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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
എ�ാം സേ�ളനം
2023 െഫ�വരി 1, �ധൻ

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�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി

എ�ാ പ�ായ�് ഓഫീ�കളി�ം െപാ�ജന േസവന േക��ൾ

*1 �ീ വി േജായി
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പൗരന് അർഹമായ സർ�ാർ േസവന�ൾ സംബ�ി�ം അവ ലഭ�മാ��തിനായി
െചേ�� കാര��ൾ സംബ�ി�ം െപാ�ജന�ിന് വിവര�ൾ
ലഭ�മാ��തിനായി എ�ാ പ�ായ�് ഓഫീ�കളി�ം െപാ�ജന േസവന
േക��ൾ ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ായ�കളിൽ നി�ം നഗരസഭകളിൽ നി�ം ലഭിേ�� േസവന�ൾ
േവഗ�ിൽ ലഭ�മാ��തിന് െപാ� സർ�ീസ് �പീകരണം ഏെറ �േയാജന
�ദമായിരി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) സി�ിസൺ സർ�ീസ് േപാർ�ലി�െട േസവന�ൾ ഓൺെെലനായി
ലഭ�മാ��െ��ി�ം അത് േവ�� വ�ാപകമായി �േയാജനെ�ടാ�തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  പരിഹരി�ാൻ �ചാരണം നട�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ന�നപ� േ�മ�ിനായി നട�ാ�� പ�തികൾ

*2 �ീ. �രളി െപ�െന�ി
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
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�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ന�നപ���െട േ�മ�ിനായി നട�ാ�� �േത�ക
പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ന�നപ� വിഭാഗ�ളിൽെ��വ�െട സാ��ിക ശാ�ീകരണ�ി�ം അ�വഴി
സാ�ഹിക ശാ�ീകരണ�ി�ം േകരള സം�ാന ന�നപ� വികസന ധനകാര�
േകാർ�േറഷൻ നട�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക� സർ�ാർ ന�നപ� വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽകിവ�ി�� �ീ െമ�ിക്
േ�ാളർഷി�് നിർ�ലാ�ിയതിന് പി�ാെല ഈ വിഭാഗ�ളിൽെ��
വിദ�ാർ�ികൾ�� വിേദശ വാ��ം നിർ�ലാ�ിയത് �ലം ��ി��്
ഉ�ാകാതിരി��തിനായി സം�ാന സർ�ാർ �േത�ക പ�തികൾ
ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�ധാൻമ�ി ഗരീബ്  കല�ാൺ േയാജന �കാര�� സബ് സിഡി അരി നിർ�ലാ�ാ��
േക� സർ�ാർ തീ�മാനം

*3 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ധാൻമ�ി ഗരീബ്  കല�ാൺ േയാജന �കാര�� സബ് സിഡി അരി
നിർ�ലാ�ാ�� േക� സർ�ാർ തീ�മാനം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത തീ�മാനം സം�ാനെ� 40 ല�ം കാർ�ടമകൾ�് 
തിരി�ടിയാ��തി�ം രാജ��്  െപാ�വിപണിയിൽ അരി വില വീ�ം
ഉയ��തി�ം കാരണമാ�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ദരി�ർ�് സൗജന�മായി അ�് കിേലാ ഭ��ധാന�ം ലഭ�മാ�ണെമ� േക�
സർ�ാർ �ഖ�ാപനം നിലവിൽ ലഭി�� സൗജന� ഭ��ധാന��ിെ� അളവിൽ
�റവ് വ���താണ് എ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിന് നൽകിവ�� സാധാരണ േറഷൻ വിഹിത�ിൽ
വർ�നവ് വ��ാെത �ധാൻമ�ി ഗരീബ്  കല�ാൺ േയാജന
നിർ�ലാ�ിയേതാെട േക� സർ�ാർ സം�ാന�ൾ�് നൽകിവ�ി��
ഭ��ധാന� വിതരണം പ�തിയായി �റ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ഭ��
ദൗർലഭ��ിന് ഇടയാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െക-േഫാൺ പ�തി

*4 �ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ വി െക �ശാ�്
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�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഐ.ടി. േമഖലയിൽ നാല് വർഷ�ി��ിൽ നാ�ത് ല�ം
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�കെയ� �ഹദ് പരിപാടി�െട ല���ാ�ി�ാ��
ഭൗതിക പ�ാ�ലം ��ി��തിന് നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിർ�ിത ��ി, �ഫീൻ ഇ�േവഷൻ �ട�ിയ ഭാവി വികസന സാധ�തകൾ
�േയാജനെ����തിനാവശ�മായ സൗകര��ൾ ��ി�ാൻ നടപടി
ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് ഇ�പത് ല�ം ��ംബ�ൾ�് സൗജന�മായി ഇ�ർെന�്
ലഭ�മാ�� െക-േഫാൺ പ�തി �ർ�ീകരി�ാനായി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�വഴി
ല��മി�� േന��ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ാമപ�ായ�കളിൽ പൗര സഹായ േക�ം

*5 �ീ. എം. എം. മണി
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാമപ�ായ�കളിൽ സി�ിസൺ െഫസിലിേ�ഷൻ െസ�ർ (പൗര
സഹായ േക�ം) �ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എെ��ാം സൗകര���ം
േസവന��മാണ് ��ത േക��ിൽ നി�ം െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��ത്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ായ�ിെ� �മതലയിൽ ഉൾെ�ടാ��ം ഇതര വ��കളിൽ നി�ം
ലഭിേ���മായ േസവന�ൾ സംബ�ി�് വിവര�ൾ നൽ��തിന് ��ത
സഹായ േക�ം വഴി സൗകര�ം ലഭ�മാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തി കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

*6 �ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െതാഴി�റ�് പ�തി �ർബലെ���� തര�ി�� ഇടെപട�കൾ േക�
സർ�ാരിെ� ഭാഗ�നി��ാ��െവ� ആേ�പം ഉയ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത സാഹചര��ിൽ സം�ാന�്
െതാഴി�റ�് പ�തി കാര��മമായി നട��െ��് ഉറ�വ���തിന്
നട�� �വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളിക�െട േ�മം ഉറ�ാ�ാൻ േ�മനിധി േബാർഡ്
�പീകരി�ി�േ�ാ; പ�തിയിൽ െപൻഷൻ ഉൾെ�െട�� ആ��ല��ൾ എ�
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േപർ�് ലഭ�മാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിയിൽ ഒ� പ�ായ�ിൽ ഒേര സമയം ഇ�പത് പ�തികൾ മാ�േമ
പാ��െവ� േക� സർ�ാരിെ� അശാ�ീയ നിബ�ന തി��ി��തിന്
സം�ാന സർ�ാരിെ� ഇടെപടലി�െട കഴി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

ഭ���ര� കാര��മമാ��തി�� നടപടി

*7 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ വി ശശി
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ���ര�ാ നടപടികൾ കാര��മമാേ��തിെ� ആവശ�കത
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േഹാ��കൾ, െറേ�ാറ�കൾ എ�ിവ േക�ീകരി�് ഓ�േറഷൻ േഹാളിേഡ എ�
േപരിൽ പരിേശാധന നട�ി വ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭ�ണ�ിൽ മായം കലർ���ം പഴകിയ ഭ�ണം നൽ���ം സംബ�ി�
പരാതികൾ അറിയി��തിന് ഭ���ര�ാ വ��ിെ� േപാർ�ൽ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിയമ�കാര�� ൈലസൻസ്, രജിേ�ഷൻ എ�ിവ ഇ�ാെത �വർ�ി��
ഭ�ണശാലകൾെ�തിെര കാര��മമായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വ��മാ�ാേമാ?

ലഹരി വ�ാപനം തടയാൻ നടപടി

*8 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാലയ പരിസര�ളിൽ ലഹരി വ�ാപന�െ���ം ലഹരി
ഉ����െട �ിരം ഉപേയാ�ാ�ളിൽ �ായ�ർ�ിയാകാ� ��ിക�ം
ഉൾെ���െവ��ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് വിദ�ാലയ പരിസര�ളിൽ ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട
നിരീ�ണം ശ�മാ�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അതിർ�ി േറാ�കളിൽ വാഹന പരിേശാധന ശ�ിെ����തിന് െക� (േകരള
എൈ�സ് െമാൈബൽ ഇ�ർെവൻഷൻ �ണി�് ) ആരംഭി�വാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എക് ൈസസ് എൻേഫാ�്െമ�് വിഭാഗെ� ശ�മാ�ിയേതാെടാ�ം ലഹരി
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മാഫിയെ�തിെര ആേരാഗ�ം, വിദ�ാഭ�ാസം, തേ�ശസ�യംഭരണം എ�ീ
വ��ക�െട ഏേകാപനം ഉറ�വ��വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

െന�് സംഭരണ�ിെല നിയ�ണം

*9 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കർഷകരിൽ നി�ം െന�് സംഭരി��തിൽ എെ��ി�ം
നിയ�ണം ഏർെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) നി�ിത അളവിൽ െന�് നൽകാൻ കഴിയാ� കർഷക�െട േപരിൽ ഇതര
സം�ാന�ളിൽ നി�ം െന�് െകാ�വ�് സം�ാന�ിെ� സംഭരണ�ിൽ
ഉൾെ����തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ��ലം സം�ാന�ി��ായ ന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം ത�ി�കൾ തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

സിൽവർൈലൻ പ�തി

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

(എ) സിൽവർൈലൻ പ�തി സംബ�ി� സർ�ാരിെ� അ�ിമ നിലപാട്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് േവ�ി �മി വി�നൽേക� ജന��െട ആശ��ം എതിർ�ം
സം�ാനം ഏെ��േ��ിവ�� സാ��ിക ബാധ�ത�ം പരിഗണി�് ��ത
പ�തി ഉേപ�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സർ�ാ�ം സർ�ാർ ഏജൻസിക�ം ഏെ���� എ�ാ വാ�ക�ം
സം�ാന�ിെ� ബാധ�തയായി കണ�ാ�െമ� േക� സർ�ാരിെ� നയം
വ��മായ സാഹചര��ിൽ, ധന ഉ�രവാദി� നിയമ�ിെ� ച��ൾ
പാലി�െകാ�് ��ത പ�തി�േവ� സാ��ിക വാ�കൾ എ�െന
ലഭ�മാ�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വ�ം സാ��ിക വർഷ�ളിൽ സർ�ാർ നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� �ൻഗണന
പ�തികൾ ഏെത�ാെമ�ം അവ�െട സാ��ിക ബാധ�ത, അത്
കെ��ാ�� മാർഗ�ൾ എ�ിവ സംബ�ി��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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ഭ���ര� ഉറ�ാ�ാൻ നടപടി

*11 �ീമതി � �തിഭ 
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിഹീനമായ �ിതിയി�ളള�ം പഴകിയ�ം
ഭ��േയാഗ�മ�ാ��മായ ആഹാര പദാർ��ൾ വി�� �ാപന��െട േമൽ
കർശന നടപടി സ�ീകരി�ാൻ നിർേദശം നൽകിയി�േ�ാ; ഇതിനായി
ഭ���ര�ാ വ��ിെന ��തൽ ശാ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ആഹാര പദാർ��ൾ വിപണനം നട�� �ാപന�െള�ാം ഭ���ര�
െെലസൻേസാ െപർമിേ�ാ എ��ിരി�ണെമ� വ�വ� കർശനമായി
പാലി��െ��് ഉറ�വ��ാൻ നടപടിെയ��ി�േ�ാ; ക�.ആർ. േകാഡ്
േപാ�ളള സംവിധാനം ഏർെ���ി ജനകീയ പരിേശാധന�ളള സാധ�ത
പരിഗണി�േമാ;

(സി) ഭ���ര�ാ വ��് ഉേദ�ാഗ�ർ �വർ�ന വിലേ�ർെ���� �ാപന�ൾ
നിയമവി��മായി �വർ�ി��താ�ം ഉേദ�ാഗ�െര ഭീഷണിെ����താ�ം
കായികമായി േനരി��താ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വാസികൾ�ാ�� േ�മപ�തികൾ

*12 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �വാസികൾ�ായി േക� സർ�ാർ എെ��ി�ം േ�മ പ�തികൾ
നട�ിലാ��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �വാസിക�െട സംര�ണ�ി�ം േ�മ�ി�മായി സർ�ാർ
നട�ാ�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) �വാസിക�െട േ�മ പ�തികൾ�ായി േക� സർ�ാരിേനാട് സഹായം
ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെത�ാം പ�തികൾ�ാണ് സഹായം
ആവശ�െ��ി��െത�ം േക� സർ�ാരിൽ നി�് അ��ല നടപടി
ഉ�ായി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) തിരേ�റിയ സീസ�കളിൽ വിമാനക�നികൾ �വാസികളിൽ നി�് ഉയർ�
നിര�് ഈടാ��തിൽ ഇടെപടണെമ�് േക� സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം നടപടി
ഉ�ായി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?
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ആേരാഗ� വ��ിന് ലഭി� േദശീയ �ര�ാരം

*13 �ീ ഡി െക �രളി
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേരാഗ� രംഗെ� മിക� �വർ�ന�ിന് ഇ�� �െഡ ഏർെ���ിയ േദശീയ
�ര�ാരം ഇ�വണ സം�ാന�ിന് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിലയി��ലിനായി
അവലംബി� മാനദ��ൾ എെ��ാമായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിെല�ിയതിന് േശഷം ആേരാഗ� വ��ിന് ലഭി�ി�ളള
�ര�ാര�ൾ എെ��ാമാെണ�ം അവ ഏെത�ാം േമഖലയിെല
�വർ�ന�ൾ�ായി��െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) നവേകരളം കർ�പരിപാടിയിൽ െപാ�ജനാേരാഗ� േമഖല�െട
ശാ�ീകരണ�ിനായി നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ്;
വിശദമാ�േമാ?

േഹാ��കൾ�ം െറേ�ാറ�കൾ�ം േറ�ിംഗ്

*14 �ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ���ര� എ� ല��ം �ൻനിർ�ി സർ�ാർ നട�ാ�ിയി��
�വർ�ന�ൾ അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് സം�ാന�് ��വൻ പരിേശാധന നട�വാൻ
അധികാര�� �േത�ക ദൗത� സംഘെ� നിേയാഗി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭ���ര��മായി ബ�െ��് േഹാ��കൾ�ം െറേ�ാറ�കൾ�ം �ചിത�ം,
വിവിധ പരിേശാധനകൾ എ�ിവ�െട അടി�ാന�ിൽ േറ�ിംഗ് നൽ��തി�ം
ഈ േറ�ിംഗ് �ഡ് െഡലിവറി ആ�മായി പ�വ��തി�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

പ�ായ�ക�െട�ം നഗരസഭക�െട�ം �വർ�ന മികവിന് േ�ാ�ാഹനം

*15 �ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണം,
എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മിക� �വർ�നം നട�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�്
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േ�ാ�ാഹനം നൽ��തിെ� ഭാഗമായി �േത�ക �ര�ാര��ം സ�ാന��ം
നൽ�� പ�തി നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ായ�ക�െട�ം നഗരസഭക�െട�ം �വർ�ന മികവ് പരിേശാധി��തിെ�
മാനദ�ം പരി�രി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; മികവിെന അടയാളെ���ി
റാ�് നി�യി�് �േത�ക പദവികൾ നൽ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇ�വഴി
എെ�ാെ� േന��ളാണ് �തീ�ി��ത്; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ഭ���ര� സംബ�ി�് സി.എ.ജി. �െട പരാമർശം

*16 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ���ര�ാ ക�ീഷണേറ�ിെ� 2016-2021 കാലയളവിെല �വർ�ന�െള
വിലയി��ിയ സി.എ.ജി. �െട റിേ�ാർ�ിൽ ഭ���ര� നിയമം പാലി��തിൽ
സം�ാനം വീ� വ��ിയതായി പരാമർ ശി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ�
അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ���ര�ാ നിയമം നട�ാ�ൽ, ൈലസൻ�ം രജിേ�ഷ�ം നൽകൽ,
പരിേശാധന, സാംപിൾ േശഖരണം, ഭ��വിശകലനം, നിരീ�ണം എ�ിവയിൽ
വിവിധ ഘ��ളിൽ അപാകത േനരി�തായി റിേ�ാർ�ിൽ പരാമർശി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(സി) ��ത റിേ�ാർ�ിെല ശിപാർശകൾ നട�ിലാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

�ിമിനൽ നടപടികളിൽ ഏർെ��ി��തായി കെ��� േപാലീ�കാർെ�തിെര നടപടി

*17 �ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാലീസ് േസനയിൽ ��ാ മാഫിയ ബ��ളളവ�ം അവിഹിത
സ��് സ�ാദി�വ�മായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ ഉ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) �ിമിനൽ നടപടികളിൽ ഏർെ��ി��തായി കെ��� േപാലീ�കാെര
�മസമാധാന പരിപാലന ഡ��ിയിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ���ാെര�് കെ���വർെ�തിെര എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

േപാഷക സ�� അരി വിതരണം

*18 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
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�ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറഷൻകടകളി�െട േപാഷക സ�� അരി വിതരണം
െച�ണെമ�് േക� സർ�ാർ നിർേദശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ നിർേദശേ�ാട് സം�ാന സർ�ാർ വിേയാജി�് േരഖെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാം ഇ�കാര�� അരി വിതരണം െച�ി�െ��ം  
മതിയായ പഠന�ിന് േശഷമാേണാ വിതരണം െച�െത�ം വിശദമാ�േമാ?

ഒ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപനം - ഒ� ആശയം പ�തി

*19 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
�ീ �േമാദ് നാരായൺ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ
സ�യംഭരണം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപനം - ഒ� ആശയം എ� പ�തി�െട
വിഭാവന ല����ം വിശദാംശ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�െട ആശയ�ൾ സമാഹരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ലഭി�വയിൽ നി�്
ഏ��ം മിക�ത് കെ���തിന് ഏർെ���ിയി�� �മീകരണ�ൾ
എെ��ാെമ�ം അതിനായി വിദ� സമിതിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാെയ�ം
��ത സമിതി�െട ഘടന�ം അംഗ�െള സംബ�ി� വിശദാംശ�ം
അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് പരീ�ി�ി�ി�ാ� തര�ി�� �തനാശയ�ൾ വ�േ�ാൾ
അവെയ നിലവി�� സ�ദായ��ം വ�വ�ിതി�മായി എ�െന ��ിയിണ�ി
�ാവർ�ികമാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തിയി�െട സം�ാന�ിെ� നാനാ�റകളി�ം നി�ം ലഭി��
ആശയ�ൾ െപാ�ജനസമ�ം അവതരി�ി��തിന് ഇ�േവഷൻ
എക് സ് േപാകൾ സംഘടി�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ഭ�� പരിേശാധനാ ലാ�കൾ

*20 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ��വിഷബാധ കെ��ാ�� ഭ���ര� വ��ിെ� പരിേശാധനകൾ�്
ആവശ�മായ ലാ�കൾ സം�ാന�്  നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇറ�ിയിെല�ം മ�് ഭ�ണപദാർ��ളിെല�ം ��ാ���െട സാ�ി��ം
തിരി�റി��തിനായി ൈമേ�ാ ബേയാളജി അടി�ാനമാ�ി�� ആ�നിക
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പരിേശാധനാ സൗകര��ൾ അത�ാവശ�മാെണ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പരിേശാധനാ സൗകര��ൾ ജി�ാടി�ാന�ിൽ നിലവിൽ
ലഭ�മാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ ആയത് ഏർെ���ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� �ഡ് േസ�ി ആൻഡ് �ാൻേഡർഡ്സ് അേതാറി�ി വി�ാപനം
െച� ലേബാറ�റികളിെല എ�ാ പരിേശാധനകൾ�ം �ണനിലവാര മാനദ�മായ
നാഷണൽ അ�ഡിേ�ഷൻ േബാർഡ് േഫാർ െട�ിംഗ് ആൻഡ് കാലിേ�ഷൻ
ലേബാറ�റീസ് അംഗീകാരം േനടാൻ സാധി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം

*21 �ീ. പി. ബാലച�ൻ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജന�ൾ�് േസവന�ൾ �താര�മാ�ം കാര��മമാ�ം േവഗ�ി�ം ലഭ�മാ�ാൻ
കഴി�ം വിധം ഭരണനിർവഹണം പരി�രിേ��തിെ� ആവശ�കത
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ സർ�ാർ ഓഫീ�കളി�ം സ�ർണമാ�ം െസ�േ�റിയ�്
മാ�കയിൽ ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം അടിയ�ര �ാധാന�േ�ാെട
നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി എ�ാ സർ�ാർ
ഓഫീ�കൾ�ം ഏകീ�ത േസാ�് െവയ�ം പ�ിം�ം  ഏർെ���വാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഫയൽ നീ�മറിയാൻ െപാ�ജന�ൾ�് ��തൽ അവസരെമാ��വാ�ം
െപാ�ജന��െട ��പരിഹാരം �ർ�മായി ഓൺൈലനാ�ാ�ം
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഭരണനിർവഹണം അഴിമതിരഹിത�ം കാര��മ�മാ���ിന് നടപടി

*22 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭരണനിർവഹണം ജനകീയ�ം അഴിമതിരഹിത�ം കാര��മ�മാ��തിന്
സം�ാനം നട�ിയ �വർ�ന�ിന് േക� സർ�ാരിെ� ഡിജി�ൽ ഇൻഡ�
അവാർ ഡ് ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മിക� േസവനം സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ��തിന് ച��ളിൽ ഉചിതമായ
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മാ��ൾ വ���തി�ം േസവന�ൾ ഡിജി�ലായി നൽ��തി�ം
ജീവന�ാ�െട ൈവദ��ം െമ�െ����തി�ം പ�തി�േ�ാ;

(സി) ഫയൽ നീ�ം അേപ�കേനാ ബ�െ��യാ�കൾേ�ാ നിരീ�ി�ാൻ േവ�
സൗകര�ം ഏർെ����തി�ം വ��കൾ ത�ി�� ആശയവിനിമയം
ഇലേ�ാണിക് സംവിധാന�ി�െടയാ��തി�ം ഉേ�ശ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ലഹരി മാഫിയെ�തിെര നടപടി

*23 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) െവ�ാറ�ട് െപാലീസ് േ�ഷൻ പരിധിയിെല മാണി�ലിൽ ലഹരി മാഫിയ�്
എതിെര അധി�തർ�് വിവരം നൽകിയ െപൺ��ിെയ�ം മാതാവിെന�ം സാ�ഹ�
വി��ർ വീട് കയറി മർദി� സംഭവ�ിെ� അേന�ഷണ �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ലഹരി മാഫിയെയ സംബ�ി�് വിവരം നൽ�� ആളിെ� േപ�വിവരം
രഹസ�മായി ��ി�െമ�് അധി�തർ നൽകിയ ഉറ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ
േപാലീസിൽ പരാതി ഉ�യി� വിദ�ാർ�ിനി�െട വിവര�ൾ ലഹരി മാഫിയ�്
േചാർ�ി നൽകിയതായി പറയെ��� ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സംഭവ�ിൽ ���ാെര കെ��ി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

ഭ���ര�ാ ക�ീഷണേറ�ിെ� �വർ�ന�ിേ�ൽ സി.എ.ജി. �െട നിഗമന�ൾ

*24 �ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭ���ര�ാ ക�ീഷണേറ�ിെ� 2016-21 കാലയളവിെല �വർ�ന�െള
വിലയി��ിയ സി.എ.ജി. �െട റിേ�ാർ�ിെല നിഗമന�ൾ സംബ�ി�് സർ�ാർ
തല�ിൽ വിലയി��ൽ നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാപന�ൾ�് െെലസൻ�ം രജിേ�ഷ�ം നൽ�� കാര��ിൽ
ക�ീഷണേറ�ിെ� �വർ�നം െമ�െ���ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിയമ ലംഘനം നട�ിയ �ാപന�ൾ�് പിഴ �മ�ാ��ം േകാ�ൗ�ിംഗ്
േക�കൾ തീർ�ാ�ാ��ം �ല��ായ ��തര ���ത��ൾ�്
ഉ�രവാദികളായവർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?
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െക-േഫാൺ പ�തി

*25 �ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ാെക അതിേവഗ ഇ�ർെന�് ലഭ�മാ�കെയ� ല��േ�ാെട
ആരംഭി� െക-േഫാൺ പ�തി ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയ�സരി�് ദാരി��േരഖ�് താെഴ�� ��ംബ�ൾ�് സൗജന�
നിര�ിൽ ഇ�ർെന�് കണ�ൻ ലഭ�മാ�േമാ; ഇതിനാ�� പ�ിക
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�െട സർ�ാർ ഓഫീ�കൾ�് കണ�ൻ ലഭ�മാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; പ�തി എ�േ��് �ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�ം;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിമാന�ാവള��െട വികസനം

*26 �ീ. എ. രാജ
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേനാദസ�ാരേമഖല, സ�ദ് വ�വ� എ�ിവ
െമ�െ����തിനായി യാ�ാ സൗകര��ൾ വർ�ി�ി�കെയ� ല��േ�ാെട
വിമാന�ാവള��െട വികസന�ി�ം �തിയ വിമാന�ാവള�ൾ
ആരംഭി��തി�മായി ഈ സർ�ാർ നട�� �വർ�ന�ൾ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ശബരിമല വിമാന�ാവള നിർ�ാണ�മായി ബ�െ�� നടപടികളിെല �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ?

സാർവ�ിക ആേരാഗ� പരിര�

*27 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ സി എ�് ���
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാർവ�ിക ആേരാഗ� പരിര� ഉറ�വ���തിന് സർ�ാർ
നട�� �ധാന �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര� പ�തിയിൽ േക� സർ�ാർ അ�പത് ശതമാനം �ക
നൽ��െവ� �ചാരണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിയിൽ എ� ��ംബ�ൾ �ണേഭാ�ാ�ളായി ഉ�്; ഇതിൽ എ�
��ംബ��െട ആേരാഗ� പരിര��ായി േക� സർ�ാർ വിഹിതം
ലഭ�മാ��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� സാ��ിക വർഷം ��ത പ�തിയിൽ ആെക എ� �പ
െചലവഴിെ��ം അതിൽ േക�, സം�ാന വിഹിതം എ� വീതമായി��
എ��� കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ അറിയി�ാേമാ; ��ത പ�തിയിൽ
��തൽ ��ംബ�െള ഉൾെ����തിന് േക� സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

തപാൽ േവാ�കൾ കാണാതായ സംഭവം

*28 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� നിയമസഭാ െതരെ���ിൽ െപരി�ൽമ� നിേയാജകമ�ല�ിെല
തപാൽ േവാ�കൾ ��ി� ര� െപ�ികളിൽ ഒ�് െപരി�ൽമ� �ഷറി േ�ാ�്
�മിൽ നി�ം കാണാതായി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േപാ�ൽ ബാല�കൾ അട�ിയ െപ�ി എവിെട നി�ാണ് പി�ീട്
കെ��ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സംഭവ�ിൽ ഉേദ�ാഗ�-മാഫിയ �ഡാേലാചന ഉ�ായി�േ�ാ എ�്
പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ിൽ വീ� വ��ിയവർെ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

േപാലീസ് േസന�െട നവീകരണ�ിനാ�� നടപടികൾ

*29 �ീ. എ�്. സലാം
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന േപാലീസ് സംവിധാന�ിന് രാജ�െ� ഏ��ം മിക� േസനകളിൽ
ഒ�ായി േദശീയ �ര�ാര�ൾ ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ; ഇ�കാരം
ഏ��ം മിക� രീതിയിൽ സം�ാന�് �മസമാധാനം നിലനിൽ�േ�ാൾ
ഒ�െ�� സംഭവ�ൾ ��ി�ാ�ി േപാലീസ് േസന�െട വീര�ം െക���
തര�ിൽ ചിലർ �ചാരണം നട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ
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പ�ാ�ല�ിൽ �ിമിനൽ േകസിൽ ഉൾെ�� േപാലീ�കാർെ�തിെര കർശന
നടപടിെയ��ാൻ നിർേദശം നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) നിർ�ിത ��ി സാേ�തികവിദ� ഉൾെ�െട �േയാഗ�ിൽ വ��ി േപാലീസ്
േസന�െട നവീകരണ�ിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ�ഹ�ിെല �ീകൾ, വേയാധികർ ഉൾെ�െട പരിഗണന അർഹി��
വിഭാഗ�ൾ�് േപാലീസിെ� �േത�ക ക�തൽ ഒ���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി

*30 �ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�ജനാേരാഗ� സംര�ണ േമഖലയിൽ സാർവ�ിക ആേരാഗ�
പരിര� ല��മാ�ി സർ�ാർ നട�ാ�ി വ�� കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ
പ�തി�െട �വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിനായി നിയമ�കാരം അർഹമായ േക� വിഹിതം
ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നാഷണൽ �ഡ് െസക�രി�ി ആ�് �കാര�� വിവര�ൾ അടി�ാനമാ�ി
വിഹിതം അ�വദി�ണെമ� ആവശ�േ�ാട് േക� സർ�ാരിെ� സമീപനം
വ��മാ�ാേമാ; ��ത വിഷയ�ിൽ ആവശ�മായ അ��ല നടപടി
സ�ീകരി�വാൻ േക� സർ�ാരിൽ സ�ർ�ം െച��േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2023 ജ�വരി 23, തി�ൾ
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)].




