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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
അ�ാം സേ�ളനം

2022 �ൺ 27, 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�ി

ലഹരി�ട�്  തട��തി�� നടപടികൾ

*1 �ീ എം �േകഷ് 
�ീ ഡി െക �രളി
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കടൽ മാർ��ം വിമാന�ാവളം, െറയിൽേവ എ�ിവ വഴി�ം ലഹരി�ട�് 
വർ�ി�വ�� എ� വാർ��െട അടി�ാന�ിൽ സം�ാന�് മയ�മ��്
വ�ാപാരം അസാധ�മാ�� തര�ിൽ എൈ�സ് േസന�െട �വർ�നം
ആ�നികീകരി��തി�ം വി�ലീകരി��തി�മായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട പരിസര�ം മയ�മ��് ഉപേയാഗ�ം വ�ാപാര�ം
��ത��തായി പറയെ��� േകാളനികളി�ം േപാലീ�മായി േചർ�് നിരീ�ണം
ശ�ിെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) അതിർ�ി െച�്േപാ�കളിൽ സദാസമയ�ം �വർ�ി�� ക�ാമറകൾ
�ാപി��തി�ം പേ�ാളിംഗ് ശ�ിെ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വി��ി മിഷെ� �വർ�നം ശാ�ീകരി�ാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിതരണ �ംഖല�െട ശാ�ീകരണം

*2 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ എം നൗഷാദ് 
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�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിതരണ �ംഖല ശാ�ീകരി��തിെ� ഭാഗമായി
േറഷൻകടകൾ നവീകരി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആയിരം േറഷൻകടകൾ േകരള-േ�ാർ എ� േപരിൽ �ാർ�് േറഷൻ കടകളാ�ി
മാ�ാ�� പ�തിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േറഷൻ വിതരണം �താര�മാ�ം അഴിമതിരഹിതമാ�ം നട��െവ�്
ഉറ�വ��ാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഭ��ധാന� ക�ി േനരി�� േകരള�ിന് പര�ാ�മായ അളവിൽ ഭ��ധാന�ം
അ�വദി�ാതിരി�ക�ം അധിക വിഹിതമായി നൽകിയി�� േഗാത�്
നിർ�ലാ�ക�ം െച�ത് ഭ���ാമ�ി�ം വില�യ��ി�ം
കാരണമാകാനിട��തിനാൽ അധിക വിഹിതം �നഃ�ാപി�ാൻ േക�
സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

േകരള േ�ാ�കൾ

*3 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ാ�ല സൗകര��ൾ വി�ലെ���ി സം�ാനെ� േറഷൻ കടകൾ േകരള
േ�ാ�കളാ�ി മാ��തിന് �േത�കമായ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എെ�ാെ� േസവന��ം ഉ����മാണ് െക-േ�ാ�കളിൽ ലഭ�മാ�ക;
വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(സി) േറഷൻ കടകൾ വി�ലെ���ി െക-േ�ാ�കളാ�ി മാ��തിന് െതരെ���െ��
േറഷൻ കടക�െട പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ഡി) താത്പര�ം അറിയി� ൈലസൻസികൾ�് കടകളിെല അടി�ാന സൗകര�ം
െമ�െ����തിനായി സർ�ാർ തല�ിൽ സഹായ പ�തികൾ ആവി�രി��
കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

സം�ാന വ�വസായ �ര�ാ േസന�െട േസവനം

*4 �ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ചില �ാപന�ൾ�് അവർ ��ി�� തി�ം തിര�ം
കാരണ��ാ�� ഗതാഗത തട�ം, �ര�ാ വിഷയ�ൾ എ�ിവ
പരിഹരി��തിനായി േപാലീ�കാ�െട േസവനം സൗജന�മായി
ലഭ�മാ��േ�ാ; ഇ�രം ആവശ��ൾ വർ�ി�വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �മസമാധാന പാലനം ഒഴിെക മതപരമായ ആേഘാഷ�ൾ ഉൾെ�െട��
അവസര�ളിൽ �ര��ായി േപാലീസ് േസന� പകരം നി�ിത ഫീസ് ഈടാ�ി
സം�ാന വ�വസായ �ര�ാ േസന�െട േസവനം വി�നൽ��ത് സംബ�ി�്
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െപാ�ജന താത്പര�മി�ാ��ം വ��ി അധി�ിത�ം �ാപന അധി�ിത�മായ
ആവശ��ൾ�് േപാലീസ് േസന�് പകരം സം�ാന വ�വസായ �ര�ാ
േസന�െട േസവനം �േയാജനെ����തി�െട �മസമാധാന പാലന�മായി
ബ�െ�� �മതലകളിൽ േപാലീസ് േസന�് ��തൽ കാര��മമായി ഇടെപടാൻ
സാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഏ��ം സ�� സം�ാനം �ര�ാരം

*5 �ീ. പി. ന��മാർ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സാ�ഹിക േ�മ�ിന് ഊ�ൽ നൽകിെ�ാ�് സമ� േമഖലകളിെല�ം
വികസന�ിനായി നട�� �വർ�ന��െട ഫല�ാ�ി�� അംഗീകാരമായി
ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് സം�ാന�ിന് ലഭി� വിവിധ േദശീയ,
അ�ർേദശീയ �ര�ാര�ൾ എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഇ�� �െഡ മാഗസിൻ നട�ിയ സർേ�യിൽ 2021-ൽ രാജ�െ� േമാ�് ഹാ�ി
േ��് �ര�ാരം േനടാനായത് േ�മ �വർ�ന��െട ഫല�ാ�ി��
അംഗീകാരമായി കണ�ാ��േ�ാ;

(സി) േക� സർ�ാർ നയ��െട�ം ഇടെപടലിെ��ം ഫലമായി സംജാതമായി��
സാ��ിക െഞ���ിനിടയി�ം അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�ം
നിേ�പം ആകർഷി��തി�ം സർ�ാർ നട�� �വർ�ന�ൾ
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�് എയിംസ് �ാപി�ാ�� നടപടികൾ

*6 �ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. എ�്. സലാം
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േലാേകാ�ര നിലവാര�ി�� അതിവിദഗ്ധ ചികി�ാ സൗകര��ൾ
ലഭ�മാ��തിനായി സം�ാന�് എയിംസ് �ാപി�ാൻ േക� സർ�ാരിൽ



4 of 14

സ�ർ�ം െച���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�ക�െട അടി�ാന സൗകര�ം
വികസി�ി�് െമ�െ�� േസവനം ലഭ�മാ��തിനായി കിഫ്ബി ഫ�ൾെ�െട
ഉപേയാഗി�് നട�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െമഡി�ൽ േകാേളജ് ഇ�ാ� ജി�കളിെല ജി�ാ ആ�പ�ിെയ െമഡി�ൽ
േകാേളജായി ഉയർ�� േക� സർ�ാർ പ�തിയിൽ വയനാ�ിൽ െമഡി�ൽ
േകാേളജ് അ�വദി�ണെമ�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�്
േക� സർ�ാരിെ� നിലപാട് അറിവായി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ�ർ��ട�് േകസ് �തി�െട െവളിെ���ൽ

*7 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മജിസ് േ��് േകാടതിയിൽ െമാഴി നൽകിയ സ�ർ� കട�് േകസിെല �ധാന
�തിെയ സ�ാധീനി�് െമാഴി മാ�ാൻ ഒ� �ൻ മാധ�മ �വർ�കൻ
ഇടനില�ാരനായി സ�ാധീനം െച��ിയതായി പറയെ��� സംഭവ�ിൽ േകസ്
രജി�ർ െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഇടനില�ാരൻ ഒ�തീർ�് �മം നട��തിനിടയിൽ വിജിലൻസ്
േമധാവി�മായി നിരവധി തവണ സംസാരി�് എ�ത് വ�തയാേണാ; എ�ിൽ ഇത്
സംബ�ി�് സർ�ാരിന് ഇ�ലിജൻസ് റിേ�ാർ�് ലഭി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സംഭവ�ിൽ വിജിലൻസ് േമധാവിെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഇടനില�ാരൻ ഒ�തീർ�് �മം നട��തിനിടയിൽ എ.ഡി.ജി.പി. േലാ
ആൻഡ് ഓർഡ�മായി നിരവധി തവണ സംസാരി� എ� സ�ർ��ട�് േകസ്
�തി�െട െവളിെ���ൽ അേന�ഷണ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിതരണ വ��ിെ� �വർ�നം

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

(എ) രാജ��ിന് മാത ൃകയാ�ം വിധം സം�ാനെ� െപാ�വിതരണ രംഗം
കാര��മ�ം �താര��മാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) േഗാ�വർ� േമഖലകളിൽ െപാ�വിതരണ വ��ിെ� �വർ�നം ��തൽ
കാര��മമാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േഗാ�വർ� േമഖലകളിൽ ഉൾെ�െട െപാ�വിതരണ ശ�ംഖലയിെല
ആശാസ�മ�ാ� �വണതകൾ തട��തിന് ശ�മായ പരിേശാധനാ സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ആദിവാസി േമഖലകളിെല സ�രി�� േറഷൻകട പ�തി ��തൽ ജി�കളിേല�്
വ�ാപി�ി�വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിതരണ രംഗെ� ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ

*9 �ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ വി ശശി
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ�� ഭ�തെ�ാ�ം ഉപേഭാ� ന� �ടി ല��മാ�ി സം�ാനെ� ഭ��
െപാ�വിതരണ വ��ിെ� �വർ�നം �മീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിതരണ രംഗ�മായി ബ�െ��് ��തൽ ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ
നൽകാൻ ഇ-േസവന േക��ൾ ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാർ�് േറഷൻ കാർ�കളി�െട ശബരി ഉ���ൾ �ടി ലഭ�മാ�� വിധം �ാമീണ
േമഖലയിൽ ആയിരം േറഷൻകടകൾ െക-േ�ാ�കളായി നവീകരി�ാൻ നടപടികൾ
ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാർ�് േറഷൻ കാർ�കളി�െട ബാ�ിംഗ്, ��ിലി�ി േപയ് െമ�് േസവന��ം
ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഭ��-െപാ�വിതരണ േമഖലയിെല ആ�നികവൽ�രണം

*10 �ീ ഡി െക �രളി
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ പി�ടർ�വ�� ഉദാരവൽ�രണ സാ��ിക നയ�ിെ�
ഫലമായി സാർവ�ിക െപാ�വിതരണ സ�ദായം തക�ക�ം രാജ��ാെക
വില�യ��ം ഭ�ണ�ാമ�ം ��മാ�േ�ാൾ േകരള�ിൽ നിേത�ാപേയാഗ
സാധന��െട വില�യ�ം നിയ�ി��തി�ം സാധന�ൾ ലഭ�മാ��തി�ം
ഭ��-െപാ�വിതരണ രംഗ�് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) ഭ��-െപാ�വിതരണ േമഖലയിൽ നിലവിെല സംവിധാന��െട
ആ�നികവൽ�രണ�ിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
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സ�ീകരി�ിരി��ത്; ഇ�വഴി എെ�ാെ� മാ��ൾ ഈ േമഖലയിൽ
ഉ�ായി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

സ�ർ��ട�് േകസ് സംബ�ി� ��ാവന

*11 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സ�ർ��ട�് േകസിെല �ഖ��തിെയ ��ിൽ നിർ�ി �തിപ� ക�ികൾ
സം�ാന�് കലാപ�മം നട��െവ� ആേ�പം സംബ�ി�് വിശദമായ
അേന�ഷണ�ിന് ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) ഒ� �തിപ� പാർ�ി േനതാവ് സ�ർ��ട�് േകസിെല �തി�്
സംര�ണെമാ��െമ�് പരസ� ��ാവന നട�ി ��വാളികെള സംര�ി�ാൻ
�തി��െവ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവമായി
കണ�ിെല��് നിയമനടപടി സ�ീകരി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) േക� സർ�ാരിെല ര�് സഹമ�ിമാർ വാർ�ാ സേ�ളന�ി�െട ��ാവന
നട�ി അേന�ഷണ ഏജൻസികെള വഴി െത�ി�വിടാൻ നട�ിയതായി
പറയെ��� �മം ഗൗരവ�ിെല��് അ�ാര�ം േക� സർ�ാരിെ�
��യിൽെ���ക�ം നിയമനടപടി�െട സാധ�ത പരിേശാധി�ക�ം െച�േമാ?

സ�ർ��ട�് േകസ് �തിെ�തിെര�� �ഢാേലാചന േകസിേ�ൽ അേന�ഷണം

*12 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി 2016-ൽ നട�ിയ വിേദശ സ�ർശന�ിനിെട കറൻസി കട�ിെയ�
സ�ർ��ട�് േകസ് �തി�െട ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
അതിെ� അടി�ാന�ിൽ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാടതിയിൽ 164 േ��്െമ�് നൽകിയ സ�ർ��ട�് േകസിെല �ധാന
�തിെ�തിെര സം�ാന േപാലീസ് �ഢാേലാചന ആേരാപി�് േകസ് രജി�ർ
െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഒ� വർഷം വെര തടവ് ലഭി�ാ�� �ഢാേലാചന ആേരാപി� േകസിൽ
സം�ാനെ� ഏ��ം ഉയർ� ഉേദ�ാഗ�െര ഉൾെ���ി അേന�ഷണ സംഘം
�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതി�� സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

സ�ർ� കളള�ട�മായി ബ�െ�� െവളിെ����കൾ



7 of 14

*13 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സ�ർ� കളള�ട�മായി ബ�െ��് �തി നട�ിയ �തിയ െവളിെ���ലിെ�
അടി�ാന�ിൽ സർ�ാർ ഇതിനകം എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) �തിയ െവളിെ����മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം �ഡാേലാചന നട�തായി
ക���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ�ർ��ട�് േകസിെല �തികെള ര�ി��തിനായി േപാലീസ്
ഉേദ�ാഗ��ം ചില ഇടനില�ാ�ം ഒ��വർ�ി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഭ�� വ���െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

*14 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ�� �ര� �വർ�ന�ൾ കാര��മമാ��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിയമ�കാര�� ൈലസൻസ്, രജിേ�ഷൻ എ�ിവയി�ാെത �വർ�ി��
ഭ�ണശാലകൾ�് എതിെര കർശനമായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�് േകരള�ിേല�് എ�ി�� മ��ം, മാംസം
എ�ിവ�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�് ഉറ�വ���തിന് �മീകരണ�ൾ
ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ചിത�മി�ാ� ഭ�ണം വിള�� േഹാ��കൾെ�തിെര ശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േസന�െട ആ�നികീകരണം

*15 �ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. എ. രാജ
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് േസന�െട ആ�നികീകരണ�മായി ബ�െ��് ഈ
സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ നട�ിയ �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�;
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വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��വാളികെള കെ���തി�ം തിരി�റി��തി�മായി ഏർെ���ിയി��
ഇ�േ��ഡ് േകാർ േപാലീസിംഗ് സി�ം സംബ�ി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സാ��ിക ���ത��ൾ തട��തിനായി സം�ാന േപാലീസിൽ �പീകരി�
�േത�ക വിഭാഗ�ിെ� �വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ൈലഫ് ഭവന പ�തി

*16 �ീ. വാ�ർ േസാമൻ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ വി ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിവ�� ൈലഫ് ഭവന പ�തി�െട �വർ�ന
�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ��ാം ഘ��ിൽ ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട �രഹിതർ�്
�മി ലഭ�മാ�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി �-ഭവന രഹിതർ�് �മി ലഭ�മാ�ാൻ മനേ�ാടി�ിരി
മ�് ക�ാ�യിൻ ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിർധന വിഭാഗ��െട വാസേയാഗ�മ�ാ� വീ�ക�െട �ന��ാരണം ൈലഫ്
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ�ർ� ക��ട�് േകസ്

*17 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഉ�ത േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��െട ഒ�ാശേയാെട സ�ർ�
ക��ട�് േകസ് �തിക�മായി ഒ�തീർ�് ചർ�കൾ നട�� രീതിയിൽ
നിയമവാ� തകരാൻ ഇടയായതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ
സാഹചര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ ഇടനില�ാ�മായി വിജിലൻസ് ഡയറ�ർ നിരവധി തവണ
സംസാരി�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ടിയാെനതിെര നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ�ർ� ക��ട�് േകസ് �തിക�മായി ഒ�തീർ�് ചർ�കൾ നട�തായി
പറയെ��� സംഭവ�ിൽ ഉ�തതല �ഢാേലാചന�േ�ാ എ�് അേന�ഷണ
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?
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സ�ർ��ട�് േകസ് �തിക�െട െവളിെ���ൽ

*18 �ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നയത�ബാേഗജ് വഴി സ�ർ�ക�കട�് നട�ിയ േകസിെല �തിക�െട
െവളിെ���ലിൽ നി�ം അവെര പി�ിരി�ി�വാൻ ചില ഇടനില�ാർ
�വർ�ി� എ� ആേരാപണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവർ�് ഉ�ത േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ൻമാ�െട സഹായം ലഭി�ി� േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ സഹായം നൽകിയ ഏെത�ി�ം േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�െന തൽ�ാന�്
നി�് മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ഭ�� വിഭവ��െട �ര�ിതത�ം ഉറ�് വ��ാൻ നടപടി

*19 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ചില ഭാഗ�ളിൽ ഭ�� വിഷബാധ റിേ�ാർ�് െച�ി�ളള
സാഹചര��ിൽ ഭ�� വിഭവ��െട നിലവാര�ം �ര�ിതത��ം ഉറ�് വ��ാൻ
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈലസൻ�ം �ചിത��ം ഇ�ാ� കടകളിൽ ഭ�� വ��ൾ വിതരണം
െച��തായി കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അവർ  െ�തിെര എ�്  നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പലവ��ന�ൾ, മ��-മാംസാദികൾ എ�ിവ മായമി�ാ�വയാെണ�്
ഉറ�വ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�ർ��ട�് േകസ് �തിെ�തിെര�� വിജിലൻസ് നടപടി

*20 �ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�ർ��ട�് േകസിെല �ധാന �തിെയ പാല�ാെ� താമസ�ല�് നി�ം
വിജിലൻസ് സംഘം ബലമായി പിടി�െകാ�് േപായതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ആയതിെ� സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� േകസിെല �തിെയ അറ�് െച�േ�ാൾ പാലി�ണെമ�് ��ീം േകാടതി
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നിർേ�ശി�ി�� നടപടി�മ�ൾ ഈ േകസിൽ പാലി�ി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �തിെയ അറ�് െച��തിന് �ൻപ് േനാ�ീസ് നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
അതിെ� തീയതി അട�� വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ഡി) തി�വന��രം വിജിലൻസ് വിംഗ് അേന�ഷി�� ൈലഫ് മിഷൻ േകസിൽ
സ�ർ��ട�് േകസിെല �ധാന �തിെയ പാല�ാട്  വിജിലൻസ് വിംഗ് അറ�്
െച�ക�ം േഫാൺ പിടിെ���ക�ം െച�ത് നടപടി��ൾ
പാലി�െകാ�ായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇതിെ� വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ; നടപടി�മ�ൾ പാലി�ി�ിെ��ിൽ ��ത ഉേദ�ാ�ർെ�തിെര
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

��ംബാേരാഗ� േക��ൾ

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

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ സർ�ാർ �ാഥമിക ആേരാഗ�േക��െള�ം ��ംബാേരാഗ�
േക��ളായി ഉയർ��തി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
സംബ�ി� �വർ�ന��െട �േരാഗതി�ം വിശദാംശ��ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി ഉയർ�െ��േ�ാൾ എെ�ാെ� അധിക
സൗകര��ളാണ് ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��െത�് വിശദീകരി�േമാ?

സർ�ാർ ആ�പ�ികളിെല മ��് വിതരണം

*22 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ ആവശ��ിന് മ��് ലഭ�മാ�ാൻ
കഴിയാ� അവ� ഉ�ായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െമഡി�ൽ സർ�ീസസ് േകാർ�േറഷൻ 2022 മാർ�് മാസ�ിൽ
�ർ�ീകരിേ�� െട�ർ നടപടികൾ �ർ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സാേ�തിക കാരണ��െട േപരിൽ സാധാരണ�ാെര ��ി��ി��തായി
പറയെ��� സാഹചര�ം ആവർ�ി�ാതിരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭ�� വ���െട വില�യ� നിയ�ണം
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*23 �ീ വി േജായി
�ീ സി എ�് ���
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) രാജ��് വില�യ�ം വർ�ി�� സാഹചര��ിൽ േദശീയ ശരാശരിെയ�ാൾ
�റ� നിര�ിൽ ഭ�� വ���െട വില�യ�ം നിയ�ി�് നിർ��തിനായി
സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വില�യ�ം തടയാൻ സൈ�േകാ കഴി� ര�് സാ��ിക വർഷ�ളിൽ
െചലവഴി� �കെയ�െയ� വിവരം ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിര�രമായ വാഹന ഇ�ന വില വർ�നവി�ം പാചക വാതക വില വർ�നവി�ം
�റെമ ഭീമമായ േതാതിൽ മെ�� വില വർ�ി�ി��ം മെ�� വിഹിതം
െവ�ി�റ��ം മ��െ�ാഴിൽ േമഖലയിൽ ഉൾെ�െട ��തര �ത�ാഘാതം
��ി�െമ�തിനാൽ ��ത നടപടി തി��ാൻ േക� സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

വിവാഹ �ർ�ം ആർഭാട�ം തടയാൻ നടപടി

*24 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വർ�ി�വ�� വിവാഹ �ർ�ം ആർഭാട�ം തട��തിനായി സം�ാന വനിത
ക�ീഷൻ ശിപാർശകൾ സമർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവാഹ �ർ�ം ആർഭാട�ം �ല�� സാ�ഹിക �ത�ാഘാത�ൾ സംബ�ി�്
വി�ലമായ േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�വാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ീ �ര��� നിയമപരിര�, േസവന�ൾ എ�ിവ േനടിെയ���തിന് �ീ
സ�ഹെ� പര�ാ�മാ�ാൻ കഴി�� വിധം േബാധവൽ�രണ �വർ�ന�ൾ
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഗാർഹിക പീഡനം, �ീധനം എ�ിവ�മായി ബ�െ�� പരാതികൾ
കാര��മമായി ൈകകാര�ം െച��തിന് സംവിധാന�ൾ ഏർെ���ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

പാർ�ി ഓഫീ�കൾെ�തിെര�� അ�മം

*25 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
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�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭരണപ� രാ�ീയ ക�ി�െട�ം അവ�െട �വജന സംഘടന�െട�ം
�വർ�കർ �ഖ� �തിപ� രാ�ീയ �വർ�കർെ�തിെര�ം
ഓഫീ�കൾെ�തിെര�ം വ�ാപകമായ അ�മ�ൾ നട��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) �ഖ� �തിപ� പാർ�ി�െട ആ�ാന�് ��ഖ ഭരണപ� പാർ�ി�െട �വജന
സംഘടനാ �വർ�കർ നട�ിയതായി പറയെ��� ആ�മണ�ിൽ േകസ്
രജി�ർ െച�ി�േ�ാ; ��ത സംഭവ�ിെല �തികെള പിടി�ടാൻ
സാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ��രിൽ �ഖ� �തിപ� പാർ�ി�െട ഓഫീസിെല ഗാ�ി �തിമ�െട ശിര�്
തകർ� സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ���ാർെ�തിെര എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;

(ഡി) ��ഖ േ�ഡ് �ണിയൻ സംഘടന�െട െകാടിമരം നശി�ി�ാൻ �മി�ത് തട� 
എസ്.ഐ.�് ഒ� ��ഖ രാ�ീയ ക�ിയിെല �വജന സംഘടനാ �വർ�ക�െട
മർ�നേമ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ; ഇതിൽ േകസ് രജി�ർ െച�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഏെതാെ� വ��കൾ �കാരമാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല

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

(എ) െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് സം�ാനെ� ��ാേക�മാ��തിന്
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) െമഡി�ൽ, പാരാെമഡി�ൽ, േന�ിംഗ് േയാഗ�തകൾ ഉ�വ�െട ആവശ�കത
മന�ിലാ�ി ��ത േമഖലകളിൽ ��തൽ സർ�ാർ-സ�ാ�യ �ാപന�ൾ
ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട �ണനിലവാരം െമ�െ����തിന്
�തിയതായി എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

വാതിൽ�ടി ഭ��ധാന� വിതരണം

*27 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ടെര�� ഇ�നവിലവർ�ന�ം േക�നയ��ം കാരണം
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ഉ�ായിെ�ാ�ിരി�� വില�യ�െ� �തിേരാധി�ാൻ വിപണി ഇടെപടൽ
ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വാതിൽ�ടി ഭ��ധാന� വിതരണം �താര�മാ��തിെ� ഭാഗമായി ജി.പി.എസ്.
�ാ�ിംഗ് സം�ാനെമാ�ാെക നട�ാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ
എെ�ാെ�യാണ് ഇ�വഴി ല��മി��ത്; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(സി) ആദിവാസി ഊ�കളി�ം േകാളനികളി�ം േറഷൻ ഉൾെ�െട�� ഭ�ണ
സാധന�ൾ ലഭ�മാ��തിനായി �േത�ക നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി

*28 �ീമതി െദലീമ
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ �ഖ�ാപി� ര�്  ��ദിന പരിപാടികളി�െട ൈലഫ് പ�തിയിൽ
എ� വീ�കൾ �ർ�ീകരി� എ� വിവരം ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ നൽ�േമാ;
പ�തില��ം േനടാനാേയാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം കാല�് ൈലഫ് പ�തിയി�െട
നാളി�വെര എ� വീ�ക�െട നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�െവ� കണ�് ലഭ�മാേണാ;
എ�ിൽ അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ��ിെല �ണേഭാ� ��ംബ��െട എ�ം വ��മാ�േമാ;
പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ിൽ എ� വീ�കൾ നിർ�ി�വാനാണ്
ല��മി�ിരി��െത�ം �ണേഭാ�ാ�െള നിർ�യി�� ��ിയ
�ർ�ിയാേയാ എ�ം അറിയി�േമാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില നിയ�ണം

*29 �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ മാത� ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില നിയ�ി��തി�ം
ജന�ൾ�് അവശ� സാധന�ൾ ന�ായവില�് ലഭ�മാ��തി�ം സിവിൽ
സൈ�സ് േകാർ�േറഷൻ �േഖന നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ശബരിമല വിമാന�ാവളം

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

(എ) ശബരിമല �ീൻഫീൽഡ് വിമാന�ാവളം �ാപി��തി�� നടപടികൾ
നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാണ്; പ�തി സംബ�ി� സാധ�താ പഠനം
�ർ�ിയായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിമാന�ാവള�ിനാ�� െടക് േനാ-എ�േണാമിക്, പരി�ിതി ആഘാത
പഠന�ൾ സംബ�ി� റിേ�ാർ�ിൻേമ�� േക� േവ�ാമയാന മ�ാലയ�ിെ�
അഭി�ായ�ൾ�് വിശദീകരണം നൽകിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ; ഇതിൻേമ��
�ടർ നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�് േക� േവ�ാമയാന മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി ലഭ�മാ��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വിമാന�ാവളം �ാപി��തിന് നിലവി�� തട��ൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ; തട��ൾ നീ�ി വിമാന�ാവള നിർ�ാണം എ�േ��്
ആരംഭി�ാനാണ് ല��മി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2022 �ൺ 19, 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)].

Smt. Kavitha Unnithan
Secretary-In-Charge

Kavitha Unnithan




