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

സം�ാന�ിെ� െറയി�േവ വികസന�ിന് നടപടി

*91. �ീ.എസ്.ശർ�

,, പി.െക. ശശി

,, െക. ആ�സല�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െറയി�പാതക�ം പാല��ം നവീകരി�ാ��ം പാതയിര�ി�്, �തിയ പാതക�,

െെവദ�തീകരണം �ട�ിയ വികസന �വ��ന�ളി� സം�ാന�ിന് അ�ഹമായ പരിഗണന

ന�കാ��ം സം�ാന�ിെ� െപാ� വികസന �വ��ന�െള മ�ീഭവി�ി�െമ�തിനാ�

െറയി�േവ�െട അവഗണന അവസാനി�ി�വാൻ േവ� സ���ം െച��േമാ;  സം�ാന

സ��ാ� ഏെതാെ� പ�തികളാണ് േക�േ�ാട് ആവശ�െ��ിരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� െറയി�േവ വികസന�ിന് അനിവാര�മായ െറയി�േവ േസാ�  എ�

ആവശ�േ�ാട് മാറി മാറി വ� േക� സ��ാ�ക�െട�ം െറയി�േവ�െട�ം

നിലപാെട�ായി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) അയ�  സം�ാന��െട നി�ി� താ�ര�ം സംര�ി�ാ�  മാ�ം ഉത�� തി�വന��രം

െറയി�േവ ഡിവിഷ�  വിഭജനം ഒഴിവാ�ാനായി എെ�ാെ� ഇടെപട�  സാധ�മാ�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട വാണിജ�വ��രണം
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*92. �ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, എം. സ�രാജ്

,, സി.െക. ഹരീ��

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട വാണിജ�വ��രണം അറി� േന��വെര�ം ര�ിതാ�െള�ം

കടെ�ണിയിലാ�െമ�തിനാ�  വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ ശരിയായ ദിശയിേല�് നയി�ാ�

ഏെതാെ� തര�ിലിടെപടാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�െയ��് കടെ�ണിയിലായവെര സംര�ി��തിനായി ആവി�രി�

പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;ഈ പ�തി�ായി എ� �കയാണ്

വകയി��ിയിരി��െത�്അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഏെതാെ� വിഭാഗ�ി�െ��വ��ാണ് ഈ പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി��ത്എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

െക.എസ്.�ി.പി േറാഡ് നി��ാണ �വ��ന���് േലാകബാ�് വാ�

*93. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.�ി.പി േറാഡ് നി��ാണ �വ��ന���് േവഗതയി�ാ�തിനാ�

േലാകബാ�് അ�വദി� വാ�യി�  300  േകാടി പി�വലി��െവ�ത് വ�തയാേണാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.�ി.പി. ര�ാം ഘ� പ�തിയി� ഉ�െ��ി�� േറാ�ക� ഏെതാെ�യാണ്; അതിന്

േലാകബാ�് �േഖന സഹായമായി ലഭി�� �ക എ�യാണ്;

(സി) പ�തി നട�ി�ി��ായ െമെ�േ�ാ�് സംബ�ി�് േലാകബാ�് ടീം ലീഡ�െ�തിെര മ�ി

പരാമർശം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ��ത പരാമർശം

നട�ിയത്;  ഇ�ാര��ിൽ േലാകബാ�് അവ�െട അ��ി അറിയി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം പ�തി

*94. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) സം�ാന�് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്; വിവരി�േമാ?

േറാഡിെ� ഇ�വശ�ളി�ം തണ� മര�� വ�പിടി�ി��തിന് പ�തി

*95. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, എം.ഉ��

,, െക.എം.ഷാജി

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��് േസാഷ��  േഫാറ�ി വ��മായി േച��് േറാഡിെ�

ഇ�വശ�ളി�ം തണ�  മര��  വ�പിടി�ി��തി�� പ�തി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ�ര�ി�  വ�പിടി�ി�� തണ�  മര��  അതിജീവി��ത് സംബ�ി�്

പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; കെ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അടിയ�ിര സാഹചര��ില�ാെത തണ�  മര��  �റി�് മാ��ത് തട��തിന് ക�ശന

നി�േ�ശം ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�നിക സാേ�തിക വിദ����തമായി രജിേ�ഷ� വ��ിെ� �നഃസംഘടന

*96. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, പി.െക.അ� റ�്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�  ൈകകാര�ം െച�ാ�  ത�വിധം രജിേ�ഷ�  വ��ിെന

കാര��മ�ം ��മ��മായ വിധ�ി� �ന:സംഘടി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) സ��� ഡിജിൈ�േസഷ�, ഇ-�ാംപിംഗ്,  ഇ-േപ�െമ�് എ�ീ സംവിധാന�� നട�ാ�ാ�

ത� സാേ�തിക ൈവദ��ം ജീവന�ാ��് ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ-േപ�െമ�് �ഖാ�ിരം വ�ലാ�ിയ രജിേ�ഷ�  ഫീസ് മട�ിേ�ായതായ റിേ�ാ��്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ പരിഹാര നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ?

വിദ�ാർ�ിക�െട ജനാധിപത� സംഘടനാ �വ��നം നിയമവിേധയമാ��തിന് നടപടി
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*97. �ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ിക�െട ജനാധിപത� േവദിക�  ചില നി�ി� താ�പര�േ�ാെട നിേരാധി�ത്

വിദ�ാ��ികളിൽ ജനാധിപത� േബാധ�ിെ� �ാന�് ജാതി,  മത,  സ�ചിത,  വിഭാഗീയ

മേനാഭാവം ഉടെല���തിന് കളെമാ���െവ�് വ��മായ സാഹചര��ി� ൈഹ�� തലം

�തെല�ി�ം വിദ�ാലയ�ളി�  വിദ�ാ��ിക�െട ജനാധിപത� സംഘടനാ �വ��നം

നിയമവിേധയമാ�േമാ;

(ബി) സ�കാര� സ�ാ�യ �ാപന�ളി� മാ�മ� എ�ഡഡ് ആ��സ് & സയ�സ് േകാേള�കളി�ം

�േവശനം േന�� സമയ�് വിദ�ാ��ി സംഘടനാ �വ��നം നട�കയിെ��്

വിദ�ാ��ിക�ം ര�ിതാ��ം ഒ�ി� ന�കാ� നി�ബ�ിതരാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിൽ അരാജകത��ം വ��ീയ വ�കരണ�ം ശ�മായതിനാ�

ജനാധിപത�പരമായ വിദ�ാ��ി സംഘടനാ �വ��നം �ന:�ാപി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് ജീവന�ാ��് പരിശീലന സംവിധാനം

*98. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ആ�. രാമച��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  േജാലിയി�  �േവശി��വ��് ആ�ഖ പരിശീലനം

നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കാര��മത ഉയ���തിനായി എ�ിനീയ�മാ�  ഉ�െ�െട��

ജീവന�ാ��് �ട� പരിശീലന സംവിധാനം നട�ിലാ��തിന് പ�തി�േ�ാ;

(സി) ഏെതാെ� േക��ളിലാണ് ��ത പരിശീലനം നട�ാ�േ�ശി��ത് എ�റിയി�േമാ?

സ�കാര�-െപാ�േമഖല ക�വ�ി ഫാ�റിക�

*99. �ീ.എം. �േകഷ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ�

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

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയേശഷം െപാ�േമഖലയിെല ക�വ�ി ഫാ�റികെള�ാം

�റ� �വ��ി�ി�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ; ഇ�വഴി എ� േപ��് െതാഴി� ലഭ�മാ�ിയി��്;

(ബി) ക�വ�ി വ�വസായ�ിന് ആവശ�മായ േതാ��ി സം�ാന�് ലഭ�മ�ാ�തിനാ�

ഇറ�മതി�ായി ഏ�െ���ിയിരി�� സംവിധാനം എ�ാണ്;  ഇതിനാ�� �േത�ക ക�നി

�ാവ��ികമായി�േ�ാ;

(സി) �ണ�ം വില�ം �റ� വിയ�്നാം ക�വ�ി�രി�് േകരള�ിെല വ�വസായെ� �തി�ലമായി

ബാധി�ി�േ�ാ; ഇ� നിയ�ി�ാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(ഡി) സ�കാര�-െപാ�േമഖല ക�വ�ി ഫാ�റിക� �റ� �വ��ി�ി�ാനായി സ��ാ� നട�ിയ

ഇടെപട�ക� എെ��ാെമ�ം അവ എ� മാ�ം ഫലവ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ടി.പി. ര�ാം ഘ� പ�തി

*100.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, െജയിംസ് മാത�

,, െക.ഡി. �േസന�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ടി.പി.  ര�ാം ഘ� പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി�� ���ിക�

ഏെത�ാമായി��;  ഇതിെ� വിശദ �പേരഖ ത�ാറാ�ിയത് എ�ാണ്;  ര�ാം ഘ��ിെ�

വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��ി�  അപാകതക�  കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാം;

ഇ�ാര��ി� അേന�ഷണം നട��േ�ാ;

(ബി) ര�ാം ഘ� പ�തിയി�  എ� േകാടി �പ�െട പ�തിയാണ് േലാകബാ�ിെ�

അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി�ി��െത�ം ഏെത�ാം ���ിക��് േലാക ബാ�് സഹായം

അംഗീകരിെ��ം അറിയി�േമാ; എ� �ക വീതം; അംഗീകാരം ന�കിയ ���ിക��് വാ�

ന���തി� നി�ം േലാകബാ�് പി�മാറിയി�േ�ാ; ഇതിെ� കാരണം അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) ���ിക�െട നി�വഹണ ഘ��ി�  പ�തി �പേരഖയി�  മാ�ം വ�േ��ിവേ�ാ;

എ�ായി�� കാരണെമ�ം അ�വഴി എ� അധിക െചല�വെ��ം അറിയി�ാേമാ;

പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� അഴിമതി��മാ��തിന് നടപടി

*101.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, അ�� �കാശ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� അഴിമതി��മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) വിേ�ജാഫീ�കളി�  എ�� െപാ�ജന�േളാ�� ജീവന�ാ�െട െപ�മാ�ം

മാന�മ�ാ�താെണ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് െച�നാട് വിേ�ജാഫീസി�  ക�ഷക�  ആ�ഹത� െച�ത് ജീവന�ാ�െട

മ�ഷ�ത�രഹിതമായ െപ�മാ�െ��ട��ാെണ� ആേരാപണ�േ�ാ;  എ�ി�  ���ാരായ

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�;

(ഡി) ആ�ഹത� െച� ക�ഷക�  േജായി�െട ��ംബ�ിന്  25  ല�ം �പ ന�പരിഹാരം

ന���തി�ം ��ംബ�ിെല ഒരാ��് േജാലി ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പരി�ിതിസൗ�ദ െക�ിട നിർ�ാണ രീതികൾ

*102.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െക�ിട നി��ാണ�ി� പരി�ിതിസൗ�ദ രീതിക�

അവലംബി�ണെമ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� കാലാവ��ം ���തി�ം അ�േയാജ�മായ നി��ാണ ൈശലിക�

അവലംബി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി മരാമ�് ഡിൈസ�  വിഭാഗെ� ശ�ിെ����തി�ം ആ�നിക

സംവിധാന�� ഒ��ി ആ��ിെട�് വിഭാഗെ� �നസംഘടി�ി��തി�ം ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പരീ�ാരീതി പരി�രണ�ിന് നടപടി

*103.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

(എ) സം�ാനെ� ഒ� �ത� പ��് വെര�� �ാ�കളിെല പരീ�ാരീതി പരി�രി��തിന്

നീ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പരീ�ക�െട �ല�നി��യ സംവിധാന�ി�  ഏെതാെ� തര�ി�� മാ��ളാണ്

ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ശരി��രം െതരെ���� രീതിയി�  നി�ം വ�ത��മായി സ�യം ഉ�രെമ���

തര�ി�� േചാദ���െട എ�ം ���തിന് ത�ാറാ�േമാ;
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(ഡി) വിദ�ാ��ിക�െട അറിവിെ� നിലവാരം അള��തിന് പര�ാ�മായ േചാദ���

ഉ�െ�ാ�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉപേയാഗ �ന�മായ �ാ�ിക് െകാ�് േറാഡ് നി��ാണം

*104.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ദാസ�

,, െക.�േരഷ് ���്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേയാഗ �ന�മായ �ാ�ിക്, േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ഉപേയാഗി�� പ�തി സം�ാന�്

നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�കാരം ഏെത�ാം േറാ�ക�െട നവീകരണം നട�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാഡ ുനി��ാണ രീതി വിജയകരമാെണ�് കെ��ിയി�െ��ി� ��ത� േറാ�ക�

ഇ�കാരം നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േദശീയപാത നി��ാണ�ി� േകാ�ഡ് ഇ� േ�സ് റീൈസ�ിംഗ് എ� ജ��� സാേ�തിക

വിദ� ഉപേയാഗി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െപാ�ജലാശയ�ളി� മ���ഷി

*105.�ീ.പി.ഉൈബ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

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

(എ) മ���ഷി�് അ�േയാജ�മായ െപാ�ജലാശയ�െള�റി�� വിവര��  ഫിഷറീസ് വ��്

േശഖരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപാ�ജലാശയ�ളി�  മ�����െള സൗജന�മായി നിേ�പി��തി�� പ�തി

നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ���ഷി�് അ�േയാജ�മാ�ിെയ��ാ�� െപാ��ള�െള സംബ�ി� വിവരേശഖരണം

നട�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ ച��ളി� കാലാ��ത പരി�രണം

*106.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വിദ�ാഭ�ാസ ച��ളി�  കാലാ��ത പരി�രണം നട�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ച��ളി�  നിലനി��� വ�വ�കളി�  ചിലെത�ി�ം അവ���ം

കാലാ��ത�മ�ാ�തിനാ�  നിരവധി േകാടതി വ�വഹാര���ിടയാ�� കാര�ം

��യി�വ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� സമ� പരി�രണ നടപടിക��് �ട�ം �റി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െതാഴിലധി�ിത പരിശീലനം

*107.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി,  ബി�ദ േകാ�കേളാെടാ�ം െതാഴിലധി�ിത പരിശീലനം ലഭി���വിധം

ഓേരാ േകാ�ി�ം ഓേരാ വിഷയം �ടി ഉ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�, ഏെത�ാം െതാഴിലധി�ിത വിഷയ�ളാണ് ഉ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��ത്;

വ��മാ�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാരായ വിദ�ാ��ിക��ായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

*108.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, െക. ബാ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാരായ വിദ�ാ��ിക��ായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��ായി �േത�ക പാഠ��ക�� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�രം വിദ�ാ��ിക�െട കാര��മത വ��ി�ി��തിനായി വിവരസാേ�തിക വിദ��െട

സാധ�തക� �േയാജനെ���ിയി�േ�ാ;എ�ി� എ�കാരെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ�െട പഠനം ��ത�  െമ�െ����തിനായി അ��ാപക��് �േത�ക പരിശീലനം

ന�കിവ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� നവീകരണ�വ��ന��
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*109.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.ആ�ണി േജാ�

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

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� നവീകരണ�വ��ന��െട ഭാഗമായി സ��ാ�  �ഖ�ാപി� പരീ�ാ

നവീകരണ�ിെ� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  കാണാപാഠം പഠി��തി�പരി അറിവ്

േന�കെയ� ��ിയ�് ഈ നവീകരണം വഴി എ�മാ�ം േ�ാ�ാഹനം ലഭി�െമ�്

പരിേശാധനാവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പരീ�ാേ�ടി അക��തി�ം വിദ�ാ��ിക�െട സമ� കഴിവ് വിലയി���തി�ം ഉപ��മായ

രീതിയി� ഇ�രം നവീകരണം നട�േ�ാ� േപാ�ം കലാകായിക േമഖലയി��െ�െട �ാഗ��ം

െതളിയി��വ��് പഠന�ി�  ന�െ��� സമയ�ിന് പരിഹാരെമ� നിലയി�  ന���

േ�സ് മാ��് നി��ലാ�ണെമ� നി�േ�ശം എ�മാ�ം �േരാഗമനപരമാെണ�് പരിേശാധനാ

വിേധയമാ�േമാ;

(സി) സ�ാ�യ െ�ാഫഷണ�  വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  അടിമവ��രണ�ി�� �ധാന

ഉപാധിയാെണ�് ആേ�പ�� ഇേ�ണ�  അസെ��് എ� അശാ�ീയ സ�ദായം

�ന:പരിേശാധി�ാ� േവ� നടപടി��ാ�േമാ?

റവന� വ��ി� നി�ം ലഭി�� സ��ിഫി��ക�

*110.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി�  നി�ം ന��� ഏെതാെ� സ��ിഫി��കളാണ് ഓ�ൈലനായി

ലഭി��തി�� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) നിലവി� ന�� ജാതി സ��ിഫി��ിെ� കാലാവധി എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക��് പഠനകാല�് പലതവണ ജാതി സ��ിഫി��ക� േനേട�ിവ�� അവ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസ ആവശ����ാ�� ജാതി,േന�ിവി�ി,വ�മാന സ��ിഫി��ക�െട കാലാവധി

വ��ി�ി�ാ� ത�ാറാ�േമാ; എ�ി� ഇത് എ��ത� നട�ാ�ാ� കഴി�ം എ�റിയി�േമാ?

െച�കിട ക�വ�ി വ�വസായിക� േനരി�� ����

*111.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, ആ�. രാേജഷ്
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,, എ�. വിജയ� പി�

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) െച�കിട ക�വ�ി വ�വസായിക�  േനരി�� ����  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�

പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�വ�ി വ�വസായ�ിനാവശ�മായ േതാ��ി േകരള�ി� തെ� ഉ�പാദി�ി��തിന് വിവിധ

വ��ക�മായി േച��് ക�മാവ് �ഷി വ�ാപി�ി��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ക�വ�ി ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തിനായി,  മ�് വ�വസായ ആവശ����ായി നീ�ിവ�

വന�മിയി�ം തരിശായി കിട�� �ല�ളി�ം ക�മാവ് �ഷി െച��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േതാ��ി �ാമം പരിഹരി��തിനായി സം�ാന സ��ാരിെ� േന�ത��ി�

ആ�ാ�േദശി�  ക�മാവ് �ഷിെച��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

മ��േമഖല�െട വികസനം

*112.�ീ.സി.െക.നാ�

,, െക. �����ി

,, എ. െക. ശശീ��

,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) േദശീയ മ��േമഖല �ചിക ത�ാറാ�ണെമ� േക� സ��ാ�  നി�േ�ശ�ി�  എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സം�ാന മ�� ബ�ന വ��് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) നീല സാ��ിക വികസന�ിന്  (� ഇ�േണാമി ഡവല�െമ�്) േക�സ��ാ� ആവി�രി�

സാഗ�  മാല പ�തി�െട �ധാന പരിപാടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  സം�ാന�ിെ�

മ��േമഖല വികസന�ിന് ഈ പ�തിെയ എ�െനെയാെ�യാണ് �േയാജനെ���ാ�

ഉേദശി��ത് ;

(സി) േക� സ��ാരിെ� �തിയ സ�� മ�� നയം േകരള�ിെല മ�സ�െതാഴിലാളി േമഖലെയ�ം

പര�രാഗത മ�� േമഖലെയ�ം ഏെതാെ� രീതിയിലാണ് ബാധി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഭവന നി��ാണ സഹായ പ�തിയി��െ�� വീ�ക�െട വിവരേശഖരണം

*113.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, പി.െക.ബഷീ�
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,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് നി��ാണമാരംഭി�് പണമി�ാ��െകാ�് ഗ���  ��വ�

ന�ാതി����ലം പാതിവഴിയി�  �ട�ിേ�ായ ഭവന നി��ാണ സഹായ പ�തിയി��െ��

വീ�ക�െട വിവരേശഖരണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട ��നം പരിഹരി��തിന്,  ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അ��ലം ഈ പ�തിയി��െ�� എ� വീ�ക�െട പണി ���ിയാ�ാനായി��് എ�്

വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ടി.പി ര�ാം ഘ��ിെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി

*114.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, െക.�േരഷ് ���്

,, സി.���

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ടി.പി ര�ാം ഘ��ിെ� �േരാഗതി അറിയി�േമാ; വിവിധ പാേ��ക�െട �വ��ന

�േരാഗതി ന��േമാ;  ���ിക�  നട�ിലാ��തിന് കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ിൽ

കാരണം എ�ാെണ�ം അ� പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഫ�ിംഗ് ഏജ�സി, ���ിക�െട അവേലാകനം നട�കേയാ ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം

നി�േ�ശം ന��കേയാ െച�തി�േ�ാ; പ�തിയി� േലാക ബാ�് വാ�പാ ഘടകം എ�യാണ്

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) േറാ�പണി�െട നി��ാണ�ി��ായി എ�്ക�തെ��� അപാകതക�  എെ��ാമാണ്;

അത് പരിഹരി�ാ� ആവശ�മായ നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

�േരഖക� ഡിജി�� ആ��തിന് നടപടി

*115.�ീ.എ. െക. ശശീ��

,, െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �േരഖക�  ��ണമാ�ം ഡിജി��  ആ��ത് സംബ�ി�് ഇ�വെര

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇേ�ാ�  ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഈ പ�തി ആരംഭി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;  ഈ
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പ�തി എ�് ���ീകരി�ാനാ�െമ�ാണ് ക���െത�് വ��മാ�േമാ?

ഫിഷറീസ് നയം

*116.�ീ.െക.�രളീധര�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, 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�്ഫിഷറീസ് നയം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ��ബ�ന േമഖല�െട വള���് എെ��ാം കാര��ളാണ് നയ�ി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിവരി�േമാ;

(സി) ��ത നയം എ�േ��് �സി�ീകരി�ാനാണ് ല��മി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ?

ക�വ�ി െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി� ദിന�� വ��ി�ി��തിന് നടപടി

*117.�ീ.േകാ�� ��േമാ�

,, െക. �����ി

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) ക�വ�ി െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�  ദിന��  വ��ി�ി��തിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�വ�ി േനരി�് ഇറ�മതി െച��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ��ത നടപടികളി�െട െതാഴിലാളിക��് എ� െതാഴി�  ദിന��  അധികമായി ന�ാ�

കഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

സമയബ�ിതമായി പ�യം ന���തിന് നടപടി

*118.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, രാ� എ�ഹാം

,, പി.വി. അ�വ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ഹതെ��വ�െ��ാം സമയബ�ിതമായി പ�യം ന���തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 1977  ജ�വരി ഒ�ിന് ��് വന�മി ൈകവശം ഉ�ായി���ം റവന�,  വനം വ��ക�െട

സം�� പരിേശാധന കഴി�് േക� സ��ാരിെ��ം ��ീം േകാടതി�െട�ം അ�മതി
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ലഭി��മായ േക�കളി�  വ��ിക��് �മി ന���തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്;

(സി) വന�മി�് പകരമായി �മി കെ��ി ന���തി�� നടപടിക� ത�രിതെ���േമാ;

(ഡി) ദീ�ഘകാലമായി ലാ�് �ിബ�ണ�കളി� െക�ി�ിട�� അേപ�ക� തീ��ാ�ാനായി എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

മ������െട സംര�ണം

*119.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, 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) മ��ബ�നം നട�േ�ാ� മ�����െള പിടി��തിന് എെ�ാെ� നിയ�ണ�ളാണ്

ഏ�െ���ിയിരി��ത്;

(ബി) മ�����െള പിടി��ത് തടയാ�  എെ�ാെ� സ�ീകരണ�ളാണ്

ഏ�െ���ിയി�ളളത് എ�റിയി�േമാ;

(സി) മ��ബ�നവലക�െട ക�ി വലി�ം നിയ�ി��തിന് ബ�െ�� നിയമം േഭദഗതി

െച��തിന് ആേലാചന�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വിേ�ജ്,താ��് ഓഫീ�ക� ജനസൗ�ദമാ�ാ� നടപടി

*120.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാധാരണ ജന��  വിവിധ ആവശ����ായി എ�� വിേ�ജ്,  താ��് ഓഫീ�ക�

ജനസൗ�ദമാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ��ത ഓഫീ�ക�  അഴിമതി��മാ�ാ�  എെ��ാം ക�ശന നടപടികളാണ്

ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(സി) റവന� വ��ി�  നി�ം ഏെത�ാം സ��ിഫി��കളാണ് ഓ�ൈലനായി ലഭി��ത് എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ജാതി,  വ�മാന,  േന�ിവി�ി സ��ിഫി��ക�െട കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ?
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േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

01-08-2017

�േ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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