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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�ി

വിദ�ാഭ�ാസേമഖലയിെല പരി�ാര��

*91. േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി വിഭാഗെ� ഡി.പി.ഐ.യി�  ലയി�ി�ാ�� നീ�ം �നഃപരിേശാധി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െപാ�വിഭ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിെ� േപരി�  വിദ�ാഭ�ാസേമഖലയി�  െകാ�വ��

പരി�ാര��  എ�ാം അ��ാപക വിദ�ാ��ി സ�ഹ�ിെ� താ�പര��ിന് �ണകരമാേണാ

എ�തിെന�റി�് സ��ാ� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ ;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േതാ��ി ദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി�വാ� നടപടി

*92. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, അ�� �കാശ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) സം�ാനെ� ��ി�ിട�� ക�വ�ി ഫാ�റികെള�ാം �റ�് �വ��ി�ി�െമ� �ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;



(ബി) ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷെ��ം കാ��ിെ��ം കീഴി�� എ� ഫാ�റിക�  നിലവി�

�റ�് �വ��ി���്;

(സി) േതാ��ി ഉ�ാദക രാജ��ളി� നി�് േനരി�് േതാ��ി സംഭരി��തിന് �പീകരി� േകരള കാഷ�

േബാ�ഡ് ഏെതാെ� രാജ��ളി� നി�ം എ� െമ�ിക് ട� ക�വ�ി സംഭരി�ി��്; ഇതിെ�

ഫലമായി എ� ദിവസെ� െതാഴി� ലഭ�മാ�വാ� കഴി�ി��്;

(ഡി) േതാ��ി ദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി�വാ� വിവിധ സ��ാ� വ��ക�െട കീഴി�� ഫാ�കളി� നി�ം

എ� െമ�ിക് ട� േതാ��ി ഇൗ വ�ഷം സംഭരി�വാ� സാധി�;

(ഇ) ആഭ��രമായി ഉ�ാദി�ി�� ക�വ�ി പരമാവധി സംഭരി�് െതാഴിലാളിക��്

േജാലിെകാ���തി�� �മ��  വിജയ�ദമാേണാ;  അെ��ി�  ഇതി��

കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ിെ� നവീകരണം

*93. �ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, എസ്.രാേജ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയകാലം �തിയ േസവനം എ� ആ�വാക��ിെ� അടി�ാന�ി� രജിേ�ഷ� വ��ിെന

അഴിമതി രഹിതമാ��തി�ം ഓഫീ�ക�  ആ�നീകരി��തി�ം നട�ിയ �വ��ന��

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േനാ�നിേരാധനെ� �ട��് ഫീ�ക�  ഇ-െപ�െമ�ായി സ�ീകരി��തി�ം വ�ാജ

������െട ഉപേയാഗം തടയാനായി ഇ-�ാ�ിംഗ് നട�ാ��തി�ം

സാ��മായി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) സബ് രജി�ാ� ഓഫീ�കളി� ��ിെലാ�ം വാടക െക�ിട�ളി� �വർ�ി��വ�ം സ��ം

െക�ിട��വ തെ� വളെരയധികം പഴ��� െക�ിട�ി�  �വ��ി��വ�മായതിനാ�

�േരഖക�െട �ര� കണ�ിെല��് �തിയ െക�ിട�� പണി��തി�ം േരഖക� ഡിജിൈ�സ്

െച��തി�ം പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െന�വയ� ത�ീ��ട നിയമ �കാര�� േഡ�ാ ബാ�്

*94. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െന�വയ� ത�ീ��ട നിയമ �കാര�� േഡ�ാ ബാ�് ത�ാറാ�� നടപടി ഇേ�ാ� ഏ�

ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇത്എ� ശതമാനം ���ീകരി�ാ� കഴി�ി��്;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�് ഒ� വ�ഷ�ി��ി�  േഡ�ാ ബാ�് ���മായി

വി�ാപനം െച�െമ� വാ�ാനം നൽകിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ അത് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര� ക�വ�ി ഫാ�റിക��് �ന��ാരണ പാേ�ജ്

*95. �ീ.എ�. വിജയ� പി�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ഡി.െക. �രളി

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

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

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് അട�കിട�ി�� െപാ�േമഖലാ ക�വ�ി ഫാ�റിക�  ഇൗ

സ��ാരിെ� ഇടെപടലിെ� ഫലമായി ���മാ�ം �റ�് �വ��ി�ി�ാ�  സാധിെ��ി�ം

സ�കാര� േമഖലയിെല നിരവധി ക�വ�ി ഫാ�റിക�  അട�കിട��ത് ആയിര�ണ�ിന്

െതാഴിലാളികെള പ�ിണിയിലാ�ിയിരി��തിനാ�  ഇവ�ായി �ന��ാരണ പാേ�ജ്

സാധ�മാേണാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശീയ േതാ��ി�െട ലഭ�ത�റ�ം ഇറ�മതി െച�� േതാ��ി�് േക�സ��ാ�  തീ�വ

വ��ി�ി��മാണ് ഇൗ വ�വസായെ� �തിസ�ിയിലാ�� �ഖ� കാരണ�� എ�തിനാ�

��തായി �പീകരി� കാഷ� േബാ�ഡിന് േതാ��ി ലഭ�മാ��തി�  ഫല�ദമായി ഇടെപടാ�

സാധ�മാ��േ�ാ എ�റിയി�േമാ ;

(സി) േതാ��ി ഇറ�മതി�മായി ബ�െ��് ആ�ി��  രാജ��നി�ളള നയത� �തിനിധികെള

പെ���ി�് നട�ിയ ഡിേ�ാമാ�ിക് േകാ�േ�വിെ� അടി�ാന�ി�  �ട�

നടപടി��ായി�േ�ാ;

(ഡി) ദീ�ഘകാല പരിഹാരെമ� നിലയി� ക�വ�ി ഉ�ാദന വ��നവിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

റവന� വ��് ഓഫീ�ക� അഴിമതി ��മാ��തിന് നടപടി

*96. �ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, സി. െക. ശശീ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�, താ��് ഓഫീ�ക�  �ട�ി റവന� വ��ിന് കീഴി�ളള ഓഫീ�കെള

അഴിമതി ��മാ��തി�ം കാര��മത�ളള ജനസൗ�ദ ഓഫീ�കളാ�ി മാ��തി�ം

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ിെന വിവര സാേ�തികവിദ��െട സഹായേ�ാെട ആ�നീകരി��തിനായി നട�ിയ

�വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� ആ�ി�ീ��ാ�ളള പ�തി�െട ല���ം

�േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ?

��കളി� മലയാളം നി�ബ�മാ�ം പഠി�ി��തിന് നടപടി

*97. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, െക.എം.ഷാജി

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ��കളി�ം മലയാളം നി�ബ�മാ�ം പഠി�ി��െവ�് ഉറ� വ��ാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) മലയാളഭാഷാ പഠനം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  േ�ാള�ഷി�് ന���േ�ാ;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭാഷാപഠനം നട��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ാ�  െ�ഷ��  ഓഫീസെറ നിയമി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

��കളി� െെന�ണ� വികസന പ�തി

*98. �ീ.ആ�ണി േജാ�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, എ. എ�. ഷംസീ�

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

ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�  നി�േ�ശാ�സരണം സം�ാന�് നാഷണ�  �ി�സ് ക�ാളിഫിേ�ഷ�

െ�യിംവ��് �കാര�� െെന�ണ� വികസന പ�തി െവാേ�ഷണ�  ഹയ�െസ��റി

��കളി�  നട�ാ��ത് നിലവി�  നട�വ�� േകാ�ക��് �റെമയാേണാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ; ഏെത�ാം േകാ�കളാണ് എ�.എസ്.ക�.എഫ്. �കാരം നട�ാ��ത്;

(ബി) നിലവി�� അ��ാപക��് പരിശീലനം ന�കി �ന�വിന�ാസം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) െെഹ��കളിേല�ം ഹയ�  െസ��റി ��കളിേല�ം �ടി പ�തി വ�ാപി�ി�ാ�

നി�േ�ശ�േ�ാ;



(ഡി) പ�തി�ായി ന��� േക�സഹായം എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�തന േറാഡ് നി��ാണ രീതിക�

*99. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�വ� സാദ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി��ി�� േറാ�ക� അതിേവഗം തക��താ�ം അവ�െട അ����ണി�്

വ�  ബാധ�ത വ��താ�ം കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ;എ�ി� അതിെല കെ���ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ടാറി�ം സിമ�ി�ം പകരം സം�ാനെ� കാലാവ��് അ�േയാജ�മായ നി��ാണ വ���

ഉപേയാഗി�ം �തന നി��ാണ രീതിക�  അവലംബി�ം ഇൗ�� േറാ�ക�

നി��ി��തിെന�റി�് െപാ�മരാമ�് വ��് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) െവളളെ��ളള ഭാഗ�ളി� ഇ��േലാ�് സിമ�് േ�ാ�് ഉപേയാഗി�ളള നി��ാണ ���ിക�

വിജയകരമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) കയ�-�വ�ം ഉപേയാഗി�ളള േറാഡ് നി��ാണം ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ്

അവലംബി��ത്; അതിെ� േമ� എ�ാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� േറാഡ് പണികളി�  കയ�-�വ�ം ��തലായി ഉപേയാഗി��തിന്

നി�േ�ശം ന��േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയപാത 66 നാ�വരിയായി വികസി�ി�� പ�തി

*100.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക.��ിരാമ�

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് �ത� തി�വന��രം വെര�� േദശീയപാത 66 നാ�വരിയായി വികസി�ി��

പ�തി�െട നിലവിെല �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േദശീയപാത വികസന�ിന് എ� �ലം ആവശ�മായി വ�ം; ഇതി� എ� �ലം ഏെ���ാ�

സാധ�മായി��്;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി�ി� താ�ര��ാ�  ഉയ��� അനാവശ� വിവാദ��  �ലം ഏെ���ിെന

തട�െ���ിയി�േ�ാ;



(ഡി) വിവിധ �ല�ളി� അൈല�െമ�് മാ�ണെമ� ആവശ��ി� േദശീയ പാത അേതാറി�ി തീ��്

ക��ി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഏെ���� �ല�ിന് വില ��തലാണ് എ� പരാതി േദശീയപാത അേതാറി�ി

ഉ�യി�ി�േ�ാ; ��ം പരിഹരി�ാ� നട�ിയ ഇടെപട� അറിയി�ാേമാ?

െറയി�േവ വികസനം

*101.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െറയി�േവ വികസന�ിെ� ഭാഗമായി നിലവി�ളള െറയി�  പാത�്

സമാ�രമായി ഇര��ാത നി��ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

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

(സി) ��ത പ�തി എ�് നിലവി� വ�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണം

*102.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

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

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ��കെള ���ലെ���ി സ�കാര� വിദ�ാലയ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�തായി പറയെ���

വല�പ� വിദ�ാഭ�ാസ നയ��െ�തിെര മതനിരേപ� െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിനായി

�ാവ��ികമാ�� മിഷെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ�വശി�ാ അഭിയാ�, രാ�ീയ മാധ�മിക് ശി�ാ അഭിയാ�, അ��ാപക പരിശീലന പരിപാടി

എ�ിവ സംേയാജി�ി�െകാ�് േക� സ��ാ� ആരംഭി� സമ� ശി�ാ അഭിയാെ� ല����

അറിയി�ാേമാ;

(സി) സമ� ശി�ാ അഭിയാനി�  സം�ാനം എ� �പ�െട പ�തിയാണ് സമ��ി�ി��ത്;

അ�വദി� �കെയ�യാണ്;

(ഡി) ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി സം�ാന�ിന് അ�ഹതെ��തിെ� ��ിെലാ�് മാ�ം അ�വദി�

വിേവചനപരമായ നിലപാട് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ പ�തികെള �തി�ലമായി

ബാധി�ാതിരി�ാനായി ൈകെ�ാ�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?



വ�കിട ക�നികളി� നി�ം �മി ഏെ��� നടപടി

*103.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാരിസ�, �ി.ആ�. ആ�് �ി.  �ട�ിയ വ�കിട ക�നിക�ം വ��ിക�ം നിയമവി��മായി

െെകവശം വ�ി�� 38170.92 ഏ�� സ��ാ� �മി ഏെ���െകാ�് െ�ഷ�� ഓഫീസ�

�റെ��വി� ഉ�ര�ക� െെഹേ�ാടതി റ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� എെ�ാെ� കാരണ��െട

അടി�ാന�ിലാണ് ��ത ഏെ���� റ�ാ�ിയത് ;

(ബി) േകരള െെഹേ�ാടതിയി� സ��ാരിന് േവ�ി ��ത േകസ് വാദി�താരാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ആവശ�മായ േരഖക�  േകാടതി�െട ��യി�  െകാ�വ��തിന് പരാജയെ��തിനാലാണ്

േകസി�  തിരി�ടി േനരി�െത�് േനരെ� ഇ�രം േക�കളി�  സ��ാരിന് േവ�ി

ഹാജരായി�� �ശീലാ ഭ�ിെ� അഭി�ായം ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇ�ാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ േകസി� അ�ീ� ന���തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� എ�െകാെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �മി ഇ�ാ�വ��് �മി ന���തി�ളള സ��ാ� തീ�മാനെ� ഇൗ േകസി��ായ തിരി�ടി

എ�മാ�ം ബാധി�െവ�് െവളിെ���േമാ?

തീരേദശ േമഖല�െട സമ� വികസനം

*104.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എസ്.ശർ�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

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

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

(എ) തീരേദശ േമഖല�െട സമ� വികസന�ിനായി �ഖ�ാപി�  2000  േകാടി �പ�െട പാേ�ജ്

�കാരം ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�ം അവ�െട �ാരംഭ �വ��നം

�ട�ിയി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�� ��് വ�ഷ�ി��ി� എ�ാ മ��െ�ാഴിലാളിക��ം വീട് നി��ി� ന��വാ��

പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) കട�േ�ാഭ�ി� തക�� തീര�േദശെ� േറാ�ക� ന�ാ��തി�ം മ��േലല േക���ം

വിപണന േക���ം നവീകരി��തി�ം സത�ര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?



ഭവന നി��ാണ വ��ിെ� �ഹ�ീ പ�തി

*105.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.െക. രാജ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ബല വിഭാഗ���് �റ� െചലവി�  വീട് നി��ി��തിന് ഭവന

നി��ാണ വ��് നട�ാ�� പ�തിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഹ�ീ പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ഹ�ീ പ�തി �കാരം ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് ന�കിയി�� ആ��ല���

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ഹ�ീ പ�തി വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

കാസ�േകാട് -തി�വന��രം �തിയ െറയി�പാത

*106.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, െജയിംസ് മാത�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െറയി�േവ വികസന പ�തികളി�  ദീ�ഘ കാലമായി നിലനി� �രടി�്

മാ�ാനായി നട�ിയ ഇടെപട�ക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േക� -സം�ാന സം�� സംരംഭമായ േകരള െറയി� െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ� �േ�ാ�്

വ�ി�� �ധാന പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ല ദൗ�ലഭ��ി��റേമ,  ലഭ�മായ �ലം ഏെ����തി� ഉ�ാ�� ����ം

കണ�ിെല��് നിലവിെല പാതേയാട് േച��് കാസ�േകാട്  -തി�വന��രം �തിയ

െറയി�പാത നി��ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളികെള ബാധി�� േക�നിയമ േഭദഗതി

*107.�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, എം.ഉ��

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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



(എ) തീരേദശപരിപാലന നിയമ�ിെല �തിയ േഭദഗതി മ��ബ�ന േമഖലെയ എ�കാരം

ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േഭദഗതിയി� പ��് േനാ�ി�� ൈമ� വെര വ�� കട�, കായ�,നീ��ട �േദശ��

എ�ിവ�െട പരിപാലനാവകാശം േക� സ��ാ�  ഏെ���ാ൯ നി�േ�ശ�േ�ാ;വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ ;

(സി) ഇത് പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികെള ബാധി�െമ� ആശ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�

എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�ാദമിക ഗേവഷണ രംഗെ� �തിസ�ി

*108.�ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� പി.എ�്.ഡി.ലഭി��തി�� ഗേവഷണ�മായി ബ�െ��് �.ജി.സി.  മാനദ�ം

അ�സരി�� ൈഗ�മാ�െട �റവ് അ�ാദമിക് ഗേവഷണ രംഗം മരവി�ിലാകാ�

കാരണമായി�െ�� വാ���െട നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �തിസ�ി ഉ�ാകാ�  കാരണമായ ഗേവഷണ മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ� �ലം ഏെതാെ� സ�വകലാശാലകളാണ് ��മായ �തിസ�ി േനരി��ത്;  ഇത്

സംബ�ി�് ഗേവഷക�െട ആശ� പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േറാ�കളിെല അപകടകരമായ വള�ക� നിവ���തിന് പ�തി

*109.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�കളിെല അപകടകരമായ വള�ക� നിവ���തിന് എെ��ി�ം �േത�ക

പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വള�ക�  നിവ���തിന് സൗജന�മായി �ലം വി�ന��� വ��ിക��് പകരം �ലം

ന���തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ഏകീ�ത ഭരണസംവിധാനം

*110.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ�. ഷം��ീ�



,, െക.എ�.എ ഖാദ�

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��  വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ഏകീ�ത ഭരണസംവിധാനം ഏ�െ���ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി ഏെത�ാം മാ���  വ��ാനാണ്

സ��ാ� തീ�മാനി�ിരി��ത്;

(സി) എ�ഡഡ് േമഖലയിെല ��ക��് ഗവ�െമ�് എ�ഡഡ് എ� േപര് ന�കാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) എ�ാ ��കളി�ം �ീെെ�മറി �ാ�ക� �ട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

*111.�ീ.എസ്.ശർ�

,, ��ഷ� കട��ി

,, എം. സ�രാജ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം ഫല�ദമായി നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല അടി�ാന സൗകര�ം, അ�ാദമിക മികവ് എ�ിവ വികസി�ി��തിന്

എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളത്;

(ബി) ഇൗ രംഗ�് നട�ാ�� പ�തിക��ളള അംഗീകാരെമ� നിലയി�  െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�

�േവശനം േനടിയ വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി� വ��ന ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല വിദ�ാ��ികളി�  ഭാഷാ പരി�ാന�ം ഗണിതശാ�ം,  മ� ശാ�

വിഷയ�� എ�ിവയി�ളള അഭി�ചി�ം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം �തന പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�രസാഗരം പ�തി

*112.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. ആ�സല�

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

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

(എ) സം�ാനെ� തീര�േദശ�ളിെല സാ�രതാ നിര�് വ��ി�ി��തിനായി നട�ാ�ി വ��

അ�രസാഗരം പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;



(ബി) നിലവി� ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ഈ പ�തി നട�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട ഭാഗമായി മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ���് െമഡി�� എ���സ്, പി.എസ്.സി,

ബാ�്, സിവി� സ��ീസ് എ�ീ പരീ�ക��് സൗജന� പരിശീലനം ന�കി വ��േ�ാ;

(ഡി) ��ത പ�തി ��ത� �േദശ�ളിേല�് വ�ാപി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�വയ� ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമം

*113.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.�രളീധര�

,, അനി� അ�ര

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�വയ� ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമ�ി� നി��ഷി�� േഡ�ാ ബാ�ക� ത�ാറാ�ി

�സി�ീകരി�െമ� വാ�ാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) െപാ� ആവശ��ിനായി െന�വയ� �പാ�രെ�����മായി ബ�െ��് 2008 െല േകരള

െന�വയ�  ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമ�ി�  െകാ�വ�ി�� േഭദഗതിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ��ത നിയമം നിലവി�  വ�  2008-ന് ��് നിക�ിയ െന�വയ�ക�  ഫീസ് ഒ��ി

�മവ�കരി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇ�കാരം തീ�മാനി�ത് എത്

സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േഭദഗതി നി�േ�ശം ��പേയാഗെ����ത് തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

ഉ�െ���ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ഓഖി �രിത ബാധിത��� ധനസഹായ വിതരണം

*114.�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) ഓഖി �രിത ബാധിത��� ധനസഹായ വിതരണം ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ഓഖി �ര��ിന് േശഷം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര� ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) കാലാവ�ാ ��റിയി�ം അപകട സാധ�താ വിവര��ം മ��െ�ാഴിലാളിക��് ലഭ�മാ��

�തന സംവിധാന�� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ ?



വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� �ാ��് ആ��തിന് പ�തി

*115.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, പി.െക.അ� റ�്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� �ാ��് ആ��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം സൗകര���  ഏ�െ���ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(സി) എ�ാ വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�ം അടി�ാന സൗകര��� വ��ി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റീസ�േ� ���ീകരി�വാ� നടപടി

*116.�ീ.സി.മ��ി

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�നിക സേ�ത�� ഉപേയാഗി�ം സ�കാര� ഏജ�സി�് �റം കരാ�  ന�കി�ം റീസ�േ�

നടപടിക� ���ീകരി�വാ� സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തി�് േക� സഹായം ലഭി�േമാ;

(ഡി) സ�േ� ���ീകരി��േതാെടാ�ം �േരഖക� ഡിജി�ലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം

ന��േമാ?

ക�വ�ി േമഖലയിെല െമ�െ�� െതാഴി� സാഹചര�ം

*117.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) ക�വ�ി േമഖലയി�  െമ�െ�� െതാഴി�  സാഹചര���  ��ി��തിന് ഈ സ��ാ�

ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�വ�ി�െട ആഭ��ര ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ആ�ി� ഉൾെ�െട വിേദശ�് നി�ം െമ�െ�� �ണനിലവാര�� േതാ��ി േനരി�് ഇറ�മതി

െച��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം

*118.�ീ.പി. ഉ�ി

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ഉയ��ാ�

പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത�ം അ�ാദമിക നിലവാരമി�ാ��ം െകാ�് നിരവധി

സ�ാ�യ സ�കാര� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�  വിദ�ാ��ിക�  �േവശനം േത��ിെ��

കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �േവശനം േനടിയ വിദ�ാ��ിക�െട ഭാവി കണ�ിെല��് സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേള�കളി�  ക�ശന പരിേശാധന നട�ി നിലവാരം ഉറ�ാ�ാ�  സാേ�തികശാ�

സ�വകലാശാല�് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം െമ�െ���� പ�തി  (TEQIP) �കാരം എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേള�ക��് സ�യം ഭരണാധികാരം ന�കണെമ� േക� സ��ാ�  നിബ�ന

സം�ാനെ� എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� നിലവാരെ� �തി�ലമായി

ബാധി�ാനിട�േ�ാ എ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) സിലബസി�ം പഠനരീതിയി�ം കാലികമായ മാ�ം വ��ാ�  േവ� ഇടെപട�  നട�ാ�

സാേ�തികശാ� സ�വകലാശാല�് സാധ�മാ��േ�ാ?

പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട െതാഴി�ം ജീവിത�ം സംര�ി��തിന് നടപടി

*119.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, എം. വി�െസ�്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) മതിയായ േരഖകളി�ാെത മ��ബ�നം നട�� േ�ാള�ക�ം ക�� ചാ� വി�് സ�രി��

ക��ക�ം പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവന് ഭീഷണി ആ�� കാര�ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ��ടലി�  മ��ബ�നം നട�� േ�ാള�ക�ം നിേരാധിത െപലാജിക് േ�ാളിം�ം പ�ീൻ

വലക� ഉപേയാഗി�് നട�� മ��ബ�ന�ം പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക��് മ��ം



കി�ാ� അവ� സംജാതമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഓഖി �ര��ിന് േശഷം കാലാവ� നിരീ�ണേക�ം ന��� ��റിയി�ക�ം കടലിെ�

���ാവ��ം മ��ബ�നേമഖലയി�  ഉ�ാ�ിയി�� െതാഴിലി�ാ� കാരണം

മ��െ�ാഴിലാളിക� ��ി��ിലാെണ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട െതാഴി�ം ജീവിത�ം സംര�ി��തിന് എ�്

നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

റീ സ�േ� സമയബ�ിതമായി തീ��ാ��തിന് �മീകരണ�ൾ

*120.�ീ.െക. രാജ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാ� മരവി�ി�ി�� റീ സ�േ� �വ��ന�� �നരാരംഭി�തി�േശഷ�� �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) റീ സ�െ� സമയബ�ിതമായി തീ��ാ��തിന് എെ�ാെ� �മീകരണ�ളാണ്

ഏ�െ���ിയി�ളളത് എ�റിയി�േമാ;

(സി) റീ സ�േ��മായി ബ�െ�� പരാതികളി� കാലതാമസം �ടാെത തീർ�ക�ി��തിന് ച��ളി�

േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പരാതികളി�  തീ��ക�ി��തിന് ഭരണതല�ി�ം ഉേദ�ാഗ�തല�ി�ം

�ന�മീകരണം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

29-05-2018

�േ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)].


