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നൽകിയി�� രാജ�െ� ഏക സം�ാനമായി മാറാൻ േകരള�ിന്
കഴി�ി�േ�ാ; ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം അ��ാളി നഗര
െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ ൈകവരി� േന�ം വിശദമാ�േമാ?

�കടന പ�ികയിെല വാ�ാന�ൾ നട�ിലാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടി

*302 �ീ. പി. ന��മാർ
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2047 വർഷേ�ാെട സം�ാനെ� മ�� വ�മാന വികസിത രാ��ൾ�്
�ല�മാ�ണെമ� ല��ം �ഖ�ാപി�തിെ� �ടർ�യായി പ�ാ�ല സൗകര�
വികസന േമഖലയിൽ �തി�ചാ�ം ��ി��തിന് നട�� �വർ�ന�ൾ
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �കടന പ�ികയിൽ നൽകിയ വാ�ാന�ൾ നട�ിലാ��തിന് �ാരംഭം
�റി�ാൻ കഴി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െതാഴിലി�ാ� നിര�് ഒൻപത് ശതമാന�ിൽ നി�ം 4.8 ശതമാനമാ�ി �റ�ാൻ
സർ�ാർ വിവിധ േമഖലകളിൽ നട�ിയ ഇടെപട�കൾ വിശദമാ�ാേമാ?

എടയ�ർ �ൈഹബ് വധേ�സിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി

*303 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ഖ രാ�ീയ പാർ�ി�െട �വജന ഘടകം മ��ർ േ�ാ�് �സിഡ�ായി��
എടയ�ർ �ൈഹബ് വധേ�സിൽ ഏെത�ി�ം പാർ�ി�് പ�െ��് േകസിെല
ഒ�ാം �തി െവളിെ���ിയതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് 
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) െകാലപാതക�ിന് ഉ�രവാദികളായവർ പാർ�ി�് അക�െ�� ഒ�ാം
�തി�െട െവളിെ���ൽ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  സംബ�ി�്
അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത േകസിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ലഹരി വിപ�് തട��തിന് ജനകീയ പ�ാളി�ം

*304 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ലഹരി വിപ�് തട��തിന് ജനകീയ പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ാൻ നട�ിയ
�ചാരണ�ിെ��ം േബാധവൽ�രണ�ിെ��ം �ടർ�യായി ലഹരി വിപണന
�ംഖല തകർ��തി�ം മയ�മ��ിന് അടിമകളായവെര അതിൽ നി�ം
വി��രാ��തി�ം എൈ�സ് വ��ിെ� �വർ�നം ശാ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) മയ�മ��് വിപണന�ിൽ ആവർ�ി�് ഏർെ���വ�െട ഡാ�ാ ബാ�്
എൈ�സ് വ��് ത�ാറാ�ിയി�െ��ിൽ ഇവെര കർശന നിരീ�ണ�ിന്
വിേധയമാ�ാൻ �േത�കം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ ജലപാത�െട നിർ�ാണ ���ികൾ

*305 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവളം-േബ�ൽ ജലപാത�െട നിർ�ാണം 2023-ൽ �ർ�ീകരി�ാൻ ല��മി�്
െകാ�� നിർ�ാണ ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ; ��ത
പ�തി�ായി കിഫ്ബിയിൽ നി�് എ� �ക അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ം �തൽ ക�ായി വെര ഇൻലാൻഡ് വാ�ർ േവയ്സ് അേതാറി�ി�െട
അധീനതയി�� ജലപാത േദശീയ ജലപാതയായി ഉയർ��തി��
���ിക�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േദശീയ ജലപാതെയ ബ�ി�ി�ാൻ നിലവിൽ കനാൽ ഇ�ാ� മാഹി-വളപ�ണം,
നീേലശ�രം-േബ�ൽ ഭാഗ�ളിൽ �തിയ കനാൽ നിർ�ി�ാ�� �വർ�നം
ആരംഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ നൽേക� സംഭാവന�ക സംബ�ി� ഉ�രവ്

*306 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിേനാദ പരിപാടികൾ, �ദർശനം, സൗജന� ചികി�ാ ക�ാ�കൾ �ട�ിയ
പരിപാടികൾ�് പ�ായ�്, നഗരസഭ എ�ിവിട�ളിൽ നി�ം സംഭാവന
നൽകാൻ ച�ം അ�വദി��േ�ാ;

(ബി) സർ�ാരിെ� വിവിധ പരിപാടികൾ�ായി തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�െള
സ�ർ�ം െച��ി സംഭാവന നൽകാൻ    േ�രി�ി��തായ പരാതികൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ ദിനാേഘാഷം, �ചിത�മിഷെ� േകാൺേ�വ് എ�ിവ�് ഓേരാ
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ം നൽേക� സംഭാവന�ക നി�യി�് ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി�േ�ാ;
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(ഡി) എ�ിൽ ഇ�രം ഉ�ര�കൾ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�െള സാ��ിക
�തിസ�ിയിലാ�ം എ�ത് പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

വി��ി പ�തി വി�ലമാ��തിന് നടപടി

*307 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഹരി�െട ഉപേയാഗം, വർ�ി�വ�� േറാഡ്  അപകട�ൾ�ം
സാ�ഹിക വി�� �വർ�ന�ൾ�ം �ധാന കാരണമാെണ�തിനാൽ ഇത്
തട��തിന് വി��ി പ�തി വി�ലമാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ിതല പ�ായ�ക�െട സാ��ത ഉപേയാഗെ���ി ഇ�രം സാ�ഹിക
വിപ�ിന് എതിെര എെ�ാെ� �തിയ നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

േറാഡപകട�ൾ �റ��തിന് വ��ക�െട ഏേകാപനം

*308 �ീ 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�് വർ�ി�വ�� േറാഡപകട�ൾ �റ��തിന് വിവിധ വ��ക�െട
ഏേകാപന�ി�െട �േത�ക കർ�പ�തി �പീകരിേ��തിെ� ആവശ�കത
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിേ�ൽ വിവിധ വ��ക�െട ഫല�ദമായ ഏേകാപനം
ഉറ�വ���തിന് �ഖ�മ�ി തല�ിൽ അവേലാകന�ം നയ�പീകരണ�ം
നട�വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േറാഡ് �ര�ാ നടപടികൾ ��തൽ ഫല�ദമാ��തിെ� ഭാഗമായി �ാഫിക്
എൻേഫാഴ് സ് െമ�് �വർ�ന�ളിൽ ��തൽ കാര��മമായ സാേ�തികവിദ�ാ
സൗകര��ൾ ഏർെ���വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േറഷൻ വിതരണം ��തൽ ജനകീയമാ�ാൻ നടപടി

*309 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് പ�ിണി�ലം ഒരാ�ം മരണെ��� �ിതി ഉ�ാകാൻ പാടിെ��
കാ��ാേടാെട അതിദരി�ർ�് േറഷൻ സാധന�ൾ എ�ി��തി�ം േറഷൻ
സംബ�ി� േരഖകൾ കാലതാമസം �ടാെത നൽ��തി�ം നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��തിെ� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അതിദാരി�� നിർ�ാർ�നം ല��മി�് േറഷൻ വിതരണം ��തൽ
ജനകീയമാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േറഷൻ കടകളിെല�ി േറഷൻ ൈക��ാൻ സാധി�ാ� ജനവിഭാഗ�ൾ�്
േറഷൻ അവ�െട വീ�കളിേല�് ഓേ�ാറി� െതാഴിലാളിക�െട സഹായേ�ാെട
േനരി�് എ�ി�� �തന പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അതിദരി��െട വീ�കളിൽ ഭ�ണെമ�ി�� പ�തി സം�ാനതല�ിൽ
നട�ിലാ�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

എടയ�ർ �ൈഹബ് വധേ�സ് അേന�ഷണ �േരാഗതി

*310 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��ഖ രാ�ീയ പാർ�ി�െട �വജന സംഘടന�െട േനതാവായി�� എടയ�ർ
�ൈഹബ് വധേ�സിൽ �ഢാേലാചനാ��ം അേന�ഷി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാലപാതക�ിന് ഉ�രവാദികളായവർ പാർ�ി�ക�െ�� ഒ�ാം �തി�െട
െവളിെ���ൽ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവേ�ാെട
കാ��േ�ാ;

(സി) ��ത േകസിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

റീ ബിൽഡ് േകരള െഡവലപ്െമ�് േ�ാ�ാ�ക�െട �േരാഗതി

*311 �ീ. പി. മ�ി��ി
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) അതിതീ� മഴ�െട�ം �ളയ��െട�ം പ�ാ�ല�ിൽ �ര�
�തിേരാധേശഷി�� അടി�ാന സൗകര��ൾ നിർ�ി��തിന് ല��മി��
റീ ബിൽഡ് േകരള െഡവലപ്െമ�് േ�ാ�ാ�ക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2027 വർഷേ�ാ��ടി �ർ�ീകരി�ാൻ ല��മി�� ��ത പ�തിയിൽ
ഇ�വെര എ� �ക�െട ���ികൾ�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;
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(സി) സം�ാന�് അടി�ാന സൗകര� �നഃ��ിേയാെടാ�ം ഭാവിയിൽ
ഉ�ാേയ�ാ�� മഹാമാരിക�െട പ�ാ�ല�ിൽ പകർ�വ�ാധികൾ�ം
േരാഗ�ൾ�െമതിെര െപാ�ജനാേരാഗ� സംവിധാനം ശ�ിെ����തിന് റീ
ബിൽഡ് േകരള െഡവലപ്െമ�് േ�ാ�ാമിൽ പ�തി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

െപാ�ജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

*312 �ീ. എം.വിജിൻ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സാേ�തിക വിദ�ാധി�ിതമായി േസവന�ൾ ലഭ�മാ���ം െസ�േ�റിയ�ിൽ
ഫയൽ നീ��തി�� ത�ക�െട എ�ം �റ��ം ജീവന�ാ�െട കാര��മത
വർ�ി�ി��തി�ം അഴിമതി �റ��തി�ം �േയാജന�ദമായി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ചിലയിട�ളിെല�ി�ം ഉേദ�ാഗ�ർ ഫയ�കൾ മന:�ർവം ൈവകി�ി�ം
കാര��ൾ �ത�മായി ധരി�ി�ാെത�ം �തീ�ിത രീതിയില�ാ� െപ�മാ�ം
വഴി�ം േസവനം േത��വെര ��ി��ി�� സാഹചര�ം നിലനിൽ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് �ർ�മാ�ം ഒഴിവാ��തിന് �േത�ക ��
പതി�ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക�ി�ിട�� ഫയ�കൾ �ർ�മാ�ം തീർ�ാ��തി�ം കാര��മമായ
െപാ�ജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം ഏർെ����തി�ം
നടപടിെയ��ി�േ�ാ?

വലിെ�റിയൽ �� േകരളം പ�തി

*313 �ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനം സാ�ഹിക, സാ��ിക രംഗ�് ൈകവരി� േന��ൾ���തമായ
േതാതിൽ മാലിന� സം�രണ�ിൽ മികവ് ൈകവരി�ാനായി�ിെ�� വ�ത
ഉൾെ�ാ�െകാ�് 2025-നകം �ർ� ��ി�� സം�ാനമാ�കെയ�
ല��േ�ാെട ശാ�ീയ മാലിന� സം�രണ പരിപാടി കാര��മമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�െള അേപ�ി�് വർ�ി�േതാതി�� ഉപേഭാ� വ���െട
ഉപേഭാഗം �ാ�ി�് ഉൾെ�െട�� ൈജവ, അൈജവ മാലിന��ിെ� വർ�നവിന്
കാരണമായി��തിനാൽ �തന സാേ�തികവിദ�ാധി�ിത മാലിന� സം�രണ
പ�തികൾ വ�ാപകമാ�ാൻ �വർ�നം നട��േ�ാ;

(സി) മാലിന�ം ��ി��വ�െട ഉ�രവാദി�മാണ് മാലിന� സം�രണം എ�
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കാ��ാടിെ� അടി�ാന�ിൽ ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട മാലിന� സം�രണ
�വർ�നം �ാവർ�ികമാ��തിന് വലിെ�റിയൽ �� േകരളം എ�
പ�തി�െട �ചാരണ �വർ�നം ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭ�� വ��ളിെല മായം കെ��ാൻ പരിേശാധനാ സംവിധാനം

*314 �ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�-
വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അയൽ സം�ാന�ളിൽ നി�ം അതിർ�ി കടെ��� ഭ��േയാഗ�മ�ാ�
മ���ം മാംസ�ം പരിേശാധി�ാൻ ആവശ�മായ സംവിധാനം സർ�ാർ
ഏർെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഭ��വ��ളിെല മായം കെ���തിന് ��് റീജിയണൽ ലാ�കൾ
പര�ാ�മാെണ�് ക���േ�ാ;

(സി) പര�ാ�മെ��ിൽ ��തൽ ലാ�കൾ അ�വദി��തി�ം ആവശ�മായ
ജീവന�ാെര നിയമി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
അറിയി�േമാ?

േരാഗിക�െട വർ�നവിന് ആ�പാതികമായി ജീവന�ാെര നിയമി�ാൻ നടപടി

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

(എ) സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ികൾ, ജി�-താ��് ആ�പ�ികൾ
എ�ിവിട�ളിൽ ചികി��ായി എ��വ�െട എ�ം �മാതീതമായി
വർ�ി�വ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േരാഗിക�െട വർ�നവിന് ആ�പാതികമായി േഡാ�ർമാർ ഉൾെ�െട�ളള
ജീവന�ാ�െട ത�ികകൾ അ�വദി��തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�പ�ിക�െട �ഗമമായ �വർ�ന�ിനാവശ�മായ ജീവന�ാെര
അടിയ�രമായി നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�വാസി െപൻഷൻ �മേ�ട് തടയാൻ നടപടി

*316 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് �വാസി േ�മനിധി േബാർഡിെ� േരഖകളിൽ തിരിമറി നട�ി
�വാസി െപൻഷൻ വിതരണ�ിൽ �മേ�ട് നട��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ അേന�ഷണം നട�ി ���ാെര കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം �മേ��കൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഭ��വ��ളിൽ മായം േചർ��ത് തടയാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് ഭ��ധാന��ളിെല മായം േചർ��ം ഭ�� വിഷബാധ�ം
വർ�ി�വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് തട��തിന്
അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഭ��വ��ളിൽ മായം േചർ��വർ�് നൽ�� ശി� വർ�ി�ി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഭ��വ��ളിെല മായം കാൻസർ ഉൾെ�െട�� മാരക േരാഗ�ൾ�്
കാരണമാ��തിനാൽ ഭ��വ��ളിൽ മായം േചർ��തിെനതിെര ശ�മായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ് േസന�െട കാര��മത വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി

*318 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ വി േജായി
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരളം രാജ�െ� ഏ��ം മിക� �മസമാധാന �ിതി�� സം�ാനെമ� േന�ം
ൈകവരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അത് നിലനിർ��തി�ം േപാലീസ് േസന�െട
കാര��മത വർ�ി�ി��തി�ം ഉേ�ശ��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �മസമാധാന പാലന �വർ�ന�ൾ ��തൽ മിക��താ��തിന് േവ�
ആ�നികീകരണ നടപടിക�െട ഭാഗമായി നിരീ�ണ ക�ാമറകൾ വി�ലമായി
�ാപി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) േപാലീസ് േനരി�് �ാപി�� ക�ാമറകൾ�് �റെമ �ധാന േറാ�കളിെല�ം
ക�വട േക��ളിെല�ം വ�ാപാരികൾ �ാപി�ി�� ക�ാമറകൾ �ടി േപാലീസ്
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നിരീ�ണ സംവിധാന�ിെ� ഭാഗമാ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

��ാം ��ദിന കർ� പരിപാടി

*319 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ാം ��ദിന കർ� പരിപാടി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�ം ��ത പ�തികൾ�് എ� �കയാണ്
മതി�െചലവ് കണ�ാ�ിയിരി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വികസന �വർ�ന��െട ഭാഗമായി െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��
പ�തികൾ�് ഊ�ൽ നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതി�െട എ�
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�ാനാണ് ല��മി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

അനധി�ത ക�തൽതട�ൽ

*320 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട പരിപാടികൾ ഉ� ജി�കളിെല ��ഖ രാ�ീയ പാർ�ിയിെല
�ാേദശിക േനതാ�െള�ം �വർ�കെര�ം ക�തൽ തട�ലിലാ�� െപാലീസ്
നടപടി വ��ി സ�ാത���ിേ��� കട�കയ�മാെണ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) ഇത് ഓേരാ പൗര�ം ഭരണഘടന ഉറ�് നൽ�� ജീവി�ാ��
അവകാശ�ിെ��ം ക�തൽ തട�ലിെനതിെര�� അ�േ�ദം 22-െ��ം
ലംഘനമാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ഖ �തിപ� രാ�ീയ പാർ�ി�െട �ാേദശിക േനതാ�െള�ം �വർ�കെര�ം
അനധി�തമായി ക�തൽ തട�ലിൽ വ� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര
അേന�ഷണം നട�ി നടപടി സ�ീകരി�ാൻ ത�ാറാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ഹബ് ആ�് േ�ാ�് മാ�ക

*321 �ീ വി േജായി
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ഐ.ടി. വ�വസായം വി�ലീകരി��തിെ� ഭാഗമായി ഹബ് ആ�്
േ�ാ�് മാ�ക നട�ാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; പ�തി�െട വിശദാംശം
വ��മാ�ാേമാ; ഇതി�െട എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ല��മി��ത്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഐ.ടി. വ�വസായ�ിനാവശ�മായ ഇ�ർെന�് കണ�ിവി�ി, ൈവൈഫ
േഹാ�്േ�ാ�കൾ എ�ിവ ഉറ�വ���തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജനകീയ ആേരാഗ� േക��ൾ

*322 �ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പകർ�വ�ാധി നിയ�ണം, ജീവിതൈശലീ േരാഗനിർ�യം, പാലിേയ�ീവ് െകയർ
�ട�ിയ �വർ�ന�ളിെല മികവ് വർ�ി�ി�ാൻ ��ാം �� ദിന കർ�
പരിപാടി�െട ഭാഗമായി ��ംബേ�മ ഉപേക��െള െഹൽ�് ആൻഡ്
െവൽെനസ് െസ��കളായി ഉയർ�ി അവെയ ജനകീയ ആേരാഗ�
േക��ളാ�ാൻ പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം �ാപന�ൾ വഴി ജീവിതൈശലീ േരാഗ നിർ�യ�ിനായി വാർഷിക
ആേരാഗ� പരിേശാധന നട�ാൻ ഉേ�ശ��േ�ാ; അതിനായി ഉയർ�
േയാഗ�ത��വെര നിയമി�ാൻ പ�തി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനതല സമിതികൾ �പീകരി�് ആർ�ം മിഷെ� ര�ാംഘ� �വർ�നം
േവഗ�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ൈലഫ് മിഷൻ അഴിമതി സംബ�ി� വിജിലൻസ് അേന�ഷണ �േരാഗതി

*323 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വട�ാേ�രി ൈലഫ് മിഷൻ അഴിമതി േകസിൽ 2020-ൽ ആരംഭി� വിജിലൻസ്
അേന�ഷണം ര�ര വർഷം കഴി�ി�ം �ർ�ിയാകാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേന�ഷ�ിെ� ഭാഗമായി ആെരാെയാെ� േചാദ�ം െച� എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകസിൽ �ഖ�മ�ി�െട �ൻ �ിൻസി�ൽ െസ��റിെയ
�തിേചർ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ എെ�ാെ� ���ളാണ്
��ത വ��ിെ�തിെര �മ�ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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വട�ാേ�രി ൈലഫ് മിഷൻ

*324 �ീമതി െക.െക.രമ
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വട�ാേ�രി ൈലഫ് മിഷൻ പ�തിയിൽ ൈലഫ് മിഷൻ ഏെത�ി�ം വിേദശ
ഏജൻസിക�മായി ധാരണാപ�ം ഒ�് വ�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത ധാരണാപ�ം അ�സരി�് വട�ാേ�രിയിൽ െക�ിട
നിർ�ാണ�ി�� �മി ൈകമാറിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏത് ഏജൻസി�ാണ്
നൽകിയെത�ം അ�കാരം ൈകമാറിയ �മി സർ�ാർ �മിയായി�േ�ാെവ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏത് നടപടി�െട അടി�ാന�ിലാണ് �മി ൈകമാറിയെത�ം �മി ൈകമാ�ം
സംബ�ി�് സർ�ാ�ം ൈകമാറി കി�ിയ �ാപന�ം ത�ിൽ കരാ�േ�ാെയ�ം
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�സംബ�ി�് �.എ.ഇ.�മായി എെ��ി�ം ധാരണാപ�ം ഒ�് വ�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ിൽ െറഡ്�സ�ിൽ നി�ം പണം ക�ീഷനായി ൈക��ാൻ സൗകര�ം
ഒ��ിയത് ഈ ധാരണാപ�മായി�� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

ജീവിത െെശലീ േരാഗനിർ�യ പഠനം

*325 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജനസംഖ�ാധി�ിത ജീവിത െെശലീ േരാഗനിർ�യ പഠനം
നട�ിയി�േ�ാെയ�ം ഇതിനായി �ഹസ�ർശനം നട�ി സർേവ
സംഘടി�ി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സർേവ�െട ഭാഗമായി എ� േപരിൽ നി�ം വിവര�ൾ
േശഖരി�ി�െ��ം ഇതിൽ എ� േപർ�് ജീവിത െെശലീ േരാഗ�ൾ
കെ��ിയി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജീവിത െെശലീ േരാഗ�ം േരാഗ സാധ�ത�ം ഉ�തായി കെ���വർ�് വിദ�
പരിേശാധന�് അവസരം ഒ���േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െന�് സംഭരണം

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

(എ) സം�ാന�് െന�് സംഭരണ ��ിയയിൽ കഴി� സീസണിൽ സംഭരി�
െന�ിെ� വില കർഷകർ�് െകാ��് തീർ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െന�് സംഭരണ പ�തി�് േക� സർ�ാ�ം സം�ാന സർ�ാ�ം
ൈകകാര�െ�ലവ് നൽ��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) കർഷകരിൽ നി�് സംഭരി�� െന�ി�ം കീടശല�ം �ലം �ണനിലവാരം
േമാശമായ െന�ി�ം കർഷകർ�് നൽ�� സംഭരണ �കയിൽ അന�ായമായ
കിഴിവ് മി�ടമകൾ ഈടാ��തായ പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സർ�ാർ നി�യി� താ�വിലയിൽ െന�് സംഭരി�് അരിയാ�ി മാ�ി
സെെ�േകാ, കൺസ�മർെഫഡ് �ട�ിയ �ാപന��െട ന�ായവില േഷാ�കൾ
വഴി വി�ഴി�� മി�ടമകൾ�് െന�് സംഭരണ�ിനായി മാ�ി വ�� സബ്സിഡി
നൽ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കാ�ണ� ക��ണി�ി ഫാർമസിക�െട �വർ�നം

*327 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േരാഗികൾ�് െതാ�റ് ശതമാനം വെര വില�റവിൽ മ��കൾ ലഭ�മാ�ിയി��
കാ�ണ� ക��ണി�ി ഫാർമസിക�െട �വർ�നം അവസാനി�ി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഫാർമസിക�െട �വർ�നം ലാഭകരമ�ാതായതിെ� കാരണം
പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) കാ�ണ� ഫാർമസികൾ�് സർ�ാർ നൽകിയി�� ധനസഹായം
നിർ�ലാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കാ�ണ� ഫാർമസിക�െട �വർ�നം െമ�െ����തിന് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

ൈലഫ് മിഷൻ

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

(എ) നിർ�നേര�ം അഗതികേള�ം നവേകരള നിർ�ിതിയിൽ െപാ�ധാരേയാെടാ�ം
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േചർ��തിന് അവ�െട ജീവിത �ര� ഉറ�വ��കയാണ് ആവശ�ം എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� പി�ാ�ാവ�യി��വ�ം സ��മായി വീ�വ�ാൻ
േശഷിയി�ാ�വ �മായ ജന�ൾ�് വീ�ം ഉപജീവനമാ ർഗ�ം നൽ�വാൻ ൈലഫ്
മിഷൻ ല��മി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��മായി �മി�� ഭവനരഹിത ർ�് ഭവന നിർ�ാണ�ിനായി ധനസഹായം
നൽ�വാ�ം സ��മായി �മി ഇ�ാ�വർ�ായി െപാ��ടമ�തയി�� ഭവന
സ��യ�ൾ നി ർ�ി�വാ�ം ൈലഫ് മിഷനിൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��മായി അധ�ാനി�ാൻ കഴിയാ�വ  ർ�് സാ�ഹ� �ര�ാ പ�തിക�ം
വാസേയാഗ�മ�ാ� വീ�ക�െട നവീകരണ�ം ൈലഫ് മിഷെ� നാലാം ഘ��ിൽ
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ര�ിതമാ�ാം പ�ിമഘ�ം പ�തി

*329 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�ൾെ�ാ�ലി�ം മ�ിടി�ിലി��� സാധ�ത ല�കരി�്
പ�ിമഘ� �േദശ�് �ര�ിത ജനവാസം ഉറ�ാ�ാൻ ല��മി�് �േത�ക
പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; ��ത പ�തിയി�െട എെ�ാെ�യാണ്
ല��മി��ത്; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) �ര�ിതമാ�ാം പ�ിമഘ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി ഏെത�ാം �ല�ളിൽ
മാ�ിംഗ് �ർ�ിയാ�ിയി�െ��ം മാ�ിംഗ് �ർ�ിയാ�ിയ �ല�ളിൽ
നീർ�ാ�കൾ വീെ����തി�� �വർ�നം ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�ം
അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഭ���ര�ാ �ചിക

*330 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനം ഭ���ര�ാ �ചികയിൽ ആറാം �ാനേ��്
പിൻതളളെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭ��വിഷബാധ�ം �ടർ�ളള മരണ��ം വർ�ി�് വ��േ�ാ; ഇ�ാരണ�ാൽ
ഭ���ര� വ��ിെ� �വർ�നം ��ികരമെ��് ക���േ�ാ;
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വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2023 െഫ�വരി 23, വ�ാഴം
എ എം ബഷീർ ,

െ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)].




