
1 of 21

14 -ാം േകരള നിയമസഭ

2021 ജ�വരി 12, െചാ�

ന��ചി�മി� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--30]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ

�ഖ�മ�ി

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി

ഭ���ം സിവിൽ സൈ��ം വ��മ�ി

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി

അഴിമതിേക�കളിെല അേന�ഷണം

*1 �ീ.ഡി.െക.�രളി
�ീ. എം. സ�രാജ്
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ . െക . വി . വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) നിലവിെല നിയമസഭാംഗ�ളിൽ ആർെ��ാെമതിെര
അഴിമതിേക�ക�ം വ�നാ േക�ക�ം രജി�ർ െച�ി��്;
േക�ക�െട അേന�ഷണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഒ� ��ഖ ബാ�ടമ കഴി� സർ�ാരിെ�
കാല�് ബാർ െെലസൻസ് ഫീസ് ��ാതിരി�ാൻ അ�െ�
െക.പി.സി.സി. �സിഡ�് ആയി�� ഇേ�ാഴെ� �തിപ�
േനതാവിന് െെക�ലി നൽകിെയ� �തിയ െവളിെ���ലിെ�
അടി�ാന�ിൽ അേന�ഷണം നട�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; �തിപ� േനതാവ് അേ�ഹ�ിെനതിെര
അേന�ഷണം നട��െത�് ആവശ�െ��െകാ�് ഗവർണെറ
സമീപി�ി��െവ� വാർ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) െെലഫ് മിഷെ� കീഴി�ളള ഒ� �ാ�് നിർ�ാണ�ിൽ വിേദശ
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സഹായം ലഭ�മാ�ിയതിെനതിെര ആേരാപണ��യി� പറ�ർ
എം.എൽ.എ. ല�് മീ�് നട�ി വിേദശ പണം സ�ീകരി�െവ�
വാർ��െട അടി�ാന�ിൽ േകെസ��് അേന�ഷണം
നട�േമാ;

(ഡി) ��ാ�ര എം.എൽ.എ. ക��ണ ഇടപാടി� ��നിെ��
പരാതിയിൽ ഏെത�ി�ം േക� ഏജൻസി അേന�ഷണം
ഏെ���തായി അറിയാേമാ; സം�ാന സർ�ാർ ഇ�ാര��ിൽ
അേന�ഷണം നട�േമാ?

�തിയ കാർഷിക നിയമ�ൾ

*2 �ീ. ബി .സത�ൻ
�ീ. എസ്. രാേജ�ൻ
�ീ. െക. െജ. മാ�ി
�ീ ഒ . ആർ. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) വൻകിട വ�ാപാര ��കക�െട താ�ര�ാർ�ം ഏകപ�ീയ�ം
െഫഡറൽ തത��ൾ�് വി���മായി രാജ�െ� പ�തിേയാളം
േപ�െട ജീവേനാപാധിയായ കാർഷിക േമഖലെയ
�ർബലെ���� തര�ിൽ േക� സർ�ാർ ��തായി
െകാ�വ� കാർഷിക നിയമ�െള�ം അവശ�വ� നിയമ
േഭദഗതിെയ�ം �റി�് സം�ാന സർ�ാർ നിലപാട്
വ��മാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമ�ൾ പിൻവലി�ാൻ േക� സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നീതി��മായ ആവശ�ം ഉയർ�ി�� കർഷക �േ�ാഭെ�
�ർബലെ���ാൻ േക�സർ�ാർ �മി�െ��ം അടി�ടി
കർഷക വി��നടപടികൾ െെകെ�ാ��െവ�ം
ആേ�പി�െ��� സാഹചര��ിൽ സം�ാനെ�
കർഷക�ൾെ�െട�� പാവെ��വെര േക� സർ�ാരിെ�
നയ��ം മഹാമാരി�ം ഏ�ി� ആഘാത�ിൽ നി�ം
കരകയ�ാൻ നട�ിലാ�ിയ േ�മ പ�തിക�െട�ം ര�് ��ദിന
കർ� പരിപാടിക�െട�ം അടി�ാന കാ��ാട് വിശദമാ�ാേമാ?

സ്�ിം�ർ ക�നി�മായി ഉ�ാ�ിയ കരാർ
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*3 െക എം ഷാജി 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ .െക .എൻ .എ. ഖാദർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) സ്�ിം�ർ ക�നി�മായി ഉ�ാ�ിയ കരാർ സംബ�ി�്
പരിേശാധന നട�ാൻ നിേയാഗി� മാധവൻ ന��ാർ ക�ീഷൻ
റിേ�ാർ�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ിൽ വീ�ം അേന�ഷണം നട�ാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഒ� വിേദശ ക�നി�മായി കരാർ ഉ�ാ�േ�ാൾ പാലിേ��
അടി�ാന നിയമ��ം ച���ം പാലി��തിൽ വീ�
വ��ിയതായി മാധവൻ ന��ാർ ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�ിൽ
കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

സ്�ിം�ർ ക�നി�മാ�� കരാർ

*4 �ീ . എം . വിൻെസൻറ് 
�ീ. െക. എസ്. ശബരീനാഥൻ
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീ . എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ��
േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) സം�ാന സർ�ാർ േകാവിഡ് �തിേരാധ�ിെ� ഭാഗമായി
സ്�ിം�ർ എ� അേമരി�ൻ ക�നി�മായി േഡ�
അനാലിസിസിനായി കരാറിൽ ഒ�് വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത കരാറിൽ ഒ�ി��തിന് ��് തെ� േകാവിഡ് 19മായി
ബ�െ��് നിരീ�ണ�ിൽ ഉളളവ�െട�ം േരാഗിക�െട�ം
േപ�വിവര��ം ആേരാഗ� വിവര��ം ��ത ക�നി�്
െെകമാറിയി�േ�ാ;

(സി) െെകമാ�� േഡ� സംബ�ി� േനാൺ ഡിസ് േ�ാഷർ
എ�ിെമ�് ��ത ക�നി�മായി ഒ�് വ�ത് എ�ാണ്;
�തിപ� േനതാവ് ഇത് സംബ�ി�് ആേ�പം �റ�്
െകാ�വ�തിന് േശഷമാേണാ ഈ എ�ിെമ�് ഒ�് വ�െത�്
െവളിെ���േമാ;
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(ഡി) െെകമാ�� േഡ� ഇ��യിെല െസർവ�കളിൽ ��ി�ം
എ�ത് സംബ�ി�് േരഖാ�ല�ളള ഉറ�് ക�നിയിൽ നി�ം
വാ�ിയത് ഇത് സംബ�ി� ആേ�പം വ�തിന്
േശഷമായി�േ�ാ;

(ഇ) സം�ാനെ� സി-ഡി�് േപാ�ളള �ാപന�ൾ�് ഇ�രം
േഡ� െെകകാര�ം െച��തിന് പരിചയ�ളളേ�ാൾ അവർ�്
�മതല നൽകാെത ഒ� അേമരി�ൻ ക�നി�് ഈ കരാർ
നൽകിയത് ഏെതാെ� തല�ിെല ആേലാചന�്
േശഷമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(എഫ് ) സം�ാന�് േകാവിഡ് വ�ാപനം നിയ�ി��തിന്
സ്�ിം�ർ ക�നി�െട േസാ�് െവയർ എ�കാരം
സഹായകമാെയ�് െവളിെ���േമാ?

അഖിേല��ാ സർവീസ് കൺഫർ െച��തി�� മാനദ��ൾ

*5 �ീ. പി. സി. േജാർജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) േകരള ഭരണ സർവീസ് നിലവിൽ വ� സാഹചര��ിൽ
സം�ാന ജീവന�ാർ�് അഖിേല��ാ സർവീസ് കൺഫർ
െച��തി�� മാനദ��ളിൽ എെ��ി�ം മാ��ൾ
വ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എെ��ാം മാ��ളാണ്
വ��ിയി��ത്;

(ബി) ഇെ��ിൽ കാേലാചിതമായി മാ�ം വ��ാൻ
ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് ചികി� സംവിധാന�ൾ

*6 �ീമതി �. �തിഭ 
�ീ. സജി െചറിയാൻ
�ീ .സി .െക .ശശീ�ൻ
�ീ. രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) േകാവിഡ് വ�ാപനം തടയാൻ ആദ�ഘ��ിൽ സ�ർ� വിജയം
െെകവരി� സർ�ാർ പി�ീട്  ചില േകാ�കളിൽ നി��ായ
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��പദി� നീ��ിെ� ഫലമായി േരാഗവ�ാപനം ഏറിയേ�ാ�ം
മരണനിര�് പരിമിതെ���ാൻ നട�ിയ �വർ�ന��ം
അതിെ� ഫല�ം വിശദമാ�ാേമാ; േരാഗ�തിേരാധ�ിനായി
നട�ിയ �വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് പരിേശാധന�ം േരാഗിക�െട ചികി��ം സർ�ാർ
ഏർെ���ിയ സൗകര���ം സ�ീകരണ��ം ��തായി
നിയമി� ജീവന�ാ�െട എ�ം ഉൾെ�െട വിശദമാ�ാേമാ;
ആേരാഗ� �വർ�ക�െട �ര��് �േത�ക ക�തൽ
ഏർെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) രാജ��ിെ� മ� ഭാഗ�ളിൽ നി� വ�ത��മായി ചികി��ം
പരിേശാധന�ം സം�ാന�് സൗജന�മാ�ിയി�േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ?

േകാവിഡ് കാല�് ഭ��വ��ിെ� േന�ത��ിൽ നട�ിയ
�വർ�നം

*7 �ീ �. ആർ. �ദീപ്
�ീ. ആർ.രാേജഷ്
�ീ . എം . �േകഷ് 
�ീ. െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ���ം
സിവിൽ സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) സം�ാന�് ഒരാ�ം പ�ിണികിട��ത് എ� �ഖ�ാപിത
ല��ം േനടാൻ േകാവിഡ് �രിത കാല�് ഭ��വ��ിെ�
േന�ത��ിൽ നട�ിയ �വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അട� ��ൽ കാല�് 11 സം�ാന�ളിെല 45 ശതമാനം
ആ�കൾ കടം വാ�ി ഭ�ണം കഴി�ാൻ വഴി കെ�േ��ി
വ� �ിതി സം�ാന��ാകിെ��് ഉറ�വ��ാൻ
സം�ാന സർ�ാർ ഇടെപടൽ നട�ിയേ�ാൾ സം�ാനെ�
�തിപ� രാ�ീയ പാർ�ികൾ സൗജന� േറഷൻ വിതരണം
തടയാൻ �മം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന സർ�ാർ �ഖ�ാപി� സഹായ�ൾ ഒരാൾ�ം
ന�െ�ടാതിരി�ാൻ േറഷൻ കാർഡി�ാ�വർ�് അത്
അടിയ�രമായി നൽകാൻ േവ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േറഷൻ കടകളി�െട�ം സെെ�േകാ വഴി�ം വിതരണം െച��
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സാധന��െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ��ാൻ െെകെ�ാ�
നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ?

�ൻസർ�ാരിെ� �വർ�നം സംബ�ി� േക�കൾ

*8 �ീ . കാരാ�് റസാഖ് 
�ീ എ. എൻ. ഷംസീർ
�ീ . േജാർജ് എം .േതാമസ് 
�ീ . വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) �ൻസർ�ാരിെല (2011-16) ഏെത�ാം മ�ിമാർെ�തിെര
വിജിലൻസ് േക�കൾ രജി�ർ െച�ി��; ആ േക�ക�െട
നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ൻ �ഖ�മ�ി, ഇേ�ാഴെ� �തിപ� േനതാവ് �ട�ിയവർ
ഉൾെ�� �ാവൻ�ർ ൈട�ാനിയം അഴിമതി േകസ് അേന�ഷണം
ഏെ���ാൻ സി.ബി.ഐ. ത�ാറായി�േ�ാ; അ�ാരാ�
ബ��� േകസ് ഏെ���ാ�തിന് ആധാരമായി
പറ�ിരി�� കാര��ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) േസാളാർ അഴിമതി അേന�ഷി� ക�ീഷൻ
റിേ�ാർ�ിെ�യടി�ാന�ിൽ �ടർനടപടിെയ��േമാ;

(ഡി) �ൻസർ�ാരിെ� കാലെ� പാലാരിവ�ം പാലം അഴിമതി
സംബ�ി� േകസിൽ ആെര�ാം അറ�ിലായി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�രം അഴിമതികൾ െവളിെ��തിെ� പ�ാ�ല�ിൽ
�ൻസർ�ാരിെ� അവസാനകാല�് എ�� നടപടികൾ
അഴിമതി�ർണമായി�െ�� ആേരാപണം അേന�ഷി��
കാര�ം പരിേശാധി�േമാ?

േക� അേന�ഷണ ഏജൻസിക�െട കട�കയ�ം

*9 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ. സി. ദിവാകരൻ
�ീ. െക. രാജൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?
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(എ) ഭരണനിർ�ഹണ േമ�യിൽ രാജ��് ഒ�ാമെത�ിയ േകരള
സർ�ാരിെന തട��തി�ം അ�ിമറി��തി�ം
ആ��ിത�മ�ൾ നട��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അേന�ഷണ�ിൽ സ�ീകരിേ�� െ�ാഫഷണൽ
മാനദ���ം സമീപന�ം മറ�െകാ�് േക� അേന�ഷണ
ഏജൻസികൾ േക�ം ഭരി�� രാ�ീയ േന�ത��ിെ�
ച�ക�ളായി മാ��തായി ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േക� അേന�ഷണ ഏജൻസികൾ സർ�ാരിെ� ഭരണ
നിർ�ഹണ�ിേല�് കട�കയ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന സർ�ാരിെ� നയ��ം അവ�െട നട�ി�ം
പരിേശാധി��തിന് േക� ഏജൻസികൾ�് അധികാര�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സാധാരണ�ാർ�് �റ� നിര�ിൽ ഇ�ർെന�് സൗകര�ം
ലഭ�മാ��തി�� െക-േഫാൺ പ�തി ചില വൻകിട
േകാർ�േറ�കൾ�് േവ�ി അ�ിമറി��തി�� �മ�ൾ
നട��തായി ക���േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

സൈ�േകാ �േഖന ആവി�രി� പ�തികൾ

*10 �ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. രാ� എ�ഹാം
�ീ. എസ്. രാേജ�ൻ
�ീ. വി.േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ���ം
സിവിൽ സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം െപാ�വിപണിയിെല
വില�യ�ം പിടി�നിർ��തിനായി സൈ�േകാ �േഖന
ആവി�രി� പ�തികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിപണി ഇടെപടലിനായി ഈ സർ�ാർ എ� �കയാണ്
െചലവഴി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സൈ�േകാ�െട �ണി�കൾ എ�ാ പ�ായ�കളി�ം
ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സൈ�േകാ�െട വി�നശാലകളിൽ നി�ം ഓർഡർ അ�സരി�്
വീ�കളിൽ സാധന�ൾ എ�ി�് െകാ��� പ�തി
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ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഇ) െമഡി�ൽ േ�ാ�കൾ ��തൽ �േദശ�ളിൽ ആരംഭി�ാൻ
സൈ�േകാ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അേന�ഷണ ഏജൻസികെള വഴിെത�ി�ാ�� �മം

*11 �ീ �ി . വി. രാേജഷ്
�ീ . എം. നൗഷാദ് 
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. െക ദാസൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) സ�ർ����ട�് േകസിൽ അേന�ഷണ ഏജൻസികെള
വഴിെത�ി�ാനായി േക�വിേദശകാര� സഹമ�ി നിരവധി
തവണ തെ� അധികാര പരിധി ലംഘി�െകാ�് പരസ�മായി
ഇടെപ� എ� ആേ�പം പരിേശാധി�ാൻ ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ് ഉൾെ�െട�� �രിതകാല�് സം�ാന സർ�ാരിെ�
�വർ�ന�െള �ർബലെ���ാൻ �മി� േക�വിേദശകാര�
സഹമ�ി�െട �വർ�നെ��റി�് �ധാനമ�ിെയ
ധരി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) േകാവിഡ് ചികി� സൗജന�മായി നൽ�� സം�ാന�്
േകാവിഡ് വാ�ി�ം സൗജന�മായിരി�െമ� സർ�ാരിെ�
നിലപാടിെന �തിപ� ക�ികൾ വിമർശി�ി�േ�ാ;
ഇ�ര�ിൽ േക� വിേദശകാര� സഹമ�ി�ം െഫഡറൽ
തത��െള അവേഹളി�� രീതിയിൽ നി��രവാദപരമായ
��ാവന നട�ിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േകാവിഡ് വാ�ിൻ വിതരണം െച�� കാര��ിൽ സർ�ാരിെ�
നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള േപാലീസ് നിയമ േഭദഗതി ഓർഡിനൻസ്

*12 �ീ. വി .ഡി. സതീശൻ
�ീ . വി. ടി. ബൽറാം 
�ീ. െക. എസ്. ശബരീനാഥൻ
�ീ . െക. സി . േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?
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(എ) സം�ാന�് മാധ�മ�െള നിയ�ി��തിന് േകരള േപാലീസ്
നിയമ�ിൽ േഭദഗതി വ��ി ഓർഡിനൻസ്
�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അ�കാരം ഒ� ഓർഡിനൻസ് �റെ��വി��തിന്
ഗവർണേറാട് ശിപാർശ െച�വാ��ായ അടിയ�ര സാഹചര�ം
എ�ായി��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ഓർഡിനൻസ് �റ�ിറ�ി നാ�ദിവസ�ി��ിൽ അത്
പിൻവലി�ക��ാേയാ; എ�ിൽ അതി�� കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മാധ�മ സ�ാത���ിന് കടി�ാണി�� ഇ�രം ഒ�
ഓർഡിനൻസ് �റെ��വി�ക�ം നാല് ദിവസ�ിനകം അത്
പിൻവലി�ക�ം െച� നടപടി �ഖ�മ�ി�െട േപാലീസ്
ഉപേദശകന് വ� വീ�യായി സർ�ാർ ക���േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ?

വിശ�് രഹിത േകരളം പ�തി

*13 �ീ . ജി .എസ് .ജയലാൽ 
�ീ . ���ര രത് നാകരൻ 
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
ഭ���ം സിവിൽ സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
പറയാേമാ?

(എ) 'വിശ�് രഹിത േകരളം' പ�തി നിലവിൽ എവിെടെയാെ�
നട�ാ��െ��റിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി േകരളം ��വൻ വ�ാപി�ി�വാൻ
ആേലാചി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് എവിെടെയാെ� െമാെെബൽ േറഷൻ കടകൾ
�വർ�ി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െമാെെബൽ േറഷൻ കടകൾ എ�ാ ജി�കളിേല�ം
വ�ാപി�ി�വാൻ ഉേ�ശ��േ�ാ;

(ഇ) പ�ിക വർ� വിഭാഗ�ൾ താമസി�� േമഖലകളിൽ െമാെെബൽ
േറഷൻകടകൾ �വർ�ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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��ദിന കർ� പ�തി

*14 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. അനിൽ അ�ര 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. വി. പി. സജീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) ��ദിന കർ� പ�തി�െട �ടർ�യായി ര�ാം ഘ� ��ദിന
പ�തികൾ �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; ഏെതാെ� �തിയ
പ�തികളാണ് ഇതിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2020 ആഗ�ിൽ �ഖ�ാപി� ആദ� ��ദിന പ�തികൾ
സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�വാൻ സാധി�ി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ എ�െകാെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇേ�ാൾ �ഖ�ാപി�ി�� �തിയ പ�തികൾ�് ആവശ�മായ
പണം എ�കാരം കെ��വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനം ൈദനംദിന കാര��ൾ�് േപാ�ം കടം എ�േ��
�ിതിയിൽ നിൽ�േ�ാൾ വിഭവസമാഹരണം സംബ�ി�്
യാെതാ�ം പറയാെത �തിയ പ�തികൾ �ഖ�ാപി��െവ�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സൗജന� േറഷ�ം ഭ��കി�ം

*15 �ീ ഐ. ബി. സതീഷ് 
�ീ. സി. ��ൻ
�ീ. ��ഷൻ കട��ി
�ീ. ബി. ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) േലാക്ഡൗൺ കാല�ം അതി�േശഷ�ം സം�ാനെ�
ജന�ൾ േനരി�� �രിതം �റ�ാനായി സൗജന� േറഷ�ം
ഭ��കി�ക�ം നൽ��തി�ം ഭ�� വ���െട വില
നിയ�ി��തി�ം സം�ാന സർ�ാർ നട�ിയ �വർ�നം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജന�തിനിധിക�െടയട�ം േന�ത��ിൽ �തിപ�ം നട�ിയ
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സമരം വഴി േകാവിഡ് വ�ാപനം അനിയ�ിതമായതായി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഇവർെ�തിെര സാം�മിക േരാഗ
നിയ�ണ നിയമ�കാരം േകെ���ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
അതിന് നടപടിെയ��േമാ;

(സി) ജന�ൾ�് സൗജന� േറഷൻ നൽകി വ��തിെനതിെര
സം�ാനെ� �തിപ� ക�ിക�ം േക�ം ഭരി�� ക�ി�ം
എതിർ�് ഉയർ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന സർ�ാർ സൗജന� േറഷ�ം ഭ��കി�്
വിതരണ�ി�മായി െചലവഴി� �കെയ�െയ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ കാർഷിക നിയമ�ൾ

*16 �ീ . എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ 
�ീ . െക. സി . േജാസഫ് 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. അനിൽ അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) േക� സർ�ാർ െകാ�വ� കാർഷിക നിയമ�ൾ
സം�ാന�് നട�ിലാ��തി�� വി�ാപനം
ഇറ��തി�ം ആവശ�മായ �ചരണം നട��തി�ം േക�
സർ�ാർ സം�ാന സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിയമ�ൾ സം�ാന�് നട�ിലാേ�� എ�്
സർ�ാർ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ തീ�മാനം േക�
സർ�ാരിെന േരഖാ�ലം അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price
Assurance and Farm Services Act 2020, Farmers Produce Trade
and Commerce (Promotion and Facilitation) Act 2020, Essential
Commodities (Amendment) Act 2020 എ�ീ നിയമ�ൾ
സം�ാനെ� കർഷകെര എ�കാരം ബാധി�െമ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം കരിനിയമ�ൾെ�തിെര കർഷക ��ാ�
സംഘടി�ി��തി�ം �തിേഷധി��തി�ം സർ�ാർ
തല�ിൽ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
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(ഇ) �ഷി സം�ാനവിഷയമായതിനാൽ പ�ാബ്, ഛ�ീസ്ഗഡ്,
രാജ�ാൻ സർ�ാ�കൾ െകാ�വ� രീതിയിൽ
േക�നിയമെ� മറികട��തിനായി സം�ാന സർ�ാർ
നിയമനിർ�ാണം നട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

േകാവിഡ് �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ

*17 �ീ. വി. പി. സജീ�ൻ
�ീ . വി. ടി. ബൽറാം 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) േകാവിഡ് ബാധിത�െട എ�ം േകരള�ിൽ ��െന
��വാ�� കാരണം �തിേരാധ �വർ�ന�ളിൽ ഉ�ായ
വീ�യാെണ� േക� ആേരാഗ� വ��് മ�ി�െട ��ാവന
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആദ�ഘ��ളിൽ മിക� രീതിയിൽ േകാവിഡ് �തിേരാധം
നട�ിെയ�ി�ം ഓണ�ാല�ം ആേഘാഷേവളകളി�ം ഉ�ായ
അലംഭാവം േരാഗവ�ാപനം ���തിന് ഇടയാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആേഘാഷേവളകളിൽ േവ�� �� സർ�ാരിെ� ഭാഗ�്
നി�ം ഉ�ാകാ�താണ് ഇതിന് കാരണെമ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ിൽ അടിയ�ര ഇടെപടൽ
നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഷിെഗ� േരാഗനിയ�ണം

*18 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
േഡാ.എം.െക . �നീർ 
�ീ . പാറ�ൽ അ�� 
�ീ . സി. മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാം ഷിെഗ� േരാഗം
പടർ�പിടി�തായി റിേ�ാർ�് െച�ി��്;

(ബി) േരാഗകാരണ�ൾ കെ��ിയി�േ�ാ;
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(സി) ഈ േരാഗം നിയ�ി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ?

ൈല�് െമേ�ാ പ�തി

*19 �ീ. െക. എസ്. ശബരീനാഥൻ
�ീ . വി .എസ്. ശിവ�മാർ
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) േകാഴിേ�ാ�ം തി�വന��ര�ം ൈല�് െമേ�ാ പ�തി
നട�ിലാ�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവർ�ികമാ��തിന് ഈ
സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േക� സർ�ാർ െകാ�വ� �തിയ െമേ�ാ െറയിൽ നയ�ിന്
അ��തമായി മാ��ൾ ഉൾെ���ി 2017 ഡിസംബറിൽ
ഡി.എം.ആർ.സി. സമർ�ി�ി�� ���ിയ പ�തിയിേ�ൽ
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) തി�വന��രം ൈല�് െമേ�ാ പ�തി�െട ഭാഗമായി �ീകാര�ം,
ഉ�ർ, പ�ം എ�ിവിട�ളിൽ േമൽ�ാലം നിർ�ി��തി��
�ലെമ��് �ർ�ിയായി�േ�ാ; േമൽ�ാല��െട പണി
ആരംഭി��തിന് നിലവിൽ എെ��ി�ം തട��േ�ാ;

(ഡി) പ�തി നട�ിലാ��തിൽ ഉ�ായി�� കാലതാമസം �ലം
പ�തി അട�ൽ �കയിൽ ഗണ�മായ വർ�നവ് വ�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഇ) പ�തി �കയിൽ ഉ�ായ വർ�നവ് �ലം േകാഴിേ�ാട്,
തി�വന��രം ൈല�് െമേ�ാ പ�തി ഉേപ�ി�വാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സ്�ിം�ർ കരാറിേ��ളള അേന�ഷണം

*20 �ീ . അ�ൽ ഹമീദ് .പി .
�ീ . ടി . എ . അഹ�ദ് കബീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
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�ീ എൻ. എ. െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) േകാവിഡ് �തിേരാധ �വർ�ന��െട ഭാഗമായി
വിവരേശഖരണ�ി�ം വിശകലന�ി�ം അേമരി�ൻ
ക�നിയായ സ്�ിം��മായി കരാർ ഉ�ാ�ിയത് നടപടി
�മ�ൾ പാലി�ായി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��െള സംബ�ി�് അേന�ഷി�് റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ാൻ
സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) റിേ�ാർ�ിേ�ൽ എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ വിഷയ�ിൽ വീ�ം അേന�ഷണം നട�ാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� സാഹചര�ം
വിശദമാ�േമാ?

ഭ��ധാന�കി�് വിതരണം

*21 �ീ. ബി. ഡി. േദവ�ി 
�ീ �ി . വി. രാേജഷ്
�ീ പി .ടി .എ . റഹീം 
�ീ. ആൻ്റണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ���ം
സിവിൽ സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) സം�ാന�് േലാക്ഡൗൺ കാല�് അതിജീവന കി�്
വിതരണം െച��തിന് എ� �ക ഇ�വെര െചലവഴി�ി�െ��്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ��ധാന�കി�് വിതരണം െച��തി�ളള കാലാവധി ഇേ�ാൾ
ഏ�വെരയാണ് ദീർഘി�ി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;
ഇതിനായി എ� �ക നീ�ിെവ�ി��്;

(സി) സം�ാന�് ആെക എ� ��ംബ�ൾ�ാണ് ഈ പ�തി�െട
�ണഫലം ലഭ�മായിെ�ാ�ിരി��െത�ളള കണ�്
ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �രിത സമയ�് സാധാരണ�ാരായ പാവെ��വർ�് ഏെറ
സഹായകരമായ ഈ പ�തിെയ�റി�് ചിലർ ഉ�യി��
അടി�ാന രഹിതമായ ആേരാപണ�ൾ തളളി�ള�് കി�്
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വിതരണ പ�തി ��തൽ കാര��മമാ�ാൻ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സാ��ിക ���ത��ൾ

*22 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) അഴിമതി �ട�നീ�െമ� വാ�ാന�മായി ഭരണ�ിൽ വ� ഈ
സർ�ാർ അ�ാര��ിൽ പരാജയെ��ക�ം �ഖ�മ�ി�െട
ഓഫീസ് തെ� ഇതിന് താവളമാ�ക�ം െച�ി�െ��
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �ിൻസി�ൽ െസ��റി സ�ർ��ട�ം േഡാളർ
കട�ം നട�ിയ േകസിൽ �തിയാ�െ��് ��പ�ം
സമർ�ി�െ��ത് അതീവ ഗൗരവമായി സർ�ാർ
കണ�ിെല��ി�േ�ാ;

(സി) �തിർ� ഐ.എ.എസ്. ഉേദ�ാഗ��ം �ഖ�മ�ി�െട
�ിൻസി�ൽ െസ��റി�മായ വ��ി�െട േന�ത��ിൽ
ഭരണസ�ാധീനം ഉപേയാഗി�് െസ�േ�റിയ�ിൽ േകാടിക�െട
ധനസമാഹരണ�ം രാജ�േ�ാഹ ഇടപാ�ം നട�ിെയ�
ആേ�പം �ഖ�മ�ി അറി�ി� എ�് പറ�് ഒഴി�വാൻ
സർ�ാരിനാ�േമാ;

(ഡി) സാ��ിക ���ത��ൾ ൈകകാര�ം െച�� െകാ�ിയിെല
ചീഫ് �ഡീഷ�ൽ മജിേ��് േകാടതിയിൽ �തികൾ
െവളിെ���ിയ േപ�കൾ മന�ാ�ിെയ െഞ�ി��താെണ�
േകാടതി പരാമർശം സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇത് ഉ�തർ നട�ിയ അഴിമതിയിേല�് വിരൽ ���തേ�
എ�് െവളിെ���േമാ?

ഭ��കി�് വിതരണം

*23 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ പി . 
�ീ . ���ര രത് നാകരൻ 
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�ീ. െക. രാജൻ
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ഭ���ം
സിവിൽ സൈ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) േകാവിഡ് വ�ാപനേ�ാട�ബ�ി�് ജന�ൾ��ായ ��ി��ം
�തിസ�ി�ം പരിഹരി��തിന് ഭ��വ��് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭ��കി�് വിതരണം എ��തൽ �ട�ിെയ�ം ആയത്
ജന�ൾ�് എ�േ�ാളം ആശ�ാസം പകർെ��ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) സർ�ാരിെ� നിലവിെല േമാശെ�� സാ��ിക അവ�യി�ം
ജന�േളാ�� �തിബ�ത നിറേവ��തിനാേണാ ഭ��കി�്
നൽകിയെത�റിയി�േമാ;

(ഡി) ഭ��കി�് വിതരണ�ി�െട സർ�ാരി��ായ
സാ��ികബാധ�ത സംബ�ി� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഭ��കി�് വിതരണം എ�വെര �ട�െമ�റിയി�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ�ിെ� �േരാഗതി

*24 �ീ . വി െക �ശാ�്
�ീ. സി.െക. ഹരീ�ൻ 
�ീ. െക. ആൻസലൻ
�ീ. വി.േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
പറയാേമാ?

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ�ിെ� �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �റ�ഖം ഒ�ാം ഘ�ം ഈ സർ�ാരിെ� കാല�തെ�
�ർ�ീകരി�ാ�� നിലയിൽ പണി
ത�രിതെ���ാനായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �േദശവാസിക�െട ആശ�കൾ പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �റ�ഖ�മായി ബ�െ�� മ�് അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?
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�തിർ� പൗര�ാ�െട സംര�ണ�ി�� പ�തികൾ

*25 �ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
�ീ . എം . �േകഷ് 
�ീ. ബി .സത�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ആേരാഗ��ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം �തിർ�
പൗര�ാ�െട േ�മ�ി�ം ആേരാഗ�സംര�ണ�ി�മായി
നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിർ� പൗര�ാ�െട സംര�ണ�ിനായി �വർ�ി��
സർ�ാർ �ാപന��െട നിലവാരം െമ�െ����തിനായി
ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സാ�ഹ�നീതി വ��് തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��മായി േചർ�്
നട�ാ�ി വ�� സായം�ഭ പ�തിയിൽ വേയാജന�ൾ�ായി
എെ��ാം പരിപാലന സൗകര��ളാണ്
ഏർെ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാവിഡ് നിയ�ണം

*26 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീമതി ഷാനിേമാൾ ഉ�ാൻ 
�ീ . വി. ടി. ബൽറാം 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) രാജ��് അൺേലാ�ിന് �ട�മി�േതാെട സം�ാന�്
േകാവിഡ് േരാഗിക�െട എ��ിൽ �മാതീതമായ വർ�നവ്
ഉ�ായതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് 2020 ഡിസംബർ മാസെ� ശരാശരി െട�്
േപാസി�ിവി�ി നിര�് എ�യാണ്;
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(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�് നട� െതരെ���ിൽ
േകാവിഡ് മാനദ�ം െത�ി�� �ചരണ�ം �ി�മസ്
ആേഘാഷം �ല�� തിര�ം േരാഗവ�ാപന�ിന്
കാരണമായതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��വ�ര�ിൽ േരാഗവ�ാപന�ി�� സാധ�ത
��തലായി�� സാഹചര��ിൽ അത് നിയ�ി��തിന്
നിലവി�� േകാവിഡ് മാനദ��ൾ ��തൽ കർശനമാ�ാൻ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ ആേരാഗ� �ചികയിൽ സം�ാന�ിെ� �ാനം

*27 �ീ. ആർ. രാമച�ൻ
�ീ. സി. ദിവാകരൻ
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ. എൽേദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) േദശീയ ആേരാഗ� �ചികയിൽ ഏെതാെ� ഘടക�ൾ
പരിഗണി�ാണ് സം�ാന��െട റാ�ിംഗ് നി�യി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിൽ ഏെതാെ� ഘടക�ളിൽ ��ി�് നി�തിനാലാണ്
േകരളം ഒ�ാം �ാനെ��ിയെത�റിയി�േമാ;

(സി) രാജ�െ� മിക� �ാഥമിക ആേരാഗ�േക��ളിൽ േകരള�ിെല
�ാഥമികാേരാഗ�േക���െട �ാനം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നാഷണൽ ക�ാളി�ി അഷ�റൻസ് �ാേ�ർഡ്സ് അംഗീകാരം
ലഭി� �ാപന�ൾ േകരള�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാനെ� സ�കാര� ആ�പ�ികെള�ം ലാ�കെള�ം
നിയ�ി��തി�ം ചികി�ാെ�ലവ് �റ��തി�മായി
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

വികസന, ജനേ�മ പ�തിക�െട കാര��മമായ നിർ�ഹണം

*28 �ീ. എം. സ�രാജ്
�ീ. െക. ആൻസലൻ
�ീ. ആർ.രാേജഷ്
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�ീ . േജാർജ് എം .േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) �കടന പ�ികയിൽ വാ�ാനം െച� കാര��ൾ �ത�മായി
നട�ിലാ�ി, അവ�െട നിർ�ഹണ �േരാഗതി െപാ�ജന�െള
അറിയി��തിനായി റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ി സമർ�ി��തിന്
നടപടിെയ�� ആദ� സർ�ാെര� നിലയിൽ വിവിധ
പ�തികൾ ��തൽ ജനസൗ�ദപര�ം കാര��മ�മാ��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� �ധാന പ�തികൾ
േവഗ�ിൽ �ർ�ിയാ��തി�ം അവ�െട നിർ�ാണം
യഥാസമയം അവേലാകനം െച��തി�ം എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ളയ�ം ഓഖി�ം നിപ�ം േകാവി�ം േപാെല�� �ര��ൾ
�തിസ�ി ��ി�േ�ാ�ം വികസന �വർ�ന�ളിൽ
െപാ�ജനപ�ാളി�ം ഉറ�വ���തി�ം ��തൽ
ജനേ�മകരമായ പ�തികൾ �പീകരി��തി�ം സർ�ാർ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

െക-െറയിൽ പ�തി

*29 �ീ . എം . ഉ�ർ 
േഡാ.എം.െക . �നീർ 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. പി െക അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
�ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) നിർ�ി� െക-െറയിൽ പ�തി നട�ാ�േ�ാൾ ഉ�ാകാ��
പാരിസ് ഥിതിക ���െള��ി എെ��ി�ം പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി നിലവിൽ വ�േ�ാൾ
�ടിെയാഴി�ിേ��ിവ��വെര സംബ�ി� വിവരം
േശഖരി�ി�േ�ാ;

(സി) പരി�ിതിെയ ��തരമായി ബാധി�ാൻ സാധ�ത���ം
ഇ�പതിനായിരേ�ാളം ��ംബ�െള
�ടിെയാഴി�ിേ��ിവ���മായ ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാ��
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നീ�ം �നർവിചി�ന�ി� വിേധയമാ�േമാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

�വാസിക�െട േ�മം

*30 �ീ. െക ദാസൻ
�ീ െക.വി.അ�ൾ ഖാദർ
�ീ. സജി െചറിയാൻ
�ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �ഖ�മ�ി
സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം �വാസിക�െട
േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ വിവിധ േ�മപ�തികൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വാസിക�െട നിേ�പം �ര�ിതമാ��തി�ം അത്
നാടിെ� വികസന�ി�ം �േരാഗതി�ം േവ�ി ശരിയായ
രീതിയിൽ ഉപേയാഗി��തി�മായി നട�ിലാ�ിയ �വാസി
ഡിവിഡ�് പ�തി�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) വിവിധ രാജ��ളിൽ നി�് തിരിെകെയ�ിയ �വാസിക�െട
�നരധിവാസ�ിനായി ആരംഭി� സംരംഭകത� പരിശീലന
പ�തി�െട വിശദവിവര�ൾ നൽ�േമാ;

(ഡി) 2020 ജ�വരി ഒ�ിന് േശഷം നാ�ിെല�ിയ �വാസി
മലയാളികൾ�ായി സർ�ാർ �ഖ�ാപി� ആശ�ാസധനം
വിതരണം െച��തിനായി എ� �ക െചലവഴി� എ�
കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) �വാസജീവിതം കഴി�് തിരിെകെയ�ിയ സാ��ിക�ം
ശാരീരിക�മായി അവശത അ�ഭവി�� �വാസി
��ംബ��െട സഹായ�ിനായി സർ�ാർ നട�ാ�ിയ
�േത�ക പ�തികൾ എെ�ാെ�യാണ്;

(എഫ് ) ഓേരാ പ�തി ഇന�ി�ം ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് എ�
�ക വീതം െചലവഴി�െവ�ം എ� ��ംബ�ൾ�് ഇതിെ�
�േയാജനം ലഭി�െവ��� കണ�് ലഭ�മാേണാ;

(ജി) സാ��ന പ�തി �കാര�� ധനസഹായ�ി��
വ�മാനപരിധി എ�യായി��െവ�ം ഇേ�ാൾ ഇത്
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ഉയർ�ിയി�േ�ാ എ�ം വിശദമാ�ാേമാ; സാ��ന
ധനസഹായം എ� േപർ�് ലഭി�ി�െ��ം എ� േകാടി �പ
ഇതിനായി െചലവഴി�െവ��� കണ�് ലഭ�മാെണ�ിൽ
നൽ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

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)].

തീയതി: 05-01-2021




