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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
നാലാം സേ�ളനം

2022 മാർ�് 18, െവ�ി

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�ി

ൈപ�് െപാ�ൽ �ല�� ജലന�ം

*211 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ടിെവ� ൈപ�് െപാ�ി േറാഡി�െട െവ�ം ഒ�കിേ�ാ��
സംഭവ�ൾ �ടിവ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈപ�കൾ െപാ�� സാഹചര��ിൽ േറാ�കൾ െവ�ിെ�ാളി���ം
െവ�ിെ�ാളി�� േറാ�ക�െട അ����ണി സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ��ം
�ലം െപാ�ജന�ൾ�് ഗതാഗത ����ാ�� കാര�ം ഗൗരവേ�ാെട
കാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

മ�� േമഖലയിെല സഹകരണ സംഘ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ നടപടി

*212 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��ബ�ന, വിപണന രംഗെ� ഇടനില�ാ�െട �ഷണം
അവസാനി�ി��തിന് മ�� േമഖലയിെല സഹകരണ സംഘ�െള
േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ;
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(ബി) കഴി� സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം മിക� പി�ണേയാെട��
�വർ�ന മിക�െകാ�് മ��െഫഡിന് രാജ�െ� ഏ��ം മിക� മ��
സഹകരണ െഫഡേറഷൻ ആയി മാറാൻ കഴി�ി�േ�ാ; മ�� വിപണന�ി�ം
�ല�വർ�ിേതാ����െട വ�ാപന�ി�ം മ��െഫഡ് നട��
�വർ�ന�െള �റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ നിയമസഭാ മ�ല�ളി�ം ആ�നിക രീതിയി�� മ��
�ാ�കൾ �ാപി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) മ�� മാർ��ക�െട ആ�നികീകരണ�ിനായി നട�� �വർ�ന��െട
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി േ�മം

*213 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ത��െട ഉ���ിന് വില നി�യി��തി��
അവകാശം നൽ�� നിയമം ഇട��കാ�െട �ഷണ�ിൽ നി�ം ഒ� പരിധി
വെര മ��െ�ാഴിലാളികെള സംര�ി�ാൻ �േയാജന�ദമാ�െമ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) മ��ബ�ന�ിേലർെ���വരിൽ ഇ�പത് ശതമാനേ�ാളം ആ�കൾ�് മാ�േമ
മ��ബ�ന ഉപകരണ��െട ഉടമ�ത�� എ� ��ം അവ�െട സാ��ിക
പിേ�ാ�ാവ��് കാരണമാ��തിനാൽ അത് പരിഹരി�ാൻ
പ�തി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െതാഴിൽ ഉപകരണ�ൾ�് ഇൻ�റൻസ് ഏർെ����തി�ം ��തിേ�ാഭം
�ലം മ��ബ�േനാപകരണ�ൾ ന�െ���വർ�് അവ
�ന��ീവി�ി��തി�േവ� സഹായം നൽ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�്
വ��േ�ാ;

(ഡി) ഓഖി �നരധിവാസ�ിനായി നാളി�വെര െച� �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ാ�� കടാശ�ാസ നടപടികൾ കാര��മമാ�ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

േക� വന സംര�ണ നിയമ�ിെല േഭദഗതി

*214 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) 1980-െല േക� വന സംര�ണ നിയമ�ിെല ചില വ�വ�കൾ വികസന
�വർ�ന�ൾ�് അനാവശ� തട�ം ��ി���ം കാടിന് �റ��
��വൽ�രണ �വർ�ന�ൾ�് �ണകരമ�ാ��ം കർഷകർ�് �തിബ�ം
��ി���മാകയാൽ ഉചിതമായ േഭദഗതി�് േക� സർ�ാർ സം�ാന��െട
അഭി�ായം അേന�ഷി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ സം�ാന സർ�ാർ
�തികരണം അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാർബൺ ന��ൽ എ� ല��ം േനടിെയ���തിന് വന�ിന് �റ��
��വത്�രണ�ിെ� �ാധാന�ം കണ�ിെല��് സം�ാന സർ�ാർ അത്
േ�ാ�ാഹി�ി�ാനായി പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; കാർബൺ ന��ൽ വയനാട്
പ�തിയിൽ ൈകവരി�ാനായ �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��തി �ര� സാധ�ത�� �േദശ��ം വന�ജീവി വഴി�ാരക�ം സ�ാഭാവിക
വനമായി മാ�ാൻ ത�ാറാ�ിയി�� പ�തിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;
�േദശവാസിക�െട താ�ര� സംര�ണ�ിന് �ാധാന�ം നൽകിെ�ാ�ാേണാ
പ�തി ആവി�രി�ിരി��ത് എ�റിയി�േമാ?

േ���ളിെല വ�മാനേചാർ��ം �മേ��ം തടയാൻ നടപടി

*215 �ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാർഡിന് കീഴി�� േ���ളിൽ വ�മാന േചാർ��ം �മേ��ം
ഉ�ാ��െവ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് തട��തിനായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േ���ളിെല സ�ർ��ം �മി�ം ഉൾെ�െട�� �ാവര ജംഗമ വ���െട
വിവരം �ത�തേയാെട ��ിേ���േ�ാ;

(സി) േ����െട എ� അളവ് �മി അന�ാധീനെ��തായി�ാണ് കണ�ാ��ത്; ഇവ
തിരി�് പിടി�ാൻ കാര��മമായ നടപടികൾ സ�ീകരി��േ�ാ;

(ഡി) േദവസ�ം േബാർഡിന് കീഴി��ായി�� �ലം തിരി�് പിടി��തി��
�വർ�നം ആരംഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി, പ�ിക േഗാ�വർ� ക�ീഷെ� റിേ�ാർ�്

*216 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ികജാതി േ�മ ഫ�് ത�ി�കെള സംബ�ി�് പ�ികജാതി, പ�ിക േഗാ�വർ�
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ക�ീഷൻ അേന�ഷണം നട�ി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ� ഓഫീ�കളി�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളി�ം പ�ികജാതി േ�മ ഫ�് ത�ി�ിന് അവസരെമാ���തായ
റിേ�ാർ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ ഇവിട�ളിൽ ധനകാര� പരിേശാധനാ
വിഭാഗ�ിെ� പരിേശാധന നട�ണെമ�് കാണി�് ക�ീഷൻ സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�ം ഉ�യി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�ീഷെ� നിർേ�ശാ�സരണം സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േവനൽ�ാലെ� �ടിെവ� വിതരണം

*217 �ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േവനൽ�ാല�് ഉ�ാകാൻ സാധ�ത�� �ടിെവ� �ാമം
പരിഹരി��തി�േവ�ി എെ��ാം അടിയ�ര നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േവനൽ ക���േതാെട ജലജന� േരാഗ�ൾ വർ�ി�ാൻ സാധ�ത��
സാഹചര��ിൽ �ര�ിതമായ ��ജലം എ�ി��തിന് നട�ിലാ�ിവ��
പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വരൾ� സമയ�് ടാ��കളിൽ �ടിെവ�ം വിതരണം െച�� സ�കാര�
ഏജൻസികെള നിയ�ി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
നിലവി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സ�കാര� ടാ��കളിൽ വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാര
പരിേശാധന ശ�മാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

ജല സംര�ണ പ�തികൾ

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

(എ) ര�ായിര�ി നാ�റ് േകാടി �പ�െട ��നാട് പാേ�ജിൽ ജലവിഭവ വ��്
�േഖന നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�ം അവ�െട നിലവിെല
�േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േവ�നാ�കായലിെ��ം ��നാടിെ��ം സ�ഭാവിക നിലനിൽ�ിന് അനിവാര�മായ
പ�യാർ, അ�ൻേകാവിലാർ, മണിമലയാർ എ�ിവ�െട സംര�ണ�ിനായി
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മാ�ർ �ാനിെ� അടി�ാന�ിൽ പ�തികൾ ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആല�ഴ-ച�നാേ�രി കനാൽ സംര�ണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
അറിയി�ാേമാ; േതാ���ി സ് പിൽേവ�െട �വർ�നം െമ�െ���ാ��
���ി �ർ�ിയായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

നദിക�െട �ന��ീവനം

*219 �ീ. 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�് േവനൽ�ാല�് മി�വാ�ം നദികൾ ഒ��് �റ �് പാരി�ിതിക
നീെരാ��േപാ�ം ഇ�ാ� അവ�യിേല�് േപാ�� സാഹചര�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േവനൽ�ാല�് വ�ിേ�ാ�� നദിക�െട �ന��ീവന�ിനായി സമ�
നദീസംര�ണ വികസന പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) അണെ��കളിൽ െവ�ം സംഭരി�ാൻ കഴിയാ� അവ��െട കാരണ�ൾ
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ആയതിന് പരിഹാരം കെ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സമ� നദീസംര�ണ പ�തി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി �പീകരി� വാ�ർ
റിേസാ�സ് ഇൻഫർേമ�ീവ് സി��ിെ� �വർ�ന �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

നിേരാധിത വലക�ം െെല�ക�ം ഉപേയാഗി�� മ��ബ�നം

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

(എ) തീര�ടലിൽ നിേരാധിത വലക�ം െെല�ക�ം ഉപേയാഗി�് മ��ബ�നം
വ�ാപി��തിനാൽ ഇ�രം സംഘ�ൾ പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�മായി
സംഘർഷ�ിലാ��താ�� റിേ�ാർ�കൾ ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി��� ഇ�രം സംഘ�ളിൽ നി�ം �േസ�് ഫീ
�മ�ാ�േ�ാ;

(സി) ഇവെര നിരീ�ി��തി�ം നിയ�ി��തി�ം മ��ബ�ന വ��്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

ജലജീവൻ മിഷെ� �വർ�ന �േരാഗതി

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

(എ) സം�ാന�് ജലജീവൻ മിഷനി�െട ല��മി� കണ��കളിൽ എ� ശതമാനം
�ർ�ിയാ�ാൻ സാധി�െവ�് അറിയി�ാേമാ; ല��മി� എ�ം കണ��കൾ
നൽകാ�� തട��ൾ എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട �േരാഗതി ജി�ാടി�ാന�ിൽ വിലയി��ിയി�േ�ാ; ജി�ാതല
അവേലാകന േയാഗ�ൾ നട�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ജല ജീവൻ മിഷെ� മാനദ� �കാരം ആവശ�മായ �മി എ�െന
ലഭ�മാ�ണെമ�ാണ് വിവ�ി��ത്; ��ത �ലം തേ�ശ �ാപന�ൾ
ലഭ�മാ�ണെമ�് നിബ�ന�േ�ാ;

(ഡി) തേ�ശ�ാപന�ൾ�് �ലം വാ��തിന് വലിയ �ക കെ��വാൻ
സാധി�ാ� സാഹചര��ിൽ ഈ �തിസ�ി എ�െന മറികട�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്;

(ഇ) േറാഡ് ക�ി�മായി ബ�െ��് കണ�ൻ നൽകാനാകാ� സാഹചര�ം
മറികട�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�ം നൽകിയ കണ��കളിൽ
െവ�ം ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം അറിയി�േമാ?

�ടിെവളള വിതരണ പ�തികൾ

*222 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ീകരി�് വിതരണം െച�� ജല�ിെ� കവേറജ്
നഗര�േദശ�ളിൽ �റ് ശതമാനം െെകവരി�കെയ� ല��േ�ാെട പ�തികൾ
ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) കിഫ്ബി ഫ�പേയാഗി�് നട�� �ടിെവളള വിതരണ പ�തികൾ
ഏെത�ാമാണ്; ഇവയിൽ ഏെത�ാം പ�തിക�െട ���ികൾ ആരംഭി�ി��്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) അ�ത് പ�തി�് കീഴി�ളള �ടിെവളള വിതരണ പ�തിക�െട ���ികൾ
ഏെത�ാം നഗര�ളിലാണ് നട�വ��ത്; അവ�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ജലേ�ാർ� ഒഴിവാ��തി�ം ഇടതടവി�ാെത ജലവിതരണം സാധ�മാ��തി�ം
വാ�ർ അേതാറി�ി�െട പഴ�േമറിയ ജല വിതരണ ൈപ�കൾ
മാ�ി�ാപി��തി�ളള ���ികൾ നട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പാ�കെള പിടി���തിന് ശാ�ീയ പരിശീലനം
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*223 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പാ�കെള പിടി���തിന് ശാ�ീയ പരിശീലനം ലഭി�ാ�വർ അവെയ
പിടി�����ലം ഉ�ാ�� അപകട�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) പാ�പി���ിൽ താൽ�ര���വർ�് പരിശീലനം നൽകി വ��േ�ാ; എ�ിൽ
ഇതിനായി വനം വ��് ഏർെ���ിയിരി�� �മീകരണ�ൾ എെ��ാമാണ്;

(സി) പാ�പി���ാർ �ര�ാ മാനദ��ൾ പാലി��െ��് ഉറ�ാ�ാൻ
സ�ീകരി�ിരി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�� ധനസഹായം

*224 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ േ�മ പ�തികളി�െട പ�ികജാതി, പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ൾ�് ലഭ�മാേ�� ധനസഹായം �ണേഭാ�ാ�ള�ാ�വ�െട ബാ�്
അ�ൗ�ിേല�് വക മാ�ി തിരിമറി നട�� സംഭവ�ൾ ആവർ�ി��തായി
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) തി�വന��രം േകാർ�േറഷനിൽ �ണേഭാ�ാ�ള�ാ� നാൽ��ിയാറ്
േപ�െട അ�ൗ�ിേല�് 1.04 േകാടി �പ വക മാ�ിയതായി വ��്
കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ിേ��� അേന�ഷണം നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�േമാ; അേന�ഷണ �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത വിഷയ�ിൽ ഏെത�ി�ം രാ�ീയ �വർ�കർ ഉൾെപ�ി��തായി വ��്
കെ��ിയി�േ�ാ; ഉ��ിൽ അവർെ�തിെര എെ��ി�ം അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

തീര�ടലിെല മ�� ലഭ�ത വർ�ി�ി�ാൻ പ�തി

*225 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, സാം�ാരികം,
�വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ �ലം തീര�ടലിേല�്
രാസമാലിന��ൾ ഒ�കി ഇറ��ത് ആവാസ വ�വ�െയ �തി�ലമായി
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ബാധി��തിനാൽ ��ത �േദശ�ളിൽ മ�� ലഭ�ത വൻേതാതിൽ �റ�
വ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) തീര�ടലിെല മ�� ലഭ�ത വർ�ി�ി�വാൻ എെ��ി�ം പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജല േ�ാത�ക�െട സംര�ണം

*226 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� ജല േ�ാത�്
�ന��ീവന പ�തിയി�െട ൈകവരി�ാൻ കഴി� ഭൗതിക േന��ൾ
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണം, പരിപാലനം, ജലസംര�ണ�ിെ�
�ാധാന�െ��റി�� േബാധവത്�രണം എ�ീ �വർ�ന�ളിൽ  ൈകവരി�
മികവിെ� അടി�ാന�ിൽ തി�വന��രം ജി��് ദ�ിേണ��യിെല ഏ��ം
മിക� ജി�യായി േദശീയ ജല �ര�ാരം ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) കന� മഴ�ം വരൾ��ം ആവർ�ി��തിനാൽ നദികളി�ം േവ�നാ�് കായൽ
ഉൾെ�െട�� ജലാശയ�ളി�ം അടി ��ടിയി�� മാലിന���ം മ�ം നീ�ി
ജല േ�ാത�കെള സംര�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വജന സംരംഭകത� വികസന പരിപാടി

*227 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ വി ശശി
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തൽ �വ സംരംഭകെര ��ി��തിന് േവ�ി �വജനകാര�
വ��് വഴി സംരംഭകത� വികസന പരിപാടി സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �വ സംരംഭകർ�് ��ൻ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിന് �വജനകാര� വ��്
വഴി നൽകിവ�� സഹായ�ൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിൽ ഏെത�ാം ധനകാര� �ാപന��െട സഹകരണമാണ്
ലഭി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �വജന�ൾ സംരംഭകരാ��തി�േവ�ി �വജനകാര� വ��് നട�ിലാ�ിവ��
പരിശീലന പ�തികൾ വിശദീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് കടൽ �ര�
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*228 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാലാവ� വ�തിയാനം �ലം �ടെര��ാ�� കടൽേ�ാഭം, �ത�മായ
കാലാവ� ��റിയി�് നൽ��തിൽ േക� കാലാവ� നിരീ�ണ
സംവിധാന�ിെ� അപര�ാ�ത എ�ിവ നിമി�ം കടൽ മ��ബ�നം ��തൽ
അപായകരമായി തീർ�ി��തിനാൽ കടൽ �ര��ായി സർ�ാർ എെ��ാം
സ�ീകരണ�ളാണ് ഒ��ിയി��ത്;

(ബി) എ�ാ മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ം സൗജന�മായി ൈലഫ് ജാ��് നൽകാ��
തീ�മാനം �ാവർ�ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) മ��ബ�ന�ിന് കടലിൽ േപാ���ം വ���ം �ത�മായി േരഖെ���വാ�ം
അപായ ��റിയി�് നൽ��തി�ം സംവിധാന�േ�ാ?

േദവസ�ം േ����െട �വർ�നം

*229 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദവസ�ം േ����െട �വർ�നം �ഗമ�ം നവീന�മാ��തിനായി ഈ
സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഏർെ���ി വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം ക�ീഷണർ നട�ിയ അേന�ഷണ�ിൽ േബാർഡിന്
കീഴി�ളള േ���ളിൽ പലയിട�ം ചില സംഘടനകൾ ശാഖ�ം മാസ്�ി�ം
നട��തായി കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടി
വ��മാ�േമാ;

(സി) േ���ളിൽ ആചാരാ��ാന��െട ഭാഗമ�ാെത ആ�ധപരിശീലനം
നട���ം മ�ം ഒഴിവാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ നിർേ�ശം
നൽ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ജലേസചന പ�തികളിൽ �തിയ സാേ�തികവിദ�കൾ

*230 �ീ െ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:
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(എ) സം�ാനെ� ഇറിേഗഷൻ േജാലികൾ സമയബ�ിതമായി
� ർ�ീകരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജലേസചന പ�തികൾ നട�ാ�േ�ാൾ �തിയ സാേ�തികവിദ�കൾ
ഉപേയാഗെ����തിന് �േത�ക പരിഗണന നൽ�േമാ?

ചല�ി� േമഖലയിെല ആവി�ാര സ�ാത��ം

*231 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, സാം�ാരികം,
�വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�ത�മായ ചല�ി�ാവി�ാരെ� തട�െ����തിന് േക�സർ�ാർ
െകാ�വ�� നിയ�ണ��ം നിയമ��ം ��ത േമഖലെയ േദാഷകരമായി
ബാധി�െമ� സാം�ാരിക �വർ�ക�െട അഭി�ായേ�ാ�� നിലപാട്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സാഹചര��ിൽ കലാസ�ാദനേ�ാെടാ�ം രാജ��ിെ� ബ�സ�രതെയ�ം
മേതതരത�െ��ം സാം�ാരിക �ല��െള�ം പരിേപാഷി�ി��തി�ം ചല�ി�
േമഖലെയ സംര�ി��തി�ം ആവി�ാര സ�ാത��ം നിലനിർ��തി�ം
ആവശ�മായ എെ��ാം പി�ണയാണ് സർ�ാർ നൽകിവ��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉയർ� കലാ�ല���ം �തന ആശയ��മട�� ചല�ി� ��ികൾ
മലയാള�ിൽ ഇറ��െ��ി�ം അ�രം സിനിമകൾ�് �ദർശന സൗകര�ം
ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ ആയത് പരിഹരി�ാൻ ചല�ി� അ�ാദമി�െട
തീേയ��കളിൽ അവസരം നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് മിക� വിദ�ാഭ�ാസ സൗകര��ൾ

*232 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : 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�ളിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് മിക�
രീതിയി�� വിദ�ാഭ�ാസ സൗകര�ം ലഭ�മാ��തിന് �ാപി�ി�� േപാ�്
െമ�ിക്, �ീ െമ�ിക് േഹാ��കളിെല സൗകര��ൾ െമ�െ���ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ ��കൾ, േപാ�് െമ�ിക്, �ീ െമ�ിക് േഹാ��കൾ
എ�ിവിട�ളിൽ താമസി�് പഠി�� ��ിക�െട വ��ിത� വികസന�ി�ം
െെന�ണ� വികസന�ി�ം സൗകര��ൾ ഏർെ���ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) മി��രായ പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് േദശീയ, അ�ർേദശീയ തല�ിെല
മിക� �ാപന�ളിൽ �േവശനം േനടാ�ം വിേദശ�് െതാഴിൽ േനടാ�ം
സഹായം നൽ��േ�ാ; ��ത വിദ�ാർ�ികൾ�ായി െതാഴിലധി�ിത
പരിശീലന�ിന് �േത�കം പ�തി�േ�ാ?

�റൽ ആർ�് ഹ�ക�െട �പീകരണം

*233 �ീ. പി.പി. �േമാദ്
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, സാം�ാരികം,
�വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മതനിരേപ�ത�െട അ�രീ�ം ശ�ിെ����തിനായി
സാം�ാരിക രംഗ�് നട�� ഇടെപട�കൾ വി�ലീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാ��് �ീനാരായണ ��വിെ� നാമേധയ�ിൽ നിർ�ി���ൾെ�െട��
സാം�ാരിക സ��യ��െട നിർ�ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) കലാകാരൻമാ�െട ൈന�ണ�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം അ�ർേദശീയ കലാ
കേ�ാള�മായി ബ�ി�ി�� �റൽ ആർ�് ഹ�കൾ �പീകരി��തി�ം നാടൻ
കലകൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം നട�� �വർ�നെ��റി�്
വിശദമാ�േമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികേഗാ� വർ� ��ംബ�ൾ�് വീട്

*234 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷൻ മാനദ� �കാരം ത�ാറാ�ിയ ലി��സരി�് എ� പ�ികജാതി,
പ�ികേഗാ�വർ� ��ംബ�ൾ�ാണ് വീട് അ�വദിേ��തായി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് ൈലഫ് മിഷെ� ഒ�ം ര�ം ��ം ഘ��ളിലായി
വീട് അ�വദി�തിൽ എ� വീ�കളാണ് ഇനി�ം �ർ�ീകരി�ാ��െത�
കണ�് ലഭ�മാേണാ;

(സി) �രഹിത, ഭവനരഹിതർ�് ഭവന നിർ�ാണ�ിന് �മി വാ�ാൻ നൽ��
ധനസഹായ പ�തി ഈ വിഭാഗ�ിൽെ�� എ� േപർ
�േയാജനെ���ിയി�െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

േഗാ�വർ� വിദ�ാർ�ിക�െട പഠന നിലവാരം
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*235 �ീ ജി �ീഫൻ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനാ�ര�ളിൽ താമസി�� �ാ�ന േഗാ�വർ�
വിഭാഗ�ളിൽെ�� വിദ�ാർ�ിക�െട െകാഴി�േപാ�് നിയ�ി��തി�ം
അവെര �ഖ�ധാരയിേല�് ഉയർ�ിെ�ാ�വ��തി�ം കഴി� സർ�ാരിെ�
ഇടെപട�ക�െട ഫലമായി��ായ �േരാഗതി ഈ സർ�ാർ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ ് വ�ാപനെ� �ടർ�് വിദ�ാലയ��ം േഹാ��ക�ം താൽ�ാലികമായി
അട�ിടാനിടയായ�ം പഠനം ഓൺൈലൻ �ാ�കളിേല�് മാ�ക�ം െച�
സാഹചര��ിൽ ��ത വിദ�ാർ�ിക�െട പഠന�ം െകാഴി�േപാ�ം
�േത�കമായി നിരീ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ളിൽെ�� ��വൻ വിദ�ാർ�ികെള�ം തിരിെക വിദ�ാലയ�ളി ൽ
എ�ി��തി�ം പഠന നിലവാരം െമ�െ����തി�ം ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് അവെര �ാ�രാ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

തീരേശാഷണ�ം കടലാ�മണ�ം തട�വാൻ പ�തി

*236 �ീ. എ�്. സലാം
�ീ വി േജായി
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീര�േദശ�ളിെല തീരേശാഷണ�ം കടലാ�മണ�ം തടയാൻ
സമ� പ�തി ത�ാറാ��തിെ� ഭാഗമായി ശാ�ീയ പഠന�ിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) കടലാ�മണ ഭീഷണി േനരി�� തീര�ൾ സംര�ി��തിന് നിലവിൽ
പ�തികൾ�് അംഗീകാരം നൽകിയി�േ�ാ; പര�രാഗത മാർ��ളിൽ നി�ം
വ�ത��മായി തീരസംര�ണ�ിനായി ഓഫ് േഷാർ േ��് വാ�ർ പ�തി�്
�ട�ം �റി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതി�െട എെ�ാെ� കാര��ളാണ്
ല��മി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സാഹസിക വിേനാദ സ�ാര�ി�� �ൻക�ത�കൾ

*237 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) വന േമഖലകളിൽ ��ി�ം മലകയ��ം നട��വർ അപകട�ിൽെ���ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിന് ആവശ�മായ ത�ാെറ��കെള�ം �ൻക�ത�കെള�ം സംബ�ി�്
എെ��ി�ം നിർേ�ശം വനം വ��് നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) ആയത് അപകട രഹിതമാ��തിന് എെ��ി�ം മാർ� നിർേ�ശം ത�ാറാ�ാൻ
വനം വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ജ�ിസ് േഹമ ക�ി�ി റിേ�ാർ�്

*238 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം,
സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സിനിമാ േമഖലയിെല �ീക�െട ���ൾ പഠി� ജ�ിസ് േഹമ ക�ി�ി ഈ
കാര��ിൽ ശ�മായ നിയമനിർ�ാണം േവണെമ�് ശിപാർശ െച�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജ�ിസ് േഹമ ക�ി�ി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�് ര�് വർഷം പി�ി�ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാർ�് �സി�െ���േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ക�ി�ി�െട ശിപാർശ�െട അടി�ാന�ിൽ നിയമ നിർ�ാണം നട�ാ�തിെ�
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സിനിമാ േമഖലയിെല �ഷണ�ൾ അവസാനി�ി��തിനായി ��ത
റിേ�ാർ�ിെല ശിപാർശകൾ അടിയ�രമായി നട�ാ��തി�ളള നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േദവസ�ം േബാർഡിെല മരാമ�് പണിക�െട നടപടി�മ�ൾ

*239 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�,
പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാർഡിെല മരാമ�് പണിക�െട നടപടി�മ�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തി�വിതാാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡിൽ ���ികൾ�് കണ�ം േരഖ�മി�ാ�
അവ���തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േദവസ�ം േബാർഡിൽ മരാമ�് പണിക�െട വിശദാംശ�ൾ േരഖെ���� എം.
��് നിലവി�േ�ാ; ആയത് ഓഡി�് വിഭാഗ�ിന് നൽകിയി�േ�ാ
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എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) എം. ��ിന് പകരം വ�ാജ ��കൾ ഉപേയാഗി��താ�� പരാതികൾ
അേന�ഷി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മം

*240 �ീമതി � �തിഭ 
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, സാം�ാരികം,
�വജനേ�മ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് �ിര വ�മാനം, സാ�ഹ�
�ര� എ�ിവ ഉറ�ാ��തിന് നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആഴ�ടലിള�ാെത�� മ��ബ�ന�ി�ം മ��ം േക��ടാെത
കരെ��ി��തി�ം ആ�നിക സംവിധാന�ൾ ഉപേയാഗി�ാൻ പര�രാഗത
മ��െ�ാഴിലാളികെള �ാ�രാ��തിന് പരിശീലന പരിപാടികൾ ആ��ണം
െച�ി�േ�ാ;

(സി) ആഴ�ടൽ മ��ബ�ന�ി�� യാന�ൾ, വല, ജി.പി.എസ്. �ട�ിയ
ഉപകരണ�ൾ സബ് സിഡിയിൽ നൽ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
സബ് സിഡിയിൽ േക�, സം�ാന വിഹിതം എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2022 മാർ�് 10, വ�ാഴം
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)].


