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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി

റവന� റി�വറി സംവിധാന�ിെല പരി�ാര��

*541.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം റവന� റി�വറി സംവിധാന�ി�  െകാ�വ�

പരി�ാര�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) റവന� റി�വറി േക�ക�െട കാര��മമായ നട�ി�ിനായി മാ�ഗനി�േ�ശ��

�റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) റവന� റി�വറി തവണ അ�വദി��തി�ളള ��ിയ ���മാ�ം ഓ�ൈല� ആ�ിയി�േ�ാ;

ആയതിെ� �ണ�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) റവന� റി�വറി തവണ അ�വദി�് കി��തിന് തല�ാനേ��് വേര�ിവ�� ജന��െട

��ി��് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഇ) റവന� റി�വറി േക�കളി�  ജി�ാ കള��മാ��ളള അധികാരം എെ�ാെ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) റവന� റി�വറി തവണ സംബ�ി�് തഹസീ�ദാ�മാ�െട അധികാരം എെ�ാെ�െയ�്

വ��മാ�േമാ?

�� വിദ�ാ��ിക�െട ബാഗിെ� ഭാരം �റ�ാൻ നടപടി



*542.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി

,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� വിദ�ാ��ിക�െട ബാ�ക�െട ഭാരം �റ�ണെമ� േക� സ��ാ� ഉ�രവ് സം�ാന�്

പാലി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� നിർേ�ശം സം�ാനെ� ��ക��് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� അ� എ�ഡഡ് ��ക� ഇ�ാര�ം പാെട അവഗണി�െകാ�് അവ�േടതായ

നയം �ട�� അവ��് പരിഹാര��ാ��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയപാത നി��ാണ�ിന് �തിയ േക�നി�േ�ശ��

*543.�ീ.സി.മ��ി

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േദശീയപാത�െട നി��ാണ�ിന് ��തായി എെ��ി�ം നി�േ�ശ�� േക�

സ��ാ� സം�ാന സ��ാരിെ� പരിഗണന�ായി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ��  സം�ാനെ� േദശീയപാതാ നി��ാണെ� �തി�ലമായി

ബാധി�ാതിരി�ാ� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ പാേ�ജ്

*544.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം ഉ�ായ കടൽേ�ാഭം സം�ാനെ� തീരേദശേമഖലയി�  കന� നാശം

വിത�ക�ം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വീട് ഉൾെ�െട��വ�് നാശന�ം ഉ�ാ�ക�ം

െച�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ വ�ഷ�ം തീരേദശ�് ഉ�ാ�� ഇ�രം �ര���  ഒഴിവാ�വാ�  തീരേദശ�ളള

കടലാ�മണ ഭീഷണി േനരി�� മ��െ�ാഴിലാളികെള മാ�ി�ാ��ി��തിനായി �േത�ക

�നരധിവാസ പ�തി നട�ിലാ�വാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത �നരധിവാസ പാേ�ജിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(ഡി) എ� മ��െ�ാഴിലാളിക��ാണ് �നരധിവാസ പാേ�ജ് നട�ിലാേ��െത�ം ഇതിനായി

എ�് �ക േവ�ിവ�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ പാേ�ജ് നട�ിലാ��തിനായി �േത�ക ഭാഗ��റി

ഇറ�� കാര�ം ധനകാര� വ��മായി �ടിയാേലാചി�് പരിഗണി�േമാ?

�ീ-�� വിദ�ാഭ�ാസം

*545.�ീ.പി.ഉൈബ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ-�� വിദ�ാഭ�ാസം �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസ�മായി ബ�ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി� വ��ത്;

(ബി) �ീ-��  വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  �വ��ി�� അ��ാപകർ�് െമ�െ�� പരിശീലനം

ന���തി�ം െമ�െ�� േവതനം ലഭി�� എ�് ഉറ�ാ��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ീ-��  രംഗ�� സ�കാര� േമഖല�െട �ഷണം ഒഴിവാ�ാ�  എെ��ി�ം പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�ം വിദ�ാലയ��ം

*546.�ീ.��ഷ� കട��ി

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം �ാവ��ികമാ��തിന് േക� സ��ാരി�  നി�ം ലഭി��

സഹായ�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) എ�ാം �ാ�വെര സൗജന��ം നി�ബ�ിത�മായ വിദ�ാഭ�ാസം എ� േക� നയ�ിന�റം

പ��ാം �ാ�വെര�� ��ിക�െ��ാം സൗജന� പഠനം ഏ�െ���കെയ� ല��േ�ാെട

സം�ാന സ��ാ� നട�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� അ�  എയിഡഡ് വിദ�ാലയ��  വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ

നിയമ�ിന��തമായാേണാ �വ��ി��െത�് നിരീ�ി�ാ�േ�ാ;  വിേവചനരഹിതമായ

��  �േവശനം,  ശാരീരിക ശി��ം മാനസിക പീഡ�മി�ാ� വിദ�ാഭ�ാസം,

മാനദ������തമായ സൗകര�ം എ�ിവ ഇ�രം ��കളി�  എ�മാ�ം

�ാവ��ികമായി�െ��് പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല �ാസ് �റിക�  ൈഹെടക് ആയി പരിണമി�ി�തിനാ�  സാേ�തിക

വിദ�ക�ം ഉപകരണ��ം കാര��മമായി വിനിേയാഗി� െകാ�് േബാധന നിലവാരം ഉയ��ാ�

അ��ാപകെര �ാ�മാ��തി�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ?



പാല��െട �ന�നി��ാണം

*547.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എം. സ�രാജ്

,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിെന�് വ�ഷം മാ�ം പഴ���ായി�� ഏനാ�് പാലം തക��തിെ� പ�ാ�ല�ി�

നട�ിയ പരിേശാധനെയ�ടർ�് പതിന�് ശതമാന�ിലധികം പാല��

�ന�നി��ി�കേയാ �ന��രി�കേയാ െച�ണെമ� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�

അവ�െട �ന�നി��ാണ/�ന��ാരണ�ിനായി നട�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ; ഇതിന്

എ� െചലവ് വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയിരി��ത്;  പാല���മാ�മായി �േത�ക വിഭാഗം

�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��സ��ാരിെ� കാല�് നി��ി� പാല�ളി� ചിലത് അഴിമതി�െട ഫലമായി നി��ാണ�ി�

വീ�കൾ വ��ിയ�െകാ�് ഉപേയാഗ�ന�മായതിെ� പ�ാ�ല�ി�  നി��ാണരംഗ�്

ഉേദ�ാഗ�-കരാ�കാർ ��െക�ിെ� അഴിമതി തടയാ�  സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിശദപരിേശാധന നട�ി അഴിമതി�ാരായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�ം ���ാരായ

കരാ�കാ�െ�തിെര�ം മാ�കാപരമായ നടപടി സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�െക�ിട��െട നി��ാണ�ം അ����ണിക�ം കാര��മമാ��തി�ം

ആ�നീകരി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

അനൗപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസ സ�ദായം

*548.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.��ിരാമ�

,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ ��ിയ�് �റ�ളള നിര�ര�  എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഇവെര

സാ�രരാ��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാ�ഹ� പിേ�ാ�ാവ�െകാ�് ഔപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസ സ�ദായ�ി�  ഉ�േ�രാ�

കഴിയാെത അ�വഴി ��ത�  പിേ�ാ�ാവ�യിേല�് തളളെ��േപാകാനിടയായ

പ�ികേഗാ�വ�ഗ�ാെര അനൗപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസ സ�ദായ�ി�െട

ശാ�ീകരി�ാ�േ�ശി�െകാ�ളള സമ� പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;



(സി) �ല�താ േകാ�ക�  ��ത�  ഫല�ദമാ��തിന് പരിപാടി�േ�ാ;  ��വ�  ��ംബ�ീ

വനിതകെള�ം പ�ാംതരം േയാഗ�ത�ളളവരാ�ാ�  പ�തി�േ�ാ;  �ട�വിദ�ാഭ�ാസ

പരിപാടി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറാ�ക�െട �നർനിർ�ാണ�ം നവീകരണ�ം

*549.�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.ആ�. രാമച��

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് �നർനിർ�ാണ�ി�ം നവീകരണ�ി�ം നിലവി�� േറാഡ ് �തലം െപാളിെ���്

�ന�പേയാഗി�� തര�ി�� സാേ�തിക വിദ� ��തലായി ഉപേയാഗെ���േമാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� നി��ാണ�ിെ� �ണേദാഷ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) േറാഡിെ� ഉപരിതല റി�യറിംഗ് അടിയ�രമായി നട�ാ��തിനായി എെ�ാെ�

സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;  ആയതിെ� �ണേദാഷ��

അറിയി�േമാ;

(ഡി) േറാഡി��ാ�� �ഴിക� േവഗ�ി� അട��തിനായി സ��ാ� ഉടമ�തയി� െമാൈബ�

േറാഡ് റി�യറിംഗ് �ണി�് എ� ആശയം നട�ാ�േമാ;  ക�ാ�  മി�ിെ� ഉപേയാഗം

വ�ാപകമാ��ത് പരിഗണി�േമാ;

(ഇ) ശബരിമലയിേല�� േറാ�ക�ം െക.എസ്.ടി.പി.  േറാ�ക�മട�ം സം�ാനെ� �ധാന

േറാ�ക��ായി ദീ�ഘകാല െമയി�ന�സ് േകാ��ാ�് ഉ�െ�െട നട�ാ��ത്

പരിഗണി�േമാ;

(എഫ്) േകരള�ിെല എ�ാ സം�ാന പാതക�ം ബി.എം. ആ�് ബി.സി. േറാ�കളാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ജി) �ധാനെ�� ജി�ാ േറാ�ക�  ബി.എം.  ആ�് ബി.സി.  േറാ�കളാ��തിന് പ�തി�േ�ാ;

എ�ി� ഇതിനായി സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

േറാ�കളിെല വാഹന പാ��ിംഗി�� ഫീസ്

*550.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�� േറാ�ക�െട ഇ�വശ�ളി�ം പാ��െച�� വാഹന��െട

ഉടമ�രി� നി�ം ഫീസ് പിരി��തിന് ആർെ��ി�ം അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) അ�മതിയി�ാെത ചില സ�കാര� ഏജ�സിക�  ഉ�െ�െട വാഹന പാ��ിംഗിന് ഫീസ്

ഈടാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വാഹന പാ��ിംഗിന് അനധി�തമായി ഫീസ് ഈടാ��ത് ഒഴിവാ�ാ�  സത�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

മലയാള�ിള�ം പ�തി

*551.�ീ.എം.ഉ��

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�രം അറി��ടാ� ��ികെള പഠി�ി��തിനാ�� മലയാള�ിള�ം എ� പ�തി�െട

�വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�െട നട�ി�ിനായി അധികസമയം കെ��ണെമ� നി�േ�ശം

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം പ�തിക�  ��ത�  ഫല�ദമാ��തിനായി ബി.ആ�.സി.കളി�  നി��

അ��ാപക�െട േസവനം �േയാജനെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ബി.ആ�.സി.കളി� നിലവി� േജാലി െച�വ�� അ��ാപക�െട �മതലക� എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;  മലയാള�ിള�ം പ�തി�െട കഴി� വ�ഷെ� �വ��ന�േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ?

െെ�മറി ��കളി� െെഹെടക് ലാ�ക�

*552.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എ. �ദീ��മാ�

,, െക. ബാ�

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി 9941 െെ�മറി ��കളി� െെഹെടക്

ലാ�ക� �ാപി�� �വ��ന��െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�� േകരള ഇ��ാ���  ആ�് െടേ�ാളജി േഫാ�

എഡ�േ�ഷ�ം  (െെക�്)  ��ക�ം ത�ി� ധാരണാപ�ം ഒ�വ��ത് സംബ�ി� സ��ാ�

മാനദ��� അട�ിയ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ധാരണാപ��ി�  ��ക�  ഏെ��� നടേ�� ഉ�രവാദി���  സംബ�ി�്

എെ��ാം കാര��ളാണ് വ�വ� െച�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;



(ഡി) �ളിെന�ം ��ികെള�ം സംബ�ി�� വിവര��െട �ര�ിതത��ം സ�കാര�ത�ം

ഉറ�ാ�ാ�ം ��പേയാഗം ഒഴിവാ�വാ�ം ആവശ�മായ എെ��ാം �െ�ാ���ളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ിന് �േ�ാടിയായി ശാ�ീയ പഠനം

*553.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് നി��ാണ�ിന് �േ�ാടിയായി നടേ�� ശാ�ീയ പഠന�ിെ� അഭാവമാണ്

സം�ാനെ� േറാ�ക�  വളെരെ�െ��് െപാ�ിെ�ാളി�് സ�ാരേയാഗ�മ�ാതാ��തിന്

കാരണമാ��ത് എ� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡ് ഉപേയാഗി�� വാഹന��െട എ�ം, മ�ിെ� �േത�കത, െവ�െ��ിെ� സാ�ി��ം

എ�ിവെയാെ� പഠന വിേധയമാ�ിയാേണാ െപാ�മരാമ�് വ��് േറാഡ് നി��ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ��ി� ഇതിനായി നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ാമീണ േറാ�ക�െട�ം മലേയാര പാതക�െട�ം കാര��ി�  ശാ�ീയമായ പഠനം നട�ി

മാ�േമ േറാഡ് നി��ി�വാ� അ�മതി ന�കാ� എ�് നി��ഷി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ആഴ�ട� മ��ബ�ന പരിശീലനം

*554.�ീ.ബി.സത��

,, എസ്.ശർ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക��് ആഴ�ട�  മ��ബ�ന�ിന് പരിശീലനം

ന���തി�ം അതി�ത��തര�ി�  യ���െട ആ�നീകരണ�ി�ം അേതാെടാ�ം

മ��സ��ിെ� സംര�ണ�ി�ം മാേനെ��ി�ം നട�ിവ�� �വ��ന��

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�ക�, ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ��ക�  എ�ിവെയ അ��േദശീയ

നിലവാര�ിേല�യ���തി�ം അവ�െട പരിപാലന�ിന് മ��െ�ാഴിലാളിക��്

പ�ാളി�ം ന���തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) മ��െ�ാഴി�േമഖലയിെല സാ�ഹ�പി�ാ�ാവ��് ഒ� പരിഹാരെമ� നിലയി�

അഭ��വിദ�രായ �വജന���് വിദ�പരിശീലന�ം ധനസഹായ�ം ന�കി ഇതരേമഖലകളി�



ഉപജീവനം കെ��ാ� േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് പ�തി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

പരി�ിതി അ��ല�ം ശാ�ീയ�മായ �വിനിേയാഗം

*555.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, എസ്.രാേജ��

,, ഒ. ആ�. േക�

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  മ�ിടി�ി�ം ഉ��െപാ��ം ഉ�ായ �േദശ�ളിെല മ�ിെ� ഘടന�ം �മി�െട

�േത�കത�ം സംബ�ി�് ജിേയാളജി��  സ�േ� ഓഫ് ഇ�� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

�വിനിേയാഗം പരി�ിതി അ��ല�ം ശാ�ീയ�മാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

അറിയി�േമാ;

(ബി) ത�ീ��ട��െട സംര�ണ�ിന് ഐ.എസ്.ആ�.ഒ.�െട സഹായേ�ാെട പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വയ�ക�െട ഡാ�ാ ബാ�് �പീകരണം ���ിയാേയാ; വയ� നിക��

തടയാ� സ�ീകരി�വ�� ക�ശന നടപടിക� ഫലം കാ��േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) �ഴേയാര��ം കായ��ീര��ം കേ���ത് അവസാനി�ി�ാ� നട�ിവ�� ഇടെപട�ക�

അറിയി�ാേമാ;  നദീതീര സംര�ണ�ിനായി റിവ�  മാേനെ��് ഫ�പേയാഗി�് നട��

�വ��ന�� കാര��മമാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

��കളിെല സമ� ആേരാഗ� േപാഷകാഹാര പരിപാടി

*556.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ിക��് േവ�ി�� സമ� ആേരാഗ� േപാഷകാഹാര പരിപാടി സംബ�ി� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ� േപാഷകാഹാര പരിപാടി കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പരിപാടി�െട �മതല �ഥമ അ��ാപകരി�  നി�് മാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��കളിെല ഉ�ഭ�ണ സംവിധാന�ി� �ത�ത ഉറ�ാ��തി�ം ഇത് കാര��മമാ��തി�ം

സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഉ�ഭ�ണ�ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) േപാഷക�ണ�� ആഹാരം ��ിക��് ന��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?



സംര�ിതാധ�ാപക�െട �ന�വിന�ാസം

*557.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ��കളിെല സംര�ിതാധ�ാപകെര �ന�വിന�സി��തിന് നട�ിവ��

�വ ��ന��  അറിയി�ാേമാ;  സംര�ിത അധ�ാപക�െട �ന�വിന�ാസ�ി�  എ�ഡഡ്

മാേനെ��ക�  സ�ാഗതാ�ഹമായ നിലപാട� സ�ീകരി��െത�ി�ം ഇ�രം ��കളിെല

വ�ഷ�ളായ നിയമന�ിന് അംഗീകാരം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ഡഡ് ��കളിെല ത�ിക നി�ണയം,  നിയമനാംഗീകാരം എ�ിവ�് ഓ�ൈല�

സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാലയ��െട ശാ�ീകരണ�ിന��തമായി സ��ാ�  വിദ�ാലയ�ളി�  �തിയ

ത�ിക ��ി��തി�ം ഒഴി�ക� നിക��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

േദശീയ പാത വികസനം

*558.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ത� കാസ�േഗാഡ് വെര�� േദശീയ പാത വികസന�ിനായി ആവശ�മായ

�മി�െട എ� ശതമാനം ഏെ���് നാഷണ�  ൈഹേവ അേതാറി�ി�് ഇതിനകം

ൈകമാറിെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) �മി ഏെ����  നടപടികളി�  ഏ��ം ��ത�  കാലതാമസം ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ്

വ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �മി ഏെ���ലിെ� ര�ാം ഘ�മായ  3  ഡി േനാ�ിഫിേ�ഷ�  നടപടിക�  ഇതിനകം

���ിയായത് എ� െഹ�� �ല�ാണ്;

(ഡി) നിലവിെല �ിതിയി� 2021 ന് ��് േദശീയ പാത വികസനം ���ിയാ�വാ� സാധി�െമ�്

ക���േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ര� സാധ�താ ��റിയി�് സംവിധാനം



*559.�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, െക. രാജ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ളയ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�, േക�കാലാവ�ാ വ��ിെ� �മതലയി��

സം�ാനെ� കാലാവ�ാ നീരീ�ണ സംവിധാന��  വ��ി�ി��തി�ം ��റിയി�്

സംവിധാന�� െമ�െ����തി�ം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ളയം,  ഓഖി �ര��െള�ട��് സം�ാന,  ജി�ാ �ര�ല�കരണ പ�തിക�

�ന:സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(സി) കടലി�  േപാ�� മ��െ�ാഴിലാളിക��് വിവര��  ലഭ�മാ��തിന് ആകാശവാണി�െട

മീഡിയം േവവ് സംവിധാനം ഉപേയാഗെ���േമാ; ഇത് സംബ�ി�� വിവര�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) �ാേദശികമായ �ര� സാധ�ത�െട �വചനം സംബ�ി�് േക� ഏജ�സികളി�  നി�്

അറിയി�് ലഭി�� �റ�് ആയത് ��ത �േദശ�ളി�  മാ�മായി അറിയി��തി��

സംവിധാന�� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ജിേയാളജി�� സ�േ� ഓഫ് ഇ���െട സഹായേ�ാെട മ�ിടി�ി�, ഉ��െപാ�� എ�ിവ

ബാധി� �േദശ�ളി� ��പ് വീ��ായി���ം നിലവി� വീട് നി��ി�ാ� പാടി�ാ��മായ

�േദശ�� കെ���തിന് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െട�� നടപടി പരി�രണം

*560.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.പി.സജീ��

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നിലവി�� െട��  നടപടിക�  കാരണം മരാമ�് പണിക�

നീ�േപാ�� അവ� ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� െട�� നടപടിക� ല�കരി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) െട�റി� പെ���് ആവശ�മായ �കേയ�ാ� �റ� �ക കാണി�് കരാ� ഏെ���േശഷം

േകാ��ാ��മാ� വ��് �ട�ാെത ഉേപ�ി�� സാഹചര�ം ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െട��  നടപടികളി�  കാേലാചിതമായ പരി�ാരം വ���തി�ം ���ി ഇട�് വ�്

ഉേപ�ി�� േകാ��ാ��മാെര �ാ�് ലി�ി�  ഉ�െ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ഒ��വണ െക�ിട നി�തി നി��യം



*561.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��വണ െക�ിട നി�തി നി��യം സംബ�ി� �വ��ന��  വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നി�തി നി��യം നട�ാ� െക�ിട��  കെ��ി നി�തി നി��യി�് ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ാ��്െമ�്/�ാ�ക�െട െക�ിട നി�തി നി��യം ഏ�തര�ിലാെണ�ം ആയതിെ�

മാനദ���ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) െക�ിട���് ആഡംബര നി�തി നി��യി��ത് എ�കാരമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ആഡംബര നി�തി �ാബ് സംബ�ി� ���ിയ നിയമേഭദഗതി �ാബല��ി�  വ�ി�േ�ാ;

അറിയി�േമാ?

േറാഡ് െമയി�ന�സ് മാേനെ��് സി�ം

*562.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, ��ഷ� കട��ി

,, ആ�. രാേജഷ്

,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ളയ�ിന് േശഷം �ന��രി�ാ�  തീ�മാനി�ി�� േറാ�ക�െട െമയി�ന��മായി

ബ�െ��് േറാഡ് െമയി�ന�സ് മാേനെ��് സി�ം നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി െസ���

േറാഡ് റിസ��് ഇ��ി���ിെന േനാഡ� ഏജ�സിയായി നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) േറാഡിെ� അവ�,  വാഹന സാ�ത,  �ണനിലവാരം എ�ിവ�െട �ട��യായ

വിശകലന�ി�ം നിരീ�ണ���ം എെ��ി�ം ആ�നിക സാേ�തിക സൗകര���

ഏ�െ����തിെന�റി�് ആേലാചി��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േറാ�ക�െട നി��ാണ�ി�  േലാേകാ�ര നിലവാരം �ല���തിനായി എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് ആ��ണം െച�വ��െത�് അറിയി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസം െതാഴിലധി�ിതമാ�കെയ� നയം

*563.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, ആ�ണി േജാ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി



ന��േമാ:

(എ) െസ��റി,ഹയ�െസ��റി തല�ിെല വിദ�ാഭ�ാസം െതാഴിലധി�ിതമാ�കെയ�

േക�സ��ാ� നയ�ിെ� അടി�ാന�ി� സം�ാന�് നാഷണൽ �ിൽ ക�ാളിഫിേ�ഷൻ

െ�യിം നട�ാ�ണെമ� നി�േ�ശം നി�ബ�ിതമാ�ിയതിനാ�  ഇതിനായി സം�ാന�്

ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� െതാഴിലധി�ിത േകാ�കളാണ് ഇതിനായി നാഷണ� �ി� ക�ാളിഫിേ�ഷ� ക�ി�ി

അംഗീകരി�ി��ത്;  ഇവ എ�ാ ൈഹ��, ഹയ�  െസ��റി ��കളിേല�ം വ�ാപി�ി�ാ�

നി�േ�ശ�േ�ാ; നി��ി� േകാ�ക�െട �സ�ി പഠനവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) നി��ി� എ�.എസ്.ക�.എഫ്.  േകാ�ക�  എ�ാ ��കളിേല�ം വ�ാപകമാ��േതാെട

െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി ��ക��ം െട�ി��  ൈഹ��ക��ം �േത�ക

�ാധാന���ാകാനിടയി�ാ�തിനാ�  ഹയ�  െസ��റി,  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി

ഏകീകരണെ��റി�് പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േറാ�ക�െട�ം പാല��െട�ം കാര��മമായ ���ി നി��ഹണം

*564.�ീ.പി. ഉ�ി

,, െജയിംസ് മാത�

,, എം. സ�രാജ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന പാതക�ം �ധാന ജി�ാപാതക�ം ബി.എം.  ആ�് ബി.സി.  ആയി ഉയ���

�വ��ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  േറാ�ക�െട നി��ാണ�ി�  ദീ�ഘകാല

െമയി�ന�സ് വ�വ�ക� ഉ�െ���ിയാേണാ ���ി നി��ഹണം നട��ത്;

(ബി) കി�ബി �േഖന നിരവധി േറാ�ക�ം പാല��ം െപാ�െക�ിട��ം നി��ി�ാ�

പ�തി��തിനാ� ഇവ�െട കാര��മമായ ���ി നി��ഹണ�ിന് െപാ�മരാമ�് വ��ിന്

കീഴി�� വിവിധ �േത�േകാേ�ശ��ാപന��െട �വ��നം കാര��മമാ�ാ� പരിപാടി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) അഴിമതി നി��ാ��ന�ി�ം വിവിധ ആ�ിക�െട കാര��മമായ പരിപാലന�ി�ം

നട�ിവ�� ഇടെപട�ക� അറിയി�ാേമാ?

േറാ�ക�െട കാര��മമായ പരിപാലനം

*565.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, എം. രാജേഗാപാല�

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�� ��െ�ാ�ായിരം കിേലാമീ�േറാളം വ�� േറാ�ക�െട

കാര��മമായ പരിപാലന�ിന് ഏ�െ���ിയി�� �മീകരണ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വാഹന��െട ആധിക��ം വളെര ഭാരവാഹകേശഷി�� വാഹന��  ഏറിവ���ം

കാലാവ��െട �േത�കത�ം അേതാെടാ�ം ഉേദ�ാഗ�-കരാ�കാ� ��െക�ിെ� ഫലമാ��

നി��ാണ�ിെല അഴിമതി�ം േറാ�ക�  േവഗം തകരാ�  കാരണമാ��തിനാ�  നി��ാണ

സ�ദായം അടി�ടി പരി�രി�്,  പതിന�് വ�ഷെമ�ി�ം ഈ�നി��� രീതിയിലാ��തിന്

�ാരംഭം �റി�ി�േ�ാ;

(സി) ഡിൈസനിംഗ് �ത�  നി��ാണ��ിയയി�  വെര ആ�നികവ��രണം നട�ാ�

പ�തി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) െപാ� െക�ിട��െട നി��ാണ�ം അ����ണിക�ം കാര��മമാ��തി�ം

ആ�നികവ��രി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

�ര�ല�കരണ പ�തിക�

*566.�ീ.എസ്.രാേജ��

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, ആ�ണി േജാ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനെ� �ട��് സം�ാന�് ഉ�ായിെ�ാ�ിരി�� കന�മഴ�ം

കഠിനമായ ��ം കട�േ�ാഭ�ം ശ�മായ കാ�ം ഇടിമി��ം വ�  അ�ിബാധ�ം

കണ�ിെല��്,  ഓേരാ �ല�ിെ��ം ���തിയ�സരി�് �ര� സാധ�തക�

�തിേരാധി��തിന് അ�േയാജ�മായ നി��ാണരീതിക�  സ�ീകരി��തിന് െക�ിടനി��ാണ

ച��ളി� േഭദഗതി െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) അ�� സാ��ിക വ�ഷം �ത�  �ാമപ�ായ�കളി�ം നഗരസഭകളി�ം �ര�ല�കരണ

പ�തിക� ത�ാറാ��തി�ം അതിനാവശ�മായ �ക തന� ഫ�ി� നി�ം വകയി���തി�ം

നി�േ�ശം ന�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ശാ�ീയമായ െവളളെ�ാ� മാേനെ��് മാ��  �ാ�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം നട�ാ��തിെല െവ�വിളികൾ

*567.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2009-�  നിലവിൽവ� വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം സം�ാന�് നട�ാ��തി�

േനരി�െകാ�ിരി�� െവ�വിളിക� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ നിയമ�ിെ� ഭാഗമായി �പീകരിേ�� ക�ി�ിക� �പീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അവ�െട

�വ��നം വിശദമാ�ാേമാ?

െവ�ിെ�ാളി� േറാ�കൾ ടാ� െച��തിന് നടപടി

*568.�ീ.അനി� അ�ര

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈപ�് ൈല�  �ാപി��തിനായി ജല അേതാറി�ി േറാ�ക�  െവ�ിെ�ാളി�േശഷം അത്

യഥാസമയം ടാ�  െച�ാ�തിനാ�  മഴ�ാല�് ��ത േറാ�കളി�െട�� യാ�

��രമായി�ീ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ം ജല അേതാറി�ി�ം ത�ി�� ത��ം ഒ�തീ��ാ�ാ�തിനാലാണ്

േറാ�ക� ����ിതിയിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�െത�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ത��ം നിമി�ം അ�ല�ഴ-തി�വ� േറാഡ് ഉ�െ�െട സം�ാനെ� പല േറാ�ക�ം

സ�ാരേയാഗ�മ�ാതായത് പരിഗണി�് ഇ�ാര��ി�  അടിയ�ര നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ക�വ�ി േമഖലയിൽ െതാഴി� ഉറ�ാ�വാൻ നടപടി

*569.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, എം. നൗഷാദ്

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�വ�ിെ�ാഴിലാളിക��് മിനിമം ഇ��റ് െതാഴി�  ദിനം ഉറ�ാ�കെയ� ല��േ�ാെട

നട�ിവ�� ഇടെപട�ക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) സം�ാനെ� വ�വസായ�ിന് ആവശ�മായ േതാ��ി ലഭ�മാ�കെയ� ഉേ�ശ�േ�ാെട

അതാതിടെ� സ��ാ�ക�  �ഖാ�രം േതാ��ി ഇറ�മതി െച��തിന് നട�� �മം

അറിയി�ാേമാ; ടാ�സാനിയയി� നി�ം ക�വ�ി ലഭി�ാ�� സാധ�ത വിനിേയാഗി��േ�ാ;

(സി) ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷെ� കീഴി�� ഫാ�റികളി�  �വായിരം േപ���ടി െതാഴി�

ന��ംവിധം �വ��നം വി�ലീകരി�ാനായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െതാഴി�  ന��ിനിടയാകാ�വിധം യ�വ��രണ�ിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്



വ��മാ�ാേമാ?

എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ��െട അ�ാദമിക സൗകര�ം

*570.�ീ.െക. ബാ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, സി. െക. ശശീ��

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി സ��ാ�  വിദ�ാലയ���് �ല�മായ

പരിഗണന എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ���് ന�കി അവ�െട ഭൗതിക അ�ാദമിക സൗകര�ം

െമ�െ���ാ�  പ�തി�േ�ാ;  സ�കാര� വിദ�ാലയ���� ചാല�് ഫ�ിനായി എ�

വിദ�ാലയ�� മാ�� �ാ� സമ��ി�ി��്;

(ബി) വിദ�ാലയ��െട അ�ാദമിക പരിസരം െമ�െ���ാ� പി.�ി.എ.�െട�ം വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ

നിയമ�കാര�� �� മാേന�െമ�് ക�ി�ിക�െട�ം �വ��ന പരിമിതി മറികട�ാ� ജനകീയ

ക�ി�ിക� വ�ാപകമാ�ാ�േവ� ഇടെപട� സാധ�മാ�േമാ;

(സി) അറിവ് മാ�ഭാഷയി�  പക�� ന��കെയ� ല��ം എ�മാ�ം �ാവ��ികമായി��്;

ഹയ�െസ��റി തലം വെര മാ�ഭാഷാ പഠനം നി�ബ�ിതമാ�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ;

(ഡി) �േത�ക പരിഗണന അ�ഹി�� ��ികെള െപാ�ധാരയി� ഉ�േ����തി�� പ�തിക�െട

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

25-06-2019

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].


