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ന��ചി�മി� േചാദ���
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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�ി

വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം

*241.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, ബി.സത��

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

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

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി അ�ാം �ാ�വെര�� വിദ�ാലയ��

ഒ� കിേലാമീ��  പരിധിയി�ം എ�ാം �ാ�വെര��വ ��് കിേലാമീ��  പരിധിയി�ം

�ാപി�ണെമ� വ�വ� സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഈ നിയമം നട�ാ��തിനായി

േക� സ��ാരി� നി�് സാ��ിക സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

(ബി) ഈ നിയമ�ി�  വിദ�ാഭ�ാസം സൗജന��ം നി�ബ�ിത�െമ�് വിവ�ി�ിരി��തിനാ�  എ�ാം

�ാ�വെര സ�കാര� വിദ�ാലയ��െട പ�ും ആവശ�കത�ം എ�േ�ാള��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ��  മാേനെ��് ക�ി�ിക�െട ക��വ��ം സം�ാനെ� ��കളി�  അത് എ� മാ�ം

�ാവ��ികമായി�െ��ം അറിയി�ാേമാ?

�ണേമ��� വിദ�ാഭ�ാസം ��ിക�െട അവകാശം

*242.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, െജയിംസ് മാത�
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,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

(എ) �ണേമ��� വിദ�ാഭ�ാസെമ� ��ിക�െട അവകാശം നിറേവ�ാനായി സ��ാ�  നട�ിയി��

�വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� അടി�ാന ല���ളായ അവസര സമത�ം,  �ല�ത �ട�ിയ

ഭരണഘടനാപരമായി സി�ി�ി�� അവകാശ�� ഹനി�� സി.ബി.എസ്.ഇ., ഐ.സി.എസ്.ഇ.

േബാ��കേളാട് അഫിലിേയ�് െച�� ��ക��് എ�.ഒ.സി. ന��� രീതി അവസാനി�ി�േമാ;

(സി) യ�ാ�  ക�ീഷ�  ശിപാ�ശ െച� േപാെല േക�ീയ വിദ�ാലയ��ം നേവാദയ വിദ�ാലയ��ം

ഒഴിെക�� എ�ാ വിദ�ാലയ��ം സം�ാന േബാ�ഡിേനാട് അഫിലിേയ�് െച�ണെമ� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

റവന� വ��ിെന അഴിമതി വി��മാ�വാ� നടപടി

*243.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി� അഴിമതി വ�ാപകമാെണ� വിജില�സ് റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

വ��ിെന അഴിമതി വി��മാ�വാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരിചി��ത്;

(ബി) വിേ�ജ്-താ��് ഓഫീ�കളി�  നി�ം ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�വാ�  എ�് നടപടിയാണ്

ഉേ�ശി�ി��ത്;

(സി) ജന��മായി ��ത�  ബ�െ��� വ�െ�� നിലയി�  റവന� വ��ിെ� �വ��ന�ളി�

കാതലായ മാ��� വ��ി വ��ിെന ജനസൗഹാ��പരമാ��തിന് നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?

ഇ-�ാ�ിംഗ് സംവിധാനം

*244.�ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് രജിേ�ഷന് ആവശ�മായ ���ടലാ�ക��് പകരം ഇ-�ാ�ിംഗ് സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;
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(ബി) ഇ-�ാ�ിംഗ് സംവിധാന�ിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ-�ാ�ിംഗ് പ�തി നട�ാ��ത് ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� �ണനിലവാര�കർ�

*245.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാഭ�ാസ രംഗം വിേശഷി�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗം, വിദ�ാഭ�ാസ വ�ാ�ിയി� ��

നിരയിലായിരി�േ�ാ�ം �ണനിലവാര�ി�  പി�ിലാെണ� ആേ�പെ��റി�് ഏെത�ി�ം

തര�ി�� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) മിക� വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് ഉയ�� ഫീസ് അഥവാ ഉയ�� ഫീസ് ന���ിട� മിക� വിദ�ാഭ�ാസം

എ� കേ�ാളവ�കരണ നയം വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  ഏ�ി� ആഘാതം പരിേശാധനാ

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ജനാധിപത�േബാധ�ം ��ിചി��ം ശാ�േബാധ�ം വള��ാ�  ഉത�� രീതിയി��

വിമ�ശനാ�ക േബാധനം എ� നയം സ�ീകരി�് വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� േദാഷകരമായ ഇടെപട�കെള

�തിേരാധി�ാ� നടപടിെയ��േമാ?

സമ�വിദ�ാഭ�ാസ നവീകരണ പ�തി

*246.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, എ. �ദീ��മാ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സമ�വിദ�ാഭ�ാസ നവീകരണ പ�തി�െട ഭാഗമായി ആയിരം ��കെള അ�ാരാ�

നിലവാര�� ��കളാ�ി മാ��തി�� പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

അതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െപാ� വിദ�ാലയ��െട �സ�ി വീെ����തിനായി ൈ�മറി ��ക�െട വികസനം

ഉറ�ാ��തിനായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അധ�ാപക��് കാേലാചിതമായി ശാ�ീയ�ം സാേ�തിക�മായ ൈവദഗ��ം ലഭ�മാ��തിനായി

സമയബ�ിതമായി പരിശീലനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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പാത നി��ാണ�ിെല അപാകതക� �ല��ാ�� േറാഡപകട�ൾ

*247.�ീ.സി.���

,, െക. െക. രാമച�� നായ�

,, ��ഷ� കട��ി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി� വ�� േറാഡപകട��െട കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ചില �േത�ക �ല�ളി�  ആവ��ി��ാ�� േറാഡപകട���് കാരണം വാഹനം

ഓടി��തിെല പിഴ� േപാെലതെ� പാത നി��ാണ�ിെ��ം ഉപരിതലം പരിപാലി��തിെ��ം

അപാകതക� �ടിയായതിനാ� ഇ� പരിഹരി�ാൻ ആവശ�മായ നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(സി) േദശീയ പാതേയാര�് പാതയി� നി�് േനരി�് �േവശനേ�ാെട െക�ിട��ം വ�വസായ വാണിജ�

�ാപന��ം �ാപി��ത് നിയ�ി��തി�ം, നിയ�ിത േമഖലയിെല (ക�േ�ാൾ ൈലൻ )

നി��ാണ��ം ���ിക�ം നിയ�ി��തി�ം സം�ാന ൈഹേവ അേതാറി�ി�് ന�ിയിരി��

അധികാരം ഫല�ദമായി വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

ജലസംര�ണ നയം

*248.�ീ.പാറ�� അ��

,, എം.ഉ��

,, പി.ഉൈബ��

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

(എ) ഈ സ��ാ� ജലസംര�ണ നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� നിലവി�� ജലദൗ�ലഭ�ം �ടി കണ�ിെല��് ജലസംര�ണ നയം �ഖ�ാപി��തി�ം

നട�ിലാ��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

നി��ാണ �വ��ന���് ജനകീയ സമിതിക�െട േമ�േനാ��ം ആഡി�ം

*249.�ീ.അ�വ� സാദ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നി��ാണ �വ��ന���് ജനകീയ സമിതിക�െട േമ�േനാ��ം

ആഡി�ം നി�ബ�മാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ജനകീയ സമിതിക�  പരിേശാധി�് അ�മതി ന�കിയാ�  മാ�േമ കരാ�കാ�െട ബി�ക�  മാറി

ന��ക�ള� എ� നിബ�ന െകാ�വ�ി�േ�ാ;

(സി) േമ�റ�വ �ാവ��ികമാ��തിന് നിയമനി��ാണം ആവശ��േ�ാ;  ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി�

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��നാട് പാേ��ം ത�ീ���ം ബ�് നവീകരണ�ം

*250.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക.�േരഷ് ���്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാട് പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി ജലവിഭവ വ��ിന് കീഴി� െവ�െ�ാ�,  ഓ� നിയ�ണ�ി�ം

മലിനജല നി��മന�ി�മായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട നിലവിെല �േരാഗതി വിലയി��ിയി�െ��ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ത�ീ���ം ബ�് നവീകരണ�ം ��ാം ഘ��ിെ� നി��ാണ�ം േതാ���ി �ി�േവ നവീകരണ�ം

ഏ� �ിതിയിലാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

മണ� ഖനന�ിന് പരി�ിതി ആഘാത നി��യ അേതാറി�ി�െട അ�മതി

*251.�ീ.എം.ഉ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.െക.അ� റ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നദികളി� നി�ം മണ� ഖനനം െച�േ�ാ� പാലിേ�� സാേ�തിക പാരി�ിതിക വ�വ�ക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മണ� ഖനനം നട��തിന് സം�ാന പരി�ിതി ആഘാത നി��യ അേതാറി�ി�െട അ�മതി

േതടണെമ�് വ�വ� െച�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം വ�വ�ക�  ലംഘി�് ഖനനം

നട�ിയവ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?
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���ിയാകാ� ജലേസചന പ�തികൾ

*252.�ീ.െക. രാജ�

,, സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ത് വ�ഷ�ിലധികമായി�ം ���ിയാകാ� ജലേസചന പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട ഭാവി തീ�മാനി��തിനായി ആ��ണ േബാ�ഡ് േയാഗം േച��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േയാഗ�ി� ൈകെ�ാ� തീ�മാന��െട വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

�ടിെവ��ിെ� പരി��ി�ം ഉപേഭാഗ�ം

*253.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, എ�. ഷം��ീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിതരണം െച�െ��� ��ിെവ���െ�െട�� �ടിെവ��ിെ� പരി��ി

ഉറ�വ��വാ�  വാ��  അേതാറി�ി�് എെ�ാെ� സംവിധാനമാണ് നിലവി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാന�ിെ� �വ��നരീതി വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� �തിദിന �ടിെവ� ഉപേഭാഗം എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

െവളിെ���േമാ?

ഹാരിസ�സ്, ടി.ആ�.&ടീ. �ട�ിയ ക�നിക�ം വ��ിക�ം കേ�റിയ �മി

*254.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, എസ്.രാേജ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഹാരിസ�സ്,  ടി.ആ�.&ടീ.  �ട�ിയ ക�നിക�ം വ��ിക�ം നിയമവി��മായി ൈകവശം

വ�ിരി�� �മി തിരിെക പിടി��തിന് നിേയാഗി� െ�ഷ��  ഓഫീസ�െട റിേ�ാ��കളിെല

�ഖ�കെ���ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) വ�ാജ ആധാരം ചമ�തി�ം �മി കേ�റിയതി�ം ഇവ�െ�തിെര�ളള േകസിെ� നിലവിെല �ിതി

അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിവിധ ക�നിക�ം വ��ിക�ം കേ�റിയ �മി തിരിെക പിടി��തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��

നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

പി. ഡി. അ�ൗ�ിെല പണം ഉപേയാഗി�് ��ക�െട നവീകരണം

*255.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ക�െട നവീകരണ�ിന് പി.  ഡി.  അ�ൗ�ി� െചലവഴി�ാെത കിട�� പണം പി�വലി�്

ഉപേയാഗി��തിന് സ��ാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പണം ഏെത�ാം ���ിക��് ഉപേയാഗി�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ആവശ��ിന് പി. ഡി. അ�ൗ�ി� നി�ം പണം പി�വലി�് ഉപേയാഗി��തിന് നിലവി��

നടപടി�മം ല�കരി�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� അറിയി�ാേമാ?

പാഠ��ക��െട അ�ടി�ം വിതരണ�ം ശാ�ീയ�ം കാര��മ�മാ�ാ� നടപടി

*256.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എം. �േകഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാഠ��ക��െട അ�ടി�ം വിതരണ�ം ശാ�ീയ�ം കാര��മ�മാ�ാ� എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(ബി) ��ക സ�ി�െട ഭാരം �റ��തിെ� ഭാഗമായി ��ക��  �� ഭാഗ�ളായി അ�ടി�്

വിതരണം നട�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(സി) വിദ�ാ��ികളി�  താ�പര��ണ��ം വിധം പാഠ��ക��െട അ�ടി�ം അതി�പേയാഗി��

കടലാ�ം ��ത� ആക�ഷകമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� �േ��ം

*257.�ീ.െക.�രളീധര�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

ന��േമാ:

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് സം�ാന�ിന് േവ�� �േ��ം �റി�വാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) േക�മാനവ വിഭവേശഷി വികസന മ�ാലയ�ിെ� റാ�ിംഗി�  ആദ�െ�  100

സ��കലാശാലകളി�  േകരള സ��കലാശാല  29-� �ാന�ാെണ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) റാ�ിംഗി�  ��നിരയി�  എ�ിയ �ാപന���് ��ത�  �ാ�് ന��െമ� േക�മ�ി�െട

�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�, പി�ി�  നി��� േകരള�ിെല മ�് സ��കലാശാലകെള

��നിരയിെല�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� വികസനം ല��മി�് േക�സ��ാ�  �പം ന�കിയി�� ഹയ�

എഡ�േ�ഷ�  ഫിനാ�സിംഗ് ഏജ�സി�െട സഹായം സം�ാനെ� സ��കലാശാലക��്

ലഭി��േ�ാ;

(ഇ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ദീ�ഘവീ�ണേ�ാ� �ടിയ�ം സ�ചിതതാ�ര����തീത�മായ

പരി�ാര�� നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയപാത വികസനം

*258.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.���ര ര�ാകര�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത വികസനം സംബ�ി�് സ��ാരിെ� നയം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴ��ം  -  തല�ാടി  (കാസ�േഗാഡ്)  േദശീയപാത വികസനം എ� മീ��  വീതിയിലായിരി�ം

എ�റിയി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പാത വികസി�ി�േ�ാ�  നാ�വരിയാേണാ ആ� വരിയാേണാ എ�് തീ�മാനി��ത്

വാഹന�ിര�ം ജനസാ�ത�ം കണ�ിെല��ായിരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?
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രജിേ�ഷ� ഇടപാ�കൾ ഡിജി�ലാ�വാ� പ�തി

*259.�ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �����ിന് പകരം സം�ാന�് ഇ-�ാ�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം സബ്-രജി�ാ�  ഓഫീ�കളിലാണ് പ�തി നട�ിലാ�ിയി��െത�ം എ� �ക�്

�കളി�� ��പ�ം ഉപേയാഗി�� ഇടപാ�കൾ�ാണ് ഇ-�ാ�് ബാധകമാ�ിയി��െത�ം

അറിയി�േമാ;

(സി) എ�ാ രജിേ�ഷ� ഇടപാ�ക�ം ഡിജി�ലാ�വാ� പ�തി�േ�ാ; എ�േ��് ഇത് ���േതാതി�

�ാവ��ികമാ�വാ� കഴി�െമ�ാണ് കണ�ാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

വിതരണം െച�� �ടിെവ�ം ന�മാ��ത് പരിഹരി�ാ� നടപടി

*260.�ീ.വി. േജായി

,, എം. സ�രാജ്

,, എം. നൗഷാദ്

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

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി ��ീകരി�് വിതരണം െച�� �ടിെവ��ി� വലിെയാ� പ�് േചാ��

െകാ�ം േമാഷണം െകാ�ം ന�മാ��ത് പരിഹരി�ാനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്;

(ബി) തല�ാന നഗരിയി��െ�െട പഴയ ൈപ�ക�  �െട�െട െപാ�ി ��ജലം പാഴാ���ം

ജലവിതരണം തട�െ����ം ഒഴിവാ�ാനായി പഴയ ൈപ�ക�  മാ�ി �തിയവ ഇടാ�

പ�തി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി എ� �ക നീ�ിെവ�ി�െ��ം പ�തി�െട �േരാഗതിെയെ��ം

വ��മാ�േമാ?

േകാേള�ക�െട�ം സ��കലാശാലക�െട�ം �വ��നം വിലയി���

*261.�ീ.പി.െക. ശശി

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ആ�സല�
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,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�-എ�ഡഡ് േമഖലയി�� സ�യംഭരണ േകാേള�ക�െട ഭരണപര�ം അ�ാദമിക�മായ

നട�ി�ിെന�റി�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വ��ീയ/ജാതീയ േചരിതിരിവ് േബാധ���ം ��ി�� ശ�ിക�െട ഇടെപട� തീ�മാ�ിയതായ

റിേ�ാ��ക�െട സാഹചര��ി�, സ�കാര� േകാേള�ക��് അ�ാദമിക�ം ഭരണപര�മായ

സ�യംഭരണം ന���ത് സ�ഹതാ�പര��ിന് അ��ണമാകാ�  ഇടയി�ാ�തിനാ�, ഇ�രം

��ത� �ാപന���് �വ��നാ�മതി ന���ത് അവസാനി�ി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� േകാേള�ക�െട�ം സ��കലാശാലക�െട�ം �വ��നം വിലയി��ാനാ��

േകരള േ��് അസെ��റ് ആ�് അ�ഡിേ�ഷ�  കൗ�സിലിെ� നിലവിെല �ിതി

അറിയി�ാേമാ?

കാലാവ�ാ വ�തിയാനം നദികെള സ�ാധീനി��ത് സംബ�ി� പഠനം

*262.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം നദിക�െട നിലനി�ിെന സ�ാധീനി��ത് സംബ�ി�് ജലവിഭവ വ��ിെ�

േന�ത��ി� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  പഠനം നട�ിയ ഏജ�സി റിേ�ാ��കളി�  പരിഹാര മാ����  നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� നദിക�െട സ�ാഭാവിക അവ��് ഇൗ ��ാ�ിെ� ആരംഭം �തെല�ി�ം വ�ി�ളള

മാ��� നിരീ�ി�വാ� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ജലേ�ാത�ക� സംര�ി�ാ� നടപടി

*263.�ീ.അ�� �കാശ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

(എ) ജലദൗ�ലഭ�ം ��മായ സാഹചര��ി�  ജലേ�ാത�ക�  സംര�ി�ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജലേ�ാത�ക�  മലിനമാ�െ���ത് തടയാ�  എെ��ാം ��ക�ത�ക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

െവളിെ���േമാ ;
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(സി) ജലേ�ാത�ക�െട കേ��ം തട��തിന് ൈകെ�ാ� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

സം�ാനെ� െറയി�േവ വികസന പ�തിക�

*264.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, എ�. വിജയ� പി�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െ�യി� അപകട�� ഒഴിവാ��തിനായി െറയി�പാതക�േട�ം പാല��േട�ം നവീകരണ�ി�ം

പാതയിര�ി�്,  െെവദ�തീകരണം,  �തിയ പാതക�  �ട�ിയ വികസന �വ��ന���മായി

േക�ബജ�ി� സം�ാന�ിന് അ�വദി� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാരിേ��ം െറയി�േവ�േട�ം സം�� സംരംഭമായ േകരള െറയി�

െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  ഏെ���ി�ളള �വ��ിക�  ഏെതാെ�െയ�ം അവ

ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഗതാഗത തിരേ�റിയ ഡ�ഹി-േഭാ�ാ�  െറയി�  പാതയി�  ഏ�െ���ിയി�ളള�േപാെല

ഓേ�ാമാ�ി�് സി�ലിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയാ�  സം�ാന�് നിലവി�ളള

പാതയി�െട�െ� പല മട�് യാ�-ചര�് തീവ�ിക� ഇേ�ാ� സാധ�മാ��തി�ം േവഗതയി�

ഓടി�ാ�  സാധി�െമ�തിനാ�  െക.ആ�.ഡി.സി.എ�. �േഖന സാധ�താ പഠനം നട�ാ�

ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അണെ��് �ന�നി��ാണ�ം നവീകരണ�ം പ�തി

*265.�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, എസ്.ശർ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

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

(എ) േലാക ബാ�് സഹായേ�ാെട�� അണെ��് �ന�നി��ാണ�ം നവീകരണ�ം പ�തി

(ഡി.ആ�.ഐ.പി)�െട ല���� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� �കാരം ഏെ���ി�� �വ��ന��  ഏെത�ാെമ�ം അവ�െട �േരാഗതി�ം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�� അണെ��ക�െട �ര� ഉറ�ാ�ാ�  ഈ പ�തി�് എ� മാ�ം

സാധ�മായി��്;  ��െ�രിയാറിെ� �ര� കണ�ിെല��് സമീപ�ായി �തിയ അണെ��
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നി��ാണെമ� ആവശ�ം �ാവ��ികമാ�ാനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

��ാറിെല �മി കേ��ം

*266.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, സ�ി േജാസഫ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കേ���ാ� ��ാറിെന കവ�െ���കയാെണ�ം ഈ നില �ട��ാ� ��ാ� �പട�ി� നി�ം

അ�ത��മാ�െമ� തര�ി��� റിേ�ാ��് ലാ�് റവന� ക�ീഷണ�  സ��ാരിന്

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) �േരഖക�ം വ�ാജപ�യ��ം,  പരിേശാധി�വാ�� റവന� വ��ിെ� പരി�മം �ാേദശിക രാ�ീയ

േനതാ��െട �തിേഷധം �ലം നി��ിവ�േ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) െക.  ഡി.  എ�്.,  പ�ിവാസ�, ചി��നാ�  വിേ��കളി�  സ��ാ�  �മി വ�ാപകമായി

കേ�റിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) പരി�ിതി �ാധാന��� �മിയി�  സ��ാ�  വ��ക�െട ൈകവശ�� �മി�ം �മാഫിയ

ക�ട�ിയതായ റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇവെര ഒഴി�ി�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) നിയമസഭ�െട പരി�ിതി സമിതി,  ��ാ�  വികസന അേതാറി�ി �പീകരി�ണെമ�് അതിെ�

ഒ�ാമത് റിേ�ാ��ി�  �പാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ �പാ�ശ അടിയ�രമായി

നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിൽ േസായി� ഇ�െവ�ിേഗഷ� വിംഗ് �പീകരണം

*267.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�  നി��ി�� എ�ാ െക�ിട നി��ാണ���ം

േസായി� ഇ�െവ�ിേഗഷ� നി�ബ�മാ�ി ഉ�രവായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഇ�കാരം േസായി�  ഇ�െവ�ിേഗഷ�  നട��തിന് എ�് സംവിധാനമാണ്

െപാ�മരാമ�് വ��ി��ത്; വ��മാ�േമാ;
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(സി) േസായി�  ഇ�െവ�ിേഗഷ�േവ�ി ഇതര ഏജ�സിക�െട സഹായം േത����ലം നി��ാണ

���ിക�  അന�മായി നീ��ത് ഒഴിവാ�ാ�  െപാ�മരാമ�് വ��ി�കീഴി�  േസായി�

ഇ�െവ�ിേഗഷ� വിംഗിന് �പം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���േമാ?

�� പരീ�ക��് േചാദ�ബാ�്

*268.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് �� പരീ�ക��് േചാദ�ബാ�് ഏ�െ����തിന് നീ��േ�ാ;

(ബി) നിലവിെല രീതിമാ�ി േചാദ�ബാ�് ഏ�െ���ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േചാദ�ബാ�ി�  പരമാവധി എ� േചാദ���  ഉ�െ�ാ�ി�ാനാണ് ല��മി��ത്;

വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ പരി�രണപ�തി

*269.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, അനി� അ�ര

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

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ പരി�രണപ�തി�െട ഭാഗമായി ഇ�വെര നട�ിലാ�ിയ കാര���

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല പഠനരീതികളി� കാലാ��തമായ പരി�രണം ഉ�ാകാ�താണ് ��ിക�

�റ�വാ�ളള കാരണെമ�ിരിെ� �തനമായ എെ��ാം പഠനരീതിക�  നട�ിലാ�വാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്;

(സി) �തിയ തല�റ�് �ഷിേയാട് താ�ര�ം ജനി�ി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി പഠന വിഷയ�ി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) അ��ാപക�െട �� ��ികെള പഠി�ി��തി�ം ��ിക�െട സ��വാസന വികസി�ി��തി�ം

���മാ�ം വിനിേയാഗി�� തര�ി� അവ�െട പരിശീലനം �മെ���േമാ;

(ഇ) അ��ാപകെര മ�് േജാലിക��് വിനിേയാഗി��ത് നി��ാഹെ���േമാ?
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െപാ�വിദ�ാലയ�െള അ�ാരാ� നിലവാര�ിെല�ി��തി�� നടപടിക�

*270.�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�െള അ�ാരാ� നിലവാര�ിെല�ി��തിന്,  സാേ�തികവിദ�യിലധി�ിതമായ

�വ��ന���് ഊ��  ന�ി ൈഹെടക് ആേ�� ആവശ�കത�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത

ആവശ��ിേല�് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;

(ബി) ഐ.സി.ടി.  അധി�ിതമായ അ��ാപന�ിന് പര�ാ�മായ ഉ�ട� നി��ാണ�ം സാേ�തിക

പരിശീലന�ം ൈഹെടക് �� പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�ാ��േ�ാ;

(സി) ഐ.സി.ടി.  ഉപകരണ��  ലഭ�മാ��തി�� നടപടി �മ��  എ�െനയാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

29-04-2017

�േ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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