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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
എ�ാം സേ�ളനം

2023 െഫ�വരി 9, വ�ാഴം

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�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി

ലഹരി ഉപേയാഗം തട��തിന് നടപടി

*151 �ീ എം �േകഷ് 
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം, എൈ�സ് 
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വാ��െടയിടയിൽ ലഹരി ഉപേയാഗം വർ�ി�വ��െവ�്
പറയെ��� സാഹചര��ിൽ വിമാന�ാവളം വഴി�ം െ�യിൻ മാർഗ�ം
അതിർ�ി െചക് േപാ�കൾ കട�ം മയ�മ��് എ�ി��ത് തട��തിന്
എെെ�സ് എൻേഫാ�്െമ�് വിങ് േപാലീസിെ��ം മ�് േസനക�െട�ം
സഹായേ�ാെട നട�� �വർ�ന�ൾ ��തൽ ശാ�ീകരി��തിനായി
ആവി�രി�ി�ളള പ�തിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എെെ�സ് എൻേഫാ�്െമ�് േസനെയ വി�ലീകരി��തി�ം
ആ�നികീകരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) മയ�മ��് കട�സംഘ�ൾ മാഫിയയായി വളർ�െവ�് ക�താ��
സാഹചര��ിൽ ഇ�രം സംഘ��െട �വർ�നം ഉ�ലനം െച��തിന്
��തൽ ഫല�ദമായ നിയമ നിർ�ാണ�ിെ� സാധ�ത പരിേശാധി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

ഭ�� വിഷബാധെ�തിരായി സ�ീകരി� �തിേരാധ നടപടി

*152 �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
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�ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�� കാല��ായ ഭ�� വിഷബാധെ�തിെര സ�ീകരി�
�തിേരാധ നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ�� വിഷബാധെ�തിെര നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ിൽ ഭ�� �ര�ാ
വ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭ�� വിഷബാധെ�തിെര എെ�ാെ� കർശന നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ികളിെല മാലിന� സംസ് കരണ സംവിധാനം

*153 �ീമതി െക.െക.രമ
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ ഫല�ദമായ മാലിന� സംസ് കരണ
സംവിധാനം നട�ാ�ാ�ത് കാരണം അവിട�ളിെല �ചി�റിക�െട�ം
വാർ�ക�െട�ം ��ിഹീനമായ അവ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് 
പരിഹരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ിയിൽ ചികി�യിൽ
കഴി�ി�� േരാഗിെയ എലി കടി� സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇതിേ�ൽ അേന�ഷണം നട��േ�ാ;

(സി) സമാനമായ സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷൻ കാർഡ് വിതരണം

*154 �ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ ജി �ീഫൻ
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം വിവിധ വിഭാഗ�ളിലായി വിതരണം
െച� േറഷൻ കാർ�കൾ എ� വീതമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആവശ�മായ േരഖകളി�ാ�തിനാൽ േറഷൻ കാർഡ് ലഭി�ാ�വരിൽ
ഏഴായിര�ിലധികം േപർ അതിദരി�രായി കെ��ിയി�ളളതിനാൽ ഇവർ�്
അടിയ�രമായി കാർഡ് ലഭ�മാ�ാൻ നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) വ��് നട�ിയ പരിേശാധനയിൽ �ൻഗണനാ കാർഡ് അനർഹമായി െെകവശം
വ� എ�േപെര കെ��ിെയ�് െവളിെ���ാേമാ;
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(ഡി) സം�ാന�് േറഷൻ കാർ�കൾ ���തിന�സരി�് േറഷൻ വിഹിതം
വർ�ി�ി�കി�ാ� ��ം പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�ാേമാ?

ഐ.ടി. ഹ�്

*155 �ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഐ.ടി. വ�വസായ�ിെ� സാധ�തകൾ പരമാവധി
�േയാജനെ���ക എ� ല��േ�ാെട നട�� �വർ�ന�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ഖ ഐ.ടി. ക�നികെള ആകർഷി��തി�ം അ�വഴി സം�ാനെ� ഐ.ടി.
വ�വസായ�ിെ� ഹ�ായി വളർ�ിെയ���തി�ം ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ��് ഐ.ടി. പാർ�കൾ�് �റെമ ഐ.ടി. ഇടനാഴിക�ം
സാ�ൈല�് ഐ.ടി. പാർ�ക�ം �ാപി�ാ�� പ�തിെയ�റി�്
വിശദമാ�േമാ?

�ീകൾ�് േനെര��ാ�� അതി�മ�ൾ തടയാൻ നടപടി

*156 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െപാ��ല�ളിൽ �ീകൾ�് േനെര��ാ�� അതി�മ�ൾ തടയാൻ
േപാലീസ് കാര��മമായ ഇടെപടൽ നട��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) രാ�ി ൈവകി�ം �ലർ��ം ഒ��് സ�രിേ��ി വ�� �ീക�െട �ര��്
�േത�ക �മീകരണം ഏർെ���ാൻ പരിപാടി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ീ �ര��മായി ബ�െ��് അവശ� സാഹചര��ിൽ അടിയ�രമായി
സഹായം എ�ി��തിന് ഏർെ���ിയി�� െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷ�കെള
�റി�് േവ�� �ചാരണം നട�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; അടിയ�ര
സാഹചര��ളിൽ സത�രമായി സഹായം എ�ി�ാൻ ഏർെ���ിയി��
പി�ണാ സംവിധാന�െള �റി�് വിശദമാ�േമാ?

െച�കിട സംരംഭ�ൾ�� സബ്സിഡി പ�തിയിെല �മേ�ടിേ�ൽ അേന�ഷണം

*157 �ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
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�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െതാഴിൽരഹിതരായ �ീകൾ�് ജീവേനാപാധി നൽകാ�� തി�വന��രം
േകാർ�േറഷെ� സബ്സിഡി പ�തിയിൽ വ�ാപക �മേ�ട് നട�തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�, പ�ികജാതി വിഭാഗ�ളിെല �ീക�െട ��കൾ�് െച�കിട സംരംഭ�ൾ
�ട�ാൻ ��് ല�ം �പ സബ്സിഡി അ�വദി�� പ�തി�െട ഭാഗമായി
2020-2022 കാലയളവിൽ വ�ാജ അ�ൗ�ക�ം വ�ാജ ഇൻേവായി�ക�ം ചമ�് 5.6
േകാടി �പ ത�ിെയ��തായി പറയെ��� സംഭവ�ിൽ അേന�ഷണം നട�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ിൽ എഫ്.ഐ.ആർ. രജി�ർ െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

േകരള �ാർ��് മിഷൻ

*158 �ീ വി ശശി
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാേ�തികത അടി�ാനമാ�ളളേതാ സാ�ഹിക
�തിബ�ത�ളളേതാ ആയ �തന ആശയ�െള സംരംഭ�ളാ�ക എ�
ല��േ�ാെട േകരള �ാർ��് മിഷൻ �വ സംരംഭകത� വികസന പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഗേവഷണ വികസന �ാപന�ൾ, ശാ��ർ, ഇ�േവ�ർമാർ, വിദ�ാർ�ികൾ,
അ��ാപകർ, �ാർ��കൾ �ട�ിയവെര േകാർ�ിണ�ി ഗേവഷണ വികസന
�വർ�ന�ളി�െട കെ��� ആശയ�െള ഉ��മാ�ി
വിപണിയിെല�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാരംഭ ഘ��ിെല�േപാെല വളർ��െട ഓേരാ ഘ��ി�ം �ാർ��കെള
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��ാ സംഘ�െള അമർ� െച�ാൻ കർശന ഇടെപടൽ

*159 �ീ വി േജായി
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ാ സംഘ�െള അമർ� െച�ാൻ കർശന ഇടെപടൽ
നട�ണെമ�് േപാലീസിന് നിർേദശം നൽകിയി�േ�ാ;
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(ബി) ആ�നിക പരിശീലന�ം അത�ാ�നിക പ�ാ�ല സൗകര��െമാ��ി
േപാലീസിെ� �വർ�ന മികവ് വർ�ി�ി�ാൻ പ�തി�േ�ാ;

(സി) െപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട പരിധിയിൽ നട�� സംഭവ�െള �റി�് സമ�മായ
വിവര�ൾ േശഖരി�ാൻ പര�ാ�മായ വിധ�ിൽ െ�ഷ�ൽ �ാ�് വിഭാഗെ�
ശ�ിെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�േമാ?

ആ�പ�ികൾ�് േലാ�് ക�ാളി�ി അഷ�റൻസ് സാംപ്ളിംഗ് നിലവാരം

*160 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീമതി െദലീമ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ആ�പ�ിക�െട മികവിെന ഇകഴ് �ാൻ സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട
താ�ര� സംര�കരായ ചില േക��ൾ നട�ിയതായി പറയെ��� �മം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സർ�ാർ േമഖലയി�� �ധാന ആ�പ�ികെളെയ�ാം േലാ�് ക�ാളി�ി
അഷ�റൻസ് സാംപ്ളിംഗ് നിലവാര�ിേല�് ഉയർ��തിന് �േത�കം പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് നിലവിൽ എ� ആ�പ�ികൾ�് േലാ�് ക�ാളി�ി അഷ�റൻസ്
സാംപ്ളിംഗ് അംഗീകാര�ം ല�� സർ�ിഫിേ�ഷ�ം ലഭി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ; ��ത അംഗീകാര�ൾ�ായി ഏർെ��േ�� അടി�ാന
സൗകര��ം േസവന നിലവാര�ം സംബ�ി�് അറിയി�ാേമാ?

േറഷൻ കടകളിെല �മേ��കൾ തടയാൻ നടപടി

*161 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറഷൻ കടകളിൽ അരി തിരിമറി, �ഴ് �ിെവ�് �ട�ിയ
�മേ��കൾ നട��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �മേ��കൾ കെ���തി�ം അവ തട��തി�ം സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��
നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േറഷൻ കടകളിൽ �ത�മായ വിലവിവര പ�ിക �ദർശി�ി��െ��് ഉറ�്
വ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാം�മിക േരാഗ��െട വ�ാപനം തടയാൻ നടപടി

*162 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
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�ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാം�മിക േരാഗ��െട വ�ാപനം തട��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ; േരാഗനിര�ം മരണനിര�ം �റ��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജലജന� അ�ബാധകൾ ��തലായി കാണെ�ടാൻ സാ��ത�� �േദശ�ൾ
കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അ�രം �ല�ളിൽ അ�ബാധ തട��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡിന് സമാന ല�ണ�� ഇൻ�വൻസ ൈവറസ് പട��ത് തടയാൻ
എെ��ാം �തിേരാധ �വർ�ന�ളാണ് നട�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;
ഇത് സംബ�ി�് �റ�ിറ�ിയ മാർഗേരഖ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േരാഗവ�ാപനം തട��തിെ� ഭാഗമായി അതിേവഗം േരാഗനിർ�യം
നട��തിന് എെ��ാം ആ�നിക സംവിധാന�ളാണ് സം�ാനെ� പ�ി�്
ലാ�കൾ �േഖന നിലവിൽ ലഭ�മാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

വളർ�് നാ�ൾ�് ൈലസൻസ്

*163 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ വി ശശി
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപനേ�ാെട േപവിഷബാധെ�തിെര
�തിേരാധം ശ�മാ�വാൻ തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് വളർ�് നാ�ൾ�് ൈലസൻസ് നിർബ�മാ�വാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ജീവിതെെശലീ േരാഗ നിയ�ണ �വർ�ന�ൾ

*164 �ീ. എ�്. സലാം
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജീവിതെെശലീ േരാഗ��െട നിയ�ണ�ം േബാധവത്�രണ�ം
എ� ല���ാ�ി�ായി നട�ിലാ�� ജീവിതെെശലി കാ�യിൻ
�വർ�ന�ൾ രാജ�െ� െബ�് �ാ�ീസസ് പ�തിെയ� നിലയിൽ േദശീയ
തല�ിൽ ചർ� െച�െ��ക��ാേയാ; വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ�� ജീവിതെെശലീ േരാഗ നിയ�ണ
�വർ�ന�െള ഏേകാപി�ി��തിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജീവിതെെശലീ േരാഗ നിയ�ണ�മായി ബ�െ��് കായിക സം�ാരം
വളർ�ിെയ���തിനായി ആേരാഗ� വ��് നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��
പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ശബരിമല വിമാന�ാവളം യാഥാർ��മാ�ാൻ നടപടി

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

(എ) തീർ�ാടകർ�ായി ശബരിമല വിമാന�ാവളം സമയബ�ിതമായി
�ർ�ികരി��തിന് എെ��ാം �തിയ നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം നിയ�ി�ാൻ നടപടി

*166 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� ഒ� വർഷ�ിനിടയിൽ നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട
വില അ�പത് ശതമാന�ിേലെറ വർ�ി�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇത്  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിേത�ാപേയാഗ സാധന�� െട വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് െപാ�വിപണിയിൽ ഫല�ദമായി ഇടെപടാൻ
കഴിയാ�താ�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� കാരണം
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േറഷൻ കടകൾ വഴി സബ്സിഡി നിര�ിൽ പലവ��ന�ൾ വിതരണം െച�ാൻ
ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മി� വിവാഹിതർ�ളള സഹായ�ൾ

*167 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീമതി െദലീമ
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�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മി� വിവാഹ�ിനായി നിലവി�� നടപടി�മ�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മി� വിവാഹിതർ�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ രജി�ർ െച�ാൻ
എ��ി�ം തട��ൾ നിലവി�േ�ാ;

(സി) മി� വിവാഹിതർ�് നൽകിവ�� ധനസഹായ�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മി� വിവാഹം െച�വർ�് �ര�ിതത�ം ഉറ�വ���തിന് ഒ� വർഷം വെര
അവർ�് താമസി�ാൻ േസഫ്േഹാ�കൾ �ാപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ��വർ ഒഴിെക�� മി� വിവാഹിതരായ ദ�തികൾ�്
സ�യംെതാഴിൽ കെ���തിനായി എെ�ാെ� സഹായമാണ് നൽകിവ��ത്
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ശബരി െറയിൽപാത നിർ�ാണം

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

(എ) അ�മാലി-അ�ത ശബരി െറയിൽപാത�െട നിർ�ാണം �നരാരംഭി��തിനായി
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാത�െട നിർ�ാണ�ിനായി അട�ൽ�ക�െട അൻപത് ശതമാനമായ
ര�ായിരം േകാടി �പ സം�ാന സർ�ാർ വഹി�െമ� നയ�ഖ�ാപന
�സംഗ�ിെല ഉറ�് നട�ിലാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പാത�െട �ർ�ീകരണം സംബ�ി�് െക-െറയിൽ െഡവലപ്െമ�്
േകാർ�േറഷൻ തയാറാ�ിയി�� പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട നിർ�ാണ�ിനാവശ�മായ �ലം ഏെ����തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) എറണാ�ളം ജി�യിെല �ാർ�് സി�ി, ഇൻേഫാപാർ�് �ട�ിയ
െതാഴിലധിഷ് ഠിത േമഖലക�മായി െതാ��ഴ, �വാ��ഴ, േകാതമംഗലം എ�ീ
േമഖലകെള ബ�ി�ി�വാൻ േവ� മാ��ൾ ശബരി പാതയിൽ വ��വാ��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി �വർ�നം

*169 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി �വർ�നം ഏത്
ഘ��ിെല�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ ��തായി നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി�� പ�തികൾ
എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ; ഇത് നട�ിലാ�ാൻ ആവശ�മായ ഫ�് സർ�ാർ
നൽകിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഫ�ക�െട അപര�ാ�ത �ലം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് ഒ�
തര�ി�� നിർ�ാണ �വർ�ന��ം ഏെ���് നട�വാൻ കഴിയാ�
�ിതി വിേശഷം സംജാതമായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തികൾ ഏെ���് നട�ിയ
കരാ�കാർ�� �ടിശിക തീർ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാലിന� സം�രണ�ിന് ജനകീയ പ�ാളി�ം

*170 �ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നവേകരള നിർ�ിതി�് അനിവാര�മായ ശാ�ീയ സ�ർ� മാലിന� സം�രണം
ഉറ�വ���തിന് ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട �ചാരണ പരിപാടി
ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ചിത�േബാധം വളർ��തി�ം വിേക�ീ�ത മാലിന� സം�രണ�ിന്
ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒ���തി�ം നട��
�വർ�ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ാ�ി�ം മ�് പാഴ് വ���ം ശാ�ീയമായി സം�രി�ാൻ �ീൻ േകരള
ക�നി�െട �വർ�നം ��തൽ ശാ�ീകരി�ാൻ ല��മി��േ�ാ?

ഐ.ടി.ഐ. ലാബിൽ ആ�ധം നിർ�ി� സംഭവം

*171 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഐ.ടി.ഐ.-യിൽ ലാബ് പഠന�ിെ� േപരിൽ ആ�ധ നിർ�ാണം നട�തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഐ.ടി.ഐ. ലാബിൽ �ാ�ി�ൽ �ാ�ക�െട ഭാഗമായി ആ�ധം നിർ�ി�തായി
പറയെ��� സംഭവ�ിൽ രഹസ�ാേന�ഷണ വിഭാഗം എ.ഡി.ജി.പി. സർ�ാരിന്
റിേ�ാർ�് നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത റിേ�ാർ�ിെല �ധാനെ�� നിർേദശ�ൾ എെ�ാെ�യാണ് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) സമാനമായ സംഭവ�ൾ ആവർ�ി��ി� എ�് ഉറ�വ��ാൻ േപാലീസ്
വ��് സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

സിൽവർൈലൻ പ�തി�് േക�ാ�മതി

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

(എ) സിൽവർൈലൻ പ�തി�് േക�ാ�മതി ലഭി�ാ� സാഹചര��ിൽ ��ത
പ�തി�മായി �േ�ാ�് േപാകാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിെ�തിെര ജന�ൾ നട�ിയ �തിേഷധം ഗൗരവമായി
കാ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജന�ൾ നട�ിയ �തിേഷധ�ിെ� ഭാഗമായി എ�� േക�കൾ പിൻവലി�ാൻ
ത�ാറാ�േമാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

മാലിന� സംസ് കരണ�ിന് �തന മാർഗ�ൾ

*173 �ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാലിന� സംസ് കരണ�ിന് സ�ീകരി�ി�� �തന മാർഗ�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാലിന� സംസ് കരണ�മായി ബ�െ��് െപാ� മാലിന� സംസ് കരണ യാർ�കൾ
നിർ�ി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ; ഖരമാലിന� സംസ് കരണം
സമയബ�ിതമായി സാധ�മാ��തിന് ഇ�രം യാർ�കൾ അടിയ�രമായി
�ാപി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) മാലിന� സംസ് കരണ�മായി ബ�െ��് സഹകരി�ാൻ �േ�ാ� വ��
�ാർ��കൾ�് നൽകി വ�� േ�ാ�ാഹന നടപടി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) മാലിന� സംസ് കരണ രംഗ�് േജാലി െച��വ�െട സാ�ഹിക, സാ��ിക
േ�മ �വർ�ന�ൾ�ായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ാ�ിയി��ത്?

ഭ���ര�ാ മാനദ��ൾ പാലി�ാ�തിെ� േപരിൽ ��ിയ േഹാ��ക�ം
റേ�ാറ�ക�ം

*174 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
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�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ���ര�ാ മാനദ��ൾ പാലി�ാ�തിെ� േപരിൽ ��ിയ
േഹാ��ക�ം റേ�ാറ�ക�ം �റ��ത് സംബ�ി�് ഭ���ര�ാ ക�ീഷണർ
േനരി�് നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് നിർേദശം നൽകിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ടനീള�� റേ�ാറ�കളിെല�ം േഹാ��കളിെല�ം മ�്
�ാപന�ളിെല�ം സാഹചര��ൾ പരിേശാധി�് തീ�മാനെമ���തിന്
ഭ���ര�ാ ക�ീഷണർ�് �ാേയാഗികമായ ��ി��കൾ േനരി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭ���ര�ാ മാനദ��ൾ പാലി�ാ�തിെ� േപരിൽ ��ിയ േഹാ��ക�ം
റേ�ാറ�ക�ം �റ��ത് സംബ�ി�് �ൻകാല�ളിൽ െച�ി��ത് േപാെല
ഭ���ര�ാ വ��ിെ� �തിനിധി�ൾെ���ം ജി�ാ കള��െട
േന�ത��ി���മായ സമിതി തീ�മാനെമ���തിന് നിർേദശം നൽ�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

തി�വന��രം േകാർ�േറഷനിെല �മേ�ട് അേന�ഷി�ാൻ നടപടി

*175 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െതാഴിൽരഹിതരായ �ീകൾ�് ജീവേനാപാധി നൽകാ�� തി�വന��രം
േകാർ�േറഷെ� സബ്സിഡി പ�തിയിൽ വ�ാപക �മേ�ട് നട�െവ�്
കംേ��ാളർ ആൻഡ് ഓഡി�ർ ജനറൽ സ ർ�ാരിന് സമർ�ി� �ാഥമിക
റിേ�ാർ�ിൽ വ��മാ��േ�ാ;

(ബി) ��ത �മേ�ട്  സംബ�ി� റിേ�ാർ�ിെല �ധാന കെ���കൾ
എെ�ാെ�യാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �മേ�ട് സംബ�ി�് ��മായ ഏജൻസി അേന�ഷി�ണെമ�്
സർ�ാരിന് ശിപാർശ നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിേ�ൽ നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഏകാേരാഗ�ം കാ�യിൻ

*176 �ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ�ഷ�ർ, �ഗ�ൾ, സസ��ൾ ഇവ ഉൾെ��� പരി�ിതി�് പര�രം
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അ�േയാജ�മായ ആേരാഗ��ിതി െെകവരി�കെയ� ല��േ�ാെട
സം�ാന�് ഏകാേരാഗ�ം എ� കാ�യിൻ സംഘടി�ി��േ�ാ; വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത കാ�യി�മായി ബ�െ��് സം�ാന�് നട�ി�ളള �വർ�ന�ൾ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത കാ�യിെ� ഭാഗമായി ആ�ിബേയാ�ി�ക�െട അശാ�ീയ ഉപേയാഗം
സംബ�ി�് േബാധവൽ�രണം നട�ിലാ��േ�ാ; �റി�ടിയി�ാെത�ളള
ആ�ിബേയാ�ി�് വിൽ�ന നിയ�ി��തിനായി നട�� �വർ�ന�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിപണിയിൽ വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് നടപടി

*177 �ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) രാജ��ാെക വില�യ�ം ��മായേ�ാൾ സം�ാന സർ�ാരിെ� ശ�മായ
ഇടെപടൽ �ലം േകരള�ിൽ വില�യ�ം പിടി�നിർ�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അരി വ�ി, െമാൈബൽ വാഹന�ൾ എ�ിവ വഴി നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ൾ
മിതമായ നിര�ിൽ �ാമീണ േമഖലയിൽ ഉൾെ�െട ജന�ൾ�് നൽകാൻ
സാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�വിപണിയിൽ വില നിയ�ി��തിന് സൈ�േകാ നട�� �ടർ�യായ
ഇടെപട�ക�െട �േയാജനം വലിയ േതാതിൽ ജന�ൾ�് ലഭി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ഓ�ൺ മാർ��് വ�ാപാരിക�െട�ം വ�ാപാരി �തിനിധിക�െട�ം
േയാഗം വിളി�േചർ�് വില�യ�ം നിയ�ണ വിേധയമാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

റീബിൽഡ് േകരള

*178 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് റീബിൽഡ് േകരള പ�തി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റീബിൽഡ് േകരള�ായി 2022-23 ബജ�ിൽ പ�തിയിന�ിൽ വകയി��ിയ
ആയിര�ി അ��റ് േകാടി �പയിൽ അ�് ശതമാന�ിൽ താെഴ മാ�മാണ്
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െചലവഴി�ത് എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവേ�ാെട
കാ��േ�ാ;

(സി) റീബിൽഡ് േകരള�െട �വർ�ന�ൾ കാര��മമാ�ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി

*179 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വാ� മലിനീകരണം �റ�ാ�ം ഊർജ പര�ാ�ത േനടാ�ം സഹായകരമായ
നിലയിൽ വിഭാവനം െച�ി�ളള സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി ആരംഭി���മായി
ബ�െ��് സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരി�� നടപടികൾ സംബ�ി�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാന�് ലിക�ിെെഫഡ് കം�സ്ഡ്
നാ�റൽ ഗ�ാസ് �ാ�കൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി �ർ�േതാതിൽ നട�ാ��തി�െട ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്
ഉ�ാകാ�� േന��ൾ എെ�ാെ�െയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

ആർ�ം മിഷൻ

*180 �ീ. പി. മ�ി��ി
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാഥമിക തല�ി�� ആ�പ�ിക�െട നിലവാരം
ഉയർ��തിനായി നവേകരളം കർ� പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ആർ�ം മിഷൻ
�േഖന നട�� �വർ�ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആർ�ം മിഷൻ �േഖന എ� �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ�
േക��ളായി ഉയർ�ിെയ�ം അവ�െട അടി�ാന സൗകര��ൾ
വികസി�ി��തിന് പ�തി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആേരാഗ� ഉപേക��െള െവൽെനസ് െസ��കളായി ഉയർ�� ���ിയിൽ
ൈകവരി� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2023 െഫ�വരി 1, �ധൻ
എ എം ബഷീർ ,

െസ��റി
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�േത�ക ���്:
നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയിൽ
ഉ�യി��തിൻെറ തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�്
��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].


