II ഇ.ബബ. XV-കകേരള നബയമസഭ/III-10
പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം
കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം
2021 ഒകകഞബര് 26, ചചഞവ
നബയമസഭ

രഞവബചലെ

9.00

മണബകക്ക്

ബഹുമഞനചപ്പെട്ട

സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷബചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം
കചര്ന.
വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്
27 (* 271) വബദദഞര്തബകേളുചടെ സുരക്ഷബത യഞത്ര
ഗതഞഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ആന്റെണബ രഞജ) നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,
കകേഞവബഡക്ക്

പശഞത്തലെത്തബല്

ഉറപ്പെഞക്കുനതബനക്ക്

ഗതഞഗത

സ്കൂള്

വബദദഞര്തബകേളുചടെ

സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങളബല്

പഞലെബകകണ്ട

സുരക്ഷ
ചപരുമഞറ

രസ്പീതബകേള് സഞ്ചാംബനബചക്ക് 'Students Transportation Protocol' തയഞറഞകബ സ്കൂള്
അധബകൃതര്കക്ക് നല്കേബയബട്ടുചണ്ടനക്ക് സഭചയ അറബയബച. ബസ്സുകേളബല് ചതര്മല്
സഞനര്,

സഞനബചചറസര്

പരബകശഞധബചക്ക്

എനബവ

ഉണ്ടഞയബരബകണചമനഞ്ചാം

ചടെമ്പകറചര്

ചചകേകേള് അണുവബമുക്തമഞകബയകശഷഞ്ചാം മഞത്രകമ കുട്ടബകേചള

ബസബല് പ്രകവശബപ്പെബകഞന് പഞടുള്ളൂചവനഞ്ചാം

നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക് . സ്കൂള്
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വഞഹനങ്ങളുചടെ

റബചപ്പെയര്

വര്ക്കുകേളുഞ്ചാം

ഫബറക്ക്നസക്ക്

പരബകശഞധനയഞ്ചാം

പൂര്ത്തബയഞകബ ട്രയല് റണ് നടെത്തബയതബനുകശഷഞ്ചാം മഞത്രകമ വബദദഞര്തബകേചള
കേയറഞന് പഞടുള്ളൂചവനഞ്ചാം സ്കൂള് കുട്ടബകേചള ചകേഞണ്ടുകപഞകുന ടെഞകബ/കകേഞണ്ട്രഞകക്ക്
കേഞകരദജേക്ക്

എനബവയചടെ

പരബകശഞധന

ഒകകഞബര്

20-നകേഞ്ചാം

പൂര്ത്തബയഞക്കുനതബനക്ക് ആര്.ടെബ.ഒ.-മഞര്കക്ക് നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുചണ്ടനഞ്ചാം സ്കൂള്
വഞഹന ചചഡ്രെെവര്മഞര്ക്കുഞ്ചാം അറന്ഡര്മഞര്ക്കുഞ്ചാം സുരക്ഷഞ ഉകദദഞഗസ്ഥരഞയബ
നബകയഞഗബചബട്ടുള്ള

അദദഞപകേര്ക്കുഞ്ചാം

നല്കുചമനഞ്ചാം മനബ വദക്തമഞകബ.

മറഞ്ചാം

ഓണ്ചചലെന്

പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം

വബദദഞര്തബകേള് സഞമൂഹദ അകേലെഞ്ചാം

പഞലെബക്കുനചണ്ടനഞ്ചാം N95/ഡബബള് മഞസക്ക് ധരബചബട്ടുചണ്ടനഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഞ്ചാം
വഞഹനങ്ങളബല് സഞരബക്കുന കുട്ടബകേളുചടെ കപരുവബവരങ്ങള് കരഖചപ്പെടുത്തബ
സൂക്ഷബക്കുകേയഞ്ചാം ചചയ്യുനതബനക്ക് നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക് . വഞഹനത്തബചന്റെ
യഞനബകേക്ഷമത

പരബകശഞധബക്കുകേയഞ്ചാം

എലഞ

ദബവസവഞ്ചാം

യഞത്ര

അവസഞനബപ്പെബക്കുന സമയത്തക്ക് വഞഹനഞ്ചാം അണുനഞശബനബ ഉപകയഞഗബചക്ക് കേഴുകേബ
വൃത്തബയഞക്കുകേയഞ്ചാം

ചചകയണ്ടതഞണക്ക്.

വബദദഞഭദഞസ

സ്ഥഞപനങ്ങളബചലെ

വഞഹനങ്ങളുചടെ രണ്ടക്ക് വര്ഷചത്ത ടെഞകക്ക് ഒഴബവഞക്കുകേയഞ്ചാം

ടെഞകക്ക് ഒടുകഞനുള്ള

കേഞലെഞവധബ 31.12.2021 വചര നസ്പീട്ടുകേയഞ്ചാം ചചയബട്ടുചണ്ടനക്ക് മനബ വദക്തമഞകബ.
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കമഞകട്ടഞര്

ചവഹബകബള്

ഇന്ചസകര്മഞര്

സ്കൂളുകേളബചലെത്തബ

വഞഹനങ്ങള്

പരബകശഞധബചക്ക് ഫബറക്ക്നസക്ക് സര്ട്ടബഫബകറക്ക് നല്കുചമനഞ്ചാം ഇന്ചസക്ഷനക്ക് തയഞറഞയ
2828 സ്കൂള് ബസ്സുകേളബല് 1622 എണ്ണത്തബനക്ക് ഫബറക്ക്നസക്ക് സര്ട്ടബഫബകറക്ക് ഇഷഷ
ചചയബട്ടുചണ്ടനഞ്ചാം

ആവശദചപ്പെടുന

സര്കഞര്/സസ്വകേഞരദ

സ്കൂളുകേള്കക്ക്

ചകേ.എസക്ക്.ആര്.ടെബ.സബ. 'കബഞണ്ടക്ക് സര്വസ്പീസക്ക്' അനുവദബക്കുചമനഞ്ചാം കേണ്സഷന്
ഉള്ചപ്പെചടെയള്ള

ആനുകൂലെദങ്ങള്

തുടെരുചമനഞ്ചാം

വബദദഞര്തബകേളുചടെ

ആനുകൂലെദങ്ങള് നബകഷധബക്കുന സസ്വകേഞരദ ബസ്സുടെമകേള്ചകതബചര കേര്ശന
നടെപടെബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുചമനഞ്ചാം വബദദഞര്തബകേളുചടെ സസൗകേരദഞനുസരണഞ്ചാം കബഞട്ടക്ക്
സര്വസ്പീസക്ക്

ക്രമസ്പീകേരബകഞന് കസ്റ്റേറക്ക് വഞട്ടര് ട്രഞന്കസഞര്ട്ടക്ക് ഡബപ്പെഞര്ട്ടുചമന്റെബനക്ക്

നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കുചമനഞ്ചാം

ചകേ.എസക്ക്.ആര്.ടെബ.സബ.

വര്കേക്ക്കഷഞപ്പുകേളബല്

സ്കൂള്/കകേഞകളജേക്ക് ബസ്സുകേളുചടെ ചമയബന്റെനന്സക്ക് നടെത്തുനതബനക്ക്

നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുചണ്ടനഞ്ചാം

വബശദമഞയ

നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

'ഗ്രഞമവണ്ടബ
സമര്പ്പെബകഞന്

ചുമതലെചപ്പെടുത്തബയബട്ടുചണ്ടനഞ്ചാം
അറബയബച.

പദതബ'

സഞ്ചാംബനബചക്ക്

അഞഞ്ചാംഗ

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്

സബ്കേമ്മേബറബചയ
മറുപടെബയഞയബ

മനബ
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28 (*272) എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക് വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം ചമചചപ്പെടുത്തഞന് നടെപടെബ
ഉനത വബദദഞഭദഞസ-സഞമൂഹദനസ്പീതബ വകുപ്പുമനബ (കഡഞ. ആര്. ബബന)
നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,

സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തക്ക് എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക്

വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം

ചമചചപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് എ.പബ.ചജേ. അബ്ദുള് കേലെഞഞ്ചാം സഞകങ്കേതബകേ സര്വകേലെഞശഞലെ
എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക് പഞഠദ പദതബയഞ്ചാം പഠനക്രബയകേളുഞ്ചാം സമയബനബതമഞയബ
അപഗ്രഥബക്കുകേയഞ്ചാം
ചചയ്യുനചണ്ടനക്ക്

കേഞലെഞനുസൃതമഞയ
സഭചയ

അറബയബച.

മഞറങ്ങള്

ചകേഞണ്ടുവരബകേയഞ്ചാം

ചതഞഴബലെധബഷബത

കകേഞഴ്സുകേള്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക് ബബ.കവഞകേക്ക് കകുഞഴക്ക് ചറഗുകലെഷനക്ക് അനബമരൂപഞ്ചാം നല്കുന
നടെപടെബ

പുകരഞഗമബക്കുനണ്ടക്ക്.

വദവസഞയബനബതമഞക്കുനതബനക്ക്
കേരബക്കുലെത്തബല്

എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക്
Industrial

ഉള്ചപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം

അഫബലെബകയറക്ക് ചചയ കകേഞകളജകേളബല്
ഇലെകബകല്,

ഇലെകകഞണബകക്ക്,

കേമ്പഷട്ടര്

വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം

electives

ബബ.ചടെകേക്ക്.

സഞകങ്കേതബകേ സര്വകേലെഞശഞലെയബല്
2021-22 അകഞഡമബകേക്ക് വര്ഷഞ്ചാം
സയന്സക്ക്,

സബവബല്

തുടെങ്ങബയ

ബഞഞ്ചുകേളബല് നവസ്പീന കകേഞഴ്സുകേള് ആരഞ്ചാംഭബകഞന് അനുമതബ നല്കുകേയഞ്ചാം
ചചയബട്ടുണ്ടക്ക്. റബസര്ചക്ക് കസഞളര്ഷബപ്പുകേളുചടെ എണ്ണവഞ്ചാം തുകേയഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം
വദഞവസഞയബകേ/സഞകങ്കേതബകേ വബദഗ്ദ്ധരുചടെ കനതൃതസ്വത്തബല് വബദദഞര്തബകേള്ക്കുഞ്ചാം
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അദദഞപകേര്ക്കുഞ്ചാം പരബശസ്പീലെന പരബപഞടെബകേള് സഞ്ചാംഘടെബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം അനഞരഞഷ
ചസമബനഞറുകേളുഞ്ചാം

കകേഞണ്കക്ലേവകേളുഞ്ചാം

മുകഖന

നൂതന

സഞകങ്കേതബകേവബദദകേചളക്കുറബചള്ള അവകബഞധഞ്ചാം കേദഞമ്പസ്സുകേളബചലെത്തബക്കുകേയഞ്ചാം
ചചയ്യുനണ്ടക്ക്.

സര്കഞര്

പ്രസക്തബയള്ള
സഞകങ്കേതബകേ

എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക്

ഗകവഷണ
വബദദഞഭദഞസ

കകേഞകളജകേളബല്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
വകുപ്പെബനു

ഇന്റെര്

സ്ഥഞപബക്കുനചണ്ടനഞ്ചാം

കകേഞകളജകേളബല്

സഞകങ്കേതബകേ

സഞ്ചാംഘടെബപ്പെബക്കുനചണ്ടനഞ്ചാം

കേസ്പീഴബലുളള

ഡബസബപബനറബ

സഞമൂഹദ

എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക്

റബസര്ചക്ക്

വബദദഞഭദഞസ

ചസന്റെറുകേള്
സ്ഥഞപനങ്ങളബല്

ഇന്കേക്യുകബഷന് ചസന്റെറുകേള് ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുചണ്ടനഞ്ചാം ഇസൗ കമഖലെയബല് ചതഞഴബല്
സഞധദതകേളുള്ളതുഞ്ചാം

ഇന്റെര്/കക്രഞസക്ക്/മള്ട്ടബ

ഡബസബപബനറബ

സമസ്പീപനകത്തഞടു

കൂടെബയതുമഞയ നൂതന കകേഞഴ്സുകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുചമനഞ്ചാം സസ്വഞശയമുള്ചപ്പെചടെയള്ള
എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക്
നടെപടെബ

കകേഞകളജകേളുചടെ

ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം

സസ്വസ്പീകേരബക്കുചമനഞ്ചാം

ആസ്ഥഞനമനബരത്തബനക്ക്
നല്കേബയബട്ടുചണ്ടനഞ്ചാം

സഞകങ്കേതബകേ

ഭൂമബകയചറടുക്കുനതബനക്ക്
ചതരചഞ്ഞെടുത്ത

പരബകശഞധബക്കുനതബനക്ക്
സര്വകേലെഞശഞലെയചടെ
106

കകേഞടെബരൂപ

കപഞളബചടെകബക്കുകേളബല്

ഉലഞദന

പരബശസ്പീലെന കകേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥഞപബചബട്ടുചണ്ടനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയഞയബ

6

മനബ അറബയബച.

29 (*273) സഞ്ചാംസ്ഥഞനചത്ത എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക് പഠന നബലെവഞരഞ്ചാം
ഉനത വബദദഞഭദഞസ-സഞമൂഹദനസ്പീതബ വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,
സഞ്ചാംസ്ഥഞനചത്ത
AICTE

സര്കഞര്/എയ്ഡഡക്ക്

മഞനദണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം

എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക്

കയഞഗദതയള്ള

നബയമബക്കുനചതനക്ക് സഭചയ അറബയബച.

കകേഞകളജകേളബല്

അദദഞപകേചരയഞണക്ക്

സഞകങ്കേതബകേ സര്വകേലെഞശഞലെയചടെ

അഫബലെബകയഷനുകവണ്ടബ അകപക്ഷബക്കുന കകേഞകളജകേളബല് സര്വകേലെഞശഞലെയഞ്ചാം
AICTE-യഞ്ചാം

നബഷ്കര്ഷബക്കുന

സര്വകേലെഞശഞലെയചടെ

മഞനദണ്ഡങ്ങള്

ഉനതഞധബകേഞര

സമബതബ

പഞലെബക്കുനചണ്ടനക്ക്
ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഞ്ചാം

ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം പുലെര്ത്തഞത്ത കകേഞകളജകേകളഞടെക്ക് നഷനതകേള് പരബഹരബകഞന്
ആവശദചപ്പെടുകേയഞ്ചാം ചചയ്യുനണ്ടക്ക്. സര്കഞര് എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക് കകേഞകളജകേളബചലെ
ഭൂരബഭഞഗഞ്ചാം അദദഞപകേരുഞ്ചാം Ph.D കേരസ്ഥമഞകബയബട്ടുചണ്ടനക്ക് ഉപകചഞദദത്തബനക്ക്
മറുപടെബയഞയബ മനബ വദക്തമഞകബ.

