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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം

2021 ഒക് േടാബർ 4, 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�ി

െപാ�വിതരണ സംവിധാനം ശ�ിെ���ാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിതരണ സംവിധാനം ��തൽ െമ�െ���ാൻ
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അർഹരായവർ�് ��തൽ ആ��ല��ൾ ലഭ�മാ��േതാെടാ�ം അനർഹെര
ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

�ീകൾെ�തിരായ അതി�മ�ൾ തടയാൻ നടപടി

*2 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ീനീതി�േവ�ി�ം ആ�ാഭിമാന�ത�ിെനതിെര�ം �തികരി�തിെ�
േപരിൽ സം�ാനെ� ഒ� ��ഖ രാ�ീയ പാർ�ി�െട േന�ത�ം ആ
പാർ�ിയിൽെ�� വനിതാ �വർ�കർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ക�ം ��തൽ
അവേഹളന�ിനിരയാ�ക�ം െച�ത് �ലം സ�ഹ�ിൽ ഉളവായി��തായി
പറയെ��� െത�ായ െപാ�േബാധം മാ�ിെയ���തിന് വ�ാപകമായ �ചരണം
നട�വാൻ സർ�ാർ ത�ാറാ�േമാ;
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(ബി) �ീകൾെ�തിരായ അതി�മ�ൾെ�തിെര പരാതി നൽ��തി�ം ഗാർഹിക
അതി�മ�ൾ ശാരീരികാ�മണ�ിേല�് നയി�ാതിരി��തി��� േപാലീസ്
സംവിധാനം ��തൽ കാര��മ�ം ഫല�ദ�മാ�ാൻ ഊ�ൽ നൽ�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന േപാലീസ് ഏർെ���ിയി�� അപരാജിത, നിഴൽ എ�ീ പ�തികെള
�റി�് വിശദമാ�േമാ?

േസാഷ�ൽ േപാലീസിംഗ്

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

(എ) സം�ാന�് േപാലീസിെന ജനകീയവൽ�രി�ക എ� നയ�ിെ� ഭാഗമായി
സ�ീകരി� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േസാഷ�ൽ േപാലീസിംഗ് ��തൽ ശ�മാ�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസിെനതിെര രാ�ീയല��േ�ാെട�� അപവാദ �ചാരണ��െട
സത�ാവ� ജന�െള േബാധ�െ����തിന് േപാലീസിെ� േസാഷ�ൽ മീഡിയ
ഇടെപടൽ ശ�മാ�വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകസേന�ഷണ�ിന് ശാ�ീയമായി െതളി�കൾ വിശകലനം െചേ��തിെ�
�ാധാന�ം കണ�ിെല��് േഫാറൻസിക് ലേബാറ�റിക�െട �വർ�നം
ശ�ിെ����തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ജനൈമ�ി േപാലീസ് സംവിധാന�ിെ� �വർ�ന �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

നി� �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ

*4 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി� െെവറസ് വീ�ം �ിരീകരി�തിെന �ടർ�് സ�ീകരി�
ജാ�താ നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; പ�തട� �തിേരാധ
�വർ�ന�ൾ ഉറ�ാ��തിനായി സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�ം ഇതിനായി ത�ാറാ�ിയ കർ�പ�തിയിൽ എെ��ാം
കാര��ളാണ് ഉൾെ���ിയി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ; ആയതിനായി
�പീകരി� സമിതിക�െട �വർ�ന�ം �മതലക�ം സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ
നൽ�േമാ;

(ബി) െെവറസിെ� ഉറവിടം കെ��ിയി�േ�ാ; �തിേരാധ�ി�ം ചികി��മായി
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ഉപേയാഗി�� മ��ക�െട�ം സാമ�ിക�െട�ം ലഭ�ത ഉറ�് വ��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽ �േമാ?

എൈ�സ് എൻേഫാ�്െമ�് ശാ�ീകരി�ാൻ നടപടി

*5 �ീ. �ി.പി .രാമ��ൻ
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന എൈ�സ് എൻേഫാ�്െമ�ിെ� അധികാര പരിമിതി �തലാ�ി
അ�ാരാ� ബ��� സംഘ�ൾ ഉൾെ�െട വിമാന�ാവളം വഴി�ം െ�യിൻ
മാർ��ം എം.  ഡി. എം. എ. േപാ�� രാസ ലഹരി വ���ം ഹാഷിഷ് ഉൾെ�െട
മ� ലഹരി വ���ം സം�ാനേ��് കട�ി െകാ�ിെയ മയ� മ��
ഹ�ാ�ാൻ നീ�ം നട��തായി പറയെ���തിനാൽ സം�ാന എൈ�സ്
വ��് േപാലീ�മായി ൈകേകാർ�് എൻേഫാ�്െമ�് ശാ�ീകരി�ാൻ
നടപടിെയ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െചക്േപാ�കൾ ആ�നിേകാപകരണ��െട സഹായേ�ാെട
ശ�ിെ���ാനായി�േ�ാ;

(സി) ലഹരിേവ� ശ�ിെ���ാൻ െ�ഷ�ൽ സ്ക�ാ �കൾ
�പീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വഴി�� മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാരം

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

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വഴി�� നിർ�ാണ ���ിക�െട�ം
അ����ണിക�െട�ം �ണനിലവാരം ഉറ�വ�േ��തിെ� ആവശ�കത
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ ���ിക�െട�ം അ����ണിക�െട�ം �ണനിലവാരം
ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം ആയതിന്
നിലവി�� സംവിധാനം എെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിർ�ാണ �വർ�ന��മായി ബ�െ��് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട
നടപടി�മ�ൾ ��തൽ �താര�മാ�വാ�ം പരിേശാധനാ സംവിധാന�ൾ
െമ�െ���വാ�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മതസൗഹാർ�ം തകർ��വർെ�തിെര നടപടി

*7 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ . എൻ . ഷം�ദീൻ 
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�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മതസൗഹാർ�ം തകർ�� തര�ി�� ��ാവനക�ം
�വർ�ന��ം വർ�ി�വ��തായി സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സാ�ഹ�മാധ�മ�െള നിരീ�ി��തി�ം മതസൗഹാർ�ം തകർ��
�വർ�ന�ിൽ ഏർെ���വർെ�തിെര കർശന നടപടി സ�ീകരി��തി�ം
ത�ാറാ�േമാ;

(സി) വ�ാജ ഐ. ഡി. ഉ�ാ�ി വിവാദ�ൾ �ചരി�ി��വെര കെ��ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മത സാ�ദായിക സംഘടനാ േനതാ��െട േയാഗം വിളി�് ���ൾ ചർ� െച�്
രമ�തയിൽ എ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാവിഡ് ബാധി�് മരി�വ�െട ��ംബ�ൾ�� ധനസഹായം

*8 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് ബാധി�് മരി�വ�െട ��ംബ�ൾ�് സം�ാന �ര� നിവാരണ
ഫ�ിൽ നി�ം �ക നൽകാൻ തീ�മാനി� സാഹചര��ിൽ സം�ാന�്
േകാവിഡ് �ലം മരി�വ�െട പ�ികയിൽ ഉൾെ�ടാ�വ�െട േപ�കൾ കെ��ാൻ
എെ��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകാവി�ം േകാവിഡാന�ര േരാഗ��ം �ലം മരി�വ�െട ആ�ിതർ�്
ന�പരിഹാരം ലഭ�മാ��തിനായി സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ് മരണം �ിരീകരി��തി�� മാനദ��ളിൽ എെ��ി�ം മാ�ം
വ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േകാവിഡ് െനഗ�ീവ് ആയി ��ത് ദിവസ�ി��ിൽ സംഭവി� മരണ�ൾ
േകാവിഡ് മരണ��െട ലി�ിൽ ഉൾെപ��ാൻ നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

സാ�ഹ�മാധ�മ�ളി�െട�� അപവാദ�ചരണം തടയാൻ നടപടി

*9 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ബ�മത, മതനിരേപ� സ�ഹ�ിൽ �ലർേ�� ഉ�രവാദി�ം നിറേവ�ാൻ
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ഉ�രവാദെ��വ�െട ഭാഗ�നി��ായ വീ� സ�ചിത മത-വർ�ീയ ശ�ികൾ
സാ�ഹ� വിഭജന�ി�പകരണമാ�ാൻ നട��തായി പറയെ��� �മം
കർശനമായി തടയാൻ േവ� ഇടെപടൽ നട�േമാ;

(ബി) വിവിധ വിഭാഗീയ ശ�ികൾ സാ�ഹ�മാധ�മ�ളി�െട നട�� വിേദ�ഷ
�ചരണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) സാ�ഹ�മാധ�മ�ളി�െട�ളള ഇ�രം �ചരണ�ൾെ�തിെര മാ�കാപരമായ
നടപടി സ�ീകരി�ാ  ൻ നിർേ�ശി�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം സംഭവ��െട പ�ാ�ല�ിൽ സാ�ഹ�മാധ�മ�ളി�െട �ടർ�യായി
നട�� അപവാദ�ചരണ��ം വിേദ�ഷ�ചരണ��ം നിരീ�ി�് അ�ര�ാെര
നിയമ�ി���ിൽ െകാ�വരാൻ േപാലീസ് ജാ�ത കാണി��േ�ാ?

ഭ��ധാന� സംഭരണം കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

*10 �ീ. 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) സം�ാന�് ഭ��ധാന� സംഭരണം കാര��മമാ��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��തിെ� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ��ധാന� സംഭരണം കാര��മമാ��തിനായി ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭ��ധാന��ൾ �ണനിലവാരേ�ാെട ��ി��തിന് ആവശ�മായ ശാ�ീയ
സൗകര��ൾ േഗാഡൗ�കളിൽ ഏർെ���വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഭ��ധാന��ൾ േഗാഡൗ�കളിൽനി�ം േറഷൻ കടകളിേല�്
എ��തി��ൻപ് ഉ�ാകാ�� തിരിമറികൾ �ർ�മാ�ം ഒഴിവാ��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േറഷൻ കടക�െട കാര��മമായ �വർ�നം ഉറ�വ���തിനായി േറഷൻ
കടകൾ �തിയ ൈലസൻസികെള ഏൽ�ി��ത് ഉൾെ�െട�� കാര��ൾ
പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി

*11 �ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ദിന കർ�പ�തി�െട ഭാഗമായി ൈലഫ് പ�തിയിൽ
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പതിനായിരം വീ�ക�െട നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�െമ� �ഖ�ാപനം
യാഥാർ��മായി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�ാരംഭി� ൈലഫ് പ�തിയിൽ ഇ�വെര എ�
വീ�കൾ നിർ�ിെ�� കണ�് ലഭ�മാെണ�ിൽ അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ നട�ാ�ാ�േ�ശി�� ൈലഫ് പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ിൽ എ�
വീ�കൾ നിർ�ി�ാനാണ് ല��മി��ത്;

(ഡി) ര�ാം ഘ�ം ൈലഫ് പ�തിയിേല�് എ� അേപ�കൾ ലഭിെ��തിെ� കണ�്
ലഭ�മാേണാ; �ണേഭാ� പ�ിക ത�ാറാ��തി�േവ� മാർഗേരഖ
ത�ാറായി�േ�ാ;

(ഇ) അടി�ാനരഹിതമായ ആേരാപണ�ൾ ഉ�യി�് പ�തി �ർബലെ���ാൻ ചില
രാ�ീയക�ികൾ നട��തായി പറയെ��� നീ�െ�
അതിജീവി�ാനായി�േ�ാ?

സാ�ഹ� മാധ�മ�ൾ വഴി�� വ�ാജ �ചരണം തടയാൻ നടപടി

*12 �ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ� മാധ�മ�ളി�െട�ം മ� മാർ��ളി�െട�ം വിവിധ
വിഭാഗ�ൾ�ിടയിൽ �ർ� വളർ�� ���ികൾ �ടിവ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ���ികൾ തടയാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ�ാജവാർ�കൾ നൽകി വർഗീയകലാപം ��ി�ാൻ ചില ഓൺൈലൻ
േപാർ��കൾ �മി�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ര�ി��
ഓൺൈലൻ േപാർ��കൾെ�തിെര ശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ സർ�ാർ
ത�ാറാ�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ക�ാ��കളിെല വിധ�ംസക �വർ�ന�ൾ നിയ�ി�ാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാനെ� െ�ാഫഷണൽ േകാേള�കൾ ഉൾെ�െട�� ക�ാ��കെള
േക�ീകരി�് വിദ�ാസ��രായ �വതികെള വർഗീയതയിേല�ം തീ�വാദ
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സ�ഭാവ�ളിേല�ം ആകർഷി��തിന് േബാധ�ർവമായ �മ�ൾ നട��
എ� �ചരണം സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് സം�ാന ഇ�ലിജൻസ് വ��് േമധാവി
സർ�ാരിന് റിേ�ാർ�് നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) ക�ാ��കൾ േക�ീകരി�് നട�� ഇ�രം വിധ�ംസക �വർ�ന�ൾ
നിയ�ി�ാൻ സർ�ാർ എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ൻഗണന �ണേഭാ�ാ��െട േക�ാ� �നർനിർ�യം

*14 �ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ ജി �ീഫൻ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ അശാ�ീയമായി �ൻഗണന �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം
നിജെ���ിയത് അർഹതെ�� അനവധി േപർ�് �റ� നിര�ിൽ ഭ��ധാന�ം
ലഭി�ാെത േപാ��തി�ം സൗജന� ചികി� നിേഷധി�െ���തി�ം
ഇടയാ�ിയി�െ��തിനാൽ �ൻഗണന �ണേഭാ�ാ��െട േക�ാ� ശാ�ീയമായി
�നർനിർ�യി�ാൻ ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് അനർഹമായി �ൻഗണന േറഷൻ കാർ�കൾ
ൈകവശെ���ിയി��വെര കെ��ി �ൻഗണന ലി�ിൽ നി�് ഒഴിവാ�ാൻ
സ�ീകരി� നടപടി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2021 നവംബറിന് ��ായി ഒ� ല�ം �ൻഗണന കാർ�കൾ നൽകാൻ
പ�തി�േ�ാ; നിലവിൽ തീർ�ാ�ാ�� അേപ�കൾ എ�െയ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അറിയി�ാേമാ; അനർഹെര കെ��ാൻ
േറഷനിംഗ് ഇൻെ��ർമാർ നട�� പരിേശാധന കാര��മമാ�ാൻ േവ�
ഇടെപടൽ ഉ�ാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

��വയ�കാരിെയ കാറിൽ ��ിയി�തിൽ നടപടി

*15 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തി�വന��രം ബാലരാമ�ര�് അമിതേവഗം ആേരാപി�് തട� വാഹന�ിൽ
��വയ�കാരിെയ േപാലീസ് ��ിയി� സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) അതിൽ ഉ�രവാദികളായ േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ എ�് നടപടികളാണ്
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സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ആേരാഗ��വർ�കർെ�തിെര�� അതി�മ�ൾ തടയാൻ നടപടി

*16 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േഡാ�ർമാർ, നഴ് �മാർ, മ�് ആേരാഗ��വർ�കർ
എ�ിവർെ�തിെര അതി�മ�ൾ വർ�ി�വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�കാര�� അതി�മ�ൾ തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
േപാലീസ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആേരാഗ��വർ�കർെ�തിെര വർ�ി�വ�� അതി�മ�ളിൽ േകരള
ൈഹേ�ാടതി അ��ി �കടി�ി�ക�ം ആയത് പരിഹരി�ാൻ സർ�ാരിന്
നിർേ�ശം നൽ�ക�ം െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽ�േമാ;

(ഡി) േകാടതി നിർേ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
നാളി�വെര സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വാ�ിൻ ഉ�ാദന �ണി�്

*17 �ീ വി േജായി
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് 19 മഹാമാരി�െട തീ�വ�ാപന�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ ഇ�രം
േരാഗ�െള �തിേരാധി��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് വാ�ിൻ ഉ�ാദന
�ണി�് �ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ബി) വാ�ിൻ ഉ�ാദന േമഖല�് സർ�ാർ നൽ�� ഇള�കൾ, സർ�ാർ തല�ിൽ
ഒ��� സൗകര��ൾ എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�ാദി�ി�� വാ�ിൻ, സാേ�തിക വിദ�, അടി�ാന സൗകര��ൾ എ�ിവ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് വാ�ിൻ നയം �പീകരി��തിന് ആേലാചന�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ീകൾെ�തിെര�� അതി�മ�ൾ തടയാൻ നടപടി

*18 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ വി െക �ശാ�്
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�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) �ീധന�മായി ബ�െ��ം െപാ� ഇട�ളി�ം �ീകൾെ�തിെര��
അവേഹളനം, െെസബർ അതി�മം �ട�ിയവ േനരി��തിനായി േകരള േപാലീസ്
�േത�ക പ�തികൾ ആവി�രി�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ
നൽ�േമാ;

(ബി) ഗാർഹിക, �ീധന അതി�മ�ൾ ഇ�ാ� െച��തി�ം
പീഡന�ൾ�ിരയാ��വർ�് സംര�ണ�ം സഹായ�ം ലഭ�മാ��തി�മായി
എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ാ�ി വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ശിഥിലമാ�� ��ംബ ബ��െള ഒ�മി�ി��തി�ം ��ികളിെല മാനസിക
���ളിൽ നി�് അവെര േമാചി�ി��തി�ം ഉത�� കൗൺസിലിംഗ്
സംവിധാനം ശ�ിെ����തിന് പ�തിയാവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

മത സൗഹാർ�ം ഊ�ി�റ�ി�ാൻ നടപടി

*19 �ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ മത വിഭാഗ�ൾ ത�ിൽ �ർ� വളർ�വ��താ��
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം ഗൗരവേ�ാെട
കാ��േ�ാ;

(ബി) വിവിധ മത സ�ഹ�ൾ ത�ി�� സൗഹാർ�ം വർ�ി�ി��തിനായി ഈ
സർ�ാർ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് വിവിധ മത�ൾ ത�ിൽ സൗഹാർ�ം ഊ�ി�റ�ി�ാൻ കഴി�
സർ�ാർ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ാ മത സാ�ദായിക വിഭാഗ�ിൽെ�� ��ഖെര�ം ഉൾെ���ി സർവക�ി
േയാഗം വിളി�ാൻ സർ�ാർ ത�ാറാ�േമാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

െതാഴിൽ ന�െ�� �വാസികൾ�ാ�� പ�തി

*20 �ീ സി എ�് ���
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് �തിസ�ിെയ �ടർ�് െതാഴിൽ ന�െ��് മട�ിെയ�ിയ
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�വാസികെള സംര�ി�വാൻ എെ��ാം പ�തികളാണ് സം�ാന സ ർ�ാർ
ആവിഷ് കരി�് നട�ാ�ിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �വ ർ�ന�ൾ�് േന�ത�ം നൽ�� േനാഡൽ ഏജൻസി ഏതാണ്; എ�
�വാസികൾ ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി�െ��ം എ� �ക ഇതിനകം ഈ
പ�തി�ായി വിനിേയാഗി�ി�െ��ം ഉ� കണ�് ലഭ�മാെണ�ിൽ നൽ�േമാ;

(സി) േകാവിഡ് �തിസ�ിയിലായ �വാസികെള സംര�ി�വാൻ േക� സർ�ാർ
എെ��ി�ം പ�തികൾ ആവിഷ് കരി�് നട�ാ��തായി സം�ാന
സ ർ�ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

ൈസബർ ���ത��ൾ തടയാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് വർ�ി�വ�� ൈസബർ ���ത���െട പ�ാ�ല�ിൽ ഇവ
തട��തിനായി േപാലീസിൽ സാേ�തികവിദ�ാധി�ിതമായി സംവിധാന�ൾ
ഏർെ��േ��തിെ� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈസബർ ���ത��ൾ ഫല�ദമായി ൈകകാര�ം െച��തി�ം ൈസബർ
��ാേന�ഷണ�ിെ� കാര��മത വർ�ി�ി��തി�മായി ൈസബർ ൈ�ം
ഇൻെവ�ിേഗഷൻ ഡിവിഷൻ �ാപി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈസബർ ��ാേന�ഷണം കാര��മമാ��തിെ� ഭാഗമായി മിക� സാേ�തിക
സഹായം നൽ��തിനായി ൈസബർ ഓ�േറഷൻസ് ആൻഡ് െസക�രി�ി
ഡിവിഷൻ ആരംഭി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഡാർ�് െന�് വഴി �ഗ്സ് വിൽ�ന�ം ഭീകരവാദ �വർ�ന��ം ഉൾെ�െട��
നിയമവി�� �വർ�ന�ൾ നട��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇ�ാര��ിൽ േപാലീസിെ� ഇടെപടൽ ശ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ-േറഷൻ കാർഡ് പ�തി

*22 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിെല ��ക �പ�ി�� േറഷൻ കാർഡി�പകരം ഇ-േറഷൻ
കാർഡ് പ�തി �േയാഗ�ിൽ വ��േതാെട എെ��ാം സൗകര��ളാണ് േറഷൻ
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് ലഭ�മാ�കെയ�ം ഇ-കാർഡിന് അേപ� നൽേക�
രീതി�ം വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) �ൻഗണന, �ൻഗണേനതര വിഭാഗ�െള തിരി�റിയാൻ ഇ-േറഷൻ കാർഡ്
പ�തിയിൽ സംവിധാന��ാ�േമാ; ഇ-േറഷൻ കാർഡ് പ�തി സ�ർ�മായി
നട�ാ��തിന് കാലയളവ് നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

�വാസി േ�മ പ�തികൾ

*23 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് മഹാമാരിെയ �ടർ�് േജാലി ന�െ��് തിരിെകെയ�ിയ �വാസികെള
സംര�ി��തിന് ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�ം വ�ത��മായി സർ�ാ ർ
ആവി�രി� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ അറിയി�േമാ;

(ബി) സംരംഭകത� സഹായ പ�തിക�െട ഭാഗമായി ആരംഭി�� �വാസി ഭ�ത േപൾ,
�വാസി ഭ�ത െമഗാ എ�ിവ�െട വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ; ��ത പ�തികൾ
നട�ാ��തി�െട െതാഴിൽ രഹിത �വാസി േമഖലയിൽ എെ��ാം മാ��ളാണ്
�തീ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ശബരിമല വിമാന�ാവള പ�തി

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

(എ) ശബരിമല വിമാന�ാവള പ�തി�െട സാധ�ത പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;
ആയതിെ� റിേ�ാർ�് �ർ�ിയായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആെരയാണ് സാധ�ത പഠന�ിനായി �മതലെ���ിയിരി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാർ�് േക� േവ�ാമയാന ഡയറ�േറ�ിന് സമർ�ി�ി�േ�ാ; ആയതിെ�
�ടർ �വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�േമലി െച�വ�ി എേ��ിൽ വിമാന�ാവളം നിർമി��തി�� �ലെമ��്
നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാർ�് േറഷൻ കാർ�കൾ

*25 �ീ. സി.സി. ���ൻ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-
െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് േറഷൻ കാർ�ക�െട ��പേയാഗം ഒഴിവാ�വാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷൻ കാർഡിെല േപര് നീ�ംെച�ൽ ഉൾെ�െട േറഷൻ കാർഡ് സംബ�ി�
നടപടി�മ�ൾ ലളിതമാ�വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ക �പ�ി�� േറഷൻ കാർഡിന് പകരം �ാർ�് േറഷൻ കാർ�കൾ
വിതരണം െച�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �ാർ�് േറഷൻ കാർ�കൾ �ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് സൗജന�മായി
ന�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �ാർ�് േറഷൻ കാർഡിെ� �ധാന സവിേശഷതകൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

തീ�വാദ വഴിയിേല�് ചി�ി�ി�ാ�� �മം സംബ�ി� അേന�ഷണം

*26 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െ�ാഫഷണൽ േകാേള�കൾ േക�ീകരി�് �വതികെള
തീ�വാദ�ിെ� വഴിയിേല�് ചി�ി�ി�ാൻ �മം നട��തായി ഒ� ��ഖ
രാ�ീയ പാർ�ി�െട രാ�ീയ �േമയ�ിൽ പരാമർശി�തായി സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െ�ാഫഷണൽ േകാേള�കൾ േക�ീകരി�് �വതികെള തീ�വാദ�ിെ�
വഴിയിേല�് ചി�ി�ി�ാൻ �മം നട��തായി സർ�ാർ ഏെത�ി�ം
അേന�ഷ�ി�െട കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് െ�ാഫഷണൽ േകാേള�കൾ േക�ീകരി�് എെ��ി�ം
പഠനം സർ�ാർ നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

മാലിന�സം�രണം

*27 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� തേ�ശ സ�യംഭരണ,
�ാമവികസനം, എൈ�സ്  വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജീവിതനിലവാര�ി�ം ജീവിതരീതിയി�ം നഗരവൽ�രണ�ി�ം സം�ാനം
ൈകവരി� േന�ം �തിഫലി�ി�� വിധ�ിൽ സം�ാനം
മാലിന���മാേക�തിെ� ആവശ�കത കണ�ിെല��് അതിനായി നട�ാ�ാൻ
ഉേ�ശി�� പരിപാടി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഗാർഹിക, സാ�ഹികതല ഉറവിട ൈജവമാലിന� സം�രണ�ിൽ തേ�ശ
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�ാപന�ൾ�് ൈകവരി�ാനായ േന�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െസപ്േ�ജ് മാലിന�സം�രണ�ിന് നഗരസഭകൾ ഫല�ദമായ പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ; ജലാശയ�ളി�ം നദികളി�ം െസപ്േ�ജ് ത��ത്
അവസാനി�ി�ാൻ കർശന നടപടിെയ��ി�േ�ാ?

സിൽവർൈലൻ െറയിൽപാത

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

(എ) െക  -െറയിൽ േകാർ�േറഷൻ വഴി നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� തി�വന��രം-
കാസർേഗാഡ് അർ� അതിേവഗ െറയിൽപാത�െട വിശദമായ പ�തിേരഖ�ം
സാധ�ത പഠന റിേ�ാർ�ം അംഗീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാത�ായി പരി�ിതി ആഘാത പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിനായി ഏത് ഏജൻസിെയയാണ്
�മതലെ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരളാ െറയിൽ െഡവല�്െമ�് േകാർ�േറഷൻ പരി�ിതി ആഘാത
പഠന�ിനായി നിേയാഗി�ിരി�� ക�നി ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് പഠനം
നട�വാൻ ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ; കരാറിൽ ഇ�ാര�ം
ഉൾെ���ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി �ലം അടി�ാന വികസന േമഖലയിൽ ഉ�ാകാനിട�� ന���ം
ജന�ൾ��ാ�� ����ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) േക� െറയിൽേവ മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി ലഭി��തിന് ��് സം�ാന
സർ�ാർ ��ത പ�തി�ാ�� സർേ� നടപടിക�ം �മി ഏെ����ം
സംബ�ി� �ഖ�ാപനം നട�ിയിരി��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

േകാവിഡാന�ര ചികി��് പണം ഈടാ��ത് നിർ�ലാ�ാൻ നടപടി

*29 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ�- വനിത-
ശി�വികസന വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡാന�ര ചികി��് സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ പണം
ഈടാ�ാൻ ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േകാവിഡാന�ര ചികി��് സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ പണം ഈടാ��ത്
സാധാരണ ജന�െള ക�� �രിത�ിലാ�ിയിരി��തായി
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��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ജീവിതൈശലി േരാഗ�ൾ ��ത�� േകരള�ിൽ ��ത നടപടി ജന�ൾ�്
ക�� �യാസം �ഷ് ടി�തായി പറയെ��� സാഹചര��ിൽ ഈ ഉ�രവ്
പിൻവലി�ാൻ ത�ാറാ�േമാ?

�ൻഗണന �ണേഭാ� േക�ാ�

*30 �ീ ജി �ീഫൻ
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ��-െപാ�വിതരണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ�� ഭ�ത നിയമ�കാര�� േറഷൻ സ�ദായ�ിൽ മ�്
സം�ാന��മായി താരതമ�ം െച�േ�ാൾ �ൻഗണന �ണേഭാ�ാ��െട
എ��ിൽ േകരള�ിന് അർഹമായ േക�ാ� േക� സർ�ാർ അ�വദി�ി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ സം�ാന�ിന് അർഹതെ�� വിഹിതം അ�വദി�ാൻ
േക�സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അനർഹമായി �ൻഗണന കാർ�കൾ ൈകവശം വ�വെര നീ�ം
െച�തിെന�ടർ�് ഉ�ായ ഒഴിവിേല�് അർഹരായവെര ഉൾെ���വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) െപാ�വിതരണ �ംഖലയിെല കരി��, �ഴ് �ിവയ്�്, േറഷൻ സാധന��െട
തിരിമറി എ�ിവ തട��തി�� പരിേശാധന സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2021 െസപ്�ംബർ 26, 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)].


