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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം

പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

ജലവിഭവ വ��മ�ി

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

പ�ികവ�� ��ംബ���� ഭവനനി��ാണം

*631.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ബി.സത��

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ���ാ��് ജനസംഖ�ാ�പാതികമായതിെ� ഇര�ി�ക വകയി��ിയ സ��ാ� ഈ �ക

��വ�യം െച�െ���ിെ��ം നി�ിത വികസന കാര����ായി യഥാസമയം

വിനിേയാഗി��െ��ം ഉറ�വ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വീടി�ാ�വരായി ഇ�പ�ിേയഴായിരേ�ാളം പ�ികവ�� ��ംബ��  ഇനി��െ��തിനാ�

ഇവ�െട ഭവന നി��ാണ�ിന് ��ഗണന ന�കി വീട് അ�വദി�ാ�ം പണി ���ിയാകാ�

വീ�ക�െട നി��ാണം അടിയ�രമായി ���ീകരി�ാ�ം േവ� നടപടിെയ��േമാ;

(സി) ���ീകരി�ാെത കിട�� വീ�ക�  എ�െയ�ം ഇതിനിടയാ�ിയ സാഹചര��ം അ�

പരിഹരി�ാനായി സ�ീകരി� നടപടി�ം അറിയി�ാേമാ?

വനംവ��ിെ� �തനപ�തിക�

*632.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, എസ്.രാേജ��



,, എം. �േകഷ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനംവ��് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� �തനപ�തിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വനേമഖല�് �റ�� �േദശ�ളി�  വനവ�കരണം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) വന ഉ�പ���െട ലഭ�ത�ം വിപണന�ം െമ�െ����തിന് എെ��ാം പ�തികളാ��ത്;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം ആേഗാള താപന�ം �ല�� �ഷ�ഫല��  നാ��നാ�

വ��ി�വ�� സാഹചര��ി� �മി�് ഹരിത കവചെമാ���തിനായി സാ�ഹ� വനവ�കരണ

പരിപാടിക� ��ത� കാര��മമാ�ാ�ം ത�രിതെ���ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികവ���ാ��് സൗജന� നിയമസഹായം

*633.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, സി. െക. ശശീ��

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, �. 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) സം�ാന�് പ�ികവ���ാ�െ�തിെര നട�� അതി�മം തട��തി�ം അവ�െട

പൗരാവകാശ�� സംര�ി��തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) ഇവ��് ആവശ�മായ സൗജന� നിയമസഹായം ന���തിന് സം�ാന തല�ി�ം ജി�ാ

തല�ി�ം േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അതി�മ���് ഇരയാ��വ��് ആശ�ാസ�ം �നരധിവാസ�ം ഉറ�വ���തിന്

എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��ിക��ിടയിെല ലഹരി ഉപേയാഗം നിയ�ി��

*634.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.�രളീധര�

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��  ��ിക��ിടയി�  ലഹരി മ��് ഉപേയാഗം വ��ി�വ��തായ

റിേ�ാ��ക� സ��ാ� ഗൗരവമായി എ��ി�േ�ാ;



(ബി) ��ക��് സമീപ�� െമഡി��  േ�ാ�കളി�  നി�ം ലഭി�� മാനസിക േരാഗ�ി��

മ��ക�ം കഫ് സിറ�ം േവദന സംഹാരിക�ം ��ിക� ലഹരി�ായി ഉപേയാഗി�� �വണത

വ��ി�് വ��ത് തട��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഇ�രം െമഡി��  േ�ാ�ക�  അതാത് ജി�കളിെല ��സ് ക�േ�ാ�  ഉേദ�ാഗ��െട

സഹകരണേ�ാെട പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി��തിന് െഡപ��ി എൈ�സ്

ക�ീഷണറ�ാ��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��കളി� ആേരാഗ�വ��മായി േച��് ലഹരി വി�� �വ��ന�� ശ�ിെ���ി ��

��ികെള ലഹരി�െട നീരാളി�ി���ി� നി�ം േമാചി�ി��തിന് �േത�ക ����ാ�േമാ?

�ഗശാല വ��ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

*635.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

,, ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �ഗശാല വ��ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട

വിശദവിവര�� അറിയി�േമാ;

(ബി) �ഗ��െട തനത് ആവാസ വ�വ� സംര�ി�െകാ�് സ��ശക��് ��ത� സൗകര���

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

(സി) �ഗശാലയിേല�് ��തായി �ഗ�െള െകാ�വ��തി�� നടപടി�മ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മ� �ഗശാലകളി� നി�� �ഗ�േള�ം പ�ികേള�ം എ�ി�തിെ� വിവര�� അറിയി�േമാ?

െമ�� ടീ�� പ�തി

*636.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, സി.മ��ി

,, എ�. ഷം��ീ�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട പഠന നിലവാരം ഉയ���തി�ം െകാഴി�േപാ�് തട��തി�ം

ആരംഭി� െമ��  ടീ��  പ�തി ഫല�ദമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ ഡയ�കളിെല അധ�ാപക�െട �റവ് െമ��  ടീ��  പ�തി കാര��മമായി

നട�ിലാ��തിന് തട�മായി�േ�ാ;  എ�ി�  അധ�ാപക�െട �റവ് നിക��തിന് നടപടി



സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട പഠന നിലവാരം ഉയ���തി�ം െകാഴി�േപാ�്

തട��തി�ം ഏെത�ാം വിധ�ി� സഹായി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ി�  വ�ി�� അപാകത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത്

പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ�� േകാളനികളിെല വികസന പ�തിക�

*637.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അ�� �കാശ്

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വികസന�ി�  പിേ�ാ�ം നി��� പ�ികജാതി േകാളനികളി�  അടി�ാന

സൗകര�െമ�ി��തിന് ആവി�രി� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനകം എ� പ�ികജാതി േകാളനികളി� ഇതിെ� �വ��നം ആരംഭി�െവ�റിയി�േമാ;

(സി) ഹാംല�് പ�തിയി� എ� േകാളനികെള ഇതിനകം െതരെ���െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഏത് ഏജ�സിെയ ആണ്

�മതലെ���ിയി��െത�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) പ�ികജാതി/പ�ികവ�� േകാളനികളി� നട�ിലാ�� വികസന പ�തിക� സമയബ�ിതമായി

���ീകരി��തി�ം അഴിമതി��മാ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ി� േസാഷ�� ആഡി�ിംഗ് ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

പ�ികജാതി ഉപ പ�തി

*638.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, ഡി.െക. �രളി

,, െ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) പ�ികജാതി�ാ�െട ഉ�മന�ിനായി പ�ികജാതി ഉപ പ�തി  (എസ്.സി.എസ്.പി.)  �കാരം

നട�ി വ�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി�ാ�  േനരി�� ഏ��ം �ധാനെ�� ���ളായ ഭവന രാഹിത��ം �രാഹിത��ം

പരിഹരി��തിനായി നട�ിവ�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;



(സി) െതാഴിലി�ം െതാഴി� പരിശീലന�ി�ം മാനവ വിഭവേശഷി വികസന�ി�മായി ആവി�രി�ി��

പ�തിക� എെ��ാമാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മിനിമം േവതനം ���ി നി�യി��തിന് സ�ീകരി� നടപടി

*639.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�� �കാശ്

,, അനി� അ�ര

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിനിമം േവതനം ���ി ��് വ�ഷം ���ിയാ�ിയ എ�ാ േമഖലകളി�ം ആയത് ���ി

നി�യി��തിന് സ�ീകരി� നടപടി എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് മിനിമം േവതനം ���ി നി�യി�ത്;

(സി) അ� എ�ഡഡ് േമഖലയി� �വ��ി�� അ��ാപക��് മിനിമം േവതനം നട�ിലാ�െമ�

�ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

ആദ�ശ് �ാമം പ�തി

*640.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ആ�ണി േജാ�

,, െക. ബാ�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി ��ംബ�� അധിവസി�� �ാമ��െട സമ� വികസന�ിനായി

�ധാനമ�ി ആദ�ശ് �ാമം പ�തി (PMAGY) നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഇൗ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) പ�തി�ാ�ളള േക�വിഹിതം എ�യാെണ�ം ഇതിനായി സം�ാന സ��ാ�  എ� �ക

വകയി��ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ികജാതിയി�െ�� �വജന��െട െതാഴി�  ലഭ�ത�ായി എെ��ാം കാര���  ��ത

പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

വനസംര�ണ പ�തിക�

*641.�ീ.അ�വ� സാദ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്



,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം വനസംര�ണ�ിനായി ആവി�രി� �തിയ പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) കാ�തീ അതിേവഗം കെ��ി �തിേരാധി��തി�ളള സംവിധാനം വനം വ��ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതിനാ�ളള സംവിധാനം ഒ��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ജനനി-ജ�ര� പ�തി

*642.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, 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) സം�ാന�് പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെല അ�മാ�െട�ം ����െട�ം

ആേരാഗ�സംര�ണ�ിനായി ജനനി-ജ�ര� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് പ�തി �കാരം ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(സി) േപാഷകാഹാര�റവ് �ലം അ�മാ��ം ��ിക��ം ഉ�ാ�� ���� പരിഹരി��തിനായി

എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(ഡി) പ�തി�ായി എ� �ക  2018-19  സാ��ിക വ�ഷം വകയി��ിയി�െ��ം ഇതിെ�

ഫല�ദമായ നട�ി�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

ഡീ അഡി�� െസ��ക�െട �വ��നം

*643.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി��ി എ� േപരി� ലഹരി വി�� േബാധവ��രണ മിഷ� �പീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� �വ��നം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത� മദ�േഷാ�ക� �റ�് മദ��ിെ� വ�ാപനം നട�� സാഹചര��ി� മദ��ിെനതിെര

സർ�ാർ നട�� �ചരണം വിജയ�ദമാ�െമ�് ക���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) എൈ�സ് വ��ിെ� കീഴി�  �വ��ി�� ഡീ അഡി��  െസ��ക�  വഴി  2017�

എ�േപെര ലഹരിയി� നി�ം േമാചി�ി�വാ� സാധി�;



(ഡി) �നരധിവാസ സംവിധാന�ളള മാ�കാ ഡീ അഡി��  െസ��  �ാപി�വാ�ളള തീ�മാനം

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം ന��േമാ;  ഇതിന് എെ��ി�ം േക�സഹായം

ലഭ�മാേണാെയ�് െവളിെ���േമാ?

േ�മനിധി േബാ��ക�െട �വ��നം

*644.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ആ�സല�

,, െക. ദാസ�

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴി�  വ��ിെ� കീഴി�ളള വിവിധ േ�മനിധി േബാ��ക�െട �വ��നം

കാര��മമാ�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) േ�മനിധി േബാ��ക�െട ൈദനംദിന �വ��നം കാര��മ�ം �താര��മാ��തിെ�

ഭാഗമായി രജിേ�ഷ�, അംശദായം,  ആ��ല�വിതരണം,  െപ�ഷ�  വിതരണം എ�ിവ

നട�ിലാ��തിനായി ഒ� േസാ��് െവയ� വികസി�ി�് എ�ാ േ�മനിധി േബാ��ക�െട�ം

�വ��നം ഏേകാപി�ി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) േ�മനിധി േബാർ�കളി�െട അംഗ�ൾ�് വിവിധ പ�തികൾ �കാരം നൽകിവ��

ആ��ല��ൾ വ��ി�ി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ലഹരി ഉപേഭാഗം �റ��തി�� �വ��ന��

*645.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�േ�ാ�  എ� മദ�ശാലക�  ഉ�ായി�െ��ം നിലവി�

എ��െ��ം ഈ സ��ാ�  ��തായി ഏെത�ി�ം മദ�ശാല�് ൈലസ�സ്

അ�വദി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �� സ��ാ� മദ�നിേരാധനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) 2015-16 വ�ഷം വി� മദ��ിെ� അളവ് �� എ�.ഡി.എഫ്.  സ��ാ� അധികാരെമാഴി�

2010-11  വ�ഷെ� അള�മായി താരതമ�െ���ിെ�ാ�� കണ�േ�ാ;  എ�ി�

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ലഹരി ഉപേഭാഗം �റ� െകാ�വ��തിന് ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ിവ�� �വ��ന��



വിശദമാ�ാേമാ?

വ�കിട ജലേസചന പ�തിക� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ� നടപടി

*646.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, �രളി െപ�െന�ി

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�കിട ജലേസചന പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ�

സാധി�ാെത കിട��തിനാ�  െചലവ് അധികരി�ക�ം വ�  നിേ�പം

�േയാജനരഹിതമായി�ീ�ക�ം െച�� �ിതി ഒഴിവാ�ാനായി ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്; ഇ�രം പ�തിക�െട നിേ�പ �േയാജന വിശകലനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ക�� വര�� േനരി�� ���  ജി�യി�  �ഷി നാശം തടയാ�  ഉപ��മായ ചാല�ടി

ൈഡേവ�ഷ� �ീം ���ീകരി�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ;

(സി) �വാ��ഴ വാലി,  ഇടമലയാ�, കാരാ�ഴ,  ബാണാ�രസാഗ�  �ട�ിയ ദീ�ഘകാലമായി

���ീകരി�ാെത കിട�� പ�തിക�െട പരിേശാധന�ായി നിേയാഗി� സമിതി റിേ�ാ��്

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ജല അേതാറി�ി േ�ാജ�ക�െട വിലയി���

*647.�ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ജല വിതരണം നട�� ജല അേതാറി�ി പല പ�തിക�െട�ം പണി ��വൻ

���ികരി�ാ��ം ൈപ�് ൈല�  മാ�ം �ഴി�ിേ�ാ അെ��ി�  ��ീകരണ �ാ�് മാ�ം

�ാപിേ�ാ പണം െചലവാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിർ�ാണ ���ികൾ ���ീകരി�ാ�തിനാ�  പാതി �ട�ി�ിട�� ഇ�രം പ�തിക�

സജീവമാ�ാ� അ�ൗ�ബിലി�ി ഓഡി�് നട�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ േ�ാജ�ം സമയബ�ിതമായി വിലയി��ാ�ം �േരാഗതി റിേ�ാ��് സമ��ി�ാ�ം

എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് ഇേ�ാ� നിലവി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജല അേതാറി�ി വാ�� ൈപ�ക�െട �ണേമ�,  ജല ��ീകരണ �ാ�ക�െട �ണേമ�,

സിവി�  നി��ിതിക�െട �ണേമ� എ�ിവ പരിേശാധി�ാ�  എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്

നിലവി��െത�റിയി�ാേമാ;



(ഇ) അഴിമതി�ാരായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�വാ�ം �ണേമ�യി�ാ� ൈപ�ക�ം

ഉപകരണ��ം വാ�ി സ��ാരിെന വ�ി�� േകാൺ�ാ�ർമാെര കരി��ികയി�െ���ി

ൈലസ�സ് റ�് െച�ാ�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വികസന േകാ��േറഷ� ന�കിവ�� വാ�

*648.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, രാ� എ�ഹാം

,, ഡി.െക. �രളി

,, െ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) ഈ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം സം�ാന പ�ികജാതി/പ�ിക വ�� വികസന േകാ��േറഷ�

�േഖന�� വാ� വിതരണ�ി� ൈകവരി� േന�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാ��േറഷ� നിലവി� ന�കിവ�� വിവിധ തരം വാ�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വിേദശ�നി�ം െതാഴി�  ന�െ��് തിരിെക നാ�ിെല�� പ�ികജാതി/പ�ികവ���ാ�െട

�നരധിവാസ�ിനായി വാ� പ�തിക��് �പം ന�കാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�

െവളിെ���േമാ?

പ�ികവ���ാ��് ചികി�ാ സഹായ��

*649.�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, പി.വി. അ�വ�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ���ാ�െട ആേരാഗ� സംര�ണ�ിനായി പ�ികവ�� വികസന വ��്

ഏ�െ���ിയി�� ചികി�ാ സൗകര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ാ��് ചികി�ാ ധനസഹായ�ി�� വ�മാന പരിധി ഉയ��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ചികി�ാ സഹായ��  േവഗ�ി�  ലഭ�മാ��തിന് അേപ�ക�  ഓ�ൈല�  വഴി

സമ��ി��തി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പ�ികവ���ാ�  സാധാരണയായി െച�� േജാലി െച�വാ�  സാധി�ാെത വ��

വ�ഷകാല�് അവ��് ആഹാരം ഉറ�വ���തിന് ഭ��സഹായ പരിപാടി

നട�ാ�ിയി�േ�ാ;



(ഇ) ഏെത�ാം �േദശ�ളിലാണ് ക��ണി�ി കി��ക�ം ന��ീഷ� റീഹാബിലിേ�ഷ�  െസ��ക�ം

ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��നാട് പാേ�ജിന് കീഴി� ജലവിഭവ വ��് ആവി�രി�ിരി�� പ�തിക�

*650.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക.�േരഷ് ���്

,, എ.എം. ആരിഫ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��നാട് പാേ�ജിന് കീഴി�  ജലവിഭവ വ��് ആവി�രി�ിരി�� പ�തിക�  ഏെത�ാമാണ്;

പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ �േദശ�ളി�� പാടേശഖര�ളിെല െവളളെ�ാ� നിയ�ണ�ിനാ�ളള ���ിക�െട

നിലവിെല �ിതി�ം ഫല�ാ�ി�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) േതാ��ളളി �ി�േവ�െട േശഷി വ��ി�ി��തി�ം ത�ീ���ം ബ�ിെ� നവീകരണ

�വ��ന�� ���ീകരി�ാ�ം കഴി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ക�കാലികളിെല പക��വ�ാധികൾ

*651.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, മ�ളാം�ഴി അലി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�കാലികെള പക��വ�ാധികളി�  നി�ം സംര�ി��തിന് എെ��ി�ം പ�തിക�

നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പക��വ�ാധികെള�റി�് ക�കാലി ക�ഷക��് േബാധവ��രണം ന�കാ�േ�ാ; വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം പക�� വ�ാധിക�  �ലം ക�കാലിനാശം

ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വനേമഖലാ നിരീ�ണ�ം വന�ജീവി കണെ���ം

*652.�ീ.ആ�. രാമച��

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, െക. രാജ�

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



വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വന�ജീവിക�െട കണെ���് നട��േ�ാ;  എ�കാലം ��േ�ാഴാണ്

കണെ����ത്; വിശദവിവര�� അറിയി�ാേമാ:

(ബി) വന�ജീവി കണെ���്,  വനേമഖലാ നിരീ�ണം എ�ിവ സാേ�തിക സഹായേ�ാെട

ശ�ിെ����തിന് സ�ീകരി�� മാ���� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി എ� ക�ാമറക� വനം വ��ിെ� ൈകവശ�െ��ം ആയത് പര�ാ�മാേണാെയ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സിംഹം,  ക�വ,  �ലി �തലായ �ഗ�െള �േത�കം തിരി�റി�്

കണെ����െത�െനയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാ�ഭാഷ�് അ�ഹമായ �ാധാന�ം ന���തിന് നടപടി

*653.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, എസ്.ശർ�

,, ��ഷ� കട��ി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കലാ-സാഹിത�-സാം�ാരിക രംഗ��വെര അണിനിര�ി ശാ� േബാധ�ം ��ിചി��ം

വള���തിന് സാം�ാരിക വ��് പരിപാടിക� ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ആയിര�ിയ�റ് വ�ഷ�ിേലെറ പാര�ര��� മാ�ഭാഷെയ അവഗണി��തിെനതിെര

സാം�ാരിക ഐക��ി�ത�� പരിപാടിക� ആവി�രി� നട�ിലാ�േമാ;

(സി) ഭാഷ േകവലം ആശയവിനിമേയാപാധിെയ�തിന് ഉപരി സാം�ാരിക ഐക��ി��

ഉപാധിയായതിനാ�  മാ�ഭാഷ�് ഉചിതമായ �ാധാന�ം ന�കാ�  നടപടിെയ��േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

വനവ��രണ ���ിക�

*654.�ീ.പാറ�� അ��

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വേനതര ആവശ����ായി വന�മി വി�ന���തിന് പരിഹാരമായി വനവ��രണ

���ിക� നട�ാ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി േക� ധനസഹായം ലഭി�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;



(സി) േക�ഫ�് യഥാവിധി വിനിേയാഗി��തിന് എെ��ി�ം തട��� ഉ�ാ��േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പി�ാ� സ�ദായ���ാ�ളള വിവിധ പ�തിക�

*655.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എം. വി�െസ�്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി�ാ� സ�ദായ���ാ�ളള വിവിധ പ�തിക� നട�ിലാ��തി� വ��ിെ� ഭാഗ�് നി�ം

അനാ� ഉ�ാ��െവ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പി�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാ��േറഷ�, പരിവ��ിത െെ��വ �പാ�ശിത വിഭാഗ വികസന

േകാ��േറഷ�  എ�ിവ�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�

വ�േശഷം ��ത േകാ��േറഷ�ക�  എെ��ി�ം �തിയ പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പി�ാ� സ�ദായ���ളള വിവിധ േ�മപ�തിക�  സമയബ�ിതമാ�ം കാര��മമാ�ം

നട�ിലാ��തിന് േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� ഏ�െ����

കാര�ം ആേലാചി�േമാ?

പാലിെ� �ണേമ� പരിേശാധി�ാ� സംവിധാന��

*656.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാലിെ� �ണേമ� പരിേശാധി�ാ�  നിലവി�  എെ��ാം സംവിധാന��

ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അന�സം�ാന�് നി�ം വ�� പാല് പരിേശാധി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാലിെ� �ണേമ� പരിേശാധന ശ�മാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ി��്

എ�റിയി�ാേമാ?

ആദിവാസിക��ായി നട�� പ�തിക�െട ഏേകാപനം



*657.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, വി.പി.സജീ��

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േ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) ആദിവാസി വിഭാഗ���് സ��� ആേരാഗ� �ര� ഉറ�ാ��തിനായി ആവി�രി�

പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ജനനി ജ�ര� പ�തി,  ക��ണി�ി കി��  പ�തി എ�ിവ നട�ിലാ�ിയി�ം അ��ാടിയി�

ശി�മരണം വ��ി���ം േപാ�കാഹാര�റവ് �ലം അ�മാ�  മരി���മായ സാഹചര�ം

എ�കാരം ഉ�ാ��െവ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) വിവിധ വ��കളി�െട ആദിവാസിക��ായി നട�� പ�തിക�  ഏേകാപി�ി��തി�ം

അ�ഹതെ��വ�െ��ാം ആ��ല��� ലഭി��െവ�് ഉറ�് വ��വാ�ം ഉ� സംവിധാനം

ഏ�െ���േമാ?

�ീേരാ�ാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത

*658.�ീ.െക.�രളീധര�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീേരാ�ാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�ത േന��തിന് എ� ല�ം ട�  പാലിെ� ഉ�ാദനമാണ്

ല��മി�ിരി��ത്;

(ബി) സ�യംപര�ാ�ത�ായി ല��മി� പാ�ൽ�ാദനം േന��തിനായി ഏെത�ാം േമഖലകളി�

ഉ�വെരയാണ് �േയാജനെ���ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക� �േഖന സ�യംെതാഴി� പ�തിക�

*659.�ീ.എസ്.ശർ�

,, െജയിംസ് മാത�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വജന���് െതാഴി�  ലഭ�ത ഉറ�വ���തിനായി എെ��ാം �തന

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക�  �േഖന സ�യംെതാഴി�  പരിപാടിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ;



(സി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി� േപര് േച��ി�� വിഭി� േശഷി�ാരായ ഉേദ�ാഗാ��ിക��ായി

നട�ാ�ി വ�� െെകവല� പ�തിയി�  ഇവ�െട സമ� െതാഴി�  �നരധിവാസ�ിനായി

എെ��ാം കാര��ളാണ് ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(ഡി) എംേ�ാ�െമ�് വ��് �േഖന നട�ാ�� ശരണ�, േജാബ് �ബ് �ട�ിയ പ�തിക� �കാരം

എ� സംരംഭ�� ആരംഭി�ി�െ��ം ��ത പ�തിക� �കാര�� വാ� �ക�ം സ�ിഡി

�ക�ം എ� വീതമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത��വ�, ബി�ദധാരികളായ വനിതക�, െതാഴിലി�ാ� േവതന

പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ��  എ�ിവ��് ��ഗണന ന��� സ�യം െതാഴി�  പ�തി

നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വനേമഖലയിൽ �റിസം �ര�

*660.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.എസ്.രാേജ��

,, ഒ. ആ�. േക�

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ �റിസ�ിെ� ഭാഗമായി ��ി�് അട��ളള പരിപാടിക� ഒ���തിന്

നിലവി�ളള സൗകര��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േമഖലകളി�  കാ�തീ,  ശ�മായ മഴ�ം കാ�ം �ട�ിയവ �ലം എെ��ി�ം

�ര���ായാ� അടിയ�രമായി േനരി��തിന് പര�ാ�മായ സംവിധാന�� വനംവ��ി�േ�ാ;

(സി) തമിഴ് നാ�ിെല േതനിയി��ായ കാ�തീയി�െ��് ��ി�് സംഘ�ിെല പതിേന�േപ�

മരി�ാനിടയായ സാഹചര��ി�, സം�ാനെ� ഇേ�ാ �റിസം രംഗ�് �ര��ം

നിയ�ണ�ം ഉറ�ാ��തിന് ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

26-03-2018

�േ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)].


