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ക്രമപ്രശശ
ഡഡിലലേ ലസ്റ്റേററ്റ്മമനറ്റ് വവ്യക്തത വരുത്തല
ശശ. ലററോജഡി എശ. ലജറോണ: സര, നഡിയമസഭയഡില എശ.എല.എ.-മറോര
ലചറോദവ്യങ്ങള്കറ്റ് ലനറോടശസറ്റ് നലകുന്നതറ്റ് 10 പൂരണ്ണ ദഡിവസങ്ങള്കറ്റ് ലനറോടശസറ്റ്
നലകഡിയറോണറ്റ്. ലചറോദവ്യങ്ങള്കറ്റ് മനഡിമറോര നലകറോനുലദ്ദേശഡിക്കുന്ന മറുപടഡികള്
സഭയഡില ലചറോദവ്യങ്ങള്കറ്റ് മറുപടഡി നലകുന്നതഡിമന മതറോടറ്റ് മുന്പഡിലേമത്ത
ദഡിവസശ വവകുലന്നരശ 5.00 മണഡികറ്റ് മുമറ്റ് നഡിയമസഭറോ മസക്രടറഡികറ്റ്
വകമറോറണമമന്നറ്റ്

നഡിയമസഭറോ

ചടശ

47

നക്ഷത്രചഡിഹ്നമഡിട

ലചറോദവ്യങ്ങള്മകറോഴഡിമക

അനുശറോസഡിക്കുന്നുമണ്ടെങഡിലശ
ഈ

നഡിബന്ധന

മനഡിമറോര

കൃതവ്യമറോയഡി പറോലേഡിക്കുന്നഡിമല്ലെന്നതറ്റ് വസ്തുതയറോണറ്റ്. പ്രസ്തുത ചടത്തഡിമലേ രണ്ടെറോശ
ഉപചടത്തഡില ടഡി സമയത്തഡിനുളഡില മറുപടഡി നലകഡിയഡിമല്ലെങഡില അതഡിമന
ഇടകറോലേ മറുപടഡിലയറോ അമല്ലെങഡില അനഡിമ മറുപടഡിലയറോ എത്രയശ ലനരമത്ത
നലലകണ്ടെതശ എന്നറോല ആ ലചറോദവ്യശ ലേഡിസ്റ്റേഡില ലചരത്ത തശയതഡി മുതല 15
ദഡിവസശ വവകഡിയറോയഡിരഡികറോന് പറോടഡില്ലെറോമയന്നുശ നഡിബന്ധനയണ്ടെറ്റ്.

15-ാ

സലമ്മേളന കറോലേത്തറ്റ് അശഗങ്ങള് ലചറോദഡിച്ച പലേ ലചറോദവ്യങ്ങള്ക്കുശ മറുപടഡി
സമയത്തറ്റ് ലേഭവ്യമറോകഡിയഡിരുന്നഡില്ലെ. അവയഡില ചഡിലേ ലചറോദവ്യങ്ങളുമട ഉത്തരങ്ങള്
ഇഇൗ സലമ്മേളന കറോലേത്തറ്റ് ഡഡിലലേ ലസ്റ്റേററ്റ്മമനറ്റ് സഹഡിതശ ലേഭവ്യമറോകഡിയഡിട്ടുണ്ടെറ്റ് .
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03-11-2019-നറ്റ്

എല്ലെറോ

സറോമറോജഡികരക്കുശ

നലകഡിയ

കവറഡിമനറോപശ

നൂറുകണകഡിനറ്റ് ഡഡിലലേ ലസ്റ്റേററ്റ്മമന്റുകളുമട പകരപറോണറ്റ് നലകഡിയഡിരഡിക്കുന്നതറ്റ് .
എല്ലെറോ എശ.എല.എ.-മറോരക്കുശ രറോവഡിമലേ റൂമഡില എത്തുന്ന കവറഡിമനകൂമട ഡഡിലലേ
ലസ്റ്റേററ്റ്മമന്റുകള്

നലകഡിമകറോണ്ടെഡിരഡിക്കുകയറോണറ്റ്.

ഭരണപരമറോയ

കറോരണത്തറോലേറോണറ്റ് യഥറോക്രമശ മറുപടഡി നലകറോതഡിരഡിക്കുന്നമതന്നുശ ആയതഡില
ലബറോധപൂരവ്വമറോയ
ലസ്റ്റേററ്റ്മമനറോണറ്റ്

യറോമതറോരു

കറോലേതറോമസവശ

നലകഡിയഡിരഡിക്കുന്നതറ്റ്.

കഴഡിഞ്ഞ

വരുത്തഡിയഡിടഡിമല്ലെന്നുമുള
സലമ്മേളന

കറോലേത്തറ്റ്

ബഹുമറോനമപട മുഖവ്യമനഡിലയറോടറ്റ് ലചറോദഡിച്ച 50 ലചറോദവ്യങ്ങള്കറ്റ് ഇനഡിയശ മറുപടഡി
ലേഭഡികറോനുണ്ടെറ്റ്.

അതലപറോമലേ തമന്ന ഒന്നറോശ സലമ്മേളനശ മുതല പതഡിനഞറോശ

സലമ്മേളനശ വമര വഡിവരശ ലശഖരഡിച്ചറ്റ് നലകുന്നതറോമണന്ന ഇടകറോലേ മറുപടഡി
നലകഡിയ ലചറോദവ്യങ്ങളഡിലശ ഇതവമര അനഡിമ മറുപടഡി നലകഡിയഡിടഡിമല്ലെന്ന കറോരവ്യശ
അങ്ങയമട ശദ്ധയഡിലമപടുത്തുകയറോണറ്റ്.

കഴഡിഞ്ഞ ദഡിവസശ ബഹുമറോനവ്യനറോയ

തഡിരുവഞ്ചൂര രറോധറോകൃഷ്ണന് ഇഇൗ സരകറോര വന്നതഡിനുലശഷശ നടപഡിലേറോകഡിയ
വന്കഡിട പദ്ധതഡികളുമട വഡിശദറോശശങ്ങള് സശബന്ധഡിച്ചറ്റ് ലചറോദഡിക്കുകയണ്ടെറോയഡി.
അതഡിനുശ

വഡിവരശ

ലശഖരഡിച്ചുവരഡികയറോമണന്നുള

കഡിടഡിമകറോണ്ടെഡിരഡിക്കുന്നതറ്റ്.

ഒഴുകന്

മറുപടഡിയറോണറ്റ്

ഇഇൗ സലമ്മേളന കറോലേത്തറ്റ് 28-10-2019 മുതല
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31-10-2019

വമരയള

നറോലേറ്റ്

ദഡിവസങ്ങളഡിമലേ

ലചറോദവ്യങ്ങള്കറ്റ് ഇനഡിയശ മറുപടഡി നലകഡിയഡിടഡില്ലെ.
സമയത്തഡിനുളഡില
റൂളഡിശഗുളതറോണറ്റ്.

മറുപടഡി

308

ലചറോദവ്യങ്ങള്കറ്റ് നഡിശഡിത

നലകണമമന്നുള

സഭയഡില ഇഇൗ വഡിഷയശ

ലചറോദവ്യങ്ങളഡില

അങ്ങയമട

നഡിരനര

ഇതഡിനുമുമശ വന്നഡിട്ടുണ്ടെറ്റ് .

ഇഇൗ

ക്രമപ്രശശ ആവരത്തഡിച്ചറ്റ് ഉന്നയഡിലകണ്ടെ സറോഹചരവ്യശ വരഡികയറോണറ്റ്. അങ്ങയമട
റൂളഡിശഗുശ നഡിലേനഡിലക്കുന്നുണ്ടെറ്റ്.

അങ്ങയമട റൂളഡിശഗുലപറോലശ അവഗണഡിക്കുന്ന

സഡിതഡിവഡിലശഷമറോണറ്റ് നഡിലേവഡിലളതറ്റ്.
ലചറോദഡിക്കുന്നതറ്റ്

കറോരവ്യങ്ങള്കറ്റ്

ഇവഡിമട അശഗങ്ങള് ലചറോദവ്യശ

വവ്യക്തമറോയഡി

ഉത്തരശ

ലേഭഡിക്കുന്നതഡിനുശ

മപറോതസമൂഹത്തഡിനറ്റ് കറോരവ്യങ്ങള് അറഡിയന്നതഡിനുശ ലവണ്ടെഡിയറോണറ്റ് .
ലബറോധപൂരവ്വശ

വഡിവരങ്ങള്

മകറോടുകറോമത

തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നതറ്റ്

അലപറോള്
സഭലയറോടുള

അവലഹളനവശ ചടലേശഘനവമറോണറ്റ്. അങ്ങയമട കരശനമറോയ ഇടമപടല ഇഇൗ
വഡിഷയത്തഡിലണ്ടെറോകണമമന്നറ്റ് ഞറോന് ഈ ക്രമപ്രശത്തഡിലൂമട ഉന്നയഡിക്കുകയറോണറ്റ്.
ശശ. എശ. ഉമ്മേര: സര, ഇവഡിമട ബഹുമറോനമപട ലററോജഡി എശ. ലജറോണ
ചൂണ്ടെഡികറോണഡിച്ചതമറോയഡി

ബന്ധമപട്ടുതമന്നയള

ക്രമപ്രശമറോണറ്റ്

ഞറോന്

ഉന്നയഡിക്കുന്നതറ്റ്. ഉത്തരശ നലകുന്നതഡില ഡഡിലലേ വരുന്നുണ്ടെറ്റ്. ഒരു അശഗശ കവര
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മപറോടഡിച്ചറ്റ്

ഡഡിലലേ

ലചറോദഡിച്ചതറോമണന്നുളതറ്റ്

ലസ്റ്റേററ്റ്മമനറ്റ്

ലനറോക്കുലമറോള്

മനസഡിലേറോകറോന്

അതറ്റ്

കഴഡിയഡില്ലെ.

ആരറ്റ്

ഉദറോഹരണമറോയഡി,

പതഡിനറോലേറോശ ലകരള നഡിയമസഭയമട 15-ാ സലമ്മേളനത്തഡില 28-05-2019-നറ്റ്
മറുപടഡി നലലകണ്ടെഡിയഡിരുന്ന നക്ഷത്ര ചഡിഹ്നമഡിടറോത്ത 235-ാ നമര നഡിയമസഭറോ
ലചറോദവ്യത്തഡിമന

ഡഡിലലേ

ലസ്റ്റേററ്റ്മമനഡില

ഭരണപരമറോയ

കറോരണത്തറോലേറോണറ്റ്

യഥറോസമയശ മറുപടഡി നലകറോതഡിരുന്നമതന്നുശ ആയതഡിനറോല ലബറോധപൂരവ്വമറോയ
യറോമതറോരുവഡിധ കറോലേതറോമസവശ വരുത്തഡിയഡിടഡില്ലെറോമയന്നുശ അറഡിയഡിക്കുന്നതറോയഡി
പറഞ്ഞഡിട്ടുണ്ടെറ്റ്.

ഇതഡില ആരറോണറ്റ് ലചറോദഡിച്ചമതന്നതശ എനറോണറ്റ് ഇതഡിമന

മറുപടഡിമയന്നതശ സശബന്ധഡിച്ചറ്റ് ഒരു വവ്യക്തതയമഡില്ലെ.

അഞറോശ മറോസമത്ത

ലചറോദവ്യത്തഡിമന മറുപടഡി ലമശപ്പുറത്തറ്റ് വച്ചതറ്റ് എടുത്തറ്റ് പരഡിലശറോധഡിച്ചറോല, ലചറോദവ്യശ
ലചറോദഡിച്ച ആള്ക്കുതമന്ന ഇഇൗ നമര ഓരമ്മേയണ്ടെറോകഡില്ലെ. അലത സമയശ ലചറോദവ്യശ
ലചറോദഡിച്ചയറോളുമട ലപരറ്റ് അതഡില പറയക, ഏതറ്റ് മനഡിലയറോടറോണറ്റ് ലചറോദഡിച്ചമതന്നറ്റ്
പറയക,

മറുപടഡിയമട

സശക്ഷഡിപ്ത

രൂപശകൂടഡി

ലമശപ്പുറത്തറ്റ്

വയ്ക്കുക,

കറോലേതറോമസത്തഡിനുള കറോരണമമനറോമണന്നുളതറ്റ് വവ്യക്തമറോക്കുകയശ മചയ്യുക.
ഞറോന് ലനരമത്ത പറഞ്ഞ 235-ാനമര ലചറോദവ്യശ
ഉവബദുള ലചറോദഡിച്ചതറോണറ്റ്. ലചറോദവ്യശ, ഇഇൗ സരകറോര

ശശ. പഡി.
അധഡികറോരത്തഡില
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വന്നതഡിനുലശഷശ ജയഡില ശഡിക്ഷ അനുഭവഡിച്ചുമകറോണ്ടെഡിരഡിമക മരണമപടവരുമട
കണക്കുകള് മവളഡിമപടുത്തറോലമറോ എന്നതറോണറ്റ്.

അതറ്റ് വളമര പ്രധറോനമപടതശ

നഡിയമസഭ നടന്നുമകറോണ്ടെഡിരഡിക്കുലമറോള് കഡിലടണ്ടെ ഉത്തരവമറോണറ്റ്. ഒരു ജയഡില
മഎ.ജഡി.-ലയറോ ഉലദവ്യറോഗസലനറോ വഡിചറോരഡിച്ചറോല within seconds മകറോണ്ടെറ്റ്
കഡിടറോവന്ന

മറുപടഡിയറോണതറ്റ്.

എന്നഡിടറ്റ്,

114

തടവകറോര

മരണമപട്ടുമവന്നറ്റ്

ഇലപറോഴറോണറ്റ് മറുപടഡി വന്നഡിരഡിക്കുന്നതറ്റ്. കറോടഡില എത്ര ആന ചരഡിഞ്ഞഡിട്ടുമണ്ടെന്നറ്റ്
ലഫറോറസ്റ്റേറ്റ് ഡഡിപറോരടറ്റ്മമനഡിമലേ കണസരലവറലററോടറ്റ് ലചറോദഡിച്ചറോല അലപറോള്തമന്ന
മറുപടഡി ലേഭഡിക്കുശ.

ഭരണപരമറോയ കറോരണങ്ങളറോലേറോണറ്റ് ഡഡിലലേ എന്നറോണറ്റ്

പറയന്നതറ്റ്. എനറ്റ് ഭരണപരമറോണറ്റ് ഇതഡിലളതറ്റ്. കറോലേതറോമസശ പറയലമറോള്
അതഡില

എമനങഡിലശ

തറോമസലമറോ ഉണ്ടെറോകലണ്ടെ?

കണമകടുലകണ്ടെലതറോ

അമല്ലെങഡില

അതഡിനുള

ഇതഡില എനറ്റ് ഭരണപരമറോയ കറോരണമറോണുളതറ്റ്?

അമതറോരു സറോറഡിസറോക്ടറഡിയറോയ ഉത്തരമല്ലെ.

മറോത്രമല്ലെ, ഇതറ്റ് ജയഡില മഎ.ജഡി.

ലപറോമലേയള ആളുകളഡിലനഡിന്നറ്റ് ലശഖരഡികമപലടണ്ടെ മറുപടഡിയമറോണറ്റ്. തഡികച്ചുശ
നഡിരുത്തരവറോദപരമറോയഡി......
സലമ്മേളഡിക്കുലമറോള്
ഭരണപരമറോയ

നഡിയമസഭറോ

ഉന്നയഡികരുമതന്ന
സഇൗകരവ്യത്തഡിനുലവണ്ടെഡി

അശഗങ്ങള്

ഇഇൗ

കറോരണത്തറോല
മറച്ചുവയ്ക്കുകയറോണറ്റ്.

കറോരവ്യശ

സഭ

ലബറോധപൂരവ്വശ
ഇതറ്റ്
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നഡിയമസഭലയറോടുശ അശഗങ്ങലളറോടുശ മചയ്യുന്ന അലങ്ങയറമത്ത അനശതഡിയറോണറ്റ് .
അതഡിനറോല ഡഡിലലേ ലസ്റ്റേററ്റ്മമനറ്റ് നഡിയമസഭ മുമറോമക സമരപഡിക്കുന്നതഡിനറ്റ്
എത്രറോമമത്ത നഡിയമസഭ, സലമ്മേളനത്തഡിമനയശ ലചറോദവ്യത്തഡിമനയശ നമര,
വകുപറ്റ്, ബന്ധമപട മനഡിയമട ലപരറ്റ് എന്നഡിവലയറോമടറോപശതമന്ന ലചറോദവ്യശ
ലചറോദഡിച്ച അശഗത്തഡിമന ലപരുശ അതഡിമന കറോലേതറോമസത്തഡിനുള കറോരണവശകൂടഡി
വവ്യക്തമറോകഡിയഡിട്ടുള മറുപടഡി നലകണശ എന്നതറോണറ്റ് എമന ക്രമപ്രശശ.
പടഡികജറോതഡി

പടഡികവരഗ്ഗ

പഡിലന്നറോകസമുദറോയലക്ഷമവശ

നഡിയമവശ

സറോശസറോരഡികവശ പറോരലേമമനറഡികറോരവ്യവശ വകുപ്പുമനഡി (ശശ. എ. മക. ബറോലേന്):
സര, ലകരള നഡിയമസഭയമട നടപടഡിക്രമവശ കറോരവ്യനഡിരവ്വഹണവശ സശബന്ധഡിച്ച
ചടങ്ങളഡിമലേ

ചടശ

47

പ്രകറോരശ

ബഹുമറോനമപട

രണ്ടെറ്റ്

അശഗങ്ങളുശ

സൂചഡിപഡിച്ചതലപറോമലേ നഡിയമസഭറോ ലചറോദവ്യങ്ങള്ക്കുളള മറുപടഡി 15 ദഡിവസത്തഡിനകശ
നലകറോന് കഴഡിഞ്ഞഡിമല്ലെങഡില കറോലേതറോമസത്തഡിനുളള കറോരണശ വഡിശദശകരഡിക്കുന്ന
ലസ്റ്റേററ്റ്മമനറ്റ്

ബന്ധമപട

നഡിഷ്കരഷഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടെറ്റ്.
പലേലപറോഴുശ

മനഡി

ലചറോദവ്യങ്ങളഡില

ബൃഹത്തറോയതശ

സഭയമട

ലമശപ്പുറത്തറ്റ്

വയ്ക്കണമമന്നറ്റ്

ആവശവ്യമപടഡിരഡിക്കുന്ന

വഡിവരങ്ങള്

ഒന്നഡിലേധഡികശ

വകുപ്പുകളഡില

നഡിന്നറ്റ്
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ലശഖരഡിലകണ്ടെഡിവരുലമറോഴുശ മറ്റുമറോണറ്റ് ഇത്തരത്തഡില
ഉത്തരശ

സഭയഡില

നലകറോന്

സറോധഡികറോമത

സമയബന്ധഡിതമറോയഡി

വരുന്നതറ്റ് .

ബഹുമറോനമപട

അശഗങ്ങളറോയ എശ. ഉമ്മേറുശ ലററോജഡി എശ. ലജറോണുശ സൂചഡിപഡിച്ചതലപറോമലേ ഇവഡിമട
ഉന്നയഡിച്ച പ്രശശ വളമര പ്രസക്തഡിയളളതറോണറ്റ്. സഭയമട ലമശപ്പുറത്തറ്റ് ബന്ധമപട
മനഡിമറോര വയ്ക്കുന്ന ഡഡിലലേ ലസ്റ്റേററ്റ്മമന്റുകളഡില പലേലപറോഴുശ ലചറോദവ്യശ സശബന്ധഡിച്ച
പൂരണ്ണമറോയ വഡിവരങ്ങള് ഉള്മകറോളളുന്നതറോയഡി കറോണുന്നഡില്ലെ. അതമകറോണ്ടെറ്റ്
ലമലേഡില 15

ദഡിവസത്തഡിനുലശഷശ നലകുന്ന ഉത്തരങ്ങളുമടകൂമട സഭയഡില

സമരപഡിക്കുന്ന

ഡഡിലലേ

ലസ്റ്റേററ്റ്മമന്റുകളഡില

എത്രറോമമത്ത

നഡിയമസഭ,

സലമ്മേളനത്തഡിമന നമര, തശയതഡി, ലചറോദവ്യശ നമര, ബന്ധമപട മനഡിയമട
ലപരറ്റ്, ഉന്നയഡിച്ച അശഗത്തഡിമന ലപരറ്റ്, കറോലേതറോമസശ ലനരഡിടതഡിമന കറോരണശ
എന്നഡിവ ഉള്മപടുത്തഡി നലകണമമന്നറ്റ് എല്ലെറോ വകുപ്പുകലളറോടുശ നഡിരലദ്ദേശശ
നലകഡിമകറോണ്ടെറ്റ്
പ്രലതവ്യകശ
പറയലമറോള്

പറോരലേമമനറഡികറോരവ്യ

വകുപഡിലനഡിന്നുശ

പുറമപടുവഡിക്കുന്നതറോയഡിരഡിക്കുശ.
ഇതറ്റ്

കുലറ

ഒരു

ഡഡിലലേയമറോയഡി

കറോലേഘടമറോയളള

സരക്കുലേര
ബന്ധമപടറ്റ്

പ്രതഡിഭറോസമറോണറ്റ് .

പുതഡിയതറോയഡിട്ടുളളതല്ലെ. 12/2012-ല ശശ. ലകറോടഡിലയരഡി ബറോലേകൃഷ്ണന് അന്നമത്ത
പടഡികജറോതഡി പടഡികവരഗ്ഗ വകുപ്പുമനഡിലയറോടറ്റ് ലചറോദഡിച്ച ലചറോദവ്യത്തഡിനുളള ഉത്തരശ 7
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വരഷത്തഡിനുലശഷശ ഞറോന് ഇലപറോള് നലകഡിയഡിട്ടുണ്ടെറ്റ് . 08-01-2014-ല ലചറോദഡിച്ച
ലചറോദവ്യത്തഡിനുശ 15-7-2015-ല ലചറോദഡിച്ച ലചറോദവ്യത്തഡിനുശ 24-7-2015-ല ലചറോദഡിച്ച
ലചറോദവ്യത്തഡിനുശ ഇലപറോഴറോണറ്റ് ഉത്തരശ മകറോടുത്തതറ്റ് . ഞറോന് ലചറോദഡിച്ച ലചറോദവ്യത്തഡിനറ്റ്
ഞറോന്

തമന്ന

ഇലപറോള്

മറുപടഡി

പ്രതഡിഭറോസമറോയഡിട്ടുണ്ടെറോയഡിരുന്നു.

പറയകയറോണറ്റ് .

പമക്ഷ

ഈ

സഭ

ഇതറ്റ്

ഒരു

വന്നതഡിനുലശഷശ

ബഹുമറോനമപട അശഗങ്ങളുമട അതഡിശക്തമറോയ ഇടമപടലശ ബഹുമറോനമപട
സശകറുമട നല്ലെ റൂളഡിശഗഡിമനയശ ഭറോഗമറോയഡി വലേഡിയ മറോറശ സശഭവഡിച്ചു. ഈ പറഞ്ഞ
കറോരവ്യശകൂടഡി പരഡിലശറോധഡിച്ചറ്റ് ആവശവ്യമറോയ നടപടഡി സസശകരഡിക്കുന്നതറോയഡിരഡിക്കുശ.
ശശ. എ. പഡി. അനഡില കുമറോര: സര, ബഹുമറോനമപട പറോരലേമമനറഡികറോരവ്യ
വകുപ്പുമനഡി പറഞ്ഞതറ്റ് പ്രധറോനമപട കറോരവ്യമറോണറ്റ്.

നഡിയമസഭറോ സറോമറോജഡികന്

ലചറോദവ്യശ ലചറോദഡിച്ചറോല ഉത്തരശ ലേഭഡികറോന് വരഷങ്ങമളടുക്കുന്നുണ്ടെറ്റ്. എന്നറോല
വഡിവരറോവകറോശശ
ആമരങഡിലശ

നഡിയമശ

ഒരു

നലകുകയറോണറ്റ്.

വന്ന

ലചറോദവ്യശ
നഡിയമസഭറോ

സറോഹചരവ്യത്തഡില

ലചറോദഡിച്ചറോല

15

സറോമറോജഡികനറ്റ്

ഇലത

വകുപഡിലനറോടറ്റ്

ദഡിവസശമകറോണ്ടെറ്റ്
ഉത്തരശ

മറുപടഡി

ലേഭഡികറോന്

കറോലേതറോമസമുണ്ടെറോവകയശ മററ്റ് രശതഡിയഡില ഉത്തരശ ലേഭഡിക്കുകയശ മചയ്യുലമറോള്
അതറ്റ് നഡിയമസഭറോ പ്രവരത്തനങ്ങമള എങ്ങമന ബറോധഡിക്കുന്നു എന്നുളളതറോണറ്റ്
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ബഹുമറോനമപട മചയര പരഡിലശറോധഡിലകണ്ടെതറ്റ്.
റൂളഡിശഗറ്റ്
ഡഡിലലേ ലസ്റ്റേററ്റ്മമന്റുകളഡില വവ്യക്തത വരുത്തല
മഡി. സശകര: നമ്മുമട സഭയമട

വഡിശസറോസവ്യതയശ സുതറോരവ്യതയശ അനസശ

ഉയരത്തഡിപഡിടഡിക്കുന്ന തരത്തഡില ഇത്തരശ പ്രശങ്ങള് നഡിരനരമറോയഡി സഭയഡില
മകറോണ്ടുവന്നറ്റ് ശദ്ധയഡില മകറോണ്ടുവരറോന് ശമഡിക്കുന്ന ബഹുമറോനമപട അശഗങ്ങമള
ആദവ്യമറോയഡി

അഭഡിനനഡിക്കുകയറോണറ്റ്.

ബഹുമറോനമപട

ഇവഡിമട

ഉയരന്നുവന്ന

പറോരലേമമനറഡികറോരവ്യവകുപ്പുമനഡി

പ്രശലത്തറോടറ്റ്

അനുകൂലേമറോയഡിടറോണറ്റ്

പ്രതഡികരഡിച്ചഡിട്ടുളളതറ്റ്. അലദ്ദേഹശ ശക്തമറോയ നടപടഡി സസശകരഡിച്ചറ്റ് വകുപ്പുതലേത്തഡില
സരക്കുലേര അയച്ചറ്റ് തഡിരുത്തലകള് വരുത്തുമമന്നറോണറ്റ് പറഞ്ഞഡിരഡിക്കുന്നതറ്റ്.
നഡിലേവഡില

പരറോമരശഡികമപട

സസശകരഡിക്കുന്നു

വഡിഷയങ്ങള്

എന്നുപറഞ്ഞ

പരഡിഹരഡിക്കുന്നതഡിനറ്റ്

സറോഹചരവ്യത്തഡില

നടപടഡി

ക്രമപ്രശങ്ങള്

തശരപറോക്കുകയറോണറ്റ്. നഡിരനരമറോയ അശഗങ്ങളുമട ഇടമപടലേഡിമനയശ മചയറഡിമന
റൂളഡിശഗഡിമനയശ

ഗവണമമനറ്റ്

സസശകരഡിക്കുന്ന

നടപടഡികളുമടയശ

ഭറോഗമറോയഡി

മുന്കറോലേങ്ങളഡില നഡിന്നറ്റ് വവ്യതവ്യസ്തമറോയഡി ലചറോദവ്യങ്ങളുമട ഉത്തരങ്ങള് ലേഭഡിക്കുന്ന
കറോരവ്യത്തഡില

നമ്മേള്

ഒരുപറോടറ്റ്

മുലന്നറോട്ടുലപറോയഡിട്ടുണ്ടെറ്റ്.

ഇനഡിയശ

മറോറങ്ങള്

Uncorrected/Not for Publication
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വരുത്തറോന് ആവശവ്യമറോയ നഡിരലദ്ദേശങ്ങള് നലകുമമന്നറ്റ് ബഹുമറോനമപട മനഡി
പറഞ്ഞ സറോഹചരവ്യത്തഡില ക്രമപ്രശങ്ങള് തത്കറോലേശ തശരപറോക്കുകയറോണറ്റ്.

