
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

ഏഴാം സേ�ളനം

2017 ഓഗ�്  09, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--291]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം

വ��മ�ി

: 699 �ത� 792 വെര

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി : 793 �ത� 843 വെര

ജലവിഭവ വ��മ�ി : 844 �ത� 919 വെര

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി : 920 �ത� 989 വെര

ഭവന നി��ാണ ധനസഹായം

699. �ീ.�. 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) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം ഭവന നി��ാണ ധനസഹായം പ�തിയി� എ� പ�ികജാതി

വിഭാഗ�ാ��് �ക അ�വദി�;

(ബി) ഓേരാ����ം അ�വദി�� �ക എ�യാണ്;  ആെക എ� �ക അ�വദി�;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

ചികി�ാ സഹായ വിതരണം

700. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�. മ�ി, പ�ിക ജാതി വിഭാഗ�ാ��് ജാതി സ��ിഫി��്, വ�മാന സ��ിഫി��്, ചികി�ാ

സ��ിഫി��് എ�ിവ പരിേശാധി�തിെ� അടി�ാന�ി� അ�വദി�� ചികി�ാ സഹായം

വിതരണം െച�� േ�ാ�് എസ്.സി ആഫീസി�  വീ�ം ��ത സ��ിഫി��ക�

സമ��ിേ���േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െച���  േ�ാ�് എസ്.സി ആഫീസ�  ചികി�ാ സഹായം വിതരണ�മായി ബ�െ��്
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��ത സ��ിഫി��ക� വീ�ം ആവശ�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സമ��ി� സ��ിഫി��ക�  വീ�ം സമ��ി�വാ�  ആവശ�െ��് ��ി���ാ��ത്

ഒഴിവാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെല ��ിക�െട പഠന പിേ�ാ�ാവ�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിക േഗാ�വർ� വിഭാഗ�ിെല ��ിക�െട പഠന പിേ�ാ�ാവ� പരിഹരി��തിന്

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

(ബി) ഇവ�െട പഠന പിേ�ാ�ാവ� സംബ�ി�് പ�ികജാതി വികസന വ�േ�ാ ഇതര

ഏജ�സികേളാ എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ��ത പഠന റിേ�ാർ�ക�െട

����പ�ി�� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എസ്.എസ്.എ,  ആ�.എം.എസ്.എ.  �ട�ിയ േക�ാവി�ത പ�തികളി�െട പ�ികജാതി

പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെല ��ിക��ായി നട�ിലാ�� �േത�ക പ�തിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം സഹായധനം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

702. �ീ.േജാ�ജ് എം. േ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) പ�ികജാതി പ�ികവർഗ േ�മ വ��മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം സഹായധനം

�ഖ�ാപി� േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല അേപ�ക��്  ,സഹായധനം �റ� കാലമായി ലഭി�ാ�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവർ�് അടിയ�ിരമായി സഹായം ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വാ�െയ��വ��്ആശ�ാസ നടപടിക�

703. �ീ.േജാ�ജ് എം. േ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) സഹകരണ േമഖല��െ�െട�� ധനകാര� �ാപന�ളി�  നി�ം വാ�െയ��്

കടെ�ണിയിലായ എസ് സി /എസ് �ി വിഭാഗ���് വ��് ന��� ആശ�ാസ നടപടിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� അേപ�, നടപടി�മ�� എ�ിവ വിശദമാ�േമാ?
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എസ്.സി േകാളനിക�െട നവീകരണം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എസ്.സി േകാളനിക�െട നവീകരണ�ി�ം �ന��ാരണ�ി�മായി ആവി�രി�

അംേബ�ക�  മാ�കാ േകാളനി പ�തിയിേല�് അ�ഹതെ�� േകാളനികെള കെ���

കാര��ി� ജി�ാ ഓഫീ�ക�െട െക�കാര��ത ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) േകാളനികളിെല ��ംബ��െട എ�ം കാേലാചിതമായി പരി�രി�ാ�തിനാ�  പ�തിക�

നട�ിലാ��തി��ാ�� കാലതാമസം പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് അ�മതി ലഭി� എറണാ�ളം ജി�യിെല േകാളനിക�

ഏെത�ാെമ�് നിേയാജകമ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;മ�ളള നിേയാജക മ�ല�ളി�

നി�് നി�േ�ശി����ം ഫീസിബി�മായ േകാളനിക�  ഏെത�ാെമ�ം ടി േകാളനിക��്

അ�മതി ന��തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം എെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ടി േകാളനിക��് എ�േ��് ഭരണാ�മതി ന�കാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) 40  ��ംബ�ളി�ാ� നിേയാജകമ�ല�ിെല അ�ഹതെ�� േകാളനികളി�  ഈ പ�തി

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(എഫ്) എ�ി�  െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം േകാളനികളിലാണ് ഈ പ�തി

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ീ െമ�ിക് േഹാ��

705. �ീ.െ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���ിക��ാ�� േബഡ�� �ീ െമ�ിക് േഹാ��

നി��ാണ�ിന് �ലം ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ല�് െക�ിടം നി��ി��തിന് കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ; (സ.ഉ. (സാധാ) നം.1581/16/SC/ST) വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ഈ �ല�് െക�ിടം നി��ി���മായി ബ�െ��് നാളി�വെരയായി എെ��ി�ം

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

(ഡി) ��ത �ാപനം �ട��തിന് താ��ാലിക െക�ിടം കെ��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

�ീ െമ�ിക്, േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം
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706. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� �ീ െമ�ിക്,  േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കളാണ് ഉ�ത്;  അവ�െട

ജി�തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ; �ീ െമ�ിക്, േപാ�് െമ�ിക് വിഭാഗ�ളിലായി എ�െയ�ം

വീതമാണ് േഗ�സ് േഹാ��ക��ത്; അവ�െട ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) തല�ാന��െ�െട �ധാനെ�� എ�ാ ജി�ാ ആ�ാന�ളി�ം നഗര�ളി�ം

െപ���ിക��് മാ�മായി �തിയ �ീ െമ�ിക്,  േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��ക� ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇവ�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�ം ആ�നിക സംവിധാന�� ഏ�െ����തി�ം

എെ��ാം പ�തിക� നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ; ഇതിനായി ബജ�ി�

എ� �കയാണ് മാ�ിവ�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

േനമം നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ികജാതി പ�ികവ�� േകാളനിക�

707. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ി�  എ� എസ്.സി എസ്.ടി േകാളനികളാ�നിലവിൽ ഉ�ത്;

േകാളനിക�െടഉ�മന�ിനായി കഴി� സ��ാരിെ� കാല�ം ഈ സ��ാ� അധികാര�ി�

വ�തി� േശഷ�ം ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േനമം നിേയാജകമ�ല�ിെല ��  എം.എ�.എ �െട ആ�ി വികസന ഫ�്,  �േത�ക

വികസന ഫ�് എ�ിവയി� നി�ം ഈ േകാളനിക�െട വികസന�ിനായി എ� �കയാണ്

ചിലവഴി�ി��ത്  ;  ഏെതാെ� ���ിക�  ���ീകരി�ി��്  ;  വിശദമായ റിേ�ാ��്

ലഭ�മാ�േമാ ?

അ�� നിേയാജകമ�ല�ി� േച�ം പ�ി�റം പ�ായ�ി� ഇ�ി�റ േകാളനി

708. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  നിേയാജകമ�ല�ി�  േച�ം പ�ി�റം പ�ായ�ി�  ഇ�ി�റ േകാളനിയി�

സ�ാ�യ പ�ികജാതി േകാളനി പ�തി�കാരം എ� �പ�� �� �ികളാണ് നി��ഹി�ത്;

(ബി) ഒ� േകാടി �പയി� ഉ�െ���ി �ട�പ�തിക� നി�േ�ശി�ത് നി��ഹി��തി� േഫാറ�്

ഇ�ഡ�ീസ് �ാവ���  ലിമി�ഡ്  (FIT)  എ� ഏജ�സി കാണി� ��തരമായ വീ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നി��ഹണ ഏജ�സി�െട നി��രവാദിത�ം െകാ�് അവിേട�് �പാ�ശ െച�െ��
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���ിക� �ട��് നട��തിന് കഴി�േമാ;

(ഡി) ഒ� േകാടി �പയി�  ഉ�െ���ിേയാ അെ��ി�  േകാർ�സ് ഫ�ിേലാ ഉ�െ���ി

നി�േ�ശി�െ�� ���ിക� ���ീകരി��തിന് സത�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാ�ല� നിധി പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

പ�ികജാതി െപ���ിക��്,  ഇ�ഷ�റ��മായി ബ�െ���ി�ളള സാ�ഹ� �ര�ാ

പ�തിയായ 'വാ�ല� നിധി' നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ചികി�ാ സഹായം വിതരണം െച�വാ� കാലതാമസം

710. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�.  പ�ികജാതി പ�ികവർ�േ�മ വ��് മ�ി അ�വദി� ചികി�ാ സഹായം വിതരണം

െച�വാ� കാലതാമസം ഉ�ാ��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആല�ഴ ജി�യിെല െച��� നിേയാജക മ�ല�ി� ചികി�ാ സഹായം അ�വദി�വ�െട

വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ചികി�ാ സഹായം അ�വദി�വ��് �ക എ�് വിതരണം െച�വാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

സ�ാ�യ �ാമം പ�തി

711. �ീ.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) പ�ികജാതി േകാളനിക�െട വികസന�ിനായി നട�ിലാ�� സ�ാ�യ �ാമം പ�തി�് േവ�ി

െതരെ��� േകാളനിക�െട പ�ിക ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാളനികളി�  ഇത് വെര െച� കാര���/നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് േവ�ി അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സികെള �മതലെ����േ�ാ;

ഉെ��ി� അവ ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?
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േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�െട വിവരം

712. �ീ.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) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�െട േപ�വിവര�ം പ�ികജാതി

��ംബ��െട എ��ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി േകാളനികളി�  വിവിധ ഫ�ക�  ഉപേയാഗെ���ി കഴി� സ��ാരിെ�

കാലയളവി�  നട�ിയ �ധാന അടി�ാന സൗകര� വികസന��െട വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(സി) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല അംേബ�ക� �ാമവികസന പരിപാടി�െട നിലവിെല �ിതി

സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ിെല അംേബ��� സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തി

713. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ�ക� സ�യംപര�ാ� �ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���ി, പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�

നി�ം എെതാെ� ഹരിജ� േകാളനികെളയാണ് തിരെ���ി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാളനികളി� ഏെതാെ� തര�ി�� നവീകരണ �വ��ന�� െച�ാനാ�െമ�ം

ആയതിേല�ായി ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ��തി�� നടപടി�മ��ം വിശദമാ�േമാ?

െച�ാനം പ�ായ�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�

714. �ീ.െ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) െകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല െച�ാനം പ�ായ�ിെല ര�് പ�ികജാതി േകാളനിക�

�േത�ക വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി വികസി�ി��തിന് ഉ�രവായി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ിൽ എ� �ക വീതമാണ് അ�വദി�ി��െത� കാര�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇ�കാരം �ക അ�വദി�ി�െ��ി�  �ടർ �വ��ന��  നട��തിന് എ� നടപടിക�

നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ ?

പാല�ാട് അംേബ�ക� േകാളനിയിെല ജാതി വിേവചനം
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715. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല േഗാവി�ാ�ര�് അംേബ�ക�  േകാളനിയി�  ജാതിവിേവചനം

നിലനി���തായ റിേ�ാ��് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) േകാളനിയിെല ച�ിലിയ സ�ദായാംഗ�� ജാതി വിേവചനം അ�ഭവി�� എ� പരാതിയി�

അേന�ഷണം നട�ിേയാ;

(സി) ജാതി വിേവചനം അവസാനി�ി��തിന് �ിയാ�കമായ നടപടി ൈകെ�ാള�േമാ?

അേബ�ക� �ാമം പ�തി

716. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : 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:

അേബ�ക�  �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ����തിന് േവ�ി കായം�ളം മ�ല�ി�  നി�ം

ഏെത�ാം പ�ികജാതി േകാളനികെളയാണ് െതരെ���ി��െത�ം,  നിലവി�  ഇതിെ�

നടപടി�മ��െട �േരാഗതി എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ക�രിെല പ�ികജാതി േകാളനി നവീകരണ പ�തി

717. �ീ.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) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷം പ�ികജാതി േകാളനി നവീകരണ പ�തിയി�  (അംേബ���

�ാമം) ക�� ജി�യിെല ഏെത�ാം േകാളനിക��ാണ് ഫ�് അ�വദി�ത്;

(ബി) പ���  മ�ല�ിെല എം.എ�.എ.  നി�േ�ശി� േകാളനി�് ഫ�് അ�വദി�ാതി��ത്

എ�് െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി ���ീകരി�ാ� ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയത്?

�രഹിത�ം ഭവനരഹിത�മായ പ�ികജാതി ��ംബ��

718. �ീ.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) 2011-െല െസ�സസ് �കാരം സം�ാന�് എ� പ�ികജാതി ��ംബ���്;  ഓേരാ

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെല�ം ജനസംഖ� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഇതി� എ� �രഹിത�ം ഭവനരഹിത�ം ഉെ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� വിശദാംശം

ന��േമാ?

പ�ികജാതി -പ�ികവ�� വികസന പ�തിക�

719. �ീ.സി.മ��ി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  നട�ിലാ�ിവ�� പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വികസന പ�തിക�

എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��ത പ�തികളി�െട ഇവെര �ഖ�ധാരയിേല�് െകാ�വ�വാ� കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ വിഭാഗ�ിെല എ�ാവ��ം �േയാജനം ലഭി�� രീതിയി�  പ�തിക�  ആ��ണം

െച�ാ�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

അംേബ�ക� �ാമ പ�തി

720. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെതാെ� േകാളനികളാണ് അംേബ�ക� �ാമ പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��ത്;  ഇതിെ�റ �വ��ന �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� �ാമം പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ�ക� �ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��, മണ�� മ�ല�ിെല െപ�മല, മ��ര

േകാളനിക�െട വികസന �വ��ന�� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാളനികളി� നട�� വികസന �വ��ന�� ഏെത�ാമാണ്; ഓേരാ�ി�ം വ��

എ�ിേമ�് �ക എ�യാണ്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?
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െച�െന�ി ആദിവാസി േകാളനി

722. �ീ.െ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�ിയാ�തി പ�ായ�ിെല െച�െന�ി ആദിവാസി േകാളനിയി�  എ� ��ംബ�ളാണ്

താമസി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അടി�ാന സൗകര���  ഒ�മി�ാ� ഈ േകാളനിയിെല ജന��െട �നരധിവാസപ�തി

സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇതിനായി �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;  എവിെടയാണ് �ലെമ�ം,  എ� ഏ�റാണ് എ�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െച�െന�ി േകാളനി�ാ�െട �നരധിവാസപ�തി എ�് ���ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� സ�ാ�യ �ാമം പ�തി

723. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

േകാളനി,  േതരി�ാവിള േകാളനി എ�ിവ നവീകരി�� ���ിക� ഏ�ഘ�ം വെര എ�ി  ;

വിശദമാ�ാേമാ

(ബി) ��ത ���ിക�െട �ട�നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

അംേബ�ക� സ�ാ�യ �ാമം പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംേബ�ക� സ�ാ�യ �ാമം പ�തി എ� �തലാണ് നട�ാ�ി വ��ത് ; ഇതിേനാടകം എ�

േകാളനികളിലായി എ�േകാടി �പ ഇതിനായി െചലവഴി�െവ�് ജി� തിരി�് േകാളനിക�െട േപര്

സഹിതം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) 2016-17 �ത� പ�തി നട�ാ��തി� എെ�ാെ� മാ��ളാണ് ഉ�െ���ിയി��ത് ;

(സി) റാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  ഏെതാെ� േകാളനികളിലാണ് ഈ പ�തി ഇതിേനാടകം

നട�ാ�ിയി��ത് ;

(ഡി) 2016-17  �  നി�േ�ശി�ി�� േകാളനിക�  ഏെതാെ�  ;  പ�തി നി��ഹണം ഏത്
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ഏജ�സിെയ ആണ് ഏ��ി�ി��ത്  ;  എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ഓേരാ േകാളനി�ം

വിഭാവനം െച�ി��ത് ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

േകാ��സ് ഫ�ി� നി�ം �ക

725. �ീ.�. 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) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷം പ�ികജാതി വ��ിെ� േകാ��സ് ഫ�ി�  നി�ം േചല�ര

നിേയാജക മ�ല�ി� ഏെത�ാം പ�തിക��് �ക അ�വദി�ി��്;  ഇതിെ� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

2017-18  സാ��ിക വ�ഷം േകാ��സ് ഫ�ി�  നി�ം �ക അ�വദി��തിന്

െ�ാേ�ാസ�ക� ലഭ�മായി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാ��ിക��� ൈ�പ�്

726. �ീ.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 വിഭാഗ�ിെല ഏെത�ാം സ�ദായ�ളിെല വിദ�ാ��ിക��ാണ് ൈ�പ�്

ന���െത�ം അതിെ� �തിമാസ നിര�് എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ� എ�ഡഡ് ��കളി� പഠി��, പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാ��ിക�െട ട�ഷ� ഫീസ്

റീ-ഇംേബ�് െച�� പ�തി നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി� സ�ീകരിേ�� നടപടി�മ��

എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ��െട വീട് നി��ാണം

727. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േ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) സം�ാന�് പ�ികജാതി വിഭാഗ�ളി�  വീട് നി��ാണം ���ീകരി�ാ� ��ംബ���്

നി��ാണം ���ീകരി��തിന് എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ് വിഭാവനം െച�ി��ത്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നട�് സ��ികവ�ഷം ഇ�ര�ി�� ഭവന��  കെ��ി അവ ���ീകരി��തിന്

ഇതിേനാടകം ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;
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പ�ികജാതി പ�ികവ�� സംവരണ ത�ികകളിെല നിയമന���ളള കാലതാമസം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���ായി സംവരണം െച�ി�� ത�ികകളിെല നിയമന���്

കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാകാ�� കാരണെമ�ാണ്;

ഒഴി�ക� യഥാസമയം പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� വ��കളിലാണ് ഇ�ര�ി� ഒഴി�ക� നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�െട നവീകരണം

729. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

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

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനിക� ഏെത�ാം  ;വ��മാ�ാേമാ;ഓേരാ

േകാളനികളി�ം എ� ��ംബ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�യം പര�ാ� �ാമം പ�തി �കാരം ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�ികജാതി

േകാളനിക�െട നവീകരണം ���ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം േകാളനികളി�  നവീകരണ �വ��നം �േരാഗമി� വ���്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി േകാളനികളിേല�� േറാ�ക�െട ഫീസിബിലി�ി സ��ിഫി��്

730. �ീ.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 േകാളനികൾ��ിെല േറാ�ക�  മാ�ം നവീകരി�ക�ം േകാളനികളിേല�്

�േവശി�� ഭാഗ�ളിെല േറാ�പണി�� അ�മതി, ഫീസിബിലി�ി സ��ിഫി��് ലഭ�മെ��

കാരണ�ാൽ നിേഷധി�് എ�ിേ�േര� മാ��ം ��രമാ�ക�ം െച��തിെല അപാകത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �േവശന മാ���ളിെല ക�� നി��ാണം, േറാ� നി��ാണം എ�ിവ�് പ�ികജാതി േകാ��സ്

ഫ�് ഉപേയാഗി�ാ� സാധി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

പ�ികജാതി-വ��, പി�ാ� വിഭാഗ��െ�തിെര�� ജ�ി നടപടിക�
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731. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ബാ�ക�, സഹകരണ സംഘ��, ഹൗസിംഗ് േബാ��ക� എ�ിവിട�ളി� നി�ം

വാ� എ�� പ�ികജാതി- പ�ികവ��, പി�ാ� വിഭാഗ�ളി��വ� നിലവി� ജ�ി നടപടിക�

േനരി�� സംഭവ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ജ�ി നടപടിക� ഒഴിവാ��തിേനാ വാ�ാ �ടി�ികക� എ�തി ത��തിേനാ

സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെല �വാ���് െതാഴിലവസരം

732. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി,  പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിെല �വാ���് െതാഴിലവസരം ലഭ�മാ���ി�േവ�ി

എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പ�ികജാതി,  പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ���

എ�േപ��് െതാഴി� ലഭ�മായി�െ��് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െട വാ�ക� എ�തി��� പ�തി

733. �ീ.െ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) സം�ാന�് പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െട വാ�ക�  എ�തി��� പ�തി

നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� ധനകാര��ാപന�ളി�  നി�് എ��,  ഏെതാെ� തര�ി��,

ഏ�വെര�� വാ�കളാണ് ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി എ� �ക േവ�ിവ�െമ�ം എ� �ക ഇ�വെര അ�വദി�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ

?

പ�ികജാതി/പ�ികവ��/പിേ�ാ� വീഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��് േ�ാള�ഷി�ക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പ�ികജാതി/പ�ികവ��/പിേ�ാ� വീഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��് വിവിധതരം

േ�ാള�ഷി�ക� ലഭി��തിന് ആധാ� നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ബാ�് അ�ൗ�ക�  ആധാ�മായി ബ�ി�ി�ാ�തിെ� േപരി�  എ� വിദ�ാ��ിക��്

േ�ാള�ഷി� �ക ലഭി�ാെത േപായി��് ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(സി) ��ത ��ം സംബ�ി�് എെ��ി�ം പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ���ാ��് �ഖ�ാപി� സഹായ��

735. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ 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�� വ��ിെ�റ കീഴി�  2011  �ത�  നാളി�വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം

ഉ�െ���ിയ പ�തിക�ം വകയി��ിയ �ക�ം ലഭി� േക� ധനസഹായ�ം ചിലവാ�െ��

�ക�ം എ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി�  2011  �ത�  ഓേരാ വ�ഷ�ം �ഖ�ാപി��ം വകയി��ിയ�മായ വിദ�ാഭ�ാസ

ആ��ല���  എ�,  വിതരണം െച� �ക എ�,  ഇതിനായി ലഭി� േക� സഹായം എ�,

സം�ാന വിഹിതം എ�; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� �ഖ�ാപി� സഹായ�� എെ��ാം;  എ� �ക ഇതിനായി വകയി��ി;  എ�

�ക ചിലവാ�ി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകാ��സ് ഫ�്

736. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനികളി� 2016-17 വ�ഷ�ി� േകാ��സ്

ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�ാ�  ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തിക�െട വിശദാംശ��ം

അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ചികി�ാ സഹായം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതിയി�െ��വ� എം.എ�.എ.  �േഖന വ��് മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം

ചികി�ാ സഹായ�ിന് അേപ� സമ��ി�േ�ാ�  അതിേ��  ഉ�ാ�� തീ�മാനം

എം.എ�.എ.െയ അറിയി��തി�� സംവിധാനം നിലവി� ഉേ�ാ;
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(ബി) ഇെ��ി�  അേപ�യിേ��� തീ�മാനം എം.എ�.എ.െയ അറിയി�ാ�� സംവിധാനം

ഏ�െ����ത് പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(സി) ചികി�ാ സഹായ�ി�� അേപ�യി�  തീ�മാനം ൈവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ�ളള ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം ചികി�ാധനസഹായം

738. �ീ.�. 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 വ��മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ഈ സ��ാ�  ഇ�വെര എ�

േരാഗിക��് ചികി�ാധനസഹായം അ�വദി� ന�കിയി��്;

(ബി) ഇതിനായി എ� േകാടി �പ അ�വദി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

പ�നംതി� ജി�യിെല പ�ികജാതി േകാളനിക�

739. �ീ.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) പ�നംതി� ജി�യി� എ� പ�ികജാതി േകാളനിക� നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� സ�യം പര�ാ� �ാമമായി ഏെത�ാം േകാളനികെളയാണ് െതരെ���ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�യം പര�ാ� �ാമമായി െതരെ���ി�� േകാളനിക�െട േപ�ം അ�വദി� �ക�ം

നിേയാജകമ� ലം അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇനി ഏെത�ി�ം േകാളനിക� സ�യം പര�ാ� �ാമമായി െതരെ���വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ?

െന�ാറയിെല അംേബ�ക� സ�യം പര�ാ� �ാമം പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല അംേബ�ക� സ�യം പര�ാ� �ാമം പ�തി�െട �വ��നം

സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  ഏെത�ാം േകാളനിക�െട �വ��നമാണ് നട��ത്;  ഈ �വ��നം എ�്

ആരംഭി�താണ്; നാളി�വെര നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാെമ�ം ഈ പ�തിക� എ�്

���ീകരി�െമ�ം വിശദമാ�േമാ?
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പ��� മ�ല�ിെല േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��

741. �ീ.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) 2016- 17 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� പ��� മ�ല�ിെല േമാഡ� റസിഡ�ഷ��

�� �ട��തി�� നടപടി�മ�� ഏത് വെരയായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �� �ട��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ച�ിലിയ�/അ��തിയാ� സ�ദായാംഗ���് ജാതി സ��ിഫി��്

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗമായ ച�ിലിയ�/അ��തിയാ�  സ�ദായാംഗ���് ജാതി സ��ിഫി��്

നിേഷധി�� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� പരാതി പരിഹരി�ാ� െെകെ�ാ�

നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) 1950  ന് ��് േകരള�ി�  ച�ിലിയ�/അ��തിയാ�  ജാതി നിലവി��ായി��ിെ��ം,

അതിനാ�  ഇൗ ജാതിയി�െ���വ�ം േകരള�ി�  �ിര താമസ�ാ�മായവ��് ജാതി

സ��ിഫി��് ന�േക�തിെ��  1986  െല  10/86/എസ്.സി.എസ്.ടി ഉ�രവ് റ�ാ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

അംേബ��� �ാമ വികസന പരിപാടി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല അംേബ��� �ാമ വികസന പരിപാടി �കാരം ഏെ���

േകാളനിക�െട �വ��ന �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

�രിതാശ�ാസനിധി

744. �ീ.േകാ�� ��േ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:
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(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െപ�വ��് ചികി�ാ ധനസഹായം െകാ��തി�  ഏ� പ�ികജാതി

വികസന ഓഫീസിെല ഏ� േ�ാ�ിനാണ് ��ത� �ക അ�വദി�ത്; .

(ബി) എ�ി� ��ത േ�ാ�ിന് 2016 -17 കാലയളവി� എ� �പ വിതരണം െച� ;.എ�േപ��്

ഈ ആ��ല�ം ലഭി�എ� വ��മാ�ാേമാ?

ആദിവാസിക��് �മി പതി�െകാ���തിന് നടപടി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആദിവാസി വിഭാഗ���് അ�ഹതെ�� �മി പതി�െകാ���തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� േപ��ാണ് ഇ�ര�ി�  �മി

ന�കിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

��ിേ�ാലി� േഹാ�� െക�ിടം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��ിേ�ാലി�  ആ���ിക��ാ�� �ീെമ�ിക് േഹാ��  െക�ിടം

നി��ി��തിന് �ലം അ�വദി�് ന�കിയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഈ �ല�് െക�ിടം നി��ി��തിന് കി�ബിയി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ

; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(സി) എ�ി�  െക�ിടം നി��ി��തിനായി ബ�െ��വ�  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?

അംഗീകാരമി�ാ� പ�ികജാതി േകാളനിക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗീകാരമി�ാ� പ�ികജാതി േകാളനിക� അംഗീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) അംഗീകാര�ി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാ��ിക�െട �തിമാസ ലം�ം �ാ�ി� വ��നവ്
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748. �ീ.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 വിദ�ാ��ിക�െട �തിമാസ ലം�ം �ാ�ി� വ��ിയ വ��നവ് എ�യാണ്; �ക

വ��ി�ി�ാ� നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ� പ�ിക ജാതി വിദ�ാ��ികളാണ് ലം�ം �ാ�് ൈക���ത്;

(സി) പ�ികജാതിയി�െ�� െ�ാഫഷണ� േകാ�് വിദ�ാ��ിക�െട �തിമാസ െമ�് ഫീ വ��ി�ി�േമാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി�ാ�െട പാ��ിട ��ം പരിഹരി��തിന് നടപടി

749. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, അനി� അ�ര

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി�ാ�െട പാ��ിട ��ം പരിഹരി��തിന് ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എെ��ാം

നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി�ാ��ായി എ� വീ�കളാണ് ��തായി അ�വദി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� വീ�ക�െട നവീകരണമാണ് ഇ�ാലയളവി� നട�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ി� ഓവ� ആയ എ� ഭവന�� ���ീകരി�ക��ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ഏെത�ാം പ�തിക� ആണ് ഇതിനായി �േയാജനെ���ിയെത�് വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി�ാ��ായി വാ�ാ �ടിശിക നിവാരണ പ�തി

750. �ീ.െ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) സം�ാന�് പ�ികജാതി�ാ��ായി വാ�ാ �ടിശിക നിവാരണ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നട�് സാ��ികവ�ഷം എ� �പ ഈ പ�തി�ായി വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േഗാ� ജീവിക പ�തി

17 of 96



751. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഗാ� ജീവിക എ� േപരി� െതാഴി� ൈന�ണ� പരിശീലന പ�തി നട�ിലാ��േ�ാ;എ�ിൽ

��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േഗാ�ജീവിതെ� ഏെതാെ� തര�ി� െമ�െ����തിന് ��ത പ�തി സഹായി�െമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

പര� ൈ�ബ� എ�്��ഷ� ഓഫീസ്

752. �ീ.െ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� പര� ആ�ാനമാ�ി ൈ�ബ� എ�്��ഷ� ഓഫീസ് അ�വദി��

വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ജി�യി�  പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െട എ�ം ��ത�� സാഹചര��ി�, ��ത ഓഫീസ്

അ�വദി��തിന് എെ��ി�ം �ട�നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

പ�ിക വ���ാ�െട ഉ�മന�ിനാ�ളള പ�തിക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ിക വ���ാ�െട ഉ�മന�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�

നട�ിലാ�ി വ��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി�  േക�സ��ാരിെ� ധനസഹായം ഉളള പ�തിക�, സം�ാന�ിെ�

തന� പ�തിക� എ�ിവ ഏെത�ാമാെണ�ം അവ ഓേരാ�ി�ം അ�വദി�� ധനസഹായം

എ�യാെണ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) പ�ിക വ���ാ�െട ഉ�മന�ിനായി നട�� േ�മ �വ��ന��  ���മാ�ം ��ത

േമഖലയിേല�് എ��ി� എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് എ�െകാ�ാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;  ഇ�ാര��ി�  വീ� വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം പ�ിക വ���ാ�െട േ�മ�ിനായി അ�വദി�
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പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�ം അവ�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�ം അവ��വദി�

�ക എ� വീതം ആെണ�ം വ��മാ�േമാ?

കട�ാറ ആദിവാസി േകാളനിയിെല �മി വി�ന�ക�

754. �ീ.െ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) കട�ാറ ആദിവാസി േകാളനിയിെല �മി വി�ന����മായി ബ�െ�� വിഷയ�ിെ� നിലവിെല

�ിതി സംബ�ി�് വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) �മി വി�ന����മായി ബ�െ��് ഇനി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ് ���ീകരി�ാ��ത്

എ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ആദിവാസി ��ിക�െട �ട�പഠനം

755. �ീ.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) ഇട�് വ�് പഠനം നി��� ആദിവാസി ��ികെള വിദ�ാലയ�ളി� തിരിെ��ി�് �ട�പഠനം

സാധ�മാ��തിന് നിലവി� എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാ��ത് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) �സ് വ� �ാസിേല�� �േവശന�ിനായി ഓ�ൈല� സംവിധാനം ഉപേയാഗി��തിെല

അ�ത കാരണം ഒേ�െറ േപ��് ഈ വ�ഷം �ട�പഠനം തട�െ�� സാഹചര�ം

പരിേശാധി�േമാ ; വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(സി) ആദിവാസി ��ികെള ��കളിെല�ി��തിന് �പം ന�കിയ േഗാ� സാരഥി പ�തി�െട

�വ��നം പലയിട�ം കാര��മമെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി�  ആദിവാസി��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം െമ�െ����തി�ം �ട�പഠനം

ഉറ�വ���തി�ം എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ം ; വിശദാംശ�� ന��േമാ ?

ആദിവാസി േമഖലക��് സ�യംഭരണാവകാശം

756. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.പി.സജീ��

,, ഐ.സി.ബാല���

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

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

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആദിവാസി േമഖലക��് സ�യംഭരണാവകാശം ന��� േക�നിയമമായ െപസ സം�ാന�്

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ് ;

(ബി) ��ത നിയമം നട�ിലാ�ിയാ�  സം�ാനെ� എ� ആദിവാസി ഊ�ക�  സ�യംഭരണ

�േദശ�ളാ�ം ; ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ ;

(സി) െഷഡ��ഡ് ഏര�ാസ് (േകരള േ��്) ഓ�ഡ� 2015 ച�ം �പീകരി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) ��ത ച��കാരം പ�ിക�േദശ�െള വി�ാപനം െച��തി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്

; ഇ�ാര��ി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

പ�ികജാതി -പ�ികവ�� േകാളനികളിെല �വ��ന��

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം പ�ികജാതി  -പ�ികവ�� േകാളനികളി�

ഏെത�ാം �വ��ന���് എ� �പ െചലവഴി�ി�െ��് ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാറിെ� കാല�് പ�ികജാതി - പ�ികവ�� േകാളനികളി� നട�ിലാ�ിയ വികസന

�വ��ന��ം െചലവഴി� �ക�ം ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) കഴി� സ��ാറിെ� കാല�് പ�ികജാതി  -  പ�ികവ�� േകാളനികളി�  �ട�ിവ�്

���ികരി��ം ���ികരി�ാ�  ബാ�ി���മായ പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�് ജി�

തിരി�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) പ�തിക�  ���ികരി�ാതിരി�ാ�  കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ  ;  ഇവ�െട

നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഭവന/�രഹിത ��ംബ��

758. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

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

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ി� ഭവന/�രഹിതരായ എ� പ�ികജാതി/പ�ികവ�� ��ംബ��

ഉ�്; പ�ായ�ടി�ാന�ി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ��ംബ���് �മി വാ�ി വീട് നി��ി��തിനായി ധനസഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇടമല�ടി ആദിവാസി പ�ായ�്

759. �ീ.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:
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(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇടമല�ടി ആദിവാസി പ�ായ�ി�  നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ� വിവര�ം ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല പ�ികജാതി/പ�ികവ�� സേ�ത�ൾ

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഏെതാെ� പ�ികജാതി/പ�ികവ�� സേ�ത�ളാണ് മാ�കാ

േകാളനികളാ�ി �ഖ�ാപി�ി��െത�് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

അംേബ�ക� െസ�ി�െമ�് സമ�വികസന പ�തി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിേ�ാ�ാവ�യി�� പ�ികവ�� േകാളനിക� നവീകരി��തിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ��

അംേബ�ക� െസ�ി�െമ�് സമ�വികസന പ�തിയി� േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

േകാളനികെളയാണ് ഉ�െ���ിയി��ത് ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ��ത േകാളനികളി�  എെ��ാം നവീകരണ �വ��ന��

നട�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) എെ��ാം �വ��ന�� ഇതിെ� ഭാഗമായി ആരംഭി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം ഏജ�സിക� വഴിയാേണാ ��ത പ�തി നട�ിലാ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ ?

േചല�രയിെല പ�ികവ����ംബ��െട േറഷ� കാ�ഡ് വിവരം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി� എ� പ�ികവ�� േകാളനിക� ഉ�്;  ഇവയി� ഓേരാ�ി�ം

എ� ��ംബ���്;

(ബി) ��വ� ��ംബ���ം േറഷ� കാ�ഡ് ലഭി�ി�േ�ാ;േറഷ� കാ�� ലഭി�വരി� ��ഗണനാ

വിഭാഗ�ി�െ�ടാ� കാ��ടമക� ഉേ�ാ; ഉെ��ി� എ�േപ�;

(സി) അ�ഹമായ ��വ�  ��ംബ�െള�ം ��ഗണനാ വിഭാഗ�ി�െ���ാ�  ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?
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പ�ികവ�� േകാളനി നിവാസിക��് �മി ന���തിന് നടപടി

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല വാഴ�ാ�, വാ�മരം,  ആന�യം,േഷാളയാ�, പി��ാറ

�ട�ിയപ�ികവ�� േകാളനികളിെല നിവാസിക��് വീട് വ��തി�ം,  �ഷി�ം ആവശ�മായ

�മി ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി�നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) വാ�മരം േകാളനിയിെല ആദിവാസി ജനവിഭാഗ���് ആന��് എ� �ല�് കെ��ിയ

അ�േയാജ�മായ �ലെ��റി�� റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  റിേ�ാ�� �കാരം �ലം അ�വദി��തിന് ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െട ഉ�മന�ിന് �തിയ പ�തിക�

764. �ീ.എസ്.ശർ�

,, സി.���

,, െക.ഡി. �േസന�

,, 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) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�െട ഉ�മന�ിനായി എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(ബി) െതരെ��� പ�ായ�കളി� അവ��ായി �േത�ക പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഏെത�ാം വ��ക�ം ഏജ�സിക�മാണ് ��ത പ�തി�മായി സഹകരി��ത്;

(ഡി) ��ത വിഭാഗ�ാ��ാ�� ഉപപ�തി�െട ഫ�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���്

ലഭ�മാ��തി�� ൈമേ�ാ �ാ�ക� ത�ാറാ�ാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഇ) ൈമേ�ാ �ാ�ക�  ത�ാറാ��തിനായി  ,വിവിധ �ല�ളിലായി കിട�� പ�ികവ��

��ംബ��െട സാ��ിക സാ�ദായിക �ിതി മന�ിലാ��തിനായി സ�േ� നട�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

അ��ാടിയിെല ആദിവാസി ശി�മരണം

765. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, എ.പി. അനി� �മാ�
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,, ഷാഫി പറ�ി�

,, 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) ഈ സ��ാ� വ� േശഷം അ��ാടിയി� എ� ആദിവാസി ശി�മരണം റിേ�ാ��് െച�ി��്;

(ബി) സം�ാന സ��ാരിെ� ആഭി�ഖ��ി�  നവജാതശി����ം ഗ�ഭിണികളായ അ�മാ��ം

േവ�ി നിരവധി പ�തിക�  നട�ിലാ�ിയി�ം ശി�മരണ�ിെ� േതാത് വ��ി��ത്

എ�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി�  ഇ� സംബ�ി�് വിശദപഠനം നട�ി

ആവശ�മായ നടപടിക� ൈകെകാള�േമാ;

(സി) �ൻസ��ാരിെ� കാല�് നട�ിലാ�ിയ  'സ�ഹ അ��ള പ�തി'  ഉ�െ�െട�ളള നിരവധി

പ�തിക�  അ�ിമറി�ത് അ��ാടിയി�  ശി�മരണം വ��ി�വാ�ളള

കാരണമാേയാ;വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) സ��ാ�  നട�ിലാ�� പ�തിക�  ���േതാതി�  അ��ാടിയിെല ആദിവാസിക��്

ലഭി��ി� എ�ത് ശരിയാേണാ ;എ�ി� ഇ�ാര��ി� നട��തായി പറയെ��� അഴിമതി

കെ��ി പ�തിക�െട ��� �േയാജനം ആദിവാസിക��് ലഭി��തി�ളള നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

അ��ാടിയിെല ആദിവാസി വിഭാഗ��െട ജീവിത നിലവാരം

766. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, 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) അ��ാടിയിെല ആദിവാസി വിഭാഗ��െട ജീവിത നിലവാരം സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ആദിവാസിക��ായി നട�ിലാ�� േ�മപ�തികളിെല അഴിമതിയാണ് അവ�െട ജീവിത

നിലവാരം താേഴാ�് േപായതിെ� �ധാന കാരണം എ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം അ��ാടി േമഖലയി� പ�തിക� നട�ിലാ�ിയത്

സംബ�ി� പരാതികളി� എെ��ി�ം േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാ എ�റിയാേമാ; വിശദാംശം

ന��േമാ?

പ�ികേഗാ�വ�� വിഭാഗ�ാ�െട �േരാഗതി�ാ�� പ�തിക�

767. �ീ.സി. െക. ശശീ��

,, െക.��ിരാമ�
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,, പി. ഉ�ി

,, 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�ികേഗാ�വ�� വിഭാഗ�ാ�െട �േരാഗതി�ായി എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ്

നട�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട ജീവേനാപാധി ഉറ�ാ��തിനായി  'േഗാ� ജീവിക'  പ�തി

നട�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) പ�ികവ���ാ��ിടയി�� അഭ��വിദ�രായ െതാഴി�രഹിത��് ഈ പ�തി എ�കാരെമ�ാം

സഹായകരമാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികവ���ാ�െട പാ��ിട ��പരിഹാര�ിനായി ൈകെ�ാ� നടപടിക�

768. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.പി.സജീ��

,, ഐ.സി.ബാല���

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ���ാ�െട പാ��ിട ��ം പരിഹരി��തിന് ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എെ��ാം

നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��േവ�ി ��തായി അ�വദി�ത് എ� വീ�കളാെണ�് വിവരി�േമാ;

(സി) എ� വീ�ക�െട നവീകരണമാണ് ഇ�ാലയളവി� നട�ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ി� ഓവറായ എ� ഭവന�� ���ീകരി�ക��ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ഏെത�ാം പ�തിക�  ആണ് പാ��ിട ��പരിഹാര�ിനായി �േയാജനെ���ിയെത�്

വിവരി�ാേമാ?

പ�ികവ���ാ��് ആ�നിക െതാഴി� അവസര��

769. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ 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���ാ��് ആ�നിക െതാഴി�  േമഖലകളി��ാ�� െതാഴി�

അവസര�� സ�ായ�മാ��തിന് ഈ ഗവ�െമ�റ് അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െച�
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കാര��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ല��ം ��നി��ി എസ്.സി.എ. � ടി.എസ്.പി, ആ��ി�ി� 275 (1), എ.ടി.എസ്.പി.,

േകാ��സ് ഫ�് എ�ീ പ�തിക� വഴി എെ��ാം െതാഴി� ദായക പ�തിക� ഇതിേനാടകം

നട�ാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികവ��വിഭാഗ�ാ��് ജാതി സ��ിഫി��്

770. �ീ.േജാ�ജ് എം. േ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) േകാഴിേ�ാട് കാരേ�രി �ാമപ�ായ�ിെല ൈമ��മല ആദിവാസി സേ�ത�ളിെല

പ�ികവ��വിഭാഗ�ാ��് ജാതി സ��ിഫി��് ലഭി��തിന് തട�ം

േനരി��െത�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ��ം പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വിഷയം പരിഹരി��തിന് േക�സ��ാരിെന സമീപി�� കാര�ം

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

ഒ. ബി. സി. , ഒ.ഇ.സി. വിഭാഗ�ൾ�� ബ�ജ�് വിഹിതം

771. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ 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 ബ�ജ�ിൽ  (കഴി� അ� വ�ഷ കാലയളവി�  )ഒ.ബി.സി �ാ��് എ�

�കയാണ് വകയി��ിയി��െത�ം അതി�  എ� �ക നാളി� വെര െചലവഴി�െവ�ം

ഇനി�ം എ� �കയാണ് െചലവഴി�ാ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഏെതാെ� വിഭാഗ�െളയാണ് ഒ.ഇ.സി പ�ികയി� ഉ�െ���ിയി��െത�ം

കഴി� അ� വ�ഷെ� ബ�ജ�ിൽ ഇവ��ായി എ� �കയാണ് നീ�ിവ�ി��െത�ം

ഇതി�  നി�ം എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��ം എ� �ക ഇനി�ം െചലവഴി�ാ�െ��ം

വിശദമാ�ാേമാ?

ആംേ�ാ ഇ��� സ�ഹം േനരി�� ����

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആംേ�ാ ഇ��� സ�ഹം േനരി�� ���� ച�� െച��തിനായി 24-1-2017 � േച��

േയാഗതീ�മാന��  നട�ിലാ��തിനായി േകരള സം�ാന പിേ�ാ� വിഭാഗ ക�ീഷ�,
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െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം,  െപാ�ഭരണം, റവന�,  സാം�ാരികം എ�ീ വ��ക��് അയ� െകാ��

േയാഗനടപടി�റി�ിേ�� ��ത വ��ക� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പിേ�ാ� സ�ദായ േ�മ പ�തിക�

773. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം പിേ�ാ� സ�ദായ�ാ�െട േ�മ�ിനായി

എെ��ാം പ�തികളാണ് �ഖ�ാപി�ി��െത�ം അതിനായി വകയി��ിയി�� �ക

എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ആ��്സ് & സയ�സ് േകാേള�കളിെല �േവശന�ിന് സംവരണം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആ��്സ്  &  സയ�സ് േകാേള�കളിെല �േവശന�ിന് സംവരണം

അ�വദി�ണെമ�് േകരള െച�ി മഹാസഭ�െട ആവശ�ം സ��ാരിെ� ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ ആവശ��ി�േമ�  സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�െയ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� െച�ി സ�ദായ�ിെ� ജനസംഖ�ാ കണ�് സ��ാരിെ� പ��േ�ാ; എ�ി�

ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

േകാവളം ഹാ�സിയ� െകാ�ാരം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാവളെ� ഹാ�സിയ� െകാ�ാരം ആ�.പി. ��ിന് ൈകമാ��ത് സംബ�ി�് നിയമ വ��്

ബ�െ�� ഫയ�കളി�  അഭി�ായം േരഖെ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ��ത

നിയേമാപേദശ��െട പക��് േമശ�റ�് െവ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയേമാപേദശ�ിെ� അടി�ാന�ി� മ�ിസഭാ തീ�മാനം ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി�

തീ�മാനെമെ��് െവളിെ���ാേമാ; പക��് േമശ�റ�് െവ�ാേമാ ?
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സ��ാ� ജീവന�ാ��് ജന�േളാ�� ഉ�രവാദിത�ം

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��് ജന�േളാ�� ഉ�രവാദിത�ം ഉറ�വ��ാനായി നിയമനി��ാണം

നട�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളി���േമാ;

(ബി) പരാതി പരിഹാര�ിനായി വിവിധ വ��കളി�ം തല�ളി�മായി ജനകീയ പ�ാളിത��ം

േമ�േനാ��ം ഉറ�് വ���തിന് നിയമ നി��ാണം നട��ത് സംബ�ി�് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം നിേവദന�� ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

കാലഹരണെ�� നിയമ��

777. �ീ.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) സം�ാന�് കാലഹരണെ�� നിയമ�� നില നി���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

അവ പരി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം ക�ീഷെന നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  അവ�െട �പാ�ശക�

സ��ാരി� സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  �ധാനെ�� �പാ�ശക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അതിെ� അടി�ാന�ി�  ഏെത�ാം നിയമ�ളാണ് പരി�രി�ാ�  ഉേ�ശി��ത് എ�്

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

�രാണ പാരായണ േമഖലയിൽ �വർ�ി��വർ�് ആ��ല��ൾ

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�� �രാണ പാരായണ േമഖലയി�  �വ��ി��വ�െട ����

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;  നിലവി�  ഇവർ�് െപ�ഷ�, ചികി�ാ

ആ��ല���  എ�ിവ ലഭി��േ�ാെയ�ം േ�മനിധി ഏർെ���ിയി�േ�ാെയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവെര ൈപ�ക കലാകാര�ാരായി അംഗീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത കലാകാര�ാ��് േ�മനിധി,  െപ�ഷ�, ചികി�ാ സൗകര���  �ട�ിയവ

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?
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െത�ം കലാകാര�ാ��� െപ�ഷ� പ�തി

779. �ീ.േജാ�ജ് എം. േ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) െത�ം കലാകാര�ാ��് അ�വദി�� െപ�ഷ� പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േഫാ�് േലാ�  അ�ാദമിയി�  നി�ം സാം�ാരിക വ��ിെ� പരിഗണന�യ�,  െത�ം

കലാകാര�മാ�െട െപ�ഷ� അേപ�കളി� ഇനി�ം എ�െയ�ം തീ��ക��ി�ാ�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത അേപ�ക�  എ�േ��് തീ��ാ�ി െപ�ഷ�  അ�വദി�ാ�  കഴി�ം എ�

വ��മാ�േമാ?

നേവാ�ാന സാം�ാരിക സ��യ��

780. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ ജി�ാ േക��ളി�ം നേവാ�ാന സാം�ാരിക സ��യ��  �ാപി��തി�ളള

െ�ാേ�ാസ� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ് ;

(ബി) ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ ; ഇതിനായി ഏത് ഏജ�സിെയയാണ്

�മതലെ���ിയി�ളളത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

സാം�ാരിക �വ��ന���് ആവി�രി� പ�തിക�

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം സാം�ാരിക �വ��ന���ായി ആവി�രി�

പ�തിക�ം നീ�ിവ��ം െചലവഴി��മായ �ക�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഏെത�ാം ��്��ക��് എെ��ാം തര�ി�ളള ധനസഹായം ഈ

സ��ാ�ം ��സ��ാ�ം അ�വദി�ി�െ��് വ�ഷ�ം ജി��ം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സാം�ാരിക സംഘടനക��് ഓഫീസ് പണി��തി�ം മ�് ആവശ����ം ഈ സ��ാ�ം

കഴി� സ��ാ�ം അ�വദി� �ക വ�ഷ�ം ജി��ം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

സാം�ാരിക �ാപന��െട ഉ�മന�ിന് നടപടിക�
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782. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം േകരള�ിെല സാം�ാരിക �ാപന��െട

ഉ�മന�ിനായി സാം�ാരിക വ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ?

ഉൈമ�ാനക�് ��ിഖാദ� �ാരകം

783. �ീ.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) മലബാ�  ലഹളയി�  ജീവ�  ബലിയ��ി�െ�� �ീ.  ഉൈമ�ാനക�് ��ിഖാദറിെ�

ഓ���ായി �ാരകം നി��ി��തിന് അേ�ഹ�ിെ� ജ��ഹ�ം  25  െസ�് �മി�ം

ഏെ���ണെമ�് ആവശ�െ��് അേ�ഹ�ിെ� ��ംബം താ�� എം.എ�.എ �ഖാ�ിരം 2017

െഫ�വരിയി� ന�കിയ അേപ�യി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് നാളി�വെര സ�ീകരി�ത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാരക�ം സാം�ാരിക പഠന േക��ം താ�രി� ആരംഭി��തിന് അടിയ�ിര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ പാ�ലെമ�റികാര� ഇ��ി���ിെ� േന�ത��ി� നട�ിയ പരിപാടിക�

784. �ീ.എ. �ദീ��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) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  കഴി� അധ�യന വ�ഷം പാ�ലെമ�റികാര� ഇ��ി���ിെ�

േന�ത��ി�  വിവിധ പരിപാടിക�  നട��തിനായി എം.എ�.എ.മാരി�  നി�ം ��ക�െട

േപ�ക� നി�േ�ശി�െകാ�� ക�ക� ലഭി�ി��േവാ;

(ബി) എ�ി�  നി�േ�ശി� വിദ�ാലയ��െട േപ�ം ആ വിദ�ാലയ�ളി�  നട�ിയ പരിപാടിക�െട

വിശദാംശ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ��കളി�  ��ക�ം മ�ം �പീകരി��തിനായി അ�വദി� �ക

എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എം.എ�.എ.മാ�  നി�േ�ശി� ഏെത�ി�ം വിദ�ാലയ�ളി�  ഇവ നട�ാ�ിയി�ിെ��ി�

ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ?

പാ�ലെമ�റികാര� ഇ��ി���് െചലവഴി� �ക
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785. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : 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:

പാ�ലെമ�റികാര� ഇ��ി���് കഴി� വ�ഷം വിദ�ാലയ�ളിെല െസമിനാ�ക�, ��്

പാ�ലെമ�് മ�രം,  പാ�ലെമ�റി ലി�റസി ��്,  ഹ�മ�  ൈറ�് എഡ�േ�ഷ�  ��്

എ�ിവ�ായി ഓേരാ ജി�യി�ം െചലവഴി� �ക എ�െയ�് വിദ�ാലയ��െട േപ� സഹിതം

വ��മാ�േമാ?

�ാമീണ േമഖലയി� തിേയ�� സ��യം

786. �ീ.െ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) �ാമീണ േമഖലയി� തിേയ�� സ��യം അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ആല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  ഇ�ര�ി�� തിേയ��  ഇ�ാെയ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� �ലം അ�വദി�ാ� സ��ത അറിയി�ി�� ആല�� �ാമപ�ായ�ി� തിേയ��

സ��യം �ട�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

��ാറിൽ തിേയ�� ആരംഭി�വാൻ നടപടി

787. �ീ.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) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ാറി�  സിനിമ തിേയ��  ആരംഭി�വാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ എെ��ാം നടപടിയാണ് സ�ീകരിചി��ത്  ;  ഇെ��ി�  ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ചി�� ചി�ാ�ലി തീേയ�റിെ� നവീകരണ�ിന് ഫ�് 

788. �ീ.െ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) ചി�� ചി�ാ�ലി തീേയ�റിെ� നവീകരണ�ിന് െമാ�ം എ� �പയാണ് ഫ�് അ�വദി�ത്

;ഏത് സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�ിലാണ് ഇതി�� �ക വകയി��ിയത് ;
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(ബി) ഇ� സംബ�ി� ഭരണാ�മതി�െട�ം സാേ�തികാ�മതി�െട�ം േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ���ിക� എ�് �ർ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്എ�റിയി�ാേമാ?

ചി�ാ�ലി �ഡിേയാ

789. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി�ാ�ലി �ഡിേയാെയ ഐ.എഫ്.എഫ്.െക �െട �ിരം േവദിയാ��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��െത� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബ�ജ�ിൽ ഇതിനായി വകയി��ിയി�� �കയി�  നി�ം നാളി�വെര എ� �പ

െചലവഴി�െവ�ം ഈ പ�തി എ�് ���ീകരി�വാനാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പ��� മ�ല�ി� �തിയ തിേയ��

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ചലചി� വികസന േകാ��േറഷ� പ��� മ�ല�ിെല പ��രി� ��തായി

നി��ി�ാ�േ�ശി�� തിേയ�റിെ� നടപടി �മ�� ഏത് വെരയാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തിേയ��  നി��ാണ�ിനായി �ലം വി�ന���തി�� സ�തപ�ം പ���  നഗരസഭ

ന�കിേയാ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) നടപടി �മ��  ���ീകരി�് തിേയ��  നി��ാണം എേ�ാ�  ആരംഭി�വാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

കായം�ള�് മ��ി��് തിേയ�റിെ� നി��ാണം

791. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : 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:

സിനിമാ തിേയ��ക�  ഇ�ാ� ഏക നഗരസഭയായ കായം�ള�് അ�വദി� മ��ി��്

തിേയ�റിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ�� ���ിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ ?

െന�ാ�ി�കരയി� െക.എഫ്.ഡി.സി തിേയ��

792. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

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

(എ) െന�ാ�ി�കര നഗരസഭ േഷാ�ിംഗ് െസ�റി� െക.എഫ്.ഡി.സി നി��ി�ാ� ഉേ�ശി�� ര�

സിനിമാ തിേയ��ക�െട ഡി.പി.ആ� കി�ബി�് ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിെ� നി��ാണ ചിലവ് എ�യാണ്;  നിർമാണം എേ�ാൾ ���ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത തിേയ�� നി��ി�� �ല�ിെ� േരഖക� െന�ാ�ി�കര നഗരസഭ ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?.

വനം ൈകേയ�ം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം സം�ാന�് വനം ൈകേയ���

കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വനം ൈകേയ��� ഒഴി�ി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം; വ��മാ�േമാ ?

പരി�ിതി േലാല �േദശ��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പരി�ിതി േലാല �േദശമായി �ഖ�ാപി�െ�� �േദശ�� ഏെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� കിേലാമീ��  പരി�ിതി േലാല �േദശം സം�ാന�െ��ം ഇത് ആെക

വി�ീ���ിെ� എ� ശതമാനമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക��, കാസ�േഗാഡ് ജി�കളി� പരി�ിതി േലാല �േദശമായി ഏെതാെ� വിേ��കളാണ്

ഉ�െ��ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

വട�ാേ�രി േഫാറ�് േറ�ിെല പ�യ�മിയിെല അനധി�ത മരം�റി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല വട�ാേ�രി േഫാറ�് േറ�ിെല �േ�ാട് േഫാറ�് േ�ഷ�  പരിധിയി�

വനേ�ാട് േച��� പ�യ�മിയി� നി�് വനം വ��് ഉേദ�ാഗ��െട ഒ�ാശേയാ��ടി മരം

�റി�് കട�ിയത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) പരാതി ലഭി�ി�െ��ി� ആയതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?
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വന-വന��ഗ സംര�ണ പ�തിക�

796. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനംവ��ിെ� �വ��നം കാര��മമാ�ാ�ം വന�മി സംര�ി�ാ�ം, സാ�ഹ�

വനവ��രണ പ�തിക�  കാര��മമായി നട�ിലാ��തി�ം വന��ഗ സംര�ണ�ിനാ�ം

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് സാ�ഹ�വനവ��രണ��െ�െട േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�ം,  വന� ജീവി

സംര�ണ�ി�ം ആയി എെ��ാം പ�തികളാണ് ��തായി നട�ിലാ�ിവ��ത്എ�്

വ��മാ�േമാ; നട�് വ�ഷം ഓേരാ�ി�ം എ� �കയാണ് െചലവഴി�ി��ത് ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സാ�ഹ� വനവ��രണ പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� സംബ�ി�് �ത�മായ

വിലയി���ം പരിപാലന�ം നട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ?

ഒ� േകാടി ��ൈ�കൾ ന�� പ�തി

797. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017 െല േലാകപരി�ിതി ദിനേ�ാട�ബ�ി�് ഒ� േകാടി ��ൈ�കൾ ന�� പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട പരസ��� എ� ദിവസെ� പ��ളി�ം, �ശ�മാധ�മ�ളി�ം ന�കിെയ�

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) 2017 �� 5 െ� പ� പരസ�ം ഏെതാെ� പ��ളിലാണ് ന�കിയെത� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഹരിത േകരള മിഷെ� ആഭി�ഖ��ിലാേണാ പരസ��� ന�കിയത്;

(ഇ) ഈ പ�തി സംബ�ി�് പ� മാധ�മ�ളി�ം �ശ� മാധ�മ�ളി�ം ന�കിയ പരസ����ായി

എ� േകാടി �പ െചലവഴി�െവ�് െവളിെ���ാേമാ?

വനം വ��ി� േകാ��ാ�് സംവിധാനം

798. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം
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�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ി�  ക�വീന�  സ�ദായ�ി�  നട�ി�� േജാലിക�  േകാ��ാ�്

സംവിധാന�ിേല�് മാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ���ത സംവിധാനം എ�് �ത� നിലവി� വ�െമ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) േകാ��ാ�് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയാ� എെ�ാെ� െമ��� ഉ�ാ�െമ�് അറിയി�േമാ

?

വനം വ��ിെ� ആ�നിക വ��രണം

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ� ആ�നിക വ��രണ�ിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വനപാലക�െട േജാലിസമയം എ� മണി�റായി നിജെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വനപാലക�െട അധിക േജാലി�് ആ�പാതികമായി ഡ��ി ഓഫ് അ�വദി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

വനം വ��ിെ� ഉടമ�തയി� ഉ� വന�േദശമ�ാ� �മി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ി�  വനം വ��ിെ� കീഴി�  എ� �സ��് ഉെ��ം അത്

എവിെടെയാെ�യാെണ�ം േമഖല തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവിെട വനം വ��ിെ� ഉടമ�തയി�  വ�� വന�േദശമ�ാ� �മി എെ�ാെ�

ആവശ����ായി ഉപേയാഗി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ഗണ�ി�  ഉപേയാഗ �ന�മായി�ിട�� �മി ഉെ��ി�  അത് മ�ാവശ����ായി

ലീസിന് ന�കാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വനം വ��ിെ� അധീനതയി���ല�ളിൽ വിേനാദ�ാര പ�തിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വനം വ��ിെ� അധീനതയി���ം വിേനാദസ�ാര�ിന് ഒേ�െറ

സാധ�തക�ളള�മായ �ല�� കെ���തി�ം പരി�ിതി സൗഹാ��മായ വിേനാദസ�ാര

പ�തിക� ആവി�രി��തി�ം സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ഇതി�െട വിേനാദസ�ാരേമഖല വി�ലമാ��തി�ം ഇ�രം �േദശ��മായി ബ�െ��്

ജീവി�� ആദിവാസി വിഭാഗ���് ഇ�രം പ�തികളി�  െതാഴി�  ന���തി�ം

ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�മി വി�ന��തി�� നടപടി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ േഫാറ�് ഡിവിഷന് കീഴി�� കട�ാറ ആദിവാസി േകാളനിയിെല ജന���് �മി

വി�ന��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ�ംവെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആദിവാസി വിഭാഗ�ാ��് �മി െകാ���തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടികളാണ്

���ീകരി�ാ��ത് ; വിശദമാ�േമാ?

വേനതര �മിയി� ഫല���� ന� വള���തി�ളള നടപടിക�

803. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ� ൈകവശ�� വേനതര �മികളി� നിലവി�� ��ാലി, അേ�ഷ� മര���്

പകരമായി ഫല����  ന� വള���തി�ളള പ�തിക�  നിലവി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�, ഇ�രം പ�തിക� ആവി�രി�േമാ?

സാ�ഹ� വനവ�കരണ പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ�വനവ�കരണ പ�തി �കാരം ഏെത�ാം മര�ളാണ് നിലവി�  വ�

പിടി�ി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം പരമാവധി ഫല���� വ� പിടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

��� ജി�യിെല ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക�

805. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ി� ��� ജി�യി� എ� ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക� നിലവി�െ��ം

അതി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�തി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസ� ത�തികയിെല ��വ� ഒഴി�കളി�ം നിയമനം നട��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഒ�� മ�ല�ിെല വനം വ��ിെ� ഓഫീ�ക�

806. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  വനം വ��ിെ� ഏെതാെ� ഓഫീ�കളാണ് നിലവി�ളളത്

എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  വനം വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�ളള േറാ�ക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഒ�� നിേയാജക മ�ലം ഉ�െ��� വനം ഡിവിഷ�, െറയി�്, േഫാറ�് േ�ഷ� �ട�ിയ

ഓഫീ�ക�െട വിലാസം, േഫാ� ന�� എ�ിവ ലഭ�മാ�ാേമാ?

പരി�ിതി ദിന�ിൽ ന�പിടി�ി� ��ൈ�കൾ

807. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാകപരി�ിതി ദിനേ�ാട�ബ�ി�് ഒ� േകാടി ��െ�ക�  ന�പിടി�ി� പ�തി�കാരം

ഏെതാെ� ��െ�കളാണ് വിതരണം െച�െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�ായി എ� �ക െചലവഴി�;

(സി) കഴി� വ�ഷം േലാക പരി�ിതി ദിനാചരണേ�ാട�ബ�ി�് ന�പിടി�ി� ��ൈ�കളി�

എ� ശതമാനം നിലവി�െ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ?

��ാ� �റി�ിമല വന�മി കേ��ം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീേയാദ�ാനമായ ��ാ�  �റി�ിമല സേ�ത�ി�  ഉ�െ�� വ�വട,  െകാ��ാ��

വിേ��കളിെല ��കണ�ിേന��  വന�മി കേ��ം �ലം സ��ാരിന് ന�െ��തായി വനം  -

സ�േ� വ��ക�െട സം�� പരിേശാധനയി� കെ��ക��ാേയാ;

(ബി) ��ാ� വനം ഡിവിഷെ� പരിധിയി� വ�� ഇവിെട വന�മി മാ�ം 2717 ഏ�� കേ�റിയതായ

റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
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(സി) നീല���ി ��� സേ�തം സംര�ി�ാ�� പ�തിക�  യാഥാ���മാകാ�ത്

കേ���ിന് സഹായകമായതായി ക���േ�ാ;  എ�ി� ഈ �േദശമട�ം വന�മി കേ��ം

തട��തി�ം കേ�റിയവ തിരി� പിടി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടിക�  ൈകെ�ാ�െമ�

വിശദമാ�ാേമാ?

ഹരിതേകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി വനം വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�

809. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി ഈ വ�ഷെ� പരി�ിതി ദിന�ി�  വനം വ��്

�ഖ�ാപി� നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ��ാം ;

(ബി) ��  വ�ഷ�ളിെല പരി�ിതി ദിനേ�ാട�ബ�ി�് ന�പിടി�ി� മര�ളി�  എ� ശതമാനം

മര�� ഇേ�ാ�ം നിലനി����് എ�ത് സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) വനം വ��് നട�ിലാ�� ഹരിതേകരളം പ�തി�് ഇതിനകംഎ� �ക െചലവാ�ിെയ�ം, ഈ

പ�തിെയ�റി�് േസാഷ��  ഓഡി�് നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�ം

വ��മാ�േമാ?

ചാലിയ�് ഫി�ലാ�ിങ് െസ�റിന് �മി

810. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ചാലിയ�് ഫി�ലാ�ിങ് െസ�റി� േവ�ി വനംവ��ിെ� അധീനതയി�ളള �മി

കി���് വി�ന���തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് നിലവി�  സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി� എ��ം െപെ��് തീ�മാനം ഉ�ാ��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

പറ�ി�ളം പി.എ.പി. േകാളനിയിെല �മി

811. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം പി.എ.പി. േകാളനിയിെല �മി തമിഴ് നാട് സ��ാരിെ� അധീനതയിലാെണ� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം േകാളനി നിവാസിക�  നിരവധി �യാസ��  അ�ഭവി��കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;
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(സി) ��ത �����് പരിഹാരം കാ��തി�ം ഈ �മി സം�ാന�ിെ� അധീനതയി�

ആ��തി��ളള അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇ�മായി ബ�െ��് നിലവി� നട�ിയ

�വ��ന�� സംബ�ി�് വിശദാംശം ന��േമാ?

വന�മിയി� ന� പിടി�ി� മര��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വന�മിയി�  വനം വ��് എ� െഹ��  �ല�് അേ�ഷ�,  മാ�ിയം,

��ാലി��സ് എ�ീ മര�� വ� പിടി�ി�ി��്; ഇവ�െട േറ�് തിരി�� കണ�് ന��േമാ;

(ബി) വന�മിയിെല അേ�ഷ� മര��  നീ�ം െച�െമ� മ�ിസഭാ തീ�മാന�ി�  സ�ീകരി�

�ട�നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

കാ�ാനശല�ം പരിഹരി�വാ� സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക�

813. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ാ��ാട് മ�ല�ിെല എട�നാ�കര,  ����്,  കാ�പറ�് �ട�ിയ �േദശ�ളി�

കാ�ാനക� �ഷി നശി�ി���ം, ജന��െട വ� വകക��് നാശ��ാ���മായ ����

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �േദശ�ളിെല കാ�ാനശല�ം പരിഹരി�വാ�  വനം വ��് സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) കാ�ാനശല�ം �ലം �ഷി നാശം േനരി� ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം ന��വാ�  അടിയ�ിര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ഗവിയിേല�ളള യാ�ാ�മതി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാനെ�� എേ�ാ �റിസം േക�മായ ഗവിയിേല�് േപാ��തിന് െപാ�

യാ�ാ സംവിധാന�� പരിമിതമാെണ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ാ� സിതേ�ാടി� നി�ം ഗവിയിേല�് എ� വാഹന���ാണ് �തിദിനം യാ�ാ�മതി

ന���ത്;

(സി) െപാ� അവധി,  േവന��ാല അവധി ദിവസ�ളി�  യാ�ാ�മതി ലഭി�ാ�തിനാ�  വിവിധ

�േദശ�ളി�  നി�ം വ�� നിരവധി ആ�ക�  ഗവി സ��ശി�ാനാകാെത നിരാശരായി

മട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ഡി) അവധി ദിവസ�ളി� 50 വാഹന���് �േവശനാ�മതി ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ഇെ��ി�  വനം വ��് വാഹന��  ഏ�െ���ിെ�ാ�് ഗവി സ��ശന�ിന് വ��

��വനാ�ക��ം �േവശനം ഉറ�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

വന��ഗ��െട ആ�മണം

815. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, പാറ�� അ��

,, എ� .എ.െന�ി��്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�േദശേ�ാട് േച�� �ിതിെച�� വീ�കളി�ം,  �ഷിയിട�ളി�ം വന��ഗ��െട

ആ�മണം ഉ�ാ��ത് തടയാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �േദശ�് താമസി��വ�െട ജീവ�ം സ��ി�ം മതിയായ സംര�ണം ഏ�െ���ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വന��ഗ��െട ആ�മണ�ി� ന�ം സംഭവി�വ��് ന�പരിഹാരം ന�കാ�േ�ാ;

(ഡി) ന� പരിഹാര�ി�ളള മാനദ���  ���ി നി�യി��തി�ം,  ന�ം സംഭവി�തിന്

�ല�മായ �ക ന�പരിഹാരമായി ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാ��ികളി� വനവ�കരണ�ിെ��ം പരി�ിതി�െട�ം അവേബാധം ��ി�ൽ

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാ��ിക��ിടയി� വനവ�കരണ�ിെ��ം പരി�ിതി�െട�ം �ാധാന�ം

�ചരി�ി��തിനായി വനം വ��് എെ��ി�ം പ�തിക� നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇതിനായി പ�തിക� ത�ാറാ�ി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആന വള��� നിേരാധനം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ാനകേളാ�ളള �രത അവസാനി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) ആന വള��� നിേരാധി��ത് സംബ�ി�് സ��ാരിെ� നിലപാെട�ാണ്; വിശദമാ�േമാ?

വന�ജീവി ആ�മണം തട��തിന് നടപടിക�
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818. �ീ.െക. �����ി

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനാതി��ിയി�� �ടിേയ� േമഖലകളി�  വ��ി�വ�� വന��ഗ ആ�മണെ�

�തിേരാധി��തിന് നിലവി�� നടപടിക� ഫല�ദമാകാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ�േതാതി�  �ഷിനാശ�ം ആളപായ�ം വ��� ആന,�ലി,  പ�ി  ,മയി�  �ട�ിയ

വന�ജീവികെള �േത�ക സംര�ണ േമഖലകളി�  പാ��ി�ാേനാ അെ��ി�  ഇവ�െട എ�ം

�മാതീതമായി വ��ി�ി�� മ� വിേദശ രാജ��ളി�  അവ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

പഠി�്അത് ഇവിെട നട�ാ�ാേനാ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ി�  മെ�െ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല കാ�ാന ശല�ം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ���ഴ പ�ായ�ി� ���ഴ, �യം��ി വടാ�പാറ, മാമല��ം

�ട�ിയ �േദശ�ളി� ഉ�ാ�� കാ�ാന ശല�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാ�ാന ശല�ം തട��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��തായി എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

കാ�ാനെയ ആ�മി�് െകാലെ���ിയ സംഭവം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറിെല ക�� േദവ� �ാേ�ഷനി� കയറിയ കാ�ാനെയ ആ�മി�് െകാലെ���ിയ സംഭവം

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടികെളെ��് വ��മാ�േമാ ;

(സി) വന� ജീവി സംര�ണ�ി�ം മ�ഷ��ം �ഗ��മായി ഉ�ാ�� ഏ����ക� ഒഴിവാ��തി�ം

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ ?

വന��ഗ��െട ആ�മണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വന��ഗ��െട ആ�മണ�ി�  എ� േപ�

മരണെ��ി��്; നിലവി�� കണ�ക� ന��േമാ;

(ബി) മരണെ��വ�െട ��ംബാംഗ���് ന�കിയി�� ന�പരിഹാര�ക�െട വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(സി) ഇതി� എ� േപർ�് ആ�ിതനിയമനം ന�കിയി��്;

(ഡി) േകാ�ാട് മ�ല�ി�  ഇ�കാരം എ� േക�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി��്;  വിശദവിവരം

ന��േമാ?

'��ൈകകളി� േകാഴി��്' പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�േകാ �ഖാ�രം നട�ിലാ��  '��ൈകകളി�  േകാഴി��്'  പ�തി ഏെത�ാം

ജി�കളി� നട�ിലാ�ിയി��്;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി� ഏെത�ാം ��കളിലാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയത്;

(സി) വിദ�ാ��ിക��് വിതരണം െച�� േകാഴി���െള ശരിയായ രീതിയി�  പരിപാലി��

എ�് ഉറ�് വ��ാ�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

േഗാ സ��ി ഇ��റ�സ്

823. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ആ�. രാമച��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േഗാ സ��ി എ� േപരി�  ക�കാലി ഇ��റ�സ്

നട�ാ��േ�ാ;വിശദവിവരം നൽ�േമാ;

(ബി) ക�കാലി വില�െട എ� ശതമാനമാണ് ഇ��റ�സ് �ീമിയം നിര�ായി നി�യി�ി��ത്;

(സി) ���ത �ീമിയ�ിെ� എ� ശതമാനമാണ് �ണേഭാ�ാവ് അട�ാ��െത�്

വ��മാ�േമാ?

പ�/ആട് വളർ�ൽ േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് പ�തിക�

824. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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സം�ാന�് പ�,  ആട് എ�ിവ വള���ത് േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം

പ�തികളാണ് നിലവി� നട�ിലാ��ത്; വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�ാ�ഗസംര�ണ ഓഫീസിെല �മേ��ക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�ാ�ഗസംര�ണ ഓഫീസിൽ കാലാകാല�ളായി നട�� വിവിധ �മേ��കെള�റി�്

മ�ഷ�ാവകാശ �വ��ക� അഡ�.േമേ�ാ� ��ക� എ�യാ� വ��തല ഉേദ�ാഗ���്

12.05.2017 ന് ന�കിയ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ നാളി�വെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദമാ�േമാ;  ഇെ��ി�

സത�സ�മായി അേന�ഷി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ ഓഫീസി� 15ഉം 20ഉം വ�ഷ�ളായി �ാ��് ത�ികയി� 2 ഉേദ�ാഗ�� �ലം മാ�ം

ഇ�ാെത അനധി�തമായി �ട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇവ�െട േപ�ം,  അ��ം

ഉേദ�ാഗേ��ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ ഓഫീസി� േജാലിെച�� എ.എ �െട േപര് എ�ാണ്; ടിയാ� എ�ാണ് ഇവിെട എ. എ

ആയി ചാ��് എ��ത്;  എ� െകാ�മായി ടിയാ�  ഈ ഓഫിസി�  േജാലിെച��;

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ��ത ഓഫീസി� അ�വദനീയമായ �ാ�ക�െട എ�ം എ�;  ഓേരാ വിഭാഗ�ിെ� ഇനം

തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) ഇേ�ാ� ഈ ഓഫീസി� എ� ഉേദ�ാഗ�� േജാലിെച��;  ഇവ�െട േപ�ം,  ഉേദ�ാഗേപ�ം

സഹിതം വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

ന�യിനം ക���ിക�െട വിതരണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന�യിനം ക���ികെള ഉ�പാദി�ി�് ക�ഷക��് ആവശ�ാ�സരണം വിതരണം െച��തിന്

വ��തല�ി� േക��� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ����ഴി ക�കാലി �ീഡിംഗ് െസ�റി� വികസി�ിെ��� ഉ�ാദനേശഷി �ടിയ ക���ികെള

�ീര ക�ഷക��് ന�ായമായ വില�് ന�കാ�ളള സൗകര�ം ഏ�െ���േമാ?

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ഗസംര�ണ വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  �ഗസംര�ണ വ��് നട�ിലാ�� �തിയ പ�തിക�

എെ��ാം ആെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ പ�തിക� നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി�� പ�ായ�ക� ഏെത�ാം ;വ��മാ�േമാ?

ക�കാലി ഇ�ഷ�റൻസ്

828. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��വ� ക�കാലികെള�ം ഇ�ഷ�� െച�� പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വിവരി�ാേമാ;

(സി) പ�തി നട�ാ��തി�� �ക എ�െനയാണ് സമാഹരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��ക�െട കീഴി�� �ിരം/കരാ� ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണം

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗസംര�ണ -�ീരവികസന വ��ക�െട കീഴി�� ഫാ�കളി� �വ��ി�� �ിരം/കരാ�

ജീവന�ാ�െട ശ�ളം പരി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) എ� േകാടി �പ�െട ആ��ല�മാണ് ഈ ശ�ളപരി�രണ�ി�െട ജീവന�ാ��്

ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിന് ��് ഏത് വ�ഷമാണ് ശ�ളപരി�രണം നട�ിലാ�ിയെത�് അറിയി�േമാ?

സം�ാനെ� േകാഴി വില

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േകാഴി വില യാെതാ� നിയ�ണ�മി�ാെത വ��ി�ി��ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വില നിയ�ി��തിനായി സ��ാ�  ഫാ�കളി�  ഇറ�ിേ�ാഴിക�െട ഉ��ാദനം

വ��ി�ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയത് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിെല ��ംബ�ീ �ണി�ക��ം, സ�യം സഹായ സംഘ���ം സബ് സിഡി നിര�ി�
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േകാഴി�ു��െള വിതരണം െച�ാ�� എെ��ി�ം പ�തി ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ?

അന�സം�ാന ഇറ�ിേ�ാഴിക� ഉ�ാ�� ആേരാഗ� ����

831. �ീ.െക. �����ി

,, േകാ�� ��േമാ�

,, എ. െക. ശശീ��

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

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന� സം�ാന�ളിൽ നി�ം വ�� ഇറ�ിേ�ാഴികളിൽ വ�ാപകമായ രീതിയിൽ

ആ�ിബേയാ�ി�ക�ം േഹാർേമാ�ക�ം ��ിവ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ഇറ�ി കഴി�ാൽ മ�ഷ�രിൽ എെ��ാം ആേരാഗ� ���ളാണ് ഉ�ാകാൻ

സാധ�ത�ളളത്എ�റിയാേമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ആേരാഗ� �����് കാരണമാ�� ഇറ�ി�െട വി�ന നിയ�ി�ാ�ം തേ�ശീയമായി

േകാഴി�ഷി വ�ാപി�ി�ാ�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) മ�ഷ�നിേല�് പക�� ൈവറസ് ബാധി� േകാഴിക�  തമി�ാ�ി�  നി�ം േകരള�ി�

വ�ാപകമാ�� എ� സാ�ഹ� മാധ�മ�ളിെല �ചരണ�ിെ� നിജ�ിതി േബാധ�െപ�ി�േ�ാ?

എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�  ഉേദശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

���െട�ം മാംസ�ിെ��ം ഉ�പാദനം വർധി�ി��തി�� പ�തിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���െട�ം മാംസ�ിെ��ം ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തി�േവ�ി �ഗസംര�ണ വ��്

നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േക�ം നട�ിലാ�� കശാ�് നിയ�ണം േപാെല�� നയ�� േകരള�ിെല �ീരക�ഷകെര

ബാധി��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �തിയതല�റ കാലിവള��ലി�  ��ി��തി� േവ�ി നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ?

�ീര ക�ഷക െപ�ഷ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീരക�ഷക െപ�ഷ�  എ�് �തലാണ് വ��ി�ി�ാ�  തീ�മാനി�െത�ം ഇേ�ാ�  എ�

�പയാണ് െപ�ഷെന�ം വ��മാ�ാേമാ ;
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(ബി) വ��ി�ി�ത�സരി�� ആ��ല��ൾ �ഷി�ാ��് ന�കി �ട�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

കാരണം വ��മാ�േമാ ;

(സി) �ീരക�ഷക െപ�ഷ� �ടി�ിക ഉടെന ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കവ� പാ�ക�െട �ണ നിലവാരം

834. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി�ഴി�� കവ� പാ�ക�െട �ണ നിലവാരം പരിേശാധി��തിന് നിലവി��

സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം നി�ിത �ണനിലവാരം ഇ�ാ� കവ�പാ�ക�

വിതരണം െച��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� ക�നിക�െട പാ�കളാണ്

നിലവാരം ഇ�ാ�തായി കെ��ിയെത�ം ഇ�ാര��ിൽ എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�ം

അറിയി�ാേമാ?

പാ� ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തി�� നടപടി

835. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാ�  ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ��ത േമഖലയി� ഉ�പാദന�ിൽ ഉ�ായ

വ�ത�ാസം വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ീര ക�ഷകേ�മം

836. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീര ക�ഷക�െട േ�മ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) കടെ�ണിയിലായ �ീര ക�ഷക��ായി ഏ�െ���ിയ �േത�ക കടാശ�ാസ പ�തി�െട

ആ��ല��� ��ത� േപ��് ലഭ�മാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ീര ക�ഷക��് ഡയറിഫാം ആ�നികവ��രി��തിന് ധനസഹായം ന��� പ�തി

ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;
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(ഡി) സം�ാന�് ��വ� ക�കാലികെള�ം ഇ�ഷ�� െച�� പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

��ിമ പാ� വിതരണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിമപാ� വിതരണം െച��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) പാലിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് നിലവി�� സംവിധാനം എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

നിലവാരം �റ� പാലിെ� വിതരണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ണനിലവാരം �റ� പാ�  വിതരണം െച��തായി സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് പരിേശാധന നട��തിന് സ��ാ�  സംവിധാനം

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) 2016  േമയ് �ത�  2017  ��  വെര ഇ� സംബ�ി�് എ� േക�ക�  രജി��  െച�

അേന�ഷണം നട�ിയി�െ��ം ആെരെയ�ാം ശി�ി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� പാ� ഉപേഭാഗം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആെക പാ� ഉപേഭാഗ�ിെ� �തിദിന കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ി� �റ�് നി�ം �തിദിനം എ� ലി��  പാ�  െകാ�വ��െവ�

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ിയിെല കാലി�ീ� ഫാ�റി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െകായിലാ�ിയിെല കാലി�ീ� ഫാ�റിേയാട�ബ�ി�് ലഭ�മായ �ല�് �ഗസംര�ണ

േമഖലയിെല ഉപേയാഗ�ദമായ അ�ബ� പ�തിക� നട�ിലാ���മായി ബ�െ��് െച�

�വർ�ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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�ീേരാ��ാദനം വ��ി�ി��തിന് നട�ാ�ിയ പ�തിക�

841. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, ഡി.െക. �രളി

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം �ീേരാ��ാദനം വ��ി�ി��തിനായി

ആവി�രി�് നട�ാ�ിയ വിവിധ പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാ��ാദന�ി�  എ� വ�ഷ�ിനകം സ�യം പര�ാ�ത ൈകവരി�ാ�  സാധി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ീര േമഖലയിെല ����  സമ�മായി ച�� െച��തിന്  '�ീര ക�ഷക പാ�ലെമ�്'

േച��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�ീേരാ�ാദനപ�തികൾ

842. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.�രളീധര�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം

�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീേരാ�ാദന�ി�  സം�ാനെ� സ�യം പര�ാ�മാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

ൈകെ�ാ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എെത�ാം പ�തികളാണ് ഇതി�േവ�ി ആവി�രി� നട�ിലാ�ിയത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ീേരാ��ാദന േമഖലയിേല�് െച���ാെര ആക�ഷി��തിന് �തിയ പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� നൽകാേമാ?

തി�വന��രം �ഗശാല�െട േശാചനീയാവ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ഗശാല�െട േശാചനീയമായ അവ� സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�ാരണ�ാൽ ഇവിെട എ�� കാ��ാർ �ഃഖിതരായി മട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ

(ബി) �ഗശാലകളി�  ജന�െള ��ത�  ആക�ഷി�� ആനക�, ജിറാ�ക�, സീ�ക�,

മലയ�ാ�ക�, വിവിധതരം സിംഹ��, ഒ�ക��, ഏഷ��  സിംഹ��, ക�ത�ലി,

െവളളസിംഹം, ജാഗ�ാ� ഇ�െന ഒ�നവധി �ഗ�� തി�വന��രം കാ�ബം�ാവി� ഇ�ാെയ�
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വ�ത സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) തി�വന��രം �ഗശാലയി�  നിലവി�  േജാലി െച�� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട എ�ം ത�ിക

തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒ� മാസം �ഗശാലയിെല ഉേദ�ാഗസഥ��് ശ�ള ഇന�ി� െചലവാ�� �ക എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ഗശാല അടിയ�രമായി നവീകരി�ാ�ം,  �തിയ �ഗ�െള എ�ി�ാ�ം,  �കളി�  �ചി�ി�

ഇ�ാ� �ഗ�െള ലഭ�മാ�ാ�ം പ�തി ത�ാറാ�േമാ;വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

േനമം നിേയാജക മ�ല�ി� �ള��െട നവീകരണം

844. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള ഇറിേഗഷൻ ഇൻ�ാ��്ചർ െഡവല�്െമ�് േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്

(െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി)  �െട പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഏെതാെ� �ള�ളാണ് േനമം

നിേയാജക മ�ല�ി�  തിരെ���ി��െത�ം അതി�  എ� �ള��െട നവീകരണം

���ീയായി�െ��ം ഇനി ഏെതാെ� �ള�ളാണ് പണി ���ീകരി�വാ��െത�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പണിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് എെ��ി�ം തട�ം ഉ�തായി

��യി�  െപ�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

തമിഴ് നാട് നട�� ജല�ഷണം

845. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� ഡാ�കളി� നി�് തമിഴ് നാട് ജല�ഷണം നട��തായി�� എ� േക�ക�

��യി�െ��ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ജല�ഷണം തട��തിനായി ഫല�ദമായ നടപടിക� സ�ീകരി�വാ� കഴി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�

വിശദാംശം ന��േമാ?

കാളി�ാറ പ�തി

846. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ഠൗ� എ�.എ�് േറാഡി� കാളി�ാറ പ�തി �കാരം ൈപ�് �ാപി��തിെ�

നടപടിക� ���ിയാേയാ;
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(ബി) ഈ പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) കാളി�ാറ പ�തി ഏത് വ�ഷ�ി� ആണ് ആരംഭി�െത�ം ഈ പ�തി ���ീകരി��തിന്

ഉ�ാ�� കാലതാമസം എ� െകാ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െന��ഷി നശി��ത് തട��തിന് നടപടി

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

ന��േമാ:

(എ) ഉ�െവളളം കയറി െന��ഷി നശി��ത് തട��തിനായി ���  ജി�യിെല ഏനാമാ��,

ഇടിയ�ിറ െറ�േല��കളി�  താ��ാലിക ബ�് നി��ി��തിനായി വ�ഷം േതാ�ം �ക

െചലവഴി��തിന് പകരം ലീ�് �ഫ് റ�ൈറ�ഡ് ഷ��ക� നി��ി��തിന് സാധ�താപഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സാധ�താ പഠന�ിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ ?

അണെ��കളിെല മണ�ം കളിമ�ം നീ�ം െച��തി�� പ�തി

848. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അണെ��കളി�  നി�ം മണ�ം കളിമ�ം നീ�ം െച��തി�� പ�തി

�ന��ീവി�ി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) അണെ��കളിെല മണ�  വാരലിെന�റി�് ശാ�ീയമായി പഠനം നട�ിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) പരീ�ണാടി�ാന�ി�  ��് നട�ിയ മണ�  വാരലിെല േപാരാ�ക�  എ�െന

പരിഹരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  ആ�നിക സാേ�തിക വിദ� ഇ�ാര��ി�

�േയാജനെ���േമാ;

(ഡി) ജലസംഭരണികളിെല െവ��ിെ� കല��  എ�െന പരിഹരി�ാനാണ് സ��ാ�

ഉേ�ശി��ത്?

ജല അേതാറി�ി ആ�ാന�് നി��ി� െക�ിടം

849. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 36 േകാടി �പ െചലവ് െച�് ജല അേതാറിററി ആ�ാന�് നി��ി� െക�ിട�ം അ�ബ�

േസാ�് െവയ�ം ഉ�ഘാടനം കഴി�് മാസ��  പി�ി�ി�ം ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട��

സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) നഗര�ി�  �ീ�  െബ��ി�  നി��ി� ഈ െക�ിട�ിന് ഉ�ഘാടന സമയ�ം

െക�ിട�ിനാവശ�മായ ഒ� അ�മതി�ം ഒരിട�് നി�ം ലഭി�ി��ിെ�� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  െക�ിടനി��ാണം �മവ��രി�് �വ��നസ�മാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�

ൈകെ�ാ�ം;

(ഡി) െക�ിടം എ�േ��് �വ��ന സ�മാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം വര��െയ േനരി��തി�� �െ�ാ����

850. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  മഴ�െട അളവ് വളെരയധികം �റവായതിനാ�  സമീപഭാവിയി�  ഉ�ാകാ�

സാധ�ത�� െകാ�ം വര��െയ േനരി��തി�� �െ�ാ���� ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ��ത �െ�ാ����െട ഭാഗമായി േകരളാ വാ�� അേതാറി�ി�ം ൈമന�/േമജ� ഇറിേഗഷ�

വ��ക�ം നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക� എെ��ാമാണ് വിശദമാ�ാേമാ?

ജലനിധി പ�തി

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

ന��േമാ:

(എ) ജലനിധി പ�തി നട�ിലാ��തിന് േലാകബാ�ി� നി�് ��തായി ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ; ഇെ��ി� ഫ�് ലഭ�മാ�ാ� സാധ�ത�േ�ാ;

(സി) ഏെത�ാം പ�ായ�കെളയാണ് ജലനിധി പ�തിയി�  ഉ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏ��ം ��ത�  ജല�ാമം അ�ഭവി�� �േദശം എ� നിലയി�ം പിേ�ാ� േമഖല എ�

നിലയി�ം കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��വ�  പ�ായ�കെള�ം ജലനിധി പ�തിയി�

ഉ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ��് ജലനിധി പ�തി നട�ിലാ�ിയ പ�ായ�ക� ഏെത�ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

ജലവിഭവ വ��ിെല െപ�ഷ� പരി�രണം

852. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ വ��ി�  െപ�ഷ�  പരി�രണ നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിൽ വെര ആയി എ�

വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഉ�ര�ക� എെ��ി�ം ഇറ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ആയത് എ�േ��് നട�ിലാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

അ�� മ�ല�ിെല തീര�േദശ�ൾ ക�് െക�ി സംര�ി��തിന് നടപടി

853. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാ�വശ�ം െവ��ാ� ��െ��് കിട�� അ�� മ�ല�ിെല �ട�റം,  ൈത�ാ�േ�രി,

േകാടം���്, പ�ി�റം, അ��, ച�ി�� �ട�ി േവ�നാട് കായലിേനാട് േച��് കിട��

�േദശമാെക 'ഏ��ം ഇറ��ം' എ� നിേത�ന�� �തിഭാസ�ിെ� ഭാഗമായി െവ�ം കയറി,

തീരേദശവാസിക�െട വീ�കൾ താമസി�ാനാവാെത നശി�� അവ� ഉ�ാ��തായി

േബാ��െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തീര�േദശ��  ക�് െക�ി സംര�ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി��തിന്

ത�ാറാ�േമാ; ഇ�ാര��ി� വ��് അധി�ത�െട ഭാഗ�നി�ം അലംഭാവം ഉ�ാകാതിരി�ാൻ

ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�െര �മതലെ���േമാ?

പാടേശഖര വികസന ജലേസചന പ�തി

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

ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി�  �ള�ളം ഇടയാ�പാടം പാടേശഖര വികസന ജലേസചന പ�തി�്

ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ വ�ഷെ� സം�ാന ബ�ജ�ി� ഈ പ�തി�് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ�

�പയാണ് അ�വദി�ി��ത്;  ആയതിെ� ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�

ദിവസ�ിനകം ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ� കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ണെമ� കാണി�് 29.03.2017-� ബ� മ�ി�് �ലം

എം.ൽ.എ ന�കിയ നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ;ചീഫ് എ�ിനിയ�െട ഓഫീസിേല�ം മ�ി ഓഫീസിേല�ം ഫയ�  ന��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

താ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല സ��� �ടിെവ� പ�തി

855. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �േഖന  100 േകാടി �പ െചലവി� നട�ിലാ�� താ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല

സ��� �ടിെവ� പ�തി�െട െട�� നടപടിക� ���ിയായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട നി��ാണ ���ിക� എേ�ാ� തറ��ി�് ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�ാണ്
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�തീ�ി��ത്;

(സി) ���ത പ�തി എ�് ���ിയാ�ി ക�ിഷ� െച�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നി��ാണം ആരംഭി��തിന് നിലവി�  തട�െമെ��ി��േ�ാെയ�് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

മേ�രി പാടേശഖര സമിതി

856. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല മേ�രി പാടേശഖര സമിതി െചയ�മാ�  �ീ.  െക.വി.

പരേമശ�ര� നായ� സമ��ി� നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി� ജലവിഭവ വ��് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) മേ�രി പാടേശഖര�ി� ഒ� �ിരം തടയണ നി��ി�ണെമ� ആവശ��ിേ�� ത�ാറാ�ിയ

എ�ിേമ�ിെ� വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ജലവിഭവ വ��ി�� ഫയലിെ� വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ ?

ആന�ാറ െപാ��� കടവ് തടയണ

857. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ില�ാടി പ�ായ�ിെല ആന�ാറ െപാ�മ�  കടവ്

തടയണ�് നട�് സാ��ിക വ�ഷേമാ,  അ�� സാ��ിക വ�ഷേമാ ബ�ജ�ി�  �ക

വകയി��േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് കഴി� നിയമസഭാ സേ�ളന കാലയളവി� ലഭി� മ�പടി �കാരം വ��്

തല�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല �തിയ പ�തിക�

858. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി�  ജലവിഭവ വ��് �തിയ പ�തിക�  നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഏെത�ാം പ�തികളാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�, �തിയ പ�തിക� ആവി�രി� നട�ിലാ�ാ� ആവശ�മായ നടപടി അടിയ�രമായി

സ�ീകരി�േമാ?
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തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല വികസന �വ��ന��

859. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി� എെ�ാെ�

വികസന �വർ��ളാണ് ജലവിഭവ വ��് നട�ിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ജലവിഭവ വ��് തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�

എെ�ാെ� പ�തിയാണ് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ആയതിന് േവ� നടപടി�മ��

സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

ഏല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗം

860. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ �െട ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�്  2016-17� ജലവിഭവ വ��് എല��

നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� ���ിക�െട അംഗീകാര�ിനായി എ�ിേമ�്

സമ��ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�െട വിശദാംശ��ം അവ�െട �വ��ന �േരാഗതി�ം

വ��മാ�ാേമാ?

��� ജി�യിെല േകാ� നില�ളിെല �ഷി

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

ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല 30000 ഏ�� േകാ� നില�ളിെല �ഷി സംര�ി��തിനായി ഇടിയ�ിറ,

ഏനാമാ��, �ളയം �ട�ിയ താ��ാലിക ചിറക�െട നി��ാണ�ിനായി സ�ീകരി�്

നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ചിറക�െട നി��ാണ�ിനാവശ�മായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിേമ�് �ക

എ�യാണ്; െട�� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േമ��റ� �ല�ളിെല കനാ�ക�െട�ം ചിറക�െട�ം അ����ണിക��ം

നി��ാണ�ി�മായി ബ�ജ�് വിഹിത�ിന് �റെമ എ� �ക അ�വദി�ക��ായി;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) ��വ�ഷം യഥാസമയം ചിറക�െട നി��ാണം നട�ാ� കഴിയാതി����ലം ഉ�െവ�ം കയറി

�ഷി നശി� സാഹചര��ി�  ഈ വ�ഷം യഥാസമയം ചിറക�  നി��ി�ാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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ചി�� താ��ിെല ഡാ�കളിെല ജലനിര�്

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

(എ) ചി�� താ��ിെല വിവിധ ഡാ�കളി� നിലവി�� ജലനിര�ിെ� �ിതി സംബ�ി� വിശദാംശം

ന��േമാ; കഴി� വ�ഷെ� അളവ് എ�യായി��െവ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പറ�ി�ളം, ആളിയാ� കരാ� �കാരം ഈ വ�ഷം എ� ടി.എം.സി. ജലമാണ് ന��് ലഭി�ത്

എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) അ�ഹതെ�� ��വ�  ജല�ം ലഭ�മാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്

എ�് വ��മാ�േമാ?

ജലസംര�ണം

863. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലസംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി േതാട് സംര�ണം,  േതാടിെ� വശ�ൾ െക��  �ട�ിയ

���ിക��് എെ��ി�ം പ�തിക� നട�ിലാ��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷം മല�റം ജി�യിൽ ഈ പ�തിക��് അ�വദി� �ക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ള��െട സംര�ണ�ിന് േവ�ി�� സ��ാ� പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാ�ിമട െകാ�േകാള �രിതബാധിതരായവ��് ന�പരിഹാരം

864. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, പി. ഉ�ി

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജല�ഷണ�ിെനതിരായ ജനകീയ സമരം �ലം ��ിയ �ാ�ിമടയിെല െകാ�േകാള ഫാ�റി�െട

�വ��നഫലമായി �രിതബാധിതരായവ��് ന�പരിഹാരം ന�കാ�  എ� നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ആവശ��ിനായി പാ�ാ�ിയ �ാ�ിമട െ�ഷ��  ൈ�ബ�ണ�  നിയമം രാ�പതി�െട

അംഗീകാരം ലഭി�ാെത പി�വലി� സാഹചര��ി�  �തിയ നിയമ നി��ാണം സാധ�മാേണാ

എ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) െ�ഷ�� ൈ�ബ�ണ� വഴി അ�ാെത ഇരക��് ന�പരിഹാരം ന���തി�ളള മ� നിയമ

നടപടികെള �റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
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�ലി��് നി��ാണ പ�തി

865. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-2017 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� 135 േകാടി�െട �ലി��് നി��ാണ പ�തിയി� െകാ�ി

നിേയാജകമ�ല�ിെല െച�ാനം പ�ായ�ിെല കട�  ഭി�ി നി��ാണം

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി� ഉ�ര�കെളെ��ി�ം �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ��ത �വ��ി�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതിെയെ��് വ��മാ�േമാ?

മീന�ി� റിവ�വാലി പ�തി

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

ന��േമാ:

(എ) മീന�ി�  റിവ�വാലി പ�തി�െട കീഴി�  ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല കിട��

പ�ായ�ി� െറ�േല�� കം �ി�ജ് നി��ി��തിന് ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ി�് എ�

�ക വകയി��ിയി��്; ആയതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�േമാ;

ആയ� ലഭ�മാ�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് എം എ�  എ  29-3-2017-�  ന�കിയ പരാതിയി�  സ�ീകരി� നടപടി

വ��മാ�ാേമാ;  ആയതിെ� മ�ിയാഫീസിെല�ം സി.ഇ.  ഓഫീസിെല�ം ഫയ� ന��ക�

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാ�ിമട ന�പരിഹാര ൈ�ബ�ണ�

T 867.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2011  -ല �ാ�ിമട ന�പരിഹാര ൈ�ബ�ണ�  �പീകരണ ബി�  രാ�പതി തിരി�യ�

സാഹചര��ി�  ആവശ�മായ േഭദഗതികേളാെട �തിയ ബി�  അവതരി�ി�വാ�  എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ജലസ��ി പ�തി

868. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ി� നട�ാ�ിവ�� ജലസ��ി പ�തി�െട ഭാഗമായി ന�കിയ അേപ�

(ന�� 2570/WR/VIP/17) യിേ�ൽ എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ അേപ��െട നിലവിെല �ിതിെയ�ാെണ�ം �ട� നടപടി എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ

?

ഇ��ിളിയം - ൈകത�ടവ്, ��ി�റം -ക��ാവ് െറ�േല�� കം �ി�ജ്എ�ീ പ�തിക��്

ഭരണാ�മതി

869. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ിളിയം - ൈകത�ടവ്, ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� ��ി�റം -ക��ടവ് െറ�േല�� കം �ി�ജ്

എ�ീ പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് െട�� നടപടികളായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ര� പ�തിക�െട�ം നിലവിെല അവ�െയ�റി�് വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

െകാ�ാര�ര രവിനഗറി� ജലവിഭവ വ��ിെ� അധീനതയി� ഉ� �ലം

870. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര രവിനഗറി�  ജലവിഭവ വ��ിെ� അധീനതയി�  ഉ� �ല�ിെ� വി�തി

സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) രവിനഗറിൽ നിലവി�  �വ��ി�� ഓഫീ�ക�െട�ം െക�ിട��  ഒഴി� കിട�െ��ി�

അവ�െട�ം വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഉ�െവ�ം കയ����ലം േനരി�� �ഷിനാശം

871. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ്, ക�� എ�ീ ജി�കളിെല കാ�ഷിക േമഖലകളായ ��രി��, അ��, ��ിയ�

,കാറേമ�, കരിെവ��  �േദശ�ളിൽ ഉ�െവ�ം കയ��� �ലം േനരി�� �ഷിനാശം

പരിഹരി�ാ�  െന��ഷി�ാ�  ആവശ�െ��വ�� ഉളിയംകടവിെല െറ�േല��  കം �ി�ജ്

നി��ാണ�മായി ബ�െ�� നടപടി ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തടി�ാലം അണെ��് വ�ഷ�ളായി േക�പാ�ക�  �ലം �വ��നരഹിതമായതിനാ�

ഈ�േദശ��വ�െട ��ന�� ശാശ�തമായി പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ിര�ഴ ഡാമിെ� ര�ാംഘ� നി��ാണ �വ��നം
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872. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ിര�ഴ ഡാമിെ� ര�ാംഘ� നി��ാണ �വ��നം സംബ�ി�് സ��ാ�  തല�ി�

തീ�മാനി�ി�� പ�തിക� എെ��ാം; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനായി �േത�കം �ക വകയി��ിയി�േ�ാ?

കടലാ�മണ�ം കട�ഭി�ി നി��ാണ�ം

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  ഇൗ വ�ഷം കട�  ആ�മണം�ലം ഉ�ായി�� നാശന���

വിലയി��ിയി�േ�ാ;;

(ബി) ഇൗ �ര�ം ഇനി ഉ�ാകാതിരി�ാ� എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം കട�ഭി�ി നി��ാണ�ിന് നീ�ിവ��ം

െചലവഴി��മായ �ക ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) കഴി� �.ഡി.എഫ് സ��ാരിെ� കാല�് കടലാ�മണം തട��തി�ം നിയ�ി��തി�ം

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�� ; ഇതിന് േവ�ി എ� �ക െചലവഴി�ി�� ;

(ഇ) േകരള�ി�  ഏെത�ാം ജി�കളി�  എ� കിേലാമീ��  നിള�ി�  കട�  ഭി�ി നി��ി�ാ�

ബാ�ി��്; അതിന് ആവശ�മായി വ�� ഫ�് എ�യാണ്; ഇൗ ഫ�് എ�െന കെ��ം ;

വിശദാംശം ന��േമാ ?

േകാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല ���ിക��് ഭരണാ�മതി

874. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല ���ിക�മായി ബ�െ��  143/എം.ഐ2/2017

ജലവിഭവ വ��്,  1231989/  എം.ഐ2/2017  ജലവിഭവ വ��്,1231956/

എം.ഐ2/2017ജലവിഭവ വ��് എ�ീ ഫയ�കളെട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഫയ�കളിെല ���ിക��് വിശദമായ എ�ിേമ�് ചീഫ് എ�ിനീയ�

സമ��ി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

�ാ�ിമടയിെല െകാേ�ാേകാള ക�നി

875. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�
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,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ.െക.  നായനാ�  മ�ിസഭ�െട കാല�്  2000  �ി�  അ�മതി ന�കിയ �ാ�ിമടയിെല

െകാേ�ാേകാള ക�നി ഇനി �റ�വാ� ഉേ�ശമിെ��് ക�നി അധി�ത� ��ീംേകാടതിയി�

നിലപാട് സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) പരി�ിതി നിയമ��െട ന�മായലംഘനം നട�ി ജനജീവിതം ��ഹമാ�ിയ ക�നിയി�

നി�ം ന�പരിഹാര �ക ഈടാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) നിയമസഭ പാ�ാ�ിയ �ാ�ിമട ൈ�ബ�ണ�  ബി�ിന് രാ�പതി അ�മതി നിേഷധി�

സാഹചര��ി�  �തിയ ബി�  അവതരി�ി�ാ�  ഉേ�ശ��േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് സ��ാ�

നിയേമാപേദശം േതടിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ബീമാപ�ിയി� �ലി��്

876. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ബീമാപ�ിയി�  �ലി��് �ാപി���മായി ബ�െ��് സ��ാ�  ഉ�രവ് നം.515/2014

/ഡ��.ആ�.ഡി.,  തീയതി:  21.05.2014  �കാരം എ� �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ്

ന�കിയത്;എ� �ലി��ക� നി��ി�ാനാണ് വിഭാവനം െച�ത്;

(ബി) ഈ ���ി�െട കരാ�  ഏെ���ത് ആരാണ്;കരാ�  വ�വ� �കാരം കാലാവധി

ഏ�വെരയാണ്;

(സി) ഇ�വെര എ� �ക�െട ���ി ���ിയായി��്; പാ��് ബി� ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) �ലി��് ഉ�ഘാടനം എ�ാണ് നട�ത്; ഉ�ഘാടന ചട�ിന് െചലവായ �കെയ� ?

െപരി��മ� മ�ല�ിെല പ�തിക�

877. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി�  ജലേസചന വ��് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം പ�തിക��ായി നീ�ിവ�ി�ളള �ക എ�യാെണ�ം

അറിയി�േമാ;

(സി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) 2017-18 വ�ഷ�ി� ജലേസചന വ��് ഏെത�ാം �തിയ പ�തികളാണ് ഈ മ�ല�ി�

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?
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കാലവ�ഷ�ി� വ� �റവ്

878. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േകരള�ിൽ �ട��യായി മഴ �റ�� പ�ാ�ല�ി�  ജലസംഭരണം,  വിനിേയാഗം,

ജലേസചനം �ട�ിയ രംഗ�ളി�  ആ��ിതനയം �പീകരി�വാ�ം ശാ�ീയമാ���

അവലംബി�വാ�ം ജലവിഭവ വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജലേ�ാത�ക�െട �ന��ീവനം

879. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലേ�ാത�ക�െട �ന��ീവന�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഭാഗമായി പ�നംതി�യിെല ആദിപ�-വര�ാ� �ന��ീവി�ി��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ജന�തിനിധിക�  പെ���  'ജലെമാ��ം ��് ജനെമാ�കെ�'വിളംബര ജാഥ�െട�ം  '�ഴ

നട�'�ിെ��ം ഉേ�ശ� ല���� വ��മാ�േമാ?

�ടിെവ� ���ം �ഗ�ഭ ജലവർ�ന സംരംഭ��ം

880. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�� വര�� േനരി� സാഹചര��ി� �ടിെവ� ���ം വര���ം േനരി��തിന് ജലവിഭവ

വ��് എെ��ി�ം �േത�ക പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ വീടിന് ൈലസ�സ് ന��േ�ാ�, മഴ�ഴി ഉ�െ�െട�� സംരംഭ�� നി�ബ�മാ��

കാര�ം പരിഗണി�േമാ; ഇതിനായി ബ�െ�� വ��മായി സഹകരി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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െപ�മാ�ി പ�ായ�ിെല കിണ�ക� �േഖന �ജല സംേപാഷണം

881. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�യിെല െപ�മാ�ി �ാമ പ�ായ�ിെല �ാ�ിമടയി� െകാേ�ാേകാള ക�നി�െട

�വ��നം �ല��ായ നാശന����� ന�പരിഹാര�മായി ബ�െ��് ബ�മാനെ��

�ഖ�മ�ി�െട അ���തയി�  േച�� േയാഗ�ിെല തീ�മാന��  �കാരം െപ�മാ�ി

പ�ായ�ി�  ജലലഭ�തയി�ാെത ഉേപ�ി�െപ� കിണ�ക�  �േഖന �ജല സംേപാഷണം

നട��തിന് �ജല വ��ിെ� പഠന റിേ�ാ��ിെല കെ���ക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ; ഇത�സരി�് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് ?

വര���ം ജല�ാമ�ം േനരി��തിനാ�� പ�തിക�

882. �ീ.അ�� �കാശ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�� വര���ം ജല�ാമ�ം േനരി��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് �ജല വ��്

നട�ിലാ�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ര� നിവാരണ പരിപാടി�െട സ�ഭാവ�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�െത�്

വിവരി�േമാ;

(സി) �ടിെവളള പ�തി നിലവിലി�ാ� �ല�ളി�  വര�� േനരിടാ�  എെ��ാം

ത�ാെറ��കളാണ് ൈകെ�ാ�െത�് വിശദീകരി�േമാ?

വാ�� ടാ�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��

883. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇടെ�ാ�ി �ടിെവ� പ�തി�െട ഭാഗമാ�� വാ��  ടാ�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��

ആരംഭി��തി�� കാലതാമസെമെ�ാെണ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ �വ��ന�� എ�േ��് ആരംഭി�വാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ടിെവ� ���� പരിഹരി��
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884. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വര�� �ടി വ�� സാഹചര��ിൽ വ�ം വ�ഷ�ളിെല �ടിെവ� ����

പരിഹരി��തിനായി എ�ാ വീ�കളി�ം �ടിെവ�ം എ�ി�വാ� സമ� �ടിെവ� പ�തി�്

�പം ന��േമാ;

(ബി) �ടിെവ�ം സംഭരി��തിനായി നദികളി�  ��ത�  തടയണക�  നി��ി����െ�െട��

���ിക��് വ��് തല�ി� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ിെവ�ം �റ � വില�് ലഭ�മാ��തിനായി ജലവിഭവ വ��് സ��മായി �ാ�ക� നി��ി�്

��ിെവ�ം വിതരണം െച��തിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ാ�ിമടയി� െകാേ�ാേകാള ക�നി�ല��ായ നാശന����� ന�പരിഹാര�മായി ബ�െ��

േകസ്

885. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െപ�മാ�ി �ാമ പ�ായ�ിെല �ാ�ിമടയി�  െകാേ�ാേകാള ക�നി �ല��ായ

നാശന����� ന�പരിഹാര�മായി ബ�െ��് ബ�മാനെ�� �ഖ�മ�ി�െട േയാഗ�ിെല

തീ�മാന�കാരം െകാേ�ാ േകാള ക�നിെ�തിെര െപ�മാ�ി �ാമ പ�ായ�് 

��ീംേകാടതിയി�  നട�� േക�ി�  ഹാജരാ��തി� സ��ാ�  അഭിഭാഷകെ� േസവനം

ലഭ�മാ�െമ� തീ�മാന�ി� എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�െവ� വ��മാ�ാേമാ ;

��ജലേ�ാത�ക� സംര�ി��തിന് നടപടി

886. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� നിലവി�� �ള��ം ��ജലേ�ാത�ക�ം സംര�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സ�കാര� വ��ിക�െട �മിയി�ളള �ള�� നിക��ത് തട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ; ഇെ��ി� ഇ�ാര��ിൽ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േനമം നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ജല വിതരണം

887. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജകമ�ല�ിെല തി�വ�ം െസ�ന് കീഴി� വ�� കാ�ാ�ല, പാ���, വാഴ��ം

എ�ീ �േദശ�ളി� ��ജലം ലഭി��ി� എ�ത് ��യി� െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ �േദശ�ളി�  ��ീകരി� ജലം ലഭ�മാ��തിന് എ�് നടപടിയാണ്
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ൈകെ�ാ�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

മീനാട് �ടിെവളള പ�തി

888. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മീനാട് �ടിെവളള പ�തിയി� അവേശഷി�� ���ിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��ത ���ിക�  നിലവി�  കരാ�കാര�  ഉേപ�ി� നിലയിലാെണ� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട അവേശഷി�� ���ിക�  ���ീകരി�ാ�  സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

തഴ�ര �ടിെവ� പ�തി

889. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര തഴ�ര �ടിെവ� പ�തി നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിെ� വിശദമായ എ�ിേമ�് വാ��  അേതാറി�ി ത�ാറാ�ി ഡി.  പി  .ആ�  അ�മതി

ലഭ�മാ��തിനായി ന�കിയി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ഇതിെ� ഡി.  പി  .ആ�  അ�മതി അടിയ�ിരമായി ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) ��ത �ടിെവ� പ�തി�െട എ�ിേമ�് �ക എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ ; എ��ം േവഗം

ഈ �ടിെവ� പ�തി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�േമാ ?

മാടായി �ടിെവ� പ�തി

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

േദശീയ �ാമീണ �ടിെവ� പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി� ക��ാേ�രി

മ�ല�ിെല മാടായി �ടിെവ� പ�തി�െട നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�േമാ; ഈ പ�തി

എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�ം ?

െചാ�ര വാ�� സെെ� �ീം

891. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ഭരണാ�മതി ന�കിയി�� െചാ�ര വാ��  സെെ� �ീം ഏെത�ാം േമഖല�് േവ�ിയാണ്

ആവി�രി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പറ��-െെവ�ി� േമഖല�െട �ടിെവളളാവശ�ം നി��ഹി��തിന് െചാ�ര പ�തിയി� നി�ം

എ� എം.എ�.ഡി െവളളമാണ് െകാ��ക എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െെവ�ി�  േമഖല�് ആവശ��ളള െവളള�ം ഇേ�ാ�  വിതരണം െച�� െവളള�ം എ�

എം.എ�.ഡി വീതമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2025  -  ഓ��ടി െെവ�ി�  േമഖല�് എ� എം.എ�.ഡി െവളളം േവ�ി വ�െമ�ാണ്

കണ�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�വം ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി

892. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല പ�വം ജ�ാ�  �ടിെവ� പ�തിയി�  നബാ�ഡിെ�

ആ�.ഐ.ഡി.എഫ്.-22� ഉ�െ���ി 1495 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ര�ാം ഘ��ി�  േ��്�ാനി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�  എ�േ��്

���ിയാ�ാ� കഴി�ം;

(സി) ഇൗ ���ി�ടി ���ിയായാ�  പ�വം �ടിെവ� പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ക��ാേ�രി

മ�ല�ിെല ഓേരാ പ�ായ�ി�ം എ� കിേലാമീ�� െെപ�് െെല� �ാപി�ാ� കഴി�ം;

വിശദാംശം ന��േമാ?

മഴെവളളം സംഭരി��തി�ം ജല��പേയാഗം തട��തി�ം നടപടി

893. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എം. സ�രാജ്

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മഴ �റ�തിെന �ട��് ��മായ ജലദൗ��ഭ�ം േനരി� സാഹചര��ി�

ലഭ�മായ മഴെവളളം ശരിയായ രീതിയി�  സംഭരി��തി�ം ജല�ിെ� ��പേയാഗം

തട��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) മഴെവളള സംഭരണം സംബ�ി�ം ജല�ിെ� മിതമായ ഉപേയാഗം സംബ�ി�ം ജന���്

അവേബാധം ന���തിന് എെ��ാം മാ���ളാണ് അവലംബി�ി�ളളത്;  ഇതിനായി �ശ�-

�വ� മാധ�മ�ളി�െട �ചരണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) �ഗ�ഭ ജല�ിെ� അമിതമായ �ഷണം തട��തിനായി എെ��ാം ക�ശന നടപടികളാണ്
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സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ളിമാട് �ാ�ി� നി�് െവ�ം എ�ി��തിന് നടപടി

894. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജി.െഎ.സി  .എ  (ജി�)  പ�തിയി�  ഉ�െ��ി�ി�ാ� ��മംഗലം മ�ല�ിെല മാ��,

ചാ�മംഗലം പ�ായ�ക��് �ളിമാട് �ാ�ി� നി�് െവ�ം എ�ി��തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�.ഐ.ടി,  എം.വി.ആ�  കാ�സ�  െസ��, െക.എം.സി.ടി എ�ീ �ാപന��ം,

�ാമപ�ായ�ം െഡഡിേ��ഡ് ൈല�ക� േവണെമ� ആവശ�ം ഉ�യി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇവ�െ��ാം വ�ത�� സമയ�ളി� േറാഡ് �റിേ��ിവ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ�

ഒ� െപാ� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ാ� കഴി�േമാ; ഇതിനാവശ�മായ നി�േ�ശം ന��േമാ?

വാ�� അേതാറി�ിെയ ലാഭകരമാ�ാ� ക�� പ�തിക�

895. �ീ.അനി� അ�ര

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, അ�� �കാശ്

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െവ��രം വ��ി�ി�ാെത വാ��  അേതാറി�ിെയ ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ലാഭകരമാ�ി

�വ��ി�ി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�േവ�ി എ��ാം ക�� പ�തികളാണ് നട�ാ�ിയി�ളളത്;വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഭരണതല�ി�  എെ��ാം പരി�ാര നടപടികളാണ് ഇതിനായി ൈകെ�ാ�ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ?

െപ�നാട്-അ�ി�യം �ടിെവ� പ�തി

896. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപ�നാട്-അ�ി�യം �ടിെവ� വിതരണ പ�തി�െട നി��ാണം ആരംഭി�ത് എ�ാണ്;

എ� �പയാണ് ഇതിന് ആദ�ഘ��ി� വകയി��ിയിരി��ത്; എെ�ാെ� ���ികളാണ്

ആദ� ഘ��ി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(ബി) പ�തി�െട എെ�ാെ� നി��ാണ ���ികളാണ് ���ിയാ�ിയത്;  ഇനി എെ�ാെ�

���ിക� ���ിയാ�ാ��്; ഇത് എ�േ��് ���ീകരി�ം;
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(സി) പ�തി�െട അ�� ഘ��ിനായി ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� �പ; എെ�ാെ�

���ികളാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(ഡി) െപ�നാട്-അ�ി�യം ��ജലവിതരണ പ�തി�െട േശഷി എ�യാണ്;

(ഇ) പ�തി ���ിയാ�ി എ�േ��് ക�ീഷ� െച�ാനാ�ം എ�് പറയാേമാ?

�ടിെവ� �ാമം

897. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിവിധ �േദശ�ളി�  ��മായ �ടിെവ��ാമം നിലവി�െ�� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജന���് ഉപകാര�ദമായ പ�തിക�  ����ി ക�് നട�ിലാ��ി�ാെയ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) തി�വന��രം നഗര�ിെല പല �േദശ�ളി�ം വാ��  അേതാറി�ി ജീവന�ാ�  യാെതാ�

മാനദ��ം ഇ�ാെത വാ��ക�  ���� കാരണം �ടിെവ�ം ലഭി�ാെത വ�� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േപ���ട,  മ�ാം�ല ഭാഗെ� വാ�വ് ശരിയായ രീതിയി�  �റ�ാ���ലം മ�ാം�ല

റസിഡ�് അേസാസിേയഷ� ഭാഗ�് �ടിെവ�ം ലഭി��ി�ാ എ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത പരാതിക� പരിഹരി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) അലംഭാവം കാണി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അ�വി�ര ഡാമിെല ജല�ചീകരണ �ാ�്

898. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, െക.�രളീധര�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�വി�ര ഡാമിെല ജല�ചീകരണ �ാ�് നവീകരി��തി�� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി ഇ�വെര എ� �ക െചലവഴി�;

(സി) കരാ�  ഏെ��� തമി�നാ�ിെല ക�നി�െട അലംഭാവം കാരണം നവീകരണ പ�തിക�

�ട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ നവീകരണ �വ��ന�� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവ�ി� ��ജല വിതരണ പ�തി
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899. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�  ��ജല വിതരണ പ�തി�െട ഭാഗമായി ഞാറ��, �രി�ംപാടം എ�ിവിട�ളി�

നി��ി�വ�� ��ജല ടാ�ക�െട നി��ാണം നിലവി�  എ� ശതമാനമാണ്

���ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

തി�നാവായ �ടിെവ� പ�തി

900. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല തി�നാവായ �ടിെവ� പ�തി�െട �േയാജനം

വളാേ�രി �േദശെ� ഉയ�� �േദശ�ളി� ലഭ�മാ�ണെമ�ത് സംബ�ി�് സ��ാരിന്

ലഭി� നിേവദന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2715/M(WR)VIP/2017എ� ന�രി�� ഫയലി� വാ�� അേതാറി�ി മാേനജിംഗ് ഡയറ��

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വളാേ�രിയിെല ഉയ�� �േദശ�ളി� ജലം ലഭ�മാ��തിന് വാ�� അേതാറി�ി എെ��ി�ം

പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ജലവിഭവ വ��് ഇ�ാര��ി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

േച��ല താ��ിെല 'ജി�' പ�തി

901. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േച��ല താ��ിെല  JICA  പ�തി�മായി ബ�െ��് നിലവാരം �റ� ൈപ�ക�  മാ�ി

�ാപി��ത് സംബ�ി�് ബ�. �ഖ�മ�ി�െട അ���തയി� േച�� േയാഗ�ി� എ��

തീ�മാന �കാരം നിലവാരം �റ� ൈപ�ക�  ഇടാ��ായ സാഹചര�െ��റി�് സമ�

അേന�ഷണം നട��തി�ളള നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദമാ�ാേമാ;  ഈ ൈപ�ക�

മാ�ി �ാപി��തിന് എ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മറവ����ി�  ഉ�െവളളം കയ��ത് തടയാനായി �റി� �ഴയി�ം ഇ�ി�ഴയി�ം

�ി�േവക� നി��ി��തി�ളള നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മറവ����ി�  ൈപ�് ൈല�  മാ�േ�ാ�  തേ�ശവാസിക�െട ��ി��്

പരിഹരി��തിന്അ�ബ� േറാ�ക�  �ന��രി��തി�ളള നടപടിക�  ഏ�

ഘ��ിലാണ്എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) ൈപ�് മാ��  നാ� മാസ�ി�ളളി�  ���ിയാ��തി�ളള �മീകരണ��

���ിയായി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് എ�� ��ക�ത�ക� വിശദമാ�ാേമാ?
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ൈവ�ി� മ�ല�ിെല ��ജല വിതരണ �ഖല

902. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി� മ�ല�ിെല ��ജല വിതരണ �ഖലയിെല  37  വാ��ക�െട �മീകരണം ഒ�

മാസ�ി� എ� ഇടേവളകളിലായാണ് നട�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2017  ഏ�ി�  �ത�  ��  വെര�� മാസ�ി�  ഏെത�ാം ദിവസ�ളി�  �മീകരണം

നട�ിെയ�ം ആരാണ് നി��ഹി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �മതലെ�� ആ��ാര�ാെത മ�ാെര�ി�ം വാ��ക�െട നിയ�ണം ഏെ���

നി��ഹി��തായി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� വ��് സ�ീകരി� �ട� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) വാ��ക�െട നിയ�ണം ഉ�രവാദെ��വര�ാെത മ�ാെര�ി�ം നി��ഹി�ാ�

അ�ര�ാ�െ�തിെര സ�ീകരി�ാനാ�� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

�ടിെവ� പ�തിക�  ക�ീഷ�  െച�് െപാ�ജന���ായി �റ� െകാ��;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ല�ി�  ��മായ �ടിെവ��ാമം അ�ഭവി�� �ാമപ�ായ�ക�

ഏെത�ാെമ�ാണ് കെ��ിയി��ത്;

(സി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല ��മായ �ടിെവ��ാമം അ�ഭവെ���

പ�ായ�കളി�  ഏെത�ാം �ടിെവ� പ�തിക�  ആണ് നി�േ�ശി�െ��ി��ത്;

ഓേരാ�ിേ��ം നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

ഇടെ�ാ�ി �ടിെവ� പ�തി

904. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇടെ�ാ�ി �ടിെവ� പ�തി�െട അ�� പാലം �ത� പാ��ായി �ലയിെല പ�തി �േദശം

വെര�� ൈപ�ിട�  ���ി ആരംഭി��തിനായി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ്

���ീകരി�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി�െട െട�� നടപടിക� ���ിയായി�േ�ാ; എ�േ��് ���ി ആരംഭി�ാ�

സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) അ�ത് പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ ഭാഗ�ിെ� ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ഡി) ഭരണാ�മതി ന���തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

വ�ി�ിറ �ടിെവ� പ�തി

905. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ി�  പാറ�ാല,  െകാ�യി�  �ാമപ�ായ�കളിലായി

നട�ിലാ�� വ�ി�ിറ �ടിെവ� പ�തി അശാ��ീയമായ നി��ാണം �ലം

���ിയാ�ാനായി�ി� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ�ി�ിറ �ടിെവ� പ�തി അടിയ�രമായി ���ീകരി�്,  ക�ിഷ�  െച�ത്,  �വ��നം

ആരംഭി�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

അ�ല�ാറ �ടിെവ� പ�തി

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

(എ) അ�ല�ാറ, ത�നാ�കര എ�ീ �ടിെവ� പ�തിക��് എ�ാണ് ഫ�് അ�വദി�ത് ;

(ബി) എ� �ക വീതമാണ് അ�ല�ാറ �ടിെവ� പ�തി�ം,  ത�നാ�കര �ടിെവ� പ�തി�ം

അ�വദി�െത� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

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

ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ജലവിഭവ വ��് േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക�ം നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര �റ�ികാട് �ടിെവളള പ�തി

908. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര �റ�ികാട് �ടിെവളള പ�തി�മായി ബ�െ��് ജലവിഭവ വ��് നാളി�വെര

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി� െറയി�േവ�െട അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട���  ഉേ�ാ;ഉെ��ിൽ അവ

ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ ;
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(ഡി) ��ത പ�തി ഈ സാ��ിക വ�ഷം ആരംഭി�വാ� കഴി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സീതേ�ാട് പ�ായ�ി� നില��മായി ബ�െ�� �ടിെവ� പ�തി

909. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സീതേ�ാട് പ�ായ�ി�  നില��മായി ബ�െ�� �ടിെവ� പ�തി�് �ട�ം

�റി�േവാ;എ�ിൽ എ�ാണ്എ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഏ� സ��ാരിെ� കാല�ാണ് പ�തി�് �ട�ം �റി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആയതിേല�് എ� �കയാണ് വകയി��ിയിരി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) �ീ�്െമ�റ് �ാ�ിെ� പണിക� ആരംഭി�േവാ; ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത �ടിെവ� പ�തി�െട നിലവി�� അവ� സംബ�ി�് ഒ� വിശദീകരണം

ലഭ�മാ�േമാ ?

ക�ി�ര-�ടാ� ൈബ�ാസ് േറാഡിെ� നി��ാണം

910. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�ി�ര-�ടാ�  ൈബ�ാസ് േറാഡിെ� നി��ാണം

�ട��് നട��തിന് തട�മായി നി��� ൈപ�് ൈല�  മാ��തി�� നടപടി�മ��

���ിയാ�വാ� ജലനിധി�് ആവശ�മായ നി�േ�ശ�� ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ക�ി�ര-�ടാ�  േറാഡിെ� ൈപ�് ൈല�  മാ��തിനാവശ�മായ എ�ിേമ�് മല�റം വാ��

അേതാറി�ി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ജലനിധി�മായി േയാജി�ി�് ൈപ�് ൈല�  മാ��തിനാവശ�മായ നടപടി�മ��

���ിയാ�വാ� ആവശ�മായ നി�േ�ശം ജലനിധി എ�ിക��ീവ് ഡയറ��� ന��േമാ;

(ഡി) ൈപ�് ൈല�  മാ��തിനാവശ�മായ ഫ�് ജലനിധിയി�  നി�ം വഹി�വാ�  ആവശ�മായ

നി�േ�ശം ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

രാമ�ചാടി-അലിഗ� �ടിെവ� പ�തി

911. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18-െല ബജ�് �സംഗ�ി�  കി�ബി വഴി നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി�ി��

െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല രാമ�ചാടി-അലിഗ� �ടിെവ� പ�തി�െട വിശദമായ

േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതി�  ഉ�ായ കാലതാമസം

��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഏത് ഏജ�സി �ഖാ�ിരമാണ് േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ��തിന് തീ�മാനി�ി��ത്;

ഇതിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്;

(സി) ഈ പ�തി ത�രിതെ����തിന് നാളി�വെര എെ��ാം നി�േ�ശം ന�കിയി��്;  ഏത്

തല�ിലാണ് കാലതാമസ��ായി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി�െട ഭരണാ�മതി അടിയ�രമായി ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജലാശയ�ളിെല േപാള നീ�ം െച��

912. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജലാശയ�ളിെല േപാള നീ�ം െച��തിന് ൈജവീകമായി േപാള നിയ�ണം

സാധ�മാെണ� കാ�ഷിക ശാ���െട അഭി�ായം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈജവീക േപാള നിയ�ണ�ിെ� സാധ�തക� എ�േ�ാളമാെണ�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ��ത ല��ം ��നി��ി ബ�െ�� വ��ക�െട ഏേകാപനം ഉറ�വ��ി സമ�

സമീപന�ിെ� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ?

കിളിമാ�രി� േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട െസ�� ഓഫീസ്

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

(എ) കിളിമാ�രി�  േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട െസ��  ഓഫീസ് ആരംഭി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

�ടിെവ��ിൽ �ൈറഡ്, ആ�െസനിക് എ�ിവ�െട സാ�ിധ�ം

914. �ീ.െക. �����ി

,, എ. െക. ശശീ��

,, േകാ�� ��േമാ�

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഏെതാെ� ജി�യിെല ഏെതാെ� �ാമ�ളി�  �ടിെവ��ി�  �ൈറഡ്,

ആ�െസനിക് എ�ിവ�െട അംശം കെ��ക��ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം ഏജൻസികൾ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ ��ത പഠന
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വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�െന കെ��ിയ �ാമ���േവ�ി േക� പ�തിക� ഏെത�ി�ം ഉ�തായി അറിയാേമാ;

അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�െന�� �ാമ�ളി� �ടിെവ�ം എ�ി�വാനായി �േത�ക േദശീയ ജല �ണനിലവാര

ഉപപ�തിയി� ഉൾെ���ി എെ��ി�ം പ�തിക� ത�ാറാ�ി സമ��ി�ക��ാേയാ;  ഈ

പ�തി സംബ�ി� ��ത�  വിവര��  ന�കാേമാ;  ഇതിനായി എെ��ി�ം നി�േദശ��

േക�സ��ാരി� നി�് ലഭ�മായി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ?

�േ�ാ�കാവ് �ാമപ�ായ�് �ടിെവ� പ�തി

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

(എ) �േ�ാ�കാവ് �ാമപ�ായ�് �ടിെവ� പ�തിയായ എ�.ആ�.ഡി.ഡ�ളി�.പി പ�തി�െട

േ�ാജ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  ��ത േ�ാജ�ിന് അംഗീകാരം ലഭ�മാേയാ  ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) എ� �ക�� േ�ാജ�ാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത് ;

(സി) ��ത �ടിെവ� പ�തി�െട നി��ാണ �വ��ന��  എ�് �ട�വാ�  കഴി�ം  ;

വിശദീകരി�ാേമാ ?

�ലമ�േതാടിെ� നവീകരണം

916. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�രയിെല �ലമ�േതാടിെ� നവീകരണ�ിനായി എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��ത് ;

(ബി) ��ത �വ��ി�െട ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയ �വ��ന��െട വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(സി) നിലവി� കരാ�കാര� �വ��ി ഉേപ�ി� നിലയി� ആെണ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) �വ��ി�െട ഭാഗമായി കരാ�കാരന് പണം ന�കിയി�േ�ാ ; എ� �ക ന�കിയി��് ;

(ഇ) കരാ�  �കാരം പണി���ീകരി�ാ�തിനാൽ,  ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ ?

ൈവ�ിനിേല�� ��ജല വിതരണ ൈപ�്

917. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ�ാ��ാടം െറയിലി� താെഴ ഭാഗ�് താ�കാലികമായി �ാപി�ി�� ൈവ�ിനിേല��

��ജല വിതരണ ൈപ�് മാ��തി�ം വ�ാസം �ടിയ ൈപ�് �ാപി��തി��� ബദ�

മാ���� ആേലാചി��തി�ം �ട�നടപടിക� സ�ീകരി��തിനായി േകരള വാ�� അേതാറി�ി
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എ�ാണ് ക�ി�ി �പീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�ി�ി �പീ�തമായതി�േശഷം നാളി�വെര എ� േയാഗ��  േച��െവ�്

വ��മാ�ാേമാ; ��ത േയാഗ��െട മിനി�സിെ� പക��ക� ന�കാേമാ;

(സി) ��ത ��ം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�േ��് ഈ ��ം പരിഹരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം

918. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി�� സംവിധാന��

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എറണാ�ളം ജി��െട കീഴ��  േമഖലകളിൽ �ടിെവ��ി�  �ടി പക�� മ��ി�ം

ഉ�െ�െട�� േരാഗ��  വ��ി� വ�� സാഹചര��ി�  �വാ��ഴ േക�മാ�ി ഒ�

അനലി�ി�� ലാബ് അ�വദി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി� വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

��ണി�റയിെല �ടിെവ��ാമം

919. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ േമഖല ഉ�െ�െട�� �േദശെ� �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിേല�ായി

��ിയി� �ിരം തടയണ നി��ി��തി�� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) വളെര അത��ാേപ�ിതമായ ഈ നി��ാണ �വ��നം സമയബ�ിതമായി

���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ നടപടിക� എ�േ��് ���ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

സ�കാര� െതാഴി�ദാന ഏജ�സിക�

920. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� െതാഴി�േമഖലയി�  െതാഴി�  ന���തിന് സ�കാര� റി��ിംഗ്ഏജ�സിക�

�വ��ി��തായി ��യിൽെപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�രം ഏജ�സിക��് ൈലസ�സ് േവണെമ�് നി��ഷി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഏജ�സിക�െട �ഷണ�ി�  നി�ം ഉേദ�ാഗാ��ികെള സംര�ി�ാൻ എെ��ി�ം

നിയ�ണ സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;
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(ഡി) ഇ�രം ഏജ�സിക�  യാെതാ� നിയ�ണ�മി�ാെത രജിേ�ഷ�  ഫീസ് പിരി���ം

മാസശ�ള�ി� നി�ം ക�ീഷ� ഈടാ���ം തട��തിന് സ��ാ� തല�ി� എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് ;

(ഇ) സ��ാ� തല�ി� ഇ�രെമാ� ഏജ�സി ആരംഭി�ാ� ആേലാചി�േമാ ; വ��മാ�ാേമാ ?

ഇ.എസ്.ഐ. ചികി�ാപരിധിയി� വ�� െതാഴിലാളികൾ

921. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെതാെ� വിഭാഗം െതാഴിലാളികെളയാണ് ഇ.എസ്.ഐ. ചികി�ാപരിധിയി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ.എസ്.ഐ.  ചികി�ാ പരിധിയി� ഉ�െ���തി�� വ�മാന പരിധി വ��ി�ി�� കാര�ം

സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അസംഘടിത േമഖലയി�� െതാഴിലാളികെള ഇ.എസ്.ഐ ചികി�ാ പ�തിയി�

ഉ�െ����തി�� നടപടിക�  സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ?

െതാഴി� ൈന�ണ�ം വള��ാ� ഉേ�ശി�െകാ�� പ�തികൾ

922. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ബാ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) ആ�നിക കാലഘ��ിെല േജാലിക��് �വതീ�വാ�െള �ാ�രാ��തിന് പ�തിക�

ആവി�രി�െമ� വാ�ാന�ിെ�യടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കെള എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക�  ആ�ി

മാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; േകരള അ�ാദമി േഫാ� �ി�സ് എ�ല�സ് (േക�സ്) നട��

�വ��ന�� അറിയി�േമാ;

(സി) എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാ��ിക�െട െതാഴി� ൈന�ണ�ം വള��ാ� ഉേ�ശി�െകാ�� �ി�

െഡലിവറി �ാ�്േഫാം പ�തി �ാവ��ികമായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�നിയ� ഇ���� (ഷീ�്െമ�� വ���) ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

923. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇ�ഡ�ിയ�  െ�യിനിംഗ് വ��ി�  �നിയ�  ഇ����  (ഷീ�്െമ��  വ���) ത�ികയി�

നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�്;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ.എസ്.ഐ േകാ��േറഷ� െതാഴിലാളിക��് ��� െ�ഷ�ാലി�ി ചികി� നിേഷധി��തിെനതിെര

നടപടി

924. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ.എസ്.ഐ േകാ��േറഷ�  2016  നവംബ�  16  ന് �റ�ിറ�ിയ സ��ല�,

െതാഴിലാളിക��് ���  െ�ഷ�ാലി�ി ചികി� നിേഷധി�� നിബ�നക�

ഉ�െ�ാ��താേണാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ തീ�മാനം �നഃപരിേശാധി�ണെമ�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിേ���

ഇ.എസ്.ഐ േകാ��േറഷെ� നിലപാട് അറിയി�േമാ?

ഇ.എസ്.ഐ. ഡി�െ പ�സറികളിെല�ം ആ�പ�ികളിെല�ം േഡാ��മാ�െട�ം പാരാ െമഡി��

�ാഫിെ��ം ത�തിക

925. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡി�ൽ ഇൻ�റൻസ് െ�യിം ഉ� ഇ�േഷ��ഡ് േപ�സ�സ്  (ഐ.പി)-െ� എ�ം

വ��ി��തിന് ആ�പാതികമായി സം�ാനെ� ഇ.എസ്.ഐ.  ഡി�െ പ�സറികളിെല�ം

ആ�പ�ികളിെല�ം േഡാ��മാ�െട�ം പാരാെമഡി��  �ാഫിെ��ം എ��ം

വ��ി�ി�ണെമ� വിവിധ േ�ഡ് �ണിയ�ക�െട ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� ഈ

ആവശ��ിേ�� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� എെ��് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഇ�േഷ��ഡ് േപ�സ�സ്-െ� എ�ം ജി� തിരി�് ലഭ�മാേണാ;  എ�ിൽ

വ��മാ�േമാ;

(സി) െകാ�ം ജി�യിെല ഇ.എസ്.ഐ ഡി�െ പ�സറികളി�ം ആ�പ�ികളി�ം േഡാ��മാ�െട�ം

പാരാെമഡി��  �ാഫിെ��ം ഒഴി�കിട�� ത�തികകളി�  ഉട�  നിയമനം നട�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�

926. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ വളെരയധികം ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�

യാെതാ� നിയ�ണ�മി�ാെത േജാലി െച� വ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

ഇതിെനതിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവെര നിയ�ി�ാ� എെ��ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇവ�െട കട�വര��ലം സം�ാന�് െകാലപാതക��ം അ�മ��ം േമാഷണ��ം

ക�ാവ് വി�നക�ം ഉൾെ�െട�� ജനവി�� �വർ�ന�ൾ വ�ധി�വ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇവെര നി�ബ�മാ�ം തിരി�റിയ� കാ�ഡ് ധരി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  നിലവി�  േജാലി െച�� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികെള സംബ�ി�

കണ�ക� ലഭ�മാേണാ; എ�ി� ജി� തിരി�് കണ�ക� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് തിരി�റിയ�  കാ�ഡ് ലഭ�മാ��തി�� രജിേ�ഷ�

നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� നട�ിലാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ഡാ�ാ ബാ�്

928. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ഡാ�ാ ബാ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

ഇവ�െട േ�മ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് �േത�ക ഐഡ�ി�ി കാ�ഡ് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി�

ഈ നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് രജിേ�ഷ�

929. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട എ�ം നി��യി�ാ� എെ��ി�ം സംവിധാനം സ��ാ�

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് രജിേ�ഷ� ഏ�െ���ി തിരി�റിയൽ കാ��ക� നൽകി

േജാലി ലഭി��തി�ളള സംവിധാനം സ��ാ� ഏ�െ���േമാ?
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േവതന �ര�ാ പ�തി

930. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി��  75  െതാഴി�  േമഖലക�  എെത�ാെമ�ം ഓേരാ േമഖലയി�ം

വി�ാപനം െച�ി�� മിനിമം േവതനം  (അസംഘടിത/  സംഘടിത േമഖല തരം തിരി�്)

എ�െയ�ം ഇതി�  അസംഘടിത/  സംഘടിത േമഖലാ െതാഴിലാളിക��് മിനിമം േവതനം

ലഭി�ാനായി ഈ സ��ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�വ��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സ�കാര� േമഖലകളി�  െതാഴി�  െച�� െതാഴിലാളിക��് മിനിമം േവതനം

ലഭി��ി� എ� പരാതി സ��ാ�  ��യി�െ��േവാ,  എ�ി�  ��ത െതാഴിലാളിക��്

മിനിമം േവതനം ഉറ�വ��ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി തി�വന��രം ജി�യി� �ട�ിയ േവതന �ര�ാ പ�തി  (ഇ-േപ�െമ�്)  �െട

വിജയകരമായ നട�ി�് ��നി��ി ��ത�  െതാഴിലാളിക�� പാല�ാട് ഉ�െ�െട എ�ാ

ജി�കളി�ം ആയത് നട�ാ�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിയമം അ�ശാസി�� �റ� േവതനം എ�ാ േമഖലകളിേല�ം െതാഴിലാളിക��് ലഭി���്

എ�് ഉറ�വ��ാ�ം ഇ� സംബ�ി�് വ��ി� ലഭി�� പരാതിക�  സമയബ�ിതമായി

തീ��ാ�ാ�ം ���ാ�െ�തിെര ക�ശന ശി�ാനടപടിക� ൈകെ�ാ�ാ�ം സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� എ�് എ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള ഇ��ി���് ഓഫ് േലബ� & എംേ�ാ�െമ�്

931. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഇ��ി���് ഓഫ് േലബ� & എംേ�ാ�െമ�് (കിെല) കഴി� സ��ാ� കാലയളവി�

ഓേരാ വ�ഷ�ം െതാഴിലാളിക��ം,  െതാഴിലാളി �ണിയ�  �വ��ക��മായി എെ��ാം

�വ��ന�� നട�ിയി�െ��ം എ� �ക െചലവായി�െ��ം ഇ�മായി ബ�െ���ായ

േന��� / േകാ��� എെ��ാെമ�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാ�  കാലയളവി�  ��ത �വ��ന�ളി�െട ഓേരാ വ�ഷ�ം എ�

െതാഴിലാളിക� / െതാഴിലാളി �ണിയ� �വ��ക� െസമിനാ�ക�, ശി�ശാലക�, പരിശീലന

പരിപാടിക�  എ�ിവയി�  പെ��� എ�ം ഇവയി�  പെ��� സ��ാ�  /  പ�ായ�്

ഉേദ�ാഗ��  എ� എ�ം ��ത േമഖലയിെല �വ��ന��മായി ബ�െ�� വിദ��

ആെര�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െതാഴി�  േമഖലയി�  �വ��ി�� �ഗ�രായ വിദ� െതാഴിലാളികെള�ം ഓേരാ െതാഴി�

േമഖലകളിേല�ം വിദ�രായവേര�ം മാ�ം ഉ�െ�ാ�ി�്  (പ�ായ�്,  മ�് സ��ാ�

ഉേദ�ാഗ�െര ഒഴിവാ�ി�ം) െതാഴിലാളിക��് ഉപേയാഗ�ദമായ രീതിയി� േബാധവ��രണം,

ൈന�ണ� വികസനം �ട�ിയവ െമ�െ�� രീതിയി�  നട�വാ�ം ഇ�മായി ബ�െ��
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പഠന��ം ഗേവഷണ��ം നട�വാ�ം സം�ാന�് ��ത േമഖലകളിെല വിദ�െര

കെ��ി  ,അവെരെ�ാ� മാ�ം ആയത് നട�വാ�ം േവ� നടപടിക�  സ��ാ�

സ�ീകരി�േമാ?

അസംഘടിത േമഖലയി� പണിെയ��� െതാഴിലാളിക�

932. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അസംഘടിത േമഖയി� പണിെയ��� െതാഴിലാളിക�െട എ�ം സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; ആയതിെ� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ�,  സ���ം വ�ാപാര േമഖലയിെല അസംഘടിതരായ െതാഴിലാളിക��് മിനിമം �ലി

ഉറ�വ���തി�ം എ�് മണി��  െതാഴി�  �ി�ത ഉറ�വ���തി�ം എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ��ത േമഖലയി�  െസയി��ാ�/െസയി�സ് േഗ�  ആയി േജാലി േനാ��വ��്

വി�മമി�ാെത �ട��യായി നി� മാ�ം േജാലി െചേ��ിവ�� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം െതാഴി�  �ഷണ��  സംബ�ി�് കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിെട എ� പരാതിക�

ലഭി�ി��്; ഈ പരാതികളി� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

െക�ിട നി��ാണ െതാഴിലാളി േ�മനിധി

933. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ. ആ�േലാസ്, മാ���, അ�� പി. ഒ. എ�യാ� െക�ിട നി��ാണ െതാഴിലാളി േ�മനിധി

അംഗമായിരിെ� തടിമി�ിനിടയി�െ��് ടിയാെ� ൈകവിര� �റി� മാ�ിയതിന് എ� �പ�െട

ധനസഹായമാണ് ടിയാന് ന�കാ� ഉ�രാവായത് ;

(ബി) ത�വിര� ന�മായതിെന �ട��് േജാലിയി� �ട��് �വ��ി�ാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം

കണ�ിെല��് ടിയാെ� അേപ� പരിഗണി�് ന�പരിഹാര �ക വ��ി�ി�് ന���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െതാഴി� നയം

934. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, െക. ആ�സല�

,, െക. ദാസ�

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

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� വിവിധ െതാഴി�  േമഖലകളി�  ആേരാഗ�കരമായ െതാഴി�  സം�ാരം

പരിേപാഷി�ി��തി�ം േകരളെ� ഒ� െതാഴി�  സൗ�ദ സം�ാനമാ�ി

ശ�ിെ����തി�ം ഉേ�ശി�െകാ�് സം�ാന�് െതാഴി� നയം �പീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി�

ഇതിെ� ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴിലാളിക��് അ�ഹമായ േവതന�ം സാ�ഹ� �ര��ം ഉറ�വ���തി�ം �ീക��്

��ത�  െതാഴിലവസര��  ��ടി��തി�ം അതി�െട െതാഴിലിട�ളി�  ലിംഗസമത�ം

ഉറ�ാ��തി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ

?

വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല കരിയ� െഡവല�്െമ�് െസ��

935. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല പാേലാട് േക�മാ�ി കരിയ�  െഡവല�്െമ�് െസ��

ആരംഭി�� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

ഗാ�ഹിക െതാഴിലാളിക�െട �റ� �ലി

936. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗാ�ഹിക െതാഴിലാളിക�െട �റ� �ലി നി�യി�ി�െ��ി� എ�യാണ്;  ഇ� സംബ�ി�

തീ�മാന�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� െതാഴി�കെളയാണ് ഗാ�ഹിക െതാഴി�  എ�ത് െകാ�് വിവ�ി��ത്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ഖ�ാപി� �ലി െതാഴിലാഴികൾ�് �ത�മായി ലഭ�മാ��െ��് ഉറ�ാ�ാ�  എെ��ി�ം

സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; എ�ി� എെ��ാം?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ�െട േവതനം

T 937.�ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ�െട സമരം അവസാനി�ി�വാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ�െട അടി�ാന ശ�ളം എ� �പയായി

നിജെ���ണെമ�ാണ് ��ീംേകാടതി നിേയാഗി� ക�ി�ി ശിപാ�ശ െച�ി��ത്;
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(സി) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ�െട അടി�ാന ശ�ളം വ��ി�ി�വാ�� തീ�മാനം മിനിമം

േവജസ് ക�ി�ി ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ഡി) ��ീംേകാടതി നിയമി� ക�ി�ി�െട ശിപാ�ശ�് വി��മായ തീ�മാനം മിനിമം േവജസ് ക�ി�ി

ൈകെ�ാ�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ ; വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ന�മാ�െട േവതനം

938. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സ�കാര�ാ�പ�ികളിെല ന�മാ�െട േവതന വ��നവിനായി െതാഴിലാളി

സംഘടനക�  നട�ിയ സമരെ��ട��് �ഖ�മ�ി വിളി� േച�� േയാഗ�ിെല

തീ�മാന�� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) തീ�മാന�� നട�ിലാ��ത് േമാണി�� െച��തിന് സം�ാനതല�ി�ം ജി�ാതല�ളി�ം

ഔേദ�ാഗിക സമിതിക� �പീകരി�വാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി� ��ത സമിതിക�െട ഘടന എ�െനയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത സമിതിക� �പീകരി�െകാ�� സ��ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ക��ാേയാ; എ�ി�

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം എംേ�ാ�െമ�് എേ��്

939. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം എംേ�ാ�െമ�് എേ��ി� എ� േപ� േപര് രജി�� െച�ി��്;  ഇതി� എ�

േപ��് സ�യം െതാഴി� വാ� ന�കിയി��്;

(ബി) സ�യം െതാഴി� വാ� ലഭി��തിന് േവ� മാനദ��� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ ?

േനാ��ലി

940. �ീ.അ�� �കാശ്

,, െക.�രളീധര�

,, അ�വ� സാദ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ മ�ിസഭയിെല ഒരംഗം തെ� േനാ��ലിെ�തിെര പരസ�മായി രംഗ�് വരിക�ം

േനാ��ലി േചാദി��വെര ജന��  ൈകകാര�ം െച�ണെമ�് ആവശ�െ��ക�ം

െച�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി��ായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) േനാ��ലിെ�തിെര ��ാ നിയമ�കാരം േകെസ��ണെമ�് 2014 ഡിസംബ� 4 ന് േകരള

ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  സം�ാന�് േനാ��ലി�െട േപരി�  നട��

പിടി�പറിെ�തിെര �ിയാ�ക നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�ത് എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ ?

േനാ��ലി നിേരാധി��തിന് നടപടിക�

941. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�  േനാ� �ലി നിലനി��� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ േനാ��ലി നിേരാധി��തി�ം അത് ആവശ�െ���വ�െ�തിെര ക�ശനമായ

നടപടിക�  സ�ീകരി��തി�ം ത�ാറാ�േമാ;ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

മലയി�കീഴ് ഐ.ടി.ഐ.

942. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല മലയി�കീഴ് ഐ.ടി.ഐ.യി� �തിയ േകാ�ക� ആരംഭി��തി��

നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെത�ാം േകാ�ക� ആെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ി െഎ.ടി.െഎ. വികസനം

943. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ിയിെല സ��ാ� െഎ.ടി.െഎ അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ാ�ളള പ�തി

(ബി) അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ാനായി െതെരെ��� പ�് െഎ.ടി.െഎ.  കളി�

െകായിലാ�ി െഎ.ടി.െഎ.  മാ�മാണ് ര�ാം േ�ഡ് െഎ.ടി.െഎ.  എ�ത് പരിഗണി�്,

�ാപനെ� അ�േ�ഡ് െച��തിന് നടപടി��ാ�േമാ;

(സി) െകായിലാ�ി െഎ.ടി.െഎ അ�േ�ഡ് െച��തിെനാ�ം അംഗീകരി�െ�േട� ത�ികെള�ം

േകാ�കെള�ം വിശദമാ�ി സ��ാരിേല�് സമ��ി� െ�ാേ�ാസലി�  െെകെ�ാ�

�ട�നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ േകാ�ക� ആരംഭി�െമ� മ�ി�െട �ഖ�ാപനം യാഥാ���മാ��തിന് െെകെ�ാ�

നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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സം�ാനെ� വിവിധ െതാഴിലാളിക�

944. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നി��ാണേമഖല , മര�ണി, സ����ണി, ഇ��പണി , �ക��ണി, മ�പാ�

നി��ാണം  ,  ഈ�  /  ചണം  /  തഴ�ായ െന�്  ,  കരകൗശല വ���െട നി��ാണം എ�ിവ

ഉ�െ�� ആ��ിസാ��് െതാഴിലാളിക� എ�ി�െന ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� െതാഴിലാളിക�

വീത��് എ� െതാഴി� വ��ിെ� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട �ത�മായ കണെ���വാ�ം,  അവരവ�െട െതാഴി�  േമഖലക�  വികസി�ി�ാ�ം

സഹായ�� ന�വാ�ം �� സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�േവാ എ�ം, ഈ സ��ാ�

അതിനായി എ� നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട �ത�മായ കണെ���വാ�ം അവ��് േവ� സഹായ��  ന�വാ�മായി

സം�ാന� ലാഭകരമായി �വ��ി�� േകരള ആ��ിസാ�സ് െഡവല�െമ�്

േകാ��േറഷെന �മതലെ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ആ�ി�� മ�ല�ി� �തിയ അസി��് േലബ� ഓഫീസ്

945. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�� മ�ല�ിെല കിളിമാ�� േക�മാ�ി അസി��് േലബ� ഓഫീസ് ആരംഭി�വാ�

�പാ�ശ�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിനായി എ� ത�ികകളാണ് അധികമായി ��ിേ��ത്; വ��മാ�േമാ ;

(സി) ആ�ി��  േലബ�  ഓഫീസിെ� �മതലയി�  എ� �ാമപ�ായ�ക�ം നഗരസഭക�ം

ഉ�െ��ി��്;

(ഡി) ��ത ഓഫീസിെ� �വ��നപരിധി�െട ബാ�ല�ം സംബ�ി� പരാതിക�  ലഭി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

അസി��റ് േലബ� ആഫീസ� ത�ികയിെല നിയമനം

946. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അസി��റ് േലബ�  ആഫീസ�  ത�ികയി�  നിലവിെല െ�ഷ��  ��  അ�സരി�് എ�

ത�ികകളിേല�ാണ് േനരി�� നിയമനം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  വ��ി�  എ� എ.എ�.ഒ.മാെരയാണ് പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമി�ി��ത്

എ�റിയി�േമാ;

(സി) ഉേദ�ാഗ�യ�ംവഴി എ� നിയമനം നട�ിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

81 of 96



(ഡി) നിലവി� എ.എ�.ഒ. ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� നിലനി��� എ�റിയി�േമാ?

െതാഴിലാളിക�െട താ�ര� സംര�ണ�ിനായി നിയമേഭദഗതിക�

947. �ീ.സി.���

,, െക. ദാസ�

,, ഡി.െക. �രളി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�  അധികാരേമ�തി�േശഷം നിലവി��ായി�� െതാഴി�  നിയമ��  േഭദഗതി

െച�� �ലം െതാഴിലാളിക�െട ആ��ല���  ഹനി�െ��േ�ാ�  സം�ാനെ�

െതാഴിലാളിക�െട താ�ര� സംര�ണ�ിനായി സ��ാ�  നട�ാ�ിയ നിയമേഭദഗതിക�

എെ��ാമാണ്; അവ �ാബല��ിലാേയാ;

(ബി) െതാഴിലാളിക��ാ�� വിവിധ സാ�ഹ� �ര�ാ നിയമ�� ��ിസഹമാ�ാെന� േപരി�

േക� സ��ാ�  പാ�ലെമ�ി�  അവതരി�ി� േലബ�  േകാഡ് ഓ�  േസാഷ��  െസക�രി�ി

2017എ� ബി�  �തിേലാമകരമാെണ� െതാഴിലാളി സംഘടന�െട ആശ��െട

അടി�ാന�ി�  േക� നി�േ�ശെ��റി�് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ ;

(സി) േക�സ��ാരിെ� െതാഴിലാളി വി�� സാ��ിക നയ��െട െക�തിയി�  നി�്

സം�ാനെ� െതാഴിലാളിക��് പരിര� ന���തിനായി നട�ിലാ�ിയ വിവിധ േ�മ

നടപടിക� എെ��ാമാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളിെല ആ�നികവ�കരണം

948. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളിെല ആ�നികവ�കരണ�ിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി�  ഓ�ൈലനായി േപ�  രജി��  െച��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴിയ�ാെത�� താ�ാലിക നിയമന��

949. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളി� താ�ാലിക നിയമന�� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴിയ�ാെത േനരി�്

നട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഇ�െന നിയമനം നട�ിയവ�െ�തിെര ഒൗേദ�ാഗിക തല�ി�  എെ��ി�ം േക�ക�

എ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അഭ��വിദ��െട െതാഴി� ലഭ�ത ഉറ�വ���തിന് നടപടി

950. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അഭ��വിദ�രായ െതാഴി�രഹിത�െട എ�ം വ��ി�വ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അവ�െട െതാഴി�  ലഭ�ത ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് വിഭാവനം

െച�ി��ത്;

(സി) ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�് സം�ാന�് െതാഴി�രഹിത�െട എ��ി�  വ��നവ്

ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െതാഴി�ജന�േരാഗ�� തട��തി�ളള പരിേശാധന�ം േരാഗിക��ളള സഹായ�ം

951. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ ശാലകളി� േജാലിെച��വ��് ഉ�ാ�� െതാഴി�ജന�േരാഗ��

തട��തിനാവശ�മായ സാഹചര�ം വ�വസായ ശാലക�  ഒ��ിയി�േ�ാെയ� കാര�ം

പരിേശാധി�ാ�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  െതാഴി�ജന� േരാഗ��  ബാധി��വ��ം ഇ�രം േരാഗബാധെയ�ട��്

െതാഴി� ന�െ���വ��ം എെ��ാം ആ��ല��� ന�കിവ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െതാഴി�ജന�േരാഗ��  കാരണം േജാലിെച�വാ�  കഴിയാെതവ�� െതാഴിലാളികെള

സഹായി��തിന് ആവശ�മായ സംവിധാനെമാ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�െമാ?

ക�വ�ിെ�ാഴിലാളിക��് േബാണസ്

952. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല െപാ�േമഖലാ ക�വ�ി ഫാ�റികളി� 2017 ജ�വരി 1 �ത� �ൈല 15 വെര

എ� ദിവസെ� െതാഴി� ന���തിന് കഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷ�ം കാ��ി�ം �ടി എ� ട� ക�വ�ി േ�ാ�െ��ം എ�

ദിവസെ� െതാഴി� ന���തിന് കഴി�െമ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ക�വ�ിെ�ാഴിലാളിക��് ഓണ�ാല�് എ� ശതമാനം േബാണസ് ന���തിന്
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കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ഐ.ടി.ഐ. ക��് �ലം

953. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ലം ന�കാെമ� വ�വ�യി�  കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് അ�വദി� ഏെത�ാം

ഐ.ടി.ഐ. ക��് �ലം ലഭ�മായി��്;

(ബി) ഐ.ടി.ഐ.  ക��് �ലം ന�കാെമ� നിബ�ന പാലി�ാ�വ��് �ലം ന�കാ�

സമയം ന�കിയി��േവാ;

(സി) �ലം ലഭി�ാ� ഐ.ടി.ഐ.  ക�  �ലം ലഭി�� ഇട�ളിേല�് മാ�ാ�  സ��ാ�

ത�ാറാ�േമാ?

െഎ.ടി.െഎ.കെള അ�ാരാ� നിലവാര�ളള െ�യിനിംഗ് ഇ��ി���കളാ�� പ�തി

954. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഎ.ടി.െഎ.  കെള അ�ാരാ� നിലവാര�ളള െ�യിനിംഗ് ഇ��ി���കളാ�ി മാ��തിനായി

എെ��ി�ം പ�തിക� സ��ാ� നട�ിലാ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചാല�ടി ഗവഃ െഎ.ടി.െഎ.  �െട വികസന�ി�ം,  വിദ�ാഭ�ാസ,  െ�യിനിംഗ് നിലവാരം

ഉയ���തി�മായി എ�് നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാടായി ഐ.ടി.ഐ.

955. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല കല�ാേ�രി മ�ല�ിെല മാടായി ഐ.ടി.ഐ.യി� ഏെതാെ� േകാ�കളാണ്

നിലവി��ത്;

(ബി) ��തായി അ�വദി� േകാ�കളി�  ഈ വ�ഷം തെ� �ളാ�് �ട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െതാഴി� പരിശീലന പ�തിക�

956. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  രഹിത��് സ�യം െതാഴി�  കെ���തിന് പരിശീലനം ന��വാ�

സ��ാ�എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത് ;
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(ബി) ഈ പ�തിക� നട�ിലാ��തിന് േക� സ��ാരി� നി�ം സഹായം ലഭ�മായി�േ�ാ ; എ�ിൽ

എ� �കയാണ് േകരള സ��ാരിന് േക� സ��ാരി� നി�ം ലഭി�ി��ത് ;

(സി) േനമം നിേയാജകമ�ല�ി� സ��ാരിെ� കീഴി� �വ��ി�� എ� െതാഴി� പരിശീലന

േക��� ഉ�് ; എെ�ാെ� പരിശീലന പരിപാടികളാണ് അവിെട ന���ത് ; വിശദമാ�േമാ

?

മണ�� മ�ല�ിെല െഎ. ടി.െഎ.

957. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല മണ��  ഗവ�െമ�് െഎ.ടി.െഎ.യി�  ��തായി നി��ി��

േ�ാ�ിെ� നി��ാണ �വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഐ.ടി.െഎ.�് ��ത� േ��ക� അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

താ�� േക�മാ�ി കരിയ� െഡവല�െമ�് െസ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��  േക�മാ�ി െതാഴി�  വ��ിെ� കീഴി�  കരിയ�  െഡവല�െമ�് െസ��

ആരംഭി��തിന് �ലസൗകര�ം ലഭ�മാെണ� വിവരം �ചി�ി�് ന�കിയ അേപ�യി�

ഇ�വെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ���ിയായി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �േദശ�് േമ� �ചി�ി� �ാപനം ആരംഭി��തിന് �ട� നടപടിക� േവഗ�ിലാ�ാ�

ആവശ�മായ ഇടെപട� നട�േമാ;

(സി) ഈ �ാപനം എേ��് �ട�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്?

തലേ�രി എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് െക�ിടം

959. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

അംഗപരിമിതി ഉ�വ�ം മ�ം എ�ിെ�ടാ� �യാസം അ�ഭവി���ം നിലവി� ഒ� സ�കാര�

െക�ിട�ിെ� ��ാം നിലയി�  �ിതി െച���മായ തലേ�രി എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�്

ഓഫീസ് സ��ാ�  അധീനതയി�� ഒ� െക�ിട�ിേല�് മാ��തിന് േവ� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

െകായിലാ�ി െഎ.ടി.െഎ.�െട വികസനം
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960. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി സ��ാ� െഎ.ടി.െഎ.�െട വികസനം ല��മാ�ി അതിേനാട് േച��� �ലം

ഏെ����തിന് നടപടി േവണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  നടപടി�െട

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് െ�യിനിംഗ് ഡയറ�േറ�ി� നി�് െകായിലാ�ി െഎ.ടി.െഎ.യിേല�് അയ�

ക�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഐ.ടി.ഐ.

961. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല പടി�രി�  ആരംഭി�വാ�  തീ�മാനി� ഐ.ടി.ഐ.

നട�വ�ഷം തെ� ആരംഭി�് വിദ�ാ��ിക��് �േവശനം നൽ�വാൻ കഴി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) പടി�� ഐ.ടി.ഐ. നട�ി�ിനാവശ�മായ ജീവന�ാ�െട ത�ിക ��ി��തി�� നടപടിക�

ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െതാഴിലി�ാ� േവതനം

T 962.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴിലി�ാ� േവതനം ൈക���വ�െടഎ�ം എ�യാണ്  ;  ഓേരാവ�ഷ�ം

എ� �പയാണ് ഈ ഇന�ി� െചലവഴി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) �തിമാസം എ� �പയാണ്ഓേരാ വ��ി�ം െതാഴിലി�ാ� േവതനമായി ഇേ�ാ� ന���ത്

എ�റിയി�ാേമാ ; ഈ �ക കാലാ��തമായി പരി�രി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) െതാഴിലി�ാ� േവതനം വാ��വ��് അധിക േവതനം ന�കി സ��ാരിെ� മ�് െപാ�വായ

വികസനകാര��ളി� ഇവെര പ�ാളികളാ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ക� �േഖന നിയമനം ന�കിയതിെ� കണ�ക�

963. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി� േപര് രജി�� െച�ി�ളളവ�െട എ�ം കഴി�

സ��ാ� അധികാരെമാഴി�േ�ാ� എ�െയ�ം നിലവിെല കണ�് എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവരിൽ കഴി� സ��ാരിെ� കാലയളവി�  വിവിധ വ��കളി�  െതാഴി�  ലഭി�വ�

എ�െയ�ം ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�െ�� എ� േപ��് അ�ാലയളവി� �ിര നിയമനം ന�കി
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എ�ം ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ഇവ�െട കണ�് എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െ�ാഫഷണ�  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�കളി�  കഴി� സ��ാ�  കാലയളവി�  രജി��

െച�വ�െട എ�ം എ�െയ�ം എ� േപ��് അ�ാലയളവി� നിയമനം ന�കി എ�ം ആയത്

ഈ സ��ാ� കാലയളവിെല കണ�ക� എ�െയ�ം േമഖലക� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എംേ�ാ�െമ�്/െ�ാഫഷണ�  എംേ�ാ�െമ�് സ�യംെതാഴി�  പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�ം

��ത പ�തിക� വഴി �� സ��ാ� കാലയളവി� എ�േപ��് സ�യംെതാഴി� സഹായ��

ന�കി എ�ം ആയത് ഈ സ��ാ� കാലയളവി� എ�െയ�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ ?

ആവാസ് പ�തി

964. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.പി.സജീ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��ായി  'ആവാസ്'  പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം എ� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികെള ഇ�ഷ��  െച�െവ�ം

എ�േപ��് ആ��ല�ം ന�കിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ ?

ലഹരി വ��ന മിഷ�

965. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരി വ��ന മിഷ� �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ� ല���� എെ��ാമാണ്; വിവരി�േമാ;

(സി) എെ��ാം പ�തികളാണ് ��ത മിഷ� വഴി നട�ാ��ത്; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ??

ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം

966. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

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

(എ) ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം മലയാളിക��ിടയി�  വ��ി� വ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ാവ് ഉ�െ�െട�� ലഹരി വ���െട വിപണനം തടയാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗ�ിന് എതിെര േബാധവ��രണം നട�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ മദ�നയം

967. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

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

ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� �തിയ മദ�നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) മദ�ലഭ�ത വ��ി����ലം സ�ഹ�ി�  ഉ�ാ�� �ത�ാഘാത�െള സംബ�ി�്

മതേമല����ാ�ം സാം�ാരിക �വ��ക�ം അവ�െട ആശ� സ��ാരിെന

അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ മദ�നയം

968. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ മദ�നയം നട�ാ�ിയതിെന�ട��് എ� വിേദശമദ�ശാലക��് ബാ�

െെലസ�സ് ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ മദ�നയം നട�ിലാ�ിയതിെന�ട��് ബാ�  െെലസ�സ് ലഭി� വിേദശമദ�ശാലക�െട

എ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��പ് ബാ�  െെലസ�സ് ഇ�ാതി�� എ� �ാപന���് ��തായി ബാ�  െെലസ�സ്

ന�കിയി�െ��ം ��ത �ാപന�� ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

�തിയ മദ�നയം

969. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, എ. െക. ശശീ��
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,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാരിെ� �തിയ മദ�നയം �ലം  2017  �ൈല  31  വെര അധികമായി എ�

െതാഴിലവസര�� ��ി�െ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ കാലയളവി� സ��ാരിെ� റവന�

വ�മാന�ി� ഉ�ായ വ�ധനവ് എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വനിതാ സിവി� എൈ�സ് ഓഫീസ� നിയമനം

970. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-� നിലവി� വ� വനിതാ സിവി� എൈ�സ് ഓഫീസ� പി.എസ്..സി റാ�് ലി�ി�

നി�ം ഇ�വെര എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�ിയി�െ�� കണ�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�കളി�ം േറ�് അടി�ാന�ി� നിയമനം ന��േ�ാ� പാല�ാട് ജി�യി� േറ�്

അടി�ാന�ില� നിയമനം ന�കിയി��ത് എ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) മദ� നിേരാധന േമഖലയായ അ��ാടിയിെല ജനൈമ�ി എൈ�സി�  ��ത ലി�ി�  നി�ം

��ത� നിയമനം ന��വാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മദ�നയം

971. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� മദ�നയം വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ബാ�ക�െട �വ��ന സമയം വ��മാ�േമാ ; �റിസം േമഖല�മായി ബ�െ�� ബാ�കളിൽ

വ�ത��മായ �വ��ന സമയം ഉ�ാ�േമാ ;

(സി) ബിയ�- ൈവ� പാ�ല�കളി� മദ�ം െകാ���തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ൈലസ�സ് ഫീസി� വ��ിയി�� വ��നവിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?

എൈ�സ് വ��ിന് ഓഫീസ് െക�ിടം

972. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എൈ�സ് വ��ിന് ഓഫീസ് െക�ിടം

പണി��തിന് നീ�ിവ��ം,  െചലവഴി��മായ �ക എ�യാെണ�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� പ�വർഷ�ാലയളവിൽ എൈ�സ് വ��ിന് െക�ിടം പണി��തിന് അ�വദി��ം

െചലവഴി��മായ �ക എ�യാെണ�് ജി��ം വ�ഷ�ം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എൈ�സ് ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ� പ�തിക�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

എൈ�സ് വ��ിന് ലഭി� പ�തി വിഹിതം

973. �ീ.ബി.സത��

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, െജയിംസ് മാത�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 വ�ഷ കാലയളവി� എൈ�സ് വ��ിന് ലഭി� പ�തി വിഹിതം എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക ��വ�  വിനിേയാഗി�വാ�  സാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ� �കയാണ്

വിനിേയാഗി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �ക െമാ�ം വിനിേയാഗി�വാ�  കഴിയാതി�� സാഹചര�ം എ�ാെണ�ം

ആയതിന് ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ�� ആെരാെ�യാെണ��� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ ?

��ിയ മദ�ശാലക� �റ� �വ��ി�ി��തിന് അ�മതി

974. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�ം, പി�ീട് ബ�.��ീം േകാടതി�െട നി�േ�ശാ�സരണ�ം ��ിയ

മദ�ശാലക� �റ� �വ��ി�ി��തിന് ഈ സ��ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) എ�ി� അ�െന �റ� �വ��നമാരംഭി� ബാ�ക�/മദ�ശാലക� ഏെത�ാം ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��തായി ഇനി�ം എ� ബാ�ക�/മദ�ശാലക�  �റ�് �വ��ി��തിന് അ�മതി

ന�കാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) മദ�ശാലക� �റ�് �വ��ി��േതാ��ടി ഓേരാ മാസ�ം സം�ാന ഖജനാവി� എ� �ക

അധികമായി ലഭ�മാ�ം; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാരിെ� മദ�നയം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ?
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�� േക�ീകരി�� ലഹരി മ��ക�െട ഉപേയാഗം

975. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� േക�ീകരി�� ലഹരി മ��ക�െട ഉപേയാഗം തട��തിന് എെ��ി�ം ക��പ�തി

ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) 2017  ജ�വരി �ത�  ��  വെര ��  േക�ീകരി�� ലഹരി മ��ിെ� ഉപേയാഗ�മായി

ബ�െ�� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനിെല ര�ാം േ�ഡ് അസി��് ത�ിക

976. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ബിവേറജസ് േകാ��േറഷനി�  ര�ാം േ�ഡ് അസി��് ത�ിക�െട ആെക

എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ; നിലവി� ഈ ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക��്;

(ബി) ഒഴി�െ��ി�  ആയത് പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  റിേ�ാ��് െച�ി�ിെ��ി�

ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�ിത നിയമന�ിനായി ഈ ത�ികയി�  ഒഴി�ക�  നീ�ിവ�ി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�െയ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികയി� നിലവി� െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� എ� േപ� േജാലി െച��െ��്

അറിയി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഭീമനടിയി� എൈ�സ് സ��ി� ഓഫീസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െവ�രി��് താ��ിെല ഭീമനടിയി� എൈ�സ് സ��ി� ഓഫീസ്

അ�വദി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വ�ാജമദ��ം അന�സം�ാന�ളി�  നി�� മദ�

വിപണന�ം തട��തിനായി ഭീമനടി േക�ീകരി�് എൈ�സ് സ��ി�  എ�േ��്

അ�വദി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� മദ�വി��ന ശാലക�

978. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ� എ� ബാ�ക� �വ��ി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�, സിവി�  സെെ�സ് േകാ��േറഷ�, ക�സ�മ�

െഫഡ് എ�ിവ�െട കീഴിലായി എ� മദ�വി��ന ശാലക�  �വ��ി��െവ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കലാലയ�ളിെല ലഹരി പദാ����െട ലഭ�ത

979. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കലാലയ�ളിേല�് അയ�  സം�ാന�ളി�  നി�് വ�േതാതി�  ലഹരി

പദാ���� എ�� �തിയ സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) മാനസിക േരാഗ�ിന് ന��� അേലാ�തി �ളികക�ം കാ���ക�മാണ് ലഹരി�ായി

വിദ�ാ��ികളി� എ�ി��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) തമിഴ് നാട്, ��േ�രി, േഗാവ, ബംഗ�� എ�ിവിട�ളി��ാണ് ഇ�രം �ളികകെള��െത�

കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �ടാെത കലാലയ�ളി� ��കാലെ� അേപ�ി�് ക�ാവ് വി��ന സജീവമാെണ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) 999  �ാം വെര ക�ാവ് െെകവശം വ��വ��് ജാമ�ം ലഭി�� തര�ി�  േക�നിയമം

േഭദഗതി െച�ത് ക�ാവിെ� ലഭ�ത എ��മാ�ക��ാേയാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��

ന��േമാ?

മദ�വ��ന േബാധവ��രണ പരിപാടി

980. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�വ��ന േബാധവ��രണ പരിപാടി ��  പാഠ�പ�തിയി�  ഉ�െ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നട�് സാ��ിക വ�ഷ�ി� ��ത വിഷയ�ി� നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി�� പരിപാടികൾ

എെ��ാമാണ്;

(സി) ��, േകാേളജ് �ട�ിയവ േക�ീകരി�് �ിരം േബാധവ��രണ പരിപാടിക�

സംഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബാ�ക��് �വ��നാ�മതി

981. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മദ��ര�ം ഒഴിവാ��തിനായി ബാ�ക��് �വ��നാ�മതി ന�കിയതി� േശഷ�ം

വ�ാജമദ��ര�ം ഉ�ാ�വാനിടയായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ��മംഗല�് വ�ാജ�ിരി�് കഴി�്  3  േപ�  മരണെ�� സംഭവെ��റി�്

അേന�ഷണം നട�ക��ാേയാ; വ�ാജ �ിരി�ിെ� ഉറവിടം കെ��ിേയാ എ�് അറിയി�േമാ?

അട���ിയ മദ�വി�നശാലക�

982. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാ� അട���ിയ എ� മദ�വി�നശാലകളാണ് ഈ സ��ാരിെ� കാല�് വീ�ം

�റ� �വ��ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ��തായി ൈലസ�സ് ന�കിയി�� ബാ�ക�െട എ�ം

എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈലസ�സ് ���ി ന�കിയ ബാ�ക��് നിലവി��ായി�� ബിയ�  ൈവ�  പാ�ല�

ൈലസ�സ് �ട��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മദ�ശാലക��് എ� ഒ സി

983. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�ശാലക��് തേ�ശഭരണ �ാപന��െട അ�മതി പ�ം (എ� ഒ സി) േവണെമ� വ�വ�

എ��കള�ി�േ�ാ;എ�ിൽ അതി�� സാഹചര�െമ�ായി�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ബാ�ക�  �വ��ി�ി�വാ�  എ�.ഒ.സി.  ലഭി��തി�  തട�ം േനരി��തായി പരാതി

ലഭി�ി�േ�ാ; നിയമേഭദഗതി ഓ�ഡിന�സായി െകാ�വ�ത്അതിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ

എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അധികാര വിേക�ീകരണ�ിന് േവ�ി നിലെകാ�� സ��ാ� നയ�ിന് കടകവി��മാണ്

ഈ തീ�മാനം എ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി��േവാ;

(ഡി) മദ�വ��നെമ� സ��ാ�  നയം നട�ിലാ��തിന് ഈ േഭദഗതി എ�കാരമാണ്

സഹായകരമാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

േദശീയപാതേയാരെ� മദ�ശാലക�

984. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േദശീയപാതേയാരെ� മദ�ശാലക�െട നിേരാധന�ി�  നി�ം കള�ഷാ�കെള ഒഴിവാ�ാ�

ഏെത�ി�ം സംഘടനക�/ അേസാസിേയഷ�  അേപ� ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) േകരള�ി�  േദശീയപാതേയാര�് എ� കള�ഷാ�ക�  ഉെ��് കെ��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇതിെന സംബ�ി�് എെ��ി�ം േകസ് േകാടതിയി� നിലവി� ഉേ�ാ; എ�ിൽ ഇൗ േകസിെ�

അവ� എെ��് വിശദമാ�േമാ?

അതിര�ി�ിയി� ജനൈമ�ി എൈ�സ് ��ാഡ്

985. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല അതിര�ി�ിയി�  ജനൈമ�ി എൈ�സ് ��ാഡ്

അ�വദി��തിനായി സമ��ി�ി�� അേപ�കളിേ��  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�, ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ചാല�ടിയി� എൈ�സ് സ��ി� ഓഫീസ് അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മദ�വി�നശാലക� ആരംഭി�വാ� എ�.ഒ.സി.

986. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�വി�നശാലക� ആരംഭി�വാ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട എ�.ഒ.സി. േവണെമ�

നിബ�ന മറികട�ാ� ഓ�ഡിന�സ് ഇറ�ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി നഗരപാലികാ ബി�ിെല 447-�വ��ം പ�ായ�് രാജ് ആ�ിെല 232-�

വ��ം േഭദഗതി െച�ക��ാേയാ;

(സി) ��ത ഓ�ഡിന�സിെനതിെര സം�ാന�് വിവിധ േമഖലകളി�  നി�യ�� വ�ി��

ജനേരാ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ജന��െട എതി�� കാരണം േനരേ� ��ിയ�ം ��തായി �ട�ാ� കഴിയാെത േപായ�മായ

എ� മദ�വി�നശാലക� �തിയ ഓ�ഡിന�സിെ� അടി�ാന�ി� �റ� �വ��ി�ാനാ�ം;

വിശദാംശ�� ന��േമാ ?

മദ�വി�നശാലക�െട �വ��ന സമയ�ി� മാ�ം

987. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, അ�വ� സാദ�്

94 of 96



,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  �ഖ�ാപി� മദ�നയ�ിെ� ഭാഗമായി മദ�വി�നശാലക�െട �വ��ന സമയ�ി�

എെ��ി�ം മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ ; എ�ിൽ അതി�� കാരണം എ�ായി�� ;

(ബി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ��ം,  ക�സ�മ�  െഫഡിെ��ം മദ�വി�നശാലക�െട �വ��ന

സമയ�ി� ഈ നയ�ിെ� ഭാഗമായി മാ�ം വ��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ ?

ലഹരിമ��വി�ന�ം ഉപേഭാഗ�ം വ��ി�വ��തിെ� കാരണ��

988. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരിമ��വി�ന�ം ഉപേഭാഗ�ം വ��ി�വ��തിെ� കാരണ��

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ലഹരി മ��് സംഘ��െട �വ��നം

അടി�മ���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ വ�ഷം ഇ�വെര ക�ാ�ം മ�് ലഹരിപദാ����ം പിടിെ����തിന് എ� െറയി�ക�

നട�ിെയ�ം ഓേരാ മാസ�ം പിടിെ��� ലഹരി പദാ����െട അളെവ�െയ�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  എ� േക�ക�  രജി��  െച�െവ�ം എ� േപെര അറ�്

െച�െവ�ം െവളിെ���േമാ?

വ�ാജമദ��ിെ��ം, മയ�മ��ിെ��ം കട�് തട��തിന് നടപടി

989. �ീ.െക.�രളീധര�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, േറാജി എം. േജാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.�ി.  നട�ിലാ��തിേനാട�ബ�ി�് െച�് േപാ�ക�  ഇ�ാതാ�േ�ാ�

സം�ാന�ി� �റ�് നി�് എ�� വ�ാജമദ��ിെ��ം,  മയ�മ��ിെ��ം കട�്

തട��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) േമജ� െച�് േപാ�കളി� �ാന� �ാപി�് വ�ാജമദ��ിെ��ം, മയ�മ��ിെ��ം വ�ാപനം

തട�ം എ� നയ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഏെത�ി�ം െച�് േപാ�ി�  �ാന�
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�ാപി�ി�േ�ാ;

(സി) ജി.എസ്.�ി.  നട�ിലാ�ിയേശഷം എ� ലി��  വ�ാജമദ��ം �ിരി�ം മയ�മ��ം െച�്

േപാ�കളി� പിടി�ടി എ�് വ��മാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

01-08-2017

�േ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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