
1 of 14

പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
നാലാം സേ�ളനം

2022 മാർ�് 16, �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�ി

സൈ�േകാ�െട േസവന�ൾ

*151 �ീ. പി. ബാലച�ൻ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വി�നശാലകൾ വി�ലീകരി�് െപാ�ജന�ൾ�് �ണനിലവാര�� ഉ���ൾ
�റ� നിര�ിൽ എ�ി��തിന് സൈ�േകാ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഫല�ദമായ വിപണി ഇടെപട�കളി�െട െപാ�ജന�െള പരമാവധി
സഹായി��തിെനാ�ം കർഷകെര�ം ഉ�ാദകെര�ം സഹായി��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സൈ�േകാ സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ സംരംഭ�ളി�െട സൈ�േകാ�െട േസവന�ൾ ��തൽ ജന�ളിേല�്
എ�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െന�സംഭരണം ഊർ�ിതമാ��തി�ം െന�സംഭരണ�മായി ബ�െ��
���ൾ�് പരിഹാരം കാ�വാ�ം സൈ�േകാ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമ േഭദഗതി

*152 �ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
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�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ിൽ േഭദഗതി
െകാ�വരാ�േ�ശി��താ�� വാർ�കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േഭദഗതിയി�െട ഏെത�ാം ഇള�കൾ അ�വദി��തിനാണ് േക�
സർ�ാർ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത നിയമ േഭദഗതിയിൽ സം�ാന�ിെ� താൽപര��ൾ േക� വനം-
പരി�ിതി മ�ാലയെ� അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സർ�ാർ ആവശ�െ��ി�� ഇള�കൾ േക� സർ�ാർ െകാ�വ��
േഭദഗതിയിൽ ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

മദ� നയ�ിെല മാ�ം

*153 �ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം മദ� നയ�ിൽ മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ മാ�ം വ��ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ബ�െ�� ച��ളിൽ എെ��ാം കാതലായ മാ��ളാണ്
വ��ിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ലഹരിവി�� �വർ�ന��െട ഭാഗമായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ബാർ ൈലസൻസ് നൽ��തി�� വ�വ�കളിൽ എെ��ാം മാ��ൾ
വ��ിയി��്; വിശദവിവരം നൽകാേമാ?

��ാ - മയ�മ��് സംഘ�െള നിയ�ി�ാൻ നടപടി

*154 �ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ാ വിളയാ��ം േപാലീസ് അതി�മ��ം ജനജീവിതം
��രമാ�ിയിരി�� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ാ - മയ�മ��് സംഘ�ൾ�് ചില രാ�ീയ പാർ�ിക�െട�ം സർ�ാരി��ം
സംര�ണ���െകാ�ാണ് ഇ�രം സംഘ�െള അമർ� െച�ാൻ േപാലീസിന്
കഴിയാ�ത് എ� വിമർശനം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(സി) ��കെള നിയ�ി��തി�ം ���ാെര നിയമ�ിന് ��ിൽ െകാ�വ��തി�ം
േപാലീസ് �ർ�മാ�ം പരാജയെ�� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േകാവളം എം.എൽ.എ.�െട വീടിന് ��ിൽ നിർ�ിയി�ി�� കാർ അടി� തകർ�
സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;
��ത സംഭവ�ിൽ അേന�ഷണം നട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േസന�െട ശാ�ീകരണം

*155 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ സി എ�് ���
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം േപാലീസ് േസനെയ
ശാ�ീകരി��തിെ� ഭാഗമായി �തിയ ത�ികകൾ അ�വദി�ി�േ�ാ; വാടക
െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�� േപാലീസ് േ�ഷ�കൾെ��ാം സ��ം െക�ിടം
നിർ�ി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) േപാലീ�േദ�ാഗ��െട മേനാവീര�ം വർ�ി�ി�ാ�� നടപടികൾെ�ാ�ം
േസവന�ിനായി സമീപി��വേരാ�ം െപാ�ജന�േളാ�ം അ��� െപ�മാ�ം
ഉറ�ാ�ാൻ കർശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േപാലീസിെ� േസവന മികവ് വർ�ി�ി��തി�ം �വർ�നം
അന�നമാ��തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

അ��ാടിയിെല മാ�-ശി� മരണ�ൾ

*156 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ��ാടിയിൽ മാ�-ശി� മരണ�ൾ ആവർ�ി��ത് സർ�ാർ
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവരിൽ േപാഷകാഹാര�റ�ം അ�മായി ബ�െ�� ആേരാഗ� ����മാേണാ
മരണ കാരണമാ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ആദിവാസി േമഖലകളിൽ ആവശ�മായ ചികി� സംവിധാനം ഏർെ����തിന്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

വികസന മിഷ�ക�െട ഏകീകരണം

*157 �ീമതി െദലീമ
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�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ�നീതിയിലധി�ിതമായി വികസനം
യാഥാർ��മാ��തിന് കഴി� സർ�ാർ ആവി�രി�ി�� വിവിധ വികസന
മിഷ�കൾ ഏകീകരി�് വികസന �വർ�ന�ൾ കാര��മമാ�ാൻ
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ അറിയി�േമാ;

(ബി) ദരി�രി�ാ� സം�ാനെമ� വാ�ാനം സഫലമാ��തി�ം വികസന�ിെ�
�ണഫല�ൾ എ�ാവരിേല�ം എ�ി��തി�ം ആവി�രി�ി�� പ�തികൾ
എെ��ാമാണ്;

(സി) സർ�ാർ േസവന�ൾ കാര��മമാ��തിനായി െപാ�േസവന
സംവിധാന�ിെ� കാര��മത വർ�ി�ി�ാൻ സാധി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

�ീക�െട സാ�ഹ�പദവി ഉയർ�ാൻ നടപടി

*158 �ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ലിംഗപരമായ വിേവചനം സ�ഹ�ിൽ നിലനിൽ�� സാഹചര��ിൽ �ീക�െട
സാ�ഹ�പദവി ഉയർ��തിന് എെ��ാം പരിപാടികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) �ീധന�ിെ� േപരിൽ േനരി�� ഗാർഹിക പീഡന��ം മാനസിക സ�ർ��ം
അവസാനി�ി��തിന് വനിത-ശി� വികസന വ��് ഏെത�ാം വിധ�ി��
ഇടെപട�കൾ നട��െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) അതി�മ�ൾ േനരി�വർ�് ൈവദ�സഹായം, േപാലീസ് സഹായം, �ര�ിത
അഭയം, സൗജന� നിയമസഹായം, കൗൺസിലിംഗ് എ�ിവ ലഭ�മാ��തിന്
വ��് ഏർെ���ിയി�� സംവിധാന�ൾ എെ�ാെ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ?

�വാസിക�െട �നരധിവാസ�ം ഉ�മന�ം

*159 �ീ. എം.വിജിൻ
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െകാവിഡ് മഹാമാരിെയ�ടർ�് ല��ണ�ിന് �വാസികൾ െതാഴിൽ ന�െ��്
മടേ��ിവ� സാഹചര��ിൽ അ�ര�ാർ�ായി �േത�ക പാേ�ജ് േക�
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സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�് �തികരണം
അറിവായി�േ�ാ;

(ബി) �വാസിക�െട �നരധിവാസ�ിനായി േനാർ� ��്സ് �േഖന ധനകാര�
�ാപന�െള ഉൾെ���ി ആവി�രി�ി�� പ�തിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �വാസിക�െട �നരധിവാസ�ം ഉ�മന�ം ല��മി�് �വർ�ി�� �വാസി
സംഘ��െട �വർ�ന�ിന് േ�ാ�ാഹനം നൽ��േ�ാ;

(ഡി) സർ�ാരിെ� േനരി�� ഇടെപടൽ െകാ�് േനാർ� ��്സ് �േഖന േന�മാർ�്
ജർ�നിയിേല�് അവസരം ലഭ�മായി�േ�ാ?

േപാലീസ് േസന�െട മികവ് വർ�ി�ി��തിന് നടപടി

*160 �ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസിെ� മികവ് വർ�ി�ി��തിനായി എെ��ാം
�വർ�ന�ളാണ് നട��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സാേ�തിക വിദ��െട�ം വിവര വിനിമേയാപാധിക�െട�ം വളർ���സരി�്
ൈസബർ ���ത���ം വർ�ി�വ��തിനാൽ അത് ഫല�ദമായി തട��തി�ം
അ�രം ഉപാധികൾ ഉപേയാഗെ���ി �ിമിനൽ ���ത��ളിൽ
ഏർെ���വെര നിയമ�ിന് ��ിൽ െകാ�വ��തി�ം സാേ�തിക മിക��
ൈസബർ വിംഗ് �പീകരി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) വിവര വിനിമയ സാേ�തികവിദ��െട സഹായേ�ാെട നട�� സാ��ിക
���ത��ൾ വർ�ി�വ��ത് കണ�ിെല��് അത് തടയാൻ േവ�
ഇടെപട�കൾ നട��േ�ാ?

േലാകാ�� നിയമ േഭദഗതി

*161 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 1999-െല േകരള േലാകാ�� നിയമ�ിെല പതിനാലാം വ��് ഭരണഘടന�്
അ��തമാേണാ എ�് അഡ�േ��് ജനറലിൽ നി�ം നിയേമാപേദശം
േതടിയി�േ�ാ;

(ബി) 22 വർഷം �ൻപ് പാ�ാ�ിയ നിയമം ഭരണഘടനാ വി��മാേണാ എ�്
പരിേശാധി�ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ിൽ അഡ�േ��് ജനറലിൽ നി�ം ലഭി� നിയേമാപേദശം
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എ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ൻ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് മ�ി േലാകാ�� വിധിെ�തിെര
ൈഹേ�ാടതിയി�ം ��ീംേകാടതിയി�ം റി�് നൽകിയ േവളയിൽ ��ത
നിയമ�ിെല പതിനാലാം വ��് ഭരണഘടനാ വി��മാണ് എ� വാദം സർ�ാർ
േകാടതിയിൽ ഉയർ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ അതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

മാലിന� േശഖരണ�ം സം�രണ�ം

*162 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാലിന� േശഖരണ�ം സം�രണ�ം ശാ�ീയമായി
നിർ�ഹി��തിന് നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�ം
സം�ാനെ� നഗര മാലിന� സം�രണ�ിന് ആവി�രി�ി�ളള ര�ായിര�ി
ഒ��റ് േകാടി �പ�െട പ�തിെയ�റി�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ നഗര�ളി�ം മാലിന� ബാ�ക�ം േവ�് േ�ഡ് െസ��ക�ം �ട�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ഇവ�െട �വർ�നം ഏത് രീതിയിലായിരി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉറവിട മാലിന� സം�രണം ��മ� രീതിയിൽ നട��െവ�് ഉറ�്
വ���തി�ം അെെജവ മാലിന� േശഖരണം ഫല�ദമാ��തി�ം ഹരിത
കർ�േസന �പീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) �ീൻ േകരള ക�നി�െട �വർ�നെ��റി�് അറിയി�ാേമാ?

േദശീയ ജലപാത നിർ�ാണം

*163 �ീ. എ�്. സലാം
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് യാ��ം ചര�് ഗതാഗത�ി�ം വിേനാദസ�ാര�ി�ം ഏെറ
�തി�് നൽകാനിട�� െകാ�ം-േകാഴിേ�ാട് േദശീയ ജലപാത നിർ�ാണ�ിെ�
നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കിഫ്ബി ഫ�പേയാഗി�് വികസി�ി�� െകാ�ം-േകാവളം, േകാഴിേ�ാട്-
േബ�ൽ അ�ബ� പാതക�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് നഗര�ിെല െവ�െ�ാ�ം നിയ�ി��തി�ം
സൗ�ര�വൽ�രണ�ി�ം ആയിര�ി ഒ���ി പതിെന�് േകാടി �പ
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�തൽ�ട�ിൽ കേനാലി കനാൽ വികസന�ിന് ത�ാറാ�ിയി��
പ�തിെയ�റി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തി�വന��രം ജി�യിെല പാർവതി ��നാറിെ� കരയിൽ �റേ�ാ�ിൽ
കഴി��വെര കനാൽ വികസന�ിനായി �നരധിവസി�ി�ാൻ പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�� ആ�മണം നിയ�ി��തിന് നടപടി

*164 �ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ക�െട ആ�മണം നിയ�ി��തിന് േപാലീസ്
പരാജയെ�െ�� ആേ�പം പരിേശാധന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
ആയത് പരിേശാധന വിേധയമാ�േമാ;

(ബി) വാറ�് ഉ�വ�ം ജാമ�വ�വ� ലംഘി�വ�ം ���ത��ളിൽ ഏർെ���തായി
റിേ�ാർ�് െച�െ��ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ക�െട �വർ�ന�ൾ നിരീ�ി��തിന് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

േനാളജ് ഇേ�ാണമി മിഷൻ

*165 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഡിജി�ൽ �ാ�്േഫാം വഴി ആേഗാള െതാഴിൽ വിപണിയിെല അവസര�ൾ
കര�മാ��തി�ം അഭ��വിദ��െട െതാഴിൽ െെന�ണ� വികസന�ി�ം
േവ�ി�� േനാളജ് ഇേ�ാണമി മിഷന് �പം നൽകിയി�േ�ാ; ��ത മിഷൻ
വഴി നട�ാൻ ഉേ�ശി�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േനാളജ് ഇേ�ാണമി മിഷെ� ആഭി�ഖ��ിൽ െതാഴിൽ േമളകൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;
അവേയാ�� െതാഴിലേന�ഷക�െട�ം െതാഴിൽദാതാ��െട�ം �തികരണം
എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത മിഷെ� വിജയ�ിന് അനിവാര�മായ ഡിജി�ൽ ഇേ�ാണമി
ശാ�ീകരി��തി�� �വർ�ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തി�് അ�വദി� �ക

*166 �ീ. എ. രാജ
�ീ സി എ�് ���
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�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� ബജ�ിൽ നട�വർഷം െതാഴി�റ�് പ�തി�് അ�വദി� �കയിൽ
ഇ�പ�ി അ�ായിരം േകാടി �പ �റ�വ��ിയത് കാർഷിക��ിേയാെടാ�ം
െതാഴി�റ�് പ�തിെയ ആ�യി�� െച�കിട കർഷകർ ഉൾ�െട��
സം�ാനെ� സാധാരണ ജനവിഭാഗെ� ഏെത�ാം തര�ിൽ ബാധി�െമ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�ിന് െപാ�വിൽ �ണകരമാ�ംവിധം േക� ബജ�് നിർേ�ശ�ളിൽ
മാ�ം വ���തിന് എെ��ാം നടപടികൾ തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്
സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

ലഹരി വി��ി�ാ�� �വർ�ന�ൾ

*167 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് രജി�ർ െച�െ��� നാർേ�ാ�ിക് േക�ക�െട എ�ം
വർ�ി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ രാസപദാർ� ലഹരി വ��ൾ
ഉൾെ�െട��വ�െട ലഭ�ത ഇ�ാതാ��തി�ം ആ�നിേകാപകരണ��ം
സാേ�തികവിദ���ൾെ�െട ലഭ�മാ�ി എൈ�സ് എൻേഫാ�്െമ�്
ശാ�ീകരി��തി�ം ലഹരി വി�� േപാരാ��ിൽ ജനകീയ പ�ാളി�ം
ഉറ�ാ��തി�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വി��ി മിഷെ� �വർ�ന�െള�റി�് വിശദീകരി�ാേമാ; മിഷെ� �വർ�നം
��തൽ വി�ലീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) മയ�മ��ിന് അടിമെ��വെര ലഹരി വി��രാ��തി�� �വർ�ന�ൾ
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െചക്േപാ�കൾ ഇ�ാതാ�കെയ� േക� സർ�ാർ നയം
അതിർ�ികളി�െട�� മയ�മ��് കട�് തട��തിന്
വിഘാതമാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ഇ.എസ്.എ. പരിധിയിെല മാ�ം

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

(എ) പ�ിമഘ� സംര�ണ വ�വ�കളിൽ ��തൽ ഇള�കൾ േവണെമ�് സം�ാനം
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േക� സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ആവശ�ം േക�
സർ�ാർ പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ.എസ്.എ. പരിധിയിൽ മാ�ം വ��ിെ�ാ�� േക� സർ�ാരിെ� കരട്
വി�ാനപ�ിെ� കാലാവധി എ�വെരയാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) 2018 -െല േദശീയ ഹരിത �ിബ�ണൽ വിധി നിലനിൽേ� ഇ.എസ്.എ. പരിധിയിൽ
മാ�ം വ���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േനാൺ േകാർ ആയി പരിഗണി�് ഇള�കൾ നൽകാൻ ഉേ�ശി�� �േദശ��െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ിൽ മരം �റി േകസ് അേന�ഷണം

*169 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��ിൽ മരം �റി േകസിെ� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ിൽ മരം �റി േക�മായി ബ�െ��് �േത�ക അേന�ഷണ സംഘം സമർ�ി�
റിേ�ാർ�ിൽ ആേരാപണ വിേധയ�െട ഇടെപടലിെന�റി�് വ��ത ഇെ��്
കാണി�് ൈ�ം �ാ�് എ.ഡി.ജി.പി. റിേ�ാർ�് മട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാർ�ിൽ മരം �റിയിൽ വനം ഉേദ�ാഗ��െട ഇടെപടലിെന �റി�്
�ത�മായി പറ��ിെ��ം ഇ�ാര�ം വിശദമായി പരിേശാധി�ണെമ�ം ൈ�ം
�ാ�് എ.ഡി.ജി.പി. നിർേദശം നൽകിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത േകസിെ� അേന�ഷണം അ�ിമറി�ാ�� �മ�ിെ� ഭാഗമാണിെത�്
ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ?

�ീകൾ�ം വേയാജന�ൾ�ം സംര�ണെമാ��ാൻ േപാലീസ് ഇടെപടൽ

*170 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീകൾ�ം വേയാജന�ൾ�ം മ�് �ർബല വിഭാഗ�ൾ�ം
ഫല�ദമായ സംര�ണെമാ���തിന് േപാലീസിെ� ഇടെപട�ം ഘടന�ം
െമ�െ���ാൻ സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ��ല�ളിൽ മാ�മ� െെസബറിട�ളി�ം സ��ം ഭവന�ളി�ം �ീകൾ
ആ�മണം േനരി��തിനാൽ ആയത് ഫല�ദമായി േനരിടാൻ ഏർെ���ിയി��
സംവിധാന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;
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(സി) ��ംബ�ീ�ൾെ�െട�� സംഘടനക�െട പ�ാളി�േ�ാെട ലിംഗ
വിേവചന�ിെനതിെര�� േബാധവൽ�രണ �വർ�ന�ിന് േപാലീസ്
േന�ത�ം നൽ��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാലിന� നിർ�ാർ�ന പ�തി

*171 �ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േലാക ബാ�ിെ��ം ഏഷ�ൻ ഇൻ�ാ�ക്ചർ ബാ�ിെ��ം
സഹായേ�ാെട �തിയ മാലിന� നിർ�ാർ�ന പ�തി നട�ാ�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ�കാലം െകാ�ാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തി �ർ�ിയാ��േതാെട സം�ാനെ� മാലിന����ിന് ശാശ�ത
പരിഹാരം കാണാൻ കഴി�െമ�് �തീ�ി��േ�ാ?

േലാകാ�� നിയമ േഭദഗതി

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

(എ) േലാകാ�� നിയമ�ിെല ഏെത�ാം വ��കൾ�ാണ് 2022-െല ഓർഡിനൻസ്
ന�ർ 3 �കാരം േഭദഗതി വ��ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� നിയേമാപേദശം സർ�ാരിന്
ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഓർഡിനൻസിൽ വിശദീകരണ �റി�് ഇ�ാ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

സാ��ന പ�തി

*173 �ീ. സി.സി. ���ൻ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീമതി സി. െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) തിരിെക എ�� �വാസികൾ�ായി േനാർ� ��്സ് നട�ിലാ�ിവ�� സാ��ന
പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േകാവിഡാന�രം നാ�ിൽ സംരംഭ�ൾ �ട��തിന് �വാസികെള
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സഹായി��തിനായി േനാർ� ��്സ് ആരംഭി� പ�തി�് ലഭി� �തികരണം
സംബ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� പ�തികൾ നട�ിലാ�ാൻ വി�ഖത കാണി��
ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര കർശന നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�, സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട വിേദശേ��� റി��ിംഗ് സംവിധാനം
ശ�മാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ�കാര� െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല ഫീസ് ഇളവ്

*174 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�കാര� െമഡി�ൽ േകാേള�കളി�ം കൽ�ിത സർ�കലാശാലകളി�ം അൻപത്
ശതമാനം സീ�ിൽ അതത് സം�ാനെ� സർ�ാർ െമഡി�ൽ
േകാേള�കളിേലതിന് സമാനമായ ഫീസ് നട�ാ�ണെമ� േദശീയ െമഡി�ൽ
ക�ീഷൻ ഉ�രവ് എ��തൽ േകരള�ിൽ നട�ിലാ�ാൻ സാധി�െമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സർ�ാർ ക�ാ� അൻപത് ശതമാന�ിൽ താെഴ�� േകാേള�കളിൽ അൻപത്
ശതമാനം വിദ�ാർഥികൾ�് ഈ ആ��ല�ം ലഭി��തിന് സാധ�ത�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ��ത ഫീസ് നിര�് െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല ഏെതാെ� േകാ�കൾ�്
ബാധകമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

��ംബാേരാഗ� േക��ൾ

*175 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീമതി െദലീമ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആർ�ം പ�തിയി�ൾെ���ി സം�ാനെ� �ാഥമിക ആേരാഗ�േക��െള�ം
സാ�ഹിക ആേരാഗ�േക��െള�ം ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ��തിനായി
ആരംഭി� �വർ�നം നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;
അ�കാരം എ�ാ ആേരാഗ�േക��െള�ം ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി
മാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ എ�േ��് ��ത ല��ം െെകവരി�ാൻ കഴി�ം
എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ിയതി�െട ആേരാഗ� േക��ളി�ം ആേരാഗ�
േമഖലയി�ം എെ��ാം മാ��ൾ വ�ി��്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ആേരാഗ� ഉപേക��ളിൽ എെ��ാം േസവന�ൾ ലഭ�മാണ്;
��ത േക��ൾ െമ�െ����തിനായി എെ��ാം നടപടികൾ
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സ�ീകരി�വ��; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

തേ�ശഭരണ വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ

*176 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏകീ�ത തേ�ശഭരണ വ��് �പീകരി��വഴി ല��മാ��
േന��ൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഫയൽ നീ�ം കാര��മമാ��തിന്
�തിയ സ�ദായം ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല േസവന�ൾ �ർ�മാ�ം ഓൺെെലൻ ആ�ാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി വിഹിത വിനിേയാഗം
െമ�െ����തി�ം പ�തി നിർ�ഹണം കാര��മമാ��തി�ം േവ�
ഇടെപടൽ നട��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

��ാ ആ�മണ��ം രാ�ീയ െകാലപാതക�ള ും തടയാൻ നടപടി

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

(എ) േക�, സം�ാന രഹസ�ാേന�ഷണ വിഭാഗ�ൾ നൽ�� ��റിയി�കൾ
അവഗണി��താണ് സം�ാന�് �ടെര��ാ��തായി പറയെ��� രാ�ീയ
െകാലപാതക�ൾ�ം ��ാ ആ�മണ�ൾ�ം കാരണം എ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം െകാലപാതക�െള ആ��ണ ഘ��ിൽ തെ� കെ��ി തട��തിന്
രഹസ�ാേന�ഷണ വിഭാഗം പരാജയെ���െവ� റിേ�ാർ�കൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സംഘർഷ സാധ�ത �ൻ��ി കെ���തിനായി പരിേശാധനകൾ ശ�മാ�ാൻ
ആവശ�മായ നിർേ�ശം നൽ�േമാ?

നിതി ആേയാഗ് �സി�ീകരി� ദാരി�� �ചിക

*178 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
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�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിതി ആേയാഗ് �സി�ീകരി� ദാരി�� �ചികയിൽ രാജ�െ� ഏ��ം �റവ്
ദരി��� സം�ാനമായി േകരളെ� കെ��ിയി�േ�ാ; ഇതിന്
അടി�ാനമായി പരിഗണി� ഘടക�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ദാരി�� നിർ�ാർജന�ിന് സർ�ാർ ആവി�രി� �ധാന പ�തികൾ
എെ��ാെമ�ം ഇതിനായി �േത�ക സർെ� നട�ിയി�േ�ാെയ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അതിദാരി��ം ഇ�ാ� െച��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്
പരിഗണി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈസബർ ���ത��ൾ െതളിയി�ാൻ േപാലീസ് േസന�് പരിശീലനം

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

(എ) സം�ാന�് ൈസബർ ���ത��ൾ െതളിയി�ാൻ ഏർെ���ിയിരി��
സംവിധാന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന േപാലീസിന് േദശീയ തല�ിൽ പരിശീലനം ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ൈസബർ വിദ�െര സം�ാന േപാലീസ് അ�ാഡമിയിൽ എ�ി�് പരിശീലനം
നൽ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ൈസബർ സാേ�തിക വിദ��െട �ാമം നിലനിൽ��േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ; ഐ.ടി. വിദ�െര േപാലീസ് േസനയിേല�് വിന�സി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഐ.ടി. പാർ�ക�െട വികസനം

*180 �ീ ജി �ീഫൻ
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് �തിസ�ി�ിടയി�ം അഭ��വിദ�രായ �വജന�ൾ�്
മിക� െതാഴിലവസര�ൾ ഒ���തിൽ സം�ാനെ� ഐ.ടി. വ�വസായ�ിന്
സാധി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഐ.ടി. പാർ�ക�െട വികസന�ിനായി നട�� �വർ�ന�െള�റി�്
വിശദീകരി�ാേമാ;
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