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പതിനാറാം സേ�ളനം

2019 നവംബ� 21, വ�ാഴം

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�ി

ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെല ശിപാർശകൾ

*541. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�
വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാ��് നട�ിലാ��തി�െട �� വിദ�ാഭ�ാസ ഘടനയി�
എെ��ാം മാ��ളാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ��ാം �ാ�വെര�ളള ��  വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� എ�ാ തല��ം
പരിേശാധി�് �ണേമ��ളള വിദ�ാഭ�ാസം ഉറ�ാ��തിന്
ഉത�ംവിധ�ി�ളള ഘടനാപരമായ മാ�ം നി�േ�ശി�� ശിപാ�ശകളാേണാ
ഖാദ� ക�ി�ി സമ��ി�ി�ളളത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) േക� സ��ാരിെ� �തിയ വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ിെ� കരടിെല നി�േ�ശ��
നട�ിലാ�േ�ാ�  അത് ഖാദ�  ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക��്
കടകവി��മാ�വാ� സാ��തയിേ�; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇത് വിദ�ാ��ികളി�ം ര�ിതാ�ളി�ം ഉ�ാ�ാനിട�ളള
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ആശയ�ഴ�ം പരിഹരി��തിന് എ�് ഇടെപട�  നട�വാനാണ്
സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ� നട�ിലാ�� പ�തിക�

*542. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എം. വി�െസ�്
�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ�  മ��േമഖലയി�
നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജന���് ��മായ മ��ം ലഭ�മാ�വാ�  സം�ാനെ�
മ��മാ���ക�  ആ�നികവ��രി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ�
അടി�ാന�ി� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ��ത മ��മാ���കളി� എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ഒ��ിയി�ളളത്;
�ചിത�ം ഉറ�ാ��തിന് മലിനജല സം�രണ �ാ�് ഇ�രം മാ���കളി�
�ാപി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ��ം േക��ടാെത ��ി��തി�ളള ചി�ിംഗ് �ാ�് സംവിധാനം
എ�ായിട�ം �ാപി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� അതിനാ�ളള നടപടിക� ഏത്
ഘ��ിലാണ്;

(ഇ) േദശീയ മ��വികസന േബാ�ഡ് ഇ�ാര��ി� എെ�ാെ� സഹായമാണ്
ന���ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

അംഗീകാരമി�ാെത �വ��ി�� സ�കാര� ��ക�

*543. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.െക.��ിരാമ�
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശനിയമ�ിെല വ�വ�ക�  �കാരം സം�ാന�്
അംഗീകാരമി�ാെത �വ��ി�� സ�കാര� ��ക�  ��ിയി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന പാഠ�പ�തി പി�ട�� സ�കാര� അ�എ�ഡഡ് ��ക��്
അംഗീകാരം ന���തി�ളള വ�വ�ക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ��ക�െട നിലവാര പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ;  അധ�ാപക��്
സ��ാ�  േമഖലയി�  ലഭി�� േവതനം ന�കണെമ� വ�വ�
പാലി�െ���േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��  ഇൗടാ�� വിവിധ ഫീ�ക�  സംബ�ി� വാ�ഷിക റിേ��ക�
ഫയ� െച�ണെമ�ം അത് �ളിെ� െവബ് െെസ�ി� ന�കണെമ��ളള
വ�വ�ക� പാലി��േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ?

വിദ�ാ��ിക��ാ�� '��' പ�തി

*544. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, എം.ഉ��
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�
വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിക�െട സാ�ഹിക,സാ��ിക,  ൈവകാരിക ����  മന�ിലാ�ി
പഠന�ി�  മികവ് �ല��ാ�  കഴിയാ� വിദ�ാ��ിക�െട കഴി�ക�
പരിേപാഷി�ി��തി��  '��'  പ�തി�െട നിലവിെല �വ��ന
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കഴി� ��് വ�ഷ�ാലയളവി� ഈ പ�തി �കാരം ൈകവരി� േന���
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് ��കെള തിരെ���േ�ാ�
സ�ീകരി�� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ?

�മി ഏെ���� നിയമമ�സരി�� ന�പരിഹാരം

*545. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
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�ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം
ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� �മി ഏെ����  നിയമമ�സരി�് വ�വിെ� ഉടമ����
ന�പരിഹാരം നി��യി�� രീതി എ�കാരമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �മി�െട വി��ന വില കെ���െത�െനയാണ് എ�റിയി�ാേമാ; ഇത്
സംബ�ി� നിലവിെല വ�വ�ക� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2013 െല �മി ഏെ���� �നരധിവാസ ന�പരിഹാര നിയമ�ിെല വ��്
19(1)  അ�സരി�� വി�ാപനം �റെ��വി��തിന് �ൻ�തെ�
ന�പരിഹാരം സംബ�ി�് ��ടമക�മായി ച�� െച�ണെമ�് അവ�
ആവശ�െ�ടാ�േ�ാ;  അ�കാരം െച��തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം
��ി��ക� ഉേ�ാ;

(ഡി) റവന� റി�ാ��കളി�  സം�ാന�ളള �മി എ� ഇനമായി�ാണ്
തിരി�ിരി��ത്; വ��മാ�േമാ?

�ീഫാബ് സാേ�തികവിദ�

*546. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, സ�ി േജാസഫ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം
ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാവ��ം താ�ാ�� െചലവി�  വീ�ക�  ന��ക എ� ല��ം
സാ�ാ��രി��തിന് വീട് നി��ാണ�ിന് �ീഫാബ് സാേ�തികവിദ�
ഉപേയാഗി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�് സം�ാന സ��ാ�  വീട് നി��ി�്
ന���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡ് ഇൗ സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�് വീട്
നി��ി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

*547. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
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�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
,, സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിനായി ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കേളാട�ബ�ി�് �ാഫ് ക�ാ�േ��് നി��ി��തിെ�
�േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ാ വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�ം തട�ം �ടാെത�ളള ഇ��െന�് സൗകര�ം
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� േഫാേ�ാേകാ�ി േപ��, േടാണ� �ട�ിയ േ�ഷനറി
സാധന��  മതിയായ അളവി�  യഥാസമയം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി താ��ക�ം വിേ��ക�ം
�ന:സംഘടി�ി��തി�ം ��് വിേ��ക�  വിഭജി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  നി�് ന��� സ��ിഫി��ക�െട സാ�താ
കാലാവധി നീ��തി�ം ഒരാവശ��ിന് ഓേരാ സമയ�ം സ��ിഫി��്
വാ��തിന് പകരം അേത സ��ിഫി��് തെ� ഉപേയാഗി��തി�ം
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േറാ�കളി� �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ��തിന് നടപടി

*548. �ീ.പി.വി. അ�വ�
,, പി. ഉ�ി
,, സജി െചറിയാ�
,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം
രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ി� വ�� വാഹനെ���ം �ല��ാ�� ഗതാഗത���്
ഒഴിവാ��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��് സ�ീകരി�് വ��
നടപടികെളെ��ാം എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് നയ�ിൽ വിവ�ി�� �കാരം ൈസ�  േബാ��ക�,
സി��ക�, �ാഷ് ബാരിേയ�്, ൈല�ക�, റി�േ��് �ട�ിയവ �ാപി�്
േറാ�കളി�  �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
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വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആവശ�മായ �ല�ളി�  ബസ് േബക�  നി��ി��തി�ം ബസ്
േ�ാ�ക� �ന� നി��യി�് ഗതാഗത�ിര�് ഒഴിവാ��തി�ം നയ�ിൽ
നിർേ�ശ�േ�ാ; എ�ിൽ സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േറാ�കളി�  ഏ��ം ��ത�  അപകട��  ഉ�ാ�� �ാ�് േ�ാ�ക�
കെ��ി അപകട��  �റ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് വ��്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാലയ��െട അ�ാരാ� നിലവാരം

*549. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, എ. �ദീ��മാ�
,, െക.ഡി. �േസന�
,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആയിരം വിദ�ാലയ�െള അ�ാരാ�
നിലവാര�ിേല�യ��കെയ� �ഖ�ാപിത ല��ം െെകവരി�ാനായി
നട�� �വ��നം എ� �േരാഗതി െെകവരിെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഹയ�െസ��റി തലം വെര ഓേരാ �ാസി�ം അ�ാരാ� നിലവാര�ളള
ധാരണക�ം െെന�ണി�ം േന��േ�ാ എ�് അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(സി) പാേഠ�തര മികവ് കഴിവിന��തമായി വികസി�ി��തിന് ഉത��
രീതിയി� അധ�ാപക ഇടെപട� സാധ�മാ��േ�ാ;

(ഡി) വിദ�ാ��ികളി�  കാ�ഷിക സം�തി തിരി�പിടി��തി�ം പാരി�ിതിക
അവേബാധം ��ി��തി�ം നട�� �വ��നരീതിെയ�റി�്
അറിയി�ാേമാ?

റവന� ഉേദ�ാഗ��െട ഒ�ാശേയാ��ടി�� സ��ത�ി�ക�

*550. േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം
ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) റവന� ഉേദ�ാഗ��െട ഒ�ാശേയാ��ടി സ��ത�ി�ക�  നട��തായ
വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ത�ി�ക��് സഹായകരമായ നിലപാട് സ�ീകരി��
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ഉ�നാട� മ��സ��ി�� �റവ്

*551. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, െക. ദാസ�
,, െക.െജ. മാ�ി
,, െക.�േരഷ് ���് : 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��മായി താരതമ�െ���േ�ാ� സം�ാന�് ഉ�നാട�
മ�� സ��ി�� �റവ് പരിഹരി�കെയ� ല��േ�ാെട നട��
�വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ജലസംഭരണികളി�  �ട് മ���ഷി വ�ാപകമാ�ാ�
പരിപാടി�േ�ാ; ആവശ�ാ�സരണം മ��വി��ാദനം സാധ�മാ��േ�ാ;

(സി) ഗേവഷണ��ം മാ�ഗനി�േ�ശ�ം വഴി മ��സ��് വ��നവിന്
ഫിഷറീസ് സ��കലാശാല�െട ഇടെപട�  ഫല�ദമാ��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാലയ�ളി�െട മാനസിക സാം�ാരിക വികാസം

*552. �ീ.പി.െക. ശശി
,, എം. സ�രാജ്
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�
വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഹയ�െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസം ���ിയാ��േതാെട വിദ�ാ��ിക��്
െതാഴി�  �ാ�ി�ം അ�ാദമിക അറി�ം േനടിെ�ാ���േതാെടാ�ം
വിദ�ാലയ�െള മാനസിക സാം�ാരിക വികാസ�ിെ� അടി�ാന
േക���  എ� നിലയി�  പരിവ��നം നട��തിനായി അധ�ാപക
സ�ഹം േശഷി ആ��ി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ബ�സ�ര സ�ഹ�ിെ� അടി�റയായ ജനാധിപത�ം,  പര�രബ�മാനം,
സഹകരണം �ട�ിയ �ല���  സ�ായ�മാ��തിന�േയാജ�മായ
രീതിയി�� വിദ�ാഭ�ാസ�മം വികസി�ിെ���ാനായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�യ��� ��കളി�  �ഥമാധ�ാപകന്
വി�ലമായ അധികാര�ം വിദ�ാ��ിക�െട �ാസ് �റിയിെല�ം ��
വള�ിെല�ം �വ��ന�� നിരീ�ി��തിന് േ�ാ�ഡ് സ�ക��് ക�ാമറ
ഉ�െ�െട�� സൗകര���ം വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്
വിദ�ാ��ികളിെല സ�ാത��ാഭിവാ��് ഹാനികരമാകാ�
തര�ിലാേണാ ഏ�െ����െത�് അറിയി�ാേമാ?

��കളിെല വിദ�ാ��ി �ണിയ� �വ��ന�ിനായി നിയമനി��ാണം

*553. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, െക.എം.ഷാജി
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി� വിദ�ാ��ി �ണിയ� �വ��ന�ിന് സാ�ത
ന���തി�� നിയമനി��ാണ�ിന് സ��ാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) �തിയ സാഹചര�ം ��പേയാഗെ���ാതിരി�വാ�ം സമാധാന അ�രീ�ം
നിലനി���തി�ം എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് നിയമ�ി�
ഉ�െ���വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േറാ�ക�െട സമ� വികസനം

*554. �ീ.ഡി.െക. �രളി
,, െജയിംസ് മാത�
,, പി.ടി.എ. റഹീം
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,, വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം
രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�ഗതാഗത രംഗെ� അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിന് േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡ് നട�� �വ��നെമ�ാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട്, ക��, െകാ�ം നഗരേറാ�വികസന പ�തികളിെല �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള സം�ാന ക����  േകാ��േറഷെ� �വ��ന�െള�റി�്
അറിയി�ാേമാ;  േകാ��േറഷെ� �വ��ന�ി�  �തിസ�ി േനരി�ത്
പരിഹരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ആയിര�ി ഇ��റ് കിേലാമീ�� േറാ�ക�െട സമ� വികസന�ിന് േറാഡ്
ഇ��ാ���  ക�നി േകരള �േഖന നട�ിലാ�� സം�ാന േറാഡ്
വികസന പ�തിയി� ഉ�െ�� ���ികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ?

മ��െഫഡ് വഴി നട�� �വ��നം

*555. �ീ.എം. രാജേഗാപാല�
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�
എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട,  മ��ബ�േനാപകരണ��െട ഉടമ�ത
െമ�െ����തി�ം മ�� വിപണന സൗകര���  വി�ലെ����തി�ം
മ��െഫഡ് വഴി നട�� �വ��നം ശ�ിെ���ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) കടെ�ണിയി�െ�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സംര�ണ�ി�ം
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാം�ാരിക,  സാ��ിക പിേ�ാ�ാവ�
പരിഹരി��തി�ം നട�� �വ��ന�െള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസം േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം ൈന�ണി പലിശീലന�ം ധനസഹായ�ം
ന��ക�ം െച�െകാ�് മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ി�െ��
�വജന�െള ആ�നിക െതാഴി�  േമഖലകളി�  അവസരം കര�മാ�ി
വികസന �ഖ�ധാരയി� എ�ി�ാ� പ�തി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?
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െപാ�മരാമ�് വ��ിെല �വ��ന��െട കാര��മത

*556. �ീ.െക.ഡി. �േസന�
,, െജയിംസ് മാത�
,, സി. െക. ശശീ��
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം
രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��മായി ബ�െ�� പരാതിക�ം നി�േ�ശ��ം
സ�ീകരി��തിന് അവലംബി� മാ����  എെ��ാമായി��;  ലഭി�
പരാതിക� പരിഹരി��തി��ായി�� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ��ിെല �വ��ന��െട കാര��മത വ��ി�ി��തിനായി
ഉേദ�ാഗ�തല �ന�വിന�ാസ��  നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിന്
സ�ീകരി� മാനദ��� എെ��ാമായി��; ഇ��ലം ല��ം എ�േ�ാളം
സാ�ാ��രി�ാ� കഴി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവിെല സാഹചര��ി� വ��ിെ� �വ��ന�� വ�ാപി�ി��തി�ം
േവഗ�ിലാ��തി�ം ആവശ�മായ ജീവന�ാ�െട �റവ് പരിഹരി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് �ര�ിത പാ��ിടം

*557. �ീ.എം. വി�െസ�്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, ടി.െജ. വിേനാദ്
�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �രഹിത,  ഭവനരഹിത മ��െ�ാഴിലാളിക��് �ര�ിത പാ��ിടം
ഒ���തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) കാലാവ� വ�തിയാനം �ലം കടലാ�മണ ഭീഷണി വ��ി�ക�ം
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വീ�ക��് എ�ാ വ�ഷ�ം നാശം സംഭവി�ക�ം
െച�� സാഹചര��ി�  ഇവെര �ര�ിത േമഖലയിേല�്
മാ�ി�ാ��ി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി� ഇതിനകം സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;
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(സി) �ലം വാ�ി വീട് വ��തിന് മ��െ�ാഴിലാളിക��് അ�വദി�ി��
�ക നിലവിെല സാഹചര��ി�  �േലാം �റവായതിനാ�  അത്
വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) തി�വന��ര�് ���റയി� �� സ��ാരിെ� കാല�് നട�ിലാ�വാ�
�ട�മി� തര�ി�� പാ��ിട സ��യം സം�ാനെ� തീരേദശ
േമഖലയി�  ��ത�  �ല�് �ാപി�് മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �രിതം
അക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

�മിപതിവ് ച���െട േഭദഗതി

*558. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, സി. ദിവാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം
ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1964-െല �മിപതിവ് ച��ളി�  ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം
വ��ിയ േഭദഗതിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉപാധിരഹിത പ�യം എ� ദീ�ഘകാലമായി�� ആവശ�ം
അംഗീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈകവശ�ിലി�ാ� �മി പതി�കി�� സംഗതിയി�  ൈകമാ��ി��
കാലപരിധി �റ�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈകവശ�മി പതി�കി�� സംഗതിയി�  എേ�ാ�  േവണെമ�ി�ം ആയത്
ൈകമാ�ം െച�ാ� കഴി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ൈകവശ�മിയായാ�ം ൈകവശമി�ാ� �മിയായാ�ം പതി�കി�ിയതിന്
േശഷം എ�ാ�രം ബാ�കളി�ം ഈ�വ�് വാ� എ���തിന് സാധി�േമാ;

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) പ�യ�മിയി�  �ഷി�ാ�  വ�് പിടി�ി�� മര��െട അവകാശം
�ഷി�ാ��് തെ� ലഭി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തീരേദശേമഖല�െട വികസന�ിനായി പ�തിക�

*559. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക. ആ�സല�
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,, എ�. വിജയ� പി�
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�
എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളി സ�ഹ�ിെ� സമ� വികസനം ല��മാ�ി
തീരേദശേമഖല�െട വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ�  എ� �ക�െട
പ�തികളാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത്;  അവയി�  �ഖ�മായവ ഏെത�ാെമ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓഖിയി�  മരണെ��കേയാ കാണാതാ�കേയാ െച�
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ��ംബ��െട സംര�ണ�ിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഒാഖി�മായി ബ�െ��് �ര� �തികരണ നിധിയിേല�് േക� സ��ാ�
എ� �കയാണ് ന�കിയത്;  േക� മാനദ��കാര��
ന�പരിഹാരെ��റി�് അറിയി�ാേമാ?

േകരള സം�ാന ഗതാഗത പ�തി

*560. �ീ.സി. െക. ശശീ��
,, വി. േജായി
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം
രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് �ര�പാത സംബ�ി� പഠന റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) 2400 േകാടിയിലധികം �പ െചലവഴി�് േലാകബാ�ിെ� ധനസഹായം �ടി
ഉപേയാഗി� െകാ�ളള േകരള സം�ാന ഗതാഗത പ�തി�െട ര�ാം
ഘ��ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) കഴ��ം-അ�� അപകടരഹിത മാ�കാ േറാഡ് പ�തി ���ിയായി�േ�ാ;

എ�ിൽ ഇതിെ� ഫലസി�ി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ?

ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലയിെല �തിസ�ിക�

*561. �ീ.സജി െചറിയാ�
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�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.എ�. വിജയ� പി�
,, െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ക�വ�ി വ�വസായ േമഖല േനരി�� �ധാന
�തിസ�ിക� എെ��ാമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ക�വ�ി വ�വസായ�ിനാവശ�മായ േതാ��ി�െട ദൗ�ലഭ�ം
പരിഹരി��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േതാ��ി ഇറ�മതി െച��തിനായി േകരള കാഷ� േബാ�ഡ് നട�ിവ��
�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) തേ�ശീയമായി ഉ�ാദി�ി�� േതാ��ി സംഭരി��തിന് എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�വ��് ഏെ���് നട�� െക�ിടനി��ാണം

*562. �ീ.കാരാ�് റസാഖ്
,, ആ�. രാേജഷ്
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം
രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���് നട�� െക�ിട
നി��ാണം സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നാഷണ�  ബി�ഡിംഗ് േകാഡ്,  നാഷണ�  ബി�ഡിംഗ് ��
എ�ിവയ�സരി�ളള െക�ിടനി��ാണം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണ�ിനായി �ാേദശികമായി ലഭ�മായ നി��ാണസാമ�ിക�
പരമാവധി ഉപേയാഗി�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) പഴയ െക�ിട�� െപാളി�േ�ാ� ലഭി�� ഉപേയാഗ�ദമായ സാമ�ിക�
വീ�ം ഉപേയാഗി��തിന് സാധി�േമാ എ�് പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) പഴയ െക�ിട�ളി�  ��ിേ���േലാ അ����ണികേളാ നട�േ�ാ�
െക�ിട�ിെ� ബലപരിേശാധന നട�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
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സ�ീകരി�വ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

�തിയ കാലം �തിയ നി��ാണം

*563. �ീ.െക. ദാസ�
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, �രളി െപ�െന�ി
,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം
രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഉപരിതല ഗതാഗതേമഖല�് ഊ��ം പക�� തര�ി�
'�തിയ കാലം �തിയ നി��ാണം'  എ� ടാഗ് െെലേനാ��ടി വ��ിെ�
ചരി��ിലാദ�മായി െപാ�മരാമ�് നയം �പീകരി�്
�വ��ി���ല��ായി�ളള �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറാ� നി��ാണ�ിെല ആ�നികവ��രണ�ിെ� ഭാഗമായി ജ���
നി��ിത യ���െട സഹായേ�ാ��ടി  'േകാ�ഡ് ഇ�െെസ�്
റീെെസ�ിംഗ് സാേ�തിക വിദ�' ഉപേയാഗി� നി��ി� േറാഡിെ� �േത�കത,

�ണേമ� എ�ിവ പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എവിെടെയ�ാമാണ് ഇ�ര�ി�ളള
േറാഡ് നി��ി�ി�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(സി) േറാ� നി��ാണ�ിെല മെ�ാ� കാ�െവ�ായ കയ� ജീേയാെട�്�യി�ം
നാ�റ�  റ��  മി�് ബി�മി�ം ഉപേയാഗി�ളള നി��ാണം പാരി�ിതിക
സൗ�ദ�ം ഈ�നി��ളള�മാേണാ;  ഇ�ര�ി�ളള േറാ�ക�
എവിെടെയ�ാം ���ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പര�രാഗത കയ�വ�വസായ േമഖല�െട�ം റ��  �ഷി േമഖല�െട�ം
താ�ര�ം പരിഗണി�് ഇ�രം േറാ�ക� ��ത� നി��ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വികസന പ�തിക��് �മി ഏെ���േ�ാ� ന��� ന�പരിഹാരം

*564. �ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, എം. സി. കമ��ീ�
,, പാറ�� അ��
,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം
ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ��ാരി� വിവിധ വികസന പ�തിക��് �മി ഏെ��േ��ി വ�േ�ാ�
�മി�ം വീ�ം ന�െ���വ��് അവ�െട ന��ിന് ത�ല�മായ
വിധ�ി�� ന�പരിഹാരം ലഭ�മാ�ാ� സാധി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�രം സാഹചര��ളി�  ന�പരിഹാരം കണ�ാ��തി��
മാനദ��� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിന് ഒ� ഏകീ�തമായ മാനദ�േമാ വ�വ�േയാ നിലവി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  വിവിധ വികസന പ�തിക��് �മി ഏെ��േ��ി വ�േ�ാ�
�മി�ം വീ�ം ന�െ���വ��് അവ�െട ന��ിന് ത�ല�മായ
വിധ�ി�� ന�പരിഹാരം ലഭ�മാ�� വിധ�ി�  ഒ� ഏകീ�ത
സംവിധാനം െകാ�വ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

േകാ�ഡ് െചയി� പ�തി

*565. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, െക.എ�.എ ഖാദ�
,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മ��സം�രണ�ിെ��ം വിപണന�ിെ��ം സാധ�ത
വ��ി�ി��തിനായി േകാ�ഡ് െചയി� പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് േക� സ��ാരിെ��ം നാഷണ�  ഫിഷറീസ്
െഡവല�്െമ�് േബാ�ഡിെ��ം സാ��ിക സഹായം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

�ീ-ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് ഏകീ�ത പാഠ�പ�തി

*566. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ീ-ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസം �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഭാഗമാ�ണെമ�
ആവശ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) �ീ-ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് ഏകീ�ത പാഠ�പ�തി നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഈ രംഗെ� സ�കാര� േമഖല�െട �ഷണം അവസാനി�ി�വാ�
സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ഹാ�ബ� വികസന പ�തിക�

*567. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, എസ്.ശർ�
,, എം. �േകഷ്
�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�
എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് വഴി ബജ�് ഫ�് ഉപേയാഗി�ം കി�ബി
ഫ�് ഉപേയാഗി�ം നട�� തീരേദശ േറാഡ് �ന��ാരണം,  ഹാ�ബ�
വികസന പ�തിക� എ�ിവ എ� �ക�െടതാെണ� കണ�് ലഭ�മാേണാ;

���ിക�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വ��ന�മമ�ാ� സം�ാനെ� ഹാ�ബ�ക�
�വ��നേയാഗ�മാ��തിന് ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��ിന്
പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ജീ��ി�് വ�ഷ�ളായി അപായകരമായ �ിതിയി�ളള െകാ�ം
ക�.എസ്.എസ് േകാളനി �ന�നി��ാണ�ിന് ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ്
വ��ം െകാ�ം �നിസി��  േകാ��േറഷ�മായി േച��് പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ സം�ാന
വ�ാപകമായി ഇ�രം പ�തികൾ ഏെ���േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

െക�ിട��െട ഒ��വണ നി�തി�ം ആഡംബര നി�തി�ം

*568. �ീ.��ഷ� കട��ി
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, െക.��ിരാമ�
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം
ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഒ��വണ നി�തി�െട നി��യം നട�ാ� െക�ിട��  കെ��ി
നി�തി നി��യി��തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഓേരാ ജി��ം ടാ�ജ�് നി�യി�് ന�കിയി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആഡംബര നി�തി �ാബ് അടി�ാന�ി� ���ി നി��യി�ാ� േവ�ി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) �ാ�ക�െട െക�ിട നി�തി നി��യി��തിന് ഈ സ��ാ�  നി�യി�
�തിയ മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��ായി നട�ാ�ിവ�� േ�മ�വ��ന��

*569. �ീ.എം. നൗഷാദ്
,, എസ്.ശർ�
,, െക. ആ�സല�
�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�
എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�േനാപാധിക�െട ഉടമകളാ�ി മ��െ�ാഴിലാളികെള
മാ��തി�ം മ��ബ�േനാപാധിക�  ന�െ��� അവസര�ി�ം
അ����ണിക�  ആവശ�മായി വ�േ�ാ�ം അവെര സഹായി��തി�ം
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ��ബ�നെ�ാഴിലാളിക��് ��തി�ര��ളി�  നി�് ര�
േന��തി�ം ജീവഹാനി ഉ�ാകാതിരി��തി�മായി എെ��ാം ആ�നിക
സംവിധാന�ളാണ് ഉറ�വ��വാ� കഴി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േമഖലയി�  ആ�നികവ��രണം വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ി� �തിയ സാേ�തിക വിദ�ക�

*570. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം
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രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാഡ് നി��ാണ�ിന് നിലവി�  ഏെത�ാം �തിയ
സാേ�തിക വിദ�കളാണ് അവലംബി��ത്;

(ബി) േറാ�ക�  ദീ�ഘകാലം നിലനി���തിന് നി��ാണ രീതികളി�
എെ��ാം മാ��ളാണ് വ��ിയി��ത്;

(സി) നിലവി�  ഉപേയാഗി�� നി��ാണരീതികളി�  ന�െട കാലാവ��്
ഏ��ം അ�േയാജ�മായ രീതി ഏതാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് ��തായി നി��ി�� േറാ�കളി�  െെസ�ി�  �ാ�ം
േകബി�  ഡ�ക�ം �ാപി�ണെമ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

12-11-2019

�േ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)].
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