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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം

2021 ഒക് േടാബർ 26, െ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�ി

െപയർ േ�ാളിംഗ് �ലം മ��സ��ിൽ �റവ്

*361 �ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന തീര�് െപയർ േ�ാളിംഗ് �ലം മ��സ��് �റ��തായ
റിേ�ാർ�കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപലാജിക് െന�് ഉപേയാഗി�് െച�മീ�ക�ൾെ�െട പിടി��തിന് കാരണമായ
െപയർ േ�ാളിംഗ് സം�ാന തീര�� മ��സ��ിെ� �റവിന്
കാരണമാ��േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�ം വിേദശ രാജ��ളിൽ നി��� അത�ാ�നിക
സംവിധാന��� േ�ാള�കൾ ഉപേയാഗി�ളള മ��ബ�നം മ����െട
ആവാസ വ�വ�െയ�ം �ജനന േക��െള�ം നശി�ി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മ��സ��് വർ�ി�ി��തിന് സഹായകമായ രീതിയിൽ മ�� �ജനന
കാല�് കടലിൽ അ�േയാജ�മായ സാഹചര��ൾ ��ി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

േഗാ�സാരഥി പ�തി

Friday, 29 October, 2021
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*362 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ വി ശശി
�ീ. സി.സി. ���ൻ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ േഗാ�സാരഥി പ�തി�െട �വർ�നം
അവേലാകന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; ഈ പ�തി �കാരം േഗാ�വർ�
വിഭാഗ�ിെല ��ികൾ�് ലഭി�� സൗകര��ൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ഏെത�ാം വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ്
നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ അ��യന വർഷം �ൾ �റ�േ�ാൾ ��ത പ�തി �കാര�� സഹായ�ൾ
എ�ാ പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�ം ഉറ�വ��േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വന��ഗ��െട ഭീഷണി ��ത�� ഉൾവന�ളിൽ നി�ം �ളിെല�ാൻ
��ി��� ��ികൾ�് �ൻഗണന നൽകി േഹാ��കളിൽ താമസി�് പഠനം
�ട��തിന് സൗകര�െമാ��േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ആറി�ം പതിനാലി�ം ഇടയിൽ �ായ�� ��വൻ പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികെള�ം
ഈ അ��യന വർഷം ��കളിൽ എ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

മ�� �ഷി�ം വി��ാദന�ം

*363 �ീ ജി �ീഫൻ
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ സി എ�് ���
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ അധീനതയി�� മ��, െച�ീൻ ഹാ�റിക�െട
വി��ാദന േശഷി അ�സരി�് ഉ�ാദനം നട�ാൻ കഴി��േ�ാ; �ാപിത
േശഷി, നിലവിെല ഉ�ാദനം എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(ബി) തേ�ശീയ മ�� ഇന��െട �ഷി�ം വി��ാദന�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�ാപകമായി �ഷി െച�� ഗി�് തിലാ�ിയ മ���ിെ� വി��ാദന�ിനായി
എ� ഹാ�റികളാണ് കഴി� സർ�ാരിേ��ം ഈ സർ�ാരിേ��ം
കാലയള�കളിൽ �ാപി�ി��ത്; അവ�െട �ാപിത, ഉ�ാദന േശഷി
എ�െയ�ം സം�ാന�ിെ� ആവശ�കത നിറേവ��തിന് ഇത്
പര�ാ�മാേണാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ൈമനർ, േമജർ ഇറിേഗഷൻ പ�തികൾ
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*364 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈമനർ, േമജർ ഇറിേഗഷൻ പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി
�ർ�ീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�തീര സംര�ണ�ിന് �േത�ക �ാധാന�ം നൽ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

�വജനേ�മ വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ

*365 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാർ�ിക�െട�ം �വജന��െട�ം ഇടയിൽ
മയ�മ��ിേ��ൾെ�െട�� സ�ാധീനം വർ�ി�വ��ത് കണ�ിെല��്
�വജനേ�മ വ��് ൈകെ�ാ� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ��് നട�ാ�� ലഹരിവി�� �ചരണം, ആേരാഗ� േബാധവത്�രണം,
�ാഫിക് േബാധവത്�രണം, സാ�ഹ� തിൻമകൾെ�തിരായ ��ാ� എ�ിവ�്
എൻ.ജി.ഒ.കെള കാര��മമായി ഉപേയാഗി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ലഹരിവി�� �ചരണം ��തൽ കാര��മമാ�ാൻ ആർ�്സ് ആ�് േ�ാർ�്സ്
��കെള�ം മ�് സാം�ാരിക ��ാ�കെള�ം പെ���ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �വജന�ൾ�ിടയിൽ �ണയ െകാലപാതക�ൾ �ടിവ�� സാഹചര��ിൽ
ഇത് തടയാൻ �വജനേ�മ വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

മ���ഷി നട��വർ�് പരിശീലനം

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

(എ) സം�ാന�് തേ�ശീയ മേ��ാ�ാദന വർ�നവിന് േ�ാ�ാഹനം നൽ��തിന്
��തായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശി��ത് ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ��ള�ൾ, ജലാശയ�ൾ എ�ിവിട�ളിൽ തേ�ശ �ാപന��െട
സഹകരണേ�ാെട മേ��ാ�ാദനം വ�ാപി�ി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) സ�കാര� �മിയിൽ മ���ഷി നട��വർ�് പരിശീലന�ി�ം മ�്
സഹായ�ൾ�മായി മ��െഫഡിേനാ ഫിഷറീസ് വ��ിേനാ ഏെത�ി�ം
പ�തികൾ നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആദായകരമായി മ���ഷി നട��തിനാവശ�മായ പരിശീലന�ം മ�്
സഹായ��ം ലഭ�മാ�ി ��തൽ ആ�കെള ��ത േമഖലയിേല�്
ആകർഷി��തിന് കർ�പ�തി ആവിഷ് കരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

വനം വ��ിെ� അധീനതയി�� �േദശ�ളിെല വിേനാദ സ�ാര േക��ൾ

*367 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനം വ��ിെ� അധീനതയി�� ഏെത�ാം �േദശ�ളിലാണ്
വിേനാദ സ�ാര േക��ൾ �വർ�ി��െത�ം ആയത് വനം വ��ിെ�
മാ�ം നിയ�ണ�ി��താേണാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) മേനാഹര�ം പരി�ിതി സൗ�ദ�മായ ഇേ�ാ-�റിസം േക���െട
വികസന�ിനായി വനം വ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�്
വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വനം വ��ിെ� ഉടമ�തയി���ം വിേനാദസ�ാര സാധ�തകൾ ഉ��മായ
�ല�് ��ത പ�തി ആരംഭി��തിന് �റിസം വ��ിേനാ ജി�ാ �റിസം
�േമാഷൻ കൗൺസിലിേനാ സർ�ാർ അംഗീ�ത ഏജൻസികൾേ�ാ അ�മതി
നൽ��തി�� മാനദ��ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ീെമ�ിക്, േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��ക�െട ആ�നികീകരണം

*368 �ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ സി എ�് ���
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�ിടയിെല
േതാൽവി�ം െകാഴി�േപാ�ം തട��തിെ� ഭാഗമായി �േത�ക പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിദ�ാർ�ികൾ�് േവ�ി�� �ീെമ�ിക്, േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കൾ
ആ�നികീകരി��തിനായി നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

സർ�ാർ സർ�ീ�കളിൽ പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട �ാതിനിധ�ം

*369 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
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�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സിവിൽ സർ�ീസി�ം അഖിേല��ാ സർ�ീ�കളി�ം പ�ികജാതി,
പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് മതിയായ �ാതിനിധ�ം ലഭി��േ�ാെയ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാശം നൽ�േമാ;

(ബി) അഖിേല��ാ സിവിൽ സർവീസ് പരീ�കൾ�ം സമാന പരീ�കൾ�ം
ത�ാെറ��� ��ത വിഭാഗ�ളിൽെ��വർ�് �േത�ക പരിശീലനം
നൽ��തിന് പ�തികൾ ആവി�രി�േമാ?

ജലജീവൻ മിഷൻ

*370 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജലജീവൻ മിഷൻ വഴി �ടിെവ� കണ�ൻ നൽ��തി��
നടപടി�മ�ൾ ലളിതമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി വഴി എ� ല�ം േപർ�് കണ�ൻ നൽകാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
വിശദമാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� �വർ�നം

*371 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��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�് കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� മ��െ�ാഴിലാളി
കടാശ�ാസ പ�തി�െട ഇ�വെര�ളള നട�ി�് ഈ സർ�ാർ
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വർഷ�ളിൽ എ��ി�ളള വാ�കൾ�ാണ് ക�ീഷൻ �േഖന
കടാശ�ാസം അ�വദി�് തീർ�ാ�ിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിര�രമായ കടൽേ�ാഭ�ം കന� മഴ�ം �ലം �രിതമ�ഭവി��
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ആശ�ാസം പക�� കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� �വർ�ന
കാലാവധി ദീർഘി�ി�െകാ��ാൻ സർ�ാർ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) മ��െ�ാഴിലാളികൾ നിലവിൽ എ��ി�� വാ� തിരി�ടവ് കാലാവധി
ദീർഘി�ി�് നൽ��തിന് ബ�െ�� ധനകാര� �ാപന�ൾ�് നിർേ�ശം
നൽ�േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് പാർ�ിടം
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*372 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് പാർ�ിടം നൽ��തിനായി
കഴി� സർ�ാർ ആരംഭി� പ�തി �ട��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ർ�ിയാകാെത കിട�ി�� വീ�ക�െട പണി �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ��ാടിയിെല ആദിവാസി ഫാമിെ� �മി

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

(എ) അ��ാടിയിെല ആദിവാസി ഫാമിെ� �മി മേ�െത�ി�ം പ�തി�ായി ൈകമാറാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫാമിെല ര�ായിര�ി എ���ി ��ത് ഏ�ർ �മി �റിസം പ�തി�ായി
സ�കാര� വ��ികൾേ�ാ �ാപന�ൾേ�ാ നൽ�കേയാ നൽ��തിന്
തീ�മാനി�കേയാ െച�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം നൽകാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി ധാരണാപ�ം ഒ�ി�ത് സർ�ാർ നിർേ�ശ �കാരമാേണാ;
വിശദവിവരം നൽകാേമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ിൽ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�് എ�്
നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�ാേമാ?

മ�� സ��ിെ� സംര�ണം

*374 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, സാം�ാരികം,
�വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�� മേ��ാ�ാദനം �റ��തി�� കാരണ�ൾ സംബ�ി�്
എെ��ി�ം പഠന�ൾ നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ �ധാന കാരണ�ൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�� സ��ിെ� സംര�ണ�ി�ം ��ിര ഉപേഭാഗ�ി�ം എെ��ാം
മാർ��ളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ�� മ���ഷി�െട സാധ�ത �േയാജനെ���വാൻ സം�ാന�ിന്
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കഴി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇ�ാര��ിൽ
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

വന നിയമ�ിൽ േക� സർ�ാരിെ� േഭദഗതി

*375 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ 1980-െല വന നിയമ�ിൽ െകാ�വരാ�േ�ശി��
േഭദഗതിയിേ�ൽ സം�ാന സർ�ാരിെ� അഭി�ായം ആരാ�ി�േ�ാ;

(ബി) സംര�ിത �േദശ�ളിൽ ഖനനം, േറാഡ് നിർ�ാണം, �റിസം, േതാ�വിള �ഷി
എ�ിവ അ�വദി�� ��ത നിയമ േഭദഗതി സം�ാനെ� �തി�ലമായി
ബാധി�െമ�് ക���േ�ാ;

(സി) ��ത േഭദഗതിയിേ�ൽ സം�ാന സർ�ാർ അഭി�ായം അറിയി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദ വിവരം നൽകാേമാ?

നിേരാധി� വലകൾ ഉപേയാഗി�� മ��ബ�നം

*376 �ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകരള മൈറൻ ഫിഷിംഗ് െറ�േലഷൻ ആ�് �കാരം നിേരാധി�
വലകൾ ഉപേയാഗി�� മ��ബ�നം വ�ാപകമാ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� മ��ബ�നം �ലം മ���ൾ�് വംശനാശം സംഭവി��തായി
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികെള േദാഷകരമായി ബാധി�� ഇ�രം
���ികൾെ�തിെര സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

േകരള സം�ാന പി�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാർ�േറഷെ� �വർ�നം

*377 �ീ വി േജായി
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പി�ാ� വിഭാഗ�ിെ� സമ� വികസനം ല��മാ�ി
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�വർ�ി�� േകരള സം�ാന പി�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാർ�േറഷെ�
�വർ�നം ��ത ല��ം ൈകവരി��തിന് പനിലവിൽര�ാ�മാെണ�്
ക���േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാർ�േറഷൻ കാലാ��തമായി �ന:സംഘടി�ി��തി�ം
നവീകരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത േകാർ�േറഷൻ �േഖന നൽകി വ�� വാ�ക�െട മാനദ��ം
വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േകാവിഡ് �തിസ�ി�െട പ�ാ�ല�ിൽ വാ� �ടി�ിക വ��ിയി��വർ�്
എെ��ി�ം ഇള�കൾ നൽ��തിെന�റി�് ആേലാചന�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

സിനിമ വ�വസായെ� സംര�ി�ാൻ നടപടി

*378 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സിനിമ വ�വസായെ� സംര�ി��തിന് ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�വ��
നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സിനിമ വ�വസായ�ിേല�് �� തല�റെയ ആകർഷി�ാൻ എെ��ാം �തിയ
നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സിനിമ ��ി�ി�ം അ�ബ� േജാലികൾ�ം ആ�നിക �ഡിേയാകൾ
ആരംഭി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വന നിയമ�ിൽ േക� സർ�ാരിെ� േഭദഗതി

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

(എ) 1980-െല വന നിയമ�ിൽ േക� സർ�ാർ െകാ�വരാ�േ�ശി�� േഭദഗതി
സം�ാനെ� വന വി�ീർ�ം ഗണ�മായി �റ�വാൻ ഇടയാ�െമ�്
ക���േ�ാ;

(ബി) വന വി�തി �റ�� പ�ം മ�ഷ�-വന��ഗ സംഘർഷം ��തൽ ��മാ�ം
എ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ൾ ��ി�ാ�ി േക� സർ�ാരിെന ആശ� അറിയി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദ വിവരം നൽകാേമാ;

(ഡി) ��ത നിയമ േഭദഗതി വന�ജീവി സംര�ണ നിയമെ� �തി�ലമായി
ബാധി�െമ�് ക���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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പ�ികവർ��ിൽെ��വ�െട സാം�ാരിക�ം കലാപര�മായ കഴി�കൾ
േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ പ�തി

*380 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികവർ��ിൽെ��വ�െട സാം�ാരിക�ം കലാപര�മായ
കഴി�കൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം തനിമേയാെട നിലനിർ��തി�ം േവ�ി
നട�ിലാ�� പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആദിവാസി വിഭാഗ��െട പ�മ��കെള�റി�ം ഒ��ലികെള�റി��� അറിവ്
െപാ�ജന�ളിെല�ി�വാ�ം അവ ശാ�ീയമായി െതളിയി�വാ�ം നട��
�മ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

വന സംര�ണ�ിന് ലീഡ്സ് �ണിേവ�ി�ി�മായി ധാരണാപ�ം

*381 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വന സംര�ണ �വർ�ന�ൾ�് ഇം��ിെല ലീഡ്സ്
�ണിേവ�ി�ി�മായി സം�ാന വനഗേവഷണ േക�ം ധാരണാപ�ം
ഒ�വ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വന സംര�ണ�ിന് ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�കൾ സ�ായ�മാ��തിന് ഈ
ധാരണാപ�ം �േയാജനെ��േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വന സംര�ണ�ിന് തേ�ശീയമായ സാേ�തിക വിദ�ക�ം ആ�നിക
സാേ�തികവിദ�ക�ം ഒേരസമയം �േയാജനെ���ി വനേശാഷണം തട��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ൻ സാേ�തിക വിദ�കൾ വന സംര�ണ�ിന് �േയാജനെ����തിെ�
ഭാഗമായി വനം വ��് ഉേദ�ാഗ��ാർ�് പരിശീലനം നൽ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ജല േ�ാത�ക�െട സംര�ണം

*382 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് �ജല നിര�് നിലനിർ��തി�ം ജലേസചന സൗകര��ൾ
വർ�ി�ി��തി�മായി കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് നട�ാ�ിയ �ള��ം
കനാ�ക�ം കാ�ക�ം സംര�ി�ക�ം �ന��രി�ക�ം െച�� പ�തി�െട
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െപാ� ജലേ�ാത�കൾ�ം �ള�ൾ�ം �റെമ സ�കാര� �ാപന�ളിെല�ം
സ�കാര� വ��ിക�െട�ം ൈകവശ��വ�ം പരിപാലി��തിന് കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) �ള��ം േതാ�ക�ം പരിപാലി�ാെത നാമാവേശഷമാ��ത് തട��തിൽ ��ത
പ�തി എ� മാ�ം �ണം െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഇറിേഗഷൻ �റിസം പ�തി

*383 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
�ീ �േമാദ് നാരായൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജലേസചന വ��ിെ� കീഴി�� ഡാ�കൾ, �ഴക�െട
�റേ�ാ�കൾ എ�ിവ േക�ീകരി�് ഇറിേഗഷൻ �റിസം പ�തി
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) അ�രം �റിസം പ�തിക�െട േമൽേനാ� �മതല ആരിലാണ് നി�ി�മാ�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത പ�തി ഏെത�ി�ം �ല�ളിൽ
ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത �റിസം പ�തിക�െട വ�മാനം സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ പഠനം നട�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �റിസം പ�തി�െട അന� സാധ�ത സം�ാന�ിന് വ�മാനദായകമായി
മാ�� വിധ�ിൽ വിഭാവനം െച��തിനായി �േത�ക സമിതി �പീകരി�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ടിെവ� കണ�ൻ േവഗ�ിൽ ലഭ�മാ�ാൻ പ�തി

*384 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ടിെവ� കണ��ളള അേപ�കൾ
സാേ�തികവിദ�ാധി�ിതമായി സമർ�ി��തിന് വാ�ർ അേതാറി�ി
നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഓഫീസ് നടപടി�മ�ളിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി �ടിെവ� കണ�ൻ
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േവഗ�ിൽ ലഭ�മാ��തിന് നട�ിലാ�ിയി�� പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദീകരി�േമാ;

(സി) െസൽഫ് റീഡിങ് േസാ�് െവയ�ം ഓൺൈലൻ േപയ് െമ�് സംവിധാന�ം
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി �കാര�ളള സൗകര��ൾ സം�ാനെ�ാ�ാെക
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

പ�ിക വിഭാഗ��െട സാ�ഹിക ഉ�മന�ിനാ�� �വർ�ന�ൾ

*385 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ�
വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �രഹിതരായ പ�ിക വിഭാഗ�ൾ�് �മി വിതരണം
െച��തിനായി കഴി� സർ�ാ�ം ഈ സർ�ാ�ം നട�ിയി��
�വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഈ ഇടെപട�കൾ എ�േ�ാളം
ഫല�ാ�ിയിെല�ി�ാൻ കഴി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ിക േഗാ�വിഭാഗ��െട സാ�ഹിക ഉ�മന�ിനായി 2016 �തൽ ൈ�ബൽ
റീെസ�ിൽെമ�് ആ�് ഡവലപ്െമ�് മിഷൻ നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി വിഭാഗ��െട സാ�ഹ� �ര� പ�തികെള
ഏേകാപി�ി��തിനായി �ി.ആർ.ഡി.എം. മാ�കയിൽ ഒ� മിഷൻ വിഭാവനം
െച��തിെ� സാ��തകൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

�വജന േ�മ പ�തികൾ

*386 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വജന േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികളി�െട
ൈകവരി�ാൻ കഴി� േന��ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന �വജന നയ�ിൽ വിഭാവനം െച� �കാര�� ഉേ�ശ� ല���ൾ
��ത പ�തികളി�െട ൈകവരി�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) �വജന േ�മ പ�തികൾ കാര��മമായി നട�ിലാ��തി�ം അതിെ�
�േയാജനം �ണേഭാ�ാ�ളിൽ എ�ി��തി�ം അടിയ�ര നടപടികൾ
ൈകെ�ാ�േമാ;

(ഡി) �വജന��െട മാനസികാേരാഗ�ം ഉറ�വ��ാൻ വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ
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എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േദവസ�ം േബാർ�ക�െട സാ��ിക �തിസ�ി

*387 �ീ വി ശശി
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. 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�് േദവസ�ം േബാർ�കൾ ക�� സാ��ിക �തിസ�ി
േനരി��തായ വാർ�കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത �തിസ�ി
മറികട��തിന് സർ�ാർ നൽകിയി�� സഹായ�ൾ എെ��ാെമ�്
വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േ���ളിെല വ�മാന�ി��ായ �റ��ലം േദവസ�ം േബാർ�കൾ
�തിസ�ിയിലായ സാഹചര��ിൽ �ധാന േ���ളിൽ േകാവിഡ്
മാനദ��ൾ പാലി�് ഉ�വ��ം വിേശഷാൽ �ജക�ം ആരംഭി��തിന്
അ�മതി നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േദവസ�ം േബാർഡ് േ���ളിൽ വിശ�ാസികളായ �വാസികൾ�്
ഓൺൈലനായി വഴിപാ�ക�ം �ജക�ം ��് െച�് നട��തി�� സൗകര�ം
ഏർെ���േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) മ�ല, മകരവിള�് ഉ�വ�ൾ ആരംഭി��തിന് ദിവസ�ൾ മാ�ം ബാ�ി
നിൽെ� ശബരിമല തീർ�ാടന�ിെ� �െ�ാ���ൾ�ായി നട�ിലാ��
പ�തികൾ വിശദമാ�േമാ?

ആ�നിക സൗകര���� ശബരിമല ഇട�ാവള��െട നിർ�ാണം

*388 �ീ. എം. എം. മണി
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ശബരിമല തീർ�ാടനേ�ാട�ബ�ി�് ആ�നിക സൗകര����
ഇട�ാവള��െട നിർ�ാണം ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ എ�േ��്
ആരംഭി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി െടൻഡർ നടപടികൾ �ർ�ിയായി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ നിർ�ാണ
�മതല ആർ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആദ�ഘ��ിൽ എ� ഇട�ാവള��െട നിർ�ാണമാണ് �ർ�ിയാ�ാൻ
ഉേ�ശി��ത്; അവ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആ�നിക ഇട�ാവള സ��യ�ളിൽ എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ്
ഏർെ���വാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?
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നിർ�ാണ�ിലിരി�� ��ജല വിതരണ പ�തികൾ

*389 �ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ടിെവ��ിെ� ��പേയാഗം തട��തി�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്
യഥാസമയം ബി�് നൽകി പണം സ�ീകരി��തി�ം വാ�ർ അേതാറി�ി
നട�ിലാ�ിയി�� സംവിധാന�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിർ�ാണ�ിലിരി�� വൻകിട, െച�കിട ��ജല വിതരണ പ�തികൾ
ഏെത�ാമാണ്; ഇവ�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി ത�രിതെ����തിനായി
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

മ���ിന് ന�ായവില ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

*390 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് അവർ പിടി�� മ���ിന് ന�ായവില
ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മൽസ�െഫഡ് വഴി മ��ം ന�ായവില�് േശഖരി��തിന് മൽസ�ബ�ന
ഹാർബ�കളിൽ �ിരമായ സംവിധാനം ഒ��േമാ;

(സി) മ���ിെ� ��ിമമായ വിലയിടിവ് തട��തിന് അടി�ാന വില നി�യി�്
മ��െ�ാഴിലാളികെള അമിത �ഷണ�ിൽനി�ം േമാചി�ി��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2021 ഒക് േടാബർ 17, 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)].




