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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം
2021 നവംബർ 9, െചാ�

ന��ചി�മി� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--30]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ

പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി

വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി

ജലവിഭവ വ��് മ�ി

മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി

ജലവിഭവ വ��ിെ� പ�തികൾ

*511 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ ജി �ീഫൻ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജലവിഭവ വ��ിെ� െച��ം വ��മായ പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി
നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�ം മാേനജ്െമ�് രീതിക�ം ഉപേയാഗെ���ി
��ത പ�തികൾ െമ�െ����തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തട�മി�ാ� ജല വിതരണം, േചാർ��ം ൈപ�് െപാ��ം �ല�� ജലന�ം
�റ�ൽ എ�ിവ ഉറ�വ���തിനായി �േത�കമായ എെ��ാം
�വർ�ന�ളാണ് നട�ാ�ി വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

െവ�െ�ാ� �രിതം േനരി�� �േദശ�ളിൽ ��ജലം എ�ി�ാൻ നടപടി

*512 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് അ�� കാല��ായ �ളയ�ി�ം െവ�െ�ാ��ി�ം
ജലവിതരണ പ�തിക�െട �വർ�നം തട�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇവ�െട
�വർ�നം എ�േ��് �ന:�ാപി�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െവ�െ�ാ� �രിതം േനരി�� �േദശ�ളിൽ ��ജലം എ�ി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

��െ�രിയാറിൽ �തിയ അണെ��്

*513 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��െ�രിയാറിൽ നിലവി�� അണെ��് ഡീ��ീഷൻ െച�് �തിയ അണെ��്
നിർ�ി�ാൻ സം�ാന സർ�ാർ �ൻൈക എ��േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ അണെ��ിെ� നിർ�ാണ�ി�ം ജലം പ�ിടൽ ഉട�ടിയി�ം
തമിഴ് നാടിെ� പരി�ർ�മായ സഹകരണം ആവശ�മാെണ�ിരിെ� ഇത്
സംബ�ി�് തമിഴ് നാ�മായി എെ��ി�ം ചർ� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം നൽകാേമാ?

ഡാ�കളിൽ അടി� മ�ം െചളി�ം �ലം സംഭരണ േശഷിയിൽ �റവ്

*514 �ീ എം വിൻെസൻറ് 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2018, 2019 വർഷ�ളി��ായ �ളയ�ിൽ ജലവിഭവ വ��ിെ�
കീഴി�� ഡാ�കളിൽ മ�ം െചളി�ം അടി���ലം സംഭരണ േശഷിയിൽ
�റ��ായി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ളയം �ലം ഡാ�കളിൽ അടി� മ�ം െചളി�ം �ർ�മാ�ം നീ�ം െച�ാൻ
സാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജലവിഭവ വ��ിെ� കീഴി�� ഡാ�കളിെല മ�ം െചളി�ം നീ�ം െച�ാ�ത്
2021 -െല മഴെ��തി�െട ആഘാത�ിെ� ആ�ം ��ി എ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകരള സം�ാന പ�ികജാതി-പ�ികവർ� വികസന േകാർ�േറഷെ� �വർ�നം

*515 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
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�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന പ�ികജാതി-പ�ികവർ� വികസന േകാർ�േറഷെ�
�വർ�നം േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിംഗിന് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട സാ�ഹിക, സാ��ിക
�േരാഗതി�ായി േകാർ�േറഷൻ എെ��ാം സഹായ�ൾ നൽ��െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽെ��വർ�് സംരംഭ�ൾ
�ട��തി�േവ�ി എെ��ാം പി�ണ�ം സഹായ�മാണ് ��ത
േകാർ�േറഷൻ നൽ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െ�ാഫഷണൽ േകാ�് പാ�ായ ഈ വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�്
ൈന�ണ�ാടി�ാന�ി�� സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിന് േകാർ�േറഷൻ
നൽ�� സഹായ�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) �ീ ശാ�ീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയി�� മഹിള സ��ി
േയാജനയി�ൾെ���ി എെ��ാം സഹായ�ളാണ് േകാർ�േറഷൻ
നൽകിയി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(എഫ് ) വിേദശ രാജ��ളിൽ നി�് തിരിെകെയ�� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് സംരംഭകത� ധനസഹായം നൽ��േ�ാ; എ�ിൽ
ഇതി�� നിബ�നകൾ വിശദമാ�േമാ;

(ജി) ��ത േകാർ�േറഷന് േക� സർ�ാരിെ� സഹായം ലഭി��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

തീര സംര�ണ�ിനായി �േത�ക പ�തി

*516 �ീ. എ�്. സലാം
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഴലി�ാ�ക�െട�ം �ടർ��ാ�� കന�മഴ�െട�ം ഫലമായി
ഉ�ാ�� കടേല��ം കടലാ�മണ�ം തീര�േദശ�ളി��ാ�� ആഘാത�ൾ
പരിഹരി��തിനായി അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി��േതാെടാ�ം
ദീർഘകാല പരിഹാര പ�തി ആവി�രി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏ��ം �ർബലമായ തീര�േദശ�െള സംര�ി�ാനായി �േത�കമായ പഠന��ം
പ�തിക�ം ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െട�ാേപാ�ക�ം ഡയ�ാ മതി�കൾ േപാ�� �തിയ സാേ�തികവിദ�ക�ം
ഇതിനായി ഉപേയാഗെ����ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ�് �തിയ െതാഴിലവസര�ൾ

*517 �ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ�� േമഖലയിൽ ��ൻ സാേ�തികവിദ�ക�െട സഹായ�ാൽ
മ��ം സം�രി�് �ല�വർ�ിത ഉ���ളാ�ി മാ��തി�ം
ൈവവി��വൽ�രണം െകാ�വ��തി�ം മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ�്
�തിയ െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം മ�� വിപണന േമഖലയിൽ േജാലി
െച�� �ീകൾ�് മാർ��കളിൽ �ടിെവ�ം, ശൗചാലയം, വി�മ സൗകര��ൾ,
ശീതീകരണ, സംഭരണ സൗകര��ൾ എ�ിവ ഉറ�് വ���തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ��െട സാ��ിക �ിതി പരിേശാധി�് ബി.പി.എൽ.
മാനദ�ം അ�വദി�വാൻ േവ� ശിപാർശ നൽ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സർ�ാർ, സർ�ാരിതര �ാപന�ളിൽ പി�ാ� വിഭാഗ��െട �ാതിനിധ��റവ്

*518 �ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ജ�ീസ് നേര�ൻ ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�ിെല ശിപാർശ�െട െവളി��ിൽ സർ�ാർ,
അർ�സർ�ാർ, െപാ�േമഖല �ാപന�ൾ, സർ�കലാശാലകൾ, തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ എ�ിവിട�ളിെല പി�ാ� വിഭാഗ��െട
�ാതിനിധ��റവ് സംബ�ി�് പഠനം നട��തി�ം ആയത് നിക�വാ�ം
ആരംഭി� െ�ഷ�ൽ ൈ�വ് പ�തി�െട �േരാഗതി െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� വിവരേശഖരണ�ിനായി പി�ാ� വിഭാഗ ക�ീഷൻ
ആ�ാന�് ആരംഭി� െവബ്േപാർ�ൽ വഴി ലഭി� വിവര�ൾ��സരി�്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിവിധ സ�ദായ�ൾ��ായി�� �ാതിനിധ��റവ് സംബ�ി�് �ഖ�മ�ി
അ���നായ ഉ�ത സമിതി�െട കെ���കൾ എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ഡി) സമിതി�െട കെ���ക�െട�ം ലഭ�മായ വിവര��െട�ം അടി�ാന�ിൽ
ഏെത�ാം സ�ദായ�ിെ� �ാതിനിധ��റവ് പരിഹരി�ി��്; വിശദാംശം
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നൽ�േമാ?

കലാ സാം�ാരിക �വർ�ന�ളിെല �ീ �ാതിനിധ�ം

*519 േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീകൾ സിനിമ, സാംസ് കാരിക, കലാ �വർ�ന�ളിേല�്
��തലായി കട�വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന, േദശീയ, അ�ർേദശീയ തല�ളിൽ �ീ സംവിധായകർ�് ��തൽ
അവസര�ൾ ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ആയതിന് �തിയ
പ�തികൾ ആേലാചി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഴക�െട �ന��ീവന�ിന് �േത�ക പ�തി

*520 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മലിനീകരണ ഭീഷണി േനരി�� �ഴക�െട �ന��ീവന�ി�ം
��ിരത നിലനിർ��തി�മായി �േത�ക പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ; ��ത പ�തി�് അടി�ാനമായ പഠന റിേ�ാർ�ിെ�
വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ� നദീ സംര�ണ�ിനായി പ� റിവർ േബസിൻ അേതാറി�ി ഡീ�യിൽഡ്
േ�ാജ�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) േവ�നാട് കായൽ �ന��ാരണ പ�തി നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാണ്;
വിശദമാ�ാേമാ?

വനേമഖലയിൽ ആവാസ വ�വ� െമ�െ����തി�� �വർ�ന�ൾ

*521 �ീ. പി. മ�ി��ി
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ിര മാനവ വികസന�ിന് ���തി സംര�ണ�ിെ� �ാധാന�ം
കണ�ിെല��് വനേമഖലയിൽ ആവാസ വ�വ� െമ�െ����തിന്
നട�ിവ�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ബേയാ�ിയർ റിസർ�ക�െട സംര�ണ�ിന് �ാധാന�ം നൽകി
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വ��േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� വന��േ�ാ���െട വി�തി എ�െയ�ം ഇവ�െട
പരിപാലന�ിനാ�� �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വിേദശ ഇനം മര�ൾ ഒഴിവാ�ി�� വനവൽ�രണ�ിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

പ�ിക േഗാ�വർ��ാർ�ാ�� േ�മ, വികസന പ�തികൾ

*522 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ�
വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ിക േഗാ�വർ��ാർ�ാ�� േ�മ, വികസന പ�തികൾ
ത�രിതെ����തിന് േക� സർ�ാരിെ� സഹായം അഭ�ർ�ി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ിക േഗാ�വർ��ാർ�് വനാവകാശ നിയമ�കാരം �മി ലഭ�മാ��തി�ളള
സർേ� നടപടി അടിയ�രമായി �ർ�ീകരി�ാൻ േക� സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ിക േഗാ�വർ��ാർ�ാ�� ഫ�കൾ യഥാസമയം അവരിേല�് എ��
എ�് ഉറ�് വ��ാ�� സംവിധാനെ��റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എസ്.ടി. െ�ാേമാ�ർമാ�െട കാര�േശഷി വർ�ി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഡാ�ക�െട �ര� സംബ�ി�് പരിേശാധന

*523 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഡാ�ക�െട �ര� സംബ�ി�് പരിേശാധനകൾ
നട�ിയി�േ�ാ; കാലാവ� വ�തിയാന�ൾ�് അ�സരി�് ഡാ�കൾ�് �ര�
ഭീഷണി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ ഡാ�ക�െട�ം ബലം, സംഭരണം, സാേ�തിക
സംവിധാന�ൾ എ�ിവ സംബ�ി�് പരിേശാധനകൾ നട�േമാെയ�ം
ഇതിനായി �േത�ക സംഘെ� നിയമി�േമാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) വർഷകാല�് ഡാ�ക�െട �ര� സംബ�ി�് ജന��െട ആശ�യക��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇതിനായി എമർജൻസി ആ�ൻ �ാൻ
ത�ാറാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?
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��െ�രിയാർ വിഷയം സംബ�ി� ��ീം േകാടതി ഉ�രവ്

*524 �ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��െ�രിയാർ വിഷയ�ിൽ സം�ാന സർ�ാരിെ� ഭാഗ�നി��ായ വീ�
�ലമാണ് ജലനിര�് 139.5 അടിയായി നിലനിർ�ണെമ� തമിഴ് നാട്
സർ�ാരിെ� വാദം അംഗീകരി�െകാ�� ��ീം േകാടതി ഉ�രവ്
ഉ�ായെത� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അത് പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��െ�രിയാർ വിഷയ�ിൽ സം�ാനം സ�ീകരി�് വ�ി�� ��ഢമായ
നിലപാടിൽ അയവ് വ��ിയത് �ലമാേണാ ��ീംേകാടതി ഉ�രവ് തമിഴ്
നാടിന് അ��ലമായെത�് വ��മാ�േമാ?

പാ�കെള പിടി���തിന് �േത�ക മാർ�നിർേ�ശ�ൾ

*525 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാ�കെള അനധി�തമായി പിടി�ടി ൈകവശംവ�് വിൽ�ന നട��
സംഘ�ൾ സം�ാന�് �വർ�ി�് വ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) പാ�കെള പിടി���തിന് വനം വ��് �േത�ക മാർ�നിർേ�ശ�േളാ
ൈലസൻേസാ നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) അനധി�തമായി പാ�കെള ൈകവശം വ�ിരി��വർെ�തിെര എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര��് ആ�നിക സാേ�തികവിദ�

*526 �ീ എം �േകഷ് 
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��ബ�ന േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾ�് സൗകര��ം
�ര��ം ഉറ�് വ���തിനായി ആ�നിക സാേ�തികവിദ�കൾ
ഉപേയാഗെ����തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) മ��ബ�ന അ�ബ� േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾ�് അപകട ഇൻ�റൻസ്
ഉറ�വ���തി�� പ�തി നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവിത നിലവാരം െമ�െ����തിന് നടപടി

*527 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക േമഖലയിൽ ഗണ�മായ പ�വഹി��
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവിത നിലവാരം വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ�ഹിക, സാ��ിക, വിദ�ാഭ�ാസ, ആേരാഗ�
േമഖലകളിൽ �േരാഗതി ഉ�ാ��തിനായി സ�ീകരി�വ�� �ധാന നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വിഷപാ�കെള പിടി���തിന് ശാ�ീയ പരിശീലനം

*528 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിഷപാ�കെള പിടി���തിന് വനം വ��ിെ� േന�ത��ിൽ
ശാ�ീയമായ പരിശീലനം നൽകാ�േ�ാ;

(ബി) പാ�കെള സംബ�ി� േബാധവൽ�രണ�ി�ം പാ�ക�െട
സംര�ണ�ി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്
അറിയി�േമാ;

(സി) പാ�പി���ാർ�ായി ഇൻ�റൻ�ം ഓണേററിയ�ം നൽ��തിന് എെ��ി�ം
പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) പാ�കെള നിയമവി�� നടപടികൾ�് ഉപേയാഗി��ിെ��് ഉറ�്
വ���തിന് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

��െ�രിയാർ ഡാമിെ� �ര�

*529 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന��ാ�� �ളയ �ര���െട പ�ാ�ല�ിൽ 126 വർഷം
പഴ��� ��െ�രിയാർ ഡാമിെ� �ര� സംബ�ി� ആശ� േക�



9 of 13

സർ�ാരിെന�ം ��ീം േകാടതിെയ�ം േബാധ�െ���ി പരിഹാരമാർ�ം േതടാൻ
ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ�ാെ� ഇടെപട�കളാണ് സം�ാന സർ�ാർ
നട�ിയിരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� അണെ��ിന് പകരം 366 അടി താെഴയായി �തിയ അണെ��്
നിർ�ി�ണെമ�് േകരളം ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�് ��ീം
േകാടതി�െട നിലപാട് അറിയി�േമാ?

മ��വിഭവ േശാഷണം

*530 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ വി േജായി
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അശാ�ീയമായ മ��ബ�ന�ം കാലാവ� വ�തിയാന�ം മ��വിഭവ
േശാഷണ�ിന് കാരണമാ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വൻകിട േ�ാളിംഗ് േബാ�ക�ം പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�ം
അശാ�ീയമായി പിടിെ���� െച�മ���െള വളം, തീ� എ�ിവ�െട
നിർ�ാണ�ിനായി അതിർ�ി സം�ാന�ളിേല�് കട�ിെ�ാ�േപാ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

തീരെെമ�ി പ�തി

*531 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, സാം�ാരികം,
�വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��െ�ാഴിലാളികളായ �ീക�െട ഉ�മന�ി�ം സാ�ഹിക,
സാം�ാരിക നിലവാരം െമ�െ����തി�മായി നട�ിലാ�ിയ തീരെെമ�ി
പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളികളായ �ീകൾ�് സ�യംപര�ാ�ത െെകവരി��തിനായി
അവ�െട സംരംഭകത� േശഷി വർ�ി�ി��തിനാവശ�മായ പരിശീലന
പരിപാടികൾ സംഘടി�ി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

മ�� സംസ് കരണ, വിപണന േമഖലയിെല പ�തികൾ

*532 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
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�ീ �േമാദ് നാരായൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡാന�ര സാഹചര��ിൽ മ�� സംസ് കരണ, വിപണന
േമഖല െമ�െ��ി�േ�ാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േമഖലയിൽ െതാഴിൽ ൈവവിധ�വൽ�രണ�ി�ം �ല�വർ�ന�ം
ഉത�� എെ��ാം നവീന പ�തികളാണ് ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ീകൾ ��ത�� ��ത േമഖലയിൽ �ീകൾ�ായി എെ��ാം േ�മ
പ�തികളാണ് നിലവി��െത�ം ��തായി ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��
പ�തികൾ എെ�ാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള േവാള�റി ��് ആ�ൻ േഫാ�്

*533 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ര��ൾ ഉ�ാ�േ�ാൾ അതിന�സരി�് കാര��മമായി
�വർ�ി��തി�േവ�ി ഏെത�ാം തര�ി�� പരിശീലന�ളാണ് േകരള
േവാള�റി ��് ആ�ൻ േഫാ�് എ� േപരിൽ �പീകരി� േസന�് ലഭി�ി��ത്;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) അശരണരായ ��ജന�െള�ം കിട�േരാഗികെള�ം പരിചരി��തി�ം അവർ�്
ലഭിേ�� സർ�ാർ ആ��ല��ൾ �ത�സമയ�് ലഭ�മാ��തിന്
സഹായ�ൾ നൽ��തി��ളള �ാേയാഗിക പരിശീലനം ഇവർ�്
നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് കീഴി�ം ��് ആ�ൻ േഫാ�ിെന
നിലനിർ��തി�േവ�ി ��ത �ാപന�ൾ�് സാ��ിക സഹായം
നൽ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� കാർഷികേമഖലെയ �ന��ീവി�ി��തിന് ��ത േസന�െട
�വർ�നം �േയാജനെ����തി�േവ�ി നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

പി�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാർ�േറഷെ� പ�തികൾ

*534 �ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പി�ാ� സ�ദായ�ിൽെ��വ�െട ദാരി�� നിർ�ാർജനം
ല��മി�് പി�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാർ�േറഷൻ നട�ിലാ�ിയി��
പ�തികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിേദശ രാജ��ളിൽ െതാഴിൽ േത�� പി�ാ� സ�ദായ�ിൽെ��വർ�്
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േവഗ�ിൽ വാ� ലഭി��തിന് പി�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാർ�േറഷൻ
നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) പി�ാ� സ�ദായ�ിൽെ�� വിദ�ാർഥികൾ�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ി�� വാ�
കാലതാമസം �ടാെത ലഭ�മാ��തിന് ഏെത�ാം പ�തികളാണ്
നിലവി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

�ീസൗ�ദ മ�� മാർ��കൾ

*535 �ീ വി ശശി
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, സാം�ാരികം,
�വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ�� മാർ��കൾ �ീസൗ�ദമാ��തിന് സ�ീകരി�വ��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കിഫ്ബി�െട സഹായേ�ാെട മ��മാർ��കൾ നവീകരി��തിന്
പ�തി�േ�ാ; ��ത പ�തിയിൽ മ��െ�ാഴിലാളി �ീക�െട ആവശ���ം
സൗകര���ം പരിഗണി�� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ�് �ാധാന�ം നൽ�േമാ;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ാ ഫിഷിംഗ് ഹാർബറി�ം മ��ം വാ�ാെന�� �ീ െതാഴിലാളികൾ�്
പരിഗണന ലഭി��തി�േവ�ി ഒ��ിയി�� സൗകര��ൾ വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മ��ബ�ന �റ�ഖ�ളിൽ നി�ം മ�� മാർ��കളിേല�് മ��െ�ാഴിലാളി
�ീകൾ�് എ�ിേ���തിന് യാ�ാസൗകര�ം ഏർെ���ിയി�േ�ാ; എ�ാ
�റ�ഖ�ളി�ം ആയത് നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

�വജനേ�മ േബാർഡിെ� �വർ�ന�ൾ

*536 �ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന �വജനേ�മ േബാർഡിെ� നിയ�ണ�ി�ളള ��് ��കൾ
നട�� �വർ�ന�ൾ െപാ� സ�ഹ�ിൽ അവതരി�ി�ക എ�
ല��േ�ാെട വിഭാവനം െച� ��് േകരള എ�്��് പ�തി�െട
വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �വജനേ�മ േബാർഡിെ� �വർ�ന�െള സ�ഹ�ിെ� താെഴ��ി�ളള
ജനവിഭാഗ�ളിേല�് വ�ാപി�ി��തിനായി ആരംഭി� �വശ�ി പ�തി�െട
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) സിവിൽ സർ�ീസ് േപാ�ളള മ�ര പരീ�കൾ�് മിക� വിജയം േന��തിന്
�വജന�െള �ാ�രാ��തിന് �േത�ക പരിശീലന പരിപാടികൾ �വജനേ�മ
േബാർഡ് നട�ാ�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

തടി നിർ�ിത യ�വൽ�ത യാന�ൾ�് പകരം �ീൽ േബാ�കൾ

*537 �ീ. എം.വിജിൻ
�ീ സി എ�് ���
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�� മ��ബ�ന േമഖലയിൽ തീെര �ര�ിതമ�ാ��ം
ആദായകരമ�ാ��മായ പഴ�ം െച� തടി നിർ�ിത യ�വൽ�ത യാന�ൾ
ഉപേയാഗി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തീെര �ര�ിതമ�ാ��ം േശഷി �റ��മായ ഇ�രം യാന�ളിൽ
�വർ�ി�� െതാഴിലാളിക�ം ഉടമക�മായ മ��െ�ാഴിലാളിക�െട എ�ം,
വ�മാനം, സാ�ഹിക ��പാട് എ�ിവ സംബ�ി�് പഠി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ീൽ േബാ�കൾ നിർ�ി��തിേനാ പരിവർ�നം െച��തിേനാ ധനസഹായം
നൽകി തടി േബാ �കൾ മ��ബ�ന�ിൽ നി�ം നീ�ം െച��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി, പ�ിക േഗാ�വർ��ളിൽെ��വർ�് ആ�നിക െതാഴിൽ

*538 �ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ിക േഗാ�വർ��ളിൽെ��വ�െട സാ�ഹിക, സാ��ിക
പി�ാ�ാവ� മറികട��തിന് ഇ�രം ��ംബ�ളിെല ഒരാൾെ��ി�ം
ആ�നിക െതാഴിൽ േമഖലയിൽ െതാഴിൽ ലഭ�മാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) പ�ികജാതി, പ�ിക േഗാ�വർ��ളിൽെ��വർ�് ൈന�ണ�േശഷി
വർ�ി�ി��തിനായി ആ�നിക െതാഴിൽ േമഖലകളിൽ നട�ിലാ�ിവ��
പ�തികൾ എെ��ാമാണ്;

(സി) േദശീയ, അ�ർേദശീയ �ാധാന��� �ാപന�ളിൽ �േവശനം േന��തി�ം
വിേദശ�ൾെ�െട െതാഴിൽ േത��തി�ം പ�ികജാതി, പ�ിക
േഗാ�വർ��ളിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് േ�ാ�ാഹനം നൽകി വ��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

പി�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാർ�േറഷൻ നൽ�� വാ�കൾ



13 of 13

*539 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പി�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാർ�േറഷൻ വഴി നൽകിവ�� വിവിധ വാ�കൾ
ലളിത�ം സൗകര��ദ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വാ�ക�െട �ക വർ�ി�ി��തി�ം സബ്സിഡി വർ�ി�ി��തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��ജല ലഭ�ത ഉറ�ാ��തിനാ�� �വർ�നം

*540 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാവർ�ം ��ജല ലഭ�ത ഉറ�ാ�ക എ� ല��േ�ാെട
നട�ിവ�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� ജലവിതരണ പ�തികളിൽ ൈപ�ക�െട േചാർ� ഒഴിവാ�ാ�ം
പഴയവ മാ�ി �ാപി��തി�ം പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) മഴെവളളം �ർ�മാ�ം ഉപേയാഗെ���ി ജല�ാമം പരിഹരി��തി��
പ�തികൾ നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ഡി) മഴെവ�ം സംഭരി��തിനായി നട�ാ�ിയ പ�തികൾ പരാജയെ���തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� കാരണം പഠന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2021 ഒക് േടാബർ 31, ഞായർ
എസ് വി ഉ�ി��ൻ നായർ,

െസ��റി,

�േത�ക ���്:
നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയിൽ
ഉ�യി��തിൻെറ തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�്
��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].


