
1 of 13

പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം

2021 ഒക് േടാബർ 6, �ധൻ

ന��ചി�മി� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--30]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ

പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി

വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി

ജലവിഭവ വ��് മ�ി

മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി

�തലെപാഴിയിെല അപകട�ൾ ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

*61 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഹാർബർ നിർ�ാണ�ിെല അപാകതകൾ കാരണം �തലെ�ാഴി ഹാർബറിൽ
അപകട�ൾ വർ�ി�വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� അ�് വർഷ�ളിൽ അൻപ�ിയേ�ാളം മ��െതാഴിലാളികൾ
മ��ബ�ന�ിന് േപാ��തിനിടയിൽ ഹാർബർ �ഖ�് മരണെ��ി��്
എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ിൽ ഇവ പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് നാളി�വെര
സ�ീകരി�െത�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് �ടർ�് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഹാർബറിൽ �പെ��ിരി�� മണൽതി�കൾ �ഡ്ജ് െച�് നീ�ി മ��ബ�ന
േബാ�ക�െട സ�ാരം �ഗമമാ�ാ�ം അപകട�ൾ ഒഴിവാ�ാ�ം അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

വന�ജീവി ആ�മണ �തിേരാധം

*62 �ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
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�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� ഏഴ് വർഷ�ിനിടയിൽ കാ�ാന ആ�മണ�ിൽ 125 േപർ
െകാ�െ�െ��ം അ��കാല�ായി കാ�ാന ആ�മണം വർ�ി� വ��െവ�ം
പറയെ��� സാഹചര��ിൽ വന�ജീവി ആ�മണ �തിേരാധം വർ�ി�ി�ാൻ
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വന�ജീവി ആ�മണം തടയാൻ മാ�ർ �ാൻ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
അതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വന�ജീവി ശല�ം േനരി��തിന് െപാ�ജന പ�ാളി�േ�ാെട�� ജനകീയ
ജാ�ത സമിതിക�െട �വർ�നം കാര��മമാ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

മ��വി�് ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

*63 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ . എൻ . ഷം�ദീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ���ഷി വ�ാപി�ി��തി�ം ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തി�ം
എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ���ഷി�ാവശ�മായ മ��വി�് സം�ാന�് ഉത്പാദി�ി��േ�ാ;

(സി) �ണനിലവാര�� മ��വി�് ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത േന��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിക�െട ലം�ം �ാ�് വർധി�ി�ാൻ നടപടി

*64 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിക�െട ലം�ം �ാ�്
വർധി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ �േ���ിന് �തിയ
പ�തികൾ ആരംഭി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

വനം, വന�ജീവി സംര�ണം

*65 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. എം. എം. മണി
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�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിരമായ വനപരിപാലനം ഉറ�വ���തി�ം വന
നശീകരണം തട��തി�ം വനവൽ�രണം വർ�ി�ി��തി�ം േവ�ി ഈ
സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വന�ജീവികെള േവ�യാട�ം സംര�ിത ജീവിവർ���െട�ം സസ�ജാല��െട�ം
അനധി�തമായ വാ��ം വിൽ��ം രാജ�ാ�ര കട�ം തട��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിക�െട ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസം

*66 �ീ. സി.സി. ���ൻ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ�ർെന�് കണ�ിവി�ി ലഭ�മ�ാ� വി�ര വനേമഖലകളിെല
വിദ�ാർ�ിക�െട ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസം ഉറ�ാ��തിന് േവ�ി
നട�ിലാ�ിയി�� പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മ�ാ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�്
ആയത് ലഭ�മാ��തിന് േവ�ി നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ എെ��ാമാണ്;

(സി) സ് �ൾ തല�ിൽ പഠി�� വിദ�ാർ�ിക�െട െകാഴി�േപാ�്
ഒഴിവാ��തിന് സാേ�തികവിദ�ാധി�ിത സൗകര��ൾ ഏർെ���ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െ�ാഫഷണൽ േകാേള�കളിൽ പഠി�� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�
വിദ�ാർ�ിക�െട െകാഴി�േപാ�് ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

മ�� സ��് വർ�ി�ി�ാൻ പ�തി

*67 �ീ െക ആൻസലൻ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ എം �േകഷ് 
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, സാം�ാരികം,
�വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി നട�ാ��തി�െട െതാഴി�ം ഉപജീവനമാർഗ�ം
ന�െ��� മ��െതാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ പ�തി�െട ഭാഗമായി �േത�ക
പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി മ���ിെ� ആവാസ വ�വ� ��ി�് മ�� സ��്



4 of 13

വർ�ി�ി��തി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(സി) തീര െെന�ണ� പ�തിയി�െട ഏെതാെ� കാര��ളാണ് ല��മി��ത്;
പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

�നർേഗഹം പ�തി

*68 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�കാരം നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ�് നിയ�ണം
ഏർെ���ിയി�� തീര�േദശ�ളിെല മ��െ�ാഴിലാളികെള �ർ�മാ�ം
�നരധിവസി�ി��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മം ല��മാ�ി നട�ിലാ�� �നർേഗഹം
പ�തി�െട �വർ�ന�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിവിധ കാല��ായ കടലാ�മണെ� �ടർ�് വീട് ന�െ��
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് �നർേഗഹം പ�തിയിൽ �ൻഗണന
നൽകിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഭവനരഹിതരായ ��വൻ മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ം ��ത പ�തിയി�െട വീട്
ലഭ�മാ��തിന് കഴി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

മ��േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

*69 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഫിഷിംഗ് ഹാർബ�കൾ, ലാ�ിംഗ് െസ��കൾ, മ��മാർ��കൾ എ�ിവ�ം
ഇവെയ േദശീയപാത�മായി ബ�ി�ി�� തീരേദശേറാ�ക�ം ഉയർ�
നിലവാരേ�ാെട െമ�െ����തി�ത�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) മീൻപി�� ഹാർബ�ക�െട പരിപാലന�ി�ം നവീകരണ�ി�മായി എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വന�ജീവികൾ �ല�� �ഷി നാശ�ിന് ന�പരിഹാരം

*70 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ. നജീബ് കാ��രം
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
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�ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വന�ജീവി-മ�ഷ� സംഘർഷം �ലം കർഷകർ ��ി��കൾ
അ�ഭവി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) വന�ിന് �റ� കട�� വന��ഗ�െള വന�ിേല�് തെ� മട�ി അയ�ാൻ
�തകർ� േസന�െട �വർ�നം ശ�ിെ���േമാ;

(സി) കർഷകർ��ാ�� �ഷി നാശ�ിന് നിലവിൽ നൽകി വ�� ന�പരിഹാരം
അപര�ാ�മായതിനാൽ ആയത് വർ�ി�ി� നൽ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജലസംര�ണ പ�തികൾ

*71 �ീ സി എ�് ���
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െച�നീർ�ടാടി�ാന�ിൽ ജലസംര�ണ പ�തികൾ
ത�ാറാ�ി ഇവെയ സംേയാജി�ി�് നദീതടാടി�ാന�ി�� ജല�ര�
പ�തികൾ ആവി�രി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഴകെള ജല സംഭരണികളാ�ി മാ��തി�ം �ഗർഭ ജല റീചാർജിംഗ് പ�തികൾ
ആവി�രി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ; ഇതി�െട
എെ��ാം ല���ളാണ് െെകവരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ിക വിഭാഗ��െട സമ� വികസനം

*72 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓേരാ പ�ികജാതി ��ംബ�ി�ം ആവശ�മായ വിദ�ാഭ�ാസ�ം
െതാഴി�ം ലഭി��തിന് ഊ�ൽ നൽ�� സമ�വികസന പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വ�വസായ സംരംഭകർ�് �തിയ വ�വസായ�ൾ
ആരംഭി��തിന് �േത�ക പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
പ�തി�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

ഇതര സം�ാന േബാ�കൾ മ�� സ��് െകാ�യടി��ത് തടയാൻ നടപടി

*73 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
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�ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തീര�് നി�ം മ��ബ�നം നട�� േബാ�കെള
നിയ�ി�ണെമ� ആവശ�ം സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം േബാ�കളിൽ നി�് �േസ�് ഫീ പിരി��േ�ാ; എ�ിൽ ഇവ
പിരിെ����തിൽ വീ� വ���വർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന േബാ�കൾ നിേരാധിത വലക�മായി മ�� സ��്
െകാ�യടി��ത് തടയാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

ജലജീവൻ പ�തി

*74 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ�� ജലജീവൻ പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��തലായി നൽ�� �ടിെവ� കണ��കൾ�് ആവശ�മായ
ജലം വിതരണം െച��തി�� �ടിെവ� ലഭ�ത ഇേ�ാൾ നിലവി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ �തിയ ജല േ�ാത�കൾ കെ���തിന് പ�തി�േ�ാ;
വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി�െട തീരേദശ, മലേയാര േമഖലകളിെല �ടിെവ� �ാമം
�ർ�മാ�ം പരിഹരി��തിന് കഴി�േമാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) വി�ര വനേമഖലകളിെല പ�ികവർ� േകാളനികളിൽ �ാേദശിക േ�ാത�കൾ
ഉപേയാഗെ���ി �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി��തി�� പ�തി ഇതിൽ
ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

നഗര�ളിൽ �ടിെവ� ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാൻ പ�തി

*75 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ ജി �ീഫൻ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നഗര�ളിൽ സദാസമയം �ടിെവ� ലഭ�ത ഉറ�ാ��തിെ� ഭാഗമായി
തി�വന��രം, െകാ�ി നഗര�ളിെല �ടിെവ� �ംഖല�െട
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നവീകരണ�ിനായി ര�ായിര�ി അ��ി പതിെനാ�് േകാടി �പ�െട
പ�തി�് അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തിയിൽ ��ീകരണശാലക�െട േശഷി വർ�ി�ി�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ;
പ�തി�െട �പേരഖ അറിയി�ാേമാ;

(സി) തല�ാന�് �ടിെവ� ലഭ�ത ഉറ�ാ��തിന് േപ�ാറ ജലസംഭരണി�െട
േശഷി വർ�ി�ി�ാൻ പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം ഒഴിവാ�ാൻ പ�തി

*76 �ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം ഒഴിവാ��തി�േവ�ി കിഫ്ബി
ധനസഹായേ�ാെട നട�ിലാ�� പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിന് എെത�ി�ം ഏജൻസിെയ
�മതലെ���ിയി�േ�ാ; ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് കാലാവധി
നി�യി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വന�ി��ിൽ താമസി�� ��ംബ�െള മാ�ിപാർ�ി��തി�� പ�തി
ഇതിൽ ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; ഇവർ�് വനവിഭവ�ൾ േശഖരി��തി�ം
വന�ിേല�് കട��തി��� നിയ�ണ�ൾ പ�തിയിൽ നിർേ�ശി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികേഗാ�വർ��ളിൽെപ�വർ�� കടാശ�ാസ പ�തി

*77 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) പ�ികജാതി, പ�ികേഗാ�വർ��ളിൽെപ�വർ എ�� അ� ല��ിന്
താെഴ�� വാ�കളിൽ �ത�ം പലിശ�മായി വാ�ാ�ക�െട ഇര�ിെയ�ി�ം
അട�ി��വർ�് 2016-ൽ �ഖ�മ�ി�െട കടാശ�ാസ പ�തി �കാരം
അ�വദി�ി�� ആ��ല�ം ഇേ�ാ�ം �ട��േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ; എ�ിൽ
ഈ പ�തി ��തൽ േപർ�് �ണകരമാ�� തര�ിൽ വി�ലീകരി��തി��
നടപടി സ�ീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) പ�ിക വിഭാഗ�ാ�െട കിട�ാടം ജ�ി െച��ത് ഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ
നിയമനിർ�ാണം നട�വാൻ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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��ിൽ മരം �റി അേന�ഷണം

*78 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ിൽ മരം �റി അഴിമതി�മായി ബ�െ��് അഡീഷണൽ �ിൻസി�ൽ ചീഫ്
േഫാറ�് കൺസർേവ��െട അേന�ഷണ റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ിൽ മരം �റി േകസ് അ�ിമറി�ാൻ �മിെ�� ആേരാപണം േനരി�� വനം
കൺസർേവ�ർെ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകസിെല �ധാന �തികൾ നൽകിയ രഹസ� വിവര�ിെ�
അടി�ാന�ിലാണ് ആേരാപണം േനരി�� വനം കൺസർേവ�ർ നടപടി
സ�ീകരി�െത�ം �തിക�ം ഒ� മാധ�മ �വർ�ക�ം േചർ�് നട�ിയ
�ഢാേലാചന�െട ഫലമാണ് മണി��മല മരം �റി സംബ�ി� വ�ാജ
റിേ�ാർെ��ം �ചി�ി��തായി പറയെ��� ��ത റിേ�ാർ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ നിയമ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െ��് റിേ�ാർ�ിേ�ൽ നടപടി

*79 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. �ി.പി .രാമ��ൻ
�ീ. എ. രാജ
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിക�െട സാ�ഹ�
�േരാഗതി�ായി �വർ�ി�� പഠന ഗേവഷണ േക�മായ െ��് കഴി�
അ�് വർഷം നട�ിയ പഠന ഗേവഷണ �വർ�ന��െട വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െ��ിെ� കെ���ക�െട അടി�ാന�ിൽ പ�ികജാതി, പ�ികവർ�
വിദ�ാർ�ിക�െട �േരാഗതി�ായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) �ൾ വിദ�ാഭ�ാസം, ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസം, െതാഴിൽ എ�ീ േമഖലകളിൽ എസ്.സി.,
എസ്.ടി. വിദ�ാർ�ികൾ�് കഴി� ഒ� വർഷ�ി�ളളിൽ ഉ�ായി�ളള
�േരാഗതി സംബ�ി� െ��ിെ� കെ��ൽ വിശദമാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ാ�� പാേ�ജ്

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

(എ) കഴി� സർ�ാർ 2018-19 �തൽ ��് വർഷ�ളിെല ബജ�കളിൽ
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ായി നീ�ിവ� അ�ായിരം േകാടി �പ�െട
പാേ�ജിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-ൽ ഓഖി �ര��ി�േശഷം �ഖ�ാപി� ര�ായിരം േകാടി �പ�െട
പാേ�ജ് നാളി�വെര നട�ിലാ�ാൻ സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പാേ�ജ് നട�ാ��തിൽ ഉ�ാ��തായി പറയെ���
കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പാേ�ജ് നട�ിലാ��തിനായി നിേയാഗി� റി�േയർഡ് ചീഫ് െസ��റി
എസ്.എം. വിജയാന�് െചയർമാനായ എക് സ് െപർ�് ക�ി�ി�െട �വർ�നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

തേ�ശീയ മ����െട സംര�ണം

*81 �ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ വി േജായി
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വംശഭീഷണി േനരി�� തേ�ശീയ മ����െട സംര�ണ�ിനായി സർ�ാർ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ജലാശയ�ളിൽ മ�� വി�കൾ നിേ�പി�� പ�തിയി�െട എെ��ാം
േന��ളാണ് �തീ�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ����െട സ�ാഭാവിക �ജനന ആവാസ േക��ൾ സംര�ി���മായി
ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ജലേചാർ� തട�വാൻ നടപടി

*82 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�െട ന�ം നിക��തിന് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��
നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�റിയി�േമാ;നടപടി;

(ബി) വാ�ർ അേതാറി�ി�െട വ�മാന ന��ിെ� �ധാന കാരണം വിതരണം െച��
ജല�ിെ� േചാർ�യാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ വിതരണ�ംഖല �ന��രി�് ജലേചാർ� തട��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി, പ�ിക േഗാ� വിദ�ാർ�ിക�െട പഠനനിലവാരം
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*83 �ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാഥമിക തലം �തൽ ഉ�ത തലം വെര�� വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് ഡിജി�ൽ
വിദ�ാഭ�ാസ�ം ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസ�ം അനിവാര�മായി മാറിയ
സാഹചര��ിൽ പ�ികജാതി, പ�ിക േഗാ� വർ��ളിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ
പഠേനാപകരണ��െട�ം പഠന സൗകര���െട�ം അപര�ാ�ത േനരി��ത്
പരിഹരി�ാൻ നട�ിയ �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഇ�രം സാഹചര��ളിൽ പഠന�വർ�ന�ളിൽ പി�ാ�ം
േപായി��ാകാനിട�� പ�ികജാതി, പ�ികേഗാ� വർ��ളിൽെ��
വിദ�ാർ�ിക�െട പി�ാ�ാവ� പരിഹരി��തിന് ഇടെപടൽ നട�േമാ;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി, പ�ിക േഗാ�വർ� വിദ�ാർ�ിക�െട െപാ�േവ�� പഠന
പി�ാ�ാവ� പരിഹരി�ാൻ നട�� ഇടെപട�കൾ എെ��ാമാണ്;
വിശദമാ�േമാ?

ശബരിമല തീർ�ാടനം

*84 �ീ എം �േകഷ് 
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് ആശ� ഒഴിയാ� സാഹചര��ിൽ ഇ�വണെ� ശബരിമല
തീർ�ാടന�ിൽ ഏർെ���ാ�േ�ശി�� സൗകര���ം നിയ�ണ��ം
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ശബരിമല തീർ�ാടന�ി�� ഒ��ം സംബ�ി�് ഉേദ�ാഗ� തല�ി�ം
േദവസ�ം േബാർഡ് തല�ി�ം അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ആവശ�മായ ഗതാഗത സൗകര�ം ഒ���തി�ം ഇട�ാവള�ളി�ം
ശബരിമലയി�ം അടി�ാന സൗകര��ൾ ഏർെ����തി�ം
നടപടിെയ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എ�ാ പ�ികജാതി, പ�ിക േഗാ� ��ംബ�ൾ�ം വീട്

*85 �ീ. പി.വി.അൻവർ
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് അ�വർഷ�ി��ിൽ ��വൻ പ�ികജാതി, പ�ിക േഗാ�
��ംബ�ൾ�ം വീട് നൽ�െമ� സർ�ാരിെ� �ഖ�ാപിത ല��ം േന��തിന്
േവ�ി നട�� �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മ�് ജനവിഭാഗ��െട കാര��ിൽ നി�ം വ�ത��മായി പ�ിക
േഗാ��ളിൽെ��വർ�് അ�വദി� വീ�കളിൽ ��ിെലാ�ിൽ താെഴ എ�ം
മാ�േമ നിർ�ാണം �ർ�ിയായി��െവ� കാര�ം പരിഗണി�് ഇത്
പരിഹരി�ാൻ �േത�കം �� പതി�ി�േമാ;

(സി) ൈലഫ് മിഷെ� അർഹത ലി�ിൽ ഉൾെ�ടാ��ം എ�ാൽ വാസേയാഗ�മ�ാ�
വീ�കളിൽ കഴി��വ�മായ പ�ികജാതി, പ�ിക േഗാ��ളിൽെ�� ��ംബ��െട
കണ�് ലഭ�മാേണാ; ഇവെര�ടി അർഹത ലി�ിൽ ഉൾെ���ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കാ�പ�ിെയ െകാ�ാൻ കർഷകർ�് അ�മതി

*86 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഷി നശി�ി�� കാ�പ�ിെയ െകാ�ാൻ കർഷകെര അ�വദി�ണെമ�് 2021
�ൈല 23-ന് ൈഹേ�ാടതി നിർേദശി�തിെന �ടർ�് സർ�ാർ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിർേ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ വ��് നിയേമാപേദശം േതടിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) കാ�പ�ിെയ �� ജീവി യായി �ഖ�ാപി��തിനായി േക� വനം പരി�ിതി
മ�ാലയ�ിന് സം�ാന സർ�ാർ അേപ� നൽകിയി�േ�ാ എ�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) എ�ിൽ ��ത അേപ�യിേ��� േക� സർ�ാരിെ� മ�പടി
െവളിെ���േമാ?

എസ് .സി., എസ്.ടി. വിഭാഗ�ൾ�് ഭവന നിർ�ാണ ധനസഹായം

*87 �ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എസ് . സി., എസ് . ടി. വിഭാഗ�ൾ�് ഭവന നിർ�ാണ�ിനായി
നൽകി വ�� സഹായധനം പര�ാ�മ� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇ�ാര�ം ഗൗരവേ�ാെട കാ�േമാ;
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(ബി) സം�ാന�് നിർ�ാണ സാമ�ിക�െട വിലവർ�ന�ം �ലി വർ�ന�ം കാരണം
ഭവന നിർ�ാണെ�ലവ് ഭീമമായി വർ�ി�ിരി�� സാഹചര��ിൽ പ�ികജാതി,
പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�് നൽകി വ�� ഭവന നിർ�ാണ ധനസഹായ �ക
വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ��വൻ പ�ികജാതി, പ�ികവർ� ��ംബ�ൾ�ം ഭവനം നിർ�ി�്
നൽ��തിന് �േത�ക പ�തി നട�ാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

�തലെ�ാഴിയിെല �ലി��് െപാളി�നീ�ിയ സംഭവം

*88 �ീ. സജീവ് േജാസഫ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിഴി�ം ഹാർബർ നിർ�ാണ�ിന് പാറ േശഖരി�് കടൽമാർഗം
െകാ�േപാകാ�� സൗകര��ൾ �തലെ�ാഴി കടൽ�ീര�് ഏർെ���ാൻ
അദാനി ക�നി�് സർ�ാർ അ�വാദം നൽകി427യി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��ലം ഉ�ാേയ�ാ�� പാരി�ിതിക ആഘാതം സംബ�ി�് പഠനം
നട�ാെതയാണ് �ലി��് െപാളി�നീ�ിയെത� ആേരാപണ�ിെ� നിജ�ിതി
അറിയി�ാേമാ;

(സി) പാറ െകാ�േപാകാ�� ബാർ�ക�െട �േവശന�ിനായി െത�ഭാഗെ�
�ലി��് അദാനി ക�നി െപാളി�നീ�ിയതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െപാളി�നീ�ിയ �ലി��കൾ കടലിൽ നിേ�പി�ിരി��ത് കാരണം നിരവധി
േബാ�കൾ�ം വല�ം േക�പാ�കൾ സംഭവി��തായി പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

2021-െല സ�� മ��ബ�ന ബിൽ

*89 �ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, സാം�ാരികം,
�വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന��െട എതിർ�് അവഗണി�െകാ�് വൻകിട േ�ാള�ക�െട താ�ര�
സംര�ണാർ�ം നാടൻ വ��ളി�ം യ�വൽ�ത െച�യാന�ളി�ം കടൽ
മ��ബ�ന�ിേലർെ���വ�െട താ�ര�ം ഹനി�് േക� സർ�ാർ 2021-െല
സ�� മ��ബ�ന ബി�ിെ� കരട് ത�ാറാ�ിയി��ത് പരിേശാധനാ
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് തീരേദശ മ��െതാഴിലാളിക�െട ആശ� േക� സർ�ാരിെന
അറിയി�ി�േ�ാ;
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(സി) മ��െതാഴിലാളിക�െട താ�ര� സംര�ണ�ിനായി സം�ാന സർ�ാർ
നട�ിലാ�� �ധാന പ�തികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

വനേമഖലയിൽ താമസി��വർ�്  വന��ഗ�ളിൽ നി�ം സംര�ണം

*90 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വനേമഖലേയാട് േചർ�് താമസി��വർ�ം വനവാസികൾ�ം കാ��ഗ�ളിൽ
നി�ം സംര�ണം നൽ��തിന് സ�ീകരി�് വ�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് വന� �ഗ��െട ആ�മണ�ാൽ �ഷി�ം ജീവ�ം ന�െ���ത്
തടയാൻ ശാ�ീയമായ �തിയ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ൈജവ േവലികൾ ഉൾെ�െട ��ി�ം വന�ി��ിൽ ജല�ം തീ��ം
ലഭ�മാ��� തര�ിൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�ം ഇവ വന�ിൽ നി�ം നാ�ിൻ
�േദശ�ളിൽ കയ��ത് തടയാൻ ��തൽ നടപടികൾ ഉ�ാ�േമാ; വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2021 െസപ്�ംബർ 28, െചാ�
എസ് വി ഉ�ി��ൻ നായർ,

െ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)].




