
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
ഒ�ാം സേ�ളനം

2016 �� 30, വ�ാഴം

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--211]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി

: 478 �ത� 533 വെര

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി : 534 �ത� 558 വെര
ജലവിഭവ വ��മ�ി : 559 �ത� 628 വെര
െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 629 �ത� 688 വെര

എരിമ�� ��കാട് േകാളനിയിെല നി��ാണ �വ��ന��

478. �ീ.െ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) സ�യംപര�ാ� �ാമമായി െതരെ��� എരിമ��  പ�ായ�ിെല ��കാട് േകാളനിയിെല
നി��ാണ �വ��ന�� ���ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ���ികളാണ് ഇതിനകം ���ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ാണ �വ��ന�� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

വീട് നി��ാണ�ിന് �ക

479. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വികസന വ��ി�  വീ�ക�  നി��ി��തിനായി നിലവി�  എ� �കയാണ്
അ�വദി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക വ��ി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ�യം പര�ാ� പ�ികജാതി �ാമം പ�തി

480. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��വ��ായി ഭവനനി��ാണം,  �ടിെവളളം,  െെവദ�തി,മ�ടി�ാന
സൗകര��� എ�ിവ ഒ���തിനായി �േത�ക പ�തി ത�ാറാ�േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി േകാളനിക�  സ�യം പര�ാ� പ�ികജാതി �ാമം പ�തിയി��െ���ി നവീകരി��
പ�തി പല േകാളനികളി�ം തട�െ��ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്
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���ീകരി��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മണ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�

481. �ീ.�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) മണ�� നിേയാജകമ�ല�ി� എ� പ�ികജാതി േകാളനികളാണ് നിലവി��ത്;
(ബി) ഒ� േകാളനി പ�ികജാതിേകാളനിയായി പരിഗണി�ണെമ�ി� അവിെട എ� പ�ികജാതി ��ംബ��

ഉ�ായിരി�ണെമ�ാണ് വ�വ�െയ�റി�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി േകാളനിക�െട നിലെമ�െ����തിനായി നിലവി�� പ�തിക� എെ��ാം; �തിയ
പ�തിക� പരിഗണനയി�േ�ാ എ�മറിയി�ാേമാ?

�രഹിതരായ പ�ികജാതി�ാ��് �മി ന���ത പ�തി

482. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.പി.സജീ��
,, 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�് �രഹിതരായ പ�ികജാതി�ാ��് �മി ന���തിനാ�� പ�തി
��ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് നട�ാ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�് എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഉ�ായി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;
(ഡി) പ�തി നട�ി�ി� എെ��ാം േന��ളാണ് ൈകവരി�ാ� സാധി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി - പ�ികവ�� ജനവിഭാഗ���ായി െമാെെബ� �ിനി�ക�

483. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി  -  പ�ികവ�� ജനവിഭാഗ���ായി വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ി�
എവിെടെയ�ി�ം െമാെെബ� �ിനി�ക� �വ��നം നട��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എസ്.സി.  -  എസ്.�ി.  ജനവിഭാഗ��  ��തലായി അധിവസി�� െപരി�മല,  ന�ിേയാട്,
പാേ�ാട് പ�ായ�ക�  േക�ീകരി�് െമാെെബ�  �ിനി�ക�െട േസവനം ലഭ�മാ��തി�ം,
അവ��് ആവശ�മായ മ��ക�  സൗജന�മായി എ�ി��തി�ം സൗജന� ലേബാറ�റി
സൗകര��� ഏ�െ����തി�ം അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി േകാളനിക�െട വികസനം

484. �ീ.െ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:
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(എ) പ�ികജാതി�ാ�െട ഉ�മന�ി�ം പ�ികജാതി േകാളനിക�െട വികസന�ി�മായി നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി�� കാര��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ��� സമയ�് പ�ികജാതി വികസന വ��് �േഖന നട�ിലാ�ി
വ�� വിവിധ പ�തിക�െട െപാ� �ിതിെയ�ായി�� എ�ത് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െകായിലാ�ി മ�ല�ി� എ� പ�ികജാതി േകാളനികളാ��െത�ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം
ഓേരാ േകാളനിയിെല�ം ��ംബ��െട എ�ം എ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േകാളനികളി� ഓേരാ�ി�ം ഇ�് അ�ഭവെ��� അപര�ാ�തക�, പരിമിതിക�, അടിയ�ര
വികസനാവശ���  എ�ിവ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഓേരാ േകാളനി േക�ീകരി�ം
വിശദമായ പ�തി ആവി�രി�് േകാളനികളി�  അടി�ാന സൗകര� വികസനം നട�ിലാ�േമാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി േകാളനിക�െട വികസനം

485. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : 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:

(എ) പ�ികജാതി േകാളനിക�െട അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

പ�ികജാതി ��ംബ��െട ഭവന നി��ാണ പ�തി

486. �ീ.��ഷ� കട��ി
,, എം. �േകഷ്
,, പി.െക. ശശി
�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഭവനരഹിതരായ പ�ികജാതി ��ംബ��െട എ�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അ� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ��ംബ���് ഭവന നി��ാണ�ിനായി എ� പ�തിയാണ് ആവി�രി�ിരി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��സ��ാരിെ� കാല�് അ�വദി� പരിമിത എ�ം വീ�കളി�  ��ിെലാ� മാ�ം
പണി���ിയാ�ിയതായി പറയെ��� �ിതിവിേശഷം വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ഡി) വീ� നി��ാണം ���ിയാ�ാ�  കഴിയാെത ��ി���വെര സഹായി�ാനായി എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ�െട ചികി�ാ ധനസഹായം

487. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ�െട ചികി�ാ ധനസഹായ�മായി ബ�െ��്  2015  ഡിസംബ�  മാസം
�ത� 2016 മാ��് മാസം വെര ലഭി� ആെക അേപ�ക� എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി�ം തീ��ാകാെത�� അേപ�ക� എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ; ആയത് അടിയ�രമായി
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തീ��് ക��ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ൾ�� ഭവന നിർമാണ പ�തി

488. �ീ.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) നി��നരായ പ�ികജാതി ��ംബ���് വീട് നി��ി�വാൻ നിലവി� എ� �പയാണ് സ��ാ�
ന���െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� ��ത �ക വ��ി�ി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ഭവനരഹിതരായ പ�ികജാതി�ാ��് വീട് നി��ി�ാ� പ�തി

489. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, ഐ.സി.ബാല���
,, 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) സം�ാനെ� ഭവനരഹിതരായ പ�ികജാതി�ാ��് വീട് നി��ി��തിന് ��  സ��ാ�
പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) പ�തി നി��ാണ�ിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
(ഡി) പ�തി നട�ി�ി�െട എെ��ാം േന��ളാണ് ൈകവരി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക��� �ാ�്

490. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��് �ാ�് അ�വദി��തി�  കാലതാമസം
ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാ�ക� അതാത് അധ�യനവ�ഷം തെ� വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട ചികി�ാ ധനസഹായം

491. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� നി��നരായ േരാഗിക�െട ചികി��് ധനസഹായം
അ�വദി��തി�� അേപ�കളി� എ�വെര അേപ�ി�വ��് സഹായം അ�വദി�ി�െ��ം
അ�വദി�വ എ� വെര വിതരണം െച�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട ചികി�ാ ധനസഹായ അേപ�ക� �കാരം ധനസഹായം
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ഉട� വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ���വ��ളള ചികി�ാ ധനസഹായ വിതരണം

492. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ 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�ി�െ���വ��് അ�വദി��ം എ�ാ�  കഴി� സ��ാരിെ� കാല�്
വിതരണം നട�ാ�  കഴിയാെത േപായ�മായ ചികി�ാ ധനസഹായം അടിയ�രമായി
ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��� േരാഗിക��് ചികി�ാധനസഹായം ലഭി��തിനായി
ഹാജരാേ�� േരഖക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ീെമ�ിക് േഹാ��കളിെല വിദ�ാ��ിക�െട ആ��ല��ൾ

493. �ീ.െ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) �ീെമ�ിക് േഹാ��കളിെല വിദ�ാ��ിക��് ന�ിവ�� അലവ��കൾ ഏെതാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േപാ��് മണി, �ണിേഫാം അലവ�സ്, ബാഗ്, െച��് അലവ��ക� എ�ിവ കാലാ��തമായി
വ��ി�ി� ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േഹാ�� വിദ�ാ��ിക��് പഠനയാ��ാവശ�മായ ഫ�് അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

�ീെമ�ിക് േഹാ��കളി� െെന�് വാ��

494. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െപ���ിക��ാ�ളള �ീ-െമ�ിക് േഹാ��കളി� ��ഷ�ാരാണ് ഇേ�ാ� െെന�് വാ��മാരായി
േസവനമ��ി��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�രം േഹാ��കളി�  വനിതകെള െെന�് വാ�റായി നിയമി��തിന് എെ��ി�ം
തട��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േഹാ��കളി� വനിതകെള െെന�് വാ�റായി നിയമി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തി

495. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വികസന വ��ിന് കീഴി� നട�ിലാ�ിയ സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���ി
ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല െച�താഴം �ാമപ�ായ�ിെല ഏഴിേലാട് േകാളനിയി�ം മാടായി
പ�ായ�ിെല �ല�ീ�  േകാളനിയി�ം നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

��ത ���ിക� നട�ിലാ�ിയ ഏജ�സിക��് ഇ�വെര എ� �ക ന�കിയി��്;
(ബി) ��തായി ഏെത�ി�ം േകാളനിെയ ��ത പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/unStarQstnBk...

5 of 57 Tuesday 21 June 2016 07:35 PM



എ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി�ാ��ം ആദിവാസിക���� സംവരണം

496. �ീ.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) പ�ികജാതി�ാ��ം ആദിവാസിക��മായി വിവിധ വ��കളി� �ഖ�ാപി� �േത�ക നിയമന��
പലേ�ാ�ം ജനറ�  വിഭാഗ�ിന് ന�കി സംവരണം അ�ിമറി�െ��� എ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� പരാതി�െട നിജ�ിതി പരിേശാധി�ക��ാേയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി�ാ��ം ആദിവാസിക��മായി റിേ�ാ��്െച�� സംവരണ ത�ികക�  ഇവ��്
തെ� ലഭി�� എ�് ഉറ�് വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വിഭാഗ�ാ�െട സംവരണ ത�ികക� മ� വിഭാഗ�ിേല�് മാ�െ���ത് തടയാ�ം ക�ശന
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ിക വ�� േ�മപ�തിക�

497. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, പി. ഉ�ി
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് അ��ാടി േമഖലയി�  പ�ിക വ���ി�െ�� �േറാളം
നവജാതശി��� മരി�ാനിടയായ സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) പ�ിക വ���ി�െ�� �േത�കി�് ശി���ം അ�മാ�ം പ�ിണിെകാ�ം ചികി� ലഭി�ാെത�ം
മരി�ാനിടയായ സാഹചര�ം ഇ�ാതാ�ാ� ഈ സ��ാ� നട�ാ�ാ�േ�ശി�� വികസന-േ�മ
പ�തിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ിക വ���ാ��് സമ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി

498. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : 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:

(എ) പ�ിക വ���ാ��് േവ�ി�ളള സമ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി �കാരം എെ��ാം
ആ��ല��ളാണ് അവ��് ന�കി വ��െത�്; വിശദമാ�ാേമാ?

വനാവകാശ നിയമം

499. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, എസ്.രാേജ��
,, സി.െക. ഹരീ��
�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) വനാവകാശ നിയമ�ിെ� ഉേ�ശല���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ നിയമ�കാര�ളള ൈകവശവകാശം ന���തിന്  2006-11-െല സ��ാ�ം അതിന് േശഷം
വ� സ��ാ�ം സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ നിയമ�കാരം അ�ഹതെ�� േശഷി��വ�� �ടി �മി ന���തിന് ഈ സ��ാ�
നട�ാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക� വ��മാ�ാേമാ?

ആദിവാസി േ�മം

500. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.െക. രാജ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േപാഷകാഹാര�റ� �ലം സം�ാന�് ആദിവാസി ശി�മരണ��  നട�ി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� കഴി� അ� വ�ഷ�ിനിടയി� എ� ആദിവാസി ശി�മരണ��
ഉ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ആദിവാസി ശി�മരണ�� ഒഴിവാ��തി�ം,  ആദിവാസിക�െട ആേരാഗ� സംര�ണ�ി�മായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആദിവാസിക�െട ഇടയി�  പ�ിണി �ലം ആ�ഹത�ക�  ഉ�ായി�േ�ാ;  ആദിവാസിക�െട
േ�മ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി� നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

ആദിവാസി വിഭാഗ�ി��വ��് ജാതി സ��ിഫി��്

501. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�കളി�  താമസി�� ആദിവാസി
വിഭാഗ�ി�� ചില��് ജാതി സ��ിഫി��് ലഭി��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െ�� എ�ാവ��ം ജാതി സ��ിഫി��്
ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹാംെല�് വികസന പ�തി

502. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, ഐ.സി.ബാല���
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, 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) ��  സ��ാ�  സം�ാനെ� പ�ികവ���ാ��ായി ഹാംെല�് വികസന പ�തി ആവി�രി�്
നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ത്;
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(സി) പ�തി നി��ാണ�ിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;
(ഡി) പ�തി നട�ി�ി�െട എെ��ാം േന��ളാണ് ൈകവരി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

�രഹിതരായ പ�ിക വ���ാ��് സമയബ�ിതമായി �മി അ�വദി�ൽ

503. �ീ.സി. െക. ശശീ��
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, 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) വയനാട്,  ഇ��ി ജി�കളി�  �രഹിതരായ പ�ികവ���ാ�  നിര�ര സമര�ിേല�െ�േട�ിവ�
സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �രഹിതരായ പ�ിക വ���ാ��് സമയബ�ിതമായി �മി ന�കാനായി ആവി�രി�ിരി��
പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �രഹിതരായ പ�ികവ�� ��ംബ��െട കണ�് ലഭ�മാേണാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� പ�ിക വ�� െപ���ിക��ായി േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��

504. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� പ�ികവ�ഗ െപ���ിക��ായി േപാ�് െമ�ിക് േഹാ�� ഇെ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ജി�യിെല േബഡ�� വിേ�ജി� ��ം�ഴി ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �ളിേനാ� േച��്
േഹാ��  നി��ി��തിനായി ഒേര��  �ലം റവന�വ��ി�  നി�് ലഭി�ി��ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ലം �േയാജനെ���ി ജി�യി�  എസ്.  ടി.  െപ���ിക��ായി േപാ�് െമ�ി�്
േഹാ�� അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� േകാളനിക�െട േശാചനീയാവ�

505. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �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) സംസഥാനെ� പ�ികജാതി പ�ികവ�� േകാളനിക�െട അടി�ാന സൗകര��ളിെല
േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �രഹിത�, ഭവനരഹിത�, ൈവദ�തി ലഭ�ത ഇ�ാ�വ�, ��മായ �ടിെവ�ം ലഭി�ാ�വ�, ന�
ഗതാഗത സൗകര�മി�ാ�വ�, ഇ�െന ക�ത അ�ഭവി�� പ�ികജാതി പ�ികവ��
വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട ഉ�മന�ിനായി ഒ� സമ� പാേ�ജ് പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളി�െ��വ��് ലഭി�� ആ��ല���, അവ��് ലഭി�ാെത
�ഷണ�ിന് ഇരയാ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ� ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?
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സ��� പ�ികവ�� ഭവനപ�തി

506. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, െക.�രളീധര�
,, 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) ��  ഗവ�െമ�് സം�ാന�് പ�ികവ���ാ��ായി സ��� പ�ികവ�� ഭവനപ�തി
ആവി�രി�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത് ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) പ�തി നി��ാണ�ിന് ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് ;
(ഡി) പ�തി നട�ി�ി� എെ��ാം േന��ളാണ് ൈകവരി�ാ� സാധി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

െന�ാറയിെല പ�ികവ����ംബ���് �മി�ം വീ�ം അ�വദി��തിന് നടപടി

507. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ി� സ��മായി വീ�ം �ല�ം ഇ�ാ� പ�ികവ����ംബ�� ഉ�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ� പ�ികവ�� ��ംബ���ാണ് സ��മായി വീ�ം �ല�ം ഇ�ാ�െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) െന�ാറ മ�ല�ിെല എ� ആദിവാസി �ടംബ���ാണ് വനാവകാശ നിയമ�കാരം �മി
അ�വദി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െന�ാറ മ�ല�ിെല ��വ�  ആദിവാസി വിഭാഗ���ം �മി അ�വദി�വാ�  ആവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാ��േതാട് പ�ികവ�� േകാളനി�െട വികസനം

508. �ീ.െ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) പാല�ാട് ജി�യിെല േകാ�ാട് മ�ല�ി� ഉ�െ�� പാ��േതാട് പ�ികവ�� േകാളനിക�െട
സമ� വികസന�ിെ� �പേരഖ ത�ാറായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസ�കളി� എ� എ�ം േ��് െലവ� വ��ിംഗ് ��ിെ� അംഗീകാര�ിനായി
സമ��ി�വാ� കഴി�ി��് ; വിശദവിവരം ന��േമാ ?

പ�ികവ�� സേ�ത��െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

509. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
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പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �� ഗവ�െമ�് സം�ാന�് പ�ികവ�� സേ�ത��െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന്
പ�തി ആവി�രി�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) ��ത പ�തി നി��ാണ�ിന് ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;
(ഡി) പ�തി നട�ി�ി� എെ��ാം േന��ളാണ് ൈകവരി�ാ� സാധി�ത് എ�് വിശദമാ�േമാ ?

പ�ികവ���ാരായ �രഹിത��് �മി ന��� പ�തി

510. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, ഐ.സി.ബാല���
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  ഗവ�െമ�് സം�ാന�് പ�ികവ���ാരായ �രഹിത��് �മി ന���തിന് പ�തി
ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ി��ത്;
(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;
(ഡി) പ�തി നട�ി�ി� എെ��ാം േന��ളാണ് ൈകവരി�ാ� സാധി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

പ�ികവ���ിൽെപ�വ�െട സമ� വികസനം

511. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.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�ികവ���ി�െ��വ�െട സമ� വികസന�ിനായി നട�ാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�ികവ���ി�െ��വ��ായി �േത�ക െതാഴി�ദാന പ�തിേയാ വ�മാന�റ�ാ�� പ�തിേയാ
നട�ാ�ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) ഇവ�െട �ഷിയി�  വന��ഗ��െട ശല�ം ഒഴിവാ�ാ�ം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�
വ�ാപി�ി�ാ�ം �േത�കം ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�േമാ?

പ�ികവ��േ�മ�ിനാ�� ബജ�് �ക�െട ���വിനിേയാഗം ഉറ�വ��ാ� നടപടി

512. �ീ.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) പ�ികവ��േ�മ�ിനാ�� ബജ�് �കയി�  നാമമാ�മായ �ക മാ�േമ ഓേരാവ�ഷ�ം
സം�ാന�് െചലവഴി��� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി�  ബജ�് �ക�െട വിനിേയാഗ�ിന് പലേ�ാ�ം തട�മാ��ത് എ�ാെണ� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ;

(സി) എ�ി�  ബജ�് �ക�െട ���വിനിേയാഗം ഉറ�വ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ഇ-�ാ�്സ് പ�തി�െട നടപടി�മ��

513. �ീ.െക. ബാ�
,, സി.���
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.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) ഇ-�ാ�്സ് പ�തിെയ�റി�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�ികവ��/പ�ികജാതി,  പിേ�ാ�സ�ദായ�ളി�െ�� നിരവധി വിദ�ാ��ിക��് ഇ-�ാ�്സ്
പ�തി �കാര�� സഹായധനം ലഭി��ിെ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
നി��നരായ പിേ�ാ�വിഭാഗ വിദ�ാ��ിക��് അ�ഹതെ�� പണം ലഭി�ാെത േപായതിെ�
കാരണം അറിയി�ാേമാ;  ഉേ�ശം  164  േകാടി �പ ഇ�ര�ി�  ലഭി�ാെത േപാെയ� കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതി��രവാദിക�  ആെരാെ�യാണ്;  അവ�െ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ-�ാ�്�മായി ബ�െ�� നടപടി�മ�� ല�കരി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ി� എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ദളിത് �ി��� വിഭാഗ�ിെ� വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല�ം

514. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ദളിത് �ി���  വിഭാഗ�ിന് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് സ��ാരി�  നി�ം കി�ിെ�ാ�ിരി��
�ാ�ം െ�പ��ം ഇേ�ാ� ലഭി��ി� എ�ത് ��യി� െപ�ി�േ�ാ. ഇവ��് എ� മാസെ�
�ടി�ിക െകാ��ാ��് എ�റിയി�ാേമാ; ഇവ എേ��് െകാ�� തീ��ം എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി -പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാ��ിക��് ന�കി വ�� പഠേനാപകരണ�� ദളിത്
�ി���  വിഭാഗ�ി�ം അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;  ഇ� സംബ�ി�് വിശദാംശം
െവളിെ���ാേമാ ?

ൈമേ�ാ െ�ഡി�് വാ� അ�വദി�തിെല �മേ�ട്

515. �ീ.െക. ദാസ�
,, െക.ഡി. �േസന�
,, െക. െക. രാമച�� നായ�
,, 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:
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(എ) േകരള സം�ാന പിേ�ാ� വികസന േകാ��േറഷനി� നി�ം ൈമേ�ാ െ�ഡി�് വാ�, സ�ദായ
സംഘടനക�� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) വാ� സംബ�ി� നിബ�നക� എെ�ാെ�യായി�െ��ം വാ� വാ�ിയ ഏെത�ി�ം സംഘടന
നിബ�ന ലംഘി�ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇേത�റി�് നട�ിയ അേന�ഷണ�ം അതിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�  �മേ�ട് നട�താ�� ആേ�പെ��റി�് അേന�ഷണം നട�ാ�
നടപടിെയ��േമാ?

�ഖാരി-�വാരി സ�ദായെ� ഒ. ബി. സി. പ�ികയി� ഉ�െ���ാ� നടപടി

516. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ� ഒ. ബി. സി. പ�ികയി� ഉ�െ���ിയ �ഖാരി-�വാരി സ�ദായം സം�ാന ഒ. ബി.
സി. പ�ികയി� ഉ�െ��ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) �ഖാരി-�വാരി സ�ദായെ� �റി�് കി��ാ�സ് വിവരേശഖരണം നട�ിയി�ം അ�ിമറിേ�ാ��്
സമ��ി�ാ�  ൈവ��ത് ഒഴിവാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;  ഇ�ാര��ി�  ഇ�വെര
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല പ�ികജാതി - പ�ികവ�ഗ ��ംബ���് ഭവനനി��ാണം

517. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� പ�ികജാതി  -  പ�ികവ�ഗ ��ംബ���്  2011 �ത�
നാളി� വെര വീട് വ�് ന�കിയി�െ��ളള പ�ായ�്തിരി�ളള�ം എസ്.സി/  എസ്.�ി ഇനം
തിരി�ളള�മായ പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വീട് ഇനി�ം എ� പ�ികജാതി - പ�ികവ�ഗ ��ംബ���ാണ് ലഭി�ാ�ളളെത�ളള പ�ായ�്
തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) പ�ികജാതി  -  പ�ികവ�ഗ ��ംബ���് വീട് വ�് ന���തി�ം �മിയി�ാ�വ��് �മി ന�കി
വീട് വ�് െകാ���തി�ം സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി -പ�ികവ�� വികസന പ�തിക�െട നട�ി�് �മതല

518. �ീ.െ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) കഴി� �.ഡി.എഫ് സ��ാ�  പ�ികജാതി  -പ�ികവ�� വികസന വ��കെള മറികട�്��ത
വ��കളി�െട നട�ിലാ�ിവ� എ� പ�തിക�  േനരി�് എ�.ജി.ഒ.  ക��ം മ�് ഇതര
ഏജ�സിക��ം നട�ി�് �മതല ന�കി ഉ�രവ് ന�കിയി��് ;വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ�രം േക�ക� �ന പരിേശാധി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെ� അടി�ാന സൗകര���
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519. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േകാളനികളിലാണ് പ�ികജാതി പ�ികവ��
വിഭാഗ�ാ�െട അടി�ാന സൗകര���  െമ�െ����തി�േവ�ി�� വികസന
�വ��ന�� നട�വ��ത്;

(ബി) ഓേരാ േകാളനി�ം അ�വദി� �ക എ�യാണ്;  എ� �പ�െട ���ിക�  ���ിയായി;
എേ�ാഴാണ് ഈ ���ിക�  ആരംഭി�ത്;  കാലാവധി എ� വെരയാണ്;  ഇ�വെര
���ീകരി�ി�ിെ��ി� കാരണെമ�ാണ്;

(സി) ���ി ഏെ��� കരാ�കാരെ� �ാപന�ിെ� േപെര�ാണ്;  കാലവിളംബ��ായി�െ��ി�
ഉ�രവാദിക�െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�?

സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തി

520. �ീ.െ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) െകാ�േ�ാട് �ാമപ�ായ�ിെല ആ�ിെകാള�് നായാടി േകാളനി�െട വികസന�ിനായി
നട�� 'സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തി'�െട �വ��നം ഏത് ഘ�ംവെരയായി;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 'സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തി'  മ�ല�ിെല ��വ�  േകാളനികളി�ം നട�ാ�ാ�  ആവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പിേ�ാ�േ�മ പ�തിക�

521. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിേ�ാ� സ�ദായ�ി�െ�� പാവെ��വ�െട ഉ�മനം ല��മി�് �തിയ പ�തികെളെ��ി�ം
ആവി�രി� നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) പിേ�ാ� വിഭാഗ��െട െതാഴിലി�ാ�,  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസം,  സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസം
�ട�ിയവ�� അവസര��െട �റവ് ഏ�ിവ കണ�ിെല��് ��ത�  പ�തിക�
െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എെ��ാം പ�തികളാണ് പരിഗണനയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ദയാവധം സംബ�ി� േക�നിയമം

522. �ീ.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) രാജ��് ദയാവധം നട�ാ��� സംബ�ി� േക�നിയമം ആവി�രി��തി� സം�ാന�ിെ�
അഭി�ായം ആരാ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാ�  അഭി�ായമറിയി�ി�ിെ��ി�  അഭി�ായം സ��പി�ാ�
ഉേ�ശി�� രീതി വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം വിഷയ�ളിെല നിയമനി��ാണം സംബ�ി�് സം�ാന�ിെ�
അഭി�ായമറിയി��തിന് ��പ് െപാ�സ�ഹ�ിെ� നിലപാട് അറി��തിന് �മി�ി�േ�ാ;
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ഇെ��ി� അത് ആവശ�മാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

കാസ�േകാഡ് ജി�യി� എം.എ.സി.�ി.

523. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഇേതവെര േമാേ�ാ�  ആ�ിെഡ�് െ�യിംസ് ൈ��ണ�
ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േമാേ�ാ�  ആ�ിെഡ�് െ�യിംസ് ൈ��ണ�  ഇ�ാ� മേ�െത�ി�ം ജി��േ�ാഎ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഒ�ിേലെറ േമാേ�ാ� ആ�ിെഡ�് െ�യിംസ് ൈ��ണ�ക� �വ��ി�� ജി�ക�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കാസ�േകാഡ് ജി�യി� േമാേ�ാ� ആ�ിെഡ�് െ�യിംസ് ൈ��ണ� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ
എ�ം ഉെ��ി� എവിെടയാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

േകാടതികളി� െക�ി�ിട�� �ിമിന� േക�ക�

524. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശാ�ീയ പരിേശാധന നട��തിന് ആവശ�മായ സാേ�തിക വിദ�രിെ�� കാരണ�ാ�
േകരള�ിെല േകാടതികളി� എ� �ിമിന� േക�ക� െക�ി�ിട��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആതതി�േമ� തീ��് ക�ി��തിനാവശ�മായ സാേ�തിക വിദ��െട ത�ികക� നിക��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാ�ി�കരയി� ��ംബ േകാടതി

525. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കരയി� ഒ� ��ംബ േകാടതി അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് �വ��നം ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് ഗവ�െമ�് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ;

അതിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാണ്എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കലാഭവ� മണി�് �ാരകം

526. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കലാഭവ� മണി�് ചാല�ടിയി� ഒ� �ാരകം നി��ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മഹാകവി േമായി���ി ൈവദ�� �ാരക മാ�ിള കലാ അ�ാദമി�� �ാ�റ്
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527. �ീ.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) െകാേ�ാ�ിയിെല മഹാകവി േമായി���ി ൈവദ�� �ാരക മാ�ിള കലാ അ�ാദമി�് കഴി� വ�ഷം
�ാ�, േനാ� �ാ� ഇന�ളി� എ� �പയാണ് അ�വദി�ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� �ാ�് വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;എ�ി�  എ� �കയാണ്
വ��ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വാദ�കല േ�ാ�ാഹി�ി��തിനാ�ളള നടപടി

528. �ീ.െ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) വാദ�കല േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�ാ��  �യം എ�റിയെ��� വാദ��ലപതിക�െട നാമേധയ�ി�  െന�ാറ നിേയാജക
മ�ല�ിെല പ�േ�നയി� ഒ� കലാേ��ം ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക��രം കലാ�ാമം

529. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല ക��ര�് േകരള േഫാക് േലാ� അ�ാദമി�് അ�വദി� �ല�് കലാ�ാമം
�ാപി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നി��ിതി ത�ാറാ�ി സമ��ി� െ�ാജ�ിന് അംഗീകാരം ന���തി�ം കലാ�ാമ�ിന് ��ത�
ഫ�് ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

��� �ാരക�ിെ� നവീകരണം

530. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം
നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാം�ാരിക �ാപനമായ ���  �ാരക�ിെ� നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െല�ിടി ��� �ാരക�ിെ� �വ��ന���ായി 1-7-2006 �ത� 31-3-2011 വെര എ� �ക
അ�വദി� എ�ം എെ��ാം വികസന �വ��ന�� നട�ി എ�ം വ��മാ�ാേമാ:

(സി) 1-7-2011  �ത�  31-3-2016  വെര എ� �ക അ�വദി� എ�ം എെ��ാം വികസന
�വ��ന�� നട�ി എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളെ� മ��ി��് തീയ�റിെ� നി��ാണം

531. �ീമതി �. �തിഭാ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) കായം�ള�് അ�വദി� നി��ി� മ��ി��് തീയ�റിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��
നടപടി�മ��െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി��തി�� കാലതാമസം എ�െകാെ��്
വിശദമാ�ാേമാ  ;  നി��ാണ �വ��ന��  എേ��് ആരംഭി�ാ�  കഴി�ം എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

പ��� �ര�ളി അ�ാദമി

532. �ീ.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) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് പ���  േക�മാ�ി അ�വദി� �ര�ളി അ�ാദമി�് ഫ�്
ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ഫ�് വിനിേയാഗ�ിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ര�ളി അ�ാദമി എേ�ാ� �വ��നം ആരംഭി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര ത�രാ� �ാസി�� കലാ മ�സിയം

533. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��
പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല ഏക സ��ാ�  മ�സിയമായ െകാ�ാര�ര ത�രാ�  �ാസി��
കലാമ�സിയ�ിെ�റ �വ��നം �ട��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മ�സിയ�ിെ� നവീകരണ�ി�ം വി�ലീകരണ�ി�മായി എെ��ാം പ�തിക�
ആവി�രി� നട�ിലാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

െപാരി����് ഡാമിെല േബാ�ിംഗ്

534. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല െപാരി����് ഡാമി� ൈഹഡ� �റിസ�ിെ� ഭാഗമായി ആരംഭി�
േബാ�ിംഗിന് വനം വ��ിെ� അ�മതി ന���തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വനം വ��് സ�െ�

535. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ�റ സ�െ� റിേ�ാ��ക�  നി�ിത സമയ�് ലഭി�ാ�ത് �ലം ടി വ��മായി
ബ�െ�� വിവിധ േകാടതികളി�� േക�കെള �തി�ലമായി ബാധി�� സാഹചര��േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ� പരിഹരി��തിനായി വനം വ��ിന് സ��മായി സ�െ� ഉേദ�ാഗ��ാെര
നിയമി�� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇ�മായി ബ�െ�� കാര��� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/unStarQstnBk...

16 of 57 Tuesday 21 June 2016 07:35 PM



വനം െെകേയ��� തട��തി�ളള നടപടിക�

536. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം ജി�കളി�  വനം െെകേയ���  കെ��ിയി��്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അനധി�ത വനം െെകേ����  ഒഴി�ി��തി�ം വന�മി െെകേയ��ത് തട��തി�മായി
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ��ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 1-7-2011  �ത�  31-3-2016  വെര എ� വനം െെകേയ���  ക�പിട�െ��;  അതി�  എ�ത
ഒഴി�ി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വന� �ഗ�ൾ �ലം ഉ�ാ�� നാശന�ം

537. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, സി.മ��ി
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനേമഖലയി�ം,  വനാതി��ിയി�ം വസി��വ�  വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിനിരയാ��ത്
വ��ി� വ��തായി ��ിയി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വന� �ഗ�ളാ� വഴിയാ��ാ� േപാ�ം അപകട�ളി�െ��് മരണമട�� സംഭവ�� ഉ�ാ��
ഭീതി ഇ�ാതാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;

(സി) വന� �ഗ��  �ലം കാ�ഷികന�ം അ�ഭവി�� ക�ഷകെര ര�ി�ാ�  എെ�ാെ�
പ�തിക��ാണ് �പം ന�കിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ ?

വന�ീ �ണി�ക�െട നവീകരണം

538. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, അ�� �കാശ്
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് വന�ീ �ണി�കെള നവീകരി�ാ�ം,  ശ�ിെ���ാ�ം എെ��ാം
ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ത് ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ� സംബ�ി�് ൈകവരി�ാ�േ�ശി�ത്;
(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ി� എെ��ാം േന��� ൈകവരി�ി��്?

ഇ��ി ജി�യി� പ�യം ലഭി� �മി

539. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇ��ി ജി�യി� പ�യം ലഭി� �മിയി� ക�ഷക� ന�വള��ിയ മര�� �റി�് മാ��തിന് തട�ം
േനരി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�മായി ബ�െ�� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) �� പരിഹാര�ിനായി ഇ�വെര എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�� സംബ�ി�
വിശദാംശം ന�കാേമാ?

അ�രി പ�ായ�ിെല ആദിവാസിക�െട വീട് നി��ാണം

540. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�രി പ�ായ�ിെല �രവിമല,  ചാ��ാറ േമഖലകളിെല ആദിവാസിക��് ൈകവശ �മിയി�
നി�ം തടിക�  �റി�് ഉപേയാഗി�ാ�  അ�മതി ന�കാ�� കാരണം വീ� പണി
���ിയാ�ാനാവാെത അവര�ഭവി�� വിഷമം പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിയാണ്
സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം സ��ാ� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��പ് ഏെത�ി�ം േമഖലയിെല ആദിവാസി വിഭാഗ�ാ��് ഇ�ര�ി� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

��ൈ� വിതരണം

541. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് െപാ�ജന���് ��ൈ�ക� വിതരണം െച��തിന് എെ��ാം
ക��പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ� സംബ�ി�് ൈകവരി�ാ�േ�ശി�ത്;
(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ി� എെ��ാം േന��� ൈകവരി�ി��്?

േകരള�ിെല വനവി�തി

542. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വനവി�തിെയ സംബ�ി� കഴി� പ� െകാ�െ� വ�ഷം തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ി� ഇേ�ാ� എ� വന�മിയാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) 2011-2016  കാലഘ��ി�  എ� വനം കേ����  നട�ി��്;  എ� െഹ��  വനമാണ്
ഇ�ര�ി� കേ�റിയി��ത്;  ഇവ തിരി�പിടി��തി�ം കേ���ാ�െ�തിെര നിയമനടപടിക�
സ�ീകരി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ആ�നിക സേ�ത��  ഉപേയാഗി�് സം�ാനെ� വന�മി�െട �ത�മായ വി�തി
കെ���തി�ം അത് ന�െ�ടാെത പരിപാലി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?
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വന�ജീവിക� �ല�� �ഷിനാശം

543. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ിന് സമീപേമഖലകളി�� ക�ഷക�െട �ഷിയിട�ളി� വന�ജീവിക� വ��� �ഷിനാശം
തട��തിന് എ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വന�ജീവികളാ�  �ഷിനാശം േനരി�വ��് ന�പരിഹാരം ന���തി�� പ�തിെയ�റി�്
ആേലാചി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വന��ഗ�� നാ�ിേല�് ഇറ�ി മ�ഷ�െ� ജീവ�ം സ��ി��ളള ഭീ�ണി

544. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ��  നാ�ിേല�് ഇറ�ി മ�ഷ�െ� ജീവ�ം സ��ി�ം ഭീ�ണിയാ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വന��ഗ�� ഇറ�ി �ഷി നശി�ി��ം മ�ഷ�െര�ം �ഗ�െള�ം ആ�മി��മായ എ� പരാതിക�
2016-� ലഭി� എ�് അറിയി�േമാ; പരാതിക�െട വിവര�� ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആയതിേ��  വനംവ��് ന�പരിഹാരം ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിെ�റ ജി� തിരി��
കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വന��ഗ�� �ഷിനശി�ി��ത് �ല�� ന�പരിഹാര�ക

545. �ീ.അ�� �കാശ്
,, േറാജി എം. േജാ�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ��  �ഷിനശി�ി��ത് �ല�� ന�പരിഹാര�ക �ത�മായി വിതരണം െച�ാ�
എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ��  സ��ാരിെ� കാല�് ആ��ണം െച�െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ� സംബ�ി�് ൈകവരി�ാ�േ�ശി�ത്;
(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ി� എെ��ാം േന��� ൈകവരി�ി��്?

മണിയാറ��ടി-ഉ���� േറാഡിെ� �ന��ാരണ ���ിക�

546. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ിയി� വനംേമഖലയി�െട കട�േപാ�� മണിയാറ��ടി-ഉ���� േറാഡിെ� �ന��ാരണ
���ിക��്  LAC-ADS-�  ഉ�െ���ി എ� �ക അ�വദി�് ഉ�രവായി�െ��്
വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത േറാഡിെ� �ന��ാരണ ���ി��  നടപടിക�  ഏ� ഘ��ിെല�ിെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) യഥാകാലം �ന��ാരണ ���ിക�  നട�ാതി����ല�� േറാഡിെ� ��ഘടാവ�
കണ�ിെല��് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�� �ക വിനിേയാഗി�് അടിയ�രമായി േറാ�പണി
���ിയാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിന് വിേധയരാ��വ��് ധനസഹായം

547. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിന് വിേധയരാ�� ജന���് ന�കിവ�� സഹായം
എെ�ാെ�യാണ്;  ജീവഹാനി വ��വ�െട ആ�ിത��് എ� �പ�െട ധനസഹായമാണ്
ന�കിവ��ത്.;

(ബി) വന��ഗ��െട ആ�ണ�ി�  ജീവ�  ന�െ�� ആ�ിത��് ധനസഹായം ന���തിന്
കാലതാമസം േനരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ��ി ജി�യി�  എ� അേപ�കളിേ��  ധനസഹായം അ�വദി�ാ��് എ�� സംബ�ി�
വിശദാംശം ന�കാേമാ?

'വനദീ�ി' പ�തി വ�ാപി�ി�ാ� നടപടി

548. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ന�രിെല പ�പറെയ മാ�കയാ�ി  'വനദീ�ി'  പ�തി സം�ാന�് സാ��ത��യിട�ളി�
വ�ാപി�ി�ാ� സ��ാ� പരിഗണി��േ�ാ ;ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ഷ��ം വന��ഗ��ം ത�ി�� ഏ����ം,  വന��ഗ��  �ല�� �ഷിനാശ�ം നിയ�ി�ാ�
ഫല�ദമാെണ�് െതളിയി�െ���ം വന�ി��ി�  നി��ി���മായ'തടയണക�' ��ത�
വ�ാപി�ി��തി�� നടപടിക� പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ ;

കാ�ാന ശല�ം കാരണം ക�ഷക���ായ ന�ം

549. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് നിേയാജക മ�ല�ി�  കാ�ാനക�െട ശല�ം കാരണം കഴി� അ�വ�ഷം
ക�ഷക���ായ ന�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ഷക��് ന�പരിഹാരമായി എ� �ക ന�കിെയ�ം ഇനി�ം ന�കാ�� �ക എ�െയ�ം
��ത �ക എ�് ന��െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�ാനക�െട ശല�ം നിയ�ി�ാ�  എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
െവളിെ���ാേമാ?

��� �േവാളജി�� പാ��്

550. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��� ജി�യിെല ��� �േവാളജി�� പാ��ിന് കഴി� അ�് വ�ഷ�ി��ി� എ� �ക
െചലവഴി�ി�െ��തിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� വാ�ഷിക ബജ�ി� ��� �േവാളജി�� പാ��ിന് എ� �ക വകയി��ിയി�െ��ം
അതി� എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

വന�ജീവിക�െട ആ�മണം �ലം �ഷിനാശം സംഭവി� ക�ഷക��� ന�പരിഹാര�ക

551. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവിക�െട ആ�മണം �ലം �ഷിനാശം സംഭവി� ക�ഷക��് അ�വദി��
ന�പരിഹാര�ക അപര�ാ�മാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ന�പരിഹാര�ക വ��ി�ി�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാ�, ��, മാംസം എ�ിവ�െട ഉ��ാദന�ി� സ�യം പര�ാ�ത

552. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.�ഹ�ദ് �ഹാസി�
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗ സംര�ണ രംഗ�് ��ത�  െതാഴി�  അവസര��  ,  �േത�കി�് �ീക��്
,��ി��തിനായി പ�തിക�  ആവി�രി�് നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ,  എെ��ാം
പ�തികളാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് പാ�, ��,  മാംസം എ�ിവ�െട ഉ��ാദന�ി�  സ�യം പര�ാ�ത േന��തിന്
സാധി�ി�േ�ാ,  ഇെ��ി�  സ�യംപര�ാ�ത േന��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ിെല എടവ�യിെല ഹാ�റി

553. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏറനാട് മ�ല�ിെല എടവ�യി� �ാപി��തിന് ഭരണാ�മതി ന�ിയ ഏടവ� ഹാ�റി�െട
ഒ�ാം ഘ� നി��ാണ �വ��ന�� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഒ�ാം ഘ��വ��ി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം കാര��ളാണ് െച�വാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എടവ� ഹാ�റി�െട ര�ാംഘ� �വ��ിക� എേ�ാ� ആരംഭി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േഗാവ��ിനി

554. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് േഗാവ��ിനി പ�തി നട�ിലാ�ാ�  എെ��ാം ക��പ�തികൾ
ആ��ണം െച�ി�െ�� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശല���ളാണ് ഇ� സംബ�ി�് ൈകവരി�ാ�േ�ശി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് നട�ാ�ാൻ ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ി� എെ��ാം േന��� ഇ� വെര ൈകവരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഗാ�പ�ിക� െവ�റിനറിേപാളി �ിനി�കളായി ഉയ��വാ� നടപടി

555. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� �ഗാ�പ�ിക�  െവ�റിനറി േപാളി�ിനി�കളായി ഉയ��വാ�  സ��ാ�
ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േപാളി�ിനി�ക��് അ�മതി ന��വാ�  അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇ�
സംബ�ി�്  2015-2016  സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  �ക വകയി��ിയി��ത്
��യി� െപ�ി�േ�ാ; ��ത �ക ���മാ�ം വിനിേയാഗി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േപാളി �ിനി�ക�  സംബ�ി�് �തിയ െ�ാേ�ാസ�  ലഭി�ി�േ�ാ;  ക����ി �ഗാ�പ�ി
േപാളി�ിനി�ായി ഉയ���ത് സംബ�ി� ഫയ�  നടപടിക�െട നിലവി�� �ിതി
വ��മാ�ാേമാ?

�ഗസംര�ണപ�തികൾ

556. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-2016 കാലയളവി� �ഗസംര�ണ�മായി ബ�െ��് ഏെതാെ� പ�തിക� നട�ിലാ�ി;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ പ�തിക� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ീരക�ഷക��് െതാഴി�റ�്

557. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീരക�ഷകെര െതാഴി�റ�് പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാ� ഉ�ാദന�ം �ീര സംഘ��െട �വ��ന�ം �ീര ക�ഷക��� െപ�ഷ�ം

558. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ���ര ര�ാകര�
,, ഇ.�ി. ൈടസ� മാ��
,, ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ� ഉ�ാദന�ി� സം�ാനം സ�യം പര�ാ�ത ൈകവരി�ാ� �തിയ പ�തിക� ആവി�രി�്
നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ, ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;
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(ബി) �ീര സംഘ��െട �വ��ന��  ��ത�  െമ�െ���ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പാ�  വില ചാ��് പരി�രണ�മായി ബ�െ��് എ� പഠന റിേ�ാ��ക�  നിലവി��െയ�ം
ചാ��് പരി�രണ�മായി ബ�െ��് �തിയ വിദ� സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാെയ�ം
ഉെ��ി� ഈ സമിതി�െട റിേ�ാ��് എേ�ാ� ലഭി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

(ഡി) �ീര ക�ഷക��� െപ�ഷ�, കാലി�ീ� സ�ിഡി �ട�ിയവ െകാ�� തീ��ാ�േ�ാ;

ഉെ��ി� എേ�ാ� െകാ�� തീ��െമ�് വ��മാ�േമാ?

ജലനിധി പ�തി

559. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, െക. ആ�സല�
,, െക.െജ. മാ�ി
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'ജലനിധി'  പ�തി�െട നട�ി�ിെല അലംഭാവം,  പ�തി ല���ാ�ിയിെല�ി�ാ�  കഴിയാ�
അവ� സം�ാന�് സംജാതമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട ഓേരാ ഘ��ിെ��ം ആ��ണ�ം,  നി��ാണ�ം,  വിതരണ�ം സമയബ�ിതമായി
നട�ാ� കഴി�ി�േ�ാ ;വ��മാ�േമാ;

(സി) 'ജലനിധി' പ�തി സാധാരണ ജന���് �േയാജനെ����വിധം �ാേയാഗികമായി നട�ാ�ാ�
നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) പ�തി�െട ���ീകരണേ�ാെട എ� േപ��് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�്
അറിയി�േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി�െട നട�ി�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം ആേരാപണ��
ഉയ��വ�ി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�േമാ?

ചീേ�ാട് �ടിെവ� പ�തി

560. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാേ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല ചീേ�ാട് �ടിെവ� പ�തി�െട നിലവി�� അവ�
വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി ���മാ�ം ക�ീഷ� െച��തിന് എ� കാലം എ��െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി ���ീകരണ�ിനായി െച�ാ�േ�ശി�� കാര���  ഏെ�ാെ�യാെണ�്
െവളിെ���േമാ?

�ാേദശിക ജലാശയ�� നവീകരി��തിന് നടപടി

561. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാേദശിക ജലാശയ��െട സ�െ� സംബ�ി� നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാണ്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക� സ��ാ� പ�തിയായ  'ആ�. ആ�. ആ�. ഓഫ് േപാ�്സ്'  -� ഉ�െ���ി �ാേദശിക
ജലാശയ�� നവീകരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ാ പാര�ര� ജല േ�ാത�കെള�ം നവീകരി��തിന് ഒ� സമ� പ�തി ആ��ണം െച�
നട�ിലാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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മീനാട് �ടിെവ� പ�തി

562. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജ�ാ� സഹായേ�ാെട�� മീനാട് �ടിെവ� പ�തി�െട നി��ാണ ���ിക� ആരംഭി�ത്
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട നി��ാണ ���ിക� �ട�ിയി�് എ� കാലമായി;
(സി) പ�തിയി� അവേശഷി�� �വ��ിക� എെ��ാമാണ്; അവ എവിെടെയ�ാമാണ്;
(ഡി) േശഷി�� പണിക� അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ജലേസചന വ��ിെല നി��ാണ �വ��ന ��

563. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി�  5  വ�ഷ�ാലം ജലേസചന വ��ി�എ� റ�േല�� കം �ി�ജ്,  തടയണക� എ�ിവ
നി��ി�ാ�  അ�മതി ന�കിയി��്;  അവ ഏെത�ാം;  ഈ ഇന�ി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം എ�
�ക�� ഭരണാ�മതിയാണ് ന�കിയി��ത്;  ഇവയി�  എ�െയ�ം ���ിയായി;
���ിയാകാ��തിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� വ��മാ�ാേമാ?

പാറശാല മ�ല�ിെല �ള��െട സംര�ണം

564. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പാറശാല മ�ല�ി�� െച��ം വ��മാ�ളള ആയിര�ിേലെറ �ള��െട സംര�ണം
ഉറ�വ���തി�ം അവ ജലേസചന ആവശ����ായി ഉപേയാഗി��തി�ം ഏെത�ി�ം
തര�ി�� നടപടിക� ൈകെ�ാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ജലേ�ാത�ക� സംര�ിേ��തിെ� ആവശ�കതെയ സംബ�ി�് ��തലം �ത� അവേബാധം
വള�േ��തിെ� ആവശ�കത�െട അടി�ാന�ി�  ഇെ�ാ�ം ഏെത�ി�ം പ�തി
നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

കരീ�, േകാ�ാട് എ�ീ പ�ായ�കളിെല �ടിെവളള�ാമം

565. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ിെല കരീ�, േകാ�ാട് എ�ീ പ�ായ�കളിെല ��മായ �ടിെവളള�ാമം
പരിഹരി��തിനായി അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി വാ��  അേതാറി�ി എം.ഡി.�് ന�കിയ ക�ിേ��  സത�ര നടപടി സ�ീകരി�്
ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ചിറ�ര ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തി �വ��ന സ�മാ�ാ� നടപടി

566. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ക�ട ജലേസചന പ�തിയി�  കീഴി�  ചിറ�ര �ാമപ�ായ�് �േദശ�് �ാപിതമായി�ളള
ചിറ�ര ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തി �വ��ന സ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �വ��നസ�മാ��തിനായി ഇനി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ��െത�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് എെ�ാെ�യാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) പര��  നഗരസഭ,  �ത�ളം �ാമപ�ായ�്,  ചിറ�ര �ാമപ�ായ�് എ�ീ �േദശ�ളി�
കനാ�  നി��ാണം ���ീകരി�വാ�  എ� �പ േവ�ിവ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

��� ജി�യിെല കേനാലികനാലിെല ജലപാതക�

567. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല കേനാലി കനാലി� നിലവി� ജലപാതക� ഉെ��ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കനാലിൽ �തിയ ജലപാതക�െട നി��ാണ�ിന് പ�തിക� ഉെ��ിൽ ഏെതാെ�യാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��വാ��  േ��ം,  പാല��, പാവര�ിപ�ിക�, ��യാ�, െകാ����  േ����
എ�ിവിട�ളിെല തീ��ാടക�െട സൗകര�ാ����� ജലപാത നി��ാണം പരിഗണി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ക�ായി കായലിെല�ം കാര�േ�ാട് നദിയിെല�ം കരയിടി�ി� തട��തിന് നടപടി

568. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��രി��  മ�ല�ിെല തീര�േദശ�ളായ ക�ായി കായലിെല�ം
കാര�േ�ാട് നദിയിെല�ം വ�ാപകമായ കരയിടി�ി� തട��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത �േദശ�ളി� കരെക�ി സംര�ി�ാ�ം അനിയ�ിതമായ മണെല��് തടയാ�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േചല�ര മ�ല�ി� തടയണ നി��ാണം

569. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര മ�ല�ി�  നി��ാണ�ിലിരി�� ഇനി�ം ���ീകരി�ാ� തടയണക�
എെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ; അവ ���ീകരി�ാ�തി�ളള കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െച����ി തടയണ നി��ാണം ���ിയാ��തി�  ��കരമായ അലംഭാവം കാണി�തായി
കം�േ�ാള�  &  ആഡി��  ജനറ�  റിേ�ാ��ി�  പരാമ�ശ�ളളതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്
സംബ�ി� വിശദാംശ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ാണം ���ിയാേ�� തടയണക�െട പ�തിയി� ഉ�െ���ി ��ത തടയണ നി��ാണം
അടിയ�രമായി ���ിയാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല ജലേസചന പ�തിക�

570. �ീമതി �. �തിഭാ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കായം�ളം അസം�ി മ�ല�ി� 2014 - 2015, 2015 - 2016 കാലഘ��ി�, േമജ�/ ൈമന�
ഇറിേഗഷ�  വ�� വഴി ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�� ���ിക�  ഏെതാെ�െയ�ം,  പ�തിക�,
അ�വദി� �ക, ���ിക�െട നിലവി�� �േരാഗതി എ�ിവ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

571. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ഇറിേഗഷ�, െെമന� ഇറിേഗഷ� വ��കളി� ഭരണാ�മതി ലഭി�
���ിക�െട നിലവി�� അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

��� �ടിെവളള പ�തി

572. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  നിേയാജകമ�ല�ി�  ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം കരിെവള��  -െപരളം
പ�ായ�ി� നട�ിലാ�� ��� �ടിെവളള പ�തി�െട നിലവി�ളള അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ���ീകരി�് ജന���് �ടിെവളളം എേ�ാ� വിതരണം െച�ാ� സാധി�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ �ടിെവ� പ�തിക�

573. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി� േകരള വാ�� അേതാറി�ി �േഖന പരിപാലി�െ����ം ,മ�്
വ��ക�െട നി�േ�ശ�കാരം േകരള വാ��  അേതാറി�ി ഏെ���് നട�ിലാ�ിവ���ം,
നട�ിലാ�ാനിരി���മായ വിവിധ �ടിെവ� പ�തിക�  ഏെത�ാം;  ഓേരാ പ�തി�െട�ം
വിശദമായ വിവരം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തികളി� �വ��ന�മമ�ാ�തായി മാറിയ പ�തിക� ഏെത�ാം  ;  ഇ�ര�ി��
പ�തികെള �വ��നേയാഗ�മാ�ാ�  േകരള വാ��  അേതാറി�ി തനതാ�ം മ�് വ��ക�മായി
േച��ം എ�് നടപടിക� ഉടെന സ�ീകരി�ം എ�ത് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െകായിലാ�ി നഗര�ി�  ചി�ാറികടവ് െറ�േല��  കം �ി�ജ് ക�ീഷ�  െച��േതാെട
�ാവ��ികമാ�ാ� ഉേ�ശി�് േകരള വാ�� അേതാറി�ി �� സ��ാരിെ� കാലയളവി� സമ��ി�
േ�ാജ�ിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ  ;  ഈ േ�ാജ�ിെ� സ��ണ പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

സ��ാരിന് സമ��ി� ഈ പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന���തിന് അ�െ� സ��ാ� നടപടി
സ�ീകരി�ി��േവാ;  ഈ പ�തി ഇേ�ാ�  പരിഗണി�് ഭരണാ�മതി ന�കാ�  നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

നായ��ഴി ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തി

574. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നബാ�ഡ് സഹായേ�ാെട െട�� െച� ��മംഗലം മ�ല�ിെല നായ��ഴി ലി�് ഇറിേഗഷ�
പ�തി കരാ�  എ��ാ�  ആ�ം സ��മാവാ�ത് കാരണം നട�ിലാ�ാ�  കഴിയാ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിേമ�് �കയി� സിംഹഭാഗ�ം ൈപ�് വാ��തിനായതി നാലാണ് കരാ� ഏെ���ാ� ആ�ം
�േ�ാ�വരാതി��െത�ത് കണ�ിെല��് ൈപ�ി�ം സിവി�  വ��ി�ം �േത�കം �േത�കം
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െട�� �ണി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് മ�ി�-െവ�ാ�് പാലേ�രയി� കാ�ഷിക പാേ�ജി� ഉ�െ���ി പാലം നി��ി��ത്

575. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല മ�ി�-െവ�ാ�് പാലേ�ര �ഴ�് ��െക കാ�ഷിക പാേ�ജി�
ഉ�െ���ി പാലം നി��ി��തിനായി േനരെ� സ�ീകരി� നടപടി ഇേ�ാ�  ഏ�
ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ; ��ത ���ി എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

���ാടി ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�ിെ� കനാ�ക� ബലെപ���തി�ം െമയി�ന�സി�മായി സമ�മായ ഒ�
പാേ�ജ് നട�ിലാ�ാ� നടപടി

576. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാടി ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�് നിലവി� വ�ത് എ�ാണ്;വ��മാ�ാേമാ:

(ബി) ഈ േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമാ�� െമയി�  കനാ�, �ാ�് കനാ�, ഡി�ിബ��റി എ�ിവ
ഏെത�ാമാണ്;  െകായിലാ�ി മ�ല�ി�െട കട�് േപാ��ത് ഏെത�ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ���ാടി ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�് കനാലിെ� പല ഭാഗ��ം നാശാവ�യിലാണ് എ�ം ഇത് കാരണം
േവന� കാല�് െവ�െമ�ാ� അവ� െകായിലാ�ിയിെല മി� പ�ായ�കളി�ം ഉ�ായി
എ��ം ��ത ���മായി ബ�െ��് െകായിലാ�ി തഹസി�ദാ�െട ഓഫീസ് ജന�തിനിധിക�
െഖരാേവാ െച� എ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ���ാടി ഇറിേഗഷ�  േ�ാജ�ിെ� വിവിധ കനാ�ക�  ബലെപ���തി�ം െമയി�ന�സി�മായി
സമ�മായ ഒ� പാേ�ജ് നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) പതിനായിര�ണ�ിന് ��ംബ��െട �ടിെവ� ആവശ�ം എ� നിലയി�  ഇതിന് �ാഥമിക
പരിഗണന ന��േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ചാ�മംഗലം എ�.െഎ.ടി.യിെല ��ജല�ാമം

577. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ചാ�മംഗലം എ�.െഎ.ടി.യി�  ��ജല�ാമം അ�ഭവെ���തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി എ�.െഎ.ടി.യിേല�് നീ��തി�� അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ  ; ഇതിനായി
എ� പണം െക�ിവ�ണെമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത് ;

(സി) ചാ�മംഗലം �ാമപ�ായ�് പണം െക�ിെവ�ാ�  ജ�ാ��ടിെവ� പ�തിയി�  നി�ം ജലം
ലഭ�മാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ആല�ാ�് പ�ായ�ിെല �ലി��് നി��ാണം

578. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജല വിഭവ വ��ിെ� �മതലയി�, ആല�ാ�് പ�ായ�ിെല ഏെത�ാം ഭാഗ�ളി�  �ലി��്
നി��ി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഴി�റ,  �ായി�ാട് ഭാഗ�ളി�  നി��ി�െകാ�ിരി�� �ലി��ിെ� നിലവിെല അവ�
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വ��മാ�േമാ;

(സി) �ലി��് നി��ാണം ���ീകരി��തി�� തട��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ �േദശെ� മ�് േ�ാജ�ക�െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�ാേമാ ?

കട�േ�ാഭ �േദശ�ളി� കട�ഭി�ി നി��ി�ാ� നടപടി

579. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി മ�ല�ി�  മഴ�ാല�് �ിരമായി കട�േ�ാഭം അ�ഭവെ��� കാ�ാട്,
േകാ��റം,  െകാളാവി �േദശ�ളി�  ഈയ�� ദിവസ�ളി�  അതി��മായ കട�േ�ാഭം
അ�ഭവെ��് കട�ഭി�ി തക���ം �തിയതായി നി��ി� തീരേദശ േറാഡ് തക���ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല നിര�ര കട�േ�ാഭ �േദശ�� ഉ�െ���ി എ�.സി.സി.�ി പഠനം
നട�ി കെ��ിയ �േദശ�ളി�  കട�ഭി�ി നി��ി��തി�ം നിലവി��വ
ശ�ിെ����തി�ം �� സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി��േവാ;

(സി) കട�േ�ാഭ �േദശ�ളി� കട�ഭി�ി നി��ി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മല�റെ� �ടിെവ� പ�തിക�

580. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം നിേയാജക മ�ല�ി�  ആ�ിവികസന ഫ�ി�  ഉ�െ���ി നട�ാ�� �ടിെവ�
പ�തികളി� ഭരണാ�മതി ലഭി�വ എ�െയ�ം അവ ഓേരാ�ം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം
വിശദാമാ�ാേമാ;

(ബി) അംഗീകാരം ലഭി�ാ� പ�തിക��് അടിയ�ര ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ന�കാ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാനെ� �ടിെവ� പ�തിക�

581. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട എ� �ടിെവ� പ�തിക�െട പണിക�
നട�വ��; അവ ഏെത�ാം;

(ബി) ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭി�് എ� പ�തിക�െട പണി ആരംഭി�ാ��്;  അവ
ഏെത�ാം;

(സി) കഴി�  5  വ�ഷ�ാലം എ�.ആ�.ഡി.ഡ��.പി �െട കീഴി�  എ� �ക�� �ടിെവ�
പ�തിക��് അംഗീകാരം ന�കിയി��്; വ�ഷം തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴി�  5  വ�ഷ�ി��ി�  നബാ�ഡിെ� സഹായേ�ാെട എ� �ക�� �ടിെവ�
പ�തിക��് അംഗീകാരം ന�കിയി��്; വ�ഷം തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല അ�ബ� വാ�� സൈ� �ീം

582. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല നിലവി�� പ�തിയായ അ�ബ�  വാ��  സൈ� �ീം
വി�ലീകരി�് പ�് ദശല�ം �ണി�ായി ഉയ���തി�� പ�തി നട�ിലാ�േമാെയ�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നാ��ത് വ�ഷം ��് �ാപി� എ.സി. ൈപ�് മാ�ി �തിയ ൈപ�് �ാപി�വാ� പ�തി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല െച�കിട ജലേസചന �ഴ സംര�ണ �വ��ിക�

583. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് തി�വ�ാടി മ�ല�ി�  ഭരണാ�മതി ലഭി��ം ���ി
ആരംഭി��ം ���ി ���ീകരി��മായ െച�കിട ജലേസചന �ഴ സംര�ണ �വ��ിക�െട
വിശദാംശ�ം നിലവി�� �ിതി�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�വാ��ഴ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ികൾ

584. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ൈമന�  ഇറിേഗഷ�  വ��ിെ� കീഴി�  �വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�വ���ം
ഭരണാ�മതി ലഭി��മായ ���ികൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി
എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േമജ�  ഇറിേഗഷ�  വ��ിെ� കീഴി�  �വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�വ���ം
ഭരണാ�മതി ലഭി��മായ ���ികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) റിവ�  മാേനജ് െമ�് ഫ�് ഉപേയാഗെ���ി നട�വ�� ���ിക�െട വിവര�ം നിലവിെല
�ിതി�ം അറിയി�ാേമാ?

ജലാശയ�ളിെല ൈജവൈവവിധ�ം

585. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജലാശയ�ളിെല തനത് ൈജവൈവവിധ��ിെ� േശാഷണം സംബ�ി�് പഠനം
നട�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ൈജവൈവവിധ��ിെ� നിലനി�പിന് ഭീഷണിയായ ജലസസ�-  ജ�ജാല�െള
ഒഴിവാ�ാ� �േത�ക പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  അതിനായി ബ�െ�� വ��ക�ം �ിതല പ�ായ�് സംവിധാന�ം േയാജി�്
�വ��ി��തിനാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തിക�

586. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജ�ാ�  �ടിെവ� പ�തി �കാരം ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം
പ�ായ�കളി� �ടിെവ�ം വിതരണം െച��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഏെത�ാം േക��ളി�  നി�് �ടിെവ�ം പ�് െച��െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�നാഗ��ി നഗരസഭാ �േദശ�് ജ�ാ�  �ടിെവ� പ�തി �കാരം �ടിെവ�ം വിതരണം
െച��േ�ാ;
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(ഡി) �ലേശഖര�രം പ�ായ�ിെല ടി.എസ്.  കനാലിേനാട് േച�� ഭാഗ��, ��മായ �ടിെവ�
�ാമം അ�ഭവെ��� �േദശെമ� പരിഗണനയി�  ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���േമാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ ?

ഭാരത�ഴ�് ��െക �ീ� തടയണ നി��ാണം

587. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭാരത�ഴ�് ��െക �ീ�  തടയണ നി��ാണം നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�
��ത പ�തി�് െചലവ് വ�� �ക എ�യാെണ�ം പ�തി�മായി ബ�െ�� വിശദാംശ��
എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ീ� തടയണ നി��ാണം �ലം ��പ് ഭരണാ�മതി ന�കിയ തടയണകളിേല�് േവ�� ജലം
എ�ിേ���ി� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േവ�� പഠനം നട�ാെത�ം അശാ�ീയ നി��ാണം �ല�ം ന���ായി എ�് ക���േ�ാ;

എ�ി� ആയതിെ� ഉ�രവാദിത�ം ആ��ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�രയിെല �ലമ� േതാടിെ�റ സംര�ണം

588. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�രയിെല �ലമ�  േതാടിെ�റ സംര�ണ ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�ത്
എ�ാെണ�ം അട�� �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട എ�ിെമ�റ് നടപടിക� ���ിയായത് എ�ാെണ�റിയി�േമാ ;

(സി) ഇതിെ� നി��ാണ ���ിക�  ആരംഭി�ത് എ�ാണ്;  നാളി�വെര എ� ശതമാനം പണിക�
നട�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നി��ാണ ���ിക� തടസെ��ിരി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത നി��ാണ ���ിക�  അടിയ�ിരമായി ���ീകരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ം?വ��മാ�ാേമാ?

��െ�രിയാറി� തമിഴ് നാടിെ�റ അനധി�ത ഷ�� ക�േ�ാ� �ണി�ക�

589. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��െ�രിയാ� അണെ��ി� സമീപെ� �ി�േവയി� സം�ാന�ിെ� അ�മതിയി�ാെത തമിഴ്
നാട് ഷ�� ക�േ�ാ� �ണി�ക� �ാപി�താ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�രം എ� �ണി�കളാണ് അ�മതിയി�ാെത �ാപി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇത് അണെ��ിെല ജലനിര�് ഉയ���തിെ� �േ�ാ��മാെണ� നിഗമനം വിശകലനം
െച�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) തമിഴ് നാടിെ� ഈ നടപടി ഉ�ധാതികാര സമിതി�െട നി�േ�ശ���് വി��മേണാ എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഏ�ി� തമിഴ് നാടിെ� ഈ നടപടി �തിേരാധി�ാ� എെ��ാം െച�െവ� വിശദമാ�ാേമാ?

ത�ീ��ട��േട�ം ജലാശയ��േട�ം സംര�ണം
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590. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ത�ീ��ട��ം ജലാശയ��ം ഉ�െ�െട�� േകരള�ിെല ജലേ�ാത�ക�
മലിനീകരണ�ി� നി�ം കേ���ളി� നി�ം സംര�ി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ശാ�ാംേകാ� കായ� ഉ�െ�െട�� കായ�ക�െട കേ���ം മലിനീകരണ�ം തടയാ� എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2008  ആഗ�് മാസ�ിന് ��് നട�ിയ അനധി�ത ത�ീ��ട നിക��ക�
നിയമാ��തമാ�ിയ നടപടി ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണെ� എ�െന ബാധി�െമ�് പഠനം
നട�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

താ��ാലികാടി�ാന�ി�ം കരാ� വ�വ�യി��� േജാലി

591. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ജലവിഭവ വ��ിെ� വിവിധ ഓഫീ�കളി� താ��ാലികാടി�ാന�ി�ം
കരാ� വ�വ�യി�ം എ�േപ� േജാലി െച���് ; ഓഫീസ് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ ?

മഴെവ� സംഭരണം

592. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴെവ� സംഭരണം ജനകീയമാ��തിന് �� സ��ാ� എെ��ാം ക�� പ�തിക� ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ിയി�െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�വഴി എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി�ത്;
(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�െത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നി�വഹണ�ി� എെ��ാം േന��� ൈകവരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

�ഗ�ഭ ജലവിതാനം

593. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഗ�ഭ ജലവിതാന�ിെ� കണെ���് �ത�മായ ഇടേവളകളി�  നട�ാ�േ�ാ;  ഓവ�
എ�്േ�ായി�ഡ്,�ി�ി�� , െസമി�ി�ി��, േസഫ് എ�ി�െന കണ�ക� ലഭ�മാേണാ?

�ഗ�ഭ ജലവിതാനം

594. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഗ�ഭ ജലവിതാനം താ��തായ കണ�ക�  �റ�് വ�� സാഹചര��ി�
ഇതിെന മറികട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;
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(ബി) �മിയിേല�് ഊ��ിറ�� ജല�ിെ� അളവ് വ��ി�ി��തിനായി നദിക��് ��െക
തടയണക�  നി��ി�ക എ� ആശയം ��ത�  വ�ാപകമാ�ാ�  പ�തി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ;

(സി) പര�രാഗത ജലേ�ാത�ക�  ഇ�ാതായിെ�ാ�ിരി�� ഇേ�ാഴെ� സാഹചര��ി�
നിലവി��വ�െട ഒ� ഡാ�ാ ബാ�് �പീകരി�ക�ം അവ സംര�ി�ക�ം െച�� പ�തി
വിഭാവനം െച�ാ� കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

മഴെ�ാലിമ പ�തി

595. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ി� മഴെ�ാലിമ പ�തിയി�െട എ� കിണ�ക� റീ ചാ�ജ് െച�ി�െ��്
പ�ായ�് തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല ��വ�  വാ��കളി�ം നട�ാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

പരി�ിതി �ന��ീവന പ�തി

596. �ീമതി �. �തിഭാ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം അസം�ി മ�ല�ി�  പരി�ിതി �ന��ീവന പ�തി �കാരം േസായി�
ക�സ�േവഷ� വ��് വഴി എ� �ള���ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� ���ിക��് സാേ�തികാ�മതി ലഭിെ��ം, ���ിക�െട നിലവി�� �േരാഗതി
എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

അനധി�ത മിനറ� വാ�� �ാ��ക�െട നിേരാധനം

597. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന�ളി� ഉ�ാദി�ി�� മിനറ� വാ�� �ാ��ക� സം�ാന�ി� ധാരാളമായി
വി�ഴി�െ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ: വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ�രം �ാ�ഡഡ് മിനറ�  വാ�റിെ� �ണേമ� ഉറ�വ���തിന് സ��ാ�  തല�ി�
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ത�മായ ഇടേവളകളി� ഇവ�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� �ണേമ�യി�ാ� മിനറ� വാ�� വി�ഴി�� ക�നികെള നിേരാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി�  ആയത് െപാ�ജന�െള യഥാസമയം അറിയി��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േബ�രിെല ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി

598. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി ക�ീഷ� െച�ത് �േഖന േബ�� നിേയാജക മ�ല�ി�െ�� േബ��,
െച�വ��, ന�ളം,  കട��ി എ�ീ േമഖലകളി�  നി��ി� ടാ�കളി�  െവ�െമ�ിയി�ം
ജന���് ഇനി�ം െവ�ം കി�ിയി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ; ജല വിതരണ�ിനായി
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സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ  ;  ഇതിെ� ���ി എേ�ാ�
���ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

���ാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�

599. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ���ാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�കളി�  ഇേ�ാ�  നട�ാ�ിെ�ാ�ിരി��
�ടിെവ� പ�തിക� ഏെതാെ�;

(ബി) പ�ായ�ിെ��ം �ടിെവ� പ�തി�െട�ം േപ�ം അ�വദി� �ക�ം ���ി ഇേ�ാ�
ഏ�ഘ��ിലാെണ� കാര��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�കളി�  ഭരണാ�മതി ലഭി��ം എ�ാ�  ���ി ഇതിനകം
ആരംഭി�ാ��മായ �ടിെവ� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) മ�ല�ിെല �ടിെവ� ���ിന് പരിഹാരം കാണാ� ഏെത�ി�ം �തിയ പ�തിക� ജലവിഭവ
വ��ിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ജല �ണ നിലവാര പരിേശാധന

600. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജല �ണ നിലവാര പരിേശാധന�ായി ലാ�ക�  ആരംഭി�ാ�  ��  ഗവ�െമ�് എെ��ാം
പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ാ�ിയി��് ;

(ബി) ഇ�വഴി എെ��ാം ഉേ�ശ� ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി�ത്;
(സി) ഇതിനായി ഭരണ തല�ി� ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാനെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ി�  എെ��ാം േന���  ൈകവരി�ി��്  ;  വിശദാംശ��  എെ��ാം
,വ��മാ�േമാ?

ചവറ മ�ല�ിെല �ടിെവ��ാമം പരിഹരി�വാ� നടപടി

601. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ചവറ മ�ല�ിെല �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തി� �ാേദശിക േ�ാത�ക�  കെ��ി
അ�േയാജ�മായ പ�തിക� നട�ാ�േമാ?

(ബി) ചവറ മ�ല�ിെല �ടിെവ��ാമം പരിഹരി�വാ� �േത�ക പ�തി ത�ാറാ�ി ന�കിയാ�
പരിഗണി�േമാ?

തടയണ നി��ാണം

602. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല കാ�ടവി�  േനവ�  അ�ാദമി,  സി.ആ�.പി.എഫ് ക�ാ�് എ�ിവ�്
�ടിെവ�ം ന��� പ�തി �േദശ�് വ�ഷ�ളായി പണി�� തടയണ നി��ാണം ഒഴിവാ�ി
�ിരം തടയണ നി��ി�ാ�� നടപടി ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം ഈ തടയണ നി��ാണം
എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മംഗലം ഡാം സമ� ��ജല വിതരണ പ�തി

603. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കിഴ�േ�രി, വ�ാഴി, വട�േ�രി, ക�� പ�ായ�ക��ാ�� മംഗലം ഡാം സമ� ��ജല
വിതരണ പ�തി�െട �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ?

(ബി) ടാ�് നി��ാണ�ി�� �ലം ൈകമാ�ം സംബ�ി�് ഇറിേഗഷ� വ��ം, വാ�� അേതാറി�ി�ം
ത�ി� ധാരണയിെല�ിയി�േ�ാ;

(സി) പ�തി�െട നി��ാണം എ�് ആരംഭി�വാ� സാധി�െമ� വ��മാ�ാേമാ?

മണിമല േമജ� �ടിെവ� പ�തി

604. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ിര��ി നിേയാജക മ�ല�ിെല അ�് പ�ായ�ക��ായി വിഭാവനം െച� മണിമല
േമജ� �ടിെവ� പ�തി�െട �വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട വിതരണ �ംഖല�� െട��  നടപടിക�  ���ീകരി�ി�േ�ാ എ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) എ�ി� നി��ാണം എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി എ�കാല�ി��ി� ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കാ�ിര��ി, ചിറ�ടവ് പ�ായ�കളിെല കരി�കയം �ടിെവ� പ�തി�െട �വ��ന��
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഈ ���ിക� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജലനിധി ഒ�ാം ഘ� പ�തിക�

605. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലനിധി ഒ�ാം ഘ� പ�തിക� ���ിയാ�ാ� �� സ��ാ� എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്
ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വഴി എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നി��ഹണ�ി� എെ��ാം േന��� ൈകവരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

��ജല വിതരണം

606. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േനാ��് പറ��  പ�് ഹൗസി�  നി�് വിതരണം െച� വ�� ��ജലം �ട�മി�ാെത�ം
സമ�ലിതമാ�ം വിതരണം െച��തിന് പ�ി�റം �ാമപ�ായ�ി�  ��തായി ഓവ�െഹഡ്
വാ�� ടാ�് നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് വിശദമായ േ�ാജ�് ത�ാറാ�ി സമ��ി�വാ�  ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ���്
നി�േ�ശം ന��േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

മണ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല �ടിെവ�പ�തിക�

607. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിനായി നട�ാ�ി വ��
പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) െവ�ിട�്,  കരിെ�ാടി ഭാഗ�ളിെല ജലലഭ�ത�ായി നട�ാ�ിവ�� സാ��് പ�തി�െട
ഇേ�ാഴെ� �ിതി അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ഒളരി �േദശെ� ടാ�ിെ� �വ��നം �ട�ിേയാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി�െട ക�ീഷനി�് സംബ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

പ�വം ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി

608. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കല�ാേ�രി മ�ല�ിെല പ�വം ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തിയി� ഉ�െ�� �േദശ�ളി� �ടിെവ�
�ാമം ��മായതിനാ� ര�ാം ഘ� പ�തിയി� ഉ�െ���ി ��ത �േദശ�ളി� �ടിെവ�ം
ലഭ�മാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �ടിെവ� �ാമം ��മായ െച�താഴം,  ��ിമംഗംലം പ�ായ�കളി�  ജ�ാ��ടിെവ�
പ�തിയി�ഉ�െ���ി �ടിെവ�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

��ജല പ�തിക� ���ിയാ�ാ� �� ഗവ�െമ�്ആവി�രി�് നട�ാ�ിയ പ�തിക�

609. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ജല പ�തിക� ���ിയാ�ാ� �� ഗവ�െമ�് എെ��ാം ക�� പ�തി
ആവി�രി�് നട�ാ�ിയി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�വഴി എെ��ാം ഉേ�ശ� ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്;
(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നി�വഹണ�ി� എെ��ാം േന��� ൈകവരി�ി��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

�ള�ട പവിേ�ശ�രം �ടിെവ� പ�തി

610. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) െകാ�ം ജി�യി�െ��� �ള�ട  -  പവിേ�ശ�രം �ടിെവളള പ�തിയി�  അവേശഷി��
���ിക� എെ��ാമാെണ�ം അവ�െട നിലവി�ളള �ിതി�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി എേ�ാ� ക�ീഷ� െച�ാനാണ് ആദ�ം വിഭാവനം െച�ി��ത് എ�ം,  അവേശഷി��
���ിക�  ���ീകരി�്,  പ�തി എേ�ാ�  ���മാ�ം ക�ീഷ�  െച�ാ�  സാധി�ം എ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

മാ��, ചാ�മംഗലം പ�ായ�കളി� �ടിെവളളം ലഭ�മാ��ത്

611. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മംഗലം നിേയാജക മ�ല�ി�  ജ�ാ�  �ടിെവ� പ�തി�െട പരിധിയി�  െപടാ�
ചാ�മംഗലം,  മാ��  പ�ായ�കളി�  �ളിമാട് പ�ിംഗ് േ�ഷനി�  നി�് �ടിെവ�ം
ലഭ�മാ��ത് സംബ�ി�് റിേ�ാ��് ന�കാ�  ഒ� സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത സമിതി�െട റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) മാ��, ചാ�മംഗലം പ�ായ�കളി�  �ടിെവളളം ലഭ�മാ��ത് സംബ�ി� വിഷയം ച��
െച��തിന്,  ബ�െ��വ�െട ഒ� േയാഗം വിളി� േച��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

ജ�ാ� കടിെവ� പ�തി

612. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജ�ാ� കടിെവ� പ�തിയി� കീഴി�� മീനാട് �� ജലവിതരണ പ�തി �കാരം ഡി�ിബ�ഷ�
ൈപ�് ൈല� �ാപി��തി�� �വ��ന �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �വ��ന�� എ�േ��് ���ീകരി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പര�� നഗരസഭാ �േദശ�് ��ത പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�വാ� എെ��ി�ം തട���
നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ബാവി�ര റ�േല�� കം �ി�ജിെ� നി��ാണം

613. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് നഗര�ിെല�ം �ാ� �േദശ�ളിെല�ം ജന���് ��ജലം ലഭ�മാ�ാ�േ�ശി�്
നി��ാണം ആരംഭി� ബാവി�ര റ�േല��  കം �ി�ജിെ� നി��ാണം പാതിവഴിയി�
ഉേപ�ി�െ�ടാ�� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ആരംഭം �ത�  എ� കരാ�കാ�  ഇതിെ� ���ി ഏെ���് ഉേപ�ി�
േപായി��്;

(സി) കരാ�കാ� ഓേരാ���ം െച� ���ി�ം, ൈക��ിയ �ക�ം, േപ�വിവരം സഹിതം ന��േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട െമാ�ം കരാ�  �ക എ�;  പ�തി�െട എ� ശതമാനം േജാലിക�
���ിയായി��്;  ബാ�ി പണി ���ിയാ�ാ�  എ� നടപടിയാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട പ�തിക�
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614. �ീമതി �. �തിഭാ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം അസം�ി നിേയാജക മ�ല�ി� വര��ാ �രിതാശ�ാസ പ�തിക� ഉ�െ�െട േകരള
വാ��  അേതാറി�ി�െട േന�ത��ി�  2014-2015,  2015-2016  കാലയളവിൽ ഭരണാ�മതി
ലഭി�ി�� ���ിക� ഏെതാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) പ�തിക�െട നിലവി�� അവ� തരം തിരി� വിശദമാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല െെപ�ക�െട ജീ��ാവ�

615. �ീമതി �. �തിഭാ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ി� ��ജല വിതരണ�ിനായി വാ�� അേതാറി�ി �ാപി�ി�� െെപ�ക�
കാല�ഴ��ാ�  ജീ��ാവ�യിലായി���ം പലേ�ാ�ം ജീവജാല�െ�ട അവശി���
�ടിെവ��ി� �ത��െ����് എ��ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  �തിയ െെപ�് െെല�ക�  �ാപി�് �ടിെവ� �ര� ഉറ�ാ�ാ�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തകരാറിലായ ൈപ�് ൈല�

616. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാ�പാടം െറയി� ൈല� �ാപി��തിനിെട തകരാറിലായ ൈപ�് ൈലനി� പകരം വ�ാസം
�റ� ൈപ�് �ാപി�ത് �ലം ആവശ�ാ�സരണം െവ�ം പ�് െച�ാനാകാെത �േദശ�്
��ജല�ാമം അ�ഭവെ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ൈപ�് മാ�ി പകരം അ�േയാജ�മായ ൈപ�് �ാപി��തിന് സ�ീകരി� നടപടി
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈപ�് മാ�ി �ാപി��തിന് തട���േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ൈപ�് എ�േ��് മാ�ി �ാപി�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തി

617. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല �ഴ�മ�ം,  േത�റി�ി,  ക�ാടി ഏ�ീ പ�ായ�ക���
സമ� �ടിെവ� പ�തി�െട നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം ���ികളാണ് ഇതിനകം ���ീകരി�ി��െത�ം ഇനി എെ��ാമാണ്
���ീകരി�വാ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി ���ീകരി�് എ�േ��് ജലവിതരണം നട�വാ� സാധി�െമ� വ��മാ�ാേമാ?

�ടിെവ� �ാമം പരിഹരി�ാ� നടപടി

618. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല അ�ല�ാറ,  ത�നാ�കര എ�ീ �ാമപ�ായ�കളി�
അതി��മായ �ടിെവ� �ാമം അ�ഭവെ��� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഉെ��ി�  അ� പരിഹരി��തിനായി ��ജലവിതരണ പ�തി നട�ിലാ�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ ; അതിനായി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഏത് �ീമി�  ഉ�െ���ി പ�തി നട�ിലാ�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;ഇതിനായി എ� �പ വകയി��വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

�ടിെവ� പ�തി ���ീകരി�ാ� ��സ��ാ� ആവി�രി�് നട�ാ�ിയ ക�� പ�തിക�

619. �ീ.െക.�രളീധര�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ടിെവ� പ�തി ���ീകരി�ാ�  ��സ��ാ�  എെ��ാം ക�� പ�തി
ആവി�രി�് നട�ാ�ിയി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�വഴി എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ��ത്;
(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നി��ാണ�ി� എെ��ാം േന��� ൈകവരി�ി��്; വിശദാംശം എെ��ാം?

തി��ാടി - േമജ� �ടിെവ� പ�തി

620. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി േമജ� �ടിെവ� പ�തി�െട നിലവി�� അവ� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന�കി ���ി ആരംഭി��തിന് അടിയ�ിര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േപാ��ി �ടിെവ� പ�തി

621. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാ��ി �ടിെവ� പ�തി�െട വി�ലീകരണ ���ിക�  ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട അവേശഷി�� �വ��ന�� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ബാവി�ര �ടിെവ� പ�തി

622. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ബാവി�ര �ടിെവ� പ�തി�െട നിലവി�� �ിതി വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ ���ി എ�ാണ് �ട�ിയെത�ം ഉേപ�ി�േപായ കരാ�കാ�  ,െചലവാ�ിയ �ക
എ�ിവ�െട വിശദാംശ��ം അറിയി�ാേമാ ;

(സി) പണി ഉേപ�ി�േപായ കരാ�കാ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത ���ി റീെട�� െച�േ�ാ� കരാ�കാ� ഉേപ�ി�� നടപടി ഒഴിവാ�ാനായി ഡിൈവ�
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െട��  സ�ീകരി�് സ��ാ�  നിയ�ണ�ി�� ഏജ�സിെയ ഏ��ി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ ?

കാല�ഴ�ം വ� ൈപ�ക� മാ�ി �ാപി�ാ� നടപടി

623. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടമ�ടിയി�  ��ജല വിതരണ �ംഖലയിെല കാല�ഴ�ം വ� ൈപ�ക�  മാ�ി
�ാപി�ാ���ലം ��ജലം പാഴാ���ം ��ജല�ാമം ��മാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി�, ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാല�ഴ�ം വ� ൈപ�ക�  മാ�ി �ാപി��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�വാ��
നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) ൈപ�ക� മാ�ി �ാപി��തി� തട���െ��ി� വ��മാ�ാേമാ?

ഞാറ��, �രി�ംപാടം ഓവ�െഹഡ് വാ��ടാ�ക�െട നി��ാണം

624. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജിഡ �ടിെവ� പ�തി�െട ഭാഗമായ�ം, നി��ാണം �ട�ി�ിട���മായ ഞാറ��, �രി�ംപാടം
ഓവ�െഹഡ് വാ��ടാ�ക�െട നി��ാണം �നരാരംഭി��തി�� നടപടിക�  വിശദമാ�േമാ;

നി��ാണം നട��തി�  �ട��യായി അലംഭാവം കാണി�� കരാ�കാരെനതിെര സ��ാ�
സ�ീകരി� നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ;  ടി ���ി എ�േ��് �നരാരംഭി�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

കിളിമാ��, പഴയ��േ��, മട�� �ാമപ�ായ���ാ�ളള �ടിെവളള പ�തി�െട നി��ാണ
�വ��ന��

625. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിളിമാ��, പഴയ��േ��, മട��  �ാമപ�ായ���ാ�ളള സമ� �ടിെവളള പ�തി�െട
നി��ാണ �വ��ന��  ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം ഇനി എെ��ാം പണികളാണ്
അവേശഷി��െത�ം ഇത് എ�േ��് ക�ീഷ�  െച�വാനാണ് തീ�മാനി�ി�ളളെത�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി ആെക എ�് �കയാണ് അ�വദി�ി�ളളെത�ം ഇതിനകം എ�് �ക
െചലവഴി�് കഴി�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ��� -ക�ാകായം - പറ�� �ടിെവളള പ�തി

626. �ീ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാ��� മ�ല�ിെല �ടിെവളള പ�തിയായ േകാ��� -ക�ാകായം  -  പറ�� പ�തി�െട
നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജീവന�ാ�െട �ലം മാ�ം
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627. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ജലവിഭവ വ��ി� എ� ജീവന�ാെര കാലാവധി
തീ�ം ��് �ലം മാ�ി നിയമി�;

(ബി) ജി� തിരി�ം ത�ിക തിരി��� കണ�ക� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) മാനദ��� പാലി�ാെത�� ഇ�രം �ലംമാ��� �നഃപരിേശാധി�വാ� ത�ാറാ�േമാ;

���� �ടിെവ� പ�തി

628. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ����  അ�ബ� �ടിെവ� പ�തി�െട നി��ാണ
���ി െെവ��തായി സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത പ�തി�െട നി��ാണ ���ിക�  ത�രിതെ���ി �ടിെവ� വിതരണം
നട��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െതാഴി� വ��ി�കീഴി�ളള െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ��ക�

629. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴി�  വ��ി�കീഴി�  എ� െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ��ക�
�വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ഓേരാ�ിെ��ം േപ�ം ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�െപ�
െതാഴിലാളിക��് ഏെത�ാം തര�ി�� ആ��ല��ളാണ് ഓേരാ േബാ�ഡി�  നി�ം
ന�കിവ��െത�ം �േത�കം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക� നിയമം നട�ിലാ�ിയി�� ഏെത�ാം േബാ��ക�  �വ��ി��െ��ളള വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ േബാ�ഡിെ��ം േപ��് വിവിധ ബാ�കളി�  നിേ�പി�ി�� �ക�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േ�മ േബാ��കളി� നി�ം െപ�ഷ� ഉ�െ�െട�� ആ��ല� വിതരണ�ി� �ടി�ിക��
�ാപന�� ഉേ�ാ; ഉെ��ി� അവഏെത�ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

െതാഴിലാളിക��് സംര�ണം

630. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴിലാളിക��് സംര�ണം ന�കാ�  ��  ഗവ�െമ�് എെ��ാം ക��പ�തിയാണ്
ത�ാറാ�ിയത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) ��ത പ�തി നട�ി�ിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയി��ത്;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി നി��ഹണ�ി� എെ��ാം ല���� ൈകവരി�ി��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം ?
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'ഒ� െതാഴിലാളി - ഒ� ഇ.പി.എഫ്. അ�ൗ�്' പ�തി

631. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 'ഒ� െതാഴിലാളി - ഒ� ഇ.പി.എഫ്. അ�ൗ�്' എ� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ േമഖലയിെല െതാഴിലാളികേള�ം കരാ� െതാഴിലാളികേള�ം എംേ�ായീസ് േ�ാവിഡ�റ്
ഫ�് പ�തിയി� അംഗമാ��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട വിശദാംശ��

632. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� പണിെയ��� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട എ�ം കണ�ാ�ക�ം അവ�െട
തിരി�റിയ� േരഖക�െട വിശദാംശ�� േശഖരി�ക�ം െച�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

(ബി) ��ത െതാഴിലാളിക�െട വര�-േപാ�ക�, േജാലി�ലം എ�ി�െന�� വിവര��
േരഖെ���ി ��ി�ാ�� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�  �േഖന പക��വ�ാധിക�  വ�ാപി�ാ�  ഇടയാ��തിനാ�
സം�ാന�് എ�േ�ാ�  ഇവ��േവ�ി ഏെത�ി�ം തര�ി�� നി�ബ�
ആേരാഗ�പരിേശാധനാ സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് നട�� പല ���ത��ളി�ം ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�  പ�ാളികളാ��
സാഹചര��ി� ഇവെര നിരീ�ി�ാ�ം നിയ�ി�ാ��� എെ��ി�ം സംവിധാനം ആ��ണം
െച�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട കണ�ക�

633. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ േജാലികളി�  ഏ�െ��ിരി�� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട
കണ�ക� ലഭ�മാേണാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ� സംബ�ി� വിശദമായ ഒ� കണെ���ി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െതാഴിലാളിക��് തിരി�റിയ� കാ�ഡ് ന��� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ?

അന� സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട വിവര��

634. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�� അന� സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട �ത�മായ വിവര�� സ��ാരിെ� പ��േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം െതാഴി�  േതടി േകരള�ിെല��വ�െട വിവര��  േശഖരി�ാ�  നിലവി�  എ�
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മാ��മാണ് അവലംബി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ി�  േജാലി െച�� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട വിവരേശഖരണം �ത�മായി
നി��ഹി��തിന് ഫല�ദമായ നടപടി ൈകെ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അന� സം�ാന െതാഴിലാളിക��് രജിേ�ഷ�

635. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  േജാലി െച�� അന� സം�ാന െതാഴിലാളിക��് രജിേ�ഷ�  സംവിധാനം
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�, ഇതിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള �ടിേയ� െതാഴിലാളി േ�മപ�തി

636. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകരള �ടിേയ� െതാഴിലാളി േ�മപ�തി നിലവി� വ�ത് എ� �തലാെണ�ം ഈ
സ��ാ� അധികാര�ിെല�ം വെര ��ത പ�തിയി� െതാഴി� വ��് കണ��സരി�് രജി��
െച�െ��വ� എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ടിേയ� െതാഴിലാളി�� �ായപരിധി,  വാ�ഷികവിഹിതം,  സ��ാ�  വിഹിതം  ,അംഗത��ിന്
േവ�� സ��ിഫി��ക� എ�ിവ ��ത പ�തിയ�സരി�് ആ��ാണ് സമ��ിേ��െത�ം
ആ��ല���  എെ��ാെമ�ം ഇവ��് ഐഡ�ി�ി കാ�ഡ് ന���േ�ാെയ�ം എ�ി�
ആയതിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�� ആരാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതര സം�ാനെ�ാഴിലാളിക��് േ�മം ഉറ�വ���തി�ം ഇവെര സംബ�ി��
വിശദാംശ�� ഉറ�വ���തി�മായി ��ത പ�തിയി� ഇവെര ഉ�െ���ാ�ം നിയമ��
ക�ശനമാ�ി പാലി�ാ��� നടപടിക�  സ�ീകരി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

േവതന �ര�ാക�� പ�തി

637. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, എം. വി�െസ�്
,, അനി� അ�ര
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴിലാളിക��് േവതന �ര� ഉറ�ാ�ാ� �� സ��ാ�  എെ��ാം ക��
പ�തികളാണ് ത�ാറാ�ിയത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി�ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിന് ഭരണ തല�ി�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ി� എെ��ാം ല���� ൈകവരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

േതാ�ം െതാഴിലാളിക��് മിനിമം �ലി വ��ന
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638. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് േതാ�ം െതാഴിലാളിക��് മിനിമം �ലി വ�ധി�ി�േ�ാ� േജാലിഭാരം
അമിതമായിെയ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ഷക െതാഴിലാളിക��് അ�ഹമായ ആ��ല��� വിതരണം െച��തിന് നടപടി

639. �ീ.രാ� എ�ഹാം
�ീമതി �. �തിഭാ ഹരി
�ീ.സി. െക. ശശീ��
,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) േ�മനിധിയി�  നി�� ആ��ല���  ലഭി��തിനായി ��് ല�േ�ാളം അേപ�ക�
െക�ി�ിട�ാനിടയായ സാഹചര�ം എ�ാണ്;  �ട�ി�ിട�� ആ��ല��� ന�കാനായി എ�
�ക േവ�ി വ�ം ;

(സി) അ�ഹമായ ആ��ല���  അടിയ�രമായി വിതരണം െച��തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��
നടപടിക� അറിയി�ാേമാ ?

അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട നിയമ പരിര�

640. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  എ� ഗാ�ഹിക െതാഴിലാളിക��് എ�ം ഇവ�െട െതാഴി�  നിയമ
പരിര��് എെ��ാം സംവിധാന�� നിലവി��് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ��് മിനിമം �ലി�ം മ� െതാഴി� പരിര��ം ലഭി��േ�ാ ;എ�ി� എെ��ാം;
(സി) ഇെല�ി� ഇവ��് െതാഴി� പരിര� ഉറ�വ��ാ� എ�്നടപടി സ�ീകരി�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് െട�്�യി�  േമഖല ഉ�െ�െട �ീ െതാഴിലാളിക�  �വ��ി��
അസംഘടിതേമഖലകളിെല െതാഴി�  �ഷണം,  െതാഴി�  നിയമപരിര� ലഭ�തയി�ാ� എ�ീ
���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ഇ�രം അസംഘടിത േമഖലാ െതാഴിലാളികെള സംര�ി�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�ം
എ� വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ജീവന�ാ�െട മിനിമം േവതനം

641. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ജീവന�ാ�െട മിനിമം േവതനം സ��ാ� നി�യി� ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഓേരാ ത�ിക�െട േപ�ം ഓേരാ ത�ികയി�ം ന�േക� മിനിമം േവതന�ം സംബ�ി�
വിശദാംശം ന�കാേമാ;
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(ബി) മാസേവതനം ഒ��വണയായി ന�കാെത ര�ം ��ം ഘ��ളായി ന���ത് തട��തിന്
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട േവതനം ബാ�് അ�ൗ�് �േഖന വിതരണം നട�ണെമ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; ഇത്
പാലി�െ��� എ�് ഉറ�് വ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

�നിയ� ഇ���� (െവ�ഡ�) ത�ിക പി.എസ്.സി റാ�് ലി�്

642. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാവസായിക പരിശീലന വ��ി�  �നിയ�  ഇ����  (െവ�ഡ�) ത�ികയിേല�്  11.9.14�
നിലവി� വ� റാ�് ലി�ി� നി�ം എ�േപ��് നിയമനം ന�കിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��ം എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��്
െച�ി�െ��ം അറിയി�േമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട്, ക��, ആ�ി�� െഎ.ടി.െഎകളി� ��തായി ആരംഭി� െവ�ഡ� േ��കളിേല�്
��ത ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട��തി� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െതാഴി�-എൈ�സ് വ��കളിെല �ലം മാ�ം

643. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െതാഴി�-എൈ�സ് വ��കളി�  എ�
ജീവന�ാെര കാലാവധി തീ�ം ��് �ലം മാ�ി നിയമി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ:

(ബി) ത�ിക തിരി�ം ജി� തിരി��� കണ�ക� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) മാനദ��� പാലി�ാെത�� ഇ�രം �ലം മാ��� �നഃപരിേശാധി�വാ� ത�ാറാ�േമാ?

വാഴ�ാട് ഐ.ടി.ഐ.

644. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകാേ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല വാഴ�ാട് ഐ.ടി.ഐ. ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

മ�നാട� െതാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷൻ

645. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�� മ�നാട� െതാഴിലാളിക�െട �ത�മായ �ിതിവിവര കണ��ൾ ലഭ�മാേണാ;

(ബി) മ�നാട� െതാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷന് നിലവി� അവലംബി�� മാ���� എെ�ാെ�യാണ് ;
(സി) രജിേ�ഷെ� ആവശ�കത മന�ിലാ�ി മ�നാട� െതാഴിലാളികെള സം�ാന�് സ�യേമ രജി��

െച�ി��തിന് എെ��ാം പ�തിക� ആവി�രി�ം?
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േനാ��ലി

646. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, അ�� �കാശ്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ��ലി നി��ലാ�ാ� �� ഗവ�െമ�് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ത�ാറാ�ിയെത�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�  ഉേ�ശി�ി��ത്  ;  ആയതിെ�
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) പ�തി നട�ി�ിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയി��െത�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ി� എെ��ാം ല���� ൈകവരി�ി��്; വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ ?

സം�ാനെ� അന� സം�ാന െതാഴിലാളിക�

647. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏകേദശം എ� അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�  െതാഴി�  െച��െവ�ാണ്
കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) ��ത െതാഴിലാളിക��് നിലവി� ഏെത�ി�ം തര�ി�� രജിേ�ഷ� ബാധകമാേണാ; ഇവ��്
െതാഴി� കാ�ഡ് നിലവി�േ�ാ; ഇ�ാെയ�ി� ഇത് ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� അന� സം�ാന െതാഴിലാളിക�  െതാഴിലിട�ളി�  പലതര �ഷണ���ം
വിേധയരാ��െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ��ത െതാഴിലാളിക�െട അനിയ�ിതമായ ഒ���ല��ാ�� സാ�ഹിക �തിസ�ിക�
�റ��തി�ം അവ�  േനരി�� െതാഴി�  �ഷണ��  തട��തി�ം ഏെത�ി�ം തര�ി��
�േത�ക നിയമ�ിന് ആേലാചി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�

648. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� കണ��സരി�് സം�ാന�് എ� അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�  ഉെ��്
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) അന�സം�ാന െതാഴിലാളികെള സംബ�ി�  'ഡാ�ാ ബാ�്'  നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ?

അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�

649. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) േകരള�ിെല അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട എ�ം സംബ�ി�് എെ��ി�ം കണെ���്
നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട എ�ം സംബ�ി�് ജി� തിരി�� കണ�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��വ�  അന�സം�ാന െതാഴിലാളികേള�ം രജി��  െച�് െതാഴി�  നിയമ�ിെ� പരിധിയി�
െകാ�് വ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട കട�കയ�ം

650. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട നിയ�ണാതീതമായ കട�കയ�ം സാ�ഹിക  -

സാ��ിക-  െതാഴി�  േമഖലകളി�  വ��ിയ മാ��െള സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം കട�കയ�ം നിയ�ണവിേധയമാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തേ�ശീയരായ െതാഴിലാളിക��് െതാഴി�  അവസരം ഉറ�ാ�� കാര��ി�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്?

അന�സം�ാന െതാഴിലാളികളിക�െട േമ� നിയ�ണം

651. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� പണിെയ���വ�ം അല�തിരി�നട��വ�മായ അന�സം�ാന
െതാഴിലാളിക� ഏ� സം�ാന�ളി� നി��വരാെണ�് സം�ാന�� തിരി�് വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�  സം�ാന�ാകമാനം ഏെ��ാം െതാഴി�  േമഖലകളി�  െതാഴി�  െച�വ�� എ�ം
ഇവ��് െതാഴി�  ന�കാ�ം തരെ����തി�മായി സം�ാന�് ഏജ��മാേരാ െതാഴി�
െ�ാേമാ��മാേരാ മ� ഏജ�സികേളാ �വ��ി��േ�ാ എ�ം ഇവ� എ� േപ�െ��ം ഇവ��്
ഇതിനായി സ��ാ� തല�ി� രജിേ�ഷേനാ മെ�െ��ി�ം നിയ�ണ�േളാ നിലവി�േ�ാ എ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� അന�സം�ാന െതാഴിലാളികെള െതാഴിെല��ി�ാനായി എ�ി��വ��് രജിേ�ഷ�
�ട�ിയ നിബ�നക� നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ പ�ായ�്,  �നിസി�ാലി�ി,  േകാ��േറഷ�  വാ��തല�ളി�  പണിെയ���വ�ം
��തായി പണിേതടിെയ�ി നിേയാഗി�െ���വ�മായ അന� സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട
വിശദാംശ�� വാ�� തല�ളി� േശഖരി�വാ�ം നിയ�ി�ാ�ം തേ�ശഭരണവ��ം െതാഴി�
വ��ം േയാജി� �വ��നം നട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െതാഴിലാളിക�െട േവതനം ബാ�് അ�ൗ�ി�െട ലഭ�മാ�വാ� ക�� പ�തി

652. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, േറാജി എം. േജാ�
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� െതാഴിലാളിക�െട േവതനം ബാ�് അ�ൗ�ി�െട ലഭ�മാ�വാ� എെ��ാം ക��
പ�തിയാണ് �� ഗവ�െമ�് ത�ാറാ�ിയെത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി െെകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ന�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ി�  എെ��ാം ല����  െെകവരി�ി�െ��തിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

എംേ�ായബിലി�ി െസ�റ�ക�െട �വ��നം

653. �ീ.എം. വി�െസ�്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, അനി� അ�ര
,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക�െട �വ��ന�ിന് �� സ��ാ� എെ��ാം ക��
പ�തിയാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത് ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി െെകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) പ�തി നട�ി�ിന് ഭരണതല�ി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ി� എെ��ാം ല���� െെകവരി�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െതാഴിലാളിക��് മിനിമം േവതനം ഉറ�ാ�ാ� നടപടി

654. �ീ.െക.�രളീധര�
,, എം. വി�െസ�്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െതാഴിലാളിക��് മിനിമം േവതനം ഉറ�ാ�ാ�  ��  സ��ാ�  എെ��ാം ക�� പ�തിയാണ്
ത�ാറാ�ിയത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ��ത പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�  ഉേ�ശി�ത്;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ി�ിന് ഭരണതല�ി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയിരി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നി��ഹണ�ി� എെ��ാം ല���� ൈകവരി�ി��്;വിശദമാ�േമാ?

ക�വ�ിെ�ാഴിലാളി െപ�ഷ�

655. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക�വ�ിെ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡ് െതാഴിലാളിക��� െപ�ഷ�  എ� മാസം
�ടി�ിക�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?
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അന�സം�ാന�ളി� നി�ം ��ികെള ബാലേവല െച�ി��ത്

656. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന�ളി�  നി�ം �ായ���ിയാകാ� ��ികെള സം�ാന� പലയിട�ം
ബാലേവല�ം,  അനാഥാലയ�ളിെല ��ികളാ�ം െച��, കരി��, സിമ�് ക�് നി��ാണ
ക�നികളി�ം െതാഴി�  െച�ി��തായി സ��ാരിെ��ം െതാഴി�  വ��ിെ��ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  കഴി� ഭരണ കാലയളവി�  ഇ�ര�ി�  ���ത���  നട�ിയതായി കെ��ിയ
േക�ക�  എ�െയ�ം എ� േക�് രജി��  െച�െവ�ം �ട�നടപടി സ�ീകരി� േക�ക�
എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ബാലേവല നിയ�ിേ�� ജി�ാ കല��മാ� അ���നാ�� ൈച�ഡ് േലബ� റീഹാബിലിേ�ഷ�
കം െവ�ഫയ� ക�ി�ി കഴി� ഭരണ കാല�് ഓേരാ ജി�യി�ം നട�ിയ �വ��ന��ം ഓേരാ
ജി�യി�ം ഇതിനായി എ� േയാഗ�� �ടി എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ക�ി�ിക�െട �വ��നം ഫല�ദമാ�ാ� ഈ സ��ാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

അന�സം�ാനെതാഴിലാളിക�

657. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  എ� അന�സം�ാനെതാഴിലാളിക�െ��ം ഇവരി�  േപര് രജി��
െച� െതാഴിലാളിക� എ�െയ�ം അ�ാ�വ� എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അന� സം�ാനെതാഴിലാളിക��് രജിേ�ഷ�ം തിരി�റയി�  കാ��ം നി�ബ�മാ�വാ�ം
അവ�െട രജിേ�ഷന് ഒ� കാലാവധി നി�യി�വാ�ം അതി� േശഷം രജിേ�ഷ� േനടാ�വെര
െതാഴി� േമഖലയി� നി�ം ഒഴിവാ�വാ�ം എ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� അ�് വ�ഷ കാലയളവി�  അന�സം�ാന െതാഴിലാളികളി�  ���ത���
നട�ിയതായി കെ��ിയവ� എ�െയ� കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് അന�സം�ാനെ�ാഴിലാളിക�െട എ�ം ൈദനം ദിനം വ��ി� വ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� ഇവ� ഏ� സം�ാന�ളി� നി�ളളവരാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) അന�സം�ാനെ�ാഴിലാളിക�െട എ�ം ��വാ�� കാരണം എ�ാെണ�ം
സം�ാന�ിനക�� െതാഴിലാളിക��് െതാഴി� ഉറ� വ��വാ�ം അതിന് േശഷം മാ�ം
അന�സം�ാനെ�ാഴിലാളികെള പരിഗണി��തി�ം എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക� സം�ാന�് വ��തിെ� കാരണം കെ��ി സം�ാന�്
ഒ� െതാഴി� സം�ാരം ഉറ�ാ�ി ഇവ�െട വര� �റ��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ാേമാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

അന�സം�ാനെ�ാഴിലാളിക�െട �ിമിന� പ�ാ�ലം

658. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് െകാലപാതകമട�ം പല അ�മസംഭവ�ളി�ം പലേ�ാ�ം പിടി�െ���ത്
അന�സം�ാനെ�ാഴിലാളികളാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ�െട �ിമിന�  പ�ാ�ലം പരിേശാധി�ാ�� സംവിധാനം സം�ാന�് നിലവി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ഇതിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട നീ��� നിരീ�ി��തിന് നിലവി� �േത�ക സംവിധാന�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ��് രജിേ�ഷ� ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഏ�െ���� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

സം�ാനെ� ഐ.ടിഐ ക�

659. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഐ.ടിഐ.  -കളി�  കാലാ��തമായ േകാ�ക�ം �ണനിലവാര�� ആ�നിക
പരിശീലന�ം ന���തിന് ആവി�രി� പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഐ.ടി.ഐ. -കളിെല ഭൗതിക സൗകര�ം ഉയ���തിന് �പീകരി� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��മായി �മി�ം െക�ിട�ം ഇ�ാ� എ� ഐ.ടി.ഐ.  -ക�  സ��ാ�  േമഖലയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;  ഇവ�് �ല�ം െക�ിട�ം അ�വദി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏറനാട് മ�ല�ിെല അരീേ�ാട് ഐ.ടി.ഐ.-  യി�  �തിയ േകാ�ക�  ആരംഭി��തി�ം
ഭൗതിക സൗകര���  വ��ി�ി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�  വ��മാ�േമാ;  ഇെ��ി�
ആയതി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഐ.ടി.ഐ. കളിെല ത�ികകൾ

T 660.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2015-16 അധ�യന വ�ഷം സം�ാന�് ��തായി എ� ഐ.ടി.ഐ.ക� ആരംഭി�ി��്;
(ബി) ��ത ഐ.ടി.ഐ.കളി� നാളി�വെര ത�ിക ��ി�ാ�വ എ�; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ത�ിക ��ി�ാ� ഐ.ടി.ഐ.  കളി�  നിലവി�  എ�് സംവിധാനമാണ്
നട�ാ�ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;  അതിെ� �ാേയാഗിക വിഷമതകെള സംബ�ി�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ഹരി�ാട് ഗവ: ഐ.ടി.ഐ. യി� നിലവി� 50 കിേലാമീ�� അകെല�� െകായിലാ�ി ഐ.ടി.ഐ.

യിെല ജീവന�ാ�െട േസവനം �േയാജനെ���ിയാണ് ൈദനംദിന ഭരണ സംവിധാനം നട��ത്
എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�� വിഷമതക� നീ�ം െച��തിന് ��ത ഐ.ടി.ഐ.

കളി� ത�ിക ��ി��തി�� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ശരണ� െതാഴി� പ�തി

661. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് 'ശരണ� െതാഴി� പ�തി' എ� േപരി� ഒ� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����, േയാഗ�ത, മാനദ��� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഉപേഭാ�ാ�� ആെര�ാമാണ്;  ഇ� �കാരം ഏെത�ാം കാര����ാണ്
ധനസഹായം അ�വദി��ത് ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

മാടായി ഐ.ടി.ഐ. യി� �തിയ േകാ�ക�

662. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മാടായി ഐ.ടി.ഐ.യി�  �തിയ േകാ�ക�  �ട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

കൗശ� േക���െട �വ��നം

663. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, െക.�രളീധര�
,, അനി� അ�ര
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കൗശ�  േക���െട �വ��ന�ിന് ��  സ��ാ�  എെ��ാം
ക��പ�തികളാണ് ത�ാറാ�ിയത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിന് ഭരണതല�ി� ഒ��ിയ സംവിധാന�� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ി� എെ��ാം ല���� ൈകവരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

േചല�ര േദശമംഗലം െഎ.ടി.െഎ�െട െക�ിട നി��ാണം

664. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േചല�ര മ�ല�ിെല േദശമംഗലം െഎ.ടി.െഎ�െട െക�ിട നി��ാണ�ിനായി ഭരണാ�മതി
ന�കിയി�േ�ാ ;എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണം സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തി�  കാലതാമസ��ാ��തായി
��യി�െ��ി�െ��ി� ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണം അടിയ�ിരമായി ���ീകരി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ി� ഡവല�്െമ�റ് മിഷെ�റ �വ��ന�ിന് ക�� പ�തി

665. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് �ി� ഡവല�്െമ�റ് മിഷെ�റ �വ��ന�ിന് �� ഗവ�െമ�റ് ത�ാറാ�ിയ
ക�� പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി െെകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്, വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിന് ഭരണതല�ി� ഒ��ിയ സംവിധാന�� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ി� എെ��ാം ല���� െെകവരി�ി��്, വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

െതാഴി� അേന�ഷക��� ക�� പ�തിക�

666. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴി� അേന�ഷകെര അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് എെ��ാം
ക�� പ�തിയാണ് �� സ��ാ� ത�ാറാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ി��െത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയിരി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ി� എെ��ാം ല���� ൈകവരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

െവ�് എേളരി വനിതാ െഎ.ടി.െഎ

667. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യിെല ഭീമനടിയി� �വ��ി�� െവ�് എേളരി വനിതാ െഎ.ടി.െഎ., ജനറ�
െഎ.ടി.െഎ. ആ�ി മാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മലേയാര �ടിേയ� േമഖലയി�െ�� ഈ �േദശെ� ആ���ിക��ം െഎ.ടി.ഐ-�  േച��
പഠി�ാ�  കഴി�� തര�ി�  നവീന േകാ�ക�  ഉ�െ���ി ജനറ�  െഎ.  ടി.െഎ.  ആയി
ഉയ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല െഎ.�ി.െഎ

668. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ി� സ��ാ� ഉടമ�തയി�ളള ഏെത�ി�ം െഎ.�ി.െഎ.  കേളാ
മ�് സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�േളാ �വ��ി��േ�ാ;  എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വാമന�രം പ�ായ�ി� െഎ.�ി.െഎ.  �ാപി�ണെമ� ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇവിെട െഎ.�ി.െഎ. ആരംഭി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മണ�രി� �വ��ി�� ഐ ടി ഐ
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669. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മണ�രി�  �വ��ി�� ഐ ടി ഐ യി�  നിലവി�� േ��ക�  ഏെതാെ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ; �തിയ േ��ക� ആരംഭി�ാ� നടപടിക� ഉേ�ാ;

(ബി) ��ത ഐ ടി ഐ �െട പ�ാ�ല സൗകര��� െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി െക�ിട��െട
നവീകരണ�ി�ം �തിയ െക�ിട നി��ാണ�ി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ി��െത�് വിശദീകരി�േമാ?

ചാ�മംഗലം ഐ.ടി.ഐ

670. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2011-2012-െല ബ�ജ�് �സംഗ�ി�  ചാ�മംഗലം �ാമപ�ായ�ി�  �തിയ ഐ.ടി.ഐ
ആരംഭി�െമ� ധനകാര�വ��് മ�ി�െട �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�ാ�  സാധി�ി�ിെ��ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ാമപ�ായ�് വിലെകാ��് വാ�ി ന�കിയ ര�് ഏ�� �മിയി� ഐ.ടി.ഐ �ാപി�ാ�ളള
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

േബ�രിെല സ��ാ� ഐ.ടി.ഐ �് െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടി

671. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാടക െക�ിട�ി�  �വ��ി�� േബ�രിെല സ��ാ�  ഐ.ടി.ഐ �് െക�ിടം
നി��ി��തിനായി 1.20 ഏ�� �ലം ന��വാ� േബ�� പ�ായ�് തീ�മാനി�ക�ം തേ�ശ
സ�യം ഭരണ വ��് അംഗീകാരം ന��ക�ം െച�ി�ം �മി ൈകമാ��തി�� കാലതാമസ�ിന്
കാരണം എെ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� പരിേശാധി�വാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഐ ടി ഐ �ായി െക�ിടം നി��ി��തിന് ഫ�് വകയി��ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�
നടപടി�മ��  ���ീകരി�് സ��ം െക�ിട�ി�  ഐ.ടി.ഐ �് എ�് �വ��നം
ആരംഭി�വാ�  കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്  ;  �വ��നം ത�രിതെ���വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ; ഇതി� േവ�ി ആെരെയ�ി�ം �മതലെ���ിയി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ ?

തി�വ�ാടി ഐ.�ി.ഐ. �് െക�ിടനി��ാണാ�മതി

672. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി ഗവ�െമ�് ഐ.�ി.ഐ.�് സ��മായി െക�ിടമിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഐ.�ി.ഐ.�് െക�ിടനി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി ന���തിന് അടിയ�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� െഎ.ടി.െഎ.-കളിെല എ�.സി.വി.�ി. റീ-അഫിലിേയഷ�

673. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് സ��ാ�  െഎ.ടി.െഎ.-കളിെല എ�.സി.വി.�ി.  റീ-അഫിലിേയഷ�  നടപടിക�
���ീയായി�േ�ാ ;

(ബി) നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ ?

ആ�ി�� ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ

674. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  ഗവ�െമ�് ഐ.ടി.ഐ.  െയ മികവിെ� േക�മാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടി
വിശദമാ�ാേമാ?

ചാ��രി� സം�ാന ക���� അ�ാഡമി �ാപി��തി�ളള നടപടി

675. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  നിേയാജക മ�ല�ി�  നി��ാണ െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡിെ�
സഹായേ�ാെട സം�ാന ക���� അ�ാഡമി �ാപി��തിേല�ായി �� എ�.ഡി.എ�.
ഗവ�െമ�് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യായി��;

(ബി) കഴി� �.ഡി.എ�. സ��ാ� ��ത �ാപനം �ാവ��ികമാ�വാനായി യാെതാ�വിധ �ട�
നടപടിക�ം സ�ീകരി�ി� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി��േവാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) എ�ി�  ��ത �ല�് സം�ാന ക����  അ�ാഡമിേയാ സമാന �ാപന�േളാ
�ാപി��തിന് ��ഗണന ന�കി അതിനാ�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ക�നാഗ��ിയി� ഗവ: െഎ.ടി.െഎ.

676. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ിയി� ഗവ: െഎ.ടി.െഎ �ാപി�ി�ിെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക�നാഗ��ിയി� �ാമവികസന വ��ിെ� അധീനതയി�ളള െക�ിട�� �േയാജനെ���ി ഗവ:

െഎ.ടി.െഎ. �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വ�വസായ പരിശീലന വ��ിെ� അധീനതയി�  ക�നാഗ��ിയി�  ഏെത�ി�ം �ാപന��
�വ��ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മദ� ഉപേയാഗം �റ��തി�� നടപടി

677. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല മദ� ഉപേയാഗം �റ��തിനായി സ��ാ� സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക�െട
വിശദാംശം ന��േമാ?

ലഹരി പദാ����െട വി�പന�ം ഉപേയാഗ�ം തടയാ� നടപടി

678. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ക�ാവ് േപാെല�� ലഹരി പദാ����െട വി�പന�ം ഉപേയാഗ�ം
�മാതീതമായി വ��ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�രം േക�കളി�  ഉ�െ���വ��് െചറിയ ശി� മാ�മാണ് ലഭി��െത� കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�രം �വണതക�  അവസാനി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം കാര��ളിേ�� നിയമം ��ത� ക��ശമാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വ�ാജ അരി���െട വിപണനം തടയാ� നടപടി

679. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി�െട വിവിധ ഭാഗ�ളി�  വ�ാജ അരി���  വിപണനം നട��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ,  2015  ഏ�ി�  �ത�  2016  െമയ്  31  വെര ഇ�മായി ബ�െ��് എ�
േക�ക� രജി�� െച�ി��്;

(ബി) ലഹരി കല��ിയ അരി���  വിപണനം െച�� ഏെത�ി�ം �േത�ക ക�നിക�
��യി�െ��ി�േ�ാ,എ�ി� ഇവ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ;

(സി) ഉ�പാദന�ി�ം വിപണന�ി�ം ൈലസ��� എ� ആ��േവദ മ��് ക�നിക�െ�തിെര
ഇ�രം േക�കളി� നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം �വ��ന��  നിയ�ി��തിന് എെ��ാം മാ���ളാണ് സ�ീകരി��െത�്
വ��മാ�േമാ ?

മദ�നയം

680. �ീ.ബി.സത��
,, എം. സ�രാജ്
,, വി. േജായി
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�നയ�ിെ� ഭാഗമായി െതാഴി�  ന�െ�� ബാ�  െതാഴിലാളിക�െട എ�ം എ�െയ�്
തി�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട �നരധിവാസ�ിനായി ��  സ��ാ�  െച� കാര���  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ; എ� േപെര �നരധിവസി�ി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �നരധിവാസ�ിനായി മദ��ി� േമ��മ�ിയ െസസ് ആയി എ� �പ സമാഹരി�;അതി� എ�
�ക �നരധിവാസ�ിനായി വിനിേയാഗി�; െതാഴി� ന�െ��വെര �നരധിവസി�ി�ാനായി എ�
�ക േവ�ിവ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ഡി) െതാഴി� ന�െ�� ��വ� ബാ� െതാഴിലാളികെള�ം �നരധിവസി�ി�ാനായി െച�ാ�േ�ശി��
കാര��� അറിയി�േമാ?

അനധി�ത മദ� വി��ന

681. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� ബാ�ക�െട േപ� മാ�ി ബിയ�  -  ൈവ�  പാ�ല�  എ�ാ�ിയതി�േശഷം
ഇവിട�ളി�  നി�ം ബിയ�, ൈവ�  എ�ിവ� �റേമ അനധി�ത മദ� വി�ന നട��തായി
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഇ�ര�ി�� �ാപന��െ�തിെര എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) അനധി�ത മദ�ം വി��� �ാപന��െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

അനധി�ത മദ�വി�പന

682. �ീ.എസ്.ശർ�
,, �. ആ�. �ദീപ്
,, െക.െജ. മാ�ി
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാ�  മദ�നയ�ി�  മാ�ം വ��ിയതി�േശഷ�ം അതി����ം,  വിവിധതരം
മദ��ി�േമ�� എൈ�സ് തീ�വ, വി��ന നി�തിയിന�ി� സ��ാരിന് ലഭി� വ�മാന�ി�
ഉ�ായ വ�തിയാനം, എ�ിവ അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാന�് വി��ാ� അ�മതി�� ബിയ�, ൈവ� എ�ിവയി�� ആ��ഹാളിെ� ഉയ��
പരിധി എ�യാണ്  ;  ബാ�  ൈലസ�സ് ഉ�ായി�� വി��നശാലക�  ബിയ�  ൈവ�
പാ�ല�കളായി മാറിയതി�േശഷ�ം ഇവയി�െട വി��� ബിയറിെല�ം ൈവനിെല�ം
ആ��ഹാളിെ� അളവ് അ�വദനീയമായ പരിധിയി�ം അധികമാെണ� പരാതിെയ�റി�്
അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ ; ഉെ��ി� കെ��� എ�ായി�� ;

(സി) ഇ�ര�ി�� അനധി�ത മദ�വി��ന ക�ശനമായി തടയാനായി എൈ�സ് വ��ിെന
ശ�ിെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ബിവേറജസ് ഔ�് െല�് മാ�ി �ാപി��തിന് നടപടി

683. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയ���ം ആരാധനാലയ���ം സമീപം �വ��ി�� ബിവേറജസ് ഔ�് െല�ക� മാ�ി
�ാപി�വാേനാ, നി��ലാ�വാേനാ നടപടി സ�ീകരി�ാ�േ�ാ;

(ബി) വ�ം �ാമപ�ായ�ി�  നില�ാ��ി�  �വ��ി�� ബിവേറജസ് ഔ�് െല�് മാ�ി
�ാപി�വാേനാ നി��ലാ�വാേനാ നടപടി സ�ീകരി�ണെമ� ആവശ��ി�േമ�  സ�ീകരി�
നടപടി അറിയി�ാേമാ;

(സി) അടിയ�രമായി ��ത ഔ�് െല�് അവിെട നി�ം മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

കാസറേഗാഡ് എൈ�സ് ഭവ� നി��ാണം

684. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസറേഗാഡ് എൈ�സ് ഭവ� നി��ി�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ ; എ�ി� ഇതിനായി �ലം ലഭ�മാേണാ
;നി��ാണാവശ��ിന് �ക നീ�ി വ�ി�േ�ാ;
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(ബി) ബദിയ��യി�  േറ�്ഓഫീസ് നി��ി�ാ�  ഉേ�ശ�േ�ാ എ�ി�  എവിെട നി��ി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്; ഇതിനായി നീ�ിവ� �ക എ�യാണ്;

(സി) അതി��ി �േദശമായ കാസറേഗാഡ് ക�ാവ്,  മയ�മ��്,  വ�ാജമദ�ം �ട�ിയവ
വ�ാപകമായിെ�ാ�ിരി��ത് തടയാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഉേ�ശി��ത്?

െകായിലാ�ി എൈ�സ് െറ��് ഓഫീസിെ� പരാധീനതകൾ

685. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി എൈ�സ് െറ��് ഓഫീസ് നിലവി�  �വ��ി�� വാടക െക�ിടം ജീ��ി�്
അപകടാവ�യിലാെണ��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െകായിലാ�ി െറ��് ഓഫീസ് സൗകര��ദമായ ഒ� െക�ിട�ി�  �വ��ി�വാനാവശ�മായ
നടപടിക� അടിയ�രമായി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ഒ�മി� െറ��് ഓഫീ�കളി�ം �ലപരിമിതി�ം സൗകര���െട അപര�ാ�ത�ം,
ജീവന�ാ�െട എ��റ�ം എൈ�സ് ഡി�ാ��്െമ�ിെ� �വ��നെ� സാരമായി
ബാധി��ത് സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം �തിസ�ികെള തരണം െച�ാ� സ��ാ� നട�ിലാ�� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ാവിെ� ക�വട�ം ഉപേഭാഗ�ം

686. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക�ാ�  ക�വട�മായി ബ�െ��് ക�നാഗ��ി എൈ�സ് ഓഫീസിെ� പരിധിയി�  2015

ഏ�ി�  �ത�  2016  െമയ്  31  വെര എ� േകെസ��ി�െ��ം ഇ�മായി ബ�െ��് എ�
�തിക�െട േപരി� േകസ് ചാ��് െച�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��, േകാേളജ് �ട�ിയ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�� മ��േവനലവധി കഴി�് �റ�തി� േശഷം
ക�ാവിെ� ക�വട�ം ഉപേഭാഗ�ം തട��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ാവിെ�റ വ�ാപന�മായി ബ�െ��് അന� സം�ാന െതാഴിലാളികെള നിരീ�ി��തിന്
സ�ീകരി�ി�� മാ���� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഇടയി� ക�ാവിെ�റ വ�ാപനം തട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

മദ�വ��നം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� നടപടി

687. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�വ��നം േ�ാ�ാഹി�ി�ക എ�ത് ഈ സ��ാരിെ� ല��മാേണാ;

(ബി) �ാവ��� �േഗ�് ആ�് െകമി��സ് വഴി സ��ാ� േനരി�് ഉ�ാദി�ി�� മദ��ിെ� അളവ്
എ�യാണ് ; ഇതി� നി�ം �തിവ�ഷം എ� �പ�െട വ�മാനമാണ് ലഭി��ത്;

(സി) സം�ാനെ� ബിവേറജസ് ഔ�്ല�ക�  �തിവ�ഷം എ� ശതമാനം അട���ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) േനരി�് ഉ�ാദി�ി�� മദ��ിെ� അളവ് എ� ശതമാനം �റ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
(ഇ) മദ�ഉ�ാദന�ം വിതരണ�ം �റ�ാെത മദ�വ��നം സാധ�മാ�െമ�് സ��ാ�
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ക���േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

മയ�മ��ക�െട വി�ന�ം വ�ാപന�ം

688. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ാവ് ഉ�െ�െട�ളള മയ�മ��ക�െട വി�ന�ം വ�ാപന�ം �മാതീതമായി
വ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�നാട�  �ാമ�േദശ�ളി�  ക�ാവ് �ലഭമായി ലഭ�മാ�� സാഹചര��ി�,
നിയ�ണ�ിനായി �േത�ക നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��, േകാേളജ് വിദ�ാ��ികെള ക�ാവിെ� ഉപേഭാ�ാ�ളാ�� അവ� ���മാ�ം
ഒഴിവാ��തി�ളള സമ� പ�തിക� പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി. ജയല�ി,
തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ��്,
21-06-2016

�േ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�ി��.
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