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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�ി

പാഠ��മം നവീകരി�വാൻ നടപടി

*211.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

(എ) വി�ാന സ�ാദനേ��ാ�  െതാഴി�  കേ�ാള�ിെല േന�മാണ് മിക� വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�

ല��െമ� സ�ഹ�ിെ� െത�ി�ാരണ തി��ിെ�ാ�്,  ��ിക�  ഓേരാ����ം

അവരവ�െട കഴി�ക�  കെ��ി പരിേപാഷി�ി�ാ�  കഴി�ംവിധം പാഠ��മം നവീകരി��

കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) പഠന സൗകര�ം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�യിലധി�ിതമായി വികസി�ി��േതാെടാ�ം

േബാധനരീതിയി�ം പരീ�ാ രീതിയി�ം നവീകരണം നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാര ഉ�തി�് നി�ണായകമായ അ��ാപക�െട ക�മേശഷി ഉയ��ാ�

പരിപാടി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

മേ��ാ�ാദന രംഗെ� വികസന �വ��ന��

*212.�ീ.െക. ആ�സല�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, െ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) ��തിദ�മായ സൗകര�ം ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി�് മേ��ാ�ാദനം ഇര�ിയാ�കെയ�

ല��േ�ാെട നട�ിവ�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സംേയാജിത മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം െപാ� ജലാശയ��, �ള��, ഡാ�ക�,

കായ�ക� നദിക� എ�ിവയി� മ�����െള നിേ�പി�ാ��� പ�തി�െട �േരാഗതി

അറിയി�േമാ; മ������െട ലഭ�തെയ�റി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കട�  മ��േശാഷണ�ിെ� കാരണ��  വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഉേ�ശി�� പരിഹാര

നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) കട�  മ��ബ�ന�ിെ� വാണിജ�വ��രണം,�ത��ട�ിന് േശഷിയി�ാ� പര�രാഗത

െതാഴിലാളികെള പാ�രാ��ത് ഒഴിവാ�ാനായി സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ കാല�ിന��തമായ നി��ാണം

*213.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, എസ്.ശർ�

,, പി.വി. അ�വ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയകാലം �തിയ നി��ാണം എ� ആ� വാക��ിെ� അടി�ാന�ി� ആ��്,  ഇൗട്,

സൗ�ര�ം ഇവ ഉറ�ാ�ിെ�ാ�ളള നി��ാണ രീതി �ാവ��ികമാ��തിനായി െപാ�മരാമ�്

വ��ിെന ശാ�ീകരി�ാ� െെകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) അ�് വ�ഷം െകാ�് ഒ� ല��ി�പരം േകാടി �പ�െട നി��ാണ �വ��ന��

���ീകരി�െമ� �ഖ�ാപിത ല��ം േനടാനായി വ��ി��ായി�� ഒഴി�ക� നിക��തി�ം

�തിയ ത�ികക� ��ി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ന�  നി��ാണം ആവശ�െമ�് കെ��ിയ പാല��െട�ം ക��ക�െട�ം നി��ാണം

സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ� നട�ിവ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) നി��ാണ ���ിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�് വ��ാനായി ഏ�െ���ിയി�ളള േസാഷ��

ഓഡി�് സംവിധാന�ിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

സ�യംഭരണ േകാേള�ക�െട അ�ാദമിക നിലവാരം

*214.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, െക.�രളീധര�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് സ�യംഭരണ അവകാശം ലഭി� േകാേള�ക�െട അ�ാദമിക് നിലവാര�ി��

മാ�ം വിലയി���തിന് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സി� ക�ി�ികെള നിേയാഗി�ി�േ�ാ; ��ത

ക�ി�ി�െട കെ���ക� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാേള�ക�െട കാര��ി�  സ��കലാശാലക�െട നിയ�ണാധികാരെ��ം

സ�യംഭരണാധികാരെ��ം ബാധി�� തര�ി�� എെ��ി�ം �തിയ തീ�മാനം േക�

സ��ാരിെ� ഭാഗ�് നി�ം ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �സ ഫ�് അ�വദി��തിന് സ�യംഭരണ േകാേള�കെള�ം എ�ഡഡ് േകാേള�കെള�ം

ഉ�െ���ണെമ� നി�േ�ശം ലഭി�ി�േ�ാ; ഇതിേ�� സ�ീകരി� നിലപാട് എ�ാണ്; ��ത

നിർേ�ശ�ിന��തമായി എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദമാ�േമാ?

�ണേമ��� മ��ം ലഭ�മാ�ാൻ പ�തി

*215.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.പി.സജീ��

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികളി�  നി�ം േനരി�് മ��ം േശഖരി�് മ��മാ���ക�ം

െമാൈബ� ഫിഷ് മാ���ക�ം മ��െഫഡിെ� ഫിഷ് മാ��ക�ം വഴി �ണേമ��� മ��ം

ഉപേഭാ�ാ���് എ�ി�് െകാ���തി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിന് ആവശ�മായ േകാ�ഡ് േ�ാേറ�ക�ം അടി�ാന സൗകര��ം ഒ���തി��

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; ഇതിനായി എ�് �കയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

(സി) മ�� േലല�ം വിപണന�ം നിയ�ി�വാ�  ആവശ�മായ നിയമനി��ാണം െകാ�വ�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; അതി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) മ���ി�  ഹാനികരമായ രാസവ���െട സാ�ി��ം അറി��തി�� പരിേശാധന

ക�ശനമാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിനായി നട�� �വ��ന��  വിജയ�ദമാേണാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

അട���� ഭീഷണി േനരി�� െ�ഷ�� ��ക�

*216.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.െക.അ� റ�്

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

ന��േമാ:



(എ) ��ിമാ��ം,  ഓ�ിസം,  െസറി�� പാ�സി,  ബ�െെവകല�ം �ട�ിയ െവ�വിളിക� േനരി��

��ിക� പഠി�� െ�ഷ�� ��ക� അട���� ഭീഷണി േനരി��ത് ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ ��ക��് സ��ാ� ന��� ധനസഹായം വർ�ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�രം �ാപന�ളിെല ��ിക��് ഉ�ഭ�ണം,  പാഠ��കം,  �ണിേഫാം എ�ിവ

സൗജന�മായി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േദശീയ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടി

*217.�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� േദശീയ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടി അ�സരി�് സ�യംഭരണ േകാേള�കെള

സ�യംഭരണ സ�വകലാശാലകളാ�ി മാ�ാ�ളള നി�േ�ശം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം

വാണിജ�വ��രി�െമ� വിദ�ാഭ�ാസ വിച�ണ�െട അഭി�ായ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�

ഇ�രം നിലപാട് തി��ാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(ബി) വിലെകാ��ാ�  കഴിയാ�വ��് വിദ�ാഭ�ാസം അ�ാപ�മാ�� �ിതി

സംജാതമാകാതിരി�ാനായി സം�ാന സ��ാ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� നട�ിവ��

വികസന �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ശാ�,  സാേ�തികശാ�,  മാനവിക വിഷയ�ളിെല ഗേവഷണ നിലവാരം നിലവി�

െമ�മ�ാ�തിനാ� അത് പരിഹരി�ാനായി പ�തി ആവി�രി�േമാ?

അ�ാദമിക �േരാഗതി�ായി നട�ിവ�� �വ��ന��

*218.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, എം. സ�രാജ്

,, െക. ബാ�

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

ന��േമാ:

(എ) 2018-19  വ�ഷം മികവിെ� വ�ഷമായി �ഖ�ാപി�െകാ�് വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് അ�ാദമിക

�േരാഗതി�ായി നട�ി വ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ബലമായിെ�ാ�ിരി�� മതനിരേപ� ജനാധിപത� �ല���  വള��ിെയ��ാ�

ല��മി�െകാ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) െെ�മറിതലം �ത�  ഹയ�െസ��റി തലം വെര�� ��കെള െെഹെടക് ആ�ി

മാ�ിയതിേനാെടാ�ം സാേ�തിക വിദ��െട �േയാജനം അ�ഭവേവദ�മാ�ാനായി പഠന�ി�ം



���ി പരിചയ�ി��� വിഭവ�� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) പഠന മികവിനായി സ�കാര� ട�ഷെനേയാ പരിശീലന �ാപന�െളേയാ ആ�യി�� നിലവിെല

�വണത�് ആധാരമായ ���� എെ��ാെമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; അവ പരിഹരി�ാനായി

പ�തി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

റീ സ�േ� നടപടിക�

*219.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  1966  �ത�  നട�വ�� റീ സ�േ� നടപടിക�  50  വ�ഷം കഴി�ി�ം

���ിയാ�വാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) റീ സ�േ� നട�ിയ വിേ��കളി� ഉ�ായ പരാതിക� സമയബ�ിതമായി പരിഹരി��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� ഫല�ദമാേണാ;  അെ��ി� ഇതിനായി �േത�ക അദാല�ക� താ��്

തല�ി� നട�ി പരാതിക� പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ� കാല�ി�ളളി�  റീ സ�േ� നടപടിക�  ���ിയാ�ണെമ�ാണ് ഇതിനായി

നിേയാഗി�ി�� ഏജ�സിേയാട് നി�േ�ശി�ി�ളളത്; വ��മാ�ാേമാ?

റവന� വ��ിെ� ആ�നികവ��രണം

*220.�ീ.ആ�. രാമച��

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി സി.െക. ആശ

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ിെ� ആ�നികവ��രണ�ിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) റവന� വ��ി�  ഇ-ഗേവണ�സ്,  ഇ-ഓഫീസ് എ�ിവ ശ�ിെ����തി�ം

വ�ാപകമാ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) റവന� േരഖക�െട ഡിജിൈ�േസഷ� നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സംേയാജിത ഓ�ൈല� േപാ�വരവ് സംബ�ി�് വിശദമാ�േമാ; ഇത്എ�ാ വിേ��കളിേല�ം

വ�ാപി�ി�േമാ;

(ഇ) റവന� റി�വറി നടപടിക�  ���മാ�ം ഓ�ൈല�  സംവിധാന�ി�  ആയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?



സം�ാന േറാഡ് വികസന പ�തി

*221.�ീ.എസ്.ശർ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.ഡി. �േസന� : 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 വികസന പ�തി

(എസ്.ആ�.ഐ.പി) ആവി�രി�് നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

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

(സി) പ�തി�െട കാര��മമായ നട�ി�ിനായി േറാഡ് ഇ��ാ��� ക�നി േകരള ലിമി�ഡ് എ�

േപരി� �േത�ക ക�നി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�  െപാ�  -  സ�കാര� പ�ാളി�ം ഏ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

�� ��ിക�െട അപകട ഇ�ഷ�റ�സ്

*222.�ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �� ��ിക��് അപകടമരണം സംഭവി�ാ� അപകട ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�കാരം ലഭി��

ഇ�ഷ�റ�സ് ആ��ല�ം  2011-16 കാലയളവി� മരണെ�� ��ിക�െട ര�ക��ാ���്

ലഭ�മാ�ാ� കഴി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അപകട ഇ�ഷ�റ�സ് സംബ�ി�് വ��മായ നി�േ�ശ�� �� അധി�ത��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അ��കാല�് െപാ�ാനി�ഴയി��ായ അപകട�ി�ം വി�ാ�� എസ്.എ�്.എസ്.എസിെല

��ിക� ഉ�െ�� േതാണി അപകട�ി�ം മരണെ�� ��ിക�െട േപാ�മാ��ം കള��മാ� ഇടെപ�്

ഒഴിവാ�ിയതിനാ�  േപാ�്മാ��ം റിേ�ാ��് ഇ�ാ� സാഹചര��ി�  �ക ന���തിന്

ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നി ത�ാറാ��ി� എ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

��കെ���് ഇത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�.സി.ഇ.ആ�.ടി നട�ിയ സ�േ�

*223.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, െക.ഡി. �േസന�

,, െക.��ിരാമ�

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െെ�മറി,  െസ��റി തല�ിെല വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം സംബ�ി�് എ�. സി.  ഇ.  ആ�. ടി

നട�ിയ പഠന േന� സ�േ�യി� സം�ാനെ� െപാ� വിദ�ാലയ�� ഏെറ ��ിലാെണ�്

കെ��ക��ാേയാ;  ഈ േന�ം നിലനി���തിന് നട�ി വ�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ്;

(ബി) െചറിയ ��ികളി� ശാ�കൗ�കം ഉണ���തി�ം ശാ� നിരീ�ണ�ി�ം ആവി�രി�ി�ളള

പ�തിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് വിവിധ പാഠ��മം അ�സരി�് അധ�യനം നട�� ��ിക��് മാ�ഭാഷയി�

പരി�ാനമിെ�� �ിതി വിേശഷം അവസാനി�ി�ാ� െെകെ�ാ� നടപടി�െട �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

അ�ഹരായ എ�ാവ��ം പ�യം

*224.�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, എസ്.രാേജ��

,, �രളി െപ�െന�ി

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാവെര�ം �മി�െട ഉടമകളാ�കെയ� �ഖ�ാപിത ല���ിെ�യടി�ാന�ി�

അ�ഹരായ എ�ാവ��ം പ�യം ന�കാനായി സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �മി�െട േമ� ദീ�ഘകാലമായി നിലനി��� അവകാശ����� പരിഹരി��തിനായി റീ

സ�േ� നട�ാ� ഏ�െ���ിയി�� �മീകരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഡാ�ാ ബാ�ിെല അപാകതക�  പരിഹരി�ാ�  ആവശ�െ��െകാ�് ലഭി�ി��

ര�ല��ിലധികം അേപ�ക�  തീ��ാ�ാ�ത് നിരവധി പാവെ��വ�െട സ��മായി

വീെട� സ��ം യാഥാ���മാകാതിരി�ാ� ഇടയാ�ിയി��തിനാ� ഇ�രം അേപ�കളി�േമ�

സത�ര നടപടിെയ��ാ� േവ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

രാ�ീയ ഉ�ത� ശി� അഭിയാ�

*225.�ീ.അനി� അ�ര

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

ന��േമാ:

(എ) േക� ഫ�ക� ലഭി��തിന് സ�യംഭരണ േകാേള�ക� ഉ�െ�െട�� സ�കാര� വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�െള േ�ാ�ാഹി�ി�ണെമ� േക� മാനവ വിഭവ േശഷി വ��ിെ� നി�േ�ശം

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാനെ� എ�ഡഡ് േകാേള�ക��ം ഓേ�ാണമസ്



േകാേള�ക��ം േക� ഫ�് അ�വദി�ാ� േക� മാനവ വിഭവ േശഷി മ�ാലയേ�ാട് ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സി� �ഖാ�ിരം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ വ�ഷം രാ�ീയ ഉ�ത�  ശി� അഭിയാ�  (�സ)  �േഖന പ�തിക�  നട�ിലാേ��

േകാേള�ക�െട പ�ികയി� എ�ഡഡ് േകാേള�ക�ം സ�യംഭരണ േകാേള�ക�ം ഉ�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സ�യംഭരണ േകാേള�ക�െ�തിെര സ�ീകരി�ി�� നിലപാടി�  നി�ം സ��ാ�  പിേ�ാ�ം

േപായത് ��ത� േക� ഫ�് ലഭി��തിന് േവ�ിയാേണാ; വ��മാ�േമാ?

നീല�റി�ി ഉദ�ാന�ിെ� സംര�ണം

*226.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറിെല നീല�റി�ി ഉദ�ാന�ിെ� അതി��ി �ന�നി��യം നട�ാ�  സ��ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) നീല�റി�ി ഉദ�ാന�ിെ� വി�തി  3200  െഹ��  ആയി നിലനി��ി സംര�ി��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ �ല�ളിെല വ�ാജപ�യ�ാെര�ം ൈകേയ��ാെര�ം ഒഴി�ി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല ����

*227.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, െജയിംസ് മാത�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

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

ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല ���� പഠി�ാ� നിേയാഗി� െക.െക.ദിേനശ� ക�ീഷെ�

റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക� പരിേശാധി�് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) േയാഗ�ത��വെര മാ�ം അധ�ാപകരായി നിയമി��െവ�ം അവ��് ന�ായമായ േവതന�ം

സംഘടനാ സ�ാത���ം അ�വദി��െവ�ം ഉറ�വ��വാ� നടപടിെയ��േമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക��് സമാധാനപരമായി സംഘടി�വാ�� മൗലികാവകാശം ൈഹേ�ാടതി

വിധിയി�െട റ�ാ�ിയത് �ന:�ാപി�ാ�  ആവശ�െമ�ി�  നിയമനി��ാണം ഉ�െ�െട��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ാ�ി��  മാ��ിെ��ം ഇേ�ണ�  മാ��ിെ��ം േപരി�  വിദ�ാ��ികെള വിേധയരാ�ി



നി���ത് അവസാനി�ി�വാ� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

�ീ മ��െ�ാഴിലാളിക��ായി ആവി�രി� പ�തിക�

*228.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.െക. ദാസ�

,, സി.���

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

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

(എ) മ�� വി��നയി�ം അ�ബ�െതാഴിലി�ം ഏ�െ��ിരി�� �ീ െതാഴിലാളിക�െട വ�മാന�ം

ജീവിത നിലവാര�ം ഉയ��ാനായി ആവി�രി�ി�� പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

ഇതിനായി '�.എ� വിമ�' വാ�ാനം െച�ി�� പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) മ�� വിപണന േമഖലയി�  െതാഴിെല��� �ീ െതാഴിലാളിക�  േനരി�� �ഷണം

അവസാനി�ി��തി�ം മ�� മാ���് �ീ സൗ�ദമാ��തി�ം നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) മ��ബ�ന നിേരാധന കാലയളവി� െതാഴി� ഇ�ാതാ�� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ന�കി

വ�� ആശ�ാസ ധനം വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) പ� മ���ിെ� ആദ�വി�നാവകാശം മ��െ�ാഴിലാളിക��് മാ�മായി നിജെ���ാ�ം

മ���ി�  രാസവ���  േച���ിെ��് ഉറ�വ��ാ�ം നടപടിെയ��േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

േദശീയപാത വികസന�ം �മി ഏെ����ം

*229.�ീ.െക.�രളീധര�

,, അ�വ� സാദ�്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത വികസന�മായി ബ�െ��� �മി ഏെ���ലിെ� നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ി�റം �ത� ഇട��ി വെര�� വികസന�ിന് എ� െഹ�� �മിയാണ് ഏെ��േ��ത്;

ഇത് സംബ�ി� 3 എ േനാ�ിഫിേ�ഷ� �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) 3  എ േനാ�ിഫിേ�ഷ�  �സി�ീകരി� പല �ല�ം അതിെനതിെര നട�� ജനകീയ

സമര��  ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ഇ�രം �ല�ളി�  സമര�ിന് ആ�ദമായ

കാര��െള�റി�് മ�ിതല�ി� ച�� നട�ി സമന�യ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �മി ഏെ���േ�ാ�  വീട് ന�െ���വെര �നരധിവസി�ി��തിന് എെ�ാെ�

�വ��ന�ളാണ് നട��ത്;  ഇതിനായി എെ��ി�ം �നരധിവാസ പാേ�ജ്



�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാ��ിക��് ��് ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

*230.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല വിദ�ാ��ിക��ായി ��് േപ�ണ�  അപകട

ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ാരംഭ�ി�  ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നിക�മായി േച��് നട�ിലാ�ിയി�� ��ത പ�തി

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഏെ���ത് ഏത് വ�ഷം �തലാണ്;

(സി) ��ത പ�തി�ായി നട� സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക ബജ�ി�  വകയി��ിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

�ീൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� ����

*231.�ീ.രാ� എ�ഹാം

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� കാര��മമായ ഇടെപടലിെ� ഫലമായി സ��ാ� വിദ�ാലയ�ളിേല�് സ�കാര�

വിദ�ാലയ�ളി� നി�് ഒ�ര ല�േ�ാളം ��ികെള ആക�ഷി�ാ� സാധ�മായ മിക� േന�ം

ൈകവരി�തിെന �ട��് ��ിക��് പാഠ��ക�� സമയബ�ിതമായി എ�ി�് െകാ��ാ�

നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) എയിഡഡ് �� വിദ�ാ��ിക��് സൗജന�മായി �ണിേഫാം ന���േ�ാ;

(സി) �ീൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് നിലനി��� ���� പരിഹരി�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

േന�റി പാഠ�പ�തി�ം �േവശന മാനദ��ം �പീകരി�ാ�� മാ�� നി�േ�ശ��

എ�.സി.ഇ.ആ�.ടി. സം�ാന���് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഹാരിസ� മലയാളം ലിമി�ഡിെ� ൈകവശ�� �മി

*232.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, െക.�രളീധര�



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാരിസ� മലയാളം ലിമി�ഡിെ� ൈകവശ�� �മി�ം അവ� വി� �മി�ം തിരി�് പിടി�വാ�,

�മിേയെ�����മായി ബ�െ�� െ�ഷ�� ഓഫീസ� ആയി�� �ീ. രാജമാണിക�ം നൽകിയ

ഉ�ര�ക� േകരള ൈഹേ�ാടതി റ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ിമ േരഖക�െട അടി�ാന�ിലാണ് ഹാരിസ�  �മി ൈകവശം വ�ിരി��ത് എ�്

സിംഗി� ബ�ിെന േബാ��െ���വാ� സ��ാരി��ായ ��തരമായ വീ�യാണ് ഈ േകസിൽ

തിരി�ടി േനരി�വാൻ കാരണം എ�ത് വ�തയാേണാ;

(സി) ഹാരിസ�  ൈകവശെ���ിയ �മി തിരി�പിടി�് �രഹിത��് വിതരണം െച��തിന്

സ��ാരിന് േകസ് നട�ി�ി��ായ വീ� �ലം തട�ം േനരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ ഈ വിധിെ�തിെര അ�ീൽ നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ� വ��മാ�ാേമാ?

റീ സ�േ� നടപടിക��് സ�ത� ഏജൻസി

*233.�ീ.എം.ഉ��

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റീ സ�േ� നടപടിക�  ���ീകരി��തിനായി സ�ത� ഏജൻസിെയ

�മതലെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) റീ സ�േ� നടപടിക�  ���ീകരി�ാൻ സ��ാ�  സംവിധാന�ിന് കഴിയാ�തിെ�

കാരണ�� വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ�േ� നടപടിക�  ���ീകരി�ാൻ �പീകരി� �മി േകരളം പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ?

സ�കാര� ��കളിെല പഠനൈവകല��� ��ിക�

*234.�ീ.അ�� �കാശ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �റ് ശതമാനം വിജയം ൈകവരി�ാനായി പഠനൈവകല��� ��ികെള ��  അധി�ത�

ഭീഷണിെ���ക�ം �റ�ാ�ക�ം െച�� സാഹചര�ം സർ�ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏത് വിേധന�ം �റ് ശതമാനം വിജയം േന��തിന് സ�കാര� ��  അധി�ത�  നട��



�രമായ ���ിക�  തടയാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാനെ� സ�കാര� ��കളി� നട�� ഇ�രം �രതെ�തിെര ഏെത�ി�ം അേന�ഷണം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േകാ�ക� നട��തിന് നിയ�ണ��

*235.�ീ.പി.ഉൈബ��

,, സി.മ��ി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��കലാശാലകളി�  വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േകാ�ക�  നട��തിന് �.ജി.സി.  �തിയ

മാനദ��� ഏ�െ���ിയതായ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ എെ��ാമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ നിയ�ണ�� �ലം സം�ാനെ� സ��കലാശാലക� നട�ിവ�� വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ

േകാ�ക�െട അംഗീകാരം ന�െ�ടാ� സാധ�ത�േ�ാ;

(ഡി) �.ജി.സി.�െട �തിയ മാനദ���  വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  ഉ�ാ�ിയ �തിസ�ി

എ�െന േനരി��തിനാണ് ആേലാചി��െത�് വ��മാ�േമാ?

നവീന നി��ാണ രീതിക�െട േ�ാ�ാഹനം

*236.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, പി.െക. ശശി

,, �. ആ�. �ദീപ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ല സൗകര� നി��ാണ ��ിയയി�  നി��ായക പ�് വഹി�� െപാ�മരാമ�്

വ��ിെല സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട കാര��മത വ��ി�ി�ാനായി െെകെ�ാ�

നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ�ി�  ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�െട �േയാഗ�ം നവീന നി��ാണ രീതി�െട

സ�ാംശീകരണ�ം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� നട�ിയ ഇടെപട�ക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണ�ി� പരി�ിതി�ിണ���ം ചാ�തയാ�� രീതിയി���മായ നി��ാണം

േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� െെകെ�ാ�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

ഇ-ഡി�ി�് പ�തി



*237.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ാ�ി വ�� ഇ-ഡി�ി�് പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ; ഏെത�ാം

സ��ിഫി��കളാണ് െപാ�ജന���് ഈ പ�തി വഴി ന�കി വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �മി സംബ�ി� വിവര��െട ഡിജിൈ�േസഷ� എ�ാ വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�ം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

സം�ാനെ� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല ബി.ടി.ആ�. െറേ�ാ��ക�െട�ം ത�േ��

െറേ�ാ��ക�െട�ം ഡിജിൈ�േസഷ� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� സംേയാജിത ഓ�ൈല�  േപാ�വര�ം ഇ-െപ�െമ�് നടപടി�മ��ം

സംബ�ി� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� �വ��ന��

*238.�ീ.എസ്.രാേജ��

,, ഡി.െക. �രളി

,, െക.വി.വിജയദാസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് ആവി�രി�് നട�ാ�ി വ�� ഭവന നി��ാണ പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െെലഫ് മിഷ� പ�തി�മായി േച��് ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്

നട�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െചലവ് �റ� വീട് എ� ആശയം �ചരി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഇ) എ�ാവ��ം വീട് എ� ല��ം സാ�ാ�കരി��തിെ� ഭാഗമായി ഭവന നി��ാണ

േബാ�ഡിെ� �വ��ന��  ��ത�  വി�ലീകരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�

സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

നീല�റി�ി ഉദ�ാനാതി��ി �ന�നിർ�യം

*239.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അനി� അ�ര

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��ാ� നീല�റി�ി ഉദ�ാനാതി��ി �ന�നി��യ�മായി ബ�െ��് ചീഫ് െസ��റി ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� �ധാന ഉ�ര�ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) നീല�റി�ി ഉദ�ാന�ിെ� പരിധിയി�  വ�� �മിയി�  ൈകവശേരഖ ഉ�വ��് പ�യം

ന��െമ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ാറിെല �മി ൈകേയ�ം അേന�ഷി� ഉ�ത ഉേദ�ാഗ� സംഘ��  ��ാ�  േദവി�ളം

േമഖലയി� വ�ാജപ�യം �ലഭമാെണ�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) വ�ാജപ�യ��െട നിജ�ിതി പരിേശാധി�വാ�  േപാലീസ്,  റവന�,  വനം വ��കളിെല

ഉേദ�ാഗ��െട സം�� സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ അവ�െട കെ���ക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) ൈകവശ േരഖ��വ��് പ�യം ന��െമ� ഉ�രവ് ൈകേയ��ാ�  ��പേയാഗം

െച�ാതിരി�വാ� എെ�ാെ� ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ിന് �തന സാേ�തിക വിദ�ക�

*240.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, െജയിംസ് മാത�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ഏെത�ാം �തന സാേ�തിക വിദ�കളാണ് നിലവി�

ഉപേയാഗി�് വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കയ� �വ�ം, �ാ�ിക്, റ�� �ട�ിയവ ഉപേയാഗി�� േറാഡ് നി��ാണം വ�ാപകമാ�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) േവ�� �ണനിലവാരമിെ��് പരിേശാധനയി�  കെ��� േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണം

കരാ�കാരെനെ�ാ�തെ� നി��ഹി�ി�ാ�ം �മേ��ക�  കെ��ിയാ�  അ�ഹമായ

ശി�ാനടപടിക� സ�ീകരി�ാ�ം എെ��ാം വ�വ�കളാണ് നിലവി��ത്;

(ഡി) േറാഡ് നി��ാണ�ിെല അപാകതക�  പരിഹരി�് �ണനിലവാര�� േറാ�ക�

നി��ി��തിനാവശ�മായ എെ��ാം ഗേവഷണ �വ��ന�ളാണ് േകരള ൈഹേവ റിസ��്

ഇ��ി���് നട�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

09-06-2018



�േ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)].


