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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�ി

ജി�ാ ആ�പ�ികെള സ�കാര�വ��രി�ാ�� നീതി ആേയാഗിെ� നി�േ�ശം

*1. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, വി. േജായി

,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� രംഗ�് സ�കാര�േമഖല�� േമ�ൈ� കാരണം ചികി�ാെചലവ്

സാധാരണ�ാ��് താ�ാ�  കഴിയാ� നിലയിലായത് പരിഹരി�ാ�  സം�ാന സ��ാ�

െപാ� ആേരാഗ� േമഖലെയ വി�ലീകരി��തി�ം ശാ�ീകരി��തി�ം ഫല�ദമായ

�വ��നം നട�� സാഹചര��ി� ജി�ാ ആ�പ�ികെള സ�കാര�വ��രി�ാ�� നീതി

ആേയാഗിെ� നി�േ�ശം ��ി�ാനിട�� ��െ��റി�് േക� സ��ാരിെന ധരി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ി� േപാ�ം സ�കാര� െമഡി�� േകാേള�ക� ൈക�ലി ന�കി അംഗീകാരം േനടാ�

�മിെ��് ആേ�പി�െ��� സാഹചര��ി�ം അ�ര�ി�� ഒ� സ�കാര� െമഡി��

േകാേളജ് അടി�ാന സൗകര��ം േയാഗ�രായ അ��ാപക�മി�ാെത �േ��ിവ�

സാഹചര��ി�ം മിക� രീതിയി� �വ��ി�� ജി�ാ ആ�പ�ികെള സ�കാര�വ��രി��ത്

സം�ാന��ാ�ാനിട�� �ത�ാഘാതം കണ�ിെല��് ഈ നി�േ�ശം പി�വലി�ാ� നീതി

ആേയാഗിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(സി) വിശദമായ ച��േയാ പഠനേമാ �ടാെത േക� സ��ാ�  െകാ�വ� െമഡി��  ക�ീഷ�

നിയമ�ി�െട ക��ണി�ി െഹ��് െ�ാൈവഡ�മാെര ��ി�് �ാമ�േദശ�ളിെല ആേരാഗ�

സംവിധാനം ��ബലെ����തി�� നീ��ിെ� �ട��യാ�� ഇ�രം നടപടിക�, ആ��

ൈദ�ഘ��ി�ം മാ�-ശി� മരണ നിര�ി�ം ചികി�ാ സൗകര��ളി�ം വികസിത



രാജ���െ�ാ�െമ�ി�ാ�� സം�ാന�ിെ� യ�െ� �തി�ലമായി ബാധി�ാതിരി�ാ�

നട�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ?

നിേ�പക സംഗമ��

*2. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

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

(എ) വിേവചനപരമായ വിവിധ നടപടികളി�െട േക� സ��ാ�  സം�ാനെ� സാ��ികമായി

െഞ��� സാഹചര��ി�, അടി�ാന സൗകര� േമഖലയി�ം വ�വസായ രംഗ�ം മ�

വികസന േമഖലകളി�ം വിേദശ�നി��െ�െട നിേ�പം ആക�ഷി��തിനായി �ബായി�ം

െകാ�ിയി�ം വ� നട�ിയ നിേ�പക സംഗമ��  ആശാവഹമായി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അതിേവഗ െറയി�പാത, വി�ലമായ േറാഡ്-എയ� കണ�ിവി�ി �ട�ി അടി�ാന േമഖലകളി�

ആവി�രി�ി�ളള �ധാന പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജ�ാ�മാ�ളള വികസന സഹകരണ സാധ�തക�  ആരാ� നട�ിയ വിേദശ

സ��ശന�ിെ� േന�െ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

പൗരത� നിയമ �തിേഷധ�ാ�െ�തിെര�� േകസ്

*3. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) സം�ാന�് പൗരത� നിയമ�ിെനതിെര �തിേഷധി��വ�െ�തിെര േകസ് എ��ി�േ�ാ;

(ബി) �തിേഷധി�ാ�� അവകാശം ഭരണഘടന നൽ�� മൗലികാവകാശമായി�ം േക�

നിയമ�ിെനതിെര �തിേഷധി��വ�െ�തിെര േകസ് എ��് അറ�് െച�ത്

എ�ടി�ാന�ിലാെണ�റിയി�േമാ;

(സി) മ� ചില സം�ാന�� ഇ�രം േക�ക� പിൻവലി��തിേല�് നി�േ�ാ� േകരളം ഇത്

െച�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ഭ�� െപാ�വിതരണ വ��ിെ� �വ��ന വി�ലീകരണം

*4. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ആ�. രാമച��

,, െക. രാജ�



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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവശ� വ���െട െപാ�വിതരണം എ� കാര��ി� മാ�ം ഒ��ിനി� ഭ�� െപാ�വിതരണ

വ��ിെ� �വ��ന േമഖല വി�ലെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) പൗര�ാ�െട ഭ�ണ അവകാശം സംര�ി��തിന് �മതലെ�� വ��ായി ഭ�� െപാ�വിതരണ

വ��് മാറിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം കാരണവശാ�  േറഷ�  വിഹിതം ലഭി�ാ�വ��് ഭ��ഭ�താ നിയമം

അ�ശാസി�� ഭ��ഭ�താ ബ� ന��േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ?

പൗരത� രജി��ം ജനസംഖ�ാ രജി��ം സംബ�ി� നിലപാട്

*5. �ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, എം. സ�രാജ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

(എ) പൗരത��ിന് മതം അടി�ാനമാ�� േദശീയ പൗരത� രജി��ം അതിേല�്

നയി�ാ�േ�ശി�െകാ�� ജനസംഖ�ാ രജി��ം സം�ാന�് നട�ിലാ�ിെ��്

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  തട��പാളയ��  നി��ി�ാ�� േക�നി�േ�ശം സം�ാന�്

നട�ാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജനസംഖ�ാ കണെ���ിെ� മറവി�  ജനസംഖ�ാ രജി��  ത�ാറാ�ാ�  ചില േക���

�ഢ�മം നട��െവ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  സ��ാരിെ�

നിലപാട് വ��മാ�േമാ;  ഇതിന് വി��മായി �വ��ി��വ�െ�തിെര ക�ശന

നടപടി��ാ�േമാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ിൽ സം�ാന നിയമസഭ ഏകക�മായി പാ�ാ�ിയ �േമയ�ിെനതിെര

ജനാധിപത��ി�ം െഫഡറലിസ�ിെ� അ�ഃസ��ം ഹാനിേയ�ി�� തര�ി�

അധികാര�ാനീയരി� ചില� ഉ�െ�െട��വ� രംഗ�് വ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) പൗരത� േഭദഗതി നിയമ�മായി ബ�െ��് സം�ാന സ��ാ� ��ീം േകാടതിെയ സമീപി�തി�

ഏെത�ി�ം തര�ി�� േ�ാേ�ാേ�ാ� ലംഘനം ഉ�ായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

െസൻസ�് ഉേദ�ാഗ���� നി�േ�ശ��

*6. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പൗരത� പ�ിക നട�ിലാ��തി�� ആദ�പടിയായി�ാണ് േക� സ��ാ� ജനസംഖ�ാ

പ�ിക ����ത് എ� വ�ത സം�ാന സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) വീ�കളിെല�ി െസൻസ�് എ�േ�� ഉേദ�ാഗ���്,  എൻ.പി.ആ�. �ടി ���ണെമ�്

കാണി�്  12/11/19  െല ജി.ഒ.(എം.എസ്)  218/2019/ജി.എ.ഡി ന��  ഉ�രവ് �കാരം

നി�േ�ശം നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് േ� െച�കേയാ േഭദഗതി െച�കേയാ െച�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െസൻസ�ിേനാെടാ�ം എ�.പി.ആ�. വിവര�� �ടി ���ണെമ�് കാ�ി�ം ഉേദ�ാഗ�െര

ഇതിനായി വി�് കി�ണെമ�് ആവശ�െ��ം ജ�വരി  13-ന് താമരേ�രി തഹസീൽദാ�  ക�്

നൽകിയത് ��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) പൗരത� േഭദഗതി നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ജന����ായി�� ആശ� അക��തി�ം

െസൻസ�് നടപടിക�  ��മ� രീതിയിൽ �േ�ാ�് െകാ�േപാ��തി�ം എെ�ാെ�

ഇടെപട�കളാണ് ഉ�ായി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

സൈ�േകാ ഔ�് െല�ക�െട �വ��നം

*7. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ ഔ�് െല�കളി� അവശ� സാധന��െട വില�യ��ം ലഭ�ത�റ�ം പരിഹരി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഔ�് െല�കളി�  അവശ� സാധന��  പല�ം ജന���് ��കാല�ളി�  ലഭി�

െകാ�ി��തിേന�ാ� �റ� അളവി� ന��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അത്

പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സൈ�േകാ ഔ�് െല�ക�  ജനസൗ�ദമാ��തി�ം കാേലാചിതമായി പരി�രി��തി�ം

േഷാ�ക� ആ�നികവ��രി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

േദശീയ ജനസംഖ�ാ രജി�� ����

*8. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.ഉൈബ��

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

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

(എ) േദശീയ ജനസംഖ�ാ രജി��  �����മായി ബ�െ�� നടപടിക�  സം�ാന�്

നി��ിവ�ി�േ�ാ; ഇ�മായി ബ�െ�� വിവരം േക� ആഭ��ര മ�ാലയെ� അറിയി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േക� ആഭ��ര മ�ാലയേമാ െസ�സസ് ക�ീഷണേറാ ഇ�ാര��ി�  എെ��ി�ം മ�പടി

സം�ാന സ��ാരിന് ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;



(സി) േദശീയ ജനസംഖ�ാ രജി��, േദശീയ പൗരത� രജി��  എ�ിവ സം�ാന�്

നട�ാ�കയാെണ�ി�  വ�ാപകമായ അര�ിതാവ��ം �മസമാധാന തക���ം

കാരണമാ�െമ�തിനാ�  ��ത നീ��ി�  നി�ം പി�ിരി�വാ�  േക��ി�  സ���ം

െച��േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

�േ�ാ��ാ��് സംവരണം

*9. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

(എ) സം�ാന സ��ാ� സ�വീസി� �േ�ാ��ാ��് പ�് ശതമാനം സംവരണം �ാബല��ി�

വ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� അ�� ശതമാനം ഓ�� ക�ാ�യിെല ഏെതാെ� േട�കളാണ് ഈ വിഭാഗ����

സംവരണ�ിനായി നീ�ി വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പി.എസ്.സി ത�ാറാ�ിയ െറാേ�ഷ� ചാ��് സ��ാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �േ�ാ� സംവരണം നിലവി�  വ��േതാെട ഓ�� ക�ാ� നാ��� ശതമാനമായി �റ��

സാഹചര��േ�ാ; ഇത് ച�വി��മാെണ�് ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) എ�ി�  ഇത് മറികട�ാ�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ?

മിക�� �മസമാധാന പാലന�ിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ

*10.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയതിന് േശഷം �മസമാധാന പാലനം മിക��താ��തി�ം

േപാലീസിെ� ആ�നികീകരണ�ി�ം നട�ിയ �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) രാജ�െ� ഏ��ം മിക� �മസമാധാനപാലന േസനയായി മാറാ�  കഴി�ി�� േകരള

േപാലീസി� ഒ�െ�� ചില� വ��ീയ ചി��ടിമെ��വരാെണ� ആശ� �രീകരി�ാ� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പൗരത� രജി�റിെ� േപരി�, �ജറാ�ിൽ നട�ത് േപാെല�� സാ�ദായിക കലാപം ��ി��

തര�ി�  �േകാപനം ��ി�് �കടനം നട�ിയ വ��ീയവാദിക�െ�തിെര സംഭവ�ിെ�

ഗൗരവം ഉ�െ�ാ�് േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� ക�ശന നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ക��  ജി�യി�  മ���  േ�ഷനിെല എസ്.ഐ.  �ം ഇരി�ി എ.എസ്.പി.  �ം വ��ീയ

കലാപ�ി�ം രാ�ീയ അ�മ�ി�ം നിര�രം �മം നട�� സംഘ�ിെ� പരിപാടിയി�



ഔേദ�ാഗിക �ണിേഫാം ധരി�് പെ��െ�� വാ���െട അടി�ാന�ി� മാ�കാപരമായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േദശീയ ഭ�� ഭ�ത നിയമം

*11.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, ���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��യിെല ഏ��ം കാര��മ�ം ഫല�ദ�മായ െപാ�വിതരണ സ�ദായമായി േകരള�ിെല

ഭ�� െപാ�വിതരണ സംവിധാനെ� മാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േദശീയ ഭ�� ഭ�ത നിയമ�ിെ� എ�ാ ഘടക��ം േകരള�ി�  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭ�� ഭ�ത നിയമം അ�ശാസി�� വിവിധ ത�കളി�ളള പരാതി പരിഹാരമാ����

യാഥാ���മായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഒ� രാജ�ം ഒ� േറഷൻ കാർഡ് പ�തി

*12.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പാറ�� അ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'ഒ� രാജ�ം ഒ� േറഷൻ കാർഡ്' പ�തി സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��ത് �ലം െപാ�ജന����ാ�� �ണ��/സൗകര���

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി പരിചയെ����തി�ം ജന���് ഇത് സംബ�ി� േബാധവ��രണ�ി�ം േവ�ി

െച� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ാ��ത് �ലം സം�ാന സർ�ാരിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� അധിക സാ��ിക

ബാധ�ത വ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ പ�തി�് േവ�ി േക�സർ�ാർ സാ��ിക സഹായം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�ാേമാ?

രാ�ിയി� ഒ��് സ�രി�� �ീക��ളള �ര�



*13.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.െക. രാജ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

(എ) രാ�ിയി�  ഒ��് സ�രി�� �ീക��് നി�ഭയമാ�ം �ര�ിതമാ�ം സ�രി��തിന്

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

(ബി) ഒ��് സ�രി�� �ീക�െട വാഹനം േകടാ�കേയാ അപകട��ാ�കേയാ െച�ാ�

ഏെതാെ� സഹായ�ളാണ് േപാലീസിന് െച�ാ� കഴി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  സഹായം ലഭ�മാ��തിന് �ീക�  സ�ീകരിേ�� മാ��ം സംബ�ി�ം

ആയതിേ�� സ�ീകരി�� നടപടിക� സംബ�ി��� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

പൗരത� േഭദഗതി നിയമ�ിെനതിെര�� േകസ്

*14.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) പൗരത� േഭദഗതി നിയമം റ�് െച�ണെമ�് ആവശ�െ��് 31-12-2019-� േകരള നിയമസഭ

�േമയം പാ�ാ�ിയതിെന വിമ�ശി�് സം�ാന ഭരണ തലവ�  �േ�ാ�് വ�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�� സ��ാ�  നിലപാ�ം അ��ി�ം സം�ാന ഭരണ�ലവെന േരഖാ�ലം

അറിയി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�ാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ നിയമ�ിെനതിെര സം�ാന സ��ാ� ��ീംേകാടതിയി� േകസ് ഫയ� െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത തീ�മാനം നട�ിലാ��തിന് ��് സം�ാന ഭരണ തലവെന അറിയി�ണെമ�

വ�വ��േ�ാ; ഉെ��ി� ��സ് ഓഫ് ബിസിന�ിെല നിബ�ന പാലി��തി� എെ��ി�ം

വീ���ായി�േ�ാ;

(ഇ) ഇ� സംബ�ി�് സം�ാന ഭരണ തലവ�  ചീഫ് െസ��റിയി�  നി�ം വിശദീകരണം

ആരാ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�് വിശദീകരണമാണ് സ��ാ�  ഇ�ാര��ി�  ന�കിയത്

എ�് െവളിെ���ാേമാ?

�ീ �ര�

*15.�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.െക. ആ�സല�

,, �. ആ�. �ദീപ്

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വലിയ നഗര�ളി� േപാ�ം �ീക��് രാ�ിയി� ഒ��് സ�രി�ാ� കഴിയാ� വിധ�ി��

സാ�ഹ� സാഹചര�ം മാ�ിെയ��ാ� ഉേ�ശി�െകാ�� കാ�യിെ� ഭാഗമായി �ീക�െട രാ�ി

നട�ം േപാ�� �ചരണ �വ��ന�ൾ വി�ലമാ�ാ� പരിപാടി�േ�ാ;

(ബി) വിവിധ വ��കെള ഏേകാപി�ി�െകാ�� 'ൈക�ാ�്' പ�തി ഫല�ദമാ�ാ� വനിത - ശി�

വികസന വ��ിന് ��കെ���ാ� സാധി�േമാ;

(സി) ലിംഗ നീതി�് േവ�ി �വ��ി��  'െജ�ഡ�  പാ��്'  സംവിധാനം ശ�ിെ���വാ�

പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െതാഴിലിട�ളി�, വിേശഷി�് ഐ.ടി.േപാ�� ആ�നിക െതാഴി� േമഖലകളി� �ീക� േനരി��

�ര�ാ ����ം മ� ����ം പരിഹരി�ാ�  േവ� ഇടെപട�  നട��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

അവശ�സാധന��െട വില�യ�ം

*16.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, എം. വി�െസ�്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവശ�സാധന��െട വില�യ�ം �ലം ജന��  അ�ഭവി�� ��ി��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �െ�ാരി��ം ഉ�ാകാ� വിധ�ി�ളള വില�യ��ിെ� കാരണം എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉപേഭാ�വില�ചിക ഡിസംബറി� 7.35 ശതമാനം കയ�ം േരഖെ���ിയ സാഹചര��ി�

വിലവ��നവ് തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വില�യ�ം നിയ�ി��തി�ം കേ�ാള ഇടെപട�ക�  നട��തി�ം സിവി�  സൈ�സ്

േകാ��േറഷന് എ� �കയാണ് ഈ സാ��ിക വ�ഷ�ിൽ അ�വദി�ത്;  ��ത �ക

വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

തീരേദശ ചര�ഗതാഗതം

*17.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, െക.��ിരാമ�

,, എസ്.ശർ�

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ക�ൽ,  ബാ�ജ് എ�ിവ വഴി�� തീരേദശ ചര�് സ��ീസ് േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�� പ�തി

േവ�� �േരാഗതി േനടിയി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ അത് പരിഹരി�ാനായി ക��പരിപാടി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �വ��നസ�മായി�� അഴീ�ൽ, േബ��, െകാ�ം എ�ീ വൻകിേടതര �റ�ഖ�� വഴി��

ചര�് നീ�ം ഗണ�മെ��തിനാൽ െകാ�ി,  വ�ാ�പാടം �ട�ിയ വൻകിട �റ�ഖ�െള�ടി

ബ�ി�ി�െകാ�ം �വ��നസ�മ�ാ� വൻകിേടതര �റ�ഖ�െള�ടി

�വ��നസ�മാ�ി�ം ചര�നീ�ം യാഥാ���മാ��തിന് പരിപാടി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) തീരേദശം വഴി�� ചര�് ഗതാഗതം വ�ാപി�ി��തിന് മാരിൈടം േബാ�ഡ് നട��

�വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ?

ജനിതക േരാഗ�� ബാധി�വ��� ചികി�

*18.�ീ.ആ�. രാമച��

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

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

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

(എ) ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക��� സൗജന� മ��ം ചികി��ം ഉറ�ാ��തിന് വിദ� ചികി�ാ

േ�ാേ�ാേ�ാ� ത�ാറാ��തിനായി �പീകരി� ര�ൻ േഖ��ർ ക�ി�ി�െട �വർ�നം ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത സമിതിയിെല അംഗ�� ആെരാെ� എ�് വ��മാ�ാേമാ; സമിതിയി� ഹീേമാഫീലിയ

േരാഗിക�െടേയാ അവ�െട സംഘടന�െടേയാ �തിനിധിയായി ആെരെയ�ി�ം

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഹീേമാഫീലിയ േരാഗിക��് കാ�ണ� ഫാർമസി വഴി സൗജന�മായി മ��്  (ഫാ�ർ  8,9)

വിതരണം െച�� നിലവിെല സംവിധാനം  2020  മാർ�് മാസേ�ാ��ടി �ർ�മാ�ം

അവസാനി�െമ�തിനാ� ഏ�ി� �ത� തെ� േഖ��ർ സമിതി റിേ�ാർ�് �കാര�� �തിയ

ചികി�ാ പ�തി നട�ിലാ�ാൻ നടപടിെയ��േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� �തിയ പ�തി നിലവി� വ���വെര കാ�ണ� ഫാർമസി �േഖന�� നിലവിെല

മ��് വിതരണ സംവിധാനം നിലനിർ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) േകരള�ിെല�ാ�ം കാ�ണ� ഫാർമസി �േഖന ലഭി�െകാ�ി�� ഫാ�ർ വിതരണം നിലവി�

തട�െ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  അതി�� കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ;  പരിഹാര

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) ആജീവനാ� ചികി� ആവശ�മായ�ം ഇൻ�റൻസ് പരിര� േപാ�ം അന�മായ�മായ

ഹീേമാഫീലിയ ഉ�െ�െട�� അ�ർ� ജനിതക േരാഗ��  ബാധി�വ�െട ചികി�,  മ��്

വിതരണം എ�ിവ�ായി എ�ാ വർഷ�ം ആേരാഗ�ബ �ജ�ി� ഒ� നി�ിത �ക വകയി��ാൻ

എെ��ി�ം നിർേ�ശം നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;



(ജി) േഖ��ർ സമിതി ഈ വിഷയം പരിഗണി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  സമിതി�െട പരിഗണനാ

വിഷയ�ി� ഇ��ടി ഉ�െ���ാൻ നടപടിെയ��േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ഇ-െഹ��് പ�തി

*19.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, പി.െക. ശശി

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

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഫല�ദമായി നട�ിലാ�ി വ�� ഇ-െഹ��് പ�തി ��ത�

ആ�പ�ികളിേല�് വ�ാപി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി െടലി �ിനി�് സംവിധാനം �വ��ി��േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സമ�മായ ആേരാഗ� വിവരേശഖരണെ� അടി�ാനെ���ി ആേരാഗ�രംഗെ�

പ�തിയാ��ണ�ം േരാഗനി�ണയ�ം �തിേരാധ �വ��ന��ം ചികി��ം നട�ാ��

ഇ-െഹ��് പ�തി�് നീതി ആേയാഗിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ��വ�  െമഡി��  േകാേള�കളി�ം ഇ-െഹ��് പ�തി ഫല�ദമായി

നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

െപാ�വിതരണ സംവിധാനം ശ�ിെ����തിന് നടപടി

*20.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��ടനീള�� നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം സം�ാന�് ��തലായി

ബാധി�ാതിരി��തിന് ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി െപാ�വിതരണ സംവിധാനം ��ത� ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓണം, �ി�മസ്, റമദാ� �ട�ിയ ഉ�വസീസ�കളി� സൈ�േകാ�െട �േത�ക വിപണന

േമളക�  ��ത�  �േദശ�ളി�  സംഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) �ാമവാസിക��് �േയാജന�ദമാ�ംവിധം സൈ�േകാ�െട ഔ�് െല�കൾ ��ത�



�ാമ�േദശ�ളി� �ാപി�വാൻ നി�േ�ശം ന��േമാ?

പൗരത� േഭദഗതി നിയമ�ിെനതിെര�� �തിേഷധ സമര��

*21.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, െക.എം.ഷാജി

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

(എ) േക�സ��ാരിെ� പൗരത� േഭദഗതി നിയമ�ിെനതിെര സം�ാന�് നട�� വ�ാപകമായ

�തിേഷധ സമര�െള േനരി��ത് സംബ�ി�് േപാലീസിന് എെ��ി�ം നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) �തിേഷധ�ിെ� േപരി�  സമര�ാ�െ�തിെര ജാമ�മി�ാവ��് ഉ�െ���ി േക�്

എ���തായി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഈ നടപടി അവസാനി�ി�വാ� ആവശ�മായ നി�േ�ശം ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പൗരത�രജി�� ���� നടപടി

*22.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, എ�. ഷം��ീ�

,, സി.മ��ി

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

(എ) േദശീയപൗരത� രജി�� ���� നടപടിക�മായി സഹകരിേ��തിെ��് സം�ാന സ��ാ�

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) പൗരത�രജി�� ���� നടപടികളി� പെ���ാ� തഹസീ�ദാ�മാ� ഉ�രവ് ന�കിയ കാര�ം

സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണം

*23.�ീ.എം.ഉ��

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണ ���ികൾ ഇതിേനാടകം എ� ശതമാനം

���ിയാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കരാ� �കാരം പണി���ിയാേ�� കാലാവധി എ�ായി��െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �റ�ഖ�ിെ� �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?



േലാക േകരള സഭ�െട �വ��ന��

*24.�ീ.എം. �േകഷ്

,, പി.വി. അ�വ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

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

(എ) �വാസിക�െട ആശ�ക�ം ആവശ���ം പരിഗണി��തി�ം നാടിെ� വികസന�ി�

അവെര�ടി ക�ിേച���തി�ം േലാക േകരള സഭ നട�� �വ��ന��

എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒ�ാം േലാക േകരള സഭെയ�ട��് �പീകരി� വിവിധ �ാ�ിംഗ് ക�ി�ിക�െട നി�േ�ശ��

നട�ിലാ��തിനായി െച� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ര�ാം േലാക േകരള സഭയിെല ച��െയ�ട��് �വാസിക�െട േ�മ�ി�ം

സം�ാന�ിെ� വള���ം സഹായകമായി എെ��ാം പരിപാടിക�  ആവി�രി�ാ�

ഉേ�ശി��െവ�് അറിയി�ാേമാ?

േദശീയജലപാത

*25.�ീ.പി.ഉൈബ��

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, െക.എം.ഷാജി

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ത�  കാസർേഗാഡ് വെര�ളള േദശീയജലപാത യാ�ാസ�മാ�ണെമ�

ദീ�ഘകാലെ� ആവശ�ം നട�ാ���മായി ബ�െ��ളള നടപടികൾ ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജലപാത�െട എ� �രം വെര�ളള പണികളാണ് ���ീകരി�് സ��ീസ് നട�ാ�

സ�മായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജലപാത�െട ബാ�ി�� പണികൾ ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവിൽ െച�് തീർ�ാൻ

സാധി�െമ�് ക���േ�ാ;  എ�ി�  എേ��് ഇതിെ� �വ��നമാരംഭി�ാനാ�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ജലപാതയി�െട�ളള യാ� ��ത�  യാ�ിക��് ഉപകാര�ദമാ�� രീതിയി�

തടസമി�ാെത നട��തിന് േവ�ി പണി�െട നിലവാരം ഉറ�ാ�ാ� �േത�കം �� ന��േമാ?

�.എ.പി.എ. േക�ക�

*26.�ീ.പാറ�� അ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി



ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസിന് �.എ.പി.എ.  �കാരം േകെ����തിന് സ��ാരിെ� അ�മതി

ആവശ�മാേണാ;

(ബി) സം�ാന േപാലീസ് �.എ.പി.എ. �കാരം രജി�� െച�് അേന�ഷണം നട�ിവ� ഏെത�ി�ം

േക�് ഈ സ��ാ� കാലയളവി� േക� ഏജ�സി ആയ എ�.ഐ.എ. ഏെ���ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആയതിെ� സാഹചര��ം വിശദാംശ�ം വ��മാ�േമാ?

േക�സ��ാരി� നി�� സാ��ിക പി�ണ

*27.�ീ.എസ്.ശർ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, �രളി െപ�െന�ി

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

(എ) വ��ീയ വിപ�ിെന നി�വീര�മാ�� ബദ�  വികസനെ� ശ�ിെ����തിനായി

സം�ാന�ിന് േക�സ��ാരി� നി�് േവ�� സാ��ിക പി�ണ ലഭി��േ�ാെയ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) സഹകരണാധി�ിതമായ െഫഡറ�  സംവിധാനെ� ��ബലെ���� തര�ി�  ��തി

�ര��ളി�െ��വ���െ�െട സഹായം ലഭ�മാ��തി�  സം�ാനേ�ാട് കാണി��

വിേവചനം അവസാനി�ി�ാ� ശ�മായ ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആ�പാതികമായി മ� സം�ാന�െളേ�ാെലേയാ അതിെന�ാ� അധികേമാ നി�തി വിഹിതം

േക�സ��ാരിന് ലഭ�മാ�� സം�ാന�ിന് നിയമപരമായി ലഭിേ�� ജനസംഖ�ാ�പാതിക

േക� ഫ�ം ജി.എസ്.ടി.  വ�മാന �റവി�� ന�പരിഹാര�ം മാ�മ� വാ�െയ��ാ��

പരിധിേപാ�ം െവ�ി�റ��ത് തി��ി�ാ� ആവശ�മായ സ���ം െച��ി വ��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

അടി�ാന സൗകര� രംഗെ� വികസന പ�തിക�

*28.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐക�രാ� സംഘടന അംഗീകരി� ��ിര വികസന ല��ം ൈകവരി��തി�

സം�ാന��  േനടിയ �േരാഗതി വിലയി��� നീതി ആേയാഗ് റിേ�ാ��് �കാരം

സം�ാന�ിന് �ട��യായി ര�ാം വ�ഷ�ം ഒ�ാം �ാനെ��ാ�  സാധ�മായി�േ�ാ;

ൈകവരി� �ഖ� േന��� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക�സ��ാ�  ��ി� സാ��ിക മാ���ം സാ��ിക െഞ���ം ��തി �ര���ം

അതിജീവി�െകാ�് അടി�ാന സൗകര� രംഗ�് നട�ാ�ി വ�� �ധാന വികസന



പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) വ�ം വ�ഷം നട�ാ�ാ�  �ഖ�ാപി�ി�� പ��ിന വികസന,  േ�മ പരിപാടിെയ�റി�്

വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േ�ഷ�ക�െട ആ�നികവ�കരണം

*29.�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാലീസ് േ�ഷ�കെള ��ത�  ജനസൗ�ദമാ��തി�ം േപാലീസ്

േ�ഷ�കളിൽ ഏത് സമയ�ം ആ��ം നി�ഭയം കട�െച�ാ�� അ�രീ�ം ��ി��തി�ം

��കെ���േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നി��ി� അത�ാ�നിക േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ്

ഉറ�വ���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസ് േ�ഷ�കളി� എ�ാ ജീവന�ാ��ം സ��ശക��ം ആവശ�മായ ഇരി�ിട��ം മ�്

ഭൗതിക സൗകര���ം ഒ��േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) േപാലീസ് േ�ഷ�  െക�ിട��  പര�രാഗത െെശലിയി�  നി�് വ�ത��മായി േമാടി�ളള

െക�ിട�ളാ�ി മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര� പ�തി

*30.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, െജയിംസ് മാത�

,, പി. ഉ�ി

,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാവെ��വ��ം െതാഴിലാളിക��ം സൗജന� ചികി� ഉറ�ാ�� കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�

പ�തി�െട �വ��നം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�് കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് പ�തിെയ അേപ�ി�� െമ�ം എെ��്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തിയി� സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട പ�ാളി�െ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അമിത ലാഭെ�ാതിെകാ�് പ�തിയി�  നി�് വി� നി��� സ�കാര� ആ�പ�ികെള

പ�തി�െട കീഴി� െകാ�വരാ�� �മം നട��േ�ാ;

(ഇ) �ിനി�� എ�ാ�ിഷ് െമ�് നിയമം ക�ശനമായി നട�ിലാ�ി സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട അമിത

ലാേഭ��് തടയിടാ�� �വ ��നം ശ�ിെ���േമാ;



(എഫ്) സ��ാ� ആ�പ�ികെള ��ത� ശ�ീകരി�ാ� നട�ി വ�� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി

വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

26-01-2020

�േ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)].


