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(എ) സം�ാന�് ജലസംര�ണ�ിനായി ജലസ��ി പ�തി�് കീഴിൽ നദീതട,
നീർ�ട അടി�ാന�ിൽ ജലവിഭവ വ��് ആ��ണം െച�് നട�ിലാ��
���ികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജലവിഭവാ��ണ�ം നിരീ�ണ�ം കാര��മമാ��തിന് ശാ�,
സാേ�തികശാ� വിദ�ക�െട �േയാഗം യാഥാർ��മാ��തിന് പ�തി�േ�ാ;
ഇതിനായി �ാേദശികാടി�ാന�ിൽ ജല ബജ�് ത�ാറാ��േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) നീർ�ാൽ �ംഖലകൾ �ന��ീവി�ി�് േവനൽ�ാല�് �ടി നീെരാ��്
ഉറ�ാ�ാൻ കഴി�� രീതിയിലാേണാ �വർ�ന�ൾ ആ��ണം
െച�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനാ�� പ�തികൾ

*363 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ വി േജായി
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മം ഉറ�് വ���തിനായി ഈ
സർ�ാർ നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ര�ര ല�േ�ാളം മ��ബ�ന െതാഴിലാളികെള�ം ഒ� ല�േ�ാളം
അ�ബ� മ��െ�ാഴിലാളികെള�ം �തിവർഷം പ�് ല�ം �പ�െട
ഇൻ�റൻസ് കവേറജിൽ ഉൾെ���ാനായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) മെ�� സബ്സിഡി�ായി �തിവർഷം എ� �കയാണ് നൽകി വ��ത്;
പര�രാഗത യാന�ളിൽ േമാേ�ാർ ഘടി�ി�ാൻ സബ്സിഡി നൽകി വ��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിന് ലഭി�ാ�� േക� വിഹിതം �ടിശികയായി�ം സ�ാദ�
സമാശ�ാസ സഹായ പ�തി �കാരം �ക �ട�ം �ടാെത
നൽകാനായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ മ�� മാർ��കൾ

*364 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��വിപണന�ിന് ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ മ��
മാർ��കൾ ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ന� മ���ൾ �റ� വില�് ��ത മാർ��കളി�െട ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�� മാർ��കൾ ��ിയായി ��ി��തിന് എെ��ാം �മീകരണ�ൾ
ഏർെ���ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�ാ ജി�കളി�ം സാം�ാരിക സ��യം

*365 �ീമതി െദലീമ
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, സാം�ാരികം,
�വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ സാ�ഹ� വിഭാഗ��െട സാം�ാരിക�നിമ�ം സാം�ാരിക
ൈവവിധ��ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സാം�ാരിക േമഖലകളിെല �വർ�നം
ശാ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശ��േ�ാ;

(ബി) സാം�ാരിക വിനിമയ�ിൽ സാം�ാരിക േക���െട �ാധാന�ം
കണ�ിെല��് എ�ാ ജി�കളി�ം സാം�ാരിക സ��യം നിർ�ി��
പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ാമ, നഗര േഭദെമേന� സാം�ാരിക െത��ക�ം കലാ സാം�ാരിക �വർ�നം
സാധ�മാ�� െപാ� ഇട��ം ��ി��തിന് പരിപാടി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വന�ജീവി ആ�മണം തടയാൻ െഫൻസിംഗ്

*366 �ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വന�ജീവി ആ�മണം േനരി�� ജനവാസ േമഖലകൾ�് ��ം
െഫൻസിങ് �ാപി�� പ�തി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആന അട��� വന��ഗ�െള �തിേരാധി�ാൻ ഏത് തരം െഫൻസിംഗാണ് 
മിക�െത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ആനക�െട ആ�മണം ��ത�� �ല�ളിൽ
ആനമതിൽ നിർ�ി�ാൻ ത�ാറാ�േമാ;

(സി) വന�ജീവി ആ�മണം േനരി�� ജനവാസ േമഖലകൾ�് ��ം േസാളാർ
െഫൻസിംഗ് �ാപി�ാ�� നടപടി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വന�ജീവി ആ�മണ�ളിൽ നി�ം സംര�ണം നൽകാൻ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��മായി േചർ�് വനം വ��് നട�ിലാ�� പ�തികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

�ി�ി�ൽ ഗ�ാ�് ഫി�ിംഗ് സ് കീം
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*367 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ വി ശശി
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. സി.സി. ���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�് പ�ികജാതി, പ�ികവർ� ഉപ പ�തികളി��ാ�� വിട�കൾ
നിക��തി�േവ�ി �ി�ി�ൽ ഗ�ാ�് ഫി�ിംഗ് �ീം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി പ�ികജാതി, പ�ികവർ� േകാളനിക�െട
അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് മതിയായ �ക അ�വദി��തിന്
കഴി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിെല �വജന��െട ൈന�ണ� പരിശീലനം,
വിദ�ാഭ�ാസ �േരാഗതി എ�ിവ ഉറ�ാ��തിന് ��ത ഫ�് ഉപേയാഗി�ാൻ
കഴി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി �കാര�� േ�ാജ�കൾ�് അംഗീകാര�ം അ�മതി�ം
നൽ��തിന് �േത�ക സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െതാഴിൽ തീരം പ�തി

*368 �ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവ�ാനിക േലാക�് സം�ാനം വളെരേയെറ �േ�ാ�് േപാ�േ�ാ�ം
തീരേദശ ജനത�െട ൈവ�ാനിക പി�ാ�ാവ� പരിഹരി��തി��
പ�തികൾ ആരംഭിേ��തിെ� ആവശ�കത പരിേശാധനാ
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളി സ�ഹ�ിെല �വജന�ൾ�് ൈന�ണ� പരിശീലന�ം
െതാഴി�ം ഉറ�ാ��തി�േവ�ി െതാഴിൽ തീരം പ�തി ആരംഭി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകരള േനാളജ് ഇേ�ാണമി മിഷ�മായി സഹകരി�് മ��ബ�ന വ��്
നട�ിലാ�� െതാഴിൽ തീരം പ�തി�െട സമീപന േരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിേയാെടാ�ം തീരേദശ ജനത�െട സാ�ഹിക, വിദ�ാഭ�ാസ, െതാഴിൽ
അവ�കെള സംബ�ി�് സമ� സർേവ നട��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

പഠന�ിൽ പി�ാ�ം നിൽ�� പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികെള
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സഹായി�ാൻ പ�തി

*369 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��
വിദ�ാർ�ികൾ�ിടയിൽ േതാൽവി�െട�ം െകാഴി� േപാ�ിെ��ം നിര�്
��തലാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിന് പഠന�ിൽ പി�ാ�ം നിൽ�� ��ികെള
സഹായി��തിനായി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് നിലവിൽ നൽകി വ��
ധനസഹായ�ൾ ജീവിതെ�ലവിന��തമായി വർ�ി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ?

�ടിെവ� �ാമം പരിഹരി��തിന് നടപടി

*370 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േവനൽ�ാല�് �ടിെവ� �ാമം ��മാ�� �േദശ�ളിൽ �ടിെവ�ം
ലഭ�മാ��തിന് �ൻക�തൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ടിെവ� �ാമം ��മായ തീരേദശ േമഖലയിൽ തട�രഹിതമായി �ടിെവ�ം
ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് നിലവി��െത�ം അവ
കാര��മമാേണാെയ�ം വിശദമാ�േമാ?

ആന�ാരക�െട �നർ നിർ�ാണ പ�തി

*371 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജനവാസ േക��ളിൽ കാ�ാനക�െട ആ�മണം വർ�ി�് വ��
സാഹചര��ിൽ ആന�ാരക�െട �നർ നിർ�ാണ പ�തി വനം വ��ിെ�
പരിഗണയി�േ�ാ;
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(ബി) ൈവൽഡ് ൈലഫ് ��് ഓഫ് ഇ��യിെല വിദ�രായ ശാ��ർ
സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ പഠനം നട�ി ആന�ാരകൾ നിർ�ി�ാൽ
കാ�ാനക�െട ആ�മണം തടയാെമ� റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�ം പ�തി
നട�ാ��തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ഇ�ാര��ിൽ
നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�് േക� വനം പരി�ിതി വ��ിെ� അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;
ഇതിനായി സം�ാന സർ�ാർ നട�ിയ ഇടെപട�കൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�െട �വർ�ന പരിധി �നഃ�മീകരി�ാൻ നടപടി

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

(എ) േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�െട �വർ�ന പരിധി �നഃ�മീകരി��തിന്
സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക�ം അവ�െട നിലവിെല �േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��വൻ വീ�കളിേല�ം വാ�ർ അേതാറി�ി �േഖന
�ടിെവ�െമ�ി�� നിലവിെല സാഹചര�ം കണ�ിെല��് റവന� ജി�,
നിയമസഭാ മ�ലം എ�ിവ�െട അടി�ാന�ിൽ വാ�ർ അേതാറി�ി
ഓഫീ�ക�െട �വർ�ന പരിധി �നഃ�മീകരി�� �വർ�ന�ൾ
ത�രിതെ���േമാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ?

ജല�ണനിലവാര പരിേശാധന�് എൻ.എ.ബി.എൽ. അംഗീകാര�� ലേബാറ�റികൾ

*373 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �രിഭാഗം െപാ�ജലാശയ�ളിെല ജല�ി�ം േകാളിേഫാം
ബാ�ീരിയ�െട സാ�ി���െ��് കെ��ിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ജലേ�ാത�കൾ മലിനീകരി�െ���ി� എ�് ഉറ�് വ��ാൻ നട��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ്;

(ബി) ജല �ണനിലവാരം പരിേശാധി���ിൽ സം�ാന വ�ാപകമായി
എൻ.എ.ബി.എൽ. അംഗീകാര�� ലേബാറ�റികൾ �ാപി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് ഹയർ െസ�ൻഡറി �ൾ അ��ാപകർ�ം വിദ�ാർ�ികൾ�ം
പരിശീലനം നൽകി അവ�െട പ�ാളി�േ�ാെട എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളി�ം ജല�ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാ�� സംവിധാനം
ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശ��േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് സ�ീവേറജ് സംവിധാനം വി�ലീകരി�ാൻ പ�തി�േ�ാ;
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വിശദമാ�േമാ?

നബാർഡിെ� സഹായേ�ാെട ജലവിഭവ വ��് നട�ിവ�� �വർ�ന�ൾ

*374 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നബാർഡിെ� സഹായേ�ാെട ജലവിഭവ വ��് നട�ിവ��
�വർ�ന��െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �വർ�ന�ളിൽ വാ�ർ അേതാറി�ി �േഖന നട�ാ��വ�െട നിലവിെല
�ിതി സംബ�ി� വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) നബാർഡ് ധനസഹായേ�ാെട അതിതീ� �ളയ ബാധിത �േദശ�ളിൽ വ��്
നട�ാ�� പ�തികൾ വിശദമാ�േമാ?

അനധി�തമായി കേ�റിയ വന�മി�ം റിേസാർ�ക�ം ഏെ���ാൻ നടപടി

*375 �ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന വന��ഗ സേ�ത�േളാട് േചർ�� േതാ�ം �മികളിൽ
അനധി�ത റിേസാർ�ക�െട നിർ�ാണം വർ�ി��തായ റിേ�ാർ�കൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെനതിെര എെ�ാെ� നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വന��ഗ സേ�ത�േളാട് േചർ�് സ�കാര� േതാ��ൾ�േവ�ി പാ��ിന്
ന�ിയി�� �മിെയ�റി�� വിവര�ൾ ലഭ�മാേണാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത േമഖലകളിെല വന �മി�ം റവന� �റേ�ാ�് �മി�ം �േത�കം അള�്
തിരി�ി�േ�ാ; ഈ �േദശ�ളിെല പാ��ിെന�� �മിയിേലാ അതിന��
കേ�� �മിയിേലാ റിേസാർ�് നിർ�ി�് െകാേമഴ് സ�ൽ ബിസിനസ് നട�ാൻ
അ�മതി ന�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ിൽ അനധി�തമായി കേ�റിയ വന�മി�ം നിയമ ലംഘനം നട�ി അവിെട
നിർ�ി� റിേസാർ�ക�ം ഏെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

ഫിഷറീസ് മാേനജ്െമ�് കൗൺസി�ക�െട �വർ�നം

*376 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. എ�്. സലാം
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�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കടൽ മ��ലഭ�തയിൽ �ൻ വർഷെ� അേപ�ി�് കഴി� വർഷം
ഗണ�മായ വർ�ന ഉ�ായി�േ�ാ; അശാ�ീയ മ��ബ�ന രീതികൾ
ഒഴിവാ�ാൻ േവ� ഇടെപടൽ നട�ിയ�ം സാേ�തികവിദ�ാധി�ിതമായ
ശാ�ീയ മ��ബ�ന �റക�െട വ�ാപന�ം കടൽ മ��ലഭ�ത
വർ�ി�ി��തിന് കാരണമായതായി വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന, ജി�, �ാമതല ഫിഷറീസ് മാേനജ്െമ�് കൗൺസി�കൾ മ��സ��്
സംര�ിേ��തിെ� �ാധാന�ം സംബ�ി�് മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ിടയിൽ
അവേബാധം ��ി��തിന് കാര��മമായ �വർ�നം നട��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�� മ��ബ�ന�ിെ� നട�ി�ി�ം നിരീ�ണ�ി�ം �റെമ സ��
മ���ഷി�െട വ�ാപന�ി�ം ഫിഷറീസ് മാേനജ്െമ�് കൗൺസി�ക�െട
�വർ�നം �േയാജന�ദമായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ിക േഗാ�വർ� ഊ�കളിൽ നട�ിലാ�� പ�തികൾ

*377 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ിക േഗാ�വർ� ഊ�കളിെല അടി�ാന സൗകര�ം
െമ�െ����തിന് അംേബദ്കർ െസ�ിൽെമ�് വികസന പ�തി�െട ഭാഗമായി
നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ; ��രമായ
സാഹചര��ിൽ താമസി��വ�െട �നരധിവാസം ��ത പ�തി �കാരം
നട�ിലാ��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അടി�ാന സൗകര� വികസനേ�ാെടാ�ം ��ത ഊ�കൾ േക�ീകരി�്
സാ��ിക വികസന പ�തികൾ ആവി�രി�് നട�ിലാ��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഊ�കളില�ാെത താമസി�� പ�ിക േഗാ�വർ� ��ംബ�ൾ�ാ�� പി.െക.
കാളൻ പ�തിയിൻ കീഴിൽ നട�� �വർ�ന�െള സംബ�ി� വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികേഗാ�വർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േ�ാളർഷി�്

*378 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
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�ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നട�് സാ��ിക വർഷെ� േക� ബജ�ിൽ േ�ാളർഷി�കൾ�ം
െഫേലാഷി�കൾ�ം ഉ� വകയി��ലിൽ ര�ായിരം േകാടിേയാളം �പ�െട
�റ�വ��ിയത് സാ��ികമായി �ർബലരായ പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ�ളിെല വിദ�ാർ�ികെള �തി�ലമായി
ബാധി�ാനിട��തിനാൽ ഇ�ാര��ിൽ സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരി�വ��
സമീപനം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിനക�ം �റ�ം വിേദശെ� മിക� �ാപന�ളി�ം ഉ�ത
പഠനം നട�� എ�ാ പ�ികജാതി, പ�ികേഗാ�വർ� വിദ�ാർ�ികൾ�ം
സം�ാന സർ�ാർ േ�ാളർഷി�് നൽ��േ�ാ;

(സി) ഐ.ഐ.ടി. േപാ�� േദശീയ �ാധാന��� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിൽ
�േവശനം ലഭി�� എസ്.സി., എസ്.ടി. വിദ�ാർ�ികൾ�് �ീഷി�് കാർ�കൾ
ഏർെ���ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

േകരള �ാ�് മേ��ാ���ൾ

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

(എ) സം�ാന�് ഉൾനാടൻ മേ��ാ���ൾ വിപണനം െച��തിന് സർ�ാർ
നൽകിവ�� സഹായ�ൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മേ��ാ����െട �ചി�ം �ണനിലവാര പരിേശാധന�ം നട�ി േകരള
�ാ�് െനയിം ഏർെ���ി ��തൽ ജനകീയമായ വിപണനം സാധ�മാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആഴ�ടൽ മ����െട ലഭ�ത �റ�വ���ം ��ത മേ��ാ���ളിെല
രാസവ���െട വ�ാപക േദാഷഫല��ം കണ�ിെല��് േകരള �ാ�്
മേ��ാ���ൾ വ�ാപകമാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കാർഷിക വനവൽ�രണം

*380 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനേമഖല�് �റ�് ൈജവ ൈവവിധ� സംര�ണ�ിന് വനം
വ��് നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ന� ഇനം ൈതകൾ ഉ�ാദി�ി�് വിതരണം െച�് കാർഷിക വനവൽ�രണം
സാധ�മാ�ാൻ പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) നഗര വനവൽ�രണ�ി�ം െപാ��ല�ളിൽ വിവിധയിനം ���ൾ
വ�പിടി�ി��തി�ം വിദ�ാലയ��ം േഫാറ�ി ��ക�ം �േഖന
��വൽ�രണ�ിെ� �ാധാന�ം �ചരി�ി��തി�ം വ��് നട��
�വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ?

ശാ�ീയ ജല മാേനജ്െമ�്

*381 �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�� േവനലിെന�ം അതിജീവി�ാൻ കഴിയ�� നിലയിൽ സം�ാന�്
ശാ�ീയമായ ജല മാേനജ്െമ�് നട�ാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് ൈവമാനിക പഠന�ിന്
സഹായ പ�തി

*382 �ീ വി േജായി
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�നിക െതാഴിൽേമഖല�െട ആവശ��ിന��തമായി
പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽെ��വ�െട മാനവ വിഭവേശഷി
വികസന�ിനായി നട�� �വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവർ�ായി ൈവമാനിക പഠന�ിന് �േത�ക സഹായ പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; ��ത പഠന�ിനായി ഒ.ബി.സി., ഒ.ഇ.സി. വിഭാഗ�ൾ�്
സഹായ പ�തി�െട ആ��ല�ം നൽ��േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) െെവമാനിക പഠന�ിന് �േവശനം ലഭി�� വിദ�ാർ�ികൾ�് എെ��ാം
സൗകര���ം സഹായ��മാണ് ലഭ�മാ��ത്; േകാ�ിെ� ��വൻ �ക�ം വ��്
ഏെ����േ�ാ; ��ത പ�തിയിൻകീഴിൽ െെവമാനിക പഠനം
�ർ�ീകരി�വ�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േസാളാർ െഫൻസിംഗിെ� അ����ണി

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

(എ) സം�ാന�് വന�ജീവി ആ�മണം ��മായ �ല�ളിൽ �ാപി�ി��
േസാളാർ െഫൻസിംഗിെ� അ����ണി�് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ �ാപി�ി�� െഫൻസിം�കൾ പലയിട�ം വ�ിപടർ�് കയറി
ഉപേയാഗ�ന�മായിരി��ത് പരിഹരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട സഹായേ�ാെട േസാളാർ െഫൻസിം�കൾ
യഥാസമയം അ����ണി നട�ി ��ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

�ഴകെള ജലസംഭണികളാ�ി മാ�ാൻ ശാ�ീയ പഠനം

*384 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഴകെള ജലസംഭരണികളാ�ി മാ��തിന് ശാ�ീയ പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത പഠന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ െച�് ഡാ�ക�ം െറ�േല��ക�ം
നിർ�ി��തി�ളള പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�ളള നിർ�ാണ�ൾ �ളയെ� തട��തിന് പര�ാ�മാേണാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

നാ�ാന പരിപാലന�ിന് മാർഗനിർേദശ�ൾ

*385 �ീ. സി.സി. ���ൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ വി ശശി
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�വ സീസ�കൾ ആരംഭി� സാഹചര��ിൽ നാ�ാനക�െട
പരിപാലന�ി�ം എ����ി�ം ���ിയ മാർഗനിർേദശ�ൾ
�റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉ�വ�േളാട�ബ�ി�് എ���ി�� ആനകൾ അ�മാസ�മാ�ക�ം
ആൾനാശം ഉൾെ�െട�� നാശന��ൾ വ��ക�ം െച��ത്
ഒഴിവാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാമാണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉ�വ സീസ�കൾ�് �ൻപ് നാ�ാനകെള െസാൈസ�ി േഫാർ ദി �ിവൻഷൻ
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ഓഫ് �വൽ�ി � അനിമൽസ് പാനലിൽ ഉൾെ�� േഡാ�ർമാർ പരിേശാധി�്
ആേരാഗ�പരമായ കാര��ൾ ഉറ�ാ��തിന് നിർേദശം നൽകിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

കാ�ാന ശല�ം �റ�ാൻ നടപടി

*386 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ��ി, വയനാട്, ആറളം അട��� േമഖലകളിൽ കാ�ാന ശല�ം
��മാെണ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േമഖലകളിൽ നിര�രം നാശന����ാ�� കാ�ാനകെള
കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത േമഖലകളിൽ നിര�രം നാശന����ാ�� ആ�മണകാരികളായ
ആനകെള നിരീ�ി��തി�ം ആവശ�മായ �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി��തി�ം
നട�ിയ ഇടെപടൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കാ�ാന ആ�മണ�ിൽ െകാ�െ�� താ�ാലിക വാ�ർ ശാ�ൻപാറ അ��ൻ�ടി
സ�േദശി ശ�ിേവലിെ� ��ംബ�ിന് അർഹമായ ന�പരിഹാരം ലഭ�മാ�ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ���ം മേ��ാ����ം േക��ടാെത ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

*387 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�ം വൻേതാതിൽ ഭ��േയാഗ�മ�ാ� മ��ം
സം�ാനേ��് എ��ത് മ��െ�ാഴിലാളിക�െട�ം ഉപേഭാ�ാ��െട�ം
താ�ര��ിന് ഹാനികരമായതിനാൽ �ണനിലവാരമി�ാ� മ��വിപണനം
സം�ാന�് ��കരമാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് മ��ം പിടി��ത് �തൽ ഉപേഭാ�ാവിെല���വെര
�ണനിലവാരം നിലനിർ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; മ��ം േക��ടാെത
കരെ��ി��തിന് ഇൻ�േല�ഡ് ഐസ് േബാ�് നൽകി വ��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് േക�വരാ� മ���ം മേ��ാ����ം ലഭ�മാ��തിന്
ആരംഭി�ി�� ഓൺൈലൻ മ��വിപണനം വി�ലീകരി��തി�ം അ�ി��
ഫിഷ് മാർ�ക�ം െമാൈബൽ ഫിഷ് മാർ�ക�ം ��തലായി ഏർെ����തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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പ�ികവിഭാഗ േകാളനിക�ം ഊ�ക�ം ൈമേ�ാ ബിസിനസ് ഹ�കളാ�ി വികസി�ി�ാൻ
പ�തി

*388 �ീമതി ശാ��മാരി െക.
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ�
വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നവേകരള നിർ�ിതിയിൽ അർഹമായ പരിഗണന ലഭി�ം വിധം പ�ികജാതി,
പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട സമ�മായ സാ�ഹിക, സാ��ിക വിവരം േശഖരി�്
അപ്േഡ�് െച�ാൻ കഴി�� തര�ിൽ ഒ� ഡാ�ാ േബസ് ��ി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �വർ�ന�മമ�ാ��ം കെ�ാഴിയാൻ ഉേ�ശി���മായ എേ��കൾ, മ�്
�മികൾ എ�ിവ ഏെ���് ��ടമ�തയിൽ െസാൈസ�ികൾ �പീകരി�് അവ�്
ആവശ�മായ �വർ�ന �ലധനം നൽകി ��ത വിഭാഗ��െട �മി�െട�ം
ജീവേനാപാധിക�െട�ം ���ൾ പരിഹരി�ാൻ കഴി�� തര�ിൽ പ�തികൾ
ആവി�രി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) േകാളനിക�ം ഊ�ക�ം ൈമേ�ാ ബിസിനസ് ഹ�കളാ�ി വികസി�ി�ാൻ
പ�തികൾ ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട തനതായ അറി�കെള�ം കഴി�കെള�ം
അ�േയാജ�മായ ഉ����ം േസവന��മാ�ി മാർ��് െച�ാൻ പ�തികൾ
ത�ാറാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളികൾ േനരി�� �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ നടപടി

*389 �ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപേ�ാൾ, ഡീസൽ, മെ�� എ�ിവ�െട വിലവർ�നവ് കാരണം
മ��െ�ാഴിലാളികൾ ക�� �തിസ�ി േനരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇ�ാര�ം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാെയ�ം ഇത് പരിഹരി�ാനായി
സത�ര നടപടികൾ ൈകെ�ാ�േമാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സർ�ാർ ബജ�ിൽ ഏർെ���ിയ െപേ�ാൾ, ഡീസൽ ര�് �പ
െസ�് �തിസ�ി േനരി�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവിതം ��തൽ
��ഹമാ�െമ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം ഗൗരവേ�ാെട
കാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കിഫ്ബിയിൽ എസ്.സി., എസ്.ടി. വിഭാഗ�ൾ�് �േത�ക ഫ�്
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*390 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എസ്.സി., എസ്.ടി. വിഭാഗ�ൾ�ായി കിഫ്ബിയിൽ �േത�ക ഫ�്
ഏർെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�തിയിൽ വകയി��� �ക േപാ�ം എസ്.സി., എസ്.ടി. വിഭാഗ��െട
ഉ�മന�ിന് പര�ാ�മ�ാ� സാഹചര��ിൽ കിഫ്ബിയിൽ ��ത
വിഭാഗ�ൾ�് �േത�ക ഫ�് വകയി��ാ�ത് അനീതിയാെണ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ െ�ഷ�ൽ കേ�ാണ�് �ാൻ, ൈ�ബൽ സബ് �ാൻ എ�ീ മാ�കയിൽ
��ത വിഭാഗ�ൾ�ായി കിഫ്ബിയിൽ �േത�ക ഫ�് വകയി��ാൻ
�ൻൈകെയ��േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആദിവാസി േമഖലകളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് കിഫ് ബി വഴി
പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2023 െഫ�വരി 27, തി�ൾ
എ എം ബഷീർ ,

െസ��റി

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




