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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
നാലാം സേ�ളനം

2022 െഫ�വരി 24, വ�ാഴം

ന��ചി�മി� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--30]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ

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

വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി

ജലവിഭവ വ��് മ�ി

മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി

വന�ജീവി ആ�മണം േനരിടാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് അ�� കാല�ായി കാ�ാനക�െട ആ�മണം വർ�ി�വ��
സാഹചര��ിൽ വന�ജീവി ആ�മണം �തിേരാധി��തിന് സ�ീകരി�വ��
നടപടികൾ അറിയിഅവിെട��അവിെട���ാേമാ;

(ബി) അ�� കാല�ായി വന�ജീവി ആ�മണം ഉയ�വാ�� കാരണ�ൾ പഠന
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) അതിര�ി�ി ക��ഴിയിൽ അ�വയ�കാരിെയ കാ�ാന ചവി�ിെ�ാ� സംഭവം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ സമാന സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ
എെ�ാെ� �ൻക�ത�കൾ സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വന�ജീവി ആ�മണ േമഖലകൾ കെ��ി ജന��െട �ര� ഉറ�്
വ���തിന് സമ�മായ പ�തികൾ നട�ിലാ��തിന് ത�ാറാ�േമാ; എ�ിൽ
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) വന�ജീവി ശല�ം േനരി��തിനായി േഫാറ�് ഓഫീസർമാ�െട പേ�ാളിംഗ്,
െപാ�ജന പ�ാളി�േ�ാെട�� ജനകീയ ജാ�ത സമിതിക�െട �വർ�നം
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എ�ിവ ശ�മാ��തി�ം കാര��മമാ��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽെ��വ�െട വീട് �നർനിർ�ാണം

*62 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. 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� വിഭാഗ�ളിൽെ��വ�െട
വാസേയാഗ�മ�ാ��ം േക�പാ�കൾ സംഭവി��മായ വീ�കൾ
�നർനിർ�ി��തിന് നട�ിലാ�ിയി�� പ�തികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�് വർഷ�ി��ിൽ പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാർ�് അ�വദി�് നൽകിയ
ഭവനനിർ�ാണ ധനസഹായ �ക �ർ�മാ�ം ൈക��ി കഴി�ി�ം വീട്
നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ാ� പ�ികജാതി ��ംബ�ൾ�് ഭവനനിർ�ാണം
�ർ�ീകരി��തിന് നൽ�� സഹായ�ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈലഫ് മിഷെ� അർഹതാ ലി�ിൽ ഉൾെ�ടാ��ം എ�ാൽ േശാച�മായ
വീ�കളിൽ താമസി���മായ പ�ികജാതി ��ംബ�ൾ�്
ഭവനനിർ�ാണ�ിനായി നൽ�� സഹായ�ൾ എെ��ാെമ�്  വിശദമാ�േമാ?

അ��ാടിയിെല േപാഷകാഹാര�റവ് പരിഹരി�ാൻ നടപടി

*63 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ��ാടിയിൽ ഗർഭിണികൾ�ം �ല���വർ�ം േപാഷകാഹാര�ിനായി മാസം
ര�ായിരം �പ നൽ�� ജനനി-ജ�ര�ാ പ�തി �ട�ിയത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം നൽ�� �ക�ം ആയതിെ� �ടിശിക�ം നൽകാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; ഈ �ക �ട��ിെ��് ഉറ�് വ��ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അ��ാടിയിൽ േപാഷകാഹാര�റവ് പരിഹരി�ാൻ ��് പ�ായ�കളിെല
ഊ�കളിൽ �ട�ിയ ��ി െതാ�േറാളം സ�ഹ അ��ളകളിൽ നിരവധി എ�ം
�വർ�ി�ാ�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇവ�െട �വർ�നം
അടിയ�രമായി �നരാരംഭി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േപാഷകാഹാരം ഉറ�ാ��തി�� മിെ��് �ാമം പ�തി നില�തായി



3 of 15

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ പ�തി�െട �വർ�നം �നരാരംഭി�ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) അ��ാടിയിെല ആദിവാസി േമഖലകളിൽ െമ�െ�� ആേരാഗ� പരിര�
ഉറ�ാ�ാൻ േകാ��റയിെല ൈ�ബൽ ആ�പ�ി�െട �വർ�നം
കാര��മമാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വന�ജീവി ആ�മണ�ിൽ നി�ം സംര�ണം

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

(എ) സം�ാന�് വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിൽ നി�ം കർഷക�ൾെ�ട��വെര
സംര�ി�വാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ; ഇ��ലം അവർ�്
ഉ�ാ�� നാശന��ൾ�് നൽകി വ�� ന�പരിഹാരം സംബ�ി� വിവരം
നൽകാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം �ഷിനാശം സംഭവി� കർഷകർ�് ന�പരിഹാരം ന�ിവ��ത്
എ�കാരമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; �ഷി�ാർ�് ��ികരമായ രീതിയി��
ന�പരിഹാര പാേ�ജ് നിലവി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ?

മ�ഷ�-വന��ഗ സംഘർഷം �റ�ാൻ നടപടി

*65 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-
വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ�ഷ�-വന��ഗ സംഘർഷം തട��തി�ം ല�കരി��തി�മായി വിവിധ
വ��കെള േയാജി�ി�് സം�ാന-ജി�ാതല ഏേകാപന സമിതികൾ
�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) മ�ഷ�-വന��ഗ സംഘർഷം പരമാവധി �റ�ാൻ ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ
സമിതി സമർ�ി�ി�േ�ാ;

(സി) സമിതി�െട നിർേ�ശ�ളിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�ാ�� വികസന പ�തികൾ

*66 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
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പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട ഉ�മനം ല��മി�്
അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി ഈ സർ�ാർ നട�ിയി��
�വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ൾ�് വിദ�ാഭ�ാസം നൽ��തിനായി വിഭാവനം െച�ി��
പ�തികളിൽ ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് നട�ിയി�� �ധാന �വർ�ന�ൾ
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈന�ണ� വികസനം, െതാഴിൽ, ഉപജീവന പരിപാടികൾ�ായി നട�ിയി��
�വർ�ന�ൾ ല���ിെല�ി��തിന് സാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വന�ജീവിക�െട എ��ിെല അനിയ�ിത വർ�നവ്

*67 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വന�ജീവിക�െട എ��ി��ാ�� അനിയ�ിത വർ�നവ് കാരണം അവ
തീ��ായി ജനവാസ േക��ളിൽ കട�കയ���ം മ�ഷ�െര ആ�മി���ം
വളെര വ�ാപകമായ സാഹചര��ിൽ അവെയ ജനവാസേക��ിൽ
നി�ക��തിൽ ഫല�ദമായ നടപടികൾ ഉറ�ാ�േമാ;

(ബി) കഴി� ഒ� വർഷം മാ�ം പതിനായിര�ിലധികം േപർ കാ��ഗ��െട
ആ�മണ�ിനിരയാെയ�ം ഏ�ിൽ �ത�� കാല� 53 േപർ മരിെ����
റിേ�ാർ�് ��ത ���ിെ� ഗൗരവം വ��മാ��തിനാൽ സത�രമായി
വന�ജീവി ആ�മണം നിയ�ി��തി� മാ�ർ �ാനിെ� അടി�ാന�ിൽ
പ�തി ത�ാറാ�േമാ;

(സി) വന�ജീവി ആ�മണം �ല�� മരണ�ളിൽ ��ത�ം വിഷ�ാ�ക�െട
കടിേയ�ാെണ��തിനാൽ ഇവ�െട അനിയ�ിതമായ വംശവർ�നവ്
നിയ�ി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ?

�ടിെവ� പ�തിക�െട സമയബ�ിതമായ �ർ�ീകരണം

*68 �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാവർ�ം �ടിെവ�ം എ�ി�ാ�� പ�തികൾ
സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) �ടിെവ� ലഭ�ത �റവായ �േദശ�ൾ�് �േത�ക പരിഗണന നൽകി പ�തികൾ
��കാലാടി�ാന�ിൽ �ർ�ീകരി��തി�േവ�ി �തിയതായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന്
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

വന�ജീവി സംര�ണ നയം

*69 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വനാതിർ�ിയി�� ഒ�െ�� �േദശ�ളിൽ മാ�ം ഉ�ായി�� വന�ജീവി
ആ�മണം ഇേ�ാൾ വന�ിെ� സമീപ �േദശ�ളിലാെക വ�ാപി�ിരി��ത്
പരിഹരി�ാനായി ആവി�രി�ി�� പരിപാടിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ി�ർ�മായ വന�ജീവി സംര�ണ നയ�ിൽ �േദശവാസിക�േട�ം
വനാ�ിത സ�ഹ�ിെ��ം േ�മം �ടി പരിഗണി�െകാ�് അതിന�സ ൃതമായ
മാർ��ൾ �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) വന�ജീവി ശല�ം �ലം ��ബാധിതരായവ�െട അഭി�ായ��ം നിർേ�ശ��ം �ടി
ഉൾെ���ി വനം-വന�ജീവി സംര�ണ വ��് പ�തി �പേരഖ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;
ഇതിെ�യടി�ാന�ിൽ കാര��മമായ രീതിയിൽ കർ�പരിപാടി ആ��ണം
െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ടിെവളള ചാർ�് �ടിശിക

*70 �ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നട�ി�െചലവിെ� നാ�ത് ശതമാന�ിന��മാ�ം ഈടാ�ി �ടിെവളള
വിതരണം നട��ത് േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�െട സാ��ിക അടി�റ
�ർബലെ���ാനിടയാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െകാവിഡ് കാരണം ഉപേഭാ�ാ�ൾ േനരി� സാ��ിക �തിസ�ി �ടിെവളള
ചാർ�് �ടിശിക വർ�ി�ാൻ കാരണമായി�േ�ാ; നിലവിൽ എ� �കയാണ്
�ടിശിക�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ; ബി�ിംഗിെല പരി�ാരം �ടിശിക
വർ�ി�ി�ാൻ കാരണമാ�േമാെയ�് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) �ടിശിക പിരിെ����തിന് േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി ഉേദ�ാഗ�ർ
കാര��മമായ നടപടി സ�ീകരി� വ��േ�ാ;
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(ഡി) േചാർ� �ല�ം �വർ�നരഹിതമായ മീ��കൾ വഴി���ാ�� റവന� ന�ം
കണ�ിെല��് അവ പരിഹരി�ാൻ ഫല�ദമായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

സിനിമാ േമഖലയിൽ വനിതകൾ േനരി�� ���ൾ

*71 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, സാം�ാരികം,
�വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സിനിമാ െതാഴിൽ േമഖലയിൽ �വർ�ി�� വനിതകൾ
അ�ഭവി�� ����ം െതാഴിൽ സാഹചര���ം പഠി�് റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�ാൻ �േത�ക ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�ി�ി�െട നിർേ�ശ�ൾ വിശദമായി പരിേശാധി�് നട�ിൽ വ�േ��
കാര��ൾ ശിപാർശ െച��തിനായി �േത�ക സമിതിെയ നിയമി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ സമിതി�െട ശിപാർശകൾ ലഭ�മായി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ലഭ�മാ�� �റ�്
നട�ിൽ വ���തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈപ�കൾ �ാപി�� േറാ�കൾ �ർ��ിതിയിലാ�ാൻ സംവിധാനം

*72 �ീ മാത� ടി. േതാമസ്
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് േറാഡ്  �ന��ാരണ ���ികൾ �ർ�ിയാ��തിന് �ൻ�തെ�
ജലവിതരണ ൈപ�കൾ �ാപി���വഴി േറാ�കൾ �ർ��ിതിയിലാ�ാൻ
േവ�ിവ�� അധികെ�ലവ് ഒഴിവാ��തിന് ജലവിഭവ വ��ം െപാ�മരാമ�്
വ��ം സം��മായി ഏെത�ി�ം �തന സംവിധാന�ിന് �പം നൽകിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ അറിയി�േമാ?

പരിവർ�ിത ൈ��വർ�� ആ��ല��ൾ

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

(എ) പ�ികജാതിയിൽ നി�ം �ി�മത�ിേല�് പരിവർ�നം െച�വർ�്
�േത�കമായി െ�ാഫഷണൽ േകാ�കളിൽ ആ�പാതികമായ സംവരണം
ഏർെ���ണെമ� ആവശ�ം സംബ�ി�് പി�ാ� സ�ദായ വികസന വ��്
ഡയറ��െട ശിപാർശ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത വിഷയ�ിൽ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകരള സം�ാന പരിവർ�ിത ൈ��വ ശിപാർശിത വിഭാഗ വികസന
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േകാർ�േറഷനിൽ നി�� ആ��ല��ൾ െപാ�വായി ഇതിൽ ഉൾെ��ി��
എ�ാ വിഭാഗ�ൾ�മായി വിനിേയാഗി�� അവസര�ിൽ ഇതര േ�മ
േകാർ�േറഷ�കളിൽ അംഗ�ളായ ചില വിഭാഗ�ൾ�ം ലഭി��താ�ം മ�
േ�മ േകാർ�േറഷ�കളിൽ ഒ�ി�ം ഉൾെ��ി�ി�ാ� പരിവർ�ിത
ൈ��വർ�് അർഹതെ�� ആ�പാതിക ആ��ല�ം ലഭ�മാ��ിെ����
പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ� സംബ�ി�് പരിേശാധന നട�ി
പരിഹാര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ��ാടി േകാ��റ ൈ�ബൽ ആ�പ�ി

*74 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ��ാടിയിെല ആദിവാസി േമഖലകളിൽ െമ�െ�� ആേരാഗ� പരിര�
ഉറ�ാ�ാൻ േകാ��റയിൽ ൈ�ബൽ ആ�പ�ി ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ; എ�ിൽ ��ത ആ�പ�ി�െട �വർ�നം കാര��മമാ�ാൻ
കഴി� സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ിക�െട ഐ.സി.�., െവ�ിേല�ർ സൗകര�േ�ാ��ടിയ ആം�ലൻസ്,
കിട�ി�ികി��് ആവശ�മായ കിട�കൾ, സീനിയർ കൺസൾ��ിെ� േസവനം,
താ��് ആ�പ�ി�െട സൗകര�ം �ട�ി േകാ��റ ആ�പ�ി �േ�ാ�വ�
ആവശ��െളാ�ം പരിഗണി�െ��ി�ിെ�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
��ത ആ�പ�ി�െട േസവനം െമ�െ����തിനായി സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാ��റ ആ�പ�ിയി�� അസൗകര��ൾ കാരണം വിദഗ്ധ ചികി��ായി
വിവിധ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിേല�ം സ�കാര� ആ�പ�ികളിേല�ം റഫർ
െച�� ഒ� ആ�പ�ിയായി ഇ� ���ി എ�ത് വ�തയാേണാ;

(ഡി) അ��ാടി സമ� ആേരാഗ� പ�തി�െട ഭാഗമായി െപരി�ൽമ� ഇ.എം.എസ്.
സഹകരണ ആ�പ�ി�് �ക അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) എ�ിൽ േകാ��റ ൈ�ബൽ ആ�പ�ി വികസി�ി��തിന് പകരം
െപരി�ൽമ� ഇ.എം.എസ്. സഹകരണ ആ�പ�ി�് �ക നൽ��തിെ�
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

സ�ാഭാവിക വന��െട �നഃ�ാപന�ിനായി �േത�ക നയം

*75 �ീ. എ. രാജ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് സ�ാഭാവിക വന��െട �നഃ�ാപന�ിനായി പ�ിമഘ�
മലനിരകൾ �തൽ സ��തീരം വെര�� �േദശ�ൾ ഉൾെ���ി �േത�ക
നയ�ിന് �പം െകാ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) ൈജവ സ��ിെ� സംര�ണം, ജല സംര�ണം, കാലാവ�ാ വ�തിയാനം
െച��ൽ, മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം ല�കരി�ൽ എ�ിവ
സാ��മാ��തിന് ��ത നയേരഖ എ�േ�ാളം സഹായകരമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ; ��ത നയേരഖ �ാവർ�ികമാ�ാൻ ഉത�� എെ��ാം
�വർ�ന പ�തികളാണ് നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത് ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

വാ�ർ അേതാറി�ി�െട സാ��ിക �ിതി

*76 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വർഷ�ളായി റവന� ക�ിയിൽ �വർ�ി�വ�� വാ�ർ അേതാറി�ി�െട
നിലവിെല സാ��ിക �ിതി എ�ാണ്; സാ��ിക �ിതി േമാശമാ��
സാഹചര�ം സംജാതമാ��ത് എ�െനയാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�െട ആെക ആ�ി ബാധ�തകൾ കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി �നഃസംഘടി�ി��തി�ം കടബാ��ത
ഒഴിവാ��തി�ം വീ�ം ന��ിേല�് േപാ��ത് ഒഴിവാ��തി�ം സർ�ാർ
സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം സ�ീകരി�വാൻ
ഉേ�ശി��വ എെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േദവസ�ം േബാർഡ് േ���ളിെല ആചാരാ��ാന�ൾ

*77 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭരണഘടനാദ�മായ അവകാശ�ൾ�് വിേധയമായി മാ�േമ ആചാര��ം
അ��ാന��ം നിലനിൽ�ാൻ പാ�� എ�ിരിേ� �ാ�തമായ ആചാര�ൾ
ചില േ���ളിെല�ി�ം നിലനിൽ��ത് പരിേശാധന�് വിേധയമാ�േമാ;

(ബി) ��ണി�റ �ീ�ർണ�യീശ േ���ിൽ �ാ�ണ�െട കാൽക�കി�് ഊ�
വഴിപാ� നട�� എ� പ� വാർ��െട അടി�ാന�ിൽ
നടപടിെയ��ി�േ�ാെയ� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) സർ�ാർ നിലപാടിെന �ടർ�് തി�വിതാം�ർ, െകാ�ി േദവസ�ം േബാർ�കൾ�്
കീഴി�� േ���ളിൽ പ�ിക േഗാ��ളി�ം പ�ിക ജാതികളി�ം
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െപ�വ�ൾെ��� അ�ാ�ണ ശാ�ിമാർ നിയമിതരാെയ�ി�ം ശബരിമല
േ���ിൽ അ�ാ�ണ ശാ�ി�ാർ�് വില��തായി പറയെ���ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) എൻമകെജ െപർള സ�ർഗയിെല ബദിയാ� ജഡാധാരി േദവ�ാന�് പ�ികജാതി,
പ�ിക േഗാ��ളിൽെപ�വർ�് വില�െ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ?

േഗാ� ജീവിക പ�തി

*78 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ വി ശശി
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. 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�് പ�ികവർ� വിഭാഗ�ി�� �വതീ�വാ��െട ൈന�ണ�
വികസന�ം ജീവേനാപാധി�ം ല��മാ�ി പ�ിക വർ� വികസന വ��് േഗാ�
ജീവിക പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് ഉപരിപഠനാർ�ം വിേദശ�് േപായി
പഠി��തിന് ധനസഹായം നൽകിവ��േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� മാനദ��ൾ
വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�ിടയിെല േതാൽവി�ം
െകാഴി�േപാ�ം തട��തിെ� ഭാഗമായി �േത�ക പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �ീെമ�ിക്, േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കൾ ആ�നികീകരി��തിനായി നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വാ�ർ അേതാറി�ി�െട ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ

*79 �ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരളം സ�ർണ ഡിജി�ൽ സം�ാനമാ��തിെ� ഭാഗമായി െപാ�ജന�ൾ�്
വാ�ർ അേതാറി�ി ഏെത�ാം േസവന�ൾ ഓൺൈലനായി ലഭ�മാ�െമ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പരാതികൾ�ം അേന�ഷണ�ൾ�മായി േടാൾ�ീ ന�ർ സംവിധാനം വാ�ർ
അേതാറി�ി ഏർെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ േടാൾ�ീ ന�ർ വഴി അറിയി��
പരാതികളിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ യഥാസമയം പരാതി�ാരെന
അറിയി��തിന് സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
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(സി) വാ�ർ കണ�ൻ ലഭി��തിന് വാ�ർ അേതാറി�ി ഓഫീസിൽ േനരി�് എ�ാെത
ഓൺൈലനായി അേപ� സമർ�ി��തിന് സൗകര��േ�ാ; അേപ�
സംബ�ി� വിവര�ൾ അേപ�കന് മന�ിലാ��തി�� സംവിധാനം
ഇേതാെടാ�ം ലഭ�മാേണാ; വിശദമാ�േമാ?

കാ�പ�ിെയ ��ജീവിയായി �ഖ�ാപി�ാൻ നടപടി

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

(എ) 1972 -െല വന�ജീവി സംര�ണ നിയമ�ിെല ഏത് െഷഡ�ളിലാണ് കാ �പ�ിെയ
ഉൾെ���ിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത െഷഡ�ളി�ൾെ�� മ�്
വന�ജീവികൾ ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാ�പ�ി�െട ആ�മണം മ�ഷ�വാസ�ിന് നിര�ര ഭീഷണിയായ
സാഹചര��ിൽ കാ�പ�ിെയ ��ജീവിക�െട ഗണ�ിൽെപ���തിന്
നിലവി�� തട��െളെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാ�പ�ിെയ െവടിെവ��തി�� നിബ�നകൾ എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കർണാടക, ഹിമാചൽ�േദശ്, െത��ാന എ�ീ സം�ാന�ളിൽ കാ�പ�ിെയ
��ജീവിയായി �ഖ�ാപി�് െവടിവ�് െകാ�വാ�� അ�മതി നിലവി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിഷബാധേയ�ളള മരണ�ൾ ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

*81 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആവാസ വ�വ�യി��ായി�ളള വ�തിയാന�ിെ� ഭാഗമായി
വന��ഗ�േളാെടാ�ം തെ� ഉരഗ ജീവിക�ം വാസ�ല� നി�ം ജനവാസ
േമഖലയിേല�് എ�ക�ം അവ�െട കടിേയൽ��ത് കാരണം വിഷം
തീ��വ�െട എ�ം വർ�ി��താ��� കണ�ക�െട �ിതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിഷബാധേയ�ളള മരണ�ൾ ഒഴിവാ�ാൻ വനംവ��് എെ��ാം �ൻക�തൽ,
േബാധവൽ�രണ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വനം വ��ിെ� കീഴി�ളള അരി� വനപരിശീലന ഇൻ�ി���ിൽ ഇ�മായി
ബ�െ�� എെ��ാം പരിശീലന പരിപാടികളാണ് നട�വ��െത�്
അറിയി�ാേമാ;
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(ഡി) ��ത പരിശീലനം വനേമഖലേയാട് േചർ� ��കളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് �ടി
നൽകിയാൽ ��തൽ ഫല�ദമായിരി�െമ� കാര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഇ�രം അപകട�ിൽെപ�് മരി�ാനിടയായവ�െട ആ�ിതർ�ം
പരിേ��വർ�ം എെ��ാം സഹായമാണ് നൽകിവ��െത�്
െവളിെ���ാേമാ?

ജലജീവൻ മിഷൻ

*82 �ീ ജി �ീഫൻ
�ീ സി എ�് ���
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജലജീവൻ മിഷെ� �വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; പ�തി ഇേ�ാൾ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�ം എ�േ��് �ർ�ിയാ�ാൻ സാധി�െമ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി മഴെവളള സംഭരണം, �ഗർഭ ജല റീചാർജിംഗ്,
�ര�ിതമായ �ടിെവളള േ�ാത�കൾ കെ��ൽ, ഉറവിട പരിപാലന�ിനായി
�ാേദശിക അടി�ാനസൗകര��ൾ ��ി�ൽ, ��തായി വിതരണ �ംഖല
�ാപി�ൽ �ട�ിയ ���ികൾ ഏെ���് നട�ിലാ��േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട �ർ�ീകരണ�ി�െട �ാമീണ �ടിെവളള ലഭ�തയിൽ
�തീ�ി�� മാ��ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ഉൾനാടൻ മ���ഷി

*83 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഉൾനാടൻ ജലാശയ�ളിൽ നാടൻ മ����െട ലഭ�ത ഉറ�
വ���തിന് മ�����െള വ�ാപകമായി നിേ�പി��തിന് നടപടികൾ
ഉ�ാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അണെ��കളി�ം ജലാശയ�ളി�ം മ�����െള നിേ�പി�ാൻ �േത�ക
പ�തി നട�ാ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഉൾനാടൻ േമഖലയിൽ മ��ലഭ�ത ഉറ� വ���തിന് സ�ീകരി�വ�� മ�
നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

വന�ജീവി ആ�മണം തടയാൻ മാ�ർ �ാൻ

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

(എ) സം�ാന�് വർ�ി�് വ�� വന�ജീവി ആ�മണം തടയാൻ മാ�ർ �ാൻ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വനാതിർ�ി പ�ി�� പ�ായ�കളിൽ െപാ�ജന പ�ാളി�േ�ാെട��
ജനകീയ ജാ�ത സമിതിക�െട �വർ�നം കാര��മമാ�� കാര�ം പഠന
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ; േകരള�ിെല ;

(സി) വന�ജീവികൾ മ�ഷ��െട വാസ�ല�ളിേല�ം �ഷിയിട�ളിേല�ം
�േവശി��ത് തട��തിനായി സ�ീകരി� �തിേരാധ സംവിധാന�ൾ
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആദിവാസി േമഖലകളിെല മദ�-മയ�മ��് ഉപേയാഗം

*85 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപരി��ല പ�ായ�ിെല ആദിവാസി െപൺ��ിക�െട ആ�ഹത�െയ �റി�ം
അതി�കാരണമായി ക�തെ��� േമഖലയിെല മദ��ിെ��ം
മയ�മ��ിെ��ം ഉപേയാഗെ��റി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആദിവാസി േമഖലയിൽ മദ��ിെ��ം മയ�മ��ിെൻ�ം സാ�ിധ�ം
കെ���തി�ം ഇത് സംബ�ി� േബാധവൽ�രണം നട��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�്  അറിയി�ാേമാ;

(സി) എൈ�സ് വ��മായി േചർ�് മദ��ിെ��ം മയ�മ��ിെൻ�ം ഉപേയാഗം
തട��തിനായി നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

��െ�രിയാർ േബബി ഡാം ബലെ���ൽ

*86 �ീ പി സി വി�നാഥ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021 നവംബർ ഒ�ാം തീയതി ജലവിഭവ വ��് അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി�െട
േചംബറിൽ ��െ�രിയാർ േബബി ഡാം ബലെ���ാൻ മര�ൾ �റി���മായി
ബ�െ��് ഉ�തതല േയാഗം നട�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ
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��ത േയാഗ�ിെല �ധാന തീ�മാന�ൾ എെ�ാെ�യായി��െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2021 െസപ്�ംബർ പതിേനഴാം തീയതി േകരളം, തമിഴ് നാട് െസ��റിമാ�െട
അ�ർ സം�ാനതല േയാഗം നട�ി�േ�ാ; ��ത േയാഗ�ിൽ ��െ�രിയാർ
േബബി ഡാം ബലെ���ാൻ മര�ൾ �റി���മായി ബ�െ�� സമവായ
ധാരണ �പെ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) േബബി ഡാമിന് െതാ�താെഴയായി മര�ൾ വള��ത് അതിെ� �ര�െയ
ബാധി�െമ�ം അതിനാൽ മര�െളാഴിവാ�ി േബബി ഡാമിന് കീഴ്ഭാഗം
എേ�ാ�ം നീർ വലി�് ഉണ�ിയിരി�ണെമ�ം 2021 െസപ്�ംബർ 15-ന്
ജലവിഭവ വ��് അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി�െട ഓഫീസിൽ േചർ�
േയാഗ�ിൽ ജലവിഭവ വ��ിെല എൻജിനീയർമാർ നിർേ�ശി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഈ േയാഗ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ഡി) ��െ�രിയാറിൽ �തിയ അണെ��് എ� ആവശ��ിന് �സ�ിയിെ��ം
േബബി ഡാം ബലെ���ി ജലനിര�് 152 അടിയായി ഉയർ�െമ�ം തമിഴ് നാട്
��ീം േകാടതിയിെല�� നിലപാട് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ��െ�രിയാറിൽ േബബി ഡാം ബലെ���ാൻ മര�ൾ �റി���മായി
ബ�െ��് തമിഴ് നാട് േകരള�ിന് ക�് നൽകിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

��െ�രിയാറിൽ �തിയ അണെ��്Mohanan

*87 �ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സമവായേ�ാെട ��െ�രിയാറിൽ �തിയ അണെ��് എ� സം�ാന
നിലപാടിെ� അടി�ാന�ിൽ തമിഴ് നാ�മായി ചർ� നട�� കാര��ിൽ
തീ�മാനമായി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ അണെ��ിനാ�� പരി�ിതി ആഘാതപഠനം േവഗ�ിൽ
�ർ�ീകരി�ാൻ കരാർ ക�നിേയാട് ആവശ�െ��േമാ?

ആദിവാസി ഊ�കളിെല െപൺ��ിക�െട ആ�ഹത�

*88 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപരി��ല, വി�ര ആദിവാസി ഊ�കളിൽ കഴി� ര�മാസ�ിനിെട അ�
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െപൺ��ിക�െട ആ�ഹത��മായി ബ�െ��� വാർ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് സർ�ാർ ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) ഊരിന് �റ��വർ ��ികെള മയ�മ��ിന് അടിമകളാ�ി �ഷണം നട�ി
അവെര ആ�ഹത�യിേല�് നയി�താെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ികെള ലഹരി�് അടിമകളാ�ാൻ �വർ�ി��വെര നിയമ�ി� �ൻപിൽ
െകാ�വരാ�ം ഊരി� �റ��വർ ഊ�വാസികെള ലഹരി�് അടിമകളാ��ത്
തടയാ�ം േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ആദിവാസി ഊ�കളിെല െപൺ��ിക�െട ആ�ഹത�കൾ� പി�ിൽ
െമാൈബൽ േഫാണിെ� സ�ാധീനം കെ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ല�വർ�ിത മേ��ാ���ൾ

*89 �ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളികൾ േനരി�വ�� �ഷണം അവസാനി�ി��തിനായി �ൻ
സർ�ാ�ം ഈ സർ�ാ�ം മ��ബ�ന, വിപണന രംഗ�് എെ��ാം
�വർ�ന�ൾ നട�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ��ം േക��ടാെത ��ി��തിന് ആ�നിക സംവിധാന��� സംഭരണ
േക��ൾ ആവശ�മാെണ�കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) മ��സ��ിെ� ലഭ�തയ�സരി�് അതി�തന സാേ�തിക വിദ�യി�െട
�ണേമൻമ�ളള �ല�വർ�ിത മേ��ാ����െട ഉ�ാദനം ആരംഭി��തിന്
പ�തികൾ നട�ിലാ�േമാ?

��െ�രിയാർ ഡാമിെല ജലം �റ�വി� നടപടി

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

(എ) രാ�ിയിൽ ��റിയി�ി�ാെത ��െ�രിയാർ ഡാമിെല ജലം �റ�വി� നടപടി
തമിഴ് നാടിെ� ഭാഗ�നി�ം ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ 2021 -ൽ എ� തവണ
ഇ�രം നടപടി തമിഴ് നാട് ആവർ�ിെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ജലം �റ�വി�തി�� വിശദീകരണം തമിഴ് നാടിേനാട്
ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ലഭി� മ�പടി�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ിൽ േക� ജല ക�ീഷ�ം ��െ�രിയാർ േമൽേനാ� സമിതി�ം
എ�് നിലപാടാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) രാ�ിയിൽ പതിവായി ��റിയി�ി�ാെത ജലം �റ�വി����ലം
തേ�ശവാസികൾ�� ഭീതി ഇ�ാതാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2022 െഫ�വരി 15, െ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)].


