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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം
2021 നവംബർ 3, �ധൻ

ന��ചി�മി� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--30]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ

�ഖ�മ�ി

ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി

ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി

തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി

ഐ.ടി. ക�നികളിെല പിരി�വിടൽ

*451 �ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വർ�ി�� ഐ. ടി. ക�നികളിൽ നി�ം െതാഴിൽ നിയമ�ൾ
പാലി�ാെത ജീവന�ാെര പിരി�വി�� �വണത വർ�ി�് വ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി�് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം വർഷ�ളായി േജാലി െച�� ജീവന�ാെര െപെ��് പിരി�വി��
�വണത ഇ�ാതാ�ാൻ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ലഹരി വി�� േകരളം

*452 �ീ ജി �ീഫൻ
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ലഹരി വി�� േകരളം എ� ല��ം സാ�ാത്കരി��തിനായി എെ�ാെ�
�വർ�ന�ളാണ് എൈ�സ് വ��് നട�ാ�ി വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ഓൺൈലൻ പ്ളാ�്േഫാം �േഖന ലഹരി മ��ക�െട വി�ന വ�ാപകമാ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ?

ആർ�് ആ�് െഹറിേ�ജ് ക�ീഷെ� �വർ�നം

*453 �ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴിൽ �പീകരി� ആർ�് ആ�് െഹറിേ�ജ്
ക�ീഷെ� �മതലകൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� �േത�ക വാ�വിദ� �കാര�� െക�ിട സ��യ�ൾ ഉൾെ�ാ��
�ല�ൾ കെ��ി മാ�ക �ാ�കൾ ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ൈപ�ക സ��യ��ം �ാരക��ം നിലെകാ�� �േദശ��െട സംര�ണം
സംബ�ി�് നിർേ�ശ�ൾ ലഭി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� ഭാഗമായി സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

*454 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2018, 2019 വർഷ�ളിൽ ഉ�ായ �ളയെ� �ടർ��
�നർനിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ�ായി റീബിൽഡ് േകരള പ�തി�െട ഭാഗമായി
സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �വർ�ന�ിെ� ഭാഗമാ�� വിവിധ ഘടക പ�തിക�െട �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) �ളയ�ം ഉ�ൾെപാ��ം അട��� ��തി �ര��ൾ �ടർ�ം ഉ�ാ��
സാഹചര��ിൽ അവ േനരി��തിന് റീബിൽഡ് േകരള പ�തി�െട ഭാഗമായി
സ�ീകരി�ിരി�� �ൻക�ത�കൾ വ��മാ�ാേമാ; ��ത പ�തി�െട
�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് അധിക വിഭവ സമാഹരണം

*455 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
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�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് ഭരണപരമായ ഉ�രവാദി��ൾ
നിറേവ��തിേല�ായി സം�ാന ബജ�് വിഹിത�ിന് �റേമ അധിക വ�മാനം
കെ���തിനായി എെ�ാെ� മാർ��ൾ സ�ീകരി�ാൻ വ�വ���്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ൾ�് അധിക വിഭവ സമാഹരണം നട��തിെ� ഭാഗമായി
വാ�െയ���തിന് നിലവിൽ തട���േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് അതത് �േദശ�ിെ�
സാധ�തകൾ���തമായി നി�തിയിതര വ�മാനം വർ�ി�ി��തിനാവശ�മായ
നടപടികൾ സ�ീകരി��തിന് നിർേ�ശം നൽ�േമാ?

ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��ിെ� �വർ�നം

*456 �ീ വി ശശി
�ീ. സി.സി. ���ൻ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��ിെ� �വർ�നം ��തൽ
കാര��മമാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കൗൺസിൽ േഫാർ �ഡ് റിസർ�് ആൻഡ് െഡവലപ്െമ�ിെ� �വർ�ന
�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സി.എഫ്.ആർ.ഡി.�െട ആഭി�ഖ��ിൽ ��തൽ സാ�ിൾ കള�ൻ െസ��കൾ
ആരംഭി�വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��രായ അഗതികൾ�� അ��ർ� ഭ�� �ര� പ�തി�െട �വർ�ന
�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈസബർ ���ത��ൾ തട��തി�� പ�തികൾ

*457 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഓൺൈലൻ മയ�മ�� വി�ന, ��ിക�െട അ�ീല ചി��ൾ �ചരി�ി�ക
�ട�ിയ ൈസബർ ���ത��ൾ വർ�ി�വ��ത് ഫല�ദമായി തട��തിന്
േപാലീസിന് കഴി��ിെ�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി ൈസബർ െസ�ിൽ �േത�ക വിഭാഗം �പീകരി�ാ�ം അവർ�്
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പരിശീലനം നൽ��തി�� പ�തികൾ ആവി�രി�ാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ?

�ിനി�ൽ �ാപന��െട രജിേ�ഷ�ം നിയ�ണ�ം

*458 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ിനി�ൽ �ാപന��െട രജിേ�ഷ�ം നിയ�ണ�ം നട�ാ�ാൻ സം�ാന
തല�ിൽ �പീകരി� കൗൺസിലിെ� �മതലകൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ; �ിനി�ൽ ആ�് �കാരം സം�ാന�് രജി�ർ െച� സ�കാര�
ആ�പ�ിക�െട വിവര�ൾ േശഖരി�ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�ജനാേരാഗ��ിന് വിപരീതമായി �വർ�ി�� �ിനി�ൽ
�ാപന��െട രജിേ�ഷൻ റ�ാ�ാ�ം ശി�ി�വാ�ം കൗൺസിലിന്
അധികാര�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇതിൻ �കാരം ഇ�രം �ാപന�ൾെ�തിെര
പരാതികൾ ലഭി�ി�േ�ാെയ�ം എ�ിൽ അതിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ�ാെ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േയാഗ�ത�ം പരിശീലന�മി�ാെത അശാ�ീയ ചികി� നൽകി േരാഗികെള
�ഷണം െച�� വ�ാജ ചികി�കർെ�തിെര സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ?

േറഷൻ ഭ��സാധന��െട സംഭരണ�ം വിതരണ�ം

*459 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ ജി �ീഫൻ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�ത നിയമം അ�സരി�് േറഷൻ ഭ��സാധന��െട അംഗീ�ത സംഭരണ
വിതരണ ഏജൻസിയായി സർ�ാർ നി�യി�ി�� സൈ�േകാെയ അതിൽനി�ം
ഒഴിവാ�വാൻ ആേലാചി��േ�ാ; എ�ിൽ അതിന് കാരണെമെ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറഷൻ െമാ� വിതരണം നട�� സൈ�േകാ േഗാഡൗ�കൾ
ശാ�ീയമ�ാ�ത് �ല�ം എഫ്.സി.ഐ.യിൽ നി�വ�� ചാ�ക�െട
േശാച�ാവ��ല�ം �റ��ാ�� ഭ��ധാന��ൾ�് ൈകകാര�കിഴിവ്
നൽകാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇ�കാരം ജീവന�ാർ�് വ�േച�� അധിക
ബാധ�ത ഒഴിവാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പതിനാലാം പ�വ�ര പ�തി

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

(എ) 2021-22-ൽ അവസാനി�� പതി��ാം പ�വ�ര പ�തി �േഖന ൈകവരി�
�ധാന േന��ൾ എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പതിനാലാം പ�വ�ര പ�തിയിൽ ഡിജി�ൽ വ�വസായം, സാേ�തികവിദ�
�ട�ിയ ��തൽ േമഖലകൾ ഉൾെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇ�വെര�� പ�വ�ര പ�തിക�െട ല�� സാ�ാത്കാരം സംബ�ി�
പഠന��െട റിേ�ാർ�കൾ ലഭ�മാേണാ; അവ െവബ് ൈസ�ിൽ �സി�ീകരി�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േകാവിഡ്, ��തി�ര��ൾ �ട�ിയ �തി�ല സാഹചര��ൾ കണ�ിെല��്
തേ�ശ �ാപന��െട അഭി�ായ�ൾ�ടി േ�ാഡീകരി�് സമ� പ�തി
വിഭാവനം െച�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�് നൽകിവ�� സഹായ�ൾ

*461 �ീ വി േജായി
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�് �േത�കമായി ഇൻ�റൻസ് പ�തി
നട�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷൻ വ�ാപാരി േ�മനിധിയിേല�് ധനസഹായം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;
ഭ��കി�് വിതരണം െച� വകയിൽ �േത�ക ധനസഹായം നൽകിയി�േ�ാ;
േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�ായി നൽകിവ�� മ�് സഹായ�ൾ എെ��ാമാണ്;
വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ഓൺൈലൻ െഗയിമിന് അടിമെ��� ��ികൾ

*462 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓൺൈലൻ െഗയിമിന് അടിമെ��� ��ികെള സ�ഹ�ിെ�
െപാ�ധാരയിേല�് െകാ�വ��തിന് ഡിജി�ൽ ഡീ-അഡി�ൻ െസ��കൾ
ആരംഭി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓൺൈലൻ െഗയിമിന് അടിമെ�� ��ിക�െട എ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
അവെര െപാ�ധാരയിേല�് െകാ�വരാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ സംബ�ി�
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വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ൈസബർ േമഖലയിൽ േപാലീസിനായി അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒ���തിൽ
കഴി� അ�് വർഷം നട�ിയ �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

�രാവ� ത�ി�ിൽ അേന�ഷണം

*463 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �രാവ���െട േപരിൽ ത�ി�് നട�ിയ േകസിെല �തി�് ഉയർ� േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ��െട സഹായം ലഭി�ി��തായ ആേരാപണ�ിൽ അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ; എ �ിൽ ���ാെര കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ �ിൽ ��ത ത�ി�ിന് സഹായം നൽകിയ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ
ആെര�ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

റീബിൽഡ് േകരള പ�തി

*464 �ീ. എ. രാജ
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള�െട കീഴി�� �ളയാന�ര പ�തികൾ ഏെതാെ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭാവിയിൽ ഉ�ാേയ�ാ�� ��തി �ര��െള�ടി
അതിജീവി�വാനാ��വിധം ക�േ�ാെട�ം ��തി സൗ�ദപരമാ�ം
അത�ാ�നിക സാേ�തികവിദ�കൾ ഉപേയാഗെ���ി�ം ഉ�ത
നിലവാര�ി�� നിർ�ാണ�ൾ�� �വർ�ന�ൾ ��ത പ�തി �കാരം
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

അർ�ദേരാഗ ചികി��ായി �േത�ക പ�തി

*465 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അർ�ദേരാഗബാധ ഭീതിജനകമാംവിധം വർ�ി�വ�� പ�ാ�ല�ിൽ
അർ�ദേരാഗ ചികി�കൾ�് �േത�കമായി എെ��ാം പ�തികളാണ്
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നട�ിലാ�ി വ��ത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മലബാർ ക�ാൻസർ െസ�ർ, െകാ�ിൻ ക�ാൻസർ റിസർ�് െസ�ർ
എ�ിവിട�ളിൽ ഏ��ം �തിയ സംവിധാന�ൾ സ�മാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) �ിതീയ ക�ാൻസർ പരിചരണ ഗേവഷണ േക�െമ� നിലയിൽ െകാ�ിൻ
ക�ാൻസർ െസ�റിൽ എെ�ാെ� സംവിധാന�ൾ ഒ��ിയി�െ��തിെ�
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

െെവേറാളജി ഇൻ�ി���ിെ� �വർ�ന �േരാഗതി

*466 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�ാരംഭി� ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ
ലാ�ക�െട �വർ�ന �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െെവേറാളജി ഇൻ�ി���് �ർ� േതാതിൽ
�വർ�നസ�മായി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� പരിേശാധന�് േശഷം ഐ.സി.എം.ആർ. െ� �ിരീകരണം
ലഭി��തിനായി എ�ാ സാ�ി�ക�ം �ന െെവേറാളജി ഇൻ�ി���ിൽ
അയേ�� സാഹചര�ം ഇേ�ാ�ം നിലനിൽ��േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ിൽ ഐ.സി.എം.ആർ. െ� അ�മതിേയാ��ടി സം�ാന� നി�തെ�
�ർ�മായ ഫലം നൽകാൻ കഴി�� �ാപനമാ�ി െെവേറാളജി ഇൻ�ി���ിെന
മാ��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാ�ക�െട�ം സാനിെെ�സ�ക�െട�ം �ണനിലവാരം

*467 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ര�ിതമ�ാ� മാ�ക�ം �ണേമ�യി�ാ� സാനിെെ�സ�ക�ം
വിതരണം െച��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെനതിെര സ�ീകരി�
നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാനിെെ�സ�ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�വാ�ളള സംവിധാനം
നിലവി�േ�ാ;

(സി) ��ക�ം േകാേള�ക�ം �റ�േ�ാൾ വിദ�ാർ�ികൾ�് �ണേമ��ളള മാസ്ക്,
സാനിെെ�സർ എ�ിവ െമഡി�ൽ സർ�ീസസ് േകാർ�േറഷൻ വഴി വിതരണം
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െച�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ�് അവാർഡ് ഏർെ���ാൻ നടപടി

*468 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ിക�െട ഭൗതിക
സാഹചര�ം െമ�െ����േതാെടാ�ം ��ി�ം സൗകര���ം
വർ�ി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�ക�െട ��ി, സൗകര��ൾ, േരാഗി സൗ�ദം,
ജീവന�ാ�െട േസവന�ം െപ�മാ��ം എ�ിവ അടി�ാനമാ�ി അവാർ�കൾ
നൽ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ എം.ബി.ബി.എസ്. -ന് ��തൽ സീ�ക�ം
��തൽ പി.ജി. േകാ�ക�ം അ�വദി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ?

ഭ�� വ��ളിെല മായം കെ��ാ�� പരിേശാധനകൾ

*469 �ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പഴം, പ��റി, മ��ം, മാംസം എ�ിവയിെല കീടനാശിനി �േയാഗ�ം മായം
േചർ��ം കെ��ി ���ാർെ�തിെര നിയമ നടപടി സ�ീകരി��തി��
�വർ�ന��െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ�� വ��ളിെല മായം കെ���തിന് നിലവിൽ നട�ിവ��
പരിേശാധനകൾ പര�ാ�മാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റീജിയണൽ അനലി�ി�ൽ ലാ�കൾ, െമാൈബൽ ലാ�കൾ, ഭ�� �ര�
ലാ�കൾ എ�ിവ�െട �വർ�ന�ൾ വി�ലെ����തി�ം ജീവന�ാ�െട
�റവ് പരിഹരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�ർ� ആ�ിബേയാ�ിക് സാ�രത

*470 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ സി എ�് ���
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�ർ� ആ�ിബേയാ�ിക് സാ�രത ൈകവരി��തിന്
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ആവി�രി� ആ�ി െെമേ�ാബിയൽ റസി��് �ാ�ജിക് ആ�ൻ �ാനിെ�
ഉേ�ശ�ല���ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി േക�ാവി�ത പ�തിയാേണാെയ�ം എ�ിൽ േക�ം എ�ാണ്
ഈ പ�തി�് �ട�ം �റി�െത�ം എ� വർഷം െകാ�് ല��ം േനടാനാണ്
വിഭാവനം െച�ിരി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് എ�് �തലാണ് ഈ പ�തി നട�ാ�ാൻ തീ�മാനി�ത്;
പ�തി�െട ഭാഗമായി നാളി�വെര നട� �വർ�ന��ം �ടർ �വർ�ന�ൾ
എ�െനയാണ് വിഭാവനം െച�ിരി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി െചലവിെ� േക�, സം�ാന വിഹിതം എ�യാണ്; േക� സഹായം
ഇതിനകം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) പ�തിക�െട വിജയ�ിന് ബ�ജന പ�ാളി�ം, തേ�ശസ�യം ഭരണ
�ാപന��െട സഹകരണം എ�ിവ എ�േ�ാളം േനടാനാ�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

�ാ�ിക് മാലിന� സം�രണ സംവിധാന�ൾ

*471 �ീ വി െക �ശാ�്
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ�ിക് റീൈസ�ിംഗ് സാധ�ത ഉപേയാഗെ���ി ഫല�ദമായ
മാലിന� സം�രണ സംവിധാന�ൾ ഏർെ���ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ�ിക് മാലിന���െട േശഖരണ�ിെ��ം സംഭരണ�ിെ��ം
സം�രണ�ിെ��ം �മതല ഏത് ഏജൻസി�ാണ് നൽകിയി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഇ�വെര ഏെതാെ� േക��ളിൽ എ� �ാ�ിക് െ��ിംഗ്
�ണി�കൾ �ാപി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��വൻ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം �ാ�ിക് െ��ിംഗ് �ണി�കൾ
�ാപി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജയി�കളിൽ െമാൈബൽ ജാമ�കൾ �ാപി�ൽ

*472 �ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജയി�കളിൽ തട�കാർ േഫാൺ ഉപേയാഗി��തായി
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��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് നിർ�ലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജയി�കളിൽ നിലവിൽ െമാൈബൽ ജാമ�കൾ �ാപി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ 4
ജി., 5 ജി. കണ�ിവി�ികളിൽ നി�� േകാ�കൾ തട��തിന്
�വർ�നസ�മാേണാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജയി�കളിൽ െമാൈബൽ ജാമ�കൾ �ാപി��തി�� തട�ം എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

കാലാവ� �വചനം മിക��താ�ാൻ പ�തി

*473 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ സം�ാന�് കാലാവ� �വചനം
മിക��താ�ാ�ം �ളയ സാധ�ത കെ��ാ�ം സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി േക� സർ�ാ�മായി േചർ�് എെ��ി�ം പ�തികൾ�് സം�ാന
സർ�ാർ �പം െകാ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ ഈ
പ�തിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് അതിതീ� മഴ ലഭി�� �േദശ�ൾ�ായി സർ�ാർ �േത�ക
പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

സർ�ാർ േസവന�ൾ േവഗ�ിൽ ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

*474 �ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നടപടി�മ��െട സ�ീർണതകൾ ഒഴിവാ�ി സർ�ാർ േസവന�ൾ േവഗ�ിൽ
ലഭ�മാേ��തിെ� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ിഫി��കളിൽ ഒ� �േത�ക ഉേ�ശ�ി� മാ�ം എ�് േരഖെ����ത് �ലം
ജന�ൾ�് ഉ�ാ�� �യാസ�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ സർ�ിഫി��കൾ, േസവന�ൾ എ�ിവ ലഭി��തി�� നടപടി�മ�ൾ
ല�കരി�വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വിവിധ സർ�ാർ േസവന�ൾ�� േഫാറ�ൾ ലളിതമാ�വാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സർ�ാർ േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ാ�ളള േരഖകൾ, സർ�ിഫി��കൾ എ�ിവ
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ഗസ�ഡ് ഉേദ�ാഗ�ൻ സാ��െ���ണെമ� വ�വ� ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

പരി�ിതിേലാല �േദശ�ളിെല �നരധിവാസ�ം �നർനിർ�ാണ�ം

*475 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ളയ�ിന് േശഷം സം�ാന�ിെ� പരി�ിതിേലാല �േദശ�ളിെല
വീ�ക�െട �നർനിർ�ാണ�ി�ം �നരധിവാസ�ി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ി��ത്; ഈ പ�തിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �നർനിർ�ാണം ആവശ�മായി വ�� േമഖലകളിൽ �ൻഗണനാ�മ�ിൽ
പ�തികൾ ആവി�രി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(സി) �ന��ാരണ, �നരധിവാസ �വർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി��തി�ം
ശ�ിെ����തി�ം എെ��ാം േമൽേനാ� സംവിധാന�ളാണ്
ഏർെ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

അർഹരായവർ�് േറഷൻ കാർ�കൾ

*476 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അർഹത ഇ�ാ�വരിൽനി�ം സർ�ാർ പിടിെ��� �ൻഗണന കാർ�കൾ
ഇടനില�ാർ അനർഹരായവർ�് തെ� വിതരണം െച��താ�� പരാതികൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� പലഭാഗ�ം �ൻഗണന കാർഡ് തരെ���വാൻ ഏ ജ�മാ�ം
ത�ി�കാ�ം േറഷൻകട�ാ�ം ��നിൽ��തായ പരാതി�് പരിഹാരം
കെ��േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് അനർഹർ ൈകവശം വ�ിരി�� േറഷൻ കാർ�കൾ
പിടിെ���വാൻ സർ�ാർ എ�് നടപടികൾ സ�ീകരി�വ�� എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�ീൻ േകരള ക�നി �േഖന നട�ാ�� മാലിന� സം�രണം

*477 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
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�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാലിന� സം�രണം കാര��മമാ��തിന് �ീൻ േകരള ക�നി
നട�� �വർ�ന��െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ീൻ േകരള ക�നി �േഖന സർ�ാർ ഓഫീസ് സ��യ�ളിൽ മാലിന� സംഭരണ
േക��ൾ �ാപി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സാനി�റി ലാൻഡ്ഫിൽ ൈസ�ക�െട നിർ�ാണ�ിന് �ീൻ േകരള ക�നി �േഖന
നട�ിലാ�ിയ �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) റീബിൽഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവിെ� ഭാഗമായി ജി�ാതല മാലിന� സംഭരണം,
തരംതിരിവ്, കെ�ാഴിയൽ എ�ിവ�ായി �ീൻ േകരള ക�നി �ഖാ�രം
സംവിധാന�ൾ ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �ീൻ േകരള ക�നി �േഖന വ�വസായ വാണിജ� സ��യ�ളിെല
മാലിന�സം�രണം കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

�ീൻ േകരള ക�നി �േഖന�ളള �ാ�ിക് നിർ�ാർ�നം

*478 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ീൻ േകരള ക�നി �ാ�ിക് ��ികൾ നിർ�ാർ�നം െച�ാൻ ബിവേറജസ്
േകാർ�േറഷ�മായി സഹകരി�് �ട�ിയ പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ; ഈ പ�തി നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഈ പ�തി
ഉേപ�ി�വാൻ കാരണെമെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീൻ േകരള ക�നി എ� കിേലാ�ാം �ാ�ിക് െപാ�മരാമ�് വ��ി�ം തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�ം നൽകിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ; ഇ�വഴി എ�
�ക �ീൻ േകരള ക�നി�് ലാഭ��ാ�വാനായി എ�് വ��മാ�േമാ?

ൈല�് െമേ�ാ പ�തികൾ

*479 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) നിർ�ി� േകാഴിേ�ാട്, തി�വന��രം ൈല�് െമേ�ാ പ�തികൾ�ായി ഇ.
�ീധരൻ ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാർ�ിൽ മാ�ം വ��ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തല�ാന െമേ�ാ കട�േപാ�� �ല�ളിെല നിർ�ി� േമൽ�ാല�ൾ
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പ�തി�് തട�മാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ േമൽ�ാല��െട
�ലെമ��് �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ജനകീയ േഹാ��ക�െട �വർ�നം

*480 �ീ. പി. ബാലച�ൻ
�ീ വി ശശി
�ീ. സി.സി. ���ൻ
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനിതകൾ�് െതാഴിൽ �ര��ം �ിര വ�മാന�ം
ഉ�ാ��തിന് ജനകീയ േഹാ��കൾ സഹായകരമായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബ�ീ �ഖാ�രം നട�ിലാ�ിയ ജനകീയ േഹാ��ക�െട േ�ഡിംഗ്
�ർ�ിയായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ചിത�ം, വിഭവ��െട ൈവവിധ�ം, ഭ�ണ�ിെ� �ണേമ� എ�ീ ഘടക�ൾ
േ�ഡിംഗിന് പരിഗണി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉയർ� േ�ഡിംഗ് ലഭി�ാ� സംരംഭകർ�് ആവശ�മായ പരിശീലന�ം
സാ��ിക സഹായം അട��� പി�ണ�ം നൽകി േ�ഡിംഗ് ഉയർ�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ജനകീയ േഹാ��ക�െട �വർ�നം ��തൽ െമ�െ����തി�ം �ാേദശിക
സാഹചര��ൾ��സരി�് വി�ലീകരി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2021 ഒക് േടാബർ 25, തി�ൾ
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)].


