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�ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2026 വർഷാവസാനേ�ാെട നഗര �ടിെവ� വിതരണ രംഗ�്
െെകവരിേ�� ല���ൾ �ൻഗണനാടി�ാന�ിൽ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ജലവിഭവ േമഖലയിൽ അ�ായിര�ി എ��ി എൺപ�ിയ�് േകാടിയിൽ പരം
�പ�െട െതാ��ി��് പ�തികൾ കിഫ്ബി �ക വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ�ാൻ
അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇവയിൽ �തിയ ജലവിതരണ പ�തിക�ം
ജലവിതരണ നവീകരണ പ�തിക�ം ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

മ��െഫഡിെ� വാ�ാ പ�തികൾ

*213 �ീമതി െദലീമ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എ�് ല��ിലധികം വ�� കടൽ മ��ബ�ന െതാഴിലാളിക�െട �തിശീർഷ
വ�മാനം സം�ാനെ� �തിശീർഷ വ�മാന�ിെ� പ�തിേയാളം മാ�േമ
വ��� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന്
ആവി�രി�ി�� �ധാന പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ��ബ�േനാപാധിക�െട ഉടമ�തയി�ാ�ത് �ലം പര�രാഗത മ��ബ�ന
െതാഴിലാളികൾ േനരി�� �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ മ��െഫഡ് നട��
�വർ�ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) മ����വടം നട�� വനിതകൾ�് പലിശരഹിത വാ��ം ൈമേ�ാഫിനാൻസ്
വാ��ം മ��െഫഡ് �േഖന നൽകി വ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

പര�രാഗത കലക�െട സംര�ണം

*214 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അന�മായിെ�ാ�ിരി�� പര�രാഗത കലകെള സംര�ി�വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) അവശ കലാകാരൻമാെര സംര�ി�വാൻ സർ�ാർ നട�� �വർ�ന�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

േക� സർ�ാരിെ� കടൽ മ��ബ�ന കരട് നിയമം
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*215 �ീ. എം.വിജിൻ
�ീ വി േജായി
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, സാം�ാരികം,
�വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാരിെ� കടൽ മ��ബ�ന കരട് നിയമം സം�ാനെ� പര�രാഗത
മ��ബ�ന േമഖലയിൽ ആശ� ��ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ സം�ാനെ�
പര�രാഗത മ��ബ�നെ� �തി�ലമായി ബാധി�� വ�വ�കൾ ഇതിൽ
നി�് ഒഴിവാ�ണെമ�് േക� സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ അ�കാരം നിർേദശി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ കരട് ബി�ിൽ േക�
സർ�ാർ മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ആഴ�ടൽ മ��ബ�ന�ി�� അവകാശം പര�രാഗത
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ായി പരിമിതെ���ണെമ�് സം�ാനം ആവശ�ം
ഉ�യി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ആഴ�ടൽ മ��ബ�ന�ിന് സം�ാനെ� പര�രാഗത
മ��െ�ാഴിലാളികെള �ാ�രാ��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ?

പ�ികജാതി, പ�ികേഗാ� വർ��ാർ�ാ�� േ�സ്  പ�തി

*216 �ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : 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� വർ� വിഭാഗ�ളിൽെ��വർ�്
വിദ�ാഭ�ാസപരമായി ഏെറ �േ�റാൻ കഴി�ി�െ��ി�ം അതിന്
ആ�പാതികമായി മിക� െതാഴിലവസര�ൾ കര�മാ�ാൻ കഴിയാ� ��ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി, പ�ികേഗാ� വർ� വിഭാഗ�ളിൽ ഉൾെ�� എ�ാ അഭ��വിദ�ർ�ം
െതാഴിൽ ലഭ�മാ��തിനായി െ�യിനിംഗ് േഫാർ കരിയർ എ�ലൻസ് പ�തി�്
�പം നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) രാജ��ിനക�ം �റ��ളള ആ�നിക െതാഴിൽ േമഖലകളിേല�് പ�ികജാതി,
പ�ികേഗാ� വർ� �വതെയ എ�ി�് ��ിര വ�മാനം ലഭ�മാ��തിന്
�േത�കം പരിശീലനം നൽകാൻ േ�സ്  പ�തി �കാരം ഉേ�ശി��േ�ാ; ��ത
പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വന�ജീവി ആ�മണം തട��തി�� സമ� നടപടികൾ

*217 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ ഡി െക �രളി
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�ീ ജി �ീഫൻ
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�വ, ആന �ട�ിയ വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ിൽ ജീവനാശം
സംഭവി��ത് �ർ�മാ�ം തട��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വന ആവാസവ�വ�യിൽ ഉ�ായ മാ��ം വന�ജീവി വംശവർ�ന�മാണ്
��കാരണെമ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത വിഷയം സംബ�ി�് ശാ�ീയ
പഠനം നട��തിന് േകരള േഫാറ�് റിസർ�് ഇൻ�ി���ിെന
�മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) േക� സർ�ാർ വന�ജീവി സംര�ണ നിയമം േഭദഗതി െച�് ��തൽ
കർ�ശമാ�ിയേതാെട വന��ഗ ആ�മണം �ലം ജനജീവിതം ��തൽ
�രിത�ിലാ�െമ�തിനാൽ ��മായ തി��ൽ നടപടി ആവശ�െ��േമാ;

(ഡി) വന�ജീവിക�െട എ�ം വർ�ി��ത് നിയ�ി��തിനായി നിയമ നടപടികൾ
ഉൾെ�െട�ളള മാർഗം അവലംബി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എം.എഫ്.ആർ. ആ�ിൽ േഭദഗതി വ���തിന് നടപടി

*218 �ീമതി � �തിഭ 
�ീ സി എ�് ���
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ തീര�ടൽ മ��ബ�ന അ�മതി വിേദശ ��കകൾ�്
നൽ��െവ� ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ സം�ാന�ിെ�
മ��സ��് ��ിരമായ േതാതിൽ പരിപാലി��തിന് 1980-െല
െക.എം.എഫ്.ആർ. ആ�ിൽ പ�ാളി� വിഭവ സമാഹരണ�ി�ം
നിയ�ണ�ി�മായി കാേലാചിതമായ േഭദഗതികൾ വ��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ സം�ാന, ജി�, മ���ാമ തല�ളിൽ �ിതല
ഫിഷറീസ് മാേനജ്െമ�് കൗൺസി�ക�െട �വർ�നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത കൗൺസി�കൾ വഴി ഏെത�ാം തര�ി�ളള വിഭവ പരിപാലന�ം
നിയ�ണ��മാണ് സർ�ാർ ല��ം വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തീര�ടൽ മ��സ��് വർ�ി�ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്
നിലവി�ളളെത�ം ഏെത�ി�ം �തിയ പ�തികൾ ആവി�രി�് നട�ാ�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ?

എൻ ഊര് േഗാ� ൈപ�ക �ാമം പ�തി

*219 �ീ. സി.സി. ���ൻ



5 of 14

�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േഗാ� ൈപ�ക�ിെ� ഭാഗമാ�ളള പര�രാഗത അറി�ക�ം
ചികി�ാരീതിക�ം അ�ാരാ� തല�ിൽ �ചരി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരിേ��തിെ� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാര വികസന�ിന് �ടി ഇ�രം അറി�കൾ സഹായകമാ��
തര�ിൽ എൻ ഊര് േഗാ� ൈപ�ക �ാമം പ�തി വിേനാദസ�ാര വ��മായി
സഹകരി�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�െട േഗാ�വിഭാഗ��െട പര�രാഗത ഉ����െട ഉ�ാദന�ം
വിപണന�ം െമ�െ����തി�ം അതി�െട േഗാ� വിഭാഗ�ൾ�് �ിരം
െതാഴി�ം െമ�െ�� വ�മാന�ം ലഭി��തി�ം അവസരം ലഭി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി എ�ാ ജി�കളി�ം ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�േമാ?

ദളിത്, ആദിവാസി വിഭാഗ�ൾ�് േനെര�� അതി�മ�ൾ തടയാൻ നടപടി

*220 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. േ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�് ദളിത്, ആദിവാസി വിഭാഗ�ൾ�് േനെര�� അതി�മ�ൾ
വർ�ി��തായ സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
വിഭാഗ�ൾ�് േനെര�� അതി�മ�ൾ തടയാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആൾ�� ആ�മണെ��ടർ�് അ��ാടിയിൽ മ� മരണെ���ം ഇ�കാരം
വയനാ�ിൽ വിശ�നാഥൻ മരണെ��തായി ആേരാപി�െ����മായ
സാഹചര��ിൽ സമാനമായ അ�മ�ൾ തടയാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സാം�ാരിക രംഗെ� �വർ�ന�ൾ ��തൽ ജനകീയമാ�ാൻ നടപടി

*221 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
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�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പരി�ത സ�ഹ�ിെ� അപ�ംശ�ളായി അനാചാര��ം ആഭിചാര��ം
വളർ�വ�� സാഹചര��ിൽ �തിേലാമശ�ികെള െച���തിന്
സാം�ാരിക രംഗെ� �വർ�ന�ൾ ��തൽ ജനകീയമാേ��തിെ�
ആവശ�കത കണ�ിെല��് പരിപാടികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) കലയി�െട�ം സാം�ാരിക ��ാ�യി�െട�ം ശാ�ചി��ം ��ിേബാധ�ം
വളർ�കെയ� ല��േ�ാെട�� പരിപാടികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) �വജന��െട ഇടയിൽ ഭരണഘടനാ സാ�രത വർ�ി�ിേ��തിെ�
ആവശ�കത പരിഗണി�് എെ��ി�ം പരിപാടികൾ സാം�ാരികകാര� വ��്
സംഘടി�ി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

അ��ാടി േമഖലയിെല ശി�മരണം ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ നടപടി

*222 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. േ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) അ��ാടി േമഖലയിൽ ശി�മരണ�ൾ ആവർ�ി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  സർ�ാർ ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) 2023 ജ�വരി മാസ�ിൽ ��ർ പ�ായ�ിെല ചാള�ർ ഊരിൽ ഉമ�ിയ, അ�
ദ�തിക�െട ��് മരി� സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) സമാനമായ സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാനായി ഗർഭിണികൾ�ം
��ികൾ�ം മതിയായ ചികി��ം േപാഷകാഹാര�ം ലഭ�മാ�ാ�ം ആയത്
ഉറ�വ��വാ�ം വ��് ൈകെ�ാ� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ?

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

*223 �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : 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 എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ട�ി�ിട�� �ടിെവ� പ�തികൾ എൽ.ഐ.സി., െജ.ഐ.സി.എ. �ട�ിയ
ഏജൻസിക�െട സഹായേ�ാെട �ർ�ീകരി�ാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
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എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

�ാേദശിക മ���ഷി വ�ാപി�ി�ാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് �ാേദശിക മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശീയ മ��കർഷകർ�് മ�����െള വിതരണം െച�വ��േ�ാ;
എ�ിൽ ഏെതാെ�യിനം മ�����െളയാണ് വിതരണം െച��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�കാരം വിതരണം െച�� മ�����ളിൽ ചിലയിന�ിന് �ചി
�റവാെണ�തിനാൽ അ�രം മ���ൾ�് വിപണി ലഭി��ി� എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െപാ�സ�ീകാര�മായ�ം �ചികരമായ�മായ ഇന�ിൽെ�� മ�����െള
വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) �ാേദശികമായി ഉ�ാദി�ി�� മ���ൾ�് േവ�� വിപണി
ലഭി�ാ�തിനാൽ ഫിഷറീസ് വ��ിെ� തെ� ആഭി�ഖ��ിൽ സം�ാന
തല�ിൽ വിപണി വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള അർബൻ വാ�ർ സർവീസസ് ഇം�വ് െമ�് േ�ാജ�്

*225 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള അർബൻ വാ�ർ സർവീസസ് ഇം�വ് െമ�് േ�ാജ�ിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം, എറണാ�ളം ജി�കളിെല �ടിെവ� വിതരണ�ം െവ��രം
പിരി�ാ�� �മതല�ം സ�കാര�ക�നി�് ൈകമാറാൻ ��ത പ�തി�െട
ഭാഗമായി ധാരണയായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത കരാറിെല �ധാനെ�� വ�വ�കൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ?

വന�ജീവി ആ�മണ�ിന് ഇരയാ�� പ�ിക വിഭാഗ�ാർ�ളള ഇൻ�റൻസ് പ�തി

*226 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
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�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വന�ി�ളളി�ം വനാതിർ�ിയി�ം താമസി�വ��, വന�ജീവി ആ�മണ�ിന്
ഇരയാ�� പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് വനം വ��്
ഏർെ���ിയി�� ഇൻ�റൻസ് പ�തി നിർ�ലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി �േഖന ലഭി�ി�� ആ��ല��ൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) വന�ജീവി ആ�മണം വർ�ി�വ�� ഈ കാല�് �ൻകാല �ാബല�േ�ാെട
��ത പ�തി �ന:�ാപി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം
അറിയി�േമാ?

ബി.പി.എൽ. വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് �ടിെവ� കണ�ൻ

*227 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അർഹതെ�� ബി.പി.എൽ. വിഭാഗ�ാർ�് സൗജന�മായി
�ടിെവ� കണ�ൻ നൽ��േ�ാ; എ�ിൽ ��തൽ ബി.പി.എൽ. ��ംബ�ൾ�്
�ടിെവ� കണ�ൻ നൽ��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അർഹരായവർ�് �ടിെവ� കണ�ൻ ബി.പി.എൽ. വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ാനായി
അേപ� നൽ��തിന് അവസരം നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

പ�ികേഗാ� വർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് �മി ലഭ�മാ�� പ�തി

*228 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ ജി �ീഫൻ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : 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�തി�േശഷം പ�ികേഗാ� വർ�
വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് വനാവകാശനിയമം, ലാൻഡ് ബാ�്, നി�ിപ് ത വന�മി
എ�ിവയിൽ ഉൾെ���ി �മി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) പ�ികേഗാ� വർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് �മി ലഭ�മാ���മായി ബ�െ��്
�േത�ക മിഷന് �പം െകാ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� �വർ�നം
വിശദമാ�ാേമാ?
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പ�ികജാതി, പ�ികേഗാ� വർ� വിഭാഗ�ിൽെ�� �വജന��െട െതാഴിൽ പ�ാളി�ം

*229 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ. എ. രാജ : 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� വർ� വിഭാഗ�ിൽെ�� �വജന��െട
െതാഴിൽ പ�ാളി�ം വർ�ി�ി��തിനായി മാനവവിഭവേശഷി
വികസന�ി�� എെ�ാെ� പരിപാടികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്; അവ�െട
ഫല�ാ�ി അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ളിൽെ�� �വജന�ൾ�് സംരംഭകത� പരിശീലനം
നൽ��തി�ം സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ാൻ േവ� �ലധന വാ�
ലഭ�മാ��തി��� പ�തി കാര��മമായി നട��െവ�് ഉറ�് വ��ാൻ
കഴി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�രം പ�തികളിൽ വനിതക�െട പ�ാളി�ം
ഉറ�ാ�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) പ�ികേഗാ� വർ� വിഭാഗ�ളിൽെ�� �വതികളിൽ െതാഴിൽ, വ�ാപാര
േമഖലകളിൽ െെന�ണ�ം വളർ��തിന് വനിതാ വികസന േകാർ�േറഷെ�
ആഭി�ഖ��ിൽ സംേയാജിത വനിതാ െെന�ണ� വികസന േക��ൾ
ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

�വജന ക�ീഷെ� ഉേ�ശ�ല���ൾ

*230 �ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന �വജന ക�ീഷെ� ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ��ാമാണ്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉേ�ശ�ല���ൾ ൈകവരി��തിന് ക�ീഷന് കഴി��േ�ാ എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�ീഷെ� �വർ�നം െമ�െ����തി�ം �വജന പ�ാളി�ം
ഉറ�ാ��തി�ം സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി �വാ�ൾ�് ��ിര വ�മാനം

*231 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
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പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി �വാ�ൾ�് വിേദശ�് ഉൾെ� െട െതാഴിൽ േമഖല
കെ��ി ��ിര വ�മാനം സാധ�മാ��തിന് പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത പ�തിയിൽ ഏെത�ാം െതാഴിൽ േമഖലകെളയാണ്
ഉൾെ���ിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട �ണം ലഭി��തിനായി എ�ാ ജി�കളി�ം പരിശീലന
േക��ൾ ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികേഗാ� വർ� സ�ഹ��െട ശാ�ീകരണം

*232 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ 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) സം�ാന�് പ�ികജാതി, പ�ികേഗാ� വർ� സ�ഹ��െട ശാ�ീകരണ�ിന്
വിഘാതമായി�� �ധാന ഘടകം ആ�നിക െതാഴിൽ േമഖലയിെല
പ�ാളി��റവാെണ�ത് വ�തയാേണാ; എ�ിൽ ��ത ��ം
പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എസ്.സി., എസ്.ടി. വിഭാഗ�ാെര സംരംഭകരാ�കെയ� ല��േ�ാെട േകരള
എംപവർെമ�് െസാൈസ�ി �പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� �വർ�നം
വിശദമാ�ാേമാ; ��ത െസാൈസ�ി�െട ഭാഗമായി ടാല�് െസ��കൾ
�പീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ സാ��ിക സഹായം
ലഭ�മാ�ാൻ പ�തി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള അർബൻ വാ�ർ സർവീസസ് ഇം�വ് െമ�് േ�ാജ�്

*233 �ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വാ�ർ അേതാറി�ി�െട േകരള അർബൻ വാ�ർ സർവീസസ് ഇം�വ് െമ�്
േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി എ.ഡി.ബി. യിൽ നി�് വാ� ലഭ�മാ�ാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

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

(സി) ��ത പ�തി പ�് വർഷേ��് സ�കാര� ക�നിെയ ഏൽ�ി�ാൻ



11 of 14

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ?

വന�ൾ�് ���� ക�തൽ േമഖല�മായി ബ�െ�� അ�ിമ റിേ�ാർ�്

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

(എ) സം�ാന�് വന�ൾ�് ���� ക�തൽ േമഖല�മായി ബ�െ�� അ�ിമ
റിേ�ാർ�് എ�േ��് ത�ാറാ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��്  തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല െഹൽപ്
െഡ�കളിൽ ലഭി� പരാതികൾ ��പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) വന�ൾ�് ���� ക�തൽ േമഖല�മായി ബ�െ��് ��ീം േകാടതി 2022
�ണിൽ വിധി �ഖ�ാപി�് എ�് മാസം കഴി�ി�ം അ�ിമ റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ാൻ
കാലതാമസം വ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ വന�ജീവി സേ�ത�ൾ �പീകരി�ാ�� നടപടി

*235 �ീ. 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) സം�ാന�് �തിയ വന�ജീവി സേ�ത�ൾ �പീകരി�ാ�� നടപടി
ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ ഏെത�ാമാെണ�് ജി� തിരി�� കണ�കൾ
ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ നൽ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �തിയ വനേമഖലകൾ ��ി�ാ�� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഏെതാെ� ജി�കളിെല ഏെതാെ� പ�ായ�കളിലാെണ�് അവ�െട
വി� ൃതി ഉൾ�െട വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� പ�് വർഷ�ിൽ സം�ാനെ� വനവി�തിയിൽ ഉ�ായി��
വർ�നവിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ നൽ�േമാ; പരിഹാര
വനവൽ�രണ�ിെ� ഭാഗമായി ഉ�ായ വർ�നവ് എ�യാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) 2022 �ൺ 3-െല ��ീം േകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ിൽ സംര�ിത
വനേമഖല�് ഒ� കിേലാമീ�ർ ��ളവിൽ ബഫർേസാൺ നട�ിലാ�ിയാൽ എ�
ഏ�ർ �ഷി �മി വനമായി മാ�ം എ�ത് സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ?

വൻകിട ജലേസചന പ�തിക�െട �ർ�ീകരണം
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*236 �ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വൻകിട ജലേസചന പ�തികൾ യഥാസമയം �ർ�ീകരി�ാൻ
കഴിയാ�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ��ാമാണ്;

(ബി) പ�തിക�െട �ർ�ീകരണം ഇ�കാരം നീ�േപാ���െകാ�ം
�വിനിേയാഗരീതിയി��ായ മാ��ൾ പരിഗണി�െകാ�ം ഇ�രം പ�തികൾ
�നഃ�മീകരി�വാ�ം സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�വാ�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �വാ��ഴ വാലി, ഇടമലയാർ വാലി എ�ീ ജലേസചന പ�തിക�െട നിലവിെല
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ; ��ത പ�തികൾ വഴി ല��മി�� േന��ൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

നഗര �േദശ�ളിൽ �ടിെവ� ലഭ�ത കാര��മമാ��തിന് നടപടി

*237 �ീ വി െക �ശാ�്
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നഗര �േദശ�ളിെല എ�ാ വീ�കളി�ം �ടിെവ� കണ�ൻ
നൽകാനായി ആവി�രി�ി�� പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഏെത�ാം നഗര�െളയാണ് ��ത പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയിരി��ത്;

(സി) അ�ത് ഒ�ാംഘ� പ�തി�െട ഭാഗമായി ഏെത�ാം നഗര�ളിെല �ടിെവ�
ലഭ�ത കാര��മമാ�ാൻ സാധി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം, െകാ�ി നഗര�ളിൽ സദാസമയ�ം �ടിെവ�ം
ലഭ�മാ��തിനായി �േത�ക പ�തി ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് �ര�ിത ഭവനം

*238 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് �ര�ിത ഭവനെമാ���തിന് കഴി�
സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം കാല�് നട�ിയ �വർ�ന��െട
ഫലമായി വിവിധ പ�തികളി�െട ഇ�വെര എ� വീ�കൾ നൽകാനായി��്
എ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാേണാ;

(ബി) സം�ാനെ� തീരേദശ േമഖലയി��വ�െട വാസം �ര�ിതമാ��തിന്
ആവി�രി�ി�� �നർേഗഹം പ�തി യാഥാർ��മാ��തിന് നട��
�വർ�ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സർേവ�െട അടി�ാന�ിൽ മാ�ി പാർ�ിേ��തായി കെ��ിയ
മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ൾ എ�െയ�ം അതിൽ എ� ��ംബ�ൾ
മാറി�ാമസി��തിന് സ��ത അറിയി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

മ�ലകാല തീർ�ാടന�ിനായി നട�ിയ �െ�ാ���ൾ

*239 �ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� മ�ലകാല തീർ�ാടനം ��മ��ം പരാതിരഹിത�മാ�ി മാ��തിന്
ശബരിമലയിൽ എെ��ാം �െ�ാ���ളാണ് നട�ിയത്; വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(ബി) എ�ാ വ��കെള�ം ഏേകാപി�ി�െകാ�് മിക� നിലയിൽ �മതലകൾ
നിർവഹി��തിന് കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നിെ��ിയ തീർ�ാടകർ�് സൗകര�ം
ഒ���തിനായി �േത�ക �െ�ാ���ൾ നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മിക� രീതിയിൽ �ചീകരണ �വർ�ന�ൾ നട��തിനായി പവി�ം
ശബരിമല എ� �ചീകരണ പ�തി എ�േ�ാളം �േയാജനം െച�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

സ�� മേ��ാ�ാദനം വർ�ി�ി��തി�� �വർ�ന�ൾ

*240 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ സി എ�് ���
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�� മ��ബ�ന�ിെല അശാ�ീയ രീതികൾ തട�െകാ�ം ശാ�ീയ
മ��ബ�ന രീതികളിൽ മ��െ�ാഴിലാളികെള �ാവീണ�രാ�ിെ�ാ�ം സ��
മേ��ാ�ാദനം വർ�ി�ി��തിന് നട�� �വർ�ന�െള�റി�്
വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) േകരള�ം േനാർെവ�ം ത�ിൽ സഹകരണ�ിന് ധാരണയായി�� കടൽ
മ��ബ�ന�ിെല �തന രീതിക�ം സാേ�തിക മിക�ക�ം സം�ാനെ�
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് സ�ായ�മാ�ാൻ ഉത�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് കടൽ മ��ബ�ന രംഗെ� ഗേവഷണ, വികസന സാധ�തകൾ�്
�േഫാ�മായി സഹകരി�ാൻ േനാർെവ ത�ാറായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2023 െഫ�വരി 20, തി�ൾ
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)].




