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ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

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�ി

േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ി� െപാടി� �ാ�ി�ിെ� ഉപേയാഗം

*241.�ീ.െക. രാജ�

,, ആ�. രാമച��

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ി�  െപാടി� �ാ�ിക് ഉപേയാഗി��തി�  പി.ഡ�ള�.ഡി.

എ�മാ�ം �േ��ം േനടിയി�െ��് വിലയി��േമാ;

(ബി) �ാ�ിക് േച��് നി��ി�െ��� േറാ�ക�  ��ത�  കാലം നിലനി���വയാെണ�ി�ം

കരാ�കാ�  അ�രം േറാ�ക�  നി��ി��തിന് ത�ാറാ��ി� എ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയതി�� കാരണം വിലയി��േമാ;

(സി) ആെക ടാ�  െച�� േറാഡിെ� എ� ശതമാനമാണ് �ാ�ിക് േച��് ടാ�  െച�ണെമ�്

നി��ഷി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േറാഡ് നി��ാണ�ി�  ഏതളവ് വെര �ാ�ിക് േച��ാെമ�ാണ് ശാ�ീയ പഠന��

വ��മാ��െത�് അറിയി�േമാ; ഇ�സംബ�ി� പഠനഫല�� വിശദമാ�േമാ?

സ�ാദ� സമാശ�ാസ ധനസഹായ പ�തി

*242.�ീ.െക. ആ�സല�

,, എ�. വിജയ� പി�

,, എം. രാജേഗാപാല�



,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) േ�ാളിംഗ് നിേരാധന കാലയളവി�  െതാഴിലി�ാതാ�� മ��െ�ാഴിലാളിക��് സ�ാദ�

സമാശ�ാസ ധനസഹായ പ�തി �കാരം നൽകിവ�� �ക വ��ി�ി�ി�േ�ാ; ഇൗ പ�തി��

േക� വിഹിതം �ത�മായി ലഭി��േ�ാ; എ� �ക �ടി�ികയായി��്;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ�ഹ��ര� ഉറ�ാ�ാനായി ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��

പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) തീരേദശ മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� പി�ാ�ാവ�

പരിഹരി��തിന് സ��ാ�  നട�� �വ��ന��  എെ��ാമാണ്;  ��ത

വിദ�ാ��ിക��് എസ്.സി /എസ്.�ി വിദ�ാ��ിക�േടതിന് സമാനമായ േതാതി� വിദ�ാഭ�ാസ

ആ��ല��� ന���േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ഖാദ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��് വിദ�ാഭ�ാസേമഖലയി� ഉ�ാ�� മാ���

*243.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖാദ�  ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് നട�ിലാ�േ�ാ�  വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  ഉ�ാ�� മാ���

എെ�ാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക�സ��ാ�  2019  െല േദശീയവിദ�ാഭ�ാസ നയ�ി�െട�ം സം�ാന സ��ാ�  മ�്

മാ�ഗ�ളി�െട�ം സം�ാനെ� വിദ�ാഭ�ാസരംഗം അഴി�പണി�േ�ാ�  ഉ�ാ��

ആശയ�ഴ�ം എ�െന മറികട�വാനാണ് ആേലാചി��ത്;

(സി) നിലവിെല ഹയ�െസ��റി അ��ാപക�െട േയാഗ�തയി� ഇളവ് ന�കണെമ� നി�േ�ശം ആ

േമഖലയിെല നിലവാര�ക���് കാരണമാ�െമ�് ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�.സി.ഇ.ആ�.ടി. സിലബസ് ല�കരി���ം പാഠ��ക�� മലയാള�ിലാ���ം േദശീയ

തല�ി�  മ�രപരീ�ക��് ത�ാെറ��� ന�െട വിദ�ാ��ിക��് വലിയ

തിരി�ടിയാ�െമ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി �ീക�െട ശാ�ീകരണം

*244.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.വി. േജായി

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



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

(എ) തീരെെമ�ി പ�തി �ണേഭാ�ാ�ളായ മ��െ�ാഴിലാളി �ീകെള സാ��ികമായി

ശാ�ീകരി��തിന് ��ത പ�തി എ�മാ�ം �േയാജന�ദമാ��െ��്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അഭ��വിദ�രായ മ��െ�ാഴിലാളി �ീകൾ�് െതാഴി�  �ാവീണ�ം േന��തിന് പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) സംരംഭ���് േവ� �ലധന�ി�ം സാേ�തികവിദ�ക�െട ഉപേയാഗ�ി�ം വിജയ�ദമായ

വിപണന�ി�ം സാഫ് വഴി സ��ാ�  നട�ിവ�� ഇടെപട�ക�  എെ��ാമാണ്;

മ��ാധി�ിതമായ �ല�വ��ിേതാ�� സംരംഭ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�വാൻ പ�തി�േ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന േറാഡ് വികസന പ�തി

*245.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, എം.ഉ��

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�ക�െട സമ�വികസന�ിനായി ആവി�രി� സം�ാന േറാഡ് വികസന പ�തി

(എസ്.ആർ.ഐ.പി)�െട �വ��ന�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് �പീകരി� േറാഡ് ഇ��ാ��� ക�നി േകരള ലിമി�ഡിെ� �വ��നം

��ത� െമ�െ���ാ� ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�-സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാ��ടി റീഹാബിലിേ�ഷ� പ�തിക� നട�ിലാ�േ�ാ� ��ത�

േറാ�ക� ഉ�െ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�

*246.�ീ.അനി� അ�ര

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഖാദ�  ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെല ചില ശിപാ�ശക�  നട�ിലാ�ക വഴി േകരള�ിെ� വിദ�ാഭ�ാസ

േമഖലെയ വലിയ ഒ� അനി�ിതത��ിേല�ം സംഘ�ഷ�ിേല�ം ത�ിവി� സാഹചര�ം

ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��  വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� അടി�ടി അഴി�പണി��തിന് ശിപാ�ശ ന��വാ�  നിേയാഗി�

ക�ി�ി ��� റിേ�ാ��് ന���തി���് ഘടനാപരമായ മാ�ം നി�േ�ശി�� ആദ�ഭാഗ�ിെ�



അടി�ാന�ി� ഉ�രവ് ഇറ�ിയതി�� അടിയ�രസാഹചര�ം എ�ായി��;

(സി) �ീൈ�മറി �ത�  �സ് � വെര ഒ� �ട�ീഴി�  െകാ�വ�വാ�  ല��മി�് നട�� ഈ

പരി�രണ�ിന് �േ�ാടിയായി സം�ാനെ� രാ�ീയ പാ��ിക�െടേയാ സംഘടനക�െടേയാ

അഭി�ായം േതടിയി�േ�ാ;

(ഡി) അ�ാഡമിക് �ണേമ�േയാ�ം ഭരണകാര��മതേയാ�ം �ടി �വ��ി�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

േമഖല�് അഭിമാനമായ ഹയ�െസ��റി വിഭാഗെ� ��  വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി ലയി�ി�്

ഡയറ�� ഓഫ് ജനറ� എഡ�േ�ഷെ� ഭാഗമാ��ത് ഹയ� െസ��റി�െട �ണനിലവാര

തക���് കാരണമാകിേ�െയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാര�ം �താര�ത�ം

*247.�ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ആ�ണി േജാ�

,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് �വാ��ഴ-  ഇട��ി േറാഡി�  െച�ാ� േജാലി�ം അനാവശ�

േജാലി�ം പണം ന�കി ഉേദ�ാഗ��ം കരാ�കാ�ം ഒ� േച��് അഴിമതി നട�ിെയ�

വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി�് ��ത� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയേശഷം െപാ�മരാമ�് വ��് നട�� ���ിക�െട

�ണനിലവാര�ം �താര�ത�ം ഉറ�ാ��തിന് ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാ�  പരിേശാധന കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ;  ���ിക�െട പണം ന���തിന് ക�ാളി�ി ക�േ�ാ� ലാ�കളി� നി��

സാ��പ�ം നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വ��തല വിജില�സ് സംവിധാനം ശ�ിെ���ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ; േസാഷ�� ഓഡി�്

ഫല�ദമായി നട��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ?

ഉ�നാട� മ��സ��്

*248.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) ഉ�നാട� ജലാശയ�ളിെല മ��സ��് �റ�തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�നാട�  മ��സ��് സംര�ി��തി�ം വ��ി�ി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടിക�



സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

വയനാട് �രം േറാഡിന് സമാ�രമായി �ര�പാത

*249.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��സം�ാന പാതയായ വയനാട് �രം േറാഡി�  മ�ിടി�ി��ലം �ിരമായി ഗതാഗത

തട�ം ഉ�ാ��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാഡിന് സമാ�രമായി �ര�പാത നി��ി��തി�� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� എെ��ാം നടപടിക� ഇതിേനാടകം സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

പ�യവിതരണ നടപടി�മ�� �താര�മാ�ാ� നടപടി

*250.�ീ.എസ്.രാേജ��

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ഹരായ എ�ാവ��ം പ�യം ന��കെയ� ല��േ�ാെട നട�ിയ ഊ��ിത

�വ��ന�ിെ� ഭാഗമായി എ� േപ��് ഈ സ��ാ�  പ�യം ന�കി എ� കണ�് 

ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�യവിതരണ�ി�  ഉ�ാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിനായി നടപടി�മ��

�താര�മാ�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ലാ�് �ിബ�ണ�കളിെല േക�ക�  േവഗ�ി�  തീ��ാ�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�� പരിേശാധന ���ിയാ�ി വന�മി ൈകവശ�ാരി�  അ�ഹരായവ��് പ�യം

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇ��ി പ�തി �േദശെ� പ�ച�ല �േദശ�് താമസി�വ�വ�െ��ാം പ�യം

ന�കണെമ� അ�പതി�ാ�ായ ആവശ�ം പരിഹരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ക�വ�ി വ�വസായേമഖല േനരി�� �തിസ�ി

*251.�ീ.എ�. വിജയ� പി�

,, സജി െചറിയാ�



�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

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

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

(എ) സം�ാന�് ക�വ�ി വ�വസായേമഖല േനരി�� �ധാന �തിസ�ിക� എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�വ�ി�െട ദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിനായി ആഭ��ര ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് ക�മാവ് �ഷി വ�ാപകമാ��തിനായി നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േതാ��ി �ാമം പരിഹരി��തിനായി സം�ാന�ിന് �റ�് ക�മാവ് �ഷി െച��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) അസം�ത ക�വ�ി�് േക�സ��ാ�  ഇറ�മതി ��ം �മ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്

സം�ാനെ� ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലെയ എ�മാ�ം �തി�ലമായി ബാധി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ിെ� കരട്

*252.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, സി.െക. ഹരീ��

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

ന��േമാ:

(എ) �തിയ േദശീയവിദ�ാഭ�ാസനയ�ിെ� കരട് പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;  ക�കറ�്

ലി�ി�െ�� വിഷയമായി�ം സം�ാന��മായി യാെതാ�വിധ ച���ം നട�ാെത

ഏകപ�ീയമായി ത�ാറാ�ിയ കരട് സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാരിെ� അഭി�ായം

അറിയി�ാ�  അ�വദി�ി�� പരിമിതമായ സമയ പരിധി��ി�  നയ�ിെ� �ണേദാഷ

വശ�� പഠി�് അഭി�ായം �പീകരി�ാ� വിദ� സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ത പഠന�ി�ം ഹി�ി പഠന�ി�ം ന�കിയി�� അമിത ഊ�ലി�പകരം മാ�ഭാഷക��്

�ാ�ഖ�ം ന�കാ� നി�േ�ശി�� കാര�ം പഠന വിേധയമാ�േമാ;

(സി) സ�കാര�-െപാ� വിദ�ാലയ�െള �ല�മായി പരിഗണി�ണെമ�ം പാഠ��മം  (കരി�ലം),

അധ�ാപനരീതി എ�ിവയി�  നി�േ�ശി�ി�� സ�ല പരി�രണം,  പാഠ�പ�തി ല�കരണം

�ട�ിയ നിർേ�ശ��ം �േത�കി�് ഉ�ട�ം ല�കരി�ാെന� വ�ാേജന നിലവി� നേവാ�ാന

വി�വ�െള�റി�� പാഠഭാഗ��  ഒഴിവാ�ിയതിെ� പ�ാ�ല�ി�  ഗൗരവമായ

പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ാ� േവ� സത�ര നടപടിെയ��േമാ?

വികസന �വ��ന���് �മി ഏെ����തി�� �േരാഗതി



*253.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയപാത ഉൾെ�െട�� അടി�ാന സൗകര� വികസന �വ��ന���്

�മി ഏെ����തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വികസന �വ��ന���് �മി ഏെ����തി�� തട���  എെ�ാെ�െയ�്

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

(സി) �മി ഏെ���േ�ാ�  �മി�ം വീ�ം ന�െ���വ��് വീട് ന��തി�ം ��ത പ�തി

�ല��ാ�� െതാഴിലവസര�ളി�  ��ഗണന ന��തി�ം ബ�െ�� ച��ി�  േഭദഗതി

വ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �നരധിവാസ പാേ�ജി�  മാ���  വ��ി �നരധിവാസ നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദവിവര�� അറിയി�േമാ;

(ഇ) �മി ഏെ����  നിയമ�ിെ� ച��ളി�  മെ�െ�ാെ� േഭദഗതിക�  വ��ിെയ�്

അറിയി�േമാ?

മലേയാര, തീരേദശ ൈഹേവക�െട നി��ാണ �േരാഗതി

*254.�ീ.സജി െചറിയാ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, ഡി.െക. �രളി

,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് ഡി.എഫ്.ഐ.പി. യി� ഉ�െ���ിയി�� മലേയാര ൈഹേവ�െട

പണി ഫ�ി�ാെത ഇഴ� നീ�ിയി�� �ാന�് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ

േശഷം ���ിക��് േവഗത ൈകവരി�ാനായി�േ�ാ; പ�തി�ായി കി�ബിയി� നി�് എ�

�കയാണ് നീ�ിവ�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�് വിവിധ ജി�കളിൽ ആവശ�മായി വ�� വന�മി ഏെ����തിനായി നട�ി വ��

ഇടെപട�ക� അറിയി�േമാ;

(സി) അ���ിഅ�ത് കിേലാമീ�റിലധികം വ�� തീരേദശ ൈഹേവയി� ഇ���ിയ�ത് കിേലാമീ��

ഈ വ�ഷം തെ� ���ിയാ�ണെമ� ല��േ�ാെട�� നി��ാണ �വർ�ന��െട

�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിനായി �മി ഏെ����തിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  �മി�െട ലഭ�ത തീെര

അസാധ�മായിട�് എലിേവ�ഡ് പാത നിർ�ി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?



�ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട �വ��നം

*255.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എം. വി�െസ�്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� �ര� നിവാരണ നിയമ�ിെ��ം സം�ാന �ര�നിവാരണ ച���െട�ം

അടി�ാന�ി� �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി�െട �വ��ന�ളി� കാേലാചിതമായ മാ���

വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേതാറി�ി �ാ�രായ ��ത�  വിദ�െര ഉ�െ���ി �നസംഘടി�ി�വാ�

ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േലാകബാ�്,  െഎക�രാ�സഭാ സംഘം എ�ിവ�  അേതാറി�ിെയ എ�കാരം

ശാ�ീകരി�ണെമ�ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  അതിെ�

അടി�ാന�ി�  എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് ഇതിനകം നട�ിലാ�ിയി��ത്;

വിശദമാ�േമാ?

േകരള �േരഖ നവീകരണ മിഷ�

*256.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, സി. െക. ശശീ��

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�തിേയാളം വിേ��കളി�  റീസ�േ� ഇനി�ം നട�ിയി�ിെ��തിനാ�

അതിനായി സത�രനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ��വ�  �വിവര��  ഡിജി��  സ�േ� നട�ി റവന�,  സ�േ�,  രജിേ�ഷ�

വ��ക� ൈകകാര�ം െച�� േരഖക� ഏേകാപി�ി�് െവബ്അധി�ിത േസവനം ലഭ�മാ�ാ��

പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) �മിസംബ�മായ ഇടപാ�കെള�ാം ഓ�ൈലനായി നട�ി� വ��ാനായി �പീകരി� േകരള

�േരഖ നവീകരണ മിഷ� �ാവ��ികമായി�േ�ാ;

(ഡി) ഡിജി��  ഇ�� ലാ�ഡ് െറേ�ാ��സ് േമാേഡൈണേസഷ�  േ�ാ�ാമിെ� സം�ാനെ�

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

�തീ�ാ ബസ് െഷ�േ��് േകരള ലിമി�ഡ്-െ� �വർ�നം



*257.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, �ി.വി.രാേജഷ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ഗതാഗത�ി�� സൗകര���  കാര��മമാ��തിെ� ഭാഗമായി ആ�നിക

സൗകര��േളാ� �ടിയ ബസ് െഷ���ക�  നി��ി��തിനായി �തീ�ാ ബസ് െഷ�േ��്

േകരള ലിമി�ഡ് എ� േപരി� ക�നി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) അംഗീ�ത ബസ് േ�ാ�കളി�  ആ�നിക രീതിയി�� ബസ് െഷ���ക�  നി��ി��തി�ം

വി�ലീകരി��തി�ം പരിപാലി��തി�ം െപാ�ജനപ�ാളി�ം ഉറ�വ���തിന് ��ത

ക�നി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� �ധാന ല���ളി�െ�� േറാഡ് അപകട��  �റ�ക,  േറാഡ് �ര�

ഉറ�ാ�ക എ�ിവ നിറേവ��തിനായി ��ത ക�നി മ�് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്

നട�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� �ാ��് ഓഫീസ് ആ��തിന് നടപടി

*258.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, എസ്.രാേജ��

,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേ�ജ് ഓഫീ�കെള ജനസൗ�ദമാ��തി�ം അവ�െട �വ��ന��

��ത� കാര��മമാ��തി�ം ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി വിേ�ജ് ഓഫീ�കെള �ാ��് ഓഫീസ് ആ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) നിലവി�  ഏെത�ാം സ��ിഫി��കളാണ് വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  നി�് ഓ�െെലനായി

ലഭി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േസവന��  കാലതാമസം �ടാെത ലഭ�മാ��തിനായി വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  ഇ-ഡി�ി�്

പ�തി ��ത� കാര��മമായി നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറാഡിെല �ര�ാവരക�

*259.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡിെല �ര�ാവരകളി� പരിവ��നേമാ ��ിേ���േലാ വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അപകട േമഖലകളി�  ��റിയി�് ന���തിന് വള��ള�്(zig  zag)  േപാ��

�ര�ാവരക�  േറാ�കളി�  അടയാളെ���ിയി�േ�ാ;  ഇതിെ� അ��തല��

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏ��ം അപകടസാധ�ത�� േമഖലകളി�  േറാഡി�  ഏെതാെ� തര�ി��

�ര�ാവരകളാണ് ഉ�െത�ം അവ�െട �ചനക�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) �ര�ാവര�� �ല�ളി�  �ര�ാനി�േ�ശ��  പാലി��േ�ാെയ�്

പരിേശാധി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േറാഡ ുകളിെല �ര� സംബ�ി�് ഇ�ഡ�� േറാഡ് േകാ��സ് �േ�ാ� വ� നി�േ�ശ��

വ��മാ�േമാ?

പരീ�യിെല ആ�മാറാ�ം

*260.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ്

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

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നീേലശ�രം സ��ാ�  ഹയ�  െസ��റി �ളി�  അ��ാപക�  ചില

വിദ�ാ��ിക��േവ�ി ഓഫീസ് �റിയി� ഇ��് പരീ� എ�തിെ�ാ�� എ� ��തരമായ

���ത�െ��റി�് എ�തരം അേന�ഷണമാണ് നട�ിവ��ത്;

(ബി) �� �ി�സി�ാ�ം ഈ ആ�മാറാ��ിന് സഹായം െച�െകാ�� എ� കാര�ം അേന�ഷണ

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��  വ�ഷ�ളി�ം ഇ�കാരം ആ�മാറാ�ം നട�ിയി�േ�ാ എ� കാര�ം

അേന�ഷി�േമാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിെ� പി�ിെല �ഡാേലാചന അേന�ഷണ വിേധയമാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം ആ�മാറാ���ം �മേ��ക�ം മ�് ��കളി�ം നട�വാ� സാധ�ത ഉ� �ിതി�്

ഇത് തടയാ� ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) ആ�മാറാ��ി�  പെ���വേര�ം അതിന് സഹായം െച�െകാ��വേര�ം കെ��ി

മാ�കാപരമായ ശി� ന��വാ� ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ൈഹെടക് �� പ�തി

*261.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, എ. എ�. ഷംസീ�

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



ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�, എ�ഡഡ് േമഖലയി�  എ��ത�  പ��വെര�� �ാ�കളി�

സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസം സാധ�മാ��തിന് ൈഹെടക് �� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി എെ��ാം ഉപകരണ�ളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ൈ�മറി,  അ��  ൈ�മറി ��കളി�  ക����  ലാബ് �ാപി��തിന് എ� �കയാണ്

അ�വദി�ി��ത്;

(ഡി) ൈഹെടക് �ാ�് �റികളി� ആശയ വിനിമയം �ഗമമാ��തിനായി 'സമ�' വിഭവ േപാ���

സ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

പഠനനിലവാരം ഉയ���തിനായി �� പ�തി

*262.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, സി. െക. ശശീ��

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിവിധ കാരണ�ളാ�  പഠന�ി�  മികവ് �ലർ�ാ�  കഴിയാ� വിദ�ാ��ിക�െട

പഠനനിലവാരം ഉയ���തിനായി �� എ� േപരി�  പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയിേല�് ��ികെള െതരെ����ത് എ�കാരമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാ�ക�  ന���തിനായി അ��ാപക�െട റിേസാ�് ��് �പീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) ���െട ഭാഗമായി ഗണിതശാ��ിന് �േത�ക ഊ��  ന���േ�ാ എ�ം ഇതിനായി

�േത�ക �വ��ന ��ക��ം േമാഡ��ക�ം സ�യംപഠന പാേ��ക�ം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ

എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�ര�നിവാരണ �വ��ന���് മാ�ഗേരഖ

*263.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, എസ്.ശർ�

,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാവ�തിയാനം സം�ാന�് ആവ��ി�് �ര��� ��ി�തിെ� പ�ാ�ല�ി�

�ര��െള േനരിടാ�  �െ�ാ����  സാധ�മാ�ംവിധം �ത�ത�� കാലാവ�ാ�വചനം

സാധ�മാ��തിന്,  വിേശഷി�് േഫാനി �ഴലി�ാ�ിെ� കാര��ിെല� േപാെല

ആവ��ി��ാ�� െത�ായ �വചന�ിെ� പ�ാ�ല�ി�, ആവശ��ിന്



നിരീ�ണേക��� �ാപി�വാൻ േക� കാലാവ�ാവ��ിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ര�നിവാരണ �വ��ന���് സം�ാനം �തിയ മാ�ഗേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; �ധാന

നി�േ�ശ�� എെ��ാമാണ്;

(സി) അടിയ�രഘ� കാര�നിർ�ഹണ�ിന് ആ�നിക സാേ�തികവിദ�ാധി�ിതമായ സംവിധാനം

ഒ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �ര� അതിജീവന�ി�ം ല�കരണ�ി�ം ജനകീയ ഇടെപട�  അനിവാര�മായതിനാ�

അതിനായി െച�വ�� കാര��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പ�യം ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക�

*264.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, െക. ബാ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�യം ഇ�ാ�വ��് പ�യം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി� വ��ത്;

(ബി) �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി�കാരം ഈ വ�ഷം എ� േപ��് പ�യം ന�കാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്;

(സി) പ�ികവ���ാ��് ൈകവശേരഖ�് പകരം പ�യം ന�കാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) �മി സംബ�ി�് ലാ�് �ിബ�ണ�കളി�  ഉ�ായി�� േക�ക�  തീ��ാ�ി അവ�് പ�യം

ന���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കാണം പ�യ�ളി� �ടിയാ�ാ��് ജ� ഉടമ�ാവകാശം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

കട� മ��സംര�ണ �വ��ന��

*265.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എസ്.ശർ�

,, െക. ദാസ�

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

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

(എ) കട� മ��ബ�ന േമഖലയി� മേ��ാ�ാദന-മ��സംര�ണ�ിനായി സം�ാനം നട�ാ�ി

വ�� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കട�  മ��േശാഷണ�ിെ� കാരണ��ം അത് പരിഹരി�ാനാ�� �വ��ന��ം



അറിയി�ാേമാ;  കട�  മ��ബ�ന�ിെ� വാണിജ�വ��രണം പര�രാഗത

മ��െ�ാഴിലാളികെള �തി�ലമായി ബാധി�ാതിരി�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) മ��ബ�ന�ി�പേയാഗി�� ഇ�ന�ിെ� വിലയി�  ഇളവ് ന���തി�ം ഫിഷിംഗ്

ൈലസ�സ് ന���തിന് സം�ാന സ��ാ�ക�െട അധികാര േമഖല വി�ലെ����തി�ം

േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് �രം സമാ�രപാത സംബ�ി� പഠനം

*266.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് �രം േറാഡിന് സമാ�രമായി �ര�പാത നി��ി��തി�� നി�േ�ശം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) പാത�് ആവശ�മായ �ക എ�കാരം കെ��ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഓ�ിസം ബാധിതരായ ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസം

*267.�ീ.െക.��ിരാമ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.പി.വി. അ�വ�

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

ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിസം ബാധിതരായ ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസം കാര��മമാ��തി�ം അവെര സ�ഹ�ിെ�

�ഖ�ധാരയിേല�് െകാ�വ��തി�മായി ഓ�ിസം പാ��് �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ��ിക�െട സാ�ഹിക പ�ാളി�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം അവ�െട ആശയവിനിമയം

�ഗമമാ��തി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് ഓ�ിസം പാ��ി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) പഠന ��ിയയി�  ഈ ��ികെള ന�രീതിയി�  പെ���ി��തിന് അധ�ാപക��് േവ�

പരിശീലനം ന�കാ�ം മാതാപിതാ���് ആവശ�മായ േബാധവ��രണം ലഭ�മാ�ാ�ം

എെ��ാം നടപടികളാണ് ��ത പ�തി �കാരം സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം

*268.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, ��ഷ� കട��ി



,, പി.െക. ശശി

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

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�കാരം ��ക��് അംഗീകാരം ലഭി�ാേനാ സി.ബി.എസ്.ഇ.,

െഎ.സി.എസ്.ഇ., െഎ.എസ്.സി. �ട�ിയ േബാ��കളി� നി�് അഫിലിേയഷ� േനടാനായി

േനാ ഒ��� സ��ിഫി��് ലഭി�ാേനാ പാലി�ിരിേ�� മാനദ��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) അംഗീകാരമി�ാെത �വ��ി�� ��ക�  ��ണെമ� േകാടതി��രവിെ��ം വിദ�ാഭ�ാസ

അവകാശ നിയമ�ിെല വ�വ��െട�ം അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�വ�� നടപടി

അറിയി�ാേമാ; എ� ��ക� അംഗീകാരമി�ാ�താ�െ��ാണ് കണ�ാ�ിയിരി��ത്;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�കാരം അ� എ�ഡഡ് ��കളിെല�ം അധ�ാപക�െട ശ�ളം

നി�യി�ാ�  സം�ാന സ��ാരി�� അധികാര�ിെ� അടി�ാന�ി�  നടപടി

സ�ീകരി�ാ� സാധ�മാ�േമാ എ�് പരിേശാധി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ബംഗ��വിേല�് ��ത� െ�യി�ക�ം േകാ�ക�ം

*269.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബംഗ��വിേല�� യാ��ാ�െട തിര�് �റ��തിന് ��ത�  െ�യി�ക�ം േകാ�ക�ം

േവണെമ� നി�േ�ശം ഉയ��വ�ി�േ�ാ;

(ബി) സ�കാര� ബ�ക�െട �ഷണം ഒഴിവാ��തി�ം ഈ േമഖലയിെല യാ�ാേ�ശം ഒഴിവാ��തി�ം

െറയി�േവ സൗകര��� വ��ി�ി��തിനായി െറയി� മ�ാലയേ�ാട് സം�ാന സ��ാ�

ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  അടിയ�രമായി ഇ�ാര�ം െറയി�  മ�ാലയേ�ാട് ആവശ�െ��േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

താ��ക�െട�ം വിേ��ക�െട�ം �നഃസംഘടന

*270.�ീ.ആ�. രാമച��

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� താ��ക�െട വി� ൃതി�ം താ��ി�  ഉ�െ��� വിേ��ക�െട

എ��ം സംബ�ി�് വലിയ അ�രം നിലനി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ��� താ��ി� എ�പ�ിനാല് വിേ��ക�ം ���� താ��ി� ഏഴ് വിേ��ക�ം എ�ത്

േപാ�� നിലവിെല അവ� പരിഹരി��ത് പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) താ��ക� �ന:സംഘടി�ി��തിന് പ�തി�േ�ാ;  വ��മാ�േമാ;  ഇതിനായി സ�ീകരി��

നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഡി) വിേ��ക�  �ന:സംഘടി�ി��ത് ആേലാചി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിന് സ�ീകരി��

നടപടിക� അറിയി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

09-06-2019

�േ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)].


