗ���ം പരിേ��വ��ം എെ��ാം

സഹായമാണ് വനം വ��് ന�കിയത്; ഇ�രം അപകട�� ഭാവിയി� ഉ�ാകാതിരി�വാ�

വനേമഖലേയാട് േച��ളള അ�ിശമന നിലയ�ളി�  ആ�നിക ഉപകരണ��  ന��വാ�

വനം വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

കാ�തീയി� െപ�് വനപാലക� മരി� സംഭവം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� േദശമംഗല�് െകാ���രി� കാ�തീയി� െപ�് വനപാലക� മരി� സംഭവ�ി� വ��്

സമ�മായ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  കാ�തീ മ�ഷ�നി��ിതമാെണ�ം അ���ം

അനാ��ം കാരണം സംഭവി�താെണ�ം വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അപകടം സംഭവി� �േദശം ഉ�െ�ാ�� നാ��ി എ�പ�ിയ�് െഹ�േറാളം വന�മി

ഹി��ാ� ന�സ് �ി�് ലിമി�ഡ് എ� ക�നി�് കരാ� ന�കിയി��േവാ; കരാ� കാലാവധി

എ�ാണ് അവസാനി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അടി�ാട് െവ�ിെ�ളി�� ���ി ക�നി െച�ാ�താണ് �ര��ിന് കാരണമായത് എ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ക�നി വക�ിെ� നി�േ�ശം �ത�മായി പാലി�ി�ി� എ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� ക�നിെ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല വന��ഗശല� �തിേരാധ �വ��ന��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ി�  വന��ഗശല� �തിേരാധ �വ��ന���ായി കി�ബി

ധനസഹായ�ാ�  ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള ���ിക�  നട�ാ�  വനം വ��്

പ�തി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  എെ��ാം പ�തിക��് കി�ബി സാ��ികാ�മതി ന�കി എ�ം പ�തിക�െട



നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) വയനാട് ജി�യിെല വന��ഗശല� �തിേരാധ �വ��ന���ായി വനം വ��് കി�ബിയി�

സമ��ി� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ിമ െകാ�ിയിൽ വന�ജീവികെള പിടി��തി�ം ൈകമാ��തി�ം േനരി�� ��ി��ക�

766. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാടനാട് േഫാറ�് െ�ാ��ൻ ഓഫീസിന് കീഴിലായി�� പ�ിമ െകാ�ിയിെല ബി.ഒ.ടി. പാലം

�തൽ െതേ�ാ�് പ���ി,  െപ��ട�്,  ��ള�ി,  െച�ാനം,  ഇടെ�ാ�ി �ട�ിയ

�േദശ�െള േകാ�യം ജി�യിെല എ�േമലി േഫാറ�് േറ�് ഓഫീസിന് കീഴിലാ�ിയതിനാൽ

വന�ജീവികെള പിടി��തി�ം ൈകമാ��തി�ം േനരി�� ��ി��ക� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് 6.1.2020-ന് വനംവ��് മ�ി�് നൽകിയ ക�ിൽ സ�ീകരി�ി�� നടപടി

എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�തീ പട�� പിടി�ാതിരി�വാ� �ര�ാ �മീകരണ��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� വന�േദശ�ളി� കാ�തീ പിടി�് ന���

സംഭവി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�തീ �ലം എ� �പ�െട ന�ം സംഭവി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�തീ പട��് പിടി�ാതിരി�വാ�  എെ��ാം �ര�ാ �മീകരണ�ൾ സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

�ള�ാടൻ മലയിെല അതി��ിയി� വന�ജീവികളി� നി�� സംര�ണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െഷാ���  മ�ല�ിെല െവ�ിേനഴി പ�ായ�ിെല �ള�ാടൻ മലയിെല അതി��ിയി�

വന�ജീവികളി�  നി�് സംര�ണം ന���തിന് സംര�ണ േവലി െക��ത്

പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വന�ജീവിക��് �ടിെവളളം

769. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ക�� വര�� ��നി��ി വന�ജീവിക��് �ടിെവളളം ഉറ�ാ�ാ� വനംവ��് സ�ീകരി� വ��

നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജലലഭ�ത ഉറ�ാ��തിന് കാ�ി�ളളി� ��ത� തടയണക�ം മ�ം നി��ി�ം ജലേ�ാത�ക�

പരിേപാഷി�ി�ം വന�ജീവിക�െട �ടിെവളളം ഉറ�ാ��തി� സമ�മായ പ�തി

നട�ിലാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വന�ജീവി സേ�ത�ളി� ��തിപഠന ക�ാ�്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വന�ജീവി സേ�ത�ളി�  സ�� സംഘടനക��് ��തിപഠന ക�ാ�ിന്

അവസരം ന�കാ�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2019-20  വ�ഷ�ി�  ഇ�വെരയായി ഏെത�ാം സ�� സംഘടനക��് േകരള�ിെല

വന�ജീവി സേ�ത�ളി� ��തിപഠന ക�ാ�ിന് അ�മതി ന�കിെയ� കാര�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം ഇ�രം ��തി പഠന ക�ാ�ിന് േവ�ി സ��ാ� െചലവി�� പണം എ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ ?

വന��ഗ ശല��ിന് പരിഹാരം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ ശല��ിന് പരിഹാരം കാണാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാ��ഗ���് ഭ�ണം ഉറ�ാ�ാ� ഫല���� വ� പിടി�ി��തിേല�ായി വനം വ��ിെ�

േത� മര�� �റി� മാ��തിനായി എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് പഠനം നട��തിന് ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വന�ജീവി ആ�മണ സംര�ണം

772. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�� നിേയാജകമ�ല�ി� വന�ജീവി ആ�മണം പരിഹരി��തിനായി വനാതി��ിയി�

സംര�ണേവലി�ം,  ഭി�ി�ം നി��ി��തിനാവശ�മായ എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെത�ാം �േദശ�ളി� ആണ് നി��ി��െത�ം അതിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;



(സി) വന�ജീവി ആ�മണ�ി�  പരിേ��വ��ം ക�ഷക��ം ന�പരിഹാരം ന�കാ��

അേപ�കളി�േമ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

വന��ഗ�െള െവടിവ�ാ�� അ�മതി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ിലിറ�ി �ഷി�ം മ�ഷ��ം ശല�ം െച�� ഏെതാെ� വന��ഗ�െള െവടിെവ�

െകാ�ാനാണ് സ��ാ� ഉ�രവ് ഇറ�ിയിരി��ത്; എെ�ാെ� നിബ�നക� ആണ് ഇതി�

പറ�ിരി��ത്; ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വനം വ��ിെല ഏത് റാ�് വെര�� ഉേദ�ാഗ���് ഈ അധികാരം ഉപേയാഗി�് ഇവെയ

െവടിെവ�ാനാ�ം; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  പ�ികെള െവടി െവ�േ�ാ�  അതിന് ഉപേയാഗി�� േതാ�് സംബ�ി�്

എെ��ി�ം �േത�ക നിബ�നക� ഉേ�ാ;  സ��ീസ് േതാ�്,  ൈലസ�സ് ഉ� സ�കാര�

വ��ിക�െട േതാ�് എ�ിവ ഉപേയാഗി�് ഇവെയ െവടിെവ�െകാ�ാ�  സാധി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈലസ�സ് ഉ� നാട� േതാ�ക� ഉപേയാഗി�ാ� കഴി�െമ�ി� അ�ാര�ം �ടി ഉ�െ���ി

േമ� പറ�ിരി�� ഉ�രവ് േഭദഗതി െച�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

വന��ഗ��െട ആ�മണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ��  നാ�ിലിറ�ി �ഷി�ം മ�ഷ��െട ജീവ�ം സ��ി�ം ഭീഷണിയാ��

സാഹചര��ി�  ഇ�ര�ി��ാ�� നാശന����് വ��് യഥാ�� ന�പരിഹാരം

ന���േ�ാ;  ഇതിെ� മാനദ�ം എ�ാെണ�ം യഥാ�� ന�പരിഹാരം ഇവ��്

ലഭി��േ�ാെയ�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വന��ഗ��െട ആ�മണം �ലം ഉ�ാ�� നാശന��ിന് ന��� പരമാവധി ന�പരിഹാരം

എ� �പയാണ്;  വീ�ക��ം �ഷിക��ം ഉ�ാ�� നാശന����് ന���

ന�പരിഹാര�ിെ� മാനദ��ം പരമാവധി �ക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�മണ�ിന് ഇരയാ��വ��് യഥാ�� ന�പരിഹാരം കണ�ാ�ി ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കട�ൈജവ ൈവവിധ� േമഖലക��് സംര�ണം

775. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കട�ൈജവ ൈവവിധ� േമഖലക��് സംര�ണം

ന��വാ� വനംവ��് ഏെ��� �വ��ന�� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വന�ജീവി സംര�ണം

776. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അേമരി�� ��ി�ലിക�ം ഏഷ�� ആനക�ം േകരള�ിെല വന�ളി� കാണെ�ടാ�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അേമരി��  ��ി�ലിക�െട സംര�ണ�ിന് നിയമ��േ�ാെയ�ം വനനശീകരണം,

േവ�യാട� എ�ീ ഭീഷണിക� അവെയ ഇേ�ാ�ം ബാധി��േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��യി�� ഏഷ�� ആനക�െട എ��ിെ� എ� ശതമാനമാണ് േകരള�ി� ഉളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ജറാ�ിെല ഗാ�ിനഗറി�  ഈയിെട നട� വന�ജീവി ഉ�േകാടിയി�  േകരള�ി�  നി�്

ആെര�ി�ം പെ���ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�വാേഘാഷ�ളിെല എ����ിന് ആവശ�ാ�സരണം ആനക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� നാ�ാനക�  ഉെ��ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;ഇവ എ� ഉടമ��െട

കീഴിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) 2016,  2017,  2018,  2019  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  എ� ആനക�  സം�ാന�്

ചരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��കണ�ിന് ഉ�വ��ം,  െപ��ാ�ക�ം,  േന��ക�ം ആേഘാഷി�െ��� സം�ാന�്

ആവശ�മായ എ�ം ആനകെള എ����ിന് ലഭി��ി� എ� ആേഘാഷക�ി�ി�ാ�െട

പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ആേഘാഷ��  ന�െട മേതതരത��ല���  സംര�ി�െ���തിന് വലിയേതാതി�

സഹായി���് എ�ത് കണ�ിെല��് ഉ�വാേഘാഷ�ളിെല എ����ിന്

ആവശ��ിന് ആനകെള ലഭ�മാ�വാ� എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� കഴി�ക എ�്

വ��് ആേലാചി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�ളയബാധിത �േദശെ� ക�ഷക��� �ഗസംര�ണ വ��ിെ� സഹായ��

778. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ളയബാധിത �േദശെ� ക�ഷക��് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് �ഗസംര�ണ വ��്

െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ �ത�മായി അ�ഹതെ��വ��് തെ� ലഭി��െ��് ഉറ� വ���തിന് എെ��ാം

നടപടി�മ�� ആണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

പാരാെവ�റിനറി കൗ�സി� �പീകരണം

779. �ീ.പി.ഉൈബ��

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാരാെവ�റിനറി കൗ�സി�  �പീകരി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) കൗ�സിലിെ� ഘടന, ഉേ�ശല���� എ�ിവ വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ആട് വള��� േ�ാ�ാഹന പ�തി

780. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ആട് വള���  േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�

എെ��ി�ം പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ആട് വള��� േ�ാ�ാഹി�ി��തിേല�ായി എെ��ാം പ�തിക� നിലവി� നട�ിവ��

എ�് വിശദാംശം സഹിതം അറിയി�േമാ?

�ഗസംര�ണ വ��് �േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക�

781. �ീ.െക. രാജ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗസംര�ണ േമഖലയിെല വാ�ക��് ഇളവ് ന��� പ�തി വ��് �ഖാ�ിരം

നട�ിലാ��േ�ാ;  ഉെ��ി�  നാളി�വെര എ� േപ��് ആ��ല�ം ന�കിെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഗസംര�ണ േമഖലയി�  എെ��ാം േക�ാവി�ത പ�തികളാണ് നട�ിലാ��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ്(ആ�.െക.ഐ)�മായി ബ�െ��് �ഗസംര�ണ വ��ിന്

പ�തിക� അ�വദി�് കി�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) �ഗസംര�ണ േമഖലയിെല ക�ഷക��് ജീവേനാപാധിക�  ന�കാ�  ഉത�� പ�തിക�

എെ��ി�ം വ��് വഴി നട�ിലാ�ാ� ല��മി��േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഇ) ക�ഷക��് ഉപകാര�ദമായ എെ��ാം പരിശീലന പരിപാടികളാണ് വ��് �േഖന

നട�ിലാ��ത്;

(എഫ്) വ��ിെ� േന�ത��ി�  ക�ഷക ഭവന��  ജിേയാ മാ�ിംഗ് നട�� പ�തി

നട�ിലാ��േ�ാ;  പ�തി�െട വിശദാംശ��  വ��മാ�ാേമാ;  എ� ക�ഷക ഭവന��

ഇ�ര�ി� മാ�ിംഗ് നട�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

ക���ി പരിപാലന പ�തി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക���ി പരിപാലന�ി�േവ�ി എെ��ി�ം �േത�ക പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ക���ിക�െട പരിപാലന�ിന് ക�കാലി ഉടമക��് എെ��ാം

ആ��ല��ളാണ് ന�കി വ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�് േക�സഹായം ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി ആരംഭി�ത് �ത� നാളി�വെര എ� ക���ികെള പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��്;

വിശദമാ�ാേമാ?

പ��ളിെല 'തടി� ച��േരാഗം' തട��തി�� നടപടിക�

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ����് വ�� തടി� ച��േരാഗം (ല�ി �ി� ഡിസീസ്) തട��തിന് വ��് സ�ീകരി�

നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) 2019 ൽ തടി� ച��േരാഗം കെ��ിയത് എവിെടെയാെ�യാെണ�് ജി� തിരി�് കണ�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം േരാഗ�� പ����് പാല് �റ��തി�ം മരണ�ി�ം കാരണമാ�െമ� േഭാ�ാലിെല

ൈഹ െസക�രി�ി ആനിമൽ ഡിസീസ് ലേബാറ�റി�െട പരിേശാധനാ റിേ�ാ��ിെ�

അടി�ാന�ി�� ��റിയി�് വ��് പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം ജി�യിെല പാേലാ�� 'ദി േ��് ഇ��ി���് േഫാ� ആനിമ� ഡിസീസസ്' എ�

�ാപന�ിൽ ഇ�ര�ിൽ പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ;  2019-ൽ ��ത �ാപന�ിൽ

നട�ിയ പരിേശാധനക�െട�ം കെ���ക�െട�ം വിവരം അറിയി�േമാ;



(ഇ) മല�റം ജി�യിൽ എ� �ഗ���് തടി� ച��േരാഗം കെ��ിയി��്;  ഇതിൽ ജി�ാ

�ഗസംര�ണ വ��് സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകരളാ ചി�� പ�തി�െട വി�ലീകരണ�ം വിപണന�ം

784. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ േകരളാ ചി��  പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി എെ��്

അറിയി�േമാ;

(ബി) എ� ഔ�് െല�കളി�െടയാണ് നിലവി�  ഇവ�െട വിപണനം നട��െത�ം അവ

എവിെടെയാെ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവ�െട വിപണനം വി�ലീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ക�യം ഹാ�റി നവീകരണം

785. �ീ.വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ി���ാവ് നിേയാജക മ�ല�ിെല ക�യം ഹാ�റി നവീകരണ�ിന് നിലവി� ഏെത�ി�ം

പ�തി നട�ാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഹാ�റിയിെല അടി�ാന സൗകര�ം െമ�െ����തിന്  2020-21 സാ��ിക വ�ഷം

ഏെത�ി�ം പ�തി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ക�യം ഹാ�റിയിെല �ലം �േയാജനെ���ി കാലി�ീ�/േകാഴി�ീ� നി��ാണ �ണി�്

ആരംഭി��തി�� സാധ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

ക�യം ഹാ�റി�െട വികസനം

786. �ീ.വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ി���ാവ് മ�ല�ിെല ക�യം ഹാ�റി നവീകരണ�ിന് നിലവി�  എെ��ി�ം പ�തി

നട�ാ��േ�ാ ;

(ബി) ഈ ഹാ�റിയിെല അടി�ാന സൗകര�ം െമ�െ����തിന്  2020-21 സാ��ിക വ�ഷം

ഏെത�ി�ം പ�തി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(സി) ക�യം ഹാ�റിയിെല �ലം �േയാജനെ���ി കാലി�ീ�/േകാഴി�ീ� നി��ാണ �ണി�്

ആരംഭി��തി�ളള സാധ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ ?

��േ�ാഴി വള���



787. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��േ�ാഴി വള��� േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം പ�തിക� നിലവി�

നട�ിലാ�ി വ�� എ�് വിശദാംശം സഹിതം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികെള�റി�് െപാ�ജന���ിടയി� �ചാരണം നട��തിന് നിലവി� നടപടി

സ�ീകരി�് വ��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ഇറ�ിേ�ാഴി വള���

788. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇറ�ിേ�ാഴി വള���  േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം പ�തിക�

നട�ിലാ�ി വ��െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികെള സംബ�ി�് െപാ�ജന���ിടയി� �ചാരണം നട��തിന് നിലവി�

നടപടി സ�ീകരി�് വ��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െവ��� �ഗാ�പ�ി േനരി�� ��ി��ക� പരിഹരി�ാ� നടപടി

789. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല െവ���  �ഗാ�പ�ിയി�  ജലനിധി�െട കീഴി��

ജലവിതരണസംവിധാനം �വ��നരഹിതമായത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ഗാ�പ�ിയി�  പാ����  നശി�ി��തിന് ആവശ�മായ സൗകര�മി�ാ���ലം

ആ�പ�ി േനരി�� ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനാവശ�മായ

സൗകര�െമാ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

െച��� മ�ല�ിെല �ഗാ�പ�ിക�െട എ�ം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച��� മ�ല�ി� എ� �ഗാ�പ�ിക� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല �ഗാ�പ�ികളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിെ� ഭാഗമായി ഈ

സ��ാരിെ� കാലയളവി�  എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ��ത്;  വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മ�ല�ി�  നിലവി�� �ഗാ�പ�ികളി�  സ��മായി െക�ിടമി�ാ�വ എ�െയ�്

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?



ക��, കാസ�േഗാഡ് ജി�കളിെല �ീരവികസന ഓഫീസ� ത�ിക

791. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��, കാസ�േഗാഡ് ജി�കളിെല �ീരവികസന വ��ിെ� ക�ാളി�ി ക�േ�ാ� �ണി�കളി�

അ�വദി�െ�� �ീരവികസന ഓഫീസ�  ത�ിക ജി�ക��് �റേ��് വിന�സി�ത്

�ന�ാപി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ��ത ത�ികക� �ന�ാപി�ാതിരി�ാ�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പ�നംതി� ജി�യിെല �ീര േമഖലയി� �ളയം ��ി� ആഘാതം

792. �ീമതിവീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യിെല പാ���ാദന േമഖലയി�  �ളയം ��ി� ആഘാതം എ�യാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ളയെ� �ട��് പ�നംതി� ജി�യിെല �ീര േമഖലയി� നട�ിലാ�ിയ �വ��ന��െട

വിശദാംശ��ം അ�വഴി ൈകവരി�ാനായ േന���ം വിശദമാ�േമാ?

വനിതാ �ീരക�ഷെര േ�ാ�ാസാഹി�ി��തി�� പ�തിക�

793. �ീമതിവീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  വനിതാ �ീരക�ഷകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

ആവി�രി�ി�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) അ�വഴി വനിതാ �ീരക�ഷക��് െെകവരി�ാനായ േന���  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

മി��് െഷഡ് െഡവല�െമ�് പ�തി

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീര വികസന വ��് നട�ിലാ�� മി��് െഷഡ് െഡവല�െമ�് പ�തി�െട വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട നട�ി�ി�െട സം�ാനെ� പാ�  ഉ�ാദനം ഗണ�മായി ഉയ���തി�ം

പാ� ഉ�ാദനകാര��ി� സ�യം പര�ാ�ത ൈകവരി��തി�ം സാധി�ി�േ�ാ;



(സി) 2020-21 വ�ഷം ഈ പ�തി�ായി എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

(ഡി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം വകയി��ിയ �ക ഉപേയാഗി�് ഈ പ�തിയി�  കീഴി�

എെ�ാെ� കാര��ളാണ് നട�ിലാ�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� �ീര�ാമം പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം �ാമപ�ായ�കെളയാണ് �ീര�ാമം പ�തിയി� ഇതിനകം

ഉ�െ���ിയി��ത് എ�റിയി�േമാ;

(ബി) എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് �ീര�ാമം പ�തി �കാരം നട�ിലാ��ത്;

(സി) ��ത� �ാമപ�ായ�കെള ഈ പ�തിയി� ഉ�െ����ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; െഷാ���

മ�ല�ിെല �ാമപ�ായ�കെള ഈ പ�തിയി� ഉ�െ����ത് പരിഗണി�േമാ?

��ി�റം േക�മാ�ി ഡയറി േസാ� അ�വദി�വാ� നടപടി

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ി�റം േക�മാ�ി ഒ� ഡയറി േസാ� ആരംഭി�ണെമ� വിഷയ�ി� സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ലഭി� നിേവദന�ളി� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(സി) പ����് ആവശ�മായ തീ���് �ലഭമായി ലഭി���ം ��ിെ� വള���ം മ�ം ആവശ�മായ

ജലം ധാരാളം ലഭി���മായ ��ി�റം േക�ീകരി�് ഒ� ഡയറി േസാ� അ�വദി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ീരേമഖല�െട �നരധിവാസ പ�തി

797. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, എം. രാജേഗാപാല�

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തിേ�ാഭം �ലം ന�ം സംഭവി� �ീരേമഖലെയ �ന��രി��തി�ം

�ീരക�ഷകെര �നരധിവസി�ി��തി�ം ഈ സ��ാ�  �േത�ക �നരധിവാസ പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കറവ���െള ന�െ�� �ീരക�ഷക��് ഇതരസം�ാന�ളി� നി�ം കറവ���െള വാ�ി



ന���തി�ം നാശം സംഭവി� െതാ��ക�  �ന�നി��ി��തി�ം ഈ പ�തി �കാരം

ധനസഹായം ന���േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത �നരധിവാസ പ�തിയി� കാലിക�െട ആേരാഗ�സംര�ണ�ിനായി സ�ിഡി നിര�ി�

ധാ�ലവണ മി�ിതം ന���തി�ളള നടപടി ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ��ത� �ീരക�ഷക��് ��ത പ�തി�െട �േയാജനം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�ീേരാ�പാദന േ�ാ�ാഹന പ�തിക�

798. �ീ.സജി െചറിയാ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, െക.െജ. മാ�ി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ��െട �ാതി�ല��ിനിടയി�ം നിലവി�  സം�ാന�ിന് ആവശ�മായ പാലിെ�

െതാ��ി നാല് ശതമാനം ഉ�ാദി�ി�ാ� കഴി�� രീതിയി�ളള �ീേരാ�പാദന േ�ാ�ാഹന

പ�തികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� നട�ിവ�� വിവിധ �ഗസംര�ണ പ�തിക�െട വിജയഫലമായി 2019-� നട�ിയ

ക�കാലി െസ�സസ് �കാരം  1996  �ത�  �മാ�ഗതമായി �റ�വ�ി�� കാലി

സ��ി� വ��ന��ായി�േ�ാ;

(സി) �ീര �ഷി ആദായകരമായ െതാഴിലാ�ി മാ��തിന് �ഗപരിപാലനെ��റി�� ശാ�ീയ

പരി�ഞാനം ലഭ�മാ��തിന് വി�ാന വ�ാപന പരിപാടിക�ം പരിശീലന പരിപാടിക�ം

സംഘടി�ി��തി�ം മ ൃഗേരാഗ �തിേരാധ�ം ചികി�ാ സൗകര��ം വ��ി�ി��തി�ം

നട�ാ�ിയ പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ി� �ീരവികസന വ��ിെ� �വ��ന��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  �ീരവികസന വ��് �ഖാ�ിരം െഷാ���  മ�ല�ി�

എെ��ാം വികസന �വ��ന�� നട�ിലാ�ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� �ീരവികസന വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�

�ീരവികസന വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തികളി�െട ധനസഹായം ലഭി�വ�െട പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ?

�ീരേമഖല�െട വള���ാ�� പ�തിക�

801. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �ീരേമഖല�െട വള���ായി എെ��ി�ം

പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) �ീരേമഖല ��ത�  വ�ാപി�ി��തിേല�ായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വ��െവ�്

വ��മാ�േമാ?

പാ� ഉ�ാദന�ിെല അപര�ാ�ത പരിഹരി�ാ� നടപടി

802. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പാ�  ഉ�ാദന�ി�  സ�യം പര�ാ�മാ�െമ�ത് �ാവ��ികമാ�വാ�

സാധി�ാെത വ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് വര�� ��മായേതാ��ടി പാ��ാദന�ി�  ഗണ�മായ �റവ് ഉ�ാ�ക�ം

��ത �റവ് നിക��തിനായി ഇതര സം�ാന�െള ആ�യിേ�� സാഹചര�ം

ഉ�ാ�ക�ം െച�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�  എ� ല�ം ലി��  പാലാണ് ഇതരസം�ാന�ളി�  നി�ം െകാ�വ��െത�്

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) �ീരേമഖലയി�  വളെരയധികം പ�തിക�  നട�ിലാ�ക�ം േകാടി�ണ�ിന് �പ

െചലവഴി�ക�ം െച� േശഷ�ം പാലിെ� കാര��ി�  ഇതരസം�ാന�െള ഇേ�ാ�ം

ആ�യിേ�� സാഹചര�ം ഗൗരവമായി പരിേശാധി�ക�ം പരിഹാരമാ���� സ�ീകരി�ക�ം

െച�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ക�കാലി പരിപാലന പ�തിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പാ� ഉ�ാദന�ി� സം�ാനം േനരി�� �റവ് പരിഹരി��തിന് ദീ�ഘകാലാടി�ാന�ി�

ക�കാലി വള��ലിന് ന��� പരിഗണന�ം ആ��ല���ം എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��  ക�ഷകെര േനരി�് സമീപി�് ക�കാലി വള��ലി� േവ�

ഉപേദശ��ം അവ�ാവശ�മായ ചികി��ം ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാനെ� �ീര ഉപേഭാഗം

804. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �തിദിന �ീര ഉപേഭാഗ�ിനാവശ�മായ പാൽ സം�ാന�് തെ�

ഉ�ാദി�ി��േ�ാ;  �തിദിനം ശരാശരി എ� ലി��  പാ�  അന�സം�ാന�ളിൽ നി�ം

എ���്; ഇവ�െട �ണേമ� ഉറ�ാ�ാൻ നിലവിൽ വ��ിന് സംവിധാന��േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് ലഭ�മാ�� കവ�  പാൽ നിയമപരമായ മാനദ���

പാലി�െ���വയാെണ�് ഉറ�ാ�ാൻ ഉപേഭാ�ാ�െള സഹായി�ാൻ എെ��ി�ം പ�തി

അ�മാ��്, ഹാ�മാ��് മാ�കയിൽ ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് വിതരണം െച�� പാലിന് അടി�ാന വില നി�യി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� പാ� ഉ��ാദന�ം സംഭരണ�ം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

805. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവന�കാല�് പാ�  ഉ��ാദനം ഗണ�മായി �റ�ത് കാരണം �ീര ക�ഷക�  േനരി��

�തിസ�ി�് പരിഹാരം കെ���തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��ര�ം മലബാറി�ം മി�മയിെല പാ��ാമം പരിഹരി�ാ�  മ�് സം�ാന�െള

ആ�യി�� സാഹചര�െ� മറികട�ാ�  സം�ാനെ� പാ�  ഉ��ാദന�ം സംഭരണ�ം

വ��ി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ീര�ാമം പ�തി

806. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, എം. നൗഷാദ്

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



വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീേരാ�ാദന�ി�  സ�യം പര�ാ�ത ൈകവരി�ാ�  ല��മി�് എെ��ാം

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

(ബി) സം�ാന�ിെ� ആവശ�കത�െട എ� ശതമാനം പാലാണ് ഇേ�ാ�  ആഭ��രമായി

ഉ�ാദി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത േമഖലയി� സ��ാ� നട�ിലാ�ി വ�� �ീര�ാമം പ�തി �ീേരാ�പാദന രംഗ�്

വ��ിയ മാ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാ��ാദന�ി� സ�യം പര�ാ�ത

807. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, സി. െക. ശശീ��

�ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവന� ക��േതാെട സം�ാന�് �ീേരാ�ാദന�ി� �റ� വരിക�ം മി�മ വഴി�� പാ�

വിതരണ�ി�  �റ� സംഭവി�ക�ം െച�ത് പരിഹരി�ാ�  സ�ീകരി� വ�� താ�ാലിക

മാ�ഗ�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ദീ�ഘകാലാടി�ാന�ി�  പാ��ാദന�ി�  സ�യം പര�ാ�ത ൈകവരി��തി� നട��

�വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) തീ���ിെ� ലഭ�ത വ��ി�ി��തി�ം മിതമായ വില�് ആവശ�ാ�സരണം കാലി�ീ�

ലഭ�മാ��തി�ം െച�വ�� കാര��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) പാ��ാദന�ി�  സ�യം പര�ാ�ത ൈകവരി��തിന് മി�മെയ ആന�് മാ�കയി�

�നഃസംഘടി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ?

പാലിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം ക�നികളാണ് കവ�പാ� വിതരണം നട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ക�നിക�ം വിതരണം െച�� പാലിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാ�  എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് നിലവി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

പാലിെ� ഉ�ാദന�ം ഇതരസം�ാന പാലിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന�ം



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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� ദിനം�തി സം�ാന ജനത�് ആവശ�മായി വ�� പാലിെ� അളവ് എ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പാലിെ� ഉ�ാദനം ദിനം�തി എ�െയ�ം മ�് സം�ാന��  ഉ�െ�െട ഏെത�ാം

േ�ാത�ക� വഴി എ� പാ� സം�ാനെ��ി��െവ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ിെല�ി�� പാലിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ാ�േ�ാ;  എ�ി�

എ�കാരെമ�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) 2019 ജ�വരി �ത� 2019 ഡിസംബ� വെര ഇ�ര�ി� �ണനിലവാര പരിേശാധനയി�

���ാെര�് കെ��ിയ എ� േപ�െ�തിെര ഏെതാെ� വിധ�ി�� നടപടിക� സ�ീകരി�;

വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാനെ� പാ�വില�ം മ� സം�ാന�ളിെല പാ�വില�ം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

പാ��ാമം പരിഹരി��തി�ളള നടപടിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഠിനമായ േവന�  �ലം സം�ാന�് പാ���ാദനം �റ���ം,  ��മായ പാ��ാമം

േനരി���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� പരിഹരി�വാ� മി�മ സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

�ീര ക�ഷക�െട ��ന��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� സം�ാന�് പാ��ാമ�േ�ാ; എ�ി� കാരണെമെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��കാല�ളി� പാ��ാമ��ായത് ഏെത�ാം വ�ഷ�ളിലാണ് എ�ം അതിന്

ആധാരമായ വിഷയ��  എെ��ാെമ�ം �ീരവ��് പരിേശാധി�േവാ;  എ�ി�  അവ

എെ��ാമാണ് എ�റിയി�ാേമാ;  ആയതി�  ഏെത�ാം വിഷയ�ളാണ് സം�ാന�്

നിലവിെല പാ� �ാമ�ിന് കാരണമായത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കാലി�ീ�, പി�ാ�്, തവിട്, ��ക�, ൈവേ�ാ� �ട�ിയവ�െട ലഭ�ത�റ�ം വില�യ��ം

�ീരക�ഷകെര ബാധി�� �ധാന വിഷയമാെണ�് ക���േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�ാകമാന�� �ീരക�ഷക�െട എ�ം എ�;  ഇവെര സഹായി�വാ�ം

�ീരക�ഷക േമഖല�െട വികസന�ി�ം ��ത� ക�ഷകെര ��ത േമഖലകളിെല�ി�ാ�ം

അ�വഴി സം�ാനെ� പാ��ാമം പരിഹരി�വാ�മായി എെ��ാം �ട�നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?



�ീരക�ഷക��� ഇ��റ�സ് പ�തി

812. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�  ഉ��ാദനം വ��ി�ി��തിനായി ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  നട�ിയ

�വ��ന��ം അ�വഴി പാ�  ഉ��ാദന�ി�  എ�മാ�ം വ��നവ് ൈകവരി�ാ�

കഴി�െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ീരക�ഷക��ായി ഏ�െ���ാ�  ഉേ�ശി�� ഇ��റ�സ് പ�തി�െട വിശദാംശ��

ന��േമാ?

�ീരക�ഷക െപ�ഷ�

813. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� �ീരക�ഷക��് െപ�ഷ� ന���െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒ� ക�ഷകന് എ� �പയാണ് െപ�ഷ�  ന���െത�ം സ��ാ�  �ഖ�ാപി��േപാെല

ര�ായിരം �പാ വീതം െപ�ഷ� ന�കി �ട�ിേയാ എ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) െപ�ഷ� ന�കാ� �ീരക�ഷക േ�മനിധിയി� നി�മാേണാ പണം ന���െത�ം ഇതിന്

�റെമ സം�ാന സ��ാരി�  നി�ം െപ�ഷ� േവ�ി �ക അ�വദി�ി�േ�ാെയ�ം

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) െപ�ഷന് അ�ഹത േനടാ�ളള േയാഗ�ത എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

വ��ല നിേയാജക മ�ല�ിെല പാ��ാദന�ം പാലിെ� ആവശ�കത�ം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല നിേയാജകമ�ല�ിെല �നിസി�ാലി�ിയി�ം �ാമപ�ായ�കളി�ം പാലിെ�

ആവശ�കത സംബ�ി�ം പാ��ാദനം സംബ�ി��ളള �ിതിവിവര കണ�ക�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശ�� പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഗശാലക�െട നവീകരണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ഗശാലക�െട നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാനെ� �ഗശാലകളിേല�് �തിയതായി

വന��ഗ�െള എ�ി�വാ� കഴി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

�ഴകെള വീെ����തിനായി നടപടി

816. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം �ഴകെള വീെ����തിനായി

നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക�െട �വ��ന �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) െപാ�ജന��െട�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം സഹകരണേ�ാെട

സം�ാന�ിെ� ജലസ��ി പഴയ�താപ�ിേല�് എ�ി��തിന് ഭാവിയി�  എെ�ാെ�

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പി.എം.െക.എസ്.ൈവ. പ�തി

817. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാരിെ� പി.എം.െക.എസ്.ൈവ. പ�തി സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി�

��ത പ�തി�ായി �തിവ�ഷം സം�ാന�ിന് അ�വദി� �ക�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം

െചലവഴി� �ക�ം സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് അ�വദി� ഫ�് െചലവഴി��തി� സം�ാനം വളെര പി�ിലാണ് എ�

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േക� സ��ാരി�  നി�ം ��ത�  ഫ�് ലഭ�മാ��തിന് ��ത പ�തി കാര��മമായി

നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

നദികെള മാലിന���മാ��തി�� �വ��ന��

818. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നദിക�ം മ�് ജലേ�ാത�ക�ം ��മായ മലിനീകരണ�ിന്

വിേധയമായി�ളളതായ പഠന റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;



(ബി) ഏെതാെ� ഏജ�സികളാണ് ഇ�ാര��ി� പഠനം നട�ിയത്; അവ�െട കെ��� �കാരം

സം�ാന�് ��ത� മാലിന�വാഹിനികളായ നദിക� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത നദികെള മാലിന���മാ��തിന് ജനപ�ാളി�േ�ാെട �വ��ന��

നട��േ�ാ; ��ത �വ��ന�� വിജയ�ദമാെണ�് വിലയി���േ�ാ;

(ഡി) നദിക� മലിനീകരി��വ�െ�തിെര 2018 െല േകരള ജലേസചന�ം ജലസംര�ണ�ം േഭദഗതി

നിയമ�കാരം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� സാധി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) േദശീയ ഹരിത ൈ�ബ�ണലിെ�  20.9.2018  െല ഉ�രവ് �കാരം റിവ�  റി�വേനഷ�

ക�ി�ിക�  �പീകരി�ി�േ�ാ;  ��ത ക�ി�ിക�െട �വ��നം എ�കാരമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

നദികളിെല േലാഹവിഷ സാ�ിധ�ം

819. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� ജലക�ീഷ� നദികളിെല േലാഹവിഷ സാ�ിധ�െ��റി�് ത�ാറാ�ിയ പഠന റിേ�ാ��ി�

സം�ാനെ� നദിക�  ��തരമായ മാലിന� ഭീഷണി േനരി��െവ� കാര�ം �ചി�ി�തായി

��യിൽെ��ി�േ�ാ;എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� നദികളിലാണ് േലാഹവിഷ സാ�ിധ�ം ��തലായി കെ��ിയി��ത്;

(സി) നദികെള വിഷവി��മാ��തി�ം ജന��െട ആേരാഗ�ം സംര�ി��തി�ം എെ��ി�ം

�േത�ക പ�തി ജലവിഭവ വ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

��� ജി�യിെല നാേശാ�ഖമായ നദിക�െട സംര�ണം

820. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നാേശാ�ഖമായ നദിക�െട സംര�ണ�ിനാ�� ഇ�േ��ഡ് േഹാളി�ിക് അേ�ാ�് േഫാ�

റി�വേനഷ�  ഓഫ് റിേവ�് എ� പ�തി �കാരം ���  ജി�യി�  ഏെത�ാം നദിക�െട

സംര�ണ�ിനാണ് പ�തിക�  ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ആയതിെ�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

���മായി മാലിന� ��മാ�ിയ ജലേ�ാത�ക�

821. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  എ� ജലേ�ാത�ക�  ���മായി മാലിന� ��മാ�ിെയ�്

വ��മാ�േമാ; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�ായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�് ജി� തിരി�� വിശദാംശം ന��േമാ;



(സി) ���മായി മാലിന� ��മാ�ിയ ജലേ�ാത�ക�  സംര�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ജലാശയ��െട സംര�ണ�ിനായി അേതാറി�ി

822. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നദിക�,േതാ�ക�,�ള�� �തലായ െപാ�ജലാശയ�െള സംര�ി�ാ� ഒ�

�േത�ക അേതാറി�ി �പീകരി�ണെമ� നി�േ�ശം സ��ാ� ��ാെക�േ�ാ;

(ബി) ഈ നി�േ�ശം അ�ഭാവ���ം പരിഗണി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െപാ�ജലാശയ��െട സംര�ണ�ി�ം പരിപാലന�ി�ം ഇേ�ാ� നട�ാ�ിവ�� പ�തിക�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) നാേശാ�ഖമായ ജലാശയ��െട �ന��ീവന�ിനായി സ��ാ�  നട�ാ�ിെ�ാ�ിരി��

�േത�ക പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

�ളയ നിയ�ണ�ിനായി �തിയ അണെ��ക�

823. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, അനി� അ�ര

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ളയ നിയ�ണ�ിനായി �തിയ അണെ��ക�  നി��ി�െമ� �ഖ�ാപനം

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

(ബി) ഏെതാെ� നദി/�ഴകളിലാണ് െവ�െ�ാ� നിയ�ണ അണെ��ക� �ാപി��ത്;  അത്

സംബ�ി� സാധ�താപഠനം ���ിയായി�േ�ാ;

(സി) �ളയ�ിൽ അണെ��കളിൽ വ�ടി� മണൽ മാ�ി എസ്.ഒ.പി.  �കാരം അണെ��ക�െട

സംഭരണേശഷി ����ിതിയിലാ�� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ൈപല�് പ�തിയായി മംഗലം, ��ിയാ� ഡാ�കളിൽ ഡീ സിൽ�ിംഗ് നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ

ഏത് ഏജൻസി �േഖനയാണ് അത് നട�ിലാ�ിയെത�ം അത് �കാരം ലഭി� മണൽ

എ�കാരമാണ് വിൽ�ന നട�ിയെത�ം വ��മാ�േമാ?

പ� ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�ിെ� �ലം ൈകമാറാൻ നടപടി

824. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



മാേവലി�ര മ�ല�ി�  പ� ഇറിേഗഷ�  േ�ാജ�ിെ� ഉടമ�തയി���ം നിലവി�

ഉപേയാഗ�ിലി�ാ��മായ �ലം രാജാരവിവ�� െസ�� ഓഫ്എ�ല�സ് േഫാ� വിഷ��

ആ��സിന് ന��തിന് എം.എ�.എ.  ന�കിയ ക�ിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

ഏര�ം �ഴ�് ��െക വിയ� കം �ാ�� േവ�െട നി��ാണം

825. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

നബാ�ഡ് ആ�.െഎ.ഡി.എഫ്.  �ീമി�  ഉ�െ���ി ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല കട��ളളി-

പാണ�ഴ �ാമപ�ായ�ിെല �ര�ടവി� ഏര�ം �ഴ�് ��െക നി��ി�� വിയ� കം �ാ��

േവ�െട നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

േവ�ര മ�ല�ിെല ജലവിഭവ വ��് പ�തിക�

826. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  2019-20  സാ��ിക വ�ഷെ� സം�ാന ബ�ജ�ി�

�ഖ�ാപി�ി���ം �ക നീ�ിവ�ി���മായ ജലവിഭവ വ��ിെ� പ�തികെള�റി�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ജലവിഭവ വ��ിെ� മ� ഫ�ക�  ഉപേയാഗെ���ി നട� സാ��ിക വ�ഷം േവ�ര

മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട വിശദാംശ��ം നിലവിെല ഘ���ം അറിയി�ാേമാ?

പാറശാല മ�ല�ിെല ജലേസചന വ��് ���ിക�

827. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാറശാല മ�ല�ി� ഈ സ��ാ� കാലയളവി� േമജ�, െെമന� ഇറിേഗഷ� വ��ക�മായി

ബ�െ��് എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

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

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

പാറശാല മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�

828. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) പാറശാല മ�ല�ി�  നിലവി�  ���ി നട�വ�� �ധാന �ടിെവ� പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�ം ഓേരാ�ി�ം വകയി��ിയി�� �ക എ�െയ�ം ഓേരാ പ�തി�െട�ം

നിലവിെല �ിതി�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ���ി ���ീകരി� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തികേളെത�ി�ം ���ിയാ��തിന് എെ��ി�ം തട�ം

േനരി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �ടിെവ� പ�തിക�  അടിയ�രമായി ���ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

�ലാട്-ന�വ�� േറാഡ് നി��ാണം

829. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇറിേഗഷ� �മിയി�െട കട� േപാ�� �ലാട് -ന�വ�� േറാഡിെ� നി��ാണ�ിന് തടസമായി

നി��� മര��  �റി�മാ�ാ�  സ��ാരി�  നി�ം അ�മതി ലഭി�ാ�ത് കാരണം േറാഡ്

നി��ാണം ആരംഭി�ാ� കഴിയാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ലാട്-ന�വ��  േറാഡിെ� നവീകരണ�ിനായി അ�മതി ലഭി��തി�േവ�ി സ��ാരി�

സമ��ി� അേപ�യി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല ജലേസചന പ�തി

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

ന��േമാ:

(എ) 2018-19െല സം�ാന ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ിയി�� മണ��  മ�ല�ിെല ഇടിയ�ിറ

റ�േല�റിന് പടി�ാ� ഭാഗ�� പര�ഴ ആഴം���, തടയണ നി��ാണം എ�ിവ

ഉ�െ�െട�� ജലേസചന പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി നട�ാ���മായി ബ�െ��് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െച�ം േതാട് അഭി��ിെ���ാ� നടപടി

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

ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല െച�ം േതാട് അഭി��ിെ����തി�ം �യിസ് �ന�

നി��ി��തി�മായി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത �വ ൃ�ി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�ാര��ി� ഇ�വെര സ�ീകരി�



നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ാണി �ത� പ�ാര��് വെര ൈപ�് ൈലൻ �ാപി�� ���ി

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

ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ിെല കാ�ാണി �ത� ��വാ�� പ�ാര��് വെര അ�ത് പ�തി�െട

ഭാഗമായി ൈപ�് ൈലൻ �ാപി�� ���ി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ഇ�വെര എ� കിേലാ മീ�� ൈപ�് ൈലൻ �ാപി�െവ�ം ഇനി

എ� കിേലാ മീ�� ൈപ�് �ാപി�ാ൯ ബാ�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ���ിക�  �േരാഗമി�� �ല�് െപാടിശല�ം ��മായതിനാ�  �േദശവാസിക�ം

യാ��ാ�ം വളെരയധികം ��ി���ഭവി��തിനാ�  ഈ ���ി അടിയ�രമായി

���ീകരി�ാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േകാര�ഴ അഴി�ഖെ� മണ� നീ�ം െച�ാ� കരാ�

833. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േകാര�ഴ അഴി�ഖ�് അടി� �ടിയ മണ�  നീ�ം െച��

���ി�െട കരാ� ഒ�വ� കഴി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�ം;

(സി) ഏകേദശം എ� സമയം െകാ�് ���ി ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�ാണ് ക���ത് എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല ജലവിഭവ വ��് പ�തിക�

834. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ജലവിഭവ വ��് വഴി

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�  ഏെതാെ�െയ�ം നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�

ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം മ�ല�ിെല െെമന� ഇറിേഗഷ� ���ിക�

835. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം മല�റം മ�ല�ി� നട�ാ�ി വ�� െെമന�

ഇറിേഗഷ� ���ിക� ഏെത�ാെമ�ം അവ ഓേരാ�ിെ��ം �േരാഗതി�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ൗ�് വാ��, േമജ� ഇറിേഗഷ�, വാ�� അേതാറി�ി എ�ീ വ��ക�മായി ബ�െ��് നട�ാ�ി

വ�� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�ം അവ ഓേരാ�ിെ��ം �േരാഗതി�ം െവളിെ���േമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല ഇറിേഗഷ� പ�തികൾ

836. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി� േമജ� ഇറിേഗഷ�, ൈമന� ഇറിേഗഷ� എ�ിവ വഴി  2016 �ത�

നാളി�വെര അ�വദി�ി�� ���ികൾ,  അവ�െട �ക,  ���ിക�െട �േരാഗതി എ�ിവ

വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ�� മ�ല�ിെല ഇറിേഗഷ� പ�തിക�

837. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ി� ൈമന�/േമജ�

/അഡീഷണ�  ഇറിേഗഷ�  ഡിവിഷ�ക�  �േഖന നട�ാ�ിയ പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം

ആയതിെ� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാ�മാട് ജലേസചന പ�തി

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

ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല െവ�ിട�് പ�ായ�ിെല േകാ�മാട് ജലേസചന പ�തി�ാ�ളള

�പക��ന ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �ാവർ�ികമാ��തിനായി ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

െവ�ായണി കായ� സംര�ണം

839. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ധാന ��ജലതടാകമായ െവ�ായണി കായ�  സംര�ി��തിന്എെ��ാം

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി���ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) പായ� നീ��തിന് സ��ി ഫൗേ�ഷെ� േന�ത��ി� നട�� �വ��ന�ി� ഏെത�ാം

നില�ാണ് സ��ാ� സഹകരി��ത്; വിശദീകരി�േമാ;



(സി) പായ� നീ�� �വ��നം സ��ാ� ഏെ���് നട�ാ�േമാ;  അതിന് ആവശ��� ഫ�്

അ�വദി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െവ��ട ഭാഗ�് വീ�ക�ം തീര�ം സംര�ി��തിന് സാ��ികാ�മതി

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

(എ) വ��ല െവ��ട ഭാഗ�് വീ�ക� സംര�ി��തി�ം 2018-� െവ��ട ഭാഗ�് 110 മീ.

�ര�ി�ം  2019-�  02-� റീ�ായി  155  മീ �ര�ി�ം ജിേയാ ബാഗ് അ��ി തീരം

സംര�ി��തി�ം 40 മീ�� നീള�ി� കട� ഭി�ി നി��ി��തി�മായി എ� ല�ം �പ�െട

സാ��ികാ�മതി ന�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാ��ികാ�മതി ഉ�രവിെ� പക��് ന�ാേമാ?

െതാ�ാ� ജലേസചന പ�തി

841. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ിൽ നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി�� െതാ�ാ�  ജലേസചന പ�തി�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ാ���െകാ�് ഉ�ാ�� േന��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക��� മ�ല�ിെല ജലവിഭവ വ��് പ�തിക�

842. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ക��� മ�ല�ി� ജലവിഭവ വ��് നട�ിലാ�ി

വ�� പ�തിക�ം ���ിക�ം ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;  എ� േകാടി �പ�െട

പ�തികളാണ് ഇ�ര�ി� നട�ിലാ�ി വ��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�  ഏെത�ാം െച�് ഡാ�ക��ം ലി�് ഇറിേഗഷ�  പ�തിക��ം

ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��്; ഈ പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� �ത� കട�ഭി�ി നിർ�ാണം

843. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കട�ഭി�ി ബലെ�����ം സംര�ി���മായി ബ�െ��് െകായിലാ�ി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�

�ത�  േകാര�ഴവെര�ളള കട��ീര�് എെ��ാം ���ിക�  നട�വ��െ��്

അറിയി�ാേമാ;



(ബി) േമ�  �ചി�ി� ഭാഗ�് നട�ിലാ��തിനായി ത�ാറാ�ി ന�കിയ എ�ിേമ�ക�െട േപ�ം

�ക�ം ആയതിെ� നിലവി�ളള �ിതി�ം പ�ിക �പ�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പീലാ��ഴി ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തി

844. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പീലാ��ഴി ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തി�െട വി�ലീകരണ�ിനായി സമ��ി�ി�ളള അേപ�യി�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി ജലേസചന വ��് �േഖന സമ��ി�ി�ളള എ�ിേമ�ിന് അ�മതി ന���തിന്

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െച�ാന�് കടലാ�മണ �തിേരാധ ���ി

845. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െച�ാനം �ാമപ�ായ�ിെല കടലാ�മണം തട��തിനായി  16.01.2018-ന് എ� േകാടി

�പ�് ഭരണാ�മതി ന�ിയ�ം കരാ�കാര�  സമയബ�ിതമായി പണി െച�ാ�തിനാ�

12.06.2019-ന് േച�� േയാഗതീ�മാന�കാരം കരാ�  റ�ാ�ാ�  തീ�മാനെമ��ക�ം

എ�ാ�  േകാടതി നി�േ�ശ�കാരം സമയം ദീ�ഘി�ി� ന��ക�ം െച� ���ി�െട

നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�� കാലവ�ഷം വ��തിന് ��പ് ��ത ���ി ���ികരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇത് എ�േ��് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�നംതി� ജി�യി� �ളയ��റിയി�് ന���തി�ളള സംവിധാനം

846. �ീമതിവീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

നദികളിെല�ം �ഴകളിെല�ം ജലനിര�് സംബ�ി�് അറി��തി�ം മഴ�െട േതാത്

അറി��തി�ം �ളയ��റിയി�് ന���തി��ളള �വ��ന��  ഏേകാപി�ി��തിന്

പ�നംതി� ജി�യി�  ജലവിഭവ വ��ിെ� കീഴി�  സംവിധാന��  നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�

ആയതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

��ി�റം �ാമപ�ായ�ിെല വി.സി.ബി. നി��ാണം



847. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ി�റം �ാമപ�ായ�ിെല െച�ിയാം��് മാ�ിളായ എ� �ല�് വി.സി.ബി.

നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ജലവിഭവ വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇരി�ിളിയം,  ��ി�റം പ�ായ�കെള ബ�ി�ി�� മേ�രി ൈപ��� പാടേശഖര�ിേല�്

ജലം എ�ി�� പ�തി�െട നിലവിെല അവ� എെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) െച�ിയാം��്-മാ�ിളായ വി.സി.ബി.�െട നിർ�ാണ�ി�ം മേ�രി-ൈപ���  പ�തിയിേല�്

െവ�ം എ�ി��തി�� പ�തിക��ം ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െവ�കാ�ിൽ തേ�ൽ-ഇടയാ�പാടം പാടേശഖര�ിെല ലീഡിംഗ് ചാനൽ

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

ന��േമാ:

(എ) റീ ബിൽഡ് േകരളാ ഇനിേഷ��ീവ് 2018 �കാരം �ള�ളം പ�ായ�ിെല െവ�കാ�ിൽ തേ�ൽ -

ഇടയാ�പാടം പാടേശഖര�ിെ� ലീഡിംഗ് ചാനൽ �ന�ാപി��തിന് േവ�ി നൽകിയി��

അേപ�യിൽ ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇടയാ�പാടം പാടേശഖര�ി� നി�് 150 ഏ�� പാടെ� �ഷി�് േവ� അത�ാവശ�ം െവ�ം

േപാ�ം എ�ി�ാൻ കഴിയാ� സാഹചര�ം പരിഹരി��തിന് ഇറിേഗഷൻ വ��് എെ��ാം

നടപടിക� ൈകെ�ാ�വ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആേവാലി�ാ� വി�ാ�ിറ ലി�് ഇറിേഗഷ�

849. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല വാരെ��ി,  കവള�ാട്,  പ�ാരിമംഗലം അട��ളള

പ�ായ�കളി�ം േകാതമംഗലം �നീസി�ാലി�ിയിെല വിവിധ �േദശ�ളി�ം േവന��ാല�്

ഉ�ാ�� �ടിെവളള�ാമ�ം വര���ം പരിഹരി��തി� േവ�ി ആവി�രി�ി�ളള

ആേവാലി�ാ� വി�ാ�ിറ ലി�് ഇറിേഗഷെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് വ��് മ�ി�െട േച�റി�  േച�� േയാഗ�ി� േശഷം സ�ീകരി�ി�ളള

നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് സിവി�, െമ�ാനി��  വിഭാഗ��  വിശദമായ എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ി ന�ിയി�ളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിേമ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�ി�ളള

�ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത എ�ിേമ�കളി� എെ��ാം ���ികളാണ് ഉ�െ�ാളളി�ിരി��െത�ം ഇതി�േവ�ി

എ� �ക�െട എ�ിേമ�ാണ് സിവി�, െമ�ാനി��  വിഭാഗം സമ��ി�ി�ളളെത�ം

വ��മാ�ാേമാ;



(ഇ) ��ത ���ി േവഗ�ി� നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ��� മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തിക�

850. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  മ�ല�ി�  നി�ം ജലേസചനവ��ിെല�ം ജലഅേതാറി�ിയിേല�മായി  2019

വ�ഷ�ി� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയതി� എ� പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�വാ��്;അവ

ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2019, 2020 വ�ഷ�ളി� ചീഫ് എ�ിനിയ� ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തിക� ഏെത�ാം;

വ��മാ�േമാ;

(സി) റിവ� മാേന�െമ�് ഫ�്  (ആ�.എം.എഫ്) പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ പ�തിക� ഏെത�ാം;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആ�.എം.എഫ് പ�തിയി� നി�ം 2019, 2020 വ�ഷ�ളി� ഭരണാ�മതി ലഭി� പ�തിക�

ഏെത�ാം; വ��മാ�േമാ?

പളളി�ലാറി� തടയണ നി��ി�തിെന�ടർ�� സാഹചര�ം

851. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി മ�ല�ി�  പളളി�ലാറി�  തടയണ നി��ി�തിെന�ട��് മഴ�ാല�്

െവ��ിെ� നില ഉയ���കാരണം �ഷിനാശ�ം �േദശവാസിക��് മ�് ��ി��ക�ം

ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ജലവിഭവ വ��് �േ�ാ�്

വ�ി�ളളെത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) മഴ�ാലെമ��തിന് ��ായി പളളി�ലാ�ിെല തടയണ നി��ി���ല��ാ�� �ളയ

സമാനമായ സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തി�ളള അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

കാടൻെകാ�ിയിെല ജലവിഭവ വ��് പ�തിക�

852. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി നഗരസഭയിെല കാടൻെകാ�ി �േദശ�് ഏെത�ി�ം പ�തിക�  നട�ിലാ�ാൻ

ജലവിഭവ വ��് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ പ�തി�െട വിശദാംശ��ം നിലവിെല �ിതി�ം അറിയി�ാേമാ?



െന�ാ�ി�കര ��ാമലയി� െന�ാ�ബ�ിെ� തക��

853. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര അമരവിള ��ാമലയി�  െന�ാ�ബ�് തക��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�മായി ബ�െ��് ജലേസചന വ��് എ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബ�് തക���കാരണം ഈ �േദശെ� ജന���ം �ഷി�ം ഉ�ാ�� നാശന����്

ജലേസചന വിഭാഗ�ി�നി�ം ഒ� നടപടി�ം സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

െവ�ിയാ��് റ�േല�റിെ� അ����ണികൾ

854. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� �ളയ�ിൽ സാരമായ േക�പാ�കൾ സംഭവി� െവ�ിയാ��് റ�േല�റിെ�

അ����ണിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റ�േല�ർ �ർ�മാ�ം �വർ�നസ�മായിെ��ിൽ പ�ാ�ിയിെല ഭാരത�ഴയിെല �ടിെവ�,

ജലേസചന പ�തികെള സാരമായി ബാധി�െമ�തിനാൽ റ�േല�ർ �ർ�മാ�ം

�വർ�നസ�മാ��തി�� അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

െന�ി��ിയിൽ കട��ി �ഴ�െട സംര�ണ ഭി�ി

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

ന��േമാ:

(എ) ��ില�ാടി പ�ായ�ിെല  17-� വാ�ഡി�  പടി�ാേറ മ�് െന�ി��ി എ� �ല�്

�ിതി െച�� വീ�ക��് കഴി� �ളയ�ി� കട��ി �ഴ�െട ഇടത് കര ഇടി�ത് �ലം

���മാ�ം േക�പാ�ക� സംഭവി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് വ��് തല�ി� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ല�് സംര�ണ ഭി�ി �ാപി��തിന് നിലവി� വ��് തല�ിേലാ സ��ാ�

തല�ിേലാ ഫയ� നടപടി �േരാഗമി��െ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സംര�ണ ഭി�ി �ാപി��തി�� ഫ�് അ�വദി�് ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

മാ�രിൽ എം.വി.ഐ.പി �െട �ല�് അ�ണവാടി നി��ാണം

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

ന��േമാ:



(എ) ക����ി മ�ല�ിെല മാ�� പ�ായ�ിെല ര�്,ഒ�ത് വാ��കളി� അ�ണവാടി

നി��ി��തിേല�ായി �വാ��ഴ വാലി ഇറിേഗഷ�  േ�ാജ�ിെ� െവ�െത കിട�� �ലം

വി�ന�കണെമ�ാവശ�െ��് ന�കിയി�� നിേവദന�ി�  ജലേസചനവ��് ഇ�വെര

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ഫയ�  ന��  4254564/2020/ഡ��.ആർ.ഡി./ഐ.ആർ.  �

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) അ�ണവാടി െക�ിടനി��ാണ�ിന് സാ�ഹ� നീതി വ��ിന് �മി ൈകമാ��തിന് എ��ം േവഗം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ജല�ിെ� േതാത് സംബ�ി� പഠന��

857. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിന് �ജലം ഉപേയാഗെ���ിെ�ാ�� സംവിധാനം

ഫല�ദമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് �ജലനിര�് പരിേപാഷി�ി��തി�� മാ����  തീെര അപര�ാ�മാെണ�

വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് �ജല�ിെ� േതാത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� കെ���ക�, �ജല�ിെ� േതാ�ം �ല��ം സംബ�ി� വിശദാംശം എ�ിവ

െവളിെ���േമാ?

��ജല പ�തിക�െട നട�ി�്

858. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വിഹിതം െചലവഴി�ാ� പണമി�ാ�തിനാ� േക� ജലവിതരണ പ�തി േകരള�ിന്

ന�മാ�� സാഹചര�ം നിലനി���േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാമീണ േമഖലയി� ��ജലെമ�ി�ാ�� ജ�ജീവ� പ�തി േകരള�ി� �ട�ിയി�േ�ാ;

ഈ പ�തി േകരള�ി� എ�െനയാണ് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജല അേതാറി�ി സമ��ി�  155  േകാടി�പ�െട സം�ാന പ�തിക��് ധനകാര� വ��്

അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാമീണ ��ജല പ�തിക��് സഹകരണ ബാ�ി�  നിേ�ാ ഹ�േകായി�നിേ�ാ

വാ�െയ��വാ� സ��ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ടിെവളള പ�തിക��ായി ബജ�ി� വകയി��ിയ �ക



859. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട കീഴി�ളള �ടിെവളള പ�തിക�െട നട�ി�ി�ം ശ�ളം, െപ�ഷ�,

േലാ�ക�െട തിരി�ടവ്, െെവദ�തി ചാ�ജ് എ�ിവ�മായി 2019-20 വ�ഷെ� ബജ�ി� �ക

വകയി��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പി�ീട് അധികം �ക ആവശ�െ��ി�േ�ാ എ�ം എ�ി� എ� �കയാണാവശ�െ��െത�ം �ക

അ�വദി� കി�ിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�വദി� �ക പര�ാ�മായി�േ�ാ എ�ം ഇെ��ി�  പ�തി �ക പ�തിേയതര

െചല�ക��ായി വക മാേ��ിവ�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കാലഹരണെ�� ൈപ�കൾ �നഃ�ാപി�� നടപടി

860. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് വികസന�ിെ� ഫലമായി �� ജലവിതരണ ൈപ�കൾ പലേ�ാ�ം പല േറാ�ക�െട�ം

മ���ി�െടയാണ് കട�് േപാ��െത��ത് ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ബി) കാലഹരണെ�� ൈപ�കൾ മാ�േ�ാൾ അ����ണികൾ എ���ിൽ നട�വാ�  കഴി��

രീതിയിൽ ഇവ �നഃ�ാപി��തി�� നടപടികൾ സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�ാമീണേമഖലയിെല ഭവന�ളി� ��ജലം

861. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിലവി� �ാമീണേമഖലയിെല എ� ശതമാനം വീ�കളിലാണ് ൈപ�് വഴി ��ജലം വിതരണം

െച��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ �ാമീണ ഭവന�ളി�ം ��ജലം എ�ി��തിന് േക� സഹായേ�ാെട ജ�ജീവ�

മിഷ� പ�തി നട�ിലാ��േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തിയിെല വ�വ� �കാരം സം�ാന സ��ാ�  �ട�� �ക�് �ല�മായ �ക

േക�ം അ�വദി�ണെമ�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന സ��ാരിെ� സാ��ിക ��ി��് കാരണം സം�ാന വിഹിതമായ �ക

ന��വാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഇ) കഴി� വ�ഷം അ�വദി� 170 േകാടി �പ�െട േക�ാവി�ത േദശീയ �ാമീണ ജലവിതരണ

പ�തി (എ�.ആ�.ഡി.ഡ��.പി.)യി� നിലവി� എ� �ക�െട ബി�ക� �ടി�ിക��്; ��ത

�ടി�ിക ന���തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി �േഖന �ടിെവ� പ�തിക�



862. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം കി�ബി �േഖന എ� േകാടി �പ�െട �ടിെവ�

പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) കി�ബി �ഖാ�രം ഈ സാ��ിക വ�ഷം അ�വദി� �ടിെവ� പ�തിക�െട വിവരം ജി�

തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജ�ാൻ �ടിെവ� പ�തി

863. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജ�ാൻ �ടിെവ� പ�തി�െട കാലാവധി അവസാനി�ത് എ�ാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�മായി ബ�െ��് സം�ാന�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� നി��ാണ ���ിക�

നട��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�മായി ബ�െ��് നിയമി� അധിക ജീവന�ാ�  നിലവിൽ ഏെത�ാം

ഓഫീ�കളിലാണ് േജാലി െച��െത�ം ഏെത�ാം ത�ികയിെല എ� ജീവന�ാരാണ്

ഇ�കാരം േജാലിയിൽ �ട��ത് എ�ം വ��മാ�േമാ?

തീരേദശ േമഖലയി� ��ജലം ഉറ�ാ��തി�� ��ക�ത�ക�

864. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േവന��ാല�് ക�� �ടിെവ��ാമം േനരി�� തീരേദശ േമഖലയി�  ��ജലം

ഉറ�ാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� ��ക�ത�ക� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) തീരേദശജനത�് ഏത് കാലാവ�യി�ം ��ജല ലഭ�ത ഉറ�ാ��തിന് സമ��ം

ശാശ�ത�മായ പ�തി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വര�� േനരിടാ� നടപടി

865. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ട് �മാതീതമായി വ��ി��ം �ഗ�ഭ ജലവിതാനം വലിയ േതാതി�  �റ��ം കാരണം

സം�ാനം ക�� �ടിെവ��ാമം േനരിേട�ിവ�െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െഫ�വരി �ട��ി�തെ� സം�ാനെ� �രിഭാഗം ജലാശയ�ളി�ം ജലനിര�്

�മാതീതമായി താ� സാഹചര��ി�  മാ��് മാസ�ി�തെ� വര�� ��മാകാ�

സാധ�ത��തായി സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;



(സി) �ടിെവ��ാമം ��മാ�െമ�് േക� ജലവിഭവ േക�ം ��റിയി�് ന���േ�ാ;  എ�ി�

വര��െയ േനരിടാ� എെ�ാെ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

വര�� േനരിടാ� സംവിധാനം

866. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��മായ വര�� േനരിടാ� എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് ജലവിഭവ വ��്

ഏ�െ���ിയിരി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിന് നിലവി�� ജലവിതരണ പ�തിക�െട പ�ിംഗ്

കിണ�കേളാട് േച��് താ��ാലിക തടയണക�  നി��ി�് ജല ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ക�� േവനലി�  േമാേ�ാ�  തകരാ�  �ലം പ�ി�് �ട�ാതിരി�ാ�  വാ��  അേതാറി�ി സബ്

ഡിവിഷ�കളി�  അഡീഷണ�  േമാേ�ാ�ക�  ന�കാ�  ജലവിഭവ വ��് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

�ടിെവ� �ാമം േനരിടാ� നടപടി

867. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�� േവനലി�  സം�ാന�് ��മായിെകാ�ിരി�� �ടിെവ� �ാമം േനരി��തിന്

ആവി�രി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��നാട്,  അ��  ��നാട്,  െച��രിെ� ഉയ�� �േദശ��  ഉ�െ�െട�� �േദശെ�

ജല�ാമം പരിഹരി��തിന് �േത�ക പരിഗണന ന��േമാെയ�റിയി�ാേമാ?

ജലജീവ� മിഷ�

868. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'ജലജീവ�  മിഷ�' പ�തി നട�ി�ിന് േക��ി�  നി�ം ലഭി�� �ക എ�െയ�ം ഈ

പ�തിയി� േക�-സം�ാന അ�പാതം എ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജലജീവ�  മിഷനി�  സം�ാനെ� ഏെത�ാം ���ികളാണ് ഉ�െ��ിരി��െത�ം അവ

ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ടിെവളള വിതരണ�ിന് േവ�ി 2019-20 സാ��ിക വ�ഷ�ി� േക��ി� നി�ം ലഭി�

�ക, അതി� െചലവഴി� �ക എ�ിവ അറിയി�ാേമാ?



അ�വി�രയിെല �ടിെവളള �ാ�ിെ� നട�ി�്

869. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട ഉടമ�തയി�  അ�വി�രയി�  നി��ാണം ���ിയായ

�ടിെവളള �ാ�ിെ� നട�ി�് െെകമാ�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആ��ാണ്

െെകമാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള വാ�� അേതാറി�ി�് വ� ലാഭം ലഭി�മായി�� ഇൗ പ�തി െെകമാ��തി�ളള തീ�മാനം

എ��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാ�് നി��ാണ�ിനായി ഇതിനകം എ�് �ക െചലവഴി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) �ാ�് െെകമാ��ിെനതിെര ജീവന�ാ�  �തിേഷധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത തീ�മാനം

�ന:പരിേശാധി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ി �േഖന നട�ിലാ�വാ� ശിപാ�ശ െച� ���ിക�

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം  2019-20  സാ��ിക വ�ഷം വെര

എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന�ിെ� ഭാഗമായി േകരള വാ�� അേതാറി�ി �േഖന നട�ിലാ�വാ�

ശിപാ�ശ െച� ���ിക�െട വിശദാംശ�� വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ശിപാ�ശകളി� ഭരണാ�മതി, സാേ�തികാ�മതി, െട�ഡ�, വ��് ���ീകരി� സമയം

എ�ി�െന�� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ���ികളി�  േറാഡ് െറേ�ാേറഷൻ ചാ�ജ് ഇന�ി�  െപാ�മരാമ�് േറാ�സ്

വ��ിന് ന�േക� �ക എ�െയ�് ���ി തിരി�് കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േറാഡ് െറേ�ാേറഷൻ ഇന�ി� ഇനി അ�വദി�ാ�� �ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

��ത �ക എ��ം േവഗം ന��വാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വാ�� അേതാറി�ി�െട ജലന�ം തടയാ� നടപടി

871. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.പി.സജീ��

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി



ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി വിതരണ�ിന് ലഭ�മാ�� ജല�ിെ� പ�തിേയാളം വിതരണരഹിത

ജലമായി േപാ�ക�ം അതി�െട വാ�� അേതാറി�ി�് കന� സാ��ിക ന�ം സംഭവി�ക�ം

െച�� സാഹചര��േ�ാ;

(ബി) വിതരണ �ംഖലയിെല കാല�ഴ�ംെച� െെപ�ക�  സമയബ�ിതമായി മാ�ാ�ത്

�ല��ാ�� േചാ��കളി�െടയാണ് ഇ�കാര�ളള വ�ന�ം ഉ�ാ��ത് എ�ത്

വ�തയേ�െയ�റിയി�േമാ;

(സി) �ധാന െെല�കളിെല�ം ഉപ െെല�കളിെല�ം �ത���ി�  കാണാ� േചാ��

കെ���തിന് എെ��ി�ം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; അത് സം�ാന�് എ�ാ ഭാഗ�ം

ഉപേയാഗി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കാല�ഴ�ം �ല�ളള േചാ��യി�െട ജലം ന�മാ��ത് തട�വാ� എം.എസ്. െെപ�ക�, �ീേമാ

െെപ�ക�  എ�ിവ മാ��തിന് കി�ബിയി�  നി�ം �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഇ) ��ത ഫ�് ഉപേയാഗി�് 2019-� എ� കിേലാമീ�� ഉപേയാഗ�ന�മായ െെപ�് മാ�ി �തിയവ

�ാപി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ജലവിതരണം, സ�ീവേറജ് പ�തിക�െട �േരാഗതി

872. �ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നബാ�ഡ്,  േ��് �ാ�, േദശീയ �ാമീണ

�ടിെവ� പ�തി,  കി�ബി എ�ീ സാ��ിക േ�ാത�കളി�  ഉ�െ���ി ���ീകരി�

�ടിെവ� പ�തിക�െട വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക� വഴി അധികമായി ഉ�ാദി�ി� �ടിെവ��ിെ��ം ��തായി ന�കിയ വാ��

കണ��ക�െട�ം വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�െട സം�� പ�തിയായ അ�തി�െട അ�മതി ലഭി�

ജലവിതരണ പ�തിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�ത് പ�തിയി��െ�� തി�വന��രം,  െകാ�ി,  െകാ�ം എ�ീ നഗര�ളിെല സ�ീവേറജ്

സംവിധാന���ായി േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി നട�ി വ�� പ�തിക�െട �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ?

വാ�� അേതാറി�ി മ�ട മ�ല�ി� നട�ിവ�� ���ിക�



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

ന��േമാ:

(എ) റീബി�ഡ് േകരള പ�തിയി� ഉ�െ���ി േകരള വാ�� അേതാറി�ി �േഖന മ�ട നിേയാജക

മ�ല�ി� നട�ിവ�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േമ� പരാമ�ശി� പ�തി�് തത��ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ി�മായി ബ�െ��് സ�േ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മംഗലം ഡാം �ടിെവ� പ�തി

874. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ആല��  നിേയാജക മ�ല�ിെല മംഗലം ഡാം �ടിെവ� പ�തി�െട �വ��നം ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആനാട്, പാേലാട്, ���ഴ വിേ��കളിെല �ടിെവ� പ�തി

875. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) G.O(Rt.)  No. 571/2018/WRD Dtd. 01/08/2018, Water Resources (WS-B)

Department  �കാരം  16  േകാടി �പ അ�വദി�് ഭരണാ�മതി നൽകെ�� വാമന�രം

നിേയാജകമ�ല�ിെല ആനാട്, പാേലാട്, ���ഴ വിേ��കളിെല സമ� �ടിെവ� വിതരണ

പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�് ഒ�രവ�ഷം കഴി�ി�ം പ�തി െട�� െച�ാൻ കഴിയാ�തിെ� കാരണം

എ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) പ�തി അടിയ�രമായി നട�ിലാ��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�ിൽ എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

��തല പ��ർ �ടിെവ� പ�തി

876. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

��തല പ��ർ സമ� �ടിെവ� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ; പ�തി എ�്

�ർ�ിയാ��തിനാണ് ല��മി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

പഴ�ി ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി



877. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി��തിനായി പഴ�ി പ�തിയി�  �ാപി� ജ�ാ�  �ടിെവ�

പ�തി�െട വിതരണ േശഷി�െട എ� ശതമാനം ഇേ�ാ�  ഉപേയാഗെ����െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ടിെവ� �ാമം േനരി�� �ീക��രം �നി�ി�ാലി�ി, െച�ളായി പ�ായ�് എ�ിവ ��ത

പ�തിക� ഉ�െ���ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആയതിെ� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ�ം വെരെയ�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ?

തഴ�ര �ടിെവ� പ�തി

878. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല തഴ�ര,  മാേവലി�ര �േദശ�ളിെല �ടിെവ� �ാമം

പരിഹരി��തിനായി അ�വദി� തഴ�ര �ടിെവ� പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

മീനാട് �ടിെവ� പ�തി

879. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മീനാട് �ടിെവ� പ�തി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ത് എ�ാെണ�ം അട��  �ക

എ�യായി��െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നടപടി�മ��  ���ീകരി�് നി��ാണ ���ിക�  ആരംഭി�ത് എ�ാെണ�ം നി��ാണം

ഏെ���ത് ആരാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ആദ�ം നി�മാണം ഏെ���വ� പ�തി ഉേപ�ി�ാ�� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി പാതിവഴിയി�  ഉേപ�ി�തിന് അവ�െ�തിെര നിയമനടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��ി�

അതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഇ) ���ി റീെട��  െച�ി�േ�ാ;  അതിെ� വിശദാംശ��ം പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി�ം

െവളിെ���േമാ?

ബാവി�ര �ടിെവളള പ�തി

880. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ബാവി�ര �ടിെവളള പ�തി എ�് ���ീകരി�ാനാ�ം എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി യാഥാ���മാ��േതാെട ഏെതാെ� �േദശ�ളിെല �ടിെവളള�ാമം

പരിഹരി�ാനാ�ം; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി�ായി സൗജന�മായി �ലം നൽകി മെ��ാ സഹായ��ം െച� �േദശവാസികൾ,

പ�തിേയാട�ബ�ി�് �ാ��േവ അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം ഉ�യി�ത് വ��്

പരിഗണി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ാ��േവ നി��ാണം നിലവി�ളള പ�തിേയാെടാ�ം യാഥാ���മാ��തിേല�ായി റിൈവ�ഡ്

എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതി ലഭ�മാ��തിന് വ��് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല �ടിെവ� വിതരണ പ�തിക�

881. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േകാ�ാട് മ�ല�ി�  �ടിെവ� വിതരണ�മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാ�  വ� േശഷം

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട�ം പ�തിക�െട�ം വിശദവിവരം ന��േമാ?

ആറ��ള മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�

882. �ീമതിവീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� ഇരവിേപ��-േതാ��ഴേ�രി-േകായി�ം പ�ായ�കെള

ബ�ി�ി�െകാ�� �ടിെവ� പ�തി�െട അ�ിമ അട��  ത�ാറാ�ിേയാ;  ഇെ��ി�

ആയതിെ� കാരണം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി െവളിെ���േമാ;

(സി) കി�ബിയി�െ���ി ആറ��ള നിേയാജക മ�ല�ി�  എ� �ടിെവ� പ�തിക�

�ഖ�ാപി�ി��; അവ ഏെതാെ� എ�ം നിലവിെല �ിതി എെ��ം െവളിെ���േമാ?

തലേ�രി-��പറ�് സമ� �ടിെവ� പ�തി

883. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി-��പറ�് സമ� �ടിെവ� പ�തി ���ി�െട ���ീകരണ�ിന് എെ��ാം

നടപടി�മ�ളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി ���ീകരി��തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?



െച�താഴം, ��ിമംഗലം പ�ായ�കളിെല �ടിെവ� പ�തി

884. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല െച�താഴം,  ��ിമംഗലം പ�ായ�കളി�  �ടിെവ�ം

ലഭ�മാ��തിന് കി�ബി �േഖന ഭരണാ�മതി ലഭി� �ടിെവ� പ�തി�മായി ബ�െ��

നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

നില�� മ�ല�ി� ജല�ാമം േനരിടാ� നടപടി

885. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അതിേവനലിെല ജല�ാമം ��നി��ി ജലവിഭവ വ��് നില��  നിേയാജക മ�ല�ി�

��ജല ലഭ�ത ഉറ�് വ���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �ല�ളി�  ഏെതാെ� �ഴകളിലാണ് താ��ാലിക തടയണക�

നി��ി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ; ആയതിന് െചലവഴി� �ക എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ളയ�ി�  േക�പാ�ക�  സംഭവി� �ടിെവ� പ�തിക�െട പ�് ഹൗ�ക�ം കിണ�ക�ം

ഉപേയാഗ�ന�മായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

പ�ി�� - ബാലരാമ�രം �ടിെവ� പ�തി

886. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ബാലരാമ�രം �ാമപ�ായ�് ഉ�െ��� പ�ി��  -  ബാലരാമ�രം �ടിെവ� പ�തി�്

തട�മായി നി��� െറയി�േവ അ�മതി�ം നാഷണ� ൈഹേവ അ�മതി�ം ലഭി�ി�േ�ാ;

ആയതിേല�് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�െയ�ം പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി ബാലരാമ�ര�് �ാപി�ി�� പ��് ല�ം ലി�� േശഷി�� ടാ�ിേല�്

കാളി�ാറ പ�തിയി� നി�ം െവ�ം േനരി�് എ�ി�വാ� സാധി�േമാ; അതി�� നടപടിക�

ആരംഭി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ��ഴി �ാമീണ ��ജല വിതരണ പ�തി

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

വ��ല മ�ല�ിെല കാ��ഴി �ാമീണ ��ജല വിതരണ പ�തി�െട �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ?



നില�� �ടിെവ� പ�തി

888. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തീ��ാടക��് �േയാജനം െച�� നില��  �ടിെവ� പ�തി�െട നി�ാണ

���ിക� ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�ം എ� �പയാണ് പ�തി�് അ�വദി�ി��ത്എ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ��ി�  എെ�ാെ� ���ികളാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്;  ഇവയി�

ഏെതാെ� ���ിക� ���ിയായി; അവേശഷി��വ എ�േ��് ���ീകരി�ാ� കഴി�ം;

(സി) വനം വ��മായി ബ�െ��് പ�തി നി��ാണ�ിന് ഏെത�ി�ം തട�േമാ കാലതാമസേമാ

േനരി��േ�ാ; ഉെ��ി� എെ�ാെ� ���� ആണ് നിലവി��െത�ം ഇത് പരിഹരി�ാ�

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

െകാ�ാര�ര മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�

889. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ി�െ��� എ� �ടിെവ� പ�തിക��് ഈ സ��ാരിെ�

കാലയളവി� ഭരണാ�മതി ന�കിയി��;

(ബി) പ�തിക�െട നിലവി�� �ിതി�ം അട�� �ക�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) നിേയാജകമ�ല�ി�െ��� ഏെത�ി�ം �തിയ �ടിെവ� പ�തി�െട സാധ�താപഠനം

നട�ിവ��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

���നാട് �ടിെവ� പ�തി

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

ന��േമാ:

(എ) മ�ട മ�ല�ിെല  2016-17  വ�ഷെ� എ�.എ.സി  -  എ.ഡി.എസ് പ�തിയി�െട

നട�ിലാ�ി വ�� ���നാട് �ടിെവ� പ�തി ദീ�ഘി�ി�� ���ി ���ിയാ��തിന്

േറാഡ് റിെ�ാേറഷ� ചാ��് നാളി�വെര അ�വദി�ാ�തിെ� കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറാഡ് റിെ�ാേറഷ�  ചാ��് ന�കാ�തിനാ�  പ�തി �ാേയാഗികമായി നട�ിലാ�ാ�

സാധി�ാെത േപായ�ം പ�തി�െട �ണഫലം െപാ�ജന���് ന�െ����ം ക�്

�ട�നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  േറാഡ് റിെ�ാേറഷ�  ചാ��് ന�കാ���ലം �ട�ി�ിട�� പ�തിക�െട

വിശദാംശ�� ന��േമാ?



െപാ�ടിയിെല �ടിെവ� �ാമം

891. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര േക�മായ െപാ�ടിയിൽ �ടിെവ� വിതരണ�ിന് നിലവി�� സംവിധാന��

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവിെട േവനൽ�ാല�് �ടിെവ��ാമം അ�ഭവെ���ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) അത് പരിഹരി�ാൻ വാ�� അേതാറി�ി �തിയ പ�തിക� എെ��ി�ം ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ അവ എെ�ാെ�െയ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല �ടിെവ� വിതരണം

892. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  ��മായ വര�� അ�ഭവെ��� സമയ�ം ജലവിതരണം

തട�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പല കാരണ�ളാ�  ജലവിതരണം �ട����ലം ജി�യിെല ജന����ാ�� ��ി��്

പരിഹരി�വാ� എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ് എ��ി��ത്;

(സി) �ടിെവ�ം �ട�� അവസര�ി�  ബ�െ�� �േദശവാസികെള അറിയി�വാ�  എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��ത് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) �ടിെവ� ൈപ�ക�  െപാ�ി ജലം പാഴായിേ�ാ��ത് തട�വാ�  േവ� സത�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

തി�വന��രെ� ആദിവാസി ഊ�കളി� �ടിെവ� പ�തി

893. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം തി�വന��രം ജി�യിെല ഏെത�ാം ആദിവാസി

ഊ�കളി�  �ടിെവ� വിതരണ�ിനായി േകരള വാ��  അേതാറി�ി പ�തിക�

നട�ാ�ിയി�െ��ം എ� �പ വീതമാണ് െചലവഴി�െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം പ�തിക� ���ീകരി�ാ�െ��ി� അവ�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

അ�ത് പ�തി�ായി �ഴി� തല�ാനെ� േറാ�ക�െട നവീകരണം

894. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) തല�ാന�് അ�ത് പ�തി�െട കീഴി�  എ� പ�തികളാണ് ജലവിഭവവ��് നിലവി�

നട�ിലാ��ത്; ഇതി� എ� പ�തിക� ഇതിനകം ���ിയാ�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി നഗര�ിെല പല േറാ�ക�ം �ഴി�ി�് മാസ��  കഴി�ി�ം അവ

ന�ാ�ാ�ത് �ലം അപകട�� െപ��� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പ�തി�െട ഭാഗമായി �ഴി� േകാ��േറഷ�  േറാ�ക�  സമയബ�ിതമായി ന�ാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല പഴയ െെപ�ക� മാ�ാ� നടപടി

895. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  പല �ല�ളി�ം കാല�ഴ�ം െച� �ടിെവളള െെപ�ക�

െപാ����ലം �ടിെവളള ����ാ��ത് ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി� എവിെടെയ�ാം കാല�ഴ�ം െച� െെപ�ക� മാ�ി �ാപി�ി�െ��ം

ഇതി�േവ�ി എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  നിലവി�  എവിെടെയ�ാം ഇനി�ം െെപ�ക�  മാ�ി

�ാപിേ��തായി�െ��റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ആയതി�േവ�ി�� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) കാല�ഴ�ം െച� െെപ�ക� അടിയ�രമായി മാ�ി �ാപി�് �ടിെവളള ���ിന് പരിഹാരം

കാ��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േപ���ട-വഴയില ൈപ�് ൈല� കട�േപാ�� �ലം

896. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട േപ���ട ഓഫീസിന് �റകി�  വിേ��് നഗ�  വെര

േപ���ട-വഴയില ൈപ�് ൈല� കട�േപാ�� �ലം �ഷി ഓഫീസ�െട ശിപാ�ശ �കാരം

എ�വേയാ�െമ��  െ�ാ���  ആ�് റിസ��് ക�സ���സി എ� സ�കാര�

ക�സ���സി�് വാടക�് െകാ��വാ�  അേതാറി�ി േബാ�ഡ് തീ�മാനി�ി�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തി�വന��രം നഗര�ിേല�് �ടിെവ�െമ�� ൈപ�് ൈല�  കട� േപാ�� ൈപ�്

ൈല� േറാഡ് സംര�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ന�ി�ടവിൽ െറ�േല�� കം �ി�ജ്

897. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



2020-21 വ�ഷെ� ബ�ജ�ിൽ എ�് േകാടി �പ വകയി��ിയ ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല

ന�ി�ടവിൽ െറ�േല��  കം �ി�ജ് നി��ി��തിന് എ��ം േവഗം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി

ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര� േമഖലയിെല ശ�ള വിശദാംശ�� െതാഴി� വ��് െവബ് ൈസ�ി�

898. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ിക�, ��ക� �ട�ിയ വിഭാഗ�ളിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ള വിശദാംശ��

െതാഴി�  വ��ിെ� െവബ് ൈസ�ി�  അപ് േലാഡ് െച�ണെമ� നിബ�ന െെഹേ�ാടതി

ശരിവ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ�കാര� േമഖലയിെല ശ�ളം ബാ�് അ�ൗ�് വഴി ന�കണെമ� നിയമവ�വ� േകരള

െെഹേ�ാടതി റ�് െച�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ?

െതാഴിൽ േമഖലയിൽ നട�ിലാ�ിയ മാ���

899. �ീ.െക. രാജ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം െതാഴിൽ േമഖലയിൽ നട�ിലാ�ിയ മാ���,

െതാഴിൽ നിയമ�ളിൽ വ��ിയ േഭദഗതിക� എ�ിവ എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കടകളി�ം വാണിജ� �ാപന�ളി�ം േജാലി െച�� �ീെ�ാഴിലാളിക��് േജാലി�ിടയിൽ

ഇരി��തി�� അവകാശം നൽകിയതിന് േശഷം ആയത് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇരി��തി�� അവകാശം �ാവ൪�ികമാ�െ���േ�ാ;  ഇെ��ി�  ��ത

നിയമലംഘന��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 1947-െല വ�ാവസായിക െതാഴിൽ ത�� നിയമ�ി�  െതാഴിലാളിക�െട നി��ചന�ിൽ

സം�ാനെ� െസയിൽസ് �േമാഷൻ െതാഴിലാളികെള ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത നിയമ�ിന് രാ�പതി�െട അംഗീകാരം ലഭ�മായി�േ�ാ;

(എഫ്) മിനിമം േവതന നിയമ�കാര�� േവതനം എ�ാ േമഖലകളി��ളള െതാഴിലാളിക��്

ലഭി��െവ�റ�വ���തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�  വിശദമാ�ാേമാ;  മിനിമം േവതന

നിയമ�ി�  സം�ാന സ��ാ�  വ��ിയ േഭദഗതിക�  എെ��ാെമ�ം ആയതിന്

രാ�പതി�െട അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ ?



ക�ഷകെ�ാഴിലാളി േ�മനിധി അംഗ��െട െപ�മ���� വിവാഹ ധന സഹായം

900. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷകെ�ാഴിലാളി േ�മനിധി അംഗ��െട െപ�മ���� വിവാഹ ധന സഹായമായി

നിലവി� എ� �പയാണ് അ�വദി��െത�് അറിയി�ാേമാ; ഈ �ക വ��ി�ി�� കാര�ം

പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നാളി�വെര തി�വന��രം ജി�യി� ഈ പ�തി

�കാരം എ�േപ��് എ� �ക ന�കിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം െന�മ�ാട് താ��ി�  വിതരണം െച� �ക വിേ�ജടി�ാന�ി�

�ണേഭാ�ാ��െട ലി�് സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ?

നിയമലംഘനം നട�� െതാഴി�ടമക�െ�തിെര നടപടി

901. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  നവംബ�, ഡിസംബ�  മാസ�ളി�  സം�ാനെ� �ാ�ഡ് വ� �ാപന�ളി�

െതാഴി� വ��് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത പരിേശാധനയി�  കെ��ിയ നിയമ ലംഘന��  എെ�ാെ�യാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െതാഴിലാളിക��് ഇരി�ിടം ന�കണെമ� വ�വ� േപാ�ം നിേഷധി�� െതാഴി�

ഉടമക�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇതിനകം സ�ീകരി�െത�് അറിയി�ാേമാ?

നി��ാണ െതാഴിലാളിക�െട േ�മനിധി ആ��ല���

902. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണേമഖലയി�  െതാഴിെല��� െതാഴിലാളി അപകട�ി�െ��് ദീ�ഘകാലം ചികി�

െച�് ആ�പ�ിയി�  നി�ം ഡി�ചാ��് ആയേശഷം വീ�ി�  വി�മ�ി�  ഇരിെ�

മരണെ��� സംഭവ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  അ�ര�ി�  മരണെ��� െതാഴിലാളിക�െട ആ�ിത��് എഫ്.ഐ.ആ�.,

േപാ�്േമാ��ം റിേ�ാ��് എ�ിവ ഇ�ാ�തിനാ�  അ�ഹതെ�� േ�മനിധി ആ��ല���

ലഭ�മാകാെത േപാ��ത് പരിഹരി�വാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?



വ�നി��ാണ വ�വസായ േമഖലയിെല മിനിമം േവതനം

903. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�നി��ാണ വ�വസായ േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട മിനിമം േവതനം ���ി

നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ത�� �ട�ിയ േജാലിക�െട പീസ് േറ�് ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ ?

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളി�ാ�ളള േ�മ �വ��ന��

904. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി എെ��ാം �വ��ന��ം നടപടിക�മാണ്

വ��് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�  താമസി�� �ല��ം പരിസര �േദശ��ം �ചിത�ം

ഉ�താെണ�് ഉറ�വ���തിന് ആേരാഗ� - തേ�ശ സ�യം ഭരണ വ��ക�മായി ബ�െ��്

എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇതിനകം സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഐ.�ി അധി�ിത േവജ് േപ�െമ�് സംവിധാനം

905. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  �െെല  8-ന് വി�ാപനം െച� േകരള മിനിമം േവതനച�ം േഭദഗതി െച�് ഐ.�ി

അധി�ിത േവജ് േപ�െമ�് സംവിധാനം സ��ാ� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് ഇത് നട�ിലാ�ിയത്;  ഇത് വിജയ�ദമാെണ�്

വിലയി���േ�ാ;

(സി) ഇതിെനതിെര േകരള െെഹേ�ാടതിയി�  ഉ�ായി�� േകസിെല വിധി എ�ായി��െവ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പാ�ലെമ�് പാ�ാ�ിയ േദശീയ േവജ് േകാഡ് നിലവി�  വ��േതാ��ടി ഈ േഭദഗതി�്

�സ�ി ന�െ��� സാഹചര���ാേയാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മിനിമം �ലി

906. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് മിനിമം �ലി ���ി നി�യി�ത്

എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇനി�ം മിനിമം �ലി ���ി നി�യി�വാ�  േശഷി�� േമഖലക�

ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത േമഖലകെള സംബ�ി�� കാര�ം ഇതിനാ�ളള ക�ി�ി�െട പരിഗണനയി�േ�ാ?

മിനിമം േവതന നിയമ�ിെ� പ�ികയി�� െതാഴി�േമഖലക�

907. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഏെതാെ� െതാഴി�  േമഖലകെളയാണ് മിനിമം

േവതന നിയമ�ിെ� പ�ികയി� ഉ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) േമൽ�റ�വയിൽെപടാ� േമഖലകളി�  �ടി മിനിമം േവതനം ���ി നി�യി��തി��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര� �� ജീവന�ാ��് മിനിമം േവതനം

908. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�  എ�ഡഡ്,  സി.ബി.എസ്.ഇ.  സ�കാര� ��കളി�  േജാലി െച�വ��

അധ�ാപക അനധ�ാപക ജീവന�ാ��് മിനിമം േവതനം ഉറ� വ��ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�  എ�ഡഡ്,  സി.ബി.എസ്.ഇ.  സ�കാര���കളിെല െതാഴി�  സാഹചര��ം അധ�ാപക

അനധ�ാപക ജീവന�ാ��് ലഭി�� േവതന�ം സംബ�ി�് പരിേശാധന നട��തിന്

എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഏെത�ാം െതാഴി� േമഖലകളിലാണ് േവതനം ���ി

നി�യി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

പാരാെമഡി�� �ാ�ക�െട മിനിമം േവതനം

909. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല പാരാെമഡി�� �ാ�ക��് മിനിമം േവതനം ഉറ�വ���തിന്

സ��ാ�  �റെ��വി� ഉ�ര�ക�  �ാേയാഗിക തല�ി�  നട�ിലാ��േ�ാെയ�് വ��്

തല�ി� പരിേശാധി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� എ� പരാതിക� നട�വ�ഷം ലഭി�െവ�് അറിയി�ാേമാ?



േതാ�ം െതാഴിലാളിക��് ൈലഫ് പ�തിയി� വീട്

910. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവനരഹിത�ം,  �രഹിത�മായ േതാ�ം െതാഴിലാളിക��് ൈലഫ് പ�തിയി�  വീട് വ�്

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

(ബി) േതാ�ം െതാഴിലാളിക�  താമസി�� ലയ��െട �ിതി വളെര േശാചനീയമാെണ��ം,

അവ�െട ജീവിത സാഹചര�ം ദയനീയമാെണ��ം കണ�ിെല��് ഈ വിഭാഗ�ി�െ��വ��്

�േത�ക പരിഗണന ന��േമാ;

(സി) ൈലഫ് പ�തി �കാരം അ�വദി�� �ക േതാ�ം േമഖലയി� താമസി��വ��് വ��ി�ി�്

ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െതാഴിലാളി ഡാ�ാബാ�്

911. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െതാഴിലാളിക�െട ഡാ�ാബാ�് ത�ാറാ��തിന് സ��ാ�  ഏെത�ി�ം

ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േമഖലകളിെല െതാഴിലാളിക�െട വിവര�ളാണ് ഇ�ര�ി�  േശഖരി�ാ�

തീ�മാനി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�വെര എ�േപ�െട വിവര�� ഇ�കാരം േശഖരി� ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േനാ��ലിെ�തിെര�� നടപടി

912. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ വികസനെ� �റേകാ�് അടി�തിെ� �ധാന കാരണം

സം�ാന�് നിലനി� േനാ��ലി സ�ദായമാെണ�ത് വ�തയാേണാ;

(ബി) േനാ��ലി ഒൗേദ�ാഗികമായി നി��ലാ�ിെയ�ി�ം പല േമഖലകളി�ം ഇേ�ാ�ം

നിലനി���െവ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� െതാഴിലാളി �ണിയ�ക�െട സഹകരണം േത��തി�ം,  േനാ��ലി ഈടാ��

െതാഴിലാളിക�െ�തിെര �ഖം േനാ�ാെത നടപടി സ�ീകരി��തി�ം നി�േ�ശം ന��േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?



കരിയ� നയം

913. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

,, എം. �േകഷ്

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� നയ�� െകാ�ം സം�ാന�് അഭ��തവിദ���ിടയിെല െതാഴിലിേനാ��

കാ��ാട് െകാ�ം വ��ി�വ�� െതാഴിലി�ാ� കണ�ിെല��് ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട

മ�ര�മത വ��ി�ി��തിന് ��തായി �പീകരി�ാ�േ�ശി�� കരിയ�  നയം

ല��മി��േ�ാ;

(ബി) അഭ��വിദ�രി�ം െതാഴിൽ വിപണി�് ആവശ�മായ �ാവീണ�മിെ�� വ�ത കണ�ിെല��്

ൈന�ണിേശഷി വികസന�ിന് കരിയ� നയം ഊ�ൽ നൽ��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) വിവിധ െതാഴിൽ േമഖലക��ാവശ�മായ മാനവവിഭവേശഷി അവസരസമത�ം ഉറ�ാ�ിെ�ാ�്

വികസി�ി�ാൻ പ�തി�േ�ാ; സ�കാര� കരിയ� �ാപന��െട പരസ��ളിൽ ആ��രായി

മ�ഷ�വിഭവേശഷി പാഴായി േപാ�� �ിതി�് മാ���ാ�ാൻ കഴി�േമാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�ി� പാ��്

914. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, സി.മ��ി

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ൈന�ണ� വികസനമിഷ�  പ�തിയായ �ി�  പാ��ി�  വിേദശഭാഷാ

പരിശീലനേക��ം േഹാ�ി�ാലി�ി േമഖലയി�  ഇ��നാഷണ�  സ��ിഫിേ�ഷ�  േകാ�ം

ആരംഭി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി�െട എ�േപ��് െതാഴി�ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാ�  കഴി�െമ�ാണ് ക���െത�്

വ��മാ�േമാ?

�വജന���� ൈന�ണ� വികസന പ�തിക�

915. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വിവിധ േമഖലകളി�  �വജന���് മിക� െതാഴി�  േന�വാ�  സഹായകമായ ൈന�ണ�

വികസന പ�തിക�  േകരള അ�ാഡമി േഫാ�  �ി�  എ�ല�സിെ�  (െക.എ.എസ്.ഇ.)

ആഭി�ഖ��ി� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�് മാറിവ�� െതാഴി�  സാധ�തക�  �േയാജനെ���� രീതിയി�  പരിശീലനം

വിഭാവനം െച��തിന് െക.എ.എസ്.ഇ.�് സാധി��േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� �തിയ

േകാ�കളിലാണ് പരിശീലനം ന���െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണ േമഖലയിെല വിദ� െതാഴിലാളിക�െട അപര�ാ�ത തരണം െച�ക എ�

ല��േ�ാെട ആരംഭി� ഇ���  ഇ��ി���് ഓഫ് ഇ��ാ���  ആ�് ക���െ�

�വ��നം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇവിെട നി�ം പഠനം ���ിയായവ��് േജാലി ഉറ�് വ��വാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) േവ�ഡ് �ി�  ൈലസിയം �ാപി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� േമഖലകളിെല വിദ�െര

ഉ�െ���ിയാണ് അത് �പീകരി�െത�് അറിയി�ാേമാ ?

ഐ.ടി.ഐ.കളി� 'ൈ�വ്' പ�തി

916. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഐ.ടി.ഐ.കളി�  േക�ാവി�ത പ�തിയായ  'ൈ�വ്'നട�ാ�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി േക�സ��ാ�  നി�േ�ശി�ി�� കരിയ�  േ�ാ�ഷ�  േപാളിസിയി�

നട�ാ�ാ� ആവശ�െ�� �ധാനെ�� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കരിയ�  േ�ാ�ഷ�  േപാളിസി �കാരം സം�ാന�് ഐ.ടി.ഐ.  ജീവന�ാ�െട നിയമന

രീതികളി� എെ��ി�ം മാ�ം വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഐ.ടി.ഐ.കളി� ആ�നിക േകാ�ക�

917. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�നിക െതാഴി�  േമഖലകളിേല�് േകരള�ിെല ��ികെള �ാ�രാ��തിനായി

ഐ.ടി.ഐ.ക� �േഖന സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഐ.ടി.ഐ.കളി�  �ട�വാ�  കഴി�ി�� ആ�നിക േകാ�ക�

എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

ഐ.ടി.ഐ.കളി� മികവിെ� േക�ം പ�തി

918. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള�ി� ഏെത�ാം ഐ.ടി.ഐ.കളിലാണ് മികവിെ� േക�ം പ�തി അ�സരി�് നിലവി�

പരിശീലനം ന���െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി അവസാനി�ി�ാ� േക�സ��ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� സം�ാന�്

��ത പ�തി �ടരാ� തീ�മാനി� സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാര�� പരിശീലനം,  േദശീയ ൈന�ണ� േയാഗ�താ ച��ടിെ�

(എ�.എസ്.ക�.എഫ്.) പരിധിയി� വ��േ�ാ;

(ഡി) എ�.എസ്.ക�.എഫ്.  �കാരമ�ാെത നട�� പരിശീലന പരിപാടിക��് േശഷം ലഭി��

സ��ിഫി��ക��് അംഗീകാരം ഇ�ാതാേയ�ാ�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഇ�രം പ�തി അ�സരി�് പരിശീലനം േന�� വിദ�ാ��ിക�െട ആശ� പരിഹരി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

മാടായി ഐ.ടി.ഐ.യി� �തിയ േകാ�ക�

919. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല മാടായി ഐ.ടി.ഐ.യി�  �തിയ േകാ�ക�  ആരംഭി��തിന്

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

(ബി) ��ത ഐ.ടി.ഐ.യി�  ഇേ�ാ�  നട�െകാ�ിരി�� േകാ�കളിേല�് എ� വിദ�ാ��ിക�

അേപ� സമ��ി�ി��;  ഇേ�ാ�  എ� വിദ�ാ��ിക��ാണ് അവിെട �േവശനം

ലഭ�മായി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ി മ�ല�ി� ഠൗ� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�്

920. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി മ�ല�ി� സ��ാരിന് അധിക െചലവ് ഉ�ാകാ�വിധം െക�ിടം ലഭി��പ�ം

ഠൗ�  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാ�ിയിെല �മാട�� ഐ.എ.എസ്.അ�ാദമിയി�  �ാഷ് ഫിനിഷിംഗ് േകാ�ക�

ആരംഭി��തി�ം,  �വാസിക�ം വിേദശ ക�നിക�ം േനാ���ം േച��് െതാഴി�  േമളക�

നട��തി�ം ആവശ�മായ പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കരിയ� ൈഗഡ�സ് സംവിധാനം

921. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എംേ�ായ് െമ�് വ��ി� ആരംഭി� �തിയ പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ികെള�ം �വാ�െള�ം െതാഴിലിന് �ാ�മാ�വാ�  ഉത�� കരിയ�  ൈഗഡ�സ്

സംവിധാനം എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�കളി� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) കരിയ�  നയം �ഖ�ാപി� ആദ� ഇ���  സം�ാനം എ� നിലയി�  സ�കാര� കരിയ�

ൈഗഡ�സ് �ാപന����ടി ബാധകമാ�� �ാഥമിക നിബ�നക�  ഈ േമഖലയി�

നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കരിയ� നയം

922. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ജന��െട�ം സമ� �േരാഗതി�് ഉത�� തര�ി� അവ�െട കരിയ�

ജീവിതം ആ��ണം െച�� �വ��നം ഏേകാപി�ി��തിനായി കരിയ�  നയം

�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ നയ�പീകരണം �ലം സ�ഹ�ി�  എെ�ാെ� മാ�ം ��ി�വാ�  കഴി�െമ�ാണ്

വിലയി���ത്;

(സി) സം�ാനെ� വിദ�ാ��ിക��് പാ��്െെടം േജാലി െച��തിന് അവസരം ഒ���തിനായി

േകാേള�കളിെല പഠനസമയം എ�മണി �ത�  ഉ� വെര �മീകരി�ണെമ� നി�േ�ശം ഈ

നയ�ിെ� ഭാഗമായി ഉേ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സ�കാര� േമഖലയിെല െതാഴിലവസര�� െതാഴി� രഹിത��് ലഭ�മാ��തിന് നി��ി െമഗാ

േജാബ് െഫയ�ക�  സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;  2019-�  എ� േജാബ് െഫയ�കളാണ്

സംഘടി�ി�െത�ം ഇതി�െട എ�േപ��് െതാഴി� ലഭ�മായി എ�ം വ��മാ�േമാ?

കരിയ� നയം �പീകരണം

923. �ീ.പി.െക. ശശി

,, വി. േജായി

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� നയ�� കാരണം െതാഴിലി�ാ� ഏ��ം ഉയ�� നിര�ിെല�ിയതാ�ം

െതാഴി� അവകാശ നിയമ�� െപാളിെ��തിെകാ�് �ഷണ�ിന് അ�മതി ന���താ�ം

ആേ�പ�യ��ിരി�� സാഹചര��ി�, അഭ��വിദ��െടയിടയി�  വ��ി�വ��

െതാഴിലി�ാ� പരിഹരി�ാ�  സം�ാന�് കരിയ�  നയം �പീകരി��തിെ� കരട്

ത�ാറായി�േ�ാ;

(ബി) രാജ��് ആദ�മായി �പീകരി�� കരിയ�  നയ�ി�  ഉ�െ�ാ�ി�ി�� കാ��ാട്



എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഉയ�� ഫീസ് ഈടാ�� സ�കാര� േകാ�ിംഗ് �ാപന�� പാവെ��വ��് അ�ാപ�മായി��

�ിതി� പരിഹാരമായി മ�ര പരീ�കളി�  പെ����വ��് സൗജന�മാേയാ മിതമായ

ഫീസിേലാ ഉയ�� നിലവാര�� പരിശീലന പരിപാടിക� ആവി�രി�ാ�േ�ശി��േ�ാ?

ൈകവല� വാ� പ�തി

924. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഭി�േശഷി�ാ�� സ�യംെതാഴി�  കെ���തിനായി നട�ിലാ�ിവ��

ൈകവല� വാ� പ�തി �കാരം എ�േപ��് വാ� അ�വദി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  കീഴി�  ഏറനാട് മ�ല�ി�  നി�ം എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി��;

അതി� എ� അേപ�കളി� വാ� അ�വദി�ി��്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത വാ� ലഭി��തി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

ൈകവല� പ�തി

925. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എംേ�ാ�െമ�് എ�േച�കളി� രജി�� െച�ി�� ഭി�േശഷി�ാരായ െതാഴി� രഹിത�െട

െതാഴി�  �നരധിവാസം ല��ം വ�് �ട�ിയ ൈകവല� പ�തി�േവ�ി  2019-2020

സാ��ിക വ�ഷം എ� �കയാണ് വകയി��ിയത് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ൈകവല��െട വിവിധ പ�തിക��് േവ�ി ഇതി� എ� �പ െചലവഴി� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2019-2020 സാ��ിക വ�ഷം ൈകവല� സ�യം െതാഴി� വാ�ാ പ�തിയി� ആെക എ�

േപ� അേപ�ി� എ�ം അതി� എ� േപ��് വാ� അ�വദി� എ�ം െവളിെ���ാേമാ?

െകാ�ാര�രയി� കരിയ� ഡവല�െമ�് െസ��

926. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� വ��് കരിയ� ഡവല�െമ�് െസ��ക� ആരംഭി��തി�െട ല��മി�� േന���

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് കരിയ�  ഡവല�െമ�് െസ��ക�  ആരംഭി��തിന്

തീ�മാനി�ി�ളളത്;

(സി) െകാ�ാര�ര ആ�ാനമാ�ി കരിയ�  ഡവല�െമ�് െസ��  ആരംഭി��തി�ളള

നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?



എെെ�സ് വ��ിെന നവീകരി��തി�ം ശ�ിെ����തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�

927. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എെെ�സ് വ��ിെന നവീകരി��തി�ം

ശ�ിെ����തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവി� സം�ാന�് വ�ാജവാ�് സംബ�ി� േക�ക� �� സ��ാരിെ� കാലെ�

അേപ�ി�് വ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല എൈ�സ് േകാം��് നി��ാണം

928. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി� തഴ�ര പ�ായ�ിെല വ�വാടിയി� എൈ�സ് വ��ിെ� �മിയി�

എൈ�സ് സ��ി� ഓഫീസ് ഉ��െട�� എൈ�സ് േകാം��് നി��ി��തിന് എം.എ�.എ

-�െട ക�് ഉ��െട ന�ിയ എ�ിേമ�ിൻേമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�ിനാവശ�മായ �ക അ�വദി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ൈ� േഡ

929. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മദ� ലഭ�ത �റ��തി��  "ൈ� േഡ"  പി�വലി�ാ�  കാരണെമെ��്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ തീ�മാന �കാരം മദ�ലഭ�തയി�  എ�േ�ാളം വ��നവ് ഉ�ാ�െമ�ാണ് സ��ാ�

ക���െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മദ��ിെ� ഉപേയാഗം �റ�െകാ�വ��തി�� സ��ാ�  നയ�ിന് വി��മാണ് ഈ

തീ�മാനെമ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  മദ��ിെ� ഉപേയാഗം വ��ി��തിന് ഇടയാ��ത് കാരണം നിലവിലെ�

മദ�നയ�ി�  എെ��ി�ം മാ���  വ�േ��ി വ�െമ�് സ��ാ�  ക���േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

മദ�നയം

930. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് നിലവി�� മദ�നയ�ി� മാ�ം വ��ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എെ�ാെ� മാ��� വ��ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) മദ�നയ�ി�  മദ��ിെ� ആേളാഹരി ഉപേഭാഗം �റ�ാ�  എെ�ാെ� നി�േ�ശ�ളാണ്

അവതരി�ി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) മദ�നയം പരി�രി��തിന് ��പ് സ�ഹ�ിെ� വിവിധ േമഖലകളി�  നി�് അഭി�ായ��

േത��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല ക����വ�കരണം

931. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല ക����വ��രണം, ക�ാമറ സ് ഥാപി�� എ�ീ പ�തിക�െട

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഔ�് െല�കളിെല �മേ��ക� ഒഴിവാ��തിന് സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിവരി�ാേമാ;

വിജില�സ് സംവിധാനം ഔ�് െല�കളി� കാര��മമായി നട��േ�ാ എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഒേര ക�നിക�െട �ാ��ക�  മാ�ം വി��ന നട���ം ജന�ിയ �ാ��ക�  ��ി

വ���ം ഇതി�േവ�ി ക�ീഷ�  പ��വെര�ം പണം തിരിമറി നട��വെര�ം കെ��ി

ശി�ി��തിന് എ�്ൈസസ് വ��് ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

മദ� വിതരണ േഷാ�ക�െട എ�ം

932. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ബിവേറജസ്,  ക�സ�മ�െഫഡ് എ�ിവ വഴി

എ� മദ�വിതരണ േഷാ�ക� ആരംഭി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ബിവേറജസ്,  ക�സ�മ�  െഫഡ് എ�ിവ�െട അധീനതയി�  ഇേ�ാ�  എ�

മദ�വിതരണ േഷാ�ക� �വ��ി���്; ഇനം തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� മദ�വി�ന േഷാ�ക�  അട���ിയി��്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� ബാ�ക�  �തിയതായി �റ�ി�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  എ� ബാ�ക�, ബീയ�/ൈവ�  പാ�ല�ക�  എ�ിവ

�വ��ി��െ��് ഇനം തിരി�് എ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം മദ�വി�ന, ബാ� ൈലസ�സ് എ�ിവ അട�ം



മദ� േമഖലയി�  നി�് എ� �പ വ�മാനമായി ലഭി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  വ�ഷം

തിരി�� വ�മാനം ലഭ�മാ�േമാ?

�തിയ ബാ�കൾ

933. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആരാധനാലയ�ൾ, ��കൾ �ട�ിയ �ാപന�ളിൽ നി�ം എ� മീ�ർ �രപരിധി പാലി�ാണ്

സം�ാന�്  2018,  2019  എ�ീ വർഷ�ളിൽ �തിയ ബാ�കൾ അ�വദി�െത�ം ഈ

കാലയളവിൽ സം�ാനെ�ാ�ാെക എ� ബാ�കൾ അ�വദിെ��ം അറിയി�േമാ;

(ബി) പിറവം മ�ല�ിൽ േമൽ കാലയളവിൽ എ� ബാ�ക�ം ബിവേറജസ് ഔ�് െല�ക�ം

അ�വദിെ��് വ��മാ�േമാ?

എഫ്.എ�-3 ബാ� ൈലസ��ക� അ�വദി� നടപടി

934. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ��തായി എഫ്.എ�-3  ബാ�  ൈലസ��ക�

ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ��ി�ിട� എ� ബാ�ക��്  2016  േമയ് മാസ�ിന് േശഷം

എഫ്.എ�-3 ൈലസ�സ് അ�വദി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ബാ�ക�  അട�് ��ിയത് �റിസം,  ഐ.�ി.  േമഖലകളിെല

െതാഴിലവസര�െള േദാഷകരമായി ബാധി�െവ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിന്

ആധാരമായ വ�തക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ��ത�  എഫ്.എ�-3  ബാ�  ൈലസ��ക�

അ�വദി�തി�െട �റിസം,  ഐ.�ി.  േമഖലകളി�  ��ത�  െതാഴി�  അവസര��

ഉ�ായി��തായി േബാധ�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  വ�ം വ�ഷെ� അ�കാരി നയ�ി�  ഇതിന് അ��തമായ ��ത�  മാ���

െകാ�വ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മദ�ലഭ�ത�ം മദ� ഉപേഭാഗ�ം

935. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��യിെല വിവിധ സം�ാന�ളിെല മദ�ലഭ�ത�ം േകരള�ിെല മദ�ലഭ�ത�ം സംബ�ി�

താരതമ� കണ�ക� ലഭ�മാേണാ; എ�ി� അവ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� മദ� ഉപേഭാഗം ഓേരാ വ�ഷ�ളി�ം വ��ി��േ�ാ;  ഇതിെ� താരതമ�



കണ�ക� ലഭ�മാേണാ; എ�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

നിേരാധിത �കയില ഉ�പ���െട ഉപേഭാഗം

936. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേരാധിത �കയില ഉ�പ���േട�ം ലഹരി വ���േട�ം ഉപേഭാഗം ഇ�ാതാ��തി�േവ�ി

എൈ�സ് വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക��ിടയി� വ�ാപകമായ ലഹരി ഉപേഭാഗെ� നിയ�ി��തിന്

നട�ിലാ�ിയി�� പരിപാടിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ലഹരി വ���  വിപണനം നട�ിയതിന് ജയി�  ശി� കഴി�് �റ�ിറ��വെര

ആവശ�മായ േബാധവ��രണ�ി�െട �നരധിവസി�ി��തി�� പ�തി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ?

ലഹരിമ��് േക�ക�ം ശി�ി�െ��വ�െട എ��ം

937. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016, 2017, 2018, 2019 വർഷ�ളിൽ സം�ാന�് എ� വീതം ലഹരിമ��് േക�കൾ

രജി�ർ െച� എ�ം രജി�ർ െച�െ�� േക�കളിൽ എ� എ��ിൽ �തികൾ ശി�ി�െ��

എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ക�െട�ം േകാേള�ക�െട�ം പരിസര�് മയ�മ��് ഇടപാട് നട�ിയ എ� േക�കൾ

േമൽ കാലയളവിൽ രജി�ർ െച�െ��ി��്; ��ത േക�കളിൽ എ� േപർ ശി�ി�െ��ി��്;

വ��മാ�ാേമാ?

രജി�� െച�െ�� േക�ക�

938. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2019 ജ�വരി 1 �ത� 2019 ഡിസംബ� 31 വെര എ� എൈ�സ് േക�ക�

രജി�� െച�െ��ി��്;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� കണ�ക� ജി� തിരി�് ന�കാേമാ ;

(സി) 2018 വ�ഷെ� അേപ�ി�് േക�കളി� വ��ന��ായി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

സി��ി�് ��സ് ഇന�ി�െ�� മയ�മ��ക�െട ഉപേയാഗം



939. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സി��ി�് ��സ് ഇന�ി�െ�� ന�ജനേറഷ�  മയ�മ��ക�െട ഉപേയാഗം

വ��ി�വ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം മയ�മ��ക�െട ഉപേയാഗ�ം വി�പന�ം തട��തി� ഫല�ദമായ എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദമാ�േമാ?

വ�ാജേക�ക� ചമ�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

940. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, െക.എം.ഷാജി

,, പി.ഉൈബ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ിെല ഒ� വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�� വിേരാധ��വ�െ�തിെര വ�ാജേക�ക� ചമ�്

നിരപരാധികെള പീഡി�ി��തായ ആേരാപണ�� ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അ�ര�ി�  ലഭി� പരാതിക�െട�ം

അവയി� സ�ീകരി� നടപടിക�െട�ം വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) നിരപരാധികെള അപരാധികളാ�ി പീഡി�ി�ാ�� �ത�ക മേനാഭാവം �കടി�ി��

ഉേദ�ാഗ��  സ��ാ�  സംവിധാന�െളയാെക നാശ�ിേല� നയി�െമ�ത് പരിഗണി�്

അ�ര�ാെര സ��ീസി� നി� �റ�ാ�ാ� പര�ാ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മയ�മ��ക�െട ഉപേയാഗം തട��തിനായി നട�� �വ��ന��

941. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മയ�മ��ക�െട ഉപേയാഗം തട��തിനായി എൈ�സ് വ��് നട�� �വ��ന��

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ികെള മയ�മ��ിെ� ഇരക�ം കാരിയ�മാ�ം ആ�ി ഉപേയാഗി�� മാഫിയ

സംഘ��െ�തിെര ക�ശന നടപടിക�  എ���തിന് �േത�കമായ �വ��ന പ�തിക�

(ഓ�േറഷ�സ്)  ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആവി�രി�ാ�  പ�തി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?



െകാേ�ാ�ിയി� എൈ�സ് ഓഫീസ്

942. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരി പദാ����െട വി��ന,  ൈകമാ�ം എ�ിവ സംബ�ി�് പരാതിക�ം േക�ക�ം

വ��ി� വ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് െച�വ�� കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ലഹരി സംബ�മായ േക�ക�  ൈകകാര�ം െച�ാ�  എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ��െട�ം,

ഓഫീ�ക�െട�ം �റവ് �വ��ന�െള ബാധി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യി�  െകാേ�ാ�ി േക�ീകരി�് എൈ�സ് ഓഫീസ് ആരംഭി�ണെമ� നി�േ�ശം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െവ�ില�ാറയി� എെെ�സ് ഓഫീസ്

943. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

േകരള-തമിഴ് നാട് അ��  സം�ാന പാത കട�േപാ���ം ആയിര�ണ�ിന് �റി�ക�

എ���മായ അതിര�ിളളി േമഖലയിെല െവ�ില�ാറയി�  ഒ� എെെ�സ് ഓഫീസ്

അ�വദി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ലഹരി വി�� ��ക�

944. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി��ി�െട കീഴി� ��ക�ം േകാേള�ക�ം സ��ാ� ഓഫീ�ക�ം േക�ീകരി�് ലഹരി വി��

��ക� �പീകരി�� പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ലഹരി വി�� �വ��ന�ളി�  വിവിധ മത സാ�ദായിക സാം�ാരിക സംഘടനക�െട�ം

ലഹരി നി��ാ��ന-േബാധവ��രണ �വ��ന�ളി�  ഏ�െ�� സംഘടനക�െട�ം

സാ�ി���ം സഹകരണ�ം ഉറ�വ��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ലഹരി വി�� േബാധവ��രണ�ിനായി െചലവഴി� �ക

945. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ലഹരി വി�� േബാധവ��രണ�ി�ം വി��ി ലഹരി വി�� പരിപാടിക��മായി ഈ

സ��ാ� ഇ�വെര നട�ിലാ�ിയ പരിപാടിക� എെ��ാം; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഇ�വെര എ�േകാടി �പ െചലവഴി�ി�െ��് തരംതിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�വെര നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�  വഴി ല��ം ൈകവരി�ാ�  കഴി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ലഹരി വി�� �വ��ന���് വകയി��ിയ�ം െചലവഴി��മായ �ക

946. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ലഹരി വി�� േബാധവ��രണ�ി�ം മയ�മ��്

വി�� �വ��ന���മായി ഓേരാ വ�ഷ�ം ബജ�ി�  വകയി��ിയ �ക�ം െചലവഴി�

�ക�ം എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷ�ി� അ�വദി� ��ത �ക െചലവഴി�ാ� കഴിയാ�തിെ�

കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� േബാധവ��രണം മദ�വി�പന�െട വള��െയ ബാധി�െമ�് ക���േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ആല�ഴ ജി�യി� വി��ി പ�തി

947. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േകരള സം�ാന ലഹരിവ��ന മിഷൻ ആരംഭി�ിരി�� വി��ി പ�തി�െട ഭാഗമായി

ആല�ഴ ജി�യിൽ നട�ിലാ�ിയി���ം നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി���മായ പ�തിക�

എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല ലഹരി വി�� േബാധവ�കരണ പരിപാടി

948. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാജ മദ��ിെ��ം നിേരാധിത ലഹരി വ���െട�ം വിതരണ�ം ഉപേയാഗ�ം ഇ�ാ�

െച��തിനായി സം�ാന ലഹരി വ�ജന മിഷൻ 'വി��ി' �േഖന മഹാ�ാഗാ�ി�െട 150-�

ജ�ദിനാേഘാഷ��െട ഭാഗമായി 'നാളെ� േകരളം ലഹരി�� നവേകരളം' എ� ഊ��ിത

േബാധവൽ�രണ പരിപാടിക�െട ഭാഗമായി എെ��ാം പരിപാടികളാണ് േചല�ര

നിേയാജകമ�ല�ിൽ സംഘടി�ി�ത്; ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ പരിപാടികളിൽ എ�ാം വലിയ േതാതിൽ ജനകീയ പ�ാളി�ം ഉ�ായി��െവ�

വിലയി��ൽ നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ?



വി��ി-ഡീ അഡി�� െസ��

949. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� ജി� ആ�പ�ിയി� എൈ�സ് വ��ിന് കീഴി� �വ��ി�� വി��ി ഡീ അഡി��

െസ�റിെ� ഇത് വെര�ളള �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േരാഗിക�െട ബാ�ല�ം കാരണം നില�� ഡീ അഡി�� െസ�റി� ��ത� ജീവന�ാേര�ം,

സൗകര���ം ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഡീ അഡി��  െസ��  �വ��ി��തിന് എ� �പയാണ് �തിമാസം വ��്

ചിലവഴി��ത്; ഇനം തിരി�് വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�നംതി� ജി�യി� വി��ി പ�തി

950. �ീമതിവീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി��ി പ�തി�െട ഭാഗമായി പ�നംതി� ജി�യി�  നട�ിയ �വ��ന��െട

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ആറ��ള നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ക�  േക�ീകരി�്

നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ?

മദ��ി�ം മയ�മ��ി�െമതിരായ േബാധവ�കരണം

951. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, വി. േജായി

,, വി.െക.�ശാ�്

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മദ�വ�ജന േബാധവ�കരണ �വ��ന�� ഏേകാപി�ി��തിന് സം�ാന

ലഹരി വ�ജന മിഷ� 'വി��ി'  സ�ീകരി�് വ�� �തന പ�തിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാലയ�ളി�  മദ��ി�ം മയ�മ��ി�െമതിരായ േബാധവ�കരണം ശ�മാ��തിനായി

�പീകരി� ലഹരി വി�� ��ക�െട �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) വിദ�ാലയ പരിസര�ളി�  ലഹരി വ���െട ലഭ�ത തട��തിനായി എൈ�സ് വ��്

എെ��ാം പരിേശാധനകളാണ് നട�ി വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മദ��ിെ��ം മയ�മ��ിെ��ം �ഷ�ഫല��  സംബ�ി�് �വജന���് അവേബാധം

ന���തിനായി എെ��ാം േബാധവ��രണ നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�്



വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല �ിവ�ീവ് ഒാഫീസ� ത�ികയിേല�� സീനിേയാറി�ി പ�ിക

952. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ിെല �ിവ�ീവ് ഒാഫീസ�  ത�ികയിേല�� സീനിേയാറി�ി പ�ിക�മായി

ബ�െ���  8/10/2015-െല  7180/F1/13/TD  ന��  ഉ�രവിെല നി�േ�ശ��

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ുത ഉ�രവിെല നി�േ�ശ���് അ��തമായാേണാ �ിവ�ീവ് ഓഫീസ�

ത�ികയിേല�� ഡി�ാ��്െമ��  �ാന�യ� പ�ിക ത�ാറാ�ിയിരി��ത് എ�തിെ�

വ��മായ വിവരം ന��േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് OA(EKM)1666/16-� ന�� KAT ഉ�രവ് വ�ി�് നാളി�വെരയായി�ം

ബ�െ�� പരിേശാധനക�  ���ിയാ�ാെത മന:���ം കാലതാമസം വ��ിയത്

േകാടതിയല��മാ�ം എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എൈ�സ് ൈ�ം �ാ�് വിഭാഗം

953. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മതിയായ ജീവന�ാ�ം അ�ബ� സംവിധാന��മി�ാെത എൈ�സ് ൈ�ം �ാ�്

വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം കാര��മമെ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ര�് വ�ഷ�ിലധികം സ��ീ�� ഉേദ�ാഗ�െന ൈ�ം�ാ�ിെ� തല��്

നിയമി�ണെമ� ച�ം നിലനി�േ� വിരമി�ാ�  ര�മാസം മാ�ം കാലാവധി ഉ�ായി��

ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�് ആദ�ം തെ� ച�ം ലംഘി�ക ഉ�ാേയാ; വിശദാംശം�� ന��േമാ;

(സി) േകെസ�� ഉേദ�ാഗ��  തെ� അേന�ഷണ�ം നട��െത� ��ീംേകാടതി വിധി�െട

െവളി��ി� �പം ന�കിയതാേണാ ഈ ൈ�ം�ാ�് വിഭാഗെമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) എ�ി� ഇതിെ� �വ��നം ��ത� കാര��മമാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ം;

വിശദാംശം ന��േമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല ൈ�വ� ത�ിക

954. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എൈ�സ് വ��ിന് നിലവിൽ എ� വാഹന��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വാഹന���ായി എ� ൈ�വ� ത�ിക�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) ��ത വാഹന��  �ത�മായി പരിപാലി��തി�ം ��തൽ എഫ�ീവ് ആ��തിെ��ം

ഭാഗമായി വ��ിെല എ�ാ വാഹന���ം ൈ�വ�  ത�ിക അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല �ാഫ് പാേ�� നവീകരി�ാ� നടപടി

955. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ിെല ഇേ�ാഴെ� �ാഫ് പാേ�� നിലവി� വ�ത് ഏത് വ�ഷമാണ്;

(ബി) സം�ാന�് ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം ഭീതിജനകമായ രീതിയി�  വ��ി�ക�ം

േക�ക�െട എ�ം പതി�ട�് ��ക�ം െച�ി�ം എൈ�സ് വ��ിെല �ാഫ് പാേ��

നവീകരി��തി�ം അംഗബലം ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) എൈ�സ് വ��ി�  ��തായി �പീകരി� ൈ�ം�ാ�് വിഭാഗ�ി�  നിലവി�  എ�

ത�ികകളാണ് അ�വദി�ി��ത്;

(ഡി) ��ത ത�ികക�  ൈ�ം�ാ�് വിഭാഗ�ിെ� കാര��മമായ �വ��ന�ിന്

പര�ാ�മാേണാ;  അെ��ി�  ��ത�  ത�ികക�  ഈ വിഭാഗ�ി�  ��ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല െ�ാേമാഷ�

956. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൈ�സ് വ��ി� ഡി�ാ��്െമ�് െട�് പാ�ാകാെത അ�പത് വയ�് ���ിയായി എ�

ആ��ല��ി�  െ�ാേമാഷ�  ലഭി� അസി��് എൈ�സ് ഇ�െ���മാ�, എൈ�സ്

ഇ�െ���മാ� എ�ിവ�െട എ�ം അറിയി�ാേമാ; ഇവ�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േകരള എൈ�സ് ആ�് െ�ാഹിബിഷ� സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് (െ�ഷ��) �ളി� ന�� 5

(ക�ാളിഫിേ�ഷ�)-� െ�ാേമാഷ� �ഖാ�രം �ിവ�ീവ് ഓഫീസ� ആയി നിയമനം ലഭി��തിന്

നി�ണയി�ിരി�� േയാഗ�തയി�  (�മനം.2)  പറ�ിരി�� വ��്തല പരീ�ക�

പാ�ാകാ� ഉേദ�ാഗ�െര ഒഴിവാ�ി െട�് േയാഗ�ത േനടിയവെര നിയമി�വാ� അടിയ�ര

നി�േ�ശം ന��േമാ; ഇതിെ� വിശദ വിവരം ന��േമാ?

എൈ�സ് വ��ിെല ൈ�വ�മാ�െട നിയമനം

957. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) എൈ�സ് വ��് ൈഹേവ പേ�ാളി�ിെ� ഭാഗമായി  14  വാഹന��  വാ�ിയി��തി�

ൈ�വ� ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വയ�െലസ് അട��� ഡിജി��  എക��െമ�്സ് ഉപേയാഗി�� ��ത വാഹന�ളി�,

�ത�മായ വാഹന െമ��നൻ�ം, ഡിജി�� ഉപകരണ��െട സംര�ണ�ി�ം മ�മായി �ിരം

ൈ�വ�മാെര നിയമി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) എൈ�സ് വ��ിെ� ൈഹേവ പേ�ാളി�് ��ത�  എഫ�ീവ് ആ��തി�ം,  വാഹന

െമ��നൻ�ക�  �ത�മായി െച�േപാ��തട��� കാര����ം ��ത വാഹന�ളി�

�ിരം ൈ�വ�മാെര നിയമി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െപ��ാ�� എൈ�സ് സ��ിളിെല ഉേദ�ാഗ��െട �ലം മാ�ം

958. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�  ഉടമകളി�  നി�ം മാസ�ടി വാ�ിെയ� ആേരാപണം േനരി� െപ��ാ��  എൈ�സ്

സ��ിളിെല ഉേദ�ാഗ�െര �ലം മാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇവെര ഏെതാെ�

�ല�ളിേല�ാണ് മാ�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വീടിന് സമീപ���ം,  ��ത�  സൗകര��ദമായ�മായ ഓഫീ�കളിേല�ാണ് ��ത

ഉേദ�ാഗ���് �ലം മാ�ം ന�കിയെത� ആേ�പം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ��ം, ബാ� ഉടമക�ം ത�ി�� അവി�� ബ�ം സംബ�ി�് സമ�മായ

അേന�ഷണം നട�േമാ?

എൈ�സ് ഉേദ�ാഗ�� മാസ�ടി വാ�ിെയ� പരാതി

959. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ��ാ�� എൈ�സ് സ��ി� ഏര�ായി�� ബാ� േഹാ�� ഉടമകളി� നി�ം എൈ�സ്

ഉേദ�ാഗ�� മാസ�ടി വാ�ിെയ� പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് െഫഡേറഷ� ഓഫ് േകരള േഹാ�� അേസാസിേയഷ� �സിഡ�്

പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത പരാതിയി� എൈ�സിെ� വിജില�സ് വിഭാഗം പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;  ��ത

പരിേശാധനയി� എ�് �ക മാസ�ടി വാ�ിെയ�ാണ് കെ��ിയി��ത്;

(ഡി) ഇതി�  ���ാെര�് കെ��ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കള�ഷാ�് അട���ണെമ�് ആവശ�െ��് ന�കിയ നിേവദനം



960. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വളളി��് �ാമപ�ായ�ിെല ക�മര�ാടിെല കള�ഷാ�് അട���ണെമ�ാവശ�െ��്

പരിസരവാസിക�  ന�കിയ നിേവദന�ിേ��  അേന�ഷണം നട�ാ�  മല�റം അസി��്

എെെ�സ് ക�ീഷണെറ �മതലെ���ിയത് എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  മല�റം അസി��് എെെ�സ് ക�ീഷണ�  അേന�ഷണം നട�ി റിേ�ാ��്

സമ��ി�ി�േ�ാെയ�ം അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിേ��  എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�ം

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �േദശെ� ജനവികാരം മാനി�് ��ത കള�ഷാ�് അട� ���തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

26-02-2020

�േ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�ി��.


