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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
ആറാം സേ�ളനം
2022 ആഗ�് 29, തി�ൾ

ന��ചി�മി� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--30]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ

പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം
വ��് മ�ി

വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി

ജലവിഭവ വ��് മ�ി

�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി

വനാ�ിത സ�ഹ�ിെ� സംര�ണം

*61 �ീ. വാ�ർ േസാമൻ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ പി എസ്  �പാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആദിവാസി �മി�ം വിഭവ��ം വൻകിട േകാർപേറ�കൾ�് �ഷണം െച��തിന്
അവസരം നൽകിെ�ാ�് േക� വന സംര�ണ നിയമ�ിൽ േഭദഗതി
വ��ിയി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സാഹചര�ം തരണം െച�ക എ� ല��േ�ാെട വനാ�ിത സ�ഹ�ിെ�
െതാഴി�ം വ�മാന�ം �ര�ിതമാ��തി�േവ�ി പ�തികൾ
ആവി�രി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) വനേമഖലയിെല വിഭവേശഖരണ�ിന് പ�ികവർഗ വിഭാഗ�ൾ�� അവകാശം
നിലനിർ��തി�ം വനേമഖല�മായി ബ�െ�� അറി�കൾ ൈപ�ക സ��ായി
തെ� നിലനിർ�� വിധ�ിൽ വനാ�ിത സ�ഹെ� സംര�ി��തി�ം
ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

2019-െല ബഫർ േസാൺ ഉ�രവ് പിൻവലി�ാൻ നടപടി

*62 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
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�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദശീേയാദ�ാന��െട�ം വന�ജീവി സേ�ത��െട�ം ഒ� കിേലാമീ�ർ ��ളവ്
ബഫർ േസാണായി �ഖ�ാപി�െകാ�� ��ീം േകാടതി വിധി�െട
പ�ാ�ല�ിൽ 2022 �ൈല 27-െല മ�ിസഭാ തീ�മാന�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ �തിയ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ബഫർ േസാ�മായി ബ�െ�� 2019-െല മ�ിസഭാ തീ�മാനെ��ടർ�്
�റെ��വി� ഉ�രവ് റ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് പിൻവലി�് ജന��െട ആശ� പരിഹരി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികേഗാ��ളിൽെ�� എ�ാവർ�ം �മി�ം വീ�ം

*63 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം പ�ികജാതി, പ�ികേഗാ��ളിൽെ��
എ�ാവർ�ം �മി�ം വീ�ം എ� ല��ം േന��തിന് നട�ിയ �വർ�ന�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവിൽ ��ത വിഭാഗ�ളിൽെ�� �രഹിതരായ ��ംബ�ൾ�് വീട്
നിർ�ാണ�ിനാ�� �മി വാ��തിന് ധനസഹായം നൽ�� പ�തി�െട
�േയാജനം എ� ��ംബ�ൾ�് ലഭി�ി�െ�� വിവരം ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ
അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതിയിൽെ�� �രഹിതർ�് �രഹിത �നരധിവാസ പ�തി �കാരം �മി
അ�വദി��തി�� മാനദ��ളിൽ ഇളവ് അ�വദി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �രഹിതരായ പ�ികേഗാ� ��ംബ�ൾ ഇ�ാ� ജി�യായി തി�വന��രെ�
മാ��തിന് നട�� �വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ?

ബഫർ േസാൺ

*64 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദശീേയാദ�ാന�ൾ, വന�ജീവി സേ�ത�ൾ എ�ിവ�് ���� ജനവാസ
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േമഖലകൾ ബഫർ േസാണിൽ നി�ം �ർണമാ�ം ഒഴിവാ�ണെമ� സം�ാന
സർ�ാരിെ� നിലപാടിന് അ��തമായി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിൽ അ��ല തീ�മാന��ാകണെമ� അഭ�ർ�നേയാട് േക�
സർ�ാർ അ��ലമായി �തികരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ിേ��� ��ീം േകാടതി വിധി �നഃപരിേശാധി�ാൻ േവ�
നിയമ നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി, പ�ിക േഗാ��ളിൽെ��വ�െട വിദ�ാഭ�ാസ �േരാഗതി

*65 �ീ െക ആൻസലൻ
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി, പ�ികേഗാ� വർഗ�ളിൽെ��വ�െട സാ��ിക,
സാ�ഹിക ശാ�ീകരണ�ിനായി നട�� �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) േഗാ� വിഭാഗ�ളിൽെ��വ�െട�ം പ�ികജാതികളിെല �ർബല വിഭാഗ�ാ�െട�ം
ഉ�മന�ിന് �േത�കം പ�തികൾ നട�ാ�ി വ��േ�ാ; വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) കരിയർ ൈഗഡൻസി�ം മ�ര പരീ�കൾ��� േകാ�ിംഗി�ം �േത�ക
സൗകര�ം ഏർെ���ി ഇവെര ആ�നിക െതാഴിൽ
േമഖലയിേലെ��ി��തിന് േവ�ി ആരംഭി� വി�ാൻ വാടിക�െട
�വർ�നം കാര��മമാ�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ടിെവ� ൈപ�കൾ �ാപി��തിനായി െപാളി�� േറാ�ക�െട അ����ണി

*66 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി �ടിെവ� ൈപ�കൾ �ാപി��തിന് േവ�ി
െപാളി�� േറാ�ക�െട അ����ണികൾ സമയബ�ിതമായി തീർ�ാൻ
സാധി�ാ���ലം െപാ�ജന�ൾ�് ഗതാഗത �����ാ��െവ�ത്
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ടിെവ� ൈപ�് �ാപി��തിനായി െപാളി�� േറാ�ക�െട
അ����ണി�� �ക കരാ�കാ�മായി ഉ�ാ�� കരാറിൽ തെ� വ�വ�
െച��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത കരാർവ�വ� ലംഘി��ി� എ�് ഉറ�വ��ാൻ സ�ീകരി��
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നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ിൽ �ടിെവ� ൈപ�് �ാപി��തിനായി െപാളി�� േറാ�ക�െട
അ����ണി സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി, പ�ിക േഗാ� വിദ�ാർ�ികൾ�ായി വിദ�ാഭ�ാസ സൗകര��ൾ

*67 �ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശീയ ജനത�െട അ�ർേദശീയ വാരാചരണ�ിെ� ഭാഗമായി �പം നൽകിയ
മിക� വിദ�ാഭ�ാസം െമ�െ�� ആേരാഗ�ം എ� ��ാവാചകം
സാർ�കമാ��തിന് പ�ികേഗാ� ജനത�് േവ�ി നട�� �വർ�ന�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ീ ൈ�മറി �തൽ െ�ാഫഷണൽ േകാ�കൾ�ം �ടാെത പി.എ�്.ഡി. വെര���
പഠന�ി�ം സിവിൽ സർ�ീസ് വെര�� സർ�ാർ േജാലികൾ�ം
പ�ികജാതികളി�ം പ�ികേഗാ��ളി�ം ഉൾെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് സൗജന�
േകാ�ിംഗ് സൗകര�േമർെ���വാൻ കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം പ�ികജാതി, പ�ികേഗാ�
വിദ�ാർ�ികൾ�് വിേദശ പഠന�ി�� േ�ാളർഷി�് നൽ��േ�ാ; എ�ിൽ
��ത പ�തി വി�ലീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െത�വ് നാ��െട എ�ം നിയ�ി�ാൻ നടപടി

*68 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അനിയ�ിതമായി െപ��� െത�വ് നാ��െട എ�ം
നിയ�ി��തി�േവ�ി നട�ിലാ�� ആനിമൽ ബർ�് കൺേ�ാൾ
േ�ാ�ാമിെ� �േരാഗതി വിശകലനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െത��നാ��െട നിയ�ണ�ി�േവ�ി തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട
സഹകരണേ�ാെട നട�ിലാ�� ��ത പ�തി ��തൽ ശാ�ീയ�ം ഫല�ദ�ം
ആ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� പല ഭാഗ�ളി�ം േപവിഷബാധ റിേ�ാർ�് െച�
സാഹചര��ിൽ ��തൽ നാ�ൾ�് േപവിഷബാധ ഉ�ാകാ� തര�ിൽ െത�വ്
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നാ�ൾ�് �തിേരാധ��ിെവ�് നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� അ�മ �ഗ�െള �ർണമാ�ം നിർബ�ിത േപവിഷ �തിേരാധ
��ിെവ�് എ��ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

ഇേ�ാ-െസൻസി�ീവ് േസാൺ

*69 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) രാജ�െ� എ�ാ വന�ജീവി സേ�ത�ൾ�ം േദശീയ ഉദ�ാന�ൾ�ം ഒ�
കിേലാമീ�ർ ��ളവിൽ ഇേ�ാ-െസൻസി�ീവ് േസാൺ നിർബ�മാ�ണെമ�
��ീം േകാടതി ഉ�രവ് സംര�ിത വന�ൾ�് ���� �ാമ�ളിെല വികസന
�വർ�ന�െള�ം ഉപജീവന �വർ�ന�െള�ം ബാധി�െമ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) പരി�ിതി േലാല േമഖലയിൽ താമസി�� ജന��െട ആശ� അക��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ീം േകാടതി വിധി�െട പ�ാ�ല�ിൽ 2022 �ൈല 27 -െല മ�ിസഭാ
തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ �തിയ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ബഫർ േസാ�മായി ബ�െ��് 2019 -െല മ�ിസഭാ തീ�മാനെ��ടർ�്
�റെ��വി� ഉ�രവ് പിൻവലി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ബഫർ േസാ�മായി ബ�െ�� 2019-െല ഉ�രവ്

*70 �ീമതി െക.െക.രമ
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ബഫർ േസാ�മായി ബ�െ�� 2019-െല ഉ�രവ് പിൻവലി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് �ർണമായി പിൻവലി�െകാ�് ജന��െട ആശ� പരിഹരി�ാൻ
ത�ാറാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� 23 വന�ജീവി സേ�ത��െട�ം േദശീേയാദ�ാന��െട�ം ����
ജനവാസ േമഖലകൾ ഉൾെ���ി േക� സർ�ാർ �റെ��വി� കരട്
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വി�ാപന�ിൽ ഉൾെ���വരിൽ നി�ം ലഭി� അേപ�കൾ പരിഗണി�്
ജനവാസ േമഖലക�ം �ഷിയിട��ം സർ�ാർ, അർ� സർ�ാർ, െപാ� േമഖലാ
�ാപന��ം �ർണമാ�ം ഒഴിവാ�ി അ�ിമ വി�ാപനം
�റെ��വി��തിനായി വനം-വന�ജീവി വ��് േക� സർ�ാരിന് സമർ�ി�
േരഖക�ം നടപടിക�ം ജന��െട അറിവിേല�ായി �സി�െ����തി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

േദവസ�ം േബാർ�കൾ�് വ�മാനദായകമായ പ�തികൾ

*71 �ീമതി � �തിഭ 
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡ് വലിയ സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��ത്
സംബ�ി�ം േ���ളിെല വഴിപാ�കളിൽ നി�ം ലഭിേ�� നി�ിത
ശതമാനം �കയിൽ (സെ�യർ-േകാ�് േസവിംഗ് റിേ�ൺ) ഇള�കൾ
വ��ിയതാണ് േദവസ�ം േബാർഡിന് േകാടിക�െട വ�മാനം �റ��ാകാൻ
ഇടയായെത� വാദഗതി�െട�ം നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േദവസ�ം േബാർ�ക�െട വക �ലസൗകര���ം �ാപന��ം ഉപേയാഗി�്
േ��ാചാര�ൾ�ം അ��ാന�ൾ�ം വിഘാതം വരാ�വിധം
വ�മാനദായകമായ പ�തികൾ ആവി�രി�് നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േബാർഡിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണ�ി�ം െപൻഷൻകാ�െട ഡി.എ.
വർ�നവ് നട�ാ��തി�മായി അധികമായിവ�� �ക കെ���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം ഇ�വെര വിവിധ േദവസ�ം
േബാർ�കൾ�ായി എ� �ക നൽകിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവർഗ വിഭാഗ��െട സാ��ിക, സാ�ഹിക �ിതി

*72 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി, പ�ികവർഗ വിഭാഗ��െട നിലവിെല സാ��ിക,
സാ�ഹിക �ിതിെയ��ി സർ�ാർ തല�ിൽ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഏത് ഏജൻസിെയയാണ് ഇതിനായി �മതലെ���ിയി��െത�്
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അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പഠന�ിെല �ധാന കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) പ�ികവർഗ വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനായി ബജ�ിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ിരി��
�ക�ം േക� വിഹിത�ം സമയബ�ിതമായി െചലവഴി�ാൻ കഴിയാ�
സാഹചര��േ�ാ; എ�ിൽ അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പി�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാർ�േറഷെ� വാ�ാ പ�തികൾ

*73 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം േകരള സം�ാന പി�ാ�
വിഭാഗ വികസന േകാർ�േറഷൻ നട�ിലാ�ിയ സ�യംെതാഴിൽ, ബിസിന�് വാ�ാ
പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ.ബി.സി. വിഭാഗ�ിൽെ�� വനിതകൾ�് �തിയ െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി��തിനാ�� ന� സ�ർ�ിമ പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േദശീയ ഏജൻസിക�െട പ�തി �കാരം വാ� അ�വദി�ാൻ സാധി�ാ�,
െതാഴിൽ സാധ�ത�� േകാ�കൾ പഠി�� വിദ�ാർ�ികൾ�� വിദ�ാ�ീ
വാ�ാ പ�തി�െട വിശദവിവര�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വാ�ാ പ�തികൾ േവഗതയി�ം �താര�തേയാെട�ം നട�ാ��തിന്
സ�ീകരി�വ�� മാർ��ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജല അേതാറി�ി�െട വ�മാന േ�ാത�കൾ

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

(എ) സം�ാന ജല അേതാറി�ി�െട വ�മാന േ�ാത�കൾ ഏെതാെ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ; െചലവ്, വ�മാനം എ�ിവ ആ�പാതികമാേണാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജല താരിഫ് നിർണയി��തി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�ം ഏെത�ാം
ഘടക�െള ആ�യി�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ; അതിനായി �േത�ക
സമിതിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇല�ിസി�ി റ�േല�റി
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ക�ീഷെ� മാ�കയിൽ അ�രെമാ� സമിതിെയ നിേയാഗി�് കാലാ��തമായ
പരി�രണം നട�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) െത��കളിൽ �ാപി�ി�� െപാ� ടാ�കളി�െട നൽ�� ജല�ിന് ജല
അേതാറി�ി�് പണം ലഭി��േ�ാ; എ�ിൽ എവിെട നി�ാണ് പണം
ലഭി��െത�ം അത് �ത�മായി സമാഹരി�ാൻ സ�ീകരി�ി�� സംവിധാന�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ജല അേതാറി�ി�് ലഭിേ�� �ക �ത�മായി പിരിെ���ാൻ ഫല�ദമായ
സംവിധാനം ഏർെ���േമാ?

മ�ഷ�- വന�ജീവി സംഘർഷം ല�കരി�ാൻ നടപടി

*75 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വന�ജീവികൾ നാ�ിലിറ�ി കാർഷിേകാ���ൾ നശി�ി��ത്
കണ�ിെല��് അവ�് ഇ�െ�� വിഭവ�ൾ വിള�� മര�ൾ കാ�ിൽ തെ�
വ�പിടി�ി�ണെമ� നിർേദശം ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിേ�ൽ എ�്
നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േവനൽകാല�് കാ�ി�ളളിൽ ജല ലഭ�ത ഉറ�് വ���തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ഷ�- വന�ജീവി സംഘർഷം ല�കരി��തി�� നടപടിക�െട ഭാഗമായി
വിേദശ ഇനം ���െള വന�ളിൽ നി�് നീ�ം െച�് ഫല���ൾ
െവ�പിടി�ി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ?

പ�ികജാതി വനിതകൾ�ളള സ�യംെതാഴിൽ വാ�ാ ഫ�്

*76 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ�� വനിതകൾ�ളള സ�യംെതാഴിൽ
വാ�ാഫ�് വ�ാജ ജാതി സർ�ിഫി���ാ�ി ത�ി�് നട�ിയതായ സംഭവ�ൾ
അ��കാല�് റിേ�ാർ�് െച�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫ�് ത�ി�ിൽ ���ാരായവ�െട േപരിൽ എെ��ാം നടപടികൾ
ഇതിനകം സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
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സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�െട സാ��ിക �ിതി െമ�െ���ാൻ നടപടി

*77 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�െട സാ��ിക �ിതി െമ�െ����തി�ം
�വർ�നം കാര��മമാ��തി�ം നട�� �വർ�ന�െള�റി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയിര�ി ഒ���ി ��ത് േകാടി �പയിലധികം വ�� �ടിശിക �ക
സമയബ�ിതമായി പിരിെ���ാൻ �ഖ�ാപി�ി�� ആംെന�ി �ീമിെ�
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) വാ�ർ അേതാറി�ി നൽ�� ബിൽ േപയ് െമ�് ഉൾെ�െട�� േസവന�െള�ാം
ഓൺൈലൻ �േഖനയാ�ി കാര��മത വർ�ി�ി�ാനായി�േ�ാ; ഫല�ദമായ
പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

എസ്.സി., എസ്.ടി. വിഭാഗ�ൾ�ാ�� കിഫ്ബി പ�തികൾ

*78 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാൻ ഫ�് ഗണ�മായി �റ��തിനാ�ം കിഫ്ബി വഴി പ�തികൾ
നട�ിലാ��തിനാ�ം എസ്.സി., എസ്.ടി. വിഭാഗ�ൾ�ായി വകയി���
ഫ�ിൽ ഗണ�മായ �റവ് വ�ി��് എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇ�ാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബജ�ിൽ വകയി��� �ക േപാ�ം എസ്.സി., എസ്.ടി. വിഭാഗ��െട
ഉ�മന�ിന് പര�ാ�മ�ാ� സാഹചര��ിൽ കിഫ്ബിയിൽ പി�ാ�
വിഭാഗ�ൾ�് �േത�ക ഫ�് വകയി��ാ�ത് അനീതിയാെണ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത സാഹചര��ിൽ െ�ഷ�ൽ കേ�ാണ�് �ാൻ/ൈ�ബൽ സബ് �ാൻ
മാ�കയിൽ പി�ാ� വിഭാഗ�ൾ�ായി കിഫ്ബിയിൽ �േത�ക ഫ�്
വകയി��ാൻ വ��് �ൻൈകെയ��േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എസ്.സി., എസ്.ടി. വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനായി കഴി� ആറ്
വർഷ�ി��ിൽ കിഫ്ബി �േഖന എെ�ാെ� പ�തികൾ
നട�ിലാ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?
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2019-െല ബഫർ േസാൺ ഉ�രവ് പിൻവലി�ാൻ നടപടി

*79 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സംര�ിത വന േമഖല�് ഒ� കിേലാമീ�ർ ��ളവിൽ പരി�ിതിേലാല േമഖല
ആയിരി�ണെമ� ��ീം േകാടതി വിധി സം�ാനെ� എ�കാരം
ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) പരി�ിതിേലാല േമഖലയിൽ താമസി�� ജന��െട ആശ� അക��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ീം േകാടതി വിധി�െട പ�ാ�ല�ിൽ 2022 �ൈല 27-െല മ�ിസഭാ
തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ �തിയ ഉ�രവ് �റെ��വി�
സാഹചര��ിൽ 2019-ൽ ബഫർ േസാ�മായി ബ�െ�� മ�ിസഭാ
തീ�മാനെ��ടർ�് �റെ��വി� ഉ�രവ് പിൻവലി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

�ടിെവ� പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ�ാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് �ടിെവ� പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാൻ
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ർ�ീകരി� പ�തികൾ �േഖന�� �ടിെവ��ിെ� ലഭ�ത�ം �ണേമ��ം
ഉറ�വ��ാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വനേമഖലയിൽ മാലിന�ം നിേ�പി��ത് തടയാൻ നടപടി

*81 േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വനേമഖലയിൽ മാലിന�ം നിേ�പി��ത് തടയാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വന�ിന് സമീപ��ടി കട�േപാ�� പാതേയാര�ളി�ം വനേമഖലയി�ം
രാ�ിയിൽ മാലിന��ൾ നിേ�പി��ത് തടയാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(സി) വനേമഖലയി�െട കട�േപാ�� േറാ�ക�െട �ന��ാരണ ���ികൾ�്
അ�മതി നൽ�േ�ാൾ സംര�ണ േവലികൾ �ടി ഉൾെ���ി എ�ിേമ�്
തയാറാ��ത് നിർബ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി ��ംബ�ൾ�് �ിര വ�മാനം

*82 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി ��ംബ�ിെല ഒരാൾെ��ി�ം �ിര വ�മാന�ളള
െതാഴിൽ നൽ��തി�ളള പ�തി നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട  െതാഴിൽ ലഭി�വ�െട കണെ���ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ഏെത�ാം  േമഖലകളിലാണ് െതാഴിൽ നൽകിയെത�്
വ��മാ�േമാ?

സ�ാഭാവിക വന��െട �നഃ�ാപനം

*83 �ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�വസായിക വികസനം ത�രിതെ����തിെ� ഭാഗമായി സ�ാഭാവിക വന�ൾ
െവ�ിെ�ളി�് വിേദശ ഏകവിള േതാ��ൾ വ�പിടി�ി���ലം പാരി�ിതിക,
ജല�ര�യിൽ ഉ�ായി�� ആഘാതം �ൻനിർ�ി വനാ�ിത സ�ഹ�ിെ�
പ�ാളി�േ�ാെട സ�ാഭാവിക വന��െട �ന:�ാപന�ിനായി ഈ സർ�ാർ
നട�ിയി�� ഇടെപട�കൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് സ�ാഭാവിക വന��െട �നഃ�ാപന�മായി ബ�െ��്
വന�ിനക�� സ�കാര� എേ��കൾ ഏെ����തിന് പ�തി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇ�ര�ിൽ എ� െഹ�ർ �മി ഏെ���ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ�ാഭാവിക വന��െട �നഃ�ാപന�മായി ബ�െ��് സർ�ാർ �റ�ിറ�ിയ
നയേരഖ �കാരം നട�ിലാ�� �വർ�ന�ൾ സംബ�ി� വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

േഗാവർ�നി പ�തി

*84 �ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
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�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ�� േഗാവർ�നി പ�തി�െട വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് എവിെടെയാെ� ��ത പ�തി നട�ാ�ിയി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) േഗാവർ�നി പ�തി സം�ാനം ��വൻ വ�ാപി�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) കാഫ് േ�ാ�് മീൽ സം�ാനെ� എ�ാ �ീര കർഷകർ�ം സൗജന� നിര�ിൽ
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാൽ ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

*85 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് ആവശ�മായ പാൽ സം�ാന�തെ� ഉ�ാദി�ി�ാൻ
കഴി��േ�ാ; ഉ�ാദി�ി�� ��വൻ പാ�ം സംഭരി�വാൻ നിലവിൽ
സംവിധാന�േ�ാ;

(ബി) പാൽ ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത എ�േ��് േനടാൻ കഴി�െമ�ാണ്
�തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

��െ�രിയാറിൽ �തിയ അണെ��്

*86 �ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� ഏതാ�ം വർഷ�ളായി സം�ാന�് �േത�കി�് ഇ��ി ജി�യിൽ
അതിശ�മായ മഴ �ടർ�യായി ലഭി�െകാ�ിരി�� പ�ാ�ല�ിൽ
ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം �ര� ഉറ�ാ��തിന് ��െ�രിയാറിൽ �തിയ
അണെ��ിന് പാരി�ിതിക അ�മതി േനടിെയ���തി��
�വർ�ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ീം േകാടതി�െട നിർേദശ �കാരം േമൽേനാ� സമിതി
�നഃസംഘടി�ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ീം േകാടതി നിർേ�ശാ�സരണം ��െ�രിയാർ ഡാമിെ� സമ�മായ
�ര�ാവേലാകന�ിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി��െവ�് ഉറ�ാ�ാൻ
കാര��മമായ ഇടെപടൽ നട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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2022-െല വനസംര�ണ ച��ിെല ഹാനികരമായ വ�വ�കൾ

*87 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജനവാസ േമഖലകൾ പരി�ിതി േലാലമാ�ണെമ�് ആവശ�െ��േ�ാൾ�െ�
േക� പരി�ിതി മ�ാലയം വി�ാപനം െച� 2022-െല വന സംര�ണ ച�ം
വന �മിയിെല സ��് വൻേതാതിൽ േകാർ�േറ�് �ഷണ�ിന്
വഴിവ��താെണ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ച�ം സം�ാന സർ�ാർ പഠന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; ��ത
ച��ിെല വന സംര�ണ�ിന് ഹാനികരമായ വ�വ�കൾ
�നഃപരിേശാധി�ണെമ� ആവശ�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) സ�ാഭാവിക വന��െട �നഃ�ാപന�ിെ� �ാധാന�ം കണ�ിെല��്
സം�ാനം അതിനായി നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�ാേമാ?

കടലാ�മണം തടയാ�� സമ� പ�തി

*88 �ീ. എ�്. സലാം
�ീ വി േജായി
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��മായ കടലാ�മണം േനരി�� �േദശ�ളിൽ തീരേശാഷണ�ം
കടലാ�മണ�ം തടയാ�� സമ� പ�തി�െട ഭാഗമായി െട�ാേപാഡ്
ഉപേയാഗി�� കടൽഭി�ി നിർ�ാണം ഏെത�ാം �ല�ളിൽ
നട��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െച�ാന�് ആരംഭി� ��ത പ�തി�െട ആദ�ഘ�ം കടലാ�മണെ�
തട��തിൽ ഫല�ദമായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം ��ി�� അതി��മായ കടലാ�മണം തട��തിന്
കിഫ്ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�� കടലാ�മണ �തിേരാധ
�വർ�ന�െള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�േയാജ�മായ ��ിര തീരസംര�ണ മാർ��ൾ നിർേ�ശി��തിന്
നാഷണൽ െസ�ർ േഫാർ ലാ�് റിസർ�ിെന �മതലെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
��ത �ാപനം റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

ഡയറി പാർ�കൾ

*89 �ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
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�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഗസംര�ണ-
�ീരവികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ പാർ�ക�െട�ം െടേ�ാപാർ�ക�െട�ം മാ�കയിൽ
ഡയറി പാർ�കൾ ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഡയറി പാർ�കളി�െട �ീരകർഷകർ�് ലഭ�മാ�� �ധാന
േസവന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ീര േമഖല�െട ആ�നികവത്കരണ�ി�ം �തന സാേ�തികവിദ��െട
�ചരണ�ി�ം ��ത പാർ�കൾ സഹായകമാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പാലിൽ നി�ം �ല�വർ�ിത ഉ���ൾ നിർ�ി�� �ാർ��ക�െട
ആഭി�ഖ��ിൽ ��ത പാർ�കൾ �േഖന കർഷകർ�ായി സാേ�തിക
സഹായ��ം പരിശീലന സൗകര���ം ഒ���തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ
എ�് വിശദമാ�േമാ?

ബഫർ േസാൺ സംബ�ി� ആശ�കൾ �രീകരി�ാൻ നടപടി

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

(എ) സംര�ിത േമഖലകൾ�് ��ം ഒ� കിേലാമീ�ർ �രം ബഫർ േസാൺ
ആയിരി�ണെമ� 3-6-2022-െല ��ീം േകാടതി ഉ�രവിെന �ടർ�്
മലേയാര േമഖലയിൽ പാർ�� ജന�ൾ�ിടയിൽ ഉ�ായി�� ആശ�കൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത ആശ�കൾ �രീകരി�ാനായി സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി���ം
സ�ീകരി�ി���മായ നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ീം േകാടതി വിധിയിൽ നിർേ�ശി�ി�� ഒ� കിേലാമീ�ർ പരിധി എ�തിൽ
മാ��ൾ വ���തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ജനവാസ േക��ൾ ഉൾെ�െട ഒ� കിേലാമീ�ർ ബഫർ േസാൺ ആകാം എ�
23-10-2019-െല മ�ിസഭാ തീ�മാനം റ�് െച�് �തിയ മ�ിസഭാ തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ എ�െകാ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഇ) ��ീം േകാടതി നി�യി� ��് മാസ സമയ പരിധി��ിൽ ബഫർ േസാൺ
േമഖലയിെല തൽ�ിതി സംബ�ി� �ിതിവിവര കണ�കൾ
േശഖരി�വാ�ം ആയത് േക� എംപേവർഡ് ക�ി�ിെയ�ം േക� പരി�ിതി
മ�ാലയെ��ം േബാധ�െ���ാ�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(എഫ് ) ബഫർ േസാൺ സംബ�ി� സം�ാനെ� ആശ�കൾ �ധാനമ�ി, േക�
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വനം-പരി�ിതി മ�ി എ�ിവെര േബാധ�െ���ാൻ �ഖ�മ�ി�െട
േന�ത��ിൽ സർവക�ി സംഘെ� നിേയാഗി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2022 ആഗ�് 16, െചാ�
എ എം ബഷീർ ,

െ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)].


