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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം

പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി

വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

ജലവിഭവ വ��് മ�ി

െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

മദ� ഉ�ാദക �ണി�ക��് െെലസ�സ്

*61.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അനി� അ�ര

,, അ�വ� സാദ�്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വീര�ം �റ� മദ�ം ഉ�ാദി�ി�� �ണി�ക��് െെലസ�സ് ന���തിന് എെെ�സ് വ��്

ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ക�മാ�യി�  നി�ം മദ���ാ�ി വിപണനം െച�� പ�തി�് �ാേ�ഷ�  േകാ��േറഷ�

എെെ�സ് വ��ിെ� അ�മതി േതടിയി�േ�ാ;  അതിേ��  എെെ�സ് വ��ിെ� തീ�മാനം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി നിലവി�� ഏെതാെ� ച��ളി�  േഭദഗതി െകാ�വ�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

വിശദമാ�േമാ?

േ�മനിധി േബാ��കെള ശ�ിെ����തിന് നടപടി

*62.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, ഡി.െക. �രളി

,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി



ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� �തിേലാമ നയ��  ഏ��ം �തി�ലമായി ബാധി�ി��ത്

െതാഴിലാളികെളയാെണ�തിനാ�  അവ�െട താ�ര�ം സംര�ി��തിന് െതാഴി�  വ��ി�

കീഴി�� വിവിധ േ�മനിധി േബാ��കെള ശ�ിെ����തി�ം കാര��മമാ��തി�ം ഈ

സ��ാ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െചല� �റ��തി�ം സാ��ിക അടി�റ ശ�ിെ����തി�മായി സമാന സ�ഭാവ��

േ�മനിധി േബാ��കെള ഏകീകരി�ാ�ം അംശദായം ���ാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇതിനായി

നട�� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് �ടി�ികയാ�ിയ ആ��ല���  ക�ഷകെ�ാഴിലാളി േ�മനിധി

േബാ�ഡ് ���മാ�ം ന�കി�ഴി�േവാ;  േബാ�ഡിെന ശ�ിെ���ാ�  ഈ സ��ാ�

ൈകെ�ാ� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

വനാതി��ിയി�� �മി�െട �യവി�യ നിയ�ണം

*63.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�മി�മായി േച��് കിട�� സ�കാര��മി െെകമാ��തിന് നിയ�ണം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� തര�ി�� നിയ�ണ�ളാണ്

ഏ�െ���ിയെത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�രം സ�കാര��മി െെകമാ��ിനാ�� �മി രജിേ�ഷന് വനം വ��ി� നി�ം എ�.ഒ.സി.

േവണെമ� നിബ�ന ഉേ�ാ;  എ�.ഒ.സി.  ന���മായി ബ�െ�� ച���

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ�കാര��മി�മായി വനാതി��ി പ�ി�� വനേമഖലകളി�  എ�.ഒ.സി.  ന���മായി

ബ�െ��് എെ�ാെ� ��ി��കളാണ് വനം വ��് േനരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �മി രജിേ�ഷന് വനംവ��ിെ� എ�.ഒ.സി.  േവണെമ�തിനാ�  വിവിധ ജി�കളിെല

പതിനായിര�ണ�ിന് ക�ഷക�െട �മി �യവി�യം അസാധ�മാ�� �ിതി പരിഹരി��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

�ീരക�ഷക േ�മം

*64.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, െക.��ിരാമ�

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം



വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� ല��േബാധേ�ാെട�� ഇടെപടലിെ� ഫലമായി �ീേരാ�പാദന�ി�

സ�യംപര�ാ�തെയ� ല��ം �ാപ�മായിെ�ാ�ിരി�� േവളയി�  ��് ല�േ�ാളം വ��

�ീരക�ഷക�െട സാ��ിക�ിതി �ര�ിതമാ��തി�� പ�തികെള�റി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മി�മ സംഭരി�� പാലിെ� വില വ��ി�ി�ത് ക�ഷക��് ഏെറ ആശ�ാസം പക�െ��ി�ം

അേതാെടാ�ംതെ� കാലി�ീ��െട വില വ��ി�ി��ം സ�ിഡിയി�  �റ�വ��ിയ�ം

ക�ഷകതാ�പര��ിന് ഹാനികരമായി��തിനാ� ഇ�ാര��ി� ഇടെപടാൻ സാധി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പല കാരണ�� പറ�് ക�ഷക��് പാലിന് അ�ഹമായ വില ന���ിെ�� പരാതിക�

പഠനവിേധയമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ീരസഹകരണസംഘ�െള ശ�ിെ����തിനായി െച�വ�� കാര���

എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

മദ�വ��ന നയം

*65.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, പി.െക.അ� റ�്

,, പി.ഉൈബ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� മദ�വ��ന നയം സം�ാനെ� മദ� ഉപേയാഗ�ി� എ�മാ�ം

�റവ് വ��ിയി�െ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത നയം വിജയി�ി�ാ� ��തായി എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ��തായി അ�വദി� ബിവേറജസ് ഔ�്െല�ക�െട�ം

ബാ�ക�െട�ം എ�ം എ� വീതമാെണ�് െവളിെ���േമാ?

�ാമ-നഗര ജലവിതരണ പ�തിക�

*66.�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട കീഴി�� �ാമ-നഗര ജലവിതരണ പ�തിക�െട

വി�ലീകരണ�ിന് നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) �ധാന നഗര�ളി�  സദാസമയം �ടിെവ�ം ലഭ�മാ�ാ�  പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ; തല�ാന നഗരിയിെല �ടിെവ� ��ം പരിഹരി��തി�� �തിയ

ജല��ീകരണശാല�െട പണി ���ിയായി�േ�ാ;

(സി) �തിവ�ഷം ര�ല�ം കണ��ക�  അധികമായി ന��കെയ� �ഖ�ാപിത ല��ം

നിറേവ��തിന് നട�വ�� �വ��നെ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) റിസ�േവായ�ക�െട േശഷി നിലനി���തിന് മ�ം െചളി�ം നീ�ം െച�ാ�

നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ജല അേതാറി�ി വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന്

സ�ീകരി�ി�� മാ�ഗ�� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�േമാ?

പ�ികവ���ാ��� ആ��ല��� അ�ൗ�ി�െട ന��വാ� നടപടി

*67.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, ഐ.സി.ബാല���

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  പ�തിക�  പ�ികവ���ാരി�  എ��ി�ാെയ�ം അവ��ായി അ�വദി��

ആ��ല���  ഇടനില�ാ�  ത�ിെയ���െവ��� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആദിവാസിക�െട ജീവിതനിലവാരം െമ�െ����തിന് േനരി�് ഇടെപട�  േവണെമ�് േക�

�ാപന���ം ഏജ�സിക��ം േക� സ��ാ�  നി�േ�ശം ന�കിയി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ധനസഹായം പ�ികവ���ാ�െട അ�ൗ�ി� ലഭി�� വിധ�ി� �മീകരണം നട�വാ� ഉ�

നി�േ�ശം പ�ികവ���ാ��് �ണകരമാെണ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന സ��ാ�  നട�ിലാ�� പ�തിക�െട�ം ആ��ല�ം േനരി�് പ�ികവ���ാ�െട

ബാ�് അ�ൗ�ി� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാ�ർ അേതാറി�ി�െട സാ��ിക ��ിരത

*68.�ീ.എ�. വിജയ� പി�

,, എം. സ�രാജ്

,, പി. ഉ�ി

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) �ടിെവ� ചാർജി�  നി�� വ�മാനം ആെക നട�ി� െചലവിെ�  47  ശതമാന�ിന��

മാ�മാെണ�ത് വാ�ർ അേതാറി�ി�െട സാ��ിക ��ിരതെയ�ം പ�തി

നിർ�ഹണെ��ം ബാധി�െമ�തിനാ�  �തിസ�ി മറികട��തിന് ഉേ�ശി�� മാർഗം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജലേചാർ� ഒഴിവാ�ിയാ�  നിലവി�� വ�മാന�ിെ�യ�തെ� അധിക വ�മാനം

േനടാനാ�െമ�തിനാ� അതിനായി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) �ടിെവ� ചാർജിന�ി� �ടി�ികയായി ലഭി�ാ�� 1111 േകാടിയിലധികം വ�� �കയി�

ഗാർഹിേകതര ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി��  870  േകാടിേയാളം വ�� �ടി�ികെയ�ി�ം

വ�ലാ��ത് ത�രിതെ���ാൻ നടപടിെയ��ി�േ�ാ?

േതാ�ം േമഖലയി� നട�ിലാ�� പ�തിക�

*69.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ാേ�ഷ� നയം പരി�രി��തിന് സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ന�കാേമാ;

(ബി) േ�ാബ� ഇ�െവ�്െമ�് മീ�ായ അെസ�ഡ് 2020 � േതാ�ം േമഖല�് ��ത� സ�ാത��ം

അ�വദി�െമ� �ഖ�ാപനം നട�ിയി�േ�ാ; അതിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) അെസ�ഡ്  2020  �  അവതരി�ി� പ�തികളിൽ േതാ�ം േമഖലയി�  നട�ിലാ�വാ�

ല��മി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശ�ൾ ന�കാേമാ;

(ഡി) ഈ േമഖലയി� നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക��് പരി�ിതി ���� ഉ�െ�െട��

കട�ക�  ഉ�ാ�� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ തരണം െച��തിന്

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

വാ�ല�നിധി പ�തി

*70.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, പി. ഉ�ി

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതിയി�െ�� െപ���ിക��ായി വാ�ല�നിധി എ� േപരി� സാ�ഹ�

�ര�ാ ഇ��റ�സ് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;



(ബി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� െപ���ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസം,  ആേരാഗ�പരിര� �ട�ിയവ

ഉറ�ാ��തിനായി എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�  അംഗമാ��തി�� മാനദ���  എെ��ാമാെണ�ം ഈ

പ�തി�കാരം ഓേരാ െപ���ി�ം എ� �കയാണ് ലഭി��െത�ം അറിയി�ാേമാ?

വനേമഖലയിെല ആദിവാസികെള �ടിെയാഴി�ി�� നടപടി

*71.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനേമഖലയി�  വസി�� ആദിവാസികെള �ടിെയാഴി�ി��തിന് തീ�മാനം

ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം വനേമഖലയി�െ��വെരയാണ് ഇ�ര�ി�

�ടിെയാഴി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വന�മിയി� ൈകവശാവകാശ േരഖ ലഭി� ഇവെര വന�ി� നി�ം ഇറ�ിവിടാ� നിയമമി�ാ�

സാഹചര��ി�  ഇവ��� ൈവദ�തി�ം ഗതാഗത സംവിധാന�ം തട�� നടപടി

അവസാനി�ി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വനവിഭവ��  േശഖരി�ം �േത�ക ആചാര�ളി�ം സം�ാര�ി�ം ജീവി�ക�ം െച��

ആദിവാസികെള വന�മിയി�  നി�ം �റ�ാ�� നടപടി �നഃപരിേശാധി��തിന്

ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�� പരിസര�ളിെല ലഹരി വി�ന

*72.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �� പരിസര�ളിെല ലഹരി വ���െട വി�ന സ��ാ� ഗൗരവ���ം കാ��േ�ാ; എ�ി�

അതിെനതിെര സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� വി�ന�ാ�െ�തിെര �വൈന� ജ�ിസ് ആ�ിെല വ�വ�ക� �ടി ഉ�െ���ി

േകെസ��ാ�� അ�മതി സംബ�ി� സ��ാ� നിലപാെടെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) എൈ�സ് വ��് ഇ�സംബ�ി� ക�് സ��ാരിേല�്സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ എ�്

സമ��ി�െവ�ം ആയതി� സർ�ാർ തീ�മാനെമ��ി�േ�ാെയ�ം െവളിെ���ാേമാ?

�ീരക�ഷക േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� �വ��നം



*73.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീരക�ഷക േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� �വ��നം സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േബാ�ഡ് ന�� ആ��ല���  എെ�ാെ�യാെണ�ം അവ �ീരക�ഷക��്

ആശ�ാസദായകമാേണാെയ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) �ീരക�ഷക േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� �നഃസംഘടനാ നടപടിക� ���ിയായി�േ�ാ;

(ഡി) �ീരക�ഷക േ�മനിധി േബാ�ഡിെല അംഗത� നടപടിക�, െപ�ഷ�  നടപടിക�  എ�ിവ

ഓ�െെല� ആ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വന��ഗശല�ം തടയാ� �തിേരാധമാ����

*74.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െജയിംസ് മാത�

,, സി. െക. ശശീ��

,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനനശീകരണം ഫല�ദമായി തട�തിെന�ട��് വനവി�തി വ��ി�വ��

സാഹചര��ി�ം വന�ജീവിക�  മ�ഷ�വാസ�േദശ�ളിേല�ിറ��ത് വ��ി�വ��ത്

പഠനവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മലേയാര�േദശ�ളി� ആന, കാ�പ�ി, �ര�് എ�ിവ�െട ശല�ം വ��ി�വ��േതാെടാ�ം

കാ�േപാ�ക�  �ടി നാ�ിേല�ിറ�� ആശ�ാജനകമായ �ിതി കണ�ിെല��് വന�ജീവി

സേ�ത�ളി�  �ടിെവ��ിെ��ം തീ��െട�ം ലഭ�ത വ��ി�ി�് വന��ഗ��

നാ�ിേല�ിറേ�� സാഹചര�ം �റ��തിന് ആവി�രി� പ�തി ഫലവ�ായ രീതിയി�

നട�ിലായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വന��ഗശല�ം ��ത�� �േദശ�ളി�  �തിേരാധമാ����  ഫല�ദമായ രീതിയി�

നട�ിലാ�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

മദ� വി�പനശാലക� ഒ�ാംതീയതി �റ�വാ�� തീ�മാനം

*75.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, എം.ഉ��

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) എ�ാ മാസ�ം ഒ�ാംതീയതിയി�ം ബാ�ക�ം സ��ാ� അംഗീ�ത മദ� വി�പനശാലക�ം �റ�

�വ��ി�ി��തിന് അ�മതി ന��� കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ തീ�മാനം എ�േ��് നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഇൗ നടപടിയി�െട എ� വ�മാനമാണ് �തീ�ി��ത്; �തിയ തീ�മാന�ി�െട എ� അധിക

അളവ് മദ�മാണ് ലഭ�മാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് സർ�ാർ വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ?

ലഹരി പദാ����െട ഉപേയാഗം തട��തിന് നടപടി

*76.�ീ.പി.ഉൈബ��

,, െക.എം.ഷാജി

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�ദിനം വർ�ി�വ�� ലഹരി പദാർ���െട ഉപേയാഗം കെ���തി�ം

തട��തി�ം ആ�ി-നാ�േകാർ�ി�് െ�ഷ�� ആ�ൻ േഫാ�് നട�ിവ�� �വർ�ന��

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട �വർ�നം �ലം ലഹരി പദാർ���െട ഉപേയാഗം എ�േ�ാളം �റ�ാൻ

കഴി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ിയിെല സാ��ിക �തിസ�ി

*77.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി കന� സാ��ിക �തിസ�ിയിലാണ് എ�ത് വ�തയാേണാ;

ഇതി�� �ധാന കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വാ��  അേതാറി�ി െചലവ് ����  നട�ിലാ�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� ഭാഗമായി

നിലവി�� ഏെത�ി�ം ത�ിക നി��ലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ത�ിക നി��ലാ��തിേനാെടാ�ം വാ��  അേതാറി�ി�െട ഏെത�ി�ം ഓഫീ�ക�

അട���വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെതാെ�െയ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) നിലവി�� സാ��ിക �തിസ�ി തരണം െച��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

അടിയ�ിരമായി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

െതാഴിലാളി താ�ര�ം സംര�ി��തിന് നട�� �വ��ന��



*78.�ീ.െക. ദാസ�

,, സി.���

,, സി.െക. ഹരീ��

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േവജ് േകാഡ് ഉ�െ�െട�� വിവിധ നിയമ�ളി�െട േക� സ��ാ�  െതാഴിൽ നിയമ�ൾ

പരി�രി�� സാഹചര��ി� സം�ാന�് െതാഴിലാളിക��് മാന�മായ െതാഴി� സാഹചര�ം

��ി�െകാ�ം വിവിധ െതാഴി� േമഖലകളി� മിനിമം േവതനം നി�യി�െകാ�ം യഥാസമയം

���ി നി�യി�ക�ം അവ �ാവ��ികമാ�െ��് ഉറ� വ��ക�ം െച�െകാ�ം

െതാഴിലാളി താ�ര�ം സംര�ി��തിന് നട�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���് ഫിനാ�സ് നിേ�പകെര� േലബലി� െതാഴിലാളികെള�ം മ� ഭരണ സംവിധാന�െള�ം

പരസ�മായി െവ�വിളി�� സാഹചര��ി� ��പരിഹാര�ിന് നട�� �മം അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ�കാര� ധനകാര� �ാപന��ം ഐ.ടി േമഖലയി��െ�െട�� നിരവധി �ാപന��ം

െതാഴിലാളിക�െട മൗലികാവകാശമായ സംഘടനാ സ�ാത��ം അ�വദി�ാ� സാഹചര��ി�

വ�ാപാര �ാപന�െളേ�ാെല ഇവ�ം േ�ഡിംഗ് ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

�� പരിസര�ളി� ലഹരി പദാ����െട വിതരണം

*79.�ീ.പാറ�� അ��

,, എം. സി. കമ��ീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� പരിസര�ളി� ലഹരി പദാ���� വിതരണം െച��വ�െ�തിെര നിലവി� ന�േകാ�ിക്

ആ�് �കാരം േക�് രജി�� െച�േ�ാ� �തിക� െചറിയ പിഴ ന�കി ഒഴിവായ േശഷം വീ�ം

ലഹരി ക�വടം നട��തായ കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം സ��ഭ�ളി� �വൈന� ജ�ിസ് ആ�് �കാരം േകെ���വാ� അ�വദി�ണെമ�്

എൈ�സ് വ��് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ലഹരി വ�ാപാരം ക�ശനമായി തട��തിന് �വൈന�  ജ�ിസ് ആ�് �കാരം

േകെ����തിന് അ�മതി ലഭ�മാ�വാൻ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ിക േഗാ�വ�ഗ�ാ�െട സമ� ആേരാഗ� പരിര�

*80.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, ��ഷ� കട��ി

,, പി.വി. അ�വ�



,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�ിക േഗാ�വ�ഗ�ാ��ിടയിെല മാ�-ശി� മരണ നിര�് �റ�െകാ�വ��തിനായി

സ�ീകരി�വ�� നടപടികെള�റി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ചികി�ാ സൗകര���െട അപര�ാ�ത�ം േപാഷകാഹാര�റ�ം പരിഹരി��തി�� പ�തിക�

നട�ാ�ിവ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ിക േഗാ�വ�ഗ�ാ�െട, വിേശഷി�് വന�ി��ി� വസി�� �ാ�ന േഗാ�വ�ഗ�ാ�െട

സമ� ആേരാഗ� പരിര��ായി ആവി�രി� നട�ാ�ി വ�� പ�തികെള�റി�്

വിശദമാ�ാേമാ ?

അണെ��കളിെല�ം �ഴകളിെല�ം മണ� വാര�

*81.�ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018�ം  2019  -���ായ �ളയം�ലം സം�ാനെ� അണെ��കളി�ം �ഴകളി�ം

വ�േതാതി� മണ� അടി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മണ� വാരി വി����വഴി�� വ�മാനം നി�തിേയതര വ�മാനമായി മാ�ണെമ�

നി�േ�ശം സ��ാ� പരിഗണി��േ�ാ;

(സി) മണ� വാ��തി�� �ാേയാഗിക നി�േ�ശ�� ലഭി�ി�േ�ാ; ആയതിന് സ��ാ� അംഗീകാരം

ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) �� എ�.ഡി.എഫ്.സ��ാരിെ� കാല�് ഡാ�കളി� നി�ം മണ� വാ��തി�� നി�േ�ശം

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഏെതാെ� ഡാ�കളി� നി�മാണ് മണ� വാരിയെത�ം അതി�െട എ�് �ക ലഭി�െവ���

കണ�് ലഭ�മാേണാ; ഈ മണ� വാര� ലാഭകരമായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി-പ�ിക േഗാ��ളി�െ�� ഭവനരഹിത�

*82.�ീ.ബി.സത��

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ആ�. രാേജഷ്

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) പ�ികജാതി-പ�ിക േഗാ��ളി�െ�� എ� ��ംബ��  ഭവനരഹിത�ം വാസേയാഗ�മ�ാ�

വീ�കളി�  താമസി��വ�ം ആയി ഉെ��തിെ� കണ�് ലഭ�മാേണാ;  ഈ സ��ാരിെ�

കാല�തെ� ഭവനരഹിത�െ��ാം വീ� ന���തിനാ�� ���ി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തിയി�െ��ി�ി�ാ��ം എ�ാ�  ജീ��ി��മായ വീ�ക�

വാസേയാഗ�മാ��തി�ം പണി ���ിയാകാെത കിട�� വീ�ക�െട നി��ാണം

���ിയാ��തി�ം െച� വ�� കാര��� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം ��  സ��ാരിെ� കാല�് ���ിയാകാെത

കിട� വീ�ക�  ഉ�െ�െട എ� വീ�ക�  ���ീകരി�െവ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാേണാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

മയ�മ��് മാഫിയെ�തിെര നടപടി

*83.�ീ.വി.െക.�ശാ�്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, രാ� എ�ഹാം

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മയ�മ��് മാഫിയെ�തിെര എൈ�സ് വ��് നടപടി ശ�മാ�ിയതിെ� ഫലമായി

േക�ക�െട എ��ി� വ��ന��ായി�േ�ാ;

(ബി) ലഹരി പദാ���ളായി വിവിധ രാസവ��� ഉപേയാഗി��ത് വ��ി�് വ��തിെ��ം ഇവ

സിനിമാ െലാേ�ഷ�കളി�  വ�ാപകമാെണ�ം ലഹരി വ�ാപാരം ൈഹെടക് ആെണ���

വാ���െട�ം അടി�ാന�ി�  എൈ�സ് വ��ി�  ഫീ�ഡ് െട�ി�� സൗകര�ം

ഏ�െ����തി�ം ൈസബ� െസ� �പീകരി��തി�ം നടപടിെയ��േമാ;

(സി) ��, േകാേളജ് വിദ�ാ��ികെള ലഹരിെ�ണിയി�െ����ത് വ�ാപകമാെണ�� ആശ�

ഉയ��ി�� സാഹചര��ിൽ ��കളി�ം േകാേള�കളി�ം ലഹരി വി�� �ചരണ�ം

നിരീ�ണ�ം ശ�ിെ���ാ� പരിപാടി�േ�ാ;

(ഡി) മയ�മ��ിനടിമെ��വെര അതി�  നി�ം േമാചി�ി��തി�� ചികി�ാ സൗകര���

വ��ി�ി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട ����

*84.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, എസ്.രാേജ��

,, ആ�ണി േജാ�

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) േതാ�ം േമഖലയിെല കാലാവധി കഴി� േവതന കരാ�  ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ;  ��ി�ിട�� േതാ��ളിെല െതാഴിലാളിക�െട ����  പരിഹരി�ാ�

െച�വ�� കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� ആേഗാളവ��രണ നയ�ം േക�സ��ാ� ��ി� സാ��ിക മാ���ം

�തി�ലമായി ബാധി� േതാ�ം വ�വസായ�ിെ� സംര�ണ�ിന് �ാേ�ഷ�  നയം

�പീകരി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) �തിസ�ിയിലായ ഈ വ�വസായെ� സംര�ി�ാ�  േക� സ��ാരിേനാട് പാേ�ജ്

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�ാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) ���  നായ�  ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ജലേചാ�� പരിഹരി��തിന് നടപടി

*85.�ീ.െക. ആ�സല�

,, എസ്.ശർ�

,, എ�. വിജയ� പി�

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജലവിതരണ ൈപ�ക� െപാ����ലം ധാരാളം ജലം പാഴായിേ�ാ��തിനാ�

േകടായ ൈപ�ക�  അ����ണി നട��തി�ം ആവശ�മായവ മാ�ി �ാപി��തി�ം

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

(ബി) ൈപ�് േചാ��യി�െട ഒ� വ�ഷം എ� േകാടി �പ�െട �ടിെവ�ം ന�മാ��െവ�ാണ്

വാ�� അേതാറി�ി കണ�ാ�ിയിരി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�കാര�� ജല േചാർ� യഥാസമയം കെ��ി പരിഹരി��തിന് ക�ശന നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ജലവിതരണ ൈപ�ക�  �ാപി�ിരി�� േറാ�കളി�  മ� വ��ക�ം ക�നിക�ം നട��

നി��ാണ �വ��ന�� ജലേചാ���് ഇടയാ��തിനാ� ഇത് പരിഹരി��തിന് �ത�മായ

ഒ� േമ�േനാ� സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സാം�ാരിക േമഖല ശ�ിെ����തിന് നടപടി

*86.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എം. �േകഷ്

,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ�� പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം

നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) രാജ��് അധികാര�റ�ി�ാനായി വിഭാഗീയത ��ി�െ��� അപായകരമായ സാഹചര��ി�

ഭരണഘടന�െട പരമ �ാധാന�ം ഉയ��ി�ിടി�� വിധം സാം�ാരിക േമഖലെയ

ശ�ിമ�ാ�ാ� ഈ സ��ാ� �പം ന�കിയ പരിപാടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സം�ാനെ� സാം�ാരികരംഗ�് ഉണ�വ് ��ി�� തര�ി�  സാം�ാരിക നയം

ത�ാറാ��തി�ം സാം�ാരിക �ാപന��െട ഏേകാപന�ം സമന�യ�ം സാധ�മാ��തി�ം

�പീകരി�ി�� ഉ�തതല സമിതി�െട �വ��നെ��റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സാം�ാരിക രംഗ�് �ണപരമായ ഇടെപട�  നട�കെയ� ല��േ�ാെട നേവാ�ാന

സാം�ാരിക സ��യ�� �ാപി�� പരിപാടി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

അസംഘടിത െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി� സാഹചര��ം േവതന�ം

*87.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കടകളി�ം വാണിജ��ാപന�ളി�ം േജാലി െച�� അസംഘടിത െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�

സാഹചര��ം േവതന�ം െമ�െ���വാ�  ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  െതാഴി�  വ��ിെ� എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗം നട�� ഇടെപട�ക�

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െതാഴിലിട�ളി�  ലിംഗസമത�ം നട�ിലാ��തി�ം �ീ സൗ�ദാ�രീ�ം ��ി��തി�ം

ഉത�� നടപടി സ�ീകരി�െമ� െതാഴി�  നയ�ിെല �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് െതാഴി� സാഹചര�ം മാറിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിന് അ��തമായി നിലവിെല

െതാഴി� നിയമ�ളി�ം ച��ളി�ം േഭദഗതി െകാ�വ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

പാലിെ� �ണനിലവാരം

*88.�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വന�ം �ഗസംര�ണ�ം �ഗശാലക�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ം െകാ�വ�� പാ�  മായം േച���ം ആേരാഗ��ിന്

ഹാനികര�മാെണ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) സം�ാന�ിന് �റ�നി�് െകാ�വ�� പാലിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന്

നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാണ്;

(സി) ഏെത�ി�ം �ാ�ക��് 2019� നിേരാധനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ന��േമാ;

(ഡി) കാലി�ീ��് അടി�ടി��ാ�� വിലവ��നവ് പാ��ാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത േന��തിന്

�തിബ�മായി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ിൽ �ീരക�ഷക��് ��ത� സ�ിഡിേയാെട കാലി�ീ� വിതരണം െച��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വിദ�ാർ�ിക�െട�ം �വാ��െട�ം ലഹരി ഉപേയാഗം

*89.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െതാഴി�ം എൈ��ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �� ��ിക�ം �വാ��ം ലഹരി മാഫിയ�െട പിടിയി� അമ��െവ� വ�ത

ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� പല ��ക��് സമീപ�ം ലഹരി ക�വടം നട��െവ�ം മ�് വ�ാപാര��െട

മറവി� ക�ാവ് ഉ�െ�െട�� ലഹരി വ���െട വി�ന വർ�ി�വ��െവ��ം പരിേശാധനാ

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ലഹരി വ���െട പിടിയി� നി�ം വിദ�ാർ�ികെള�ം �വാ�െള�ം ര�ി��തിന് എൈ�സ്

വ��് നട�ാ�� കാര��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) �വാ��ം ��ിക�ം ലഹരി ഉപേയാഗി��ത് തിരി�റി�കെയ� ല��േ�ാെട ഇതിനാ��

കി�് വ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ലഹരി മാഫിയ�് എതിെര കർശന നടപടി സ�ീകരി��തിന് നിലവി�� നിയമ�ളിെല ചില

വ��ക� �തിബ�മായി�േ�ാ;  എ�ി� അത് േഭദഗതി െച��തിന് േക� സർ�ാരിേനാട്

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ികവ���ാ�െട സമ�വികസനം

*90.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികജാതി പ�ികവ��

പിേ�ാ�സ�ദായേ�മ�ം നിയമ�ം സാം�ാരിക�ം പാ�ലെമ�റികാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) പ�ികവ���ാ�െട സമ�വികസന�ിനായി  2008-െല സാ�ഹ� സാ��ിക റിേ�ാ��്

���� നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് നട�ിയ സ�േ��െട ഡാ�ാ വാലിേഡഷ�  ���ിയായി�േ�ാെയ�ം

ഇെ��ി� എ�് ���ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഊ���േയാഗ�ളി�  എ�ാ പ�ികവ����ംബ�ളി�  നി��� പ�ാളി�ം

ഉറ�വ���േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പ�തിക�െട �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����ത് ഊ��� േയാഗ�ളി� ച��െച�ാേണാ

എ�റിയി�േമാ;

(ഇ) േസാഷ��  മാ�് ഊ��� േയാഗ�ളി�  ച�� െച�് അംഗീകരി��േ�ാെയ�ം േസാഷ��

മാ�ി�  എ�ാ പ�ികവ����ംബ��െട�ം വിവരം വ��മായി �ചി�ി�േമാെയ�ം

അറിയി�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

28-01-2020

�േ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)].


