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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം

2021 ഒക് േടാബർ 22, െവ�ി

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�ി

സൈ�േകാ�െട �വർ�നം

*301 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ വി ശശി
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവശ� നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ൾ �റ� വിലയിൽ
ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��തിന് സൈ�േകാ�െട �വർ�നം എ�േ�ാളം
സഹായകമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാര��മമായ പർേ�യ്സ് സംവിധാന�ി�െട സൈ�േകാ ഔ�് െല�കളിൽ
നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട ലഭ�ത ഉറ�വ��ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മാേവലി േ�ാ�കൾ മാേവലി ��ർ േ�ാറാ�ി മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സൈ�േകാ ��ർ മാർ��കളിൽ ഗാർഹിക ഉപകരണ��ം വിപണനം െച��
കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സൈ�േകാ വാതിൽ�ടി േസവനം ആരംഭി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

മാലിന� സം�രണ�ം �ന�പേയാഗ�ം

*302 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ

Free Hand

FreeText
Wednesday, October 27, 2021
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�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േലാകബാ�് ഉൾെ�െട�� അ�ാരാ� ധനകാര� ഏജൻസിക�െട
സഹായേ�ാെട തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ ശാ�ീയ മാലിന�
നിർ�ാർ�ന പ�തി നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാലിന� സം�രണ �വർ�ന�ൾ കാര��മമാ��തിനായി മാലിന�
വ���െട �ന:�പേയാഗ�ി�� നടപടിക�ം സാേ�തികവിദ��ം
േ�ാ�ാഹി�ിേ��തിെ� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െതരെ���് �ചരണ�ിന് ഉപേയാഗി� വ��ൾ �ന�പേയാഗി�് ഉ���ൾ
നിർ�ി�� മാ�ക പ�തി ധർ�ടം മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മാലിന� സം�രണ�ി�ം മാലിന���െട �ന�പേയാഗ�ി�മായി നവീന
സാേ�തികവിദ�ാധി�ിത പരിപാടികൾ �ചിത� മിഷൻ വഴി നട�ിലാ��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) മാലിന� സം�രണ�ി�ം �ചിത� പരിപാലന�ി�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ�് സാേ�തിക വിദ��ം സാേ�തിക സഹായ�ം ലഭ�മാ��തിന്
ഹരിത േകരള മിഷൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�ജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

*303 �ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ േസവന�ൾ യഥാസമയം ജന�ളിേലെ��ി��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട പരാതി പരിഹാര െസ�ിൽ സമർ�ി�� പരാതികൾ പതിന�്
ദിവസ�ിനകം തീർ�ാ�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവർ�ികമാ�ാൻ
നടപടിെയ��ി�േ�ാ; എ�ാ ഓഫീസി�ം െപാ�ജന പരാതി പരിഹാര�ിനായി
സംവിധാനം ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�് സഹായം േത��വർ�് അത്
അടിയ�രമായി ലഭ�മാ�ാൻ േവ� �മീകരണം ഏർെ���ിയി�േ�ാ?

പരി�ിതി സംര�ണ പ�തികൾ

*304 �ീ മാത� ടി. േതാമസ്
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�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പരി�ിതി സംര�ണ�ിനായി നട�ിലാ�� �ധാന
പ�തികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നാേശാ�ഖമായിെ�ാ�ിരി�� നദിക�ം േതാ�ക�ം �ള��ം
�ചീകരി��തി�ം അവ�െട ആഴം വർ�ി�ി�് സംര�ി��തി�ം പരി�ിതി
വ��ിന് �േത�ക പ�തിക�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ അറിയി�േമാ;

(സി) നഗര �േദശ�ളിെല മാലിന�ം നിറ� കനാ�കൾ �ചീകരി�ം സ�ത�മായ
നീെരാ��് ഉറ�വ��ി�ം നട�ിലാ�� പരി�ിതി സംര�ണ
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ?

േകാവിഡ് മരണ��െട കണ�്

*305 �ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021 �ൺ 16-ന് �ൻ�� േകാവിഡ് മരണ��െട കണ�ിെല അപാകത
സംബ�ി� ആേ�പം പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ൺ മാസ�ിൽ ��ത വിഷയ�ിൽ ആേ�പം ഉയർ�തിെന �ടർ�്
അൺഡി�േയർഡ് േകാവിഡ് െഡ�്- െ� കണ�കൾ അത� ജി� െമഡി�ൽ
ഓഫീസർമാർ ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ�് നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ജി�യിെല�ം ജി� െമഡി�ൽ ഓഫീസർമാർ നൽകിയ അൺഡി�േയർഡ്
േകാവിഡ് െഡ�്- െ� കണ�കൾ ഔേദ�ാഗികമായി �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

സിൽവർൈലൻ പ�തി

*306 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സിൽവർൈലൻ പ�തി�െട യഥാർ� �ക സംബ�ി�് നിതി ആേയാഗ്
നട�ിയ വിലയി��ൽ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട യഥാർ� �ക സർ�ാരിെ� എ�ിേമ�് �ക�െട ഇര�ിേയാളം
ആ�െമ� കെ��ൽ ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;
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(സി) എ�ിേമ�് �കയിൽനി�് യഥാർ� �ക ��തലായാൽ അധിക �ക എ�െന
കെ��െമ�ത് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െക-െറയിൽ പ�തി�െട ആ�ിൽ േലാഡ് പതിേനഴ് ടൺ ആയതിനാൽ ചര�്
െ�യി�കൾ ഓടി�ാൻ സാധി�ിെ��ം ൈഹ�ിഡ് േമാഡൽ നട�ിലാ�ി
സാ��ിക ലാഭം േനടാൻ സാധി�ി� എ�ം കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ചര�് െ�യി�കൾ �ടി ഓടി��തിന് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ
എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ർേവദ, അേലാ�തി മ��ക�െട ഉ�ാദനം

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

(എ) സം�ാന�് ആ�ർേവദ, അേലാ�തി മ��ക�െട ഉ�ാദന�ിന് സിറം
ഇൻ�ി���ിെ� മാ�കയിൽ സംവിധാനം ഒ��േമാ;

(ബി) മ��് ഗേവഷണ�ിന് �േത�ക പ�തി നട�ാ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(സി) മ��ക�െട ഗേവഷണം, ഉ�ാദനം, വിതരണം എ�ിവ�് കാര��മമായ
സംവിധാനം ഏർെ���േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല സാ��ിക �മേ��കൾ

*308 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ �േത�കി�് തി�വന��രം
നഗരസഭയിൽ �ടെര��ാ��തായി പറയെ��� സാ��ിക �മേ��കൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) നടപടി�മ�ളിെല�ം ആഡി�ിംഗ്, �ഷറി, ബാ�് െവരിഫിേ�ഷൻ
എ�ിവയിെല�ം പാളി�കളാണ് ��ത �മേ��കൾ നട�ാൻ
അവസരെമാ���ത് എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
പരിഹരി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം �മേ��കൾ നട��വർ�് ചില സംഘടനക�െട സംര�ണം
ലഭി��താണ് ഇവ ആവർ�ി�െ�ടാൻ കാരണമാ��െത� ആേരാപണം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?
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ലഹരി ഉപേയാഗം തടയാൻ എൈ�സിന് ��തൽ അധികാരം

*309 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരി�െട ഉപേയാഗ�ം വിപണന�ം വർ�ി�് വ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത സാഹചര��ിൽ എൈ�സിന് ��തൽ
അധികാരം നൽകണെമ� ആവശ�ം ഉയർ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി നിലവിെല നിയമ�ളിൽ മാ�ം വ��ണെമ� നിർേ�ശം
ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത നിർേ�ശം പരിഗണി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

ആഭ��ര, വിേദശ വിമാന യാ� നിര�കൾ

*310 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) എയർൈലൻ ക�നികൾ ചില സമയ�ളിൽ വിമാന ടി��് നിര�കൾ ��െന
വർ�ി�ി�് �വാസി മലയാളികെള �ഷണം െച��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ആയത് തടയാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആഭ��ര, വിേദശ വിമാന യാ� നിര�കൾ എകീകരി��തി�ം
നിയ�ി��തി�ം േക� സർ�ാരിൽ സ�ർദം െച��ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

േക� സർ�ാരിന് സമർ�ി� പ�തികൾ

*311 �ീ. 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) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം േക� സർ�ാരിന് സമർ�ി� �ധാന
പ�തികൾ എെ��ാമായി��; ഇ�ാര��ി�� േക� നിലപാട് എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആവശ�െ��വയിൽ ഏെത�ാം പ�തികൾ�് േക�ം അ�മതി നൽകിയി��്;
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േക� സർ�ാർ �ഖ�ാപിെ��ി�ം നാളി�വെര�ം നട�ിലാ�ാ� പ�തികൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ േക� സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലിരി�� പ�തികൾ എെ��ാമാണ്;
ഇവ േനടിെയ���തിനായി സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

��ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം സംബ�ി�് പഠനം

*312 �ീമതി � �തിഭ 
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം വർ�ി�് വ��ത് സംബ�ി�്
സമ�മായ പഠനം നട�േമാ;

(ബി) ��ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം ശാരീരിക�ം മാനസിക�ം സാ�ഹ��മായ വളർ��്
വിഘാത��ാ�ക�ം ഇത് സാ�ഹ� വി��തയിേല�് നയി�ക�ം ���ത��ൾ
��ക�ം െച�� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ വർ�ി�വ�� ലഹരി ഉപേയാഗ�ിൽ നി�ം ��ികെള ര�ി�വാൻ
ഫല�ദമായ പ�തി ത�ാറാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ നി�� േസവന�ൾ

*313 �ീ. എം.വിജിൻ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ നി�് ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�� വിവിധ
േസവന�ൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��തിന്
�േത�കമായ പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) സി�ിസൺ േപാർ�ൽ �ാവർ�ികമാ��േതാെട �ാേദശിക സർ�ാ�ക�െട
േസവന, �വർ�ന േമഖലകളിൽ എെ�ാെ� മാ��ളാണ് �തീ�ി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ �േത�ക ��ക�െട �പീകരണം

*314 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് �ീകൾ�് േ�ാ�ാഹനം നൽ��തി�ം സാ��ിക സ�ാത��ം
േനടാൻ കഴി�െമ� ആ�വിശ�ാസം വളർ�ിെയ���തി�മായി ��ംബ�ീ
�േത�കമായ ��കൾ �പീകരി�് �വർ�നം ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട മെ�െ�ാെ� കാര��ളാണ് ല��മി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

െക-െറയിൽ പ�തി

*315 �ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം-കാസർേഗാഡ് അർ� അതിേവഗ െക-െറയിൽ പ�തി
സംബ�ി�് ജന�ളിൽ ഉടെല��ി�� ആശ�കൾ പരിഹരി�ാൻ നാളി�വെര
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട സാ�ഹിക ആഘാത പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

�വതികൾ�ായി ��ംബ�ീ സഹായക ��കൾ

*316 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ വി േജായി
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ീക�െട സാ��ിക ശാ�ീകരണ�ിൽ ��ംബ�ീ വഹി�� പ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വികസന �വർ�ന�ളി�ം നവേകരള നിർ�ിതിയി�ം ��ംബ�ീ�്
ഫല�ദമായ പ�് വഹി�ാനായി�േ�ാ;

(സി) അസമത�ം േനരി�� �ീക�െട സാ�ഹിക ശാ�ീകരണ�ി�ത�ക എ�
ല��േ�ാെടയാേണാ ��തായി �വതിക�െട സഹായക ��കൾ
�പീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ ��കൾ �േഖന
നട�ാ�േ�ശി�� ഇടെപട�കൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് േസന�െട ശാ�ീകരണം

*317 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ



8 of 13

�ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േസനെയ ശാ�ീകരി��തിനായി കഴി� സർ�ാർ
��തായി എ� ത�ികകൾ ��ി�ി�െ��ം എ�േപെര വിവിധ ത�ികകളിൽ
��തായി നിയമി�ി�െ���� കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �മസമാധാന�ം ��ാേന�ഷണ�ം േവർതിരി��ം ഇൻെ��ർമാെര എസ്.എ�്.ഒ.
മാരായി നിയമി��ം േപാലീസിെ� �വർ�ന മികവ് വർ�ി�ി�ാൻ
കാരണമായി�േ�ാ; ഇ�ാര��ിൽ ��തായി െച�ാ�േ�ശി�� കാര��ൾ
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പരാതി�മാെയ��വേരാ�ം സഹായം േത��വേരാ�ം െപാ�ജന�േളാ�ം
േപാലീസ് േസനയിെല ഒ� വിഭാഗം അപമര�ാദയായി െപ�മാ�ക�ം
��വാളിക�മായി സൗ�ദം �ലർ�ക�ം െച��താ�� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�രം �വണത അവസാനി�ി�ാൻ കർശന
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ

*318 �ീ ജി �ീഫൻ
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ അഴിമതിരഹിതമാ�ം
സമയബ�ിതമാ�ം നൽ��തിന് നട�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ സർ�ാർ േസവന�ൾ�ായി ഈടാ�ിയി�� ഫീസ് നിർ�ലാ�വാൻ
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ഗ്സ് കൺേ�ാൾ വ��ിെ� �വർ�നം

*319 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിമാസം ആയിരം േകാടി �പ�െട മ��കൾ വി�ഴി��
സാഹചര��ിൽ അവ�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�വാൻ മതിയായ
സംവിധാനം ഏർെ���ാൻ കഴി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് �ഗ്സ് ഇൻെ��ർമാ�െട �റവ് പരിഹരി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ക�നികളിൽ നി�ം ഉ�ാദി�ി�വയ�ാ��ം എ�ാൽ ��ത വിവരം
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തിരി�റിയാൻ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് സാധ�മ�ാ��മായ മ��ക�െട വി�ന
തട��തിന് ഫല�ദമായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ഇ-േസവനം ഏകീ�ത േപാർ�ൽ

*320 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സർ�ാരിെ� വിവിധ വ��കൾ നൽ�� േസവന�ൾ ജന�ൾ�്
അനായാസം ലഭ�മാ��തിന് ഇ-േസവനം എ� ഏകീ�ത േപാർ�ൽ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) ജന�ൾ�് േസവന�ൾ േവഗ�ിൽ തിര��തി�ം ക�പിടി��തി�മായി
േസവന�െള തരംതിരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) �ടാെത സർ�ാരിെ� വിവിധ വ��കൾ �റെ��വി�� സർ�ല�കൾ,
ഉ�ര�കൾ, അറിയി�കൾ, വി�ാപന�ൾ �ട�ിയവ എ���ിൽ
ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ആവി�രി�ി�ളളത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

സംേയാജിത �ാേദശിക ഭരണ മാേനജ്െമ�് സംവിധാനം

*321 �ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാമപ�ായ�കളിെല ഭരണ നിർ�ഹണ നടപടിക�ം
േസവന��ം ജന�ൾ�് വിരൽ��ിൽ ലഭ�മാ��തിനായി സി�ിസൺ
േപാർ�ൽ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സംേയാജിത �ാേദശിക ഭരണ മാേനജ്െമ�് സംവിധാന�ിെ� �വർ�ന
�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ്. പ�തി വി�ലീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാമപ�ായ�കളിെല ഭരണ നിർ�ഹണ നടപടിക�ം േസവന��ം
സാേ�തികവിദ�ാധി�ിതമായി പരി�രി�ക എ�ത് �ൻഗണന
കർ�പ�തിയായി നട�ിലാ�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് ബാധി�വർ�് ര�ാം േഡാസ് വാക് സിൻ �നഃ�മീകരണം

*322 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
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�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് ബാധി�് എ� ഗർഭിണികൾ മരി�ി��് എ�ം എ�
േരാഗികൾ ആ�ഹത� െച� എ��ം സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് വ� വ��ി ഒ� േഡാസ് േകാവിഷീൽഡ് വാക് സിൻ സ�ീകരി�ാൽ ര�് 
േഡാസ് സ�ീകരി� വ��ിേയ�ാൾ �തിേരാധ േശഷി��ാ�ം എ� പഠനം
സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ
ര�ാം േഡാസ് വാക് സിൻ വിതരണം �നഃ�മീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�േ�ാ?

വൺ െഹൽ�് േപാളിസി

*323 �ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. എം. എം. മണി
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജ�ജന� േരാഗ�ൾ വർ�ി�വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പരി�ിതി�െട ആേരാഗ�ം, ജന��െട ആേരാഗ�ം, �ഗ��െട ആേരാഗ�ം എ�ിവ
സംേയാജി�ി�് വൺ െഹൽ�് േപാളിസി നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

അേലാ�തി മ��ക�െട �ണനിലവാരം

*324 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അേലാ�തി മ��ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന് സർ�ാർ
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ�കാര� േമഖലയിെല െമഡി�ൽ േഷാ�കൾ, �ിനി�കൾ, ആ�പ�ി
എ�ിവിട�ളിൽ ഫാർമസി�കൾ വഴിയ� മ��് വിതരണം നട��െത�
പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് മ��് വിതരണ േമഖലയിൽ ��തൽ �� െച��ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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സിേറാ സർൈവലൻസ് പഠനം

*325 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് വ�ാപനെ��റി�് സം�ാന സർ�ാർ നട�ിയ സിേറാ
സർൈവലൻസ് ശാ�ീയ പഠന�ിെല കെ��ൽ ഐ.സി.എം.ആർ. നട�ിയ
പഠന�ിൽ നി�ം വ�ത�സ് തമാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പഠന�ിനായി വാ�ിൻ സ�ീകരി�വ�െട എ� സാ�ി�കൾ
േശഖരിെ��ം സർേവയിൽ ഇ�സംബ�ി� �ധാന കെ���കൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വാ�ിൻ സ�ീകരി�ാ�വ�െട എ� സാ�ി�കൾ േശഖരിെ��ം �ധാന
കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

പി�് െ�ാ��ൻ േ�ാജ�്

*326 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസ് ��തായി �ാവർ�ികമാ�ിയി�� പി�് െ�ാ��ൻ േ�ാജ�്
�േഖന നട�� �വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം വനിതാ േപാലീസ് േ�ഷൻ �ാപി�ാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) േപാലീസിെല വനിതാ �ാതിനിധ�ം വർ�ി�ി�ാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

അരി, എ� മി�കൾ�് ഭ���ര� ൈലസൻസ്

*327 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഡ് േസ�ി ആ�് �ാൻേഡർഡ്സ് അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ��യിൽ രജി�ർ െച�്
�വർ�ി�� അരി, എ� മി�കൾ�് ഭ���ര� വിഭാഗ�ിൽ നി�ം
ൈലസൻസ് എ��ണെമ� വ�വ� നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത വ�വ�
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െച�കിട മി�ടമകെള �തിസ�ിയിലാ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈലസൻസിനായി വർഷംേതാ�ം വൻ�ക ഈടാ��ത് െച�കിട മി�ടമകെള
�തിസ�ിയിലാ�െമ�തിനാൽ ��ത നീ�ം ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് ഐ.എസ്.ഒ. അംഗീകാരം

*328 �ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾെ��ാം ഐ.എസ്.ഒ.
അംഗീകാരം േനടാനായി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇവ�െട അംഗീകാരം �ടർ�ം
നിലനിർ��തിനായി എെ��ാം േസവന, ശാ�ീകരണ, ആ�നികീകരണ
�വർ�ന�ളാണ് നട�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട േസവനം സമയബ�ിത�ം
അഴിമതിരഹിത�മാ��തിന് ഏർെ���ിയി�� സംവിധാന�െള�റി�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��തായി ഏർെ���ിയി�� സി�ിസൺ േപാർ�ൽ വഴി ലഭി�� �ധാന
േസവന�ൾ എെ��ാമാണ് എ�് അറിയി�േമാ?

മദ��ിെ��ം മയ�മ��ിെ��ം ഉപേയാഗം �റ�ാൻ നടപടി

*329 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മദ��ിെ��ം മയ�മ��ിെ��ം ഉപേയാഗം �റ��ത്
സംബ�ി� നയം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മേദ�ാപേയാഗം വർ�ി�വ�ക�ം േലാക്ഡൗൺ കാലഘ��ി�ൾെ�െട മദ�
വിപണന�ിൽ നി�� വ�മാനം വർ�ി�വ�ക�ം െച�� �ിതിവിേശഷം
ഗൗരവ�ർ�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) മദ� വിതരണ േക���െട എ�ം �റ�് മദ� ഉപേഭാഗം �റ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ ത�ാറാ�േമാ?

െമേ�ാ െറയിൽ പ�തികൾ

*330 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
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�ീമതി െദലീമ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ി െമേ�ായിെല �തിദിന യാ��ാ�െട എ�ം സംബ�ി� വിവരം
േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) തല�ാന െമേ�ാ�െട�ം േകാഴിേ�ാട് െമേ�ാ�െട�ം സ�ാരപഥ നിർ�യം
�നഃപരിേശാധിേ���െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തല�ാന െമേ�ാ�െട�ം േകാഴിേ�ാട് െെല�് െമേ�ാ�െട�ം പ�തികൾ
പരി�രി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിദിന യാ��ാ�െട �റവ് �ല�ളള െകാ�ി െമേ�ാ�െട ന�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ന�ം എ�െയ�ം അത് നിക�വാൻ
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2021 ഒക് േടാബർ 14, 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)].


