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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

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

ത�ിക ന�മായ അധ�ാപക�െട സംര�ണ�ിന് അധ�ാപക ബാ�്

*361.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, �രളി െപ�െന�ി

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

ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ��കളി�  നി�് ത�ിക ന�മായ അധ�ാപക�െട സംര�ണ�ിന് അധ�ാപക

ബാ�് �പീകരി�ി�േ�ാ;  അധ�ാപക ബാ�ി�  ഉ�െ����തി�� വ�വ�ക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അധ�ാപക ബാ�ി� ഉ�െ��വ�െട �ന� നിയമന�ി�� വ�വ�ക� എെ��ാമാണ്; ഇവ

പാലി�െ���േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം സ��ാ�/എ�ഡഡ് ഹയ� െസ��റി ��കളി�

എ� അധ�ാപക ത�ികക�  അ�വദി�ി�െ��ം ഇൗ ത�ികകളിേല�് നിയമനം നട�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം െവളിെ���േമാ?

എ�.ഇ.ഡി ൈല�്,നിേരാധിത വലകൾ എ�ിവ ഉപേയാഗി�� മ��ബ�നം

*362.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, പാറ�� അ��

,, സി.മ��ി

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



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

(എ) േബാ�ക�ം വ���ം കടലി�  എ�.ഇ.ഡി.  ൈല�് ഉപേയാഗി�് നട�� രാ�ികാല

മ��ബ�നം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക��് ��ി�� �യാസ��

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം ൈല�് ഉപേയാഗി�� മ��ബ�ന�ിന് തമി�നാ�ി�  വില�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� തമി�നാ�ി� നി�� േബാ�ക�ം വ���മാണ് ഇവിെട വ�് ഇ�കാരം മ��ബ�നം

നട��െത� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) നിേരാധി� വലക� ഉപേയാഗി�് വ�കിട േ�ാള�ക� നട�� മ��ബ�ന�ം ആയത് �ലം

മ�����് സംഭവി�� വംശനാശ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;എ�ി� ഇവ തടയാ� എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

േറാ�ക�െട പരിപാലനം

*363.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, പി. ഉ�ി

,, സി.െക. ഹരീ��

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി� വ�� േറാ�ക�െട പരിപാലന�ിന് ഈ സ��ാ� ��തായി

ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം ഇ�ഡ�� േറാ�സ് േകാ���് അ�ശാസി�� �കാരമാെണ�്

ഉറ�വ���തിനായി േറാ�ക�െട �േത�കതയ�സരി�് പരിപാലന രീതിക� അവലംബി�ാ�

നടപടിെയ��ി�േ�ാ; സാേ�തിക സഹായ ലഭ�ത�ായി േക� േറാഡ് റിസ��് ഇ��ി���ിെന

േനാഡ� ഏജ�സിയായി ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േറാഡ് ഉപേയാ�ാ��െട�ം െപാ�ജന��െട�ം പരാതി പരിഹാര�ി�ം െമ�െ�� േസവനം

ലഭ�മാ��തി�ം സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ക�വ�ിെ�ാഴിലാളിക�ം വ�വസായിക�ം േനരി�� ��ി��കൾ

*364.�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, 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) െകാ�ം ജി�യിെല അ��േറാളം ക�വ�ി ഫാ�റിക�  അട�കിട��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ�വസായം �തിസ�ിയിലായേതാെട പര�രാഗത ക�വ�ിെ�ാഴിലാളിക�െട െതാഴി�

ന�െ��ത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ബാ�കളി�  നി�ം വാ�െയ��് തിരി�ട�ാ�  കഴിയാെത ജ�ി നടപടി േനരി��ത് �ലം

ക�വ�ി വ�വസായിക� ആ�ഹത�യി� അഭയം േത��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സ�ഫാസി നിയമ�കാരം ഇവ��് േനെര�ളള ജ�ി നടപടിക�  നി��ിവ�്

ആശ�ാസേമ��തിന് ത�ാറാ�േമാ;

(ഇ) ജ�ി ഒഴിവാ��തി�ം വാ�ക��് േമാറേ�ാറിയം �ഖ�ാപി��തി�ം വാ�

�ന:�മീകരി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

സ�വശി�ാ അഭിയാ� പ�തി

*365.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�.പി,  �.പി ��കളിെല എെ��ാം �വ��ന���ാണ് സ�വശി�ാ

അഭിയാ� (എസ്.എസ്.എ) പ�തി �കാരം ഫ�് ലഭി��ത്; 2018 - 19 വ�ഷേ��ളള

സ�വശി�ാ അഭിയാ� പ�തി�് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �� വ�ഷം നി�േ�ശി�ത് എ� �ക�െട പ�തിയായി��;  ആയതിേല�ളള േക� വിഹിതം

��ണമായി ലഭിേ�ാ; ഇെ��ി� ഇതി�� കാരണം േക�ം അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല ആ�നീകരണ �വ��ന�െള�ം പഠന

പരിേപാഷണ �വ��ന�െള�ം എസ്.  എസ്.  എ.  ഫ�ിെ� ലഭ�ത�റ�ം ഫ�്

ലഭി��തി�ളള കാലതാമസ�ം ബാധി�ാതിരി�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

�തിയ െറയി� പാത നി��ാണം

*366.�ീ.സി.���

,, ബി.സത��

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഗതാഗത വികസനം മ�ീഭവി�ി�� �ഖ�ഘടകം �മി�െട ലഭ�തയി��ാ��

���ളാെണ�ത് പരിഗണി�് നിലവി�ളള െറയി� പാതകേളാ�േച��് തി�വന��രം �ത�



കാസ�േഗാഡ് വെര�� �തിയ െറയി� പാത നി��ാണ�ിന് േകരള െറയി� െഡവല�െമ�്

േകാ��േറഷ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഈ പ�തിേയാട് േക� െറയി�േവ മ�ാലയ�ിെ� സമീപനം

എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകരള െറയി�  െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  ഉടെന ഏെ���ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�

ഏെത�ാമാണ്;

(സി) ശബരി െറയി�പാത�െട �ലെമ��ി�ം തലേ�രി-ൈമ�� പാത�െട അംഗീകാര�ി�മായി

സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

വര�� �തിേരാധ പ�തിക�

*367.�ീ.െക. ആ�സല�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, പി.െക. ശശി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതി��മായ വര���െട ഫലമായി സം�ാനെ� വിവിധ �േദശ�ളി� അ�ഭവെ���

�ടിെവ��ാമം പരിഹരി�ാ� അടിയ�രമായി ഇടെപട� നട�േമാ;

(ബി) ക�� വര��യി� കാ�ഷിക േമഖല േനരി�� വിളന��ം �തിസ�ി�ം ഒഴിവാ�ാനായി റവന�

വ��് നട�ാ�ി വ�� വര�� �തിേരാധ പ�തിക�  എെ��ാമാണ്;  ഇതിനായി േക�

സ��ാരിെ� എെ�ാെ� സഹായം ലഭി��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �� വ�ഷം ക�� വര���െട ഫലമാ��ായ വിളനാശം എ�യായി��; �ര� �തികരണ

നിധിയി� നി�് േക� സ��ാരിേനാട് എ� �കയാണ് ആവശ�െ��ത്;  അതി� എ� �ക

േക�ം അ�വദി�; വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ േദശീയ പാതക��് അംഗീകാരം

*368.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ േദശീയ പാതക��് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� അംഗീകാരം ലഭി�

േദശീയ പാതക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) �തിയ േദശീയ പാതക�  യാഥാ���മാ��തിന്എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��് എ�്

വ��മാ�േമാ?



നദീതീര കേ����

*369.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, എം. സ�രാജ്

,, പി. ഉ�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നദീതീര കേ����  തട��തിനായി നിലവി�� നിയമ��  പര�ാ�മാേണാ

എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപരിയാ�, ഭാരത�ഴ, ചാലിയാ�, പ�, ക�ട, വാമന�രം, ച�ഗിരി, കരമന, മീന�ി� �ട�ിയ

നദികളിെല കേ���� സംബ�ി�് സ�േ� നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ��ത നദിക�െട കേ���� തട��തി�ം

ഒഴി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

സ��കലാശാലക� മിക��താ�ാൻ നടപടി

*370.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, അ�വ� സാദ�്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��കലാശാലക�  മിക� വിദ�ാഭ�ാസ ആശയ�േളാ�ം സ�ദായ�േളാ�ം

�ടി�ളളതാകണെമ� ല��ം �ാവ��ികമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��കലാശാല ൈല�റികെള അ��േദശീയ നിലവാര�ി�ളള ഗേവഷണ േക���െട

നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി ഇതിനകം

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) സ��കലാശാലകെള ആ�നിക നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

മ��ബ�ന േമഖലയിൽ ഇ�ഷ�റ�സ്

*371.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, എം.ഉ��

,, മ�ളാം�ഴി അലി

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



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

(എ) സം�ാനെ� മ��ബ�ന െതാഴിലാളിക��ം േബാ�ക��ം ഉപകരണ���ം

ഇ�ഷ�റ�സ് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈപല�് േ�ാജ�ിനായി വകയി��ിയ അ�പത് ല�ം �പയി�  എ� �പയാണ്

െചലവഴി�ത്; ആയതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത ൈപല�് േ�ാജ�ിെ� വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ; കെ���ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി സം�ാന�് ���മാ�ം നട�ിലാ��തിനായി ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

െചല��റ� വീ�നി��ാണം

*372.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.�രളീധര�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാവ��ം താ�ാ�� െചലവി�� വീ�ക� ന��കെയ� ല��ം സാ�ാ�കരി��തിന്

�ീഫാബ് സാേ�തിക വിദ� ജനകീയമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഭവന നി��ാണ �വ��ന�ളി� �വജന���് പരിശീലനം ന���തി�ളള എെ��ി�ം

പരിപാടി ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഇതി�െട ഇതിനകം എ�േപ��് പരിശീലനം ന��ക��ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) െപാ�നി��ാണ ���ിക��് ലാറി േബ��െട െക�ിട നി��ാണ സാേ�തിക വിദ��് �ാ�ഖ�ം

ന��ം എ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ലാറി േബ��  ഇ��  നാഷണ�  ��  ഓഫ് ഹാബി�ാ�ിെന പരി�ിതി�് അ�േയാജ�മായ

െചലവ് �റ� െക�ിട നി��ാണ സാേ�തിക വിദ� വികസി�ി�� േക�മായി

വള��ിെയ���തിന് എെ�ാെ� സഹായമാണ് സ��ാ�  തല�ി�  ന���െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ഹയ� െസ��റി പാഠ��ക��െട മലയാള വിവ��നം

*373.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഹയ�  െസ��റി പാഠ��ക��  മലയാള�ിേല�് വിവ��നം െച��ത്

ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� പാഠ��ക�� മലയാള�ിലാ��തിെ� േന��� വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിവിധ വിഷയ�ളിെല സാേ�തിക പദ��െട വിവ��നം അട�� മലയാള നിഘ�

�സി�ീകരി��തിന് നീ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�

*374.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, എസ്.ശർ�

,, െക. ദാസ�

,, െ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) ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��് നിലവി�  നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� പ�തിക�

ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) തലായി, േച�വ, െകായിലാ�ി �ട�ിയ മ��ബ�ന �റ�ഖ��െട പണി ���ിയായി�േ�ാ;

തീരേദശ േറാ�ക�െട നി��ാണ�ിനായി എ� �ക അ�വദി�ി�െ��ം അവ�െട നി��ാണ

�േരാഗതി�ം അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് നി��ാണം നട�് വ�� വിവിധ മ��ബ�ന �റ�ഖ���് വാ�ാനം െച�

േക� സഹായം ലഭി�ക��ാേയാ;  ഇെ��ി�  ഇൗ പ�തിക�  ���ിയാ��തിന്

ആവി�രി�ി�� മാ��ം എ�ാണ്; ഏെത�ാം മ��ബ�ന �റ�ഖ നി��ാണ പ�തികളാണ്

ഇ�ര�ി� ���ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ടി.പി. േറാഡ് നി��ാണ�ിെല �മേ��ക�

*375.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, സ�ി േജാസഫ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ടി.പി.  േറാഡ് നി��ാണ�ിെല �മേ��ക�ം അഴിമതി�ം അേന�ഷി�വാ�

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് അധികാര�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  ഏത് വിധ�ി��

അേന�ഷണം നട�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;

(ബി) ഈ പ�തി�െട കീഴി� ഏെ���് നട�� േറാഡ് വികസന പ�തികളി� ഇ��� േറാ�സ്

േകാ��സ് നി�േ�ശി�ി�� മാനദ�ം ബാധകമേ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ടി.പി.േറാഡ് നി��ാണ�ിെ� ക�സ���ം കരാ�കാ�മായി ഒ�േച��്



�മേ��ക�  നട��തായ പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

േറാ�ക� േവഗ�ി� തകരാതിരി�ാൻ നടപടി

*376.�ീ.അനി� അ�ര

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ�ിെല േപാരാ� �ലം പി.ഡ��.ഡി േറാ�ക�  േവഗ�ി�  തക�� സാഹചര�ം

കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത േക�പാ�ക�  ���ി നട�ിയ കരാ�കാെരെകാ�തെ� ന�ാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� വ�ഷം വെര�� കാലയളവി� ഉ�ാ�� േക�പാ�ക��ാണ്

കരാ�കാര� ഇ�കാരം ഉ�രവാദിയാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മരാമ�് നിര�് വിഭാഗ�ിന് കീഴി�� ���ികളി� നാ�റ� റ�� േമാഡിൈഫഡ് ബി�മി�

ഉപേയാഗി��ത് േറാ�ക�  മഴയി�  േവഗ�ി�  തകരാറിലാകാതിരി�വാ�

സഹായകമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ��ത നി��ാണ വ� ��ത� േറാ�കളി�

ഉപേയാഗി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

റ�് ഹൗ�ക�െട നവീകരണം

*377.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�� റ�് ഹൗ�ക�  �റിസം വ��ിെ� ഗ�് ഹൗ�ക�െട

നിലവാര�ിേല�് മാ��തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) റ�് ഹൗ�ക� േമാടിപിടി�ി��തി�ം ��ത� അതിഥികെള ആക�ഷി��തി�ം ല��മി��

എെ�ാെ� നവീകരണ �വ��ന�ളാണ് നട�ാ�േ�ശി��െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) റ�് ഹൗസ് ജീവന�ാ��് �ണിേഫാം ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന ൈവദ�� വികസന പ�തി

*378.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, െക.ഡി. �േസന�

,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന ൈവദ�� വികസന പ�തി�െട  (എസ്.എസ്.ഡി.പി.)  ഭാഗമായി നട��

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �ഖ� ഘടക പ�തികളിെലാ�ായ അധിക ൈവദ��ം ആ��ി�� പ�തി

(അസാപ്) എ� ��കളി� നട�ിലാ�ി വ��; പ�തി�ായി ��കെള െതരെ����തിെ�

മാനദ�ം എ�ാണ്; ഈ പ�തി �കാരം പരിശീലനം ന���തിന് ഫീസ് ഈടാ��തി��

മാനദ�ം എ�ാണ്;

(സി) അസാപ് �കാരം ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് �ാവീണ�ം േനടാ�  പരിശീലനം ന���ത്  ;

പരിശീലന�ിെ� ഫലമായി വിദ�ാ��ിക�  ആ��ി� കഴി�ക�  വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളികെള സഹായി��തിന് നടപടി

*379.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) കട�, കായ�  എ�ിവിട�ളി�  മ��ബ�ന�ി�� അവകാശം മ��െ�ാഴിലാളിക��്

ഉറ�് വ��� നിയമം െകാ�വ��തി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) കട�  മ���ിെ� േശാഷണം �ലം മ��െ�ാഴിലാളിക�  വ�തിയിലാെണ��ം ഓഖി�്

േശഷ�� �ിതി വിേശഷം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവിതനിലവാരെ� ബാധി�െവ��ം

വ�തയാേണാ;  എ�ി�  അവെര സഹായി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) മ�� മാ���ക�  ആ�നിക രീതിയി�  �വ��ി�ി��തി�ം മ���ിെ� �ണനിലവാരം

ഉറ�ാ��തി�ം സഹായകമായ മാേന�െമ�് ക�ി�ിക�െട �പീകരണം ഏത്

ഘ��ിലാണ്എ�റിയി�ാേമാ?

േകരള െെഹേവ റിസ��് ഇ��ി���ിെ� �വ��ന��

*380.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എം. �േകഷ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െെഹേവ റിസ��് ഇ��ി���് നട�ി വ�� �വ��ന��  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;  േറാഡ്-െക�ിട നി��ാണ�ി�  നിലവാരം ഉറ�ാ�ാനായി എെ��ി�ം

�വ��ന�� നട�ി വ��േ�ാ;



(ബി) േറാഡ് - െക�ിട നി��ാണ സാമ�ിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന�ം നി��ാണ രീതിയിെല

അപാകതക� ഒഴിവാ��തി�ം എെ��ാം ഇടെപട�ക� ��ത �ാപനം നട�ി വ�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) നവീന സാേ�തിക വിദ�ക�ം നി��ാണ രീതിക�ം എ�ിനീയ�മാ��ം മ�് ഉേദ�ാഗ���ം

പരിചയെ����തിനായി പരിശീലനം ന�കി വ��േ�ാ  ;  ഇത് �ലം െപാ� െക�ിട��െട

നി��ാണ രീതിയി� കാലികമായ മാ�ം വ��� സാധ�മാ��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

തീരേദശേമഖല�െട വികസന�ിന് �േത�ക പാേ�ജ്

*381.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) തീരേദശേമഖല�െട ഏകീ�ത വികസന�ിന് �േത�ക പാേ�ജിന് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സമ� േഡ�ാ ബാ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ാ രജിേ��ഡ് മ��െ�ാഴിലാളിക��ം ഫാമിലി കാ�ഡ് ന���തി�ം മ��ഭവ�ക�

��ത�  �വ��ന�മമാ��തി�ം ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര���ം മാനവേശഷി�ം

ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ��െ�ാഴിലാളിക��് സ�ിഡി നിര�ി�  മെ�� ലഭി��ി�ാെയ� പരാതി

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  സ�ിഡി നിര�ി�  മെ�� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��ന��

*382.�ീ.എ�. വിജയ� പി�

,, എം. നൗഷാദ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) വിയ�്നാം േപാ�� രാജ���  ക�മാവ് �ഷി �ട�ിയ�ം ആ�ി��  രാജ���  ക�വ�ി

സം�രണ രംഗ�് �േവശി��ം ആേഗാള ക�വ�ി വ�വസായ രംഗ�് ��ി� ക�� മ�രം

േകരള�ിെ� ക�വ�ി േമഖലെയ ബാധി�ാതിരി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലയി� േകരള സം�ാന ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷ� നട��

�വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;



(സി) ക�മാവിെ� ഉ�ാദന�മത വ��ി�ി��തി�ം �ല�വ��ിത ഉ����െട ഉ�പാദനം

കാര��മമാ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് േകാ��േറഷ� സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) അ��േദശീയ കേ�ാള�ി�  െമ�െ�� വി�ന ത���  ആവി�രി�് മിക� വില

േനടിെയ���തിേനാെടാ�ം �ാേദശിക കേ�ാള�ി�  വി��ന�െട അളവ് ഗണ�മായി

വ��ി�ി��തിന് ��ത േകാ��േറഷ�  എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം

െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയപാതക�െട വികസനം

*383.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയപാതക�െട വികസനം ഏത് ഘ�ം വെരയാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േച��ല-കഴ��ം േദശീയപാത 45 മീ�റായി വികസി�ി��തിന് �ലേമെ���് ���ിയാേയാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പളനി-ശബരിമല േദശീയപാത യാഥാ���മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  പാത�െട

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

റവന� വ��ിെല ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തിക�

*384.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റവന� വ��മായി ബ�െ��് നട�ിലാ�ി വ�� ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തികളായ

ഇ�േ��ഡ് ലാ�് ഇ�ഫ�േമഷ�  സി�ം,  റവന� ഇ-െപ�െമ�്,  ഇ-�ഷറി,

ഇ-െ�ാക��െമ�്,ഡിജി��  ഇ��,  ലാ�് െറേ�ാ��സ് േമാേഡൈണേസഷ�  േ�ാ�ാം

�ട�ിയ പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ;

(സി) േമ��റ� ഓേരാ പ�തി�ം എ�േ��് ���മായി നട�ിലാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ-േപ�െമ�് പ�തിക�  നട�ിലാ�േ�ാ�  �നി�തി ഉ�െ�െട��വ അ�യ െസ��ക�ം

സ�വീസ് െസ��ക�ം വഴി അട��തിന് ഫീസ് �മ��ത് ജന���് ��ി���ാ��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?



സം�ാന േറാഡ് െമ�െ���� പ�തി

*385.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, എ.എം. ആരിഫ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�ക�െട സമ�വികസന�ിനായി സം�ാന േറാഡ് െമ�െ����

പ�തി (എസ്.ആ�.ഐ.പി.) നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� എെ��ാം ���ികളാണ് ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാഡ് വികസന �വ��ന��  ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിനായി േറാഡ്

ഇ��ാ���  ക�നി േകരളാ ലിമി�ഡ് എ� േപരി�  �േത�ക ക�നി �പീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ക�നി�െട 2017-18 െല �ധാന �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മലേയാര ൈഹേവ

*386.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, സി.െക. ഹരീ��

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിെനാ�് ജി�കളി�െട കട� േപാ���ം ന�ാര�ടവ് �ത�  പാറ�ാല വെര  1251

കിേലാമീ�� നീള�ി� വിഭാവനം െച��മായ മലേയാര ൈഹേവ�െട �ാരംഭ �വ��ന�ിെ�

�േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) വനേമഖലകളി�െട കട� േപാ�� ��ത പ�തി�് േക� വനം-പരി�ിതി

മ�ാലയ�ിെ��ം സം�ാന വനം വ��ിെ��ം �േത�ക അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ി േക� വനം-പരി�ിതി വ��് മ�ി�മായി

നട�ിയ ച���െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

േദശീയ ൈന�ണ� വികസന പ�തി

*387.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, െക. ബാ�

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി



ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ൈന�ണ� വികസന പ�തി  (എ�.എസ്.ക�.എഫ്)  സം�ാന�് നട�ാ�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; പ�തി െകാ�് ല��മാ�� േന��� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േദശവ�ാപകമായി ഇതിന് ഏകീ�ത പാഠ�പ�തി നി�യി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ െലവ�കളിലായി ആ��ിേ�� ൈവദ��ം എെ��ാമാണ്; ഈ െലവ�ക� ഓേരാ�ം

ഏെതാെ� �ാ�കളി�  ആ��ിേ��താണ്;  ഇതിനായി പാഠ��മം ത�ാറായി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ൈവദ�� ആ��ന�ിനായി പാഠ�പ�തിയി�  ഏ�െ���� അധികഭാരം അ�ാദമിക

നിലവാരെ� �തി�ലമായി ബാധി�ാതിരി�ാനായി അധിക പഠന സമയം ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഇ) പ�തി�ായി ന��� േക� സഹായം എെ��ാമാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

��കളി� ��ിക��് ��ജലം ഉറ�വ���

*388.�ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി�  ��ിക��് ��ജലം ഉറ�വ��ാ�  േകരള സം�ാന

ബാലാവകാശ ക�ീഷ� സ��ാരിേനാട് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��കളി�  ��ിക��് ��ജലം ഉറ�വ��ാനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

എസ്.എസ്.എ�.സി, ഹയ� െസ��റി പരീ�കളിെല പരി�ാര��

*389.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, ആ�ണി േജാ�

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

ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ �ാസി�ം പഠി�� വിദ�ാ��ിക� ആ��ി�ണെമ�് വിഭാവനം െച�ി�� അറി�ക�

ആ��ി�ി�േ�ാ എ� പരിേശാധന�ായി നട�െ�േട� പരീ�ക�  വിദ�ാ��ിക��്

പീഡയായി മാറാതിരി�ാ� നിലവിെല പരീ�ാരീതി പരി�രി��ത് പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ��കാല�ളി�  നി�് വിഭി�മായി ഇ�വണെ� എസ്.എസ്.എ�.സി.  ഹയ�  െസ��റി

പരീ�ക�  വിദ�ാ��ി സൗ�ദമാ�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�  നട�ാ�ിയ

പരി�ാര�� എെ��ാമായി��;

(സി) ��കാല അ�ഭവ��െട പ�ാ�ല�ി�  േചാദ� േപ��  ത�ാറാ��തി�  മാ�ം

വ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?



ക�മാവ് �ഷി ലാഭകരമാ�ാ� നടപടി

*390.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക.��ിരാമ�

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

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

(എ) നിലവി�  സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�� ക�വ�ി�െട നെ�ാ� ഭാഗം ഇടനില�ാ�  �േഖന

സം�ാന�ിെ� �റേ��് എ�ിെ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തി�ം ക�ഷക��് െമ�െ�� �ല�ം ലഭി��തി�മായി ക�മാവ്

ക�ഷക�െട ��ാ�ക�  �പീകരി��തി�ം ഇവ േ�ാഡീകരി�് കാഷ� ഫാ�േമ�് മാ���്

�ാപി��തി�ം ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ക�മാ�യി�  നി�് �ല�വ��ിത ഉ�പ���  നി��ി�് വിതരണം െച�ാ�  സാധി�ാ�

ക�മാവ് �ഷി ��ത�  ആക�ഷക�ം ലാഭകര�ം ആ�െമ�തിനാ�  ഇ�രം ഉ�പ��ൾ

നിർ�ി�� �ണി�ക� ആരംഭി��തിന് ധനസഹായം ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

10-03-2018

�േ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)].


