
പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
അ�ാം സേ�ളനം

2022 �ൈല 19,െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ��ൾ

[ ആെക േചാദ��ൾ : 322 ]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ േചാദ�ം ന�ർ

പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം 

പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി
: 4395 �തൽ 4500 വെര

വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി : 4501 �തൽ 4552 വെര

ജലവിഭവ വ��് മ�ി : 4553 �തൽ 4647 വെര

# 11.07.2022 - െല ���ിൻ ഭാഗം 2 ന�ർ 256 �കാരം, 4648 �തൽ 4703 വെര�� േചാദ��ൾ�് 

മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�് തീർ�ാടനം വ��് മ�ി�ം, 4704 �തൽ 4714 വെര�� 

േചാദ��ൾ�് സഹകരണ - രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം വ��് മ�ി�ം, 4715 �തൽ 4716 വെര��

േചാദ��ൾ െപാ�മരാമ�് , വിേനാദസ�ാരം, �വജനകാര� വ��് മ�ി�ം മ�പടി നൽ��താണ്.

പ�ികജാതി - പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ�� ഭവനരഹിതർ, �രഹിതർ

4395. �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ പ�ികജാതി - പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ�� ഭവനരഹിതർ, 

�രഹിതർ എ�ിവെര സംബ�ി� വിശദാംശം പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ 

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി - പ�ികവർ� വ��് �േഖന നട�ിലാ�ിയ ഭവന നിർ�ാണ പ�തി വഴി 2016 

�തൽ നാളി�വെര മ�ല�ിൽ എ� ��ംബ�ൾ�് വീട് അ�വദി�ി�െ��് 

വ��മാ�േമാ?

വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ ഭവന നിർ�ാണ�ിനായി നൽകിയ സഹായ�ൾ

4396. �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ൈലഫ് മിഷെ� അർഹതാലി�ിൽ ഉൾെ���ം എ�ാൽ ഒ�ം വാസേയാഗ�മ�ാ� 



വീ�കളിൽ താമസി���മായ വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ികജാതി 

��ംബ�ൾ�് 2016-2021 കാലയളവിൽ ഭവന നിർ�ാണ�ിനായി നൽകിയ 

സഹായ�ൾ തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപനാടി�ാന�ിൽ പ�ികെ���ി 

ലഭ�മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല ആദിവാസി ��ംബ�ൾ�് �മി വിതരണം

4397. �ീ ഒ . ആർ. േക�: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ലാൻഡ് ബാ�് പ�തി �കാരം വയനാട് ജി�യിൽ നാളി�വെര ആദിവാസി 

വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് എ� �മി വിതരണം െച�ി��് എ� കണ�് താ��് തിരി� ്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ �രഹിതരായ എ� ആദിവാസി ��ംബ�ൾ വയനാട് ജി�യിൽ ഉെ��� 

സർ�ാർ കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവർ�് �മി ലഭ�മാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

വീട് െവ��തിന് �ലം വാ�ാൻ �ക അ�വദി�ൽ

4398. �ീ. എ. രാജ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം 

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) േദവി�ളം പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസിൽ നി�ം 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 

എ� ആ�കൾ�് വീട് െവ��തിന് �ലം വാ��തിനായി �ക അ�വദി�ി�െ��് 

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2021-22 കാലയളവിൽ എ� അേപ�കൾ ലഭി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അേപ�ക�േട�ം �ക അ�വദി�വ�േട�ം വിശദാംശം നൽകാേമാ?

വീടി�ാ� പ�ികജാതി ��ംബ�ൾ�് വീട് ലഭ�മാ�ാൻ സഹായം

4399. �ീ. �രളി െപ�െന�ി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മണ�ർ മ�ല�ിൽ വീടി�ാ� പ�ികജാതി ��ംബ��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; 

(ബി) ഇവർ�് ഏെത�ി�ം പ�തികളിൽ ഉൾെ���ി വീട് ലഭ�മാ��തിന് എെ��ി�ം 

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിൽ സ��മായി വീടി�ാ� പ�ിക ജാതി ��ംബ�ൾ

4400. �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) വീടി�ാ� പ�ിക ജാതി ��ംബ�ൾ�് പ�ിക ജാതി വ��് �ഖാ�ിരം എെ��ാം 



സഹായ�ളാണ് ലഭ�മാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിൽ എ� പ�ിക ജാതി ��ംബ�ൾ�ാണ് 

സ��മായി വീട് ഇ�ാ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നിേയാജക മ�ല�ിൽ എ� പ�ിക ജാതി ��ംബ�ളാണ് 

വാസേയാഗ�മ�ാ� വീ�കളിൽ താമസി��െത�ം, എ� വീ�കളാണ് 

ൈവദ�തീകരി�ാ��െത�ം വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

എസ്.സി./എസ്.�ി. വിഭാഗ��െട ഭവന പ�തികൾ

4401. �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് എസ്.സി./എസ്.�ി. വിഭാഗ��െട ഭവന നിർ�ാണ�ിനായി ഏെത�ാം 

പ�തികളാണ് നിലവിൽ നട�ാ�ിെ�ാ�ിരി��ത്; പ�തി തിരി� ്വിശദാംശം 

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െെലഫ് പ�തി�് ��് �ൻ സർ�ാരിെ� ആദ� വർഷ�ളിൽ എസ്.സി. വ��് േനരി�് 

എ� വീ�കളാണ് അ�വദി�ത്; അവയിൽ എ�െയ�ം �ർ�ീകരി�; നിർ�ാണം 

ഇനി�ം �ർ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ാ; ഉെ��ിൽ എ� എ�ം; അവെയ െെലഫിെ� ഒ�ാം 

ഘ��ിൽ ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ �ൻ സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര വിവിധ 

പ�തികളിലായി എ� എസ്.സി. ��ംബ�ൾ�് ഭവന�ൾ നൽകാൻ കഴി�; 

പ�തി�ം �ർ�ീകരി� വീ�ക�െട എ��ം ജി� തിരി� ്നൽ�േമാ?

��ർ മ�ല�ിൽ �മി വാ�ാൻ ധനസഹായം

4402. �ീ. പി. ബാലച�ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പ�ിക ജാതി വികസന വ��് �മി വാ�ാൻ ധനസഹായം നൽ�� പ�തികളിൽ 

ഏെ�ാെ� മാനദ��ളാണ് ഉൾെ���ിയി��ത്;

(ബി) �മി ലഭി��തിനായി ��ർ മ�ല�ിൽ നി�ം 2016 �തൽ എ� അേപ�കൾ

ലഭി�ി��്; എ� ��ംബ�ൾ�് �മി നൽകിയി��്; വ��മാ�ാേമാ?

െകാേ�ാ�ി മ�ല�ിെല പ�ിക ജാതി�ാരായ ഭവന രഹിതർ

4403. �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) െകാേ�ാ�ി മ�ല�ിൽ പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽ െപ� എ� േപർ

ഭവനരഹിതരായി��്; പ�ായ�് തിരി� ്വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ��ംബ�ളിൽ എ� േപർ�് വിവിധ പ�തികളി�െട ഈ വർഷം വീട് നൽകാൻ 

ഉേ�ശി��െ��് പ�ായ�്, പ�തി എ�ിവ തിരി� ്കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?



അ�ർ മ�ല�ിെല ഭവന-�രഹിതരായ പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട ലി�്

4404. �ീമതി െദലീമ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം 

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) അ�ർ മ�ല�ിൽ ഭവന-�രഹിതരായ പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട ലി�് 

പ�ായ�ടി�ാന�ിൽ നൽകാേമാ; ��ത ലി�ിൽെ��വർ ൈലഫ് പ�തി�െട 

ലി�ിൽെ��ി�േ�ാെയ� വിവരം ലഭ�മാേണാ;എ�ിൽ വിശദവിവരം അറിയി�േമാ?

അംേബദ്കർ �ാമ വികസന പ�തി

4405. െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, 

പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) 2021-22 സാ��ിക വർഷം അംേബദ്കർ �ാമ വികസന പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ 

�വ�ംതറ, മ�ഴി-േകാ��റം എ�ീ േകാളനിക�െട നവീകരണം സംബ�ി� വിശദാംശം 

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാളനിക�െട നവീകരണ ���ികൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ികരി�ാൻ 

േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ിര��ി മ�ല�ിെല പ�ികജാതി-പ�ികവർ� േകാളനിക�െട വികസനം

4406. േഡാ. എൻ. ജയരാജ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) കാ�ിര��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ികജാതി-പ�ികവർ� േകാളനിക�െട 

വികസന�ിനായി ഏെതാെ� േകാളനികളിൽ എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി 

വ��െത�ം അവ ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം പ�തി�െട നിർ�ഹണ �മതല

ഏെതാെ� ഏജൻസി�ാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േകാളനികളിൽ ��തായി നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി�� പ�തികൾ 

ഏെതാെ�െയ�ം അവ എ�േ��് �ർ�ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം 

വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�വദി�െ�� എ�ാ പ�തിക�ം സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ��തി�� 

നടപടികൾ ത�രിതെ���ാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ചാ��ർ മ�ല�ിെല അംേബദ് കർ �ാമം പ�തി

4407. �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ചാ��ർ മ�ല�ിൽ ക�വാ��ൽ �ാമ പ�ായ�ിെല അ�രി ��ി�� 

പ�ികജാതി േകാളനി�െട സമ� വികസന�ിനായി നട�ിലാ�ിയ അംേബദ് കർ �ാമം 

പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത പ�ികജാതി േകാളനിയിൽ അംേബദ് കർ �ാമം പ�തി �ർ�ീകരി��തിന് 

അ�മതി നൽകണെമ�് ആവശ�െ��് �ലം എം.എൽ.എ. നൽകിയ 

നിേവദന�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

കിളിമാ�ർ േ�ാ�് പ�ായ�ിെല േകാളനികളിൽ ൈപ�് കണ�ൻ

4408. �ീമതി ഒ എസ് അംബിക: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ആ�ി�ൽ നിേയാജക മ�ല�ിെല കിളിമാ�ർ േ�ാ�് പ�ായ�് പരിധിയിൽെ�� 

െന�ംപ�, േചറാ��ഴി, ഇട�രി�കം, പാറ��്, കരിംപാേലാട്, ശാ�ാംേകാളനി, 

മീൻേകാണം, േപരാ�്, കാ�വിള, കാലേകാണം, ��ൻചാണി എ�ീ േകാളനികളിൽ 

എ�ാവർ�ം ൈപ�് കണ�ൻ നൽ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

ചാ�ടി-കട�വാരം സമ�േകാളനി വികസന പ�തി

4409. �ീമതി ഒ എസ് അംബിക: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ആ�ി�ൽ നിേയാജകമ�ല�ിെല ചാ�ടി- കട�വാരം േകാളനിയിൽ സമ�േകാളനി 

വികസന പ�തി�െട ഭാഗമായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

ഇരി�ർ മ�ല�ിെല അംേബദ്കർ �ാമം പ�തി

4410. �ീ. സജീവ് േജാസഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ഇരി�ർ മ�ല�ിൽ നി�ം പ�ികജാതി േകാളനിക�െട നവീകരണ�ിനായി 

അംേബദ്കർ �ാമം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി െതരെ��� േകാളനികൾ 

ഏെത�ാമാെണ�ം ��ത േകാളനികളിൽ നട�ാ�� പ�തികൾ ഏെതാെ�െയ�ം 

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഓേരാ പ�തി�മായി നീ�ിവ�ി�� �ക എ�െയ�ം പ�തിക�െട 

നിലവി�� �േരാഗതി എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല പ�� ആദിവാസി േകാളനി �നരധിവാസം

4411. �ീ. ആ�ണി േജാൺ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ ���ഴ പ �ായ�ിെല പ�� ആദിവാസി േകാളനി 

�നരധിവാസ�ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�� ആദിവാസി േകാളനി �നരധിവാസ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം 

പാേ��കളാണ് നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) ഇവിെട നട�ിലാ�� �നരധിവാസ പാേ�ജിൽ ഓേരാ ���ി�ം എ� �ക 

വീതമാണ് അ�വദി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�� ആദിവാസി േകാളനി �നരധിവാസ പാേ�ജിൽ എെ��ാം ���ികൾ 

�ർ�ീകരിെ��ം ഇനി എെ��ാം ���ികൾ �ർ�ീകരി�ാ�െ��ം 

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത പാേ�ജിൽ �ർ�ീകരി�ാ� ���ികൾ എ�േ��് 

�ർ�ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) പ�� �നരധിവാസ പാേ�ജ് എ�േ��് �ർ�േതാതിൽ നട�ിലാ�വാൻ 

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മണ�ർ �ാമപ�ായ�് േകാളനികളിൽ �ടിെവ�ം ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

4412. �ീമതി ഒ എസ് അംബിക: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ആ�ി�ൽ നിേയാജക മ�ല�ിെല മണ�ർ �ാമപ�ായ�് പരിധിയിെല 

ശ�രൻ��് േകാളനി, പ�ിേ�ാണം േകാളനി, ഭാ�ർ േകാളനി, ആ�വിള േകാളനി 

എ�ിവിട�ളിൽ �ടിെവ�ം ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ളി��ിറ േകാളനിയിെല നിലവിെല പ�തി �കാരം എ�ാവർ�ം ജലലഭ�ത 

ഉറ�ാ�ാനാവാ� സാഹചര��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

അംേബദ് കർ �ാമ പ�തി

4413. �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം അംേബദ്കർ �ാമം പ�തിയിൽ എ� 

പ�ികജാതി �ാമ�െള തിരെ���െവ�ം അടി�ാന സൗകര�ം 

വികസി�ി��തിനായി ഓേരാ േകാളനിയി�ം എെ��ാം ���ികളാണ് െച�െത�ം 

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ േകാളനി�മായി എ� �കയാണ് അ�വദി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; െവളിെ���േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല അംേബദ്കർ �ാമം പ�തി

4414. �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ിൽ അംേബദ്കർ �ാമം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 

2017 �തൽ നാളി�വെര അ�വദി� േകാളനി നവീകരണ �വർ�ന��െട 

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികൾ�് അ�വദി� �ക�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം നിർ�ാണം 

ഏെ��� ഏജൻസികൾ ഏെത��� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;



(സി) സം�ാന�് അംേബദ്കർ �ാമം പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി 

�ർ�ീകരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല പ�ികവർ� േകാളനികളിൽ നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� പ�തികൾ

4415. �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പാല�ാട് ജി�യിെല പ�ികവർ� േകാളനികളിൽ നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� വിവിധ 

പ�തിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാളനിക�െട േപ� വിവര�ം അവിെട എെ��ാം പ�തിക�മാണ് നട�ിലാ�ി 

വ��െത�ം, ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� ഫ�് എ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഫ�് അ�വദി�ി�ം ഇ�വെര�ം �വർ�നം ആരംഭി�ാൻ കഴിയാ� ഏെത�ി�ം 

പ�തിക�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��വാ�ർ മ�ല�ിെല എസ്.സി./എസ്.�ി. േകാളനിക�െട വിവര�ൾ

4416. �ീ. എൻ.െക. അ�ർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ��വാ�ർ മ�ല�ിെല എസ്.സി./എസ്.�ി. േകാളനിക�െട വിവര�ൾ പ�ായ�് 

തിരി� ്ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല ഓേരാ േകാളനിയി��� വീ�ക�െട എ�ം, �ടിെവ� ലഭ�ത, 

ജലേ�ാത�ക�െട തരം എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകാളനികളിൽ വാസേയാഗ�മായ വീടി�ാ�വ�െട�ം വീ��വ�െട�ം 

വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േറാഡ് സൗകര�മി�ാ��ം ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാ� േറാ�ക���മായ േകാളനിക�െട 

വിശദവിവര�ൾ പ�ായ�് തിരി� ്ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത േകാളനികളിേല�� േറാ�കളിൽ അ����ണി നട�ാ���ം നിലവിൽ 

ഭരണാ�മതി ലഭി��മായ േറാ�ക�െട വിവര�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

മല�ഴ മ�ല�ിെല പ�ികജാതി േകാളനി വികസനം

4417. �ീ. എ. �ഭാകരൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) 2021-22 വർഷെ� അംേബദ്കർ �ാമ വികസന പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി മല�ഴ 

മ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�ികജാതി േകാളനികെളയാണ് നവീകരി��ത് എ�് 

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മല�ഴ മ�ല�ിെല മ�തേറാഡ് പ�ായ�ിെല ��ംകാട് േകാളനി, അകേ��റ 

പ�ായ�ിെല നട�ാവ് കൽമാടം േകാളനി എ�ീ പ�ികജാതി േകാളനികെള 

അംേബദ്കർ �ാമ വികസന പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നവീകരി��തിന് എെ��ാം 

നടപടികളാണ് വ��് സ�ീകരി� ്വ��െത�് അറിയി�ാേമാ?



പറ��ഴി േകാളനി സമ�വികസനം

4418. �ീമതി ഒ എസ് അംബിക: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ആ�ി�ൽ മ�ല�ിെല പറ��ഴി േകാളനിയിൽ സമ�വികസന�ിെ� ഭാഗമായി 

സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

െചാ��ർ േകാളനിയിെല അടി�ാന സൗകര� ���ികൾ

4419. �ീ. �രളി െപ�െന�ി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മണ�ർ മ�ല�ിെല ക�ാണേ�രി പ�ായ�ിെല െചാ��ർ പ�ികജാതി 

േകാളനിെയ അംേബദ്കർ �ാമം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി അടി�ാന സൗകര��ൾ 

വർ�ി�ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ എെ��ാം ���ികളാണ് നട�ാ��െത�ം ���ികൾ നിലവിൽ ഏത് 

ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏത് ഏജൻസിയാണ് ��ത ���ികൾ െച��െത�ം ���ികൾ എ�് 

�ർ�ീകരി�ാനാ�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഏലിയ�് തറ േകാളനിയിെല അംേബദ്കർ �ാമ വികസന പ�തി ���ികൾ

4420. േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) തവ�ർ മ�ല�ിെല എട�ാൾ �ാമപ�ായ�ിൽെ�� ഏലിയ�് തറ േകാളനിയിൽ 

അംേബദ്കർ �ാമ വികസന പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി െച�� ���ികളിൽ 

ഏെത�ാം ���ികൾ �ർ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി ഏെത�ാം ���ികളാണ് �ർ�ിയാ�ാ��െത�ം ��ത ���ികൾ 

�ർ�ീകരി�ാൻ തട���െ��ിൽ എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ികൾ എ�േ��് �ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആദിവാസിക�െട �മി�് റവന� �മി പദവി നൽകൽ

4421. �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ

�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ

�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?



( എ) 2005-െല വനാവകാശ നിയമ�കാരം ആദിവാസികൾ�് ലഭി� �മി വന�മിയായി 

പരിഗണി�െകാ�് വനം വ��് സ�ീകരി�� നടപടികൾ ആദിവാസി ജന വിഭാഗ�ിന്

��ി��കൾ ��ി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവമായി 

കാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �മിയിൽ വീട് നിർ�ി��തി�ം വന വിഭവ�ൾ േശഖരി� ്ഉപജീവനം 

നട��തി�ം സാധി�ാ�തിനാ�� �തിസ�ി അവസാനി�ി�ാൻ നടപടി 

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ആദിവാസിക�െട വന �മി�് റവന� �മി�െട പദവി നൽകി �മിയിൽ �യവി�യം 

അട��� അധികാരം ഉറ�് വ���തി�� അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാവാഹിനി പ�തി

4422. �ീ ഒ . ആർ. േക�: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) വിദ�ാവാഹിനി പ�തി�ായി വയനാട് ജി�യിൽ ഒ� വർഷം എ� �ക ആവശ�മായി 

വ�� എ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാവാഹിനി പ�തി തേ�ശ വ��് സ�യംഭരണ �ാപന�െള ഏൽ�ി��ത് വഴി മ�് 

പ�ികവർ� പ�തികളിൽ �റവ് വ�� �ിതി തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ 

ഉ�ാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) വിദ�ാവാഹിനി പ�തി പ�ികവർ� വികസന വ��് തെ� േനരി�് നട�ാ�� കാര�ം 

പരിഗണനയി�േ�ാ?

അന�സം�ാന�് പഠി�� വിദ�ാർ�ികൾ�് േഹാ�ൽ സൗകര�ം ഏർെ����തിന് നടപടി

4423. �ീ സി എ� ്���: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ�� നിരവധി 

വിദ�ാർ�ികൾ ഉ�ത പഠന�ിനായി കർ�ാടക�ിെല വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�െള 

ആ�യി��താ�ം ��ത വിദ�ാർ�ികൾ േഹാ�ൽ സൗകര�ം ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ 

ഏെറ ��ി���ഭവി��താ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�കാരം ഇതരസം�ാന�് പഠി�� വിദ�ാർ�ികൾ�് േഹാ�ൽ സൗകര�ം 

ഏർെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

നേവാ�ാന േ�ാളർഷി�്

4424. �ീ. െക.വി.�േമഷ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ഒ.ബി.സി. െപൺ��ികൾ�� നേവാ�ാന േ�ാളർഷി�് പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ 

നൽകാേമാ; േ�ാളർഷി�ിന് അേപ�ി��തിെ� മാനദ��ൾ എെ��ാം; 

വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?



കരി�ളം േപാ�്  െമ�ിക് േഹാ�ൽ

4425. �ീ ഇ ച�േശഖരൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) കരി�ളം പ�ിക വർ� വികസന വ��ിന് കീഴിൽ േപാ�്  െമ�ിക് േഹാ�ൽ �ാപി�ാൻ 

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ിക വർ� വിദ�ാർ�ിക�െട െകാഴി�േപാ�്

4426. �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ

�ീ. ടി.സി�ിഖ്

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മല�റം, വയനാട് ജി�കളിെല പ�ിക വർ� വിദ�ാർ�ിക�െട െകാഴി�് േപാ�് നിര�് 

സം�ാന ശരാശരിെയ�ാൾ ഉയർ�താെണ� കാര�ം ഗൗരവേ�ാെട 

കാ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജി�കളിൽ പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിക�െട െകാഴി�് േപാ�് ഉയർ�് 

നിൽ��തിന് കാരണം എ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം 

നൽ�േമാ;

(സി) ��ത േമഖലയിൽ അടിയ�ര �� പതി�ി� ്പ�ിക വർ� വിദ�ാർ�ിക�െട 

െകാഴി�് േപാ�് തട��തി�ം അ�ാദമിക �ടർ� ഉറ�ാ��തി�ം അടിയ�ര 

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ഈവനിംഗ് േകാ�കളിെല ഫീസ് ആ��ല�ം

4427. �ീ ഐ ബി സതീഷ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പ�ികജാതി/പ�ികവർ� വികസന (എ) വ��ിെ� 02.07.2009-െല സ.ഉ.(അ�ടി) ന�ർ 

50/2009/ പജ.പവ.വിവ. സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം സം�ാന�ിനക�് 

ഈവനിംഗ് േകാ�കളിൽ (പാർ�്ൈടം േകാ�കൾ) പഠനം നട�ിയ/നട�ിവ�� 

പ�ികവർ� വിഭാഗ�ി�� ��ികൾ�് അതത് �ണിേവ�ി�ി�് നൽേക� ട�ഷൻ ഫീസ്, 

പരീ�ാ ഫീസ് എ�ിവ അ�വദി�ി��െവ�ി�ം പ�ികവർ� വ��് ��ത ആ��ല�ം 

നൽകാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ിക ജാതി, പ�ിക േഗാ�വ��ളിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം

4428. �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ



�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം

�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ

�ീ. പി.പി. �േമാദ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് പ�ിക ജാതികളി�ം പ�ിക േഗാ�വർ��ളി�ം ഉൾെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് 

അവ�െട താ�ര��ൾ�് അ�സരി�� വിദ�ാഭ�ാസ സൗകര�ം ലഭ�മാ�ാൻ 

സാധ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ളിൽ െപ� മി��രായ വിദ�ാർ�ികൾ�് വിേദശ�് ഉ�ത പഠന�ിന് 

സഹായം നൽകി വ��േ�ാ; രാജ��ിെ� ഇതര ഭാഗ�ളി�� �ശ� േദശീയ 

�ാപന�ളിൽ �േവശനം േന��തി�ം പഠനം നട��തി� സാ��ിക സഹായം 

നൽ��തിന് പ�തി�േ�ാ;

(സി) പ�ിക േഗാ��ളിൽെപ� തിരെ���െ�� 50 വിദ�ാർ�ികൾ�് സിവിൽ സർ�ീസ് 

പരിശീലനം നൽകാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിവിധ മ�ര പരീ�കൾ�് എസ്.സി, 

എസ്.ടി വിദ�ാർ�ികെള ത�ാറാ��തിന് ഏർെ���ിയി�� പരിശീലന 

സൗകര��ൾ അറിയി�ാേമാ?

�ന�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് ലംപ്-സം �ാ�്

4429. �ീ പി എസ്  �പാൽ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാനെ� വിവിധ �ണിേവ�ി�ികളിൽ രജി�ർ െച�് സ�കാര� സമാ�ര 

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിൽ ൈ�വ�ായി ബി�ദ പഠനം നട�� പ�ിക ജാതി 

വിദ�ാർ�ികൾ�് ഏത് വർഷം വെര�� അേപ�കളിൽ ലംപ്-സം �ാ�്

അ�വദി�ി�� എ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ന�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ സ�കാര� സമാ�ര വിദ�ാഭ�ാസ 

�ാപന�ളിൽ 2020 – 21, 2021 - 22 വർഷ�ളിൽ പഠി� ��ികൾ�് ഇ�വെര ഈ 

ആ��ല�ം അ�വദി�ി�ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയത് 

അ�വദി��തി�� നടപടി ഉ�ാ�േമാ;

(സി) ��ത ആ��ല�ം എ�േ��് െകാ��ാനാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ? 

സം�ാനെ� ആദിവാസി േമഖലകളിൽ ൈവദ�തി ലഭ�മാ�ാ�� നടപടി

4430. �ീ. െക. െജ. മാക് സി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാനെ� ആദിവാസി േമഖലകളിൽ ൈവദ�തി ലഭ�മ�ാ� േമഖലകൾ 

കെ��ിയി�േ�ാ എ�ം അവർ�് ൈവദ�തി ലഭ�മാ�ാൻ ൈവദ�തി വ��മായി 

�ടിയാേലാചി� ്സ�ീകരി� വ�� �ധാന �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�ം 

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി�� േമഖലകളി�ം േകബിൾ െന�് വർ�് /െമാൈബൽ ടവ�ക�െട അഭാവം 

�ലം ഇ�ർെന�് േസവനം ലഭ�മാകാ��ം, ഡിജി�ൽ പഠനം തട�െ���ത് �ലം 



േമഖലകളിെല പല വിദ�ാർ�ിക�ം വളെരയധികം ��ി���ഭവെ����ം 

��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയത് പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് 

സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികവിഭാഗം വിദ�ാർ�ികൾ�് ധനസഹായം നൽ�� പ�തി

4431. �ീ വി ശശി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം 

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) വിേ�ശ രാജ��ളിൽ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് അവസരം ലഭി�� പ�ികവിഭാഗം 

വിദ�ാർ�ികൾ�് ധനസഹായം നൽ�� പ�തി നട�ാ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഇ� സംബ�ി� ്�റെ��വി�ി�� മാർ� നിർേ�ശ�കാരം എെ��ാം 

ധനസഹായ�ളാണ് ആദ�ഗ�വായി വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഒ�ാം ഗ� ധനസഹായം അഡ�ാൻസായി നൽകാെത റീഇംേബ�് ആയി നൽകി 

വ����ലം വിദ�ാർ�ികൾ��ാ�� �യാസ�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; 

ഉെ��ിൽ അത് പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ിക ജാതി, പ�ിക േഗാ�വർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽ�� പഠന സഹായ�ൾ

4432. �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ

�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ

�ീ. പി.പി. �േമാദ്

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി, പ�ികേഗാ�വർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽ�� പഠന 

സഹായ�ൾ ജീവിത െചലവിന��തമായി വർ�ി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; 

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിേദശ വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് �േവശനം ലഭി� എസ്.സി. വിദ�ാർ�ികൾ�് ധനസഹായം 

നൽ�� പ�തി നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) പ�ിക ജാതി, പ�ിക േഗാ�വർ� വിദ�ാർ�ികളിൽ പഠനം നിർ�ിേ�ായ െ�ാഫഷണൽ 

വിദ�ാർ�ികൾ�് േവ�ി �േത�ക ഫിനിഷിംഗ് ��കൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം 

ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഡി) �ൾ നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി പ�ിക േഗാ�വർ� വിദ�ാർ�ികൾ�� 

റസിഡൻഷ�ൽ ��കളിൽ എെ��ാം സൗകര���ം സംവിധാന��മാണ് നട�ിലാ�ി 

വ��ത്; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

എസ്.സി/എസ്.�ി വിദ�ാർ�ികൾ�� പഠന സഹായ�ൾ

4433. �ീമതി ശാ��മാരി െക.: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 



വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) എസ്.സി/എസ്.�ി വിദ�ാർ�ികൾ�് െമഡി�ൽ/എ�ിനീയറിംഗ് �േവശന പരീ�, 

സിവിൽ സർവീസ് പരി� എ�ിവയിൽ പരിശീലനം നൽ��തി�ം, െ�ാഫഷണൽ 

േകാ�കളിൽ പഠി��വർ�് ആ��ല�ം നൽ��തി�മായി 2016 �തൽ നാളി�വെര 

എ� �ക വിനിേയാഗി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇ�ര�ിൽ സഹായം ലഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല പഠന�റികൾ

4434. �ീ. െക. േ�ം�മാർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠന�റി നിർ�ി� നൽ�� പ�തിയിൽ 

ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിൽ എ� അേപ�കൾ ലഭി�ി��്;

(ബി) അതിൽ എ� പഠന �റികൾ നിർ�ി� നൽകി;

(സി) ഒ� പഠന�റി നിർ�ി��തിന് അ�വദി�� �ക എ�യാണ്; വിശദാംശ�ൾ 

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആദിവാസി േമഖലയിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് ഡിജി�ൽ പഠനസൗകര�ം

4435. �ീ. െക. െജ. മാക് സി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാനെ� ആദിവാസി േമഖലയിെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ/ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ 

േമഖലയിെല വിദ�ാർ�ികളിൽ ഡിജി�ൽ പഠന സൗകര�മി�ാ� എ� ��ിക�െ��് 

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിദ�ാർ�ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ �േരാഗതി�ായി പ�ികവർ� വികസന വ��് 

എ� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���് എ�ം ഇവർ�് �ർ�മാ�ം ഡിജി�ൽ 

പഠനസൗകര�ം ഉറ�വ��ാനായി നട�ിവ�� �ധാന �വർ�ന�ൾ 

എെ��ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഐ.ജി.എ.എം.ആർ �ളിെല എസ്.എസ്.എൽ.സി. വിജയ ശതമാനം

4436. �ീ. പി.വി.അൻവർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മല�റം ജി�യിൽ പ�ികവർ� വ��ിന് കീഴി�� നില�ർ ഇ�ിരാഗാ�ി െമേ�ാറിയൽ 

േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ (ഐ.ജി.എം.എം.ആർ) �ളിെല 2021-22 

എസ്.എസ്.എൽ.സി. വിജയ ശതമാനം എ�യായി��െവ�ം എ� ��ികളാണ് 

ആെക �ളിൽ പരീ�െയ�തിയെത�ം വിജയി�വർ, �ൾ എ �സ് കി�ിയവർ 

എ�ിവ�െട എ��ം അറിയി�ാേമാ; വിജയ ശതമാനം സം�ാന ശരാശരി� 

താെഴയാേണാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;



(ബി) 2016 �തൽ ഈ വർഷം വെര �സ് �ത �ളിെല എസ്.എസ്.എൽ.സി. വിജയ 

ശതമാന�ം �ൾ എ �സ് കി�ിയ വിദ�ാർ�ിക�െട എ��ം എ�െയ�് വർഷം തിരി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 2021-22 വർഷ�ിൽ �സ് �ത �ളിെല എസ്.എസ്.എൽ.സി. വിദ�ാർ�ികൾ�് 

സാധാരണ �ാ�കൾ�് �റെമ നട�ിയ അ�ാദമിക ഇടെപട�ക�ം ഇതിൽ 

ഐ.ടി.ഡി.പി., വിദ�ാഭ�ാസ വ��് എ�ിവ�െട പ�ാളി��ം നട�ാ�ിയ �േത�ക 

പ�തിക�ം ഇതി� വ� െചല�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ� മാ�മാ�� �ളിൽ ഈ വർഷം വിജയ ശതമാനം 

�റയാ��ായ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ; വിജയ ശതമാനം വർ�ി�ി�� കാര��ിൽ 

ജാ�ത�റ��ാേയാെയ�ം അറിയി�ാേമാ; ഈ വിഷയ�ിൽ വ��തല�ിൽ 

അേന�ഷണം നട�േമാ; അറിയി�േമാ?

പ��ർ മ�ല�ിെല െപരിേ�ാം േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ �ളിൽ

4437. �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പ��ർ മ�ല�ിെല െപരിേ�ാം േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ �ളിൽ �ാ�കൾ 

ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആവശ�മായ െക�ിട സൗകര��ം ത�ിക�ം ��ി�ി�ം �ാ�കൾ ആരംഭി�ാൻ 

കഴിയാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഡിജി�ൽ പഠന സൗകര�ം

4438. �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ

�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ

�ീ. ടി.സി�ിഖ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം 

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ�� വിദ�ാർ�ികളിൽ നിലവിൽ ഡിജി�ൽ 

പഠന സൗകര�മി�ാ�വർ എ���് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ് �തിസ�ി ഉ�ായി ര�് വർഷം പി�ി�ി�ം ആദിവാസി േമഖലകളിൽ 

ഡിജി�ൽ പഠന സൗകര�ം ഉറ�ാ�ാൻ സാധി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ 

കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��� ��ികൾ�് സൗജന�മായി ലാപ് േടാപ് നൽ�� പ�തി 

�കാരം നാളി�വെര എ� േപർ�് ലാപ്  േടാപ് വിതരണം െച�;

(ഡി) �സ് �, ഡി�ി േകാ�കളിൽ പഠി�� പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��� എ�ാ 

വിദ�ാർ�ികൾ�ം ലാപ് േടാപ് അ�വദി��തി�ം ഊ�കൾ േക�ീകരി� ഡിജി�ൽ 

പഠന സംവിധാന�ൾ ഉറ�ാ��തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; 

വ��മാ�ാേമാ?



പഠന�റി പ�തി

4439. �ീ. എം.വിജിൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം 

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പ�ികജാതി വികസന വ��് �േഖന നട�ിലാ�� 'പഠന�റി' പ�തി�െട വിശദാംശം 

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പഠന�റി പ�തി �കാരം ക��ാേ�രി മ�ല�ിൽ ഇ�വെരയായി എ�േപർ�് 

ധനസഹായം അ�വദി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽ�� പഠന സഹായ�ൾ

4440. �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പ�ികജാതി/പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�ിടയിൽ േതാൽവി�െട�ം 

െകാഴി�േപാ�ിെ��ം നിര�് ��തലാെണ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിന് നട�ി വ�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി/പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽ�� പഠന സഹായം 

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പ�ികജാതി/പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികളിൽ പഠനം നിർ�� െ�ാഫഷണൽ 

വിദ�ാർ�ികൾ�ായി നൽകി വ�� സഹായം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഐ.എ.എസ്. േകാ�ിംഗ് �ാ�കളിൽ പഠനം നട�� പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�ായി 

നൽകി വ�� േസവന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ��ൻ ഇൻ�ി���് ഓഫ് മാേനെ��ിൽ പഠി��തി�� ധനസഹായം

4441. �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പി�ാ� വിഭാഗ�ിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇ��ൻ ഇൻ�ി���് ഓഫ് മാേനെ��ിൽ 

പഠി��തിന് ധനസഹായം നൽ��േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ധനസഹായം നൽ��ിെ��ിൽ സഹായം നൽ��തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ; 

വ��മാ�ാേമാ?

പി�ാ� വിഭാഗ വിദ�ാർ�ികൾ�് വിേദശ പഠന സഹായം

4442. �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാനെ� പ�ികജാതി പ�ികവർ� മ� പി�ാ� വിഭാഗ�ളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് 

വിേദശ� ഉപരിപഠനം നട��തിന് ധനസഹായം നൽ�� പ�തികൾ 

ഏെതാെ�യാണ് നിലവി��െത� അറിയി�ാേമാ;



(ബി) ��ത ധനസഹായം ലഭി��തി�� മാനദ��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം എ� 

�കവെര അ�വദി�െമ�ം അറിയി�ാേമാ?

േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ ��കളിെല േകാ�് േകാഡ് ഒ�ിെല അ��ാപക ത�ികകൾ

4443. �ീ പി എസ്  �പാൽ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പിേ�ാ� േഗാ�വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിന് േവ�ി ആരംഭി� േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ 

��കളിൽ േകാ�് േകാഡ് ഒ�ിൽ ഉൾെ�� ബേയാളജി, സയൻസ് ബാ�കളിൽ 

അ��ാപക ത�ികകൾ ��ി�െ�ടാ�തിനാൽ ��ത ��കളിൽ �ിര 

അ��ാപകർ ഇ� എ� വ�ത സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഐ.ടി.ഡി.പി. പ�തി�െട കീഴിൽ �വർ�നമാരംഭി� �ന�ർ മ�ല�ിെല 

�ള��ഴ ജി.എം.ആർ.എ�.്എസ്.എസ്. ഉൾെ�െട സം�ാനെ� വിവിധ ��കളിൽ 

േകാ�് േകാഡ് ഒ�ിൽ ഉൾെ�� വിഷയ�ളിൽ അ��ാപക ത�ികകൾ ��ി� ്�ിര 

അ��ാപക നിയമനം സാധ�മാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവർ� വികസന വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�� റസിഡ ൻഷ�ൽ ��കൾ

4444. �ീ വി ശശി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം 

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പ�ികജാതി-പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�ായി എ� റസിഡൻഷ�ൽ ��കളാണ് 

�വർ�ി��ത്; ��ത ��കളിൽ എ� വീതം എസ്.സി. , എസ്.�ി., ഒ.ബി.സി. 

വിദ�ാർ�ികൾ പഠി�വ�� എ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ക�െട അ�ാഡമിക് നിലവാരം ഉ�തനിലവാര�ിെല�ി�ാൻ ഏെത�ാം 

വിഷയ�ളിൽ എ� അ��ാപകർ വീതം േവണെമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ 

അതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ നി�ം പരിചയ സ��രായ അ��ാപക�െട േസവനം 

ലഭ�മാ��തിെന സംബ�ി� ്െപാ�വായ മാർ� നിർേ�ശം നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ 

അത�സരി� ്എ� അ��ാപകെര ഓേരാ ��കളി�ം നിേയാഗി�ി��് എ�ത് 

വ��മാ�ാേമാ?

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിൽ പ�ികജാതി-പ�ികവർ��ിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽ�� 

സഹായം

4445. �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിൽ പ�ികജാതി-പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�ായി േകാ�ിംഗ്  

െസ��കൾ �വർ�ി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ പ�ികജാതി-പ�ികവർ��ിൽെ�� �ൾ, േകാേളജ്, 



െ�ാഫഷണൽ േകാേളജ് തല�ിൽ പഠി�� എ� വിദ�ാർ�ിക�െ��് വിവരം 

േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിൽ പ�ികജാതി-പ�ികവർ��ിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽ�� 

വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല���ം സഹായ��ം എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ 

സഹായ�ൾ വിതരണം െച��തിൽ �ടി�ിക�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എെ��ാം 

സഹായ�ൾ വിതരണം െച��തിനാണ് �ടി�ിക വ��ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല സാ�ഹ� പഠന�റി

4446. �ീ ഡി െക �രളി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം 

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) വാമന�രം മ�ല�ിൽ പ�ികവർ� വികസന വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ സാ�ഹ� 

പഠന�റി എവിെടെയ�ാം നട�ാ�ിയി��്; വിശദവിവര�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം ��ത മ�ല�ിൽ ഇതിന് േവ�ി 

എ� �കയാണ് െചലവാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ�ല�ിൽ ��തൽ പഠന�റി ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ? 

�തിയ േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കൾ ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ

4447. �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിനികൾ�ായി �തിയ േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കൾ 

ആരംഭി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഖ�ാപി� േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കളിൽ ഏെത�ി�ം നട�ിലാകാ�തായി�േ�ാ 

എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ർ ജി�യിെല അതിര�ി�ി േമഖലയിെല പ�ിക വർ� വിദ�ാർ�ിനികൾ�ായി 

ചാല�ടി മ�ല�ിൽ േപാ�് െമ�ിക് േഹാ�ൽ ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; 

വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ �ീെമ�ിക് േഹാ�ൽ നിർ�ാണം

4448. �ീ. ആ�ണി േജാൺ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ മാതിരി�ി�ി ജി.വി. എ�.്എസ്.എസ് വക �ല�്

�ീെമ�ിക് േഹാ�ൽ ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ��െട നിലവിെല �ിതി 

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� ്�ൾ േമലധികാരി�ം ഡി. ഡി. ഒ. �ം നൽകിയി�� റിേ�ാർ�് 

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത റിേ�ാർ�കളിേ�ൽ സ�ീകരി�ി�� �ടർ നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ൾ ��ിക�െട �റവ് പരിഹരി��തിനായി നിലവിൽ വർഷ�ളായി ഇവിെട 



�വർ�ി� വ�� �ീെമ�ിക് േഹാ�ൽ നിലനിർേ��ത് 

അത��ാേപ�ിതമായതിനാൽ േഹാ�ൽ െക�ിടം നിർ�ി��തിന് 26 െസ�് �ലം 

പ�ികവർ� വ��ിന് ൈകമാ��തിന് േവ�ി നൽകിയ ശിപാർശയിൽ േവഗ�ിൽ 

അ�മതി ലഭ�മാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല എസ്.സി. �ീെമ�ിക് േഹാ�ൽ

4449. �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ എസ്.സി. വ��ിന് കീഴിൽ �വർ�ി�� �ീെമ�ിക് േഹാ�ൽ 

��ികൾ ഇ�ാെത അട� ്���ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േഹാ�ൽ െക�ിടം ഉപേയാഗെ���ാ�ത് �ലം നശി��ത് തടയാൻ വ��് എ�് 

നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ െക�ിടം പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിന് �ൻഗണന�� േപാളിെട�ി�ായി 

ഉയർ�ണെമ�് ആവശ�െ��് �ലം എം.എൽ.എ. നൽകിയ നിേവദന�ിൽ വ��് 

എ�് നടപടി സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ; അത്  സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പകർ�് 

നൽകാേമാ;

(ഡി) ��ത വിഷയം സംബ�ി� ്ജി�ാ വികസന സമിതിയിൽ എം.എൽ.എ. ഉ�യി� 

പരാതിയിൽ എ�് നടപടി സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ േഹാ�ൽ െക�ിടം നവീകരി� ്പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിന് �ൻഗണന നൽകിെകാ�� 

േപാളിെട�ിക് ആരംഭി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ചാല�ടിയിെല പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിനികൾ�� �ീെമ�ിക് േഹാ�ൽ

4450. �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ചാല�ടി നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിനികൾ�� �ീെമ�ിക് 

േഹാ�ലിെ� േശാചനീയാവ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് 

പരിഹരി��തിന് സത�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�ളള സ�യംെതാഴിൽ പരിശീലനം

4451. �ീ. നജീബ് കാ��രം: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�ായി സ�യംെതാഴിൽ പരിശീലന�ിനായി 

എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി പ�ികവർ� േകാളനികളിൽ നട�ാ�� അംേബദ്കർ �ാമ പ�തിയിൽ 

സ�യംെതാഴിൽ പരിശീലന േക�ം ആരംഭി��തിന് �േത�ക �ക അ�വദി�ാൻ 

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?



വി�ർ ഗാ�ി�ാം േകാളനിയിെല സ�യംെതാഴിൽ പരിശീലനേക�ം

4452. �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ���നാട് മ�ല�ിെല മ�വ�ർ �ാമപ�ായ�ിെല വി�ർ ഗാ�ി�ാം 

പ�ികജാതി േകാളനിയിൽ സ�യംെതാഴിൽ പരിശീലന േക��ിെ� �ന��ാരണ 

���ികൾ �ർ�ിയായി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�യംെതാഴിൽ പരിശീലന േക��ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ നട�ി വ�� 

�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

െമഡി�ൽ/എ�ിനീയറിംഗ് പരീ�കളിൽ പെ����തിന് പരിശീലനം നൽ�� �ാപനം

4453. �ീ സി എ� ്���: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ പ�ികജാതി/പ�ികവർഗ വിഭാഗ�ിെല ��ികൾ�് െമഡി�ൽ/

എ�ിനീയറിംഗ് പരീ�കൾ�് പരിശീലനം നൽ�� �ാപനം ഇ�ാ� വിഷയം 

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ിതല പ�ായ�് സംവിധാനം �േഖന ഭൗതിക സാഹചര�ം ത�ാറാ�ിയാൽ �ീ-

എ�ാമിേനഷൻ െസ�ർ േപാ�� �ാപനം ജി�യിൽ അ�വദി�� വിഷയം 

പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

റസിഡൻഷ�ൽ ��കളിെല അ��ാപക നിയമനം

4454. �ീ വി ശശി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം 

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പ�ികവിഭാഗ വികസന വ��ിെല റസിഡൻഷ�ൽ ��കളിൽ െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ 

നി��ാെത എ� അ��ാപകെര നിയമി�ി��് ; അവ�െട വിശദാംശം �ൾ തിരി� ്

നൽകാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ നിയമി� അധ�ാപകർ�് ഓേരാ വർഷ�ം േവതന ഇന�ിൽ എ� �ക 

െചലവഴി��െവ�ം ഏ� ബഡ്ജ�് വിഹിത�ിൽ നി�� �കയാണ് ഇതിനായി 

െചലവഴി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ിെല പ�ികവർ� േകാർ�സ് ഫ�് വിനിേയാഗം

4455. �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ഏറനാട് മ�ല�ിൽ 2016 �തൽ നാളി�വെരയായി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ി�� 

േകാർ�സ് ഫ�് വിനിേയാഗി� ്നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�ം ഓേരാ 



പ�തി�മായി െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�ം പ�ായ�് തിരി� ്വിശദാംശം 

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട �വർ�ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കാ��ാട് മ�ല�ിെല േകാർ�സ് ഫ�്  ���ികൾ

4456. �ീ ഇ ച�േശഖരൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) 2016 �തൽ നാളി�വെര കാ��ാട് മ�ല�ിൽ േകാർ�സ് ഫ�്  ഉപേയാഗി� ്

പ�ികവർ� േകാളനികളിൽ നവീകരി� േറാ�കൾ, മ� ���ികൾ എ�ിവ സംബ�ി� 

വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ നട� െകാ�ിരി�� ���ിക�െട തൽ�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മടിൈ� പ�ായ�ിെല െന�ം-���്-മണി��-നാര േകാളനി േറാഡ്  നവീകരണം, 

�ള�ാട് ക��ണി�ി ഹാൾ നവീകരണം എ�ീ ���ികൾ നട�ിലാ��തി�� 

നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിൽ േകാർ�സ് ഫ�് വിനിേയാഗി�� നവീകരണ ���ികൾ

4457. �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ഏെതാെ� എസ്.സി. േകാളനികളിലാണ് േകാർ�സ് ഫ�് 

വിനിേയാഗി� ്ഇേ�ാൾ നവീകരണ ���ി നട�ിവ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� ല�ം �പ�െട ���ികൾ�ാണ് േകാർ�സ് ഫ�ിൽ ജി�യിൽ നി�് അ�മതി 

നൽ��ത്; േകാർ�സ് ഫ�് വിനിേയാഗി��തിന് എെ��ാം മാനദ��ളാണ് 

സർ�ാർ നി�യി�ി��ത്;

(സി) നിലവിൽ ബാ�േ�രി മ�ല�ിൽ േകാർ�സ് ഫ�് അ�വദി��തിനായി ഏെതാെ� 

���ികളാണ് സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി��ത്; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

��ാർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ േകാർ�സ് ഫ�ിൽ ഉൾെ���ി അ�വദി� ���ികൾ

4458. �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ��ാർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ 2019-20, 2020-21, 2021-2022 സാ��ിക 

വർഷ�ളിൽ േകാർ�സ് ഫ�ിൽ ഉൾെ���ി അ�വദി� ���ിക�െട വിശദാംശം 

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാർ�സ് ഫ�് ���ികൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിന് നടപടികൾ 

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?



��ർ ജി�യിൽ േകാർ�സ് ഫ�ി�െട അ�വദി� ���ികൾ

4459. �ീ. എൻ.െക. അ�ർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ��ർ ജി�യിൽ 2020-21, 2021-22 എ�ീ സാ��ിക വർഷ�ളിൽ േകാർ�സ് 

ഫ�ി�െട അ�വദി� ���ിക�ം �ക�ം സംബ�ി� വിശദാംശം 

മ�ലാടി�ാന�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��വാ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ിൽ േകാർ�സ് 

ഫ�ിനായി സമർ�ി� പ�തികൾ ഏെത�ാം; ഇതിൽ അ�വദി� പ�തികൾ ഏെത�ാം; 

വ��മാ�ാേമാ?

അ�ർ മ�ല�ിൽ േകാർ�സ് ഫ�് ഉപേയാഗി� ്നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ

4460. �ീമതി െദലീമ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം 

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) അ�ർ മ�ല�ിൽ 2016 �തൽ േകാർ�സ് ഫ�് ഉപേയാഗി� ്നട�ിലാ�ിയ 

പ�തികൾ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ; ആയതിെ� നിലവിെല നിർ�ാണ 

�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

വർ�ല മ�ല�ിെല േകാളനികളിൽ േകാർ�സ് ഫ�് വിനിേയാഗം

4461. �ീ വി േജായി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം 

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) വർ�ല നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ടിെവ�ം ലഭ�മ�ാ� പ�ികജാതി േകാളനികളിൽ 

�ടിെവ�ം എ�ി��തിന് േകാർ�സ് ഫ�് അ�വദി��തി�� നടപടി 

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല േകാർ�സ് ഫ�് വിനിേയാഗം

4462. �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മ�ട മ�ല�ിൽ കഴി� സാ��ിക വർഷ�ം ഈ സാ��ിക വർഷ�ം 

പ�ികജാതി-പ�ികവർ� േകാർ�സ് ഫ�് വിനിേയാഗി� ്എെ��ാം ���ികളാണ് 

നട�ി വ��െത�് അറിയി�ാേമാ; ���ി�െട േപര്, അ�വദി� �ക എ�ിവ 

സംബ�ി� വിശദാംശം പ�ായ�് തിരി� ്ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ?

െഷാർ�ർ മ�ല�ിെല അംേബദ്കർ �ാമം പ�തികൾ



4463. �ീ. പി. മ�ി��ി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം 

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) െഷാർ�ർ മ�ല�ിൽ അംേബദ്കർ �ാമം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ വാണിയം�ളം 

പ�ായ�ിെല അരി��് മന�ടി േകാളനി�െട�ം �ി�ടീരി �ാമപ�ായ�ിെല 

കരിയാ�് േകാളനി�െട�ം �വർ�ന �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികൾ എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികവർ��ാ�െട പര�രാഗത �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ൽ

4464. �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ

�ീ. നജീബ് കാ��രം: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) അ��ാടിയിെല പ�ിക വർ��ാ�െട പര�രാഗത �ഷി �ന:��ീവി�ി��തിനായി 

എെ��ി�ം പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഉ�ാദി�ി�� കാർഷിക വിളകൾ�് മതിയായ വിപണി ലഭ�മാേണാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ിക വർ��ാർ�് ഭ���ര��ം േപാഷകാഹാര�ം ഉറ� വ���തിനായി ഈ 

പ�തി ��തൽ �േദശേ��് വ�ാപി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതിയിൽെ��വ�െട കട�ൾ എ�തി���തി�� നടപടി

4465. �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ

�ീ. ടി.സി�ിഖ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം 

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ�� എ� 

േപ�െട കട�ളാണ് എ�തി��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി��ത്; ജി� തിരി�� കണ�് 

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ� �പ വെര�� കട�ളാണ് എ�തി���ത്; ഏത് തീയതി വെര �ടി�ികയായ 

വാ�യാണ് എ�തി���െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം ഓേരാ ബജ�ി�ം നീ�ിവ� 

�ക�ം െചലവഴി� �ക�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിവിധ ധനകാര� �ാപന�ളിൽ നി�ം എ��ി�� വാ�കൾ 

എ�തി���തിനായി എ� അേപ�കളാണ് നിലവിൽ പരിഗണനയി��െത�് 

വ��മാ�േമാ?



��ംബി സ�ദായെ� പ�ികജാതി ലി�ിൽ ഉൾെ���ാൻ നടപടി

4466. �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) േകരള�ിൽ സാ�ഹികമാ�ം സാ��ികമാ�ം പിേ�ാ�ം നിൽ�� ��ംബി 

സ�ദായെ� പ�ികജാതി ലി�ിൽ ഉൾെ���ാൻ േവ�ി സം�ാന സർ�ാർ േക� 

സർ�ാരിന് നൽകിയ ശിപാർശയിൽ സ�ീകരി�െ��ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബി സ�ദായെ��റി� ്േക� സാ�ഹ�നീതി�ം ശാ�ീകരണ�ം മ�ാലയം 

ആവശ�െ��ി�� അധികവിവര�ൾ ലഭ�മാ��തിനായി കിർ�ാഡ്സിെന 

ഏ�ി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത അധികവിവര�ൾ സമർ�ി��തിനായി കിർ�ാഡ്സ് സ�ീകരി�ി�� 

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ; ��ത റിേ�ാർ�് എ�േ��് േക� സർ�ാർ ��ാെക 

സമർ�ി�വാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ ��കൾ

4467. �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പാല�ാട് ജി�യിെല േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ ��കളിൽ പഠി�� ��ിക�െട ആെക 

എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളിൽ വർഷ�ളായി അ��ാപക ത�ികകളിൽ താൽ�ാലിക 

അടി�ാന�ിൽ േജാലി െച��വ�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ിൽ ഏത് �ാപന�ിലാെണ�ം ത�ിക ഏതാെണ�ം ��ത ത�ികയിൽ 

�ിര നിയമനം നട�ാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഏക വ�മാനദാതാവിെ� ��ംബ�ി�� മരണാന�ര ധനസഹായം

4468. �ീ. പി. ബാലച�ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പ�ികജാതി ��ംബ�ളിെല ഏക വ�മാനദാതാവ് മരണെ��� സാഹചര��ിൽ 

നൽകിവ�� ധനസഹായ�ിന് േകാവിഡ് കാലഘ��ിൽ യഥാസമയം അേപ� 

സമർ�ി�ാൻ കഴിയാ�വർ�് ആയതിനായി ഒ� അവസരം �ടി നൽകാേമാ;

(ബി) ധനസഹായ�ി�� അേപ� സമർ�ി��തിനായി നിലവിൽ നി�യി�ി�� ര� 

വർഷം എ��ത് അ� വർഷമായി വർ�ി�ി�ാേമാ?

വർ�ല മ�ല�ിൽ അ�വദി� മരണാ�ര ധനസഹായം

4469. �ീ വി േജായി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം 

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?



( എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ�� ഏക വ�മാന സ�ാദകൻ മരണെ��ാൽ എ� 

�പയാണ് സർ�ാർ അ�വദി� ്ന��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-21 കാലയളവിൽ വർ�ല മ�ല�ിെല എ� േപർ�് ��ത സഹായം 

അ�വദി�ി��്; ആെക എ� �ക അ�വദി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ിക ജാതി േ�മ ഫ�് ത�ി�്

4470. �ീ സി ആർ മേഹഷ്

�ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) തി�വന��രം നഗരസഭയിെല പ�ികജാതി േ�മ ഫ�് ത�ി�് സംബ�ി� ്ഏെതാെ� 

അേന�ഷണ�ളാണ് നട�ിയി��ത്; അേന�ഷണ റിേ�ാർ�കൾ സമർ�ി�ി�േ�ാ; 

എ�ിൽ �ധാന കെ���കൾ എെ�ാെ�യാണ്; ഈ കെ���ക�െട 

അടി�ാന�ിൽ എെ�ാെ� �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) ��ത ത�ി�് സംബ�ി� വിജിലൻസ് അേന�ഷണം �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ; 

ആെരെയാെ�യാണ് ���ാരായി കെ��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ത�ി�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ സം�ാന�് പ�ികജാതി ഫ�്  ഉപേയാഗി�� 

വികസന �വർ�ന�െള സംബ�ി� ്എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; 

വിശദാംശം നൽ�േമാ?

പ�ിക േഗാ�വർ� ഊ�കളിെല കാർഷിക സ��ി വീെ���ൽ

4471. �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ

�ീ. പി. മ�ി��ി

�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്

�ീ. പി.വി.അൻവർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് പ�ിക േഗാ�വർ� ഊ�കളിെല കാർഷിക സ��ി വീെ���് 

പ�ിണിയക�ി അവെര സ�യം പര�ാ�രാ��തിന് പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ��ംബ�ീ�െട ആഭി�ഖ��ിൽ അ��ാടിയിൽ ആയിര�ിലധികം സംഘ�ൾ 

�പീകരി� ്നട�� കാർഷിക ഉപജീവന �വർ�ന�ൾ�് ദിശാേബാധം 

പക��തി�ം ഈ മാ�ക എ�ാ പ�ിക േഗാ�വർ� അധിവാസ �േദശ�ളിേല�ം 

വ�ാപി�ി��തി�ം സർ�ാരിെ� ഇടെപടൽ ഉ�ാ�േമാ;

(സി) പ�ിക േഗാ�വർ��ാർ േക�ീകരി� ്വസി�� �േദശ�ളിൽ ആ�നിക രീതിയി�� 

�ഷി�ം കാർഷികാ�ബ� �വർ�ന��ം വ�ാപി�ി� ്��ിര വ�മാനദായക 

മാർഗം ഉറ�ാ��തിന് പരിപാടി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചികി�ാ സഹായ നിധിയിൽ നി�ം ധനസഹായം



4472. �ീ സി െക ഹരീ�ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം പാറശാല മ�ല�ിൽ നി�ം 

പി�ാ�േ�മ വ��ിെ� ചികി�ാ സഹായ നിധിയിൽ നി�ം ധനസഹായം 

ലഭി��തിനായി എ� അേപ�കൾ ലഭി�ി��്; പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ 

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളിേ�ൽ ധനസഹായമായി എ� �ക അ�വദി�; പ�ായ�് 

അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെതാെ� അ�ഖ�ൾ�ാണ് പി�ാ�േ�മ വ��ിെ� ചികി�ാ സഹായനിധിയിൽ 

നി�ം ധനസഹായം അ�വദി��െത� വിവരം അറിയി�ാേമാ; ��ത പ�തിയിൽ 

ഉൾെ���ി ഒരാൾ�് പരമാവധി എ� �പ വെര സഹായം ലഭ�മാ�ി നൽകാനാ�ം; 

വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ർ മ�ല�ിെല വിവിധ പ�തികൾ

4473. �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി ആവി�രി�ി�� വിവിധ 

പ�തികളിൽ ഉൾെ���ി 2016 �തൽ 2022 വെര ആല�ർ മ�ല�ിൽ 

നട�ിലാ�ിയ �ധാന �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ചികി�ാ സഹായ വിതരണം

4474. �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം പ�ികജാതി- പ�ികവർ� വികസന വ��ിൽ 

നി�ം മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ എ� േപർ�് ചികി�ാ സഹായം വിതരണം 

െച�െവ�ം എ� �ക വിതരണം െച�െവ�ം വിശദമാ�േമാ?

അ��ാടി േമഖലയിെല ൈശശവ ആേരാഗ� സംര�ണം

4475. �ീ. േറാജി എം. േജാൺ

�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)

�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) അ��ാടി േമഖലയിൽ �ടർ�യായി ശി� മരണ�ൾ റിേ�ാർ�് െച� സാഹചര��ിൽ 

ഇവി�െ� േപാഷകാഹാര �റവ് പരിഹരി��തി�� പ�തികൾ അവേലാകനം 



നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) അ��ാടി ഊ�കളിൽ �വർ�ി�� സ�ഹ അ��ളകൾ േപാഷകാഹാര �റവ് 

പരിഹരി��തിന് ഒ� പരിധിവെര �ണം െച�� എ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; 

എ�ിൽ നിലവിൽ �വർ�ി�ാ� സ�ഹ അ��ളകൾ �റ� �വർ�ി�ി��തി�ം 

��തൽ സ�ഹ അ��ളകൾ ആരംഭി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം 

നൽ�േമാ;

(സി) നവജാതശി���െട ആേരാഗ� സംര�ണ�ിൽ ഗർഭാവ�യിെല പരിചരണ�ിന്

�ാധാന���തിനാൽ ഈ കാര��ിൽ എെ�ാെ� പ�തികളാണ് പ�ികവർ� വികസന 

വ��് �േഖന ��ത േമഖലയിൽ ആവി�രി� ്നട�ാ�ിയി��ത്; വിശദാംശം 

നൽ�േമാ?

മല�റം ജി�യിൽ പ�ികജാതി/ പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�� ധനസഹായം

4476. �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മല�റം ജി�യിൽ പ�ികജാതി/പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�� വിവിധ പ�തിക�െട 

െതാ�ായിര�ി അ��ിയ�് ധനസഹായ അേപ�കളിൽ എ� എ�ം നാളി�വെര 

തീർ�ാ�ി ; �േരാഗതി െവളിെ���േമാ;

(ബി) എെത�ാം ആവശ��ൾ�ായി നൽകിയ അേപ�കളാണ് തീർ�് കൽ�ി�ാ��ത്;

കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി� ്

ധനവ��ിെ� �േത�ക നിയ�ണ�ൾ എെ��ി�ം ഉേ�ാ;

(സി) ബജ�് വിഹിതം �ർണമാ�ം െചലവഴി�ാ�ം അർഹരായ �ണേഭാ�ാ�ൾ�് എ��ം 

േവഗം ധനസഹായം വിതരണം െച�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പര� ൈ�ബൽ െഡവല�്െമ�് ഓഫീസ്

4477. �ീ ഇ ച�േശഖരൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പര� ൈ�ബൽ െഡവലപ്െമ�് ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം നിർ�ി��തിന് 

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

േഗാ�സാരഥി പ�തി

4478. �ീ ഡി െക �രളി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം 

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ഫ�് അ�വദി�ി�ിെ�� കാരണ�ാൽ േഗാ�സാരഥി പ�തി�് െപരി��ല 

പ�ായ�ിൽ തട�ം വ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഇത് പരിഹരി�ാനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) വാമന�രം മ�ല�ിൽ ഏെതാെ� �േദശ�ളിലാണ് ��ത പ�തി 

നട�ിലാ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;



(ഡി) വാമന�രം മ�ല�ിൽ എ� ��ികൾ�് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി��െ��് 

അറിയി�ാേമാ?

പ�ികജാതി - പ�ികവർ� സഹകരണ സംഘ�ൾ

4479. �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) േകാ�യം ജി�യിെല പ�ികജാതി - പ�ികവർ� സഹകരണ സംഘ��െട വിവര�ൾ 

നൽകാേമാ; ഇവയിൽ നി�ിയമായ സംഘ�ൾ ഉേ�ാ; ഉെ��ിൽ അവ�െട 

വിവര�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) നി�ിയമായി�ിട�� പ�ികജാതി - പ�ികവർ� സംഘ�െള �ന��ീവി�ി�ാൻ 

എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ; ആയതിെ� വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി - പ�ികവർ� വിഭാഗ�ാ�െട ജീവേനാപാധികൾ െമ�െ����തി�ം 

െതാഴിലി�ാ� പരിഹരി��തി�ം ആവി�രി�ിരി�ി�� സഹകരണ സംഘ�ളിൽ 

�വർ�നമി�ാെത നിർ�ീവമായി കിട��വ�െട ഉ�മന�ിനായി സർ�ാർ 

സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ ��കൾ

4480. �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പ�ികജാതി േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ ��കൾ �തിയവ ആരംഭി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് �പം െകാ� ��ം�ളം താ��ിൽ �തിയ േമാഡൽ 

റസിഡൻഷ�ൽ �ൾ അ�വദി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി - പ�ികവർ��ാർ�് നൽകിയ സർ�ാർ വാ�കൾ എ�തിത�ാൻ നടപടി

4481. �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി - പ�ികവർ��ാർ�് നൽകിയ സർ�ാർ വാ�കൾ 

എ�തിത�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഏത് കാലയള�വെര എ�� വാ�കൾ�ാണ് ഈ ആ��ല�ം ന��ത്; 

ഇ�മായി ബ�െ��് എ� അേപ�കൾ ലഭി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ാ�െട വാ� �ടി�ിക നിവാരണ�ിനായി 2021-22 വർഷെ� 

ബജ�ിൽ എ� �ക വകയി��ി; അതിൽ എ� �ക വിനിേയാഗി�ി��്; 

വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� ജനസംഖ� േശാഷണം



4482. �ീമതി െക.െക.രമ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാനെ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽെ�� വിവിധ വിഭാഗ��െട 

നിലവിെല ജനസംഖ� എ� വീതം ആെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ാ�െട 2001, 2011 വർഷ�ളിെല െസൻസസ് �കാര�� ജനസംഖ�ാ 

കണ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കഴി� ഇ�പത് വർഷ�ാലയളവിൽ പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�ിടയിെല 

ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളിലാണ് ജനസംഖ� േശാഷണം സംഭവി�ി��ത്;

(ഡി) ജനസംഖ� േശാഷണം ഉ�ായതി�� കാരണ�െളെ�ാെ�യാണ് എ�ാണ് 

സർ�ാർ കെ��ിയി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട �ഉടമ�ത െമ�െ����തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ

4483. �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) 2021-22-െല�ം 2022-23-െല�ം ബജ�ിൽ പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട 

േ�മ�ിനായി വകയി��ിയ �ക വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട �ഉടമ�ത െമ�െ����തിന് സ�ീകരി�

നടപടികൾ എെ��ാം; അറിയി�ാേമാ?

വാ�ല� നിധി പ�തി

4484. �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ

�ീമതി ഒ എസ് അംബിക

�ീ. പി.വി.അൻവർ

�ീമതി ശാ��മാരി െക.: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�� െപൺ��ിക�െട സമ�വികസന�ിനായി 

നട�ിലാ�ിവ�� വാ�ല� നിധി പ�തി�െട �വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; 

എ�ിൽ പ�തിയി�െട ലഭ�മാ�� ഇൻ�റൻസ് പരിര�, മ�് ആ��ല��ൾ 

എ�ിവ�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ; അർഹതെ��വെരെയ�ാം പ�തിയിൽ 

ഉൾെ����തി�ം ര�ിതാ�ളിൽ േബാധവൽ�രണം നട��തി�മായി എെ��ാം 

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ിക ജാതി�ാരായ െപൺ��ികൾ�് േവ�ി േഹാ�ൽ നിർ�ാണ�ിന് �േത�ക 

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി സം�ാന ബജ�ിൽ �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; 

വിശദാംശം നൽകാേമാ?

തവ�ർ മ�ല�ിെല ��ണി േകാളനിയിൽ അംേബദ്കർ �ാമവികസന പ�തി



4485. േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) തവ�ർ മ�ല�ിെല മംഗലം പ�ായ�ിെല ��ണി േകാളനിയിൽ അംേബദ്കർ 

�ാമവികസന പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഏെത�ാം ���ികളാണ് െച�ാൻ 

തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ ഏെത�ാം ���ികളാണ് �ർ�ീകരി�ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി �ർ�ീകരി�ാ�� ���ികൾ�് വ� തട���ം ഉേ�ാ; ഉെ��ിൽ 

എെ��ാം ���ികൾ�് എെ��ാം തട��ളാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ചികി�ാ ധനസഹായ പ�തി

4486. �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പ�ികജാതി പ�ികവർ��ിൽെ�� ��ംബ��െട ചികി�ാധനസഹായ പ�തി��

അേപ�കളിൽ തീ�മാനമായി സർ�ാർ ഉ�രവ് ഇറ�ിയാ�ം അ�വദി� �ക 

ലഭി�ാൻ കാലതാമസം േനരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി ചികി�ാ ധനസഹായം ലഭ�മാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ 

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എം.എൽ.എ.മാർ �േഖന നൽ�� അേപ�കളിൽ എ�� തീ�മാന�ം അേപ�ക�െട 

�ാ��ം എം.എൽ.എ.മാെര അറിയി�ാൻ ആവശ�മായ സംവിധാനം നിലവിൽ ഉേ�ാ; 

ഇെ��ിൽ അ�രം �മീകരണം െകാ�വരാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ൈ�ബൽ അ�ാരൽ പാർ�് പ�തി

4487. �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, 

പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) വനിതാ ശാ�ീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി പ�ികവർ� വനിതകൾ�് 

െതാഴി�റ�വ���തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പി�ാ� േ�മ വ��് നട�ിലാ�� ൈ�ബൽ അ�ാരൽ പാർ�് ഏെതാെ� 

ജി�കളിൽ ആരംഭി�ാൻ കഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; പ�തി�െട വിശദാംശം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�ാ ജി�കളി�ം വ�ാപി�ി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് 

വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി, പ�ിക വർ� വികസന വ��് മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം ധനസഹായം

4488. �ീ. എ�.് സലാം: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) കഴി� സർ�ാർ അധികാരേമ�� �തൽ പ�ികജാതി, പ�ിക വർ� വികസന വ��് 



മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം എ� േപർ�് ധനസഹായം 

അ�വദി�ി�െ��ം എ� �ക എ�ം ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ; 

ഏെതാെ� ഇന�ളിലാണ്  ഈ �ക അ�വദി�ി��ത്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ പരമാവധി �ക�് പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ�യാെണ�് 

അറിയി�ാേമാ;

(സി) െ�ഷ�ാലി�ി ചികി�ക�െട ഭാഗമായി സം�ാനെ� മിക� സ�കാര� 

ആ�പ�ികളിൽ ശ��ിയ ഉൾെ�െട�� ചികി��് വിേധയരാ�� നിർധനരായ

പ�ിക വിഭാഗ�ിൽെ��� േരാഗികൾ�് െമഡി�ൽ സർ�ിഫി��ക�െട 

അടി�ാന�ിൽ െചലവാ�� ��വൻ �ക�ം ഒ��വണയായി അ�വദി�ാൻ 

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പി�ാ� സ�ദായ േ�മപ�തികൾ

4489. �ീ. എ�.് സലാം: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പി�ാ� സ�ദായ േ�മ�ിനായി സർ�ാർ �േത�ക വ��് ആരംഭി�ത് എ�ാണ്; 

എെ�ാെ� േ�മപ�തികളാണ് വ��് �േഖന നട�ാ�ി വ��ത്; വിശദാംശ�ൾ 

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2021-22 വർഷ�ിൽ ഈ ഓേരാ �ീമി�ം എ� േപർ�് ആ��ല�ം നൽകിയി��്; 

എ� �ക നൽകിയി��്; ഇവ�െട ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല പ �ിക ജാതി ചികി�ാ ധനസഹായം

4490. �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിൽ 

നി�് പ �ിക ജാതി വിഭാഗ�ിെ� ചികി�ാ ധനസഹായ�ിനായി എ� 

അേപ�കളാണ് ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയിൽ എ� അേപ�കളിൽ ധനസഹായം അ�വദി�െവ�ം അ�വദി� �ക 

എ�െയ�ം പ�ായ�് തിരി� ്വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

പി�ാ� സ�ദായ േ�മപ�തികൾ

4491. �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, 

പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പി�ാ� സ�ദായ േ�മപ�തികൾ നട�ിലാ��തിനായി േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല 

ഏെതാെ� ഓഫീ�കെളയാണ് �മതലെ���ിയി��െത�് വിശദവിവര�ൾ 

സഹിതം അറിയി�ാേമാ?



വാ�ല�നിധി പ�തി

4492. �ീ. എൻ.െക. അ�ർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ�� െപൺ��ിക�െട ഉ�മന�ിനായി നട�ിലാ�ി വ�� 

വാ�ല�നിധി പ�തി �കാരം നാളി�വെര ��വാ�ർ മ�ല�ിൽ എ� േപർ 

�ണേഭാ�ാ�ളായി��് എ�് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപനം തിരി� ്വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാ��ികമായി പി�ാ�ം നിൽ�� പ�ികജാതി ��ംബ�ളിൽ ��ത പ�തി 

സംബ�ി� േബാധവൽ�രണ പരിപാടി സംഘടി�ി�േമാ?

പി�ാ� സ�ദായ വിദ�ാർ�ിക�െട േഹാ�ൽ സൗകര��ം േ�ാളർഷി�ം

4493. �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പി�ാ� വിഭാഗ വികസന വ��് �േഖന ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് പഠി�� പി�ാ�

സ�ദായ�ിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് േഹാ�ൽ സൗകര�ം നട�ിലാ��േ�ാ; ��ത 

സൗകര�ം അപര�ാ�മാെണ� പരാതി�് പരിഹാരം കെ��ാൻ സ�ീകരി�� 

നടപടികെള�റി� ്വ��മാ�േമാ;

(ബി) പി�ാ� സ�ദായ�ിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽകിവ�� േ�ാളർഷി�് േപാ�� 

ആ��ല�ം പല വർഷ�ളി�ം �ട��തായ പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ 

��ത പരാതി പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

പി�ാ� സ�ദായ�ൾ�്  �േത�ക ഫ�്

4494. �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പി�ാ� സ�ദായ�ൾ തി�ി�ാർ�� �േദശ�ളിൽ വികസന �വർ�ന�ൾ 

നട��തിന് പ�ികജാതി വിഭാഗ�ൾ�� േകാർ�സ് ഫ�് മാ�കയിൽ �േത�ക 

ഫ�് ലഭ�മാ�� വിഷയം സർ�ാർ പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േ���ള�ൾ നവീകരി�ൽ

4495. �ീ വി േജായി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം 

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡി� കീഴിൽ വ�� േ���ളിെല �ള�ൾ 

സംര�ി��തി�ം േമാടി പിടി�ി��തി�മായി നട�് സാ��ികവർഷം എ� �ക 

ബഡ്ജ�ിൽ ഉൾെ���ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ര�ിൽ ഫ�് വകയി��ിയി�െ��ിൽ ഏെത�ാം േ���ളിെല �ള�ളാണ് 

നവീകരി��തിനായി നി�യി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



േ�� േജാലി�ാർ�് േ�മ നിധി േബാർഡ് �പീകരണം

4496. �ീ വി േജായി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം 

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) േദവസ�ം േബാർ�ക�െട അധീനതയിൽ ഉൾെ�ടാ� േ���ളിൽ േജാലി 

െച��വർ�് േ�മനിധി േബാർഡ് �പീകരി��ത് സംബ�ി� നടപടിക�െട 

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡിൽ േതർഡ് േ�ഡ് ഓവർസിയർ

4497. �ീ ഡി െക �രളി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം 

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡിൽ േതർഡ് േ�ഡ് ഓവർസിയർ ത�ികയിൽ 

നിലവി�� ഒഴി�കളിേല�് ര�് മാസ�ി��ിൽ റാ�് ലി�ിൽ നി�് നിയമനം 

നൽകണെമ� ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ്(ഉ�രവ് നം. WP(C)No.7432 of 2021 dtd. 

9.5.2022) േദവസ�ം േബാർഡ് െസ��റി�് ലഭി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ േകാടതി ഉ�രവ് �കാരം എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ�� വിവരം 

അറിയി�ാേമാ?

േദവസ�ം േബാർഡിെ� �ല�് വ�ാപാരിക�െട �നരധിവാസം

4498. േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) േദവസ�ം േബാർഡിെ� വ��ളിൽ �ിതി െച�ി�� വ�ാപാര �ാപന�ൾ 

േദശീയപാത 66-െ� നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് െപാളി� മാ�ിയേ�ാൾ െതാഴിൽ 

ന�െ�� വ�ാപാരികെള േദവസ�ം േബാർഡിെ� �ല�് തെ� കടകൾ നിർ�ി� ്

�നരധിവസി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദവസ�ം േബാർഡ് ഓഫീ�ക�െട ആ�നികവൽ�രണം

4499. േഡാ. എൻ. ജയരാജ്

�ീ �േമാദ് നാരായൺ

�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് േദവസ�ം േബാർഡ് ഓഫീ�ക�െട �വർ�ന�ൾ ആ�നിക 

സാേ�തികവിദ�കൾ ഉപേയാഗി� ്��തൽ �താര�മാ�തിെന�റി� ്ആേലാചി�േമാ; 



വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േദവസ�ം േബാർഡ് ഓഫീ�കളിൽ ഡിജി�ൽ ഫയലിംഗ് സി�ം നട�ാ�ിയി�േ�ാ; 

��ത സംവിധാനം നട�ാ��തിന് നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിർേ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�� നടപടി�മ�ൾ ഇേ�ാൾ ഏത് 

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ?

മലബാർ േദവസ�ം േബാർഡ് ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണം

4500. �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മലബാർ േദവസ�ം േബാർഡ് ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണം നട�ിലാ�ിെയ�ി�ം 

അതിെ� ആ��ല�ം �ർ�മാ�ം ജീവന�ാർ�് ലഭ�മാകാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; 

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ മാസ�ം �ത�മായി ശ�ളം നൽകാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; 

വ��മാ�ാേമാ?

ബഫർ േസാൺ നി�യി�േ�ാൾ ജനവാസ േക��ൾ ഒഴിവാ�ാൻ നിയമ നിർ�ാണം

4501. �ീ സി െക ഹരീ�ൻ

�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്

�ീ. എ. രാജ

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ): താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) വന�ജീവി സേ�ത�ൾ, േദശീേയാദ�ാന�ൾ എ�ിവ�് ബഫർ േസാൺ 

നി�യി�േ�ാൾ ജനവാസ േക��ൾ ഒഴിവാ�ണെമ�ം ഇതിനായി നിയമ 

നിർ�ാണം നട�ണെമ�ം സം�ാന സർ�ാർ േക� സർ�ാരിേനാട് 

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) വന�ജീവി സേ�ത�ൾ, േദശീേയാദ�ാന�ൾ എ�ിവ�് ��ം 12 കീേലാമീ�ർ വെര 

പരി�ിതിേലാല േമഖലയാ�ാെമ�് 2015- ൽ അ�െ� സർ�ാർ േക� വനം 

പരി�ിതി മ�ാലയേ�ാട് നിർേ�ശി�ി��േവാ; മെ�െ�ാെ� കാര��ളാണ് 

നിർേ�ശി�ി��ത്; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) ��ീം േകാടതി ഉ�രവിെ� പ�ാ�ല�ിൽ പരി�ിതി േലാല േമഖല വിഷയം ചർ� 

െച�ാൻ സർ�ാർ �േത�ക േയാഗം വിളി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

സാ�ഹ� വനവത്�രണ വിഭാഗം നട�ാ�� പ�തികൾ

4502. �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സാ�ഹ� വനവത്�രണ വിഭാഗം കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ നട�ിലാ�� വിവിധ 



പ�തിക�െട വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം 

വ��മാ�േമാ?

എേ�ാ െസൻസി�ീവ് േസാൺ

4503. �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ��ീംേകാടതി ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ എേ�ാ െസൻസി�ീവ് േസാണിൽ

ഉൾെ��ി�� വ�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല �േദശ��െട സർെ� ന�ർ, േ�ാ�് 

ന�ർ എ�ിവ ഉൾെ�െട�� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിെല എേ�ാ െസൻസി�ീവ് േസാണിൽ ഉൾെ��� �ല�ിെ� ജിേയാ 

േകാർഡിേന�് സഹിതം ഉ� �ാൻ ലഭ�മാ�ാേമാ?

മംഗളവനം പ�ി സേ�തം

4504. �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) എറണാ�ളം മ�ല�ിെല മംഗളവനം പ�ി സേ�തെ� േക� പരി�ിതി 

മ�ാലയം ബഫർ േസാൺ ആയി വി�ാപനം െച�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ; 

എ�ിൽ വി�ാപന�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വി�ാപനം െച�ി�െ��ിൽ 03.06. 2022-െല ��ീം േകാടതി ഉ�രവ് മംഗളവനം 

പ�ി സേ�ത�ിന് ബാധകമാേണാ; എ�ിൽ അത് ഒഴിവാ�ാ�� നടപടി 

സ�ീകരി�േമാ?

�ീൻ �ാസ് േ�ാജ�്

4505. �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ

�ീമതി സി. െക. ആശ

�ീ. വാ�ർ േസാമൻ

�ീ ഇ ച�േശഖരൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) മാലിന���ം �ാ�ി�ക�ം ഭ�ി� ്വന��ഗ�ൾ അപകട�ിൽെ���ത് 

ഒഴിവാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വനേമഖല മാലിന� ��മാ��തിന് േവ�ി �ീൻ �ാസ് േ�ാജ�് 

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം മാലിന��ൾ നിേ�പി�� �േദശ�ൾ സംബ�ി� ്മാ�ിംഗ് 

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏ��മധികം മാലിന�ം നിേ�പി�� �േദശ�ളിൽ �േത�ക 

നിരീ�ണ സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;



(ഡി) പരി�ിതിെയ ഏ��ം േദാഷകരമായി ബാധി�� തര�ിൽ വനേമഖലയിൽ മാലിന�ം 

നിേ�പി��വർ�് ക�� ശി� നൽ�� നിയമം നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ 

ആവശ�മായ നിയമനിർ�ാണം നട�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

വട�ാേ�രി മ�ല�ിെല ബഫർ േസാൺ �േദശ�ൾ

4506. �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ബഫർ േസാൺ നി�യി��മായി ബ�െ��് ��ർ ജി�യിെല ജന��െട ആശ� 

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആശ� അക��തിന് സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ ബഫർ േസാണിൽ ഉൾെ��� �േദശ�ൾ 

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ�ാഭാവിക വന��െട �ന:�ാപനം

4507. േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ

�ീമതി.ഉമ േതാമസ്

�ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് സ�ാഭാവിക വന��െട �ന:�ാപനം ല��മാ�ി സ�കാര� എേ��കൾ 

ഏെ���ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സ�കാര� എേ��കൾ ഏെ����തി�� നടപടി�മ��െട നിലവിെല �ിതി 

വ��മാ�ാേമാ; നിലവിൽ ഏെത�ി�ം എേ��കൾ ഏെ���ി�േ�ാ; വിശദാംശം 

നൽകാേമാ;

(സി) ഏെ��� എേ��ക�െട ന�പരിഹാര �ക�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ; ��ത 

പ�തി ഫല�ദമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ് േസാൺ

4508. �ീ. ടി.സി�ിഖ്

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) 23.10.2019-െല മ�ിസഭാ േയാഗ�ിൽ എ�ാ വന�ജീവി സേ�ത�േളാ�ം േദശീയ 

ഉദ�ാന�േളാ�ം േചർ�് കിട�� മ�ഷ�വാസേക��ൾ �ടി ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ് 



േസാണിൽ ഉൾെ���ാ��ായ തീ�മാനം �നഃപരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മ�ിസഭാ തീ�മാനം പി�ീ�� സർ�ാർ തി��ി തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; 

എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ് േസാൺ

4509. �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ

�ീ സി ആർ മേഹഷ്

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ

�ീമതി െക.െക.രമ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) സംര�ിത �േദശ�ൾ�് �റ�� എ�ാ മ�ഷ�വാസ േക��െള�ം ഇേ�ാ 

െസൻസി�ീവ് േസാ�ക�െട പരിധിയിൽ നി�് ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് 13.4.2015-ന് 

അ�െ� സർ�ാർ േക� വനമ�ാലയ�ിന് സമർ�ി�ി�� കരട് നിർേ�ശ�ൾ 

2016-ൽ ന�ഡൽഹിയിൽ നട� വിദ� സമിതി േയാഗ�ിൽ ചർ� െച�ി�േ�ാെയ�് 

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� ്എെ�ാെ� �ടർനടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വനവൽ�രണ പരിപാടി

4510. �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ആേഗാളതാപനെ� െച���തിന് എെ��ാം പരിപാടികളാണ് സംഘടി�ി��െത�് 

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി സാ�ഹ� വനവൽ�രണ പരിപാടി സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ 

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ നട�ിയ വനവൽ�രണ പരിപാടി�ായി 2016 �തൽ നാളി�വെരയായി 

ഓേരാ വർഷ�ം എ� �പ വീതമാണ് െചലവി�ത്; ജി�തിരി� ്വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് വനവി�തി വർ�ി�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ 

എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ?

മല�റം ഹാജിയാർ പ�ിയിെല വനം വ��ിെ� അധീനതയി�� �മിയിെല പ�തികൾ

4511. �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) മല�റം മ�ല�ിെല വനം വ��ിെ� അധീനതയി�� ഹാജിയാർ പ�ിയിെല ഒ� 

െഹ�ർ �മിയിൽ സാ�ഹ�വനവൽ�രണ വിഭാഗം ആ��ണം െച�് നട�ാ�� 

പ�തിക�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ; ഇത് സംബ�ി� ്റിേ�ാർ�കൾ സമർ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ൈസ�ിൽ ബ�ർ ൈ� പാർ�്, ബാം� െസ�ം, ഇേ�ാ പാർ�് എ�ിവ 



ആരംഭി��തിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തികൾ അടിയ�രമായി യാഥാർ��മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പരി�ിതിേലാല േമഖല

4512. �ീ സി െക ഹരീ�ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) വന�ജീവി സേ�ത�ൾ�് ഒ� കിേലാമീ�ർ ��ളവിൽ പരി�ിതിേലാല േമഖല 

നിർ�യി�ണെമ� ��ീം േകാടതി വിധി പാറശാല മ�ല�ിെല അ�രി, ക�ി�ാട് 

�ാമപ�ായ�കളിെല മലേയാര കർഷകെര ഭീതിയിലാ�ിയ കാര�ം 

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) പരി�ിതിേലാല �േദശ�ളിൽ ഒ� കിേലാമീ�ർ ��ളവിൽ ബഫർ േസാണായി 

ക��െമ� ��ീംേകാടതി വിധി ��ത �േദശ�െള ഏത് രീതിയിൽ ബാധി�െമ�് 

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാറശാല മ�ല�ിെല അ�രി, ക�ി�ാട് �ാമപ�ായ�കളിെല 

ജനാധിവാസേമഖലകെള ബഫർേസാൺ പരിധിയിൽ നി�ം �ർ�മാ�ം 

ഒഴിവാ��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്; ഇതിനായി 

നിയമനിർ�ാണം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

സ�കാര� ക�ൽ കാ�കൾ ഏെ���ാ�� പ�തി

4513. �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ

�ീ . സ�ി േജാസഫ്

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് സ�കാര� ക�ൽ കാ�കൾ ഏെ���ാ�� പ�തി�െട നിലവിെല 

�ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം നാളി�വെര എ� ഏ�ർ ക�ൽ�ാട് ഏെ���ി��്; എ� 

�പ ന�പരിഹാരമായി നൽകിയി��് ; ക�ൽ�ാ�കൾ എെ����തി�� 

ഫയ�കൾ വനം വ��് ആ�ാന�് തീർ�് കൽ�ി�ാതിരി��േ�ാ; കാരണം 

വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തി ഉേപ�ി�ാൻ സർ�ാർ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം 

വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ക�ൽ�ാ�കൾ വി�നൽകാൻ താ�ര�ം അറിയി�വർ�് അർഹമായ ന�പരിഹാരം 

നൽകി ഏെ���െകാ�് ��ത പ�തി �േ�ാ� െകാ�േപാകാൻ നടപടി 

സ�ീകരി�േമാ ; വിശദാംശം നൽ�േമാ ?

െപരി�ാട്-േച�വ ക�ൽ റിസർ�് വനം സംബ�ി�്



4514. �ീ. �രളി െപ�െന�ി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) മണ�ർ മ�ല�ിെല പാവറ�ി പ�ായ�ി�� െപരി�ാട്-േച�വ ക�ൽ റിസർ�് 

വന�ിെ� സംര�ണ�ി�ം വികസന�ി�മായി എെ�ാെ� കാര��ൾ 

െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �േദശ�് ഇേ�ാ �റിസം പ�തി നട�ാ�ാൻ എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ; 

എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ ��ത �േദശ�് ഇേ�ാ�റിസം പ�തി നട�ിലാ�ാൻ നടപടി 

സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

അ��ാടി ബദൽ േറാഡ് നിർ�ാണ�ിെ� സാധ�താ പരിേശാധന

4515. �ീമതി ശാ��മാരി െക.: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) അ��ാടി ബദൽ േറാഡ് നിർ�ാണ�ിെ� സാധ�തകൾ പഠി��തിന് വനംവ��് 

ഉേദ�ാഗ��െട േന�ത��ിൽ മ� വ��് ഉേദ�ാഗ��ം ജന�തിനിധിക�ം േചർ�് 

ര�ാംഘ� �ല പരിേശാധന നട�ിയ തീയതി എ�ാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ല പരിേശാധന സംബ�ി� റിേ�ാർ�് വനംവ��് സർ�ാരിൽ സമർ�ി�ി�േ�ാ;

(സി) �ല പരിേശാധന�് േശഷം അതിേ�ൽ നാളി�വെര എ��ി�� നടപടിക�െട 

വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ക�ളായി ���ടവ് ആദിവാസി േകാളനി നിവാസികൾ�� താമസ�ലം

4516. �ീ. പി.വി.അൻവർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) 2019-െല �ളയ�ിൽ നില�ർ സൗ�് ഡിവിഷനിെല ക�ളായി െറയ്�ിന് കീഴിൽ 

വനാ�ർ ഭാഗ�� ���ടവ് ആദിവാസി േകാളനിയിൽ താമസി�� ��ംബ��െട 

�മി�ം വീ�ം ന�മായതിന് പകരം താമസ�ലം ഏർെ���ാൻ വന�മി വി�നൽ��ത് 

പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇതിനായി വനം വ��് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം 

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക�ളായി ���ടവ് ആദിവാസി േകാളനിയിൽ താമസി��വ�െട എ� ഏ�ർ 

വന�മിയാണ് 2019-െല �ളയ�ിൽ വാസേയാഗ�മ�ാതായെത�ം ഇവർ�് 

പകരമായി ഇ��ം വന�മി എവിെടയാണ് ലഭ�മാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�ം 

അറിയി�ാേമാ?

നിരാേ�പപ�ം അ�വദി�ൽ

4517. �ീ. പി.വി.അൻവർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?



( എ) വനാതിർ�ി പ�ി��േതാ വന�ിേനാട് േചർ� �േദശ��േതാ ആയ സ�കാര� 

�മിക�െട �യവി�യ�ൾ�് വനം വ��ിെ� നിരാേ�പപ�ം ഹാജരാേ����് 

എ� നിർേ�ശം രജിേ�ഷൻ വ��ിന് േരഖാ�ലം നൽകിയി�േ�ാ; അ�കാരം 

ഉ�ര�െ��ിൽ പകർ�ം വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ; നിരാേ�പപ�ം 

ലഭി��തി�� നടപടി�മ��ം ആയത് അ�വദിേ�� കാലൈദർഘ��ം 

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വനം വ��ിെ� നിരാേ�പപ�ം നിലവിൽ ലഭി�ി�� സ�കാര� �മികൾ�് ��് വർഷം 

കാലാവധി കഴി�ാൽ �തിയ നിരാേ�പപ�ം ആവശ�മാേണാ; എ�ിൽ അതി�� 

കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; നിരാേ�പപ�ം ���ി നൽ��തി�� 

നടപടി�മ��ം അ�വദി�ാൻ എ��� കാലൈദർഘ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വനം വ��് നിരാേ�പപ�ം അ�വദി��ം പി�ീട് കാലാവധി കഴി�് ���ാനായി 

വ���മായ അേപ�കളിൽ ര�ാമ�ം സർേവ ചാർ �് ഈടാ��തിന് േരഖാ�ല�� 

സർ�ാർ ഉ�രേവാ നിർേ�ശേമാ ഉേ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� പകർ�് അ�വദി�ാേമാ; 

(ഡി) മല�റം ജി�യിെല നില�ർ േനാർ�് േഫാറ�് വനം വ��ിെ� നിരാേ�പപ�ം 

അ�വദി��തിന് 2020 �തൽ ലഭി� അേപ�ക�െട എ�ം എ�െയ�ം അവയിൽ 

നിരാേ�പപ�ം അ�വദി�വ എ�െയ�ം ഇനി�ം എ� അേപ�കളിേ�ൽ 

തീ�മാനെമ��ാ�െ��ം അറിയി�ാേമാ; നിലവിൽ പരിഗണി�� അേപ�കൾ ഏത് 

തീയതിയിൽ ലഭി�താെണ�ം അവസാനമായി നിരാേ�പപ�ം അ�വദി�ത് ഏത് 

തീയതിയിൽ ലഭി� അേപ�യിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ; നിരാേ�പപ�ം 

അ�വദി��തിന് കാലതാമസം ഉ�ായി�െ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) മല�റം ജി�യിൽ വനേമഖലയിെല സ�കാര� �മികൾ�് വനം വ��ിെ� നിരാേ�പപ�ം 

അ�വദി��തിന് കാലതാമസ��ാ�� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; കാലതാമസം 

േനരി���കാരണം വിവിധ ആവശ��ൾ�് േവ�ി�� സ�കാര� �മി�െട 

�യവി�യ�ൾ�് തട���ാ�� കാര�ം സഗൗരവം പരിഗണി�േമാ; വനം വ��് 

നിരാേ�പപ�ം അ�വദി��തിന് സമയപരിധി നി�യി�േമാ?

വി�ർ ടി�ർ ഡിേ�ാ സർെ��� അ�മതി

4518. �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) �വാ��ഴ -കാ�നാട് നാല് വരി�ാത നിർ�ാണ�ിെ� ഭാഗമായി വനം വ��ിെ� വി�ർ 

ടി�ർ ഡിേ�ാ �ിതിെച�� �ല�് സർെ� നട��തി�� കിഫ്ബി�െട 

അേപ�യിേ�ൽ തീ�മാനം ൈവ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) വി�ർ ടി�ർ ഡിേ�ാ�െട ഭാഗ�് സർെ� നട��തി�� അേപ�യിേ�ൽ അ�മതി 

നൽ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വനം-വന�ജീവി വ��് �േഖന�� പ�തികൾ

4519. �ീ. െക. േ�ം�മാർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ഒ��ാലം മ�ല�ിൽ നിലവിൽ വനം-വന�ജീവി വ��് �േഖന ആവി�രി� ്നട�� 



ഏെത�ി�ം പ�തിക�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� നിലവിെല �വർ�ന �േരാഗതി�ം 

മ� വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വനം വ��ിെല കിഫ്ബി പ�തികൾ

4520. �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട വനാതിർ�ി സംര�ണം, 

െഫൻസിംഗ് �ട�ിയവ�് വി�ലമായ പ�തികൾ നട�ിലാ�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� 

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിർേ�ശ�ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

പരി�ിതി വനസംര�ണം - �ീൻ ഇൻഡ� മിഷൻ

4521. �ീ ഐ ബി സതീഷ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) പരി�ിതി-വനം സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി �ീൻ ഇൻഡ� മിഷൻ തി�വന��രം 

ജി�യിൽ ഏെത�ി�ം തര�ി�� �വർ�ന�ൾ നട��േ�ാ;

(ബി) ആയതിേല�് പ�തി �േദശെ� െതരെ����ത് എ�െനയാണ്; �തിയ 

നിർേ�ശ�ൾ സമർ�ി�ാനാ�േമാ; ഇതിനായി െ�ാേ�ാസൽ ത�ാറാ���ം 

നട�ാ���ം സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�കൾ സംര�ി��തിനായി സർ�ാർ നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ

4522. �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിൽ കാ�കൾ സംര�ി��തിനായി അേപ�കൾ ലഭി�ി�േ�ാ; 

എ�ിൽ ��ത അേപ�കളിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മായി േചർ�് െതാഴി�റ�് പ�തിയി�െട കാ�കൾ 

സംര�ി��തിനായി �േത�ക പ�തി ത�ാറാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വനസംര�ണ കർ�പ�തികൾ

4523. �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) വനസംര�ണ�ി�ം വനപരിപാലന�ി�ം എെ��ാം കർ�പ�തികളാണ് 

ആവി�രി� ്നട�ിലാ��െത�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) േക� സഹായേ�ാെട�� ഇ�േ��ഡ് െഡവല�്െമ�് ഓഫ് ൈവൽഡ് ൈലഫ് 

ഹാബി�ാ�ിെ� �വർ�ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഇതിന് യഥാസമയം േക� 



സഹായം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കഴി � അ�് വർഷ�ാലയളവിൽ വന സംര�ണ�ിന് �ടർ� വ� ഏെത�ാം 

പ�തികൾ നിർ�ലാ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ; ആയത് നിർ�ലാ�ാൻ ഇടയായ 

സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത കാലയളവിൽ എ� �തിയ 

പ�തികൾ ആരംഭി�ി��് ?

ഗാ�ി �തി വനം േക�മാ�ി�� പ�തി

4524. �ീ. എ�.് സലാം: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ആല�ഴ ജി�യിൽ വനം വ��് �േഖന നട�ാ�� പ�തികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് 

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ല�ഴ മ�ല�ിെല �റ�ാട് �ാമപ�ായ�ിൽ വനം വ��ിെ� 

ഉടമ�തയി�� ഗാ�ി �തി വനം േക�മാ�ി നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി�� പ�തി 

നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാണ്; പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ം �ള�ം പ�തി

4525. �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) നിലവിെല സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം കാ�ം �ള�ം പ�തിയിൽ 

ഉൾെ���ി ച�നാേ�രി മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിയി�� ���ികൾ

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�ം ���ിക�െട 

നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

വിദ�ാവനം പ�തി

4526. �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ആല�ർ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളിലാണ് വിദ�ാവനം പ�തി 

നട�ിലാ�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

തേ�ശ �ാപന�െള കാർബൺ ന��ൽ ആ��തി�� നടപടികൾ

4527. �ീ. പി. മ�ി��ി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) 2022-െല പരി�ിതിദിന സേ�ശ�ിെ� ഭാഗമായി വനംവ��് എെ��ാം �തിയ 

കർ�പ�തികൾ�് നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) സം�ാനെ� പ�ായ�കൾ, �ൻസി�ാലി�ികൾ, േകാർ�േറഷ�കൾ �ട�ിയ 

തേ�ശ �ാപന�െള കാർബൺ ന��ൽ ആ��തിന് വനംവ��് എെ��ാം 

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

േഫാറ�് േ�ഷൻ

4528. �ീ സി എ� ്���: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) വനം വ��ിെ� കീഴിൽ ഒ� േഫാറ�് േ�ഷൻ േപാ�ം ഇ�ാ� ജി� ഏതാെണ�് 

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കർ�ാടക വനേമഖല�മായി അതിർ�ി പ�ി�� കാസർേഗാഡ് ജി�യിൽ 

വന��ഗശല�ം ��മായതിനാൽ ഒ� േഫാറ�് േ�ഷെന�ി�ം അ�വദി�ണെമ� 

ദീർഘകാലമാ�� ആവശ��ിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം 

അറിയി�ാേമാ;

(സി) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല േഫാറ�് േ�ഷൻ എ�േ��് യാഥാർ��മാ�ാൻ 

സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

വന�മി�െട അതിർ�ികൾ നിർ�യി��തിനാ�� ജ� നിർ�ാണം

4529. �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് വന�മി�െട അതിർ�ികൾ നിർ�യി��തിനായി ജ� നിർ�ി�ാൻ 

�ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് ഏത് ക�നിെയയാണ് ഏൽ�ി�ി��ത്; ഏെത�ാം 

ത�ികയി�� ഉേദ�ാഗ�ർ�ാണ് േമൽേനാ� �മതല നൽകിയി��ത്; 

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജ�കൾ പല�ം നശി� േപായതാ�ം നിർ�ാണ�വർ�ന�ളിൽ �മേ�ട് 

നട�താ��� റിേ�ാർ�് വനം വ��ിൽ നി�് സർ�ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ 

റിേ�ാർ�ിെല വിവര�ൾ െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത �മേ�ട് �ലം സർ�ാരി��ായ ന�ം ���ാരായവരിൽ നി�ം ഈടാ�ാൻ 

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇേ�ാ �റിസം പ�തികൾ

4530. �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) വനം വ��ിന് കീഴിൽ സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് ഇേ�ാ �റിസം പ�തികൾ 

നട�ിലാ�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���ാടി പ�ായ�ിെല ക�ാട് ഇേ�ാ �റിസം േ�ാജ�് നട�ിലാ�ണെമ� ആവശ�ം 

��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയതിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?



െകാടി��ിമല ഇേ�ാ �റിസം

4531. �ീ. നജീബ് കാ��രം: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) െകാടി��ിമല ഇേ�ാ �റിസം േക��ിെല�� സ�ാരികൾ�ായി എെ��ാം 

സൗകര��ളാണ് ഒ��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െകാടി��ിമല ഇേ�ാ �റിസം േക��ിൽ �ാഥമികാവശ��ൾ�ം 

�ടിെവ��ി��� സൗകര��ൾ ഒ��ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

െകാടി��ിമല ഇേ�ാ �റിസം േക�ം

4532. �ീ. നജീബ് കാ��രം: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) െകാടി��ിമല ഇേ�ാ �റിസം േക��ിെല�� വിേനാദ സ�ാരികൾ�് 

�ര�ാ�മയം കാ��തിനായി സ�ർശന സമയം ദീർഘി�ി�ാൻ നടപടി 

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െകാടി��ി മല ഇേ�ാ �റിസം േക��ിെല വ� േപായി�ിേല�് സ�ാരികൾ�് 

എ�ിേ���തിന് ��ിംഗ് വാഹന�ൾ അ�വദി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല വീര മല��ിൽ ഇേ�ാ �റിസം േ�ാജ�്

4533. �ീ എം രാജേഗാപാലൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല �ധാന �റിസം േ�ാ�ായ വീരമല��ിൽ ഇേ�ാ �റിസം 

േ�ാജ�് ആരംഭി�ാ�� നടപടികൾ നിലവിൽ ഏ� ഘ��ിലാെണ�് 

വ��മാ�ാേമാ; ��ത പ�തി എ�േ��് �ാവർ�ികമാ�ാൻ കഴി�െമ�് 

വ��മാ�ാേമാ?

ജ� നിർ�ാണ�ിൽ അഴിമതി നട�ിയവർെ�തിെര നടപടി

4534. േഡാ. എം.െക . �നീർ

�ീ .പി. െക. ബഷീർ

�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് കഴി� ��് വർഷ�ിനിെട എ�പത് േകാടി �പ െചലവി�് വനാതിർ�ി 

നിർ�യി�� ജ�കൾ െക�ിയതിൽ വ�ാപകമായി അഴിമതി നട�തായി വനം 

വ��ിെ� വിജിലൻസ് വിഭാഗം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അ  േന�ഷണ�ിൽ കെ��ിയ �മേ��കൾ എെ��ാെമ�് 



െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ���ാരായവെര കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അവർെ�തിെര സ�ീകരി� നടപടി 

വിശദമാ�േമാ?

ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസർമാ�െട െഡപ�േ�ഷൻ നിയമനം

4535. �ീ സി ആർ മേഹഷ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) േകരള വനം-വന�ജീവി വ��ിൽ നിലവിൽ എ� ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസർമാർ ഉ�്; 

ഇവരിൽ വനിതകൾ എ�െയ�ം ��ഷൻമാർ എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസർമാരിൽ എ� േപർ െഡപ�േ�ഷനിൽ വിവിധ ക�നി/

േകാർ�േറഷൻ/ േബാർഡ് �തലായവയിൽ േജാലി െച��; െഡപ�േ�ഷനിൽ 

േപായവരിൽ വനിതകൾ എ�െയ�ം ��ഷൻമാർ എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബി.എഫ്.ഒ.മാർ മ�് �ല�ളിൽ ഏെതാെ� ത�ികകളിൽ ആണ് േജാലി െച��ത്; 

െഡപ�േ�ഷനിൽ ഉ� ബി.എഫ്.ഒ.മാരിൽ പരിശീലനം �ർ�ിയാ�ാ�വർ എ� 

േപ��്; അവെര പരിശീലന�ിന് അയ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െഡപ�േ�ഷനിൽ ഉ� ബി.എഫ്.ഒ.മാരിൽ എ� േപർ അവ�െട ശ�ള 

െ�യിലിേന�ാൾ താ� ശ�ള െ�യി�� ത�ികയിൽ േജാലി െച��; ഉയർ� 

ശ�ള െ�യിലിൽ ഉ�വെര താ� ശ�ള െ�യിലിൽ ഉ� ത�ികകളിൽ നിയമി�� 

നടപടി പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) നിരവധി വനിതകൾ പരിശീലനം �ർ�ിയാ�ി �ർഘടമായ വന േമഖലയിൽ േജാലി 

െച�േ�ാൾ ��ഷൻമാരായ നിരവധി ബി.എഫ്.ഒ.മാെര മ�് ത�ികകളിേല�് അയ� 

വ��ിെ� നടപടി റ�ാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വനം വ��ിന് കീഴിെല ജീവന�ാ�െട വിവര�ൾ

4536. �ീ. െക. േ�ം�മാർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) പാല�ാട് ജി�യിൽ വനം വ��ിന് കീഴിൽ ആെക എ� ജീവന�ാ�െ��് ത�ിക 

തിരി� ്വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതിൽ എ� �ിരം ജീവന�ാർ, എ� താത്കാലിക ജീവന�ാർ എ�് 

വ��മാ�ാേമാ?

വനാ�ിത സ�ഹ�ിെ� േ�മ�വർ�ന�ൾ

4537. �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) വനാ�ിത സ�ഹ�ിെ� േ�മ�ിനായി നട�ിവ�� �വർ�ന��െട �േരാഗതി 

വിശദമാ�ാേമാ?



െതാ�ി �ത�കൾ ന�െ�� സംഭവം

4538. േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) വനം വ��ിെ� പ��ി��ി േറ�ിെല േ�ാ�് �മിൽ ��ി�ി�� െതാ�ി�തലായ 

ച�നവി�ഹ�ൾ കാണാെത േപായത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത 

സംഭവ�ിൽ അേന�ഷണം നട�ാൻ ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) 2016 �തൽ വനംവ��് ഇ�ലിജൻസ് ���റ സ�േദശികളിൽ നി�് പിടിെ��� 

െതാ�ി�തലാണ് ന�െ��െത� വാർ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ന�െ�� മ�് 

െതാ�ി�ത�കൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െതാ�ി�ത�കൾ േ�ാ�് �മിൽ നി�ം ന�െ�� സംഭവം അറി�ി�ി� എ�് 

പ��ി��ി േറ�് ഓഫീസർ മാധ�മ�േളാട് �തികരി�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; 

��ത വിഷയ�ിൽ വീ� സംഭവി�വർെ�തിെര അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വനം വികസന േകാർ�േറഷൻ അ����െട യാ��ടി

4539. �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) വനം വികസന േകാർ�േറഷൻ അ��� സ�കാര� ആവശ��ൾ�് േകാർ�േറഷൻ 

വാഹനം ഉപേയാഗി��െവ� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദ വിവരം 

നൽകാേമാ;

(ബി) സ�കാര� ആവശ��ൾ�് േകാർ�േറഷൻ വാഹനം ഉപേയാഗി�തിന് െചലവായ �ക 

തിരി�ട�ണെമ�് ആവശ�െ��് െകാ�് േകാർ�േറഷൻ അ����് േനാ�ീസ് 

നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� �ക തിരി�ട�ാനാണ് ആവശ�െ��ി��ത്; വിശദാംശം 

നൽകാേമാ?

േറാഡ�കിൽ അപകടകരമായി നിൽ�� മര�ൾ

4540. േഡാ. എൻ. ജയരാജ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) കാ�ിര��ി മ�ല�ിെല ച�നാേ�രി വാ�ർ േറാഡിൽ കാ�മറ� ്

അപകടകരമായി നിൽ�� എ� മര�ൾ �റി� ്മാ�ണെമ�് ആവശ�െ��ാണ് 

െപാ�മരാമ�് വ��് ക�് നൽകിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; അതിൽ 

സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��് ��ത ക�് നൽകിയ തീയതി വ��മാ�ാേമാ; അതിന് േശഷം 

എ� �ീ ക�ി�ികൾ േചർ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മര�ൾ �റി� ്മാ��തിന് അേപ� നൽ�� വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ ��ത �ീ 

ക�ി�ിയിൽ േനരി�് ഹാജരാകണെമ�് നിബ�ന�േ�ാ; എ�ിൽ ഹാജരാകാൻ 

െപാ�മരാമ�് വ��് അധി�തേരാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഹാജരാകാൻ 

ആവശ�െ��െകാ�് നൽകിയ ക�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ഡി) അേപ�കരായ െപാ�മരാമ�് വ��് ഉേദ�ാഗ�ർ ��ത േയാഗ�ിൽ 

ഹാജരായി��ി�ാെയ�് �ീ ക�ി�ിയംഗം 04.07.2022-െല ഒ� ദിന���ിൽ 

��ാവി�ിരി��തിെ� വാ�വം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ച�നാേ�രി വാ�ർ േറാഡിൽ ൈമലാടിയിൽ നിൽ�� ആ�ിലിമരം �റി��തിന് 

അ�മതി നൽകാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

െഫൻസിംഗ് �ാപി��ത്

4541. �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) കർ�ാടക വന�മായി അതിർ�ി പ�ി�� പ��ർ മ�ല�ിെല െച��ഴ 

�ാമപ�ായ�ിെല വനാതിർ�ി േമഖലയിൽ വന�ജീവിക�െട ആ�മണം 

തട��തിനായി െഫൻസിംഗ് �ാപി��തിന് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി 

ഭരണാ�മതി�ായി സമർ�ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമ;

(ബി) ��ത എ�ിേമ�ിന് ഭരണാ�മതി നൽകാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത േമഖലയിൽ നിലവിൽ എ� മീ�ർ നീള�ിലാണ് െഫൻസിംഗ് �ാപി�ി��ത്; 

വിശദമാ�ാേമാ?

വന�ജീവി ആ�മണം �ലം അപകടം സംഭവി��വർ�� ധനസഹായം

4542. �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ആല�ർ മ�ല�ിൽ വന�ജീവിക�െട ആ�മണം �ലം മരണമട��വർ�ം 

പരിേ�ൽ��വർ�ം വനം വ��് നൽകി വ�� ധനസഹായം നിലവിെല സർ�ാർ 

അധികാര�ിൽ വ� േശഷം എ� േപർ�് അ�വദി�ി�െ��ം ഓേരാ��ർ�ം 

അ�വദി� �ക എ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ?

േതാ�് ൈലസൻസ് ലഭി��തിനാ�� അേപ�

4543. �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി 

സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) കാ�പ�ികെള െവടിവ� ്െകാ��തിനാ�� േതാ�് ൈലസൻസ് ലഭി��തിന് വടകര 

താ��ിൽ നി�ം ലഭി� അേപ�കൾ സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ��തിന് 

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

വന��ഗ ആ�മണ�ിന് ന�പരിഹാരം

4544. �ീ ഒ . ആർ. േക�: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?



( എ) കഴി� സാ��ിക വർഷം വയനാട് ജി�യിൽ വന��ഗാ�മണ�ിൽ കാർഷിക 

വിളകൾ നശി� കർഷകർ�ം മ�് സ��് വകകൾ ന�െ��വർ�ം എ� �ക 

ന�പരിഹാരം നൽകിെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വന�ജീവി ആ�മണ�ിൽ ജീവഹാനി സംഭവി��വ�െട ആ�ിതർ�് ന�പരിഹാരം

4545. �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) വന�ജീവി ആ�മണ�ിൽ ജീവഹാനി സംഭവി��വ�െട ആ�ിതർ�് നിലവിൽ എ� 

�കയാണ് ന�പരിഹാരമായി അ�വദി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വന�ജീവിക�െട ആ�മണം �ല��ാ�� നാശന��ൾ�് അടിയ�രമായി 

ന�പരിഹാരം നൽ�വാൻ ഓൺൈലൻ സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാെയ�് 

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജനവാസ േമഖലകളിൽ വന�ജീവിക�െട ആ�മണം ഇ�ാതാ��തിന് ��തായി 

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വന��ഗ�ൾ നശി�ി�� വിളകൾ�് ന�പരിഹാരം ലഭി��തി�� നടപടികൾ

4546. �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) വന��ഗ�ൾ നശി�ി�� വിളകൾ�് ന�പരിഹാരം ലഭി��തി�� നടപടികൾ 

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വന� �ഗശല�ം ശാശ�തമായി പരിഹരി�ാൻ നടപടികൾ

4547. �ീ എം രാജേഗാപാലൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) കാസർേഗാഡ്, ക�ർ ജി�ക�െട അതിർ�ി പ�ി�� പാലാവയലി�ം അ�ബ� 

വിേ��കളി�ം �ടർ�യായി ഉ�ാ�� വന��ഗ ശല�ം ശാശ�തമായി പരിഹരി�ാൻ 

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ��ാട് മ�ല�ിെല വന�ജീവി ആ�മണം

4548. �ീ ഇ ച�േശഖരൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) കാ��ാട് മ�ല�ിെല പന�ടി, ബാളാൽ �ാമപ�ായ�കളിൽ വന��ഗ�ൾ 

�ഷി നശി�ി��ത് തട�വാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് 

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ 2016 �തൽ ഇ�വെര വന�ജീവി ആ�മണ�ിൽ �ഷി 



�

നാശ��ായവരിൽ നി�ം ന�പരിഹാര�ിനായി എ� അേപ�കൾ ലഭി�െവ�ം 

അതിൽ എ�േപർ�് ന�പരിഹാരം നൽകിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പാ�് കടിേയ�വർ�� ചികി�ാ സഹായം

4549. �ീ. എം.വിജിൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) പാ�് കടിേയ�് ചികി� െച��വർ�് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് വനം വ��് 

ലഭ�മാ�ി വ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വന�ജീവി ആ�മണ�ിന് ന�പരിഹാരം

4550. �ീ എം രാജേഗാപാലൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) വന�ജീവി ആ�മണ�ിൽ ജീവഹാനി സംഭവി��വർ�ം പരി�് പ��വർ�ം സ��് 

വകകൾ ന�െ���വർ�ം ഇേ�ാൾ ന�പരിഹാരമായി എ� �പയാണ് 

അ�വദി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വന�ജീവി ആ�മണം െച��ാൻ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��മായി േചർ�് 

എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�പ�ികെള നിയ�ി��ത് സംബ�ി�്

4551. �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി 

സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) േകരള�ിെല കർഷകർ�് ന�ം വ��� കാ�പ�ികെള നിയ�ി��തിന് വ��് 

�തിയ മാർ�നിർേദശം �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) �ഷി നശി�ി�� കാ�പ�ികെള െവടിെവ� െകാ��തിന് സം�ാന�് വനം വ��് 

കർഷകർ�് അ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദവിവരം നൽകാേമാ?

��ാർ മ�ല�ിെല വന��ഗശല�ം

4552. �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ��ാർ മ�ല�ിെല വനേമഖല�മായി അതിർ�ി പ�ി�� 

േകാ�േ�ാട്,���യം,എ�േമലി എ�ീ പ�ായ�കളിൽ വന��ഗശല�ം 

പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി�വ�� �വർ�ന��െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ല�ളിൽ കിട�്, േസാളാർേവലി, ൈജവേവലി �ട�ിയ മൾ�ി െഫൻസിങ് 

സ�ദായം ഉപേയാഗി� ്വന�മി�ം �ഷി �മി�ം �ർണമാ�ം േവർതിരി� ്വന��ഗ�ൾ 



�ഷി �മിയിേല�് കട�് �ഷി , ജീവൻ, സ��് എ�ിവ�് നാശ�ം വ���ത് തടയാൻ 

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വന��ഗശല�ം �ലം �ഷി നശി� കർഷകർ�് ന�പരിഹാരം നൽ��തിെ� മാനദ�ം 

പരി�രി��തി�ം ന�പരിഹാരം കാലവിളംബം �ടാെത നൽ��തി��� നടപടി 

സ�ീകരി�േമാെയ�്  വ��മാ�േമാ?

ജലവിഭവ വിവര സംവിധാനം

4553. �ീ. ഇ െക വിജയൻ

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ

�ീ പി എസ്  �പാൽ

�ീ. സി.സി. ���ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ജലവിഭവ വിവര സംവിധാനം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ാധി�ിതമായി 

വികസി�ിേ��തിെ� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള ജലവിഭവ വിവര സംവിധാനം എ� േപരിൽ ഒ� െവബ് എേനബിൾഡ് �ാ�്േഫാം 

നിലവിൽ വ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���ൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സംവിധാന�ിെ� സഹായേ�ാെട ജല ലഭ�ത, ജല�ിെ� ആവശ�കത 

എ�ിവ സമ�മായി പരിേശാധി� ്വാ�ർ ബജ�ിംഗ് ഉൾെ�െട�� ജലവിഭവ 

മാേനെ�ൻറ് നട�ിലാ��തിന് കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െവ�െ�ാ� �വചന�ം ��റിയി�ം ഉൾെ�െട�� ജലവിഭവ തൽ�ിതി 

െപാ�ജന�െള അറിയി��തി�ളള ആ�നിക സംവിധാന�ൾ ഇതിെ� ഭാഗമായി 

�മീകരി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ആ�വ കാ�ർ പ�ായ�ിെല െവ�ാര�ി�ി ചാൽ �ന��ാരണം

4554. �ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ആ�വ കാ�ർ പ�ായ�ിെല ��ി�ാടം, െവ�ാര�ി�ി �� എ�ിവിട�ളിൽ 

െനൽ�ഷി �നരാരംഭി��തിന് െവ�ാര�ി�ി ചാൽ �ന��രി��തി�� നടപടി 

സ�ീകരി�ണെമ� 13.04.2022 െല എം.ഐ.1/42/2022/ജ.വി.വ. ന�ർ സർ�ാർ 

ക�ിൽ ജലേസചന�ം ഭരണ�ം ചീഫ് എ�ിനിയർ നാളി�വെര എെ��ാം നടപടികൾ 

സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിൽ നടപടികൾ സ�ീകരി� ്കാ�ർ �ാമപ�ായ�് �സിഡ�ിന് 

മ�പടി നൽകണെമ� നിർേ�ശം പാലി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ മ�പടി ക�ിെ� പകർ�് 

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േമൽ പരാമർശി� �ല�ളിൽ െനൽ�ഷി ആരംഭി��തിന് േവ�ി െവ�ാര�ി�ി 

ചാൽ �ന��രി�� ���ി എ��ം േവഗം �ർ�ിയാ��തിന് നടപടികൾ 

സ�ീകരി�േമാ?



ജലേ�ാത�ക�െട �ന��ീവനം

4555. �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�

�ീമതി � �തിഭ

�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണം, പരിപാലനം, ജലസംര�ണ േബാധവൽ�രണം 

എ�ീ േമഖലകളിൽ നട�ിയി�� �വർ�ന��െട ഭാഗമായി സം�ാന�ിന് 

േദശീയ ജല�ര�ാരം ലഭി�ി��േവാ; എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നട�ിലാ�� ജലേ�ാത�ക�െട �ന��ീവന പരിപാടി 

എ�േേ�ാളം വിജയകരമാ�ാൻ സാധി�െവ�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; 

എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ജല സംര�ണ�ിന് ഹരിത േകരളം മിഷെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയ 

�വർ�ന�െള�റി� ്വിശദമാ�േമാ?

േതാ�കൾ, �ള�ൾ, ത�ീർ�ട�ൾ എ�ിവ സംര�ി��തിന് നടപടി

4556. �ീ. െക. െജ. മാക് സി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) നദിക�മായി ബ�െ�� േതാ�കൾ, �ള�ൾ, ത�ീർ�ട�ൾ എ�ിവ 

സംര�ി��തിനായി കഴി� സർ�ാ�ം �ടർ സർ�ാ�ം സ�ീകരി� വ�� 

നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േതാ�കൾ, �ള�ൾ, ത�ീർ�ട�ൾ എ�ിവ �ാ�ി�് ��മാ��തി�ം ഇവ�െട 

കേ��ം തട��തി�ം ൈകേ�റിയവ തിരി�പിടി��തി�ം ���ാെര കെ��ി 

നിയമ നടപടികൾ�് വിേധയമാ��തി�ം സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ 

വ��മാ�ാേമാ?

ജലേസചന പ�തിക�െട �ർ�ീകരണം

4557. �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ

േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ

�ീ ഡി െക �രളി

�ീ. പി. മ�ി��ി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് നിർ�ാണ�ിലിരി�� �ധാനെ�� ജലേസചന പ�തികൾ 

ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇവ�െട ���ികൾ ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം 

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികൾ എ�േ��് �ർ�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�ം പ�തികളി�െട 



ല��മി�� േന�ം എ�ാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� �ഴകെള ജലസംഭരണികളാ�ി മാ��തിനായി �േത�ക പ�തി�് �പം 

നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ഡി) �ഗർഭ ജല റീചാർ�ിംഗിന് പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; എെ�ാെ�യാണ് ഇത് വഴി 

ല��മി��ത്; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

നീെരാ��് നില�തിെനതിെര നടപടി

4558. �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)

�ീമതി.ഉമ േതാമസ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) വ�ാർ�ാടം കെ�യ് നർ െടർമിനലിേല�� െറയിൽേവപാത�െട 

നിർ�ാണേ�ാട�ബ�ി� നിർ�ി� താൽ�ാലിക ബ�ം നിർ�ാണാവശി���ം 

െപരിയാർ നദി കായ�മായി സംഗമി�� �ലെ� നീെരാ��് നി�ലമാ�ിയത് 

പരിഹരി�ാൻ എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) നീെരാ��് നില�ത് കാരണം െകാ�ി േകാർ�േറഷൻ പരിധിയിൽ െവ�െ�ാ�ം 

ഉ�ാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത് തടയാൻ എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി� എ�് 

വിശദമാ�േമാ;

(സി) െറയിൽേവ പാത�െട നിർ�ാണ ���ി ഏെ��� ക�നികൾ ബ�ം െചളി�ം 

എ��ം നീ�ം െച�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെനതിെര എെ��ി�ം 

നിയമ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േതാണി�ടവ് �റിസം പ�തി

4559. �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േതാണി�ടവ് �റിസം പ�തി�െട ��ാംഘ� വികസന പ�തി 

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േതാണി�ടവിെല ഹാർ�് ഐല�് വികസന�ിനായി ഡി.പി.ആർ. സമർ�ി�ി�േ�ാ; 

ഉെ��ിൽ ��ത ഡി.പി.ആറിൽ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ 

എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇറിേഗഷെ� ൈകവശ�� േതാണി�ടവ് ഹാർ�് ഐല�് വികസന�ിനായി 

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

തട�രഹിതമായ നീെരാ��് സാധ�മാ�ാൻ പ�തി

4560. �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ

�ീ. അൻവർ സാദ�്



�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) �ളയ�ിെ� അന�രഫലമായി ��നാ�ിൽ ജലനിര�് ഉയർ�തിെന �ടർ�് 

തട�രഹിതമായ നീെരാ��് സാധ�മാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ 

ഫല�ദമ�ാ�തിനാൽ ജന�ൾ ��ി��് അ�ഭവി��ത് ഗൗരവ�ർ�ം

കാ��േ�ാ; എ�ിൽ ഈ ��ം പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് 

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ളയ�ിൽ േവ�നാട് കായലിൽ അടി� എ��ം െചളി�ം കായലിെ� 

ജലസംഭരണേശഷി �റ�ത് പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാം; 

ആയതിെ� ഫല�ാ�ി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��നാട് പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി തട�രഹിതമായ നീെരാ��് സാധ�മാ�ാൻ 

പ�തികൾ നട�ാ�ിയി�േ�ാ ; എ�ിൽ േമ�റ� പ�തിക�െട േപാരാ�കൾ 

സമ�മായി വിലയി��ി ��ത േമഖലയിെല നീെരാ��് ��ം പരിഹരി�ാൻ 

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ം നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ ���ികൾ

4561. �ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) െകാ�ം മ�ല�ിൽ െച�കിട ജലേസചന വിഭാഗം �ഖാ�ിരം നട�ിലാ��തിനായി 

2020-21 �തൽ ഭരണാ�മതി ലഭി��ം നിർ�ഹണം �േരാഗമി���മായ വിവിധ 

���ികൾ ഏെത�ാമാണ്; അവ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ��� 

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

തി�ര�ാടി മ�ല�ിെല ന�ക�് ജലേസചന പ�തി

4562. �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) തി�ര�ാടി മ�ല�ിൽ ന�ക�് ജലേസചന പ�തി നട�ിലാ�േമാ; ��ത

പ�തി�െട നിർ�ഹണ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടികൾ �ർ�ീകരി�ി��്;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് എെ��ി�ം തട��ൾ ഉേ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�കയാെണ�ിൽ തി�ര�ാടി, വ�ി��്, താ�ർ എ�ീ 

മ�ല�ളിെല എ� ��ംബ�ൾ�ം �ഷി�ം ജലം ലഭ�മാ�െമ�് 

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

െകാ���ർ മ�ല�ിെല ഇറിേഗഷൻ പ�തികൾ

4563. �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം െകാ���ർ മ�ല�ിൽ 



ഇറിേഗഷൻ വ��് നട�ിലാ�ിയ�ം അ�മതി നൽകിയ�മായ ���ികൾ 

ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

വ�ി��് മ�ല�ിെല ൈമനർ/േമജർ ഇറിേഗഷൻ പ�തികൾ

4564. �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം വ�ി��് മ�ല�ിൽ �േരാഗമി� 

വ�� �ധാനെ�� ൈമനർ/േമജർ ഇറിേഗഷൻ പ�തിക�െട �േരാഗതി 

വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�ർ മ�ല�ിൽ അ�വദി� പ�തികൾ

4565. �ീ. സജീവ് േജാസഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) 2016-2017 �തൽ 2021-22 വെര�� കാലയളവിൽ ഇരി�ർ 

നിേയാജകമ�ല�ിൽ ജലവിഭവ വ��് വിവിധ പ�തികളിൽ ഉൾെ���ി 

അ�വദി��ം നട�ിലാ�ിയ�മായ ���ിക�െട വിശദവിവര�ം �ക�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി സംബ�ി� വിശദവിവരം നൽ�േമാ?

െഷാർ�ർ മ�ല�ിൽ േമജർ-ൈമനർ ഇറിേഗഷൻ വ��് നട�ാ�� പ�തികൾ

4566. �ീ. പി. മ�ി��ി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) 2021-22, 2022-23 വർഷ�ളിൽ െഷാർ�ർ മ�ല�ിൽ ഏെത�ാം േമജർ-ൈമനർ 

���ികൾ നട�ിലാ��തി�� നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികളിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��വ ഏെത�ം അവ�െട നിർ�ഹണ 

�േരാഗതി എെ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

മേ�ശ�രം �ഴയിൽ പാർശ� സംര�ണ ഭി�ി

4567. �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) മേ�ശ�രം �ഴയിൽ െപാ��� എ� �ല�് പാർശ� സംര�ണ ഭി�ി 

നിർ�ിേ��ത് ആവശ�മാെണ�� ജലേസചന വ��് ഉേദ�ാഗ��െട റിേ�ാർ�് 

ഉ�ട�ം െച�് മേ�ശ�രം എം.എൽ.എ. നൽകിയ നിേവദന�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി 

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി നൽകി ���ി ആരംഭി��തിന് നടപടി 

സ�ീകരി�േമാ?



കട��ി �ഴ�െട തീര�ളിൽ സംര�ണഭി�ി

4568. �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) മല�റം മ�ല�ിൽ 2018-െല �ളയ�ി�േശഷം കട��ി�ഴ�െട തീര�ളിെല 

സംര�ണഭി�ി നിർ�ാണ�ിനാ�� വിവിധ ���ിക�െട �േരാഗതി 

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ���ികൾ�ാണ് ഫ�് അ�വദി�െത�ം അവയിൽ �ർ�ിയായ�ം

ഇനി �ർ�ീകരി�ാ���മായ ���ികൾ എെത�ാം എ��� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ�ിേമ�് തയാറാ�ി അംഗീകാര�ിന് സമർ�ി� പ�തികൾ�് ഫ�് അ�വദി�വാൻ 

സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മല�റം നഗരസഭയിൽ അപകടാവ�യി�� താമര�ഴി, പാണ�ാട് ആ�െവ�ി കടവ് 

എ�ിവ�് �ൻഗണന നൽകി ഫ�് അ�വദി�േമാ?

ൈപ��ർ േതാട് നവീകരണം

4569. െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മല�റം ജി�യിെല ��ി�റം പ�ായ�ിൽ ൈപ��ർ പാടേശഖര�ി�െട കട�് 

േപാ�� േതാടിെ� ഇ�കരകളി�ം സംര�ണ ഭി�ി െക��തി�ം, േതാടിെ� 

ഇ�കരകളി��� പാടേശഖര�ളിൽ കാർഷിക ആവശ��ിന് െവ�െമ�ി��തി�ം, 

പഴയ വി.സി.ബി കൾ നവീകരി��തി�ം, �തിയവ നിർ�ി��തി�ം, േതാടിെ� 

സ�ാഭാവിക ഒ��് വീെ����തി�മായി ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�ം െ�ാേ�ാസ�ം 

ഭരണാ�മതി�ായി ചീഫ് എ�ിനീയ�െട ഓഫീസിൽ നി�ം ലഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ 

��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭി��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി സംബ�ി� ്ചീഫ് എ�ിനീയ�െട ഓഫീസിൽ നിലവി�� ഫയലിെ� 

ന�ർ സഹിത�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല റിവർ മാേനെ��് പ�തി

4570. �ീ. െക. േ�ം�മാർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ഒ��ാലം മ�ല�ിൽ 2016 �തൽ റിവർ മാേനെ��് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 

���ി �ർ�ീകരി��ം ഇേ�ാൾ നട�െകാ�ിരി���മായ ���ികൾ 

ഏെത�ാമാെണ�� വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി� ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�് 

വിശദമാ�ാേമാ?



ച�നാേ�രി മ�ല�ിെല ജലാശയ��െട �ന��ീവനം

4571. �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ഹരിത േകരളം മിഷനി�െട ച�നാേ�രി 

മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ജലാശയ�െളയാണ് �ന��ീവി�ി��തിന് നടപടി 

സ�ീകരി�െത�് അറിയി�ാേമാ?

ൈവ�ിൻ മ�ല�ിെല ഓ�േറഷൻ വാഹിനി പ�തി

4572. �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ൈവ�ിൻ മ�ല�ിൽ ഓ�േറഷൻ വാഹിനി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ��ിയാ�ിയ 

ജലാശയ�ൾ ഏെത�ാെമ�് പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി നാളി�വെര െചലവഴി� �ക എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഏെത�ാം ജലാശയ�ൾ ��ിയാ�വാനാണ് 

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��ഴ-രാമൻ �ഴ സംര�ണം

4573. �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല �ധാന ജലേ�ാത�ായ മ��ഴ-രാമൻ �ഴ 

സംര�ി��തിനായി നട�ിവ�� ���ികൾ എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ മ��ഴ സംര�ണ�ിനായി നട�ിവ�� ���ികൾ 

കാർഷികാവശ��ി�� ജല വിതരണ�ിനാേണാ �ാധാന�ം െകാ��ിരി��ത്;

(സി) ��ത �ഴ�െട സംര�ണ�ിനായി സമ� മാ�ർ �ാൻ ത�ാറാ��തിനായി നടപടി 

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത �ഴ സംര�ി��തിനായി തേ�ശസ�യംഭരണം, �റിസം �ട�ിയ വ��ക�െട 

സഹായേ�ാെട സമ�മായ ഒ� മാ�ർ �ാൻ ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

തി�ർ �ഴ മാലിന���മാ��തി�� നടപടി

4574. �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) സം�ാനെ� നദിക�ം, മ� ജലേ�ാത�ക�ം മാലിന���മാ�� പ�തി �കാരം 

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�ർ �ഴ മാലിന���മാ�ി നവീകരി��തി�ം സംര�ി��തി�ം ആവശ�മായ 

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?



സമ� നദീസംര�ണ വികസന പ�തി

4575. �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) േവനൽ�ാല�ളിൽ സം�ാനെ� മി�വാ�ം നദികൾ ഒ��് �റ�് സ�ാഭാവികമായ 

നീെരാഴ�േപാ�ം ഇ�ാ� ��തരമായ അവ�യിേല�് േപാ�� സാഹചര�ം 

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േവനൽ�ാല�ളിൽ വ�ിേ�ാ�� നദിക�െട �ന��ീവന�ിനായി സമ� 

നദീസംര�ണ വികസന പ�തി ത�ാറായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െചളി�ം മ�ം അടി� ���� �ലം അണെ��കളിെല ആഴം �റ�് ജല സംഭരണ 

േശഷി �റ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സമ� നദീ സംര�ണ പ�തികൾ നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി �പീകരി� വാ�ർ 

റിേസാ�്സ് ഇൻഫർേമഷൻ സി��ിെ� �വർ�ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; 

വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടി �ഴ സംര�ണം

4576. �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ചാല�ടി �ഴ�െട തീര�ളിെല �ളയ സാധ�ത സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ചാല�ടി �ഴ�െട ഇ�വശ�ളിെല�ം മ�ിടി�ിൽ തട�് തീരം സംര�ി��തിന് 

പ�തികൾ ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �ഴ�െട �ഭവ �ാനം �തൽ കടലിൽ �ഴ പതി���വെര�� ഭാഗം വെര ഒ� 

�ണി�ായി പരിഗണി�� ആ�ൻ �ാൻ ത�ാറാേ��തിെ� ആവശ�കത

��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇതിനായി നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

പ�, ക�ട ഇറിേഗഷൻ േ�ാജ�കൾ

4577. �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) പ�, ക�ട ഇറിേഗഷൻ േ�ാജ�ക�െട കനാ�കൾ തകർ�കിട��ത് 

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജലദൗർലഭ���ാ�� കാല�ളിൽ മാേവലി�ര മ�ല�ിെല കർഷകർ ��ത 

കനാ�കെളയാണ് ആ�യി��െത�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) പി.ഐ.പി., െക.ഐ.പി. കനാ�കൾ �ന��രി��തി�ം മാലിന���മാ��തി�ം 

സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�േ�ാടിെ� �ന��ാരണം



4578. �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ േകാ�േ�ാടിെ� �ന��ാരണ�ി�ം മലിനീകരണം 

തട��തി�മായി െെമനർ ഇറിേഗഷൻ വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ; 

ആയതിനായി അ�വദി� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ�േശഷം െെമനർ ഇറിേഗഷൻ വ��് �േഖന മാേവലി�ര 

മ�ല�ിൽ അ�വദി�െ�� ���ിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

െപരിയാർവാലി കനാലിെ� അ����ണികൾ

4579. �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ���നാട് മ�ല�ിെല മ�വ�ർ പ�ായ�ിൽ െപരിയാർവാലി കനാലിെല 

എ.വി.�ി കനാൽ ഭാഗം ഇടി�് കിട��തിനാൽ ജലവിതരണം തട�െ��ിരി��ത് 

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഭാഗ�ിെ� അ����ണികൾ�ായി സമർ�ി� എ�ിേമ�ിന് അംഗീകാരം 

നൽകിയി�േ�ാ, വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കനാലിെ� അ����ണികൾ �ർ�ിയാ��തിന് അടിയ�ര നടപടികൾ 

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െവ�ായണി കായലിെല ജലവിതാന�ിൽ അകെ�� കർഷക�െട �മി

4580. �ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) െവ�ായണി കായലിെല ജലവിതാന�ിൽ അകെ�� �ഷി �മി ഏെ����തിെ� 

നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� െസ�ിന് എ� �പയാണ് നി�യി�െത�ം അത് വളെര �റ� �കയാണ� 

കാര��ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ന�ായമായ �ക അ�വദി�േമാ; 

വർഷ�ളായി �രിതം അ�ഭവി�� കർഷക�െട �മി എ�േ��് എെ���വാൻ 

സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

വ�ി��് മ�ല�ിൽ ഹരിത േകരള മിഷൻ �േഖന�� ���ികൾ

4581. �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ഹരിത േകരള മിഷൻ �േഖന �ള��ം മ�ം നവീകരി�� പ�തി �കാരം വ�ി��് 

മ�ല�ിൽ നട�ിയ �വർ�ന��െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �േഖന േ���ള�ൾ നവീകരി��തിന് അ�മതി നൽകാ�േ�ാ; 

എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?



േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ഡാ�കൾ േക�ീകരി� ്�റിസം പ�തി

4582. �ീ. ആ�ണി േജാൺ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �ത�ാൻെക�്, ഇടമലയാർ ഡാ�കൾ േക�ീകരി� ്

�റിസം വികസന പ�തികൾ ത�ാറാ��തി�� സാധ�ത ജലവിഭവ വ��് 

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഡാ�കൾ േക�ീകരി� ്അന�മായ �റിസം സാധ�ത��ത് 

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ �റിസം പ�തികൾ നട�ിലാ��തിനായി �ാരംഭ 

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഡാ�കൾ േക�ീകരി� ്�റിസം-ഇല�ിസി�ി വ��ക�മായി േചർ�് 

സം��മായി �റിസം പ�തി ആവി�രി� ്നട��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; 

വിശദമാ�േമാ?

െച�ൻകാവ് മിനിഡാം �നർ നിർ�ാണം

4583. �ീ. എ. �ഭാകരൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) 2020-21 വർഷെ� സം�ാന ബജ�ിൽ 20 ശതമാനം �ക വകയി��ി 

നിർമാണാ�മതി ലഭി�ി�� മല�ഴ മ�ല�ിെല ��േ�രി പ�ായ�ിെല 

െച�ൻകാവ് മിനിഡാം �നർ നിർ�ി��തിന് െെമനർ ഇറിേഗഷൻ വ��് എെ��ാം 

നടപടികളാണ് സ�ീകരി� ്വ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഡാം പണി�� �ല��െട വിേനാദ സ�ാര സാധ�ത

4584. �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) വിവിധ �ല�ളിൽ ഡാം പണി��തിനായി ഏെ��� �ല�ൾ കാ� പിടി� 

കിട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത �ല��െട വിേനാദ സ�ാര സാധ�ത 

�േയാജനെ����തിനായി എെ��ി�ം പ�തികൾ ഉേ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഏത് വ��് �ഖാ�രം ആണ് ഈ ���ി നട�ിലാ��ത് 

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇറിേഗഷൻ വ��ിന് സ��മായി ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാൻ 

കഴി�േമാ എ�റിയി�േമാ?

െന�ാറ മ�ല�ിെല ഡാ�കളിെല െചളി നീ�� �വർ�ന�ൾ

4585. �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ): താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?



( എ) െന�ാറ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ഡാ�കളിെല െചളി നീ��തിനാണ് നിലവിൽ 

അ�മതി ലഭി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ികൾ ഏ� ഘ�ം വെരെയ�ി എ�് വിശദമാ�േമാ?

മല�ഴ ,വാളയാർ ഡാ�കളിൽ അടി�് �ടിയ െചളി�ം, എ��ം, മണ�ം നീ�ം െച�ൽ

4586. �ീ. എ. �ഭാകരൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) പാല�ാട് ജി�യിെല മല�ഴ, വാളയാർ എ�ീ ഡാ�കളിൽ അടി�് �ടിയ െചളി�ം, 

എ��ം, മണ�ം നീ�ം െച��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് 

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട നിലവിെല �ിതി, എ�േ��് ���ി �ർ�ിയാ�ാൻ 

സാധി�ം എ�ീ വിവര�ൾ നൽകാേമാ?

ഡാ�കളിെല െചളി�ം മണ�ം നീ�ം െച��തിന് നടപടി

4587. �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്

�ീ. അ�പ് േജ�ബ് 

�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ

�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ജലവിഭവ വ��ിന് കീഴി�� ഡാ�കളിൽ െചളി�ം മണ�ം അടി� കിട�് ജല 

സംഭരണേശഷി ന�െ��് േപാ��ത് തട�വാൻ എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി� ്

വ��;

(ബി) ഡാ�കളിൽ അടി�കിട�� െചളി�ം എ��ം നീ�ം െച�ാ�� മാർ��ൾ 

സംബ�ി� ്പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇവ നീ�ം െച��തിന് ആ�നിക ഉപകരണ�ൾ വാ�ാൻ ഉേ�ശ�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

��െ�രിയാറിെല േറാഡ് നിർ�ാണം

4588. �ീമതി െക.െക.രമ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ��െ�രിയാർ േമഖലയിെല വ��ടവ് �തൽ ��െ�രിയാർ ഡാം ൈസ�് വെര േറാഡ് 

നിർ�ി�ണെമ�ാവശ�െ��് തമിഴ് നാട് േകരള�ിന് ക�് നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�് എ�ാണ് ലഭി�െത�ം േറാഡിെ� നിർ�ാണെ�ലവ് തമിഴ് നാട് സർ�ാർ 

വഹി� െകാ�ാെമ�് ക�ിൽ അറിയി�ി�േ�ാെയ�ം ആരാണ് തമിഴ് നാട് 

സർ�ാരിന് േവ�ി ക�യ�െത�ം അറിയി�േമാ ;

(സി) ��ത േറാഡ് അടിയ�രമായി നിർ�ിേ��തിെ� കാരണമായി എെ�ാെ� 



കാര��ളാണ് ക�ിൽ പറ�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ക�ിേ�ൽ ഇതിേനാടകം സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് 

അറിയി�േമാ;

(ഇ) ��ത േറാഡിെ� തകർ��് കാരണം യഥാസമയം അ����ണികൾ 

നട�ാ�താേണാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എഫ്) ഏ��െമാ�വിൽ ��ത േറാഡിെ� �ന��ാരണം നട�ിയ തീയതി അറിയി�േമാ;  

(ജി) ��ത േറാഡ് നിർ�ാണം നിർ�ഹിേ��ത് ഏത് ഓഫീസാെണ�ം ആ�െടെയാെ� 

അ�മതിയാണ് ആവശ�മായി വ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ിര�ഴ ഡാമിൽ നട�ിലാ�� ഡാം റിഹാബിലിേ�ഷൻ ഇ�വ്െമ�് േ�ാജ�്

4589. �ീമതി ശാ��മാരി െക.: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) േകാ�ാട് മ�ല�ിെല കാ�ിര�ഴ ഡാമിൽ േലാകബാ�ിെ� സഹായേ�ാെട 

നട�ിലാ�� ഡാം റിഹാബിലിേ�ഷൻ ആൻറ് ഇ�വ്െമ�് േ�ാജ�ിെ� ���ിക�െട 

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

തിടനാട്പ�ി ച�ാ�് ഭാഗ�് െച�് ഡാം കം �ിഡ്ജ് നിർ�ാണം

4590. �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ��ാർ മ�ല�ിെല തിടനാട് പ�ായ�് പതി��ാം വാർഡിൽ ചി�ാർ �ഴയിൽ 

പ�ി ച�ാ�് ഭാഗ�് െച�് ഡാം കം �ിഡ്ജ് നിർ�ി��തിനായി എ�ിേമ�് 

ത�ാറാ�ി സർ�ാരിേല�് സമർ�ി�ിരി�� ���ി�െട നിലവിെല �ിതി 

സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് 

വ��മാ�ാേമാ?

ക�വ�ർ �ഴേയാരം െക�ി സംര�ി��തിന് നടപടി

4591. �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ���ാട് മ�ല�ിെല വ��ിറ �ാമപ�ായ�ിെല വാർഡ് 8 െകാ�ിരി പ�ം 

േദശ�് വ�ാപകമായി ഇടി� ക�വ�ർ �ഴേയാരം െക�ി സംര�ി��തിന് നടപടി 

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ചാലിയാർ �ഴ�െട തീര സംര�ണം

4592. �ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 



പറയാേമാ?

( എ) കഴി� ര�് �ളയ�ൾ�് േശഷം ചാലിയാർ �ഴ�െട തീര�ൾ ഇടി�് തീര�് 

വസി�� ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം ഭീ�ണിയായിരി�� കാര�ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ചാലിയാർ �ഴ�െട�ം ൈകേ�ാ�ക�െട�ം തീര�ൾ സംര�ണ ഭി�ി െക�ി 

സംര�ി�ണെമ�് ആവശ�െ�� െകാ�് എ� അേപ�കൾ ലഭി�ി�െ��ം അവ 

ഓേരാ�ി�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ചാലിയാർ �ഴ�െട തീര സംര�ണ�ിനായി എ ം.എൽ .എ. �േഖന ന�ിയ 

അേപ�കളിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

കാ��ാട് മ�ല�ിെല കടൽ�ീര സംര�ണം

4593. �ീ ഇ ച�േശഖരൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) കാ��ാട് മ�ല�ിൽ കടൽ�ീര സംര�ണ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ 

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ ��ിര തീരസംര�ണ മാർഗ�ൾ അവലംബി��തിനായി 

പഠന�ൾ നട��േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആർ.എം.പി. േതാടിെ� സംര�ണം

4594. �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ൈവ�ിൻ മ�ല�ിെല എള���ഴ �ാമപ�ായ�ിൽ ആർ.എം.പി. േതാടിൽ 

േതാ�ിപാലം �തൽ മാലി�റം ബീ� ്േറാഡ് വെര പാർശ�ഭി�ി െക��തി�ം ആഴം 

���തി��� ���ി�െട ഇൻെവ�ിേഗഷൻ �ർ�ിയായി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ 

എ�േ��് �ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ലം വർ�ി� വ�� ��ി��കൾ കണ�ിെല��് ൈവ�ിൻ 

കരയിെല �ധാനെ�� ആർ.എം.പി. േതാടിെ� സംര�ണ�ിനായി അടിയ�ര നടപടി 

സ�ീകരി�േമാ?

ആയാം�ടി മാ�ാംകരി െന�ൽ�ാദക സമിതി�െട പാടേശഖര�ിന് �റംബ�്

4595. �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ക����ി മ�ല�ിെല ക����ി പ�ായ�് ആയാം�ടി മാ�ാംകരി എ, ബി 

േ�ാ�് െന�ൽ�ാദക സമിതി�െട പാടേശഖര�ിന് �റംബ�് നിർ�ി��തിനായി 

എ�ിേമ�് സഹിതം സമർ�ി�ി�� അേപ�യിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ 

വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ആയത് സംബ�ി� ്17.05.2022 ൽ വ��് മ�ി�് സമർ�ി� നിേവദന�ിേ�ൽ 

സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

��വാ�ർ മ�ല�ിെല തീര�േദശ�ൾ സംര�ി��തിന് നടപടി

4596. �ീ. എൻ.െക. അ�ർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) കാലവർഷം ആരംഭി�േതാെട ��വാ�ർ മ�ല�ിെല തീര�േദശ�ൾ ��മായ 

കടലാ�മണ ഭീഷണി േനരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത തീര�േദശ�ൾ സംര�ി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ 

വിശദമാ�ാേമാ?

േതാ�ക�െട വശ�ൾ െക�ി സംര�ി�� പ�തി

4597. �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ൈമനർ ഇറിേഗഷൻ വ��ിന് കീഴിൽ േതാ�ക�െട വശ�ൾ െക�ി സംര�ി�� പ�തി 

ഇേ�ാൾ നിലവി�േ�ാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ 2020-21,2021-22 വർഷ�ളിൽ ഈ ഇന�ിൽ ഏെത�ി�ം 

���ികൾ�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശ�ൾ 

ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാടായി, മാ�ൽ �ാമപ�ായ�കളിെല കടൽഭി�ി നിർ�ാണം

4598. �ീ. എം.വിജിൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല മാടായി, മാ�ൽ �ാമപ�ായ�കളിെല കടൽഭി�ി 

�നർനിർ�ാണ ���ി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ; ��ത ���ി എേ�ാൾ 

�ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�ല�ഴ മ�ല�ിെല �ലി��് നിർ�ാണം

4599. �ീ. എ�.് സലാം: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) അ�ല�ഴ മ�ല�ിെല മാേ�രി �തൽ �റ�ാട് വെര�ം ��� �തൽ ആല�ഴ 

വെര��� തീരേദശെ� �ലി��് നിർ�ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ; 

(ബി) ��ത നിർ�ാണം എ�േ��് ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

���ാടി ഇറിേഗഷൻ േ�ാജ�്



4600. �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ���ാടി ഇറിേഗഷൻ േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമാ�� , ���ാടി മ�ല�ിൽ ഉൾെ���, 

അക�ാഡ�കൾ ഉൾെ�െട�� ഏെതാെ� നിർ�ാണ�ൾ തകരാറായി��് 

എ�റിയി�േമാ;

(ബി) തകരാറിലായ ഇ�രം നിർ�ിതികൾ െപാ� ജന��െട ജീവന് ഭീഷണി ��ി��േ�ാ; 

ഉെ��ിൽ ആയത് അടിയ�രമായി പരിഹരി��തിന് നടപടി 

സ�ീകരി�േമാ;നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

ചിറ�ര െക.ഐ.പി. ലി�് ഇറിേഗഷൻ ര�ാംഘ� �വർ�ന�ൾ.

4601. �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ചിറ�ര െക.ഐ.പി. ലി�് ഇറിേഗഷെ��ം പര�ർ ഡി�ിബ��റി�െട�ം 

�ർ�ീകരണ�മായി ബ�െ�� ര�ാംഘ� �വർ�ന��െട �േരാഗതി 

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ചിറ�ര ലി�് ഇറിേഗഷൻ �ർ�േതാതിൽ �വർ�നം ആരംഭി��തിന് എെ��ാം 

���ികൾ �ർ�ീകരി�ാ��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പര�ർ ഡി�ിബ��റി�െട അവേശഷി�� ���ികൾ ആരംഭി��തിന് കാലതാമസം 

വ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

�ൾ കർവ്

4602. േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ

�ീ. ടി.സി�ിഖ്

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ

�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ജലവിഭവ വ��ിെ� കീഴിൽ ഉ� കാരാ�ഴ, മല�ര, ശി�വാണി ഡാ�കളിൽ �ൾ കർവ്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ൾ കർ�കൾ ഇ�ാ� ഡാ�കളിൽ ജലവിതാനം �മീകരി��തി�� ശാ�ീയ 

സംവിധാനം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ; ��ത രീതി �ളയം േപാെല�� 

സാഹചര��െള േനരി��തിന് പര�ാ�മാേണാ;

(സി) �ളയ��ായേ�ാൾ അഭി�ഖീകരി� �തിസ�ിയിൽ നി�ം പാഠ�ൾെ�ാ�് �ൾ 

കർ�കൾ ത�ാറാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം മ�ല�ിെല വൻകിട ജലേസചന ���ികൾ

4603. �ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?



( എ) െകാ�ം മ�ല�ിൽ 2020-21 �തൽ ഭരണാ�മതി ലഭി��ം നിർ�ഹണം 

�േരാഗമി���മായ വൻകിട ജലേസചന വിഭാഗ�ിെ� ���ികൾ ഏെത�ാം; 

അവ�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

��ം�ളം മ�ല�ിെല � ൂയീസ്-കം- �ിഡ്ജ് പ�തി

4604. �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ��ം�ളം മ�ല�ിെല കരി�ാൽ കടവ് � ൂയീസ്-കം- �ിഡ്ജ് പ�തി�െട 

�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നിർ�ാണ കാലാവധി എ�് വെരയായി��െയ�ം ഇത് നീ�ി 

നൽകിയി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) കരാ�കാരെ� അനാ��ലമാേണാ കാലതാമസം ഉ�ായത്; എ�ിൽ 

കരാ�കാരെനതിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി� ്വ��് മ�ി�െട സാ�ി���ിൽ േചർ� േയാഗ തീ�മാന�ൾ 

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േതാട് ൈസഡ് െക��ം വി സി ബി നിർ�ാണ�ം

4605. െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) േകാ��ൽ മ�ല�ിെല ��ി�റം പ�ായ�ിെല െച�ിയാം ��് - മാ�ിളായ വി സി ബി 

നിർ�ാണം, വളാേ�രി �നിസി�ാലി�ിയിെല േകാതേ�ാട്- പ�ാടി�ിറ േതാട് ൈസഡ് 

െക��ം വി സി ബി നിർ�ാണ�ം, െപാ�ള പ�ായ�ിെല െപരി�ൽ�ിറ വി സി ബി 

നിർ�ാണം എ�ിവ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ അറിയി�േമാ; ഓേരാ 

���ി�മായി ബ�െ�� ഫയ�കൾ ഇേ�ാൾ ഏത് ഓഫീസിൽ ആെണ�ം 

ആയതിെ� നിലവിെല �ിതി എെ��ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ികൾ�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തി�� അടിയ�ര നടപടി 

സ�ീകരി�േമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ജലേസചന ���ികൾ

4606. �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ിൽ തി�വ�ാടി മ�ല�ിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി� 

േമജർ-ൈമനർ ഇറിേഗഷൻ ���ിക�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

ഇറിേഗഷൻ വ��ിെല േ�സർ ത�ിക



4607. �ീ. എ. രാജ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ഇറിേഗഷൻ വ��ിെല േ�സർ ത�ികകളിൽ എ� ഒഴി�കൾ ഉെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ��ിെല � �ി�ർ ത�ിക അേബാളിഷ് െച�ി��തിനാൽ ആയതിൽ നി�ം േ�സർ 

ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷൻ വഴി നിക�ിയി�� ഒഴി�കൾ ഇനി എ�കാരമാണ് 

നിക��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇറിേഗഷൻ വ��ിെല േ�സർ ത�ികയിേല�് വ��മായി ബ�െ��� ഓവർസിയർ 

േ� ഡ്-III റാ�് ലി�ിൽ നി�ം അൈഡ�സ് നട��തി�� തടസം എ�ാെണ�് 

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േ�സർ ത�ികയിേല�് ��ത റാ�് ലി�ിൽ നി�ം നിയമനം നട��തിന് വ��് 

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ; ഉെ��ിൽ ഇതി�� നടപടി (ഫയൽ ന�ർ 

ഉൾെ�െട) ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇറിേഗഷൻ വ��ിെല ഒഴി�കൾ

4608. �ീ. എ. രാജ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ഇറിേഗഷൻ വ��ിെല ഡിവിഷ�കളിൽ നി�് ലഭി�� ഓവർസിയർGr III (സിവിൽ) 

ത�ികയിെല ഒഴി�ക�െട എ��ം സം�ാന ചീഫ് എ�ിനീയ�െട ഓഫീസിൽ നി�ം 

അേത ഡിവിഷനിെല ഒഴി�ക�മായി ബ�െ��് ലഭി�� ഓവർസിയർGr III 

(സിവിൽ)എ��ം ത�ിൽ അ�രം ഉ�ാ��തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ഇത് 

പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വ��ിൽ സിവിൽ വിഭാഗ�ിൽ സി.ഇ., എസ്.ഇ., ഇ.ഇ., എ.ഇ.ഇ., എ.ഇ., ഓവർസിയർ 

േ�ഡ്- I, II, III എ�ീ ത�ികകളിൽ െ�ാേമാഷൻ വഴിേയാ േനരി�� നിയമനം വഴിേയാ 

നിക�െ�േട� ഒഴി�ക�െട എ�ം ത�ിക തിരി� ്ലഭ�മാ�ാേമാ?

നാദാ�രെ� ഇറിേഗഷൻ വ��ിെ� �മി പാ� കരാർ വ�വ�യിൽ നൽ��തിന് നടപടി

4609. �ീ. ഇ െക വിജയൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല കായെ�ാടി �ാമപ�ായ�ിൽ ഇറിേഗഷൻ വ��ിെ� 

അധീനതയിൽ ഉ� �മി �റേ�ാ�് �മിെയ�് െത�ി�രി� ്പ�ായ�് നിർ�ി��ം 

എ�ാൽ െതാ���� കനാൽ മലിനീകരി�െ��െമ�തിനാൽ െപാളി� ്മാ�ാൻ വ��് 

ഉ�രവി�ക�ം െച� മ�� മാർ��് െക�ിടം പാ� കരാർ വ�വ�യിൽ പകൽ വീടായി 

പരിവർ�നം നട�വാൻ േവ�ി �ാമ പ�ായ�് ത�ി�� അേപ�യിേ�ൽ വ��് 

എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �മി ഇറിേഗഷൻ വ��ിൽ നി�് പാ� കരാർ വ�വ�യിൽ പ�ായ�് വ��ിന് 

നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാമീണ േമഖലകളിെല ജലേ�ാത�ക�െട �ണനിലവാരം



4610. േഡാ. എം.െക . �നീർ

�ീ .പി. െക. ബഷീർ

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ

�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) �ാമീണ േമഖലകളിെല കിണ�കളട��� ജലേ�ാത�ക�െട �ണനിലവാരം 

പരിേശാധി��തിന് സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ ;

(ബി) �ണനിലവാര പരിേശാധനയിൽ എെ��ാം �റ�കളാണ് കെ��ിയിരി��ത്; 

(സി) പരിേശാധനയിൽ േകാളിേഫാം ബാ�ീരിയ�െട സാ�ി��ം കെ��ിയി�േ�ാ; 

(ഡി) ഇവ�് എെ��ാം �തിവിധികളാണ് നി�യി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

���ാടി മ�ല�ിെല ഇറിേഗഷൻ വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� �ല�ൾ

4611. �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ���ാടി മ�ല�ിെല ഇറിേഗഷൻ വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� �ല��െട വിശദ 

വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ല��െട അതിർ�ി സംബ�ി� ്തർ��ൾ നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ 

ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�റിയി�േമാ;

(സി) �ല�ിെ� അതിർ�ി നിർ�യി��തിനായി �േത�ക സംവിധാന�ൾ 

ഏർെ����തിന് പ�തി�േ�ാ; അറിയി�േമാ?

മ�ട മ�ല�ിൽ ജലവിഭവ വ��ിന് കീഴി�� �മി

4612. �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) മ�ട മ�ല�ിൽ ജലവിഭവ വ��ിന് കീഴിൽ എ� �മി�െ��ം 

എവിെടെയ�ാമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ; അതിൽ എ� �മി ഉപേയാഗി�ി�െ��ം 

ഉപേയാഗി�ാെത അവേശഷി�� �മി�െട അള�ം അറിയി�ാേമാ; എവിെടെയ�ാമാണ് 

�മി ബാ�ി��െത� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ി വ�� ���ികളിൽ ഇനി ഏെത�ാം 

���ികൾ�ാണ് �മി ആവശ�മായി വ��െത�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഗർഭ ജല നിര�്

4613. �ീ. െക. െജ. മാക് സി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) �ഗർഭ ജല�ിെ� അനിയ�ിതമായ �ഷണം �ലം �ഗർഭ ജല നിര�് �മാതീതമായി 



താ�വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ജലനിര�് സ�ലിതാവ�യിൽ എ�ി�ാനായി ഇതര വ��ക�മായി

സം��മായി നട�ിവ�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ഗർഭ ജലവിഭവം

4614. �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം

�ീ. നജീബ് കാ��രം

�ീ. �.എ.ല�ീഫ്

�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് �ഗർഭ ജല വിഭവെ��റി� ്എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ: 

എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� ചില ഭാഗ�ളിൽ അമിതമായി �ഗർഭ ജല�ഷണം നട��തായി 

കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഗർഭ ജല നിലവാരം നി�ിത അളവിൽ നിലനിർ��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ 

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

ആല�ഴ �ടിെവ� പ�തി

4615. �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ആല�ഴ �ടിെവ� പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�വ�� ���ികൾ 

തട�െ��ിരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക�മാടി �ത�� ൈപ�് ൈലൻ മാ�� ���ികൾ നില�തിനാൽ ��മായ 

�ടിെവ� �ാമം പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി അടിയ�രമായി �ർ�ിയാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല ���ികൾ

4616. �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) മ�ട മ�ല�ിൽ 2011-16, 2016-21 കാലയളവി�ം ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ 

വ� േശഷ�ം ഏെത�ാം ���ികൾ�് ജലവിഭവ വ��് ഫ�് അ�വദി�ി��െവ�് 

പ�ായ�് തിരി� ്വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�വദി� �ക ഉപേയാഗി� ്�ർ�ീകരി��ം ഇനി �ർ�ീകരി�ാ���മായ 

���ികൾ ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല �തിയ െ�ാേ�ാസ�കൾ പ�ായ�് തിരി� ്വ��മാ�ാേമാ; 

��ത െ�ാേ�ാസ�ക�മായി ബ�െ�� എ�ിേമ�കൾ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�ം 



ഭരണാ�മതി എേ�ാൾ ലഭ�മാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മലിനജല ��ീകരണ �ാ�കൾ

4617. �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ

�ീ �േമാദ് നാരായൺ

േഡാ. എൻ. ജയരാജ്

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് നദീതീര��ം തീര�േദശ��ം മലിനമാ��ത് തട�വാൻ എെ��ാം 

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ േദശീയ ഹരിത �ിബ�ണൽ നിബ�നകൾ നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ 

വിശദമാ�േമാ;

(സി) മലിനജല നിയ�ണ�ിെ� ഭാഗമായി ജല അേതാറി�ി നട�ിവ�� �വർ�ന�ൾ 

എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��തായി മലിനജല ��ീകരണ �ാ�കൾ �ാപി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ 

എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

ജല �ണനിലവാര പരിേശാധന

4618. �ീ എം രാജേഗാപാലൻ

�ീ. എ�.് സലാം

�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ

�ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് ജല �ണനിലവാര പരിേശാധന വ�ാപക�ം കാര��മ�മാ��തിെ� 

ഭാഗമായി �േത�കമായ സംവിധാനം ഒ���തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� 

വ��േ�ാ; �ൾ ലാ�കളിൽ പരിേശാധന സംവിധാനം സ�ീകരി��തി�� 

പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) ജല മലിനീകരണം ഒഴിവാ�ി നദികെള �ന��രി��തിെ� ഭാഗമായി �േത�കമായി 

സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

അ�വി�ര ��ിെവ� �ാ�്

4619. �ീ ഡി െക �രളി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന സർ�ാരിെ� ഉടമ�തയിൽ ��ിെവ� വിതരണ�ിനായി 

അ�വി�രയിൽ �ാപി� �ാ�് �വർ�നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ിെവ�ം എ� �പ�ാണ് വിതരണം െച��െത�് അറിയി�ാേമാ?



െപരിയാർവാലി കനാലിെല സ�ീേവജ് ൈപ�കൾ

4620. �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) കിഴ��ലം �ാമപ�ായ�ിൽ െപരിയാർവാലി കനാലിന് ��െക കിെ��് ക�നി 

അനധി�തമായി �ാപി� സ�ീേവജ് ൈപ�കൾ നീ�ം െച��തിനായി സ�ീകരി� 

നടപടികൾ വിശദീകരി�ാേമാ?

മണ�ർ ഏനാമാ�ൽ അേ�ാ� ്േറാഡ്

4621. �ീ. �രളി െപ�െന�ി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) മണ�ർ മ�ല�ിെല ഏനാമാ�ൽ േറാഡിെ� അേ�ാ� ്േറാഡ് ഒ� കിേലാമീ�ർ 

�ര�ിൽ ജലവിഭവ വ��ിെ� കീഴി��താേണാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�ത് പ�തി�ാ�� െെപ�ിട�ം കാലവർഷെ��തി�ം �ലം തകർ� ��ത 

േറാഡി�െട വാഹന�ൾ�ം കാൽനട�ാർ�ം കട�േപാ��തിന് �യാസം േനരി�� 

കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േറാഡ് അവസാനമായി �ന��ാരണം നട�ിയെത�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��യാർ-കാ�ാണി-ചാവ�ാട് േറാഡിെല തകർ� ഈ ഭാഗം ഗതാഗത 

േയാഗ�മാ�ാൻ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല ജല �ണനിലവാര പരിേശാധന

4622. �ീ. പി.വി.അൻവർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) മല�റം ജി�യിൽ ജല �ണനിലവാര പരിേശാധന�ായി സർ�ാർ സംവിധാന�ൾ 

ഉ�ത് എവിെടെയ�ാം; ജി�യിൽ ഏെത�ി�ം സ�കാര� �ാപന�ൾ�് ��ത 

പരിേശാധന�ായി അംഗീകാരം നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ�െട േപ�ം വിലാസ�ം 

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജി�യിൽ മ�് വ��ക�മാേയാ പ�തിക�മാേയാ സഹകരി� ്ഏെത�ി�ം സർ�ാർ 

��കളിെല ലാ�കളിൽ ജല പരിേശാധന സംവിധാന�ൾ �ാപി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ

അറിയി�ാേമാ;

(സി) നില�ർ മ�ല�ിൽ ജല പരിേശാധന ലാബ് �ാപി�� പ�തി�െട നിലവിെല 

�ിതി അറിയി�ാേമാ; ഇതിനായി ഏർെ��േ�� അടി�ാന സൗകര��ൾ 

എെ��ാമാെണ�ം ആരാണ് അടി�ാന സൗകര��ൾ ഏർെ��േ��െത�ം 

അറിയി�ാേമാ; ��ത ലാബ് ആരംഭി��തിന് നില�രിൽ �ലം കെ��ിയി�േ�ാ; 

ആയതിന് തട��ൾ ഉെ��ിൽ ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ�ല�ിെല ചില മലേയാര �േദശ�ളിൽ ��േരാഗ�ം അർ�ദ�ം �മാതീതമായി 

കാണെ���തിൽ ജല അേതാറി�ി വിശദമായ പഠനം നട�േമാ; ��ത േമഖലകളിൽ 

സമ� ജല പരിേശാധന നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?



ഇരി�ർ മ�ല�ിെല ജലജീവൻ മിഷൻ

4623. �ീ. സജീവ് േജാസഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ഇരി�ർ മ�ല�ിൽ ജലജീവൻ പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഓേരാ പ�ായ�ി�ം 

എ� �ക�െട വീതം േ�ാജ�കൾ�ാണ് അംഗീകാരം നൽകിയി��െത�് 

വ��മാ�ാേമാ; മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി 

വിശദമാ�ാേമാ?

നീേലശ�രം പാലായിയിൽ �ടിെവ� പ�തി

4624. �ീ എം രാജേഗാപാലൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല നീേലശ�രം പാലായി െറ�േല�ർ കം �ിഡ്ജിെ� ഭാഗ�് �� 

ജലം ലഭി��തിന് േവ�ി�� �ടിെവ� പ�തികൾ എ�് ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�് 

വ��മാ�ാേമാ; ��ത പ�തി�െട ഡി.പി.ആർ. ലഭ�മായി�േ�ാ?

മഴെവ� െകായ് �് പ�തി

4625. �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ

�ീ. െക. െജ. മാക് സി

�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ

�ീ. എ. �ഭാകരൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) �ടിെവ� ലഭ�ത ഉറ�വ���തിെ� ഭാഗമായി ആരംഭി� മഴെവ� െകായ് �് 

പ�തി�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ; ��ത പ�തിയി�െട ല��മി��ത് 

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട 

വാസ�ല�ളി�ം ��കളി�ം �ടിെവ� ലഭ�ത ഉറ�് വ���തിനായി സ�ീകരി� 

നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് കിണ�കൾ �ര�ിത�ം ��ിര�മായ �ടിെവ� േ�ാത�ാ�ി 

മാ��തിനായി �േത�ക പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം 

നൽകാേമാ?

വട�ാേ�രി മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തികൾ

4626. �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 



പറയാേമാ?

( എ) �ടിെവ� ലഭ�ത �റവായ �േദശ�ൾ�് �േത�ക പരിഗണന നൽകി പ�തികൾ 

ആവി�രി� ്നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിയ 

പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജലജീവൻ പ�തി�ായി േറാഡ് �ഴി�ാൻ അ�മതി

4627. േഡാ. എൻ. ജയരാജ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) േദശീയപാതേയാട് േചർ�� �േദശ�ളിൽ ജലജീവൻ പ�തി�മായി ബ�െ��് 

േറാഡ് �ഴി��തി�ം മ�ം എം.ഒ.ആർ.�ി.എ�.് അ�മതി നൽ��ി� എ�ത് 

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാരണ�ാൽ കാ�ിര��ി മ�ല�ിെല വാ�ർ, ചിറ�ടവ് പ�ായ�കളിൽ 

ജലജീവൻ പ�തി �ർ�ീകരണ�ിന് തട�ം േനരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; 

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത തട�ം നീ�ി 2024-ൽ അവസാനി�� പ�തി യഥാസമയം 

�ർ�ിയാ��തിന് എം.ഒ.ആർ.�ി.എ�.് അധി�ത�മായി ചർ� നട�ി �ശ് നം 

പരിഹരി�ാൻ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചിറയിൻകീഴ് മ�ല�ിെല ജലവിഭവ വ��് പ�തികൾ

4628. �ീ വി ശശി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ചിറയിൻകീഴ് മ�ല�ിൽ ജലവിഭവ വ��് 

നട�ാ�ിവ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിനായി െചലവഴി� �ക�ം അവ�െട �േരാഗതി�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വട�ാേ�രി മ�ല�ിെല ജലവിഭവ വ��് പ�തികൾ

4629. �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ ജലവിഭവ വ��ിെ� ഏെത�ാം പ�തികളാണ് 

നട�വ��ത്; ��ത പ�തിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വ� മ�ല�ിെല േകായി�ം-�റമ�ം �ടിെവ� പ�തി

4630. �ീ മാത� ടി. േതാമസ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) തി�വ� മ�ല�ിെല �റമ�ം, ക��ാറ, എ�മ�ർ, ���ാനം, ഇരവിേപ�ർ, 



േതാ��ഴേ�രി, േകായി�ം എ�ീ പ�ായ�കൾ�് േവ�ി ജല ��ീകരണ 

പ�തി�ായി േകായി�ം വിേ�ജിൽ �മി ഏെ����തിനാ�� അവാർഡ് �ക 

അട�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �മി ഏെ����ത് സംബ�ി� ്േകാടതിയിൽ േക�കൾ നിലവി�േ�ാ; 

വ��മാ�ാേമാ?

േകാ��ൽ മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തി

4631. െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) േകാ��ൽ മ�ല�ിെല ഇരി�ിളിയം-എട�ർ-വളാേ�രി �ടിെവ� പ�തി�െട 

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട വിതരണ�ംഖല ���ി �ർ�ിയായി�േ�ാ; പ�തി�െട 

�ർ�ീകരണ�ിന് ഇനി എെ��ാം ���ികൾ േശഷി��െ��് വിശദമാ�േമാ; 

പ�തി അടിയ�രമായി �ർ�ീകരി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ൈവ�ിൻ മ�ല�ിെല �ടിെവ� �ാമം

4632. �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ൈവ�ിൻ മ�ല�ിെല �ള�കാട് �ാമപ�ായ�ിെല �ള�കാട്, പന�കാട് 

ദ�ീ�കളിെല ��മായ �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിനായി ത�ാറാ�ിയി�� 

60.50 േകാടി �പ�െട പ�തി നട�ിലാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടി 

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� ്08.04.2022-ന് ജലവിഭവ വ��് മ�ി�് സമർ�ി� ക�ിൽ 

സ�ീകരി�ി�� നടപടി വ��മാ�ാേമാ?

മേ�രി മ�ല�ിെല അ�ത് പ�തി

4633. �ീ. �.എ.ല�ീഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) അ�ത് പ�തി �കാരം മേ�രി മ�ല�ിൽ �ടിെവളള വിതരണ പ�തികൾ 

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെത�ാം േമഖലകളിെല�് വിശദമാ�േമാ?

ജലജീവൻ പ�തിയിൽ �ടിെവ� ലഭ�ത ഉറ�ാ�ൽ

4634. �ീ എം രാജേഗാപാലൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ജലജീവൻ പ�തിയിൽ �ടിെവ� ലഭ�ത ഉറ�് വ��ിയതിന് േശഷം മാ�ം െെപ�് 



�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാൻ േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�് നിർേ�ശം 

നൽ�േമാ?

അ�വി�ര ഡാമിെ� സംഭരണ േശഷി

4635. �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) മ�ം മണ�ം െചളി�ം അടി��ടിയത് കാരണം അ�വി�ര ഡാമിെ� സംഭരണേശഷി 

�റ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ സംഭരണ േശഷി �നഃ�ാപി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടികൾ 

എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല �ടിെവ� ���ൾ പരിഹരി�ാൻ നടപടി

4636. �ീ. വാ�ർ േസാമൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ഇ��ി ജി�യിൽ �ടിെവ� ���ൾ പരിഹരി�ാൻ േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി 

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പീ�േമട് ഡിവിഷന് കീഴിൽ �മളിയിൽ ഒ� സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് അ�വദി�വാൻ 

നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ജലജീവൻ മിഷെ� കീഴിൽ എ� �ടിെവ� കണ�ൻ നൽകാനാണ്  

ഭരണാ�മതി ന�ിയി��ത്;

(ഡി) ഇ��ി ജി�യിൽ ജലജീവൻ മിഷെ� കീഴിൽ എ� �ടിെവ� കണ�ൻ നൽകാനാണ്  

ഭരണാ�മതി ന�ിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി��തിന് ഇ��ി ജി�യിൽ �തിയ െച�് ഡാ�കൾ 

നിർ�ി�ാൻ പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഗാർഹിക �ടിെവ� താരിഫ്

4637. �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ഗാർഹിക ആവശ��ൾ�� �ടിെവ��ിന് ഈടാ�� താരിഫ് ഏത് 

രീതിയിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഗാർഹിക കണ�ൻ എ��ക�ം എ�ാൽ െവ�ം ഉപേയാഗി�ാതിരി�ക�ം െച�� 

ഉപേഭാ�ാ�ൾ എ� �പ വീതമാണ് അടേ��ത്;

(സി) വാ�ർ അേതാറി�ി ഈടാ�� മിനിമം ചാർജ് എ�യാണ്;

(ഡി) �ടിെവ�ം തീെര ഉപേയാഗി�ാ� ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ നി�് ��തൽ �ക 

ഈടാ��താ�� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിന് 

എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?



വൻകിട ഉപേഭാ�ാ��െട �ടിശിക പിരിെ���ാൻ നടപടി

4638. �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ

�ീ പി സി വി�നാഥ്

�ീമതി.ഉമ േതാമസ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�് നിലവിൽ വൻകിട ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ നി�ം എ� �ക 

ലഭി�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ; ��ത �ടിശിക പിരിെ���ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ 

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െ�യിേനജ് കണ�ൻ എ��ി�ി�ാ� ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ നി�ം വാ�ർ 

അേതാറി�ി െ�യിേനജ് ചാർ�ിന�ിൽ വർഷ�ളായി �ക ഈടാ��ത് 

��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി� ്വാ�ർ അേതാറി�ി�് എെ��ി�ം പരാതികൾ 

ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�കാരം െ�യിേനജ് കണ�ൻ ഇ�ാ� ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ നി�ം �ക 

ഈടാ�ാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ; ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ നി�ം 

െത�ായി ഈടാ�ിയ �ക തിരിെക നൽ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; 

വിശദാംശം നൽ�േമാ?

േറാ�കളിൽ ൈപ�് �ാപി�ാ��ാ�ിയ �ഴികൾ അട�ാൻ നടപടി

4639. �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) േറാ�കളിൽ ൈപ�് ഇടാൻ �ഴിെയ��േ�ാൾ തെ� �ഴി അട� ്േറാഡ് �ർ� 

�ിതിയിെല�ി�ാൻ വാ�ർ അേതാറി�ി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വാ�ർ അേതാറി�ി തെ� േനരി�് �ഴികൾ അട�വാൻ സംവിധാനെമാ��� കാര�ം 

പരിഗണി�േമാ?

െകാേ�ാ�ി മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തികൾ

4640. �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) െകാേ�ാ�ി മ�ല�ിൽ വാ�ർ അേതാറി�ി/കിഫ്ബി/േ��് ഫ�്/ജലജീവൻ മിഷൻ 

എ�ിവ�മായി ബ�െ��് നട�� �ടിെവ� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ 

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തികളി�െട എ� േപർ�് �ടിെവ�ം നൽകാൻ ല��മിെ��ം ഇതിനകം എ� 

വീ�കളിൽ �ടിെവ�ം നൽകി എ�ം പ�ായ�് തിരി� ്കണ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിക�െട �ർ�ീകരണ�ിന് നിലവിെല �യാസ�ൾ എെ��ാമാെണ�് 

വ��മാ�േമാ;



(ഡി) െപാ�മരാമ�്/േദശീയപാത േറാ�കൾ െവ�ിെ�ാളി�ത് �ന:�ാപി��തിന് വലിയ 

�ക െചലവ് വ��ത് പ�തി�െട �ർ�ീകരണെ� �തി�ലമായി ബാധി��േ�ാ; 

എ�ിൽ അധിക �ക അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഇവയിൽ ഏെത�ി�ം പ�തി�െട െട�ർ ആ�ം എ��ാ�ത് �ലം ���ി �ട�ാൻ 

പ�ാെത വ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) ആയതിെ� െട�ർ �ർ�ിയാ�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ 

ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല പ�തി നിർ�ഹണം

4641. �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) പ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിൽ വാ�ർ അേതാറി�ി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�െട 

വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ��് മ�ി ��ത പ�തിക�െട �േരാഗതി സംബ�ി� ്അവേലാകന േയാഗം 

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ നടപടി �റി�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തികൾ എ�് �ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിക�െട േമൽേനാ�ം വഹി�� ഉേദ�ാഗ��െട േപര് വിവരം നൽകാേമാ?

മാ�ാ�ിടം സമ� �ടിെവ� പ�തി

4642. �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മ��ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല മാ�ാ�ിടം �ാമപ�ായ�ിെല സമ� �ടിെവ� 

പ�തി ���ി ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �ർ�േതാതിൽ �വർ�ന�മമാ�ാൻ അടിയ�ര നടപടികൾ 

സ�ീകരി�േമാ?

പാ�ർ നഗരസഭയിെല �ടിെവ� പ�തി

4643. �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ��പറ�് തലേ�രി സമ� �ടിെവ� പ�തി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാ�ർ നഗരസഭയിൽ �ടിെവ�െമ�ി�ാൻ െചാ�ി, കരിയാട് , കനകമല 

എ�ിവിട�ളിൽ ടാ�് നിർ�ി��തി�� �ലെമ��് നടപടിക�െട �േരാഗതി 

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �മി ഏെ���ൽ നടപടികൾ�് നിലവിൽ തടസ�ൾ ഉേ�ാ; ഇെ��ിൽ എ�േ��് 

�ർ�ിയാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ?



വർ�ല മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തികൾ

4644. �ീ വി േജായി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) കഴി� സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം കാല�്  �ടിെവ� വിതരണം 

ശ�ിെ����തിനായി വർ�ല മ�ല�ിൽ ഏെത�ാം ���ികൾ�ാണ് 

ഭരണാ�മതി നൽകിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി സമ� �ടിെവ� പ�തി

4645. �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) അ�ത്-2 പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി പ�ാ�ി നഗരസഭ പരിധിയിൽ സമ� �ടിെവ� 

വിതരണ�ിനായി എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ ജല വിതരണം നട�� ൈപ�ക�െട കാല�ഴ�ം എ�െയ�് 

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ��ത ൈപ�കളിൽ �ടി�� ജലവിതരണ�ിൽ എെ��ി�ം 

തട��ൾ േനരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) കാല�ഴ�ംെച� ൈപ�കൾ മാ�ി �തിയ ൈപ�കൾ �ാപി��തി�ം �തിയ �ാ�് 

�ാപി��തി�ം അ�ത് പ�തിയിൽ ഡി.പി.ആർ. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ആയതിെ� 

എ�ിേമ�് �ക എ�െയ�ം പ�തി എ�് നട�ിലാ�വാൻ സാധി�െമ�ം 

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ാ�ിയിെല അ�ത് പ�തിയിൽ ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ? 

കിഴ�ൻമല �ടിെവ� പ�തി

4646. �ീ സി െക ഹരീ�ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട അ�മതി ലഭി� പാറ�ാല മ�ല�ിെല കിഴ�ൻമല 

�ടിെവ� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2017-18 ൽ ഭരണാ�മതി ലഭി� ��ത പ�തി െട�ർ നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ി 

നാളി�വെര ആരംഭി�ാൻ കഴിയാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം 

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�കാരം നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം 

അറിയി�ാേമാ?

മ�ാർ�ാട് മ�ല�ിെല ജലജീവൻ മിഷൻ

4647. �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ജലജീവൻ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി മ�ാർ�ാട് മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�്  /



�നിസി�ൽ േമഖലകളിൽ എെ��ാം ���ികളാണ് നട�വ��െത�് 

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�േട�ം നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ; ��ത പ�തികൾ 

േവഗ�ിൽ �ർ�ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��െഫഡിെല നിയമന�ൾ

4648. �ീമതി െക.െക.രമ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) 2016 ഓഗ�് മാസം �തൽ നാളി�വെര മ��െഫഡിൽ നട�ിയി�� ആെക 

നിയമന�ൾ എ�യാെണ��ത് വർഷം തിരി� ്ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിൽ �ിരം നിയമന��ം താൽ�ാലിക നിയമന��ം എ� വീതം ആെണ�് 

അറിയി�േമാ; ഇവ�െട ശ�ള നിര�കൾ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) മ��െഫഡിൽ നിയമന�ൾ നട�േ�ാൾ പാലി�ിരിേ�� നിബ�നകൾ 

എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ഈ നിബ�നകൾ എ�ാം പാലി� ്െകാ�ാേണാ മ��െഫഡിെല താൽ�ാലിക 

നിയമന�ൾ നട�ിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േ�ാളിംഗ് കാലയളവിെല മ��ബ�നം

4649. �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്

�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ

�ീ. �.എ.ല�ീഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) േ�ാളിംഗ് കാലയളവിൽ യ�വൽ�ത േബാ�കൾ െകാ�ി വലകൾ ഉപേയാഗി� ്

മ��ബ�നം നട��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇവർ െ�തിെര എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; 

വിശദമാ�േമാ ?

തീരേദശ സമ� വികസന�ിനാ�� നടപടികൾ

4650. �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ

�ീ. സജീവ് േജാസഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) തീരേദശ�ിെ� സമ� വികസന�ിനായി കഴി� സർ�ാർ �ഖ�ാപി� അ�ായിരം 



േകാടി �പ�െട പാേ��ക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓഖി �ര� പ�ാ�ല�ിൽ തീരേദശ�ിെ� സമ� വികസനം സംബ�ി� ്പഠനം 

നട�ാൻ �മതലെ���ിയ ഏജൻസി ഡി.പി.ആർ. ത�ാറാ�ി നൽകിയി�േ�ാ; 

വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ഓഖി �ര� പ�ാ�ല�ി�� പാേ�ജ് �കാരം ഏെതാെ� പ�തികളാണ് ഇതിനകം 

നട�ിലാ�ിയെത�ം ഓേരാ പ�തി�ം െചലവഴി� �ക സംബ�ി�ം വിശദാംശം 

നൽ�േമാ?

അ�ി�� �ണി�ക�െട �വർ�നം കാര��മമാ��തി�� നടപടികൾ

4651. �ീ. േറാജി എം. േജാൺ

�ീ പി സി വി�നാഥ്

�ീ സി ആർ മേഹഷ്

�ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് അ�ി�� �ണി�ക�െട ൈദനംദിന �വർ�ന�ൾ�് േമൽേനാ�ം 

വഹി��തിനായി നട�ിലാ�ിയിരി�� സംവിധാന�ൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ി�� �ണി�ക�െട സാ��ിക ഇടപാ�കൾ കാര��മമാ��തി�ം േമാണി�റിംഗ് 

സംവിധാനം നട�ാ��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ി�� �ണി�ക�െട കണ�കൾ ഓഡി�് വിഭാഗം സമയബ�ിതമായി 

പരിേശാധി��തി�� സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

അ�ിപ� �ണി�ക�െട �വർ�നം

4652. �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ

�ീ . സ�ി േജാസഫ്

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, 

ഹ�് തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) അ�ി�� �ണി�ക�െട ൈദനംദിന കണ�കൾ ൈകകാര�ം െച��തിന് �ിരം 

ജീവന�ാെര നിയമി��ത് സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) അ�ി�� �ണി�ക�െട ൈദനംദിന കണ�കൾ ൈകകാര�ം െച��തിന് താ�ാലിക 

ജീവന�ാെര നിയമി�ത് സർ�ാരിെ� പരാജയമാെണ� ആേ�പ�േ�ാ; 

വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ി�� �ണി�ക�െട �വർ�ന��മായി ബ�െ��് �ത�മായ അവേലാകന 

േയാഗ�ൾ േച��തി�ം വരവ് െചലവ് കണ�ക�ം ബാ�് ഇടപാ�ക�ം സംബ�ി� 

േ��്െമ�കൾ സമർ�ി��തി�മായി നട�ിലാ�ിയിരി�� സംവിധാന�ൾ 

വ��മാ�േമാ?



��പറ�് മ�ല�ിൽ �ഷ് ഫിഷ്  ഔ�് െല�കൾ

4653. �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മ��െഫഡ് സഹകരണ സംഘ��മായി േചർ�െകാ�് ��പറ�് നിേയാജക 

മ�ല�ിൽ �ഷ് ഫിഷ്  ഔ�് െല�കൾ ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; 

വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��മായ പ� മ��ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് എ�ി� നൽ��തി�� അ�ി�� 

�ണി�കൾ ��പറ�് നിേയാജക മ�ല�ിൽ ആരംഭി��തിന് നടപടി 

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ ?

മ���ിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന

4654. �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�ം ദിനം�തി േകരള�ിൽ എ�� മ���ിെ� അളവ് 

എ�യാണ് എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇ�ര�ിൽ എ�� മ���ിെ� 

�ണനിലവാരം പരിേശാധി�വാൻ എെ�ാെ� സംവിധാന�ൾ നിലവി��് എ�ത് 

സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ അ�� കാല�ളിൽ ഭ��േയാഗ�മ�ാ� മ���ൾ പല �ല�് നി�ം 

പിടിെ���ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�ം േകരള�ിൽ 

എ�� മ��ം അതിർ�ി െച�്േപാ�കളിൽ തെ� പരിേശാധി�വാൻ ഭ�� 

�ര�ാ വ��ിന് ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ നൽ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല ഓൺൈലൻ മ��വ�ാപാരം

4655. �ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മല�റം ജി�യിൽ മ��െഫഡ് വഴി ഓൺൈലൻ മ��വ�ാപാരം ആരംഭി�ി�േ�ാ; 

വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ഇതിെല �ണേഭാ�ാ�ളായ വ�ാപാരികെള കെ���െത�െനയാെണ�ം ഇ��ലം 

എ� െതാഴിലവസര�ളാണ് ��ി�െ��ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ജി�യിൽ ഏെത�ാം മ�ല�ളിലാണ് മ��െഫഡിന് കീഴിൽ ഫിഷ്  മാർ�കൾ 

ആരംഭി�ി��ത്; ഇതിനായി നട�� �വർ�ന �േരാഗതികൾ അറിയി�േമാ;

(ഡി) മല�റം മ�ല�ിൽ �തിയ ഫിഷ്  മാർ�കൾ ആരംഭി�േമാ?

മ�� വിപണന േക��ിെ� �േരാഗതി

4656. �ീ. രാമച�ൻ കട���ി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, 



ഹ�് തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) എ�ാ പ�ായ�കളി�ം മ��ഭവ�കൾ നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ മ��ഭവെ� 

�വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് 

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ലാടി�ാന�ിൽ നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� സർ�ാരിെ� മ�� വിപണന 

േക��ിെ� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ഗവൺെമ�്  റീജിയണൽ ഫിഷറീസ് െട�ി�ൽ �ൾ

4657. �ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ

�ീ പി എസ്  �പാൽ

�ീ. സി.സി. ���ൻ

�ീ. ഇ െക വിജയൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാനെ� ഗവൺെമ�്  റീജിയണൽ ഫിഷറീസ് െട�ി�ൽ ��ക�െട �വർ�നം 

വിശകലനവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ മ��െതാഴിലാളിക�െട വിദ�ാഭ�ാസപര�ം 

സാം�ാരിക�മായ �േരാഗതിയിൽ ഫിഷറീസ് ��കൾ�് നിർണായകമായ സ�ാധീനം 

െച���തിന് കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഫിഷറീസ് െട�ി�ൽ ��കളിൽ പഠി�� എ�ാ വിദ�ാർ�ികൾ�ം േഹാ�ൽ 

സൗകര�ം ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഫിഷറീസ് െട�ി�ൽ ��കളിൽ പഠി�� ��ികൾ�് ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് 

ൈന�ണ� പരിശീലനം ലഭ�മാ��െത�ം ഈ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ 

മ��സം�രണ�മായി ബ�െ�� േമഖലകൾ�് �ാധാന�ം നൽകിയി�േ�ാെയ��� 

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ��ക�െട�ം േഹാ��ക�െട�ം അടി�ാനസൗകര��ൾ 

െമ�െ����തി�ം അവിെട�� െവാേ�ഷണൽ േകാ�കൾ കാേലാചിതമായി 

പരി�രി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കടലാ�മണ�ിൽ വീട് ന�െ�� ��ംബ�ൾ

4658. �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) കടലാ�മണ�ിൽ വീട് ന�െ�� എ� ��ംബ�ൾ താൽ�ാലിക �രിതാശ�ാസ 

ക�ാ�കളിൽ കഴി��െ�� വിവരം ജി� തിരി� ്വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ര�് വർഷ�ിലധികമായി �രിതാശ�ാസ ക�ാ�കളിൽ കഴി�� എ� 

��ംബ��െ�� കണ�് ജി� തിരി� ്വ��മാ�േമാ; ഇ�രം ��ംബ�ൾ�് 

അടിയ�രമായി �നരധിവാസ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) വ�ി��് മ�ല�ിൽ ഉൾെ��� തീരേദശ �േദശ�ളിൽ താൽ�ാലിക 

�രിതാശ�ാസ ക�ാ�കളിൽ എ� ��ംബ�ൾ കഴി��െ�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?



മ��െ�ാഴിലാളികളിൽ നി�ം ഈടാ�� അധിക െക�ിടനി�തി

4659. �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് തീരേദശ പരിപാലന നിയമം നട�ിലാ�ിയ �േദശ�ളിൽ താമസി�� 

മ��െ�ാഴിലാളികളിൽനി�ം ��ിര�ി െക�ിടനി�തി ഈടാ��െവ� വ�ത 

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ��ിക �ിതി പരിേശാധി�,് നിലവിൽ ഈടാ�� 

��ിര�ി െക�ിട നി�തി ഒഴിവാ�ി നൽ��തിന് പ�ായ�് വ��മായി �ടിയാേലാചി� ്

�േത�ക ഇളവ് അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

മ���ാമ�ളിെല ഇര� വീ�ക�െട �നർനിർ�ാണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ

4660. �ീ. എൻ.െക. അ�ർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ��വാ�ർ മ�ല�ിെല മ���ാമ�ളിൽ ഇര� വീ�കൾ ഉ� 

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട പ�ായ�്/നഗരസഭ തിരി�� വിശദാംശ�ൾ 

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല മ���ാമ�ളിെല കാലപഴ�ം�ലം തകർ� ഇര� വീ�ക�െട 

�നർനിർ�ാണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ���ാമ�ളിെല ഇര� വീ�കൾ ഒ� വീ�കളാ�ി മാ��തിന് േകരള േ��് ഹൗസിംഗ് 

േബാർഡിെ� പ�തി �േയാജനെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി േ�മം

4661. �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മ��ബ�ന േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾ�് അമിത േജാലി ഭാരം �ല��ാ�� തളർ� 

കാരണം അപകട മരണ�ൾ�് കാരണമാ�� എ�് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾ�് മാ�ഷിക�ം െതാഴിൽപര�മായ അവ� 

െമ�െ���വാൻ േവ�ി നട�ിലാ�� പ�തികെള�റി� ്വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സ�ാദ�ശീലം വളർ��തിന് സർ�ാർ നട�ിലാ�� 

പ�തികെള�റി� ്വിശദമാ�ാേമാ?

�തിഭാതീരം പ�തി

4662. �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, 

ഹ�് തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?



( എ) തീരേദശ ൈല�റികൾ�് അവശ� സൗകര��ൾ ഒ���തിനായി ആവി�രി��ം

മ��ബ�ന വ��് 28.10.2020-ന് ഭരണാ�മതി നൽകിയ�മായ �തിഭാതീരം പ�തി 

എ�േ��് നട�ിലാ�വാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി ആയത്

�ാവർ�ികമാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

േജ�ാതിർഗമയ പ�തി

4663. �ീമതി െക.െക.രമ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ�ൾ�് ലാപ് േടാ�കൾ വിതരണം െച��തിനായി 

േജാതിർഗമയ എ� േപരിൽ ഒ� പ�തി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എെ��ാം

ആ��ല��ളാണ് പ�തി �േഖന നൽ��തിനായി വിഭാവനം െച�ി��െത�് 

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ് േലാക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ, മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ�ൾ�് ഓൺൈലൻ 

�ാ�കളിൽ പെ����തി�� സൗകര��ൾ ഒ���തിന് േവ�ിയാേണാ ��ത 

പ�തി ആരംഭി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ�ഹ� ഉ�മന�ിനാ�� തീേരാ�തി പ�തി�ായി 

അ�വദി�െ��ി�� �കയിൽനി�ം െചലവാ�വാൻ കഴിയാതി�� �ക�് 

ലാപ് േടാ�കൾ വാ�ി വിതരണം െച��തിനായാേണാ േജ�ാതിർഗമയ പ�തി 

ആരംഭി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി �േഖന ലാപ് േടാ�കൾ ലഭി��തിനായി മ��െ�ാഴിലാളി 

വിഭാഗ�ാരായ എ� വിദ�ാർഥികളാണ് ഇതിേനാടകം അേപ� സമർ�ി�ി��െത�് 

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ധനകാര� വ��ിെ��ം �ാനിംഗ് േബാർഡിെ��ം അ�മതികൾ ലഭി�ാ���ലം 

പ�തി �ടരാനാകാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എഫ്) നിലവിെല സാഹചര��ിൽ പ�തി �ട��തിന് തീ�മാനെമ��ാൽേപാ�ം, �തിയ 

െടൻഡർ വിളി� ്നടപടി�മ�ൾ �ർ�ിയാ�ി ലാപ് േടാ�കൾ വിതരണം 

െച�േ�ാേഴ�ം അേപ� നൽകിയി�� വിദ�ാർ�ികളിൽ പല�ം �ൾ പഠനം 

�ർ�ിയാ�ി�ഴി�� �ിതി ഉ�ാ�ം എ�് സർ�ാർ ക���േ�ാ;

(ജി) എ�ിൽ പി�ാ�ാവ�യി�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ�ൾ�് അടിയ�രമായി 

ലാപ് േടാ�കൾ വിതരണം െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�് 

അറിയി�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് കടൽ�ര�

4664. �ീ വി േജായി

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ

�ീ. െക.വി.�േമഷ്



�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മ��ബ�നസമയ�് അപകടം നിറ� സാഹചര��ൾ േനരി�� 

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് കടൽ�ര� ഉറ�വ���തിനായി എെ��ാം 

സംവിധാന�ളാണ് ഏർെ���ിയി��ത്; ഇതിനായി ആ�നിക സാേ�തിക വിദ� 

�േയാജനെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) അപകട സാഹചര��ളിൽ ജീവൻ ന�െ��� മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ൾ�് 

ന�പരിഹാരം ലഭ�മാ�� പ�തി നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െവ�െ�ാ� �ര� സാഹചര��ളിൽ മ��െ�ാഴിലാളികൾ നൽകിവ�� മഹ�ായ 

ര�ാ�വർ�ന േസവന�ൾ പരിഗണി� ്െതാഴിലാളികെള ഉൾെ���ി �േത�കമായ 

െറസ്ക� വിഭാഗം �പീകരി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളികളായ �ീക�െട ഉ�മന�ിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ

4665. �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, 

ഹ�് തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മ��വി�ന�ം അ�ബ� െതാഴി�ക�ം െച�� മ��െ�ാഴിലാളികളായ �ീക�െട 

ഉ�മന�ിന് േവ�ി വ��് ൈകെ�ാ� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മ��ബ�ന വ��ിന് കീഴിൽ �പീകരി� ഏജൻസിയായ െസാൈസ�ി േഫാ ർ 

അസി�ൻസ് � ഫിഷർവിമൺ (സാഫ്) �േഖന തീരേദശ ജി�കളിൽ നട�ിലാ�ിയ 

പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഏജൻസി�െട ഉേ�ശല���ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന�ിനിെട അപകട�ിൽെ��� മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് നൽ�� സഹായ�ൾ

4666. �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മ��ബ�ന�ിനിെട അപകട�ിൽെ��� മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് നൽ�� 

സഹായ�െള�റി� ്വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കടലിെല മ��ബ�ന�ിന് �റെമ മ�ിട�ളിൽ മ��ബ�ന�ിൽ ഏർെ��ിരി�� 

െതാഴിലാളികൾ��ാ�� അപകട�ളിൽ സർ�ാർ സഹായം നൽകി വ��േ�ാ; 

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അപകട�ളിൽ മരണെ��� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ��ംബ�ൾ�് എെ�ാെ� 

സഹായ�ളാണ് നൽകി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ സർ�ാരിെ� 

കാലയളവിൽ നൽകിയ സഹായ�െള സംബ�ി� വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

േജ�ാതിർഗമയ പ�തി

4667. �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ



െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ

�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മ�� െ�ാഴിലാളിക�െട മ�ൾ�് ലാപ് േടാ�കൾ വിതരണം െച��തിനായി 

േജ�ാതിർഗമയ എ� പ�തി ആവി�രി�ി� േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് അ�മതി നൽ��തിന് ധനകാര� വ��ം �ാനിംഗ് േബാർ�ം 

എെ��ി�ം തട�വാദ�ൾ ഉ�യി�ി� േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി �േഖന വിതരണം െച� ലാപ് േടാ�ക�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�� പ�തികൾ

4668. �ീ. �.എ.ല�ീഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ആശ� അക��തിനായി ആ��ിത�ം ദീർഘകാല 

കാ��ാ�ളള�ം പാരി�ിതികാവേബാധേ�ാെട��� എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

കടലിൽ മ��ലഭ�ത�� ഇട�ൾ അറിയാൻ സംവിധാനം

4669. �ീ എം വിൻെസൻറ്

�ീ പി സി വി�നാഥ്

�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് കാലാവ�ാ��റിയി�് നൽ��തിെനാ�ം 

കടലിൽ മ�� ലഭ�ത�� ഇട�ൾ സംബ�ി� അറിവ് ന��തി�ം സംവിധാനം 

ഒ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ��ബ�ന യാന�ൾ കടലിൽ േപാ���ം തിരിെക വ���ം നിരീ�ി��തിന് 

എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് ഏർെ���ിയി��െത�് അറിയി�േമാ?

േബാ�കളി�ം വ��ളി�ം ഇല�ി�ൽ േമാ�ലാർ കി�കൾ

4670. �ീ ജി �ീഫൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) േബാ�ക�ം വ���ം �ർ�മാ�ം ഡീസൽ വി��മാ�ി �തിയ സാേ�തിക വിദ�യായ 

ഇല�ി�ൽ േമാ�ലാർ കി�കൾ �ാപി� ്മലിനീകരണ േതാ�ം, ഇ�നെചല�ം 

�റ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാൻ സർ�ാർ ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയത് സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?



മാേവലി�ര മ�ല�ിെല മ��മാർ��ക�െട നവീകരണം

4671. �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, 

ഹ�് തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല മാ�ാം�ഴി, �തിയകാവ്, താമര�ളം, �റനാട്, പടനിലം 

എ�ീ മ��മാർ��ക�െട നവീകരണ�ിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ 

വിശദമാ�േമാ; അ�വദി� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ; ��ത ���ികൾ 

എ��ം േവഗം ആരംഭി�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ക�ർ ��ാട് മ� ഫിഷ്  ലാ�ിംഗ് െസ�ർ

4672. �ീ. എം.വിജിൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) 2021-22 വർഷെ� ബജ�ിൽ ഉൾെ���ിയ ക�ർ ജി�യിെല ��ാട് മ� ഫിഷ്  

ലാ�ിംഗ് െസ�റിെ� ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാനാവശ�മായ നടപടി 

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�മല ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് െസ�ർ

4673. �ീ മാത� ടി. േതാമസ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) തി�വ� നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�മലയിൽ മ��െതാഴിലാളികൾ�് മ��ം േലലം 

വിളി��തി�ം മ��ബ�ന സാമ�ികൾ ��ി��തി�ം േവ�ി നിർ�ി� ഫിഷ് 

ലാൻഡിംഗ് െസ�ർ ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതിെ� �ന��ാരണ�ിനായി എെ��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി��േ�ാ 

എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പര�ർ െത�ംഭാഗ�് മിനി ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് െസ�ർ

4674. �ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ചാ��ർ മ�ല�ിൽ പര�ർ െത�ം ഭാഗം കടൽ�ീര�് മിനി ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് 

െസ�ർ �ാപി��തിന് 1980-ൽ ആരംഭി� �വർ�ന��െട നിലവിെല �േരാഗതി 

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് െസ�ർ �ാപി��തിനായി െസൻ�ൽ വാ�ർ ആൻഡ് പവർ 

റിസർ� ്േ�ഷെ� (സി.ഡ��.പി.ആർ.എസ്. ) അ�ിമ പഠന റിേ�ാർ�് ലഭി�ി�േ�ാ 

എ�ം പരി�ിതി ആഘാത പഠനം ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് െസ�ർ �ാപി��തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടി �മ�ൾ 



�ർ�ീകരി�ാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല മ�� മാർ��കൾ ആ�നികീകരി�ാൻ നടപടി

4675. �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) പാല�ാട് ജി�യിൽ ഏെത�ാം മ�� മാർ��കളാണ് ആ�നിക മ�� മാർ��കളായി 

ഉയർ��തിന് െതരെ���ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല മ�� മാർ��് ആ�നിക മ�� മാർ��കളായി 

ഉയർ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2022- 2023െല ബഡ്ജ�ിൽ ഇ�ര�ിെല െചല�കൾ�ായി �ക 

വകയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� �കയാണ് വകയി��ിയെത�് വ��മാ�േമാ?

ആഴ�ടൽ മ��ബ�ന പ�തി�ായി ഇ.എം.സി.സി.�മാ�� ധാരണാപ�ം

4676. �ീമതി.ഉമ േതാമസ്

�ീമതി െക.െക.രമ

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) 2020 െഫ�വരിയിൽ െകാ�ിയിൽ നട� േ�ാബൽ ഇൻെവേ��് മീ�് അസൻഡ് 

2020-ൽ ആഴ�ടൽ മ��ബ�ന പ�തി�ായി ഇ.എം.സി.സി. എ� അേമരി�ൻ 

ക�നി�മായി സർ�ാർ ധാരണാപ�ം ഒ�് വ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ധാരണാ പ��ിെ� അടി�ാന�ിൽ നാല് മദർ ഷി�ക�ം 400 േ�ാള�ക�ം 

നിർ�ി��തിന് ��ത ക�നി�െട �തിനിധിക�മായി ഷി�ിംഗ് ആ�് ഇൻലാൻഡ് 

നാവിേഗഷൻ േകാർ�േറഷൻ കരാറിൽ ഏർെ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് വ��മ�ി�ം ഇ.എം.സി.സി. �തിനിധിക�ം ത�ിൽ 

അേമരി�യിൽ നട�ിയ ചർ��െട അടി�ാന�ിലാേണാ ആഴ�ടൽ 

മ��ബ�ന�ിനായി ഇ.എം.സി.സി. അസൻഡിൽ പ�തി സമർ�ി�െത�് 

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി സംബ�ി� ്ഫിഷറീസ് വ��ിെ� പ��� ഫയലിെ� വിശദാംശം 

അറിയി�േമാ�� ധാരണാപ�ം?

െകാേ�ാ�ി മ�� മാർ��് നവീകരണം

4677. �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മ�� മാർ��കൾ നവീകരി��തിന് കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് എെ��ി�ം 

പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ ; ഇതിൽ സ�ീകരി� �ടർ നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) െകാേ�ാ�ി മ�� മാർ��് നവീകരണ�ിന് �ഖ�ാപി� പ�തിക�െട �വർ�നം 



ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�േമാ ?

പ�ികവർ�, ആദിവാസി വിഭാഗ�ൾ�ായി മ���ഷിയിൽ പരിശീലനം

4678. �ീ. പി.വി.അൻവർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് പ�ികവർ�, ആദിവാസി വിഭാഗ�ൾ�് മാ�മായി ഫിഷറീസ് വ��് 

�ഖാ�ിരം എെ��ി�ം പ�തികൾ നട�ാ��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം 

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിൽ 2016 �തൽ ഫിഷറീസ് വ��് പ�ികവർ�, ആദിവാസി വിഭാഗ�ൾ�് 

മാ�മായി സ��ം നിലേ�ാ മ�് വ��ക�മായി സഹകരിേ�ാ നട�ാ�ിയ പ�തിക�ം 

െചലവഴി� �ക�ം �ല�ം പ�തിക�െട �േയാജന�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ൾ�് �ണേഭാ�വിഹിതേമാ സഹായധനേമാ അ�വദി�� 

തര�ി�� ഏെത�ി�ം പ�തികൾ ഫിഷറീസ് വ��് �ഖാ�ിരം നട�ാ��േ�ാ; ഈ 

വിഭാഗ�ൾ�ായി മ��ബ�നം, മ���ഷി എ�ിവയിൽ പരിശീലനം നൽ�േമാ; 

വ��മാ�ാേമാ?

� ഇേ�ാണമി

4679. �ീ സി ആർ മേഹഷ്

�ീ എം വിൻെസൻറ്

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)

�ീ പി സി വി�നാഥ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് � ഇേ�ാണമി നട�ിലാ�ാ�� േക� സർ�ാർ 

തീ�മാനെ��ടർ�് സം�ാന സർ�ാർ ഏെതാെ� േ��് േഹാൾേഡഴ് �മായി

ചർ� നട�ിയി��്; എെ�ാെ� നിർേ�ശ�ളാണ് ചർ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ 

ഉയർ�വ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിർേ�ശ�ൾ േക� സർ�ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ിൽ േക� സർ�ാരിൽ നി�് എെ��ി�ം ഉറ�കൾ ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം 

നൽ�േമാ;

(ഡി) തീരേദശവാസിക�െട താ�ര��ൾ സംര�ി�െ��� രീതിയിൽ മാ�േമ � ഇേ�ാണമി 

നട�ാ�ക�� എ�് ഉറ�ാ�ാൻ സാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട പി�ാ�ാവ� പരിഹരി��തി�� �വർ�ന�ൾ

4680. �ീ ജി എസ് ജയലാൽ

�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ



�ീ വി ശശി

�ീ. പി. ബാലച�ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വ�മാനം വർ�ി�ി� ്ആേപ�ിക 

പി�ാ�ാവ� പരിഹരി��തിന് സാഫ് �േഖന നട�ാ�� �ധാന �വർ�ന�ൾ 

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വ�മാനം വർ�ി�ി� ്ആേപ�ിക പി�ാ�ാവ� 

പരിഹരി��തിന് മ��െഫഡ്, ഫിഷറീസ് വക�് എ�ിവ �േഖന �േത�കമായി 

നട�ാ�� �ധാന �വർ�ന�ൾ  വിശദമാ�ാേമാ; ;

(സി) വ �വ�ാപിത�ം �ചിത � �ർ��ം കാര ��മമ�മായ മ� �സംഭരണ�ം േലല�ം 

വിപണന�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം �ണനിലവാരം പരിപാലി��തി�ം േവ�ി േകരള 

മ� �സംഭരണ�ം വിപണന�ം �ണനിലവാര പരിപാലന�ം നിയമം നിലവിൽ 

വ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത നിയമം നട�ാ��തി�െട ഇട��കാെര ഒഴിവാ�ി മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് 

ന �ായമായ വില ഉറ�ാ��തി�ം ഇട��കാ�െട �ഷണ�ിൽ നി�്

��മാ��തി�ം സാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന േമഖലയിൽ നട�ിലാ�ിയ മാ��ൾ

4681. �ീ സി ആർ മേഹഷ്

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ

�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ

�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ഈ സർ�ാർ നിലവിൽ വ�േശഷം മ��ബ�ന േമഖലയിൽ നട�ിലാ�ിയ മാ��ൾ 

വിശ ദമാ�േമാ;

(ബി) കടലിൽ േപാ�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര� വർ�ി�ി��തിന് ഈ സർ�ാർ 

സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് അവർ പിടി�� മ���ിെ� �ർ� വി�നാവകാശം 

ഉറ�വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

കടലിെല മ�� സ��് വർ�ി�ി�വാൻ നടപടി

4682. േഡാ. എം.െക . �നീർ

�ീ .പി. െക. ബഷീർ

�ീ എൻ എ െന�ി��്

�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?



( എ) േകരള തീര�് മ��ലഭ�ത �റ�ത് മ��ബ�ന േമഖലെയ േദാഷകരമായി 

ബാധി�തായി ക���േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) യാെതാ� മാനദ���ം പാലി�ാെത െച�മ���െള ഉൾെ�െട പിടി��ത് 

ആയതിന് കാരണമാ��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) കടലിെല മ�� സ��് വർ�ി�ി�വാൻ സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ 

വിശദമാ�േമാ?

ഡീസൽ വില വർ�നവിെനതിെര�� േബാ�ടമക�െട പരാതി

4683. �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്

�ീ . പി . ഉൈബ��

�ീ. �.എ.ല�ീഫ്

�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ഡീസൽ വിലവർ�നവ് മ��ബ�ന േമഖലെയ �തി�ലമായി ബാധി�െവ�

േബാ�ടമക�െട പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മ��ബ�ന�ിനാ�� ഇ�ന വിഹിതം

4684. �ീ സി ആർ മേഹഷ്

�ീ എം വിൻെസൻറ്

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ): താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, 

ഹ�് തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മ��ബ�ന േബാ�കളിൽ ഉപേയാഗി�� ഡീസൽ, െപേ�ാൾ എ�ിവ�് ഈടാ�� 

േറാഡ് െസസ് ഒഴിവാ�വാ�ം മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് �റ� നിര�ിൽ മെ�� 

നൽ�വാ�ം സം�ാന�ി�� മെ�� വിഹിതം വർ�ി�ി�വാ�ം േക� 

സർ�ാരിൽ നി�ം എെ��ി�ം അ��ല നടപടി��ായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�പ�ി അ�് �പ�് മ�� െതാഴിലാളികൾ�് മെ�� ന�ാൻ അടിയ�ര നടപടി 

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

കടലിൽ ��ിമ ആവാസ വ�വ� ��ി�ൽ

4685. �ീമതി ഒ എസ് അംബിക: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മ�� സ��് വർ�ി�ി��തിനായി കടലിൽ ��ിമ ആവാസ വ�വ� 

��ി��തിനായി വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉൾനാടൻ ജലാശയ�ളി�ം പ�തി വ�ാപി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; 



വിശദമാ�േമാ?

��ജല മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� നടപടികൾ

4686. �ീ സി എ� ്���: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാനെ� ��ജല മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി മ��ബ�ന വ��് 

�േഖന ലഭ�മാ�� സഹായ�ൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) അതി�െട എ� ടൺ മ��ം സം�ാന�് അധികമായി ഉ�ാദി�ി�ാൻ 

സാധി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ഉ�ാദി�ി� മ��ം വി�ഴി�വാൻ കർഷകർ�് സാധി�ാ�തിനാൽ പല�ം ��ത 

�ഷിയിൽനി�ം പിൻവാ�� വിഷയം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉ�ാദി�ി� മ���ിന് മാർ��് കെ���തിനായി മ��കർഷകെര 

സഹായി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ജലാശയ�ളിെല മ�� �ഷി

4687. �ീ. െക.വി.�േമഷ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ജലാശയ�ളിൽ മ�� �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് �തിയ പ�തിക�േ�ാ; 

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ���ഷി വ�ാപി�ി��തിനാ�� �വർ�ന�ൾ

4688. �ീ സി െക ഹരീ�ൻ

�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ

�ീ. െക.വി.�േമഷ്

�ീമതി ഒ എസ് അംബിക: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) േകാവിഡിെ� പ�ാ�ല�ിൽ ഭ���ര��ം സ�യം െതാഴി�ം ഉറ�ാ��തിനായി 

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ �േഖന മ���ഷി വ�ാപി�ി��തിന് ത�ാറാ�ിയ 

�ഹദ് പ�തി�െട േന��ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം 

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മ���ഷിയിൽ �തനരീതികൾ വ�ാപകമാ��തി�ം എയേറഷൻ, ൈജവ �ര�, 

േ�ാബേയാ�ി�് എ�ിവ �േയാഗി��തിന് കർഷകെര �ാ�രാ��തി�മായി 

പരിശീലനം നൽകിവ��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�കൾ �േയാജനെ���ിെ�ാ�� ഹാ�റികൾ 

�ട��തി�ം നിലവി��ായി��വ നവീകരി��തി�ം നട�ിയ �വർ�ന�ൾ 



എെ��ാമാണ്; വി��ാദന�ി�ം മ���ീ� നിർ�ാണ�ി�ം സ�യംപര�ാ�ത 

ൈകവരി�ാനായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാർഡാം മ�� വി��ാദന േക��ിൽ നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ

4689. �ീ സി െക ഹരീ�ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) െന�ാർഡാം മ�� വി��ാദന േക��ിൽ നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികേള�ം 

അവ�െട �േരാഗതിേയ�ം സംബ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക�ം അഡാ�് എ� ഏജൻസി�് ൈകമാറാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ 

ആയതിെ� കാര�കാരണസഹിത�� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) െന�ാർഡാം മ�� വി��ാദന േക��ിൽ വ�ാവസായിക അടി�ാന�ിൽ മ��ം 

ഉ�ാദി�ി��ത് ആേലാചനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േക��ിൽ നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി�� �തിയ പ�തിക�െട വിശദാംശം 

അറിയി�ാേമാ?

തവ�ർ മ�ല�ിൽ മിനി ഫിഷ്  ലാ�ിംഗ് െസ�ർ

4690. േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) തവ�ർ മ�ല�ിെല �റ�ർ പടി�ാെറ�രയിൽ മിനി ഫിഷ്  ലാ�ിംഗ് െസ�ർ 

�ാപി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ നടപടി ഏ�വെരയായി എ�് 

വ��മാ�ാേമാ?

അ�െത�്-കഠിനം�ളം മ��വിപണന േക�ം

4691. �ീ വി ശശി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�് തീർ�ാടനം 

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ചിറയിൻകീഴ് നിേയാജക മ�ല�ിെല അ�െത�്, കഠിനം�ളം എ�ീ 

പ�ായ�കൾ േക�ീകരി� ്മ��വിപണന േക�ം ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ 

�ക�െട 20% 2021-22 െല ബജ�ിൽ വകയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത പ�തി നട�ിലാ�വാൻ സ�ീകരി� നടപടി�ം അതിെ� �േരാഗതി�ം 

വ��മാ�േമാ?

ഇരി�ർ മ�ല�ിെല പ�തികൾ

4692. �ീ. സജീവ് േജാസഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) 2016-ന് േശഷം ഇരി�ർ മ�ല�ിൽ ഫിഷറീസ് വ��ം ഹാർബർ എ�ിനീയറിംഗ് 



�

വ��ം നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�െട വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

��ാർ മ�ല�ിൽ ഫിഷറീസ് വ��് നട�ിലാ�� പ�തികൾ

4693. �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, 

ഹ�് തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ��ാർ മ�ല�ിൽ ഫിഷറീസ് വ��ിെ� േന�ത��ിൽ നട�ിലാ�� പ�തികൾ 

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ഉൾനാടൻ മ���ഷി േ�ാൽസാഹി�ി��തിനായി ഫിഷറീസ് വ��് ��ത 

മ�ല�ിൽ ആവി�രി�വ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ി�ര ��ംബാേരാഗ� േക��ിനാ�� െക�ിടനിർ�ാണം

4694. �ീ സി എ� ്���: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല പ�ി�ര ��ംബാേരാഗ� േക��ിന് തീരേദശ വികസന 

േകാർ�േറഷൻ �േഖന �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി അ�വദി�ി�� �ക 

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ാ�� എ�ിേമ�ിൽ ഉൾെ���ിയി�� ���ിക�െട വിശദാംശം 

നൽ�േമാ;

(സി) ��ത എ�ിേമ�ിൽ സിവിൽ വർ�് �ടാെത ആ�പ�ി ഉപകരണ�ൾ, ഫർ�ി��കൾ 

എ�ിവ വാ��തി�ം �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി അ�വദി� �കയിൽ നീ�ിയിരി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ിൽ ��ംബാേരാഗ� േക��ിന് ആ�പ�ി ഉപകരണ�ൾ, ഫർ�ി��കൾ എ�ിവ 

വാ��തിന് ��ത �ക വിനിേയാഗി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

മേ�ശ�രം മ�ല�ിെല െകായ്�ാടി ഗവ. എൽ.പി. �ളിന് �മി അ�വദി��തി�� നടപടി

4695. �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മേ�ശ�രം മ�ല�ിെല ��ള പ�ായ�ിെല െകായ്�ാടി ഗവ. എൽ.പി. �ളിന് 

സമീപം ഫിഷറീസ് വ��ിന് �മി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ; എ�ിൽ �മി�െട സർെ� 

ന�ർ, വി�ീർ�ം, �മി�െട തരം എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �മി ഫിഷറീസ് വ��ിന് ഏത് വർഷമാണ് ലഭ�മായത് എ�് വ��മാ�േമാ; ഇത് 

സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത �മി ഫിഷറീസ് വ��് നിലവിൽ ഏെത�ാം ആവശ��ൾ�് േവ�ിയാണ് 

ഉപേയാഗി� ്വ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ�ൾ മാ�ം പഠി�� െകായ്�ാടി ഗവ. എൽ.പി. �ളിന് 

കളി�ലം, ��ിക�െട പാർ�് എ�ിവ നിർ�ി��തിനായി ��ത �മി�െട ഒ� ഭാഗം 



അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

ഉപേയാഗ�ന�മായ വ��ൾ നീ�ം െച��തിനായി നടപടി

4696. േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ഉപേയാഗ�ന�മായ വ��ൾ തി�ർ - െപാ�ാനി �ഴ�െട പല ഭാഗ�ളിലായി

കിട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് �ലം മ��ബ�നെ�ാഴിലാളിക�െട വലക�ം വ���ം േക�വ��തായി 

��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉേപ�ി�െ�� വ��ൾ നീ�ം െച��തി�ം വ���െട ഉടമ��െട േപരിൽ 

നടപടി സ�ീകരി�വാ�ം സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ?

െകാ�ം മ�ല�ിൽ ഹാർബർ എൻജിനീയറിംഗ് വ��ിെ� പ�തികൾ

4697. �ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം െകാ�ം മ�ല പരിധിയിൽ ഹാർബർ 

എൻജിനീയറിംഗ് വ��ിന് കീഴിൽ പ�തി / പ�തി ഇതര വിഭാഗ�ളിലായി ഭരണാ�മതി 

ലഭി��ം നട�ിലാ�ി വ���മായ ���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല ���ികൾ

4698. �ീ. എം.വിജിൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ക��ാേ�രി മ�ല�ിൽ ഹാർബർ എ�ിനീയറിംഗ് വ��് �േഖന ഇേ�ാൾ 

നട�വ�� തീരേദശ േറാ�ക�െട ���ികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് 

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം ഭരണാ�മതി ലഭി� തീരേദശ 

േറാ�കൾ ഏെതാെ�യാണ്; ��ത േറാ�ക�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി 

അറിയി�ാേമാ?

മല�ഴ മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട നവീകരണം

4699. �ീ. എ. �ഭാകരൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ഹാർബർ എ�ിനിയറിംഗ് വ��് �േഖന മല�ഴ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം 

േറാ�കളാണ് നവീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ; േറാഡിെ� േപര്, അ�വദി� �ക, 

���ി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ീ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?



മല�റ�്  മിനി ഹാർബ�കൾ

4700. �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് ��തായി മിനി ഹാർബ�കൾ ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ മല�റം ജി�യിൽ എവിെടെയാെ�യാണ് മിനി ഹാർബ�കൾ 

ആരംഭി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) തി�ർ മ�ല�ിെല പറവ�യിൽ മിനി ഹാർബർ അ�വദി�ണെമ� 

വർഷ�ളാ�� ആവശ�ം സർ�ാർ പരിഗണി�േമാ?

തീരേദശ വികസന േകാർ�േറഷൻ ���ികൾ

4701. �ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) െകാ�ം മ�ല പരിധിയിൽ േകരള സം�ാന തീരേദശവികസന േകാർ�േറഷൻ �േഖന 

നട�ിലാ��തിനായി 2020-21 �തൽ ഭരണാ�മതി ലഭി��ം നിർ�ഹണം 

�േരാഗമി���മായ വിവിധ ���ികൾ ഏെത�ാമാണ്; അവ�െട ഇേ�ാഴെ� 

�ിതി സഹിതം വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ആ�നികരീതിയി�� മ��മാർ��് പണി��തിനാ�� നടപടികൾ

4702. �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ഒ�ാംേ�ഡ് നഗരസഭയായ പ��ർ നഗരസഭ�് ആ�നികരീതിയി�� മ��മാർ��് 

നിലവിലി�ാ�തിനാൽ മ��മാർ��് പണി��തിനായി കെ��ിയി�� �ല�്

ആ�നിക മ��മാർ��് പണിയാൻ ആവശ�മായ ഫ�് തീരേദശ വികസന 

േകാർ�േറഷൻ വഴി അ�വദി�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?

മേ�ശ�രം മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� അടി�ാന ഭൗതികസൗകര� വികസനം

4703. �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മേ�ശ�രം മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� അടി�ാന ഭൗതികസൗകര��ൾ 

െമ�െ����തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ?

കലാകാര�ാർ�� േകാവിഡ്-19 ധനസഹായ പ�തി



4704. �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ - രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം 

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) കലാകാര�ാർ�� േകാവിഡ് -19 സമാശ�ാസ ധനസഹായ പ�തി�െട നിലവിെല 

�േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം എ� കലാകാര�ാർ�് ആെക എ� �ക നൽകിയി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) സാം�ാരിക വ��ം സാം�ാരിക അ�ാദമി�ം �േഖന�� ധനസഹായ�ിന്

അേപ�ി�വാൻ സാധി�ാതി�� കലാകാര�ാർ�് എെ��ി�ം ആ��ല��ൾ 

നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കലാകാര�ാർ�� സമാശ�ാസ ധനസഹായ പ�തി �ടർ�ം ലഭ�മാ�വാൻ

നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല സാം�ാരിക മ�ിര നിർ�ാണം

4705. �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ - രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം 

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ �ാപി�െമ�് �ഖ�ാപി� ഉ�ായി അ�ാദമി, ഷാർജ കൾ�റൽ 

േ�ാജ�് എ�ീ പ�തിക�െട �വർ�ന �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തികൾ എ�് നട�ിലാ�ാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ��് �ീനാരായണ �� സാം�ാരിക സ��യ നിർ�ാണം

4706. �ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ - രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം വ��് 

മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) െകാ�ം ജി�യിെല, �ീനാരായണ �� നേവാ�ാന സാം�ാരിക സ��യ�ിെ� 

നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ എ�േ��് �ർ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സ��യ�ിെ� ൈദനംദിന �വർ�ന�ൾ�ം നട�ി�ി�മായി എ�് 

സംവിധാനമാണ് ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശി��ത് ; വിശദമാ�േമാ?

തി�വ�ാടിയിൽ �ടിേയ� �ാരക നിർ�ാണം

4707. �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ - രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം 

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) �ടിേയ� ജനത�െട സംഗമ�ാനമായ തി�വ�ാടിയിൽ സാം�ാരിക വ��ിന് കീഴിൽ, 

അ�േയാജ�മായ �ടിേയ� �ാരകം നിർ�ി��തിന് വിശദമായ പ�തിേരഖ 

ത�ാറാ�വാൻ നടപടികൾ സ�ികരി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് ആവശ�മായ ഫ�് അ�വദി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ 

എ�് അറിയി�ാേമാ?



സാം�ാരിക �വർ�ക േ�മനിധി െപൻഷൻ

4708. �ീ പി എസ്  �പാൽ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ - രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം 

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) േകരള സം�ാന സാം�ാരിക �വർ�ക േ�മനിധിയിൽ അംഗ�ളായ, അംശദായം 

�ർണമാ�ം അട�തീർ�, 60 വയ�് �ർ�ിയായ �രാണ പാരായണ 

കലാകാര�ാർ�ം മ�ം നാളി�വെര െപൻഷൻ ലഭി� ്�ട�ിയി�ി�ാ� സാഹചര�ം 

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യിൽ 60 വയ�് �ർ�ിയായി���ം േ�മനിധി െപൻഷൻ ലഭി�വാൻ

േശഷി���മായ �രാണ പാരായണ കലാകാര�ാ�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േ�മനിധിയിൽ അംഗമായ, 2021 മാർ� ്മാസം വെര�� അംശദായം 

�ർണമാ�ം അട�തീർ�, 60 വയ�് �ർ�ിയായ, �ന�ർ മ�ല�ിെല �രാണ 

പാരായണ കലാകാരനായ പനയേ�രി �തിയ പാലവിള വീ�ിൽ �ളസീധരൻ പി�. 

എം.ന് െപൻഷൻ ന�ി �ട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ അതിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ; 

��ത വ��ി�് െപൻഷൻ എ�േ��് നൽകാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

നേവാ�ാന സാം�ാരിക സ��യ�ൾ

4709. േഡാ. എൻ. ജയരാജ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ - രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം 

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) കിഫ്ബി �േഖന നട�ാ�� നേവാ�ാന സാം�ാരിക സ��യ�ൾ സം�ാന�് 

ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ് �ാപി�ാൻ ഉ�രവായി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത സ��യ�ൾ �ാപി��തി�� �മിേയെ���ൽ നടപടികൾ 

�ർ�ിയായി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് �മിേയെ����മായി 

ബ�െ��് തട��ൾ നിലനിൽ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �മിേയെ���ൽ നടപടികൾ േവഗ�ിലാ�ി ��ത പ�തി അടിയ�രമായി 

�ർ�ിയാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

കലാകാര�ാ�െട േ�മനിധിയിൽ അംഗത�ം

4710. �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ - രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം 

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) കലാകാര�ാ�െട േ�മനിധി ഇേ�ാൾ നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ �തിയ 

അംഗത�െമ���തി�� മാനദ��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കലാകാര�ാ�െട േ�മ�ിനായി സാംസ് കാരിക വ��് �േഖന നട�ിലാ�ിവ�� 

പ�തിക�ം �വർ�ന��ം എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ; അവ ��വൻ 

കലാകാര�ാർ�ം ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�് 

വ��മാ�േമാ?



സാം�ാരിക �വർ�ക േ�മനിധി

4711. �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ - രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം 

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് സാം�ാരിക �വർ�ക േ�മനിധി വഴി എ�േപർ�് െപൻഷൻ 

നൽ��െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത െപൻഷ�േവ�ി ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�� കലാകാരൻമാെരയാണ് 

െതരെ����െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കലാകാരൻമാ�െട െപൻഷൻ പ�തി ��തൽ ആകർഷകമാ��തി�ം ��തൽ 

കലാകാരൻമാർ�് െപൻഷൻ നൽ��തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െത�ം കലാകാരൻമാർ�് സാ��ിക സഹായം

4712. �ീ. രാമച�ൻ കട���ി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ - രജിേ�ഷൻ, 

സാം�ാരികം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) േകാവിഡ് �ലം െത�ം കലാകാരൻമാർ�് െതാഴിൽ െച�ാൻ സാധി�ാ�തിനാൽ 

എെ��ി�ം സാ��ിക സഹായം അ�വദി�ാൻ സാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കലാകാരൻമാർ�് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് നൽ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

സാം�ാരിക �ാപന��െട വികസനം

4713. �ീ. എ�.് സലാം: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ - രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം വ��് 

മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം സാം�ാരിക �ാപന��െട�ം 

േക���െട�ം വികസന�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ എെ�ാെ� എ�് ഇനം 

തിരി� ്വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സാം�ാരിക �ാപന�ൾ�് വാർഷിക �ാ�ായി ഇേ�ാൾ എ� �പയാണ് 

നൽ��ത്; ഇത് കാലാ��തമായി വർ�ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േമായിൻ ��ി ൈവദ�ർ മാ�ിള അ�ാദമി�് ���ിയ �ാ�്

4714. �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ - രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം 

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മഹാകവി േമായിൻ��ി ൈവദ�ർ അ�ാദമിയിൽ ഈ വർഷം ഏെത�ാം

�വർ�ന�ളാണ് നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �സ് �ത �വർ�ന�ൾ�ായി ഈ വർഷെ� �ാൻ, േനാൺ �ാൻ ഇന�ിൽ എ� 

�പ ബജ�് വിഹിതം അ�വദി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ബജ�് �ക അപര�ാ�മായതിനാൽ ഇത് വർ�ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; 



(ഡി) ധനകാര� വ��് മ�ി ബജ�് ചർ��െട മ�പടിയിൽ �ഖ�ാപി� വർ�നവ് ഈ വർഷം 

തെ� അ�വദി� ്കി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വജന�ൾ�് സൗജന� ലീഗൽ െെഗഡൻസ്

4715. �ീ. െക.വി.�േമഷ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�് , വിേനാദസ�ാരം, 

�വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാനെ� �വജന�ൾ�് സൗജന� ലീഗൽ െെഗഡൻസ് നൽ�� 

സംവിധാന�ിെ� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ?

അ�ിെഫ�ിെ� െചല�മായി ബ�െ��് വിജിലൻസ് അേന�ഷണം

4716. �ീ ഒ . ആർ. േക�: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�് , വിേനാദസ�ാരം, 

�വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) 2011-2016 സർ�ാരിെ� കാല�് മാന�വാടിയിൽ നട� അ�ിെഫ�് 

പരിപാടി�മായി ബ�െ��് �വജനകാര� വ��് െചലവാ�ിയ �ക�െട വിശദാംശ�ൾ 

സംബ�ി� ്ഏെത�ി�ം തര�ി�� വിജിലൻസ് അേന�ഷണം നിലവിൽ ഉേ�ാ;

(ബി) �വജനകാര� വ��് െചലവാ�ിയ �ക�െട �ത�മായ കണ�് വ��ിെ� ൈകയിൽ 

ഉേ�ാ;

(സി) എ�ിൽ അത് എ� �പയാെണ�ം ഈ �ക എ�ിെനാെ� 

െചലവാ�ിയതാെണ��� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�്,

തി�വന��രം

അംഗീകരി� തീയതി: 2022 �ൈല 7 , വ�ാഴം,

കവിത ഉ�ി�ാൻ,

െസ��റി-ഇൻ-ചാർജ്

�േത�ക ���് : നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയിൽ ഉ�യി��തിെ� തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 

5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)]


