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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�ി

െസ��� േറാ�ഫ�ി� നി�ം അ�മതി ലഭി� പ�തിക�

*391.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, െക.��ിരാമ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് െസ��� േറാഡ് ഫ�ി� നി�ം അ�മതി ലഭി� �ധാന പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം േറാ�ക�  അ�വദി��തി�� മാനദ�ം എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

വാഹനെ���ം േനരിടാൻ േറാഡ് വി�ലീകരണ�ം െെബപാസ് നിർ�ാണ�ം

*392.�ീ.എം. �േകഷ്

,, െക.�േരഷ് ���്

,, പി.വി. അ�വ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ�കാര� വാഹനെ���ം നിയ�ി�ാ�  സാധി�ാ� സാഹചര��ി�, ഇവ �േയാജന�ദമായി

ഉപേയാഗി��തിനാ�� േറാഡ് വി�ലീകരണ�ി�ം നിലവി�� േറാ�ക�  െെകേ����

ഒഴിവാ�ി ���മായി വിനിേയാഗി��തി�ം ഉപരിതലം െമ�െ���ി നവീകരി��തി�മായി

െപാ�മരാമ�് വ��് നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വാഹന സാ�ത നഗര േക�ീ�തമായതിനാ�, നഗര�ളിെല ഗതാഗത�ിര�്�റ��തിനായി

െെബപാസ് േറാ�ക� നി��ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) േറാഡ് �ംഖലയി� 73 ശതമാനം വ�� ജി�ാ േറാ�ക� വീതി വളെര �റ��ം ഉപരിതലം

േവ�� നിലവാര���മ�ാ�തിനാ�, ഇവ�െട നിലവാരം ഉയ��ാ� പ�തി�േ�ാ?

പാഠ��ക��െട അ�ടി�ം വിതരണ�ം

*393.�ീ.എം.ഉ��

,, എ�. ഷം��ീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

(എ) �തിയ അധ�യന വ�ഷ�ിെ� ആരംഭ�ി��െ� ന���തിേല�ായി പാഠ��ക��െട അ�ടി

േജാലിക� ���ിയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ��ക�� വിതരണം െച��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) പാഠ��ക��  അതത് അധ�യന വ�ഷം �ട�േ�ാ�  തെ� ലഭ�മാ�വാ�  എെ��ാം

��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�� പരീ�ാ സ�ദായം ആ�നികവ��രി�വാ� നടപടി

*394.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

ന��േമാ:

(എ) �� പരീ�ാ സ�ദായം ആ�നികവ��രി�വാ� ആേലാചന�േ�ാ;

(ബി) എസ്.എസ്.എ�.സി.  പരീ�യട��� പരീ�ക��് ഓേരാ വിഷയ�ി�ം േചാദ� ബാ�്

ത�ാറാ�ി,  ��  പരീ�ാ സ�ദായം സമ�മായി പരി�രി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�രം പരി�രണ��  നട�ിലാ��തിന് ��് ബ�െ�� എ�ാവ�െട�ം അഭി�ായം

ആരാ�ി�േ�ാ;
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(ഡി) കാണാപാഠം പഠി�് പരീ� എ��� രീതി ഒഴിവാ�� രീതിയി�ം ��ിക�െട വിശകലന േശഷി�ം

നിരീ�ണ പാടവ�ം ഓ�� ശ�ി�ം പരീ�ി�െ��� വിധ�ി�മാ�േമാ േചാദ���

ത�ാറാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

രജിേ�ഷ� വ�മാനം വ��ി�ി�ാ�ളള നി�േ�ശ��

*395.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.ഉൈബ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�് നിേരാധന�ം പണം ൈകമാ��ി�  ഏ�െ���ിയ നിയ�ണ��ം �മി രജിേ�ഷ�

നടപടികെള ഏെത�ാം വിധ�ി�  ബാധി�ി�െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;എ�ി�  ആയത്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാ�് ഡ��ിയി�ം രജിേ�ഷ� ഫീസി�ം വ��ിയ വ��നവ് �മി രജിേ�ഷ�ക�െട എ��ി�

�റ��ാ�ക�ം രജിേ�ഷ� വ�മാനെ� ബാധി�ക�ം െച�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� രജിേ�ഷ� നടപടിക� �ഗമമാ�ി സ��ാ� വ�മാനം വ��ി�ി�ാ�ളള നി�േ�ശ��

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േക��ി� നി�ം ലഭി� വര��ാ �രിതാശ�ാസ സഹായം

*396.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ആ�. രാമച��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വര���ലം വിവിധ േമഖലകളി�  ഉ�ായി�� ന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) വര��ാ �രിതാശ�ാസം എ� രീതിയി�  േക��ി�  നി�ം സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വ��മാ�േമാ; ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;

(സി) വര��െയ��ി പഠി�ാ� വ� േക� സംഘ�ിെ� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� േക� സ��ാ�

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�തായി അറി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വര��ാ �രിതാശ�ാസ�മായി ബ�െ��് റവന�/�ര�നിവാരണ വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?
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അധിക ൈവദ��ം ആ��ി�� പ�തി

*397.�ീ.വി. േജായി

,, െക. ദാസ�

,, െജയിംസ് മാത�

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അധിക ൈവദ��ം ആ��ി��  പ�തിെയ(അസാപ്)�റി�് അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�ാവസായിക�ം െതാഴി�പര�മായ കഴിവ് ആ��ി��തിനാ�� ഈ പ�തി വിദ�ാ��ികെള

ഏെത�ാം േമഖലയിലാണ് �ാവീണ�ം േനടാ�  സഹായി��ത്;  ഈ പ�തി �കാരം വിവിധ

േകാ�ക��ായി വിദ�ാ��ികളി�  നി�് ഫീസ് ഈടാ��േ�ാ;  സ��ാ�  ന��� സഹായം

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട കീഴി�  വിവിധ േകാ�ക�  ���ിയാ�ിയവ��് ലഭി�ി��

െതാഴിലവസര�െള�റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) പ�തി എ� മാ�ം �േയാജന�ദെമ�് വിശദപഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.�ി.പി.�െട ര�ാം ഘ��വ��ന��

*398.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, അ�� �കാശ്

,, തി�വ�� രാധാ���

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.�ി.പി.�െട ര�ാം ഘ��ി�  ഉ�െ���ിയി�ളള േറാ�ക�െട പണി എ�േ��്

�ർ�ിയാ�ണെമ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) േലാകബാ�് എ� േകാടി �പ ഇതിനായി ന�കിെയ�ം അതിൽ എ� �ക വിനിേയാഗി�െവ�ം

െവളിെ���േമാ;

(സി) േറാഡ് നി��ാണ �വ��ന�ളി� ക�� അ��ി േരഖെ���ി,  േലാക ബാ�് ന�കിയി��

വാ�യി� 220 േകാടി റ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) െക.എസ്.�ി.പി.�് �ിരം േ�ാജ�് ഡയറ��േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

(ഇ) സമയപരിധി�ളളി� േറാ�ക�െട പണി ���ിയാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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�ഗ�ഭജല േശാഷണം തടയാ� നടപടി

*399.�ീ.പി. ഉ�ി

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, ��ഷ� കട��ി

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

(എ) �ഗ�ഭജല വ��ിെ� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ �ല�ളി�, വിേശഷി�് പാല�ാട് ജി�യി�  െപ�ി,  െകാ�േകാള,  മദ� നി��ാണ

ക�നിക� എ�ിവ�െട �വ��ന ഫലമായി ഉ�ാ�� �ഗ�ഭജല േശാഷണം തടയാ� വ��ിന്

സാധ�മായി�േ�ാ;

(സി) �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിനായി �ഗ�ഭജല�ിെ� വിേവക ���മായ വിനിേയാഗ�ി�ം

�ഗ�ഭജല സംേപാഷണ�ി�ം വ��ിെ� ഇടെപട�  എ�മാ�ം ഫല�ദമാ��െ��്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

വര��ാ �രിതാശ�ാസം

*400.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� വര�� ബാധിത �േദശമായി േക�സ��ാ� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�  വര��ാ �രിതാശ�ാസ�ിന് സം�ാന�ിന് പ�തി

വിഹിതമായി എ�് �ക ലഭി�ം;

(സി) പ�തി വിഹിതമായി സം�ാന�ി� ലഭി�� �ക�െട  65  ശതമാനം ജലലഭ�ത ഉറ�ാ��

പ�തിക��ായി വിേയാഗി�ണെമ�് േക�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ� �കാരം നട�ിലാ�� പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് െവളിെ���േമാ?

�ര� നിവാരണ അേതാറി�ിെയ ശ�ിെ���ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

*401.�ീ.എ�. വിജയ� പി�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.െജ. മാ�ി
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,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വര��,  െവ�െ�ാ�ം,  ഉ��െപാ��  �ട�ിയ ��തി �ര��ളി�  അടിയ�ര

സഹായെമ�ി�ാനായി റവന� വ��ി� കീഴി�� �ര� നിവാരണ അേതാറി�ിെയ ശ�ിെ���ാ�

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ര� ല�കരണ പ�തികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എെ�ാെ� ��റിയി�് സംവിധാന��ം,  സാ�ഹ�ാധി�ിത �ര� ല�കരണ �വ��ന��ം

നിലവി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ സംര�ി�ാ� നടപടി

*402.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എം. സ�രാജ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

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

ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാർ െപാ�വിദ�ാലയ�െള�ം എ�ിനീയറിംഗ് േമഖലെയ�ം വാണിജ�വ��രി�ക�ം

സ�വകലാശാലക� േപാ�ം സ�കാര� േമഖലയി� അ�വദി�ാ� നീ�ം നട�ക�ം െച�തി� നി�്

വിഭി�മായി വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ സംര�ി�ാനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  ��ിക�െട എ��ി�  10  ശതമാനം വ��നവ് വ��െമ��

സ��ാരിെ� �ഖ�ാപിത ല��ം േന��തിന് ഏെ���ി�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഹയ�െസ��റി േമഖലയി�  ആവശ��ിന് അധ�ാപക ത�ികക�  ഇ�ാതി�� ��ം

പരിഹരി�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ��� �പഭാവം വ��ാ� നടപടി

*403.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, എം. വി�െസ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ���  �പഭാവം വ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) വ��ിെല സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട കാര��മത വ��ി�ി�ാ� ഏെത�ാം രീതിയി�ളള

േബാധവ��രണമാണ് നട�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നി��ാണ�� സംബ�ി�ളള നവീന ആശയ�� സമന�യി�ി�ാനായി വ��ിെന സ�മാ�ാ�

എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�ഹ�ീ ഭവനനി��ാണ പ�തി

*404.�ീ.െക. ആ�സല�

,, സി. െക. ശശീ��

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭവന നി��ാണ�ിനായി '�ഹ�ീ ' ഭവനപ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� �ണേഭാ�ാ�� ആെരാെ�യാെണ�ം അവെര െതരെ����തി�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�കാരം എ� �പയാണ് �ണേഭാ�ാ���് ലഭി��ത്;

(ഡി) പ�തി�കാരം നട�വ�ഷം എ� വീ�ക�  നി��ി�ാനാ�േ�ശി��െത�ം ഇതിനായി

സ��സംഘടനക�െട സഹായം ലഭ�മാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

രാ�ീയ ഉ�ത� ശി�ാ അഭിയാ�

*405.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, എ. എ�. ഷംസീ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

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

ന��േമാ:

(എ) രാ�ീയ ഉ�ത� ശി�ാ അഭിയാ� (�സ) �കാരം സം�ാനെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�

നട�ിലാ�� �ീ�ക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) സ��കലാശാലക�െട�ം േകാേള�ക�െട�ം അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�ം അ�ാദമിക

മികവ് ൈകവരി��തി�ം സം�ാന�് �സ പ�തി �കാരം ലഭി� ഫ�ം അതിെ�

വിനിേയാഗ�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� നയപരമായ ഇടെപട� നടേ�� േകരള ഹയ�

എഡ�േ�ഷ� കൗ�സിലിെ� �വ��നം ശ�ിെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?
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െപാ�മരാമ�് ���ിക��് ക�ാളി�ി ഓഡി�ിം�ം േസാഷ�� ഓഡി�ിം�ം

*406.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, എം. നൗഷാദ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് നട�� ���ിക��് ക�ാളി�ി ഓഡി�ിം�ം േസാഷ��  ഓഡി�ിം�ം

നട�ാ�േ�ാ;

(ബി) പി.ഡ��.ഡി. ഏെ���� �തിയ െക�ിട��െട നി��ാണം പരി�ിതി സൗ�ദ രീതിയി� �ീ�

ബി�ഡിംഗ് സ��ം അ�സരി�് നി��ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ��തി വിഭവ��െട സംര�ണം,  കാര��മമായ മാലിന� നി��ാ��നം,  അ�രീ�  -ജല

മലിനീകരണം �റ�� എ�ിവ വഴി ആവാസ വ�വ�െയ�ം ൈജവ ൈവവിധ�െ��ം സംര�ി�്

പരി�ിതി ആഘാതം �റ��തിനായി എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇതി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

അന�ാധീനെ�� േതാ�ം�മി ഏെ����തിന് സമ� നിയമനി��ാണം

*407.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.പി.സജീ��

,, െക.�രളീധര�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�ാധീനെ�� േതാ�ം�മി ഏെ����തിനായി സമ� നിയമനി��ാണം െകാ�വ�വാ�

ആേലാചി��േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ�സംബ�ി� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഏെ���� �മി, �രഹിത��് വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നി��ിതി േക��ിെ� 'കലവറ' വിപണന േക�ം

*408.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, െക.െജ. മാ�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഭവന നി��ാണ േമഖലയി�  േകരള സം�ാന നി��ിതി േക��ിെ� സ�ാധീന�ം വ�ാ�ി�ം

അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ന�ായമായ നിര�ി� െക�ിട നി��ാണ സാമ�ിക� ലഭ�മാ��തി�േവ�ി നി��ിതി േക��ിെ�

കീഴി� കലവറ എ� േപരി� വിപണന േക�ം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി� ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ഇവ �വ��നം ആരംഭി�ി��ത്;

(ഡി) ഇതിെ� േസവന�� എ�ാ ജി�കളിേല�ം വ�ാപി�ി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ��കളിെല ��ിക�െട എ�ം

*409.�ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ��കളി� ��ിക�െട എ�ം �മാതീതമായി �റ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ിക�െട എ��ി��ാ�� �റവ് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��ത്;

(സി) അ��ാപന �ണനിലവാരം വർ�ി�ി��തിനായി അ��ാപകർ�് �ി�  ഡവല�്െമ�്

ഉ�െ�െട�� െ�യിനിംഗ് ന���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്

എ�റിയി�ാേമാ?

െന�ാ� ഡാമി� നി�ം ജലെമ�ി��തി�ളള �വ��ന��

*410.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എസ്.ശർ�

,, പി.െക. ശശി

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല ക�� ജല�ാമം പരിഹരി��തിന് െന�ാ�  ഡാമി�  നി�ം

ജലെമ�ി��തി�ളള �വ��ന��െട �േരാഗതി െവളിെ���േമാ;

(ബി) ജി�യിെല മലേയാര േമഖലകളി�ം �ാമ�േദശ�ളി�ം �ടിെവളള �ാമം ��മായ സാഹചര��ി�

േകാളനിക� ഉ�െ�െട�ളള �േദശ�ളി� െവളളം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ജി��െട വിവിധ ഭാഗ�ളി� കിേയാ�ുക� �ാപി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �ടിെവളള �ാമം ��ത� ��മായ പ�ായ�കളി� ടാ��കളി� �ടിെവളളെമ�ി��തി�ളള

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ��� സാേ�തിക വിദ�
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*411.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, െക. രാജ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡ് നി��ാണ�ിന് പര�രാഗതമായി ഉപേയാഗി�ാ� ���  സാേ�തിക

വിദ�ക�ം വിഭവ��ം ഉപേയാഗി��േ�ാ;  സം�ാന�് �ാ�ിക് ഉപേഭാഗം �ടി നി���

പ�ാ�ല�ി�  േറാഡ് നി��ാണ�ി�  �ാ�ി�ിെ� ഉപേയാഗം വ��ി�ി��ത്

പരിഗണി�േമാ;

(ബി) േറാഡ് നി��ാണ�ി�  �ാ�ിക് ഏതളവ് വെര ഉപേയാഗി�ാെമ�ത് സംബ�ി�് പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) മ�ിന് ആവശ�മായ ഉറ�ി�ാ� �ല�ളി� കയ�, ജിേയാെട�്�യി�സ് എ�ിവ ഉപേയാഗി�്

േറാഡ് നി��ാണ ���ി നട��േ�ാ?

േറാഡ് നി��ാണ േമഖലയി� ���ിയാ�ിയ �വ��ന��

*412.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, സി.���

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ൪�ാ൪ അധികാര�ിെല�ിയതി� േശഷം േറാഡ് നി��ാണ േമഖലയി� െപാ�മരാമ�്

വ��് ���ിയാ�ിയ �ധാന �വ��ന�� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തി�ം അവ സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തി�ം

സാധ�മായി�േ�ാ;

(സി) േറാഡ് നി��ാണ�ി� നട�ിലാ�ിയ �തിയ നി��ാണ രീതിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

വിദ�ാ��ിക��ിടയി� ലഹരിപദാ����െട ഉപേയാഗം

*413.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, വി. േജായി

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വിദ�ാ��ിക�െട ഇടയി� മദ�ം,  മയ�മ��്,  മ� ലഹരി പദാ���� എ�ിവ�െട ഉപേയാഗം

വ��ി� വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് തട��തി�ം മദ��ിെ��ം ലഹരിപദാ����െട�ം േദാഷഫല�െള�റി�്

വിദ�ാ��ികെള േബാധവ��രി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഡാം �ര�ാ െസ�ിെ� �വ��ന��

*414.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.ഡി. �േസന�

,, എസ്.രാേജ��

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

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� ഡാം �ര�ാ നടപടി�മ��  എെ��ാമാെണ�ം ഡാം �ര�ാ

െസ�ിെ� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ത�മായ ഇടേവളകളി�  ഉ�ാേക� പരിേശാധനക��് വ�വ�യി�ാ��ം അടിയ�ര

സാഹചര�ം േനരിടാ� േവ� എമ�ജ�സി ആ�� �ാനി�ാ��ം സം�ാനെ� ഡാം �ര�ാ

��ീയെയ നി�ലമാ�ാതിരി�ാനായി പ�തിയി� ആവശ�മായ മാ�ം വ��േമാ;

(സി) ��െ�രിയാ�  അണെ��ിെ� �ര�ാ കാര��ി�  �തി�ലമായ ��ീം േകാടതി വിധി�െട

പ�ാ�ല�ി�  �തിയ ഡാം നി��ാണ�ിനാ�ളള രാ�ീയ പരിഹാര�ിനായി �മം

നട��േ�ാ?

��ാ� കേ�� �മി ഒഴി�ി��

*415.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, പാറ�� അ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറി� കേ�� �മി ഒഴി�ി�ാ� ലി�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആ ലി�ി� എ�ാ കേ����ം ഉ�െ��േമാ;  ഇെ��ി� ലി�് ത�ാറാ�ാ� സ�ീകരി�

മാനദ�െമ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) മതാരാധനാ ചി��േളാ,  മത�മായി ബ�െ�� �ാപന�െളേയാ ��നി��ി നട��

കേ����െട കാര��ി� നയം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ?
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ആ��്സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�കളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

*416.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആ��്സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�കളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(ബി) ഇതി�� ധനം എവിെടനി�് കെ��ാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഇതി�േവ�ി �േയാജനെ����െത�് വിശദമാ�േമാ ?

പാ��ാലാവധി കഴി� �മി ഏെ���ാൻ നടപടി

*417.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, അ�വ� സാദ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��ാലാവധി കഴി� �മി തിരിെക ഏെ���ാ�� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) പാ��ാലാവധി കഴി� �മി ൈകവശം വ�ിരി��വരി� നി�ം പാ��ടി�ിക ഈടാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഏ� �പ ഇവരി� നി�ം ഈടാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പാ�വ�വ� ലംഘി�തിന് ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ആ�െ��ി�െമതിെര

നടപടി സ�ീകരിചി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഓ�ൈല� േപാ�വരവ് സംവിധാനം

*418.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വിേ�ജ് റി�ാ��ക�െട ഡിജി�ൈലേസഷ�മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാം;

(ബി) ഓ�ൈല� േപാ�വരവ് സംവിധാനം േകരള�ിെല എ�ാ വിേ��കളി�ം നട�ിലായി�േ�ാ; ഇനി

എ� വിേ��കളി� ��ത സംവിധാനം നട�ിലാ�ാ��് എ�റിയി�േമാ;

(സി) ഓ�ൈല�  േപാ�വര�മായി ബ�െ��് രജിേ�ഷ�  വ��ി�  നി�ം ലഭിേ�� വിവര��

�ത�മായി ലഭി��ി� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ?

സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല അനഭിലഷണീയ �വണതക�

*419.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.���ര ര�ാകര�

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

(എ) സം�ാനെ� സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�  നട�� അനഭിലഷണീയമായ

�വണതക� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േയാഗ�ത�� അധ�ാപക�െട അഭാവം �ലം പഠന��ിയ ശരിയായ രീതിയി� നട��ി� എ�ത്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) വ��ക ഫീസ് ഇന�ി�ം തലവരി ഇന�ി�ം മ�ം ഈ േകാേള�ക�  വാ��െ��ി�ം

അ�ാദമിക�ം അ�ാ��മായ അടി�ാന സൗകര���  ഇവിട�ളി�  പരിമിതമാെണ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) നി�ിത വിജയശതമാനം ഇ�ാ� സ�ാ�യ േകാേള�ക� അട����തിന് ത�ാറാ�േമാ;

(ഇ) ��ത അപര�ാ�തക�  പരിഹരി��തിന് സ��ാ�  പ��നി�് എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െെവ�ഞാനിക രംഗ��ായ നിലവാര�ക��

*420.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, ആ�ണി േജാ�

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

(എ) ആേഗാളവ��ത വിപണന ത��ിെ� ഫലമായി മി��രായ വിദ�ാ��ികെള ശാ�-മാനവിക

വിഷയ�ളി� നി�് അക�ി സാേ�തിക-െൈവദ�� രംഗ�് േക�ീകരി�ി�ത് �ലം സം�ാനെ�

ൈവ�ാനിക രംഗ��ായ നിലവാര�ക�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി�ാനായി ആ��സ് ആ�ഡ് സയ�സ് േകാേള�കെള�ം അവെയ നയി��

സ��കലാശാലകെള�ം ആ�നീകരി�് ശാ�േബാധ�ം മാനവികത�ം പരിേപാഷി�ി�ാ�
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ആവി�രി�ി�ളള പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�രം �ാപന��െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�ം അ�ാദമിക �േ���ി�ം േദശീയ

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ ��ാന�ി� (�സ) നി�ം സാ��ിക സഹായം േനടിെയ��ാ� നട�ിയ

�മ�� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

06-05-2017

�േ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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