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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
അ�ാം സേ�ളനം

2022 �ൺ 30, വ�ാഴം

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�ി

മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് വില നിർ�യ അവകാശം

*61 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ. എ�്. സലാം
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വ�മാനം വർ�ി�ി�് ആേപ�ിക
പി�ാ�ാവ� പരിഹരി��തിന് നട�� �ധാന �വർ�ന�ൾ
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇട��കാെര ഒഴിവാ�ി വില നിർ�യ�ിന് മ��െ�ാഴിലാളികൾ�്
അവകാശം നൽ�� നിയമം കാര��മമായി നട�ിലാ�ാൻ േവ� ഇടെപടൽ
നട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികെള മ��ബ�ന യാന��െട�ം
ഉപകരണ��െട�ം ഉടമ�രാ��തി�� പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ?

അംേബദ്കർ �ാമം പ�തി

*62 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : 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�് എ�ാ പ�ികജാതി, ല�ംവീട് േകാളനികളി�ം അംേബദ്കർ �ാമം
പ�തി നട�ാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ�െട എ��ിന് പകരം േകാളനിക�െട പി�ാ�ാവ�
മാനദ�മാ�ി പ�തികൾ ആവി�രി�ാൻ നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ;

(സി) പല േകാളനികളി�ം യഥാർ� ഉടമകൾ�് പകരം ൈകവശ�ാരായ ആ�കൾ
താമസ�ാരാ�� സാഹചര��ിൽ ഇവർ�് ഉടമ�ാവകാശം നൽ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഉടമ�ാവകാശം ഇ�ാ�തിെ� േപരിൽ ആ��ല��ൾ
ലഭി��തി�� മാനദ��ളിൽ നി�ം �റ�ാ�� അവ��് പരിഹാരം
കെ��േമാ;

(ഡി) േകാളനിക�െട നവീകരണം നട�േ�ാൾ അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന്
�ൻ��ം നൽ�േമാ; ഇര� വീ�കളായവ ഒ� വീ�കളാ�ി മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ബഫർ േസാൺ

*63 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ . 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 ��ളവിൽ
ബഫർ േസാണായി �ഖ�ാപി�െകാ�� ��ീം േകാടതി വിധി സം�ാനെ�
മലേയാര കർഷകെര �തി�ലമായി ബാധി�െമ� കാര�ം ഗൗരവേ�ാെട
കാ��േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിൽ സം�ാനം ഫയൽ െച� റിവ� െപ�ീഷൻ ��ീം
േകാടതി�െട പരിഗണന�് വ��തി���ായി ബഫർ േസാ�കളിൽ സമ�മായ
സർേ� നട�ി ജനവാസ േക��ൾ അടയാളെ���ി േമഖലയിൽ
ഉ�ാകാനിട�� �ത�ാഘാത�ൾ േബാധ�െ����തിന് ത�ാറാ�േമാ;

(സി) റിവ� െപ�ീഷൻ പരിഗണി�േ�ാൾ സം�ാന�ിന് അ��ലമായ സാഹചര�ം
ഒ���തിന് ശാ�ീയ അടി�റ�� പഠന റിേ�ാർ�് അനിവാര�മായതിനാൽ
വനം, റവന�, �ഷി, തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ക�െട ഏേകാപനേ�ാെട സർേ�
നട�ി പഠന റിേ�ാർ�് �സി�ീകരി�വാൻ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

 അ�ി��യിെല �മ േ�ടിൽ അേന�ഷണം

*64 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
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�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ��െഫഡ് ആരംഭി� െമാൈബൽ മീൻ വിപണന സംവിധാനമായ അ�ി��യിൽ
സാ��ിക �മ േ�ട് നട�തായി കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാ��ിക �മ േ��കൾ സംബ�ി� അേന�ഷണ�ിൽ ���ാരായി
കെ��ിയവർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

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

എൻ ഊര് േഗാ� ൈപ�ക �ാമം പ�തി

*65 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : 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� സഹകരണസംഘ�ൾ, സഹകരണ ഫാ�കൾ
�ട�ിയവ�െട ശാ�ീകരണ�ി�ം വി�ലീകരണ�ി�ം പ�തി�േ�ാ;

(ബി) േഗാ� ജീവിത�ാ�കൾ വിേനാദസ�ാര�മായി സമന�യി�ി�െകാ�് വയനാട്
�േ�ാട് ആരംഭി� എൻ ഊര് േഗാ� ൈപ�ക �ാമം പ�തി�െട വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) സാം�ാരിേകാദ്�ഥന�ി�ം വ�മാനദായകമായ മിക� െതാഴിൽ അവസര�ൾ
ലഭ�മാ��തി�ം സഹായകരമായ ��ത പ�തി മ� �േദശ�ളിൽ �ടി
നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വന വിഭവ�ൾ�ം േഗാ�വർ��ാ�െട
ഉ���ൾ�ം മിക� വിപണി ഉറ�ാ�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പരി�ിതി േലാല േമഖല സംബ�ി� ��ീം േകാടതി വിധി

*66 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

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

(ബി) പരി�ിതി േലാല േമഖലയിൽ താമസി�� ജന��െട ആശ� അക��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;
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(സി) സം�ാന�ിെ� �േത�ക സാഹചര�ം പരിഗണി�് ��ീം േകാടതി വിധിയിൽ
നി�ം ഇളവ് േനടാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസം

*67 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീരേശാഷണം �ലം വീട് ന�െ�� മ��െ�ാഴിലാളികെള
ക�ാ�കളിൽ പാർ�ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ� െട �നരധിവാസ�ിനായി എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇവെര എ�േ��് �ർ�മായി �നരധിവസി�ി�ാൻ കഴി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

വന�ജീവി ആ�മണം തടയാൻ പ�തിേരഖ

*68 �ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വന�ജീവികൾ ജനവാസ േമഖലകളിലിറ�ി ജീവേനാ സ��ിേനാ
നാശ��ാ�ിയ സംഭവ�ൾ �ൻവർഷം മാ�ം പതിനായിര�ിലധികം
ആയി�െ��് പറയെ���ത് വന�ജീവി ആ�മണ�ിെ� വ�ാ�ി
െവളിെ���� സാഹചര��ിൽ വന�ജീവി ആ�മണം ഫല�ദമായി തടയാൻ
പ�തിേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വന�ജീവി ആ�മണ �തിേരാധ�ിൽ ജനപ�ാളി��ം  േ�ാൺ ഉൾെ�െട��
ആ�നിക ഉപകരണ��െട വിനിേയാഗ�ം സാധ�മാ�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ;

(സി) കാ�പ�ികെള ��ജീവിയായി �ഖ�ാപി�് അനിയ�ിത വംശവർ�നവ്
നിയ�ി��തിന് േക� സർ�ാർ അ�മതി നൽകാ� സാഹചര��ിൽ
�ഷി�മിയിലിറ�� കാ�പ�ികെള െവടിവ�് െകാ�ാ�� അ�മതി നൽകാൻ
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് അധികാരം നൽകിയത് ഏെറ
�േയാജന�ദമാ�െമ�് ക���േ�ാ; കാ�പ�ികെള െവടിവ�് െകാ��തി��
വ�വ�കൾ എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

മ��ബ�ന േബാ�കൾ�് ഇ�ന സബ് സിഡി

*69 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) മ��ബ�ന േബാ�കളിൽ ഉപേയാഗി�� ഡീസൽ, െപേ�ാൾ, സി.എൻ.ജി.,
എൽ.എൻ.ജി., മെ�� �ട�ിയ ഇ�ന�ൾ�് സബ് സിഡി ലഭ�മാ�വാൻ
�ൻൈകെയ��േമാ; ഇ�മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മ��ബ�ന േബാ�കളിൽ ഉപേയാഗി�� ഡീസൽ, െപേ�ാൾ എ�ിവ�്
ഈടാ�� േറാഡ് െസസ് ഒഴിവാ�വാ�ം ഉ�ാദനെ�ലവിന് അ��തമായി
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് �റ� നിര�ിൽ മെ�� നൽ�വാ�ം
സം�ാന�ി�� മെ�� വിഹിതം വർ�ി�ി�വാ�ം േക��ിൽ സ�ർ�ം
െച��േമാ;

(സി) മ��ബ�ന േബാ�കൾ�് സം�ാന സർ�ാർ മെ�� സബ്സിഡി
നൽ��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ഡി) സബ് സിഡി നൽ��തിൽ സർ�ാർ �ടിശിക വ��ിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

സിനിമ വ�വസായം േനരി�� ���ൾ

*70 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, സാം�ാരികം,
�വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സിനിമ വ�വസായം േനരി�� ���ൾ പരിഹരി�ാൻ സർ�ാർ
നട�ിയ ഇടെപട�കെള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സിനിമാരംഗ�് �വർ�ി��വർ�ിടയിൽ വ�ാപകെമ�് പറയെ���
മയ�മ��്  ഉപേയാഗം �ട�ിയ ആശാസ�മ�ാ� �വണതകൾ ഉ�ലനം
െച��തിന് ഇടെപടൽ നട�േമാ;

(സി) സിനിമാരംഗെ� �ീകൾ േനരി�� ൈലംഗിക, സാ��ിക �ഷണ�ൾ
അവസാനി�ി�ാൻ ഏത് വിധ�ിൽ ഇടെപടാൻ ഉേ�ശി��െവ�്
അറിയി�ാേമാ?

മ��െഫഡിെല അഴിമതി അേന�ഷി�ാൻ നടപടി

*71 �ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളികളിൽ നി�് സംഭരി�� മീൻ വിൽ��തിെ� മറവിൽ
മ��െഫഡിൽ അഴിമതി നട� എ� ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ അഴിമതി സംബ�ി�് സർ�ാർ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
അേന�ഷണ�ിെ� �ധാന കെ���കൾ എെ�ാെ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��െട ഒ�ാശയി�ാെത ഇ�രെമാ� അഴിമതി നട�ാൻ
സാധി�ി� എ�ിരിെ� ര� ജീവന�ാ�െട േമൽ മാ�ം ��ം ആേരാപി�്
മ��വെര ര�ി�ാ�� �മമാണ് നട��ത് എ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ത�ി�ിെന�റി�് സമ� അേന�ഷണം നട�ി ��വാളികെള നിയമ�ിന്
��ിൽ െകാ�വരാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജി�കളിൽ സാം�ാരിക സ��യ�ൾ പ�തി

*72 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നാടിെ� ബ�സ�രത ഉയർ�ി�ിടി�െകാ�� സാം�ാരിക
�വർ�ന�ൾ�� ഇട�ൾ എ� നിലയിൽ ആവി�രി� ജി�കളിൽ
സാം�ാരിക സ��യ�ൾ എ� പ�തി ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�േമാ; ഇവ �ാപി��തി�െട എെ��ാം കാര��ളാണ്
ല��മി��ത്; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെ� പര�രാഗതമായ കല-കരകൗശല വിദ�കൾ സംര�ി�ാ�ം
അറി�കൾ അ�� തല�റ�് ൈകമാറാ�ം കഴി��തി�ത�ം വിധം �ശ�മായ
�ാമ�െള സാം�ാരിക ൈപ�ക �ാമ�ളായി �ഖ�ാപി�� പ�തി
പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതി�െട എെ��ാം കാര��ളാണ്
ല��മി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

പരി�ിതി േലാല േമഖല

*73 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) രാജ��് ആെക ബാധകമായ വിധ�ിൽ സംര�ിത വനേ�ാട് േചർ�� ഒ�
കിേലാമീ�ർ �േദശം പരി�ിതി േലാല േമഖലയാ�ി മാ�ണെമ� ��ീം
േകാടതി വിധി സം�ാനെ� ജനസാ�ത ഏറിയ മലേയാര �േദശ�ാെക
ആശ� ��ി�ി��തിനാൽ ജനവാസേമഖലെയ ഒഴിവാ�ാൻ േക�
സർ�ാ�മായി ചർ� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ീം േകാടതി നിർേ�ശം സം�ാന��ാ�ാ�� ആഘാത�ിെ� വ�ാ�ി
പ ഠന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ീം േകാടതി വിധി �ന:പരിേശാധന േത���ം വിധിെ�തിെര െസൻ�ൽ
എംപേവർഡ് ക�ി�ിെയ സമീപി���ം സംബ�ി�് ആേലാചന
നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?
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നദികളിെല െചളി�ം മണ�ം നീ�ം െച�ാൻ നടപടി

*74 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നദികളിൽ െക�ി�ിട�� െചളി�ം മണ�ം നീ�ം െച��ത്
സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം നദികളിൽ മണൽ ഓഡി�് നട�ിയി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നദികളിെല ഒ� ഭാഗ�് അടി� �ടി�ിട�� മണൽ ആഴ�� ഭാഗ�ളിേല�്
മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇേ�ാ-െസൻസി�ീവ് േസാൺ

*75 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : 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
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയം പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇേ�ാ-െസൻസി�ീവ് േസാൺ നിർബ�മാ��ത് സം�ാനെ� ഇ�പേതാളം
പ�ണ�െള�ം ഒ� ല�ം ��ംബ�െള�ം ബാധി�ം എ� വ�ത
നിലനിൽ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�്
നിയമനിർ�ാണം നട�ാൻ േക� സർ�ാരിൽ സ�ർ�ം െച��േമാ?

�ളയ ഭീഷണി േനരി��തിന് മാ�ർ �ാൻ

*76 �ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയ ഭീഷണി േനരി��തിനായി �ധാന നദികെള
അടി�ാനമാ�ി മാ�ർ �ാൻ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയതിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;
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(ബി) നദീതട�മായി ബ�െ�� ���ികൾ ഏേകാപി�ി��തിനായി സം�ാനതല
റിവർ അേതാറി�ി �പീകരി േ��തിെ� ആവശ�കത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളികൾ േനരി�� �തിസ�ി

*77 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാലാവ� വ�തിയാന�ം മ���ിെ� ലഭ�ത�റ�ം പര�രാഗത
മ��െ�ാഴിലാളികെള ��തരമായ �തിസ�ിയിലാ�ിയിരി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) മെ�� വില �മാതീതമായി ഉയ���ം ഇ�ന വില ഉയർ�് നിൽ���ം
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവിതം ��തൽ �തിസ�ിലാ�ിയി��തായി
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളികൾ ക�� �തിസ�ി േനരി�� ഈ കാലഘ��ിൽ
ധനകാര� വ��മായി േചർ�് േബാ�കളിൽ ആവശ�മായ ഇ�ന�ിന് സം�ാന
നി�തിയിൽ ഇളവ് ലഭ�മാ�ാൻ വ��് �ൻൈകെയ��േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികേഗാ��ളിൽെ��വ�െട മാനവ വിഭവേശഷി വികസനം

*78 �ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ 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��ളിൽെ��വ�െട സാ�ഹിക,
സാ��ിക വികസന�ിന് അടി�ാനമായ മാനവ വിഭവേശഷി വികസനം
സാധ�മാ��തി�േവ�ി ആവി�രി�ി�� പ�തികൾ എെ��ാമാണ്;

(ബി) െ�ാഫഷണൽ േകാ�കൾ ഉൾെ�െട പഠി�� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�
വിദ�ാർ�ിക�െട താരതേമ�ന ഉയർ� േതാതി�� െകാഴി�േപാ�്
�റ��തി�ം േകാവിഡാന�രം ഇത് ��തൽ ��മാകാതിരി��തി�ം
�േത�കം �� പതി�ി��േ�ാ;

(സി) പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് ഡിജി�ൽ പഠന സൗകര��ൾ
ഒ���തി�േവ�ി നട�ിലാ�ിയ കാര��ൾ എെ��ാമായി��െവ�്
അറിയി�ാേമാ?
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മ��െഫഡിെല അഴിമതിയിൽ അേന�ഷണം

*79 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, സാം�ാരികം,
�വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളികളിൽ നി�് സംഭരി�� മീൻ വിൽ��തിെ� മറവിൽ
െകാ�ം ജി�യിെല മ��െഫഡിൽ നട�തായി ആേരാപി�െ��� ത�ി�ിന്
സമാനമായി മ�് ജി�കളി�ം ത�ി�് നട�ി�േ�ാ എ� കാര�ം അേന�ഷണ
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് അ�ി�� വാഹന�ളിൽ മീൻ വിൽ�� െകാ�ം ജി�യിെല
�ീ െതാഴിലാളികൾ പരാതി നൽകിയി�ം നടപടി എ��ാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�നംതി� ജി�യിൽ നി�ം സമാനമായ പരാതി ലഭി�ി�േ�ാെയ�ം
അതിേ�ൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സമാനമായ ത�ി�കെള�റി�് സമ� അേന�ഷണം നട�ി ��വാളികെള
നിയമ�ിന് ��ിൽ െകാ�വരാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന�ിന് സബ് സിഡി നിര�ിൽ ഇ�നം

*80 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മെ���െട�ം ഡീസലിെ��ം വിലവർ�നവ് സം�ാനെ� മ��ബ�ന
േമഖലെയ �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) മ��ബ�ന�ിനാവശ�മായ ഇ�നം ന�ായവില�് ലഭ�മാ��തിന്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) തമിഴ് നാട്, കർ�ാടക സർ�ാ�കൾ സബ്സിഡി നിര�ിൽ മെ��
നൽ���േപാെല സം�ാന�ം നൽകാൻ നടപടിെയ��േമാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

തീരേദശ േമഖല�് �േത�ക മെ�� പാേ�ജ്

*81 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ വി േജായി
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മെ�� വില വർ�ന�ം മ�� ലഭ�ത�െട �റ�ം കാരണം നിരവധി േബാ�ടമക�ം
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െതാഴിലാളിക�ം കടെ�ണിയിൽ അകെ��ിരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) മെ�� വില വർ�ന കാരണം െതാഴിലി�ാെത ക�െ��� തീരേദശ േമഖല�്
�േത�ക മെ�� പാേ�ജ് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് മെ�� സബ്സിഡി അ�വദി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് മെ�� ലഭ�ത

*82 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . 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�് പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വളള�ൾ�് നൽകി വ��
മെ�� വളെര അപര�ാ�മാെണ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) മെ���െട ലഭ�ത വർ�ി�ി�വാൻ എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ഒ� ലി�ർ മെ�� ഇ�പ�ിയ�് �പനിര�ിൽ നൽകണെമ�
െതാഴിലാളിക�െട ആവശ��ിൻേമൽ എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�േമാ?

ബഫർ േസാൺ നിർ�യം

*83 �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ മാത� ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പരി�ിതി േലാല �േദശ�ൾ�് സമീപ�� ബഫർ േസാൺ നിർ�യം
സംബ�ി� ��ീം േകാടതി വിധി ജനവാസ േമഖലകളിൽ ഉയർ�� ആശ�കൾ
അക�വാൻ സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

ജലജീവൻ പ�തി

*84 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ വി ശശി
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജലജീവൻ പ�തി �കാരം 21 ല�ം ��ംബ�ൾ�്
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�ടിെവ�െമ�ി�� പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �ർ�മാ�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വഴിയാേണാ
നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ��തലായി നൽ�� �ടിെവ� കണ��കൾ�് ആവശ�മായ ജല
േ�ാത�കൾ നിലവി�േ�ാ; ��തൽ ജലേ�ാത�കൾ കെ���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�െട തീരേദശ, മലേയാര േമഖലകളിെല �ടിെവ� �ാമം
�ർ�മാ�ം പരിഹരി�ാൻ കഴി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) വി�ര വന േമഖലകളിെല പ�ികവർ� േകാളനികളിൽ �ാേദശിക േ�ാത�കൾ
ഉപേയാഗെ���ി ജലജീവൻ പ�തി വി�ലീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഭവന നിർ�ാണ പ�തി

*85 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ. െ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�് ഭവനരഹിതരായ മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് വീട് നിർ�ി�്
നൽ��തി�� പ�തി �കാരം എ� േപർ�ാണ് വീടിന് അർഹത��തായി
കെ��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ; ഇവ�െട ഭവന നിർ�ാണ�ിനായി
എെ��ാം കാര��ൾ െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കടലാ�മണ ഭീഷണി േനരി�� �േദശ�ളിൽ വസി��വെര
മാ�ി�ാമസി�ി��തി�� �നർേഗഹം പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിർ�ി� �േദശ�ളിൽ നി�ം മാ�ി�ാർ�ിേ��വരിൽ എ� ��ംബ�ൾ
അതിന് ത�ാറായി�െ��� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

മ��െഫഡിെല അഴിമതി

*86 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ��െഫഡിൽ വ�ാപകമായ പിൻവാതിൽ നിയമനം നട� എ� ആേരാപണം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് അേന�ഷണ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016 ഓഗ�് �തൽ 2021 ഓഗ�് വെര 342 നിയമന�ൾ മ��െഫഡിൽ നട�
എ�ത് വ�തയാേണാ; എ�ിൽ ച��ൾ പാലി�െകാ�ാേണാ ��ത
നിയമന�ൾ നട�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) മ��െഫഡിെല േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട ഇടപാ�കൾ ൈകകാര�ം െച��ത്
പിൻവാതിൽ നിയമനം േനടിയവരാെണ� ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; പിൻവാതിൽ നിയമനം േനടിയവരാണ്
അഴിമതി നട�ിയത് എ�ത് വ�തയാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ��െ�ാഴിലാളികളിൽ നി�ം സംഭരി�െത� േപരിൽ അയൽ
സം�ാന�ളിൽ നി�ം മീൻ എ�ി�� എ� ആേരാപണം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പാവെ�� മ��െ�ാഴിലാളികെള
എ�കാരമാണ് ബാധി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ജലജീവൻ മിഷൻ

*87 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജലജീവൻ മിഷൻ ഇ�വെര ൈകവരി� േന�ം വിശദമാ�ാേമാ; എ�
ശതമാനം വീ�കൾ�് ൈപ�് കണ�ൻ നൽകിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജലേ�ാത�ക�െട ലഭ�ത�ം ��ിരത�ം പരിപാലന�ം സംര�ണ�ം ഉറ�്
വ���തിന് െച�വ�� കാര��ൾ എെ��ാമാണ്;

(സി) പ�തി നിർ�ഹണം തട�രഹിതമായി നട��െവ�് ഉറ�വ��ാൻ
ഏർെ���ിയി�� �മീകരണം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി�േവ�ി േറാഡ് �റി���മായി ബ�െ�� ���ൾ പരിഹി��തിന്
ഏേകാപന സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ?

പരി�ിതി േലാല േമഖല

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

(എ) വന േമഖല�് ഒ� കിേലാമീ�ർ ��ളവിൽ പരി�ിതി േലാല േമഖലയായി
�ഖ�ാപി�ണെമ� ��ീം േകാടതി ഉ�രവിെനതിെര സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ീം േകാടതി വിധി �ന:പരിേശാധി��തിന് സമാന സാഹചര��� മ�്
സം�ാന�േളാെടാ�ം ഹർജി നൽ�വാൻ ത�ാറാ�േമാ;

(സി) വനേമഖല�് ���� �േദശം ജനവാസ േമഖലയാെണ� സം�ാനെ� �േത�ക
സാഹചര�ം കണ�ിെല��് ��ീം േകാടതി വിധി മറികട�വാൻ ആവശ�മായ
നിയമനിർ�ാണം നട�വാൻ േക� സർ�ാരിൽ സ�ർ�ം െച��േമാ?
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പ�ികജാതി-പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�് �മി�ം വീ�ം

*89 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : 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� വിഭാഗ�ളിെല ��വൻ ��ംബ�ൾ�ം
�മി�ം വീ�ം ഉറ�ാ��തിനായി ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ നട�ിയി��
�വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നവേകരള കർ�പ�തിയി�ൾെ�� ൈലഫ് ഭവന പ�തി �കാരം പ�ികജാതി-
പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽെ�� �മി��വർ�് വീട് നിർ�ി��തി�ം
�രഹിതർ�് ഭവന സ��യേമാ ഹൗസിംഗ് ���കേളാ വീ�കേളാ നിർ�ി�്
നൽ��തി�മായി ഈ സർ�ാർ നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ സംബ�ി�
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) വനാവകാശ നിയമ �കാരം ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് ഇത് സംബ�ി�്
നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ബദൽ ഉപജീവന പ�തി

*90 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ നീല സ�ദ് വ�വ�െയ� േപരിൽ തീര�ടൽ മ��ബ�ന
അ�മതിയി�ം കട�കയ�ം നട�ാൻ േപാ��താ�� വാർ�
മ��െ�ാഴിലാളികെള ആശ�യിലാ�ിെയ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) തീരേദശ മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ദാരി�� നിർ�ാർജന�ിന് സം�ാന
സർ�ാർ നട�� േ�മ, വികസന �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ൾ�് ബദൽ ഉപജീവന പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2022 �ൺ 21, െ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�്
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��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].


