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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം

2021 ഒക് േടാബർ 11, തി�ൾ

ന��ചി�മി� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--30]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ

�ഖ�മ�ി

ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി

ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി

തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി

വ�ാജ �രാവ���െട �യവി�യം

*151 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �രാവ��ൾ ��ി��തി�ം �യവി�യം നട��തി�ം
ബാധകമായ ച��ളിെല വ�വ�കൾ �കാരം രജിേ�ഷൻ ലഭി�ാ� വ�ാജ
വ��ൾ �രാവ� എ� േപരിൽ �ദർശന�ം വിൽപന�ം നട��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി ജി�ാ േപാലീസ്
അധികാരികൾ�് ജാ�താനിർേദശം നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) േചർ�ല സ�േദശിയായ വ��ി�െട േന�ത��ിൽ �രാവ� ത�ി�്
നട��തായി �ൻ േപാലീസ് േമധാവി�് േബാധ�െപ�ി�ം ഇയാൾെ�തിെര
നിയമനടപടികൾ സ�ീകരി�ാ�താ�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
��ത വ��ി�െട വീടി�ം വ�ാജ വ�േശഖര�ി�ം േപാലീസ് സംര�ണം
നൽകിയതിയതായി പറയെ���ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�ത േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��മാ�� ബ�ം ��പേയാഗം െച�് േകാടിക�െട
ത�ി�് നട�ിയതിന് എെ��ി�ം െതളി�കൾ ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ സം�ാന
േപാലീസിെല ഇ�രം ബ��ൾ അവസാനി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ?
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സംഘടിത ���ത�ം തട��തിന് നിയമ നിർ�ാണം

*152 �ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സംഘടിത ���ത�ം തട��ത് സംബ�ി�് നിയമ നി ർ�ാണം
നട�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ��ത നിയമ�ിെ� കരട്
നിർേ�ശ�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സംഘടിത ��വാളികെള വിചാരണ �ടാെത 180 ദിവസം വെര ക�തൽ തട�ലിൽ
പാർ�ി��ത് സംബ�ി� വ�വ� ��ത നിയമ�ിൽ ഉൾെ���ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) േപാലീസിന് നൽ�� െമാഴി െതളിവായി സ�ീകരി�ാൻ കരട് നിയമ�ിൽ
വ�വ� െച��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ ഇത് വ�ാപകമായി
��പേയാഗം െച�ാൻ സാധ�ത��് എ� ആേരാപണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

മാലിന�സം�രണം

*153 �ീ ജി �ീഫൻ
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉറവിട മാലിന�സം�രണം ഫല�ദമാ��തിന് തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ നട�� �വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മാലിന�രഹിത േകരളം എ� ല��േ�ാെട ആരംഭി� ഹരിത കർമേസന�െട
�വർ�നം എ�ാ �േദശേ��ം വ�ാപി�ി�ാനായി�േ�ാ; അതിനായി
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ എെ��ാമാണ്;

(സി) സം�ാനെ� േകാർ�േറഷ�കളി�ം നഗരസഭകളി�ം ഖരമാലിന�
സം�രണ�ിന് േലാകബാ�് സഹായം ലഭ�മായി�േ�ാ; ��ത പ�തി
പരി�ിതി സൗ�ദപരമായി നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

േറഷൻ �ൻഗണന പ�ികയിൽ ഉൾെ����തി�� മാനദ��ളിൽ ഇളവ്

*154 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
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�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ടർ�യായി േറഷൻ സാധന�ൾ വാ�ാതി�� �ണേഭാ�ാ�െള
�ൻഗണന വിഭാഗ�ിൽനി�ം ഒഴിവാ��ത് സംബ�ി�്
തീ�മാനെമ��ി��േവാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാനസിക, ശാരീരിക െവ�വിളികൾ േനരി�� ��ിക�� ��ംബാംഗ�െള
�ൻഗണന പ�ികയിൽ ഉൾെ����തിന് മാനദ��ളിൽ ഇളവ് ന�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േറഷൻ �ൻഗണന വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ����തി�� മാനദ��ൾ
െപാ�ജന�െള അറിയി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ൻഗണന വിഭാഗ�ി�� അനർഹെര ഒഴിവാ�േ�ാൾ സം�ാനം സബ്സിഡി
നൽകിവ�� നീല കാർ�കാെര ആ�പാതികമായി ഉൾെ���വാൻ കഴി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

�രാവ� ത�ി�്

*155 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �രാവ��ൾ എ� േപരിൽ വ�ാജ സാധന�ൾ �ദർശി�ി�് ത�ി�് നട�ിയ
വ��ി�മായി സം�ാന േപാലീസിെല ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�ർ�് േനരി�്
ബ���താ�ം ത�ി�് നട��തിന് സഹായം നൽകിയതാ��� റിേ�ാർ�കൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം സർ�ാർ ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതിൽ ആേരാപണവിേധയരായ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �രാവ� ത�ി�് േകസിൽ േപാലീസ് പിടിയിലായ വ��ി�െട ഇടപാട്
��തരമാെണ�ം നിരീ�ി�ണെമ�ം �ൻ േപാലീസ് േമധാവി ജി�ാ േപാലീസ്
അധികാരികൾ�് നിർേ�ശം നൽകിയതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) എ�ിൽ ��ത േക�മായി ബ�െ��് േപാലീസ് പിടിയിലായ വ��ി േകരള
േപാലീസിെ� ൈസബർ െസക�രി�ി േകാൺഫറൻസ് ആയ െകാ�ണിൽ
പെ���തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിന് ഇടയായ സാഹചര��ം
ആ�െട �ണ�കാരമാണ് പെ���െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

സ�ാർ ക�ി�ി ശിപാർശകൾ നട�ിലാ�ാൻ നടപടി

*156 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
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�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സ�ാർ ക�ി�ി ശിപാർശ �കാര�� ആ��ല��ൾ ��ീം സ�ദായ�ിന്
�ർ�മാ�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് ആവശ�െ��് വിവിധ
��ീം സ�ദായ സംഘടന േനതാ�ൾ നിേവദനം സമർ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത നിേവദന�ിെല ആവശ��ൾ നട�ിലാ�ക എ� ഉേ�ശേ�ാെട
എെ��ി�ം നടപടികൾ നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�ീഷൻ ശിപാർശയിെല എെ��ാം കാര��ളാണ് സമയബ�ിതമായി
നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��െത�ം അതിനായി ഏർെ���ിയി�� �മീകരണ�ൾ
സംബ�ി�ം വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

വളർ� �ഗ�ൾ�് ൈലസൻസ്

*157 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വളർ� �ഗ�ൾ�് ൈലസൻസ് ഏർെ���ണെമ�്
ൈഹേ�ാടതി നിർേ�ശം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഈ നിർേ�ശം നട�ിലാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികൾ ഇതിനകം
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈലസൻസ് ഫീ നി�യി��തി�� അധികാരം ആർ�ാണ്
നൽകിയിരി��ത്; ഇ�ാര��ിൽ എെ��ി�ം നിർേ�ശ�ൾ തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് നൽകിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകാവിഡ് വ�ാപനെ� �റി�് സീേറാ സർൈവലൻസ് പഠനം

*158 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ പി സി വി�നാഥ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് വ�ാപനെ� �റി�് ശാ�ീയ പഠനം നട��തിനായി
സീേറാ സർൈവലൻസ് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഇ�കാരം സീേറാ സർൈവലൻസ് പഠനം
നട�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പഠന�ിനായി ആെക എ� സാ�ി�കൾ േശഖരിെ��ം സർേവ �കാരം
ലഭി� �ധാന കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;
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(ഡി) ��ത സർേവ�െട അടി�ാന�ിൽ എെ��ി�ം നടപടികൾ സർ�ാർ
ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി

*159 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി�െട ഇ�വെര�ളള �വർ�നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായ �ഭി� േഹാ��കൾ സം�ാനെ� എ�ാ
നിേയാജകമ�ല�ളി�ം ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇത് ��തൽ �ല�ളിേല�്
വ�ാപി�ി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

എയർ ആം�ലൻസ്

*160 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ അവയവമാ� ശ��ിയ ഉൾെ�െട�� അടിയ�ിര
ഘ��ളിൽ അവയവ��ം േഡാ�മാെര�ം മ�് ജീവന�ാെര�ം േവഗ�ിൽ
ആ�പ�ികളിൽ എ�ി��തിന് സ�ീകരി�ിരി�� മാർ��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സാഹചര��ളിൽ േറാഡ് മാർ�ം യാ��് എ��� സമയ ൈദർഘ�ം
ഒഴിവാ��തിനായി സർ�ാർ ഉടമ�തയിൽ എയർ ആം�ലൻസ് സംവിധാനം
ഏർെ����തിന് ആേലാചി��േ�ാ; ഉെ��ിൽ എെ��ാം നടപടികളാണ്
ഈ വിഷയ�ിൽ സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാേദശിക ഭരണ സംവിധാന�ിെ� ശാ�ീകരണം

*161 �ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അധികാര വിേക�ീകരണെ��ം �ാേദശിക സർ�ാ�കെള�ം
ശ�ിെ���ി പതിനാലാം പ �വ�ര പ�തി നട�ിലാ�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നവേകരള ��ി�ാ�� നയ�ം സമീപന�ം ജനകീയാ��ണ ��ിയയിൽ
അധി�ിതമായി നിർ�ഹി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) അധികാരം, ഉേദ�ാഗ�േശഷി, ൈദനംദിന ഭരണ മികവ്, സാ��ിക ഭ�ത
�ട�ിയ ഘടക�ൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ രാജ�െ� ഏ��ം ശ�മായ �ാേദശിക
ഭരണ സംവിധാനം േകരള�ിലാെണ�ത് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��തി േ�ാഭ�െള�ം േകാവിഡ് മഹാമാരിെയ�ം �തിേരാധി��തിൽ
സം�ാന�ിെ� �ാേദശിക സർ�ാ�കൾ എ�േ�ാളം സഹായകരമായി എ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) �ാേദശിക സർ�ാ�കൾ�് ��തൽ �വർ�ന സ�ാത��ം അ�വദി�െകാ�്
ഉ�രവാദി���ം ഇടെപട�ക�ം െമ�െ���ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

വി��ി മിഷെ� �വർ�നം വി�ലീകരി�ാൻ നടപടി

*162 �ീ. എ. രാജ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അയൽ സം�ാന�ളിൽ നി�� ക�ാവ് കട�് വർ�ി��െവ�
വാർ��െട അടി�ാന�ിൽ അതിർ�ി പരിേശാധന കർശനമാ��തിന്
നടപടി എ��ി�േ�ാ;

(ബി) മയ�മ��് ഉപേയാഗേ�ാ�� �തിേരാധം ഫല�ദമാ��തിന്
ജനപ�ാളി��ിെ� അനിവാര�ത കണ�ിെല��് അതിന് േവ� മാർ�ം
ആേലാചി�േമാ;

(സി) ലഹരി വി�� ആശയ �ചരണ�ിെ� വർ�ിത േതാതി�� ആവശ�കത
കണ�ിെല��് വി��ി മിഷെ� �വർ�നം വി�ലീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

�യേരാഗ നിവാരണം

*163 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീമതി െദലീമ
�ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിര വികസനല���ൾ ൈകവരി��തിെ� ഭാഗമായി
�യേരാഗ നിവാരണം എ� ല���ിെല�ാൻ �േത�ക പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് െവ�വിളികൾ�ിടയി�ം �യേരാഗികെള കെ��ാനായി സർ�ാർ
ആരംഭി� അ�യേകരളം പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വാ�ിൻ വിതരണ േക��ളി�ം േകാവിഡാന�ര �ിനി�കളി�െമ��
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ശ�ാസേകാശ സംബ�മായ േരാഗ��വർ�് �േത�കമായ പരിേശാധന�ം
ചികി��ം ഉറ�് വ���തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽ�േമാ?

േകാവിഡ്  ബാധി�് മരി� �വാസിക�െട ��ംബ�ിന് ധനസഹായം

*164 �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ മാത� ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ്  കാല�് േജാലി ന�െ��ം അവധിയി�ം നാ�ിെല�ിയ േശഷം
േകാവിഡ്  ബാധി�് മരണെ�� �വാസിക�െട ��ംബെ� സഹായി��തിന്
�േത�ക പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(സി) വിേദശ രാജ��ളിൽ വ�് േകാവിഡ്  ബാധി�് മരണെ��ക�ം ബ��ൾ�്
�തേദഹം കാണാൻ അവസരം ഇ�ാതാ�ക�ം െച� �വാസിക�െട ��ംബ�ൾ�്
�േത�ക ധനസഹായം നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഗാർഹിക പീഡനെ� �ടർ�� ആ�ഹത�

*165 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാരിെ� �ീ �ര�ാ നയ�ിെനതിരായി േകരളാ േപാലീസ്
േബാധ�ർ�മായി ഇടെപ��െവ� ആേ�പം ഗൗരവേ�ാെട
കാ��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ീകൾ�് നീതി നട�ിലാേ�� േപാലീസിെ� അനാ� കാരണം ആ�ഹത�
െച�� �ീക�െട എ�ം �ടിവ�� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഗാർഹിക പീഡന�ിെന �ടർ�് പ��രിെല �നീഷ എ� െപൺ��ി
ആ�ഹത� െച� സംഭവ�ിൽ േപാലീസിന് വീ� സംഭവി�ി�േ�ാ എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �നീഷ�െട ഭർ�ാ�ം ��ംബ�ം �നീഷെയ ക�� ഗാർഹിക പീഡന�ിന്
ഇടയാ��െവ�് �നീഷ�െട അ� പ��ർ േപാലീസിൽ പരാതി
നൽകിയി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത പരാതിെയ �ടർ�് േപാലീസ് സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ�ാെ�യായി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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��തരാവ�യി�� നിർ�നേരാഗികൾ�് ശ��ിയാ ധനസഹായ പ�തികൾ

*166 �ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ മാത� ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തരാവ�യിൽ ചികി�യിൽ കഴി�� നിർ�നരായവർ�്
കാൻസർ, ��േരാഗം, �േ�ാഗം, കരൾ മാ�ിവ�ൽ �ട�ിയ െചലേവറിയ
ശ��ിയകൾ�് ധനസഹായം നൽ��തിന് ആേരാഗ�വ��ിന് നിലവിൽ
എെ�ാെ� ചികി�ാ ധനസഹായ പ�തികളാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അടിയ�രമായി ശ��ിയ ആവശ��� േരാഗികൾ�് �ൻഗണന നൽ�വാൻ
��ത പ�തികളിൽ എെ��ി�ം വ�വ�ക�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�േമാ;

(സി) േമൽ�റ� ശ��ിയകൾ�് ആവശ�മായിവ�� ��വൻ �ക�ം ��ത
പ�തികളി�െട നൽ�വാൻ കഴി��േ�ാ; �ക അ�വദി�ാ�� മാനദ��ൾ
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�വാസിക�െട െതാഴിലിട�ളിേല�� മട�ം

*167 �ീമതി െദലീമ
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് കാല�് �വാസികൾ�് �ര�ിതമായി നാ�ിെല�ാൻ
വഴിെയാ��ിയ�േപാെല വിേദശ�� െതാഴിലിട�ളിേല�് തിരിെക േപാകാൻ
ആ�ഹി��വർ േനരി�� ���ൾ പരിഹരി�ാൻ സം�ാന സർ�ാർ
നട�ിവ�� ഇടെപട�കൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ േനാർ� േകാവിഡ് െറസ് േപാൺസ് െസ�ിെനാ�ം േലാക
േകരളസഭ�ം ഫല�ദമായി ഇടെപടാൻ കഴി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ഇ-ഗേവണിംഗ് സംവിധാനം

*168 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ�േ��ഡ് േലാ�ൽ ഗേവണൻസ് മാേനജ്െമ�് സി�ം എ� ഇ-ഗേവണിംഗ്
സംവിധാനം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ നട�ാ��തി�െട ജന�ൾ�്
േസവനം ലഭ�മാ�� കാര��ിൽ എെ��ാം മാ��ളാണ് �തീ�ി��ത്;
എെ�ാെ� േസവന�ളാണ് ഇത് വഴി ലഭി��ത്; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;
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(ബി) നിലവിൽ ��ത പ�തി ഏ�ഘ��ിലാണ്; എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളി�ം പ�തി വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാതേയാര�ളിൽ �ചി�റിക�െട നിർ�ാണം

*169 �ീ. എം.വിജിൻ
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദശീയ, സം�ാന പാതേയാര�ളി�ം ജനബാ�ല��� േമഖലകളി�ം
�ീകൾ�ം ��ികൾ��ൾെ�െട ഏത് സമയ�ം ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി��
രീതിയിൽ �ചി�റികൾ നിർ�ി��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ചി�റികേളാട�ബ�ി�് േകാഫി േഷാ�കേളാട് �ടിയ വി�മേക��ൾ
ആരംഭി��തിന് പ�തി�േ�ാ; മെ�െ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഇേതാട�ബ�ി�് നൽകാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആഭ��ര വിേദശ �റി�കൾ�ൾെ�െട��വർ�് �േയാജനം െച�� ��ത
പ�തി �ർണമായി �ാവർ�ികമാ��തി�െട എെ��ാം മാ��ളാണ്
�തീ�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം �ര�യിെല വീ� പരിഹരി�ൽ

*170 �ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം �ര�ാ കാര��ിൽ േപാലീസിൽ
നി�ം േബാധ�ർ�മായ വീ�കൾ ഉ�ാ��െവ� ആേ�പം ഉയ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ബി) അ�� കാല�് േപാലീസിെല പി�് വിഭാഗം ഉൾെ�െട��വ�െട ���ിക�െട
അടി�ാന�ി�യർ� പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) �ീക�െട �േത�കി�് ��ിക�െട �ര�ാ നിയമ�ൾ സംബ�ി�് േപാലീസ്
േസന�ാെക പരിശീലനം ആവശ�മാെണ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) േപാലീസിെല വനിതാ വിഭാഗ�ി�ൾെ�െട��വരിൽ നി��ാ��തായി
പറയെ��� നിയമലംഘന�ിെനതിെര പ�തട� നിയമനടപടി�് ത�ാറാ�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

േകരള �ാർ��് മിഷൻ
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*171 �ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അഭ��വിദ�രായ �വാ��െട സംരംഭകേശഷി
യാഥാർ��മാ��തിനായി േകരള �ാർ��് മിഷൻ നട�� ഇടെപട�കൾ
എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മിഷന് കീഴിൽ കളമേ�രിയിൽ �ാപിതമായ രാജ�െ� ഏ��ം വലിയ
ഡിജി�ൽ ഉ�� വ�വസായ േക�ം വഴി എെ��ാം േന��ൾ �തീ�ി��;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �തന സംരംഭ��െട ��ിര വളർ��ം സംരംഭക�െട ആശയ�ൾ
സാ�ാൽ�രി�് വിപണിവൽ�രി��തി��� ഏേകാപന�ിനായി
ഏർെ���ിയി�� സംവിധാനെ��റി�് അറിയി�ാേമാ?

േഹാം േന�ിംഗ് ഏജൻസികൾ

*172 �ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ വി െക �ശാ�്
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േഹാം േന�ിംഗ് ഏജൻസികൾ �വർ�ി��തിന് െെലസൻസ്
അ�വദി�് നൽ��തിന് സ�ീകരി�� മാനദ��ൾ എെ�ാെ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ആെക എ� േഹാം േന�ിംഗ് ഏജൻസികൾ നിലവി�െ��ം
ഇതിൽ െെലസൻ�ളള എ� ഏജൻസികൾ ഉെ���� കണ�് ലഭ�മാേണാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ രംഗെ� ഏജൻസികൾ പരിശീലനം ലഭി�വെരയാേണാ േഹാം േന�കളായി
നിയമി��െത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േഹാം േന��ാർ�് പരിശീലനം നൽ�വാൻ സർ�ാർ തല�ിൽ
സംവിധാന��േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�േമാ; േഹാം േന�കൾ�്
�ായപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഐ.ടി. വികസനം

*173 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) ഇ��യിെല ആദ� െടേ�ാപാർ�് �ാപി�െ�� േകരള�ിൽ അതിന��തമായ
വികസനം ��ത രംഗ�് ഉ�ാേക���് എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഐ.ടി. വികസന രംഗ�് നിലനി�ി�� �രടി�്
മാ�ിെയ���തിന് കഴി� അ�് വർഷം സ�ീകരി� നടപടികൾ
സഹായകരമായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വൻകിട ഐ.ടി. നിേ�പം സം�ാനേ��് െകാ�വ��തിനായി
അതിവിദ�രായ ഒ� െതാഴിൽേസനെയ ��ി��തി�� നയസമീപന�ം
കർ�പ�തി�ം ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഐ.ടി. വ�വസായ അ�രീ�ം െമ�െ����തി�ം പ�ാ�ലസൗകര�ം
വി�ലീകരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന�ിെ� ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ് ഹബ് ആയി തി�വന��രെ�
ഉയർ��തി�ളള നടപടി പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� �ര� പ�തികൾ

*174 �ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ��് െഹൽ�് ഏജൻസി �േഖന നട�ാ�� ആേരാഗ� �ര�
പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തികളി�െട സം�ാനെ� സാധാരണ�ാർ�് ലഭി�� േസവന�ൾ
എെ��ാമാണ്; ഈ േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരിേ�� നടപടികൾ
എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഈ പ�തികൾ നട�ാ��തിന് േക� സഹായം ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ
ആയതിെ� വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തികളി�െട സൗജന� ചികിൽസ�ം ചികിൽസ സഹായ�ം ഈ വർഷം
എ� േപർ�് ലഭ�മാ�ിെയ�ം എ� �ക ഇതിനായി െചലവഴി�െവ���
കണ�് ലഭ�മാെണ�ിൽ നൽ�േമാ?

സാ�ഹ�േ�മ പ�തികളിെല �ണേഭാ�ാ�െള കെ��ൽ

*175 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ�േ�മ പ�തികളിെല �ണേഭാ�ാ�െള കെ��ാ�ം
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െതരെ���ാ�ം േക�ീ�തമായ �തിയ പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) ഓേരാ വ��ിേല�ം �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ���ാനായി വ��കൾ െവേ�െറ
നടപടികൾ സ�ീകരി��തിന് പകരം േക�ീ�ത സംവിധാനം തിരി�റി��തിന്
േക�ീ�ത സംവിധാനം ഏർെ����തി�െട എെ��ാം മാ��ളാണ്
�തീ�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഒ� പ�തിയി�ം ഉൾെ�ടാ�വെര കെ���തി�ം അർഹതയി�ാ�വർ
ആ��ല��ൾ േന��ത് തട��തി�ം േവ�ി വിവര േശഖരണം
നട��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് േരാഗിക�െട മരണ നിര�്

*176 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് േരാഗിക�െട എ�ം െചറിയ േതാതിെല�ി�ം �റ�
വ�േ�ാ�ം മരണ നിര�് �റയാെത നിൽ��ത് ആശ�േയാെട കാ��േ�ാ
എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് മരണനിര�് �റയാ�തിെ� കാരണം പഠന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േപാ�് േകാവിഡ് മരണ�ൾ �ടിവ��ത് സംബ�ി� പഠന�ൾ
നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇതിെ� വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ഡി) േപാ�് േകാവിഡ് േരാഗിക�െട മരണ�ൾ �റ�ാനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

സിൽവർൈലൻ പ�തി

*177 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� സിൽവർൈലൻ പ�തി സംബ�ി�്
ഉ�യി�െ��� ആേ�പ�ൾ വ�താവി��മാെണ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പരി�ിതിസൗ�ദ യാ�ാ സംവിധാനം എ� നിലയിൽ സിൽവർൈലൻ
പ�തി�െട �ാധാന�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട സാ��ിക കാര��മത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
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വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സിൽവർൈലൻ പ�തി സംബ�ി�് നിതി ആേയാഗ് ആവശ�െ�� വിവര�ൾ
സം�ാനം നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി�ായി ധനകാര� �ാപന�ളിൽ നി�് വാ�െയ��ാ��
നടപടിക�മായി �േ�ാ�േപാകാൻ നിതി ആേയാഗ് സം�ാന�ിന് അ�മതി
നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വാതിൽ�ടി േസവന പ�തി

*178 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അശരണർ�ം ആലംബഹീനർ�മായി സർ�ാർ ആരംഭി��
വാതിൽ�ടി േസവന പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) എ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ പ�തി ആരംഭി�ി��്; ��ത
േമഖലയിൽ ഈ േസവനം എ� േപർ�ാണ് ലഭി��െത�റി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�മായി സഹകരി�വാൻ തത്പരരായ എ� സ�� �വർ�കർ
രജി�ർ െച�ി�െ�� കണ�് ലഭ�മാേണാ; ഇവ�െട െതെരെ���ിന്
സ�ീകരി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െതര���െ��� സ�� �വർ�കർ�് സർ�ാർ േസവന�െള സംബ�ി�്
പരിശീലനം നൽ�േമാ; ഇവ�െട �വർ�ന�ൾ �താര��ം പ�പാത
രഹിത�മാെണ�് ഉറ�വ��വാൻ സംവിധാന�ൾ ഏർെ���േമാെയ�്
അറിയി�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട തന�ഫ�്

*179 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട തന�ഫ�് �ഷറിയിേല�് മാ��ത്
അധികാര വിേക�ീകരണെ� ഇ�ാതാ�ാ�� നടപടിക�െട ഭാഗമാെണ�
ആേ�പം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) ധനവ��ിെ� ഈ നിലപാട് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട സ�യംഭരണെ�
ബാധി�ം എ�് വ��് ക���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാേദശിക സർ�ാ�കൾ സമാഹരി�� പണം അവർ�് സ�ത�
വിനിേയാഗ�ിന് ലഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
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വ��മാ�േമാ?

േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

*180 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) രാജ��് ഏ��ം മിക�നിലയിൽ േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി
നട�ാ�ിയതി�െട സം�ാനം ൈകവരി� േന��ൾ എെ��ാമാെണ�് ഈ
സർ�ാർ വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േന�ം ൈകവരി��തിനായി ൈവവിധ�മാർ� എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആ��ണം െച� നട�ിലാ�ിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ളയാന�രം െതാഴി�റ�് പ�തി �േഖന കാർഷിക േമഖലെയ
�നർനിർ�ി��തി�ം േകാവിഡ് �രിതാശ�ാസ �വർ�ന�ൾ
സംഘടി�ി��തി�ം എെ��ാം �തിയ തീ�മാന�ളാണ് ൈകെ�ാ�െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െതാഴി�റ�് പ�തി�മായി ബ�െ�� എ�ാ �വർ�ികളി�ം �താര�ത�ം
കാര��മത�ം ഉറ�വ���തി�ം ��ത പ�തി വ�ാപി�ി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2021 ഒക് േടാബർ 3, ഞായർ
എസ് വി ഉ�ി��ൻ നായർ,

െസ��റി,

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


