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�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) 2016-ൽ �ഖ�മ�ി �.എ.ഇ. സ�ർശനം നട�ിയ േവളയിൽ േകരള�ിൽ നി�്
നയത� ചാനൽ �േഖന �ഖ�മ�ി�് അയ�തായി പറയെ��� ബാേഗജ്
�ഖ�മ�ിേയാ അേ�ഹ�ി�േവ�ി മ�ാെര�ി�േമാ ൈക��ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ �ഖ�മ�ി�് ബാേഗജ് അയ��തിനായി നയത� ചാനൽ
െതരെ���ാ�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) മെ�ാ� രാജ��ിെ� നയത� ചാനൽ വഴി ബാേഗജ് െകാ��യ�േ�ാൾ
പാലിേ�� നടപടി�മ�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം ��ത നടപടി�മ�ൾ
ഇ�ാര��ിൽ പാലി�ി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വർ�ീയത�ം തീ�വാദ�ം നിയ�ി��തി�� നടപടികൾ

*303 �ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മേതതര ജനാധിപത� �ല��െള �ർബലെ���� തര�ി�� േക� ഭരണ
േന�ത��ിെ� നയപരിപാടികളിൽ നി�് �േചാദന�ൾെ�ാ�െകാ�് ഒ�
���ം അ�ര�ാെര എതിർ�ാെന� വ�ാേജന മെ�ാ� ���ം സ�ഹ�ിൽ
അര�ിതാവ� ��ി�് വർ�ീയത�ം തീ�വാദ�ം വളർ�ാൻ സം�ാന�്
നട��തായി പറയെ��� �വർ�ന�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
നിയ�ി��തിന് ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ� സംഘടന �വായിര�ിലധികം േപെര സാ�ധ പരിശീലനം നൽകി
അ�േമാ�കരാ�ിയി�െ��് പറയെ��� വാർ��െട അടി�ാന�ിൽ
തീ�വാദ �വർ�ന�ൾ നിയ�ി��തിന് �േത�കം ജാ�ത �ലർ�േമാ;

(സി) െന�ാ�ിൻകരയിൽ ഒ� സംഘടന�െട �� മാർ�ിൽ െപൺ��ി വാേള�ി �കടനം
നട�ിയ�ം വാേള�ിയത് സ�യര��് േവ�ിയാെണ�് ഒ� േക� സഹമ�ി
��ാവി��മാ�� വാർ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ പരിേശാധന നട�ി
മാ�കാപരമായ നടപടി ഉറ�ാ�േമാ?

�വാസിക�െട േ�മ�ം �ര��ം

*304 �ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ സി എ�് ���
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വാസിക�െട ���ളിൽ കാര��മ�ം ഫല�ദ�മായ ഇ ടെപടൽ
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നട��തിന് അവെര�റി�� �ത�മായ വിവര�ൾ ലഭിേ��ത്
അനിവാര�മായതിനാൽ സമ�മായ വിവര േശഖരണം നട��തിന്
പ�തി�േ�ാ;

(ബി) �വാസിക�െട �ര��ം േ�മ�ി��� സർ�ാരിെ� �വർ�ന�െള
�ർബലെ���� തര�ി�� ഇടെപട�കൾ ചില �തിപ� രാ�ീയ ക�ികൾ
നട��താ�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ര�ി��
�വർ�ന�െള അതിജീവി�് ആേഗാളതല�ി�� �വാസിക�െട
സംര�ണ�ിനായി േലാക േകരള സഭ വിജയകരമായി നട�ാനായി�േ�ാ എ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിേദശ രാജ��ളിേല�്, വിേശഷി�് മധ��ർേ�ഷ�ൻ രാജ��ളിേല�്
അടിമ�ണി�ായി കട��താ�� വാർ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ അ�രം
സംഘ�െള കർശനമായി നിയ�ി��തിന് വ��് �ൻൈക എ��േമാ;
സം�ാന�� സർ�ാർ അംഗീ�ത റി��്െമ�് ഏജൻസികെള�റി�്
ജന�ൾ�് വിവരം ലഭ�മാ�ാ�ം വ�ാജ ഏജൻസിക�െട െകണിയിൽ
വീഴാതിരി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി��േ�ാ?

ജീവിതൈശലി േരാഗ നിയ�ണം

*305 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദശീയ ��ംബാേരാഗ� സർേ��കാരം സം�ാന�് �ീകളിൽ 38 ശതമാന�ം
��ഷൻമാരിൽ 36.5 ശതമാന�ം അമിത വ���വരാെണ� കെ��ലിെന
�ടർ�് ജീവിതൈശലി േരാഗ നിയ�ണ�ിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് 30 വയ�ിന് �കളി��വ�െടെയ�ാം വിവരം േശഖരി�്
ജീവിതൈശലി േരാഗ രജിസ് �ി ത�ാറാ��േ�ാ; ഇതിെ� അടി�ാന�ി��
�ടർ�വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷ�പേയാഗി�് ജീവിതൈശലി േരാഗ നിർണയ�ിന്
പ�തി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� േന��ൾ എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട വിേദശ സ�ർശനം

*306 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�െട വിേദശ സ�ർശനേവളയിൽ
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അേ�ഹ�ി�േവ�ി �.എ.ഇ. േകാൺ�േല�് �േഖന ബാഗ്/പാേ�ജ്
അയ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ ��ത ബാഗ്/പാേ�ജ്
ൈക��ിയത് ആരാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�് ബാഗ്/പാേ�ജ് അയ��തിന് നയത� ചാനൽ
തിരെ���ാ�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) മെ�ാ� രാജ��ിെ� നയത� ചാനൽ വഴി ബാഗ്/പാേ�ജ് െകാ��യ�േ�ാൾ
പാലിേ�� നടപടി�മ�ൾ പാലി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാവളം-േബ�ൽ െവ�് േകാ�് ജലപാത

*307 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ വി േജായി
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ജലപാതകെള ത�ിൽ ബ�ി�ി�െകാ�ം ഇവയി�ാ�
�ല�ളിൽ �തിയ കനാ�കൾ നിർ�ി�െകാ�ം ��ി�ാ�േ�ശി��
േകാവളം-േബ�ൽ െവ�് േകാ�് ജലപാത പ�തി�ായി �തീ�ി�� ആെക
െചലവ് എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ം-േകാ��റം െസ�ർ േദശീയ ജലപാതയായി ഉയർ�� ���ി
�ർ�ിയായി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് �തിയതായി കനാൽ
നിർ�ിേ��തായി��െത�ം അവ�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െകാ�ം-േകാ��റം ജലപാത�ായി ഒഴി�ിേ��ി വ�� വീ�ക�െട എ�ം
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ജലപാത�ായി �ലം ഏെ����തിന് പാേ�ജ്
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

വയനാട് എം.പി. �െട ഓഫീസ് തകർ� സംഭവം

*308 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വയനാട് എം.പി. �െട കൽ��യിെല ഓഫീസ് അടി�് തകർ� േക�ിൽ
അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�െ� റിേ�ാർ�് ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സംഭവ�ിൽ െ�ഷ�ൽ �ാ�ി�ം ഇ�ലിജൻസി�ം വീ� ഉ�ായതായി
കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഓഫീസ് തകർ� സംഭവ�ിെല �തികെള ��വൻ കെ��ി അറ�്
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േരഖെ���ിയി�േ�ാ; �തിക�െട രാ�ീയ ബ�ം വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �.എ.ഇ. സ�ർശനം

*309 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി �.എ.ഇ. സ�ർശി� അവസര�ിൽ
�.എ.ഇ. േകാൺ�േല�് ഉേദ�ാഗ�ർ �േഖന �ഖ�മ�ി�് ബാേഗജ് അയ�്
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ബാേഗജ് ൈക��ിയത് ആരാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ �ഖ�മ�ി�് ബാേഗജ് അയ��തിന് േവ�ി നയത� ചാനൽ
െതരെ���ാ�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ിൽ ഈ ബാേഗജ് േകാൺ�േല�ിെല ജീവന�ാർ ആരിൽ നി�്
വാ�ണെമ�ാണ് നിർേ�ശി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േസന�െട ആ�നികീകരണം

*310 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േസനെയ ശാ�ീകരി��തിെ� ഭാഗമായി അടി�ാന
സൗകര� വി�ലീകരണേ�ാെടാ�ം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�െട�ം
�തേനാപകരണ��െട�ം �േയാഗം �ാവർ�ികമാ�ിയി�േ�ാ; േപാലീസ്
േ�ഷ�കൾെ��ാം സ��ം െക�ിടം എ� ല��ം ൈകവരി�ി�േ�ാ എ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �മസമാധാന പാലന�ം ��ാേന�ഷണ�ം േവർതിരി�ത് േപാലീസ് േസന�െട
�വർ�ന മികവ് വർ�ി�ി�ാൻ സഹായകരമായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സാ��ിക ���ത��ൾ വർ�ി�വ��തായി പറയെ��� പ�ാ�ല�ിൽ
സാ��ിക ���ത�ാേന�ഷണ വിഭാഗം �േത�കമായി �പീകരി�ി�േ�ാ?

െന�ിെ� സംഭരണ വില

*311 �ീമതി � �തിഭ 
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ വർഷെ� ബജ�ിൽ െന�ിെ� സംഭരണ വില 28.20 �പയായി
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; െന�ിെ� സംഭരണ വില �റ�തായി ചില മാധ�മ�ൾ വാർ�
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നൽകിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; �ഖ�ാപിത വിലയിൽ സർ�ാർ എെ��ി�ം
�റവ് വ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) രാജ��് െന�ിന് ഏ��ം ഉയർ� സംഭരണ വില നൽ��ത് േകരള�ിലാേണാ
എ�് അറിയി�ാേമാ; അയൽ സം�ാന�ളിെല സംഭരണ വില എ�െയ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �മി പാ��ിെന��് �ഷി െച��വർ�് �തിസ�ി ��ി�ാ�
രീതിയിലാേണാ സംഭരണ നിബ�നകൾ ഏർെ���ിയി��െത�്
അറിയി�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �.എ.ഇ. സ�ർശനം

*312 �ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് �ഖ�മ�ി�െട �.എ.ഇ. സ�ർശന േവളയിൽ
�.എ.ഇ. േകാൺ�േല�് �േഖന �ഖ�മ�ി�് അയ�തായി പറയെ��� ബാേഗജ്
�ഖ�മ�ിേയാ അേ�ഹ�ിന് േവ�ി മ�ാെര�ി�േമാ ൈക��ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ �ഖ�മ�ി�് ബാേഗജ് അയ��തിന് േവ�ി മെ�ാ� രാജ��ിെ�
േകാൺ�േല�ിെ� സഹായം േതടിയത് എ�ിനാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ബാേഗജ് െകാ��വി�ത്  ആരാെണ�്  വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ ജലപാത-3

*313 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ വി േജായി
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േദശീയ ജലപാത-3 എ�േ��് �ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) േദശീയ ജലപാതയിൽ ഉൾെ�ടാ� മ�് ഭാഗ�ൾ ജലപാത നിലവാര�ിേല�്
വികസി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��െത�്
അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട �ർ�ീകരണം സം�ാന�ിെ� ഗതാഗത, വിേനാദസ�ാര,
വാണിജ� േമഖലകളി�ം െപാ� വികസന�ി�ം ഏെത�ാം രീതിയിൽ
സഹായകരമാ�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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സ�ർ��ട�് േകസിെല �ധാന �തിെയ വിജിലൻസ് സംഘം ക�ഡിയിൽ എ��
സംഭവം

*314 �ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സ�ർ��ട�് േകസിെല �ധാന �തിെയ പാല�ാെ� താമസ�ല�് നി�ം
വിജിലൻസ് സംഘം ക�ഡിയിൽ എ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏ� േകസിെ�
അേനഷണ�മായി ബ�െ��ായി�� ക�ഡിയിൽ എ��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� േകസിെല �തിെയ ക�ഡിയിൽ എ��േ�ാൾ പാലി�ണെമ�് ��ീം
േകാടതി നിർേ�ശി�ി�� നടപടി�മ�ൾ ഈ േകസിൽ പാലി�ി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �തി�െട േഫാൺ പിടിെ����തി�ം ക�ഡിയിൽ എ���തി�ം
�ൻപ് േനാ�ീസ് നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� തീയതി അട��
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ഡി) ��ത �തിെയ േചാദ�ം െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട നി�തി പിരിവ്

*315 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : 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�ൾ ത�ൾ�് ലഭിേ�� വിവിധ
നി�തികൾ പിരിെ����തിൽ വീ� വ���തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി�തികൾ �ത�മായി പിരിെ���് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട
സാ��ിക �േരാഗതി ഉറ�് വ���തിനായി എെ��ാം നിർേ�ശ�ളാണ്
നൽകിയിരി��ത്;

(സി) നി�തി പിരിവിെ� �േരാഗതി മന�ിലാ��തിന് എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് നിലവി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ?

കൺസ�മർ െ�ാ��ൻ നിയമ�കാര�� അവകാശ�ൾ

*316 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ വി ശശി
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�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ണനിലവാര���ം �ത�മായ അളവി���മായ ഭ��ധാന���ം
മ�് ഉപേഭാ� ഉ����ം ജന�ൾ�് ലഭി��െവ�് ഉറ�വ��ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കൺസ�മർ െ�ാ��ൻ നിയമ�ിൽ അ�ശാസി��ത�സരി�്
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് അവ�െട അവകാശ�ൾ �ർ�മാ�ം ലഭ�മാ��െ��്
ഉറ�വ��ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉപേഭാ�കാര� വ��ിെന ഭ��, െപാ�വിതരണ വ��ിേനാട് േചർ�െകാ�്
ഭ��,െപാ�വിതരണ, ഉപേഭാ�കാര� വ��് എ� േപരിൽ �നഃസംഘടി�ി�ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കൺസ�മർ െ�ാ��ൻ സംബ�ി� േക�കൾ ഓൺൈലനായി ഫയൽ
െച���ൾെ�െട ഉപേഭാ� തർ�പരിഹാര േഫാറ��െട �വർ�നം
പരി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വട�ാേ�രി ൈലഫ് പ�തി

*317 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വട�ാേ�രി ൈലഫ് പ�തി സംബ�ി�് �ഖ�മ�ി�െട �ൻ �ിൻസി�ൽ
െസ��റി ഉൾെ�െട��വർെ�തിെര ആേരാപി�െ�� �മേ��കെള��ി
വിജിലൻസ് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; ��ത അേന�ഷണ റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അേന�ഷണ റിേ�ാർ�ിെല �ധാന കെ���കൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ അേന�ഷണം �ർ�ീകരി��തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(സി) �ളയ �രിതബാധിതരായ ജന��െട േപരിൽ സമാഹരി� പണം ത�ിെയ��തായി
കെ��ിയി�െ��ിൽ ���ാെര മാ�കാപരമായി ശി�ി�വാൻ അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ഇ-ഗേവണൻസിൽ േദശീയ തല�ിൽ ഒ�ാം �ാനം

*318 �ീ. എം.വിജിൻ
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) േക� സർ�ാരിെ� ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് അ�ിനിേ��ീവ് റിേഫാംസ് ആൻഡ്
പ�ി�് �ിവൻസസ് നട�ിയ പഠന�കാരം ഇ-ഗേവണൻസ് േസവനം �ദാനം
െച��തിൽ േകരളം േദശീയ തല�ിൽ ഒ�ാം �ാന�ാെണ�്
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഭരണം ജന�ളിേലെ��ി�ക എ� ല��േ�ാെട ആവശ��� േസവന�ൾ
സമയ ന�മി�ാെത ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��തിന് സം�ാന�്
ഏ ർെ���ിയി�� ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ാധി�ിത സംവിധാനെ��റി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓഫീ�കളിൽ കയറിയിറ�ാെത ജന�ൾ�് ആവശ��� േസവന�ൾ
പരമാവധി ഓൺൈലൻ വഴി സൗജന�മായി ലഭ�മാ�ാനായി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

ആദിവാസി േമഖലകളിൽ ലഹരി ഉപേയാഗം തടയാൻ നടപടി

*319 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആദിവാസി േമഖലകളിൽ മദ��ിെ��ം മയ�മ��ിെ��ം ഉപേയാഗം
വർ�ി�വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  പരിേശാധനാ
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) മദ��ം മയ�മ��ം നൽകി ആദിവാസി വിഭാഗ�െള �ഷണം െച��തായി
എൈ�സ് വ��ിന് പരാതികൾ ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) മദ��ിെ��ം മയ�മ��ിെ��ം ഉപേയാഗ�ിൽ നി�് അവെര
പി�ിരി�ി��തിന് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ?

സമ� പാലിേയ�ീവ് വേയാജന പരിചരണം

*320 �ീ. പി. ബാലച�ൻ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വേയാജന��െട എ�ം വർ�ി�് വ�� സാഹചര��ിൽ
വേയാജന��െട ആേരാഗ� പരിപാലന�ിന് പര�ാ�മായ രീതിയി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സമ� പാലിേയ�ീവ് വേയാജന പരിചരണ�ിന് അരിെക എ� പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) െമഡി�ൽ,  േനഴ് സിംഗ് േകാേള�കളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�ളള പാഠ�പ�തിയിൽ
പാലിേയ�ീവ് പരിചരണം ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ൾ, േകാേളജ് വിദ�ാർ�ിക�െട ആഭി�ഖ��ിൽ ജി�കളിൽ പാലിേയ�ീവ്
െകയർ ഇൻ ക�ാ�സ് �വർ�ന�ൾ നട�ിവ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�നിക െപാ� �ശാന�ൾ �ാപി�ൽ

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

(എ) എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം കീഴിൽ ആ�നിക െപാ�
�ശാന�ൾ നിലവി�േ�ാ;

(ബി) മലിനീകരണ േതാത് തീെര�റ� അത�ാ�നിക ഇല�ി�ൽ, ഗ�ാസ് െപാ�
�ശാന�ൾ എ�ാ തേ�ശ �ാപന��െട�ം കീഴിൽ �ാപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വീ�കളിൽ �തേദഹം സംസ് കരി��തി�� സഹചര�ം �റ�വ��തിനാൽ
െപാ� �ശാന�ൾ �ാപി��ത് സംബ�ി� നിലവി�� ച��ളിൽ േഭദഗതി
വ��ി അതിനായി �േത�ക കർ� പ�തി �പീകരി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

മാലിന��� േകരളം

*322 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : 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 മാലിന��� േകരളം
പ�തി�െട നിയമാവലി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) നിലവി�� മാലിന� സം�രണ സംവിധാന�ൾ ശ�ിെ����തി�ം
നഗരസഭകളിെല ഖരമാലിന�ം ശാ�ീയ�ം പരി�ിതി സൗ�ദ�മായി
സം�രി�ാ�മായി ആരംഭി�ി�� ഖരമാലിന� പരിപാലന പ�തിെയ�റി�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) നഗരസഭകളിെല�ം �നിസി�ൽ േകാർ�േറഷ�കളിെല�ം മാലിന��ിെ� അള�ം
തര�ം തി�െ���ി അതിന�സരി�� സം�രണ രീതികൾ ആവി�രി�ാൻ
നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

നഗരസഭകളിൽ ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ

*323 �ീമതി ശാ��മാരി െക.
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�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നഗരസഭകളിെല േസവന�ൾ �ർ�മാ�ം ഓൺൈലനാ�ാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിനാ�� �വർ�ന�ൾ �ർ�ിയായി�േ�ാ
എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�ായ�കളിൽ െക�ിട നിർ�ാണ�ി�� അ�മതി ലഭ�മാ��തിന്
കാലതാമസം േനരി��േ�ാ; സംേയാജിത തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ി�ം തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�മായി �തിയ േസാ�് െവയർ
�പീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇൻഫർേമഷൻ േകരള മിഷെ� �വർ�നം കാര��മമാ�ി തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�െള കടലാസ് രഹിതമാ�ാ�� �വർ�നം സമയബ�ിതമായി
�ർ�ിയാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മലിനജല സം�രണ പ�തി

*324 �ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�് വർഷ�ിനകം സം�ാനെ� �ർ�മാ�ം മാലിന� ��മാ��തിെ�
ഭാഗമായി എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം മലിനജല സം�രണ�ിന്
�േത�ക പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; മലിനജല സം�രണ �ാ�്
നിർ�ി��തി�ം അതിെ� പരിപാലന�ി�മായി �തിയതായി
സംവിധാനെമാ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) പ�തി �ാവർ�ികമാ��തി�െട എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ല��മി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന സാ�ഹ� േ�മ േബാർഡിെ� �വർ�നം

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

(എ) �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം വിദ�ാഭ�ാസ, സാ�ഹിക, സാം�ാരിക, സാ��ിക
ഉ�മന�ി�േവ�ി േക� സർ�ാർ �പീകരി� സം�ാന സാ�ഹ� േ�മ
േബാർഡിെ� �വർ�നം സം�ാന�ളിൽ �ർ�മായി നിർ�ലാ��തിന്
േക� വനിതാ-ശി� വികസന മ�ാലയം തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽകാേമാ;
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(ബി) സം�ാന സാ�ഹ� േ�മ േബാർഡിെ� �ടർ �വർ�ന�ം േബാർഡിെന
സം�ാന സർ�ാർ ഏെ���് നട��ത് സംബ�ി� തീ�മാന�ം േക�
വനിതാ-ശി� വികസന മ�ാലയെ� അറിയി�ണെമ� നിർേ�ശ�ിൻേമൽ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം േ�മ�ി�ം ഉ�മന�ി�മാ�� േക� സർ�ാർ
പ�തികൾ നട�ിലാേ�� ��ത �ാപന�ിെ� �വർ�നം േക� സർ�ാർ
നിർ�ലാ��തായി പറയെ��� സാഹചര��ിൽ ��ത �ാപനെ�
�ർ�മാ�ം ഏെ���് �ന:സംഘടി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

��ികളിെല ആ�ഹത� �വണത തട��തിന് നടപടി

*326 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ സി എ�് ���
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിക�െട ആ�ഹത�ാ നിര�ിൽ ഉ�ാ�� വർ�നവ്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ർെന�ിെ��ം �ാർ�് േഫാണിെ��ം
നിയ�ണ വിേധയമ�ാ� ഉപേയാഗം ഇതിന് കാരണമായി�േ�ാ എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ആ�ഹത�ാ �വണത�് പി�ിൽ മെ�െ�ാെ�
കാരണ�ളാ��െത�് വിശകലനം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ികൾ�് മാനസിക പി�ണ നൽകി ആ�ഹത�കൾ തട��തിനായി
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസം, ആേരാഗ�ം �ട�ി മ�് വ��കെള ഏേകാപി�ി�െകാ�് ഇതിനായി
�േത�ക പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മലിനജല സം�രണ പ�തി

*327 �ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�് വർഷ�ിനകം സം�ാനെ� �ർ�മാ�ം മാലിന� ��മാ�കെയ�
ല��ം ൈകവരി��തിന് നട�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജലേ�ാത�ക�െട മലിനീകരണ�ിെ� �ഖ� കാരണ�ളിെലാ�് ശാ�ീയമായി
സം�രി�ാ� �വ മാലിന�മാെണ�തിനാൽ എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളി�ം മലിനജല സം�രണ�ിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) േലാക ബാ�് സഹായേ�ാെട�ം സ�കാര� േമഖല�െട പ�ാളി�േ�ാെട�ം
മാലിന� സം�രണ പ�തികൾ വി�ലീകരി�ാൻ പരിപാടി�േ�ാെയ�്
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അറിയി�ാേമാ?

ന�ായ വില�് െന�് സംഭരണം

*328 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിപണിയിെല വിലേയ�ാൾ ��തൽ വില നൽകി
െനൽകർഷകരിൽ നി�ം സൈ�േകാ �േഖന�� െന�് സംഭരണ�ിന് �ിരം
സംവിധാനം ഒ���ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നട�് വർഷ�ിൽ കഴി � വർഷെ��ാൾ സംഭരണ വിലയിൽ വർ�നവ്
വ��ിയി�േ�ാ; െന�ിന് േക� സർ�ാർ നൽ�� സംഭരണ വിലേയ�ാൾ
��തൽ സം�ാന സർ�ാർ നൽ��േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശം
നൽകാേമാ; കർഷകർ�് നൽ�� വിലയിൽ അ�� വർഷം വർ�നവ് വ��ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നട�് വർഷ�ിൽ കർഷകരിൽ നി�ം എ�േ�ാളം െന�് സംഭരി�ാൻ
ഇതിനകം കഴി �ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ന�ായ വില�് കർഷകരിൽ നി�ം
െന�് സംഭരി��ത് വഴി െനൽ�ഷി േമഖലയിൽ എെ��ാം മാ��ളാണ്
ല��മി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ സി.സി.ടി.വി. ക�ാമറ �ാപി�ാൻ നടപടി

*329 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േലാ��് മർ�നം ഉൾെ�െട�ളള മ�ഷ�ാവകാശ�ൾ ലംഘി�ി�േ�ാ എ�്
പരിേശാധി��തിനായി േപാലീസ് േ�ഷ�കളിൽ സി.സി.ടി.വി. ക�ാമറകൾ
�ാപി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികൾ ഇതിനകം സ�ീകരി�ി��്;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�ം എ�േ��് സി.സി. ടി. വി.
ക�ാമറകൾ �ാപി�ാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

കാസ്പ് പ�തി

*330 �ീ ജി �ീഫൻ
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ എം നൗഷാദ് 
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�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴിൽ േകരള േ��് െഹൽ�് ഏജൻസി �പീ�തമായതിന്
േശഷം വിവിധ വിഭാഗ�ളിൽെ��വർ�് നൽകിവ�� സൗജന� ചികി��െട
വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ; കഴി� വർഷം ആെക എ� �പ�െട
സൗജന�ചികി� നൽകിെയ�തിെ� കണ� ലഭ�മാേണാ; അതിേല��
സർ�ാർ വിഹിതം എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാരിെ� നിര�ര ഇടെപടലി�െട കാസ്പ് പ�തി�് കീഴിൽ �ീചി�
ഇൻ�ി���ിെന ഉൾെ���ാനായി�േ�ാ; മിക� സ�കാര� ആ�പ�ികെള �ടി
��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ� ��ംബ�ൾ�് കാസ്പ് പ�തി �കാരം ആേരാഗ��ര�
നൽകാനായി�െ�� കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ നൽ�േമാ;

(ഡി) കാസ്പ് പ�തി ആരംഭി�തി�േശഷം കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി
�ട��േ�ാ; ��ത പ�തി പരി�രി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2022 �ൈല 4, തി�ൾ
കവിത ഉ�ി�ാൻ,

െസ��റി ഇൻ ചാർജ്

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




