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നട�ിയ ഇടെപട�കൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഇടെപടൽ കാര��മമായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ് േസാ�കൾ സംബ�ി� സം�ാന സർ�ാരിെ�
അഭി�ായം െസൻ�ൽ എംപേവർഡ് ക�ി�ിെയ�ം പരി�ിതി, വനം, കാലാവ�
മ�ാലയെ��ം അറിയി�ണെമ�ം ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ േകാടതി
ഉചിതമായ നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�ം ഇ�സംബ�ി� ��ീം േകാടതി
വിധിയിൽ �തിപാദി�ി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

സ�ാഭാവിക വനവികസനം

*213 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അധിനിേവശ സസ���െട�ം ����െട�ം കട�കയ�ം
സ�ാഭാവിക  വന�െള േദാഷകരമായി ബാധി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�രം സസ��െള�ം ���െള�ം ഒഴിവാ�ി സ�ാഭാവിക വനം
വികസി�ി�വാൻ എെ��ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(സി) സ�ാഭാവിക വന�ിെ� േശാഷണ ഫലമായി�ാേണാ വന��ഗ�ൾ
�ഷിയിട�ളിേല�് ഇറ��െത�് പരിേശാധി�േമാ?

മ��െഫഡിെല �മേ�ട് സംബ�ി� അേന�ഷണ റിേ�ാർ�്

*214 �ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ��െഫഡിൽ നട� �മേ�ടിെന�റി�് സമ� അേന�ഷണം േവണെമ�
ഫിഷറീസ് ഡയറ��െട റിേ�ാർ�് സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �മേ�ടിെന�റി�് എ�ാ ജി�കളി�ം അേന�ഷണം േവണെമ�ം ���ാെര
കെ��ി കർശന നടപടി�് വിേധയമാ�ണെമ�ം ��ത റിേ�ാർ�ിൽ
ശിപാർശ െച��േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

നദികെള മാലിന� ��മാ�ാൻ നടപടി
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*215 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഴക�ം നദിക�ം മാലിന� ��മാ��തി�ം അവ�െട
സ�ാഭാവിക ഒ��് സാധ�മാ��തി�ം �തിയ പ�തികൾ ആവി�രി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) നദികളിൽ അപകടകരമായ അളവിൽ േകാളിേഫാം ബാ�ീരിയ ഉ�തായി
കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ നദികൾ ഇ�ര�ിൽ മലിനെ���ത് തടയാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ?

പ�ിക ജാതി, പ�ിക േഗാ��ളി�ൾെ��വ�െട ഉ�മനം

*216 �ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ 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�ിക ജാതികളി�ം പ�ിക േഗാ��ളി�ം ഉൾെ��വെര സാ�ഹിക
വിേവചനം അതിജീവി�് ഉയർ�വരാൻ �ാ�രാ��തിന് നട��
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സാ�ഹിക �ലധന വികാസ�ി�െട സാ�ഹിക പി�ാ�ാവ�
പരിഹരി��തിന് ആവി�രി�ി�� �േത�ക പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ിക ജാതികളിൽെ�� ��ികൾ�ാ�� പഠന�റി നിർ�ാണ പ�തിയി�ം പ�ിക
േഗാ�വർ� വിദ�ാർ�ികൾ�ാ�� സാ�ഹ� പഠന�റി നിർ�ാണ പ�തിയി�ം
ൈകവരി�ാൻ കഴി � േന�ം അറിയി�ാേമാ?

�ടിെവ� വിതരണ�ിെല കാര��മത

*217 �ീ. വാ�ർ േസാമൻ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ടിെവ� വിതരണ�ിെല കാര��മത ഉറ�വ���തിന്
സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ജല േ�ാത�ക�െട േശഷി, �ണേഭാ�ാ��െട അ�പാതം എ�ിവ പരിേശാധി�്
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��തൽ ജലേ�ാത�കൾ കെ���തിന് േവ�ി നട�ിലാ��
�വർ�ന�ൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) ജല ��ീകരണ േശഷി, �ടിെവ� വിതരണ �മത എ�ിവ സമ�
വിശകലന�ിന് വിേധയമാ�ി ദീർഘ വീ�ണേ�ാെട�� പ�തികളി�െട
നഗര�േദശ�ളിെല �ടിെവ� വിതരണം കാര��മമാ��തിന് മാ�ർ�ാൻ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തട�രഹിത �ടിെവ� വിതരണം ഉറ�വ���തി�ം പ�ിംഗ് േശഷി�ം
�ടിെവ� സംഭരണ േശഷി�ം വർ�ി�ി��തി�ം സ�ീകരി�വ��
നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഡാ�കളിെല ജലസംഭരണേശഷി വർ�ി�ി�ൽ

*218 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കന� മഴ�ം വരൾ��ം ആവർ�ി��ാ��തിനാൽ മണ�ം െചളി�ം നീ�ി
ഡാ�ക�െട േശഷി വർ�ി�ിേ��തിെ� ആവശ�കത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഡാ�കളിെല ജല സംഭരണ േശഷി െചളി�ം മണ�ം നിറ�് പ�തിേയാളമായി
�റെ�� റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ െചളി�ം മണ�ം നീ��തിന്
കാര��മമായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(സി) മണ�ം െചളി�ം നീ��തി�� അംഗീ�ത �വർ�ന േരഖയിെല
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ് േമഖല

*219 �ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സംര�ിത വനേമഖലകേളാ�ം േദശീയ ഉദ�ാന�േളാ�ം േചർ��
മ�ഷ�വാസേക��ൾ �ടി ഉൾെ��� സംര�ിത �േദശ�ൾ�് ��ം ഒ�
കിേലാമീ�ർ വെര ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ് േമഖലയായി �ഖ�ാപി� ��ീം
േകാടതി�െട വിധിെയ �ടർ�് �തിപ� പാർ�ികൾ അട���വ�മായി
സർ�ാർ ചർ� െച�് �ടർനടപടികൾ ആേലാചി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് േകരള�ിെല എ�ാ ജന�തിനിധിക�േട�ം േയാഗം വിളി�്
�ടർ നടപടികൾ തീ�മാനി�ാൻ ത�ാറാ�േമാ;
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(സി) ��ത വിഷയ�ിൽ ��ീം േകാടതി വിധി �കാരം സം�ാന സർ�ാർ
സ�ീകരിേ�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികേഗാ��ളിൽെ��വർ�� ഫ�ിെ� വിനിേയാഗം

*220 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. 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��ളിൽെ��വ�െട ഉ�മന�ിനായി
ജനസംഖ�ാ�പാതികമായതി�ം അധികം �ക ബജ�ിൽ നീ�ിവ�ക�ം അവ�െട
ഫല�ദമായ വിനിേയാഗം നിരീ�ി�ക�ം െച��േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം പ�തികൾ കാര��മതേയാെട നട�ാ�ാൻ നിേയാജക
മ�ലാടി�ാന�ിൽ എം.എൽ.എ. െചയർമാനായി നിരീ�ണ സമിതി
�പീകരി�ാൻ തീ�മാനമായി�േ�ാ; സമിതി�െട ഘടന�ം �വർ�ന�ം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഫ�് വിനിേയാഗ�ിൽ �മേ��കൾ ഉ�ാ��ിെ��് ഉറ�് വ��ാൻ കർശന
നിരീ�ണം ഏർെ���ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ���ഷി വ�ാപി�ി��തി�� പ�തി

*221 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ വി േജായി
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ���ഷി വ�ാപകമാ��തിനായി നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ�കാര� സംരംഭ�ൾ�ം വ��ികൾ�ം മ���ഷി ആരംഭി��തിനായി
എെ��ാം സഹായ�ളാണ് സർ�ാർ നൽകി വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) മ��വി�ക�െട�ം തീ��െട�ം വിതരണം കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം
തീ�മാന�ളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വംശ നാശം സംഭവി�െകാ�ിരി�� നാടൻ മ����െട സംര�ണ�ം
വ�ാപന�ം ല��മാ�ി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഉൾനാടൻ മ�� ഉ�ാദനം വ�ാപി�ി��േതാെടാ�ം അവ�െട വിപണന�ം
ശ�ിെ����തിനാവശ�മായ പ�തികൾ ആ��ണം െച�്
നട�ാ�േമാെയ�റിയി�ാേമാ?
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�� സ��ി പ�തി

*222 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ സി എ�് ���
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാലാവ� വ�തിയാന�ം അത് ��ി�� ��തിേ�ാഭ��ം വന
സംര�ണ�ിെ��ം ��ാവരണ വ�ാപന�ിെ��ം �ാധാന�ം
േബാധ�െ����തിനാൽ സ�ാഭാവിക വനം �നഃ�ാപി��തിന് നയേരഖ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അേ�ഷ�, മാ�ിയം �ട�ിയ വിേദശ ഇനം മര�ൾ പരി�ിതി�് ഏെറ
ഹാനികരെമ�് വിലയി��ിയി��തിനാൽ അവ പി��മാ�ി തേ�ശീയ ഇനം
മര�ൾ നടാൻ ആവി�രി�ി�� പ�തി �ാവർ�ികമായി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� ��ാവരണം വർ�ി�ി��തി�� �� സ��ി പ�തി�െട
വിശദാംശം നൽകാേമാ; പ�തി �ാവർ�ികമായി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

വന�ജീവി സംര�ണം

*223 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാര��മമായ വന�ജീവി സംര�ണ �വർ�ന�ൾ കാരണം സം�ാനെ�
വന�ളിൽ വന�ജീവിക�െട എ�ം ഗണ�മായി വർ�ി�ി�െ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി)  െഡറാ�ണിെല ഇ��ൻ ൈവൽഡ് ൈലഫ് ഇൻ�ി���ം െപരിയാർ ൈടഗർ
കൺസർേവഷൻ ഫൗേ�ഷ�ം സം��മായി നട�ിയ പഠന�ിൽ വിേദശ
അധിനിേവശ സസ��ൾ �ലം വന�ി��ിെല തീ���ം തീ�െ�ടിക�ം
നശി�താണ് വന�ജീവികൾ വൻേതാതിൽ �ഷിയിട�ളിേല�ിറ��തിെ�
കാരണെമ� നിഗമന�ിെല�ിേ�ർ�ി�േ�ാ;

(സി) ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ വന�േദശ�ളിൽ ഫല���ൾ വൻേതാതിൽ
ന�പിടി�ി��തിന് �ഹദ് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ?

ജലജീവൻ പ�തി�ായി �മി ഏെ���ൽ

*224 �ീ �േമാദ് നാരായൺ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ജലജീവൻ പ�തി�ാവശ�മായ �മി അതത് തേ�ശ �ാപന�ൾ ഏെ���്
ൈകമാറണെമ�് വ�വ� െച�ി�േ�ാ; �മി ഏെ���് ൈകമാ��തിൽ
കാലതാമസം േനരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�േ��് �ർ�ിയാ�ണെമ�ാണ് വ�വ� െച�ിരി��ത്;
���ിയ കാലേ��് മാ��� ഈ പ�തി�െട നട�ി�ിെല തട��ൾ
മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാർ നി�യി�ി�� െഫയർ വാല�വിേന�ാൾ 30 ശതമാന�ിലധികം �ക
തേ�ശ �ാപന�ൾ�് അ�വദി�ാൻ സാധി�ാ��ം മാർ��് വില
അതിെന�ാൾ ഉയർ�് നിൽ���ം കണ�ിെല��് തേ�ശ വ��മായി േചർ�്
ജലജീവൻ പ�തി�ായി മാ�െമ�ി�ം ഇളവ് അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഡി) �ല വിലയായി ലഭി�� ഏ��ം �റ� ക�േ�ഷൻ �ക�്
�ലേമെ����തിന് തേ�ശ �ാപന�ൾ�് അ�മതി നൽ��തിന് തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��മായി േചർ�് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

പി�ാ� വിഭാഗ��െട സമ� �േരാഗതി

*225 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പി�ാ� വിഭാഗ��െട സമ� �േരാഗതി�ായി നട�ാ�ി വ��
വിദ�ാഭ�ാസ, േ�മ പ�തികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള സം�ാന പി�ാ� വിഭാഗ വികസന േകർ�േറഷൻ പി�ാ�
വിഭാഗ�ാ�െട േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ി വ�� �ധാന വാ� പ�തികൾ
വിശദമാ�േമാ;

(സി) പി�ാ� വിഭാഗ വികസന േകാർ�േറഷൻ ഭവന രഹിതരായ പി�ാ�
വിഭാഗ�ാർ�ായി ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിവ�� എെ� വീട് പ�തി�െട
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ�ാ�യ േകാേള�കളിൽ പഠി�� പ�ികജാതി-പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�്
വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��ൾ നൽ��തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

നീർ�ടാധി�ിത മാ�ർ�ാൻ

*226 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീമതി � �തിഭ 



8 of 14

�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നദീതീര�ളിൽ നിയമവി�� നിർ�ാണ �വർ�ന�ളാ�ം
�ാ�ിക്, െചളി, മണൽ എ�ിവ അടി��തിനാ�ം നദിക�െട ഒ��്
തട�െ���ത് പരിഹരി�ാൻ നീർ�ടാധി�ിത മാ�ർ�ാൻ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ജലാശയ��െട�ം നദിക�െട�ം സംര�ണ�ിനായി ജനകീയ പ�ാളി�ം
ഉറ�ാ�ിെ�ാ�� പ�തികൾ ആവി�രി�് നട�ാ��േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ാമപ�ായ�് തല�ിൽ സംേയാജിത നീർ�ട �ാ�കൾ ത�ാറാ�ി അതിെ�
അടി�ാന�ിൽ നദീ�ന��ീവന �വർ�ന�ൾ നട��േ�ാ; റീബിൽഡ്
േകരള പ�തി�് കീഴിൽ നട�� നദീസംര�ണ �വർ�ന�െള �റി�്
വ��മാ�േമാ?

പ�ിക േഗാ�വർ� േമഖലയിെല എൻ.ജി.ഒ. ക�െട �വർ�നം

*227 �ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. പി.വി.അൻവർ : 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�ിക േഗാ�വർ� േമഖലകളിെല സാ��ിക സാ�ഹിക
പി�ാ�ാവ��ം ഒ�െ�ട�ം അവസരമാ�ി ചിലയിട�ളിൽ തീ�വാദ
��ാന��ം എൻ.ജി.ഒ. കെള ��ിൽ നിർ�ി വർ�ീയ സംഘടനക�ം
��േ�ശ�േ�ാെട കട�കയറാൻ �മി��െവ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ േഗാ�വർ��ളിൽെ��വ�െട അഭി�ായ�ം
താ�ര��ം പരിഗണി�െകാ�് വികസന േ�മ പ�തികൾ�് �പം നൽകി അവ
കാര��മമായി നട�ിലാ�ാൻ നടപടിെയ��േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഊ�����െട �വർ�നം ഫല�ദമാ�ാൻ ഇടെപടൽ നട��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�്.ആർ.ഡി.എസ്. എ� എൻ.ജി.ഒ. അ��ാടിയിൽ ഭവനരഹിതരായ
േ�ാ�വർ��ാർ�്  വാസേയാഗ�മ�ാ� വീട് നൽകി കബളി�ിെ��ം അവ�െട
�മി അനധി�തമായി ൈകേ�റിെയ�ം പരാതി ഉയ�� സാഹചര��ിൽ
എൻ.ജി.ഒ.കൾ പ�ിക േഗാ�വർ� വികസന വ��് �േഖനേയാ സർ�ാരിെ�
�ൻ�ർ അ�മതിേയാ ഇ�ാെത നട�� �വർ�ന�ൾ നിയ�ി�ാൻ
നടപടിെയ��േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�്.ആർ.ഡി.എസ്.-െനതിെര ഉയർ� പരാതിയിൽ കാര��മമായ അേന�ഷണം
നട�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?
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പരി�ിതി േലാല േമഖലെയ സംബ�ി� പഠനം

*228 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സംര�ിത വന �േദശ�ൾ�് ��ം ഒ� കിേലാമീ�ർ പരി�ിതി
േലാല േമഖലയാ��ത് ജനവാസ േമഖലെയ എ�െന ബാധി�െമ� വിഷയം
പഠന വിേധയമാ�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി ഏെത�ാം �ല�ളാണ് െതരെ���ിരി��ത്;

(സി) പഠന റിേ�ാർ�് ��ീംേകാടതിയിൽ സമർ�ി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�� ഭവന പ�തി

*229 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : 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�ികവർ��ിൽെ�� ഭവന രഹിത�െട പാർ�ിട
���ൾ �ർ�മാ�ം പരിഹരി��തി�േവ�ി ഈ സർ�ാർ നട�ിലാ��
പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ൈലഫ് പ�തിയിൽ പ�ികജാതി വിഭാഗെ� ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
��ത വിഭാഗ�ാർ�് �േത�ക പരിഗണന നൽ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �രഹിത�ം ഭവന രഹിത�മായ പ�ിക ജാതി�ാർ�് �മി�ം വീ�ം നൽ��തിന്
�േത�ക പ�തി നട�ിലാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �രഹിതരായ പ�ിക ജാതി�ാർ�് �മി വിതരണം െച��തി�േവ�ി �േത�ക
ലാൻഡ് ബാ�് �പീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ�ഹ��ര��ം േ�മ�ം

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

(എ) മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ��െട സാ�ഹ��ര��ം േ�മ�ം ഉറ�ാ��തിന്
നട�ാ�� പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇ�� അംഗമായ േലാക വ�ാപാര സംഘടന�െട തീ�മാന�കാരം മ��ബ�ന
േമഖലയിൽ നൽ�� സബ്സിഡി ഉൾെ�െട�� വിവിധ േ�മ �വർ�ന�ൾ
ഇ�ാതാ�െമ� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ആശ� േക� സർ�ാരിെ�
��യിൽെ���േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കടലിെ� അവകാശം കടലിെ� മ�ൾ�മാ�മായി നൽകിെ�ാ�്
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ��ിക-സാ�ഹിക പി�ാ�ാവ�
പരിഹരി�ാ�� സം�ാന സർ�ാരിെ� �വർ�ന�െള ഇ�രം
തീ�മാന�ൾ �തി�ലമായി ബാധി�ാനിട�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ൾ�് മിക� സാ�ഹ�ാ�രീ�ം

*231 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��മായ �ടിെവ�ം, �ചിത��� ജീവിത സാഹചര�ം എ�ിവ
ഉറ�ാ�ി തീരേദശ മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ൾ�് മിക� സാ�ഹ�ാ�രീ�ം
��ി��തിന് നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ്;

(ബി) സം�ാനെ� തീര�േദശ�ം കട�ം കായ�ക�ം �ാ�ിക് മാലിന� ��മാ�ാൻ
വി�ലീ�ത േതാതിൽ �നരാവി�രി�ി�� �ചിത� സാഗരം ��ര തീരം
പ�തി�് �ട�മായി�േ�ാ;

(സി) 590 കിേലാമീ�േറാളം വ�� കടൽ�ീര�ം തീര�ട�ം �ാ�ിക് മാലിന�
��മാ�ാൻ ഉേ�ശി�െകാ�� �ഹദ് പരിപാടിയിൽ ജനപ�ാളി�ം
ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ?

േദവസ�ം േബാർഡ് വക �മി�െട സംര�ണം

*232 �ീ എം �േകഷ് 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വാരണാസിയിൽ തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡിെ� ഉടമ�തയി��
ആേറ�ർ �മിയിൽ 11 െസ�് ഒഴിെക ബാ�ിെയ�ാം കേ�റിയതായി പറയെ���
സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിേശാധി�് ഉടമ�ാവകാശം
തിരിെക പിടി�ാൻ നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) വിവിധ േദവസ�ം േബാർ�ക�െട�ം അവ�് കീഴി�� േ����െട�ം �മി
സംര�ി�ാൻ സ�ീകരി�് വ�� നടപടികൾ എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം �മിയിൽ ഉപേയാഗ �ന�മായി കിട��വ ഫല�ദമായി
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വിനിേയാഗി�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േ�� �മിയിൽ ഏെത�ി�ം സംഘടന ശാഖ നട��ത് േപാ�� ��പേയാഗം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് തടയാൻ കർശന നടപടി��ാ�േമാ?

ലഹരി ഉപേയാഗം തടയാൻ േബാധവൽ�രണം

*233 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��കളി�ം േകാേള�കളി�ം ലഹരി ഉപേയാഗം വൻേതാതിൽ
വർ�ി��ത് �വജനകാര� വ��ിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ വ��് സ�ീകരി�് വ�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാർ�ിക�െട�ം �വാ��െട�ം ഇടയിൽ ലഹരി ഉപേയാഗം �ടിവ��ത്
തടയാൻ മാതാപിതാ�െള േബാധവൽ�രി��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് വ��് സ�ീകരി�്  വ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

പ�ിക വർ� വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് ഡിജി�ൽ പഠേനാപകരണ�ൾ

*234 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ിക വർ� വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാർ�ികൾ�്
പഠനാവശ��ൾ�ായി ലാപ് േടാ�്, ടാബ് �ട�ിയ ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ
നൽ�� പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ാ��തിൽ ബ�െ�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ
കാലതാമസം വ���താ�� ആേ�പം ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇതിേ�ൽ എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ?

�ചിത� സാഗരം ��ര തീരം പ�തി

*235 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീമതി െദലീമ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കട�ം തീര�േദശ�ം �ാ�ിക് മാലിന���മാ�വാനായി
�ചിത�സാഗരം ��ര തീരം പ�തി�് �ട�ം �റി�ി��േവാ; എ�ിൽ ��ത
പ�തി�െട നട�ി�് സംബ�ി� വിശദാംശം നൽ�േമാ;
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(ബി) കടലിൽനി�ം തീര�േദശ�ളിൽനി�ം േശഖരി�� �ാ�ിക് മാലിന�ം
സം�രി�് �ന�പേയാഗി��തിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; സർ�ാരിതര
സംഘടനകെള�ം ��ത പ�തി നട�ി�ിെ� ഭാഗമാ�േമാ;

(സി) കടൽ�ീരം �ാ�ിക് ���ം �ചിത����ം മേനാഹര�മാ�ി സംര�ി��
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് അവാർഡ് നൽ��തിന്
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ എ�്  വ��മാ�േമാ?

സാം�ാരിക ഐക�ം ശ�ിെ���ാൻ നടപടി

*236 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നി�ാരമായേതാ ഇ�ാ�േതാ ആയ കാര��ൾ �ചരി�ി�് സാ�ദായിക
�വീകരണ�ി�െട രാ�ീയ േന�ം െകാ�ാൻ വർ�ീയ ശ�ിക�ം തീ�വാദ
ശ�ിക�ം ത��െട �മം ശ�മാ�ിയി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇത്  �തിേരാധി�ാനായി സാം�ാരിക ഐക�ം ശ�ിെ���ാൻ നട��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ാമ�ളി�ം െച�പ�ണ�ളി�ം ജന�ൾ�് സാം�ാരികമായ ഒ�േചരലി��
ഇടം ��ി�ാൻ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) സാം�ാരികെ��മ കാ���ി��തി�ം കലാൈപ�കം വ�ംതല�റ�്
പകർ� നൽ��തി�മായി കിഫ് ബി ഫ�് �േഖന പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

വന�ജീവികൾ ഉ�ാ�� കാർഷിക നാശന�ം

*237 �ീ . 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� ജീവിക��ാ�� കാർഷിക നാശന���െട കണ�കൾ
േശഖരി��തിൽ വനം വ��് േവ�� ജാ�ത �ലർ��ി� എ� കർഷക
സംഘടനക�െട ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിേ�ൽ എ�്
നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വനം വ��ിെ� �ിതി വിവര കണ�കെള�റി�� ആധികാരിക േരഖയായ
േഫാറ�് �ാ�ി�ി�് റിേ�ാർ�് ര� വർഷമായി �സി�ീകരി�ാ�തിെ�
കാരണം അറിയി�േമാ; ആയത് എ�േ��് �സി�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

പ�ിക േഗാ��ളിൽെ��വെര �ഷണം െച��ത് തടയാൻ നടപടി
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*238 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചില ഗവൺെമ�ിതര സംഘടനകൾ വാസേയാഗ�മ�ാ� വീ�കൾ നിർ�ി�്
നൽകി�ം �മി ത�ി�് നട�ി�ം പ�ിക േഗാ��ളിൽെ��വെര �ഷണം
െച��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വർഷം േതാ�ം േക� സർ�ാരിെ� േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട ഫ�്
സം�ാന�് ഇ�ര�ി�� ചില എൻ.ജി.ഒ.കൾ ൈക�ലാ�ി വിഭാഗീയത
വളർ��തി�ം മ�് രാജ�വി�� �വർ�ന�ൾ�ാ�ം വിനിേയാഗി�� എ�
ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  സംബ�ി�് അേന�ഷണം
നട��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) ഈ േമഖലയിൽ �വർ�ി�� എൻ.ജി.ഒ.കൾ സർ�ാരിെ� േമൽേനാ�ം ഇ�ാെത
ഫ�് വിനിേയാഗി�� സാഹചര�ം ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം എൻ.ജി.ഒ.ക�െട �വർ�നം സംബ�ി�് സർ�ാർ പരിേശാധനക�മായി
�േ�ാ�േപാ�േ�ാൾ ഒ� �ാപന�ിെല ഉ�ത �ാനീയരായ വ��ിക�ം ഒ�
രാ�ീയ പാർ�ി�ം േചർ�് എെ��ി�ം �ഢാേലാചന നട��തായി
പറയെ���ത് സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം ല�കരി�ാൻ പ�തി

*239 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം �തിേരാധി��തിന്
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ ഫല�ദമാ��ി� എ� ആേ�പം
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം ല�കരി��തിനായി 620 േകാടി �പ�െട 5
വർഷേ��� പ�തി സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിേ�ൽ
സ�ീകരി� നടപടികൾ െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിെല �ധാന നിർേ�ശ�ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േദവസ�ം േബാർ�ക�െട സ��വകക�െട കണെ���്

*240 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
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�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ േദവസ�ം േബാർ�ക�െട സ��വകകൾ സംബ�ി�്
കണെ���് നട�ിയി�േ�ാ; സം�ാന�ിന് �റ�് േദവസ�ം േബാർ�കൾ�്
സ��് വകകൾ ഉേ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ േദവസ�ം സ��വകക�െട പരിപാലന�മായി ബ�െ��് ഈ
സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ സംബ�ി�
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര വ��മായി സഹകരി�് വിവിധ േബാർ�കൾ�് കീഴി��
േ����ം വ�വകക�ം ��ിയിണ�ി തീർ�ാടന പരിപാടികൾ ആ��ണം
െച� നട�ാ�വാൻ പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) തീർ�ാടന �റിസ�ിെ� ഭാഗമായി �സാദ്, സ�േദശി ദർശൻ എ�ീ പ�തിക�െട
മാർ�േരഖ�് അ��തമായി ഉൾെ���ിയ േദവസ�ം േബാർഡ് േ����െട
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2022 �ൺ 28, െചാ�
കവിത ഉ�ി�ാൻ,

െസ��റി ഇൻ ചാർജ്

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




