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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�ി

ശാ� സാേ�തിക സ��കലാശാല�െട �വ��നം

*511.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, തി�വ�� രാധാ���

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

ന��േമാ:

(എ) എ.പി.െജ.അ��കലാം ശാ� സാേ�തിക സ��കലാശാല�െട �വ��നം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സ��കലാശാലയി� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക��് അഫിലിേയഷ� ന���തി�ളള

മാനദ�ം എ�ാണ്;

(സി) അഫിലിേയഷ�  ന���തിന് ��് സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� വിദ��  ഏെത�ി�ം

തര�ി�ളള പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ;

(ഡി) നിലവി� എ� േകാേള�ക��ാണ് അഫിലിേയഷ� ന�കിയി�ളളത്;

(ഇ) അഫിലിേയ�് െച�ി�ളള േകാേള�കളി� ഏെത�ി�ം ഈ വ�ഷം അട����തി�ളള അേപ�

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(എഫ്) എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ഉയ���തി�ം ഇ��യിെല മ�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�േളാട് കിടപിടി�� രീതിയി�  എ.പി.െജ.  അ��  കലാം ശാ� സാേ�തിക

സ��കലാശാലെയ മാ�ിെയ���തി�ം എെ�ാെ� പരി�ാര�ളാണ് ��ത

സ��കലാശാലയി� നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?



ലാ�ഡ് �ിബ�ണലി�� േക�ക�

*512.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ഹരായവ��് ൈകവശ�മി�് ഉപാധിരഹിത പ�യം ന�കാനായി സ�ീകരി� നടപടിക�െട

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ലാ�ഡ് �ിബ�ണ�  ��ാെക�� േക�ക�  സമയബ�ിതമായി തീ��ാ��തിന് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ; സം�� പരിേശാധന ���ിയായി�േ�ാ;

(സി) ഇ��ി ജി�യി�  പ�യ �മിയി�  വ�പിടി�ി�� മര��  �റി��തിന് ഏ�െ���ിയി��

വില�് മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�റിയി�േമാ?

നഗര�ളി� െെബപാസ് േറാഡ് നി��ാണ പ�തി

*513.�ീ.സി.���

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എ�. വിജയ� പി�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വാഹന സാ�ത അധികമായതിനാ�  നഗര�ളിെല ഗതാഗത���ം

അപകട��ം �റ�ാനായി ആവി�രി� െെബപാസ് േറാഡ് നി��ാണ പ�തി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ; ഏെതാെ� നഗര�േദശ�ളിലാണ് െെബപാസ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) േറാഡപകട��െട �ഖ�കാരണ�ളായ േറാഡ് ഉപരിതല�ിെ� േമാശം �ിതി,

നി��ാണ�ിെല അപാകത, ഡിെെസനിംഗിെല പാക�ിഴ, വഴിേയാര കേ��ം �ട�ിയ ����

പരിഹരി�ാനായി െെകെ�ാ�ി�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) നഗര�ളിെല േറാ�കളി�  കാ�നട�ാ��ം െെസ�ി�  യാ��ാ��ം സ�ാര സൗകര�ം

ഏ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ���ാമം പ�തി

*514.�ീ.എം.ഉ��

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

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



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

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ മ���ാമം പ�തി�െട നിലവിെല �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നട�ാ�  ഉേ�ശി�ി��ത് എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇതി�െട

���ീകരി� കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�ീൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ സ�ദായം ശാ�ീയമാ��തിന് നടപടി

*515.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, ��ഷ� കട��ി

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

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

(എ) കളികളി�െട�ം മ��വ��ന�ളി�െട�ം ചി�ാേശഷി�ം ഭാഷാേശഷി�ം സാ�ഹ�

ഇടെപടലി�� കഴി�ം ആ��ി��തിന് അ��ണമായ തര�ിലാേണാ സം�ാനെ� �ീ

-ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ സ�ദായെമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാ�ഭാഷയി�  ആശയവിനിമയം നട�വാ�ം കാര��ഹണ േശഷി േന�വാ��� ശി���െട

അവകാശ�� ഹനി�� �ീ.െക.ജി ,എ�.െക.ജി., �.െക.ജി �ട�ിയ അശാ�ീയ സ�ദായം

നി��ാഹെ����തിനായി െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി

�ീ-ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി െമ�െ����തി�ം ശാ�ീയമാ��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പി..ടി.എ.  �െട ആഭി�ഖ��ി� �വ��ി��വ��െ�െട �ീ-ൈ�മറി ��ക��് അ�മതി

ന�കാ�ം ��ിക��് ഉ�ഭ�ണം ന�കാ�ം കളി�പകരണ��  വാ�ി ന�കാ�ം

ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െറയി�േവ സ�കാര�വ��രണം

*516.�ീ.െക. ദാസ�

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, പി.െക. ശശി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െറയി�േവ സ�കാര�വ��രണം തീ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി േ�ഷ�ക�

സ�കാര�വ��രി�ാ�ം അവേയാട് േച��� �ല�� �� നിര�ി� ദീ�ഘകാല പാ��ിന്

ന�കാ��� തീ�മാന�ിെ� ഭാഗമായി ആദ�ഘ��ി��െ� സം�ാനെ� �ധാന

േ�ഷ�കളായ േകാഴിേ�ാട്,  പാല�ാട്,  െഷാ���  േ�ഷ�ക�  സ�കാര�വ��രി�ാ�

നട�� നീ��ി� നി�് പി�മാറാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(ബി) �ാ�ക��്സമീപെ� �മി െപാ� വികസന പ�തിക��ായി വി�ന�കാ� െറയി�േവേയാട്

ആവശ�െ��േമാ;



(സി) പാളം പരിേശാധന,  െമയി�ന�സ് �ട�ിയവ�ായി പര�ാ�മായ എ�ം ജീവന�ാെര�ം

ആവശ�മായ േലാേ�ാ ൈപല�മാെര�ം നിയമി�ാെത യാ��ാ�െട ജീവന് വിലക��ി�ാ�

നയം തി��ാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(ഡി) േകരള െറയി�  െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷന് സം�ാനെ� െറയി�േവ വികസനം

കാര��മമായി നട�ാ�  കഴി�െമ�തിനാ�  േവ� പ�തിക�  അ�വദി�ാ�  േക�

സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക��� പരീ� ആ��ല��ിെ� ��പേയാഗം

*517.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

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

ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാര�ാ� ��ികെള ഭി�േശഷി�ാ�  എ� േപരി�  പരീ� എ�തി�്

ഭി�േശഷി�ാ�െട പരീ� ആ��ല�ം ��പേയാഗം െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െമ�ലി റി�ാ�ഡഡ്,േലണിംഗ് ഡിസബിലി�ി എ�ി�െന ��ികെള തരംതിരി��തി��

മാനദ��� വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�ഷം േതാ�ം ഇ�രം ��ിക�െട എ��ി��ാ�� വ��നവ് ��ിമമായി ഉ�ാ��താണ്

എ� ആേ�പം ശരിയാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഭി�േശഷി ആ��ല�ം പ�ി പരീ� എ��� ��ിക�െട എസ്.എസ്.എ�.സി. സ��ിഫി��ി�

അത് േരഖെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഭി�േശഷി�ാ�െട ആ��ല�ം ��പേയാഗം െച��ി�ാെയ�് ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി��

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഇ�ര�ി�� പരീ�ാത�ി�് ഏെത�ി�ം സംഘടനക�

��യി�െ���ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

േകരള േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡ്ഏെ���് നട�ിവ�� ���ിക�

*518.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, െക. ആ�സല�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡ് ഏെ���് നട�ിവ�� ���ിക�െട �േരാഗതി അവേലാകനം

െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;



(ബി) േബാ�ഡിെ� സാ��ിക േ�ാത�ക�  ഏെത�ാെമ�ം േബാ�ഡ് െപാ� സ�കാര�

പ�ാളി�ാടി�ാന�ി�  ���ിക�  ഏെ���് നട�ാ�േ�ശി��േ�ാെയ�ം

അറിയി�ാേമാ; പി.പി.പി.പ�തി�െട ധനകാര� �ീം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േബാ�ഡ് ഏെത�ി�ം കി�ബി ���ിക� ഏെ���് നട��േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന പാത െമ�െ���� പ�തി (എസ്.ആ�.ഐ.പി) �കാര�� ���ിക� േറാഡ്

ഫ�് േബാ�ഡ് ഏെ���് നട�ി വ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െെല�്നിംഗ് ഡി��� െസ��ക�

*519.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇടിമി��  �ര�ം ഒഴിവാ��തി�� െെല�്നിംഗ് ഡി���  െസ��ക�  ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിെ� �മതല ആെര ഏ��ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഇവ�െട �വ��ന�ിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

മ�� �ാമം പ�തി

*520.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, വി. േജായി

,, െക.ഡി. �േസന�

,, െ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) കട��ീര�് നി�് അ��മീ�റിന് ഉ�ി�� അതീവ അപകടേമഖലയി�  താമസി��

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ�ിനായി �ഖ�ാപി� പ�തി�െട വിശദാംശ��

ന�കാേമാ;

(ബി) മ���ാമം പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എവിെടെയ�ാമാണ് പ�തി

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�ം എെ��ാം സൗകര��� ഏ�െ���െമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) തീരേദശെ� �ചിത�പരിപാലന�ിനായി എെ��ാം �വ��ന��  നട�ി വ�െ��്

അറിയി�ാേമാ?

നവീന അധ�ാപന രീതി വികസനം



*521.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, െക.�േരഷ് ���്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല ൈവ�ാനിക രംഗെ� �േ���ിനായി ആവി�രി�ി���ം

ഗേവഷണ�മായി ബ�ി�ി���മായ  'നവീന അധ�ാപന രീതി വികസന പരിപാടി'(�െളയ�)

�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �െളയ�  വിഭാവനം െച�� �ണപരമായ മാ���  എെ��ാെമ�ം അതിനാ��

�വ��ന��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� വിവിധ സ��കലാശാലക�െട േ�ഡിം�ം റിേ�ാ��് െച�ി�� േപാരാ�ക�ം

അവ നിക�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക�ം എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

�നിയമ��െട േഭദഗതി

*522.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാേലാചിതമായ മാ���  െകാ�വ��തിെ� ഭാഗമായി �മി�മായി ബ�െ�� ഏെതാെ�

നിയമ�ളിലാണ് േഭദഗതി ആവശ�മായി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ� അടിയ�രമായി േഭദഗതി വ���തിനായി പരിഗണി�� നിയമ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ലാ�് �ാബിംഗ് �ിവ�ഷ�  നിയമം പാ�ാ��തി�� നടപടി�മ��െട �േരാഗതി

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �മി�െട ഉപരിതല�ി�� ധാ���െട ഉടമ�ാവകാശം സം�ാന�ാെക സ��ാരി�

നി�ി�മാ��തിന് നിയമനി��ാണം നട�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഏകാധ�ാപക വിദ�ാലയ��െട �ിതി െമ�െ����തിന് നടപടി

*523.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, ഒ. ആ�. േക�

,, പി.വി. അ�വ�

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

ന��േമാ:



(എ) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം ഫല�ദമാ��തി�ം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

അ�����മാ��തി�ം പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�  ആ�യി�� ഏകാധ�ാപക

വിദ�ാലയ��െട �ിതി െമ�െ����തിനായി െച� വ�� കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െക�ിട��  ഉ�െ�െട�� അടി�ാന സൗകര���  െമ�െ����തി�ം ഇവെയ

എ�.പി./�.പി ��കളാ�ി ഉയ���തി�ം പ�തി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം വിദ�ാലയ�ളിെല അധ�ാപക� താ�ാലികാടി�ാന�ി� േജാലി െച��വരാെണ�ം

ഇവ��� നാമമാ�മായ ആ��ല���  േപാ�ം �ത�മായി ലഭി��ിെ��ം ഉ� പരാതി

പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മൽസ��ിെല മായം പരിേശാധി��തിന് നടപടി

*524.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�വ� സാദ�്

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

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

(എ) മ���ി�  മായേമാ വിഷാംശേമാ കല��േവാെയ�് കെ���തി�� പരിേശാധന

ഫിഷറീസ് വ��് ശ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പരിേശാധന മ�� വി�ന�ാ�െട ഇടയി�  മാ�ം നട��തായ പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ം മ��ം കയ�ി വ�� വാഹന��  പരിേശാധി�ാെത

നി��നരായ മ��വി�ന�ാെര ഇതിെ� േപരി�  ���ാരായി ചി�ീകരി�� നടപടി

�നപരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��ളള സ�ാദ� സമാശ�ാസ പ�തി

*525.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, സി.���

,, ബി.സത��

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

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

(എ) സം�ാന�് മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സ�ാദ� ശീലം വ��ി�ി��തി�ം പ�മാസ

കാലയളവി�  െതാഴി�  ന�ം �ല��ാ�� സാ��ിക ��ി��ക�  പരിഹരി��തി�മായി

േക� സഹായേ�ാെട സ�ാദ� സമാശ�ാസ പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി മ��െ�ാഴിലാളികളി� നി�ം എ� �പ വീതമാണ് േശഖരി��ത്;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക��� സ�ാദ� സമാശ�ാസ പ�തി�െട േക�-സം�ാന വിഹിതം



എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി�െട ആ��ല���  ��ത�  മ��െ�ാഴിലാളിക��് ലഭി��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

*526.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് എ� ��ക�െട

അടി�ാന സൗകര��� വികസി�ി�ാനാണ് ല��മി�ിരി��െത�ം അതിനായി എ� െചലവ്

�തീ�ി��െ��ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ാസ് �റിക� ൈഹെടക് ആ�� പ�തി�് െപാ�ജനപ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ാ� കഴി�ി�േ�ാ

എ�് അറിയി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് കരാ�കാ�െട �ടി�ിക

*527.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം േനരി�� സാ��ിക �തിസ�ി െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �വ��നെ�

�തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) കരാ�കാ�െട ബി�  �ടി�ികയായത് േറാഡ് നവീകരണെ��ം അ����ണികേള�ം

ബാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി� കരാ�കാ��് എ�് �കയാണ് �ടി�ികയായി ന��വാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കരാ�കാ�െട �ടി�ിക ന�കാ��ം േറാഡ് പണി�� സാധന��െട ദൗ�ലഭ��ം േറാഡ്

നവീകരണെ� േദാഷകരമായി ബാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര�ം പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാ�ഹിക ജീവിത പാഠ�� ��ികെള പഠി�ി��തി�ളള പ�തി

*528.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിക�� വിദ�ാഭ�ാസേ�ാെടാ�ം ആേരാഗ�കരമായ സാ�ഹിക ജീവിത പാഠ��  �ടി ��ികെള

പഠി�ി��തി�ളള പ�തി വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) മദ��ി�ം മയ�മ��ി�ം എതിരായ അവേബാധം ��� �ായ�ി�  തെ� ��ികളി�

എ�ി��തി�ം അതിെ� േദാഷഫല�െള�റി�് അവെര േബാധവാ�ാരാ��തി��ളള

പാഠഭാഗ�� ആവി�രി�േമാ;

(സി) ��ികളി�  സാ�ഹിക അ�ട��ം എതി�  ലിംഗ�ാരായ ��ികേളാ�ളള ആദര�ം വള���

വിധ�ി�ളള പാഠ�പ�തിക�  െെഹ��  തല�ി�  ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

ഇ�ര�ി�ളള പാഠഭാഗം ത�ാറാ�വാ� എസ്.സി.ഇ.ആ�.�ി. �് നി�േ�ശം ന��േമാ?

മ��ബ�ന�ിന് ആ�നിക സൗകര���

*529.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.പി.സജീ��

,, 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) സം�ാന�് മ��ബ�ന�ിന് ആ�നിക സൗകര��� ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് �തിയതായി ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�െടെയ�ാം േസവന�ളാണ് ഇതിനായി �േയാജനെ���ാ� ഉേ�ശി��ത്;വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാനെ� മ�� സ��്

*530.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, അ�� ഹമീദ് പി.

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.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) കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം മലിനീകരണ�ം സം�ാനെ� മ�� സ��ിെന �തി�ലമായി

ബാധി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ി� നട�ിലാ�� പരി�ാര��



*531.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് െപാ�മരാമ�് വ��് അഴിമതിരഹിതമാ�വാ�ം

ഊ��സ�ലമാ�വാ�ം എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ് വ��ി� നട�ിലാ�ിയത്;

(ബി) ഇ��ലം വ��ിെ� �വ��ന�ി� ഉ�ായി�� മാ��� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) എ�ിനീയർമാ�ം േകാ��ാ��മാ�ം ത�ി�� അവിഹിത ഇടപാ�ക� എ�മാ�ം �റ�വാ�

സാധി�ി��്;

(ഡി) േകാ��ാ��മാ��് പരിശീലനം ന���തിന് േവ�ി േകാ��ാേ��് അ�ാദമി �ാപി�വാ�

ആേലാചി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

സം�ാന�ിന് ഹാനികരമാ�� േദശീയ സ��നയം

*532.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) േക�സ��ാരിെ� േദശീയ സ��നയം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നയം സം�ാന�ിെ� താ�ര����് ഏെതാെ� തര�ി�  ഹാനികരമാ�െമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ��റ് േനാ�ി��  ൈമ�  വെര�� പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട

മ��ബ�നാവകാശം തട�് വിേദശ േ�ാള�ക��് തീരം ക�ട�ാ�  വഴിെയാ���

തര�ി�� നയം സം�ാനെ� മ��ബ�ന േമഖലെയ ഏ�തര�ി�  ബാധി�െമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത് േനാ�ി��  ൈമ�  വെര സം�ാന അധികാരപരിധിയാ�ണെമ� സം�ാന�ിെ�

ആവശ�േ�ാ�� േക�സമീപനം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േദശീയ സ�� മ��നയേ�ാ�� സം�ാന�ിെ� വിേയാജി�ക�  േക�െ�

േബാ��െ����തി�ം സം�ാന�ിെ� അവകാശം പരിര�ി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

തീരേദശ ൈഹേവ�െട �പേരഖ

*533.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, െക. ആ�സല�



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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� സ�� പ�തിയായ തീരേദശ ൈഹേവ�െട �പേരഖ സംബ�ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) �വാ�  �ത�  തല�ാടി വെര  630  കിേലാമീ��  നീള�ി�� തീരേദശ ൈഹേവ�െട

വികസന�ിനാ�� �ലം ഏെ���� ���ി�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) തീരേദശ ൈഹേവ എേ�ാ�  ���ീകരി�ാ�  സാധി�െമ�ം ഇതിനാവശ�മായി വ��

െചലവിെ� വിശദവിവര��ം ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡിെ� �വ��ന��

*534.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, ആ�. രാേജഷ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡ് നി��ാണ േമഖലയി� േകരള േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡിെ� �വ��ന��

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക.ആ�.എഫ്.ബി.  നിലവി�  ഏെ���ി�� ���ിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ�െട

നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ��മായിെ�ാ�ിരി�� ഗതാഗത���ിന് പരിഹാരമാ�� വിധ�ി�

െതരെ���െ�� �ല�ളി�  ൈ�ഓവ�ക�, പാല��, േറാ�ക�  എ�ിവ

നി��ി��തിനായി �ീഡ് േകരള പ�തി�് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) െക.ആ�.എഫ്.ബി.�െട �ഖ� വ�മാന േ�ാത�് ഏതാെണ�ം നിലവി� ��ത േബാ�ഡിന്

അ�വദി�ി�� ബജ�് വിഹിതം എ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

�വിഷയ�� പരിഹരി��തിന് ഉ�തതല സമിതി �പീകരണം

*535.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ആ�. രാമച��

,, െക. രാജ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ദീ�ഘകാലമായി നിലനി�� വ�ത�� �വിഷയ��  പരിഹരി��തിന്

എെ��ി�ം സംവിധാനം ആേലാചി��േ�ാ; ഇതിനായി ജി�ാ താ��് തല�ളി� ഉ�തതല

സമിതി �പീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;



(ബി) സ��ിഫി��് വിതരണം �നഃ�മീകരി�് �സംര�ണം, �േരഖാ പരിപാലനം �ട�ിയ അടി�ാന

േജാലികളി�  ��ത�  �� ന��തിനായി വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട �വ��നം

�നഃസംഘടി�ി��തിന് �മി�േമാ;

(സി) താ��് ലാ�് േബാ��ക�െട �വ��നം ഊ��ിതെ����തി�ം േക�ക�

സമയബ�ിതമായി തീ��ക�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിേ�ജ് വികസന സമിതിക� �നഃസംഘടി�ി��തിന് നീ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വിേ�ജ് വികസന സമിതിക�െട �വ��നം ��ിപരമാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

�നി�തി പിരിെ����

*536.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എം.ഉ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

�നി�തി അത� വ�ഷം തെ� ���മായി പിരിെ���ാ�  സാധി��േ�ാ;  ഇെ��ി�

ഇതിനായി അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�നിയമ�ളി� േഭദഗതി

*537.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �നിയമ�ളി� എെ��ി�ം േഭദഗതി െകാ�വ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി� ഏെത�ാം

നിയമ�ളി� എെ�ാെ� േഭദഗതികളാണ് െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള െന�വയ�  ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമ�ി�  നി��ഷി�� ഡാ�ാബാ�്

�സി�ീകരി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) ��ത ഡാ�ാ ബാ�് അ�ിമമായി �സി�ീകരി�് കഴി�ാ� അതിേ�� അ�ീ� ന���തിന്

അവസര��ാ�േമാ;  ഇെ��ി�  അ�കാര�� ഒ� അ�ീ�  സാധ�ത നിയമ�ി�

ഉ�െ���േമാ;

(ഡി) �മി ഏെ����മായി ബ�െ��്  2013-�  നിലവി�  വ� �തിയ നിയമ�ിെ�

അടി�ാന�ി�� സം�ാന ച��� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) �ഷി �മി വ�ാവസായിക ആവശ��ിന് ഉപേയാഗി��തിന് �നിയമ�ി� ആവശ�മായ േഭദഗതി



െകാ�വ�� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ �ണാഭി��ി പ�തി

*538.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട മികവിനായി നട�ാ�ി വ�� സാേ�തിക

വിദ�ാഭ�ാസ �ണാഭി��ി പ�തി (TEQUIP) അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; ��ത പ�തിയി�െട

െെകവരി�ാനായ േന��� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി വഴി സം�ാനെ� സ��ാ�, എ�ഡഡ് എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട

അധ�ാപന,  അധ�യന നിലവാരം ഉയ��ാനായി ല��മി��േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി

െച�വ�� കാര���  എെ��ാമാണ്;  ഏെത�ാം എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കെളയാണ്

പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) അ�ാദമിക അറിവ് വ��ി�ി��തിേനാെടാ�ം വ�വസായ ബ�ിതമായ സാേ�തിക ശാ�

വി�ാന�ിെ� വ�ാപന�ിനായി ഏ�െ���ിയി�� �മീകരണ��  എെ��ാമാണ്;

വ��മാ�ാേമാ ?

േകാേള�കേള�ം സ��കലാശാലകെള�ം െമ�െ����തിന് പ�തി

*539.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

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

ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� േകാേള�കേള�ം സ��കലാശാലകെള�ം െമ�െ����തി�� �ഹത് പ�തി�്

�പം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിയ ഉ�ത വിദ�ാപീഠ��ം ഗേവഷണശാലക�ം �ാപി��തിന് പ�തിയി�  �ാധാന�ം

ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി േകാേള�ക��ം സ��കലാശാലക��ം എെ��ാം സഹായമാണ്

ന���ത്;വിശദമാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��ാ�� സാ�ഹ� �ര�ാ പ�തിക�



*540.�ീ.ബി.സത��

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എ. �ദീ��മാ�

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

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

(എ) ആവ��ി��ാ�� ��തിേ�ാഭം െകാ�ം ആ�നിക ര�ാ ഉപകരണ��െട അഭാവം

െകാ�ം ആപ��രമായ െതാഴി�കളി� ഒ�ായി സ�� മ�� ബ�നം മാറിയ സാഹചര��ി�

കട� �ര��ായി നട�ി വ�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക��ാ�� സാ�ഹ� �ര�ാ പ�തിക� എെ��ാമാണ്;വിശദമാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

17-03-2018

�േ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)].


