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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�ി

ഓഖി �ര��ി�െ��വ�െട �നരധിവാസം

*241. �ീമതി �. �തിഭ

�ീ.എസ്.ശർ�

,, വി. േജായി

,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) ഓഖി �ര��ി�െ��വ�െട�ം ��ംബാംഗ��െട�ം സംര�ണ�ി�ം

�നരധിവാസ�ി�മായി സ��ാ� നട�ാ�ിയ കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വീ�ം ഉപജീവേനാപാധിക�ം ന�െ��വ��ായി ന�കിയ സഹായ��  എെ��ാമാണ്;

തീര�േദശെ� അടി�ാന സൗകര���  വി�ലീകരി��തി�ം തീര�ര��മായി നട��

�വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) ഓഖി�െട�ം കാലാവ�ാ വ�തിയാനം െകാ�് ആവ��ി��ാ�� അപകട��െട�ം

പ�ാ�ല�ി�  കട�  മ��ബ�നം �ര�ിതമാ��തിന് ഏ�െ���ിയി��

സ�ീകരണ�� എെ��ാമാണ്;  മൈറ� ആം�ല�സ് �വ��നസ�മായി�േ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

േറാഡ് നി��ാണ �വ ��ന�ി� കെ��ിയ അപാകതക�

*242. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�പ് േജ�ബ്



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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട െട�ി�� ഇ�െ��� വിഭാഗ�ിെ� പരിേശാധന�െട അടി�ാന�ി� േകരള

േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡിെ� �മതലയി�� േറാ�ക�െട നി��ാണ �വ ��നം

നി��ിവ�േ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് നി��ാണ �വ ��ന�ി� എെ�ാെ� അപാകതകളാണ് കെ��ിയെത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) നി��ി വ� ���ിക�െട കി�ബി റിേ�ാ��് പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;  അതിെ�

അടി�ാന�ി� തി��� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�റ�ഖ� നി�് വിപണിയിേല�് എ� പ�തി

*243. �ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, െക. ആ�സല�

,, െക.െജ. മാ�ി

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

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

(എ) ഇടനില�ാ�െട �ഷണം െകാ�് മ��െ�ാഴിലാളിക��് ന�ായവില ലഭി�ാ� സാഹചര�ം

കണ�ിെല��് വിപണി ശാ�ീകരണ�ിനായി െച� വ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) �റ�ഖ� നി�് വിപണിയിേല�് എ� പ�തി�െട ല��െ��റി�് അറിയി�ാേമാ;

മാ���ക�െട ആ�നികീകരണ�ി�ം േകാ�ഡ് െചയി�  വി�ലീകരി�് മ��ം േക��ടാെത

��ി��തി�� സൗകര���  വ��ി�ി��തി�ം നട�ാ�ി വ�� പ�തികെള�റി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ല�വ��ിേതാ����  വിപണിയിെല�ി�് മ��െ�ാഴിലാളിക��് െമ�െ�� വ�മാനം

ഉറ�ാ��തിന് മ��െഫഡ് ആവി�രി�ി�� പ�തി �ാവ��ികമായി�േ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� �േരാഗതി

*244. �ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ��െട അടി�ാന സൗകര���  അ�ാരാ�

നിലവാര�ിേല�യ���േതാെടാ�ം അ��ാപന രംഗ�് �ണപരമായ മാ�ം ��ി��തിന്

നട�ാ�ി വ�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� �ധാന ഘടകമായ,  വികസിത രാജ��ളിെല

വിദ�ാ��ിക��് സമമായ േശഷി ആ��ി�ാ�  സം�ാനെ� വിദ�ാ��ികെള

�ാ�രാ��തി�� നവീകരണ പരിവ��ന �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാലയ��  സാേ�തികവിദ�ാ സൗ�ദമായി�ഴി� �ിതി�് പഠനവിഭവ��  തദ��തം

ആ��ണം െച�ാ�  നടപടിെയ��ി�േ�ാ;  കാലാ��തമായ സിലബസ് പരി�രണ�ിന്

നടപടിെയ��േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഉ�മന�ിനാ�� �വ��ന��

*245. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എം. �േകഷ്

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

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

(എ) െപാ� വികസന േതാ�മായി �ലനം െച�േ�ാ�  മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ��ിക

�ിതി�ം അ�വഴി സാ�ഹ�നില�ം �േ�യമായ രീതിയിൽ പി�ിലായതിനാൽ

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ��ിക-സാ�ഹിക ഉ�മനം ല��മാ�ി നട�ാ��

പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ�ി�െട മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ��ിക�െട മാനവേശഷി വികസി�ി�് പര�രാഗത

െതാഴിൽ േമഖലയി�� ആ�ിതത�ം �റ�കെയ� ല��േ�ാെട ��ക�െട നവീകരണ�ി�ം

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിൽ �േവശനം സാധ�മാ��തി�ം െച�വ�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ��ബ�നം �തൽ വിപണനം വെര�� രംഗ�ളിൽ സാേ�തികവിദ��െട സാധ�ത

�േയാജനെ���ി �ണേമ��� ഉ����  ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ി ന�ായവില�്

ഉപേഭാ�ാ�ളിെല�ി�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മ��വി�ക�െട ഉ�ാദന വ��നവ്

*246. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, എം. വി�െസ�്

,, ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) ഇ��യിെല െമാ�ം മേ��ാ�ാദന�ിെ� എ�പ�ിെയാ�് ശതമാന�ം ഉ�നാട�

ജലാശയ�ളി�  നി�ം ആയിരിെ� സം�ാന�ിെ� സംഭാവന ഇ�പ�ിെയ�് ശതമാനം

മാ�മാെണ�ത് വ�തയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ന�യിനം മ��വി�ക�െട ലഭ�ത�റവ് ഈ േമഖല േനരി�� �ധാന ��മാേണാ;  എ�ി�



മ��വി�ക�െട ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തി�ം �ണേമ� ഉറ�് വ���തി�ം സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

അ�� അതിേവഗ െറയി�പാത പ�തി�െട സാധ�താപഠന റിേ�ാ��്

T *247.�ീ.െക. ആ�സല�

,, എസ്.ശർ�

,, പി.െക. ശശി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസനം ല��മാ�ി സം�ാന�ിന്

ആദായകരമായ�ം സാധ�മായ�മായ െറയി�െവ പ�തിക� ഏെ���് നട��തിന് േകരള

സ��ാ�ം േക� െറയി� മ�ാലയ�ം സം��മായി �പീകരി� േകരള െറയി� െഡവല�െമ�്

േകാ��േറഷ� ലിമി�ഡ് ഏെ��� �ധാന പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�നി ഏെ��� തി�വന��രം-കാസ�േകാട് അ�� അതിേവഗ െറയി�പാത

പ�തി�െട സാധ�താപഠന റിേ�ാ��് ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��് െറയി�  മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി�ായി സമ��ി��തി�ളള നടപടിക�

ത�രിതെ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി നട� ബജ�ി�  എ� �ക വകയി��ിയി�െ��ം �മി ഏെ����ം

അ�ബ� ���ിക�ം ഉട�  തെ� �ട�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�ം അറിയി�ാേമാ?

പ�ാം�ാസ്,ഹയ�െസ��റി പരീ�ക�െട നട�ി�്

*248. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, �രളി െപ�െന�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� പ�ാം�ാസ്,  ഹയ�െസ��റി പരീ�ക�  �ഗമമാ�ം പരാതിരഹിതമാ�ം

നട��തിന് ജാ��ായ ഒ���� നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരി� നി�് വ�ത��മായി പാഠ��ക��ം �� �ണിേഫാ�ക�ം യഥാസമയ�്

ലഭ�മാ�ാ� കഴി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) പാഠ�പ�തി�െട ഭാര�ിന��തമായി നി�ണയി�ി�� സാധ�ായ ദിന��  ലഭി��െ��്

ഉറ�വ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) അ�ാദമിക മികവിെ� മാനകമായി വാ�ഷിക പരീ��് അമിത �ാധാന�ം ലഭി�വ��േ�ാ;



പഠിതാ��െട സമ� വിലയി��ൽ ��ിയയിൽ മാ�ം സാധ�മാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� തക�� േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

*249. �ീ.പി.െക. ശശി

�ീമതിവീണാ േജാ��്

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയം െകാ�ം കന� മഴെകാ�ം തക�� േറാ�ക�  �ന�നി��ി��തി�ം ഉപരിതലം

���ി ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തി�ം നട�ിയ �വ��നം ���ീകരി�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ����ണിക��ായി �േത�കം ചീഫ് എ�ിനീയ� ഓഫീസ് �ാപി�ത് അ����ണികളിെല

അലംഭാവം ഒഴിവാ�ാ� സഹായകരമായി�േ�ാ;  സം�ാനെ� കാലവ�ഷ�ിെ� �േത�കത

കാരണം എ�ാ വ�ഷ�ം അ����ണി നടേ��ി വ��ത് ഒഴിവാ�ാ�  അ����ണിയിെല

�ണനിലവാരം വ��ി�ി�ാ� ഇടെപട� നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ളയ�ി�  തക�� േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനായി എ� �ക േവ�ി വെ��ം

അതിനായി േക�സഹായം ലഭ�മായി�േ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േറാഡി��ാ�� തകരാ�ക�  അതിേവഗം പരിഹരി��തിന് െമാൈബ�  േറാഡ് റി�യ�

�ണി�് �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വാണിജ�ാവശ����ളള െക�ിടനി��ാണം നിേരാധി� ഉ�രവ്

*250. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യി� വാണിജ�ാവശ����ളള െക�ിട��െട നി��ാണം നിേരാധി�ം 1500 ച�ര�

അടിയി� ��ത�ളള മ�് നി��ാണ���് നിയ�ണം ഏ�െ���ി�ം കഴി� വ�ഷം റവന�

വ��് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് �റെ��വി�വാ��ായ �േത�ക സാഹചര�ം എ�ായി��െവ�്

അറിയി�േമാ; ഈ ഉ�രവ് േകരള ൈഹേ�ാടതി േ� െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ��ി ജി�യിെല ജന���് വളെരയധികം ��ി��് ഉ�ാ�� ��ത ഉ�രവ്

�ന:പരിേശാധി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



മി��മിയിെല വിലപിടി�� വ��� സംര�ി�ാ� നടപടി

*251. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��് ഏെ��� മി��മിയിെല വിലപിടി�� വ���  സംര�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം വ���  യഥാവിധി സംര�ി�ാ��കാരണം ഇവ ൈക�ലാ�െ��കേയാ

നശി�ി�െ��കേയാ െച�� സംഭവ��  ഉ�ാകാ�െ��ത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം വ��� തി�െ���ി സംര�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

പഠന പിേ�ാ�ാവ� പരിഹരി�ാ� പ�തി

*252. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക. ബാ�

,, ��ഷ� കട��ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.സി.ഇ.ആ�.ടി.  ആവി�രി�  '�ണ'  പ�തി �കാരം  2017-18�  നട�ിയ സാ�ി�

വിശകലന�ി�  അ��  ൈ�മറി തല�ിെല ഇ�പ�ി ��് ശതമാനം ��ിക�  പഠന

പിേ�ാ�ാവ��ളളവരാെണ� കെ��ലിെ�യടി�ാന�ി� വ��ിഗത പഠന പരിശീലന

�വ��ന�ളി�െട ഇ�രം ��ിക�െട പഠന പിേ�ാ�ാവ� പരിഹരി�ാ�  പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) പഠന പിേ�ാ�ാവ��് �ധാന കാരണം ��ംബ�ിെല ����ം സാ��ിക

��ബലാവ��മാെണ�തിനാ�  ഇ�ര�ാ�െട ����  കെ��ി ഉചിതമായ ഇടെപട�

വഴി�ം പഠനേബാധന ത��ളി�െട�ം ഇവ പരിഹരി�ാ� പ�തി�േ�ാ; ഇതിന് പരിശീലനം

സി�ി� അധ�ാപക�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ിപരമായ െവ�വിളി േനരി��വെര�ം ഓ�ിസം ബാധി�വെര�ം പരിശീലി�ി��തിന്

ആവശ��ിന് റിേസാ�് േപ��സ് ഉേ�ാ;  െ�ഷ��  ��ക�െട സൗകര���  ഉയ��ാ�

നടപടിെയ��ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കണ�്,  സയ�സ് �ട�ി ചില വിഷയ�ളി�ളള െപാ� പിേ�ാ�ാവ� പരിഹരി��തിന്

�േത�കം പരിപാടിക� ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?



േറാഡ് നി��ാണ രീതികളിെല മാ���

*253. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�� േറാ�ക� വളെര േവഗം െപാ�ിെ�ാളി�� �ിതിവിേശഷം

ഒഴിവാ��തിനായി ഈ സ��ാ�  നിലവിൽ വ�േശഷം നി��ാണ�ിൽ എെ�ാെ�

മാ��ളാണ് വ��ിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കയ�  �വ�ം,  നാ�റൽ റ��  േമാഡിൈഫഡ് ബി�മിൻ എ�ിവ ഉപേയാഗി�് നി��ി��

േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ��വാൻ സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിനകം എ� കിേലാമീ��  േറാഡ് േമ�റ�വ ഉപേയാഗി�് നി��ി�െവ�ത് സംബ�ി�

കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ി� വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) െസൻ�ൻ േറാഡ് ഫ�് പ�തികളിൽ �ാ�ിക് ഉപേയാഗി��തിന് നി�േ�ശം നൽകിയി�േ�ാ;

ഇ��ലം േറാഡ് നി��ാണ�ി��ായി�� േമ� വിശദമാ�േമാ?

ത�േ��ം ആധാ�ം ബ�ി�ി�� നടപടി

*254. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ത�േ��ം ആധാ�ം ബ�ി�ി��� െകാ�് സ��ാരി�ം ��ടമക��ം അധിക

ബാധ�ത��ാ�േമാെയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി നട�ാ��തി�െട േക�സ��ാരിന് �മി വിവര��  ന�േക�ിവ�െമ� ആശ��്

അടി�ാന�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ആധാ� ഇ�ാ�വ�െട കാര��ി� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; ആധാ�

സംബ�ി� േകാടതി വിധി പ�തിെയ ബാധി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വന�മി ൈകവശ�ാ��് പ�യം

*255. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈകവശ�ാ��് വിതരണം െച��തിന് േക� സ��ാരിെ��ം ��ീം േകാടതി�േട�ം

അ�മതി ലഭി� വന�മിയി�, പ�യം ന��തിന് റവന� വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) വന�മി ൈകവശം സംബ�ി� റവന�-വനം വ��ക�െട സം�� പരിേശാധന

���ിയായി�േ�ാ;

(സി) സം�� പരിേശാധന കഴി�് േക� സ��ാരിെ� അ�മതി ലഭി� �മിയി�  സാേ�തിക

കാരണ��  പറ�് പ�യം ന�ാതിരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ ��ം

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

(ഡി) സം�� പരിേശാധന കഴി�് േക� സ��ാരിെ� അ�മതി ലഭി�ി�ി�ാ� �മിയി�,

അ�ഹരായവ��് പ�യം ന��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) അ�ര�ി�  പ�യം അ�വദി�േ�ാ�  ഈ �മിയി�  നിലനി�� മര��െട കാര��ി�

എ�ടി�ാന�ി�� തീ��ാണ് ന��െത�് അറിയി�േമാ?

അംഗീകാരമി�ാെത �വ��ി�� ��ക�

*256. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എം. സ�രാജ്

,, െക.ഡി. �േസന�

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

ന��േമാ:

(എ) സി.ബി.എസ്.ഇ.സിലബസി�  അധ�യനം നട�ിെ�ാ�ി�� എറണാ�ളെ� അ�ജാസ്

�ളിെല പ�ാം�ാസ് വിദ�ാ��ിക��് പരീ� എ�താ�  സാധി�ാെത േപായതിെ�

പ�ാ�ല�ി�  മ�് ��കളി�  രജി��  െച�് പരീ� എ�തി��വ��െ�െട

അംഗീകാരമി�ാെത �വ��ി�� ��ക� കെ��ി അട� ��ാ� നടപടിെയ��േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ ��കളിെല�ം വിദ�ാ��ിക�െട വിശദ വിവര��  'സ���'

െവ�ൈസ�ി� രജി�� െച�ണെമ� ഉ�രവ് സം�ാേനതര സിലബസ�സരി�് അധ�യനം

നട�� ��ക� പാലി��േ�ാ എ�റ�ാ�ാ� സാധി�േമാ;

(സി) അ�  എയിഡഡ് ��ക��് അംഗീകാരേമാ എ�.ഒ.സി.േയാ ന���തി�� മാനദ�ം

അറിയി�ാേമാ;  ��ക�  ഇവ പാലി��െ��റ�വ��ാ�  ഏെത�ി�ം തര�ി��

പരിേശാധന സാധ�മാേണാ;

(ഡി) എയിഡഡ് ��കളി�  പഠി�� വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി�� െപാ��േ�ട്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ��ിെല �ത�ത ഉറ�ാ�ാനായി സ�ീകരി�ാ� കഴി�� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

േദശീയപാതക�െട നി��ാണ�ം പരിപാലന�ം



*257. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, സി. ദിവാകര�

,, ���ര ര�ാകര�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയനിലവാരം �ല���തിനായി സം�ാനെ� േദശീയപാതക�െട നി��ാണ�ം

പരിപാലന�ം ഇ���  േറാഡ് േകാ���ിെ� േകാ�ക�ം േക� േറാഡ് ഗതാഗത

മ�ാലയ�ിെ� െ�സിഫിേ�ഷ�ം അ�സരി�ാേണാ നട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ീനിയറിംഗ് െ�ാക�യ�െമ�് ക����  േമാഡ് സംബ�ി� ��ത�  വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;  സം�ാന�് എ� �ക�േമ�ളള പ�തികളാണ് ��ത േമാഡി�

നട�ാ��െത�റിയി�േമാ;

(സി) ഈ വിധ�ി�  നട�ാ�� ���ിക��് ഡിഫ�് ലയബിലി�ി പീരിയഡ്

നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ാ�് എേലാ�  ആയി നി��ി�� പാല���് ഡിഫ�് ലയബിലി�ി പീരിയഡ് ഉേ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാനെ� േദശീയപാത നി��ാണ�ി�  ഇവി�െ� കാലാവ��് അ�േയാജ�മായ

റ�ൈറ�ഡ് ബി�മി� ഉപേയാഗി�് േറാഡ് നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��കളിെല ഐ.സി.ടി. ഉപകരണ��

*258. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ശ�ീകരണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ന�കിയ െ�ാജ��, ലാ�േടാപ്

എ�ിവ�െട ഉപേയാഗം സംബ�ി�് േസാഷ�� ഓഡി�ിംഗ് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ലഭി� ഉപകരണ�� ഉപേയാഗി�ാതിരി�േയാ അെ��ി� അ��ാപക� സ�കാര�

ആവശ��ിനായി ഉപേയാഗി�കേയാ െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��കളി� ഐ.സി.ടി. ഉപകരണ��െട ഉപേയാഗം സജീവമാ�ാ� സ��ാ� െച� കാര���

വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� �മി സംബ�മായ വിവര��



*259. �ീ.ആ�. രാമച��

,, ���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�് ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� സർ�ാർ �മി സംബ�ി� �ത�മായ വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �റേ�ാ�് �മി,  ഉട�രി�ാ� �മി എ�ിവ സംബ�ി� വിവര��

േ�ാഡീകരി�് ��ി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ൈകവശ�� വ�വകകളിേ��  സം�ാന

സർ�ാരി�� നിയമപരമായ അവകാശം സംര�ി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െപാ� ആവശ��ി�� വിവിധ പ�തിക��് േവഗ�ി� �മി ലഭ�മാ��തിനായി സർ�ാരിെ�

വിവിധ വ��ക�  ത�ി�� �മി ൈകമാ�ം സംബ�ി� നടപടി�മ��  ല�കരി�േമാ;

വിശദാംശം നൽ�േമാ?

കി�ബി സഹായേ�ാെട േറാഡ് നി��ാണ പ�തിക�

*260. �ീ.സി. െക. ശശീ��

,, െജയിംസ് മാത�

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി സഹായേ�ാെട നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി�� �ധാന േറാഡ് നി��ാണ പ�തിക�

ഏെത�ാമാണ്; ഇവ�െട നി��ാണ ���ി ആരംഭി�ാനായി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) താമരേ�രി �രം പാതയിെല ഗതാഗത�ിര�ം കാലവ�ഷം ��ി�� നാശന���

െകാ��ാ�� ഗതാഗത �ംഭന�ം പരിഹരി�ാ�  അ���ി അ�� േകാടി �പ െചലവി�

സമാ�ര �ര�പാത നി��ി�ാ�� പ�തി�െട പഠന റിേ�ാ��് ത�ാറായി�േ�ാ;  പ�തി

�ാവ��ികമാ�ാനായി െച�വ�� കാര��� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ജി�ാ േറാ�ക�  വെര��വ�െട നിലവാരം വ��ി�ി��തി�ം

ബി.എം.&ബി.സി.യായി ഉയ���തി��� പ�തി നട�ിലാ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

അംഗീകാരമി�ാ� ��ക�െട �വ��നം

*261. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�



�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.ബി.എസ്.ഇ.  അംഗീകാരമി�ാ� �ളിൽ പഠി�തിെ� േപരിൽ ഇ�പെ�ാ�ത്

വിദ�ാ��ിക��്പ�ാം �ാസ് പരീ� എ�താനായിെ�� റിേ�ാ��ക�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് സി.ബി.എസ്.ഇ.സിലബസ് �കാരം അധ�ാപനം നട�� ��ക��്

അംഗീകാരം ലഭ�മാ��തി�� നടപടി�മ�� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� �ാ�കളിേല�� പഠന സിലബസാണ് സി.ബി.എസ്.ഇ.  േനരി�് നി�യി�് ന�ി

അഫിലിേയ�ഡ് ��കളി� പഠി�ി��ത് എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) സി.ബി.എസ്.ഇ.  സിലബസ് പി�ട�� ��ക�െട കാര��ി�  സം�ാന സ��ാരിന്

എെ�ാെ� നിയ�ണ�ളാണ് ഉ�െത�റിയി�േമാ;

(ഇ) സി.ബി.എസ്.ഇ. ��കളിൽ വിേശഷി�ം എ�ാം �ാ�് വെര �ത�മായ സിലബ�ം നിയതമായ

പാഠ��ക��ം ഇ�ാ�തിനാ�  ��  മാേന�െമ�ക��് താ�ര��� സിലബ�ം

പാഠ��ക��ം വിദ�ാ��ികളി�  അടിേ��ി�� രീതിെ�തിെര എ�് നടപടി

സ�ീകരി�ാനാ�െമ�റിയി�േമാ?

ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� പ�തിക�

*262. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, െക.എം.ഷാജി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് നിലവി� നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ ഭവന നി��ാണ പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �മി�െട ലഭ�ത�ം ധനസഹായ ലഭ�ത�ം ഉറ�ാ�ാ� പ�തിക��് അംഗീകാരം നൽ�ക വഴി

പ�തിക� പരാജയെ���തായി സി & എ.ജി. നിരീ�ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം പിഴ�ക�  ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

�റ�് �വ��ി�ി� ക�വ�ി ഫാ�റിക�

*263. �ീ.ഡി.െക. �രളി

,, സജി െചറിയാ�

�ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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



(എ) തക��യിലായി�� ക�വ�ി വ�വസായെ� സംര�ി��തിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക�െട ഫലമായി കാഷ� േകാ��േറഷെ��ം കാ��ിെ��ം കീഴി�� അട�ി�ി��

ഫാ�റികെള�ാം വ�ഷം ��വ�  �വ��ി�ി�ാ�ം ��തായി െതാഴിലാളികെള നിയമി�ാ�ം

സാധ�മായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക�വ�ി വ�വസായ�ിെ� ബ��രിഭാഗ�ം സ�കാര�േമഖലയിലായിരി��തിനാ� െതാഴിലാളി

താ�ര�ം പരിഗണി�് അട� കിട�� സ�കാര� ഫാ�റിക� �റ� �വ��ി�ി�ാ� സ��ാ�

നട�ിയ �വ��നം ഫലം ക�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ വ�വസായ�ിെ� സംര�ണ�ിനായി േക�സ��ാരി�  നി�് എെ��ി�ം സഹായം

ലഭ�മായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിസ�ി േനരി�ി�� ഈ വ�വസായ�ിെല െതാഴിലാളിക��് മതിയായ ഹാജരിെ��

കാരണ�ാ�  അ�ഹതെ�� ഇ.പി.എഫ്.  െപ�ഷ�  നിേഷധി�� േക� നടപടി

പി�വലി�ി�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േറാ�ക�െട �ര�ിതത�ം ഉറ�വ��ാ� നടപടി

*264. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.ഉൈബ��

,, എ� .എ.െന�ി��്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�ക�  �ര�ിത�ം ഗതാഗതേയാഗ��ം ആെണ�് ഉറ�വ��ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േറാ�ക�െട തക���ം അ��ല��ാ�� അപകട���ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െര

ഉ�രവാദികളാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ?

െതാഴിലധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസ പാഠ�പ�തി

*265. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��ാകമാനം െതാഴിലധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസ പാഠ�പ�തി നട�ാ��തി�� േക� പ�തി

േകരള�ി� നട�ാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വി.എ�്.എസ്.ഇ. പാഠ�പ�തി ഇതി� നി�് ഏെതാെ� തര�ി� വിഭി�മാണ്

എ�റിയി�േമാ;



(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയ ��ക�െട അ�ാദമിക-അടി�ാന െസൗകര� നിലവാരം,

വി.എ�്.എസ്.ഇ.  പാഠ�പ�തി നട�ാ�ിയ ��ക�േട�മായി താരതമ�ം െച�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അറിവ് േന��തിെനാ�ം െതാഴി�  േന�ക എ�തിേല�ായി േക�സ��ാ�  നട�ാ�ിയ

നാഷണ�  �ി�  ക�ാളിഫിേ�ഷ�  െ�യിംവ��് �കാര�� േകാ�ക�  േകരള�ി�

നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െതാഴിലധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് ആവശ�മായ �ാേയാഗിക പരിശീലനം ന���തിന് േവ��

ലാബ് സ�ീകരണ��ം ��  വ��്േഷാ�ക�ം സം�ാന�് സ�മാ�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

ആധാ� അധി�ിത �ണീക് ത�േ��

*266. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, എ�. ഷം��ീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനം ��വ�  ബാധകമാ�� രീതിയി�  ആധാ�  അധി�ിത �ണീക് ത�േ��

നട�ാ��തിനായി ഇതിനകം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

മലേയാര ൈഹേവ�െട നിർ�ാണ �വർ�ന��

*267. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് �ത� പാറ�ാല വെര നീ�� മലേയാര ൈഹേവ�െട നിർ�ാണ �വർ�ന��

ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� എ� റീ�ക��് കി�ബി�െട അംഗീകാരം ലഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാര�� നിർ�ാണ �വർ�ന�� മ�ഗതിയിലാണ് നട��െത� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനകം �വർ�നം ആരംഭി� റീ�ക�െട നിർ�ാണ�ിനായി എ� �ക �ട�ിയി��്;

(ഇ) മലേയാര ൈഹേവ�െട അൈലൻെമ�് മാ��ത് സംബ�ി� നിർേ�ശ�ിേ�� വനം വ��ിെ�

�തികരണം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� റീ�കളിലാണ് മാ�ം വ���െത�്

അറിയി�ാേമാ?



വിദ�ാ��ിക��് മികവിന് അ��തമായി േ�ാ�ാഹനം ന�കാ� പ�തി

*268. �ീ.പി.ഉൈബ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േത�ക കഴി�ം ൈന�ണ���� വിദ�ാ��ികെള അവ�െട മികവിന് അ��തമായി

ആവശ�മായ േ�ാ�ാഹനം ന�കി വികസി�ിെ����തി�� പ�തിക�  എ�ാ ��കളി�ം

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��  വിദ�ാഭ�ാസ കാലഘ��ി��െ� സാേ�തിക പരി�ാന�ം െ�ാഫഷണ�  മിക�ം

�കടി�ി�� വിദ�ാ��ികെള പരിശീലി�ി��തിേനാ മാ��നി�േ�ശം ന���തിേനാ

എെ��ി�ം �ിരം സംവിധാനം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി� നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

പരി�ിതി സൗ�ദ നി��ാണ രീതിക�

*269. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, സജി െചറിയാ�

,, െക.ഡി. �േസന�

,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� പ�ാ�ല സൗകര� വികസന ��ിയയി�  ��ധാന പ�് വഹി��

െപാ�മരാമ�് വ��ി�  �തിയ കാലം �തിയ നി��ാണം എ� തത��ിലധി�ിതമായ

എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് ���ികളി�  പരി�ിതി സൗ�ദ നി��ാണ രീതിക�  അവലംബി��തിന്

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

(സി) സം�ാനെ� കാലാവ��ം ���തി�ം അ�േയാജ�മായ നി��ാണ ൈശലിക�

സ�ീകരി��തിെ� ഭാഗമായി െപാ�മരാമ�് ���ികളി�  �ീ�  ബി�ഡിംഗ് ക�െസ��്

�ാേയാഗികമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പ�ാം �ാസ് പരീ� എ�താ� സാധി�ാ� വിദ�ാ��ിക�

*270. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�



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

ന��േമാ:

(എ) മ�ാേ�രി �ല�ഴി അ�ജാസ് ലി�ി� �ാ� �� അധി�ത�െട അനാ��ലം ഇ�പെ�ാ�ത്

വിദ�ാ��ിക��് സി.ബി.എസ്.ഇ പ�ാം �ാസ് പരീ� എ�താ�  സാധി�ാെത വ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ികെള�ം ര�ിതാ�െള�ം വ�ി� ��  അധി�ത�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാെമ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  എെ��ാം ��ക�തെല��ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

04-03-2020

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


