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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
എ�ാം സേ�ളനം

2023 െഫ�വരി 6, തി�ൾ

ന��ചി�മി� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--30]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ

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

വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി

ജലവിഭവ വ��് മ�ി

മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനാ�� പ�തികൾ

*61 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീരേദശ, ഉൾനാടൻ മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി ഈ
സർ�ാർ നട�ിലാ�ി വ�� വികസന, േ�മ �വർ�ന�ൾ ��തൽ
മിക��താ��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സമ� േ�മം ഉറ�വ���തിന് ��തൽ പ�തികൾ
ആരംഭി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിെനതിെര�� �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ

*62 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വന വി�തി�് ഉൾെ�ാ�ാ��തിന�റം വന��ഗ�ൾ
െപ���താണ് അവ ജനവാസ േമഖലകളിേല�് കട�വ��തിെ� കാരണെമ�്
കെ��ിയി�േ�ാ;
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(ബി) നാ�ിലിറ�� വന��ഗ�െള �ര��തിേനാ പിടി�ടി ��ിലട��തിേനാ
ആവശ�മായ സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ജന�ൾ�് ഭീഷണിയാ�� വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിെനതിെര ഫല�ദമായ
�തിേരാധ �വർ�ന�ൾ ആവി�രി�ാൻ ത�ാറാ�േമാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�േമാ?

ബഫർ േസാൺ

*63 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബഫർ േസാൺ ആയി �ഖ�ാപി� �ല�ളിൽ ജനവാസ േമഖല
ഉൾെ���േ�ാ; എ�ിൽ ഈ �േദശ�ളിെല ജന��െട ആശ�
അക��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വന�േദശേ�ാട് േചർ� ഒ� കിേലാമീ�ർ ��ളവ് ബഫർ േസാൺ ആെണ�
സർ�ാർ ഉ�രവ് റ�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) സീേറാ ബഫർ േസാൺ നട�ാ�ി ��ത േമഖലയിെല ജന��െട ആശ�
അക��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െവ��ര�ിെല വർ�നവ്

*64 �ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െവ��രം വർ�ി�ി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ണി�് (ആയിരം ലി�ർ) െവ��ി�ം 10 �പ നിര�ിൽ കരം
വർ�ി�ി�ാനാേണാ തീ�മാനി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിര�ിൽ െവ��രം വർ�ി�ി�ാൽ ശരാശരി പതിനായിരം ലി�ർ െവ�ം
ഉപേയാഗി�� ഒ� ��ംബ�ിെ� നിലവിെല െവ��രം 44.41 �പയിൽ നി�ം
144.41 �പയായി വർ�ി�ം എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ ഇ�കാര�� വർ�നവ് തീ�മാനി�ാൻ ഉ�ായ സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീേയാദ�ാന��െട�ം വന��ഗസേ�ത��െട�ം അതിർ�ിയിെല നിയ�ണ�ൾ

*65 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
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�ീ. എം. എം. മണി
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2011-ൽ േക� സർ�ാർ �പീകരി� മാനദ��ൾ���തമായ നിയ�ണ�ൾ
േദശീേയാദ�ാന��െട�ം വന��ഗസേ�ത��െട�ം അതിർ�ിയിൽ നി�ം ഒ�
കിേലാ മീ�ർ ��ളവിൽ ഏർെ���ണെമ�് 2022 �ൺ മാസ�ിൽ ��ീം
േകാടതി ഉ�രവി�ത് സം�ാനെ� മലേയാര ജി�കളിെല ജന�ളിൽ ��ി�
ആശ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ആശ� അക��തിന് സർ�ാർ
ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ീം േകാടതി നിർേ�ശാ�സരണ�� ഉപ�ഹ സർേവേയാെടാ�ം േനരി��
സർേവ �ടി നട�ാൻ തീ�മാനി�ത് വഴി ജന��െട ആശ�യക�ാൻ
കഴി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ��ീം േകാടതിയി�� േകസിൽ സം�ാന സർ�ാർ ക�ി
േചർ�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

െവ��ര �ടിശിക പിരിെ���ാൻ നടപടി

*66 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള ജല അേതാറി�ി െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിൽ നി�ം സർ�ാർ
ഓഫീ�കളിൽ നി�മായി ആയിര�ി അ��േറാളം േകാടി �പ
�ടിശികയിന�ിൽ പിരിെ���ാ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിൽ നി�ം സർ�ാർ ഓഫീ�കളിൽ നി�ം �ടിശിക
പിരിെ���ാെത െവ��രം ��ി ജന�ൾ�് അധിക ബാധ�ത വ���താ��
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിൽ നി�ം സർ�ാർ ഓഫീ�കളിൽ നി�ം
ലഭി�ാ�� �ടിശിക�ക പിരിെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര� ഉറ�ാ��തിന് പ�തി

*67 �ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട െതാഴിൽ ��തൽ
അപായകര�ം അനി�ിത�മാ�ി�ീർ�� സാഹചര��ിൽ ആ�നിക
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ഉപകരണ��െട സഹായ�ാൽ മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര�
ഉറ�ാ��തി�� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) പരിശീലനം േനടിയ കടൽ �ര�ാ സ്ക�ാ�കെള നിേയാഗി�ി�േ�ാ;
മ��ബ�ന�ിേലർെ���വർ കടലിേല�് േപാ���ം വ���ം
േരഖെ����തി�ം അപായ സാഹചര���ായാൽ േവ� ��റിയി�കൾ
നൽ��തി�ം ര�ാ�വർ�ന�ൾ നട��തി�ം കാര��മമായ സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട െതാഴിൽ ന��ിന് സർ�ാർ ധനസഹായം
നൽ��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ?

പ�ികജാതി വിദ�ാർ�ികൾ�� േ�ാളർഷി�്

*68 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ�
വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി വിദ�ാർ�ിക�െട േ�ാളർഷി�് �ത�സമയ�് തെ�
വിതരണം െച�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ; േപാ�് െമ�ിക് േ�ാളർഷി�കൾ വിതരണം
െച��തിൽ േക� സർ�ാർ ഇടെപടൽ തട�ം ��ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േ�ാളർഷി�് �ട�� തര�ി�� ഇടെപടൽ മറികട�് അർഹരായ
വിദ�ാർ�ികൾെ��ാം �ക �ർ�മാ�ം വിതരണം െച�ാൻ
കഴി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ര�ര ല��ി�േമൽ വാർഷിക വ�മാന�� പ�ികജാതി വിദ�ാർ�ികൾ�്
േക� സർ�ാർ േ�ാളർഷി�് നൽ��േ�ാെയ�ം ഇവർ�് സം�ാന സർ�ാർ
േ�ാളർഷി�് നൽകി വ��േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വാ�ല� നിധി ഇൻ�റൻസ് പ�തി

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

(എ) േക� സർ�ാരിെ� പ�തിയായ �ധാനമ�ി ജീവൻ േജ�ാതി ഭീമ േയാജന
നിർ�ലാ�ിയത് പ�ികജാതി െപൺ��ികൾ�� വാ�ല� നിധി ഇൻ�റൻസ്
പ�തിെയ �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ നി�ം എൽ.ഐ.സി. പി�ാറിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിൽ അംഗ�ളായവർ�് ഇൻ�റൻസ് പരിര� ഉറ�ാ�ാൻ
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എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

െവ��ര�ിെ� നിര�് വർ�ന

*70 �ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള ജല അേതാറി�ി ഭീമമായ ന��ിലാേണാ �വർ�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�കാരം ന��ിലാകാ��ായ കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െവ��ര�ിെ� നിര�് വർ�ി�ി�ാൻ തീ�മാനി�ത് ജല അേതാറി�ി�െട
ന�ം നിക�ാനാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിൽ നി�ം സർ�ാർ ഓഫീ�കളിൽ നി���
�ടിശിക സമയബ�ിതമായി പിരിെ���ാൻ സാധി�ാ�താണ് ജല അേതാറി�ി
ന��ിലാകാ�� �ധാന കാരണം എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ?

ബഫർ േസാൺ സംബ�ി� ��ീം േകാടതി വിധി

*71 �ീ. എ. രാജ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വന�ജീവി സേ�ത��െട�ം േദശീേയാദ�ാന��െട�ം ഒ� കിേലാമീ�ർ ��ളവ്
ബഫർ േസാണാ�ിയ വിധിയിൽ ��ീം േകാടതിയിൽ നി�ം ഇളവ്
േനടിയി�േ�ാ; ബഫർ േസാൺ വിഷയ�ിെല സ�ീർ�തക�ം ����ം േക�
സർ�ാരിെന�ം ��ീം േകാടതിെയ�ം ധരി�ി�ാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബഫർ േസാൺ വിഷയ�ിൽ ��ംഗ െബ�ിെ� വിധിയിൽ ഇളവ് വ���തിന്
ഇടയാ�ം വിധം സം�ാന സർ�ാർ ��ീം േകാടതിയിൽ വിശദീകരണം
നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജൽജീവൻ മിഷൻ

*72 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ സി എ�് ���
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�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാമീണ േമഖലയിെല ഭവന�ളിൽ �ടിെവ� ലഭ�ത
സാർവ�ികമാ��തിന് ല��മി� ജൽജീവൻ മിഷെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി നിർവഹണ�ിെ� ഏേകാപന�ി�ം േമൽേനാ��ി�ം
ഏർെ���ിയി�� �മീകരണ�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തിയിൽ സം�ാന�ം േക� സർ�ാ�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��ം
െചലവഴി�� �ക എ� വീതെമ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതിയിൽെ��വ�െട വാ�ാ �ടിശിക എ�തി���തിന് നടപടി

*73 �ീമതി െക.െക.രമ
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതിയിൽെ��വ�െട വാ�ാ �ടിശിക എ�തി��ാ��
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതിയിൽെ��വ�െട വാ�ാ �ടിശിക എ�തി��ാ�� പ�തികൾ
നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെതാെ� �ാപന�ളിൽ നി�� വാ��ം എ� �ക
വെര എ�തി��ാ�� വ�വ�ക�മാണ് പ�തിയി��ത്; അതിനാ��
നിബ�നകൾ എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ��തൽ �േയാജനം ലഭി�ം വിധം പ�തി �നരാവി�രി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് �ീ െമ�ിക്, േപാ�് െമ�ിക് േ�ാളർഷി�്

*74 �ീ വി ശശി
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ര�് ല�ം �പയിൽ ��തൽ ��ംബ വാർഷിക വ�മാന�ളള
പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർഥികൾ�് േക� സർ�ാർ േപാ�് െമ�ിക്
േ�ാളർഷി�കൾ നിേഷധി� സാഹചര��ിൽ വ�മാന പരിധിയി�ാെത ��വൻ
പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�ം േപാ�് െമ�ിക് േ�ാളർഷി�്
അ�വദി��തിന് സം�ാന സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ീ െമ�ിക്, േപാ�് െമ�ിക് േ�ാളർഷി�് ഇന�ിൽ വിദ�ാർ�ികൾ�്
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ലഭി�ാ�� ��വൻ �ക�ം സമയബ�ിതമായി വിതരണം െച��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി, പ�ികവർ� ജന വിഭാഗ�ൾ�് എ�ാവിധ പി�ണ�ം നൽകി
വിദ�ാഭ�ാസപര�ം സാ�ഹിക�മായ �േരാഗതിയിേല�്
ൈകപിടി�യർ��തി�േവ�ി സർ�ാർ നട�ിലാ�� �തന പ�തിക�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിക�െട ഇ-�ാൻ�് സംബ�ി� പരാതികൾ
പരിഹരി��തിന് �േത�ക സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

��നാട് സമ� �ടിെവ� പ�തി

*75 �ീമതി െദലീമ
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��നാട് �േദശെ� �ളയ ഭീഷണി�ം �ടിെവ��ാമ�ം പരിഹരി�ാൻ
നട�ിയ �വർ�ന�ിെ� ഫലമായി െെകവരി�ാൻ കഴി�ി�� േന�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��നാട് സമ� �ടിെവ� പ�തിെയ�റി�് വിശദമാ�േമാ; പ�തി�െട
നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ളയം തട��തിനായി ��നാട് പാേ�ജി�ൾെ���ി ജലവിഭവ വ��് �േഖന
നട�ാ�േ�ശി�� ���ിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി അറിയി�േമാ?

സമ� ജലവിഭവ മാേനജ്െമ�്

*76 �ീ. വാ�ർ േസാമൻ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനം പി�ട�� സമ� ജലവിഭവ മാേനജ്െമ�ിെ� ഫലമായി ജലലഭ�ത
വർ�ി�ി��തി�ം �ജല സംര�ണേശഷി വർ�ി�ി��തി�ം
കഴി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം ��ി�ി�� ജലവിഭവ�ിെല �റവ്
പരിഹരി��തിെ� ഭാഗമായി ജലസംര�ണ�ിന് എെ��ാം
�വർ�ന�ളാണ് നട�ി വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സമ� ജലവിഭവ മാേനജ്െമ�ിെ� ഭാഗമായി �ഴകെള ജലസംഭരണികളാ�ി
മാ��തി�ം മലിനീകരണം തട��തി�ം �േത�ക പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
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(ഡി) സം�ാന�് ലഭി�� മഴെവ�ം പരമാവധി �േയാജനെ���ിെകാ�്
മ�ിെ� ജലസംര�ണേശഷി വർ�ി�ി��തിന് സമ� പ�തി
തയാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ാ�െട സമ� വികസനം

*77 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �രിതം അ�ഭവി�� പ�ികജാതി, പ�ികവർ� ��ംബ�െള
കെ��ി ൈമേ�ാ �ാനിംഗി�െട അവ�െട സാ�ഹിക �നരധിവാസ�ം
സാ��ിക ശാ�ീകരണ�ം ഉറ�ാ��തിന് നട�� �വർ�ന�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ാ�െട സമ� വികസന�ി�ം േ�മ�ി�ം
െപാ�ജന പ�ാളി�േ�ാെട ക��ണി�ി െഡവലപ്െമ�് േ�ാ�ാം നട�ാ�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �രഹിതരായ പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽെ��വർ�് �മി�ം വീ�ം
അ�വദി�� പ�തിയിൽ ൈകവരി� േന�ം അറിയി�ാേമാ?

ശബരിമലയിെല അരവണ നിർ�ാണ�ി��ായ അപാകത പരിഹരി�ാൻ നടപടി

*78 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ശബരിമലയിെല അരവണ നിർ�ാണ�ിന് ഭ��േയാഗ�മ�ാ� ഏല�
ഉപേയാഗി� സംഭവെ� �ടർ�് അരവണ നിർ�ാണം നിർ�ിെവ�ാൻ
ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവി�ി�േ�ാ;

(ബി) അരവണ നിർ�ി�ാൻ ഉപേയാഗി�� സാധന��െട �ണനിലവാരം
പരിേശാധി�ാൻ എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് േബാർഡ്
ഏർെ���ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അരവണയിൽ ഭ��േയാഗ�മ�ാ� സാധന�ൾ ഉപേയാഗി�� സാഹചര�ം
തടയാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത സംഭവ�ിേ�ൽ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാെയ�ം ���ാർെ�തിെര
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?
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ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ് േസാൺ

*79 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വന�ജീവി സേ�ത�ൾ�ം േദശീേയാദ�ാന�ൾ�ം ��ി��� പ��്
കിേലാമീ�ർ വെര�� �രപരിധി പരി�ിതി സംേവദക േമഖലയാ�ണെമ� 2011-
16 െല സർ�ാർ തീ�മാനേ�ാട് ഈ സർ�ാ�ം കഴി� സർ�ാ�ം അ��ല
തീ�മാനം എ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ; ഇ�സംബ�ി� നിലപാട്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉപ�ഹ സർേവയിെല വിവര�ൾ സംബ�ി� ജന��െട പരാതികളിേ�ൽ
ഫീൽഡ് സർേവയി�െട വ��ത വ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�ജന താ�ര�ം കണ�ിെല��് േകസിൽ ക�ി േചരാ�� സർ�ാർ
തീ�മാനം ��ീം േകാടതി അംഗീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് ജന��െട ആശ�യക�ാൻ നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

സ�േ�ാ�� കയ�മതിയിൽ വ� �റവ് പരിഹരി�ാൻ നടപടി

*80 �ീ. സി.സി. ���ൻ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേഗാള സാ��ിക, വാണിജ� േമഖലകളിെല തകർ� കാരണം ഇ���െട
സ�േ�ാ�� കയ�മതിയി��ായി�� ഇടിവ് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ���െട സ�േ�ാ�� കയ�മതിയി��ായി�� ഇടിവ് േകരള�ിെ�
മ��ബ�ന േമഖലെയ ഏെത�ാം വിധ�ിൽ ബാധി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ���െട ആെക സ�േ�ാ�� കയ�മതി�െട ഒൻപത് ശതമാനം ൈകകാര�ം
െച�� േകരള�ിന് �തിയ ഓർഡ�കൾ ലഭി��തിന് ഇ��ലം �റവ്
വ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് െച�കിട മ�� സം�രണശാലകെള ബാധി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� സ�േ�ാ����െട �ധാന ഉപേഭാ�ാ�ളായ ൈചന,
�.എസ്. എ�ീ രാജ��ളിേല�ളള കയ�മതിയിൽ വ� �റവ്
പരിഹരി��തിനായി �തിയ വിപണി കെ���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?
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വന�ജീവിക�െട എ�ം വർ�ി��ത് നിയ�ി�ാൻ നടപടി

*81 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വന�ജീവിക�െട എ�ം �മാതീതമായി വർ�ി��തായി
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ജനവാസ േമഖലയിേല�് വന��ഗ�ൾ കട�വ��തിെ� കാരണം അവ�െട
എ�ം വർ�ി��താേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ വന�ജീവിക�െട എ�ം വർ�ി��ത് നിയ�ി��തിനായി
എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ശബരിമല വികസന�ിന് അ�വദി� േക� ഫ�ിെ� വിനിേയാഗം

*82 �ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാരിെ� സ�േദശി ദർശൻ തീർ�ാടന �റിസം പ�തിയിൽ ശബരിമല
വികസന�ിനായി 100 േകാടി �പ സം�ാന�ിന് അ�വദി�ി�േ�ാ എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിൽ നാളി�വെര 20 േകാടി �പ�െട പ�തി�് മാ�മാണ് മാ�ർ �ാനിൽ
ഉൾെ���ി അ�മതി വാ�ിയത് എ�ത് വ�തയാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട കാലാവധി അവസാനി��തിന് �ൻപ് േശഷി�� �ക
ന�മാകാതിരി�ാൻ ൈകെ�ാ� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ബഫർ േസാണിെല ജനവാസ േമഖലാ നിർണയം

*83 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഇ�പ�ി��് സംര�ിത വന�േദശ�ൾ�് ���� ഒ�
കിേലാമീ�ർ പരി�ിതി േലാല േമഖലയിെല ജനവാസ �േദശ�ൾ
നിർ�യി�ാൻ സർ�ാർ നിേയാഗി� വിദഗ്ധ സമിതി�െട ഭൗതിക �ല
പരിേശാധന�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;



11 of 14

(ബി) ��ീം േകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ിൽ വിദ� സമിതി �പീകരി�്
മാസ�ൾ കഴി�ി�ം സർേവ നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിദ� സമിതി�െട ഭൗതിക �ല പരിേശാധന എ�് �ർ�ിയാ�ാൻ
സാധി�െമ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സർേവ നടപടികൾ േവഗ�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ലഹരിെ�തിെര �വജന �േ��ം

*84 �ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാർ�ികളി�ം �വജന�ളി�ം ലഹരി ഉപേയാഗം വർ�ി��
സാഹചര��ിൽ ലഹരിെ�തിെര �വജന �േ��ം സംഘടി�ി��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അത��ം മാരകമായ സി��ിക് ലഹരി വ��ൾ സം�ാനേ��് എ�ി��
വാഹകരായി െപൺ��ിക�ൾെ�െട�� �വജന�ൾ വ�ാപകമായി മാ��
സാഹചര��ിൽ ലഹരി�െട ഉപേയാഗം െകാ��ാ�� ���െള�റി�ം
ലഹരി മ��കൾ ൈകവശം വ��തി�ം വിപണനം നട��തി�ം ലഭി�ാ��
ശി�കെള�റി�ം �വജന�െള േബാധവാൻമാരാ��തിന് �വജനകാര� വ��്
��തൽ �ചാരണ പരിപാടികൾ നട�ിലാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ലഹരി�ടിമയാ�� �വജന�െള കെ��ി ലഹരി �� േക��ളിെല�ി�്
ആവശ�മായ േബാധവൽ�രണ�ം ചികി��ം നൽ��തിന് സം�ാന ��്
ആ�ൻ േഫാ�ിെ� േസവനം �േയാജനെ���േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േനാ � �ഗ്സ് എ� സേ�ശ�ിലധി�ിതമായി �വജന�െള
സംഘടി�ി�െകാ�് ശ�മായ �ചാരണ പരിപാടി സം�ാന�ടനീളം
സംഘടി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ിക വിഭാഗ�ളിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�� പഠന സഹായ പ�തി

*85 �ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ മാത� ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ിക വിഭാഗ�ളിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് വിേദശ
�ണിേവ�ി�ികളിെല പഠന�ിന് സാ��ിക സഹായം നൽ�� പ�തി



12 of 14

നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ; എ�ിൽ ��ത പ�തി�െട വിശദാംശം, �േരാഗതി
എ�ിവ അറിയി�േമാ;

(ബി) ഐ.ഐ.�ി.കൾ അട��� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല പഠന�ിന്
പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് േ�ാളർഷി�്
നൽ��തി�� പ�തി പരി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) േ�ാളർഷി�്  നൽ��തി�� മാനദ���ം േ�ാളർഷി�്  �ക�െട
വിശദാംശ�ം അറിയി�േമാ?

പരി�ിതി േലാല േമഖല

*86 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പരി�ിതി േലാല േമഖല വിഷയ�ിൽ െപാ�ജന�ളിൽ നി�ം
അഭി�ായ�ൾ സ�ീകരി�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ��ത �വർ�ന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പരി�ിതി േലാല േമഖല നി�യി�േ�ാൾ ജനവാസ േമഖല �ർ�മാ�ം
ഒഴിവാ�ണെമ� സം�ാന സർ�ാർ നിലപാട് സംര�ി�കി��തിനായി
നട�ി വ�� �വർ�ന�ൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്; ഇ�ാര��ിൽ ഭരണപരമായ
നടപടികേളാെടാ�ം നിയമപരമായ നടപടിക�ം ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വനാതിർ�ിയിെല ജനവാസം സംബ�ി� വിവരേശഖരണം

*87 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പരി�ിതി സംര�ണ�ിെ� �ാധാന�ം കണ�ിെല��േ�ാ�ം അതിെ�
േപരിൽ ��വൻ വികസന�ം തട�െ���ാൻ കഴിയിെ�� ��ീം േകാടതി�െട
പരാമർശ�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ സം�ാനെ� �േത�ക സാഹചര��ിൽ
പരി�ിതി സംേവദക േമഖല വനാതിർ�ിയിൽ പരിമിതെ��േ��തിെ�
ആവശ�കത േകാടതിെയ േബാധി�ി��തിന് ഇ�വെര നട�ിയ �വർ�ന�ൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വന�ജീവി സേ�ത��െട അതിർ�ിയിൽ നി�ം ഒ� കിേലാമീ�ർ പരിധിയിൽ
ഉ� ജനവാസം സംബ�ി� വിവരേശഖരണ�ിനായി �പീകരി� അർ�
�ഡീഷ�ൽ സ�ഭാവ�� വിദ� സമിതി�െട �വർ�നം �ർ�ിയായി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;
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(സി) വനാതിർ�ി�് �റ�് താമസി�� ഒരാ�ം �ടിയിറ�െ�ടിെ��്
ഉറ�വ���തിനായി ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

വന�ജീവിക�െട ആ�മണം തടയാൻ നടപടി

*88 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജനവാസ േമഖലകളിലിറ�ിയ വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ിൽ
കർഷകർ അട�ം െകാ�െ��� സാഹചര�ം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വയനാ�ിെല െതാ�ർനാട് ��േ�രി െവ�ാരം��ിൽ ജനവാസ
േക��ിലിറ�ിയ ക�വ�െട ആ�മണ�ിൽ കർഷകൻ മരി� സംഭവ�ിൽ
��ംബ�ിന് ആശ�ാസം നൽകാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ിൽ ജന�ൾ െകാ�െ���ത് തടയാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�ടനീളം വന�ജീവിക�െട ആ�മണം തടയാൻ ��കാല
അടി�ാന�ിൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അണെ��ക�െട �ര�ാ പരിേശാധന

*89 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജലേസചന അണെ��ക�െട �ര�ാ പരിേശാധന യഥാസമയം
നട�ാ�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഏ��ം ഒ�വിൽ നട�ിയ പരിേശാധന�െട
വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി നിേയാഗി�െ�� സമിതി�െട ഘടന�ം �വർ�ന��ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ര�ാ പരിേശാധനയിൽ നവീകരണേമാ ഡീ ക�ീഷനിംേഗാ ആവശ�മാെണ�്
കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അണെ��ക�െട നവീകരണ�ി�ം അ����ണികൾ�മായി വിേദശ ധനകാര�
�ാപന�ളിൽ നി�ം എെ��ാം സഹായ�ൾ േതടിയി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ?

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

(എ) സം�ാന�് ജലവിഭവ വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ ഇറിേഗഷൻ �റിസം പ�തി
നട�ാ��തിന് ല��മി��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇറിേഗഷൻ വ��ിന് കീഴിൽ വ�� ജലാശയ�ളിൽ േബാ�ിങ്, ��വ�ി
സ�ാരം, കയാ�ിങ് എ�ിവ േപാ�� ജലവിേനാദ പരിപാടികൾ നട�ാ�ി
വ��േ�ാ; ഇതിന് �ാേദശികാടി�ാന�ിൽ കരാറിൽ ഏർെ���തിനട�ം
�മതലെ�� ഉേദ�ാഗ��െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� ഏജൻസികൾ�ാണ് കരാറിൽ ഏർെ���തിന് േയാഗ�ത��ത്;
കരാറിെ� മാനദ��ൾ അറിയി�ാേമാ; മാനദ��ൾ പാലി�� �തിയ
ഏജൻസികെള പ�ികയിൽ ഉൾെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇറിേഗഷൻ �റിസം പ�തിയിൽ ജലാശയ�ൾ �ടി ഉൾെ����തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഇറിേഗഷൻ �റിസം പ�തി�ായി 2023-24 സാ��ികവർഷം എ� �ക
െചലവഴി��തിനാണ് ല��മി��െത�് അറിയി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2023 ജ�വരി 28, ശനി
എ എം ബഷീർ ,

െസ��റി

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


