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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�ി

�ര�നിവാരണ സംവിധാനം ശാ�ീകരി�വാ� നടപടി

*391.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ര�നിവാരണ സംവിധാനം ശാ�ീകരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ദീ�ഘകാല വീ�ണേ�ാെട �ര�നിവാരണ സംവിധാനം �ന:സംഘടി�ി��തിന് സ�ീകരി��

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) �ളയ�ര� സമയ�ം മ�ം വിവിധ ഏജ�സിക�െട ഫല�ദമായ ഏേകാപനം സാധ�മാ��ി�

എ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��തി �ര��ി�  ജീവ�ം സ��ി�ം ന�ം സംഭവി�� ��ംബ���്

യാഥാ���േബാധേ�ാെട�� ന�പരിഹാരം ന���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) കാലവ�ഷ സമയ�് തെ� അ��ല�� െക�തിക� േനരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

അറിയി�േമാ?

ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാ��്

*392.േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി�



,, േമാ�സ് േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖാദ�  ക�ി�ി റിേ�ാ��് �കാരം എ�.സി.ഇ.ആ�.ടി സിലബസി�� പാഠ��ക��

മാ�ഭാഷയിലാ��തി�ം ആയത് പഠി�ി��തി��� നീ�ം സംബ�ി� സ��ാ�  നയം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല ഹയ�  െസ��റി അധ�ാപക�െട േയാഗ�തയി�  ഇളവ് അ�വദി��േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെ� ര�ാംഭാഗം എ�േ��് �സി�െ���െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) രാജ�െ� ഇതര സം�ാന�ളി� നി�ം വിഭി�മായ ഘടനാമാ�ം ��ത സം�ാന�ളിേല�്

പഠന�ിന് േപാ�� വിദ�ാ��ികെള ��ി��ിലാ�ാ�  സാധ�തയിേ� എ� കാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ റിേ�ാ��് നട�ാ��തി�െട വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  നിയമന നിേരാധനം ഉ�ാ�െമ�്

വിദ�� ��ി�ാണി��തി� യാഥാ����േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ആശ�ാസ പ�തിക�

*393.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) കടലാ�മണം �ലം നാശന��ൾ ഉ�ായ മ��െ�ാഴിലാളിക��ായി സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ

ആശ�ാസ പ�തിക� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഏ��ം ��ത�  കട�േ�ാഭം ഉ�ായത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) കട�േ�ാഭം �ലം വീ�ം വ���ം നശി�േപായ മ��െ�ാഴിലാളിക��് ന�പരിഹാരം

ലഭി�ാെത വ�ി�േ�ാ;  എ�ി� അത് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�;

വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല �ണപരമായ ഇടെപട�ക�

*394.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ആ�ണി േജാ�

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

ന��േമാ:

(എ) അടി�ാന സൗകര��ളി� വ� �തി�ചാ�ം ��ി�തിെന�ട��് �ണേമ��� വിദ�ാഭ�ാസം

��ിക�െട അവകാശമാ�ി�ീ��കെയ� ല��േ�ാെട നട�ി വ�� �ണപരമായ



ഇടെപട�ക�  എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;  ��  സ��ാരിെ� കാല�് പരീ�ക�

നിര�രം െെവകിയി��തായ ആേ�പം അവസാനി�ി�ാ�  സാധി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബ�സ�ര സ�ഹ�ിെ� അടി�റ ശ�മാ�� തര�ി�  ഭാവി ല����  നി��യി�്

പാഠ��മം �നഃസംഘടി�ി��തി�ം തദ��തം പാഠ�പ�തി പരി�രി��തി�ം

ഉേ�ശ��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ��ാപന നിലവാരം ഉയ���തിന് അ��ാപകർ�� പരിശീലന പരിപാടിക�

വി�ലമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എസ്.സി.ഇ.ആ�.ടി.�െട �ധാന �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ിെ� കരട്

*395.�ീ.അനി� അ�ര

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�ിെ� വ�ാ�ി വ��ി�ി�വാ� ��് വയ�് �ത�� ��ിക��്

വിദ�ാഭ�ാസം ഉറ�ാ�ണെമ�് �തിയ േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ിെ� കരടി� ശിപാ�ശ�േ�ാ;

(ബി) �ീൈ�മറി �ടി വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�ിെ� കീഴി�  വ��ത് സം�ാനെ�

വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� ഉ�ാ�� മാ��� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) െവാേ�ഷണ� വിദ�ാഭ�ാസം എ�ാ ��കളിേല�ം േകാേള�കളിേല�ം വ�ാപി�ി�ണെമ� കരട്

നയ�ിെല നി�േ�ശം സം�ാന�് എ�കാരമാണ് നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) സ�കാര� ��കെള നിയ�ി�വാ�ം അവ�െട നിലവാരം െമ�െ���വാ��� കരട്

നയ�ിെല നി�േ�ശം സം�ാന�് ക�ശനമായി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�് അറിയി�ാേമാ?

�ളയ �നരധിവാസം സംബ�ി� പരാതിക�

*396.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയം ഉ�ായി പ� മാസം പി�ി�ി�ം �നരധിവാസം സംബ�ി� ജന��െട

പരാതിക� പരിഹരി�ാ� കഴി�ി�ി� എ�ത് വ�തയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) സം�ാന സ��ാ� റീബി�ഡ് ആ�് വഴി നട�ിയ കണെ���ിെനതിെര ഉയ�� പരാതിക�

പരിഹരി�ാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) യാെതാ� �ടിയാേലാചനക�ം �ടാെത റീബി�ഡ് ആ�് വഴി േകാേളജ് ��ികെള ഉപേയാഗി�്

�ളയബാധിത�െട കണെ���് നട�ിയത് �നരധിവാസ �വ��ന��  പരാജയെ�ടാ�

കാരണമായി�െ��് ക���േ�ാ;

(ഡി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം ജന�തിനിധിക�െട�ം സഹായേ�ാെട

�ളയബാധിത�െട കണെ���് നട�ിയി�െ��ി�  �നരധിവാസ �വ��ന��  ��ത�

കാര��മമാ�ാ� സാധി�മായി��ിേ� എ�് വ��മാ�േമാ?

അേന�ഷണാധി�ിത പഠന ��ിയ

*397.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.സി.െക. ഹരീ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� ശി� പ�തി �കാരം ആറ് �ത�  പതിനാ�വയ�വെര�� ��വ�  ��ികെള�ം

�ളിെല�ി��തി�ം �ണേമ��� വിദ�ാഭ�ാസം എ�ാവ��ം �ദാനം െച��തി�ം ഉ�

�വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അഭ��വിദ�രി��െ� ��ിേബാധം �റവായി കാ�� സാഹചര��ി�  ��ികളി�

െച���ി��െ� ശാ�ീയമായ കാ��ാ�ം ��ിചി��ം അ�രി�ി��തിന്

അേന�ഷണാധി�ിത പഠന ��ിയ േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� പരിപാടി�േ�ാ;

(സി) ഓേരാ �ളിെ��ം മിക�ക�  മന�ിലാ��തി�ം പഠനാ�ഭവ��ം സാ�ഹ�ാ�ഭവ��ം

പ�വ��തി�ം ഉേ�ശി�െകാ�� വിദ�ാലയ ��േചര� പ�തി ഫല�ദമായി നട��േ�ാ;

(ഡി) ��ഘട �േദശ�ളി�  വസി�� വിദ�ാ��ിക��് യാ�ാസൗകര�ം ഏ�െ����തിന്

എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ; ആവശ��ിന് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക�ം സ�കാര� ബ�ക�ം

��  സമയ�് ഗതാഗതം നട��െ��് ഉറ�ാ�ാ�ം സ�കാര� ബ�കളിെല ജീവന�ാ�

വിദ�ാ��ികേളാട് അവേഹളനാപരമായി െപ�മാ��ത് അവസാനി�ി�ാ�ം വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

ഇടെപട� നട�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

മ��സ��ിെ� സംര�ണ�ം ��ിരവികസന�ം

*398.�ീ.സി.���

,, എസ്.ശർ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, 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) മ� സം�ാന�ളി� നി�് വ�ത��മായി സം�ാനെ� മ��സ��ി� ��ാ� പ�ം കട�

മ��മായതിനാ�  കാലാവ� വ�തിയാനേ�ാെടാ�ം മ��ബ�ന രംഗെ�

അശാ�ീയരീതിക�ം കട�മ��േശാഷണ�ിനിടയാ��ത് പരിഹരി�ാനായി സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മ��സ��ിെ� സംര�ണ�ം മേ��ാ�പാദന രംഗ�് ��ിരവികസന�ം

സാധ�മാ��തിന് മ��െ�ാഴിലാളിക�ം ശാ���ം ജന�തിനിധിക�ം ഉ�െ���

ഫിഷറീസ് മാേന�െമ�് കൗ�സി� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) നീലവി�വ പരിപാടി�െട കീഴി� നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്; സം�ാന�ിന്

അ�ഹമായ വിഹിതം േക� സ��ാരി� നി�് ലഭി��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

അ��യനം വിദ�ാ��ി േക�ീ�തമാ�ാ� പ�തി

*399.�ീ.വി. േജായി

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

ന��േമാ:

(എ) അ��യനാ�ഭവം പാഠ��ക േക�ീ�തമായി പരിമിതെ���ാെത വിദ�ാ��ി

േക�ീ�തമാ�ി�ീ��ാ�  നട�ിലാ�� പ�തിക�  എെ��ാമാണ്;  ൈല�റിക�

സ�ീകരി�ാ� െച�വ�� കാര��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ശാ��ം സാ�ഹ�ശാ��ം സംബ�ി� ലാ�ക�  സ�ീകരി�ാ�  പരിപാടി�േ�ാ;

പഠന-പഠേനതര േമഖലകളി�  �തിഭ െതളിയി��വെര േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  െച�വ��

കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(സി) �േത�ക പരിഗണന അ�ഹി��വെര ജീവിത വിജയം ൈകവരി�ാ�  �ാ�രാ��തിന്

നട�ിവ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ?

�ളയ ബാധിത �േദശ�ളിെല ഭവന നി��ാണം

*400.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, രാ� എ�ഹാം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയകാല�് െവളളെ�ാ��ം മ�ിടി�ി�ം കാരണം പാ��ിടേമഖലയി�  വളെരയധികം

നാശന���  ഉ�ായ സാഹചര��ി�  �തനമായ െക�ിട നി��ാണ രീതിക�െട�ം ഈ

രംഗ�് നവീന സാേ�തിക വിദ�ക�  ഉപേയാഗെ��േ��തിെ��ം �ാധാന�െ��റി�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) �ര� ബാധിത �േദശ�ളി� അ����ണിക�ം െമ�െ����ം ആവശ�മായി വ�� വീ�ക�െട

പണി അടിയ�രമായി ���ിയാ�ാ�  എെ��ാം ഏേകാപന �വ��ന�ളാണ്

നട�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭവന നി��ാണ േമഖലയിെല �ന�നി��ാണം അതാത് �േദശ�ളിെല ആ�ക��്

ജീവേനാപാധി�േവ�ി�ളള െതാഴിലവസര�� ��ി�� രീതിയി� നട�ിലാ�ാ� എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കാലാവ� വ�തിയാന�ിെ� �ത�ാഘാത��  ��തലായി അ�ഭവെ��� സാഹചര��ി�

��തിേ�ാഭ�െള അതിജീവി�� ഭവനനി��ാണ രീതിക�  സംബ�ി�് െപാ�ജന�ളി�

അവേബാധം ��ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഭവനനി��ാണ േമഖലയി� നവീന പ�തിക�

*401.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, �രളി െപ�െന�ി

,, സി. െക. ശശീ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  ഭവന നി��ാണ േമഖലയി�  വിവിധ വ��ക�െട പ�ാളി�േ�ാെട നവീന

പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ��തിെ� ഫലമായി ഭവനരഹിത�െട എ��ി� ഗണ�മായ

�റവ് വ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭവനനി��ാണ േമഖലയി�  സം�ാന�് ആവി�രി�വ�� േക�ാവി�ത പ�തിക�െട

കാര��മമായ നട�ി�ിനായി ഇൗ സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) സം�ാന�് ഇൗ േമഖലയി�  �വ��ി�െകാ�ിരി�� വിവിധ ഏജ�സിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഏജ�സിക�െട �വ��ന�� സ��ാരിെ� സ��� ഭവന നി��ാണ പ�തിയായ

െെലഫ് മിഷെ� �വ��ന�മായി ഫല�ദമായി ഏേകാപി�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� ജീവേനാപാധി�ം െതാഴി�ം ന�െ��വ�െട �നരധിവാസം

*402.�ീ.അ�വ� സാദ�്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് �ളയ�ി� ജീവേനാപാധി�ം െതാഴി�ം ന�െ��വ�െട �നരധിവാസ�ിനായി

സ��ാ� നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ�ി�  നാശന���  സംഭവി� കടക��ം വ�ാപാര �ാപന���ം െച�കിട

സംരംഭ���ം അ�ഹമായ ന�പരിഹാരം ന��വാ�  നാളി�വെര സാധി�ി�ി� എ�

ആേ�പം വ�താപരമാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത �ാപന���ം സംരംഭ���ം പലിശ രഹിത വാ�ക� ലഭ�മാ�ം എ�് സ��ാ�

ഉറ�് ന�കിയി��െവ�ി�ം ആയത് ന��വാ�  ത�ാറാകാ�തിെ� കാരണം

െവളിെ���ാേമാ?

േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം

*403.�ീ.ആ�. രാമച��

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, െക. രാജ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) സ��മ��സ��് സംര�ണ�ിനായി സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം എ�േ�ാളം �ണകരമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ വ�ഷെ� േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  നിേരാധനം എ�

ദിവസേ��ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം ഫലവ�ാെണ�ത് സംബ�ി� ശാ�ീയമായ പഠനഫല��

ലഭ�മായി�േ�ാ;  ആയത് സം�ാന�ിെ� അ�ഭവ�മായി ഒ�േപാ��േ�ാ;

െവളിെ���േമാ;

(ഇ) പര�രാഗതേമഖലയിെല ഇ�േബാ�ഡ് വളള��  ഇൗ സമയ�് ഒ�ി�  ��ത�  കാരിയ�

വളള�� ഉപേയാഗി��ത് വില�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

െച�മ���െള പിടി��ത് തടയാ� നടപടി

*404.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, െക.എം.ഷാജി

,, പി.െക.അ� റ�്

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

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

(എ) നാ���ിനാല് ഇനം െച�മ���െള പിടി�ാൻ പാടിെ�� ക�ശനനി�േ�ശം അവഗണി�്

തീര�ടലി�  നി�േപാ�ം ഇതരസം�ാന േബാ�ക�  മ��ം വാരിേ�ാ��ത് തടയാ�

ഫിഷറീസ് വ��് ഇടെപ��ി� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) വ�േതാതി�  മ�����െള പിടി���കാരണം മ���ിെ� െമാ�ലഭ�ത,  ഉ�ാദനം,

�ജനനം എ�ിവ താളം െത��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) മ�� സ��ിെ� സംര�ണ�ിന് സ��ാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

ആശ�ാസ് പ�ിക് അമിനി�ീസ് െസ��ക�

*405.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ദീ�ഘ�രയാ��ാ��് �േത�കി�് �ീക��ം വിേനാദസ�ാരിക��ം

ഉപേയാഗ�ദമായ രീതിയി� ��ി�ം �ചിത���� േടാ�ല�് സൗകര��േളാ��ടിയ വഴിേയാര

വി�മേക���  �ാപി��തിന് ആശ�ാസ് പ�ിക് അമിനി�ീസ് േകരള ലിമി�ഡ് എ�

േപരി� ക�നി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�  ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് ആശ�ാസ് പ�ിക് അമിനി�ീസ്

െസ��ക� �വ��ി�് വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം െസ��ക�െട �വ��നം ��ത�  �േദശ�ളിേല�് വ�ാപി�ി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െറ�് ഏരിയ െഡവല�െമ�് പ�തി�് ആവശ�മായ പഠനം നട��തിന് നാ�്പാക്-� നി�ം

െ�ാേ�ാസ� ലഭ�മാ�ി ഭരണാ�മതി�് സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�� ��ിക�െട എ��ി� ��ിമം കാ��ത് തടയാ� നടപടി

*406.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� ��ിക�െട എ��ി� ��ിമം കാ��ത് തടയാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ അ��യനവ�ഷം ��� െച�് െസ� ഇത് സംബ�ി�് പരിേശാധനക� നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� അ��യനവ�ഷം ��ികെള സ��� േസാ�്െവയ�  �േഖന മെ�ാ� �ളിേല�്

�ാ��� െച� ���ാരായ അ��ാപകെര തിരിെക സ��ീസി� �േവശി�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

തിരിെക �േവശി�ി�ാ� ഇടയായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;



(ഡി) ഈ അ��യനവ�ഷം ഇ�രം �മേ��ക�  നട�ിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

അതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

പാ��ിന് ന�കിയ റ�് ഹൗ�ക� തിരി�പിടി�ാ� നടപടി

*407.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, െക.�േരഷ് ���്

,, എസ്.രാേജ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തമിഴ് നാ�ിെല ��ാല�് സം�ാന സ��ാരിെ� ഉടമ�തയി�� അ��ിയാറ് ഏ��

വ�� �ല�ം െകാ�ാര�ം അ�ബ� െക�ിട��ം �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് സ�കാര�

വ��ി ക�ട�ിയത് തിരി�പിടി�ാ�  നട�ിയ ഇടെപട�ക�  വ��മാ�ാേമാ;  വീെ���

സ��് പരിപാലി�ാനായി ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2002-� സ�കാര� വ��ി�് പാ�വ�വ�യി� വി�ന�കിയ ��ാറിെല റ�് ഹൗ�ം �മി�ം

തിരിെക പിടി�ാ� നട�ിവ�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(സി) പാ��ിന് ന�കിയ െെവ�ം, ആ�വ എ�ിവിട�ളിെല റ�് ഹൗ�ക�െട നിലവിെല �ിതി

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) നിലവി� എ� റ�് ഹൗ�കളാണ് ഉ�ത്; ഇവയിൽ ഓ�െെല� ��ിംഗ് സൗകര�ം ഉ�െ�െട

ഏ�െ���ി കാര��മമായി വിനിേയാഗി��തിന് നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(ഇ) െപാ�മരാമ�് െക�ിട നി��ാണ വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം ആ�നീകരി�ാ�

നടപടിെയ��ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ീ ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

*408.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, പി.വി. അ�വ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ-ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീ-ൈ�മറി ��ിക�െട അടി�ാനേശഷി വികസി�ി��തി�ം ര�ിതാ���് ഇത്

സംബ�ി�് ശരിയായ േബാധവ�കരണം ന���തി�ം ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ീ-ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസം ��ത�  കാര��മ�ം ശാ�ീയ�മാ��തിന് �ീ-ൈ�മറി



അ��ാപക��് എെ��ാം പരിശീലന�ളാണ് ന�കി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ീ-ൈ�മറി വിദ�ാലയ��  ശി�സൗ�ദമാ��തിന് എെ��ാം സ�ീകരണ�ളാണ്

ഒ���െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�വ�ി വ�വസായം അഭി�ഖീകരി�� �����് പരിഹാരം

*409.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.പി.സജീ��

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) ക�വ�ി വ�വസായം േനരി�� ����  പരിഹരി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�

�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഇ��ലം ഈ േമഖലയി� ഉ�ായി�� മാ��� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) േതാ��ി�് ഇറ�മതി ��ം േക�സ��ാ� ��ിയത് േതാ��ി ഇറ�മതിെയ എ�കാരം ബാധി�;

��ത ��ം �റ�ണെമ� ആവശ�േ�ാ�� േക� �തികരണം എ�ാണ്;

(ഡി) �ണനിലവാരം �റ� ക�വ�ി�രി�് െ�ഷ�� എ�േണാമിക് േസാ� വഴി ഇറ�മതി െച�്

വിപണനം നട��ത് ക�വ�ി�രി�ിെ� ആഭ��ര വിപണിെയ എ�കാരം ബാധി�;

കഴി�വ�ഷം ഇ��ലം വി�പനയി� ഇടിവ് ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന�േമാ?

അ��ാപക ശാ�ീകരണ�ിനായി നട�� �വ��ന��

*410.�ീ.പി.െക. ശശി

,, എം. സ�രാജ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

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

ന��േമാ:

(എ) പരീ�ാധി�ിത �ല�നി��യ�ി�  പരിമിതെ���ാെത ��ിക�െട പഠന പിേ�ാ�ാവ�

യഥാസമയം പരിഹരി� �േ�ാ� േപാ��തിന് നിര�ര വിലയി���  ��ിയ ഫല�ദമായ

തര�ി� �ാവ��ികമാ�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ��ിയ കാര��മമായി �േ�ാ�െകാ�േപാകാ�  അ��ാപക ശാ�ീകരണ�ിനായി

നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അ��ാപന വികസന പരിപാടിക�, അ��ാപക വിദ�ാഭ�ാസം,  �തന മാ�കക�െട �ചരണം

�ട�ിയ േമഖലകളി� എസ്.സി. ഇ.ആ�.ടി. നട�ി വ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

വ��മാ�േമാ?



േറാ�കളിൽ യാ� �ഗമമാ��തിന് നടപടിക�

*411.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, എം. നൗഷാദ്

,, െക.��ിരാമ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാതയിെല അപകടസാധ�ത �ടിയ �ല�� കെ��ി ���� പരിഹരി��തി�ം

നഗര�ളി�െട�� േദശീയപാതയി� സി�ലിംഗ്, ൈസ�േബാ��ക�, റി�ളേ��് �ട�ിയവ

�ാപി�് അപകടസാധ�ത �റ��തി�ം സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നഗര�ളി�  �േത�കി�്,  പാതേയാരം വിവിധ താ�ര��േളാെട കേ���ത് വ��ി�് വ��

സാഹചര��ി�  ൈഹേവ െ�ാ���  ആ�് ക�ശനമായി നട�ാ�ാ�  േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അനധി�ത പാ��ിം�ം പരസ� േബാ��ക�ം േറാഡപകടം വ��ി��തി�ം ഗതാഗത���ി�ം

നെ�ാ� പ�് വഹി��തിനാ� ഇവ ഒഴിവാ�വാനായി നടപടിെയ��േമാ;

(ഡി) െപാ�േടാ�ല�ക�െട അഭാവം െകാ�് സ�ാരിക� േനരി�� ��ി��് പരിഹരി�ാ� �ാ�ത

തര�ി�� െപാ�േടാ�ല�് എ�തിന് പകരം െറ�് ��ക� എ� നിലവാര�ി� വഴിേയാര

സൗകര���  ഏ�െ���ാ�  �പീകരി� ആശ�ാസ് പ�ിക് അമനി�ീസ് േകരള ലിമി�ഡ്

നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ ?

�മി�െട ന�ായവില �നർനിർണയം

*412.�ീ.സി.മ��ി

,, എം.ഉ��

,, പാറ�� അ��

,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി�െട ന�ായവില ���ി നി�യി��തിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് �പീകരി� സ�ക�ി�ി സമ��ി� നി�േ�ശ��  ഫല�ദമ�ാെയ�്

കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ന�ായവില ���ി നി�യി���മായി ബ�െ��് രജിേ�ഷ� ഐ.ജി.സമ��ി� നി�േ�ശ��

എെ�ാെ�യായി��;

(ഡി) ��ത നി�േ�ശ�� ന�കിയത് സാേ�തിക പരി�ാനെ� അടി�ാനമാ�ിയാേണാ എ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  വിശദമാ�ാേമാ;  എ�ി�  ഈ നി�േ�ശ��  അംഗീകരി�ാ�തിെ�



കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ന�ായവില �ന�നി��യ�മായി ബ�െ��് കംപ് േ�ാള�  ആ�് ഓഡി��  ജനറ�  ന�കിയ

ശിപാ�ശക� എെ��ാമായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

ക�വ�ി ഫാ�റിക�െട �ന��ാരണം

*413.�ീ.എസ്.ശർ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, ഡി.െക. �രളി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) െച�കിട ഇട�രം ക�വ�ി ഫാ�റിക�െട �ന��ാരണ�ിനായി ഈ സർ�ാർ

ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�വ�ി ഫാ�റിക� ��ത� മ�ര�മമാ��തിന് സാേ�തിക വിദ��െട ഉപേയാഗ�ി�ം

ആ�നികവ��രണ�ി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ക�വ�ി േമഖലയിെല വി�വര�ം ഉ�ാദന�ം ഉ�ാദന�മത�ം ��ത�  െമ�െ����തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ക�വ�ി ഫാ�റിക� അവ�െട �വ��ന �ലധനമായി എ��� വാ�ക��് പലിശ സ�ിഡി

�പ�ി� സഹായം ന���േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ളയ�ി� തക�� േറാ�ക�ം പാല��ം ഗതാഗത േയാഗ�മാ�ാ� നടപടി

*414.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി� തക�� േറാ�ക�ം പാല��ം ഗതാഗത േയാഗ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

���ിയാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േദശീയ പാതകളി� കാര�മായ നാശം സംഭവി� �ല�ളി� താ�ാലിക പരിഹാരമായി �ളഡ്

റി�യ� പാേ�ജി� േക�ം പണം അ�വദി�ി�േ�ാ; �ായിയായ പരിഹാര�ിനായി സമ��ി�

പ�തിക��് േക�ം അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ളയ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിനായി നാ��ിയ�ത് േകാടി

�പ�െട െ�ാേ�ാസ�  േക� േറാഡ് ഗതാഗത-ൈഹേവ മ�ാലയ�ിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

ഇതിേ��� േക� തീ�മാനം എ�ാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) നി��ാണ വ���െട ലഭ�ത�റവ് �ളയാന�ര ���ിക�െട നി��ഹണെ� ഏെത�ി�ം



തര�ി�  ബാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

�� ൈല�റിക�െട �വ��നം

*415.�ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, എ. �ദീ��മാ�

,, ആ�. രാേജഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പാേഠ�തര വിഷയ�ളി�  ��ികെള

�ാ�രാ��തിനായി ��കളിെല ൈല�റിക�െട �വ��ന��  കാര��മമാ��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ൈഹ��-ഹയ�െസ��റി ഏകീകരണം നട�ാ��േതാെട ��  ൈല�റിക�െട

�വ��ന�ളി� ഉചിതമായ വി�ലീകരണ�ിന് പ�തി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �� ൈല�റിക� ആക�ഷകമാ��തിന് ൈല�റികെള ഇ-ൈല�റി സംവിധാന�ിേല�്

�മാ�ഗതമായി എ�ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ൈല�റിക�െട �വ��ന�� സജീവമാ��തിന് വിദ�ാ��ിക�, അ��ാപകർ ര�ിതാ��

�ട�ിയവ� ഉ�െ�ാ�� ൈല�റി െബനിഫിഷ�റി ക�ി�ിക� �പീകരി��തിന് നി�േ�ശം

ന��േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�മി�െട ന�ായവില

*416.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി�െട ന�ായവില ���ി നി�യി�വാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ���� േജാലിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; ���ിയ ന�ായവില എ�് �ത� നിലവി�

വ�ം; വ��മാ�േമാ?

അ��ാപക ര�ാക��സമിതിക�െട �വ��നം

*417.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, സി. െക. ശശീ��

,, െക. ബാ�



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

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  അ��ാപക ര�ാക��സമിതിക�െട �വ��നം ��ത�

കാര��മമാ��തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല അ�ാദമിക മിക�ം പഠനനിലവാര�ം െമ�െ����തിന് അ��ാപക

ര�ാക��സംഘടന വഹി�� പ�് എ�േ�ാളമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) അ��ാപക ര�ാക��സമിതി�െട �വ��ന��  ��ത�  െമ�െ����തിനായി മിക�

�വ��നം കാ�വ�� സമിതിക��് േ�ാ�ാഹന സ�ാനം ന��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�ം റിേസാ�് അ��ാപക�ം

*418.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.ഉൈബ��

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  ഭി�േശഷി�ാരായ ��ികെള മ��വ�െ�ാ�ം പഠി�ി�് അവ�െട

സാ�ഹിക േശഷിക�  വികസി�ിെ���് െപാ�സ�ഹ�ിെ� ഭാഗമാ�ിെയ��ാ�  സ��ാ�

സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി സ��ാ�  നിയമി�� റിേസാ�് അ��ാപക�െട നിയമന രീതി�ം േസവന

വ�വ�ക�ം വ��മാ�േമാ; ഇവ��് േവതനം �ടി�ികയായി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�് വ�ഷ�ിലധികം േജാലി െച� റിേസാ�് അ��ാപകെര �ിരെ���� കാര�ം

പരിഗണിേ��താെണ� ൈഹേ�ാടതി പരാമ�ശെ� �ട��് സ��ാ�  ഇതിനായി

എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ടി.പി. േറാഡ് നവീകരണ���ി

*419.�ീ.സജി െചറിയാ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന േറാ�ക�െട നിലവാരം വ��ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി െക.എസ്.ടി.പി.

േറാഡ് നവീകരണ ���ിയി� ൈകവരി�ാനായ േന�ം അറിയി�ാേമാ; െച���-ഏ�മാ��,

ഏ�മാ��-�വാ��ഴ, െപ��ിലാവ്-െപരി��മ�, െപാ���ം-െതാ��ഴ �ട�ിയ േറാ�ക�െട



നവീകരണ പ�തിക� ���ീകരി�ാനായി�േ�ാ;

(ബി) തി�വന��രം,  െകാ�ി,  െകാ�ം ഉ�െ�െട�� �ധാന നഗര�ളിെല ഗതാഗത���്

ഒഴിവാ��തിന് നഗര�ളിെല േദശീയപാതകളി�ം േദശീയപാതെയ നഗര��മായി

ബ�ി�ി�� േറാ�കളി�ം അടി�ാത,  േമ��ാലം,  ജം�ഷ�  െമ�െ����  �ട�ിയ

�വ��ന��െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) േദശീയപാത കട�േപാ�� നഗര�ളിെല ഗതാഗത���് ഒഴിവാ��തി�ം തിര��റ�ാ�ം

ൈബപാസ് നി��ാണ�ി�� പ�തി ഉേ�ാ; ദീ�ഘകാലമായി പണി���ിയാകാെത കിട��

ആല�ഴ ൈബപാസ് എ��ം േവഗം ���ീകരി�ാൻ നടപടിെയ��ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

വാണിജ�വ��രി�െ�� �ീ-ൈ�മറി േമഖല

*420.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, പി. ഉ�ി

,, ഒ. ആ�. േക�

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

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് ഏ��മധികം വാണിജ�വ��രി�െ�� �ീ-ൈ�മറി േമഖലയി� ശി�സൗ�ദ

അ�രീ��ി� മാനസിേകാ�ാസേ�ാെട �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് ��ികെള ത�ാറാ�ക

എ� �വ��നം ശാ�ീയമാ��തി�ം അമിതമായ ഫീ�ം �േവശന�ി�� അഭി�ഖ

പരീ��ം ഉൾെ�െട�� അസ�ീകാര�മായ നടപടിക� അവസാനി�ി��തി�ം േവ� ഇടെപട�

നട�ാ� സാധി�േമാ;

(ബി) സ�കാര� �ാപന�ളിെല �ീ-ൈ�മറി അ��ാപകർ േയാഗ�ത േനടിയവ�  ആെണ�്

ഉറ�വ��ാ� നടപടി��ാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  േമഖലയി�  �ീ-ൈ�മറി �ാപന��  വ�ാപി�ി�് മാ�കാ �ാപന�ളാ�ി

ശി����് ശാ�ീയമായ �ീ-�ൾ അ�ഭവം സാധ�മാ�ാ� നടപടി�മ�ാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� േലാവ�  ൈ�മറി ��കെള ശി�സൗ�ദ വിദ�ാലയ�ളാ�ാ�

പരിപാടി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

17-06-2019

�േ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)].


