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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�ി

ജലവിഭവ വ��മ�ി

അഖിേല��ാ െപാ� �േവശന പരീ�ാ നട�ി�ിെല വീ�ക�

*541.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, സി.െക. ഹരീ��

,, എ. എ�. ഷംസീ�

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

(എ) അഖിേല��ാ അടി�ാന�ി�ളള െപാ� �േവശന പരീ� സ�ാഗതാ�ഹമാെണ�ി�ം പരീ�ാ

നട�ി�ി�  ��  വ�ഷ�ളിേല�േപാെല ഇ�ാവശ��ം ��തരമായ ����  ഉയ��ത് േക�

സ��ാരിെ��ം സി.ബി.എസ്.ഇ.�െട�ം ��യി�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) അ�� വ�ഷം �ത� എ�ിനീയറിംഗ് പരീ� �ടി സി.ബി.എസ്.ഇ. നട�ാ� നി�യി�ിരി��

സാഹചര��ി�  വിദ�ാ��ികെള അധിേ�പി�ക�ം മാനസികമായി തള��ക�ം െച��

തര�ി�ളള നടപടിക��ാക�െത�് ബ�െ�� അധി�ത��് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�രം പരീ�ക�െട നട�ി�ി�  സി.ബി.എസ്.ഇ.�െട ഭാഗ�നി�് വീ�ക��ായ

സാഹചര��ി�  സം�ാന�് ഈ പരീ�ക�െട നട�ി�ിെ� േമ�േനാ�ം ഇ�ാര��ി�

�ാഗ��ം െതളിയി�ി�ളള സം�ാന �േവശന പരീ�ാ ക�ീഷണേറ�ിെന ഏ�ി�ാ�

ആവശ�െ��േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല അധ�ാപക ഒഴിവ് നിക��തിന് നടപടി
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*542.�ീ.വി. േജായി

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, എം. സ�രാജ്

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല അധ�ാപക ഒഴിവ്

നിക��തി�ം ആവശ��ിന് ത�ിക ��ി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) അധ�ാപക ബാ�ി�  ഉ�െ�� അധ�ാപക�െട �ന�നിയമന�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� ��ിക�െട �റവ് �ലം ന�െ�� ത�ിക എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;  ഈ ത�ികകളിെല അധ�ാപക�െട േജാലി സംര�ി��തിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഹയ�െസ��റി ��കളി�  ത�ിക ��ി�ാതി��ത് �ലം േവതനമി�ാെത േജാലിെചേ��ി

വ�ി�� �വായിരേ�ാളം വ�� അധ�ാപക��് േവതനം ന�കാ�  നടപടിയായി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് ���ീകരി� ��ധാന പ�തിക�

*543.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക. െക. രാമച�� നായ�

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��് ���ീകരി� ��ധാന

പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��കാല�ളി� നി� വ�ത��മായി കരാ� കാലാവധി� �േ� തെ� ���ിക� ���ീകരി�ാ�

സാധ�മാ�ം വിധം െപാ�മരാമ�് വ��ിെന ശാ�ീകരി�ാ�ം ആ�നിക യേ�ാപകരണ��െട

ഉപേയാഗം വി�ലെ���ി നവീകരി�ാ�ം എ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായ നി��ാണേ�ാെടാ�ംതെ� �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാ�ളള സാ�ഹ�

പരിേശാധന �ാവ��ികമാ�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ;  അതിെ� ഫല�ാ�ി വിലയി��ി ഇൗ രീതി

വ�ാപകമാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

േറാ�ക�െട അ����ണിക��ായി െചലവഴി�� �കയി� �റവ് വ��ാ� നടപടി
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*544.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�ക�െട അ����ണിക��് േവ�ി െചലവഴി�െ��� �കയി�

�റ�വ��ാ� എെ��ാം ക��പ�തികളാണ് നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം �തിയ രീതികളാണ് നി��ാണ�ളി�  പരീ�ി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;

വിവരി�േമാ;

(സി) ഭരണതല�ി� ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേ�ജ് ജനകീയ സമിതിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം �വ��ന�ം

*545.�ീ.ബി.സത��

,, സി.���

,, പി. ഉ�ി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  എ�.ഡി.എഫ് സ��ാരിെ� കാല�് �സംര�ണ ഉപേയാഗ �വ��ന�ളി�  ജനകീയ

പ�ാളി�ം ഉറ� വ��ി നിയമവി�� �വ��നം തട��തി�ം വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട

�വ��നം �താര��ം കാര��മ�ം ആ��തി�ം േവ�ി �പം ന�കിയ വിേ�ജ് ജനകീയ

സമിതിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം �വ��ന�ം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �വിനിേയാഗം സംബ�ി�് റവന� വ��ിെ� ക��വ���ം അധികാര��ം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത നിയമ�കാരം എ�മാ�ം �ഷി �മി ഉപേയാഗ�ദമായി വിനിേയാഗി��തിന്

സാധ�മായി�െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

മഴെവ�െ�ാ�ി�ം �ഗ�ഭജല റീചാ�ജിംഗി�മായി നടപടിക�

*546.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, എസ്.ശർ�

,, െക.ഡി. �േസന�

,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനം േനരി�െകാ�ിരി�� ��മായ വര�� കണ�ിെല��് മഴെവ�െ�ാ�ി�ം

�ഗ�ഭജല റീചാ�ജിംഗി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) വാ��  അേതാറി�ി�െട നിലവി�� പ�തിക�െട �ന��ാരണ�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;  ഇതിനായി എ� �പ�െട നിേ�പമാണ് കി�ബിയി�  നി�ം

ന�കിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േറാ�ക�െട വികസനം

*547.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�ക�െട അഭി��ിെ����ം വികസന�ം നി�ിത സമയ�ി��ി�

���ിയാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഏെത�ാം പ�തികളാണ് �േയാജനെ����ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ഇതി�� �ക എ�െനയാണ് കെ��ാ�േ�ശി��ത്; വിവരി�േമാ?

��ാ� മാ���ം ടൗ�ം ഏ���ാ�� നി�േ�ശം

*548.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.സി.മ��ി

,, എ� .എ.െന�ി��്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറിെല ൈകേ�� ���ിന് പരിഹാരെമ� നിലയി� ��ാ� മാ���ം ടൗ�ം ഏ���ാ��

ഒ� നി�േ�ശം എേ�ാെഴ�ി�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയിൽ വ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അ�ാര��ി�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�ം എ�േ�ാളം �േരാഗതി

ൈകവരി�ാനായി എ�ം വ��മാ�േമാ?

പഠേനാപാധികളി�ം പാഠ�പ�തികളി�ം നവീകരണം

*549.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, എ. �ദീ��മാ�
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െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

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

ന��േമാ:

(എ) സാ���ിക വിദ�ാഭ�ാസം എ� ��ധാന േന�ം ൈകവരി� സാഹചര��ി� വിദ�ാ��ിക� ഓേരാ

പഠന ഘ��ി�ം വിഭാവനം െച� കഴി�ക�  ആ��ി��ിെ�� ആേ�പ�ിെ� നിജ�ിതി

അറിയി�ാേമാ; ഇ�ാര��ി� േസാഷ�� ഓഡി�ി�� സാധ�ത പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) പഠേനാപാധികളി�ം പാഠ�പ�തികളി�ം നിര�ര നവീകരണം ഉറ�ാ�ാ� പരിപാടി�േ�ാ;

(സി) പാഠ�പ�തി�െട ഭാഗമായി സ�ഹ�ിെ� ആവശ�ാ�സരണം കാ�ഷികേമഖലയി�ം പര�രാഗത

െതാഴി�േമഖലയി���െ�െട ആ�നിക സാേ�തിക രീതിക�ം ല�യ���െട ഉപേയാഗ�ം

പരിചയെ�ടാനിടയാ�ി സാ��ികമാ�ം സാ�ഹികമാ�ം പിേ�ാ� നിലയി��വ�െട

പാ�ശ�വ�കരണം ഒഴിവാ�ാ�� സാഹചര�ം ��ി�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് �ണനിലവാരം െമ�െ���ാ� നടപടി

*550.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

ന��േമാ:

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� �ണനിലവാരം െമ�െ���ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇതിനായി ജി�ാതല അഷ�റ�സ് സ��ി�ക� �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ണിേവ�ി�ി േക��െള മികവിെ� േക��ളാ�ി മാ��തിന് സമ� പ�തി ആവി�രി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇതിനായി വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��് െകാ�ി സ��കലാശാല കി�ബി�്

സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ജലാശയ�� മലിനമാ��ത് തടയാ� ക�ശന നടപടിക�

*551.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗ�ഭ ജല സംര�ണ�ിനായി  '�ജല സംര�ണ�ം ��ിമ �ജല സംേപാഷണ�ം'  പ�തി

നട�ാ�ി വ��േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;
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(ബി) ജലസംര�ണ�ിെ� അടി�ാന ഘടകം നീ��ട�ളാെണ�തിനാ� അവെയ നദീതട�ളിേല�്

സംേയാജി�ി�് ജല സംര�ണം സാധ�മാ��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ജല�ാമം ��മായിെ�ാ�ിരി�� സാഹചര��ി� നിലവി�� ജലാശയ�� മലിനമാ��ത്

തടയാ� ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണം,  ജലവിഭവം,  ആേരാഗ�ം,  മലിനീകരണ നിയ�ണം,  േപാലീസ്

�ട�ിയ വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപി�� �വ��നം സാധ�മാ�േമാ?

�നിസി�� / േകാ��േറഷ� �േദശെ� �മി കേ��ം

*552.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, പി.െക. ശശി

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �നിസി�� / േകാ��േറഷ� �േദശ�് സാ�ഹിക സാം�ാരിക �ാപന���ം, വ��ിക��ം,

െപാ�േമഖലാ �ാപന���ം �മി പാ��ിേനാ അെ��ി�  ഉപേയാഗ�ിേനാ ൈലസ�സ്

ന���തിന് നി�യി�ി�� നിര�് എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നഗര�ളി� െ�യിേനജ് കവറിംഗ് ഇ��തി�ം േറാഡ് ൈസഡി� പടിക� െക��തി�ം �മി�െട

കേ�ാള വില�െട ഒ� ശതമാനം �തിവ�ഷം ന�കണെമ� വ�വ� പാലി�െകാ�ാേണാ

വ��ിക�ം �ാപന��ം അ�െന െച�ിരി��െത� കാര�ം പരിേശാധി�ാ�  എ�

സംവിധാനമാണ് ഉ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� വ�ാപകമായ കേ����ം �മി ��പേയാഗ�ം തടയാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടി

വ��മാ�ാേമാ?

സാേ�തിക സ��കലാശാലക�െട പാഠ�പ�തി പരി�രി��തിന് നടപടി

*553.�ീ.സി.െക.നാ�

,, െക. �����ി

,, എ. െക. ശശീ��

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിവിധ സാേ�തിക സ��കലാശാലക�െട സിലബസ്,  പാഠ�പ�തി എ�ിവ

കാലാ��തമായി പരി�രി�െ���ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ��ത സ��കലാശാലക�െട സിലബസ്,  പാഠ�പ�തി,  ഇേ��ഷി�് രീതിക�  എ�ിവ

േലാക�ിെല മിക� സ��കലാശാലക�മായി �ലനം െച�ാനാ�� രീതിയി�

ഉയ��ിെ�ാ�വരാ� നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� കാര��� വ��മാ�ാേമാ?

ഹയ�െസ��റി ��കളി� ഏേകാപിത ഭരണ സ�ദായം

*554.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, െക. ആ�സല�

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

(എ) ഹയ�െസ��റി ��കളി�  പ�ാം�ാസ് വെര�� വിഭാഗ�ിെ��ം ഹയ�െസ��റി

വിഭാഗ�ിെ��ം ഭരണപരമായ നിയ�ണ�ിനായി ഏേകാപിത ഭരണ സ�ദായം

�പീകരി��തിെന�റി�് പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ിക�െട എ��ിന��തമായി വിദ�ാലയ��െട എ�ം പര�ാ�മായതിനാ�, എ�ഡഡ്-അ�

എ�ഡഡ് േമഖലയി� �തിയ ��ക� അ�വദി�് നിലവി��വെയ തക��യിേല�് നയി��

രീതി നി��ലാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ��� അധ�ാപക ത�ിക നി��യ ��ിയ അഴിമതി േ�രകം മാ�മായി മാ��െവ�

ആേ�പ��തിനാ� ഈ സ�ദായം �നഃപരിേശാധി�ാ� നടപടി��ാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിനായി സംവിധാന��

*555.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക. െക. രാമച�� നായ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിനായി ജി�ാതല�ി�  ക�ാളി�ി

ക�േ�ാ� ലാ�ക� �ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�രം ലാ�ക�െട �വ��നം എ�കാരമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് പണിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിനായി യഥാസമയ�� പരിേശാധന�ം

വിലയി���ം ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി ആ�നിക സാേ�തിക വിദ��ം ഉപകരണ��ം ഉപേയാഗി��േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?
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1964-െല േകരള �മി പതിവ് ച���

*556.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �മി പതിവ് ച��� 1964 �കാരം ന�� അൈസ�െമ�റ് ഓ�ഡ� �� 9(2)(അ��റി�്

1),  9(2)(അ��റി�്  2)  �കാരം അ�വദി�� പ�യ േഫാറ�ിെല വ�വ�കളി� 1964-െല

േകരള �മി പതിവ് ച�ം  4  �കാര�� ഉേ�ശ�ം േരഖെ���ിയി�ി�ാെയ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം ബ�െ�� ഓ�ഡ�കളി�ം പ�യ േഫാറ�ിെല വ�വ�കളി�ം ��ത വിവര��

ഉ�െ���ി ന��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഴകളി� റ�േല�� കം �ി�ജ് നി��ി�� പ�തി

*557.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലേശാഷണ�ം �ടിെവ��ാമ�ം പരിഹരി��തിന് ഇ�പത് �ഴകളി� റ�േല�� കം �ി�ജ്

നി��ി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ� �ഴകളിലാണ് പ�തി

നട�ിലാ��ത്;

(ബി) ഈ പ�തി�് എ�് െചലവ് �തീ�ി��െവ�ം കി�ബിയി�  നി�ം ഇതിനാ�� �ക

അ�വദി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�േ��് പ�തി ���ിയാ�ാനാണ് ല��മി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��ാറിെല അനധി�ത കേ��ം ഒഴി�ി��ം സ��ക�ിേയാഗ തീ�മാന�ം

*558.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�� �കാശ്

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

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��ാറി� ആയിര�ണ�ിന് ഏ�� �മി ൈകയട�ിവ�ിരി�� വ�കിട കേ���ാെര ഒഴി�ി�വാ�

ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) 2017  േമയ്  7  ന് നട� സ��ക�ിേയാഗ�ി�  ഇ� സംബ�ി�് എ�� തീ�മാന��

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ��ാറിെല �മി ���� ച�� െച��തിനായി 27-3-2017 � ബ�. �ഖ�മ�ി വിളി� േച��

േയാഗ തീ�മാന�� േമയ്  7  ന് നട� േയാഗ�ിെ� ��യി�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാ�്;

(ഡി) 1957 െല �സംര�ണ നിയമ�ിെ� 3-� വ��് �കാരം സ��ാ� �മി�െട പരിധിയി� നി�ം

റവന� േരഖകളി��േതാ കരം അട��േതാ ആയ �ല�െള ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വ�കിട

കേ���ാ� കരമട�� �മി ഏ� വിേധനയാണ് തിരി�പിടി�വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഇ) സി.എ�്.ആ�. �മിെയ റവന� �മിയായി പരിഗണി�ണെമ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�ടി�ാന�ിലാണ് ഈ തീ�മാനെമ��ത്;

(എഫ്) െച�കിട കേ���െള ഒഴി�ിേ��തി� എ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്  1957  െല

�സംര�ണ നിയമ�ിെല വ�വ�ക��് വി��മാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ജി) �ി�ീ�കാ�  ഉേപ�ി�ി�് േപായ �മി ൈകവശം വ�ിരി��വ��് അതി�� ഉടമ�ാവകാശം

റ�ാ�ാ�ം അത് സ��ാരി� നി�ി�മാ��തി�ം ഉത�� നിയമ നി��ാണം െകാ�വ�േമാ?

വിദ�ാ��ിക��് സൗജന� അപകട ഇ�ഷ�റ�സ്

*559.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ഒ. ആ�. േക�

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

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� വിദ�ാ��ിക��് സൗജന� അപകട ഇ�ഷ�റ�സ്

പ�തി നട�ിലാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം തര�ി�� ��കളി�  പഠി�� വിദ�ാ��ികെളയാണ് ഈ പ�തിയി�

ഉ�െ���ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏത് �ാസ് വെര പഠി�� വിദ�ാ��ികെളയാണ് നിലവി�  ഈ പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�ം ഈ പ�തി �കാരം എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് വിദ�ാ��ിക��്

ലഭി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നികെള ഏ�ി�െവ�ി�ം നട�ിലാകാെത േപായ

��ത പ�തി കാര��മമായി നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?
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�� �ണിേഫാം സംബ�ി� ബാലാവകാശ ക�ീഷെ� നി�േ�ശം

*560.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

(എ) ഒ� �ളി�  വിവിധ ദിവസ�ളി�  വ�ത�� �ണിേഫാം ഏ�െ����ത് വില�ണെമ�

ബാലാവകാശ ക�ീഷെ� നി�േ�ശം സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� അ� ലഭി�ത് എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) അതിേ�� എെ��ാം നടപടിക� ഇേതവെര സ�ീകരി� എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക��ം ര�ിതാ���ം ��ി���ാ�� ഈ സ�ദായം സം�ാനെ� ഏെത�ാം

��ക�  ഏ�െ���ിയി�െ��് അേന�ഷി�േമാ;  അ�� അ��യന വ�ഷം �ത�  ഇത്

നിേരാധി�േമാ?

മലയാള മഹാ നിഘ�വിെല െത�ക� തി��ി സമ�മാ�ാ� നടപടി

*561.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, സി. ദിവാകര�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മലയാള മഹാ നിഘ� പ�തിയിെല  2016-� �സി�ീകരി� ഒ�താം വാല��ി� വ�ാപകമായി

െത�ക� കട��ടിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) '�'  �ത� '�'  വെര�� അ�ര�ളി� �ട�� ഈ വാല��ി� മലയാള ഭാഷയി� നിേത�ന

�േയാഗി�� പല പദ��ം �ാനം പിടി�ി�ിെ��ത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(സി) മലയാള മഹാനിഘ�,  ഭാഷാ സ�ഹ�ിെ� ജീവ�ം ആ�ാ�മാെണ�ത് പരിഗണി�് ഒ�താം

വാല��ി�  വ� െത�ക�  തി��ി,  ഒഴിവാ�െ�� വാ�ക�  ഉ�െ�ാ�ി�് സമ��ം

സ����മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ജലസംര�ണ ���ികൾ െതാഴി�റ�് പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് നടപടി

*562.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, ഒ. ആ�. േക�
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,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജലസംര�ണ�ിനായി നട�ിലാ�ിയി�� �തന പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) �ള��, നീ��ാ�ക�, അ�വിക�, േതാ�ക�, തടാക�� എ�ിവ�െട �ന��ാരണ�ിനായി

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) വ�കിട ജലവിതരണ കനാ�ക�െട�ം ഫീ�ഡ് ചാ�ക�െട�ം �ന��ാരണ�ിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) േമ��റ� ���ിക� െതാഴി�റ�് പ�തിയി� ഉ�െ����തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഭവന നി��ാണ പ�തിക�

*563.�ീ.െക. ദാസ�

,, െജയിംസ് മാത�

,, ഡി.െക. �രളി

,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് �േഖന നട�ിലാ�ി വ�� ഭവന നി��ാണ പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വീട് നി��ാണ�ി�ളള െചലവ് വ��ി�വ�� സാഹചര��ി� സം�ാന�് െചലവ് �റ�

വീട് എ� ആശയം �ചരി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് ���ിക� േദശീയ നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് നടപടി

*564.�ീ.എസ്.രാേജ��

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് ���ിക�  േദശീയ നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിനായി

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

(ബി) വ��ിെ� ആ�നികവ��രണ�ിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�െട �േരാഗതി

വിലയി��ാ�� സംവിധാനം എ�ാണ്;

(സി) വ��ിെ� �വ��ന��  സത�ര�ം �താര��മാ��തിന് ഏ�െ���ിയി�� ഇ-െട�റിംഗ്,

ഇ-േപ�െമ�് സംവിധാന�� എ� മാ�ം ഫലവ�ായി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?
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ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം െമ�െ����തി�ളള നടപടി

*565.�ീ.പി. ഉ�ി

,, എസ്.ശർ�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം െമ�െ����തിന് എെ��ാം �തന പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബി�ദ വിദ�ാ��ിക��ായി ഗേവഷണ സഹായ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(സി) ബി�ദാന�ര ബി�ദ വിദ�ാ��ിക��ായി ആ�യ� േ�ാള�ഷി�് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം വിവരസാേ�തിക വിദ��െട സഹായേ�ാെട ��ത�

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

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�െയ��് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം േനടിയവ�െട ����

*566.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, �ി.വി.രാേജഷ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

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

ന��േമാ:

(എ) ��കാല�ളിെല �.ഡി.എഫ്.  സ��ാ�ക� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ദീ�ഘവീ�ണമി�ാെത

വാണിജ�താ�ര� സംര�ണാ��ം ഇടെപ�തിെ� ഫലമായി സം�ാന�് മാനവ വിഭവേശഷി��ി

േദശതാ�ര�ാ��തം സാധ�മായി�ിെ�� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്

പരിഹരി�ാ� േവ� നയ�പീകരണം നട�േമാ;

(ബി) വ��ക വാ�െയ��് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം ���ിയാ�ിയവ��് പരിശീലന�ി�ം േയാഗ�ത�ം

അ��തമായ ന�ായമായ േവതനം ലഭി�� െതാഴി�  ലഭി��ി� എ� വിഷയം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�െയ��് തിരി�ടവ് �ട�ിയ പാവെ��വെര സ�െഫ�സി നിയമ�കാരം കിട�ാടം

ന�െ��� തര�ി�ളള നടപടികളി�  നി�ം ര�ി��തിനായി നട�ിലാ�ിയ  900  േകാടി

�പ�െട കടാശ�ാസ പ�തി�െട �േയാജനം എ� േപ��് ലഭി�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ എ�്
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പറ�േമാ?

ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� �വ��ന��

*567.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.ബി.സത��

,, െക.�േരഷ് ���്

,, ആ�ണി േജാ� : 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�ിലാ�ി വ�� ഭവന നി��ാണ പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ ഭവന നി��ാണ പ�തിക� ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് എ�ാവ��ം വീട് എ� ല��ം സാ�ാ��രി��തിനായി ഭവന നി��ാണ

േബാ�ഡിെ� �വ��ന�� ��ത� കാര��മമാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നവീന നി��ാണ രീതിക�

*568.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, െജയിംസ് മാത�

,, ഡി.െക. �രളി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ കാലം �തിയ നി��ാണം എ� സ��ാ�  നയം നട�ിലാ�ാനായി സ�ീകരി� നവീന

സാേ�തികവിദ��ം നി��ാണരീതിക�ം എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറാഡ് �ര�ാ �മീകരണ��െട ഭാഗമായി നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) കി�ബി അംഗീകാരം ന�കിയ ���ിക� ആരംഭി�ാ�ം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ�ം

െപാ�മരാമ�് വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

േറാ�ക�െട�ം പാല��െട�ം ജി.െഎ.എസ് മാ�ിംഗ്

*569.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, െക.�രളീധര�

,, വി.ഡി.സതീശ�

13 of 14



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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.ഡ��.ഡി േറാ�ക�െട�ം പാല��െട�ം ജി.െഎ.എസ് മാ�ിംഗ് ���ീകരി�ാ� എെ��ാം

നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� േറാ�ക�െട�ം പാല��െട�ം ഡാ�ക� ജി.െഎ.എസ് മാ�ിംഗി� േവ�ി അ�േ�ഡ്

െച�ി�േ�ാ;

(സി) എെ��ാം �േയാജന�ളാണ് മാ�ിംഗ് വഴി ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െച�കിട ��ടമക�െട പ�യ ��ം പരിഹരി�ാൻ നടപടി

*570.�ീ.പാറ�� അ��

,, എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� എ�. ഡി. എഫ്. സ��ാരിെ� കാല�് മലേയാര ക�ഷക പ�യ വിതരണ�ി�� സം��

പരിേശാധന�ായി നിേയാഗി� ലാ�് റവന� അസി��് ക�ീഷണ�െട േന�ത��ിെല �േത�ക

സംഘ�ിെ� റിേ�ാ��് സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  സാധാരണ�ാരായ െച�കിട ��ടമക�െട പ�യ ��ം

എ�േ�ാളം പരിഹരി�ാനായി എ� കാര�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) അത് വിജയ�ദമായി�െ��ി�, ��ാ�  ഉ�െ�െട�� �േദശ�ളിെല െച�കിട ��ടമക�

പ�യമി�ാ�തിെ� േപരി� �മി �യവി�യ�ി�ം കാ�ഷിക വാ��ം നിലവി� േനരി�� ����

ഒഴിവാ�മായി��െവ�് സർ�ാർ വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

13-05-2017

�േ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)].
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