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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം

2021 ഒക് േടാബർ 13, �ധൻ

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�ി

വന സംര�ണ�ിന് �തന സാേ�തികവിദ�

*211 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. എ. രാജ
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനാ�ിത സ�ഹ�ിന് �തിസ�ി ��ി�ാ� രീതിയിലാേണാ
വന സംര�ണ�ിനാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�് വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വനം സംര�ണ േസന�െട ആ�നികീകരണ�ി�ം വന സംര�ണ�ിന് �തന
സാേ�തികവിദ�ാധി�ിത മാർ��ൾ �ടി �േയാജനെ����തി�ം
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) വനം സർേ��ം കാ�തീയിൽ നി�� സംര�ണ�ി�ം ഉപ�ഹാധി�ിത വി�ര
സംേവദന സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�െകാ�� �വർ�നം നട�ിലാ��
കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

എ�ാ വീ�കളി�ം ��ജലം ലഭ�മാ��തിന് �തിയ പ�തികൾ

*212 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാ വീ�കളി�ം ��ജലം ലഭ�മാ�� തര�ിൽ �തിയ
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പ�തികൾ വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ജല വിതരണ�മായി ബ�െ��് നിലവി�ളള പ�തിക�െട �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ീകരണ ശാലകൾ ഇ�ാ� �ാമീണ ��ജല വിതരണ പ�തികളിൽ
വിതരണം െച�� ജല�ിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി�ം
ഉറ�വ���തി�ം ��ീകരണ ശാലകൾ �ാപി��തി�ം വികസിത
രാജ��ളിേലതിന് സമാനമായ �തന മാർ��ൾ നട�ാ��തി�ം
പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

കടൽ മ��ബ�ന�ിേലർെ���വ�െട �ര�

*213 �ീ. എ�്. സലാം
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കടൽ മ��ബ�ന�ിേലർെ���വ�െട �ര� ഉറ�ാ��തിന്
സ�ീകരി�ി�� മാർ��ൾ എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ; ഇതിനായി
ഫിഷറീസ് കൺേ�ാൾ ��ക�െട �വർ�നം എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ��ബ�ന യാന�ൾ കടലിൽ േപാ���ം തിരിെകെയ���ം �ത�മായി
നിരീ�ി�ാൻ ഫല�ദമായ സംവിധാനം ഏർെ���ാനായി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) ആപത് ഘ��ിൽ സത�രമായി �തികരി��തിന് കടൽ �ര� സ്ക�ാ�കൾ
�പീകരി�ക�ം മൈറൻ ആം�ലൻ�കൾ ഏർെ���ക�ം െച�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി വികസന വ��ിന് കീഴി�� വ�ാവസായിക പരിശീലന േക��ൾ

*214 �ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി വികസന വ��ിന് കീഴി�� വ�ാവസായിക
പരിശീലന േക��ൾ ആ�നികീകരി��തി�ം പരിശീലന, പഠനനിലവാരം
��തൽ െമ�െ����തി�ം പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിക�െട മ�രേശഷി
വർ�ി�ി��തിനായി പരിശീലന േക���െട നിലവാരം ��തൽ
െമ�െ���ാൻ പ�തി ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പരിശീലനം വിജയകരമായി �ർ�ിയാ�� വിദ�ാർ�ികൾ�ായി െതാഴിൽ
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േമളകൾ സംഘടി�ി��ത് ഈ വിഭാഗ�ളിെല ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�്
െതാഴിൽസാധ�ത ��ി�െമ� വിഷയം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സമ� ജലവിഭവ മാേനജ് െമ�്

*215 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ശാ�ീയ മാർ��ളി�െട സമ� ജലവിഭവ മാേനജ് െമ�്
നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജല സംര�ണ �വർ�ന��െട ആ��ണ�ം നിർ�ഹണ�ം സംേയാജിത
നീർ�ടാടി�ാന�ിൽ നട�ി ജല ലഭ�ത�ം ഉ�ാദന�മത�ം
വർ�ി�ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് നിലവി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഏ��ം ��തൽ മഴ ലഭി�� �േദശ�െള �േത�ക പഠന�ിന്
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; ഇതിനായി നിേയാഗി� സമിതി�െട കെ��ൽ
വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) �ഗർഭ ജല�ിെ� േശാഷണ�ം ക�� േവന�ം േനരിേട�ി വ�� �േദശ�ളിൽ
മഴെവ� സംഭരണം ഊർ�ിതമാ��തിന് േവ�ി മഴെവ�ം �മി�ടിയിേല�്
എ�ി�് �ഗർഭ ജല വിതാനം വർ�ി�ി��തിനായി നട�ിലാ�ിവ��
പ�തികൾ എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഇ) െമ�െ�� ജലസംര�ണ വിനിേയാഗ സം�ാരം വളർ�ിെയ���തി�േവ�ി
നട�ിലാ�� പ�തികൾ എെ��ാെമ�ം ഇതിെ� ഭാഗമായി
ജലസംര�ണ�ിെ� ആവശ�കത ജന�െള േബാ��െ����തി�േവ�ി
വി�ലമായ �ചരണ പരിപാടികൾ ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാെയ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��ൾ

*216 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ വി ശശി
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�ാ�യേകാേള�കളിെല ബി�ദ, ബി�ദാന�രതല�ളി�ളള
പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് ലഭി�� സഹായ�ൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ീ ൈ�മറി തലം �തൽ െ�ാഫഷണൽ േകാേളജ് തലം വെര�ളള
വിദ�ാർ�ികൾ�് ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ ആവശ�മായ സാഹചര��ിൽ
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നിലവിൽ അവർ�് ലഭി�� എ�ാ ആ��ല���ം വർ�ി�ി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ�കാര�, സ�ാ�യ �ാപന�ളിൽ െ�ാഫഷണൽ േകാ�കൾ�് പഠി��
പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിക�െട ൈ���ം മ�ാ��ല���ം
നിേഷധി�െ���താേയാ ലഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി��താേയാ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് സ�ാ�യ
േകാേള�കളിൽ വ��ിെ� �മതലയിൽ പരിേശാധന സംവിധാനം ഏർെ���േമാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അൺ എയ്ഡഡ് �ാപന�ളിൽ പഠി�� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�
വിദ�ാർ�ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��ൾ വിദ�ാർഥിക�െട അ�ൗ�കളിൽ
േനരി�് എ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

�ണയ�ിെ� േപരിൽ �വതികൾ െകാലെച�െ�� സംഭവ�ൾ

*217 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ണയാഭ�ർ�ന നിരസി�തിെ� േപരിൽ �വാ�ൾ
െകാലപാതക�ൾ നട�� സംഭവ�ൾ �ടിവ�� സാഹചര�ം വ��ിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത കാരണ�ാൽ പാലാ സ�േദശിനി നിഥിന�ം ക�ർ സ�േദശിനി മാനസ�ം
െകാലെച�െ��തട��� സംഭവ�ൾ വ��് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ിെ��് ഉറ�വ��ാൻ േബാധവൽ�രണം
ഉൾ�െട�� കർ� പ�തികൾ ആവി�രി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവർ��ാർെ�തിെര�� അതി�മ�ൾ തടയാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി, പ�ികവർ��ാർെ�തിെര�� അതി�മ�ൾ
വർ�ി�് വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) തി�വന��രം ആ�ി�ലിൽ പ�ികജാതിയിൽെ�� െപൺ��ിേയ�ം അ�േന�ം
ഇ�ാ� േമാഷണ േകസ് ആേരാപി�് പി�് േപാലീസ് പീഡി�ി� സംഭവ�ിൽ
പ�ികജാതി വികസന വ��് എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

(സി) പ�ികജാതി�ാർെ�തിെര വർ�ി�് വ�� അതി�മ�ൾ സംബ�ി�
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േക�കൾ�ായി �േത�ക േകാടതികൾ �ാപി�� കാര�ം വ��് പരിേശാധന
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സ�ീവേറജ് സി�ം

*219 �ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാം സ�ീവേറജ് സി�ം നട�ിലാ�ിയി��്;
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ ജി�കളി�ം ഈ പ�തി വ�ാപി�ി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ക�സ് മാലിന�ം ജലേ�ാത�കളി�ം കനാ�കളി�ം ത��തായ പരാതികൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് തടയാൻ സ�ീകരി�് വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ?

വന��ഗ ആ�മണ�ിൽ നി�� സംര�ണം

*220 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വനേമഖലേയാട് േചർ� �േദശ�ളിെല ജന�ൾ വന��ഗ ആ�മണഭീഷണിയിൽ
നി�് സംര�ണം േന��തിന് േവ�ി സ�ീകരിേ�� �ൻക�ത�കൾ
സംബ�ി� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ സർ�ാർ �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നാ�ിലിറ�ിയ കാ�ാന�െട ചവിേ��് ക�ർ ജി�യിെല ഇരി�ി െപ��രി സ�േദശി
ജ�ിൻ മരണെ��തട�ം നിരവധി സംഭവ�ൾ നട� സാഹചര��ിൽ ഇ�രം
സംഭവ�ൾ തടയാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി��ി� എ� ആേ�പം ഗൗരവമായി
കാ��േ�ാ;

(സി) കാ�ാനകൾ നാ�ിലിറ��ത് തടയാൻ േസാളാർ െഫൻസിംഗ് �തൽ പാൈമറ
ബേയാെഫൻസിംഗ് വെര പരാജയെ�� സാഹചര��ിൽ ആനമതിൽ അട���വ
നിർ�ി�ണെമ� ആവശ�ം പരിഗണി�േമാ?

പ�ിക േഗാ��ളിൽെ��വ�െട സമ�വികസനം

*221 �ീ െക ആൻസലൻ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : 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��ളിൽെ��വെര സാ�ഹിക, സാ��ിക, ആേരാഗ�
രംഗ�് �ഖ�ധാരയിൽ എ�ി��തിന് നട�� �വർ�ന�ൾ
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വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവർ�ാ�� വിവിധ പ�തിക�െട ഫല�ാ�ി വിലയി��ി നീ�ിവ�� �ക
�ത�മായി വിനിേയാഗി��െ��് ഉറ�്  വ��വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) വന�ി��ിൽ താമസി��വ�െട�ം �ാ�ന േഗാ��ളിൽെ��വ�െട�ം
സമ� വികസന�ിനായി �േത�കം പ�തികൾ ഉേ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

വന��ഗ��ം പ�ിക�ം നാ�ിേല�ിറ��ത് തടയാൻ നടപടി

*222 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാടിനക�് ആവശ��ിന് ആഹാര�ം നിലനിൽ�ം ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ
വന��ഗ��ം പ�ിക�ം കാ�ി��ിൽ നി�് നാ�ിേല�ിറ�� സംഭവ�ൾ
�ടിവ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��രിൽ േറാഡിേല�് മയിൽ പറ�വ�് നവദ�തികൾ സ�രി�
ൈബ�ിലിടി�്  ഉ�ായ അപകട�ിൽ ���ർ�ളം സ�േദശി മരണെ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ�ൾ തടയാൻ കഴി� സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ; ഈ സർ�ാർ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇതിനായി
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം അപകട�ളിൽ മരണമട��വ�െട ��ംബ�ൾ�് മതിയായ
സഹായധന�ം �ടർ സംര�ണ�ം നൽകാൻ ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

�നർേഗഹം പ�തി

*223 �ീ എം �േകഷ് 
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീമതി െദലീമ
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �നർേഗഹം പ�തിയിൽ തീരേദശെ� എ� ��ംബ�ൾ�് �മി�ം �ര�ിത
വീ�ം ഉറ�ാ�ാനാണ് ല��മി�ിരി��ത്;

(ബി) �ണേഭാ� പ�ിക ത�ാറായി�േ�ാ; അതിന് സ�ീകരി� മാനദ���ം എ� േപർ
�ണേഭാ� പ�ികയിൽ ഉൾെ��ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട ഭാഗമായി കടലിേനാട് േചർ�� �മി ൈകവശ�ാ�െട പ�ൽനി�ം
ഏെ����തി�േ�ശി��േ�ാ?

പി�ാ� വിഭാഗ��െട േ�മ�ിനായി പ�തികൾ



7 of 13

*224 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പി�ാ� വിഭാഗ��െട േ�മ�ിനായി നട�ാ�ാ�േ�ശി��
പ�തികൾ എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ��ിെ� റീജിയണൽ ഓഫീ�കൾ എവിെടെയ�ാമാണ്
�വർ�ി��ത്; െവളിെ���േമാ;

(സി) ��തൽ വികസന �വർ�ന�ൾ ഏെ����തി�ം എ�ാ ജി�കളി�ം
ഓഫീസിെ� �വർ�നം ആരംഭി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

സമം പ�തി

*225 �ീ. ഇ െക വിജയൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴിൽേമഖലയിൽ ഉൾെ�െട �ീകൾ�് സാ�ഹിക സമത�ം
ഉറ�വ���തി�ം �ീകൾെ�തിരായ അതി�മ�ൾ തട��തി�ം
സാം�ാരിക വ��ിെ� �മതലയിൽ സമം എ� പ�തി ആവി�രി�്
നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഏെത�ാം �ാപന��െട സഹകരണ�ം
പ�ാളി��മാണ് ഉറ�ാ�ിയി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) പ�തി�െട �വർ�നം വി�ലീകരി��തിെ� ഭാഗമായി വിവിധ
േമഖലയി��വെര ഉൾെ���ിെ�ാ�് ഒ� സാം�ാരിക �േ��ം നട��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) പ�തി�െട വി�ലീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി സ�ഹ�ിെ� വിവിധ േമഖലകളിൽ
�വർ�ി�� �ീകെള ആദരി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽെ��വ�െട സമ� ആേരാഗ� �ര�

*226 �ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചികി�ാ സൗകര���െട �റ�ം േപാഷകാഹാര�റ�ം �ലം പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ൾ�ിടയിൽ ഉയർ� മാ�-ശി� മരണനിര�് റിേ�ാർ�്
െച�െ���തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) വനാ�ര�ളിൽ താമസി�� പ�ിക േഗാ�വർ� വിഭാഗ�ളിൽെ��വ�െട സമ�
ആേരാഗ� �ര��േവ�ി ആവി�രി�് നട�ിലാ�� പ�തികെളെ��ാെമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിെല �ീക�െട �സവ�ം �സവ ��ഷക�ം �ർ�മാ�ം
ആ�പ�ിയിൽ നട�� എ�് ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വനാ�ര ഭാഗ�് താമസി�� േഗാ�വർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വ�െട ആേരാഗ�
��ഷ�ായി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിെല �ീകൾ�് ആവശ�മായ പരിശീലനം
നൽകി നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജനജാ�ത സമിതികൾ

*227 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വന��ഗ ആ�മണം �റ��തിന് വനം വ��ിെ� േന�ത��ിൽ ജനജാ�ത
സമിതികളി�െട എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ് ല��മി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

വനവി�തി വർ�ി�ി��തിനായി സ�കാര� എേ��കൾ ഏെ���ൽ

*228 �ീ. പി. ബാലച�ൻ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വനവി�തി വർധി�ി�് സ�ാഭാവിക വനം �നഃ�ാപി��തിന് േവ�ി
ഏെ���� സ�കാര� എേ��് �മി�് �തിഫലം നൽ��തിന് വ�വ��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�െട സ�കാര� എേ��കൾ വിെ�ാഴി��തിന് ഉടമകൾ
ത�ാറായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ�കാര��മി ഏെ���െകാ�് വനവി�തി വർ�ി�ി��തിന് േക�
സർ�ാരിെ� ധനസഹായം ലഭി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വനവി�തി വർ�ി�ി��തി�ം വനപരിപാലനം കാര��മമാ��തി�ം
നട�വർഷം പരിഗണനയി�� പരിപാടിക�െട വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

നദീതട പരിപാലന അേതാറി�ി �പീകരണം

*229 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
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�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അമിത മഴ�ം ക�� വരൾ��ം ആവർ�ി�� സാഹചര��ിൽ
�ടിെവ��ി�ം ജലേസചന�ി�ം ആവശ�മായ ജല�ിെ� ��ിര ലഭ�ത
ഉറ�ാ�ാൻ നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ൈകേ���ം അനധി�ത ഇടെപട�ക�ം തട�് സം�ാനെ� നദിക�െട
വീതി�ം ആഴ�ം നിലനിർ��തി�ം മലിനീകരണം അവസാനി�ി��തി�ം
നദീതട പരിപാലന അേതാറി�ി �പീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) നീെരാ��ിന് ��തര ഭീഷണി േനരി�� ഭാരത�ഴ�ായി �േത�ക സംര�ണ
പ�തി ആവി�രി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വിദ�ാർ�ികൾ�� േകാ�ിംഗ് െസ��കൾ

*230 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ മ�രപരീ�കൾ�ായി ത�ാെറ��� പ�ികജാതി
ഉേദ�ാഗാർ�ികെള സഹായി��തിനായി നിലവിൽ എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ിവ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തികളി�െട ഉ�ായ േന�ം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
അറിയി�േമാ;

(സി) ജി�കൾേതാ�ം േകാ�ിംഗ് െസ��കൾ ആരംഭി��കാര�ം സർ�ാരിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് എ�് �തൽ �വർ�നം ആരംഭി�െമ�്
അറിയി�േമാ?

�ീകൾ േനരി�� വിേവചന�ൾ പരിഹരി��തിന് നടപടി

*231 �ീമതി � �തിഭ 
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ീസ�ഹം ഉൾെ�െട സ�ഹ�ിെല ഒ� വിഭാഗം ആ�കൾ �ീകെള�ം
െപൺ��ികെള�ം ര�ാംതര�ാരായി പരിഗണി�� സാം�ാരിക അപചയം
ഉ�ായി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തി��
�ചരണ�ിന് സാം�ാരിക വ��് �ൻൈകെയ���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ സാം�ാരിക �ാപന��െട േന�ത��ിൽ ആവി�രി�ി�� സമം
�ചരണ പരിപാടിെയ �റി�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) െതാഴിലിട�ൾ ഉൾെ�െട�� െപാ��ല�ളി�ം സ��ം �ഹ�ി�ം �ീകൾ
വിേവചനം േനരി�� �ിതി പരിഹരി��തി�� േബാധവൽ�രണ�ിന്
�ാധാന�ം നൽ�േമാ; ഇതിൽ മത, സാ�ദായിക സംഘടനക�െട പ��ടി
കണ�ിെല��് ഉചിതമായ ഇടെപടൽ ഉ�ാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

നദികൾ മാലിന���മാ�ാൻ നടപടി

*232 �ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭാരത�ഴ, പ�, മണിമല �ട�ിയ ��ഖ നദികൾ ഉൾെ�െട ഇ�പ�ിെയാ�്
നദികൾ ��തലായി മലിനീകരി�െ��െവ� ആേ�പം ഉ�തിനാൽ നദികെള
മാലിന���മാ��തി�� �വർ�നം ഊർ�ിതെ���േമാ;

(ബി) പ� നദി�െട �ന:��ാരണ �വർ�ന�ിനായി ആവി�രി�ി�� പ�
ആ�ൻ �ാനിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അതിതീ� മഴ�െട�ം �ളയ��െട�ം ഫലമായി നദിക�െട വാഹകേശഷിയിൽ
ഉ�ായ ഇടിവ് പരിഹരി��തിനായി നട�� �വർ�ന�െള�റി�്
അറിയി�ാേമാ?

തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡ്

*233 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡ് സാ��ിക �തിസ�ിയിലാെണ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സർ�ാരിേനാട് സാ��ിക സഹായം ആവശ�െ��് േദവസ�ം േബാർഡ് ക�്
നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) ശബരിമല േ��നട ഈ മാസം �റ�ാനിരിെ� �െ�ാ���ൾ�്
പണമിെ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അ�ാര�ം ഗൗരവമായി
കാ��േ�ാ;

(ഡി) േദവസ�ം േബാർഡിെ� ��ത ആവശ��ിൻേമൽ അ��ല നിലപാട്
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര� േതാ��ൾ ഏെ���ൽ

*234 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
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�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര�േതാ��ൾ ഏെ���ാൻ വനംവ��് നടപടി
സ�കരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഏെ���ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �മി ഏെ����തിന് ഏത് മാനദ��കാരമാണ് വില നി�യി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ; ആയതിെ� സർേവ നടപടികൾ �ർ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

കിഫ്ബി ഫ�പേയാഗി�� ജലവിതരണ പ�തികൾ

*235 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കിഫ്ബി ഫ�പേയാഗി�് ജല അേതാറി�ി എ� ജലവിതരണ
പ�തികളാണ് നട�ിലാ��െത�ം ആെക എ� �ക�െട പ�തികൾ�്
കിഫ്ബി�െട അംഗീകാരം ലഭ�മായി�െ��ം എ� പ�തികൾ
�ർ�ീകരി�െവ�ം മ��വ�െട നിലവിെല �ിതിെയെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�� �ടിെവ� �ാമം േനരി�� ��നാ�ി�ം ആല�ഴ ജി�യിലാെക�ം എ�ാ
വീ�കളി�ം �ടിെവ�െമ�ി�ാൻ കിഫ്ബി �േഖന പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) �തിയ ജലവിതരണ പ�തികൾ�് �റെമ നിലവി�� ൈപ�ക�െട കാല�ഴ�ം
�ല�� ജലേചാർ� പരിഹരി�ാൻ കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട പ�തികൾ
നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഭവന രഹിതരായ പ�ികജാതി പ�ികേഗാ�വർ� ��ംബ�ൾ�് വീട്

*236 �ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഭവനരഹിത�ം �രഹിത ഭവനരഹിത�മായ എ� പ�ികജാതി പ�ിക േഗാ�വർ�
��ംബ�ൾ ഉെ��ാണ് കണ�ാ�ിയിരി��ത്; �രഹിത ഭവനരഹിതർ�് വീട്
വ�ാൻ �മി വാ�ാൻ ധനസഹായം നൽ��േ�ാ;

(ബി) ൈലഫ് മിഷനി�ം വികസന വ��കൾ വഴി�ം അ�വദി� വീ�കളിൽ നിർ�ാണം
�ർ�ിയാകാ�വ എ� എ��െ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
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വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത വീ�ക�െട നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ാൻ �ൻഗണനാടി�ാന�ിൽ നടപടി
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ജലേസചന പ�തികൾ നവീകരി�ാൻ നടപടി

*237 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കാർഷിക േമഖല�ം ഒ� പരിധിവെര �ടിെവ� ���ി�ം
സഹായകരമായ ജലേസചന പ�തികൾ നവീകരി��തിന് എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� പ�തികൾ വി�ലീകരി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �തിയ ജലേസചന പ�തികൾ ആരംഭി�ാൻ എെ��ി�ം നടപടി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കിഫ്ബി �േഖന നട�ാ�� സാം�ാരിക പ�തികൾ

*238 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, സാം�ാരികം,
�വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കിഫ്ബി �േഖന നട�ാ�� സാം�ാരിക പ�തികൾ
ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തികൾ�ാണ് കിഫ്ബി�െട അ�മതി ലഭി�ി�ളളത്; ഓേരാ
പ�തി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഇതിനകം ആരംഭി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഇതിനകം �ർ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഏെത�ി�ം പ�തികൾ �ട�ാനാവാ� അവ��േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയതിെ�
വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ; ഇവ ആരംഭി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

സ��മേ��ാ�ാദന േമഖലയിെല ���ൾ

*239 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ലഭി�െകാ�ിരി�� സ��മ���ിെ� അളവിൽ �ിരമായി
�റവ് വ��െവ�ത് വ�തയാേണാ; എ�ിൽ ഇതിന് പരിഹാരനടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�� മേ��ാ�ാദന േമഖലയിെല �ധാന ���ളായി കെ��ിയ കാര��ൾ
എെ�ാെ�യാണ്; ഇവ പരിഹരി��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ��ബ�ന േമഖല�െട കാേലാചിതമായ വികസന�ം ഫല�ദമായ
മാേനജ്െമ�ം ല��മാ�ി സർ�ാർ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�ിടയിെല േകാവിഡ് വ�ാപനം തടയാൻ നടപടി

*240 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�ിടയിൽ േകാവിഡ് വ�ാപനം
��മാ��ത് തട��തിന് ആേരാഗ�വ��ിെ� സഹകരണേ�ാെട വ��്
നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആദിവാസി േമഖലകളിൽ േകാവിഡ് കാരണം മരണമട�വ�െട വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ാൻ വ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ് കാരണം മരണമട� പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ�� എ�ാ
വ��ിക�െട�ം വിവരം ആേരാഗ�വ��ിെ� േകാവിഡ് മരണ പ�ികയിൽ
ഉൾെ��ി�േ�ാ എ�ത് വ��് പരിേശാധന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േകാവിഡ് കാരണം മരണമട� പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��
എ�ാവ�െട�ം ��ംബ�ൾ�് �രിതാശ�ാസ �ക ഉറ�വ��ാൻ വ��്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2021 ഒക് േടാബർ 6, �ധൻ
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)].


