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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�ി

സർ�ാർ ആ�പ�ിക�െട നവീകരണം

*1. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, വി. േജായി

,, ഒ. ആ�. േക�

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം ആേരാഗ� രംഗ�് ൈകവരി� േന��െള ശ�ിെ����തിനായി,  പാവെ��വർ

ആ�യി�� സ��ാ� ആ�പ�ിക� െമ�െ���ാ� നട�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള രാജ��ി�തെ� മാ�കയാ�� രീതിയി�  വികസി�ി�ാ��

യ��ിെ� ഫലമായി എ� പി.എ�്.സി.ക��് നാഷണ� ക�ാളി�ി അഷ�റ�സ് �ാ�േഡ�ഡ്

അെ�ഡിേ�ഷ�  ലഭി�;  ��ത അംഗീകാരം ൈകവരി��തി�� മാനദ���

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാഥമിക തല�ി�� ആേരാഗ� േസവന �ാപന�െള ശാ�ീകരി�ാ�  നട�ിവ��

�വ��ന�� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േസന�െട ശാ�ീകരണം

*2. �ീ.പി.െക. ശശി

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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



(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േസനെയ ആ�നീകരണ�ി�െട ശാ�ീകരി�ാ� െച� കാര���

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നി�് ഐ.എസ്-�  േചരാ�  േപായവ�  ഉെ��ം ചാേവ�ക�െട

ല���ാന�ളി�  േകരള�ം ഉ�െ����െ�� വാ���െട അടി�ാന�ി�  ��ത�

ജാ�ത പാലി��തി�ം എ�്േ�ാസീവ് ഡി���, ആളി�ാ ആകാശവാഹനം �ട�ിയ

ആ�നിേകാപകരണ�� ഉപേയാഗെ����തി�ം നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) േകാ�് ഗാ�ഡിെ� േസവന�ിന് �റെമ സം�ാന�ിെ� തീര�ളി�ം മ�് അതി��ികളി�ം

ജാ�ത ��ത� ശ�ിെ���ാ� പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ൈപ�ക മ�ിര��െട സംര�ണം

*3. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, െക.എം.ഷാജി

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ൈപ�ക മ�ിര��െട സംര�ണ�ിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� വ��

�വ��ന�� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) സംര�ണ�ിെ��ം അ����ണിക�െട�ം മറവി�  �രാതന നി��ാണസാമ�ികളായ

��ാ�ം ���ി�ം ഉ�െ�െട�ളള വ���  ഉപേയാഗി� നി��ി� ൈപ�ക മ�ിര��

െപാളി� പണിയാ� �മി��ത് വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം �വ��ന�� തട��തിനായി ആവശ�മായ പരിേശാധനക� നട�ാ�ം �ട�നടപടി

സ�ീകരി�വാ�ം എ�് സംവിധാനമാണ് വ��് ഏ�െ���ിയിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയാന�ര �നർനിർ�ാണം

*4. �ീ.സി.മ��ി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.ഉൈബ��

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി സ��ാ� അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) �ളയ�ി� തക�� വീ�ക�െട �ന�നി��ാണം, അ����ണി, �മി ന�െ��വ��് പകരം �മി

കെ��ാ�  നടപടി എ�ിവ ���ിയായി�ി� എ�ത് സംബ�ി� പരാതിക�  സ��ാരിന്

ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) �ളയബാധിത�െട പരാതികളി� സമയബ�ിതമായി തീ�മാനെമ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

െവളിെ���േമാ;



(ഡി) �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ�ിനായി േലാകബാ�ി�  നി�ം എ� �ക ലഭി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�മസമാധാന തക��

*5. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അ�വ� സാദ�്

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

(എ) ആയിരം ദിവസം ഭരണം ���ിയാ�ിയ നിലവി�� സ��ാ�  മിക� �മസമാധാനം

ഉറ�ാ��തി� എ�മാ�ം വിജയി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആയിരം ദിവസം ���ിയാ��തിന് െതാ���് ര�് െച���ാ�  െപരിയയി�  രാ�ീയ

െകാല��ി�് ഇരയായ സംഭവം സം�ാനെ� �മസമാധാന തക��െയ �ചി�ി��തേ�

എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സാഹചര��ി�  �മസമാധാനം ഭ�ം എ�് �ഖ�ാപി��ത് വ�താപരമാേണാ എ�്

പരിേശാധി�േമാ?

��ിക�െട േനെര�ളള അതി�മം

*6. �ീ.പി.വി. അ�വ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, ��ഷ� കട��ി

�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ഹ�ി� നി�് േപാ�ം ��ിക�െ�തിെര അതി�മം വ��ി� വ�� സാഹചര��ി� ഇത്

തടയാ� ഫല�ദമായ നിയമനി��ാണ�ിെ� സാധ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജി�ാതല ബാലാവകാശ സംര�ണ സമിതിക�െട�ം ബാലാവകാശ ക�ീഷെ��ം �വ��നം

��ത� ശാ�ീകരി�് ��ിക�െട േനെര�ളള അതി�മം സ�ഹ�ിെ� �ടി പ�ാളി�േ�ാെട

നിയ�ി�ാ�  ജാ�ത �ല���േ�ാ;  ഇ�രം �ാപന��  നട�� �വ��നം

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) അ�ണവാടിക�  ഉ�െ�െട�ളള ശി� പരിപാലന �ാപന��െട ഭൗതിക സാഹചര�ം

െമ�െ����തി�ം ഫല�ി�  ��കളായി മാറിയ കി��ഗാ���ക�െട �വ��നം

നിരീ�ി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ാ� സാധി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

ക�ഷക ആ�ഹത�



*7. �ീ.അനി� അ�ര

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

(എ) സം�ാനം േനരി� �ളയം ക�ഷക�െട ജീവിതെ� താളം െത�ി�െവ� വ�ത

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ളയാന�ര �വ��ന���് മാ�ഷിക�ഖം ന���തി�  വ� വീ�യാണ്

�െ��മി�ാ�വിധം ക�ഷക ആ�ഹത�ക�  സം�ാന�് ഉ�ാ�വാ�  കാരണെമ�

വിമ�ശനം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) കാ�ഷികകട���് ഏ�െ���ിയ േമാേറാേ�ാറിയം ഡിസംബ�  31വെര നീ�ിയ തീ�മാനം

ഉ�രവായി �റ�ിറ�വാൻ സമയബ�ിതമായ നടപടി സ�ീകരി��തി� സ��ാരി��ായ

വീ� ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന��ായ ക�ഷക ആ�ഹത�കെള ല�കരി�് കാ���ം �ളയ��ായി മാസ��

കഴി�ി�ം ക�ഷക��് സമാശ�ാസം എ�ി��തി� ഉ�ായ അലംഭാവ�ം ഈ വ�ഷം തെ�

പ�ിലധികം ക�ഷക�  ആ�ഹത� െചേ�� �ിതിവിേശഷം ഉ�ാ�ിയതായി സ��ാ�

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) േകാ���് സ��ാ�ക�� സം�ാന�ളി�  കാ�ഷികകട��  എ�തി��ിയ വ�ത

പരിഗണി�് സം�ാനെ� ��വ� കാ�ഷികകട��ം എ�തി��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമം

*8. �ീ.ആ�. രാമച��

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയ ഭ�� ഭ�താ നിയമം ���മാ�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ആയതിെ�

�വ��ന അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറഷ� വിതരണ�ിെ� പര�രാഗത ൈശലിയി� എെ�ാെ� മാ��ളാണ് വ��ിയെത�ം

��ത മാ���  ജനസൗ�ദപര�ം െപാ�ജന സ�ീകാര�ത ഉ�വയാേണാെയ�ം ആയവ

ഫല�ദമായി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നട�ി� വ��ിയ പരി�ാര�ളി�െട സ�ഹ�ിെല ��ബല വിഭാഗ���് സൗജന� നിര�ി�

ഭ�� ധാന��� വിതരണം െച��തി� വിജയി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ഗണനാ വിഭാഗ�ി�െ�� അന�ഹെര ഒഴിവാ�� നടപടി�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ?

രാ�ിയ െകാലപാതക�� അവസാനി�ി�ാ� നടപടി



*9. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, വി.പി.സജീ��

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി�ാര ���ളി�  േപാ�ം �തിേയാഗികെള അതി�രമായി െകാലെച��

�വണത വ��ി�വ���ം ഇ�കാരം െകാ�െ���ത് ��ത�ം �വാ�ളാെണ��ം ഗൗരവമായി

പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) െപരിയ ഇര�െ�ാലപാതക േകസി�  �തിയായ ഒരാ�െട ഭാര�,  ടിയാ�  െകാലപാതകം

നട�ിയി�െ��ി�  പാ��ി�െട അറിേവാെട ആയിരി�െമ�് ആേരാപി�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത ആേരാപണം സംബ�ി�് ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണം നട�ിേയാ;  എ�ി�

അേന�ഷണ�ി� െവളിവായ വ�തക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) �തി�െട ഭാര��െട െവളിെ���ലിന് പി�ാെല പാ��ി േനതാ��  വീ�ിെല�ി സഹായ

വാ�ാനം ന�കിെയ� ആേരാപണം അേന�ഷണ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം

അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) െപരിയ ഇര�െ�ാലപാതകം േപാ�� ���ത��� െച�� വ��ികെള�ം അതിന് ഒ�ാശ

െച�� പാ��ികെള�ം ഒ�െ����തി�ം നിയമ�ിന് ��ി� െകാ�വ�് പരമാവധി ശി�

ഉറ�ാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാലാവ�ാ വ�തിയാനം

*10.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, സി.മ��ി

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

(എ) സം�ാന�് ��കാല�െള അേപ�ി�് ഉ�ായി�� കാലാവ�ാ വ�തിയാന�െള

സംബ�ി�് ഗൗരവമായ പഠന��  എെ��ി�ം സ��ാ�  നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ളയം, �ര�ാതപം എ�ീ �തിഭാസ�ളി� ജീവഹാനി സംഭവി�� തര�ി� സം�ാന�ിെ�

കാലാവ� മാറിമറിയാനിടയായ �ിതിവിേശഷ�ിന് കാരണെമെ��ാണ്

വിലയി��ിയി��ത്;

(സി) കാലാവ�യി��ായ ഈ മാ���െട അടി�ാന�ി�  �വിനിേയാഗ�ി�ം പരി�ിതി

സംര�ണ�ി�ം എെ��ാം തര�ി�� മാ���  അത�ാവശ�മാെണ�ാണ് സ��ാ�

കെ��ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ?

�വാസി �നരധിവാസ പ�തി



*11.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

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

(എ) ഗ�ഫ് രാജ��ളി�  സ�േദശിവ��രണം തീ�മാ�ിയതിനാ�  �വാസിക�  ��തലായി

മട�ിവരാ�  നി�ബ�ിതമാ�� സാഹചര��ി�  ഇ�െന മട�ിവ��വ��ാ��

പ�തി�െട കാര��മത വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �വാസി �നരധിവാസപ�തി വി�ലീകരി��തിനായി േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷ�മാ�ം

െഫഡറ�  ബാ�മാ�ം േനാ�� ധാരണാപ�ം ഒ�വ�ത് എ�മാ�ം �േയാജന�ദമാ�െമ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) �വാസിക��് �ിരവ�മാനം ഉറ�ാ��തിന് െപ�ഷ�  പ�തി

നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

�ളയാന�ര �ന�നി��ാണ �വർ�നം

*12.�ീ.അ�� �കാശ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയ�ര��ിന് ഇരയായവ��്സമയബ�ിതമായി ആശ�ാസ നടപടിക�

എ�ി��തി�  സ ��ാ�  പരാജയെ�� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

അതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ളയം കഴി�് ഒ�ത് മാസമായി�ം �രിതബാധിത��് �ഖ�ാപി�  10,000  �പ�െട

ധനസഹായം േപാ�ം അ�ഹതെ�� പല��ം ലഭി�ി�ിെ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�ാര��ി� ലഭി� പരാതിക� പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) �നരധിവാസ�ി�ം �ന�നി��ാണ�ി�മായി േക� സ��ാരി�  നി�ം ഇതിനകം ലഭി�

സഹായ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) �ന�നി��ാണ�ിനായി േലാകബാ�്,  വിേദശരാജ���  എ�ിവിട�ളി�  നി�ം ലഭി�

ധനസഹായ�ിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) റീ-ബി�ഡ് േകരള�െട ആഭി�ഖ��ി�  നട�ാ�� �ന�നി��ാണ പ�തിക�

സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

�ളയ ര�ാദൗത��ം �ന�നി��ാണ�ം



*13.�ീ.എസ്.ശർ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, എം. രാജേഗാപാല�

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

(എ) ഐക�രാ�സഭ�ം �േറാപ��  ക�ീഷ�ം േലാകബാ�ം ജനീവയി�  വ� നട�ിയ േലാക

�ന�നി��ാണ േകാ��സി�  സം�ാന �ഖ�മ�ി�് �ഖ� �ഭാഷകനാകാ�  കഴി�ത്

�ളയര�ാദൗത��ിന് േന�ത�ം ന�കിയ സ��ാരിെ� �വ��നമികവി�ം സമ�

�ന�നി��ാണല��ം �േ�ാ� വ�തി�ം ഉ� അംഗീകാരമായി കണ�ാ��േ�ാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാരിെ� �വ��നമികവിെന ഇടി�കാ�ാനായി സാലറി ചല��െ�െട�ളള

�ന�നി��ാണഫ�് പരാജയെ���ാ� �മി� ചില� മാധ�മ�െള ഉപേയാഗി�് �ളയകാരണം

സംബ�ി�് അസത��ചാരണം നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േദശീയ ജലക�ീഷ�  �ളയ�ിെ� കാരണം പരിേശാധനാവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

എെ�ാെ�യായി�� കെ���ക� എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) �ളയദിന�ളി� െപ� മഴ�െട അള�ം സം�ാനെ� നദിക�െട വാഹകേശഷി�ം എ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ;  �ളയഘ��ി�  ഡാ�ക�  �വ��ിേ��തിെ� �പേരഖ േനരെ� തെ�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

��ിക��് സൗജന� �േ�ാഗ ചികി�

*14.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, ���ര ര�ാകര�

,, െക. രാജ�

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ീ��മായ �േ�ാഗ��മായി ജനി�� ��ിക��് സൗജന� �േ�ാഗ ചികി� ലഭ�മാ��

പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട കീഴി� സൗജന� �ദയ ശ��ിയ നട��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ;

(സി) പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭ�മാ��തി�� നടപടി�മ�� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

മാേവലി േ�ാ�ക�

*15.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, െക.എം.ഷാജി

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഭ��േയാഗ�മ�ാ� സാധന��  മാേവലി േ�ാ�കൾ വഴി വി�ന നട��ിെ��്

ഉറ�വ��ാ� നിലവി� എ�് സംവിധാനമാ��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) സബ് സിഡി �കാരം എ� തരം ഭ��ധാന��ളാണ് ഇേ�ാ� മാേവലി േ�ാ�ക� വഴി വിതരണം

നട��ത്;  ഇവ�െട എ�ം വ��ി�ി�െമ� �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഈ

വിഷയ�ി� ൈകെ�ാ� തീ�മാനം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  മാേവലി േ�ാ�ക�  വഴി വി�ന നട�� മി�യിനം സാധന��െട�ം വില

െപാ�വിപണിയിേലതിന് സമാനമായതിനാ�  ഉപേഭാ�ാ��  മാേവലിേ�ാ�കെള

ആ�യി��ത് �റ�വ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഈ �വണത ഒഴിവാ�ാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

േറഷ�കാ�ഡ് വിതരണം

*16.�ീ.െക. രാജ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�കാ�ഡ് വിതരണ�മായി ബ�െ�� േജാലിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറഷ�കാ�ഡ് വിതരണ�മായി ബ�െ�� േജാലിക�  എ���ി�  നി��ഹി��തിന്

ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ���് േവ�� സൗകര��� ഒ��ി ന�കിയി�േ�ാ; െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാനെ� േറഷ�കാ�ഡ് ഉടമക��് അ�വദി�ി�� �തിമാസ ഭ��ധാന��ിെ� ലഭ�ത,

അളവ്,  വില എ�ിവ അറിയി��തി�� സംവിധാനം ���തയി�  എ�ിയി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േറഷ�കടക� നവീകരി��തിനായി നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) േറഷ�കാ�ഡ് ഉടമക�െട ആധാ� സീഡിംഗ് ���ിയായി�േ�ാ;  എ�ി� ഇതിെ� �േരാഗതി

വ��മാ�േമാ?

സി-ഡി�ി� നി�ം മാ�ിയ പ�തിക�

*17.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  സി-ഡി�് �േഖന നട�ിലാ�ിയി�� ഏെത�ി�ം പ�തിക�

സ�കാര�ക�നിക��് വി�ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധി ഉ�െ�െട��വ�െട േപാ���ക�  നിലവി�



താ�മാറായി�ിട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് പരിഹാരമാണ്

നി�േ�ശി�ിരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) േകരളാ ഗസ�ിെ� ഓ�ൈല� േപാ��� നി��ീവമായിരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

സി-ഡി�ിെ� പ�തിക�  സ�കാര� ക�നിക��് ന����മായി ഈ കാര��ിന്

ബ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരളാ ഗസ�ിെ� ഓ�ൈല�  േപാ���  സി-ഡി�ി�  നി�ം മാ�ിയതിെ� വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ; പകരം എ�് സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േകരള സ��ാരിെ� ഏെത�ാം പ�തികളാണ് സി-ഡി�ി� നി�ം മാ�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

ഇേ�ാ� ഏത് ഏജ�സി�ാണ് ഈ പ�തിക� ന�കിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

േപാലീസ് േസന�െട കാര��മത

*18.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, പി.െക. ശശി

,, �രളി െപ�െന�ി

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

(എ) സം�ാന�് ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം സംര�ണം ഉറ�വ���തിനായി േപാലീസ്

േസന�െട കാര��മത വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം �തന പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �മസമാധാനപാലന രംഗ�് രാജ��ിന് മാ�കയാ�ം വിധം സം�ാന േപാലീസ് േസനെയ

ആ�നികവ��രി�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് േസന�െട ആ�നികവ��രണ�ിനായി 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ��ത�

�ക അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) േപാലീസിെ� േസവന��  േവഗ�ി�  ജന���് ലഭ�മാ��തിന് ��തായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

സിവി� സ��ീസ് കാര��മമാ��തിന് നടപടി

*19.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക.ഡി. �േസന�

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

(എ) െഎക�രാ�സഭ�ം നീതി ആേയാ�ം േച��് ത�ാറാ�ിയ ��ിര വികസന�ചികയി�

രാജ��് �ഥമ�ാനം േനടിയ ഭരണമികവ് നിലനി���തി�ം �േ�ാ�െകാ�േപാ��തി�ം

സിവി�  സ��ീസ് ��ത�  കാര��മമാ��തി�ം അഴിമതി ഉ�ലനം െച��തി�ം

പരിപാടി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;



(ബി) സിവി�  സ��ീസ് ��ത�  ജനേസവനപരമാ�ി�ീ���തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ;

(സി) േസവനാവകാശനിയമം ��ത�  ഫല�ദമാ��തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

��ിര വികസന ല��ം

*20.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, ആ�ണി േജാ�

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

(എ) സം�ാനം ��ിര വികസന ല���ി� രാജ��് ഒ�ാമതായി വളെര ഉയ�� േന���

െെകവരി�ത് ��ത� �േ�ാ� െകാ�േപാകാനായി നട�ിവ�� �വ��ന�� എെ��ാം;

(ബി) ��ിര വികസനം െെകവരി��തിനായി ആവി�രി�് നട�ാ�ിവ�� വികസന മിഷ�ക�

എ�മാ�ം �േയാജന�ദമായി�െ��ം അവ�െട �േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) സാ��ികവള�� സാധ�മാ�ി മിക� െതാഴി�  ലഭ�മാ��തിന് നട�ി വ�� �ധാന

അടി�ാന സൗകര� വികസന �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

സൈ�േകാ മാ���കളിെല വില

*21.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ ഔ�് െല�കളി�  നിേത�ാപേയാഗസാധന��  ലഭ�മ�ാ� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിേത�ാപേയാഗസാധന��  നാമമാ�ം േ�ാ�് െച�ക�ം �ാ�ഡഡ് ഉ����  മാ�ം

വിൽ�ക�ം െച��ത് �ലം സാധാരണ�ാ��് സൈ�േകാ ഔ�് െല�ക� �േയാജനെ�ടാ�

അവ��് പരിഹാരം കെ��േമാ;

(സി) �ധാനെ�� ഔ�് െല�കളി�  സാധന��  വി���ത് ഓ��  മാ���ിേന�ാ�  �ടിയ

വിലയിലാെണ� പരാതി�് പരിഹാരം കെ��േമാ;  ഡീല�ഷി�് ൈ�സിേന�ാ�  എ�

ശതമാനം ക�ീഷ�  ഈടാ�ിയാണ് ഔ�് െല�കളി�െട സാധന��  വി���െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��സ��ാ�ക�െട കാലഘ��ി�, ഓ�� മാ���ിെല വില�ം സൈ�േകാ വില�ം ത�ി�

താരതമ�ം െച�് പരസ�ം ന�കിയി�� രീതി �നഃസ് ഥാപി�േമാ;



(ഇ) ശബരി ഉ�����െട �ണനിലവാരപരിേശാധന ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ;  അവ�് ഡീല�ഷി�്

െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിതരണ രംഗെ� േസാഷ�� ഓഡി�ിംഗ്

*22.�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എം. നൗഷാദ്

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� െപാ�വിതരണ രംഗ�് ��ത� �താര�ത�ം വിശ�ാസ�ത�ം ഉറ�ാ��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിതരണം സംബ�ി�് ഉപേഭാ�ാ���് ഉ�ാ�� പരാതിക�  േരഖെ����തി�ം

അവ പരിഹരി��തി�മായി െഹ��് െഡ�് �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) �മേ��ക�ം അഴിമതി�ം ഒഴിവാ��തിന് െപാ�വിതരണ സ�ദായെ� േസാഷ��

ഓഡി�ിംഗിന് വിേധയമാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ടാ�ാ ഇ��ി���് ഓഫ് േസാഷ��  സയ�സ�മായി ധാരണാപ�ം

ഒ�െവ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േറഷ� കാ�ഡിനായി ലഭി� അേപ�ക�

*23.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, സി. െക. ശശീ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ േറഷ�  കാ�ഡിനായി ലഭി� പതിന�് ല��ിലധികം അേപ�ക�

തീ��ാ�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഭ�� ഭ�താ നിയമ�കാരം ��ഗണനാ കാ��ക�െട എ�ം നിജെ���ിയി��തിനാ� �തിയ

അേപ�കരി�  അ�ഹരായവ��് ��ഗണനാ കാ�ഡ് ലഭി�ാ�  സാധ�മാകാ� സാഹചര�ം

നിലനി���േ�ാ;

(സി) നിലവി�  ��ഗണനാ കാ���വരിെല അന�ഹെര കെ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) േഗാഡൗ�കളി�  നി�ം ഭ��ധാന�ം കരി��യിേല�് കട��െ�� വാ���െട

അടി�ാന�ി� പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) േഗാഡൗണി�  നി�് ഭ��ധാന� േചാ����ാകാതിരി�ാ�ം വാതി��ടി വിതരണ�ി�

�ത�മായ ��ം ലഭി��െ��് ഉറ�് വ��ാ�ം ഏ�െ���ിയി�� �മീകരണ��



എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

േവാ����ികയി� നി�ം േപര് നീ�ിയ നടപടി

*24.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

(എ) ഇ�ഴി� േലാകസഭ തിരെ���ി�  കരട് േവാ����ികയി�  േപ��ായി�� പല�െട�ം

േപ�ക� അ�ിമ േവാ����ികയി� നി�ം നീ�ം െച�െവ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �.ഡി.എഫ്.  ആഭി�ഖ��� േവാ��മാെര അനധി�തമായി അ�ിമ േവാ����ികയി�  നി�ം

ഒഴിവാ�ിെയ� ആേ�പ�ി� ഉേദ�ാഗ��െട നടപടിെയ സംബ�ി�് അേന�ഷി�ണെമ�

ആവശ��ിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േവാ����ികയി�  നി�ം േപര് നീ�ം െച�േ�ാ�  ബ�െ�� േവാ�െറ േരഖാ�ലം

അറിയി�ണെമ� നിബ�ന പാലി�െ�ടാെത േപായത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തിരെ���് അ�ിമറി�വാ�  �ഢനീ�ം നട�താ�� ആേ�പ�ിെ� അടി�ാന�ി�

ഇ�ാര�െ��റി�് സമ�മായ അേന�ഷണം നട�ി ���ാരായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

ക�ശനനടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ� ആേരാഗ� സംവിധാനം ശാ�ീകരി��തിന് നടപടി

*25.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, സജി െചറിയാ�

,, എസ്.രാേജ��

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�രം ആേരാഗ� വ��ിെ� േന�ത��ി�  നട�ിയ ഏേകാപിത �വ��നം

പക��വ�ാധിക�  െപാ�ി�റെ���ത് തട��തി�  സ���വിജയം ൈകവരി�തായി

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �വ��നം മാ�കയായി സ�ീകരി�് മാലിന� നി��ാ��ന�ിന് �ാ�ഖ�ം

ന�കിെ�ാ�് പക��വ�ാധി �തിേരാധ �വ��നം ശ�ിെ���ാ� സാധി�േമാ;

(സി) കാലാവ� �തി�ലമായി��ി�ം കഴി� വ�ഷം െതാ�് ��വ�ഷെ� അേപ�ി�് ജലജന�-

െകാ��ജന� പക��വ�ാധിക� �റ�ാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ആേരാഗ� ജാ�ത പ�തി കാര��മമായി �ടരാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) െപാ� ആേരാഗ� സംവിധാനം ശാ�ീകരി��തിന് നട�ിവ�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ?



ഓ�േറഷ� ത�� - വിജില�സ് പരിേശാധന

*26.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ഓ�േറഷ�  ത��  എ� േപരി�  വിജില�സ്

പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സ് േ�ഷ�കളി�  ലഭി�� പരാതിക�  �ര�ിതമാ�ം �ത�മാ�ം െെകകാര�ം െച��ിെ��

ആേരാപണ��  ശരിവ�� തര�ിലാേണാ പരിേശാധനയിെല കെ���ക�  എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഓ�േറഷ� ത�� െറ�ഡി� കെ��ിയ നിയമലംഘന�� പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി��

നടപടിക� വ��മാ�േമാ; �ിമിന� ��ാമാഫിയാ സംഘ��മായി േപാലീസ് ഒ�കളി��ത്

തട��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി�  ക�ാ�ം പണ�ം െപാ�ം അനധി�തമായി ��ി�ി��തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) േകേസാ േരഖേയാ ഇ�ാെത േ�ഷ�കളി� പിടി�ി�ിരി�� വാഹന�� നശി�ാതിരി��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(എഫ്) േകസേന�ഷണ�ളിൽ ധന,ജാതി,മത,സാ�ദായിക പരിഗണനക�  ഒഴിവാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ജി) േ�ഷ�കളി�  പരാതി രജി��  െച��േ�ാെയ�ം െെക��് രസീത് ന��േ�ാെയ�ം

പരാതിക� �ത�മാ�ം �ര�ിതമാ�ം ��ി��േ�ാെയ�ം ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി��

നടപടിക� അറിയി�േമാ?

എ�ാ ജി�കളി�ം െെപ�ക മ�സിയ��

*27.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എം. �േകഷ്

,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ�സിയ�െള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് ഈ സർ�ാർ

ആവി�രി� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മ�സിയ�െള തീമാ�ിക് മ�സിയം എ� �തന സ���ിേല�് പരിവ��നെ���ാ�

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) എ�ാ ജി�കളി�ം െെപ�ക മ�സിയ��  �ാപി��തി�� പ�തി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ?

അേ��ാദയ അ�േയാജന പ�തി

*28.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ�� അേ��ാദയ അ�േയാജന പ�തി �കാരം

ഉപേഭാ�ാ���് സൗജന�മായി ലഭി�� ഭ��ധാന��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത പ�തി�ാ�� േക� വിഹിതം എ�യാെണ�ം ഇൗ പ�തി�െട ഫല�ദമായ

നട�ി�ിന് സം�ാന സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം

അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ��  ആെരാെ�യാെണ�ം �ണേഭാ�ാ�െള

െതരെ����തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ഷ് േകാ�േ�വ്

*29.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, ആ�. രാമച��

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 െഫ�വരിയിൽ നട�ിയ ആ�ഷ് േകാ�േ�വിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ�ഷ് േകാ�േ�വി� എെ�ാെ� പരിപാടികളാണ് നട�െത�ം അവ ആ�ഷ് ചികി�ാ

വിഭാഗ��െട �േരാഗതി�് ഏെതാെ� തര�ി� �ണകരമാ�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�ഷ് െഹ��് ബസാറിെ� �വ��നം വിശദമാ�േമാ;  ഔഷധ നി��ാതാ���്

അവ�െട മാ���് വി�ലെ����തിന് ഇത് ഏെതാെ� തര�ി� സഹായകരമാ�ം എ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ആ�ഷ് േകാ�േ�വി� െമ�െ�� െപാ�ജനാേരാഗ� േ�ാജ�ക� പരിേശാധി��തി�ം ച��

െച��തി�ം അവസരം ഒ��ിയി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

ആേരാഗ�രംഗെ� ജാ�ത



*30.�ീ.എം.ഉ��

,, എ�. ഷം��ീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

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

(എ) സം�ാന�് വ�ാപകമായിെ�ാ�ിരി�� പനി ഉ�െ�െട�� പക��വ�ാധിക� തട��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആേരാഗ� ജാ�ത എ� പ�തി�െട �വ��ന�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആേരാഗ�രംഗ�് ��ത�  ജാ�ത �ല���തിനായി �ഖ�മ�ി�െട അധ��തയി�  �ടിയ

േയാഗ�ി�  ഉയ��വ� നി�േ�ശ��  നട�ിലാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

20-05-2019

�േ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)].


