
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പതിന�ാം സേ�ളനം

2019 �� 20, വ�ാഴം

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഖ�മ�ി

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി

േനാ�� ��്സിെ��ം ഒെഡെപ�ിെ��ം �വർ�ന�ൾ

*301. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റി��ിംഗ് ഏജ�സിക�  വ�ാപകമായി െതാഴിലേന�ഷകെര കബളി�ി�വ�ി��തിന് അ�തി

വ��ിെ�ാ�് േനാ�� ��്�ം ഒെഡെപ�ം വിേദശ െതാഴിലേന�ഷക��് അവസരം ഒ��ി

ന���േ�ാ; േനാ�� എ�്�സ് റി��്െമ�് സർ�ീസ് ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) അവശതയ�ഭവി�� �വാസി ��ംബ���് സാ��ന പ�തി �കാരം ന�കിവ��

സഹായ�� എെ��ാമാണ്;

(സി) വിമാന��നിക�  ഉ�വ സീസണി�  വിമാന ടി��ി�  വ��� അന�ായമായ വ��നവ്

നിയ�ി�വാൻ േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  വിവിധ വിമാന ക�നിക�മായി

ധാരണയിെല�ി നിര�ി�  ഇളവ് ലഭ�മാ�വാൻ േനാ�� ��്സിന് കഴി�ി�േ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

കാ�സ� േരാഗമി�ാ� �വതിെയ കീേമാെതറാ�ി�് വിേധയയാ�ിയ സംഭവം

*302. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം



വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഒ� െമഡി�� േകാേളജി� കാ�സ� േരാഗിയ�ാ� �വതി കീേമാേതറാ�ി�്

വിേധയയായ സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംഭവം സംബ�ി� റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ി� ആ�െട ഭാഗ�ാണ് ഇ�രം

മാ��ഹി�ാ� െത�് ഉ�ായെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  ��തര�ം മ�ഷ�ത�രഹിത�മായ സംഭവ വികാസ��

ആവ��ി�ാതിരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത സംഭവ�ിനിരയായ �വതി�് എെ�ാെ� ന�പരിഹാരം ന�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സ�കാര� ലാബ് ഉടമക�ം സ��ാ� േഡാ��മാ�ം ത�ി� ആശാസ�മ�ാ� ബ�ം ഉ�തായ

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് നിയ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ �േരാഗതി

*303. �ീ.എം. �േകഷ്

,, എസ്.ശർ�

,, െക. ആ�സല�

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാണിജ� വ�ാപാര രംഗ�് വ��തി�് ��ി�െമ�് �തീ�ി�� വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ

നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഒ�ാംഘ��ി�  േ��് വാ��, െബ��്,  യാ�ഡ് എ�ിവ എ�യാണ് ആ��ണം

െച�ിരി��െത�ം അതി� എ�ഭാഗം ���ീകരി�ാ� സാധ�മാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) നി��ാണ�ിന് ഇട�ാല��ായ മ�ത പരിഹരി�ാ� നട�ിയ ഇടെപട�ക� എ�ാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) േറാഡ്,  െറയി� കണ�ിവി�ി �ട�ിയ അ�ബ� വികസന �വ��ന�� എെ��ാെമ�ം

അവ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

സ�കാര� ലാ�ക�െട �വ��ന�ിന് നിയ�ണം

*304. �ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ആ�. രാമച��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ലാ�ക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ�കാര� ലാ�ക� �ട��തിന് എെ�ാെ� അ�മതികളാണ് േവ�െത�് വ��മാ�േമാ;



(സി) സ�കാര� ലാ�ക�െട സ�ാധീന�ാ�  സ��ാ�  േഡാ��മാ�  െട�ക�  നട��തിന്

അവിട�ളിേല�് �റി�ക� ന���തായ ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം ലാ�ക� െട�ക��് സാധാരണ നിര�ിേന�ാൾ ��തൽ �ക േരാഗികളി� നി�ം

ൈക���തായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) സ�കാര� ലാ�കളിെല പരിേശാധനകളി� ��തരമായ െത�ക� ഉ�ാ�േ�ാ� ഇവ�െ�തിെര

ശി�ാനടപടിക� സ�ീകരി�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) സ��ാ�  േഡാ��മാ�ം സ�കാര� ലാ�ക�ം ത�ി��തായി ആേരാപി�െ���

ആശാസ�മ�ാ�തായ ബ�ം ഇ�ാതാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

�ര�നിവാരണ അേതാറി�ി �നഃസംഘടി�ി�ാൻ നടപടി

*305. േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാനിരീ�ണ�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ ശാ�ീയമായി വിശകലനം െച��തിന്

നിലവി�� സർ�ാർ സംവിധാന�ൾ എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) വിവിധ വിഷയ�ളി�� വിദ�ധെര ഉൾെ���ി �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി

�നഃസംഘടി�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിൽ �ര�നിവാരണ ഇൻ�റൻസ് പ�തി നട�ാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) കാലാവ�ാവ�തിയാന�ം �ര�നിവാരണ�ം പാഠ�പ�തിയിൽ ഉൾെ���േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ആ�പ�ികളി� മിക� ചികി�ാ സൗകര�ം

*306. �ീ.�. ആ�. �ദീപ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാധാരണ�ാ��് താ�ാനാവാ� വിധം െചലേവറിയ ചികി� േവ�ിവ�� കാ�സ�,

�േ�ാഗം,  േ�ാ�് �ട�ിയ അ�ഖ���് സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  മിക� ചികി�ാ

സൗകര�ം ഏ�െ���ാ� പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ആ�.സി.സി.െയ നാഷണ� കാ�സ� ഇ��ി���ായി ഉയ��ണെമ� സം�ാന സ��ാരിെ�

ആവശ�ം േക� സ��ാ�  അംഗീകരി�ി�േ�ാ;  ഈ �ാപന�ിെ� വികസന�ിനായി



സം�ാന സ��ാ� നട�ിവ�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) െകാ�ി കാ�സ�  റിസ��് െസ��, മലബാ�  കാ�സ�  െസ��  എ�ിവിട�ളിെല ചികി�ാ

സൗകര��� വ��ി�ി��തിന് നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ജി�ാ, ജനറ� ആ�പ�ികളിെല�ാം കാത് ലാ�ം െകാേറാണറി െകയ� �ണി�ം ആരംഭി�ാ�

പ�തി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ� വിതരണ സ�ദായ�ിെല േസാഷ�� ഓഡി�ിംഗ്

*307. �ീ.ആ�. രാമച��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�താ നിയമം  2013-�  െപാ� വിതരണ സ�ദായം േസാഷ��  ഓഡി�ിംഗിന്

വിേധയമാ�ണെമ�് നി��ഷി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േസാഷ��  ഓഡി�ിംഗ് നട��തി�� നടപടി�മ��ം സംവിധാന��ം ആയതിെ�

�േരാഗതി�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േസാഷ�� ഓഡി�ിംഗ് നട��തിന് ഏെത�ി�ം �ാപന�മായി ധാരണാപ�ം ഒ�വ�ി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ആ��ം മിഷ�

*308. �ീ.െക. ആ�സല�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാധാരണ�ാ��ം പാ�ശ�വ�കരി�െ�� സാ�ഹിക വിഭാഗ���ം

�ണേമ����ം സമയബ�ിത�മായ ആേരാഗ� േസവന�� ലഭ�മാ��തി�� എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് ആ��ം മിഷനി�െട നട�ിലാ�ി വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പക�� വ�ാധി �തിേരാധ നിയ�ണ �വ��ന�� ത�രിതെ����തിനായി ആ��ം മിഷ�

�േഖന നട�ിലാ�ിയ ആേരാഗ�ജാ�താക��പരിപാടിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ആ��ം പ�തി�െട ഭാഗമായി �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാ��

നടപടിക�െട �വ��ന �േരാഗതി അറിയി�േമാ?



കാ�സ� ഇ�ാ� േരാഗി�് കീേമാ െതറാ�ി നട�ിയതിെനതിെര നടപടി

*309. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, പി.ഉൈബ��

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ലാബിെ� െത�ായ റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  കാ�സ�  ഇ�ാ� േരാഗി�്

േകാ�യം െമഡി�� േകാേളജി� കീേമാ െതറാ�ി ന�കിെയ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െമഡി��  േകാേളജിെല ലാബി�പകരം സ�കാര� ലാബിെന ആ�യിേ��ി വ�തി��

സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) െമഡി��  േകാേളജിെല ലാബി�  നി�ം ലഭി� ബേയാ�ി റിേ�ാ��ിെല നിഗമന��

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െത�ായ റിേ�ാ��് ന�കിയ ലാബിെനതിെര�ം െത�ായ ചികി� വിധി�

േഡാ��മാ�െ�തിെര�ം എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് സംവിധാന�ിെല ഘടനാപരമായ മാ���

*310. �ീ.എം. നൗഷാദ്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ദാസ�

,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് സംവിധാനം ��ത�  ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി ��തായി േപാലീസി�

വ��ിയിരി�� ഘടനാപരമായ മാ��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��ാേന�ഷണ�ം �മസമാധാനപാലന�ം ��ത�  കാര��മമാ��തിനായി േപാലീസ്

േ�ഷ�കളി� ഇവ�െട �മതല േവ�തിരി�� �വ��നം ���ീകരിേ�ാ;

(സി) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ഇ�െ���മാെര േ�ഷ�  ഹൗസ് ഓഫീസ�മാരായി നിയമി��

നടപടി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ൈ�ം �ാ�് �ന:�മീകരണ�ിെ�റ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം േസന�െട ശാ�ീകരണ�ിനായി �തിയ

ത�ികക� ��ി�തിെ��ം നിയമനം നട�ിയതിെ��ം കണ�് ലഭ�മാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ?

നിപ േരാഗവ�ാപനം തടയാ� നടപടി

*311. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, െക.െജ. മാ�ി



,, കാരാ�് റസാഖ്

,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാരക�ം അതിശീ�വ�ാപനേശഷി��� നിപ ൈവറസ് ഒ� വ�ഷ�ിനിടയി�  ര�ാമ�ം

സം�ാന�് �ത��െ��േ�ാ� േരാഗവ�ാപനം ���മാ�ം തടയാ� ആേരാഗ� വ��ിെ��ം

ആേരാഗ� �വ��ക�െട�ം ഇടെപടലിെ� ഫലമായി സാധ�മായി�േ�ാ;  അതീവ ജാ�ത

�ടരാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) മാരക സാം�മിക േരാഗ��  ആവ��ി�� സാഹചര��ി�  ഇവ തട��തി�ം

േരാഗനിരീ�ണ�ി�ം �തിേരാധ�ി�ം �ിരം സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

ഇതിനാ�� സമിതി�െട �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(സി) െപാ�ജനാേരാഗ� േമഖലയി�  �ത��ഹമായ േന���  ൈകവരി� സം�ാന�് �ൂ�ത�

മികവ് ൈകവരി�ാ�  എയിംസ് അ�വദി�ണെമ� സം�ാന�ിെ� ആവശ�േ�ാ��

േക��ിെ� നിേഷധാ�ക നിലപാട് തി��ാ� ആവശ�െ��േമാ?

െഎ.ടി വ�വസായ േക���െട വികസന�ിനായി നട�ിവ�� �വ��ന��

*312. �ീ.��ഷ� കട��ി

,, എം. സ�രാജ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവരസാേ�തികവിദ�ാ വ�വസായവികസന�ിന് സ��ാ�  നട�ിവ�� ഇടെപട�ക�

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ�� ര� വ�ഷ�ി��ി�  ര�ര േകാടി ച�ര� അടിയിലധികം െഎ.ടി.  േ�സ്

വികസി�ി�ാ� പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) െടേ�ാപാ��്,  െടേ�ാസി�ി,  ഇ�േഫാപാ��്,  െെസബ� പാ��് �തലായ െഎ.ടി വ�വസായ

േക���െട വികസന�ിനായി നട�ിവ�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പതിന�ായിരം േപ��് െതാഴി� ലഭ�മാ�ാ� സാധ�മാ�� െടേ�ാസി�ിയിെല േവ�ഡ് േ�ഡ്

െസ�� നി��ാണ�ിന് ധാരണാപ�ം ഒ� വ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െഎ.ടി.  രംഗെ� വികസനം എ�ാ ജി�ാ േക��ളി�ം എ�ി�ക എ� ല��േ�ാെട

�വ��നം നട�ിവ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ചികി� കി�ാെത േരാഗി മരണെ�� സംഭവം

*313. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, സി.മ��ി

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�



വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം െമഡി��േകാേളജി�ം ര� സ�കാര� ആ�പ�ികളി�ം ചികി��ായി എ�ി� ക��ന

സ�േദശി�് ചികി� കി�ാെത ആം�ല�സി�  കിട�് മരിേ��ിവ� സംഭവം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിന് ഉ�രവാദികളായവെര കെ��ിയി�േ�ാ;  അവ�െ�തിെര എ�് നടപടി

സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) തമിഴ് നാട് സ�േദശി ��ക� ചികി� കി�ാെത മരണെ�� സംഭ�മായി ബ�െ��് സ��ാ�

ന�കിയ നി�േ�ശ�� ബ�െ��വ� ലംഘി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സർ�ാർ നൽകിയ നി�േ�ശ��  �ത�മായി പാലി�ാ� ഉേദ�ാഗ�നിലപാടാണ്

സമാനസംഭവ�� ആവർ�ി�ാനിടയാ��ത് എ��ത് അതീവ ഗൗരവമായി ക�് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

നിപ േരാഗബാധ

*314. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷം നിപ ബാധ�ലം ആദ�ം മരി� േസാബി�ിന് എ�കാരമാണ് ൈവറസ് ബാധ

ഏ�െത�് ഇതിനകം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) വ�ാലി�  നി�ാണ് േരാഗം പിടിെപ�െത� കാര�ം സാ�കരി�വാ�  ത� െതളി�ക�

പരിേശാധനയി� നി�ം ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) കഴി� വ�ഷം േരാഗബാധ കെ��ിയ ഇ�പ�ി��ി�  ഇ�പ�ിെയാ�് േപ��ം

ആ�പ�ികളി�  നി�ാണ് േരാഗബാധ ഉ�ായെത�ത് സ��ാ�  ആ�പ�ികളിെല

പക��വ�ാധി �തിേരാധ സംവിധാന�ിെ� അപര�ാ�തയായി വിലയി���േ�ാ;

(ഡി) ��ത വിഷയെ��റി�് കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിെട എെ��ി�ം പഠനം നട�ിേയാ;

അതിെ� അടി�ാന�ി�  ആ�പ�ികളി�  നി�ം പക��വ�ാധിക�  പടരാതിരി�വാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ?

വിമാന�ാവള��െട നട�ി�ം വികസന�ം

*315. �ീ.പി.വി. അ�വ�

,, വി. േജായി

,, എ�. വിജയ� പി�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ലാഭ�ി�  �വ��ി�� തി�വന��രം അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിെ� നട�ി�്

സം�ാന�ിെ� എതി��് അവഗണി�് അദാനി�് ന�കാ�� നീ��മായി േക�സ��ാ�

�േ�ാ� േപാ�കയാേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ� ടിയാ� ക�നി �പീകരി�് വിമാന�ാവള�ിെ� നട�ി�് ഏെ���്

നട�ാ�  േക�സ��ാരിെന സമീപി�ി�േ�ാ;  േക�സ��ാരിെ� നിലപാട്

എ�ായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� െപാ� വികസന�ിന് ഉേ�ജനം ന�കാനായി സം�ാനെ�

വിമാന�ാവള��  വികസി�ി�ാ�  േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  േകാഴിേ�ാട്

വിമാന�ാവള�ിെ� വികസന�ിനായി �മി ഏെ���ാ� സ��ാ� നടപടി �ട�ിയി�േ�ാ;

എയ�േപാ��് അേതാറി�ി വികസന പ�തി െവ�ി���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ആല�ഴ-ച�നാേ�രി ജലപാത

*316. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ-ച�നാേ�രി ജലപാത േദശീയ ജലപാതയായി േക� സർ�ാർ �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ ഇ�സംബ�ി� ഉ�രവ് എ�ാണ് േക�സർ�ാർ �റെ��വി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ഖ�ാപന�ി�േശഷം ഈ ജലപാത േദശീയ ജലപാത�െട നിലവാര�ിലാ�ാ�

എെ��ി�ം ���ിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) യാ�ാ േബാ�കൾ�ം �റി�് േബാ�കൾ�ം ഉപേയാഗ�ദമായ രീതിയി�  ഈ ജലപാതയി��

പാല�ൾ �ന�നി��ി��തി�േവ� ���ിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� േക�സർ�ാരിെ� നടപടികളി� കാലതാമസം ഉ�ാ��േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര�ം

േക�സർ�ാരിെ� ��യി�െ���ി കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ?

നിപ ൈവറസ് ബാധ�െട ഉറവിടം

*317. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  േമയ് മാസ�ി�  ഉ�ായ നിപ ൈവറസ് ബാധ�െട ഉറവിടം കെ��ാ�

സാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;



(ബി) സം�ാന�് നിപ െെവറസ് ബാധ �ിരീകരി�് ഒ� വ�ഷ�ിന് േശഷം വീ�ം എറണാ�ളം

ജി�യിെല ഒ� വിദ�ാ��ി�് നിപ െെവറസ് ബാധി�െവ��ത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) 2018  േമയ് മാസ�ി�  ഉ�ായ നിപ ൈവറസ് ബാധ�െട ഉറവിടം സംബ�ി�് പഠനം

നട�ാ� ഏെത�ി�ം അ�ാരാ� ഏജ�സി�െട സഹായം അഭ���ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

നവേകരള നി��ാണം

T *318.�ീ.അനി� അ�ര

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തി �കാരം ��തി �ര���െട ആഘാതം േനരിടാൻ േശഷി�� �തിയ

േകരളമാേണാ ��ി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി സർ�ാർ നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�ം ഇനി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��

കാര���ം വ��മാ�േമാ;

(സി) നവേകരള നി��ാണം സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�വാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

ഗ�ഫ് വിമാന യാ�ാ�ലി വ��നവ്

*319. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�വ സീസ�കളി�ം മ�ം സം�ാന�് നി�ം ഗ�ഫ് േമഖലയിേല�ം തിരി�ം യാ��ാ�െട

വലിയ തിര��ഭവെ���തിനാ�  വിമാന യാ�ാ�ലി വ�േതാതി�  ഉയ���ം ആവശ�മായ

വിമാന സ��ീ�ക� ലഭ�മ�ാ��മായ സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് നി�് ഗ�ഫ് േമഖലയിേല�� വിമാന യാ��് പീ�് സീസ�കളി� നി�ിത

കാലയളവിേല�് വിേദശ വിമാനക�നിക��് ��ത�  സീ�് അ�വദി��തിനായി

േക�േവ�ാമയാന മ�ാലയ�ി� നി�ം അ�മതി േനടിെയ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഗ�ഫ് േമഖലയിേല�് ��ത�  തിര��ഭവെ��� കാലയളവ് ����ി��് ആയതിന്

ആ�പാതികമായി വിമാന�ളി�  ��ത�  സീ�ക�  അ�വദി��തിന് േവ�ാമയാന

മ�ാലയ�ിെ� ���മതി േനടിെയ��ാ� വിമാന യാ�ാ�ലി ��െന ഉയ��� �വണത

വിമാന��നിക� ഒഴിവാ�െമ�് ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തിരേ�റിയ സമയ�് ��ത� നിര�് ഈടാ�ി വ��ത് അവസാനി�ി��ത് സംബ�ി�്

േക�േവ�ാമയാന മ�ാലയ�മായി ബ�െ��് ആവശ�മായ നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാെയ�്



വ��മാ�േമാ?

�വാസിേ�മ പ�തിക�

*320. �ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, രാ� എ�ഹാം

,, പി.വി. അ�വ�

,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വാസിക�െട േ�മം ഉറ�ാ��തി�ം അവ�െട അവകാശ��

സംര�ി��തി�ം വിവിധ ����ം പരാതിക�ം പരിഹരി��തി�മായി ഈ സ��ാ�

ആവി�രി�വ�� �ധാന പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നി�ം ഗ�ഫ് രാജ��ളിേല�് േജാലി േതടി േപാ��വ� അ�ത �ലം േകാടതി

വ�വഹാര�ളി�ം മ�് നിയമ���കളി�ംെപ�് ശി� അ�ഭവിേ��ി വ�� സാഹചര�ം

ഉ�ാ�േ�ാ� അ�ര�ാെര സഹായി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) തിരിെക എ�ിയ �വാസിക��ം അവ�െട ആ�ിത��മായി നട�ിലാ�ിയ സാ��നം പ�തി

�കാരം എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ഇവ��് ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേദശരാജ��ളി� െതാഴി� അേന�ഷി��വ��� േബാധവ��രണ �ാ�കൾ

*321. �ീ.ആ�ണി േജാ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശരാജ��ളി�  െതാഴി�  അേന�ഷി��വ��് വിേദശ െതാഴി�  അവസര��, െതാഴി�

നിയമ��, വിസ �ാ�ിംഗ്,  ഇമിേ�ഷ�, ക�ംസ് �ിയറ�സ് �ട�ിയവെയ�റി�് അറിവ്

ന���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) നിയമാ��തമ�ാ� റി��്െമ�ക�, വിസ ത�ി�് �ട�ിയവെയ�റി�് ശരിയായ

േബാധവ��രണം നട��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിേദശ െതാഴി�  കേ�ാള�ിെല െവ�വിളിക�  േനരി��തിന് �വജന�െള �ാ�രാ�ംവിധം

വിേദശ െതാഴി�  േമഖല�് അ��തമായ എെ��ാം ൈന�ണ�വികസന

പരിശീലനപരിപാടികളാണ് സം�ാന�് സംഘടി�ി�് വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ�കടക�െട െെവവിധ�വ�രണം

*322. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��



�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കാല�െള അേപ�ി�് സ�ഹ�ിെല എ�ാ വിഭാഗം ആ�ക�ം േറഷ� കടകളിേല�് എ��

സാഹചര��ി� േറഷ�കടകെള െെവവിധ�വ�രി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  േറഷ�കടക�െട െെവവി��വ�രണ നടപടിക��് �ട�മാേയാ;  ഏെതാെ�

രീതിയി�ളള െെവവി��വ�രണമാണ് ല��മി��െത�ം അവ എ�കാലം െകാ�്

���ിയാ�െമ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) േറഷ�കടകളിേല�് ��ത� ജന�െള ആക�ഷി�� തര�ി� അവ േമാടിപിടി�ി��തി�ം

ഏകീ�ത �പം ന��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ജന��െട സൗകര�ം കണ�ിെല��് സം�ാന�് ��ത� േറഷ�കടക� അ�വദി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

നവേകരള നി��ാണ �വ��ന��

*323. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.�േരഷ് ���്

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നവേകരള നി��ാണ�ിന് സ��ാ� നട�ിയ സമ��മായ ഇടെപടലിെ� ഫലമായി േലാക

ബാ�ി�  നി�് ആദ�ഗ� വാ� അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഏെതാെ� േമഖലകളി��

�ന:��ി�ായാണ് �ക അ�വദി�ിരി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�ഹ�ിെല എ�ാ വിഭാഗം ജന��േട�ം ജീവിത നിലവാരം ����ായി��തിേന�ാ�

െമ�െ�� രീതിയി�  ഉറ�വ��� തര�ിലാേണാ �ന�നി��ാണ പ�തിക�

ആവി�രി�ിരി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ജീവേനാപാധി �ന:��ി�ാനായി നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയാന�ര �ന�നി��ാണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

*324. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ�ിനായി ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത �ന�നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ �ക ഏെതാെ� വിധ�ി�  സമാഹരി�വാനാണ്

ഉേ�ശി�ി��ത്;

(സി) �േത�ക ധനസഹായ പാേ�ജ് അ�വദി�ണെമ� േക� സ��ാരിേനാ�� സം�ാന



സ��ാരിെ� അേപ�യി�  ഇതിനകം എെ��ി�ം �തികരണം ഉ�ായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

ഇ�ാര��ി� ��ത� സ���ം െച��േമാ;

(ഡി) വിവിധ വ��ക�  �േഖന�� േക�ാവി�ത പ�തിക�െട ധനസഹായം വ��ി�ി�ണെമ�്

േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; അത് അ�വദി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ആ�ഷ് ചികി�ാ സ�ദായ��െട േ�ാ�ാഹനം

*325. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, െക. രാജ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ഷ് ചികി�ാ സ�ദായ��െട വിവിധ െ�ഷ�ാലി�ി ചികി�ാരീതിക�

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ�ാെ� �മ�ളാണ് നട��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ�ഷ് ചികി�ാ സ�ദായ��െട ശാ�ീയമായ അടി�റ വി�ലെ����തി�ം േലാക�ിന്

��ി� ��ത� �ശ�ത ൈകവ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�ജനാേരാഗ�േമഖലയി�  ഏ��ം െചലവ് �റ��ം ജനകീയ�മായ തേ�ശീയ

ൈവദ�സ�ദായ�െള ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ചില േരാഗ���് അേലാ�തി ചികി�േയ�ാ� െമ�െ�� ചികി�ാ ഫലം ന��� ആ�ഷ്

വിഭാഗം ചികി�ാ രീതിക�  നിലവി�േ�ാ;  ആയത് സംബ�ി�് പഠന��

നട�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) േഹാളി�ിക് െമഡിസിെ� സാധ�തകെള ഏത് തര�ിലാണ് സ��ാ�  സമീപി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

ഭേ��ാപേദശക വിജില�സ് സമിതിക�

*326. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, ഒ. ആ�. േക�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�സാധന��  െപാ�ജന���് �ത�മായി ലഭി��െ��് ഉറ�് വ��ാ�  ഈ

സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) േറഷ�  വിതരണ�ിെല �മേ��ക�  കെ���തി�ം െപാ�ജന��  ഇ�സംബ�ി�്

ന��� പരാതിക�  തീ��ാ��തി�മായി ഭേ��ാപേദശക വിജില�സ് സമിതിക�

�പീകരി�ി�േ�ാ;



(സി) എ�ി�  ഈ സമിതിക�െട കാര��മമായ �വ��ന�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�ം ഏെത�ാം തല�ിലാണ് ഇവ �പീകരി�ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

നേവാ�ാന സംര�ണ സമിതി�െട �വ��നം

*327. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, എം. വി�െസ�്

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നേവാ�ാന �ല� സംര�ണ�ിനായി �പീകരി� നേവാ�ാന സംര�ണ

സമിതി�െട �വ��നം പാർലെമ�് തിരെ���ിന് �േ�ാടിയായി നി��ിവ�ി�േ�ാ

എ�റിയി�േമാ;

(ബി) സ��ാ� വിശ�ാസിക��് എതിരായി�� എ� �ചരണം �തിേരാധി��തി�ം വിശ�ാസിക�െട

െത�ി�ാരണ മാ��തി�ം ഈ സമിതി�െട �വ��നം �ട��ി��െവ�ി�

സാധി�മായി��െവ�് സ��ാ� ക���േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജീവിതൈശലീേരാഗനി��യ പരിപാടിക�

*328. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, ���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ�വ��് നട�ാ�� ജീവിതൈശലീേരാഗനി��യ പരിപാടിക� സംബ�ി� വിവര��

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��േരാഗിക�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായി ഡയാലിസിസ് �ണി�ക�െട എ�ം

വ��ി�ാതിരി��ത് �ലം ജന����ാ�� ��ി��കൾ �റ��തിന് ഒ��ിയി��

സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ര�ാതിമ��ം  (ൈഹപ�െട�ഷ�) വ��ി�വ�� സാഹചര�ം കണ�ിെല��് ആയത്

നിയ�ി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �േമഹേരാഗിക�െട എ�ം വ��ി�വ��ത് കണ�ിെല��് അതിന് അ�ബ�മായി

ഉ�ാ�� ഡയബ�ിക് െറ�ിേനാ�തി�് ചികി�ാസൗകര�ം ഒ��േമാ;  വ��മാ�േമാ;

ഇതിനാവശ�മായ േനാ� െമഡിയാ�ിക് ക�ാമറക� വാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സൈ�േകാെയ ജേനാപകാര�ദമാ�ാ� നടപടി



*329. �ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, ഒ. ആ�. േക�

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ വഴി വിതരണം െച�� പതി��ിനം അവശ� സാധന��െട വില വ��ി�ി�ിെ��

�ഖ�ാപനം സം�ാനെ� െപാ�മാ���ി� ഭ�� വ���െട വില നിയ�ി�ാ� എ� മാ�ം

ഫല�ദമായി�െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സൈ�േകാെയ ജേനാപകാര�ദമാ�ി�ീ���തിന് നട�ിയ ഇടെപട�ക�  എെ��ാെമ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിപണന േക���െട കഴി� വ�ഷെ� വി�വരവ് എ�യായി�െ��ം ഈ വ�ഷം

ല��മി�ിരി�� നാലായിര�ി അ�റ് േകാടി �പ�െട വി�വരവ് സാധ�മാ��തിനായി

ആവി�രി�ി�� വിപണന ത��� എെ��ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സൈ�േകാ�െട വാ��  വി���  ഇടപാ�കെള�ാം ക����വ��തമാ�ി േക�ീ�ത

േമ�േനാ��ി�െട അഴിമതിരഹിതമാ�ാ� പ�തി�േ�ാ;

(ഇ) വിപണി ൈവവിധ�വ��രണ പ�തി�െട വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

പാരി�ിതികാവേബാധം വള��ാ� നട�� �വ��ന��

*330. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, രാ� എ�ഹാം

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാവ�തിയാനം െകാ�ംവര��യാ�ം തീ��ളയമാ�ം േകരളീയ സാ�ഹ� ജീവിത�ിെ�

േമ�ം സാ��ിക �ിതിയി�ം കന� ആഘാത�� �ട��യായി ഏ�ി�� സാഹചര��ി�

പരി�ിതി സംബ�ി� ഗേവഷണ�ം പരി�ിതി പരിപാലന പ�തിക�ം

ഏേകാപി�ി��തിനായി പരി�ിതി വ��ിെന ശാ�ീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) വികസന �വ��ന��െട ഫലമായി ഉ�ാകാനിട�� പാരി�ിതിക �ത�ാഘാത��

പരമാവധി ല�കരി��തിന് നട�ിവ�� ഇടെപട�ക� എെ��ാമാണ്;

(സി) ആവാസ വ�വ��െട നിലനി��ം അേതാെടാ�ം സാ�ഹിക വികസന�ം ല��മാ�ി

സ�ഹ�ിെ� പാരി�ിതികാവേബാധം വള��ാ� നട�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

11-06-2019



�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


