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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�ി

# 11.07.2022 - െല ���ിൻ ഭാഗം 2 ന�ർ 256 �കാരം, മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മം 

എ�ീ വ��കൾ സംബ�ി� േചാദ��ൾ�് യഥാ�മം മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�് തീർ�ാടനം 

വ��് മ�ി, സഹകരണ - രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം വ��് മ�ി, െപാ�മരാമ�് - വിേനാദസ�ാരം, 

�വജനകാര� വ��് മ�ി എ�ിവർ മ�പടി നൽ��താണ്.

ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ് േസാൺ

*361. �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്

�ീ. സജീവ് േജാസഫ്

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) േക� പരി�ിതി, വനം, കാലാവ� വ�തിയാന മ�ാലയം �റെ��വി� ൈവൽഡ് 

ൈലഫ് കൺസർേവഷൻ �ാ�ജി 2002-െ� അടി�ാന�ിൽ േക� സർ�ാർ 

നൽകിയ മാർ�നിർേ�ശ�ളിേ�ൽ 2011-ൽ സം�ാന സർ�ാരിേനാട്  േക� 

സർ�ാർ അഭി�ായം ആരാ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത വിഷയ�ിൽ സം�ാന സർ�ാർ നൽകിയ അഭി�ായെമ�ാെണ�് 

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സംര�ിത �േദശ�ൾ�് ���� എ�ാ മ�ഷ�വാസ േക��െള�ം ഇേ�ാ 

െസൻസി�ീവ് േസാ�ക�െട പരിധിയിൽ നി�് ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് േക� വനം 

മ�ാലയ�ിന് നിർേ�ശ�ൾ നൽകാൻ 2013-ൽ അ�െ� സർ�ാർ 

തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?



എ�ാ ജി�കളി�ം സാം�ാരിക സ��യ�ൾ

*362. �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ

�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ

�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്

�ീ മാത� ടി. േതാമസ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ - രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം 

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) എ�ാ ജി�കളി�ം സാം�ാരിക സ��യ�ൾ �ാപി��തിന് ആവി�രി�ി�� 

പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) െ�ാഫഷണൽ നാടകരംഗം, മിമി�ി, ഗാനേമള, നാടൻ കലാ�പ�ൾ �ട�ിയ 

േമഖലകളിെല ആർ�ി�കൾ�ം �വർ�കർ�ം േവദികൾ ലഭ�മാ�വാ�� അവസരം 

��ത സാം�ാരിക സ��യ�ൾ �േഖന നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) വിേദശ രാജ��ളിൽ നി�� വിേനാദ സ�ാരികെളയട�ം ആകർഷി�വാൻ 

പര�ാ�മായ നിലയിൽ അതത് ജി�ക�െട സാം�ാരിക സവിേശഷതകൾ�് 

അ��തമായ കലാ�പ�ൾ�് ഇ�രം സാം�ാരിക നിലയ�ളിൽ �ിരം േവദി 

ഒ��വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�� ആ��ല��ൾ

*363. �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ

�ീ വി ശശി

�ീ 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 പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ�� 

വിദ�ാർ�ിക�െട ട�ഷൻ ഫീസ് അ��യന വർഷാരംഭ�ിൽ തെ� ആവശ�െ��� 

സാഹചര��ിൽ പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ��ായി�� 

��ി��കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� 

നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ര�ര ല�ം �പയിൽ ��തൽ വാർഷിക വ�മാന�� ��ംബ�ളിൽ നി�� 

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ�� വിദ�ാർ�ികെള േക� ഗവൺെമ�് േ�ാളർഷി�ിൽ 

നിെ�ാഴിവാ�ിയ സാഹചര��ിൽ ��ത വിഭാഗ�ാ�െട വിദ�ാഭ�ാസം 

�ട��തി�േവ�ി സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) െമസ് ഫീസ്, േഹാ�ൽ ഫീസ് എ�ീ ഇന�ളിൽ േക� സർ�ാർ നൽ�� �ക 

അപര�ാ�മായ സാഹചര��ിൽ സം�ാന സർ�ാർ മതിയായ �ക ��ത 

ആവശ��ിേല�് നൽ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� �േത�ക സാഹചര��ിൽ പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽെ�� 

വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽ�� ആ��ല��ൾ വർ�ി�ി��തിന് പ�തി�േ�ാ; 

വിശദമാ�േമാ?



നാഷണൽ മിഷൻ േഫാർ �ീൻ ഇൻഡ� പ�തി

*364. �ീ ജി �ീഫൻ

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)

�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) കാലാവ� വ�തിയാന�ിെ� പാരി�ിതികാഘാതം ല�കരി�കെയ� 

ല��േ�ാെട�� നാഷണൽ മിഷൻ േഫാർ �ീൻ ഇൻഡ� പ�തി �കാരം 

സം�ാന�് നട�� �വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാന�് കാർഷിക വനവൽ�രണ�ം സാ�ഹ� 

വനവൽ�രണ�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി നട�� �വർ�ന�ൾ 

അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് വനാ�ിത സ�ഹ�ിെ� ജീവേനാപാധികൾ െമ�െ����തി�ം വന 

വിഭവ��െട പരിപാലന�ി�ം ��ിര വിനിേയാഗ�ി�മായി ��ത പ�തി �േഖന 

നട�ിലാ�� കാര��ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

�രഹിതരായ പ�ികജാതി ��ംബ�ൾ�് �മി

*365. �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്

�ീ . പി . ഉൈബ��

�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി

�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാനെ� �രഹിതരായ പ�ികജാതി ��ംബ�ൾ�് �മി നൽ��തി�ളള 

മാനദ��ൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �രഹിതരായ എ�ാ പ�ികജാതി ��ംബ�ൾ�ം ഒേര�ർ �ഷി �മി വിതരണം 

െച��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െസാൈസ�ി േഫാർ അസി�ൻസ് ഓഫ് ഫിഷർ വിമൻ-െ� �വർ�നം

*366. �ീ എം �േകഷ്

�ീമതി � �തിഭ

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, 

ഹ�് തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് െസാൈസ�ി േഫാർ അസി�ൻസ് ഓഫ് ഫിഷർ വിമൻ-െ� �വർ�നം 



ശാ�ീകരി� ്മ��െ�ാഴിലാളി �ീക�െട സമ� സാ�ഹിക, സാ��ിക 

ഉ�മന�ിനായി സർ�ാർ നട�� ഇടെപട�കൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സാഫ് �േഖന തീരൈമ�ി സീ�ഡ് ഭ�ണശാലകൾ ആരംഭി�വാൻ സർ�ാർ 

ആവി�രി�ിരി�� പ�തി �ാവർ�ികമായി�േ�ാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളി വനിതകൾ�ം അവ�െട ��ംബ�ി�ം �ിര വ�മാനം 

ഉറ�ാ��തിനായി െച�കിട െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ �പീകരി�വാ�� സാഫിെ� 

�വർ�ന�െള�റി� ്വിശദമാ�േമാ?

േകാൾഡ് െചയിൻ സംവിധാനം

*367. �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ

�ീ െക ആൻസലൻ

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�

�ീ. എം.വിജിൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) േക�വരാ� മ���ിെ� ലഭ�ത ഉറ�് വ���തിന് ആ�നിക രീതിയി�� 

മാർ��കൾ വി�ലെ����തിന് പ�തി�േ�ാ;

(ബി) മ��ബ�നം �തൽ ഉപേഭാ�ാവിെ� െെക�ിെല���വെര�� വിവിധ 

ഘ��ളിൽ മ���ിെ� �ണനിലവാര�ം �ചിത��ം ഉറ�ാ�ാൻ േകാൾഡ് െചയിൻ 

സംവിധാനം ഫല�ദമായി ഏർെ���േമാ;

(സി) മ��ം േക��ടാെത ��ി��തിന് െചല��റ� മാർ�ം എ� രീതിയിൽ

ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായ േഫാർമാലിൻ ഉൾെ�െട�� രാസവ��ൾ 

േചർ��ത് തട�് �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാൻ മ��ബ�ന വ��് ഇടെപ��േ�ാ 

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��ാധി�ിത �ല�വർ�ിത ഉ����െട ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം

*368. �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല

�ീ സി എ� ്���

�ീ. എൻ.െക. അ�ർ

�ീ. �രളി െപ�െന�ി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് മ��ാധി�ിത �ല�വർ�ിത ഉ����െട ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം 

സാധ�മാ��തിനായി �േത�ക കൺേസാർഷ�ം �പീകരി�� കാര�ം 

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) മ�� �ണനിലവാര നിർ�യ�ി�ം പരിേശാധന�മായി മ��ബ�ന വ��് 

സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?



കായ�ക�െട�ം കനാ�ക�െട�ം സംര�ണം

*369. �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ

�ീ എം നൗഷാദ്

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) �ളയ�ിലടി�� മാലിന��ൾ െകാ�ം നിർ�ാണ �വർ�ന��െട ഫലമായി 

വൻേതാതിൽ മ�ടി���െകാ�ം അപായ ഭീഷണി േനരി��, റംസാർ 

പ�ികയിൽെ��ി�� അ��ടി കായൽ, ശാ�ാംേകാ� കായൽ, േവ�നാട് േകാൾ 

നില�ൾ എ�ിവ�െട സംര�ണ�ിനായി �േത�ക പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) കായ�കളിൽ അടി�ി�� െചളി�ം മാലിന���ം ശാ�ീയമായി നീ�ി കായ�കെള 

സംര�ി�ാ�ം അവ�െട ജലവാഹക േശഷി വർ�ി�ി�ാ�ം പ�തി�േ�ാ;

(സി) കായ�കളിെല�ം കനാ�കളിെല�ം അധിനിേവശ സസ��ൾ ഉ�ലനം െച�ാൻ 

നട�� �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

മ��െഫഡ് �േഖന നട�� �വർ�ന�ൾ

*370. �ീ. െക. െജ. മാക് സി

�ീ വി േജായി

�ീ. എ�.് സലാം

�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്  

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മ��െ�ാഴിലാളികെള �ഷണ വി��മാ��തിന് സർ�ാരിെ� പി�ണേയാെട 

മ��െഫഡ് ഏെത�ാം തര�ി�� �വർ�ന�ളാണ് നട��ത്;

(ബി) മ��ബ�േനാപകരണ�ൾ ആർ�ി��തി�ം �ല�വർ�ിേതാ���ൾ 

വ�ാപകമാ��തി�ം മ�� മാർ��ക�െട ആ�നികീകരണ�ി�ം മ��െഫഡ് �േഖന 

നട�� �വർ�ന�ൾ അറിയി�േമാ;

(സി) മിക� �ണനിലവാര�ി�� മ���ം �ല�വർ�ിേതാ����ം നൽകി 

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ം േന���ാ��തിനായി സം�ാനെ� 

എ�ാ നിേയാജക മ�ല�ളി�ം ആ�നിക മ���ാ�കൾ �ാപി�ാ�� 

മ��െഫഡിെ� പ�തി �ാവർ�ികമായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

നദിക�െട ഒ��് സ��മാ��തിന് നടപടി

*371. �ീ ഡി െക �രളി

�ീ. എം. എം. മണി



�ീ. എ. �ഭാകരൻ

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) അതി��ി��ാ�� ഘ��ിൽ മലെ���കളിൽ മ�ിടി�ിലി�ം ഉ�ൾെപാ�ലി�ം 

കാരണമാ��ത് നീർ�ാ�ക�ം നീെരാ��ം തട�െകാ�� അശാ�ീയ 

നിർ�ാണ�ളാണ് എ�തിനാൽ നീർ�ാ�ക�െട�ം േതാ�ക�െട�ം തട�രഹിതമായ 

ഒ��ിന് ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട�� �വർ�ന�ൾ നട��േ�ാ;

(ബി) വർഷകാലാരംഭ�ിന് ��് നദിക�െട�ം േതാ�ക�െട�ം ഒ��് തട�� തര�ി�� 

മര�ി�ക�ം ച�ചവ�ക�ം �ാ�ിക് മാലിന���ം മ�ം നീ�ി നദിക�െട ഒ��് 

സ��മാ�ാൻ പ�തി�േ�ാ;

(സി) നദീതീര�ൾ സംര�ണ ഭി�ി െക�ി �ര�ിതമാ��തി�� ���ികൾ 

നട��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

തീരേദശ വികസന�ിന് �േത�ക പാേ�ജ്

*372. �ീ െക ആൻസലൻ

�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ

�ീമതി െദലീമ

�ീ. പി. ന��മാർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് തീരേദശ വികസന�ിനായി �േത�ക പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ 

ഏെതാെ� േമഖലകെള എെ��ം യാണ് ഇതിൽ ഉൾെ���ിയി��െത�ം ഇതിെ� 

�വർ�ന �േരാഗതി�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശ സംര�ണ�ി�ം േപാഷണ�ി�മായി ആവി�രി� ്നട�ിലാ�ി വ�� 

�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഫിഷിംഗ് ഹാർബ�ക�െട നിർ�ാണ�ി�ം പരിപാലന�ി�മായി നട�ിവ�� 

�വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

പ�ിക വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�� െതാഴിൽ, മാനവേശഷി വികസനം

*373. �ീ. എം.വിജിൻ

�ീ. ആ�ണി േജാൺ

�ീ വി െക �ശാ�്

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽെ�� എൻജിനീയറിംഗ് 

േയാഗ�ത��വെര തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ പ�തി േമൽേനാ��ിന് 



നിയമി��തിന് �േത�കമായ പ�തി ആവി�രി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; 

എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ഇ�വഴി ല��മി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെല �വതി, �വാ�ൾ�് പരിശീലനം, െതാഴിൽ, മാനവേശഷി 

വികസനം എ�ിവ�ായി �േത�ക പ�തികൾ പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം 

നൽകാേമാ?

സിനിമ വ�വസായം അഭി��ിെ���ാൻ നടപടി

*374. �ീ. രാമച�ൻ കട���ി

�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്

�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ

�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ - രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം 

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് സിനിമ വ�വസായം േനരി�� �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ 

സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) സിനിമ വ�വസായം അഭി��ിെ���ാൻ ��തായി എെ��ാം നടപടികൾ 

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട പ�ാ�ല സൗകര� വികസനം

*375. �ീമതി െദലീമ

�ീ എം രാജേഗാപാലൻ

�ീ. പി. ന��മാർ

�ീ. എൻ.െക. അ�ർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, ഹ�്

തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ�ഹിക, സാ��ിക നിലവാരം െമ�െ����തിന് 

പ�ാ�ല സൗകര� വികസന�ിനായി ഈ സർ�ാർ നട�ിയ �വർ�ന�ൾ 

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� തീരേദശ േറാ�കൾ �ന��രി�ം �തിയത് നിർ�ി�ം ഹാർബ�ക�േട�ം 

മാർ��ക�േട�ം ൈഹേവ�മാ�� കണ�ിവി�ി െമ�െ���ിയി�േ�ാ; ഈ സർ�ാർ 

അധികാര�ിൽ എ�ിയതി�േശഷം എ� തീരേദശ േറാ�ക�െട പണി 

�ർ�ിയാ�ിയി��്;

(സി) പര�ന�ാടി, െച�ി എ�ിവിട�ളിൽ നിർ�ി�� �തിയ ഹാർബ�ക�െട ���ി 

�ർ�ിയായി�േ�ാ; നിലവി�� ഹാർബ�ക�െട നവീകരണ�ിന് നട�� 

�വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ?

ജ�കൾ �ാപി�ൽ



*376. �ീ. എം. എം. മണി

�ീ ഐ ബി സതീഷ്

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ

�ീ. െക. േ�ം�മാർ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് ജ�കൾ �ാപി��ത് സംബ�ി� ്നട�ിയ പരിേശാധനയിൽ 

എെ��ി�ം അപാകതകൾ കെ��ിയതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിന് 

ഉ�രവാദികളായവർെ�തിരായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി വിജയകര�ം സമയബ�ിത�മായി �ർ�ീകരി��തിന് േവ�ി 

എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ് സ�ീകരി� ്വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ� �േരാഗതി�ായി �വജന പ�ാളി�ം

*377. �ീ. വാ�ർ േസാമൻ

�ീ ഇ ച�േശഖരൻ

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ

�ീമതി സി. െക. ആശ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�് - വിേനാദസ�ാരം, 

�വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) �ാമസഭകളി�ം സാ�ഹ� സ�� �വർ�ന�ളി�ം �വജന��െട പ�ാളി�ം 

ഉറ�വ��ി സം�ാന�ിെ� സർവേതാ�ഖമായ �േരാഗതിയിൽ അവ�െട 

പ�ാളി�ം െമ�െ����തിന് േവ�ി ഈ സർ�ാർ നട�ിലാ�� പ�തിക�െട 

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) രാ� �നർനിർ�ാണ�ി�ം വികസന�ി�ം �വജന��െട ബൗ�ിക�ം 

കായിക�മായ േശഷി �േയാജനെ����തിന് േവ�ി നട�ിലാ�� പ�തിക�െട 

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��തി �ര����ാ�േ�ാൾ �വജന�െള �രിതാശ�ാസ �വർ�ന�ളിൽ

സജീവമാ��തി�േവ�ി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �വജന�ളിൽ ��ായ സംരംഭകത� ശീലം വളർ��തിന് േവ�ി നട�ിലാ�� 

�വർ�ന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ീ െമ�ിക്, േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കളിെല പഠന സാഹചര�ം െമ�െ���ൽ

*378. �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ

�ീ. �രളി െപ�െന�ി

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്

�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി വ��ിന് കീഴി�ം പ�ിക േഗാ�വർ� വ��ിന് കീഴി��� �ീ 



െമ�ിക്, േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കളിെല ജീവിതാ�രീ��ം പഠന സാഹചര���ം 

െമ�െ���ാൻ �� പതി�ി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പഠന�ിൽ പി�ാ�ം നിൽ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് �േത�കം പരിഹാര പരിശീലനം 

നൽ��േ�ാ;

(സി) ഇ�രം േഹാ��കളിെല ��ികൾ�് കണ�്, സയൻസ്, ഇം�ീഷ്, ഹി�ി �ട�ി 

െപാ�വിൽ ��ി��� വിഷയ�ളി�ം ഭാഷകളി�ം ട�ഷൻ സൗകര�ം 

ഏർെ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിനീയറിംഗ് ഉൾെ�െട�� െ�ാഫഷണൽ േകാ�കളിൽ പഠി�� വിദ�ാർ�ികൾ 

പഠന ൈവഷമ�ം െകാ�ം സാ��ിക ��ി��െകാ�ം പഠനം ഉേപ�ി� ്േപാ�� 

സാഹചര��ിൽ �ടർപഠന�ിനായി സാ��ിക�ം മ�് വിധ�ി����മായ 

സഹായം നൽ��േ�ാ?

അംേബദ്കർ �ാമ പ�തി

*379. �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി

�ീ എൻ എ െന�ി��്

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ

�ീ. നജീബ് കാ��രം: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� 

വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് പ�ിക ജാതി േകാളനിക�െട �ന��ാരണ�ി�ളള അംേബദ്കർ �ാമ 

പ�തി നിർ�ഹണ�ിനായി �മതലെ���ിയ ഏജൻസിക�െട �വർ�നം 

��ികരമെ��് കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ 

ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ജലസ��ി പ�തി

*380. േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ

�ീ ഐ ബി സതീഷ്

�ീ. െക. േ�ം�മാർ

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ജലസ��ി പ�തി �ഗർഭ ജല നിര�യർ��തിൽ വിജയി�തായി േക� �ഗർഭ ജല 

എ�ിേമ�് സമിതി�െട പഠന�ിൽ വ��മായി��തിനാൽ ജല�ാമം േനരി�� 

�േദശ�ളിൽ സമാന മാ�കയി�� പ�തികൾ നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) പ�തിേയാളം ��ംബ�ൾ �ടിെവ��ിനായി കിണ�കെള ആ�യി��തിനാൽ 

കിണ�ക�െട നവീകരണ�ിന് �ാധാന�ം നൽകി വ��േ�ാ;

(സി) കിണർ റീചാർജിംഗ്, മഴ�ഴികൾ, �ള��െട നിർ�ാണം എ�ിവയി�െട ജലലഭ�ത 

വർ�ി�ി�ാനായി�േ�ാ; �ജല േശഷി വർ�ി�ി�ാൻ മ�് സംര�ണ 



�വർ�ന�ൾ�് �ാധാന�ം നൽ��േ�ാ?

പ�ിക േഗാ��ളിൽെ�� �വതി, �വാ�ൾ�് െതാഴിൽ

*381. �ീ. ആ�ണി േജാൺ

�ീ ഒ . ആർ. േക�

�ീമതി ശാ��മാരി െക.

�ീ. എ. രാജ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം 

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) െതാഴിൽപരമായ ആവശ��ൾ���തമായി പ�ികേഗാ��ളിൽെ�� 

�വതീ�വാ��െട പര�രാഗത കഴി�കെള േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം 

പരിശീലന�ി�െട അവ�െട ൈന�ണ� േശഷി വികസി�ി� ്�ാേദശിക െതാഴിൽ 

സാധ�തകൾ വിനിേയാഗി�ാൻ �ാ�രാ��തി�ം പരിപാടി�േ�ാ;

(ബി) േഗാ� ജീവിക പ�തി �കാരം ��തൽ െതാഴിൽ ��കൾ�് �പം നൽകി സംരംഭകെര 

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം െതാഴിൽ േ�സ് െമ�് ലഭ�മാ��തി�ം 

നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) അ��ാടി, തി�െന�ി, േദവി�ളം എ�ീ �േദശ�ളിെല പ�ിക േഗാ��ളിൽെ�� �വതി, 

�വാ�ൾ�് ൈന�ണ� േശഷി വികസന�ി�െട െതാഴിൽ ലഭ�മാ��തിന് 

��ംബ�ീ�െട ആഭി�ഖ��ിൽ േഗാ� കിരണം പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ 

��ത പ�തി പ�ിക േഗാ�വർ� േമഖലകളിലാെക വ�ാപി�ി�ാൻ ഉേ�ശ�േ�ാ?

മ��െഫഡിെല അഴിമതി സംബ�ി� അേന�ഷണം

*382. �ീ. സജീവ് േജാസഫ്

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ

�ീ എം വിൻെസൻറ്

�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, 

വഖഫ്, ഹ�് തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) മ��െ�ാഴിലാളികളിൽ നി�് സംഭരി�� മ��ം വിൽ��തിെ� മറവിൽ 

മ��െഫഡിൽ അഴിമതി നട� എ� ആേരാപണ�ിൽ ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര 

അേന�ഷണം നട�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ി�� �ണി�ക�െട ൈദനംദിന കണ�കൾ ൈകകാര�ം െച��തിന് താത്കാലിക 

ജീവന�ാെര നിയമി�തിൽ ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�ർ�് വീ� സംഭവി� എ�ത് 

വ�തയാേണാ എ�റിയി�േമാ;

(സി) എ�ിൽ ഇവ ൈകകാര�ം െച��തിന് താത്കാലിക ജീവന�ാെര നിയമി� ഉ�ത 

ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

��െ�രിയാർ അണെ��ിെല ജലനിര�്



*383. �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്

�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്

�ീ. അ�പ് േജ�ബ് 

�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) ��െ�രിയാർ അണെ��മായി ബ�െ��് ��ീം േകാടതിയിൽ നിലവി�� േകസിെ� 

നിലവിെല �ിതി എ�ാണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ീം േകാടതി വിധി �കാരം ��െ�രിയാർ അണെ��ിെല ജലനിര�് 142 അടിയിൽ 

നിജെ��േ�� സാഹചര��ിൽ ��ത തീ�മാനം തമിഴ് നാട് സർ�ാർ 

ലംഘി��തിെനതിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഡാമിെ� താഴ് വാര�� ജന��െട �ര�െയ �ൻനിർ�ി സ�ീകരിേ�� 

�ൻക�ത�കൾ സംബ�ി� ്��ീം േകാടതിെയ ധരി�ി�വാൻ േവ� നടപടി 

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മഴ ആരംഭി� പ�ാ�ല�ിൽ കഴി� മഴ�ാല�് ഡാമിൽ �ൾ കർവ് െലവൽ വെര 

െവ�ം എ�ിയത് ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാൻ 

ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) േകരള�ിന് �ര� തമിഴ് നാടിന് ജലം എ� സം�ാന�ിെ� �ഖ�ാപിത നയം 

ഫല�ാ�ിയിെല�ി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ് േസാൺ

*384. �ീ പി സി വി�നാഥ്

�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ

�ീ എം വിൻെസൻറ്

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) 2016-ൽ ന�ഡൽഹിയിൽ നട� വനം പരി�ിതി സംബ�ി� വിദ� സമിതി േയാഗം 

ആവശ�െ�� വിശദാംശ�ൾ 2018-വെര കഴി� സർ�ാർ നൽകാ�തിെന �ടർ�് 

കരട് വി�ാപന�ൾ കാലഹരണെ��ി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത കരട് വി�ാപന�ൾ കാലഹരണെ����ലമാേണാ 10 കി.മീ ഇേ�ാ 

െസൻസി�ീവ് േസാൺ നിലനിർ�ണെമ� േക� വനം പരി�ിതി മ�ാല�ിെ� 

നിർേ�ശം േകരള�ി�ം ബാധകമായെത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) വിദ� സമിതി ആവശ�െ�� വിശദാംശം നൽ��തിൽ സർ�ാർ പരാജയെ��തായ 

ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത വിശദാംശ�ൾ സമയബ�ിതമായി നൽകിയി�െ��ിൽ ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ് 

േസാണിൽ നി�ം മ�ഷ�വാസ േക��െള ഒഴിവാ�ി, ഇേ�ാൾ ജന�െള 

�തിസ�ിയിലാ�ിയ ബഫർേസാൺ വിഷയം ഉ�ാ�മായി��ിെ�� വ�ത 

പരിേശാധി�ി�േ�ാ?



��വൽ�രണം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് പ�തി

*385. �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ

�ീ വി െക �ശാ�്

�ീ സി എ� ്���

�ീ ഒ . ആർ. േക�: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) പാരി�ിതിക ��ിരത ഉറ�വ���തി�� ����െട �ാധാന�ം പരിഗണി� ്

വന�ിന് �റ�് ��വൽ�രണം േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ �േത�ക പ�തി 

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ാവരണ വർ�നവി�െട കാർബൺ ആഗിരണ �മത വർ�ി�ി� ്കാർബൺ 

ന��ലാ��തിന് വയനാ�ിൽ ആരംഭി�ി�� കാർബൺ ന��ൽ വയനാട് എ� പ�തി 

മാ�ക തേ�ശ�ാപനാടി�ാന�ിൽ സം�ാന�ാെക വ�ാപി�ി�ാൻ 

ഉേ�ശ�േ�ാ;

(സി) ഓേരാ വർഷ�ം അരേ�ാടി ��ൈ�കൾ ഉ�ാദി�ി�ം തേ�ശ 

സ�യംഭരണ�ാപന��െട പ�ാളി�േ�ാെട അവ ന�പരിപാലി��തി��� 

പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ?

��ിര �ജല വികസനം

*386. �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം

�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ

�ീ ജി �ീഫൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) ജനസംഖ�ാ വർ�നവ്, �വിനിേയാഗ�ിൽ വ� മാ�ം, മഴയി��ായ ഏ��റ�ിൽ 

�ട�ി ഏെത�ാം ഘടക�ളാണ് സം�ാന�് ജലലഭ�തയിൽ �റവ് വ���തിന് 

ഇടയാ�ിയെത�് അറിയി�ാേമാ; സം�ാന�ിെ� �േത�കത കണ�ിെല��് 

��ിര �ജല വികസന�ിനായി �േത�ക പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; 

വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) കാലാവ� വ�തിയാനം ജലവിഭവ�ിൽ ��ി�� �റവ് പരിഹരി��തിെ� 

ഭാഗമായി �ജല സംേപാഷണ�ിന് എെ��ാം �വർ�ന�ൾ നട�ിവ��െ��് 

വിശദമാ�ാേമാ; സം�ാന�് ൈമേ�ാ വാ�ർെഷഡ് അടി�ാന�ിൽ എെ��ാം 

�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ് േസാൺ

*387. �ീ. ടി.സി�ിഖ്



�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ

�ീമതി.ഉമ േതാമസ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?

( എ) 23.10.2019-െല േകരള മ�ിസഭാ േയാഗ�ിൽ എ�ാ വന�ജീവി സേ�ത�േളാ�ം 

േദശീയ ഉദ�ാന�േളാ�ം േചർ�് കിട�� മ�ഷ�വാസേക��ൾ ഉൾെ�െട�� 

േമഖലകൾ�് ഒ� കിേലാമീ�ർ ��ളവ് ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ് േസാണിൽ 

ഉൾെ���ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ഷ�വാസ േക��െള ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ് േസാ�ക�െട പരിധിയിൽ നി�് 

ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് േക� വനമ�ാലയ�ിന് നിർേ�ശ�ൾ നൽകാ�� 2013-ൽ 

അ�െ� സർ�ാരിെ� തീ�മാനം മാ�ാ��ായ സാഹചര�ം എ�ായി��െവ�് 

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2019-െല ഉ�രവ് പിൻവലി�െകാ�് മ�ഷ�വാസ േക��െള ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ് 

േസാ�ക�െട പരിധിയിൽ നി�് ഒഴിവാ�ിെ�ാ�� �തിയ ഉ�രവ് �റെ��വി�ാൻ 

ത�ാറാ�േമാ?

വന�മി സംര�ി��തി�� നടപടികൾ

*388. �ീ എൻ എ െന�ി��്

�ീ . പി . ഉൈബ��

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ

�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം 

മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) വന�മി സംര�ി��തിന് ഇേ�ാ െറേ�ാേറഷൻ നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��േ�ാ; 

എ�ിൽ ഇതിെ� �േരാഗതി െവളിെ���േമാ;

(ബി) സർ�ാർ ഉടമ�തയി�� വന�മി സർേ� നട�ി അതിർ�ി നിർ�യി��തി�� 

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വന�മിയിൽ അവകാശ��യി� ്വ��ികൾ േകാടതി വ�വഹാര�ളിേല�് നീ�� 

�വണത വർ�ി�വ�� സാഹചര��ിൽ േകാടതി വ�വഹാര�ളിൽ വ�തക�ം 

നിയമവശ��ം േബാധ�െ���ി അ��ല വിധികൾ സ�ാദി��തിന് �േത�ക 

വിഭാഗെ� �മതലെ���േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ് േസാൺ

*389. �ീ. േറാജി എം. േജാൺ

�ീ . സ�ി േജാസഫ്

�ീ. അൻവർ സാദ�്

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി 

പറയാേമാ?



( എ) 2016-ൽ ന�ഡൽഹിയിൽ നട� വനം വന�ജീവി വിദ� സമിതി േയാഗ�ിൽ സംര�ിത 

�േദശ�ൾ�് �റ�� എ�ാ മ�ഷ�വാസ േക��െള�ം ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ് 

േസാ�ക�െട പരിധിയിൽ നി�് ഒഴിവാ�ിെ�ാ�� 2013-െല സർ�ാരിെ� കരട് 

നിർേ�ശ�ൾ പരിഗണി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിേ�ൽ വിദ� സമിതി ��തൽ വിശദാംശ�ൾ ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�് 

വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) വിദ� സമിതി ആവശ�െ�� വിശദാംശ�ൾ സമയബ�ിതമായി സമർ�ി��തിന് 

�ടർ�് അധികാര�ിൽ വ� സർ�ാരിന് സാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�� മാർ��ക�െട നവീകരണം

*390. �ീ �േമാദ് നാരായൺ

േഡാ. എൻ. ജയരാജ്

�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ: താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� മ��ബ�നം, കായികം, വഖഫ്, 

ഹ�് തീർ�ാടനം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ) സം�ാന�് മ��ബ�ന�ി�െട ലഭി�� മ�� സ��ിെ� ഒ� ഭാഗം 

േകടാ��ത് �ല��ാ�� ന�ം സംബ�ി� ്റിേ�ാർ�കൾ ലഭി�ി�േ�ാ; 

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം മ��സ��് ന�െ���ത് പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം 

സംവിധാന�ളാണ് നിലവിൽ ഏർെ���ിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ൈഹെടക് മ��മാർ��ക�ം ആ�നിക െവയർ ഹൗ�ക�ം �ാപി��തിന് 

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ അതിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) കടൽ മ��േ�ാെടാ�ം കായൽ മ����ം �ാേദശികമായി വളർ�ി ഉ�ാദി�ി�� 

മ����ം �ടി ഇ�രം െവയർ ഹൗ�കളിൽ ��ി��തി�ം കയ�മതി�ം 

�ാേദശിക വിപണന�ി�ം ഉപേയാഗി��� സൗകര���� ആ�നിക 

മ��മാർ��കൾ �ാപി��തി��� കർ�പ�തി�് �പം െകാ��േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�്,

തി�വന��രം

അംഗീകരി� തീയതി: 2022 �ൈല 7 , വ�ാഴം,

കവിത ഉ�ി�ാൻ,

െസ��റി-ഇൻ-ചാർജ്

�േത�ക ���് : നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയിൽ ഉ�യി��തിെ� തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 

5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)]


