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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
ആറാം സേ�ളനം
2022 ഓഗ�് 23, െചാ�

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�ി

േക�കളിെല സാ�ികൾ ��മാ��ത് തടയാൻ നടപടി

*1 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��ധാന േക�കളിെല �തികൾ സാ�ികെള സ�ാധീനി�െകാ�് േക�കൾ
അ�ിമറി�� സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�െ��� എ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ��ാടി മ� വധേ��ിൽ മി� സാ�ിക�ം ��മാറിയതായ സംഭവം
സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�വിെന മർദി��ത് ക� എ�് മജിേ��ിന് ��ിൽ െമാഴി നൽകിയവർ േപാ�ം
സാ�ി വി�ാര�ിനിെട േനരെ� നൽകിയ െമാഴി നിേഷധി�� സംഭവ�ൾ
ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത സംഭവ�ിേ�ൽ സർ�ാർ എ�് നടപടി
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േക�ിൽ ��തൽ സാ�ികൾ ��മാ��ത് തടയാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

സിൽവർൈലൻ പ�തി

*2 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
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െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സിൽവർൈലൻ പ�തി�െട ഭാഗമാ�� സാ�ഹികാഘാത പഠന�ിെ�
സർേവ�ായി ക�ി��തിന് പകരം ജിേയാടാഗ് ഉപേയാഗി��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജിേയാടാഗ് ഉപേയാഗി�് സർെവ നടപടികൾ �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) സാ�ഹികാഘാതപഠനം �ർ�ീകരി�ാൻ കഴിയാ� ഏജൻസികൾ�് അവ
�ർ�ിയാ�ാൻ കാലാവധി നീ�ി നൽകിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സിൽവർൈലൻ പ�തി�് േക�ാ�മതി ലഭി�ാ� സാഹചര��ിൽ ഇതിനായി
സമര�ളിൽ പെ���വ�െട േപരിൽ എ�� േക�കൾ പിൻവലി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഐ.ടി. േമഖലയിെല വികസനം

*3 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഐ.ടി. േമഖലയിൽ മിക� അടി�ാന സൗകര�ം
ഏർെ���ിയതിെ� ഫലമായി രാജ�െ� ര�ാംനിര നഗര�ളിൽ ഏ��മധികം
ഐ.ടി. അധി�ിത െതാഴിൽ ലഭ�മാ�ിയ നഗര�ളിെലാ�ായി തല�ാന�ിന്
�േരാഗതി ൈകവരി�ാനായി�േ�ാ;

(ബി) ഐ.ടി. ഉ����ം േസവന��ം ഇര�ിയാ�കെയ� ല��േ�ാെട ഐ.ടി.
േമഖല�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി നട��
�വർ�ന�െള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േദശീയപാത വികസന�ിെ� സാധ�തകൾ �േയാജനെ���ി സാ�ൈല�്
ഐ.ടി. പാർ�കൾ �ാപി�ാ�� പ�തി �ാവർ�ികമാ��തി��
നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ികൾെ�തിെര�� ൈസബർ അതി�മ�ൾ തട��തി�� േബാധവത്കരണം

*4 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ വി ശശി
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ികൾെ�തിെര�� ഓൺൈലൻ അതി�മ�ൾ
വർ�ി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ഓൺൈലൻ ���ത��ൾെ�തിെര ��ികളിൽ അവേബാധം ��ി�വാൻ
സ് �ൾ, േകാേളജ് തല�ളിൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആ�നിക സാേ�തികവിദ��െട സഹായേ�ാെട ഓൺൈലൻ �ഷണ�െള
ശ�മായി േനരിടാൻ ��ികെള�ം അ��ാപകെര�ം ര�ിതാ�െള�ം
സ�മാ�വാൻ സ് �ൾ, േകാേളജ് തല�ളിൽ പരിശീലനം
നൽ���ൾെ�െട�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ികൾെ�തിെര�� ഓൺൈലൻ അതി�മ�ൾ വർ�ി�� സാഹചര��ിൽ
ഓൺൈലൻ ���ത��ൾെ�തിെര കൗൺസിലിംഗ് െസ��കൾ �ാപി�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�മസമാധാനപാലനം കാര��മമാ�ൽ

*5 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �മസമാധാനപാലനം ��തൽ കാര��മമാ��തി�ം േപാലീസ്
േസന�െട ആ�നികീകരണ�ി�ം േവ�ി നട�� �വർ�ന�ൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികൾ ഉൾെ��� ���ത��ൾ ജന�ളിൽ ആശ�
��ി�� സാഹചര��ിൽ അവ�െട വിവരേശഖരണ�ിന് ഫല�ദമായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികെള െതാഴിലിന് ഏർ�ാടാ�� ഏജൻസിക�ം
വ��ിക�ം െതാഴി�ടമക�ം അവ�െട ഐഡ�ി�ി ഉറ�ാ�ി അവർ
െതാഴിെല��� ജി�കളിൽ അവ�െട േപ�വിവര�ൾ രജി�ർ െച�ണെമ�്
വ�വ� െച�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല മ���ാമം പരിഹരി��തിന് നടപടി

*6 �ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ മ���ാമം ��മാെണ�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സർ�ാർ ആ�പ�ികൾ�് േവ� മ��കൾ വാ�ി വിതരണം െച��തിൽ
െമഡി�ൽ സർ�ീസസ് േകാർ�േറഷന് വീ� ഉ�ായി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) മ���ാമം പരിഹരി��തിനായി ആ�പ�ി േമധാവികൾ മ �് ഫ�കൾ
കെ��ി മ��് വാ�ണെമ�് നിർേദശം നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
നിർേദശം എ�കാരം നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പനി�ം മ�് േരാഗ��ം വ�ാപകമായി വർ�ി�വ�� സാഹചര��ിൽ
മ���ാമം പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഓണ�ിന് സൗജന� ഭ���ി�്

*7 �ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) രാജ��് ഭ��ധാന��ൾ ഉൾെ�െട��വ�െട വില�യ�ം ഏഴര ശതമാന�ിന്
േമൽ ഉയർ�നിൽ�� സാഹചര��ിൽ വില�യ��ിെ� ആഘാതം
സാധാരണ�ാരിേല�് എ�ാതിരി�ാൻ സം�ാന സർ�ാർ നട��
ഇടെപട�കൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�വകാല��ാ�� അമിത വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് ഓണ�ിന്
സൗജന� ഭ���ി�് നൽകാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിനായി എ�
�കയാണ് െചലവഴി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഭ��ധാന���ി േനരി�� സം�ാന�് ൈടഡ് ഓവർ േഗാത�് വിഹിതം
�നഃ�ാപി�് ഭ��വില നിയ�ണം സാധ�മാ�ാൻ േക� സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�് മ�പടി ലഭ�മായി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�ീകൾെ�തിെര�� അതി�മ�ൾ തടയാൻ നടപടി

*8 �ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ വി േജായി
�ീമതി � �തിഭ 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ീധന�മായി ബ�െ��ം െപാ� ഇട�ളി�ം ൈസബർ ഇട�ളി�ം �ീകൾ�്
േനെര ഉ�ാ�� ആ�മണ�ൾ തട��തിനായി �പീകരി� പി�് െ�ാ��ൻ
സംവിധാനെ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇവ കാര��മമായി �വർ�ി��േ�ാ
എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അതി�മ�ൾ�ിരയാ�� �ീകെള�ം ��ികെള�ം സംര�ി��തി�ം
അവർ�് നിയമ സഹായമട��� സൗകര��ൾ ലഭ�മാ��തി�ം വി�ിം
െലയ്സൺ ഓഫീസർമാെര നിയമി�ാൻ തീ�മാനമായി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ീകൾ േനരി�� വിേവചന�ം അതി�മ�ം തടയാൻ ജനൈമ�ി േപാലീസ്
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സംവിധാനം കാര��മമാ�ിെ�ാ�ം ��ംബ�ീ�െട പ�ാളി�ം
ഉറ�ാ�ിെ�ാ�ം പ�തി ആവി�രി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ?

��, മയ�മ��് സംഘ�െള അമർ� െച�ാൻ നടപടി

*9 �ീ െക ആൻസലൻ
�ീ സി എ�് ���
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ��, മയ�മ��് സംഘ�െള അമർ� െച�ാൻ സം�ാന, ജി�ാതല�ളിൽ
ഓർഗൈനസ്ഡ് ൈ�ം സ്ക�ാ�കൾ �പീകരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
��ാ നിയമം നട�ിലാ��ത് കാര��മമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വർഗീയ, തീ�വാദ സംഘടനക�െട ആ�ധ പരിശീലന�ം സാ�ഹ�
മാധ�മ�ളി�െട�� വിേദ�ഷ �ചാരണ�ം തടയാൻ നടപടി എ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഡാർ�് െവബി�െട ലഹരി�ട�് വ�ാപകമാെണ�് ക�തെ���
സാഹചര��ിൽ അത് ഫല�ദമായി തട��തിന് േകരള േപാലീസ് സ��മായി
േസാ�് െവയർ വികസി�ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാലാവ� വ�തിയാനം ഉയർ�� െവ�വിളികൾ േനരിടാൻ പ�തി

*10 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കാലാവ�യിൽ ഉ�ായി�� വലിയ വ�തിയാനം സം�ാന�ിെ� സാ�ഹിക
സാ��ിക വികസന�ി�ം ��ിരത�ം െവ�വിളി ഉയർ��തായി
വിശകലനം െച�ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി� പഠന റിേ�ാർ�കൾ ലഭ�മാേണാ;

(ബി) കാലാവ� വ�തിയാനം േനരി�് ബാധി�� േമഖലകൾ ഏെതാെ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാലാവ� വ�തിയാന�മായി ബ�െ��് തേ�ശ �ാപന��െട തല�ിൽ
അ�േയാജ�മായ പ�തികൾ ത�ാറാ�ി േലാ�ൽ ആ�ൻ �ാൻ നട�ാ�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാലാവ� വ�തിയാന സംബ�ിയായ �വർ�ന�െള ഏേകാപി�ി��തിന്
പരി�ിതി- കാലാവ� വ�തിയാന വ��് �പീകരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ?

ഓണ�ി�� ഭ���ി�്  വിതരണം

*11 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
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�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓണേ�ാട�ബ�ി�് വിതരണം െച�� ഭ���ി�കൾ
ത�ാറാ��തിെ� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ�ം �ഷി�ാർ�ം �േയാജനം
ലഭി�� തര�ിലാേണാ ഭ���ി�ിെല ഇന�ൾ തീ�മാനി�ി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അഗതിമ�ിര��ം അനാഥാലയ��ം ഉൾെ�െട സർ�ാർ അംഗീകാര��
�ാപന�ളിേല�് ഭ���ി�കൾ എ�ി�െകാ��ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കി�ക�െട വിതരണം എ�േ��് �ർ�ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഇ) ഭ���ി�്  വിതരണ�ിനായി �തീ�ി�� െചലവ് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല അഴിമതി തട��തിന് നടപടി

*12 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക�ിട നിർമാണാ�മതി�മായി ബ�െ��് േകാർ�േറഷ�കളി�ം
�ൻസി�ാലി�ികളി�ം വ�ാപകമായി അഴിമതി�ം �മ േ��ക�ം നട��തായി
കെ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അനധി�ത െക�ിട�ൾ�ം പണി�ർ�ിയാകാ� െക�ിട�ൾ�ം െക�ിട
ന��കൾ അ�വദി�തായി കെ��ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �ലപരിേശാധന നട�ാെത െക�ിട നിർമാണ�ിന് അ�മതി നൽകിയ
സംഭവ�ൾ ഉ�ായി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല അഴിമതി�ം � മേ��ക�ം തട��തിന്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

െക-േഫാൺ പ�തി

*13 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ സജി െചറിയാൻ
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് സാർവ�ികമായി ഇ�ർെന�് ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാ�� പ�തിയായ
െക-േഫാൺ പ�തി�െട �േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) േകാർ�േറ�് താ�ര� സംര�ക�െട എതിർ�ിെന മറികട�് രാജ��് ഇ�ർെന�്
സർവീസ് െ�ാെെവഡർ െെലസൻസ് േനടിെയ�� ഏക സം�ാനമായി മാറാൻ
േകരള�ിന് കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�പത് ല�േ�ാളം ബി.പി.എൽ. ��ംബ�ൾ�ം സം�ാനെ� ��വൻ
സർ�ാർ �ാപന�ൾ�ം സൗജന�മാ�ം മ��വർ�് മിതമായ നിര�ി�ം
ഇ�ർെന�് േസവനം നൽകാൻ ഉേ�ശി�െകാ�� ��ത പ�തി�് �ട�ിയ
�കെയ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

േ�ാമ െകയർ പ�തി

*14 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ വി േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡപകട�ളിൽ പരിേ�ൽ��വർ�് ആദ�െ� 48
മണി�റിൽ സൗജന� ചികി� ലഭ�മാ�� േ�ാമ െകയർ പ�തി�െട
�വർ�നം ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ�ത�� ആേരാഗ� ഇൻഷ�റൻസ് �ീ�കെള ഏേകാപി�ി�് േ��് െഹൽ�്
ഏജൻസി വഴി നട�ിലാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) 18 വയ�വെര�� ��ികൾ�് എ�ാ േരാഗ�ൾ�ം സൗജന� ചികി� നൽ��
ആേരാഗ�കിരണം പ�തി എസ്.എ�്.എ. �ഖാ�ിരം നട�ിലാ��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എസ്.എ�്.എ. വഴി നട�ിലാ�ിവ�� സൗജന� ചികി�ാ പ�തിക�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഓൺെെലൻ േസവന�ൾ

*15 �ീ. എം.വിജിൻ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േസവന�ൾ കാര��മമാ�ം അഴിമതിരഹിതമാ�ം ജന�ൾ�്
ലഭ�മാ��തിന് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല േസവന�ൾ ഓൺെെലൻ
ആയി നൽ��തി�� �വർ�ന�ൾ �ർ�ിയായി�േ�ാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട േസവന�ൾ ഈ വർഷം തെ� െമാെെബൽ
ആ�ിേ�ഷനി�െട നൽകാൻ പ�തി�േ�ാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�െള �ർ�മാ�ം കടലാസ് രഹിതമാ�െയ�
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ല��േ�ാെട നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ്; ഒ�െ��െത�ി�ം
കെ��ിയ ചില �മേ��ക�െട അടി�ാന�ിൽ ഇ�േ��ഡ് േലാ�ൽ
െസൽഫ്-ഗേവർണൻസ് മാേനജ് െമ�്  സി��ിെല േപാരാ� പരിഹരി�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

*16 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി
കാര��മമായി നട�ാ�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക� സർ�ാർ െതാഴി�റ�് പ�തി�് ബജ�ിൽ വകയി��ൽ �റ�തിന് �റെമ
���ികൾ ഏെ����തിൽ അശാ�ീയ നിയ�ണ�ൾ ഏർെ���ിയത്
പ�തിെയ �ർബലെ���െമ�തിനാൽ ��ത നടപടി തി��ാൻ
ആവശ�െ��േമാ;

(സി) സം�ാന�് കഴി� വർഷ�ളിൽ 10 േകാടിയിലധികം െതാഴിൽ ദിന�ൾ
��ി�ിട�് ഈ വർഷം സം�ാനം ആവശ�െ��തിെ� 57 ശതമാനം മാ�ം
അ�വദി�ത് പ�തി�െട �ധാന �ണേഭാ�ാ�ളായ വനിതകെള�ം �ർബല
ജനവിഭാഗ�െള�ം �തി�ലമായി ബാധി�െമ�ത് േക� സർ�ാരിെ�
��യിൽെ���ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

എൻേഡാസൾഫാൻ ബാധിതർ�് സഹായം

*17 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ�ാർ�ാട് െത�രയിൽ �ാേ�ഷൻ േകാർ�േറഷെ� ക�മാവിൻ േതാ��ിൽ
എൻേഡാസൾഫാൻ വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി� �േദശ�ളിെല ആ�കൾ�്
ജനിതക ൈവകല���ം മ�് ��തര േരാഗ��ം ബാധി�തായി
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് ആേരാഗ� വ��ിെ� ആേരാഗ� പരിേശാധന റിേ�ാർ�്
�സി�ീകരി��തിൽ കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ �േദശ�ളിെല േരാഗികൾ�് വിദഗ്ധ ചികി��ം മ�് സഹായ��ം
ഉറ�ാ��തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?
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േപാഷക ബാല�ം പ�തി

*18 �ീമതി � �തിഭ 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിശ�രഹിത ബാല�ം എ� ല��േ�ാെട നട�ിലാ�� േപാഷക
ബാല�ം പ�തി സംബ�ി� വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിെ�തിെര വ� മാധ�മ വാർ�കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇ�സംബ�ി� യഥാർ� വ�ത െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�ളായ ��ികൾ�് ആ�യിൽ എ�ാ ദിവസ�ം
പാ�ം ���ം നൽ��തിന് സാധ�മാ�േമാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

െത��നാ��െട ശല�ം േനരി��തിന് നടപടി

*19 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െത��നാ��െട ശല�ം േനരി��തിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ വഴി നട�ി വ�ി�� െത��നാ�െള വ��ംകരി�� പ�തി
നിർ�ലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തിയിൽ നി�ം ��ംബ�ീ ഉൾെ�െട�ളള ഏജൻസികെള
ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിന് പകരം ��തായി എ�് സംവിധാനമാണ്
ഏർെ���ാ�േ�ശി��െത�്  വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�മകാരികളായ െത��നാ��െട ശല�ം വർ�ി�് വ�� സാഹചര��ിൽ
ഇവെയ വ��ംകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജലബജ�ം ജല�ര�ാ �ാ�ക�ം ത�ാറാ�� പ�തി

*20 �ീമതി െദലീമ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ ജലബജ�ം ജല�ര�ാ �ാ�ക�ം
തയാറാ�� പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇതി�െട എെ�ാെ� കാര��ളാണ്
ല��മി��ത്; വിശദാംശം നൽകാേമാ;
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(ബി) �ന��ീവി�ി� ജലേ�ാത�ക�െട പരിപാലന�ി�ം മഴ�ാല�് ലഭി��
അധികജലം സംഭരി��തി�ം സംര�ി��തി�ം ജല��ി, ജല
�ണനിലവാരം എ�ിവ ഉറ�വ���തി�ം �േത�കമായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇതി�െട �തീ�ി�� േന��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡിജി�ൽ സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗെ���ി ജലവിഭവ �ാനിം�ം േമാണി�റിം�ം
നട��തിനായി പ�തി �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

സം�ാന�് ��തൽ ന�ിങ് േകാേള�കൾ അ�വദി��തിന് നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ എ� സർ�ാർ ന�ിങ് േകാേള�കൾ
�വർ�ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ം വിേദശ�ം വർ�ി�വ�� ന�ിങ് േജാലിസാധ�ത
കണ�ിെല��് ��ികൾ�് സം�ാന�് തെ� പഠന സൗകര�ം ഒ���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സർ�ാർ, അർ�സർ�ാർ, സ�കാര� െസൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് േമഖലകളിൽ
��തൽ ന�ിങ് േകാേള�കൾ അ�വദി�് സം�ാന�ിന് െവളിയിേല�്
പഠനാവശ��ിനായി ��ികൾ േപാ��ത് തട��തിന് �േത�ക കർമ പ�തി�്
�പം നൽ�േമാ?

മ��് സംഭരണ�ി�� നടപടി

*22 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ മ��് �ാമം ��മായതായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതി�� കാരണ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ��് �ാമം സർ�ാർ ആ�പ�ിക�െട �വർ�നെ� സാരമായി
ബാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ��് സംഭരണ�ിെ� �മതല�� േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ്
േകാർ�േറഷെ� െടൻഡർ നടപടികൾ ��് മാസേ�ാളം ൈവകിയതിെന
�ടർ�ാണ് മ��് സംഭരണ�ിൽ ���ൾ ഉ�ായത് എ�ത് വ�തയാേണാ;



11 of 14

(ഡി) േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷൻ ഏത് തീയതിയിലാണ് മ��്
ലഭ�മാ�ാ�� െടൻഡ�കൾ വിളി�ത് എ�തിെ� വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

ആദിവാസി േമഖലകളിൽ സ�രി�� േറഷൻ കട പ�തി

*23 �ീ. സി.സി. ���ൻ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആദിവാസി േമഖലകൾ, േലബർ െസ�ിൽെമ�കൾ
എ�ിവിട�ളിൽ സ�രി�� േറഷൻ കട പ�തി �േഖന േറഷൻ
എ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആദിവാസി, േഗാ�വർഗ േമഖലകളിൽ ഭ��ഭ�ത സംബ�ി�് അവേബാധം
��ി��തിന് ഭ�� ക�ീഷൻ വഴി കാര��മമായ ഇടെപടൽ നട�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േഗാ�വർഗ േമഖലകളിൽ ഉൾെ�െട െപാ� വിതരണ �ംഖലയിെല കരി��,
�ഴ് �ിവയ്�്, തിരിമറി എ�ിവ തട��തിന് ശ�മായ പരിേശാധനാ
സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വന േമഖലയിെല അപകട സാഹചര��ി�ം �തി�ല കാലാവ�യി�ം
ആദിവാസി ഊ�കളിൽ ജീവന�ാർ േനരിെ��ി കാര��മതേയാെട േറഷൻ
വിതരണം നട�ി വ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഓണേ�ാട�ബ�ി�് വിതരണം െച�� ഭ���ി�കൾ സം�ാനെ�
ആദിവാസി േമഖലകൾ, േലബർ െസ�ിൽെമ�കൾ എ�ിവിട�ളിൽ
എ�ി�െകാ��ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� രംഗ�് േകരളം ൈകവരി� േന��ൾ

*24 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് മഹാമാരി �ഷ് ടി� �തിസ�ികെള േനരി�് ആേരാഗ�
രംഗ�് ൈകവരി� േന��ൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� പി.എ�്.സി.കളിെല�ം സി.എ�്.സി.കളിെല�ം സൗകര��ൾ
വർ�ി�ി�ാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�ജനാേരാഗ� േക��ൾ ��ി��താ��തി�ം െപാ�ജന�െള ��തൽ
ആകർഷി��തി�മായി �ിതല പ�ായ�ക�െട സഹകരണേ�ാെട �േത�ക
പ�തി നട�ിലാ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



12 of 14

സാ��ിക ��ാേന�ഷണ�ിനായി �േത�ക വിഭാഗം

*25 �ീ. പി. ന��മാർ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ��ിക ��ാേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി �േത�ക വിഭാഗം
ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ര�ിൽ �േത�ക വിഭാഗം
ആരംഭി��തി�െട എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ല��മി��െത�്
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ��െട �വർ�ന രീതി വിശദമാ�ാേമാ; ഏെതാെ� തരം
���ത��ളാണ് ഇതിെ� അേന�ഷണ പരിധിയിൽ വ��ത്;

(സി) സംഘടിത ���ത��ൾ തടയാൻ ഓർഗെെനസ്ഡ് െെ�ം സ്ക�ാഡ്
�പീകരി�ി�േ�ാ; ഇതി�െട എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ല��മി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

അതിദാരി�� നിർമാർജന�ിനായി ൈമേ�ാ�ാൻ

*26 �ീ വി െക �ശാ�്
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അതിദാരി��ം നിർമാർജനം െച��തിെ� ഭാഗമായി തേ�ശ
സ�യംഭരണ തല�ിൽ �േത�ക ൈമേ�ാ�ാൻ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഇതി��
മാർഗേരഖ �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) പ�തി നിർവഹണ�ിെ� വിവിധ ഘടക�ൾ വിശദമാ�ാേമാ; ഭ�ണം,
ചികി�, വാസ�ലം എ�ിവ ലഭ�മാ��തിന് �േത�കമായ
മാർഗനിർേ�ശ�ൾ�് �പം നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിെ� ഭാഗമായി പരിശീലന പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി

*27 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മ�� വിലവർ�ന�െട ഫലമാ�ം മ�് ചികി�ാ െചല�കൾ വർ�ി�വ��
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സാഹചര��ി�ം പണമി�ാ�തിെ� േപരിൽ ചികി�ാ സൗകര��ൾ
നിേഷധി�െ�ടിെ��് ഉറ�് വ��ാൻ ആവി�രി�ി�� കാ�ണ� ആേരാഗ�
�ര�ാ പ�തി വി�ലീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത വി�ലീ�ത പ�തി�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� ��ംബ�ൾ സൗജന� ചികി�ാ പ�തി�െട പരിധിയിൽ ഉൾെ��ി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) കഴി� സാ��ിക വർഷം ��ത പ�തിയിൽ െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം
ഇതിൽ േക�, സം�ാന വിഹിതം എ� വീതമായി�� എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സർ�ാർ ആ�പ�ികൾ േരാഗീസൗ�ദമാ��തി�ം ചികി�ാ സൗകര��ൾ
വി�ലീകരി��തി�ം നട�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷെ� മ��് വിതരണം

*28 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സർ�ാർ ആ�പ�ികളിേല�് ആവശ�മായ മ��ക�െട പ�ിക
േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷന് സമർ�ി�ത് എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷൻ സാധാരണയായി മാർ�് മാസ�ിൽ
െടൻഡർ നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ി ഏ�ിലിൽ മ��് വിതരണം
ആരംഭി�ാ��താേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ൈല മാസ�ിലാേണാ േകരള െമഡി�ൽ സർവീസസ് േകാർ�േറഷന് െടൻഡർ
നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ാൻ സാധി�െത�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ ഇതിെ�
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

അള����ളിെല ��ിമം  തടയാ�� നടപടി

*29 �ീ .പി. െക. ബഷീർ 
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അള����ളിൽ ��ിമം കാ�ി ഉപേഭാ�ാ�െള �ഷണം െച��
സംഭവ�ൾ വർ�ി�വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) വർഷംേതാ�ം �ാ�കൾ ലീഗൽ െമേ�ാളജി വ��ിെ� ഓഫീസിൽ എ�ി�്
പരിേശാധി�ി�ണെമ� വ�വ� പാലി�െ���േ�ാ;

(സി) ഗ�ാസ് സിലി��കൾ�് നി�ിത ��മി�ാെയ�ത് സംബ�ി� പരാതികൾ
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;െകാ�യടി��;
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(ഡി) അള��� െവ�ി�് കെ���തിനായി ലീഗൽ െമേ�ാളജി വ��് മി�ൽ
പരിേശാധനകൾ നട�ാ�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

അതിദാരി��ം നിർമാർജനം െച��തി�� പ�തി

*30 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അതിദരി�െര കെ��ി അവർ�ായി �സ�കാല, ദീർഘകാല
പ�തികൾ ആവി�രി�് അതിദാരി��ം നിർമാർജനം െച�കെയ� ല��േ�ാെട
സർ�ാർ ആവി�രി�ി�� പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അതിദരി�ർ�ായി ��ംബാധി�ിത െെമേ�ാ�ാൻ ത�ാറാ�� ���ി
�ർ�ിയായി�േ�ാ;

(സി) രാജ��് ആദ�മായി അതിദാരി��ം �ട�് നീ�കെയ� ല��ം നിറേവ��തിെ�
ആദ�ഘ�മായി ഇ�ര�ിൽെ��വെര �ത�മായ മാനദ���െട
അടി�ാന�ിൽ കെ��ി ലി�ിൽ ഉൾെ���� ��ിയ �ർ�ിയായി�േ�ാ;
ഇ�രം ��ംബ��െട എ�ം ജി� തിരി�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2022 ഓഗ�് 14, 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)].


