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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
ആറാം സേ�ളനം

2022 െസപ്�ംബർ 1, വ�ാഴം

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�ി

െപാ�വിതരണ സംവിധാനം ശ�ിെ���ാൻ നടപടി

*151 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിലനിലവാരം പിടി�നിർ��തി�ം നിേത�ാപേയാഗ
സാധന�ൾ �ലഭമാ��തി�ം െപാ�വിതരണ സ�ദായം ��തൽ
ശ�ിെ���ാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ �ധാന �േദശ�ളി�ം ��തൽ െപാ�വിതരണ േക��ൾ
ആരംഭി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

രാ�ീയ �ഢാേലാചന േക�ിൽ അേന�ഷണം

*152 �ീ വി െക �ശാ�്
�ീ സി എ�് ���
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) വിമാന�ി��ിൽ �ഖ�മ�ിെ�തിെര �തിേഷധി�ത് സംബ�ി� േക�ിൽ
ഏെത�ി�ം രാ�ീയ പാർ�ി�െട േനതാ�ൾ �ഢാേലാചനയിൽ പെ���തായി
അേന�ഷണ�ിൽ കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അ�കാരം കെ��ിയവ�െട
േപര് െവളിെ���ാേമാ;
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(ബി) കാ�നാട് വ�് �ഖ�മ�ി�െട വാഹനം തകർ�ാൻ �മം നട�ിയ േക�ിൽ
പിടിയിലായ ആളിെ� േപ�ം രാ�ീയബ��ം അറിയി�ാേമാ; ��ത വ��ി
�ൻപ്  �തിയായി�� േക�ക�െട സ�ഭാവം എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എൽ.ഡി.എഫ്. കൺവീനെറ വധി�ാൻ ൈത�ാട് ഗ�് ഹൗസിൽ �ഢാേലാചന
നട�ിയതായി പറയെ��� േക�ിെല �തികൾ ആെരാെ�യാണ്;
ദീർഘകാലമായി തീർ�ാകാെത കിട�� ��ത േക�ിെ� വിചാരണ
ത�രിതെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാലിന� സം�രണ നിയമാവലി

*153 �ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ചിത�ം ഉറ�ാ��തിനായി മാലിന� സം�രണ നിയമാവലി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�യിട�ളിെല �ചിത�ം ഉറ�ാ�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ സർ�ാർ ഓഫീ�ക�െട പരിസരം ��ിയായി ��ി��തി�ളള
ഉ�രവാദി�ം ആർ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) മാലിന� സം�രണ നിയമാവലി കർശനമായി പാലി��െ��് ഉറ�്
വ��വാൻ എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ് ഏർെ����െത�് വിശദമാ�േമാ?

ജീവിതൈശലി േരാഗ��െട നിയ�ണ�ം േബാധവത്�രണ�ം

*154 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജീവിതെെശലി േരാഗ��െട നിയ�ണ�ം
േബാധവത്�രണ�മായി ബ�െ��് നട�ിയി�� ഇടെപട�കൾ അവേലാകനം
െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതിെ� ഭാഗമായി നട�വ�� അൽ�ം �� ആേരാഗ�ം ഉറ�് എ�
ക�ാ�യിനിെ� ഭാഗമായി ��ത് വയ�ിന് �കളി��വരിൽ ക�വ��
ജീവിതെെശലി േരാഗ�ൾ നിർ�യി��തിനായി സർേവ നട��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത സർേവ �ർ�ിയായി�േ�ാ; സർേവ �ർ�ിയായി�� �േദശ�ളിെല
ഫല�ൾ അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
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െെസബർ �ര��ാ�� നടപടി

*155 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീക�ം ��ിക�ം െെസബർ ചതി�ഴികളിൽ അധികമായി
അകെ���തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� ഗൗരവം
കണ�ിെല��് ഇവ തടയാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടികെളെ��ാെമ�്
അറിയി�ാേമാ; ��ികളിൽ െെസബർ �ര�ാ േബാധവത്�രണം നട��തിന്
�േത�ക പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) െെസബർ പേ�ാളിംഗ് യാഥാർ��മാ��തി�ം െെസബർ �ര��ം െെസബർ
���ത���ം സംബ�ി� േമഖലകളിെല ഗേവഷണ�ി�ം ൈസബർ രംഗെ�
സാേ�തികവിദ�ാ വികസന�ി�ം െെസബർ ഇൻെവ�ിേഗഷൻ ആൻഡ് റിസർ�്
ഡിവിഷൻ �ാപി�ാൻ തീ�മാനമാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഓൺെെലൻ റ�ി ഉൾെ�െട�� െഗയി�കൾ ��ികെള പഠന�ിൽ പി�ാ�ം
െകാ�േപാ���ം ആ�ഹത�യിേല�് നയി���മായ സംഭവ�ൾ
ആവർ�ി��തിനാൽ ഓൺെെലൻ െഗയി�കൾ�് തടയിടാൻ
നടപടിെയ��േമാ; വിശദമാ�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട വാർഷിക പ�തി

*156 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പതിനാലാം പ�വ�ര പ�തി�െട വികസന പരിേ����ിെ�
അടി�ാന�ി�� സമീപന േരഖെയ ആ�ദമാ�ി തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��െട വാർഷിക പ�തി �പീകരണം �ർ�ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപന��െട അധികാര വി�ലീകരണേ�ാെടാ�ം ��തൽ വികസന
ഫ�് ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഓേരാ പ�ായ�ി�ം ഇ�പത്
സംരംഭ�ൾ വീതെമ�ി�ം ആരംഭി��തിന് േവ� ഇടെപടൽ നട�ാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ��തായി ഇ�പ�ി അ�ായിരേ�ാളം എ�ിനീയർമാർ�് െതാഴിൽ
നൽകിെ�ാ�് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല നിർമാണ ���ിക�െട
കാര��മത�ം �ണനിലവാര�ം ഉറ�വ��ാൻ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല േസവന �ണനിലവാരം െമ�െ���ാൻ നടപടി
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*157 �ീ വി ശശി
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ െമഡി�ൽ േകാേള�കളി�ം േസവന �ണനിലവാരം
െമ�െ���ൽ പ�തി നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല അത�ാഹിത ചികി�ാ സംവിധാന�ൾ
��മ�താേ��തിെ� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ േ�ാമ െകയർ സംവിധാനം
ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല േരാഗികൾ�് േവഗ�ിൽ വിദഗ്ധ ചികി�
ലഭ�മാ��തിന് അത�ാഹിത വിഭാഗ�ിൽ ��ർ സ് െപഷ�ാലി�ി
േസവനെമാ��വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന സിവിൽ സർ�ീസ് കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

*158 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. എ�്. സലാം
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പി.എസ്.സി. �േഖന�� നിയമനം കാര��മമായി നട��േ�ാ;
ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം ��തായി എ�േപെര
നിയമി�െവ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ നൽ�േമാ;

(ബി) ഫയ�കളിൽ തീ�മാനെമ��ാ��ാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന്
െസ�േ�റിയ�ിെല ഫയൽ നീ��ിെ� ത�കൾ �റ�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഫയ�കളിൽ തീ�മാനെമ���ത് െെവകി�ി��തിനായി അനാവശ�മായി
��തൽ അേന�ഷണ�ിന് �റി�� രീതി (ക�റി) അവസാനി�ി��തി�ം ഓേരാ
ത�ി�ം ഫയ�കൾ െെകവശം വ�ാ�� ദിവസ�ൾ പരിമിതെ����തി�ം
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

��ാ ആ�മണ�ൾ തടയാൻ നടപടി

*159 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ��, സ�ർ��ട�് സംഘ�ൾ നട�� െകാലപാതക��ം
��ാ �വർ�ന��ം വർ�ി��താ�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പകൽ സമയ�േപാ�ം വീടി��ിൽ കയറി െകാല നട���ം നി�ാര
തർ��ൾ െകാലപാതക�ിേല�് നയി���മായ സംഭവ�ൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  േകരള സ�ഹ�ിൽ വ�ി�� മാ��ിെ�
�ചനയായി കാണാ��താേണാ;

(സി) സ�ഹ�ിൽ �ടിവ�� ലഹരി ഉപേയാഗം ഇ�രം െകാലപാതക�ളിേല�്
നയി�� എ�ത് വ�തയാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഉപേഭാ�കാര� വ��ിെ� �തിയ പ�തികൾ

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം ഉപേഭാ� കാര� വ��മായി
ബ�െ��് നട�ിലാ�ിയ �തിയ പ�തിക�ം പരി�ാര��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉപേഭാ� തർ� പരിഹാര ക�ീഷ�കളിൽ ഓൺൈലൻ േകസ് ഫയലിംഗ്
സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത സംവിധാനം
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് എ�േ�ാളം �േയാജന�ദമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉപേഭാ� അവകാശ സംര�ണ�ിനായി സം�ാന�് �വർ�ി�� നിയമ
സഹായ േക���െട �വർ�ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഉപേഭാ� പരാതികൾ േവഗ�ിൽ തീർ�കൽ�ി��തിനായി
�പീകരി� മീഡിേയഷൻ െസ�ക�െട ഘടന, �വർ�ന �േരാഗതി, അ�ീൽ
വ�വ� എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ?

ലഹരി ഉപേയാഗം തടയാൻ നടപടി

*161 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ാ�ം മ�് ലഹരി വ���ം ഉപേയാഗി��വ�െട എ�ം
വർ�ി�വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ാവ് ൈകവശം വ�ക�ം വി�ന നട�ക�ം െച��വർെ�തിെര കർശന
നടപടി സ�ീകരി��തിന് നിയമനിർമാണം നട�ാ�ം നിലവിെല ആ�കളിെല
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േഭദഗതി�ായി േക� സർ�ാരിൽ സ�ർ�ം െച��ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ൾ വിദ�ാർ�ിക�ം �വാ��ം ലഹരിമ��ിന് അടിമെ���ത്
നി��ാഹെ���ാൻ ഏെത�ാം രീതിയി�� േബാധവത്കരണ പരിപാടികളാണ്
നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

��ാ ആ�മണ�ൾ തടയാൻ നടപടി

*162 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ാ ആ�മണ�ൾ വർ�ി�് വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇതിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��കൾ െ�തിെര കാ� �മ�ാൻ േപാലീസ് നൽ�� അേപ�കളിൽ
ബ�െ�� ജി�ാ കള�ർമാർ തീ�മാനം എ���തിൽ കാലതാമസം വ���
എ� ആേ�പം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) ��ാ ആ�മണ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി��തിന് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

പറ�ി�ളം- ആളിയാർ പ�തി

*163 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പറ�ി�ളം-ആളിയാർ പ�തി�െട ഭാഗമായ തമിഴ് നാ�ി�� ആളിയാർ ഡാമിൽ
നി�് 120 കിേലാമീ�ർ അകെല�� ഒ�ൻഛ��ിേല�് �ടിെവ��ിനായി ജലം
െകാ�േപാ��തിന് തമിഴ് നാട് ഏകപ�ീയമായി തീ�മാനെമ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലായാൽ പാല�ാട്, ��ർ, മല�റം ജി�കളിെല
ഭാരത�ഴ�െട തീര�ൾ മ��മി�് സമാനമാ�െമ� �േദശവാസിക�െട ആശ�
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(സി) ��ത ���ിന് പരിഹാരം കാണാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഒ� നദീതട �േദശ� നി�ം മെ�ാ� നദീതട �േദശേ��് െവ�ം
നൽക�െത� ��ീംേകാടതി ഉ�രവ് നിലനിൽെ� തമിഴ് നാടിെ� ��ത
നടപടിയിൽ ആശ� േരഖെ���ി ആവശ�മായ നടപടികൾ ൈകെ�ാ�ാൻ
തയാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തി
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*164 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴി�റ�് പ�തിയി�െട ഏെ���ാ�� ���ികൾ�് േക�
സർ�ാർ നിയ�ണം ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) അ�രം നിയ�ണം സം�ാന�ിെല െതാഴിൽ േമഖലെയ�ം �ാേദശിക
സാ��ിക വികസനെ��ം എ�കാരം ബാധി�െമ�് വിശകലനം
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ൻ കാല�ളിൽ അ�വദി�െ�� െതാഴിൽ ദിന��ം �ർ�ിയാ�െ�� െതാഴിൽ
ദിന��ം താരതമ�ം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െതാഴി�റ�് പ�തി�െട ഓഡി�ിങ് നട��തി�� �ക �റ��തിന് േക�
സർ�ാർ തീ�മാനം അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് സം�ാനെ�
എ�െനെയാെ� ബാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) െതാഴി�റ�് �വർ�ന�ൾ �ിയാ�ക�ം �ണപര�മായി മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഉഡാൻ പ�തി

*165 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ാേദശിക േമഖലകളിൽ ��തൽ െചറിയ വിമാന�ാവള�ൾ അ�വദി�� േക�
സർ�ാരിെ� ഉഡാൻ പ�തിയിൽ എ�ാ സം�ാന��ം ഉൾെ��ി�ം േകരളം
മാ�ം ഒഴിവാ�െ��േപായത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ ജി�ാ തല�ാന�ം െചറിയ വിമാന�ാവള�ൾ
വ���വഴി േനടാ�� �റിസം വികസനം ഉൾെ�െട�� അന� സാധ�തകെള
ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിൽ േകരളം ഉൾെ�ടാെത േപായതി�� കാരണം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിന് ��ത പ�തിയിൽ ഇടം േന��തിന് ഇനി സാധി�േമാെയ�്
പരിേശാധി�േമാ; എ�ിൽ അതിനായി കാര��മമായ ഇടെപടൽ നട�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�തസ�ീവനി പ�തി

*166 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
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�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവയവദാന�ിന് സമ�മായ മാനദ�ം �പീകരി��തി�ം
�തസ�ീവനി പ�തി ഫല�ദമാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) അവയവമാ��ിനായി അ�റ് േകാടി �പ െചലവിൽ േകാഴിേ�ാട് ��ർ
െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ി �ാപി��ത് വഴി അവയവ മാ� ശ��ിയ�െട
െചല�ം േരാഗിക�െട കാ�ിരി�ം �റ�ാനാ�േമാ;

(സി) ��ത ശ��ിയകൾ�ായി െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ ���ി പരിചയ��
േഡാ�ർമാ�െട േന�ത��ിൽ �േത�ക സംഘം �പീകരി�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ?

ലഹരി�� േകരളം

*167 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ലഹരി�� േകരളം എ� ല��ം സാ�ാത്കരി��തിനായി എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട സം�ാന�് മദ��ിെ� ഉപേയാഗം �റ�ാൻ
കഴി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ിൽ സ�� സംഘടനക�െട നിർേദശ�ൾ പരിഗണി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ഐ.ടി. േമഖലയിെല വികസനം

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

(എ) സംസഥാന�് ഐ.ടി. വ�വസായ അ�രീ�ം െമ�െ����തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ഖ അ�ാരാ� ക�നികെള ഉൾെ�െട സം�ാനെ� ഐ.ടി.
പാർ�കളിേല�് ആകർഷി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം സം�ാനെ� ഐ.ടി.
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പാർ�കൾ വഴി�� കയ�മതി വ�മാന�ിൽ വർ�നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�� 5 വർഷ�ി��ിൽ സം�ാനെ� ഐ.ടി. പാർ�ക�െട വി�തി ��്
േകാടി ച�ര� അടിയിേല�് വർ�ി�ി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

�ീകൾെ�തിരായ അതി�മ�ൾെ�തിെര നടപടി

*169 �ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീകൾെ�തിരായ അതി�മ�ൾ�� ശി� കർശനമാ�ിയി�ം
അതി�മ�ൾ �ടിവ��തായ ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം േക�ളിൽ ���ാെര രാ�ീയ പരിഗണന �ടാെത നിയമ�ിന് ��ിൽ
െകാ�വ��തിന് സാധി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ീകെള ആ�മി�് സ�ർണ�ം പണ�ം കവ�� സംഘ�ൾ സം�ാന�്
വളർ�വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവമായി
കാ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഓ�േറഷൻ �ഭയാ� പ�തി

*170 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ വി ശശി
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി�ം വിേദശേ��് േജാലി�ായി നിയമവി��മായി
റി��്െമ�കൾ നട��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം വിേദശേ��് േജാലി�ായി നിയമവി��മായി റി��്െമ�കൾ
നട��തിെനതിെര ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം റി��് െമ�ുകൾ നട�� വ��ികൾ�ം �ാപന�ൾ�ം എതിെര
േപാലീസ് ൈകെ�ാ�� നടപടികൾ പരസ�മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വ�ാജ റി��് െമ�് ഏജൻസികൾെ�തിെര കർശന നടപടി സ�ീകരി�ാൻ
ഓ�േറഷൻ �ഭയാ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) വിേദശ േജാലി�ായി നിയമവി��മായി നട�� റി��്െമ�കൾെ�തിെര
േപാലീസ് വ��്, െ�ാ��ർ ഓഫ് എമി��്സ്, േനാർ� ��്സ് എ�ിവർ
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ഉൾെ��� ടാസ്ക് േഫാ�് �പീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ �ാപന��െട �ചിത� േ�ഡിംഗ്

*171 �ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാലിന���മായ േകരളം ��ി��തിന് ��തൽ ഫല�ദമായ ഇടെപട�കൾ
നടേ��തിെ� ആവശ�കത ��യിൽെപ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ചിത�, മാലിന� സംസ് കരണ രംഗെ� �വർ�ന മികവിെ� അടി�ാന�ിൽ
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�െള േ�ഡ് െച�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഖരമാലിന� പരിപാലനം ശാ�ീയമായി നട�ിലാ��തിന് സർ�ാർ നിർേദശി�
�വർ�ന ഘടക�െള േ�ഡിംഗിനായി പരിഗണി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) തേ�ശ �ാപന��െട �ചിത� േ�ഡിംഗ് വഴി ഓേരാ �േദശ�ിെ��ം
േപാരാ�െയ�ം െമ�െ��േ�� േമഖലകെള�ം തിരി�റി�് ഫല�ദമായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) െപാ� ശൗചാലയ��െട �ചിത�ാവ� �ടി േ�ഡിംഗിനാ�� വിലയി��ലിൽ
പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയാന�ര േകരള �നർനിർമാണം

*172 �ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ളയാന�ര േകരള �നർനിർമിതി�ായി �ഖ�മ�ി�െട
�രിതാശ�ാസനിധിയിേല�് ലഭി� സാ��ിക സഹായം �ർണമാ�ം
വിനിേയാഗി�ാൻ സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ധനസഹായം ഉപേയാഗി�് �ർ�ീകരി� �നർനിർമാണ �വർ�ന�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േശഷി��വ എെ�ാെ�െയ�ം അവ എ�േ��് ആരംഭി�വാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

ആം�ലൻ�കളിൽ ഓ�ിജൻ ലഭ�ത ഉറ�വ��ാൻ നടപടി

*173 �ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
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ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വ� താ��് ആ�പ�ിയിൽ നി�് ആല�ഴ െമഡി�ൽ േകാേളജിേല�് റഫർ
െച� േരാഗി ആം�ലൻസിൽ ഓ�ിജൻ കി�ാെത മരി� സംഭവം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) ��ത സംഭവ�ിൽ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(സി) സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല ആം�ലൻ�കളിൽ മതിയായ ഓ�ിജൻ
സിലി��കൾ ഉെ��് ഉറ�വ�േ��ത് ആ�െട �മതലയാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സമാനമായ സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പകർ��നി ചികി�ാ മാർഗേരഖ

*174 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ �േമാദ് നാരായൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പകർ��നി ചികി�ാ മാർഗേരഖ ����തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ��തായി എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇതിൽ
ഉൾെ����െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മ�ി േപാ�് േരാഗ�ിെ� സ�ഹവ�ാപനം തട��തി�ം േരാഗ�തിേരാധ േശഷി
വർ�ി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഏെത�ി�ം �ല�് ആ�ി�ൻ പ�ി�നി �ിരീകരി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇതിെ� നിയ�ണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േസവനാവകാശ നിയമം

*175 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പൗര�ാ�െട പരാതികളിേ�ൽ ഫല�ദ�ം സമയബ�ിത�മായ പരിഹാര�ിന്
വ�വ� െച�� േസവനാവകാശ നിയമം സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിയമം ഏെത�ാം വ��കളിൽ ബാധകമാ�ിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇത് കാര��മമായി നട�ാ�വാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

െക�ിടാവശി���െട സം�രണം
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*176 �ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക�ിടാവശി��ൾ േശഖരി���മായി ബ�െ��് കള�ൻ ഫീ
കണ�ാ��തി�� മാനദ�ം അറിയി�ാേമാ; അതിന് �മതലെ��
ഉേദ�ാഗ��െട വിവരം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െക�ിടാവശി���െട സം�രണ�ിന് �ാ�കൾ �വർ�ി��േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ന��ാദനം നട�ിയ െക�ിടാവശി��ൾ നിലവിൽ എ�ിെനാെ�യാണ്
ഉപേയാഗി��െത�് അറിയി�ാേമാ; ഇ�രം �ന�പേയാഗം
േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഡി) െക�ിടാവശി��ൾ അല��മായി ൈകകാര�ം െച��തിന് ഏെതാെ�
വ��കൾ �കാരമാണ് പിഴ �മ��ത്; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

രാ�ീയ െകാലപാതക�ൾ നിയ�ി�ാൻ നടപടി

*177 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് രാ�ീയ െകാലപാതക��ം സംഘർഷ��ം നിയ�ി��തിന്
കർശന നടപടി സ�ീകരി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; എ�ി�ം സം�ാന�്
രാ�ീയ സംഘർഷ��ം െകാലപാതക��ം ഉ�ാ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ആഭ��ര വ��ിെ� വീ�യാെണ�്
ക���േ�ാ;

(ബി) രാ�ീയ െകാലപാതക േക�കളിെല �തികൾ�് ഉ�ത തല�ിൽ നി�്
ലഭി��തായി പറയെ��� സംര�ണം ഇ�രം െകാലപാതക�ൾ
വർ�ി��തിന് കാരണമായി�െ�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ചില രാ�ീയ പാർ�ിക�െട �വർ�ക�ം േനതാ��ം ആേരാപണ വിേധയരാ��
േക�കളിൽ നി��മാ�ം നീതി�ർവമാ�ം അേന�ഷണം നട��ി� എ�
ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം േക�കളിെല �തികെള�ം �ഢാേലാചനയിൽ പെ���വെര�ം
നിയമ�ിന് ��ിൽ െകാ�വ�വാൻ ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

മനേ�ാടി�ിരി മ�് ക�ാ�യിൻ
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*178 �ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �രഹിത, ഭവനരഹിതർ�ായി വീട് നിർമി�് നൽ��തിന് �ലം
കെ��ാൻ ആരംഭി�ി�� മനേ�ാടി�ിരി മ�് ക�ാ�യിൻ �കാരം ലഭി��
�മി�െട വിനിേയാഗം സംബ�ി�് മാർഗേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ��ത
ക�ാ�യിനിെ� �ചാരണ �വർ�നം വി�ലീകരി�ാൻ നടപടിെയ��ി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് കഴി� സർ�ാർ ആരംഭി� ൈലഫ് പ�തിയിൽ ഇ�വെര എ�
വീ�കൾ �ർ�ീകരി�് നൽകിെയ�ം നിർ�ാണഘ��ിലിരി�� വീ�കൾ
എ�െയ��� കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ അറിയി�ാേമാ;

(സി) ര�ാം ഘ� ൈലഫ് പ�തിയിൽ വീടിന് അർഹത��വരായി എ�
��ംബ�െളയാണ് കെ��ിയിരി��െത�ം ഇതിൽ സ��മായി �മി ഉ�വ�ം
ഇ�ാ�വ�ം എ� വീതെമ��� കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ അറിയി�ാേമാ?

െന�് സംഭരണം

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

(എ) അയൽ സം�ാന�െള അേപ�ി�് ഏ��മധികം വില�ം േ�ാ�ാഹന
േബാണ�ം നൽകി െന�് സംഭരി��തിന് ഈ സർ�ാർ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െന�ിെ� സംഭരണവില പരമാവധി ഉയർ�ി നി�യി��തി�ം �ടിശിക �ക
വിതരണം െച��തി�ം കർഷകർ�് സഹായമാ�� നിലപാട് സം�ാന
സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െന�് സംഭരണം ഊർജിതമാ��തി�ം െന�് സംഭരണ�മായി ബ�െ��
���ൾ�് പരിഹാരം കാ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം ��നാടിെ� �േത�ക സാഹചര��ം പരിഗണി�് െന�്
ഉണ�ി സംഭരി�ാൻ േക�ീ�ത സംവിധാനം ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� അധികാര�ിൽ ഇ.ഡി.�െട ഇടെപടൽ

*180 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ വി േജായി
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�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതരെ���് ��ിയ അ�ിമറി�ാൻ േക��ിെല ഭരണക�ി
ക��ണം ഹവാല മാർ��ിൽ െകാടകരയിൽ എ�ി�ത് സംബ�ി�് രജി�ർ
െച� േക�ിെല അേന�ഷണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ; ��ത േകസിൽ
എൻേഫാ�്െമ�് ഡയറ�േറ�് ഇ�വെര അേന�ഷണം നട�കേയാ േകസ് രജി�ർ
െച�കേയാ െച�തായി അറിയാേമാ;

(ബി) �ിെവൻഷൻ ഓഫ് മണി േലാൺഡറിങ് ആ�ിെല 3-ാം വ��ിൽ നിർവചി�
�കാര�� ���ത�േമാ െഫമ നിയമലംഘനേമാ മാ�ം അേന� ഷി�ാൻ
അധികാര�� ഇ.ഡി. നി�ി� താത്പര�ാർ�ം സം�ാന സർ�ാരിെ�
�വർ�ന�െള �ർബലെ���� തര�ിൽ ഇടെപ��താ�ം അ�ര�ി��
അധികാര ലംഘനം അേന�ഷി�ാൻ ഇ.ഡി.�് അധികാര�െ��്  ഒ� േക�
സഹമ�ി ന�ായീകരി�താ�ം ഉ� വാർ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) �മസമാധാനപാലനം സം�ാന വിഷയമായിരിെ� ത��െട അധികാര
പരിധിയിൽെ�ടാ� സഹകരണ ബാ�ിെല �മേ�ട് അേന� ഷി�ാൻ ഇ.ഡി.
ഉേദ�ാഗ�ർ സി.ആർ.പി.എഫ്. മായി എ�ിയ വാർ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ.ഡി. �ം േക� സഹമ�ി�ം സം�ാന�ിെ� അധികാര�ിൽ �ടർ�യായി
ഇടെപ��തായി പറയെ��� നടപടി േക� സർ�ാരിെ� ��യിൽെ���ി
നിയമനടപടികൾ സ�ീകരി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2022 ആഗ�് 21, ഞായർ
എ എം ബഷീർ ,

െ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)].


