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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 304 15-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

�വാസിക�െട േ�മ�ം �ര��ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. മ�ി��ി,
�ീ സി എ�് ���, 

േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ, 
�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക 

�ീ. പിണറായി വിജയൻ

(�ഖ�മ�ി)

(എ)
സം�ാന�് �വാസിക�െട ���ളിൽ

കാര��മ�ം ഫല�ദ�മായ ഇ ടെപടൽ

നട��തിന് അവെര�റി�� �ത�മായ

വിവര�ൾ ലഭിേ��ത് അനിവാര�മായതിനാൽ

സമ�മായ വിവര േശഖരണം നട��തിന്

പ�തി�േ�ാ;

(എ) േനാർ�ാ ��്സിെ�  �വാസി ഐ.ഡി കാർഡ്

 �േഖന  5 ല��ിൽ അധികം �വാസിക�െട

വിവര േശഖരണം നട�ിയി��്. �ടിേയ��മായി

ബ�െ�� വിഷയ�ളിൽ പഠനം നട��തിന്

 Center for Development Studies-ൽ അ�രാ�

�ടിേയ� േക�ം �ാപി�ി��്.  േകരളീയരായ

�വാസിക�െട സമ� വിവരേശഖരണം നട��

 പ�തി നിലവിലി� .

(ബി)

�വാസിക�െട �ര��ം േ�മ�ി���

സർ�ാരിെ� �വർ�ന�െള �ർബലെ����

തര�ി�� ഇടെപട�കൾ ചില �തിപ�

രാ�ീയ ക�ികൾ നട��താ�� ആേ�പം

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ര�ി��

�വർ�ന�െള അതിജീവി�്

ആേഗാളതല�ി�� �വാസിക�െട

സംര�ണ�ിനായി േലാക േകരള സഭ

വിജയകരമായി നട�ാനായി�േ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��യിൽെ��ി��്. േലാകെമ�ാ���  
 �വാസി മലയാളിക�െട  ��ാ��ം പര�ര

സഹകരണ�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം േകരള

സം�ാര�ിെ� �േരാഗമനപരമായ വികസന�ം

 ല��ം  െവ�െകാ��    േലാക േകരളസഭ�െട

 ��ാം സേ�ളനം 2022  �ൺ മാസം 16,17,18
 തീയതികളിൽ  വിജയകരമായി നട�ക��ായി.
�ാതിനിധ�ം െകാ�ം സ��മായ

ചർ�കൾെകാ�ം  �വാസികൾ�ായി ഭാവിയിൽ

ആവി�രിേ�� പ�തികൾ   സംബ�ി�ം  
 ��ത സേ�ളന�ിൽ  ഉ��ിരി�  
നിർേ�ശ��ം  ശിപാർശക�ം

 േ�ാഡീകരി�വ��.  

(സി) വിേദശ രാജ��ളിേല�്, വിേശഷി�്

മധ��ർേ�ഷ�ൻ രാജ��ളിേല�് അടിമ�ണി�ായി

കട��താ�� വാർ�ക�െട

അടി�ാന�ിൽ അ�രം സംഘ�െള

കർശനമായി നിയ�ി��തിന് വ��് �ൻൈക

എ��േമാ; സം�ാന�� സർ�ാർ അംഗീ�ത

റി��്െമ�് ഏജൻസികെള�റി�് ജന�ൾ�്

വിവരം ലഭ�മാ�ാ�ം വ�ാജ ഏജൻസിക�െട

(സി) വിേദശ രാജ��ളിേല�� റി��്െമ�കൾ

നിയ�ി�െ���ത്    1983-ൽ ഭാരത സർ�ാർ

നട�ിലാ�ിയ  എമിേ�ഷൻ ആ�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ �റെ��വി� ച��ൾ

�കാരമാണ്.  നിയമവി�� റി��്െമ�്  നട��

വ��ികൾ�ം,  ഏജൻസികൾ�െമതിെര  
 സം�ാന സർ�ാർ ക�� നിയമ നടപടികൾ

സ�ീകരി���്.  വ�ാജ റി��്െമ�ിെനതിെര

കർശന   നടപടികൾ  സ�ീകരി��തിനായി
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െകണിയിൽ വീഴാതിരി��തി�ം ആവശ�മായ

നടപടികൾ സ�ീകരി��േ�ാ?
 നട�ിലാ��  'ഓ�േറഷൻ �ഭയാ�' എ�

പ�തി�മായി  ബ�െ��്  �ഖ�മ�ി�െട

അധ��തയിൽ  േയാഗം േച�ക�ം   ആവശ�മായ

ഇടെപട�കൾ നട�വാൻ    സം�ാന േപാലിസ്

വ��്, െ�ാ��ർ ജനറൽ ഓഫ് എമി��് സ്  ,
േനാർ� ��്സ്   എ�ിവ�െട ആഭി�ഖ��ിൽ

 കർ�സമിതി  �പീകരി�വാ�ം, ഇ�രം

 േക�കളിൽ േപാലീസ്  സ�ീകരി��   നടപടികൾ

പരസ�െ���വാ�ം   തീ�മാനി�ി��് .

�ശ�-�വണ മാധ�മ�ളി�െട�� പരസ��ൾ,
സിനിമാ തീയ��കളിെല  േബാധവത്�രണ

പരസ��ൾ, േസാഷ�ൽ മീഡിയ �ാ�്േഫാ�കൾ  
 എ�ിവ  വഴി�ം   വിേദശ��  �വാസി

മലയാളി സംഘടനക�െട  സഹകരണേ�ാെട�ം

    വ�ാജ റി��ിംഗ് ഏജൻസിക�െട െതാഴിൽ

 വാ�ാന�ളിൽ  വീഴാതിരി�ാൻ  ആവശ�മായ  
േബാധവൽ�രണം നട���്.

  നിയമാ��തമ�ാ� റി��്െമ�്, വിസ ത�ി�്

എ�ിവെ�തിെര േക�  വിേദശകാര� വ��ിെ�

�ീ-ഡി�ാർ�ർ ഓറിയേ�ഷൻ  പരിപാടിക�െട

മാർ� നിർേ�ശ�ൾ അ�സരി�്

േബാധവത്�രണം നട��തിന് െസൻറർ  
േഫാർ മാേനെ�ൻറ്  െഡവല�്െമൻറിെന

�മതലെ���ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


