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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�ി

വയ�ക�ം ത�ീ��ട��ം കായ�ക�ം സംര�ി�ാ� നടപടി

*91. �ീ.വി. േജായി

,, െക.�േരഷ് ���്

,, എം. നൗഷാദ്

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റംസാ�  പ�ികയി�  ഉ�െ�� അതീവ പരി�ിതി �ാധാന��� േവ�നാ�കായ�ം

ശാ�ാംേകാ�കായ�ം ൈകേയ�ം കാരണം ആഴ�ം വി�തി�ം �റ�വ��താ�� പഠന

റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാനെ� കായ�കെള�ം നദീതട�െള�ം

സംര�ി�ാനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) നിക��  ഭീഷണി േനരി�� വയ�ക�ം ത�ീ��ട��ം സംര�ി�ാനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െന�വയേലാ ത�ീ��ടേമാ ആയി�� �ല��െട ഡാ�ാ ബാ�് ത�ാറാ�� ���ി

���ിയായി�േ�ാ;നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണം

*92. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ബാ�

,, കാരാ�് റസാഖ്

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



ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�െള മിക�വയാ�ി മാ��തിെ� ര�ാം ഘ�മായി �ണനിലവാര�ം �ല�ത�ം

ഉറ�ാ�ിെ�ാ�് നട�ാ�ി വ�� �വ��ന��െട വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ലിംഗസമത��ം ജാതി-മതാതീത സമത�േബാധ�ം വിമ�ശനാ�ക ജനാധിപത��ല��ം ��ികളി�

അ�രി�ി�വാ� പര�ാ�മായ വിധ�ി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ പാഠ�പ�തി �പീകരി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിനായി ഓേരാ വിദ�ാലയ�ിെ��ം ���� െപാ�സ�ഹ�ിെ�

സാ��കമായ ഇടെപടലിനായി ആരംഭി�ി�� ര�ാക��പരിശീലന പരിപാടി കാര��മമായി

വ�ാപകമാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

സ�യംഭരണ േകാേള�ക�െട �വ��നം

*93. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, ആ�ണി േജാ�

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

ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� സ�യംഭരണ േകാേള�ക�െട �വ��നം അവേലാകനം

െച�ി�േ�ാ; ഏെതാെ� േകാേള�ക��ാണ് സ�യംഭരണം ന�കിയി��ത്;

(ബി) സ�യംഭരണ േകാേളജ് മാേനജ് െമ�ക�  സ��ാരിെ�േയാ സ��കലാശാലക�െടേയാ

നിയ�ണ�ില�ാെത പരി��� അധികാരേ�ാെട �വ��ി�� രീതി

അഭികാമ�മ�ാ�തിനാ�  ഇവ�െടേമ�  സാ�ഹിക നിയ�ണേമാ പരിേശാധനേയാ

സാധ�മാ�േമാെയ�് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) �.ജി.സി.��തായി ഇറ�ിയിരി�� മാ��നി�േ�ശ�� �കാരം േകാേള�കളി� നി�ലഭി��

അേപ�ക�  �.ജി.സി.�് അയ� െകാ��ക,നി��ി� സമിതികളിേല�് വിദ�ധെര

നാമനി�േ�ശം െച�ക,  േകാേള�ക��േവ�ി സ��ിഫി��ക�  ന��ക എ�ിവ മാ�മായി

സ��കലാശാലക�െട അധികാരം പരിമിതെ���ിയിരി�� നയ��  തി��ാ�

ഏ�തര�ി� ഇടെപടാ� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

*94. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, ഐ.സി.ബാല���

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

ന��േമാ:



(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ഇ�വെര നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ആയിരം ��കൾ അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിനായി ആവി�രി� പ�തി ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(സി) െെഹ��, ഹയ�െസ��റി തല�ിെല എ�ാ �ാ�് �റിക�ം െെഹെടക് �ാ�്

�റികളാ��തിനായി ആവി�രി� പ�തി �കാരം എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ��കളി�

ഇതിനകം ഒ��ിയി��ത്;

(ഡി) അ��ാപന-അ��യന തല�ി�  സമ� മാ�ം െകാ�വ��തിന് ഇതിേനാടകം സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; ഇതിനായി അ�ാദമിക് മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ��ിക�െട െെനസ��ിക കഴി�ക��് േ�ാ�ാഹനം ന���തിന് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

യ��ി� എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ?

വ�കിടക�നിക� അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ിരി�� �മി

*95. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�കിടക�നിക�  അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ിരി�� �മി

തിരിെ����തിന് നിയമനി��ാണം നട�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിയമ�ിെ� കരട് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) 1957  െല �സംര�ണ നിയമ�ിെല വ�വ�ക�  �കാരം നടപടി സ�ീകരി��തിന്

നിേയാഗി�ി�� െ�ഷ��  ഓഫീസ�െട നടപടി �മ�െള േചാദ�ം െച�െകാ�് േകരള

ൈഹേ�ാടതിയി�  സമ��ി�ി�� റി�് ഹ�ജി അടിയ�രമായി തീ��ാ��തിന് എെ��ി�ം

�േത�ക സംവിധാനം ഏ��ാടാ�ാ� വ��് ആേലാചി��േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

സ��ാ� വിദ�ാലയ�െള മികവിെ� േക��ളാ�ി ഉയ���തിന് പ�തി

*96. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� വിദ�ാലയ�ളിെല പ�ാ�ല സൗകര� വികസന�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  വിദ�ാലയ�െള മികവിെ� േക��ളാ�ി അ��േദശീയ നിലവാര�ിേല�്



ഉയ���തിന് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ി�  എെ��ാം കാര��ളാണ്

ഉ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി ഒ� �ളിന് സ��ാ�  െചലവഴി�ാ�� പരമാവധി �ക എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�ായി ��ക�െട മാ��  �ാ�  ത�ാറാ��ത് ആരാെണ�ം ഇതിനകം എ�

��ക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

മരാമ� പണിക�െട �ണനിലവാരം

*97. �ീ.എം.ഉ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരാമ� പണിക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് എെ��ി�ം സംവിധാനം

നിലവി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ണനിലവാരം �ല��ാ� േക�കളി�  സ�ീകരി�� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ണനിലവാര പരിേശാധനാ സംവിധാനം ��ത�  ശ�ിെ���ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�േമാ?

ഓഖി �ര�ം ബാധി� മ��െ�ാഴിലാളിക��� ആശ�ാസ നടപടിക�

*98. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, െക.�രളീധര�

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

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

(എ) ഓഖി �ര��ിന് േശഷം മന:ശാ�പരമായ ����  കാരണം െതാഴിലിന് േപാ�വാ�

കഴിയാെത ഒ� വിഭാഗം മ��െ�ാഴിലാളിക�ം അവ�െട ��ംബ��ം ��ി��� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��ംബ���ായി എ�് ആശ�ാസ നടപടികളാണ് നട�ിലാ�ിയത്;അവ��ായി ഫാമിലി

േബ�ഡ് �ാ�  ത�ാറാ�ം എ� ഉറ�ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

ആഴ�ട� മീ�പിടി� പ�തി



*99. �ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, എസ്.ശർ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െ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) അ��� ക�ി�ി ശിപാ�ശ�െട അടി�ാന�ി�ം വിവിധ െെഹേ�ാടതിക�െട ഇടെപടലിെ�

ഫലമാ�ം തീരേദശ സം�ാന���ായി േക�സ��ാ� ആവി�രി� ആഴ�ട� മീ�പിടി�

പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം സം�ാന�ിന് ലഭിേ��ിയി�� സഹായ�� എെ�ാെ�യാെണ�ം

എെ�ാെ� സഹായ�� ലഭി�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) 1957  �ത�  െഎ.സി.എ.ആ�.െ� കീഴി�  െകാ�ിയി�  �വ��ി�വ���ം മ��ബ�നം,

മ��സം�രണം,  മ��വിപണനം,  മ��ബ�ന േമഖല� േവ� യ���,

ഉപകരണ��,യാന��  �ട�ി സമ� േമഖലകളി�ം സമ� സംഭാവന ന����മായ

െസ���  ഇ��ി���് ഓഫ് ഫിഷറീസ് െടേ�ാളജി(സി.ഐ.എഫ്.ടി.)�െട കാര��മമായ

�വ��ന�ിന് ആവശ�മായ �ലം ന�കണെമ� ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാ?

െന�വയ� ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമ�ിെല വ�വ�കളി� ഇളവ്

*100.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, സി.മ��ി

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം വികസന പ�തിക��ാണ് െന�വയ�  ത�ീ��ട സംര�ണ

നിയമ�ിെല വ�വ�കളി� ഇളവ് ന�കിയി�ളളത്;

(ബി) ഇതിന് നിയമ �ാബല�ം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി� ഇളവ് ന��േ�ാ� ജലസംര�ണ�ിന് എെ��ി�ം വ�വ� ഏ�െ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ?

തീരേദശ േമഖല�െട സമ� വികസന�ിന് പ�തിക�

*101.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക. ദാസ�

,, വി. േജായി

,, െ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) തീരേദശ േമഖല�െട സമ� വികസന�ിനായി എെ��ാം നവീന പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി തീരേദശ േമഖലക��ായി ര�ായിരം േകാടി �പ�െട പാേ�ജ്

�പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത തീരേദശ വികസന പാേ�ജി�� വിശദമായ പ�തി േരഖ ത�ാറാ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) തീരേദശ േമഖലയി� കി�ബി �ഖാ�ിരം എെ��ാം �വ��ന�� നട�ാ�േ�ശി��െവ�ം

ഇതിനായി ബജ�ി� എ� േകാടി �പ വകയി��ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണം

*102.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, ��ഷ� കട��ി

,, സി. െക. ശശീ��

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

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി സാധാരണ�ാ�െട ��ിക�  വളെരയധികം

ആ�യി��വ�ം ഏെറ�െറ െപാ�വിദ�ാലയ��  എ� നിലയി�  �വ��ി��വ�മായ

എ�ഡഡ് ��കെള�ടി ഉ�െ���ിെ�ാ�് സ��ാ�  പ�തി വിഹിതം വഹി�� ചല�്

ഫ�് ഉപേയാഗി�� �വ��ന��െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഗൗരി േനഘ�െട മരണ�ിനിടയാ�ിയവേരാ�� ��  അധി�ത�െട സമീപന�ം ��ി��

�ളിെല അധ�ാപകനായി�� െക.െക.അനീഷിെ� ആ�ഹത�യിേല�് നയി�ത് േപാെല��

സംഭവ��ം അനധി�ത �� ൈകമാ�ം, �താര�മ�ാ� അധ�ാപക നിയമനം �ട�ിയ മാേനജ്

െമ�ക�െട ആശാസ�കരമ�ാ� �വ��ന��ം ക�ശനമായി നിയ�ി�ാ� േവ� ഇടെപട�

സാധ�മാ�േമാ;

(സി) നിരവധി എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ�ളി� ജാതിമത ഭി�തക� നിലനി���താ�ം അ�ട��ിെ�

േപരി�  ജനാധിപത��ല���  നി��സാഹെ����താ�ം ഉ� ആേ�പം ഉയ��ിരി��

സാഹചര��ി� സ��ാ� വിദ�ാലയ�െള ��ത� േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� നടപടിെയ��േമാ?

�മി വിതരണം

*103.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ആ�. രാമച��

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� �മിയി�ാ� പാവെ��വ��് �മി വിതരണം െച��തിനായി എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ ജി�കളി�ം ലാ�ഡ് അൈസെ��് ക�ി�ിക� �പീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ലാ�ഡ് �ിബ�ണ�കളി�  െക�ി�ിട�� അേപ�ക�  തീ��ക�ി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) താ��് ലാ�ഡ് േബാ��ക�െട �വ��നം ഊ��ിതെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ര�നിവാരണ �വ��ന�ിന് ആപതാമി� പ�തി

*104.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.പി.സജീ��

,, എം. വി�െസ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; അത് ശ�ിെ����തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഓഖി �ര���ായേ�ാ� �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി�െട �വ��നം കാര��മമായി� എ�

ആേ�പം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  എെ�ാെ� തി���

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;

(സി) ജി�ാ �ര�നിവാരണ അേതാറി�ിക�െട �വ��നം െമ�െ����തിന് ആവി�രി� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) േക� സഹായേ�ാെട നട�ിലാ��  "ആപതാമി�"  േ�ാജ�് സം�ാന�്

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

അംഗീകാരമി�ാ� ��കളിെല വിദ�ാ��ിക�െട �ട�വിദ�ാഭ�ാസം

*105.�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, െക.എം.ഷാജി

,, അ�� ഹമീദ് പി.

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

(എ) സം�ാന�് അംഗീകാരമി�ാെത �വ��ി�� ��ക� ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��കളി� പഠി�� വിദ�ാ��ിക�െട �ട�വിദ�ാഭ�ാസം ഉറ�ാ��തിന് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  നി�േ�ശി�� മാനദ���  പാലി�ാ�  ത�ാറാ�� ��ക��് അംഗീകാരം

ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ?



േപാളിെട�ി�ക�െട വികസനം

*106.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ബാ�

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

ന��േമാ:

(എ) േപാളിെട�ി�കളിെല അധ�യന നിലവാരം ഉയ���തി�ം അവ�െട വികസന�ി�മായി

എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േപാളിെട�ി�കളി�  െമ�ീരിയ�  െട�ിംഗ് ആ�് സ��ിഫിേ�ഷ�  േക���  ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ി� അവ�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം േപാളിെട�ി�കളിലാണ് ബിസിനസ് ഇ��േബഷ� െസ��ക� ആരംഭി�ി��ത്;

(ഡി) േപാളിെട�ി�ക�െട വികസന�ിനായി നട�സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി�  എ� �ക

വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ക�വ�ി ഫാ�റിക� േനരി�� �തിസ�ി പരിഹരി�ാ� നടപടി

*107.�ീ.രാ� എ�ഹാം

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എം. �േകഷ്

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

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

(എ) ഇറ�മതി ���ി� വ��നവ് വ��ിയ��െ�െട�� േക�സ��ാ� നയം സം�ാനെ�

െച�കിട ഇട�രം ക�വ�ി ഫാ�റികെള �തിസ�ിയിലാ�ിയിരി��ത് പരിഹരി�ാ�

നട�� �മ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പര�ാ�മായ േതാതിലിെ��ി�ം സം�ാന�് ലഭി�� മിക� നിലവാര�� േതാ��ി സംഭരി�്

ക�വ�ി േകാ��േറഷന് കീഴി�ം കാെ��ിന് കീഴി��� ഫാ�റിക��് ലഭ�മാ�ാ�

സാധ�മായി�േ�ാ;

(സി) ഒ�രല��ിലധികം െതാഴിലാളിക� പണിെയ��� െച�കിട ക�വ�ി ഫാ�റിക� േനരി��

�തിസ�ി പരിഹരി�ാ� സ��ാ� നട�� പരി�മ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വിയ�്നാമി� നി�� �ണനിലവാരം �റ� ക�വ�ി ഇറ�മതി െച�് ��ി�ല��ി വി�്

സം�ാനെ� ക�വ�ി�� വിപണി തെ� ന�െ���� വ�കിട വ�വസായിക�െട ���ി

അവസാനി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�. ജി. സി. �റെ��വി� െറ�േലഷ�



*108.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, എം.ഉ��

,, എ�. ഷം��ീ�

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

ന��േമാ:

(എ) േകാേള�ക��് സ�യം ഭരണം ന����മായി ബ�െ��് �.  ജി.  സി.  അ��കാല�്

�റെ��വി� െറ�േലഷ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ��ാ�ാ�� �ത�ാഘാത�െള സംബ�ി�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ െറ�േലഷ�  സ��ാരിെ��ം സ��കലാശാലക�െട�ം നിയ�ണാധികാരെ�

പരിമിതെ���� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ?

അപകടാവ�യിലായ പാല��ം ക��ക�ം

*109.�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, പി.െക. ശശി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അപകടാവ�യിലായ പാല��െട�ം ക��ക�െട�ം �ന��ാരണ�ിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇവ�െട കാല�ഴ�ം സംബ�ി�് സ�േ� നട�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) കാല�ഴ��� പാല�� എ�് നി��ി�വയാെണ�ം അവ�െട അപകട�ിതി സംബ�ി�

വിവര�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇ�രം പാല��െട�ം ക��ക�െട�ം �ന�നി��ാണ�ിനായി നട�് സാ��ിക വ�ഷം

എ� േകാടി �പ വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് അ�ാദമിക മികവ് ഉയ��വാൻ പ�തി

*110.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

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

ന��േമാ:

(എ) വാണിജ�വൽ�രണ�ം വർഗീയത�ം അരാജകത��മാണ് ഇ�െ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല

േനരി�� �ഖ�െവ�വിളിക�  എ�ത് കണ�ിെല��് സം�ാനെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന��  അ�ാദമിക മികവ് വ��ി�ി�് �ാേനാ��ാദനം നട�� അേത



�ാധാന�േ�ാെട സാ�ഹ� �വ��ന��െട േക���  �ടിയായി വികസി�ി�ാനായി

ഏെത�ാം തര�ി�� ഇടെപട� സാധ�മാ�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് അ�ാദമിക മികവ് ഉയ��വാനാ�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) അറിവ് ആ��ി��വെര കയ�മതി െച�� നിലവിെല രീതിേയ�ാ�  �ാധാന�േ�ാെട

�തനമായ അറിവ് ഇറ�മതി െച�് �ാേനാ��ാദനം മിക��താ��തിനായി പരിപാടി

ആവി�രി�േമാ?

റീസ�േ� നടപടിക�

*111.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, െക. രാജ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� റീസ�േ� നടപടിക�  ���ീകരി�ാനാകാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവിെല സാഹചര��ി�  റീസ�േ� നടപടിക�  എ�വ�ഷം െകാ�് ���ിയാ�ാ�

സാധി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(സി) റീസ�േ� സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് എെ�ാെ� മാ���� അവലംബി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

സ��കലാശാലക�െട പരീ�ക�ം ഫല�ഖ�ാപന�ം �ത�തേയാെട നട��തിന് നടപടി

*112.�ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലക� �േവശനം �ത� പരീ�വെര�� �വ��നം സംബ�ി�

കല�� �സി�ീകരി�ാ�േ�ാ;ഇതിന് ഏകീ�ത സ�ഭാവ�േ�ാ;

(ബി) �േവശന�ം പരീ�ക�ം യഥാസമയം നട�ാ�� കാരണം േകരള�ിെല വിദ�ാ��ിക��്

സം�ാന�ിനക�ം �റ�ം ഉപരിപഠന�ി�ം േജാലി ലഭ�ത�ം തട���  ഉ�ാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സ��കലാശാലക�  നട�� പരീ�ക�െട ഫല�ഖ�ാപന�ം ബി�ദ സ��ിഫി��ക�െട

വിതരണ�ം അന�മായി നീ��ത് വിദ�ാ��ികളി�ം ര�ിതാ�ളി�ം ആശ� ഉ�ാ�ിയി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ഡി) ഇത് പരിഹരി��തിന് പരീ�ക�ം ഫല�ഖ�ാപന�ം സ��ിഫി��് വിതരണ�ം �ത�തേയാെട

യഥാസമയം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േദശീയപാത വികസനം

*113.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല േദശീയപാത നാ�വരിയാ��തിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;ഇ�സംബ�ി�്

ഉ�ായി�� അനി�ിതത��ിന് എെ��ാം പരിഹാര നി�േ�ശ��  കെ��ി

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല േദശീയപാത വികസന�ിന് ത�ാറാ�ിയ പ�തിക�  വിഭജി��തി��

അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;ആയതിെ� വിശദാംശ��  െവളിെ���േമാ;വലിയ റീ�ക�

വിഭജി��തിന് േക� സ��ാരിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ��മി കേ��ം

*114.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, ���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ��മി വ�ാപകമായി കേ�റിയത് തട��തിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ��മി പാ� വ�വ�യി�  ൈകവശം വ�ി��വ�  വ�വ�ക�  ലംഘി�െകാ�് �മി

��പേയാഗം െച���ം അന�ാധീനെ�����ം തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ��മി കേ��ം തട��തി�ം സാധാരണ�ാ�െട �മി മാഫിയക�  സംഘടിതമായി

ഒഴി�ി���ം കേ����ം തട��തി��� ലാ�ഡ് �ാബിംഗ്  (െ�ാഹിബിഷ�) ആ�്

നട�ാ��തിന് ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഹാരിസ�  �ാേ�ഷ�  ൈകവശം വ�ി�� േതാ�ം �മി�മായി ബ�െ�� ഏെത�ി�ം �മി

സ��ാ� ഏെ���ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ര�നിവാരണ �പേരഖകൾ



*115.�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര�നിവാരണ ആ�്  2005  നിലവിൽ വ�തി� േശഷം സം�ാന/ജി�ാതല�ളി�ം

തേ�ശഭരണ�ാപന�ളി�ം �ര�നിവാരണ �പേരഖകൾ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;ഇെ��ിൽ

അതിെ� കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) വരൾ� �ല��ാ�� ���ൾ പരിഹരി��തി�ം �തിേരാധി��തി�ം സം�ാന�്

വരൾ�ാ മാേനജ് െമ�് മാന�ൽ നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ ഇത് ത�ാറാ��ത്

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) െക.എസ്.ഡി.എം.എ �െട 2016-17-െല വാർഷിക റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ി �ര�നിവാരണ ആ�്

വ��്  70(2)  അ�സരി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം

വിശദീകരി�ാേമാ;ഇ�കാരണം �ര�നിവാരണ പ�തികൾ ആ��ണം െച��തിൽ വീ�

സംഭവി�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ്- തി�വന��രം േദശീയപാത വികസനം

*116.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, ബി.സത��

,, െജയിംസ് മാത�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് �ത�  തി�വന��രം വെര�� േദശീയപാത നാ��ിയ�് മീ�റി�

നാ�വരിയാ�ി വികസി�ി��തി�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ലം ഏെ���ാ�� നടപടിക�  ആരംഭി��തിന് �േ�ാടിയായി േദശീയപാത അേതാറി�ി

�ലം േനാ�ിൈഫ െച�ി�േ�ാ;എ� �ലം ഏെ��േ��ി വ�െമ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;പാത വികസന�ി�� �പേരഖ ത�ാറായി�േ�ാ;

(സി) �ലം വി� ന���വ��് ആക�ഷകമായ വില ന�കി �മി ഏെ����� സംബ�ി�

എതി��് �റ��തി�ം വീട് ന�െ���വെര �നരധിവസി�ി��തി�ം േവ� �വ��ന��

നട��േ�ാ;ഏെ��േ�� �മി�െട അടി�ാനവില നി�യി�ാ�� നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ

എ�് അറിയി�േമാ?

േകാേള�ക��് സ�യംഭരണാവകാശം

*117.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�



,, സ�ി േജാസഫ്

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

ന��േമാ:

(എ) 2018  െഫ�വരിയി�  �.ജി.സി.  �റ�ിറ�ിയ റ�േലഷ�  അ�സരി�് േകാേള�ക��്

സ�യംഭരണാവകാശം േന��തിന് സം�ാന സ��ാരിെ� അ�മതി ആവശ�മി�ാെയ�്

വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സ�യംഭരണാവകാശം ലഭി��തിന് ആവശ�മായ എ�ാ �ാേ���ക�ം േകാേള�ക��്

ഉെ��ി�, സ��ാരിേനാ �ണിേവ�ി�ിേ�ാ ��ത �ാപനം സ�യംഭരണാവകാശം േന��ത്

തട�വാ� കഴിയി�ാെയ� നിബ�ന �ലം ഉളവായി�� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര�ം ഹയ�  എഡ�േ�ഷ�  കൗ�സി�  ച�� െച�ി�േ�ാ;എ�ി�  തീ�മാനം

എ�ായി��െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) �.ജി.സി.  െകാ�വ�ി�� ��ത നിബ�ന ഈ സ��ാരി� നയ���്

തിരി�ടിയാേണാ;എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

ഗതാഗതം �ഗമമാ�ാൻ േറാഡ് െമ�െ���ൽ

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹനെ����ാ�  സം�ാനെ� േറാ�കളി�  വരാനിരി�� ��മായ

ഗതാഗത���ിെനതിെര െപാ�മരാമ�് വ��്എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി�� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വാഹനെ���ം കണ�ിെല��് നിലവി�� േറാ�ക�െട �ിതി െമ�െ����തിന് േവ�ി

എെ��ി�ം പ�തി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) േറാ�ക�െട വീതി വ��ി�ി�് ഗതാഗതം �ഗമമാ�വാ�,എ���ി�  �ലം ഏെ���ാ�

കഴി�� തര�ി�  നിയമ�ി�  മാ�ം വ��ാ�ം േകാടതി ഇടെപട�  ആവശ�മി�ാെത

ഉ�ാകാതിരി�ാ�ം എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ടൗ�കളിെല ഗതാഗത���ിന് ശമനം ഉ�ാകാ�  തിര�� �ല�ളി�  അടിയ�രമായി

േമ��ാല�� നി��ി�ാ� പ�തി ത�ാറാ�േമാ;

(ഇ) ടൗ�കളി� തിര�� �ല�ളി� സാധാരണ�ാരായ ജന���് േറാഡ് �റി�കട��തിന്

േമ�നട�ാതക� നി��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജ�ീസ് ദിേനശ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

*119.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ. എ� .എ.െന�ി��്



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

ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല ���െള സംബ�ി�് പഠി�് റിേ�ാ��് സമ��ി�വാ�

നിേയാഗി� ജ�ീസ് ദിേനശ� ക�ീഷ� സ��ാരിന് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ റിേ�ാ��ിേ�� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ?

ആധാരം രജിേ�ഷ� ഓ�ൈല� ആ�ിയതിെന�ട���ായ ��ി��ക�

*120.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പാറ�� അ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആധാരം രജിേ�ഷ�  ഓ�ൈല�  ആ�ിയതിെന �ട���ായ ��ി��ക�  സ��ാരിെ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) രജിേ�ഷന് ആവശ�മായ വിവര��  ന�കാ�� പ�ിക് േപ�  സംവിധാനം ഇട�ിെട

തട�െ���ത് പരിഹരി�ാ� സത�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി ആധാര��  രജി��  െച�് ന���തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദീകരി�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

24-02-2018

�േ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)].


