
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പെ�ാ�പതാം സേ�ളനം

2020 മാ��്  12, വ�ാഴം

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--309]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം

വ��മ�ി

: 2279 �ത� 2368 വെര

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി : 2369 �ത� 2431 വെര

ജലവിഭവ വ��് മ�ി : 2432 �ത� 2517 വെര

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 2518 �ത� 2587 വെര

പ�ിക വിഭാഗ�ാ�െട തന�കലകെള സംര�ി��തിന് നടപടി

2279. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െട തന�കലകെള സംര�ി��തി�ം

പരിേപാഷി�ി��തി�മായി സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) പിേ�ാ� വിഭാഗ�ാ�െട തന� കലകെള�ം കലാകാര�ാെര�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

ചികി�ാ ധനസഹായം

2280. �ീ.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:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�ികജാതി/വ�� വിഭാഗ���� �രിതാശ�ാസ

നിധിയി� നി�ം എ�േകാടി �പ ചികി� ധനസഹായമായി നൽകിയി�െ��് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?



പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ��ാ�� ഡിജി�� സ�െ�

2281. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ�െട സാ�ഹിക�ം സാ��ിക�ം വിദ�ാഭ�ാസപര�മായ �ിതി

അറി��തിന് ആരംഭി� ഡിജി�� സ�െ��െട റിേ�ാ��് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ�െ�യി�  കെ��ിയ വിവര��െട അടി�ാന�ി�  വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�േമാ;

(സി) സ�െ� നട�ിയ രീതിെയ�റി�് വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ധനസഹായം

2282. �ീ.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:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��രി��  മ� ല�ിെല പ�ികജാതി/പ�ികവ��

വിഭാഗ�ളി�െ�� എ�േപ�  �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായ�ിനായി അേപ�

ന�കിയി�െ��ം നാളി�വെരയായി എ� ല�ം �പ അ�വദി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല അംേബ��� �ാമ പ�തി

2283. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല പാങ് പ�ിക ജാതി േകാളനിയി�  അംേബ���  �ാമ പ�തി

നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി നട�ി വ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��ത പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

േകാതമംഗലം അംേബ�കർ �ാമം, െസ�ി�െമ�് പ�തിക�

2284. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� അംേബ�കർ �ാമം, അംേബ�കർ െസ�ി�െമ�് എ�ീ പ�തികളി�

ഏെത�ാം എസ്.സി,  എസ്.�ി േകാളനികെളയാണ് ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ഓേരാ േകാളനിയി�ം നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി�� ���ിക�

എെ��ാമാെണ�ം ഓേരാ ���ി�േട�ം നിലവിെല �ിതി�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ഏെത�ി�ം എസ്.സി,  എസ്.�ി േകാളനി�െട ���ിക�

�ർ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ േകാളനിയിെല�ം നിർ�ാണ ���ി ഏത് ഏജൻസി വഴിയാണ് നട�ിലാ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഓേരാ േകാളനിയിെല�ം നിർ�ാണ ���ിക� എ�േ��് �ർ�ീകരി�വാൻ കഴി�െമ�്

േകാളനി തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വികസന വ��് ന�കിയ �ളയധനസഹായം

2285. �ീ.െ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) കഴി� �ളയ�ി�  വീ�കളി�  െവ�ം കയറിയ പാല�ാട് ജി�യിെല പ�ികജാതി�ാ��്

പ�ികജാതി വികസന വ��് ന�കിയ സഹായ�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയാശ�ാസ പ�തിയി� ഏെത�ി�ം തര�ി�� സാ��ിക സഹായം ആല�� താ��ിന്

ന�കിയി�െ��ി� അവ ലഭി�ി��വ�െട പ�ിക�ം വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി ��ംബ���് ന��� മരണാന�ര ധനസഹായം

2286. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി ��ംബ�ളിെല ഏക വ�മാന ദായകെ� മരണം �ലം ക�ത അ�ഭവി��

പ�ികജാതി ��ംബ�ിന് ന��� ധനസഹായ �ക എ�യാണ്;

(ബി) ഈ ഇന�ി� ��� ജി�യിെല എ� ��ംബ���് ധനസഹായം അ�വദി� ; വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?

പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ��് �മി

2287. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പ�ികവ���ാ��് �മി വാ�ി ന��� പ�തി ഈ സ��ാ� �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട മാനദ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� ഏ�� �മി വാ�ി ന��വാനാണ് ഉേ�ശി�െത�ം ഇതിനകം എ� ഏ�� �മി വില�്

വാ�ി അവ��് ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �മി വാ�ി ന��� പ�തി�് േവ�� േവഗതയി�ാെയ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� അതി�� കാണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ��് �മി വാ�ി ന��� പ�തി�െട നടപടിക�

േവഗ�ിലാ��തിന് ആവശ�മായ ഇടെപട�ക� നട�േമാ?

'പഠന�റി' പ�തി

2288. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.സി.  വിഭാഗ�ിെല ��  ��ിക��ായി നട�ിലാ�ി വ��  'പഠന�റി'  പ�തി�െട

�വ��ന �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) പഠന�റി പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പഠന�റി നി��ാണ�ി� ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െട േമാണി�റിംഗ് �ത�മായി നട��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാ��സ് ഫ�് ഉപേയാഗി�� െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല ���ിക�

2289. �ീ.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�ിൽ വ�േശഷം െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിൽ േകാ��സ്

ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം എ� �ക അ�വദി�െവ�ം ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി�ം

വ��മാ�േമാ?

അംേബ�ക� �ാമം പ�തി

2290. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:



പ�ികജാതി വികസന വ��ിെല അംേബ�ക�  �ാമം പ�തി�െട ഭാഗമായി  2019-20

സാ��ികവ�ഷം ഇ�വെര നട�ാ�ിയി�� നടപടികെളെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� ഭവനരഹിതർ�� പ�തി

2291. �ീ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:

ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ�ടാെത േപായ പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� ഭവനരഹിതർ�്

എെ��ി�ം �േത�ക പ�തി നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഗാ�ി�ാം പ�ികജാതി േകാളനിയിെല പരിശീലനേക�ം

2292. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���നാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല മ�വ�� �ാമപ�ായ�ി� വി�� ഗാ�ി�ാം പ�ികജാതി

േകാളനിയി�  പ�ികജാതി �വതി�വാ���ായി സ�യംെതാഴി�  പരിശീലനം നട�ിയി��

െക�ിട�ം പരിശീലനേക��ം ജീ��ാവ�യിലായിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െക�ിട�ം പരിശീലനേക��ം �ന��രി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വാ�ല�നിധി പ�തി

2293. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, ബി.സത��

�ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െപ� െപ���ിക�െട സമ� വികസന�ിനായി

വാ�ല�നിധി പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ി�െ�� െപ���ിക�െട ആേരാഗ� സംര�ണ�ി�ം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം

എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തിയി�  അംഗമാ��തി�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�ം �ണേഭാ�ാവിന്

പതിെന�് വയ�് ���ിയാ�േ�ാ�  പ�തി �കാരം എ� �കയാണ് ലഭി��െത�ം

വ��മാ�ാേമാ?



പ�ികജാതി�ാ��ിടയിെല സംരംഭകത�പ�തി

2294. �ീ.��ഷ� കട��ി

,, ഒ. ആ�. േക�

,, പി. ഉ�ി

�ീമതിവീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി�ാ��ിടയി� സംരംഭകത�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി േക�ാവി�ത

പ�തിയായ െവ��� ക�ാപി�� ഫ�് ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി നട�ിലാ��തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി സംരംഭകെര െതരെ���േ�ാ� ഈ വിഭാഗ�ി�െപ� �ീ സംരംഭക��്

��ഗണന ന���േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ിക വ�� േകാളനിക�െട നവീകരണം

2295. �ീ.��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) സം�ാനെ� പ�ിക വ�� േകാളനിക�  നവീകരി��തിന് ഈ സ��ാ�  ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�റിയി�േമാ;

(ബി) ബാ�േശരി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�ിക വ�� േകാളനികളിലാണ് ഈ സ��ാ�

വ�തി�േശഷം നവീകരണ ���ിക�  നട�ി��ത്;  ��ത ���ി�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �രാ��് പ�ായ�ിെല അ�ല��് േകാളനി നവീകരി��തിനായി സ��ാരി� അേപ�

ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഈ അേപ�യിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ിെല േകാളനികളി� പ�ികവ�� വികസന വ��ിെ� പ�തിക�

2296. �ീ.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�േശഷം പ�ികവ�� വികസന വ��് �േഖന ഏറനാട്

മ�ല�ിെല പ�ികവ�� േകാളനികളി�  നട�ിലാ�ിയ വിവിധ പ�തിക�



ഏെത�ാമായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏറനാട് മ�ല�ി� എ� പ�ികവ�� േകാളനികളാ�ളളെത�ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകാളനിയിേലാേരാ�ി�ം അ�ഭവെ��� അസൗകര��� അടി�ാന സൗകര���െട

അപര�ാ�ത അടിയ�ര വികസനാവശ��� എ�ിവ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വിശദമായ പ�തി ആവി�രി�് ഓേരാ േകാളനി േക�ീകരി�് അടി�ാന സൗകര� വികസനം

നട�ിലാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

സാ�ഹ� പഠന�റി

2297. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��് സാ�ഹ� പഠന�റി �ാപി�� പ�തി

നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മ�ാ��ാട് നിേയാജകമ�ല�ി� എ� സാ�ഹ�പഠന �റിക� �ാപി�ി��്;  വിശദവിവരം

ന��േമാ?

ആദിവാസി �നരധിവാസ മിഷ� �ണേഭാ�ാ��

2298. �ീ.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�ി� എവിെടെയാെ� എ� �രഹിതരായ ആദിവാസി ��ംബ��

വീതം ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �രഹിതരായ ആദിവാസിക��് വിതരണം െച��തിന് സ��ാ�  �മി ഏെ���് ലാ�്

ബാ�ായി നിലനി��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെത�ാം വിേ��കളി�, എ� ഏ�� �ലമാണ്

ലാ�് ബാ�ായി നിലനി��ിയത് എ�ിവ അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആദിവാസിക��് വിതരണം െചേ�� �മി�െട �ണേഭാ�ാ�െള കെ���തി��

മാനദ��� എെ��ാമാെണ�ം അതി�� നിയമപരമായ നടപടി�മ�� എെ��ാെമ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �േ�രി-ചളി��  ആദിവാസി േകാളനിയിെല ആദിവാസിക�  �രഹിതരാെണ�് പ�ികവ��

വികസന വ��് സാ��െ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� പക��ം തീയതി�ം വ�ഷ�ം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ആദിവാസി �നരധിവാസ മിഷ�  വഴി മല�റം ജി�യി�  �രഹിതരായ ആദിവാസിക��് �മി

വാ��തിന് �റെ��വി� വി�ാപന�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;  വ�ഷ�ം തീയതി�ം



അറിയി�ാേമാ?

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

2299. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

�േഖന നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�െട വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം �േരാഗതി വിവര�� ന��േമാ?

�രഹിതരായ പ�ികവ���ാ��് �മി ന��� പ�തി

2300. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �രഹിതരായ പ�ികവ���ാ��് �മി ന��� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ഏെത�ാം പ�തികളി�െടയാണ് ഇത് നട�ിലാ��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം ഓേരാ പ�തിയി�െട�ം എ� േപ��് �മി ന�കിെയ�ം

ഇ�കാരം എ� ഏ�� �ലം ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ?

�ഗ�ഗിരി �നരധിവാസ േമഖല�െട സമ� വികസനം

2301. �ീ.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) ക��� മ�ല�ിെല �ഗ�ഗിരി �നരധിവാസ േമഖലയി�  നട�ാ�� സമ� വികസന

പ�തി�െട �േരാഗതി സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ഇ�വെര ���ീകരി� ���ിക� ഏെത�ാം; ഇനി�ം ആരംഭി�ി�ി�ാ�

���ിക� ഏെത�ാം; നി��ാണ�ിലിരി�� ���ിക� ഏെത�ാം;

(സി) ��ത ���ിക� ���ീകരി��തി� കാലതാമസം േനരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� �രഹിതമായ ആദിവാസിക�



2302. �ീ.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) സം�ാനെ� �രഹിതമായ ആദിവാസിക�െട എ�ം സംബ�ി� കണ�ക�  ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

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

ന�കി എ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� �രഹിതരായ ആദിവാസിക��് �മി വാ�ി ന���തിനായി സ��ാ�

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികവ�� �വതിക��് ന�കിയ ഓേ�ാറി�

2303. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് പ�ികവ�� �വതിക��് വിതരണം െച�

ഓേ�ാറി�ക�െട എ�ം എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� ഓേ�ാറി�ക� നിലവി�ം സവാരി നട���് എ� കണ�് വ��ിെ� ൈകവശം

ലഭ�മാേണാ;

(സി) �വ��ന�മമ�ാ� ഓേ�ാറി�ക� എവിെടയാണ് ��ി�ി��െത�് അറിയാേമാ; എ�ി�

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം വാഹന��െട വിവര��  േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ി�  അറിയി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികവ���ാ�െട േ�മപ�തിക�െട കാര��മത

2304. �ീ.െക. രാജ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വികസന�ിനാ�� �ധാന വിഭവ േ�ാത�ക�  എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� പ�ികവ�� ജനസംഖ��െട ഇര�ിേയാളം �ക പ�തി വിഹിതമായി പ�ികവ��

വികസന�ിന് െചലവഴി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;



(സി) പ�ികവ���ാ�െട േ�മ�ിനായി പ�ികവ�� വികസന വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�െട

കാര��മത വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) പ�ികവ�� ഉപപ�തി�െട ഭൗതിക േന��� എെ�ാെ�െയ�റിയി�േമാ;

(ഇ) പ�ികവ�� ഉപപ�തി�ായി വകയി��� �ക പ�ികവ�� േ�മ�ിന് ���മാ�ം

ഉത��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വ��് മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�� ചികി�ാധനസഹായം

2305. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�ികജാതി പ�ികവ�� വ��് മ�ി�െട

�രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�് ചികി�ാധനസഹായമായി വളളി��് നിേയാജക മ�ല�ി�

എ�് �ക അ�വദി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ടി-�ാ�്സ് േസാ�് െവയ� സംവിധാനം വഴിയാേണാ അേപ�ക� സ�ീകരി���ം

�ട�നടപടിക� സ�ീകരി���െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വികസന വ��് േഹാ��കളിെല ഭ�ണം

2306. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�� വിവിധ േഹാ��കളിെല ഭ�ണ�ിന്

നി��ഷി�ി�� െമ� എ�കാരമാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) േഹാ��കളിെല ഭ�ണ�ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ� വ��വാ�  സ�ീകരി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ��് �മി വാ�ാ� ധനസഹായം

2307. �ീ.െ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) സ��മായി �മിയി�ാ� പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി��വ��് �മി ന�കാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) പ�ികജാതി വിഭാഗ���് �മി വാ�ാ�  ധനസഹായം അ�വദി�� വിധ�ി�  പ�ികവ��

വിഭാഗ�ി��വ��ം ധനസഹായം അ�വദി�ാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശം ന��േമാ?



ൈലഫ് പ�തി �കാരം പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ��് ന�കിയ വീ�ക�

2308. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ൈലഫ് പ�തി �കാരം പ�ികവ��

വിഭാഗ���് എ� വീ�ക� നി�മി� ന�കിയി��്; എ� വീ�ക� ഇനി�ം ���ിയാ�ാ��്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഫ�ിെ� അപര�ാ�ത�ലം ��ത വിഭാഗ�ിെ� വീട് പണി �ട�ിയ എ� സംഭവ��

സം�ാന�് റിേ�ാ��് െച�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പ�ികവ���ാ�െട വീട് പണി ഇ�ര�ി�  �ട�ിയി�െ��ി�  ആയത് അടിയ�രമായി

പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

�രഹിത പ�ികജാതി ��ംബ���് �ലം

2309. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിതരായ പ�ികജാതി ��ംബ���് വീട് െവ��തിന് �ാമ�േദശ�ളി�ം

നഗര�േദശ�ളി�ം �ലം വാ�ി ന��� പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� േപ��് �മി വാ�ി നൽകി; ഇതിനായി

എ�് �ക െചലവഴി�?

�മിേയാ വീേടാ ഇ�ാ� പ�ികജാതി, പ�ികവ��, ആദിവാസി ��ംബ��

2310. �ീ.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:

സ��മായി �മിേയാ വീേടാ ഇ�ാ� എ� പ�ികജാതി,പ�ികവ��,  ആദിവാസി ��ംബ��

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഉെ��് അറിയി�ാേമാ; ഈ വിഭാഗ���് ���മാ�ം എ�് വീട്

വ�് ന�കാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വ��് നി��ി� വീ�ക�



2311. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : 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:

2011-15  കാല�് പ�ികജാതി വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  എ� വീ�ക�  നി��ി�്

ന�കിയി��്; അതിനായി എ�് �ക െചലവഴി� എ�് അറിയി�േമാ?

പ�ികജാതി വ��് നി��ി�് ന�കിയ വീ�ക�

2312. �ീ.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) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പ�ികജാതി വ��ിെ� േന�ത��ി� എ� വീ�ക�

നി��ി�് ന�കി; അതിനായി എ� �ക െചലവഴി�;

(ബി) 2018-19, 2019-20 വ�ഷ�ളി� വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി� എ� വീ�ക� നി��ി�് ന�കി;

വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ��് �ലം വാ�ി ന��� പ�തി

2313. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് �രഹിതരായ പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െപ�വ��് �ലം വാ�ി

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

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം 2011-16 കാലയളവി� എ� േപ��് �മി വാ�ി ന�കിെയ�ം ഇതിനായി

എ�് �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െപ� ഭവന-�രഹിത�

2314. �ീ.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�് പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െപ� ഭവനരഹിത�ം �രഹിത�മായ എ� േപ��്;

(ബി) ഇവ��് �ല�ം വീ�ം ന���തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഇതി�െട എ�േപ��് ആ��ല�ം ലഭി�െവ�് ജി� തിരി�� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഈ വിഭാഗ�ി�െപ�വ��് ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ�ാെത വീ�ം �ല�ം

ന���തിന് 2017-18 �ത� ഓേരാ വ�ഷ�ം െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?



പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��വ��് ഭവന നി��ാണ�ി�� ധനസഹായം

2315. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� എ� േപ��് ഭവന നി��ാണ�ിന് ധനസഹായം

ന�കിയി��്; എ� വീ�ക� പണി ���ീകരി� ;

(ബി) ൈലഫ് ഭവന പ�തി�് പ�ികജാതി വികസന വ��ി�  നി�് എ�േപ��് ഭവന

നി��ാണ�ി�� �ക ന�കിയി��്; ഇതി� എ� േപ� ഭവന നി��ാണം ���ീകരി�ി��്;

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

പ�ികവ���ാ��് �മി

2316. �ീ.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) ��സ��ാരിെ� കാല�് �രഹിതരായ പ�ികവ���ാ��് �മി ന��� പ�തി �കാരം �മി

ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെതാെ� പ�തികളി�െടെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2011-16  കാലയളവി�  വിവിധ പ�തികളി�െട പ�ികവ���ാരായ എ� േപ��് �മി

ന�കിെയ�ം എ� ഏ�� �ലം ഇ��കാരം വിതരണം െച�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�� േകാളനിയിെല �ടിെവ� വിതരണ പ�തി

2317. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ�ക�  �ാമം പ�തിയിൽ ഉ�െ���ിയി�� �� േകാളനിയി�� �ടിെവ� വിതരണ

പ�തി�െട നി��ാണ ���ിക� ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േകാളനിയിൽ ഇനി ���ീകരി�ാ�� ���ിക�  ഏെത�ാം;  അവ എേ�ാ�

���ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാടകര പ�ായ�ിെല �ംഭാര േകാളനി�െട നവീകരണം

2318. �ീ.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) െകാടകര പ�ായ�ിെല �ംഭാര േകാളനി�െട നവീകരണ�ി�ം അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ി�ം അവ�െട ജീവിേതാപാധിക�െട സംര�ണ�ി�മായി നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഇതിനായി ഏ�െ����ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ?

പറ��ം േകാളനിയി� അംേബ��� �ാമ പ�തി

2319. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  മ�ല�ിെല ആല��  �ാമപ�ായ�ി�െ�� പറ��ം േകാളനി അംേബ���

�ാമ പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയതി�േശഷം ഇ�വെര നട�ിയി�� �വ��ന��െട

�േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ �വ��ന��  ഏെ���നട�� ഏജ�സി ഏെത�ം പ�തി

�വ��ന�� എ�േ��് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി േകാളനികളിെല �ടിെവ��ാമം

2320. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി േകാളനികളിെല �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

നിലവി��ത്; ഇതി�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം േകാളനിക� െതരെ�����ി�� മാനദ��� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േകാളനികളി�  ��ംബ��െട എ��ി�  �റവ് ഉെ��ി�  �ടിെവ� പ�തിക�

ആരംഭി��തിന് �േത�ക അ�വാദം ലഭി�േമാ; അറിയി�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല അംേബ�കർ �ാമം പ�തി

2321. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി�  അംേബ�കർ �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ

���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �വ ൃ�ികളി�  �ർ�ിയായവ,  ആരംഭി�ാ��വ എ�ി�െന തരംതിരി�്



വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആരംഭി�ാ�� ���ിക��� തട���  വിശദമാ�ാേമാ;  തട���  ഒഴിവാ�ി ഈ

���ിക� അടിയ�രമായി ആരംഭി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ� �ാമം

2322. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ 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�തിയിൽ ഉ�െ���ി കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിൽ

നട�ിലാ�� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലേമ�, േതരി�ാവിള േകാളനിക�െട നവീകരണ �വ��ന��  ആരംഭി�ി�് എ�

കാലമാെയ�ം നിലവിെല �ിതിെയെ��ം എ� ദിവസം െകാ�് ���ി

���ിയാ�ാനാ�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ി�ക� േകാളനിയിൽ ക��ണി�ി ഹാ� നി��ാണം

2323. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

പ�ി�ക�  േകാളനിയിൽ ക��ണി�ി ഹാ�  നി��ാണം ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ; നി��ാണം ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

�മാരി അപ�ണ ലാ�വിന് ധനസഹായം അ�വദി��തിന് നടപടി

2324. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല പ���ി േ�ാ�ിെല പന�ാട് സ�േദശി�ം ഫയറിംഗ്, ൈതേക�ാ�,

എ�.സി.സി.  േമഖലകളി�  അഭിമാനാ�ഹമായ േന���  കര�മാ�ക�ം െച�

നി��ന��ംബാംഗ�ം പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ���മായ �മാരി അപ�ണ ലാ�വിന് ��ിംഗ്

പരിശീലന�ിന് ധനസഹായം അ�വദി��തിന് േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സഹായം എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പഠന�റി പ�തി



2325. �ീ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) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െപ� വിദ�ാ��ിക�െട പഠന നിലവാരം വികസി�ി��തിനായി വിഭാവനം

െച� പഠന�റി പ�തി�െട ഭാഗമായി െകാ�ാര�ര, െവ�ി�വല എ�ീ േ�ാ�കളി� എ� പഠന

�റിക� നി��ി� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ആ��ല�ം ലഭി� �ണേഭാ�ാ��െട വിശദാംശ��ം പഠന�റിക� നി��ി��തിന് െചലവഴി�

�ക�െട വിശദാംശ��ം ന�കാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� േമാഡ � റസിഡ�ഷ�� ��

2326. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  പ�ികവ�� ��ിക��ായി േമാഡ �  റസിഡ�ഷ��  ��

പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�േവ�ി േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  എവിെടെയ�ി�ം �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�ാേമാ;

(സി) മ�ല�ി� േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� �� ആരംഭി��തി�േവ�ി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�ം

അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പതിനാറി�  അധികം ആദിവാസി േകാളനിക�  ഉ��ം ഇ��ി ജി�േയാട് അതി��ി

പ�ി���മായ േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  പ�ികവ�� ��ിക��ായി ഒ� േമാഡ�

റസിഡ�ഷ�� �� ആംരഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ഉയർ�ാ�� പ�തിക�

2327. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി�ാർ�് നിലവാര�� വിദ�ാഭ�ാസം ന���തിനായി െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

സൗകര����് �റെമ പ�ികജാതി വികസന വ��ിന് കീഴി� �വർ�ി�� �ാപന��െട

വിവര�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പഠന�ി�  പിേ�ാ�ം നി��� വിഷയ�ളി�  പരിഹാര േബാധനം ന���തിനായി

പ�ികജാതി വികസന വ��് സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ;



(സി) ഒ�് �ത�  എ�ാം �ാ�് വെര�� വിദ�ാർ�ിക��് ബാഗ്,  �ട,  �ണിേഫാം എ�ിവ

വാ��തിന് വ��് സഹായം ന���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈഹ��, ഹയർെസ��റി വിദ�ാർ�ിക��് വീടിേനാട് േചർ�് പഠന�റി നിർ�ി��തിന്

സഹായം ന���േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക��് ലാപ് േടാ�്

2328. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��� വിദ�ാ��ിക��് ലാപ് േടാ�് ന��� പ�തി

നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിെ� അ�ഹത മാനദ�ം അട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  കഴി� നാല് വ�ഷ�ിനിടയി�  ഈ പ�തി �കാരം എ�

വിദ�ാ��ിക��് ആ��ല�ം ന�കിയി�െ��് അറിയി�േമാ?

ഏകാ��ാപക വിദ�ാലയ�ളിെല അ��ാപക� േനരി�� ����

2329. �ീ.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) േഗാ� വ��േമഖലയിെല ��ിക��് �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസം ഉറ�് വ���തിന് ആരംഭി�

ഏകാ��ാപക വിദ�ാലയ�ളിെല അ��ാപക� േനരി�� ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  എ� ഏക അ��ാപക വിദ�ാലയ���്;  അവയി�  എ� അ��ാപക�  േജാലി

േനാ��;  അവ��് നിലവി�  ശ�ള �ടി�ിക�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� മാസെ�;

അറിയി�േമാ;

(സി) അ��ാപക��് ശ�ളം �ട�ിയതി�� കാരണെമ�ാണ്; ഇത് �ട�ം �ടാെത ന���തിന്

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

പ�ികവിഭാഗ വിദ�ാ��ിക��� �ണിേഫാം അലവ�സ്

2330. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.പി., �.പി., െെഹ��, ഹയ�െസ��റി വിഭാഗ�ളി� പഠി�� പ�ിക വിഭാഗ�ി�െ��

��ിക��് �ണിേഫാം അലവ�സായി എ� �കയാണ് ന���ത് എ�റിയി�േമാ;



(ബി) ഈ �ക ഒ�മി�ാേണാ അേതാ തവണകളായി�ാേണാ ന���ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ അ��യന വ�ഷം �ണിേഫാം അലവ�സ് ന�കിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) അ��യന വ�ഷം ���ിയാകാറായി�ം അ�� മ�ല�ിെല വിവിധ ��കളി� �ണിേഫാം

അലവ�സ് കി�ിയി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�ാൻ�െജൻഡ� വിദ�ാ��ി�െട പഠനം �ട�ിയ സംഭവം

2331. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിക വ�� വിഭാഗ�ി�െ�� �ാൻ�െജൻഡ�  വിദ�ാ��ി പഠനം നി��ി ഊരിേല�്

മട�ിയതായ വിവരം സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2018-19ൽ ബ�. ഗവ�ണ�െട ഉ�രവി�െട കാസ�േഗാഡ് േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ �ളിൽ

പഠനം �ട�ിയ വിദ�ാ��ി വിവിധ േമഖലകളിൽ നി�� മാനസികപീഡനം �ലം പഠനം

നി��ിയതാ�� കാര�ം പ�ിക വ�� വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ വിഷയം സംബ�ി�് പ�ികവ�� വ��് ഡയറ�� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

ഓ�ിറ ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ.

2332. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിറ ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ.യി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ിേലറിയേശഷം നട�ിലാ�ിയ

വികസന �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ ഐ.ടി.ഐ.യി�  ഏെത�ാം �തിയ േകാ�ക�  ആരംഭി��തി�� നി�േ�ശ�ളാണ്

സമ��ി�ി��ത് എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇവിെട �സ�കാല െതാഴി� പരിശീലന േകാ�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�മ�ാട് ഐ.ടി.ഐ. നവീകരണം

2333. �ീ.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�തി�േശഷം പ�ികജാതി വ��ിന് കീഴിൽ െന�മ�ാട്

നിേയാജകമ�ല�ി�  �വ��ി�� ഐ.ടി.ഐ.  നവീകരി��തിന് എെ��ാം



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

(ബി) ��ത ഐ.ടി.ഐ.യിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് സ��ാ�  ഫ�്

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

(സി) ഈ ഐ.ടി.ഐ.യി�  ��ത�  േകാ�ക�ം അഡീഷണൽ ബാ�ം അ�വദി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

പ�ികവ�� വികസന വ��ിെ� കീഴി�� െസ�� ഓഫ് എ�ല�സ്

2334. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വികസന വ��ിെ� കീഴി�  െസ��  ഓഫ് എ�ല�സ് എ� �ാപനം

�വ��ി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത �ാപന�ിെ� ഉേ�ശ�ല����ം �വ��ന രീതി�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഐ.ടി.  േമഖലയിെല െതാഴി�  പരിശീലന�ിനായി ��ത �ാപനം എെ��ാം േകാ�ക�

നട�ി വ��െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) മലബാ� േമഖലയി� ��ത �ാപന�ിെ� ശാഖക� �വ��ി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

പിണ���ടിയി� ൈ�ബൽ േഹാ�ൽ

2335. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിയിൽ ഉ�െ���ി േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ പിണ���ടിയിൽ പ�ികവ��

വിദ�ാ��ിക��ായി അ�വദി�ി�� ൈ�ബൽ േഹാ�ൽ നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ���ിയ

എ�ിേമ�ിന് കി�ബിയിൽ നി�ം അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േഹാ�ൽ നി��ാണ�മായി ബ�െ�� ���ിക�  ഏത് ഏജൻസിെയ ആണ്

ഏ�ി�ി��െത�ം ��ത ഏജൻസി നാളി�വെര ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േഹാ�ൽ നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�വാൻ കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പതിനാറിൽ അധികം ആദിവാസി േകാളനിക� ഉ�െ���ം ഇ��ി ജി��െട അതി��ി�ം ആയ

േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ പിണ���ടിയിൽ എസ്.ടി.  വിദ�ാ��ിക��ായി അ�വദി�ി��

ൈ�ബൽ േഹാ�ൽ നി��ാണം േവഗ�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാ�� പ�ായ�ിെല അ�വാട് േകാ���് േകാളനിയിൽ �ടിെവ�ം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി



2336. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�യം പര�ാ� �ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ക�ം ടാ�ം ൈപ�് ൈല�ം

���ീകരി� േശഷം കിണറി�� �ലം കെ��ാ�  സാധി�ാ�തിനാൽ ഉേപ�ി�ക�ം

െച� മാ��  പ�ായ�ിെല അ�വാട് േകാ���് േകാളനിയിൽ നിലവി�  �ടിെവ�ം

ലഭ�മാകാ� സാഹചര�മാെണ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാളനിയി�  വാ��  അേതാറി�ി�െട ടാ�ിൽ നി�ം �ടിെവ�െമ�ി��തിന്

ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�ിന് േകാ��സ് ഫ�ി� ഉ�െ���ി �ക അ�വദി��ത് സംബ�ി�

നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല േകാ��സ് ഫ�് ���ിക�

2337. �ീ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 അസം�ി മ�ല�ി� 2016 �ത� നാളി�വെര എസ്.സി/എസ്.ടി േകാ��സ്

ഫ�് വിനിേയാഗി�് അ�മതി ലഭ�മായി�� ���ിക�െട നിലവി�� �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ��സ് ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ�� ���ിക�

2338. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  �ത�  2019-20  വെര േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  േകാ��സ് ഫ�്

വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ��തിന് അ�മതി ലഭി��ം നട�ാ�ി വ���ം ആയതിന്

നി�േ�ശി�െ��ി���മായ ���ിക�െട വിവരം തരംതിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിനായി ��ത ഫ�് ഉപേയാഗി�് �തിയ നി�േ�ശ��

പരിഗണി�ാനാ�േമാ; ആയതി�ളള മാ��നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

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

2339. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എസ്.സി.,എസ്.�ി േകാ��സ് ഫ�ക�

ഉപേയാഗി�് ക��� മ�ല�ി� നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� ഏെത�ാം; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ��സ് ഫ�ി�  ഉ�െ���ി ക��� മ�ല�ിെല കണിയാ�� പ�ായ�ിെല

ഏെത�ി�ം േറാഡ് �ന��രി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആറളം ആദിവാസി സമ� വികസന പ�തി

2340. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറളം ആദിവാസി സമ� വികസന�ിന് നബാർഡ് സഹായേ�ാെട നട�ിലാ��

പ�തിക�െട നിലവി�� അവ� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക�െട �വർ�നം നില�േപായി�േ�ാ;

(സി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം നിലവി�� �വർ�ന �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ എ�് �ർ�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഗ�ിക ആമേസാ� ഓ�ൈല� െവബ് േപാ���

2341. �ീ.�ി.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) ഗ�ിക ആമേസാ�  ഓ�ൈല�  െവബ് േപാ���  �േഖന ഓ�ൈല�  വിപണന�ിന്

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

(ബി) എ� ഉ���� ��ത േപാ��ലി� ലഭ�മാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി�ാ��ിടയിെല സാം�ാരിക �വ��ന��

2342. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

പ�ികജാതി�ാ��ിടയി�  സാം�ാരിക �വ��ന��  േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സ��ാ�

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

പ�ികജാതി-വ�� വിഭാഗ��െ�തിെര�� അതി�മ��

2343. �ീ.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 പ�ികവ�� വിഭാഗ��െ�തിെര�� അതി�മ�ളി�  �റവ് വ�ി�ിെ��

തര�ി�ളള റിേ�ാ��ക� പ�ികജാതി-പ�ികവ�� േഗാ� ക�ീഷ� സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ� സംബ�ി� സ��ാരിെ� വിലയി��� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ വ�ഷ�ം ഇ�രം എ� േക�കളാണ് റിേ�ാ��് െച�ി��ത്;

ഇതി� എ� േക�കളി� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ഈ വിഭാഗ��െ�തിെര�� അതി�മ��  തട��തിന് ��ത�  ശ�മായ ഇടെപടൽ

ആവശ�മാെണ�് സ��ാ�  ക���േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ി� പ�ികജാതി വികസന വ��് �േഖന�� പ�തിക�

2344. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േകാ�ാട് മ�ല�ി� പ�ികജാതി വികസന വ��്

�േഖന നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം �േരാഗതി വിവരം �ടി ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല പ�ികജാതി, പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�

2345. �ീ.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�യി�  ആദിവാസി,  പ�ികജാതി,  പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളി�െ�� എ� േപ�

അധിവസി��െ�� വിവരം പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� സ�ദായ��െട സംര�ണം

2346. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, സ�ി േജാസഫ്

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

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഇ���  ഭരണഘടന�െട  17-� അ�േ�ദ�ിന് അ��തമായി പ�ികജാതി പ�ികവ��

സ�ദായ��െ�തിെര�� അതി�മ��ം അധിേ�പ��ം അവസാനി�ി�ാ�  എെ�ാെ�

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

(ബി) ക�ാടംെപായി�  പ�ായ�ിെല ഒ� കൗ�സിലറിെനതിെര ജാതീയമായ അധിേ�പ��

നട�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ജാതീയമായ അധിേ�പ�� തടയാ� യാെതാ� പി�ണ�ം ലഭി�ാ�തിെന �ട��് അേ�ഹം

കൗ�സില� �ാനം രാജിവ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത സംഭവ�ി� േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ; ഇതി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ?

പ�ികജാതി-വ�� വ��ിെ� നില�� �നിസി�ാലി�ിയിെല ���ി

2347. �ീ.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) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വികസന  (പി.എം.)  വ��ിെ� സ.ഉ.(ൈക)  നം.6/2016

/പ.ജ.പ.വ.വി.വ. ഉ�രവ് �കാര�� ���ി ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� നിലവിെല അവ�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;  േപാ�ക�് പ�ായ�ി�ം നില��

�നിസി�ാലി�ിയി�ം ഉ�െ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

���നാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല എസ്.സി/എസ്.ടി പ�തിക�

2348. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ�േശഷം ���നാട് നിേയാജകമ�ല�ി�

എസ്.സി/എസ്.ടി വ��് �േഖന �ർ�ീകരി� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�ം ഈ സാ��ിക

വർഷം ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് അ�മതി ന�കിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ?

നായി� സ�ദായ അംഗ���് ഒ.ബി.സി. സ��ിഫി��്

T 2349.�ീ.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) 07/03/2019-െല സ.ഉ.  (െെക)  5/2019  പി.വി.വ.  �കാരം ഉ�രവായതിെ�

അടി�ാന�ി�ളള േകരള�ിെല നായി� സ�ദായ അംഗ���് ഒ.ബി.സി.  സ��ിഫി��്



അ�വദി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് േമ�  ഉ�രവ് �കാരം ഒ.ബി.സി.  സ��ിഫി��് അ�വദി� കി�ാ�തിനാ�  ഇൗ

വിഭാഗ�ി�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് േനാ� �ിമീെലയ� സ��ിഫി��് ലഭി�ാ� അവ�

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� അത് സംബ�ി�് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പര�രാഗത മ�പാ� നി��ാണ െതാഴിലാളിക��� ആ��ല���

2350. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത മ�പാ� നി��ാണ െതാഴിലാളിക��് പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന വ��് വഴി

ന��� ആ��ല��� എെ��ാമാണ് ;

(ബി) ഇ�ര�ി� എ� �പ�െട ആ��ല�ം കഴി� ��് വ�ഷ�ളി� േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല

മ�പാ� െതാഴിലാളിക��് ന�കിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

പിേ�ാ� വിഭാഗ�ി� ഉ�െ����തിന് അേപ�ി� സ�ദായ��

2351. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തിന് േശഷം മ� പിേ�ാ� വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ����തിന്

ഏെത�ി�ം സ�ദായ��  സം�ാന സ��ാരിെന സമീപി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ�

സ�ദായ�ളാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ� പിേ�ാ� വിഭാഗ�ാ��്  2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  കഴി� വ�ഷെ��ാ�

��തലായി എെ�ാെ� േ�മ പ�തികളാണ് നട�ാ�ിയത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിേല�ായി േക�സ��ാ� ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

പ�ടെ��ി വിഭാഗ�ിന് ഒ.ബി.സി. സ��ിഫി��്

2352. �ീ.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) പാല�ാട് ജി�യി�  പര�രാഗതമായി പ�ട നി��ാണം �ലെ�ാഴിലായി സ�ീകരി�ി��

����/����/െച�ി/െച�ിയാ�/പ�ടെച�ി എ�ീ വിഭാഗ�ളി��െ��വ��് നിലവി�

ന�കിവ�� ജാതി സ��ിഫി��ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ാ��് ഒ.ബി.സി. സ��ിഫി��് ന��� കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ; ഇ� സംബ�ി�്



സ��ാ� നട�ിയ �ട� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷ� പ�തിക�

2353. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷ�  നട�ിലാ�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ീ ശ�ീകരണ�ിനായി േകാ��േറഷ� എെ��ി�ം �േത�ക പ�തി വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ;

(സി) െ�ാഫഷണ�ക��് �ാ��്അപ് ആരംഭി��തിന് േകാ��േറഷ�  ന��� സഹായ��

എെ�ാെ�യാണ്; അതി�� മാനദ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2019-20�  എ� �ാ��് അ�ക��് േകാ��േറഷ�  ധനസഹായം ന�കിെയ�്

വ��മാ�േമാ?

പിേ�ാ� സ�ദായ േ�മ �വ��ന��

2354. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പാറ�� അ��

,, എം.ഉ��

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിേ�ാ� സ�ദായാംഗ��െട േ�മ�ിനായി ഈ സ��ാ� െച� കാര��� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പിേ�ാ� സ�ദായേ�മ വ��് �േത�കമായി വാ�ാ പ�തിക�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി

വ��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) പിേ�ാ� സ�ദായേ�മ വ��ിെ� മ�് �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

സർ�ാർ േകസ് നട��തിന് �മതലെ���ിയ സ�കാര� അഭിഭാഷകർ

2355. �ീ.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) ��ീം േകാടതിയി�  സം�ാന സ��ാരിനായി േകസ് നട�ാ�  എ� �ാൻഡിംഗ്

കൗൺസ�മാരാണ് നിലവി��ത്; അവർ ആെരാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഓേരാ����ം എ� �ക വീതം �തിഫലമായി

ഇ�വെര ന�കിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ാ�ഡിംഗ് കൗ�സ�മാ�  നിലവിലിരിെ� സ�കാര� അഭിഭാഷകെര േകസ് നട��തിന്

�മതലെ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഈ സ��ാ� നാളി�വെര ഏെത�ാം േക�ക��് എ� �പ

വീതം �തിഫലം നൽകിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സ�കാര� അഭിഭാഷകെര േകസ് ഏൽ�ി��� വഴി െപാ�ഖജനാവി��ാ�� വൻ സാ��ിക

ബാധ�ത വിലയി���േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിന് എെ��ാം ബദ�  മാ��മാണ്

പരിഗണനയി��ത്; വ��മാ�േമാ?

നിയമസഹായ േക���

2356. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിയമസഹായ േക��� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) നിയമസഹായ േക���  വി�ലെ���ി നിയമ അവേബാധം നൽകാൻ കഴി�െമ� കാര�ം

സ��ാരിെ� ��യിൽെപ�ി�േ�ാ ;

(സി) നിയമസഹായ േക���െട �വ��ന��  ഏേകാപി�ി�ാ�  സം�ാന തല�ി��

സംവിധാന�� എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ?

കാലഹരണെ�� നിയമ��

2357. �ീ.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) സം�ാനസ��ാ�  പാ�ാ�ിയി�� എെ��ാം നിയമ�ളാണ് സം�ാന�്

�ാബല��ി��ത്; പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ നിയമ�ളി� കാലഹരണെ�� നിയമ�� ഏെതാെ�യാണ്;ഇ�രം എ� നിയമ�� ഈ

സ��ാ� റ�് െച�ി��്; ഇനി എ� റ�് െച�ാ� ബാ�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ� നിലവി�� നിയമ�ളി� വ��� േഭദഗതിക� ഉ�െ�ാ�ി�് െകാ��

നിയമം യഥാസമയം നിയമവ��് �സി�ീകരി�ാ�േ�ാ;  േഭദഗതിക�  യഥാസമയം

ഉ�െ�ാ�ി�് െകാ�് നിയമം �സി�ീകരി�ാ�ത് കാരണം േകാടതികെള കബളി�ി��

സംഭവ�� ഏെത�ി�ം റിേ�ാ��് െച�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി�  നിയമസഭ പാ�ാ�� എ�ാ േഭദഗതിക�ം ഉ�േ�ാ�ി�് െകാ�� നിയമം

െപാ�ജന���് ലഭ�മാ��തര�ി� �സി�ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



കാലഹരണെ�� നിയമ��

2358. �ീ.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�് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�വ�തി� േശഷം കാലഹരണെ�� നിയമ��

പരി�രി�ി�േ�ാ; അവ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പരി�രി�ി�െ��ി�  അതി�േശഷം ഏെത�ി�ം നിയമം റ�് െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിയമ��  പരി�രി�ി�െ��ി�  നാളി�വെര അവയി�  എ� എ�ം നട�ിലാ�ി;

വിശദീകരി�ാേമാ?

നിയമവ��ിെ� െവ�ൈസ�് ഹാ�ിങ്

2359. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.െക.അ� റ�്

,, പി.ഉൈബ��

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാളയാറി�  സേഹാദരിമാ�  മരണെ�� േക�മായി ബ�െ��് നിയമവ��ിെ� െവ�ൈസ�്

ഹാക് െച�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിയമവ��ിന് ഏെത�ാം തര�ി�� വീ�ക�  ഉ�ായി��തായി�ാണ് ഹാേ��്

ആേരാപി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;  ആേരാപണ�ിെല വിഷയം സംബ�ി�് നിയമവ��്

എെ��ി�ം വിശദീകരണം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

അവശ കലാകാര�മാ��� �തിമാസ െപ�ഷ�

2360. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവശ കലാകാര�മാ��� �തിമാസ െപ�ഷ�  എ� �പയാണ്;  ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െപ�ഷ�  �കയി�  വ��ന ഉ�ായി�േ�ാ;  വിശദവിവരം

ന�കാേമാ;

(ബി) നിലവി� എ� േപ��് ഈ െപ�ഷ� ന���െ��് അറിയി�ാേമാ?



ഭരത് �രളി �ാരക നാടകപരിശീലന കളരി

2361. �ീ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) അനശ�ര നട�  ഭരത് �രളി�െട �രണാ��ം െകാ�ം ജി�യിെല െവളിയം പ�ായ�ി�

അ�വദി� ഭരത് �രളി �ാരക നാടക പരിശീലന കളരി �ാപി��തിനായി എ� �ക

അ�വദി�ി�� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) നാടകകളരി നി��ാണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം  ,നി��ാണ �മതല ആ��ാെണ�ം

െവളിെ���േമാ;

(സി) നാടക കളരിയി� സ�മാ�� സൗകര���ം  ,  കളരി വഴി വിഭാവനം െച�ി�ളള ല����ം

വിശദമാ�ാേമാ?

മാധ�മ �വ��ക��ളള േ�മ നടപടിക�

2362. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാേദശികമായി പ�-�ശ� മാധ�മ�ളി�  റിേ�ാ���മാരാ�ം പ� ഏജ�മാരാ�ം

വിതരണ�ാരാ�ം �വ��ി��വ�െട േ�മം ഉറ�് വ���തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയത് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന �ര�ളി അ�ാദമി�് െക�ിടം

2363. �ീ.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) സാം�ാരിക വ��ിന് കീഴി� ഉ� സം�ാന �ര�ളി അ�ാദമി�് െക�ിടം നി��ി��തിനായി

2019-20 വ�ഷെ� ബജ�ി� എ�ിേമ�് �ക�െട ഇ�പത് ശതമാനം നീ�ി വ�ി�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഈ ���ി�് ഭരണാ�മതി ന��� നടപടിക� ഏത് വെര ആെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി�ായി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) നടപടിക� ���ീകരി�് ��ത ���ി�് എേ�ാ� ഭരണാ�മതി ന�കാ� സാധി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?



��ം�ളം വഴിനട�� സമര �ാരകം

2364. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�െ�� നേവാ�ാന സമരമായി��  '��ം�ളം'

വഴിനട�� സമര�ിന് ഉചിതമായ രീതിയി� �ാരകം �ാപി��തിനായി സാം�ാരിക വ��്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല സാം�ാരിക നിലയ��

2365. �ീ.െ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) പാല�ാട് ജി�യി�  എ� സാം�ാരിക നിലയ��  നി��ി�ാനാണ് ഈ സർ�ാരിെ�

കാലയളവിൽ ഫ�് വകയി��ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� സാം�ാരിക േക���െട നി��ാണം ���ീകരി�ി��്; മ��വ�െട നിലവിെല

�ിതി സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

സം�ാന ബാലസാഹിത� ഇ��ി���ിെ� �വ��ന��

2366. �ീ.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) സം�ാന ബാലസാഹിത� ഇ��ി���ിെ� �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിെ� �വ��ന�� വി�ലീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാപന�ിെ� േമ�േനാ��ി�  ��ിക�� േവ�ി�� രചനക�ം ��ിക�  എ�തിയ

��ക��ം �സി�ീകരി��തിനായി എെ��ി�ം പ�തിക� നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ി എ�

�സി�ീകരണ�� �റ�ിറ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ിക�� േവ�ി ��ത� ��ക�� �സി�ീകരി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഇൻ�ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അഫേയ�് വഴി ��കളിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

2367. �ീ.െ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�ിൽ വ�േശഷം ഇൻ�ി���് ഓഫ് പാ�ലെമ�റി അഫേയ�് വഴി

ആല��  അസം�ി മ�ല�ിെല വിവിധ ��കളിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴിെ��ം ഏെതാെ� ��കളിലാണ് ��ത

പ�തി നട�ിലാ�ിയെത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വനിതാ സംവിധായക��് ധനസഹായം

2368. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതാ സംവിധായക��് ധനസഹായം ന�കി സിനിമ നി��ി��തി�� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��കാരം ഇതിനകം എ� വനിതാ സംവിധായക��് ധനസഹായം ന�കിെയ�ം എ�് �ക

വീതെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വനിതാ സംവിധായകെര െതരെ���തിെ� മാനദ�ം എ�ായി��െവ�്

വിശദമാ�േമാ?

േഫാറ�് ഫയർ ഓഡി�്

2369. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 ജ�വരി �തൽ നാളി�വെര സം�ാന�് ഏെതാെ� �ല�ളിൽ കാ�തീ പടർ�

പിടി� സംഭവ���ായി എ�ം ��ത സംഭവ�ളിൽ എ� േപർ മരി�െവ�ം എ� െഹ�ർ

വന�മി നശി� എ�ം എ� �ഗ�ൾ െകാ�െ��െവ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് അടി�ടി ഉ�ാ�� കാ�തീ തട��തിന് ഫല�ദമായ നടപടികൾ

ആവി�രി��തിേല�ായി േഫാറ�് ഫയർ ഓഡി�് നട�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വനവിഭവ�ം നി�തിപിരി�ം

2370. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം വനവികസന�ിനായി ഓേരാ വ�ഷ�ം ബജ�ി�

അ�വദി� �ക�ം െചലവഴി� �ക�ം എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വനവിഭവ വി��നയി�  നി�� അധിക നി�തിപിരിവായി എ� �പ സമാഹരി�ാ�

കഴി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) വനവിഭവ വി��നയി�  നി�� അധികനി�തി സമാഹരണ�ിെ� നടപടി�മ��

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വികസന �വ��ന���ായി വനം വ��് അധീനതയി�� �ലം

2371. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന ജം�ഷ�കേളാ� േച��� വനം വ��് അധീനതയി�� �ലം

വികസന �വ��ന���് വിനിേയാഗി�ാ� വി� ന��േമാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാളിയാ� േറ�ിന് കീഴി�� ഒടിയപാറ ആ�ിലി��ി�ം െതാ��ഴ ഇടെവ�ിയി�� വനം വ��്

�ല�ം വികസന �വ��ന���് വിനിേയാഗി�ാനായി ന�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െപരിയാ� ക�വ സേ�ത�ിെല ��േബാ� �ൗ�് നി��ാണം

2372. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരിയാ� ക�വ സേ�ത�ിെല വ��ടവ് െറയി�ിെ� കീഴി� വനനിയമ�� ലംഘി�ം േക�

വനസംര�ണ നിയമ���് വി��മാ�ം ��േബാ�  �ൗ�് നി��ി�ിരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ൗ�് നി��ാണം ഏത് ഫ�് വിനിേയാഗി�ാെണ� വ��മാ�േമാ;  ���ി�െട

ഭരണാ�മതി�െട�ം സാേ�തികാ�മതി�െട�ം പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അതീവ �ര�ാ േമഖലയി�െപ�� ൈടഗ�  റിസ��ി�  വേനതര കാര����് മ�് മാ�ി

യ�ം ഉപേയാഗി�് മ�് ഇടി��തിന് നിയമ�ി� വ�വ� ഉേ�ാ ; ഇെ��ി� നിയമലംഘനം

നട�ിയതിെ� ഉ�രവാദിക� ആരാെണ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �േദശ�് ��േബാ�  �ൗ�് നി��ി��തി�ം ��ണെമ�് നട��തി�ം

സം�ാനെ� �ഖ� വനപാലകെ� അ�മതി ഉ�ായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;  എ�ി�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) െപരിയാ�  ക�വ സേ�ത�ി�  കളി�ളം നി��ി���മായി ബ�െ�� പ� വാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി� അതിേ�� സ��ാ� നട�ിയ അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

പ�യ�മി െല�് ഔ�് േഫാറ�് സമ��ി� െ�ാേ�ാസ�

2373. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�യ �മി െല�് ഔ�് േഫാറ�് സമ��ി� െ�ാേ�ാസ� സംബ�ി�് പി.�ി.  �ഹ�ദ്,  S/o

അഹ����ി ന�കിയ അേപ�യി�  FWLD-C1/222/2019-FWLD  ഫയലിേ��



�ി�സി��  ചീഫ് േഫാറ�് ക�സ�േവ��  &  െഹഡ് ഓഫ് േഫാറ�് േഫാ�സിേനാട്

26.11.2019-ന് ഒരാ��കം റിേ�ാ��് സമ��ി�ാ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��് സ��ാരി�  ലഭി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി�  ആയതിന് കാലതാമസം വരാനിടയായ

കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

വനവി�തി ���തി�� പ�തി

2374. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനാതി��ിേയാട് േച��് കിട���ം വന�ജീവിശല�ം അ�ഭവെ����മായ �ല�� വനം

വ��് ഏെ���് വനവി�തി ���തി�� പ�തി�് എ� �ക വകയി��ിയി�െ��്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�് എ� �ക ലഭ�മായി��്; ഇതിനായി േക� സ��ാ� സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) പ�തി �കാരം എ� ആ�ക�െട എ� െഹ��  �ലം ഏെ����തിനാണ്

നി�േ�ശി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) �ലം ഏെ����തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ളയെ��തിയിൽെ�� ആദിവാസി ��ംബ�െള �നരധിവസി�ി��തി�� പ�തി

2375. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ �നരധിവാസ�ിന് വനം വ��് ന�കാെമേ�� ഇ���ി എ�പ�ിെയ�് ഏ�� വന�മി

ഇനി�ം ൈകമാറാ� സാഹചര��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �മി,  �ളയെ��തിയിൽെ�� ആദിവാസി ��ംബ�െള �നരധിവസി�ി��തി��

പ�തി� േവ�ിയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വന�മി ൈകമാ��ിന് ആവശ�മായ േക� പരി�ിതി വനം മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി

സ��ാരിന് േനരെ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) 2019 ഒേ�ാബറി� �മി ൈകമാ�െമ�് വനം വ��് �ഖ�ാപി�ക��ാേയാ; എ�ി� ഇനി�ം

�മി ൈകമാറാ�തിെ� സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;  ഈ �മി എ�േ��് ൈകമാറാനാ�ം

എ�റിയി�േമാ?

അലി��്-അ��േകാവി� േറാഡിെ� �ന��ാരണ ���ി

2376. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള വനം വ��് നബാ�ഡിെ� ധനസഹായേ�ാെട �ന��ാരണ ���ി നട��

അലി��്-അ��േകാവി�  േറാഡ് എ� റീ�കളായാണ് ���ി കരാ�  ന�കിയി��െത�ം,

ഇതി� ഓേരാ റീ�ി�ം ഉ� �രം, വകയി��ിയി�� �ക, കരാ�കാരെ� േപ�വിവരം എ�ിവ

യഥാ�മം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  ഓേരാ റീ�ിെല�ം ���ി�െട ഇേ�ാഴെ� അവ�,  ���ി�െട �േരാഗതി,

എ�േ��് ���ി ���ീകരി�വാ�  കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത് എ�ിവ യഥാ�മം

വിശദമാ�േമാ;

(സി) യഥാവിധി േജാലി നി��ഹി�ാെത കരാ�കാര� പണി നി��ിയതിെന �ട��് ഇളകി കിട��

െമ�ലി�  െത�ി വാഹന��  മറി�ം,  നിര�രമായി പാറെ�ാടി ശ�സി�ം �േദശവാസിക�ം

യാ��ാ�ം അ�ഭവി�� �രിതം സംബ�ി� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

കാ� തീ തട�വാ�� നടപടിക�

2377. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��് മ�് വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെട കാ� തീ തട�വാ�� നടപടിക�

സ�ീകരി��േ�ാ; എ�ി� ഈയ�� കാല�് േദശമംഗല�ിന��് െകാ���� ഹി��ാ�

ന�സ് �ി�ിെ� അേ��ഷ�േ�ാ�ം, ��� േദശമംഗല�് ���ിമല എ�ിവ��െ�െട കാ� തീ

പട��ത് പരിേശാധി�േവാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ല��ായ ജീവഹാനി��െ�െട�� നാശന���, വന ജീവിക�െട ഉ�ലനം �ട�ിയവ

സംബ�ി�് വനം വ�� പരിേശാധനയി� േബാധ�െ�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കഴി� േവനലി�  സം�ാന�് കാ�തീ��ായ വന�മി�െട വി�തി,  സംഭവി�

നാശന���, തീ നിയ�ണ വിേധയമാ�ാനായി െചലവാ�ിയ �ക, ലഭ�മായ േക� സഹായം

എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�തീ �തിേരാധ�ിെ� മറവി� അഴിമതി നട��തായ ആേ�പം

2378. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�തീ �തിേരാധ �വ��ന���ാ�� ഫയ�  ൈല�  നി��ാണ�ിെ� മറവി�  വനം

വ��ി� വ� അഴിമതി നട��താ�ളള ആേ�പം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) ഒ� കിേലാമീ��  ഫയ�ൈല�  നി��ാണ�ിന് ഏകേദശം എ� �പയാണ് വനം വ��്

ന���ത്; എെ�ാെ� ���ികളാണ് ��ത �ക�് നി��ഹിേ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െകാ���രി� തീ പട�� േമഖല�െട ഒ� ഭാഗ�ം ഫയ� ൈല� �ാപി�ത് കാണാനാകാ�

സാഹചര��േ�ാ; ഇെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;



(ഡി) വനേ�ാട��് താമസി��വ��ം വനസംര�ണ സമിതി അംഗ�ളായവ��ം ഫയ�ൈല�

നി��ാണ �മതല ന�കണെമ�് ച��ി�  നി��ഷി�ി�േ�ാ;  എ�ാ�  ഇതി�വി��മായി

വനം വ��് ബിനാമി കരാ�കാെര രംഗ�ിറ�ി പ�തി അ�ിമറി�് �ക െകാ�യടി��താ�ളള

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� കാ�തീ തട��തിന് സ��ാ� െചലവഴി�� �ക ഫല�ദമായി വിനിേയാഗി��തി�ം

അഴിമതി�െട പ��ക�  അട�െകാ�് ഇ�ാര��ി�  ശ�മായ ച���  നി��ി��തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ക�െട സംര�ണം

2379. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ���േളാട് അ�ബ�മായി നിലെകാ�� കാ�ക�  സംര�ി� നിലനി���തിനായി

സം�ാന വനംവ��് വഴി എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന���ത്;

(ബി) ഇ�രം വന�െള സംര�ി� നിലനി��ാ�  േക� സ��ാരിെ� ഏെത�ി�ം �ീ�ക�

നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം വന���് സംര�ണ ��മതി�  തീ��് െെജവ േക�മായി നിലനി��ാ�  വനം

വ��് �േത�ക പരിഗണന ന��േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

വനവിഭവ��െട �ഷണം

2380. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനവിഭവ��െട �ഷണം തട��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2019 ജ�വരി 1 �ത� ഡിസംബ� 31-വെര വനവിഭവ��െട �ഷണ�മായി ബ�െ��് എ�

േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ക�� കാ�ക�െട സംര�ണം

2381. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെജവ െെവവി����െട കലവറയായ ക�� കാ�ക� സംര�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി� ഉ�െ���ി ക�� വന�� ഏെ���ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?



ക�� കാ�ക�െട സംര�ണം

2382. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� കാ�ക�െട സംര�ണ�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് വനം വ��് നട�ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�� കാ�ക� വ� പിടി�ി��തിന് സ��ാ� �േത�ക പരിഗണന ന�കിയി�േ�ാ?

മര�� വ�് പിടി�ി��തി�� പ�തിക�

2383. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ി� വ�� അ�രീ� താപനില കണ�ിെല��് േറാ�ക��് ഇ�വശ�ം

വിദ�ാലയ�ളി�ം മര�� വ�് പിടി�ി��തി�� പ�തിക� വനം വ��ിെ� േന�ത��ി�

ആരംഭി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� േ�ാജ�ക�  ത�ാറാ��തിന് അതാത് മ�ല�ളിെല എം.എ�.എ.  മാ�

��ൈക എ��കയാെണ�ി�, മാ��നി�േ�ശ�� ന���തി�ം അതി� േവ�� െചല�ക�

വഹി��തി��� നടപടിക� വനം വ��ിന് സ�ീകരി�വാ� സാധി�േമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ ഇ�ര�ി�� െ�ാജ�ക� നട�ിലാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വനവി�തി വ��ി�ി��തിന് പ�തിക�

2384. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വനവി�തി വ��ി�ി��തിന് ഈ സ��ാ� അധികാര�ിേലറിയതി� േശഷം

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സാ�ഹ�വനവ�രണ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി കട��ീര�് ����  ന�പിടി�ി��തിന്

പ�തി�േ�ാ;  ഇതിന് അ�േയാജ�മായ ഇന�ി�ളള ��െെതക�  നി�േ�ശി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തീരസംര�ണ നിയമ�കാരം സ��ാ�  വീെ���� ��േദശ�് ����

വ�പിടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

��വ ദ�ീപിെല സ��ശക�

2385. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മാന�വാടി ��വ ദ�ീപിെല സ��ശക�െട എ�ം നി�യി��തിനായി വനം വ��് ഏെത�ി�ം

തര�ി�� പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ി� പഠനം നട�ിയ ഏജ�സി�െട േപ�ം പഠന റിേ�ാ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പഠന റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� വനം വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

േത�ടി - ആനവ�ാൽ �റി�് െഫസിലിേ�ഷൻ െസ�ർ

2386. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആനവ�ാൽ പാർ�ിംഗ് �ൗ�ിേനാട�ബ�മായി വിേനാദസ�ാര വ��ിെ� �റി�്

െഫസിലിേ�ഷൻ െസ�ർ ആരംഭി��തിന് ഇ��ി ഡി.ടി.പി.സി.  െപർമിസീവ് സാംങ് ഷൻ

ആവശ�െ��് േകരള േഫാറ�് ആൻഡ് ൈവൽഡ് ൈലഫ് ഡയറ�ർ�് നൽകിയി��

അേപ�യിേ�ൽ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െഫസിലിേ�ഷൻ െസ�ർ ആരംഭി��തി�� അ�മതി വനം വ��ിൽ നി�്

ലഭി��തിന് സ�ീകരിേ�� നടപടി�മ�ൾ എെ�ാെ�യാണ്;  ഇതിൽ ഏെതാെ�

നടപടി�മ�ൾ �ർ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

പരി�ിതി വിേനാദസ�ാര പ�തി

2387. �ീ.െക. ബാ�

,, പി.വി. അ�വ�

,, രാ� എ�ഹാം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനപരിപാലന�ിെ��ം ൈജവൈവവി�� സംര�ണ�ിെ��ം ഭാഗമായി

പരി�ിതി വിേനാദസ�ാര പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വനേമഖലെയ ആ�യി�് കഴി�� ജനവിഭാഗ��െട ഉപജീവനമാ���� െമ�െ����തി�ം

വനേമഖലകളിെല �റിസം സാ��തക�  വ��ി�ി��തി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് ഈ

പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ �റിസം ഉ����  വികസി�ി��തി�ം അവ�െട വിപണനം കാര��മമാ��തി�ം

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) വനാ�ിത സ�ഹ�ി� നി�� �വാ�െള ആവശ�മായ പരിശീലനം ന�കി ഇേ�ാ �റിസം

ൈഗ�കളായി നിേയാഗി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

നില�രിൽ വനംവ��ിന് കീഴി�� വിേനാദസ�ാര േക���



2388. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  താ��ിെല വനംവ��ിന് കീഴി�� വിേനാദസ�ാര േക���  ഏെത�ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ജന�േള�ം വിേനാദസ�ാരികേള�ം ആക�ഷി��തിനായി ഇ�രം േക��ളിൽ

നിലവിൽ ഒ��ിയി�� സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാെണ�ം വനം വ��ിെ� ഫ�് മാ�ം

ഉപേയാഗി�ാേണാ ഇ�രം സംവിധാന�� ഒ��ിയി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �റിസം വ��മായി സഹകരി�െകാ�് ഇ�രം േക��ളിൽ ��തൽ സൗകര���

ഏ�െ����തിന് വനംവ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഒ� വ�ഷം ശരാശരി എ� വിേനാദസ�ാരിക� വനംവ��ിന് കീഴി�� ��ത വിേനാദസ�ാര

േക��ളിൽ എ�ിേ����്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) കേനാലി േ�ാ�് ഇേ�ാ �റിസം പ�തി�െട നിലവിെല അവ� അറിയി�ാേമാ;  �തിയതായി

നി�േ�ശി� വിേനാദസ�ാര പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ാ� �റി�ിമല സേ�ത�ിെല െെകേ��ം

2389. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�  �റി�ിമല സേ�ത�ി�െ�� വ�വട,  െകാ��ാ��  വിേ��കളിെല െെകേ��ം

പരിേശാധി��തിന് ആെരയാണ് െസ�ി�െമ�് ഓഫീസറായി നിയമി�െത�ം എ�ാണ്

നിയമി�െത�ം ഇേ�ാഴെ� െസ�ി�െമ�് ഓഫീസ� ആെര��ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െസ�ി�െമ�് ഓഫീസ� നടപടി ���ിയാ�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�ിെ��ി�  കാലതാമസ�ിന് കാരണെമെ��്

വിശദമാ�ാേമാ?

വനം വ��ിെല വിവിധ ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�

2390. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ി�  എ.സി.എഫ്/ഡി.എഫ്.ഒ  (േനാ�  ഐ.എഫ്.എസ്)  ത�ികയി�  നിലവി�

ഒഴി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ�ി� എ�െയ�ം അവ നിക�ാ�തിെ� കാരണെമെ��ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2020 േമയ് 31 വെര ��ത ത�ികയി� വിരമി�� �ലം എ� ഒഴി�കളാണ് ഉ�ാ�കെയ�്

വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ം െവളിെ���േമാ?

�യിംഗ് ��ാഡ് ഡിവിഷ�



2391. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വയനാട് ജി� േക�ീകരി�െകാ�് ഒ� �യിംഗ് ��ാഡ് ഡിവിഷ�  �പീകരി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

വനപാലക�െട �ര�

2392. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2010  �തൽ നട� വർഷം വെര വനം  -  വന�ജീവി സംര�ണ േജാലി�ിടയിൽ വിവിധ

അപകട�ളിൽെ��് മരണെ��ി�ളള വനപരിപാലക�െട വിവര�ൾ ത�ിക,  എ�ം,  വർഷം

എ�ീ �മ�ിൽ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വനപരിപാലക�െട ��ംബ���് ലഭ�മാ�വാൻ കഴി�ി�� മരണാന�ര

സഹായെ� സംബ�ി�ം ആ�ിത നിയമന�െള സംബ�ി��� വിശദാംശ�ൾ

വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�തീ,  �ഗ��െട ആ�മണം ഉൾെ�െട��വെയ േനരി�വാൻ വനപരിപാലകർ�്

നൽകിയി�� വിദ�ധ പരിശീലന�ൾ,  ആ�നിക ഉപകരണ�ൾ എ�ിവ സംബ�ി�

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

മിയാവാ�ി രീതിയി� വന��

2393. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ി� 'മിയാവാ�ി' രീതിയി� വന�� ഉ�ാ��തിന് എെ��ി�ം പ�തിക� സ��ാ�

ആവി�രി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  അ�ര�ി�� വന��  ��ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

വനം വ��ിെ� അധീനതയി�ളള �േദശ�് അനധി�ത �േവശന ഫീസ്

2394. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല െപരി��ല �ാമപ�ായ�ിെ� പരിധിയി�  വ��

െെ��� എേ��ി�െട വനം വ��ിെ� അധീനതയി�ളള �േദശ�് �േവശി��തിന് എേ��്

നട�ി�കാ� �േവശന ഫീസ് ഈടാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�െന �േവശനഫീസ് ഈടാ��ത് അധി�തമാേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അധി�തമ�ാെയ�ി�  ഒരാളി�  നി�ം ഇ��റ് �പ വ�് ഈടാ��ത് തട�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;



(ഡി) അനധി�തമായി ഇ��ം നാ�  �േവശന ഫീസ് ഈടാ�ിയതിെനതിെര ��കാല

�ാബല�േ�ാെട നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�തീ �ലം ന�മായ വനസ��്

2395. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�തീ തട��തിന് വനംവ��് സ�ീകരി�ി�� ��ക�ത� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-�  ഉ�ായി�� കാ�തീ �ലം എ� വി�തി വനസ��് ന�മായി�െ��്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) 2019-�  ഉ�ായി�ളള കാ�തീ �ലം ന�മായി�� വനസ��ിെ� �ല�ം എ�െയ�്

െവളിെ���ാേമാ?

ആ��ഴി വനേമഖല ഉ�െ��� �േദശെ� തടി ഡിേ�ാ

2396. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ഴി വനേമഖല ഉ�െ��� പ�,  രാജ�ാറ,  ഗവി,  �ാ��ി,  െകാ�േകായി�ൽ

�േദശ���ായി വ�ഷ�����് �വ��ി�ി�� തടി ഡിേ�ാ �നരാരംഭി��തി��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിരവധി ആ�ക��് െതാഴി�  ലഭ�മാ�� ഡിേ�ാ എ� പരിഗണനയിേ��  ഇതിെ�

�വ��നം ഉടൻ ആരംഭി�വാൻ കഴി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ത�ിേ�ാട് �വ��ി�ി�� 'മണൽ കലവറ' �നരാരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�തീ അണ��തിന് ആ�നിക സംവിധാന��െട അഭാവം

2397. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ി�  കാ�തീ അണ��തിന് ആ�നിക സംവിധാന��െട അഭാവം ഇേ�ാ�ം

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംവിധാന��െട അഭാവം പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) സം�ാന�് എവിെട കാ� തീ ഉ�ായാ�ം അത് അറി��തിന് എെ��ി�ം �േത�ക

സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;



(ഡി) കാ�തീ തട��തി�ം വന��ഗ��െട ആ�മണ�ി�  നി�ം ജന�െള സംര�ി��തി�ം

വനജാ�ത സമിതിക�െട ഇടെപട� എ�േ�ാളം ഫല�ദമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െകാ���രി� തീ അണ��തിനിെട മരണമട� വനം വ��് ജീവന�ാ�െട ആ�ിത��്

വ��ി� �ിരേജാലി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാ�ൈല�് സംവിധാനം ഉപേയാഗി�് കാ�തീ അറി�വാ�� സംവിധാനം

2398. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഫാറ�് സ�േ� ഓഫ് ഇ���െട സഹായേ�ാെട സാ�ൈല�് സംവിധാനം ഉപേയാഗി�്

കാ�തീ മന�ിലാ�വാ�� സംവിധാനം സം�ാന�് നട�ിലാ�േമാ;

(ബി) വനം വ��് ഇേ�ാ�ം �ാ�തസംവിധാന��  മാ�ം ഉപേയാഗി�് തീയണ�� അവ��്

പരിഹാരം കെ��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ീ� �ാ�് പ�തി

2399. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, എസ്.രാേജ��

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനേമഖലകളി�ം വനേ�ാ� േച��ളള �േദശ�ളി�ം വന�ിെ�

ആവാസവ�വ��ം വന��ഗ���ം ഭീഷണിയാ�� തര�ി�  �ാ�ിക് അട��ളള

മാലിന��� നിേ�പി��ത് തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �ീ�  �ാ�് എ� േപരി�  �ിവ�ര പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) അതാത് �േദശ�ളിെല വനസംര�ണ സമിതികെള�ം ഇേ�ാ െഡവല�െമ�് ക�ി�ികെള�ം

ശ�ിെ���ി �ചീകരണ �വ��ന�� നട��തിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�കാരം േശഖരി�� മാലിന���  നി��ാ��നം െച��തിന് �ന:ചം�മണ �ണി�ക�ം

�ാ�ിക് െ��ിംഗ് �ണി�ക�ം കേ�ാ�് നി��ാണ �ണി�ക�ം സ�ീകരി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വന�ി��ി� െച�ഡാ�ക�



2400. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, സി.മ��ി

,, എം. സി. കമ��ീ�

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ�� െവ�ം �ടി��തിനായി ��േ�ാെട നാ�ിെല��ത് തടയാ� വന�ി��ി�

െച�ഡാ�ക� പണിയണെമ� നി�േ�ശ�ിന് അ��തമായി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ?

വന� ജീവി ആ�മണ�ി� പരിേ��വ��� ധനസഹായം

2401. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന� ജീവി ആ�മണ�ി� പരിേ��വ��് സ��ാരി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തി��

അ�ഹത�േ�ാ; എ�ി� അേപ�ി��തി�� നടപടി�മ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഇ�ര�ി�  അപകടം പ��വ�െട ചികി�സാ െചല�ക�  സ��ാ�

വഹി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േസാളാ� ൈവദ�തി േവലി

2402. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാനക�  നാ�ിലിറ�ി ഭീകരാ�രീ�ം ��ി�� സാഹചര��ി�  ഇവ�് ��ണമാ�ം

നാ�ിേല�് ഇറ�ാ� കഴിയാ� രീതിയി� േസാളാ� േവലി ഉ�െ�െട��വ നി��ി��തിന്

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

(ബി) റാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി� എ� കിേലാമീ�� �രമാണ് ആന ഉ�െ�െട�� വന��ഗ��

ഉ� വനാതി��ി ഉ�ത്;  ഇതി�  എ� കിേലാമീ��  ഭാഗം േസാളാ�  ൈവദ�തി േവലി

െക�ിയി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത വനാതി��ിയി�  എവിെടെയ�ി�ം കിട�് നി��ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

എവിെടെയാെ�െയ�ം എ� �രെമ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) അവേശഷി�� ഭാഗ� �ടി കാ��ഗ��  നാ�ിേല�് ഇറ�ാതിരി�ാ�  േസാളാ�  േവലിേയാ

കിട�കേളാ നി��ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

വന��ഗ സംഘ�ഷ�� ല�കരി��



2403. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ സംഘ�ഷ��  ല�കരി��തിന് വനം വ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) വന�ജീവി സംഘ�ഷ��  ��തലാ�� േമഖലകളി�  ജാ�താ സമിതിക�െട �വ��നം

കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വന�ജീവി ആ�മണം േനരി��തിനായി റാ�ിഡ് ആ�� േഫാ�ിെ� േസവനം

2404. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവി ആ�മണം േനരി�� ചാല�ടി മ�ല�ിെല അതിര�ി�ി,  പരിയാരം,  േകാടേ�രി

പ �ായ�കളിെല േമഖലകളി� റാ�ിഡ് ആ�� േഫാ�ിെ� േസവനം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; അറിയി�ാേമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിൽ വന��ഗ��െട ആ�മണം

2405. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെ� പരിധിയി�

വന��ഗ��െട ആ�മണ�ി� പരിേ��വ� എ�െയ�ം ജീവഹാനി സംഭവി�വ� എ�െയ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പരിേ��വ��ം മരണെ��വ�െട ആ�ിത��ം ന�പരിഹാരമായി എ� �ക ന�കിെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇനി ആ�െ��ി�ം ന�പരിഹാരം ന�കാ�േ�ാ;എ�ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

വന�ജീവി ആ�മണ�� േനരി�വാ� �തിേരാധ �വ��ന��

2406. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വന�ജീവികളി� നി�� ആ�മണം �ലം വ��ിക��ം കാ�ഷിക വിളക��ം

നാശന���ാ��ത് തട��തിന് എെ��ാം �തിേരാധ �വ��ന�ളാണ് �ധാനമാ�ം

നട�ിലാ�ാ� ബാ�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വന�ജീവി നിയമ�� ��ത� ക�ശനമാ�ിയത് �ലം ക�ഷക��് �തിേരാധ �വ��ന��

നട��തിന് കഴിയാ� �ിതിവിേശഷ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;



(സി) നിലവിെല നിയമ�ി� അ�ാേയാഗിക�ം ഫല�ദ�മ�ാ� ഏെത�ി�ം തര�ി�� �തിേരാധ

�വ��ന�െള�റി�് ആേ�പം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം ആേ�പ��

പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

വന�ജീവി ആ�മണ�ിരയാ��വ��ളള ആ��ല���

2407. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിനിരയായി പ�േ����വ��ം ജീവഹാനി��ാ��വ�െട

ആ�ിത��ം നിലവി�  എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് വനം വ��് �േഖന ന�കിവ��ത്;

വിശദവിവരം ന��േമാ?

വനപാലക��് �ര�ാ സംവിധാന��

2408. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ിയി� നാ�ിലിറ�ിയ കാ�ാനെയ തിരിെക കാ�ിേല�് ഓടി��തിനിെട ആന�െട �േ��്

മരി� രാജ�ാറ േഫാറ�് േ�ഷനിെല ൈ�ബ� വാ�� ബി�വിെ� ��ംബ�ിന് എെ�ാെ�

ന�പരിഹാരമാണ് സ��ാ�  ന�കാ�േ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ി�  നി�ം നാ�ിലിറ�� ആന ഉ�െ�െട�� �ഗ�െള ൈകകാര�ം െചേ��

വനപാലക��് ഇതിനായി പരിശീലനം ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ��  ഉ�ാ�േ�ാ�  വനപാലക��് േവ� �ര�ാ സംവിധാന��

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  ഇവ��് സ�യംര��് ആവശ�മായ ഉപകരണ��  ന�കി സഹായി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

വന��ഗ��െട ആ�മണം തട��തി�� നടപടിക�

2409. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വന��ഗ��െട ആ�മണം �ല�� മരണം വ��ി� വ�� സാഹചര�ം

ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) വന��ഗ ആ�മണം തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്;

(സി) കാ�ാനെയ വന�ിേല�് മട�ി അയ�വാ� �മി��തിനിെട രാജ�ാറ േഫാറ�് േ�ഷനിെല

ൈ�ബ� വാ�� എ.എസ്.ബി� കാ�ാന�െട ആ�മണ�ി� മരണെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത വനപാലകെ� ആ�ിത��് എെ�ാെ� സഹായമാണ് വ��് ഇതിനകം ന�കിയെത�്



െവളിെ���ാേമാ?

ആനകെള ലഭ�മാ�ാ� ഓ�െെല� സംവിധാനം

2410. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ���ി�ിന് ഉ�െ�െട�� ആവശ����് ആനകെള ലഭ�മാ�ാനായി ഓ�െെല�

സംവിധാനം വനം വ��് ഒ��ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നാ�ാനക�െട കണെ���് വനംവന�ജീവി വ��് ���ീകരി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആനകെള ആവശ���വ� ഏത് രീതിയിലാണ് അേപ� ന�േക�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

ആയതിെ� നടപടി�മം വിശദീകരി�ാേമാ?

വന�ജീവിക�െട കണെ���്

2411. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വന�ജീവിക�െട കണെ���് നട�ിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) കണെ���ിെ� �ത�ത ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം മാ���ളാണ് നിലവി��െത�്

വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ഗസംര�ണ വ��് െന�മ�ാട് മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

2412. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഗസംര�ണ വ��് �ഖാ�രം നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിൽ �ഗസംര�ണ വ��് �ഖാ�രം നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

േകാഴി വള��� പ�തി

2413. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, െക. രാജ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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



�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗസംര�ണ വ��് വിദ�ാലയ�ളി�െട നട�ാ�� േകാഴി വള��� പ�തി വി�ലീകരി�േമാ;

എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ��ത പ�തി വഴി വിദ�ാ��ിക��് ലഭി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��േ�ാഴി ����െട ഉ�പാദന വ��നവ് ല��മി�് എെ��ി�ം പ�തിക�

നട�ിലാ��േ�ാ; അവ ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�

2414. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �ഗസംര�ണ വ��് �േഖന േകാ�ാട് മ�ല�ി�

നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം �േരാഗതി വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാന�് ൈദനംദിനം േവ�� േകാഴി ഇറ�ി, �� എ�ിവ�െട അളവ്

2415. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈദനംദിനം േവ�� േകാഴി ഇറ�ി, �� എ�ിവ�െട അളവ് എ�െയ�ം എ�

ഉ�ാദനം നട��െവ�ം ഇതിേല�ായി ഇതര സം�ാന�െള എ�േ�ാളം

ആ�യി��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ം �ണനിലവാരമി�ാ� ��ത ഉ����  സം�ാന�്

വിപണനം നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് വിപണനം നട�� ��ത ഉ���� �ണനിലവാരമി�ാ�വയാേണാെയ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  ആയത് തട�വാ�  സ�ീകരി�് വ�� �ധാന �വ��ന��  എെ��ാെമ�ം

2018-19,  2019-20 വ�ഷ�ളി� ഇ�ര�ി� ���ാരായി കെ��ിയവ� എ�െയ�ം

അവ�െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

േതവല�റം െവ�ിനറി ഡിെ��സറി�് �തിയ െക�ിടം

2416. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല െന�വ��� േതവല�റം െവ�ിനറി ഡിെ��സറി�്

�തിയ െക�ിടം നി��ി��തിനാവശ�മായ �ാ�ം,  എ�ിേമ�ം �ഗസംര�ണ വ��ിന്

ലഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;



(ബി) ഡിെ��സറി�് �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ�� �ക അ�വദി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഗചികി�ാ േസവന��

2417. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, െക.��ിരാമ�

,, സജി െചറിയാ�

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീരേമഖലയി�  ഈ സ��ാ�  നട�ിയ കാര��മമായ ഇടെപടലിെ� ഭാഗമായി ഈ

േമഖലയിേല�് ��ത�  ക�ഷകെര ആക�ഷി�വാ�ം ഇേ�ാ��വെര നിലനി��വാ�ം

അനിവാര�മായ �ഗചികി�ാ സൗകര�ം വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) രാ�ിയി��െ�െട ക�ഷക�െട വീ�പടി�� അടിയ�ര �ഗചികി�ാ േസവനം ന���തിന്

പ�തി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�കാലി േരാഗ നിയ�ണം ഫല�ദമാ��തിന് ഏ�െ���ിയി�� േരാഗനി��യ

സംവിധാന��ം േരാഗ�തിേരാധ പരിപാടികെള�റി�ം അറിയി�ാേമാ?

ൈലവ് േ�ാ�് ഇ�െ���മാ�െട ഫീ�ഡ് ഡ�ൂ�ി

2418. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലവ് േ�ാ�് ഇ�െ���മാ�െട ഫീ�ഡ് ഡ�ൂ�ി സമയം എ�െനയാണ്

�മീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ�െട ഫീ�ഡ് ഡ��ി സമയം ��പേയാഗം െച�െ���തായ പരാതിക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഫീ�ഡ് ഡ��ി �ാഫ് അവ�െട ഫീ�ഡ് ഡ��ി �ത�മായി

നി�വഹി��െ��് ഉറ�് വ��ാ�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈലവ് േ�ാ�് ഇ�െ���മാ�െട േസവനം ക�ഷക��് ��ത�  ഉപേയാഗെ���ാ�

സഹായി�� വിധ�ി� ഈ വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ���് �ത�മായ പരിശീലനം ന���തി�ം

ഇവ�െട �വ��നം േമാണി��  െച��തി�ം ��ത�  ഫല�ദമായ പ�തിക�  ആവി�രി�്

നട�ിലാ�േമാ?

െപ�്േഷാ

2419. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് പല �ല�ളി�ം െപ�്േഷാ നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപ�്േഷാ നട��തിന് �േത�ക അ�മതിേയാ,  മെ�െ��ി�ം ����  അ�മതിേയാ

ആവശ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപ�്േഷാ നട��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� ഫീ�ക�  സ��ാരിേല�്

അടേ���േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െപ�്േഷാ നട�� �ല�് �ഗേഡാ��െട സാ�ിധ�ം േവണെമ�് നിബ�ന�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ി� ആവി�രി� �വ��ന��

2420. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മ ൃഗസംര�ണ വ��ിെ� കീഴി�  ഇരി�ാല�ട

നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെതാെ� �വ��ന�ളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി��ത്;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �വ��ന��െട വിവരം വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ീേരാ�ാദനം വ��ി�ി��തി�ളള പ�തിക�ം �ീരക�ഷക���ാ�� ഉ�ാദന െചല�ം

2421. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീേരാ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് �ീരവികസന വ��് നട�ാ�ി വ��

പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീരക�ഷക���ാ�� ഉ�ാദന െചലവ് ഗണ�മായി �റ��തി�ം അവ��് ന�ായമായ വില

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

(സി) പാലിെ� �ണനിലവാരം െമ�െ����� സംബ�ി�് എെ��ാം പരിശീലന പരിപാടികളാണ്

�ീര ക�ഷക��ായി ഈ സ��ാ� നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�ാ��ാട് നിേയാജകമ�ല�ി� �ീരവികസന വ��് അ�വദി�ി�� പ�തിക�

2422. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) നട�് സാ��ിക വ�ഷ�ി�  മ�ാ��ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  �ീരവികസന വ��്

അ�വദി�ി�� പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്; ഇവ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� ഏെത�ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി��് എ�തിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ?

പാ� �ാമം മറികട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

2423. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��ാമം മറികട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം സം�ാന�ളി� നി�ാണ് േകരള�ിേല�് ഇേ�ാ� പാ� ഇറ�മതി െച��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) പാ� ഇറ�മതി നിർ�ി പാൽ കയ�മതി െച�� സം�ാനമായി േകരളെ� മാ�ിെയ��ാ�

കഴി�േമാ എ� കാര�ം സർ�ാർ പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

പാ� ഉ�ാദന�ി� സ�യം പര�ാ�ത

2424. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പാ�  ഉ�ാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി�് സ��� പാ��ാദക

സം�ാനമാ��തിന് പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  സം�ാന�് ഒ� വ�ഷം എ� ല�ം ലി��  പാലാണ് ഉ�ാദി�ി��ത്;  അ��

വ�ഷം എ� ലി��  പാ�  അധികമായി ഉ�ാദി�ി�വാനാണ് ല��മി��ത്;  അതിനായി

നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ?

സം�ാനെ� പാ��ാദനം

2425. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ പാ��ാദനം �തിവ�ഷം എ� ലി�ർ ആെണ�ം ആെക ആവശ�ം എ�

ലി�ർ ആെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) പാലിെ� ആവശ�കത�ം ഉൽ�ാദന�ം ത�ി�� അ�രം നിക��തിന് സ�ീകരി�വ��

നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

ക�ഷക� ത�ി�� കറവ �ഗ��െട ൈകമാ�ം �ഗമമാ��തിന് നടപടി

2426. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഇതര സം�ാന�ളി� നി�ം പ��െള വാ�� ക�ഷക� ത�ി�ിന് ഇരയാ��െവ� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ക�ഷക�  ത�ി�� കറവ �ഗ��െട ൈകമാ�ം �ഗമമാ��തിന് ഇടനില�ാെര

ഒഴിവാ��തി�ം,  മി�മ കൗ ബ�ാ�  എ� േപരി�  െമാൈബ�  ആപ് �റ�ിറ��തി�ം

തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ീരവിപണന േമഖല �ാ�ിക് വി��മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

ഇതിെ� ഭാഗമായി മി��് എ.�ി.എ�ക� �ാപി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

കാലി�ീ��െട വില വർധന

2427. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലി�ീ��െട വില വർധന �ലം സം�ാനെ� �ീേരാൽപാദകർ േനരി�� ��ി��കൾ

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ, ഇവെര സഹായി��തിനായി സർ�ാർ സ�ിഡി നൽകി കാലി�ീ� വില വർധന�െട

ഭാരം കർഷകരിൽ നി�് എ��മാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല �ീര സഹകരണ സംഘ��

2428. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി�  �തിദിനം ശരാശരി എ� ലി��  പാ�  ഉ�പാദി�ി���് എ� കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യി�  നിലവി�  എ� �ീര സഹകരണ സംഘ��  �വ��ി��െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വയനാട് ജി�യി� �ീരേമഖലയി� െതാഴി� െച��വ�െട ഏകേദശ കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) പാലിെ� കാര��ി�  സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി� ജി�ക�  എെത�ി�ം ഉേ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ീരസംഘ��െട �വ��നം കാര��മമാ��തി�� നടപടിക�

2429. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, െജയിംസ് മാത�

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് പാ��ാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തി�� നടപടിക�െട ഭാഗമായി

�ീരസംഘ��െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീരസംഘ��െട െെദനംദിന �വ��ന�ളി� �ത�മായ പരിേശാധന നട�ി ക�ഷക��്

ന�ായമായ വില ഉറ�വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��തായി രജി��  െച�� �ീരസംഘ��െട �വ��നം െമ�െ����തി�ം

�വ��നരഹിതമായ �ീരസഹകരണസംഘ�െള �ന��രി��തി�ം എെ��ാം

സഹായമാണ് ന�കി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം �ഗശാല

2430. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ഗശാലയി� പല �ഗ��ം ഇ�ാെത ��ക� ഒഴി�കിട��ത് സ��ശകെര

നിരാശെ����െവ� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മരണമട�� �ഗ���് പകരം �തിയ �ഗ�െള െകാ�് വരാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ടി��ിന�ി� എ� �പ തി�വന��രം �ഗശാലയി�

നി�ം ലഭി�ി�െ��ം �ഗശാല നവീകരണ�ിന് എ��പ െചലവഴി�ി�െ��ം

വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ െവ�ിനറി േകാേള�ക� അ�വദി��

2431. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഗാ�പ�ികളി�  അന�സം�ാനെ� െവ�ിനറി േകാേള�കളി�  നി�്

പഠി�ിറ�� േഡാ��മാരാണ് ��തലായി േസവനം അ��ി��െത�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയം പരിഹരി��തിന് സം�ാന�് �തിയ െവ�ിനറി േകാേള�ക� അ�വദി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  േകാ�യം ജി�യി�  ��ാ�  മ�ല�ി�  െവ�ിനറി േകാേളജ് ആരംഭി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാ� ഈ വിഷയ�ി� എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

നബാ�ഡ് സഹായേ�ാെട�� ജലവിഭവ വ��ിെ� പ�തിക�



2432. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷ�ി� നബാ�ഡ് സഹായേ�ാെട ജലവിഭവ വ��് ഏെത�ാം

�തിയ പ�തികളാണ് ഏെ���ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആെക എ�േകാടി �പ�െട പ�തികളാണ്  2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  നബാ�ഡ്

ഫ�് ഉപേയാഗി�് ജലവിഭവ വ��് �തിയതായി നട�ിലാ��ത്;  ഓേരാ ���ി�െട�ം

അട�� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

നദി �ന��ീവന പ�തി�ം കിണ� റീ ചാ�ജിം�ം

T 2433.�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� നദി �ന��ീവന പ�തിക�െട �വ��ന �േരാഗതി

അറിയി�േമാ;

(ബി) േകരളം അ�� കാല�ായി േനരി�� വര��െയ അതിജീവി�ാ�ം കാ�ഷികാഭി��ി�ം നദി

�ന��ീവന പ�തി എ�മാ�ം �േയാജനം െച�ി�െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

അറിയി�േമാ;

(സി) െപാ�ജന�െള�ം െതാഴി�റ�് പ�തിെയ�ം േയാജി�ി�് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കിണ� റീ ചാ�ജിംഗിനായി സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ?

ഹരിതേകരളം മിഷനി�െട നദിക�െട�ം ജലാശയ��െട�ം സംര�ണം

2434. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഹരിതേകരളം മിഷനി�െട എ� നദിക�െട�ം ജലാശയ��െട�ം സംര�ണം

നട�ിലാ�ി എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എ� നദിക�െട �ന��ീവനം സാധ�മായി എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവ�െട വിശദാംശം ജി�/താ��് തിരി�് വ��മാ�േമാ?

ഡാ�ക�െട ��ി �േദശ�ളിെല മാലിന�നിേ�പം

2435. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഡാ�ക�െട ��ി �േദശ�ളി�  മാലിന���  നിേ�പി�് ജലമലിനീകരണം

ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ഇത് തട��തിന് െപാ�ജന��െട�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം

സഹകരണേ�ാെട നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ഡാ�ക�െട സംഭരണേശഷി വീെ����

2436. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഡാ�കളി� െചളി�ം മണ�ം നിറ�് ഡാ�ക�െട സംഭരണേശഷി �റ��ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ നീ�ം െച��തി�െട ഡാ�ക�െട സംഭരണേശഷി വ��ി�ി��ത് സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ജലേസചന വ��ി� നി�ം കാണാതായ ഫയ�ക�

2437. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലേസചന വ��് വ��് ഡിവിഷൻ ഉ�െ�െട മ�് ഡിവിഷ�കളി�  നി�ം ഈ സർ�ാർ

കാലയളവി�ം ��  സർ�ാർ കാലയളവി�ം  (വർഷം തിരി�്)  കാണാതായ ഫയ�ക�  എ�;

കെ��ിയവ എ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കാണാതായ ഫയ�ക�െട ��ി�കാർ ആെര�ാെമ�ം എ� േപ�െട േപരി� എെ��ാം ശി�ാ

നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) വിവിധ �മേ��ക�െട ഭാഗമായാേണാ അേതാ മ�് കാരണ�ളാലാേണാ ഫയ�ക�

കാണാതാ��െത�ം ഇ�കാരം ഫയ�ക� കാണാതാ��ത് തട��തി�ം ���ാർെ�തിെര

കർശന നടപടിക�  സ�ീകരി��തി�മായി ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�വ�� �ധാന

�വർ�ന�� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

ജലേസചനവ��ിെല അസി��് എ�ിനീയ� സീനിേയാറി�ി ലി�്

2438. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലേസചനവ��ിെല അസി��് എ�ിനീയ�  കാ�ഗറി�െട ൈഫന�  സീനിേയാറി�ി ലി�്

�സി�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അസി��് എ�ിനീയ�  ൈഫന�  സീനിേയാറി�ി ലി�് �സി�ീകരി��തി�ം അത് വഴി

െ�ാേമാഷ� നടപടിക� സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തി��� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�േമാ?



ക�ട ജലേസചന പ�തി�െട ഓഫീ�ക�

2439. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  �വ��ി�വ�� ക�ട ജലേസചന പ�തി�െട ഓഫീ�ക�

നി��ലാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� ഓഫീ�കളാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീ�ക�െട പരിധിയി�  വ�� ക�ട ജലേസചന പ�തി�െട കനാ�ക�

ഉ�െ�െട�ളള ആ�ിക� സംര�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�െകാ�ാേണാ

ഓഫീ�ക� നി��ലാ��ത്; ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ജലവിഭവ വ��ിെ� പാല�ാട് ജി�യിെല ���ിക�

2440. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

റീ-ബി�ഡ് േകരള പ�തി �ഖാ�രം ജലവിഭവ വ��് പാല�ാട് ജി�യി�  എെ��ാം

���ികളാണ് നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

താ�� െക���േതാട് - �ര�ഴ െറ�േല�� നി��ാണം

2441. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17െല ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി�� താ��  െക���േതാട്  -  �ര�ഴ െറ�േല��

നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത െറ�േല��  എേ�ാ�  നി��ാണം ആരംഭി�് എേ�ാ�  ���ിയാ�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല വാ�� �ീ�്െമ�് �ാ�കൾ

2442. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല ഇടവ�,  രാമ�ചാടി,  എട��  വാ��  �ീ�്െമ�് �ാ�ക�െട െട�ഡ�

വ�വ�കളി�  അ�ിമറി സാധ�ത ഉെ��ം അവിെട ഉപേയാഗി�� സാേ�തിക വിദ�

കാലാവ� വ�തിയാന തത����് എതിരാെണ�ം കാണി�്  2019 നവംബ� 13ന് േകരള

വാ�� അേതാറി�ി എം.ഡി., ജല അേതാറി�ി സാേ�തികാംഗ�ിന് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് ഉപേയാഗി�� �ജ് �ാ��് സാേ�തിക വിദ� ജല അേതാറി�ി�െട



�ീ�്െമ�് �ാ�കളി� ഉപേയാഗി��േ�ാ; എ�ി� എ� �ല�്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�െട െട�ഡ� നിലവി� ആ��ാണ് ന�കിയി��ത്;

(ഡി) ഇതിെന��ി ഉയ��വ�ി�� ആേ�പ��െട അടി�ാന�ി� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അേന�ഷണം നട�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വ�� മ�ല�ിെല ജലവിഭവ വ��് ���ിക�

2443. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�� നിേയാജകമ�ല�ി� 1-7-2016 �ത� 31-1-2020 വെര ജലവിഭവ വ��ി� നി�്

അ�വദി� ���ിക�െട േപര്, �ക എ�ിവ�െട വിശദാംശം വ�ഷാടി�ാന�ി� ന�കാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ിെല െെമന� ഇറിേഗഷ� ���ിക�

2444. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� കാലയളവി� േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി� െെമന� ഇറിേഗഷ� വ��മായി

ബ�െ��് ഏെതാെ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട വിശദാംശ��ം അട�� �ക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല നീ��ട മാ�� �ാ� ���ിക�

2445. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരിത േകരള മിഷ�മായി സഹകരി�് ത�ാറാ�ി അംഗീകരി�ി�� നീ��ട മാ�� �ാനി�

വ��ല മ�ല�ി� ഉ�െ��� ���ിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതി� ഫ�് അ�വദി�ി��വ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഫ�് അ�വദി�ാ� ���ിക��് അടിയ�ിരമായി ഫ�് അ�വദി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ി� നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ

2446. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ജലവിഭവ വ��് �േഖന േകാ�ാട് മ�ല�ി�

നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) കരി� �ടിെവ� പ�തി�െട �േരാഗതി വിവരം ലഭ�മാ�േമാ; ഈ പ�തി എ� �ത� ക�ീഷ�

െച�വാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

െകാ��-െകാ��-കാ�ി� �േദശ�് ജിേയാബാഗ് �ാപി��തിന് നടപടി

2447. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ��മായ കടലാ�മണം അ�ഭവെ��� �േദശ�ളി� ജിേയാബാഗ്

�ാപി��തിന് ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക അ�വദി�ി��്;

(ബി) അ�വദി� �കയി� എ� �പ െചലവായി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ബാ�ി�� �ക�് സ��ാ�  ഉ�രവി�െ�ടാ��ം എ�ാ�  ��മായ കടലാ�മണം

േനരി�� �േദശ��മായ ഉ�മ നിേയാജകമ�ല�ിെല െകാ��-െകാ��-കാ�ി� �േദശ�്

ജിേയാബാഗ് �ാപി��തിന് അ�മതി ന�കണെമ� ജി�ാ േമജ� ഇറിേഗഷ� എ�ിക��ീവ്

എ�ജിനീയ�െട ശിപാ�ശയി�  അ��ല നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

െപരിയാ� വാലി ഇറിേഗഷ� കനാ�ക�െട നവീകരണം

2448. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ���നാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  ഉ�െ��

െപരിയാ�  വാലി ഇറിേഗഷ�  കനാ�ക�െട നവീകരണ�ിനായി െചലവാ�ിയ ആെക �ക

എ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �വ ൃ�ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ലി�് ന�കാേമാ;

(സി) കനാ�ക�െട �ചീകരണ ���ിക�  ���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാലതാമസ�ിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ഇട��ി കനാലിെ� ��വ� േമഖലയി�ം െവ�ം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

2449. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ാ�ര മ�ല�ിെല ഇട��ി കനാലിെ� ��വ�  േമഖലയി�ം െവ�ം ലഭ�മാ��തിന്

എെ��ി�ം പ�തി നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ��വ�  കനാ�  േമഖലയി�ം െവ�ം ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ ���ിക�

അടിയ�രമായി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



പാല�ാട് ജി�യി� േമജ� ഇറിേഗഷ� ഡിവിഷ�

2450. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േമജ�  ഇറിേഗഷ�  ഡിവിഷ�  നിലവിലി�ാ� ജി�ക�  ഏെത�ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിെല �ഴക�െട സംര�ണ�ിനായി േമജ�  ഇറിേഗഷ�  ഡിവിഷ�

ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

കട�� പന��കാവ് പരിസര�് െച�് ഡാം

2451. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ി�  അ�ല�ാറ �ാമപ�ായ�ിെല കട��  പന��കാവ്

പരിസര�് െച�് ഡാം നി��ി��തിനാ�� �േ�ാസ�  സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) അ�ല�ാറ-കട��-പന��കാവ് പരിസര�് െച�്ഡാം നിർ�ാണ�ി�� പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  എ�ാണ് പഠനം നട�ിയത്;  റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

മ�വ�� പ�ായ�ിെല മ�� ചിറ�െട സംര�ണം

2452. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

മ�വ��  �ാമപ�ായ�ിെല ഏ�വാ��കളിേല�ം പായി�,  രായമംഗലം എ�ീ

�ാമപ�ായ�കളിെല ഓേരാ വാ��കളിേല�ം 40 ഏ�േറാളം വ�� പാടേശഖര�ളിേല�ം

െവളളം എ�ി�� മ�� ചിറയിെല പായ�ം െചളി�ം നീ�ം െച��തി�ം സംര�ണ ഭി�ി

െക�ി സംര�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

ൈ�വിംഗ് പരിശീലന�ിന് ജലവിഭവ വ��ിെ� �ലം

2453. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ വ��് �വാ��ഴ വാലി ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�ിെ� ഒഴി�കിട�� �ലം ൈ�വിംഗ്

പരിശീലന�ിന് ലഭ�മാ��തിന് ന�കിയ െ�ാേ�ാസലിന് ജലവിഭവ വ��് സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഈ വിഷയ�ി� ചീഫ് എ�ിനീയ� പ�തി വിഭാഗം 2 റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�

ആയതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ചീഫ് എ�ിനീയ�െട അടിയ�ര റിേ�ാ��് എ��ം േവഗം സ��ാരി� സമ ർ�ി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വ��ാവ് േതാടിെ� സംര�ണ ഭി�ി

2454. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല മര�ാ�പി�ി പ�ായ�ിെല 4-� വാ�ഡി� വിേ�ജ്

ഓഫീസിന് സമീപ�� വ��ാവ് േതാടിെ� സംര�ണ ഭി�ി നി��ി��തിന് േവ�ി ൈമന�

ഇറിേഗഷ�  വ��് ത�ാറാ�ി സമ��ി� എ�ിേമ�ി�  ചീഫ് എ�ിനീയ�  ഇറിേഗഷ�  വ��്

സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് ഫിനാ�ഷ��  സാ�ഷ�  ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത

ഫയലിെ� �േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഈ ���ി�മായി ബ�െ��് ജലവിഭവ വ�� മ�ി�്  19/02/2020-�  ന�കിയ

നിേവദന�ി� സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി�് എ��ം േവഗം ഫിനാ�ഷ�� സാ�ഷ� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ബാവി�ര പ�തി

2455. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ബാവി�ര പ�തി സംബ�ി�്  07/10/2018�  ജലവിഭവ

വ��മ�ി�െട അ���തയി�  േച�� േയാഗ തീ�മാന��  സമയബ�ിതമായി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആ�.സി.ബി.  നി��ാണ�ിന് തട�ം വരാ� രീതിയി�  ഇതിേനാട് േച��് െചറിയ പാലം

നി��ി��തി�� ഇ�െവ�ിേഗഷ�  നടപടിക�  ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) 07/10/2018െല േയാഗതീ�മാന �കാരം ഈ പാല�ിെ� എ�ിേമ�് എ�് സമ��ി�ാനാണ്

തീ�മാനി�ി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േയാഗ തീ�മാന �കാരം ഡി.പി.ആ�.സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) പാല�ി�� ഡി.പി.ആ�.എ�് സമ��ി�ാനാ�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?



ക��� മ�ല�ിെല ജലവിഭവ വ��് പ�തിക�

2456. �ീ.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��് എ� േകാടി

�പ�െട പ�തിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയത്;

(ബി) സ��ാരിെ� അംഗീകാര�ിനായി ��തായി സമ��ി� പ�തിക�ം ���ിക�ം

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ി� ഇറിേഗഷ� വ��് പ�തിക�

2457. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ി� �ള��െട�ം

േതാ�ക�െട�ം നവീകരണ�ിനായി ഇറിേഗഷ�  വ��ിന് കീഴി�  നട�ിയ ���ിക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ���ിക�െട േപര്,  അ�വദി� �ക,  ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ിവ തരംതിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ?

നില�രിെല ഇറിേഗഷ� വ��് ഓഫീ�ക�

2458. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നില��  ൈമന�  ഇറിേഗഷ�  േകാ�ൗ�ിന് േച��� �ളം ജലവിഭവ വ��ിെ�

ഉടമ�തയി��താേണാ എ�റിയി�ാേമാ;  ആെണ�ി�  ��ത �ളം നിലനി���

�ല�ിെ� വി�ീ���ം ൈകവശേരഖ�ം െലാേ�ഷ� െ��ിെ� പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇറിേഗഷ�  വ��് ഓഫീ�ക�  �വ��ി�� േകാ�ൗ�ിെ� വി�ീ��ം എ�െയ�ം

അതി�� െക�ിട��െട വി�ീ��മട��� വിവര��ം  (ക�ാ�േ��ക�  ഉ�െ�െട)

അറിയി�ാേമാ;

(സി) േമ�  �ലം ഇറിേഗഷ�  വ��ിന് ആരി�  നി�ം ഏ�വ�ഷമാണ് ലഭി�െത�ം ആയതിെ�

േരഖക�െട പക��ക�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) നി��ി� നില��  മിനി സിവി�  േ�ഷനി�  ഇറിേഗഷ�  വ��് ഓഫീ�ക��് �ലം

അ�വദി�ി�േ�ാ; നില�� മിനി സിവി� േ�ഷനി� ഇറിേഗഷ� വ��് ഓഫീ�ക��് �ലം

േവെ��് അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ി� ക�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?



പ��� മ�ല�ിെല �ടിെവ�, ഇറിേഗഷൻ പ�തിക�

2459. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019  നവംബ�  26ന് പ���  േ�ാ�് പ�ായ�് ഹാളി�  പ���  മ�ല�ിെല

�ടിെവ� പ�തികെള�ം ഇറിേഗഷൻ പ�തികെള�ം �റി�് പരിേശാധന നട��തിനായി

മ�ി�െട സാ�ി���ി� േയാഗം േച��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േയാഗ�ിെ� മിനി�സ് ത�ാറാ�ി അംഗീകരി�ി�േ�ാ; ഇത് ബ�െ��വ��് വിതരണം

െച�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത േയാഗ�ി�  എ�� തീ�മാന��  എെ��ാമാെണ�ം അവ�െട �ട�  നടപടിക�

എെ��ി�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ?

ഏനാമാ��, ഇടിയ�ിറ റ�േല��ക�

2460. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല ഏനാമാ��, ഇടിയ�ിറ റ�േല��ക�  കാല�ഴ�ം �ലം

േചാ����ായി��തിനാ�  അവ േക�പാട് തീ��് ���മായി �വ��ന�മമാ��തിന്

ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) റീബീ�ഡ് േകരള പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ��ത റ�േല��ക�  നവീകരി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

സീതാ���് മിനി ൈഡേവ�ഷ� �ീം

2461. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല സീതാ���് മിനി ൈഡേവ�ഷ�  �ീമിെ� ആവശ�കത

സംബ�ി� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിയി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട ആവശ�കത മന�ിലാ�ി അടിയ�രമായി പ�തി�െട �വ��നം �ട�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല ജലവിഭവ വ��് ���ിക�



2462. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���നാട് നിേയാജക മ�ല�ി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പി.വി.ഐ.പി.

കനാ�ക�, പാല��, കനാ�  ബ�് േറാഡ് എ�ിവ നി��ി��തിനായി ആ�ി വികസന

ഫ�ം എം.എ�.എ.ഫ�ം വിനിേയാഗി�് നട�� ���ിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ിക��് സാേ�തിക അ�മതി ന���തി�ം െട��  നടപടി സ�ീകരി��തി�ം

കാലതാമസം ഉ�ാ��തിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�ാല�ട മ�ല�ിെല ൈമന� ഇറിേഗഷ� ���ിക�

2463. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ി� നട�� ൈമന� ഇറിേഗഷ� ���ിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��് അ�വദി�ിരി�� �ക, അ�വദി� വ�ഷം, നിലവിെല �ിതി എ�ിവ

സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ില�ാടി പ�ായ�ി� �ഴ�് സംര�ണഭി�ി

2464. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി�  ��ില�ാടി പ�ായ�ിെല  17  -� വാ�ഡി�  പടി�ാെ�

െന�ി��ിയി�  �ഴ�െട സംര�ണഭി�ി നി��ി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഇറിേഗഷ�  ചീഫ് എ�ിനീയ��് ന�കിയ ക�ി�േമ�  സ�ീകരി� �ട�

നടപടിക�െട വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ല�് സംര�ണഭി�ി നി��ി��തി�� ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ���ി�ാവശ�മായ ഫ�് അ�വദി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ീ���രം �േ�ാ��ി�ടവി� തടയണ

2465. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം �ീ���രം �േ�ാ��ി�ടവി�  തടയണ നി��ി��തിനാ�� െ�ാേ�ാസ�

സ��ാരി� ലഭ�മായി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ാണ് �േ�ാസ�  ലഭി�െത�ം അതി�േമ�  നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ?



ചാ�ം��ി� െക.ഐ.പി.കനാ� എ�െ�ൻഷൻ ���ി

2466. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�ട ഇറിേഗഷൻ േ�ാജ�ിെ� മാേവലി�ര മ�ല�ി�  ഉ�െ��� ചാ�ം�ട് �േദശ�്

കനാ� എ�്െ�ൻഷന് േവ�ി എം.എ�.എ. ന�കിയ ക�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ിക��ാവശ�മായ �ക അ�വദി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത കനാ� എ�്െ�ൻഷന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി�ഴ�െട തീരസംര�ണം

2467. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2018, 2019 വ�ഷ�ളി��ായ െവ�െ�ാ�െ� �ട��് ചാല�ടി�ഴ�െട ഇ�കരകളി�ം

വ�ാപകമായ കരയിടി�ി�ക�ം നാശ�ം സംഭവി�ി��ത് ഒഴിവാ��തി�ം െക�ി

സംര�ി��തി�ം എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതിനാവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�വാ��ഴയാറി� രാമമംഗല�് െച�് ഡാം

2468. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

�വാ��ഴയാറി�  രാമമംഗല�് നി��ി�� െച�് ഡാമിെ� നി��ാണ ���ിക�

���ീകരി��തിന് കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ;  ഈ ���ി എ�് ���ീകരി�ാ�

സാധി�െമ�ാണ് ക���ത്;വിശദമാ�േമാ?

ജലേ�ാത�ക� സംര�ി��തി�� നടപടി

2469. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജലേ�ാത�ക� സംര�ി��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�് വ��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഗ�ഭ ജല�ഷണം



2470. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ഗ�ഭ ജല�ഷണം ശാ�ീയമായ പഠന���് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) 2018,  2019  വ�ഷ�ളിെല �ളയ�ി�േശഷം �ഗ�ഭ ജലനിര�് ചില �േദശ�ളി�

താ��തായ റിേ�ാ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിന് പരിഹാരമായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) െമ�െ�� ജലവിനിേയാഗ ജലസംര�ണ സം�ാരം ജന�ളി� ��ി��തി�� അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഗ�ഭ ജല�ിെ� അളവ്

2471. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഗ�ഭ ജല�ിെ� അളവ് �റ��താ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�ാര�ം സംബ�ി�് ജലവിഭവ വ��് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ഗ�ഭ ജല�ിെ� അളവ് സംര�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

എ�ാ ജലേ�ാത�കളി�ം മതിയായ �ടിെവ�ം ഉറ�വ���തിന് നടപടി

2472. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

�ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വര�� ആവ��ി�� �തിഭാസമായി മാറിെ�ാ�ിരി�� സാഹചര��ി�

എ�ാ ജലേ�ാത�കളി�ം മതിയായ �ടിെവ�ം ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) പര�രാഗത ജലേ�ാത�ക�  സംര�ി��തിെ� ഭാഗമായി അവ�െട വിവര േശഖരണം

നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ആവശ��ിന് ജലലഭ�ത ഉ� പാറമടക�, �ള��  �ട�ിയ േ�ാത�ക�  കെ��ി

െവ��ിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന നട�ി ഉപേയാഗി��തി�� സാധ�ത

പരിേശാധി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ാമീണ േമഖലയി� ൈപ�് ൈല� വഴി �ടിെവ�ം ലഭ�മാ�� പ�തി



2473. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക. ആ�സല�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി,  �ാമീണ �ടിെവ� വിതരണ �ചീകരണ ഏജൻസി എ�ിവ വഴി

സം�ാന�് �ാമീണ േമഖലയിെല എ� ശതമാനം വീ�ക��് ൈപ�ൈല� വഴി �ടിെവ�ം

ലഭ�മാ�ിയി��് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) നി��ാണം ���ിയായ വിവിധ പ�തികളിെല ജലലഭ�ത വിനിേയാഗി��തിന്

�ൻഗണനാടി�ാന�ിൽ ���ിക�  നട��േ�ാ;  കി�ബി വഴി�� �ാമീണ �ടിെവ�

പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ജനസാ�ത �റ��ം താരതേമ�ന ജലലഭ�ത���മായ �േദശ�ളിൽ ൈപ�് ൈല� വഴി

ജലം എ�ി��തിെ� അധികെ�ലവ് പരിഗണി�് ശാ�ീയ രീതിയി�� കിണ�  നി��ാണം

േ�ാ�ാഹി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) േക� സ��ാ�  േദശീയ �ാമീണ �ടിെവ� പ�തി�� വിഹിതം �റ�െകാ�ിരി��

സാഹചര��ിൽ �ാമീണ ഭവന�ളിെല�ാം �ടിെവ�െമ�ി�കെയ� ല��േ�ാെട

�ഖ�ാപി�ി�� ജൽജീവൽ മിഷെ� ധനപ�ാളി�ം,  നട�ി�്,  മ�് വ�വ�ക�

�ട�ിയവ��െ��� പ�തി േരഖ േക�സ��ാ� അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ാമീണ ഭവന�ളി� ��ജലെമ�ി�ാൻ േക� പ�തിക�

2474. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�ാ �ാമീണ ഭവന�ളി�ം ��ജലെമ�ി�ാൻ േക�സഹായേ�ാെട നട�ിലാ��

പ�തിക� എെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവിെല കണ�ക� �കാരം ��ജല വിതരണം �ർ�ിയാ�ിയ �ാമീണ ഭവന�� എ�

ശതമാനമാണ്;

(സി) ��വൻ �ാമീണ ഭവന�ളി�ം ��ജലെമ�ി��തിന് എ�േ��് സാധ�മാ�െമ�ം

ഇതിനാവശ��� േക� ഫ�് ലഭ�മാ�േമാെയ�ം വിശദീകരി�േമാ?

��ത� �ല�് ��ിെവ� �ാ�ക�

T 2475.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ��തായി ആരംഭി� ��ിെവ� നി��ാണ പ�തിയി�  െവ��ിന്

നി�യി� റീ�യി� വില എ�യാണ്;



(ബി) സ��ാരിന് കീഴി�� ഏത് �ാപനമാണ് ഈ പ�തി�െട �മതല നി��ഹി��ത്;

(സി) ഇേ�ാ�  �തിദിനം എ� ലി��  ��ിെവ�മാണ് �ാ�ി�  നി�ം ഉ��ാദി�ി��ത്;  ��ത�

�ല�് �ാ�ക� ആരംഭി�ാ� ആേലാചന�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ� എ� ജി�കളി� ആണ് ഇത് വിതരണം െച��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

വാ�ാ കാലാവധി കഴി� ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി

2476. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി�െട കാലാവധി കഴി�ി�ം േകാടിക� �ട�ി ഓഫീ�ം ജീവന�ാെര�ം

നിലനി���ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) വാ�ാ കാലാവധി കഴി� ��ത പ�തിയിെല ഉേ��ാഗ�െര �ന�വിന�സി�ാ�  ന പടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട ഫലമായി സം�ാന�് നട�ാ�ിയ �ടിെവളള പ�തിക�  ക�ീഷ�

െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) ���ിയാകാ� പ�തിക� നിലവി�േ�ാ;  ഇവ�െട നട�ി�് സ��ാ� ഏെ���േമാെയ�്

അറിയി�േമാ?

ജ�ജീവ� മിഷനിൽ �തിയ �ടിെവ� പ�തിക�

2477. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജ�ജീവ�  മിഷ�  പ�തിയി�  �തിയ �ടിെവ� പ�തിക�  എെ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) െതാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ം, കരി��ം, �മാരമംഗലം �ാമപ�ായ�കളി� ��്

ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�  ജ�ജീവ�  മിഷ�  പ�തിയി��െ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

പ�ല�ം വീ�കളി� െെപ�് വഴി �ടിെവളളം

2478. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ� വ�ഷ�ി�ളളി� പ�ല�ം വീ�കളി� െെപ�് വഴി �ടിെവളളം എ�ി��തിന് പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;



(ബി) എ�ിൽ ഇതിനായി എ�് �ക െചലവ് വ�ം;  ��ത �ക എ�കാരം കെ��വാനാണ്

ല��മി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ഇതിനകം എ� ��ംബ���് െെപ�് വഴി �ടിെവളളം

ലഭ�മാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വിതരണം െച�� ജല�ിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് നിലവി�ളള സംവിധാനം

എ�ാണ്; ഇതിനായി ഓ�െെല� �ാ�്േഫാം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മല�റം, പാല�ാട് ജി�കളി� �ടിെവ�െമ�ി�ാ� �ിരം സംവിധാനം

2479. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം,  പാല�ാട് ജി�കളി�  �ടിെവ�െമ�ി��തിനായി ഏെത�ാം

ജലേ�ാത�കെളയാണ് ആ�യി� വ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ഗ�ഭ ജലേ�ാത�കളി�  നി�ം ��ത ജി�കളിേല�് ��ത�  �ടിെവ�െമ�ി�ാ�

പര�ാ�മായ തര�ി�  �ിരം സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ജലദൗർലഭ�ം അ�ഭവെ��� �േദശ�ൾ

2480. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അതി��മായ ജലദൗർലഭ�ം അ�ഭവെ��� �േദശ�ൾ ഏെതാെ�െയ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �ല�ളിൽ �ടിെവ� വിതരണം ഉറ�ാ�വാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

�ടിെവ��ാമം പരിഹരി�ാ� നീ�ിവ� �ക

2481. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാ��്,  ഏ�ി�  മാസ�ളിെല അതി��മായ �ടിെവ��ാമം അതിജീവി��തി��

നടപടിക��ായി എ� �ക നീ�ിവ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േവന��ാല�് ��ജലവിതരണം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

2482. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം േനരി�� ക�� േവനലിൽ �ടിെവ�വിതരണം തട�െ�ടാതിരി��തി�ം

കാര��മമാ��തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വാ�ർ അേതാറി�ി�െട വിവിധ പ�തിക�െട �ടിെവ� േശഖരണ ഉറവിടം േവനൽ�ാല�്



വ�ിേ�ാ��ത് �ടിെവ� വിതരണ�ിന് �തിസ�ി ഉ�ാ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തിക�െട സമീപ�� താൽ�ാലിക ഉറവിട�ളിൽ നി�ം �ടിെവ�ം േശഖരി�്

വിതരണം നട��തിന് �േത�ക സംവിധാന�ൾ ഏർെ����തി�� നടപടികൾ വ��ിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ ?

�ജല വ��് നട�ിവ�� �വ��ന��

2483. �ീ.പി.െക. ശശി

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, വി.െക.�ശാ�്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ജല േ�ാത�ക�െട പരിപാലന�ി�ം �ജല സംേപാഷണ�ി�മായി �ജല

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

(ബി) �ടിെവ� �ാമം അ�ഭവെ��� �േദശ�ളി� �ജല വ��ിെ� േമ�േനാ��ി� �ഴ��ിണ�

അടി�ാനമാ�ി�� െച�കിട �ടിെവ� വിതരണ പ�തിക�  നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ജല�ിെ� �ണനിലവാര�ം �ജല നിര�ം തി�െ����തി�ം �ഴ�  കിണ�ക��ാ��

�ാനനി��യം ശാ�ീയമായി നട��തി�ം എെ��ാം സംവിധാന�ളാ��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ജല സംര�ണം സംബ�ി�ം �ജല�ിെ� �മമായ ഉപേയാഗം സംബ�ി�ം എെ��ാം

േബാധവ��രണ �വ��ന�ളാണ് വ��് നട�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��മായ �ടിെവ�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

2484. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േവന�  ��മായിെ�ാ�ിരി�� സാഹചര��ി�  ജന���് ��മായ

�ടിെവ�ം ലഭി�� എ�് ഉറ� വ��ാ�  സ�ീകരി� മാ����  എെ��ാമാണ് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ടാ�� േലാറികളി� വിതരണം െച�� �ടിെവ�ം ��മാേണാ എ�് ഉറ�വ��ാ� സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാം ആണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  ��ജലം എ�ി�� ടാ��  േലാറിക��് എെ��ി�ം �േത�ക ൈലസ�സ്

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� �ടിെവ� വിതരണം െച�� വ��ിക��് വാ�� അേതാറി�ി�െടേയാ ഭ���ര�ാ



വ��ിെ�േയാ ൈലസ�സ് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ടാ��കളിൽ വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം

2485. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ടാ��കളിൽ വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം

ഉറ�വ���തിനായി ജലവിഭവ വ��്/ജല അേതാറി�ി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�വ��െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ ��തൽ വി�ല�ം കാര��മ�മാ��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

�ടിെവ�േമാഷണ�ം േചാ���ം

2486. �ീ.മാണി.സി.കാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാന�് �ടിെവ��ിെ� േമാഷണ�ം േചാ���ം വഴി േകാടി�ണ�ി�് �പ�െട ന�ം

ഉ�ാ��ത് പരിഹരി��തി�് എെ��ി�ം �തിയ പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

കി�ബി �ഖാ�രം േകരള ജല അേതാറി�ി പ�തിക�

2487. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ധനസഹായേ�ാെട േകരള ജല അേതാറി�ി നട�ിലാ�� പ�തിക�െട നിലവിെല

�ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �മി ഏെ���� നടപടിക�  ൈവ��ത് �ലം പ�തി നട�ി�ി�  എെ��ി�ം �തിബ�ം

ഉ�ാ��േ�ാ; എ�ി� അത് നീ��തിന് എ�് ഇടെപടലാണ് നട��ത്;

(സി) കി�ബി �ഖാ�രം നട�� പ�തിക��ായി ആെക എ�് �കയാണ് ഇതിനകം

അ�വദി�ി��െത�ം അതി� എ�് �ക ഇ�വെര െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട സാ��ിക �തിസ�ി

2488. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി



ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി ക�� സാ��ിക �തിസ�ിയി�െടയാേണാ കട�

േപാ��െത�റിയി�ാേമാ; എ�ി� അത് മറികട��തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് അേതാറി�ി

പരിഗണി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജല അേതാറി�ി ��ീകരി�് എ��� െവ��ിെ� ബാ�ി�� ഭാഗം സ�കാര� ��ിെവ�

ക�നിക��് ന��വാ�� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി അേതാറി�ി�െട ���ിര�് �ാ�കളിെല അധികജലം സംബ�ി� കണ�്

ലഭ�മാ�വാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട നി��ാണ �വ��ന�ളിെല �മേ��ക�

2489. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട േ�ാജ�് ഡിവിഷ�ക� നി��ഹി� നി��ാണ �വ��ന�ളിെല

�മേ��ക�  സംബ�ി�് അ�ൗ��് ജനറ�  നട�ിയ പരിേശാധനക�െട വിശദാംശ��

ജി�ാടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഡി�് ഒ�ജ��  �കാരം എ� �പയാണ് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രി�  നി�ം

ഈടാ�ാ� ഉ�രവായി��ത്; ജി�ാടി�ാന�ി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓഡി�് ഒ�ജ��  �കാരം വാ��  അേതാറി�ി�് ഉ�ായ ന�ം,  അത് ഈടാ�ാ�

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െച�കിട �ടിെവ� പ�തിക��ാ�� വാ�� അേതാറി�ി പ�തി

2490. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.എം.ഉ��

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

വ�കിട �ടിെവ� പ�തിക� നട�ാ��തിൽ കാലതാമസം േനരി��തിനാൽ,  െചറിയ �ക

െചലവഴി�്െകാ�് ���മാ�ം �വ��നസ�മാ�വാ�  കഴി�� െച�കിട �ടിെവ�

പ�തിക� ആരംഭി�വാ� വാ�� അേതാറി�ി എെ��ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി�

ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

വാ�� അേതാറി�ി�െട ഗാ�ഹിക-ഗാ�ഹിേകതര കണ��ക�

2491. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േകരള വാ�� അേതാറി�ി നാളി�വെര എ� ഗാ�ഹിക

കണ��ക�ം ഗാ�ഹിേകതര കണ��ക�ം ന�കിയി�െ��് സാ��ിക

വ�ഷാടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�  എ� ഗാ�ഹിക,  ഗാ�ഹിേകതര കണ��കളാ��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

വാ�� അേതാറി�ി�െട സാ��ിക അടി�റ

2492. �ീ.എം. സ�രാജ്

�ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ീകരി�് വിതരണം െച��തിന് കിേലാ ലി�റിന് ഇ�പ�ിനാല് �പ വ�� �ടിെവ�ം

പ�് �പയിൽ താെഴ മാ�ം ഈടാ�ി നഗര �ാമ �േദശ�ളിെല ജന���് ൈപ�ി�െട

എ�ി�� േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട സാ��ിക അടി�റ ഭ�മാ��തിന്

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�പ�ിയാറ് ല�ം ഗാ�ഹിക കണ��ക��്�റെമ ര�ല�ം െപാ� ടാ�ക�

നിലനി��� േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട റവന� വിടവ് �റ�ാൻ ഉപ��മായ ��ിെവ�

പ�തി വാ�� അേതാറി�ിയിൽ�െ� നിലനി��വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) 2500  േകാടി �പേയാളം വ�� ��ിെവ� മാ���് സ�കാര� ��ിെവ� ക�നിക�

�ഷണ�ി�പാധിയാ�ി മാ�ിയി��തിനാൽ വാ�� അേതാറി�ി�െട ��ിെവ� പ�തി എ��ം

േവഗം �ാേയാഗികമാ��തിന് നടപടിെയ��േമാ; വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

ജലന��ം ജലേമാഷണ�ം �ലം ഉ�ാ�� വ�മാന ന�ം

2493. �ീ.സി.മ��ി

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജല അേതാറി�ി�െട �ാ�കളി� നി�് വിതരണ�ിനായി ൈപ�കളിേലെ��� െവ��ിെ�

നാ��ിയ� ശതമാന�ം വ�മാനരഹിതമായി ന�െ���തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഉ�ാ�� ജലന��ിെ� കാരണ�� കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജലന��ം ജലേമാഷണ�ം �ലം ഉ�ാ�� വ�മാന ന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

ജലന��ം ജലേമാഷണ�ം �ലം ഉ�ാ�� വ�മാനന�ം



2494. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജല അേതാറി�ി�െട �ാ�കളി�  നി�് വിതരണ�ിനായി െെപ�കളിേലെ��� ജലം

വ�മാനരഹിതമായി ന�െ���തിെ� കാരണ�� കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജലന��ം ജലേമാഷണ�ം �ലം ഉ�ാ�� വ�മാനന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

വ��മാ�ാേമാ?

െവ��രം വ��ന

2495. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െവ��രം വ��ി�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി നിര�് വ��ി�ി�തിെ� അടി�ാന�ി�  െവ��രം വ��ി�ി��തിന്

ആേലാചി��േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

ജലഅേതാറി�ി�െട ജലന��ിെ� കാരണ��

2496. �ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജല അേതാറി�ി�െട �ാ�കളി�  നി�് വിതരണ�ിനായി ൈപ�കളിേലെ��� ജലം

വ�മാനരഹിതമായി ന�െ���തിെ� കാരണ�� കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജലന��ം ജലേമാഷണ�ം �ലം ഉ�ാ�� വ�മാനന�ം കണ�ായി�േ�ാ;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ിയിെല എ�.ഡി.സി./�.ഡി.സി. ത�ികകൾ

2497. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� ഒ� ജി�യി� തെ� ഏഴ് വ�ഷ�ി� ��ത� േജാലി െച��

(െ�ാേമാഷ�  േപാ�് ഉ�െ�െട)  ജീവന�ാ�െട ത�ിക�ം എ��ം ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� ജി�യി� തെ� ഏ� വ�ഷ�ി� ��ത� േജാലി െച�� ജീവന�ാെര ഏഴ് വ�ഷ�ി�

��ത�  ഒ� ജി�യി�  േജാലി െച� എ� കാരണ�ാ�  �ലം മാ�ം നട�കേയാ

�ന�വിന�ാസം നട�കേയാ െച�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യിെല വാ��  അേതാറി�ി�െട വിവിധ ഓഫീ�കളി�

എ�.ഡി.സി./�.ഡി.സി. ത�ിക�െട അ�വദനീയമായ അംഗബലം എ�; ആയതി� എ�േപ�

ഇേ�ാ�  േജാലി െച���്;  ഈ ത�ികകളി�  എ� ഒഴി�കളാണ് ഈ ജി�യി�



നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത വ��ി� െകാ�ം ജി�യിെല വിവിധ ഓഫീ�കളി� എ�.ഡി.സി./�.ഡി.സി. ത�ിക�െട

അ�വദനീയമായ അംഗബലം എ�;  ആയതി�  ഇേ�ാ�  എ�േപ�  േജാലി െച��;  ��ത

ത�ികകളി� എ� ഒഴി�കളാണ് ഈ ജി�യി� നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ിയി� ഉേദ�ാഗ� �ന�വിന�ാസം

2498. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� റീ��റിംഗ്/റീ ക����മായി ബ�െ��് സ��ാ� തല�ി�

എെ��ി�ം തീ�മാന�േളാ ഉ�ര�കേളാ ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് ഉേദ�ാഗ�െര മാ�വാേനാ �ന�വിന�ാസം നട�വാേനാ

സ��ാ�/മാേനജിംഗ് ഡയറ�� ഉ�ര�ക� �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ��് നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� ജീവന�ാെര

മാ�ിയി��്;  എ� ത�ികക�  �ന�വിന�ാസം നട�ിയി��് എ�് ത�ികക�  തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?

വാ�� അേതാറി�ിയി� അസി��് എ�ിനീയ� ത�ിക

2499. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

വാ�� അേതാറി�ിയി� അസി��് എ�ിനീയ�െട �തിയ ത�ിക ��ി��ത് പരിഗണനയി�

ഉേ�ാ;  എ�ി�  ആയതി�േവ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

തഴ�ര �ടിെവ� പ�തി

2500. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല തഴ�ര �ടിെവ� പ�തി�െട ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ��ത പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ?

തഴ�ര �ടിെവ� പ�തി



2501. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ിെല തഴ�ര �ടിെവ� പ�തി�് ബജ�ി� �ക അ�വദി�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട സർേ� റിേ�ാർ�ം ഡീ�യി�ഡ് േ�ാജ�് റിേ�ാർ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ടിെവ� പ�തി ഈ സാ��ിക വർഷം ആരംഭി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െന�ാറ മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�

2502. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ി� ഏെത�ാം �ടിെവ� പ�തിക�െട ���ികളാണ് നിലവി�

നട��െത�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ഭരണാ�മതി ലഭി� എ� പ�തിക�  ഉെ��് വിശദമാ�ാേമാ;  ആയതിെ�

���ിക� എ�് �ട�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മാ�� പ�ായ�ിെല താ��േപായി� �ടിെവ� പ�തി

2503. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാ�� �ാമപ�ായ�ിെല താ��േപായി� ജലവിഭവ വ��ിെ� ൈകവശ�ി���ം ഉപേയാഗ

�ന�മായി�ിട���മായ �ടിെവ� പ�തി ൈമന�  ഇറിേഗഷന് ഏ��ി�െകാ���ത്

സംബ�ി�് ഡ��എസ്-ബി3/264/2019-  ഡ��ആ�ഡി ഫയലിേ��  െക.ഡ��.എ.

എം.ഡി.-േയാട് റിേ�ാ��് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ആയത് സ��ാരിൽ ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  റിേ�ാ��് ലഭ�മാ��തിൽ കാലതാമസം വ��തിനിടയാ�ിയ കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�യം െവ�് ഭാഗം-ചി�വനം �ടിെവ� പ�തി

2504. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

2020-21-െല വ��്സ് ബജ�ി� 2369 �മന�റായി േടാ�� െ�ാവിഷ� മാ�ം ന�കി

ഉ�െ���ിയിരി�� േകാ�യം െവ�് ഭാഗം-ചി�വനം �ടിെവ� പ�തി�് ഭരണാ�മതി

ന�കി അ�� സാ��ിക വ�ഷം തെ� ��ത പ�തി യാഥാ���മാ��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?



വിള�ടി-െവ�ി�വല-േമലില �ടിെവ� പ�തി

2505. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നാ�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല വിള�ടി-െവ�ി�വല-േമലില �ടിെവ� പ�തി�െട

ര�ാംഘ��ിെ� ഭാഗമായി ജലവിതരണ �ംഖല �ാപി��തിന് േ��് �ാനി�  �ക

അ�വദി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ� �പ�െട ���ി�ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയത്; ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��ി�  ആയതിെ� അടി�ാന�ി�  ���ി നട�ിലാ��തിന്

േകരള വാ�� അേതാറി�ി എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ം ��ത ���ി�െട ഇേ�ാഴെ�

�ിതി എെ��ം അറിയി�േമാ?

മ��ഴ, രാമ� �ഴ സംര�ണ പ�തിക�

2506. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല �ധാന ജലേ�ാത�ായ മ��ഴ,  രാമ�  �ഴ എ�ിവ

സംര�ി��തിനായി എെ��ി�ം പ�തിക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പന�ാട്,  ബാ�േ�രി,  േകാ��, ന�വ��,

ഉ�ിേയരി �ാമപ�ായ�കളിലായി മ��ഴ,  രാമ�  �ഴ എ�ിവ സംര�ി��തിനായി

എെ��ാം ���ികളാണ് നട�ിയി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ചാ�മംഗലം എ�.സി.പി.സി. പ�തി�് �ളിമാട് �ാ�ി� നി�് െവളളം

2507. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജ�ാ�  �ടിെവളള പ�തി�െട പരിധിയി�  ഉ�െ�ടാ� ചാ�മംഗലം �ാമപ�ായ�ിെല

എ�.സി.പി.സി.  �ടിെവളള പ�തി ടാ�ിേല�് �ളിമാട്  72 എം.എ�.ഡി.  �ീ�്െമ�് �ാ�ി�

നി�ം ബ��് മീ�� െവ�് െവളളം ലഭ�മാ��ത് സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ� ഭരണാ�മതി�ായി

സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയതിന് കാലതാമസം വ���തിനിടയാ�ിയ കാരണ��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-20  ബ�ജ�ി�  ഇ�പത് ശതമാനം �ക വകയി��ിയ ഇൗ പ�തി�് ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



ഒ��ാലം മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�

2508. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�  ഏെത�ാം;  ഓേരാ�ി�ം എ�

കണ��ക� ഉ�്; ഓേരാ�ിെ��ം ഉറവിടം ഏെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതി��മായ േവനൽ�ാല�ളിൽ �ടിെവ� ഉറവിട�ിന് വര�� േനരിടാ�േ�ാ; ഉെ��ിൽ

തട��തിനായി നിലവിൽ സ�ീകരി�വ�� �ൻക�തൽ നടപടിക�  എെ��ാം;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ �ടിെവ� പ�തി�ം േനരി�� �ധാന ���� എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ ���ം പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

ക���, േദവി�ള�ര പ�ായ�കളിെല �ടിെവ� �തിസ�ി

2509. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി�  ഉ�െ�� ക���, േദവി�ള�ര �ാമപ�ായ�കളി�  ��മായ

�ടിെവ� �തിസ�ി േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന്

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

െഷാ��� മ�ല�ി� ജലവിഭവ വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�

2510. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ജലവിഭവ വ��് �ഖാ�ിരം െഷാ���  മ�ല�ി�

നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�െട േപര് വിവര�ം ഓേരാ പ�തി�ം വകയി��ിയി�� �ക�ം

സംബ�ി� വിശദവിവര�� അറിയി�ാേമാ?

ക��ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തി

2511. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ക��ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല െച�താഴം,  ��ിമംഗലം എ�ീ പ�ായ�കളി�

�ടിെവ�ം ലഭ�മാ��തിന് കി�ബി �േഖന 56.89 േകാടി �പ�െട ധനസഹായാ�മതി ലഭി�

പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  ���ി എേ�ാ�  ���ിയാ�ാ�

കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?



റാ�ി മ�ല�ിെല ഉപേയാഗ�ന�മായ �ഴ� കിണ�ക�

2512. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) റാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി� ഉപേയാഗ�ന�മായ എ� �ഴ� കിണ�ക�െ�� പ�ികയാണ്

�ജല വിഭവ വ��ിന് കഴി� വ�ഷം ലഭി�ി��െത�് പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ; ഇതി�

എ� എ�ം �ന��രി�ാ�  കഴി�െവ�ം ഇവ�ായി എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;  അവേശഷി��വ �ന��രി�ാ�  സാധി�ാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ടിെവ� �ാമം ��മാ�� സാഹചര��ി�  േകടായ എ�ാ �ഴ�  കിണ�ക�ം

�ന��രി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

കായം�ളം നഗരസഭയിെല ��ജല വിതരണ ൈപ�ക�

2513. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ിൽ ഉ�െ�� കായം�ളം നഗരസഭ �േദശ�ളിൽ കാല�ഴ��ാൽ

��ജല വിതരണ ൈപ�ക� ജീ��ാവ�യി� ആയി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇവിെട �തിയ ൈപ�് ൈല�  സംവിധാന��  ഒ��ി �ടിെവ� വിതരണം

�ഗമമാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വാണിയം�ളം പ�ായ�ി� ത�രിത�ാമീണ ��ജല വിതരണ പ�തി

2514. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െഷാ���  മ�ല�ിെല വാണിയം�ളം പ�ായ�ിന് േവ�ി�� ത�രിത�ാമീണ

��ജലവിതരണ പ�തി �കാരം ൈപ�് മാ�ി �ാപി��തിനായി അ�വദി�  2.16 േകാടി

�പ�െട�ം 2.88 േകാടി �പ�െട�ം ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� കഴി�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല ഇറിേഗഷൻ, വാ�� അേതാറി�ി �വ ൃ�ിക�

2515. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�േശഷം െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഇറിേഗഷൻ,

വാ��  അേതാറി�ി വ��ക�  �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�ിയി�� �വ ൃ�ിക�െട വിശദവിവരം



ലഭ�മാ�േമാ?

ക�ി�ാട് മര���് വാ�� അേതാറി�ി�െട �ടിെവ� പ�തി

2516. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�ി�ാട് മര���് വാ�� അേതാറി�ി�െട �ടിെവ� പ�തി �േദശ�് ജി�ാ കള��െട

ഉ�രവ് മറികട�് �ജ നട�വാ� ചില� �മി�ി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജന���് ഉപകാര�ദമായ ഈ പ�തി അ�ിമറി��തി�� �മം തട��തി�ം അവിെട

വാ�� അേതാറി�ി�െട �ടിെവ� പ�തി നട�ിലാ��തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ി� ജല അേതാറി�ി�െട ���ിക�

2517. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ി�  ജല അേതാറി�ി

നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട�ം പ�തിക�െട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി� 2016 ഏ�ി� 1 �ത� 2019 ഡിസംബ� 31 വെര എ� ഗാ�ഹിക

കണ��ക� ന�കിെയ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി� എ� േബാ�െവ�ക� �ാപി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മ�ല�ി� �ടിെവ� വിതരണം തട�ം �ടാെത കാര��മമായി നട��തിന് എെ��ാം

���ിക� നട�ിലാ�ിെയ�് വിശദീകരി�േമാ?

െതാഴി� വ��ിന് കീഴി�� സംവിധാന��െട വിഭജനം

2518. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� വ��ിന് കീഴി�� സംവിധാന�� ��് ഭാഗ�ളായി മാ�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളായി�ാണ് നിലവിെല സംവിധാന�� മാ��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�െട െതാഴി�  വ��ിെ� �വർ�നം പരിമിതമാ�� സാഹചര�ം ഉ�ാ�േമാ എ�്

വിശദമാ�ാേമാ ?

െതാഴി� വ��ിെ� വിഭജനം

2519. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്



,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� വ��ി�കീഴിെല സംവിധാന�ളി� മാ�ം വ��വാ�ം വിഭജി�വാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േതാ�ം േമഖല�് മാ�മായി �ാേ�ഷ�  ഡയറ�േറ�് �പീകരി��േ�ാ;  വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(സി) വിഭജന�ി�േശഷം െതാഴി�  വ��ിെ� �ധാന �മതലക�  എെ�ാെ�യായിരി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ിബ�ണ�  ആ�് േലബ�  േകാ��് എവിെടെയ�ാം �ാപി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) െതാഴി� വ��ി�കീഴിെല ജീവന�ാെര �ന�വിന�സി�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

��തായി ആരംഭി�ി�� െതാഴി� സംരംഭ��

2520. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ��തായി ആരംഭി�ി�� െതാഴി� സംരംഭ��

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��തായി എ�േപ��ാണ് ഈ സ��ാരിെ� കാല�് െതാഴി�  േനടാനായെത�്

അറിയി�േമാ;

(സി) മാറിയ കാലഘ��ന�സരി�� െതാഴി� സംരംഭ�� േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സ��ാ�

എെ��ാമാണ് െച�ാ�േ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

വിവിധ െതാഴി� േമഖലയി��വ��ളള േ�മനിധി

2521. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം െതാഴി�  േമഖലയി��വ��ാണ് നിലവി�  േ�മനിധി ഉ�െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� െതാഴിലാളികളാണ് രജി�� െച�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േ�മനിധി േബാ��ക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

2522. �ീ.െക. ദാസ�

,, എം. നൗഷാദ്

,, െക. ആ�സല�



,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ േമഖലകളി� േജാലി െച�� െതാഴിലാളിക��ായി െതാഴി� വ��ിന്

കീഴി� എ� േ�മനിധി േബാ��ക� നിലവി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െതാഴിലാളിക��� വിവിധ േ�മപ�തിക�  നട�ിലാ��ത് സംബ�ി� േ�മനിധി

േബാ��ക�െട �വ��നം ഈ സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് മ�ഗതിയിലായി�െ��് ആേ�പ�ളള േ�മനിധി

േബാ��ക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തി�ം േബാ��ക�  �േഖന െതാഴിലാളിക��്

ന��� ആ��ല���  വ��ി�ി��തി�ം ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഓേ�ാെമാൈബ� വ��്േഷാ�് േമഖലയി� േജാലി െച��വ��് േ�മനിധി

2523. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ിെല ഓേ�ാെമാൈബ�  വ��്േഷാ�് േമഖലയി�  േജാലി െച��വ��് േ�മനിധി

ഏ�െ���� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േ�മനിധികളി� പി.എസ്.സി. നിയമനം

2524. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  െതാഴി�  വ��ിന് കീഴി�� ഏെതാെ� േ�മനിധികളിെല നിയമന�ളാണ്

പി.എസ്.സി.�് വിടാ�ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളി� ഓേരാ�ി�ം നിലവി� എ� ജീവന�ാ� വീതം േജാലി െച��െ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ളിെല നിയമനം പി.എസ്.സി.�് വി��തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ക�ഷക െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� സാ��ിക �തിസ�ി

T 2525.�ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ഷക െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡ് വഴി ന��� ആ��ല��ളി�

നിലവി� �ടി�ിക�േ�ാ; എ��ത�� ആ��ല����ാണ് �ടി�ിക��ത്;

(ബി) േബാ�ഡ് നിലവി� സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��േ�ാ;  എ�ി� അത് പരിഹരി��തിന്

േ�മനിധിയി�  �ഉടമക�ം െതാഴിലാളിക�ം അട�േ�� അംശദായ�ിെ� േതാത്



വ��ി�ി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) 2019-20 െല ബ�ജ�ി� വ��ി�ി� �നി�തി�െട ഒ� ഭാഗം ക�ഷകെ�ാഴിലാളി േ�മനിധി

േബാ�ഡിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�് �ക ഇ�കാരം ലഭി�െവ�് അറിയി�ാേമാ?

നി��ാണ െതാഴിലാളി േ�മനിധി വ�വ�കളി� ഇളവ്

2526. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�വ� സാദ�്

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ െതാഴിലാളിക��് അപകടമരണ��ായാ�  േ�മനിധിയി�  നി�ം ധനസഹായം

ലഭി��തി�� വ�വ�കളി� എെ��ി�ം ഇളവ് അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ധനസഹായം ലഭി��തി�� അേപ� സമ��ി��തി�� സമയപരിധി��ി�  അേപ�

സമ��ി�വാ� സാധി�ാ�വ��് അതി�� അ�മതി ന��� കാര��ി� ��ത� ഇളവ്

അ�വദി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

നി��ാണ െതാഴിലാളി േ�മനിധിയിേല�� െസ�്

2527. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ െതാഴിലാളി േ�മനിധിയിേല�� െസ�് പിരി�ാ� തീ�മാനി�ത് എേ�ാഴാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െസ�ിെ� മാനദ�െമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െസ�് ഏ�െ���ി നാളി�വെര എ� �പ പിരി�കി�ിെയ�ം അതി�  നി�്

െതാഴിലാളിക��് എ� �പ ഇ�വെര വിതരണം െച�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഇ.പി.എഫ്. െപ�ഷ� ക��േ�ഷ� വ�വ�

2528. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ.പി.എഫ്.  െപ�ഷ�  ക��േ�ഷ�  വ�വ� േഭദഗതി െച�് േക� സ��ാ�  വി�ാപനം

�റെ��വി�ി�േ�ാ;  അത് സം�ാനെ� ക�വ�ി െതാഴിലാളിക��് എ�മാ�ം

�ണകരമാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വി�ാപന�ിെ� ആ��ല�ം എ� ക�വ�ി െതാഴിലാളിക��് ലഭി�െമ�്

അറിയി�േമാ?



പാചക വാതക വിതരണേക��ളി� നട�ിയ പരിേശാധന

2529. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പാചക വാതക വിതരണേക��ളി� െതാഴി� വ��് ഈയിെട പരിേശാധന

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എെ�ാെ� �മേ��കളാണ് കെ��ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െതാഴിലാളിക��് േവതന �ര�ാ പ�തിയി�െട മിനിമം േവതനം ന���ി�ാെയ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) നിയമ ലംഘനം നട�ിയവ�െ�തിെര ഇതിനകം എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�്

വ��മാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല വ�ാപാര �ാപന�ളി� േജാലി െച�� െതാഴിലാളിക�

2530. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല വ�ാപാര �ാപന�ളി� േജാലി െച�� എ� െതാഴിലാളിക� ഉ�് എ�

കണ�് െതാഴി� വ��ി� ലഭ�മാേണാ;

(ബി) ലഭ�മാെണ�ി�  ആെക െതാഴിലാളിക�െട പ�ായ�്/��സി�ാലി�ി തിരി�� കണ�്

�ീ/��ഷ വിഭാഗ�ളാ�ി േവ�തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െതാഴി�  വ��ിെ� ��യി�െ�ടാെത വ�ാപാര�ാപന�ളി�  േജാലി െച��

െതാഴിലാളികെള കെ���തിന് വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�

2531. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അസംഘടിത േമഖലയി�  െതാഴി�  െച��വ�െട ജി�തിരി�ളള കണ�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അസംഘടിത േമഖലയി�  െതാഴി�  െച��വ�  െതാഴിലിട�ളി�  �ഷണം േനരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ര�ി�ളള എ� േക�ക� കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി�ളളി� രജി��

െച�ി��് എ�് ജി�തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ; എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇ�ാര��ി�

സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േമഖലയി� െതാഴി� െച��വ��് ന�ായമായ �ലി ഉറ�ാ��തി�ം െതാഴി� സമയം

നിജെ����തി�ം മ�് പീഡന��  അ�ഭവി�ാതിരി�ാ�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?



വ�ാലയ�ളിെല െതാഴി� നിയമ ലംഘനം

2532. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�ാലയ�ളി�  െതാഴി�  നിയമ��  ലംഘി�െ���തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം �ാപന�ളി�  െതാഴി�  നിയമ��  ലംഘി�െ���ിെ��് ഉറ�വ��ാ�

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ലഹരി ഉപേയാഗം

2533. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ഇടയി� ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം ��തലാെണ��ം,

അത് �ല�� അ�മ ���ിക� വർ�ി� വരികയാെണ��ം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ലഹരി മ��ക�െട ഉപേയാഗം �ല�� �ഷ��െള പ�ി അവെര േബാധവ��രി��തിന്

െതാഴി� വ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഇവർ�ായി �േത�ക െമഡി�� ക�ാ�ക� നട��േ�ാ; എ�ി� ഇ�രം ക�ാ�കളി� �ടി

മയ�മ��ിന് അടിമകളായവെര കെ��ി അവെര ഇതി�  നി�ം േമാചി�ി��തിന്

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ��ംബ���് സഹായം

2534. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക� േകരള�ി� വ�് മരണെ��േ�ാ� അവ�െട ��ംബ���്

ഏെത�ി�ം തര�ി�� സഹായം ന�കിവ��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) മരണെ��� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ഭൗതിക ശരീരം നാ�ിെല�ി��തിന്

എെ��ാം സഹായ�ളാണ് സം�ാന സ��ാ� ന�കിവ��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) വിേദശരാജ��ളി�  നി�ം വിദ� അവിദ� െതാഴിലാളികെള െകാ�വ�് പണിെയ��ി��

�ാപന�� സം�ാന�് �വർ�ി��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?



ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് െഫസിലിേ�ഷൻ െസ��ക�

2535. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് �മിക് ബ� എ� േപരി� െഫസിലിേ�ഷൻ െസ��ക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െസ��ക� വഴി ന��� േസവന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് അർഹതെ�� നിയമപരിര�െയ �റി�് അവെര

േബാധവ��രി��തി�ം െതാഴി�  �ഷണ�ി�  നി�ം അവെര ര�ി��തി�ം വ��്

നട�� ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ആവാസ് ഇൻഷ�റൻസ് പ�തി�െട രജിേ�ഷന് ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക� താ�ര�ം

കാണി��ി�ാെയ�ത് വ�തയാേണാ; ഇതിനകം എ� േപർ ��ത പ�തിയി� രജി�ർ െച�

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി�െട അവർ�് ന��� പരിര�ക� എെ�ാെ�യാണ്; ഇത്

സംബ�ി�് ��ത�  േബാധവ��രണം നട�ി സം�ാനെ� എ�ാ ഇതര സം�ാന

െതാഴിലാളികെള�ം ഇതിെ� ഭാഗമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക��് െതാഴി�കാ�ഡ്

2536. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ഇതരസം�ാന�ളി�  നി�ം വ�ി�ളള അസംഘടിത െതാഴിലാളിക�െട എ�ം

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

(ബി) ഇതരസം�ാന�ളി�  നി�്എ��വ��് െതാഴി�കാ�ഡ് ഏ�െ����തി�ം ഇവ�െട

�ിമിന�  പ�ാ�ലെ��റി�് പരിേശാധി�തിന് േശഷം മാ�ം േജാലി ന���തി�ം

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

അപകടം സംഭവി� െതാഴിലാളിക��� ന�പരിഹാരം

2537. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��്െമ�  േകാ��േസഷ�  ആ�്,  എംേ�ായീസ് േകാ��േസഷ�  ആ�് എ�ിവ േഭദഗതി

െച�തിെന�ട��്, അപകടം സംഭവി� െതാഴിലാളിക��� ന�പരിഹാരം ന��� �മതല

ഇ�ഡ�ിയ� ൈ�ബ�ണലിേല�് മാ�ിയ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആയത് െഡപ��ി േലബ�  ക�ീഷണ�െട �മതലയാ�ി മാ��തിന് സ��ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇത് നട�ാ�ാ�  അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്



വ��മാ�േമാ?

െതാഴി� നിയമ�ളിെല േഭദഗതി

2538. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ േമഖലകളിൽ �വ��ി�� െതാഴിലാളിക�െട േ�മം �ൻനി��ി ഈ സ��ാ� നിലവിൽ

വ�േശഷം ഏെത�ി�ം നിയമ�ളി�ം ച��ളി�ം േഭദഗതി െകാ�വ�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

നൽ�േമാ;

(ബി) െതാഴിൽ നിയമ�െള�റി�് െതാഴിലാളിക��് ആവശ�മായ േബാധവൽ�രണം

നൽ��തിനായി െതാഴിൽ വ��് നട�� ഇടെപട�ക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ീ െതാഴിലാളിക��് രാ�ികാല�ളിൽ െതാഴിൽ െച��തിന് അവസരം നൽ��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇതിനായി നിലവി�� ഏെതാെ� നിയമ�ളിലാണ് േഭദഗതി

െകാ�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര� ധനകാര� �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട മിനിമം േവതനം

2539. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ധനകാര� �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��് മിനിമം േവതനം

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ത�ിക�ം ബാധകമാ�ിയി�� മിനിമം ശ�ളം എ�യാണ് ?

സ�ത� �മതല�� �ാേ�ഷ� ഡയറ�േറ�്

2540. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�ത� �മതല�� �ാേ�ഷ� ഡയറ�േറ�് �പീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതി�െട ചീഫ് ഇ�െ���  ഓഫ് �ാേ�ഷെന സ�ത� �മതലേയാെട �ാേ�ഷ�

ഡയറ�േറ�ിെ� തലവനാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സംവിധാനം നിലവി�  വ��േതാ��ടി േതാ�ം ഉടമക�െട ����ം ഇതി�െട

പരിഹരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) െതാഴിലാളിക�െട�ം �തലാളിമാ�െട�ം േ�മ�ിന് ഒേര സംവിധാനം െകാ�് വ��ത്

െതാഴിലാളി താ�ര��ിന് വി��മാ�െമ� ആശ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത്

പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��ത്?



േതാ�ം േമഖലയിെല ���� പരിഹരി��തിന് നടപടി

2541. �ീ.സജി െചറിയാ�

,, ആ�ണി േജാ�

,, ഡി.െക. �രളി

,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േതാ�ം േമഖല േനരി�� �ധാന ����  പരിഹരി��തിന് ഈ സ��ാ�

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

(ബി) േതാ�ം േമഖലയിെല ����  പഠി�് റിേ�ാ��് സമ��ി�ാ�  നിയമിതനായ ജ�ിസ് ���

നായ�  ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�് ഉ�തതല ക�ി�ി സ��ാരിന്

നി�േ�ശ�� സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േതാ�ം േമഖലയി�  ഭവനരഹിതരായവ��് വീ�ക�  നി��ി�് ന���തി�ളള പ�തി

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

നില�� മ�ല�ി� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക�

2542. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

െതാഴി�  വ��ിന് കീഴി�  നില��  മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�

എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� െതാഴി�രഹിത�െട എ�ം

2543. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അഭ��വിദ��െട േമഖലക�  ഉ�െ�െട വിവിധ േമഖലകളിലായി എ�

െതാഴി�രഹിത��് എ�് സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ�  ന�� െതാഴി�  രഹിതേവതനം എ�യാെണ�ം നിലവി�  അത്

വാ��വ� എ� േപരാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െതാഴി�രഹിതരായ അഭ��വിദ���് െതാഴി�  േത��തിനായി സ��ാ�  സ�ീകരി� വ��

�ധാന �വ��ന�� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക�



2544. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  വ��ി� കീഴി�� എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക�  എവിെടെയാെ�യാണ്;  ഇ�വഴി

ന��� േസവന�� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക�െട �വ��നം ഫല�ദമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഇവ

��ത� വ�ാപി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�േമാ?

ഇ�� �ി�സ് േകരള 2020

2545. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�ം ൈന�ണ��ം വ��ിെ� േന�ത��ി� ഇ�� �ി�സ് േകരള 2020 എ� പരിപാടി

സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) �വാ��െട സ��േശഷി ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി�വാ�  എെ��ാം �തന മാ���ളാണ്

ഇതി�െട നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ി�സ് േകരള 2020 � വിജയികളാ��വ��് ന��� സ�ാന �ക നിലവി� എ�യാണ്;

അത് വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) വിവിധ േമഖലകളി� ൈവദ����വെര വാ�െ����തിന് ഇ�രം ൈന�ണ� മ�ര��

എ�മാ�ം സഹായകമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല �ഴ�ാ�ിരി ഐ.ടി.ഐ.�് െക�ിടം

2546. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല �ഴ�ാ�ിരി ഐ.ടി.ഐ.�് സ��ാ�  ന�കിയ  1.07  ഏ��

�മിയി� െക�ിട നി��ാണം ആരംഭി��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഐ.ടി.ഐ.�െട െക�ിട നി��ാണ�ിന് എ� �പ വകയി��ിയി��്;

(സി) െക�ിട നി��ാണം ���ീകരി��തി�� നടപടിക�  ത�രിതെ���േമാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചാല�ടി സ��ാ� ഐ.ടി.ഐ.

2547. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി സ��ാ�  ഐ.ടി.ഐ.െയ അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�യ���തിനായി

െതരെ��െ��ി�ം,  ��ത പ�തി �കാര�� നി��ാണ �വ��ന��  ഇനി�ം



ആരംഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി പ�തി�െട �വ��നം ഉട� ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നി��ാണ �വ��നം ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട���  നിലനി���േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

ചാ�മംഗലം ഗവ. ഐ.ടി.ഐ. � േവ�ി വിലെ��� �ലം

2548. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ�മംഗലം ഗവ.  ഐ.ടി.ഐ.  � േവ�ി �ാമപ�ായ�് വിലെ��� �ലം െതാഴി�ം

െെന�ണ��ം വ��ിന് െെകമാറാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ� സ��ാരി� ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന�� നിയമനം

2549. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ�േപ��ാണ് എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന

െതാഴി� ലഭ�മാ�ിയത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന സ�കാര� േമഖലയി�  നിയമനം

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ� േമഖലയി� നട� നിയമന�ിെ� എ�ം, ത�ിക എ� �മ�ി� വ�� തിരി��

വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന�ളള നിയമന�ളിെല കാലതാമസം

2550. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന ഉേദ�ാഗാ��ികെള താ��ാലികമായി

നിയമി�േ�ാ� 6 മാസം കഴി�� �റ�് എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന ഉേദ�ാഗാ��ികെള

വീ�ം നിയമി��തിന് കാലതാമസം വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി നിയമി� ഉേദ�ാഗാ��ി കാലാവധി കഴി�് പിരി�്

േപായതി�േശഷം,  വ��ക�  ��ത ഒഴി�ക�  വീ�ം എംേ�ാ�െമ�ി�  അറിയി�് ഇ��വ�

െച�് ലി�് ത�ാറാ�േ�ാ�  മാസ��െട കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് പല പ�തികെള�ം

ബാധി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(സി) എ�ി�  െതാഴി�വ��ം ബ�െ�� വ��ക�ം �ടിയാേലാചി�് ��ത കാലതാമസം

ഒഴിവാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

എംേ�ായബിലി�ി െസ��കളി� രജി�� െച� ആ�ക�െട എ�ം

2551. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എംേ�ായബിലി�ി െസ��കളി� ആെക രജി�� െച� ആ�ക�െട എ�ം ജി�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  െ�ാഫഷണ�  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി�  രജി��  െച�ി��വ�െട എ�ം ജി�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ�ഷം ശരാശരി എ� േപ��് ഈ പ�ികയി�  നി�് താ��ാലിക േജാലി ന�കാ�

സാധി��െ�� കാര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എംേ�ായബിലി�ി െസ�റി� േനരി�് വരാെത രജി�� െച��തിനായി ഓ�ൈല� രജിേ�ഷ�

സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�െട ആ�നികവ�കരണം

2552. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�  ആ�നികവ�കരി��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) 2019 ഡിസംബ� 31 വെര സം�ാന�് എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി� രജി�� െച�ി�ളള

െതാഴിലേന�ഷക� എ�യാണ്; �ീക� എ�െയ�ം ��ഷ�മാ� എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

േജാബ് ഓഫ�ക� ലഭി�വ��് െതാഴി� ലഭി��തി�� നടപടി

2553. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് എംേ�ായബിലി�ി െസ�ർ,  േമാഡ�  കരിയർ െസ�ർ,  കരിയർ

െഡവല�്െമ�് െസ�ർ,  ഐ.ടി.ഐ.ക�  �ട�ിയവകളി�� െതാഴി�  േമളക�  വഴി എ�

േപർ�് നിയമനം ന�കിയി�െ��ം എ� േപർ�് േജാബ് ഓഫ�ക�  ന�കിെയ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം േജാബ് ഓഫ�ക� ലഭി� എ� േപർ�് ഇതിെ� അടി�ാന�ി� പി�ീട് െതാഴി�

ലഭി�െവ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  േജാബ് ഓഫ�ക�  ലഭി�വർ�് െതാഴി�  ലഭി��െവ�്

ഉറ�ാ�ാൻ േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



സി.ടി.െഎ. െ�യിനിംഗ് - യാ�ാബ�, ദിനബ� അരിയർ

2554. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ���  െ�യിനിംഗ് ഇ��ി���്  -െ�യിനിംഗിെ� ഭാഗമാ�� യാ�ാബ�,  ദിനബ�

എ�ിവ�െട അരിയർ വിവരേശഖരണം സംബ�ി�  20.12.2019-െല സർ�ലർ ന�ർ

ബി-27708  �കാരം,  വ�ാവസായിക പരിശീലന ഡയറേ��ിെല അ�ൗ�്സ് വിഭാഗം

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിവരേശഖരണം �ർ�ിയാ�വാൻ കഴി�ി�േ�ാ;  വിവരേശഖരണ�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി�് വ�� �ടർനടപടിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

കരിയ� ഡവല�്െമ�് െസ��ക�

2555. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  നിലവി�  എവിെടെയാെ�യാണ് െതാഴി�  വ��ിെ� കരിയ�  ഡവല�്െമ�്

െസ��ക� �വ��ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� കരിയ� െഡവല�െമ�് െസ��ക�െട �വ��നം എ�െനയാെണ�ം ഇ�വഴി

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ലഭി�� േസവന�� എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത� കരിയ� െഡവല�്െമ�് െസ��ക� �ട��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; അറിയി�ാേമാ?

ബാ�ക� അട���ിയ� കാരണം െതാഴി� രഹിതരായവ�െട �നരധിവാസം

2556. േഡാ.എം. െക. �നീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് ബാ�ക� അട���ിയത് കാരണം എ� െതാഴിലാളികളാണ് െതാഴി�

രഹിതരായെത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇവ�െട �നരധിവാസ�ിനായി മദ��ിെ� വി�നയി�  അ� ശതമാനം െസസ്

ഏ�െ���ക��ാേയാ; എ�ി� െസസ് എ��ത� ഏ�െ���ിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇൗ െസസ് �േഖന നാളി�വെര എ� �ക പിരിെ���െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െതാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ�ിനായി എ� �ക ഇേതവെര െചലവഴി�;  അ��ലം എ�

േപ��് �േയാജനം ലഭി�; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�കാരം പിരിെ���തി�  എ� �ക നീ�ിയിരി��്;  അത് എ�ി�േവ�ി



ഉപേയാഗെ���ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ലഹരി വി�� �ചരണം

2557. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  നട�� ലഹരി വി�� �ചരണ�ിൽ മദ�െമ� വാ�് ഇ�ാെയ�ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജ�വരി  16-ന് സ��ാ�  ജീവന�ാെര െകാ�് ലഹരി വി�� �തി� െചാ�ി�ി�േ�ാ;

��ത �തി�യിൽ മദ�െ��റി�് യാെതാ� പരാമ�ശ�ം ഇ�ാതി��ത് മദ�ം

ലഹരിവ�വാെണ�് പരിഗണി�ാ��െകാ�ാേണാ എ�് വിശദമാ�േമാ?

�തിയ മദ�നയം

2558. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, അനി� അ�ര

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� സാ��ിക വ�ഷെ� മദ�നയ�ിന് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എെ�ാെ� മാ��ളാണ് �തിയ മദ�നയ�ി�െട നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��ത്;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ��  സ��ാരിെ�  2015-16  കാലെ� മദ�നയ�മായി താരതമ�െ���േ�ാ�  ഇൗ

സ��ാരിെ� മദ�നയം മദ��ിെ� ലഭ�ത �റ�വാ� സഹായകമായ�ം മദ�വ��ന�ിേല�്

സം�ാനെ� നയി��തിന് സഹായക�മാെണ�് ക���േ�ാ; എ�ി� എ�െകാെ��്

അറിയി�േമാ?

�തിയ മദ�നയം

2559. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ മദ�നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) സം�ാന�് മദ��ിെ� ഉപേഭാഗം �റ� െകാ�വ��തിന് ആേണാ സ��ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  �തിയ ബാ�ക��ം �വറിക��ം മ�ം അ�മതി ന���ത് എ�െകാ�ാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;



(ഡി) ഈ സ��ാ� വ�തി� േശഷം �തിയ അെ��ി� കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ��ിയ എ�

ബാ�ക��് അ�മതി ന�കിയി��്; ജി�തിരി�് വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഇ) ��തായി പ�ക��ം ബാ�ക��ം �വറിക��ം അ�മതി ന��� കാര��ി� തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എവിെടെയ�ാമാണ് ഇവ ആരംഭി��തിന് അ�മതി ന�കാ�

ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

ക�് ഷാ�ക�െട നവീകരണം

2560. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� െത�ിൽ നി�ം ലഭി�� ക�ിെ� അളവ് ഒ�ര ലി�റായി��ത്,  ര�് ലി�റായി

ഉയ���തിന് �തിയ മദ�നയ�ിൽ ശിപാ�ശ�േ�ാ; എ�ിൽ അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) ക�് ഷാ�ക��് �രപരിധി എ��് കള�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ക�് ഷാ�കളിൽ ഭ�ണ സാധന��  വി���ത് നിയമവിേധയമാ��തി�� തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ക�് ഷാ�ക�െട നവീകരണ�ിന് സ��ാ�  ഫ�് നൽ�� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ?

മദ� വി�നയി�ം വ�മാന�ി�ം ഉ�ായ വ��നവ്

2561. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� മദ� വി�നയി�ം വ�മാന�ി�ം  2016-ന് േശഷം വ��നവ്

ഉ�ായി�േ�ാ, വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) 2016-17, 2017-18, 2018-19 എ�ീ വ�ഷ�ളി� ഓേരാ വ�ഷ�ം മദ� വി�നയി� ഉ�ായ

വ��ന�ം അതി�െട ലഭി� വ�മാന�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ� വ�മാനം വ��ി�ി�വാ�  സം�ാന�് ��ത�  ബാ�ക�

അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല െഡപ�േ�ഷ� നിയമനം

2562. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിേല�് പി.എസ്.സി.  �സി�ീകരി� ക�നി/േകാ��േറഷ�  റാ�്

ലി�ി� നി�ം ഇ�വെര എ�േപ��് നിയമനം ന�കി എ�തിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ര�് വ�ഷം ��പ് ഇതര വ��കളി� നി�ം ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിേല�് െഡപ�േ�ഷ�



അ�വദി��ത് നി��ിെവ�വാ�  �ഖ�മ�ി നി�േ�ശം ന�കിയി��േവാ;  എ�ി�

െഡപ�േ�ഷ� നി��ിവ�ാ��ായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സാഹചര�ം നിലനി�െ� തെ� മ� വ��കളിെല അ�പ�ിെയ�് േപ��് ബിവേറജസ്

േകാ��േറഷനിേല�് െഡപ�േ�ഷ�  അ�വദി�ാ��ായ ഉ�രവ് ന�കിയത്

എ�െകാ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;  ��ത െഡപ�േ�ഷനി�  ഉ�െ�� അ�പ�ിെയ�്

ഉേദ�ാഗ��െട വിശദവിവരം ന��േമാ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� എ�.ഡി. �ാ��് ത�ികയിെല നിയമനം

2563. �ീ.വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനി�  എ�.ഡി.  �ാ��് ത�ികയിേല�് േകരള പ�ിക് സ��ീസ്

ക�ീഷ� കാ�ഗറി ന�� 561/2014 ആയി �സി�ീകരി� റാ�് ലി�് �കാരം നാളി�വെര

എ�േപ��് നിയമനം ലഭി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ ത�ികയി� എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�ളളെത�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇൗ ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�ളള തീയതി വ��മാ�ാേമാ?

ബാർ ൈലസൻസ് ���ി ന�ക�

2564. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് ബീയർ ആ�് ൈവൻ പാർലർ ആയി �വ ർ�ി�ി�� എ�

േഹാ��ക��് ഈ സർ�ാർ വ�േശഷം എഫ്.എ�.3  ൈലസൻസ് ���ി ന�കിെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2016 �ണിന് േശഷം എ� ബാർ ൈലസൻ�കളാണ് ��തായി അ�വദി�ത്; നിലവി� എ�

അേപ�ക� സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബാർ ൈലസൻസ് ���ി ന���തി�� ഫീസ് വർ�ി�ി�ി�േ�ാ;  അ�കാര��

വർ�നവി�െട സർ�ാരിന് ഒ� വർഷം എ� േകാടി �പ�െട അധികവ�മാനം ലഭി�െമ�്

അറിയി�ാേമാ?

ബാ� ൈലസ�സ്

2565. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ബാ�ക� നി��ലാ�ിയത് കാരണം എ� െതാഴിലാളിക��്

െതാഴി� ന�മായി എ�തിെ� കണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ൈലസ�സ് ���ി ന�കാ�ത് �ലം അട� ��ിയത് എ�

ബാ�കളാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� ബാ�ക��് ൈലസ�സ് ന�കിയി��്;

(ഡി) അത് �േഖന എ� െതാഴിലവസര�� ��തലായി ��ി�െ��; െതാഴി� ന�െ�� എ�േപെര

ഇതി�  �നരധിവസി�ി�ാ�  കഴി�െവ�ം �ന�  നിയമനം ലഭി�ാെത എ� േപ�

േശഷി��െ��ം അറിയി�ാേമാ?

ൈലസ�സ് ���ി ന�കിയ ബാ�ക�

2566. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാ� ബാ�ക� നി��ലാ�ിയത് കാരണം എ� െതാഴിലാളിക��് െതാഴി� ന�മായി

എ�തിെ� കണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ� ബാ�കളാണ് ��  സ��ാ�  ൈലസ�സ് ���ി ന�കാെത അട���ിയെത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� ബാ�ക��് ൈലസ�സ് ന�കിയി�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) അ� �േഖന എ� െതാഴിലവസര�� ��തലായി ��ി�െ��; അതി� െതാഴി� ന�െ�� എ�

േപെര �നരധിവസി�ി�ാ� കഴി�; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ന� നിയമനം ലഭി�ാെത എ�േപ� േശഷി��െ��് അറിയി�ാേമാ?

എഫ്.എൽ.3 ബാ� ൈലസൻസ് അ�വദി�� നടപടി

2567. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� മദ�നയ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ �ീ �ാ�ം അതിന് �കളി��� േഹാ��ക��്

എഫ്.എൽ.3 ബാ� ൈലസൻസ് അ�വദി��തിൽ എെ��ി�ം നിയ�ണ�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�േ�ാ� എ� ബാ� േഹാ��ക��ാണ് എഫ്.എൽ.3 ബാ�

ൈലസൻസ് ഉ�ായി��ത്;  നിലവിൽ എ� േഹാ��ക��് ��ത ൈലസൻസ് ഉെ��്

അറിയി�േമാ;

(സി) ബാ�  ൈലസൻസിന് ഉ� വാ�ഷിക ൈലസൻസ് ഫീസ് ���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

അതി�െട �തിവ�ഷം എ� േകാടി �പ�െട വ�മാനമാണ് �തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?



മദ� ഉപേഭാഗം �റ��തിന് സ�ീകരി� നടപടി

2568. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മദ��ിെ� ഉപേഭാഗം �റ��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക�, പ�തിക� എ�ിവ വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) 2016-17,  2017-18,  2018-19  കാലഘ��ളിെല മദ� ഉപേഭാഗ�ിെ� വിശദമായ

കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിേദശ മദ�ം തേ�ശീയ ഡി�ലറികളി� ഉ�ാദി�ി�േ�ാ��ാ�� ന�ം

2569. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന�ളി�  നിർ�ിേ�� വിേദശ മദ�ം,  സം�ാനെ� ഡി�ലറികളി�

ഉ�ാദി�ി�ക വഴി ഇറ�മതി ��ം ന�െ��� സാഹചര��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) 2019-2020-� ഇറ�മതി ��മായി സർ�ാരിന് ലഭിേ�� എ� േകാടി �പയാണ് ഇ�കാരം

ന�മായെത�ാണ് കെ��ിയി��ത്;

(സി) ഇതര സം�ാന �ാ�ക�  തേ�ശീയ ഡി�ിലറികളി�  നിർ�ി�വാൻ അ�മതി ന�കിയത്

നിയമവി��മാെണ�് സി. ആ�് എ.ജി. കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മ�് സം�ാന�ളി�  ഇ�രം േബാ�ിലിംഗ് നട�േ�ാ�  ഡി�ിലറികളി�  നി�ം ഫീസ്

ഈടാ��േ�ാ;  എ�ി� അേത മാ�ക �ട�വാൻ എൈ�സ് വ��് സർ�ാരിന് ശിപാർശ

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ലഹരി വി�� ചികി�

2570. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അനി� അ�ര

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരി�് അടിമകളാ��വ��് ലഹരി വി�� ചികി� ന���തി�ം അവെര അതിെ�

പിടിയി�  നി�ം േമാചി�ി��തി�ം ആവി�രി�ി�� പ�തിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ലഹരി�് അടിമകളാ��വ�  ലഹരി വി�� ചികി� കഴി�ാ�ം ലഹരി�െട േലാകേ��്

വീ�ം മട�വാ�� സാധ�ത ഉളളതിനാ� ഇ�ര�ാ��് �ട�ചികി� ന���തിന് വാ�ഡ്

തല ജാ�താസമിതിക� �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;



(സി) ലഹരി�് അടിമകളായ വിദ�ാ��ികെള കെ���തി�ം അവെര അതി�  നി�ം

േമാചി�ി��തി�ം എ�ാ ��കളി�ം െമ�ഡ�  സ�ദായം ആവി�രി�േമാെയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ലഹരിയി� നി�ം സ�ഹെ� േമാചി�ി��തിന് ഏ��ം ആവശ�മായ കാര�ം ലഹരി കി�ാ��

വഴി ഇ�ാതാ�ക�ം �േലാഭന�ിന് വഴ�ാ� മന�് ��ികളി�  ഉ�ാ�ക എ��ം

ആകയാ� ഇ�ാര��ി� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

ലഹരി നിർ�ാർ�നം

2571. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ലഹരി വ��� കട�ിയതിന് എ� േക�ക�

രജി�ർ െച�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം േക�കളി�  പിടി�െ��� ��വാളികളി�  നി�ം ��ത�  പിഴ ഈടാ�ാൻ

നിയമനിർ�ാണം നട�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ലഹരി നിർ�ാർ�നം െച�ാൻ സർ�ാർ �തിയ പ�തിക� എെ��ി�ം ആവി�രി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മയ�മ��് വിപണന�ി� ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�െട പ�്

2572. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� നാളി�വെര ക�ാവ് ഉ�െ�െട�� മയ�മ��് വിപണന�ി�

ഏ�െ��വരായി കെ��ിയവ� എ�െയ�ം എ� േക�ക� രജി�� െച�െവ�ം എ� കിേലാ

ക�ാവ് ഉ�െ�െട�� മയ�മ��് പിടിെ��� എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം മയ�മ��് വിപണന�ി�  ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�  �ധാന പ�്

വഹി��െവ�ത് വ��ിെ� ��യി�െ��േവാ;

(സി) എ�ി� ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ഇ�രം �വ��ന�ളിേല�െ�� എ� ഇതര സം�ാന

െതാഴിലാളിക�െ�തിെര േകെ���; വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാ��ിക��ിടയി� ലഹരിവ��� വിതരണം െച� വിഷയം

2573. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാ��ിക��ിടയി� ലഹരിവ��� വിതരണം െച� വിഷയ�ി� കഴി�

വ�ഷം എ� േക�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ��  പരിസര �േദശ��  േക�ീകരി�് �വ��ി�� ഇ�രം



സംഘ�െള ഏെത�ി�ം േകസി�  കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി�  അറ�് െച�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക��ിടയി�  �തിയ മാ���ളി�െട�� ലഹരിവ�ാപനം തടയാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് എെെ�സ് വ��് നട��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

എൈ�സ് സ��ി� ഓഫീസ് േക�ീകരി�് മാസ�ടി വാ�ിയ സംഭവം

2574. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

െപ��ാ��  എൈ�സ് സ��ി�  ഓഫീസ് േക�ീകരി�് ബാ�  ഉടമകളി�  നി�ം മാസ�ടി

വാ�ിയ സംഭവ�മായി ബ�െ��് ആേരാപണ വിേധയ��് എതിെര വ��തല നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

കാ�ാ�ട എൈ�സ് സബ് ഇ�െ��� ഓഫീസ്

2575. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട എൈ�സ് സബ് ഇ�െ��� ഓഫീസിന് െക�ിടം നി��ി��തിനാ�� നടപടിക�

എവിെട വെരയാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിേല�് പ�ായ�് വക �മി ൈകമാറിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;  നടപടിക�െട

നിലവിെല �ിതിെയെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

കായം�ളെ� എൈ�സ് ഓഫീസിന് സ��മായി �ല�ം, െക�ിട�ം

2576. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ള�് �വ��ി�� എൈ�സ് ഓഫീസിന് സ��മായി �ലേമാ, െക�ിട�േളാ ഇ�

എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ഓഫീസിന് സ��മായി �ല�ം, െക�ിട�ം

അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാ��ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം

2577. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരി ചികി� േതടി എ�� വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി�� വ��നവ്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ലഹരി ചികി��ായി എെെ�സ് വ��ം വി��ി മിഷ�ം നട�� �വ��ന��



എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല�ം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല�ം ഉേദ�ാഗ�െര ഉ�െ���ി

വി�ലമായ പരിപാടിക�ം േബാധവ��രണ��ം നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ലഹരി വ��ളായ �� എ� �കയില ഉ�പ�ം �ടാെത എം.ഡി.എം.എ.,  എ�.എസ്.ഡി.,

മാജിക് മ��ം,  പശ,  െെവ�്ന�  �ട�ിയവ�ം ലഹരി�ായി വിദ�ാ��ിക�  ഉപേയാഗി��

കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) ലഹരിവ���െട വി�പന തട�വാ� എെെ�സ് വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

2019  ജ�വരി  1  �ത�  ഡിസംബ�  31  വെര എ� ലഹരി വ� വി�പന േക�ക�

കെ��ിയി��്;  ��, േകാേളജ് പരിസര�ളിെല െമഡി��  േഷാ�ക�, മ�് കടക�

എ�ിവിട�ളി�  ലഹരി വ���  �ലഭമായി ലഭി�� കാര�ം പരിേശാധി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

മദ��ി�ം മയ�മ��ി�െമതിെര�ളള േബാധവ��രണം

2578. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 വ�ഷ�ളി� എ� �ക ഏെതാെ� ഇന�ളി�

മദ��ി�ം, മയ�മ��ി�െമതിെര�� േബാധവ��രണ�ിനായി െചലവഴി�ി��് എ�് ഇനം

തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

വി��ി പ�തി

2579. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി��ി പ�തി�െട �വ��നം ഫല�ദമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�േവ�ി നാളി�വെര എ� �പ അ�വദി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േബാധവ��രണ �വ��ന�ി�േവ�ി െസ�് ഇന�ി� എ� �പ പിരിെ���ി�െ��്

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത �കയി� എ� �പ വീതം എ�ിെനാെ� െചലവഴി� എ�് �േത�കം വിശദമാ�േമാ?

െകാ�ാര�ര മ�ല�ി� വി��ി പ�തി

2580. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി��ി പ�തി�െട ഭാഗമായി െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ിയി��

�വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;



(ബി) 2019�  ��ത മ�ല�ിെല വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന���് സമീപ�ളള വ�ാപാര

�ാപന�ളി� നി�ം ലഹരി വ��� കെ��ിയ�മായി ബ�െ�� എ� േക�ക� രജി��

െച�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത േക�കളി�േമ� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാലയ�ളി� ലഹരി വി�� ��ാ�ക�

2581. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം ഇ�ാതാ��തി�ം അവെര ഇ�ാര��ി�

േബാധവ��രി��തി�മായി നട�ിെ�ാ�ിരി�� �വ��ന��

എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാലയ പരിസര�ളി� ലഹരി പദാ���� വി�ന നട��വ�െ�തിെര എ� േക�കളാണ്

2019-2020 വ�ഷ�ി� രജി�� െച�ി�ളളത്;

(സി) വി��ി പ�തി �കാരം ��കളിെല �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�കെള �ടി ഉ�െ���ി �േത�ക

ലഹരി വി�� ��ാ�ക� �പീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

ൈ�ം �ാ�് വിഭാഗ�ി� ൈ�വ� ത�ിക

2582. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം േക�മാ�ി ആരംഭി�ി��,  എൈ�സ് വ��ിെല ൈ�ം �ാ�് വിഭാഗ�ിേല�്

ഏെത�ാം ത�ിക� ��ി�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ൈ�ം �ാ�് വിഭാഗ�ി� എ� ൈ�വ� ത�ിക ��ി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എൈ�സ് ൈ�ം �ാ�ിെ� ആ�ാനമായ എറണാ�ളം ജി�യി�  ൈ�വ�  ത�ിക

അ�വദി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എൈ�സ് ൈ�ം �ാ�ിെ� ആ�ാനെമ� നില�് എറണാ�ളം ജി�യി� ൈ�വ� ത�ിക

അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സിവി� എെെ�സ് ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടി

2583. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ി��് എെെ�സ് ഇ�െ���മാ��ം �ിവ�ീവ് ഓഫീസ�മാ��ം െ�ാേമാഷ�

ന�കാ��െകാ�് സിവി�  എെെ�സ് ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക�  നിക�െ�ടാെത

േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) സിവി�  എെെ�സ് ഓഫീസ�മാ�െട നിലവി�� റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി

അവസാനി��തിന് ��പ് അ�ഹതെ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ലഭി��തിേല�ായി

ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എൈ�സ് ഇൻെ��ർമാ�െട�ം അസി��് എൈ�സ് ഇൻെ��ർമാ�െട�ം ഒഴി�ക�

2584. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എൈ�സ് ഇൻെ��ർമാ�െട�ം അസി��് എൈ�സ് ഇൻെ��ർമാ�െട�ം

എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ഒഴി�ക�  ഉ�ത് എൈ�സ് വ��ിെ� എൻേഫാ�്െമ�് �വർ�നെ�

ബാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ?

ബാ�ക� ��ിയ� �േഖന െതാഴി� ന�മായവ�െട �നരധിവാസം

2585. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ബാ�ക�  ��ിയ� �േഖന െതാഴി�  ന�മായവെര

�നരധിവസി�ി�ാ� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�േ�ാളം െതാഴിലാളിക��് ഇ��ലം �േയാജന��ായി എ�തിെ� വിശദവിവരം

ന�കാേമാ;

(സി) �തിയ ബാ�ക��് ൈലസ�സ് ന�കിയത് െതാഴി�  ന�െ��വ�െട �നരധിവാസ�ിെ�

ഭാഗമായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;  എ�ി�  ആയ� സംബ�ി� വിശദവിവരം

െവളിെ���േമാ?

എം.ഡി.എം.എ ഇന�ി�െ�� മയ�മ��ിെ� ഉപേയാഗം

2586. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ാവിേന�ാ�  ഒളി�ി�് കട�ാ�  സൗകര����ം ആവശ��ാ�  ��ത���മായ

എം.ഡി.എം.എ.  ഇന�ി�െ�� മയ�മ��് ക��ാടകയി�  നി�് േകരള�ിേല�്

�വഹി��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബംഗ��വിെല വിവിധ �ാപന�ളി�  പഠി�� വിദ�ാ��ികളാണ് ഇതിെ� ഇരക�ം

കട�കാ�ം എ� കാര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;



(സി) �ട��ി�  സൗജന�മാ�ം പി�ീട് ഭീഷണിെ���ി�മാേണാ മയ�മ�� േലാബി

വിദ�ാ��ികെള ഡീല�മാരാ��ത് എ�് അേന�ഷി�േമാ;

(ഡി) വഴി�ടവ് േപാ�� അതി��ി െച�് േപാ�കളിെല പരിേശാധന സംവിധാന�ിെ� പരിമിതി

മയ�മ��് വ�ാപന�ിന് ശ�ി പക��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) പിടി�െ��� മയ�മ��ിെ� ��ം അള�ാ�  െതാ��� ജ��റിെയ ആ�യിേ��

ഗതിയാേണാ ��ത െച�്േപാ�ി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

വ��ല മ�ല�ി� എൈ�സ് വ��് �വ��ന��

2587. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജനൈമ�ി എൈ�സ് ��ാഡ് വ��ല മ�ല�ി�  എെ��ാം പരിപാടികളാണ്

നട�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എൈ�സ് വ��് ��ത മ�ല�ി�  ലഹരി വി�� േബാധവ�കരണ �ാ�ക�

സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �റിസം േമഖലയായ വ��ലയി� ലഹരി പദാ����െട വി�ന തട��തിന് എൈ�സ് വ��്

എെ��ാം �ൻക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

04-03-2020

�േ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�ി��.


