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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�ി

പാല��െട �ന�നി��ാണ�ം അ����ണിക�ം

*241.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, അനി� അ�ര

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  365  പാല��  �ന�നി��ിേ��േതാ അ����ണിക�  അടിയ�രമായി

നടേ��േതാ ആെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പാല��െട �ന�നി��ാണ�ി�ളള ��ഗണനാ പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇതിനാ�ളള ���ിക�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  കി�ബിയി�  നി�് ഇതിന് സാ��ിക

സഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) സമയബ�ിതമായി പാല��  �ന�നി��ി��തി�ം അ����ണി നട��തി�ം �േത�ക

സംവിധാനം ഒ��വാ� ആേലാചി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ൈഹ��, ഹയ�െസ��ഡറി, െവാേ�ഷണ� ഹയ�െസ��ഡറി വിഭാഗ��െട ഏകീകരണം

*242.�ീ.സി.െക.നാ�

,, െക. �����ി

,, േകാ�� ��േമാ�

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

ന��േമാ:



(എ) ൈഹ��, ഹയ�െസ��ഡറി,  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�െസ��ഡറി വിഭാഗ��  ഒ�മി�്

�വ��ി�� ��കളി�  �ി�സി��, െഹഡ് മാ��  ത�ികയി�  നി�ം ഒരാെള �ളിെ�

െമാ��ി�� േമധാവിയായി നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��കളി�  �ി�സി��, െഹഡ് മാ��  ത�ികയി��വ�  ത�ി�  അധികാര പരിധി

സംബ�ി�് ത����  ഉ�ാ��ത് പരിഹരി�ാ�  സ��ാരിന് എ�് നി�േ�ശമാണ്

ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ� സം�ാന�െള മാ�കയാ�ി ഈ �ാപന�െള ഏകീ�ത സംവിധാന�ിന് കീഴി�

െകാ�വരാ� ഉേദശി��േ�ാ;

(ഡി) ഇതിെന��ി എെ��ി�ം പഠനം നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഹയ� െസ��ഡറി ��കളി� അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒ���തിന് നടപടി

*243.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.െക.അ� റ�്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പല ഹയ�  െസ��ഡറി ��കളി�ം ഹയ�  െസ��ഡറി വിദ�ാഭ�ാസം

ന���തിനാവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��� ലഭ�മെ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാഥമിക സൗകര���  േപാ�ം ലഭ�മ�ാ� ഹയ�  െസ��ഡറി ��കളിെല അടി�ാന

സൗകര�ം െമ�െ����തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ ഹയ�  െസ��ഡറി ��കളി�ം �ാഥമിക സൗകര���ം അടി�ാന

സൗകര���ം ഒ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ഡി�ി തല�ി� േചാ�സ് േബ�ഡ് െ�ഡി�് െസമ�� സി�ം

*244.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, എം. സ�രാജ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) ഡി�ി തല�ി�  അ�ാദമിക നിലവാരം ഉയ���തിെ� ഭാഗമായി നട�ാ�ിയ േചാ�സ്

േബ�ഡ് െ�ഡി�് െസമ��  സി�ം കാര��മമായി നട�ിലാ�ാ�  സാധി�ി�േ�ാെയ�ം

അതിെ� ഫല�ാ�ിെയ �റി�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;



(ബി) െസമ�� സ�ദായ�ിേല�് മാറിയേ�ാ� കരി�ല�ി� ഘടനാപരമായ എ�് മാ��ളാണ്

വ��ിയത്;  ഇ��ലം വിദ�ാ�ഥിക�െട പഠനഭാരം വ��ി�ക��ാേയാ;  എ�ി�  ഇത്

അ�ാദമിക �ണനിലവാരെ� �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സി�  നിേയാഗി� വിദ� സമിതികെള�റി�ം അവ�െട ല���ം

വിശദമാ�ാേമാ;

വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം

*245.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.പി. ഉ�ി

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

ന��േമാ:

(എ) സി.ബി.എസ്.ഇ, ഐ.സി.എസ്.ഇ, ഐ.സ്.സി �ട�ിയ േബാ��ക�െട കീഴി�ളള വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന��  സം�ാന സിലബസ് �കാരം അധ�യനം നട�� വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�ളി�നി�് വ�ത��മായ പാഠ�പ�തി �കാരം വിദ�ാഭ�ാസം ന����ം സ�കാര�

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�� േതാ�ംപടി ഫീസ് ഈടാ���ം സൗജന�മാ�ം നി�ബ�ിതമാ�ം

ഉ� വിദ�ാഭ�ാസം ��ിക�െട അവകാശമാ�ിയ  2009  െല നിയമ�ിെ� അ����്

അ��തമാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അവസര സമത�െമ� മൗലികാവകാശ�ിന് വി��മാണ് പാഠ�പ�തികളിെല

ഐക�പ�മി�ാ�െയ�തിനാ�  ഇ�ാര��ി�  സം�ാന സ��ാരിന് എ� െച�ാ�

സാധി�െമ�് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) അ� എ�ഡഡ് ��ക� ഒ�ാം�ാ�ി� �േവശനം ന���തി� ഇ�പ�ിയ� ശതമാനം

��ികെള�ി�ം ��ബലവിഭാഗ�ളി�െ��േതാ സാ��ികേശഷിയി�ാ�വേരാ

ആയിരി�ണെമ�ം �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസം ���ിയാ���വെര അവ��് സൗജന�മായി

വിദ�ാഭ�ാസം ന�കണെമ�ം  2009  െല നിയമ�ി�  വ�വ� െച��േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�

�ാവ��ികമാ��ത് പരിഗണി�േമാെയ�റിയി�ാേമാ?

വിദ�ാ��ിക��് േസാഷ�� മീഡിയെയ�റി�് േബാധവ��രണ �ാ�ക�

*246.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, സി.മ��ി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േസാഷ�� മീഡിയ�െട വ��ി� വ�� �ചാര�ം അേതാെടാ�ം നാ��നാ� വ��ി� വ��

ൈസബ�  ���ത���ം പരിഗണി�് �തിയ തല�റ�് േവ� അവേബാധ�ം �ര��ം



ഒ���തിേല�ായി ഈ വിഷയ�ി�  ൈഹ��  തലം �ത�  വിദ�ാ��ിക��് േവ�

േബാധവ��രണ �ാ�ക� ന�കാ�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി� ഇതിേനാടകം വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ഇേ�ണ� അസ�്െമ�് സംവിധാനം അവസാനി�ി�ാ� ശിപാ�ശ

*247.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, എസ്.ശർ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

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

ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� ���� പഠി�ാനായി നിേയാഗി� ജ�ിസ് െക.െക.ദിേനശ�

ക�ി�ി റിേ�ാ��ി� വിദ�ാ��ികെള വിേധയരാ�ാനായി മാേനെ��ക� ��പേയാഗം െച��

ഇേ�ണ�  അസ�്െമ�് സംവിധാനം അവസാനി�ി�ാ�  ശിപാ�ശ�േ�ാ;  എ�ി�

ഇതവസാനി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ികെള മാനസികമാ�ം ശാരീരികമാ�ം പീഡി�ി��ത് അവസാനി�ി�ാ�  ശ�മായ

നടപടി��ാ�േമാ;

(സി) അധ�യന�ിെല �ണനിലവാരം ഉയ���തി�ം മാേനെ��ക�െട അമിതാധികാരത�ര

അവസാനി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

അറിയി�േമാ?

അംഗീകാരമി�ാ� ��ക�െട �വ��നം

*248.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, െക. രാജ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം അ�സരി�്,  അംഗീകാരമി�ാ� ��ക�  �വ��ി�ാ�

പാടിെ�� വ�വ� നിലനി�െ� ഇ�രം ��ക� സം�ാന�് �വ��ി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാണ് ��ക��് അംഗീകാരം ന���െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അംഗീകാരമി�ാ� ��ക�െട കാര��ി� സ�ീകരി� നടപടികെളെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ��കളി�  പഠി�� വിദ�ാ��ിക�െട ആശ�ക�  പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?



സ��ാ� �മി�െട സംര�ണം ഉറ�വ���തിന് നടപടി

*249.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ഡി.െക. �രളി

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളം �രഹിത ��ംബ�ളി�ാ� സം�ാനമാ�ി മാ�ക എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട�� പ�തി

�കാരം എ� �രഹിത��് �മി ന�േക�ി വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയിരി��ത്;  ��

സ��ാരിെ� കാല�് ഇതി� എ� ��ംബ���് �മി ലഭ�മാ�ിയി��;

(ബി) േകരള േ��് ലാ�ഡ് ബാ�് എ� പ�തി നിലവി�േ�ാ; പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) റവന� �മി ��വ�  റീസ�േവ നട�ി ഉടമ��െട അവകാശം സംര�ി��തി�ം സ��ാ�

�മി�െട സംര�ണം ഉറ�വ���തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;

വ��മാ�േമാ?

കാ��കളി� ജനാധിപത�ാവകാശം സംര�ി�െ�ടാ� നടപടി

*250.�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, എ. �ദീ��മാ�

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

(എ) സം�ാനെ� സ�വകലാശാലകെള�ം ഗേവഷണ �ാപന�െള�ം േലാേകാ�ര

നിലവാര�ിേല�യ��വാനായി പരിപാടി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ; അറി��ാദന

��ിയയി�ം അറിവ് സാ�ഹ� �േരാഗതി�ായി ജന�ളിേല�് എ�ി��തി�ം ഇ�രം

�ാപന�� �തീ�ിത നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക� മ�ിമാ�ം ചില ഭരണഘടനാ �ാപന�ളി�  �ഖ��ാനം വഹി��വ�ം അംഗീ�ത

ശാ�സത��െള�ം ചരി� വ�തകെള�ം നിരസി�െകാ�് അ�വിശ�ാസജ ഡില�ം

��ിഹീന�മായ സ���െള ശാ��ിെ� �ാന�് �തി�ി��ത് സം�ാനെ�

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട�ം ഗേവഷണ �ാപന��െട�ം സ��ാ�കത�ം

സംവാദാ�കത�ം ഹാനികരമാകാതിരി�ാ� നട�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജനാധിപത�പരമായ സംഘടനാവകാശ�െള തക��െകാ�് പി�ിരി�� ആശയ സംഹിത�െട

�ന��ീവന�ിന് ചില േക���  �മി��ത് അവസാനി�ി�വാനായി കാ��കളി�

ഭരണഘടനാദ�മായ ജനാധിപത�ാവകാശം സംര�ി�െ���െവ�് ഉറ�വ��ാ�

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?



മരാമ�് നയ�ി� �തന സാേ�തികവിദ�ക�െട �ാധാന�ം

*251.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.�േരഷ് ���്

,, െജയിംസ് മാത�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി�വ�� േറാഡപകട��  കണ�ിെല��് േറാഡ് �ര�ിത

���ിക��് �േത�ക ഊ�� ന��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി േറാഡ് �ര�ാ ഓഡി�് നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േറാഡ് േസ�ി�ം ഗേവഷണ�ി�ം ഡിൈസനിംഗി�മായി ഏെത�ാം �തന സാേ�തിക

വിദ�ക��ാണ് മരാമ�് നയ�ി� �ാധാന�ം ന�കിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ രംഗ�് േകരള ൈഹേവ റിസ��് ഇ��ി���് നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േകരള േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡിെ� പ�തിക�

*252.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡിെ� കീഴി� നിലവി� നട�ിലാ�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

അവ�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.ആ�.എഫ്.ബി. �െട �വ��ന���് �ട�� �ക�െട തിരി�ടവ് എ�കാരമാണ്;

(സി) േകരള േറാഡ് ഫ�് ആ�് �കാരം േമാേ�ാ� വാഹന നി�തിയിന�ി� ലഭ�മാ�� �ക�െട

പ�് ശതമാനം വിഹിതം െക.ആ�.എഫ്.ബി.�് ലഭ�മാേ���േ�ാ;

(ഡി) േമാേ�ാ�  വാഹന നി�തി�െട പ�് ശതമാനം കി�ബിയിേല�് മാ�ിയത് �ലം

െക.ആ�.എഫ്.ബി. �് ഫ�് ലഭി�ാ� സാഹചര���ായി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് നിലവാര പരിേശാധന�ായി സംവിധാനം

*253.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, സി.െക. ഹരീ��

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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



ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് നവീന ആശയ��ം പരിപാടിക�ം

ആവി�രി��തിന് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സിലിന് എ�മാ�ം സാധ�മായി�െ��്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;  വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ജനാധിപത�വ��രണ�ിനായി കൗ�സിലിെന

എ�ര�ിലാണ് വിഭാവനം െച�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല അധ�യന രംഗ�് നിലവാര പരിേശാധന�ായി അ�ാദമിക്

െപ�േഫാമ�സ് ഇ�ഡിേ��� എ� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയത് അ�ാദമിക �ണനിലവാരം

താ�ാ� ഇടയാ�ിയത് പരിഹരി�ാ� ഏെത�ി�ം തര�ി�� ആശയ�പീകരണം നട�ാ�

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സിലിന് സാധ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കരി�ലം പരി�രണ�ി�ം അ�ാദമിക പരീ�ാ കല��  �പീകരണ�ി�മായി നട��

�വ��ന�� അറിയി�േമാ?

സ��കലാശാലക�െട നിലവാരം ഉയ��ാ�� നടപടിക�

*254.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, ഐ.സി.ബാല���

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

ന��േമാ:

(എ) േക� മാനവവിഭവവികസന മ�ാലയ�ിെ� റാ�ിംഗ് �കാരം ആദ�െ� �റ്

സ��കലാശാലകളി�  േകരള�ിെല സ��കലാശാലക�െട �ാനം വളെര താ�താെണ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  സം�ാനെ� സ��കലാശാലകെള റാ�ിംഗി�  ��നിരയിെല�ി��തിന്

അ����ണമായ �വ��ന�� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇതി�െട ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് എ�് �േ��ം �റി�വാ� കഴി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

ഡിജി�� സ�േ��ം േപാ�വര�ം

*255.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേ��കളി�, �റംകരാ� �േഖന േയാഗ�രായ ഏജ�സികെള െകാ�് ഡിജി��

സ�േ� ���ീകരി�വാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ വിേ��കളിെല�ം േപാ�വരവ് നടപടിക� ���മാ�ം ഓ�ൈല� ആ�� ��ിയ ഏ�

ഘ�ം വെരയായി; വിവരി�േമാ?

മലേയാര-തീരേദശ പാതക�െട നി��ാണം



*256.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ഗതാഗത �ംഖലയിെല �ധാന ക�ികളായി�ളള മലേയാര-തീരേദശ

പാതക�െട നി��ാണ�ിനായി ഇ�വെര നട�ിയി�ളള �വ��ന�� അറിയി�േമാ;

(ബി) മലേയാര െെഹേവ�െട ചില ഭാഗ��  വനേമഖലയി�െട കട�് േപാ��ത് ഇൗ പാത�െട

നി��ാണെ� �തി�ലമായി ബാധി�ാതിരി�ാനായി നട�ിയ ഇടെപട�ക� എെ��ാമാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ായിട�ം പ��് മീ��  ഉെ��ി�  മാ�േമ തീരേദശ െെഹേവ പ�തി�് അ�മതി

ന��ക�� എ� കി�ബി നിലപാട് �ാേയാഗികത �ടി കണ�ിെല��്

�നഃപരിേശാധി�ാ�� നി�േ�ശം ന��വാൻ ആവശ�െ��േമാ?

നഗര�ളിെല േറാ�ക�െട േശാചനീയാവ�

*257.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, �രളി െപ�െന�ി

,, െക.��ിരാമ�

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗര�ളിെല േറാ�ക�െട ഗണ�മായ ഭാഗം േശാചനീയാവ�യിലായിരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നി��ാണ രീതിയിെല അപാകത�ം മഴ�ാലെ� േറാഡ് നി��ാണ�ം ഇതിന് എ�മാ�ം

കാരണമാ��െവ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇ�കാര��ാ�� ന�ം അതിന്

കാരണ�ാരാ��വരി� നി�് ഈടാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ൈപ�ൈലനി�ം േകബി� ഇടാ�ം േവ�ി െവ�ിെ�ാളി�� േറാ�ക� �ണേഭാ�ാ�ളി� നി�ം

പണം ഈടാ�ിയി�ം ��വ�ിതിയിലാ�ാതിരി��ത് േറാ�ക�െട,  �േത�കി�് നഗര

�േദശ�ളി��വ�െട േശാചനീയാവ��് �ധാന കാരണമാെണ�ിരിെ� ഇതിെനതിെര

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ി� ജ�ഡ� ബജ�ിംഗ്

*258.�ീ.ഡി.െക. �രളി

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.പി.െക. ശശി

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



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി� ജ�ഡ� ബജ�ിംഗ് നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) സ��ാ� ഓഫീ�കളി� �ീസൗ�ദപരമായ അടി�ാന സൗകര��� ഒ���തിന് എെ��ാം

���ികളാണ് ഇൗ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല എ�ിനീയ�മാ��ം മ�് ഉേദ�ാഗ���ം �ീസൗ�ദപരമായ

നി��ാണം സംബ�ി�് പരിശീലനം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) പ�തി�െട ഭാഗമായി ഭി�േശഷി�ാ��ായി പ�ിക് ഓഫീ�കളി�  റാ�ക�

�ാപി��തി�ളള ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

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

അറിയി�ാേമാ?

പാഠ�പ�തിയി� ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ് ഉ�െ���ാ� നടപടി

*259.�ീ.േകാ�� ��േമാ�

,, െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

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

ന��േമാ:

(എ) നിർ�ിത ��ിയിേലാ മ�് �തന സാേ�തിക വിദ�കളിേലാ ഫല�ദമായ പരിശീലനം �വാ�ൾ�്

ലഭി�ാതിരി�കയാെണ�ിൽ ഭാവിയിൽ െതാഴിൽ അവസര�ൾ ന�െ��െമ�തിെന�റി�്

അഭി�ായം വ��മാ�േമാ; ഇതിനായി എെ��ി�ം പ�തികൾ ആവി�രി��േ�ാ;

(ബി) നിർമിത ��ി,  �ി ഡി �ി�ിംഗ്,  േറാേബാ�ി�് �ട�ിയ �തന സാേ�തിക വിദ�കൾ

പാഠ�പ�തിയിൽ ഉൾെ���വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം പഠന േമഖലകളിൽ ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ് അഥവാ നിർ�ിത ��ി

ഉപേയാഗി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

പാ��ടി�ിക

*260.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, െക.�രളീധര�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��ാലാവധി കഴി�ം പാ�വ�വ�ക� ലംഘി�ം വ�കിട ക�നിക� സ��ാ� �മി ൈകവശം

വ�ിരി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�വാ�  18.2.17�  �റെ��വി� ഉ�രവിെ�



അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) പാ�വ�വ� ലംഘി��ം പാ� കാലാവധി കഴി��മായ എ� ഏ��  �മി ഈ സ��ാ�

നിലവി� വ�േശഷം തിരിെ���ി��്;

(ഡി) പാ��ടി�ികയിന�ി�  ല��ണ�ിന് �പ സ��ാരിന് ലഭി�ാ�  ഉെ��ിരിെ� ഇത്

പിരിെ����തിന് നിലവി� എെ��ി�ം തട���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സ��കലാശാലക��് നാഷണ� അസ�്െമ�് ആ�് അ�ഡിേ�ഷ� കൗ�സി� ന�കിയ േ�ഡിംഗ്

*261.�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, വി. േജായി

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

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ സ��കലാശാലക��്, നാഷണ� അസ�്െമ�് ആ�് അ�ഡിേ�ഷ�

കൗ�സി�  (നാക്)  നട�ിയ പരിേശാധന�െട അടി�ാന�ി�  ന�കിയി�� േ�ഡിംഗ്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േ�ഡിംഗിനായി എെ��ാം മാനദ��ളാണ് അടി�ാനമാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

സം�ാനെ� മി� സ��കലാശാലകളി�ം അധ�ാപക�െട എ��ി�� �റവ്

പരിഹരി�ാനായി എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അടി�ാന സൗകര���ം ഗേവഷണ സൗകര���ം വ��ി�ി�ാനായി ആവി�രി�ി��

പരിപാടി�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െതാഴി� സാധ�ത�� േകാ�ക� ആവി�രി�ണെമ� നി�േ�ശം,�ാന സ�ാദനേ��ാ�

െതാഴി�  സ�ാദന ഇട�ളായി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� മാ��തിന് ഇടയാ�േമാ;

ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നിലപാട് അറിയി�ാേമാ?

ക�വ�ി സംഭരണം

*262.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, െക. രാജ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) സം�ാനെ� ക�വ�ി സം�രണ േമഖല �ംഭനാവ�യി�  ആെണ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േതാ��ി�െട ദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം �തിയ ആശയ�ളാണ്

നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�വ�ി സീസ�  ആരംഭി�ാനിരിെ� അതിന് �േ�ാടിയായി വിേദശ രാജ��ളി�  നി�്



േതാ��ി സംഭരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ര�ല�േ�ാളം െതാഴിലാളിക�� ഈ േമഖലയി�  െതാഴി�  ലഭ�മാ��തിന് സ��ാ�

��ൈകെയ��േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ണേമ�യി�ം വലി��ി�ം ��ിയ േതാ��ി ന�ായവില ന�ി ക�ഷകരി�  നി�്

സംഭരി��തിന് സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ;

(എഫ്) ആ�ി��  രാജ��ളി�  നി�് ക�വ�ി സംഭരി��തിനായി നട�ിയ �മ��

ഫലവ�ായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േദശീയപാതയിൽ േമ��ാല��

*263.�ീ.എം. �േകഷ്

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, വി. േജായി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത നാ�വരിയായി �ന� നി��ി��തിെ� ഭാഗമായി �റ�രി�ം കഴ���ി�ം ഇടയി�

എവിെടെയ�ാമാണ് േമ��ാല��  നി��ി��തി�� നി�േ�ശ��  ഉയ��വ�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി േദശീയപാത അേതാറി�ി �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത്

പരിേശാധി�് ആവശ�മായ ��ിേ����ക�  വ���തിന് ഇടെപട�  നട�ിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉയ�� ജനസാ�ത�ം ഇ��ിയ േറാ�ക��� ആല�ഴ നഗര�ി�  േദശീയ പാത

കട�േപാ�� �ി.ഡി.എ�്.എസ്.എസ്-ന് സമീപം �ത�  ൈവ.എം.സി.എ പാലം വെര��

ഭാഗ�് ഒ� േമ��ാലം നി��ി�ാ�  ഗതാഗത വികസന�ി�ം നഗരവികസന�ി�ം

ദീ�ഘകാലാടി�ാന�ി�  �ണകരമാ�െമ� വ�ത സ��ാ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന �റ�ഖ��െട നി�മാണ�ം നവീകരണ�ം

*264.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.ബി.സത��

,, െക.െജ. മാ�ി

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

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

(എ) സം�ാന�് മ��ബ�ന �റ�ഖ��െട നി��ാണ�ി�ം പഴയ മ��ബ�ന �റ�ഖ��െട

നവീകരണ�ി�മായി നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) േകരള�ിെല മ��സ��ിെല ��ാ�  പ�ിലധിക�ം കട�  മ��മായതിനാ�  ഫിഷിംഗ്

ഹാ�ബ�ക�, ലാ�ഡിംഗ് െസ��ക�, മ�� മാ���ക�  എ�ിവ�െട�ം അവെയ േദശീയ

പാത�മായി ബ�ി�ി�� തീരേദശ േറാ�ക�െട�ം വികസന�ിനായി ഉ� പ�തി�െട

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) മേ��ാ����െട കയ�മതി വ��നവ് ല��മി�് ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�ക�െട�ം സം�രണ

േക���െട�ം �ചിത� നിലവാരം ഉയ���തിനായി പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട �വ��നം െമ�െ����

*265.�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട �വ��നം െമ�െ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അട�റ�ി�ാ��ം േചാ�െ�ാലി���ം ��ബലാവ�യി���മായ വിേ�ജ് ഓഫീസ്

െക�ിട��  നിലവി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  �ടിെവ�ം,  േടായ് ല�് സംവിധാന��  എ�ിവ ഏ�െ����തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കേളാട് േച��് �ാഫ് ക�ാ�േ��് നി��ി��തിന് പ�തി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

വിഭി�േശഷി�� ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസം

*266.�ീ.പി. ഉ�ി

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

ന��േമാ:

(എ) വിഭി�േശഷി�� ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ാ�ി

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� െ�ഷ�� ��കളി� നിലവി�� സൗകര��� െമ�െ����തി�ം വിദ�ാ��ിക�െട

വിദ�ാഭ�ാസനിലവാരം വ��ി�ി��തി�ം സഹായകമായ അധ�ാപന-പഠന സാമ�ിക� വിതരണം

െച��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;



(സി) ��ത വിദ�ാ��ിക��ായി ഡിജി��  േമാഡി�� �ാ�ക�  ൈകകാര�ം െച��

അ��ാപക��� പരിശീലന�ി�ം ഓഡിേയാ േലാജി�� ലാംേഗ�ജ് ലാബ് �ാപി��തി�ം

�േത�ക ഊ�� ന�കാ�േ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) െ�ഷ�� ��കളി� �േത�ക കേലാ�വം,  െതാഴി� പരിചയ േമളക�, അത് ല�ിക് മീ�ക�

എ�ിവ സംഘടി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അ� എ�ഡഡ് ��ക�െട േമ� നിയ�ണം

*267.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അ�  എ�ഡഡ് ��കളിെല �േവശന�ിേലാ,  ഫീസിെ� കാര��ിേലാ

ജീവന�ാ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�  തീ�മാനി��തിേലാ സ��ാരിന് എെ��ി�ം

നിയ�ണ�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�ാര��ി� സ��ാ� ഇടെപ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�  എ�ഡഡ് ��ക�  �േവശന കാര��ി�  േയാഗ�ത�ം സംവരണ മാനദ���ം

പാലി��െവ�റ� വ��ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�  എ�ഡഡ് ഹയ�  െസ��ഡറി ��കളി�  �േവശന�ിന് ഏകജാലക സംവിധാനം

ഏ�െ����തിന് നീ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േതാ��ി�് ഇറ�മതി ��ം

*268.�ീ.അനി� അ�ര

,, െ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) േക�സ��ാ�  േതാ��ി�് ഇറ�മതി ��ം ഏ�െ���ിയത് സം�ാനെ� ക�വ�ി

േമഖലെയ എ�കാരം ബാധി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� എ�ശതമാനം ��മാണ് േക� സ��ാ� ഏ�െ���ിയിരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇറ�മതി ��ം വ�േതാ��ടി െച�കിട വ�വസായിക�  േതാ��ി ഇറ�മതിയി�  നി�ം

പി�ാറിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് സം�ാനെ� ക�വ�ി വ�വസായെ� ��ത�

�തിസ�ിയി� ആ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ �തിസ�ി േനരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��െത�്

അറിയി�േമാ?

മ�� വിപണന േമഖലയി� നട�ാ�േ�ശി�� ഇടെപട�ക�



*269.�ീ.െക. ആ�സല�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എം. നൗഷാദ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) മ��േമഖലയി�  ഏ��മധികം �ഷണം നട��ത് വ�ാപാരേമഖലയി�  ആയതിനാ�

മ��ബ�ന�ിേല�െ��ിരി��വ�െട�ം ഉപേഭാ�ാ��െട�ം താ�ര�ം

സംര�ി��തിനായി മ�� വിപണന േമഖലയി�  നട�ാ�േ�ശി�� ഇടെപട�ക�

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േനരി�് മ��ം സംഭരി�ാ�ം േക�ീകരി�് വി��ാ��� സൗകര�ം ഏ�െ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) മ��െഫഡിെന മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �േരാഗതി�ം േ�മ�ി�മാ�� �ാപനമായി

ശാ�ീകരി��തിന് നട�� ഇടെപട�ക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം വ��ി�ി��തിന് �തന സംരംഭ��

*270.�ീ.എസ്.ശർ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം വ��ി�ി��തിനായി എെ��ാം �തന

സംരംഭ�ളാണ് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ിക�െട �ാരംഭ സംരംഭ��  േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേള�കളി�ം േപാളിെട�ി�കളി�ം െടേ�ാളജി ബിസിനസ് ഇ��േബ��ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�  ഇ��  ഡിസി�ിനറി ഗേവഷണ േക���  ആരംഭി�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഐ.എസ്.ആ�.ഒ.�മായി േച��െകാ�് വിദ�ാ��ിക�  നി��ി�� ഉപ�ഹം വിേ�പണം

െച��തി�� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

04-03-2018



�േ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)].


