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ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

ജലവിഭവ വ��മ�ി

എഡ�േ�ഷ� േലാ� റീേപെമ�് സേ�ാ��് �ീം

*91. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.എം.ഉ��

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എഡ�േ�ഷ� േലാ� റീേപെമ�് സേ�ാ��് �ീം നട�ിലാ��തി�ളള ക��പ�തി

�പീ�തമായി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� �ണേഭാ�ാ�െള നി�യി��തിെ� മാനദ�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�് സം�ാന സ��ാരിെ� അ�പത് ശതമാനം വിഹിതം എ� �പയാണ്; ഈ വ�ഷം

എ� �പ ഇതിനായി വകയി��ിയി��്; വ��മാ�േമാ?

വര��ാ �തിേരാധ �വ��ന��

*92. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� ക�� വര���െട പ�ാ�ല�ി� എെ��ാം �തിേരാധ �വ��ന�ളാണ്

ജലവിഭവ വ��് നട�ാ��െത� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഇതി�േവ�ി ആവി�രി� നട�ാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ജല��പേയാഗം ഒഴിവാ�ാ�ം �ടിെവ� �ാമ�ിെ� മറവി� �ടിെവ� വി��ന സംഘ��െട

�ഷണം തടയാ�ം എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

മലേയാര, തീരേദശ െെഹേവകൾ

*93. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, അ�� �കാശ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മലേയാര, തീരേദശ െെഹേവകൾ നി��ി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് വിശദമായ പഠന റിേ�ാ��് ഗവ�െമ�ിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശ�ൾ എെ��ാം ;

(സി) ഇവ�െട �ഖ��േയാജന��ം ഉേ�ശ�ല����ം എെ�ാെ�യാണ്; വിവരി�േമാ;

(ഡി) െെഹേവക�െട നി��ാണ�ിനാവശ�മായ ഫ�് എ�െന സ��പി�ാനാണ് ല��മി�ി�ളളെത�

വിശദീകരി�േമാ;

(ഇ) ഇവ�െട ���ി എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

േചാദ�േപ�� ത�ാറാ�� നിലവിെല രീതിയി� മാ�ം

*94. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക.ഡി. �േസന�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

ന��േമാ:

(എ) എസ്.എസ്.എ�.സി.,  ഹയ�െസ��റി പരീ�കളിെല ചില േചാദ���  വിദ�ാ��ികെള

വല��തായി�െ�� കാര�ം പരിഗണി�് േചാദ�േപ��  ത�ാറാ�� നിലവിെല രീതിയി�  മാ�ം

വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് സ��ാ� നട�� ശ�മായ ഇടെപടലിെ� ഭാഗമായി ഉ�ായി��

�കടമായ �േ��ം അ�ിമറി�ാനായി നി�ി� താ�ര��ാ�  ഈ സംഭവ�ി� പി�ി�

�വ��ി�ി�േ�ാെയ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;
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(സി) േചാദ� ബാ�് �പീകരി�് അതി�  നി�് േചാദ���  ശാ�ീയമായി െതരെ���� രീതി

പരിഗണി��േ�ാ?

െക.എസ്.ടി.പി. ര�ാം ഘ� പ�തിക�

*95. �ീ.പി.വി. അ�വ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, സി.���

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ടി.പി.  ര�ാം ഘ� പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�ം അവ�െട �വ��ന �േരാഗതി�ം

അറിയി�േമാ;

(ബി) ���ിക� നി��ി� രീതിയി� �േരാഗമി��േ�ാ; ഇെ��ി� ���ിക� ത�രിതെ���ാനായി

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഫ�ിംഗ് ഏജ�സിക�  എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

���ിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ിെ�ാ�് സമയബ�ിതമായി ���ി ���ിയാ�ാ� േവ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�ാവ��ം പാ��ിടം ലഭി��തിന് പ�തി

*96. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, അനി� അ�ര

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാവ��ം പാ��ിടം ലഭി��തിന് എെ��ാം ക��പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ�

ആവി�രി�ിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�െ��് വിവരി�േമാ?

�നിയമ പരി�രണം

*97. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, ���ര ര�ാകര�
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,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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

ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� �നിയമ�ളി�  പല�ം ല�കരിേ��തിെ� ആവശ�കത േബാ��െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) കാലഹരണെ�� നിയമ�� റ�് െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സാധാരണ�ാ��് �േയാജനകരമായ രീതിയി�  �നിയമ��  പരി�രി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അ�ാരാ� നിലവാര�ി�� േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസം

*98. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, െക. �����ി

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

(എ) േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസം പരിമിത സൗകര���െട�ം നിലവാര�കർ��െട�ം ���ളാൽ

��ി��� എ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  സാധാരണ�ാ�െട മ�ൾ പഠനം നട��

ആർ�സ്&സയൻസ് േകാേള�കെള അ�ാരാ� നിലവാര�ിെല�ിേ��ത് സർ�ാരിെ�

�മതലയായി ക�ത�േ�ാ;

(ബി) 300  ഓളം ൈഹ��കെള േലാകനിലവാര�ിെല�ി�ാൻ തീ�മാനെമ�� സർ�ാർ,

സം�ാനെ� മിക� പാര�ര���  30  സർ�ാർ േകാേള�കെള േലാേകാ�രമാ�ാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;  ഇ�ാര�ം സർ�ാരിെ� ആേലാചനയി�� വിഷയമാെണ�ിൽ ��ത

വിഷയ�ിേ�ൽ ഇ�വെര നട�ിയ �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�് വകയി��ിയതിേന�ാൾ പതി�ട�്  'കി�ബി'  ഫ�് ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ വികസന�ി�ം ലഭ�മാേ���െ�� േബാധ��ിൽ ��ത േമഖല�െട

വികസന�ി�� നിലപാട് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) വിേദശ സർ�കലാശാലക�െട ഇ��ൻ �ണി�കൾ,  സ�കാര� േകാർപേറ�് േകാേള�കൾ എ�ിവ

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസെ� വാണിജ�വൽ�രി�െകാ�ിരി�� ഈ കാലഘ��ിൽ �ണേമ���

വിദ�ാഭ�ാസം സാധാരണ�ാരന് ലഭ�മാ��തി�ം �.ജി.സി.  ല��മാ��തി�പരി അ��ാപകെര

സ�മാ��തി�ം കരി�ലം പരി�രി�ാ�ം നാേനാ സയൻസ്,  അേ�ാ ഫിസി�് എ�ിവ

േപാെല�� നവീന േകാ�കൾ ആരംഭി�ാ�ം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നാളി�വെര എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം ഇനി എെ��ാമാണ് െച�ാൻ ഉേ�ശി��െത�ം

വ��മാ�ാേമാ?
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��ാ� േമഖലയിൽ �മി കേ��ം നട��വ�െ�തിെര നടപടി

*99. �ീ.പാറ�� അ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�  േമഖലയിെല അനധി�ത കേ����, അവയി�ളള നിയമരഹിത നി��ാണ��  എ�ിവ

തട�� കാര��ി�ം,  കേ�� �മി തിരി� പിടി�� കാര��ി�ം സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കേ����  ന�ായീകരി�� കാര��ി�ം,  നിയമാ��ത നടപടി സ�ീകരി�� ഉേദ�ാഗ�െര

ഭീഷണിെ���ി പി�തിരി�ി�� കാര��ി�ം ചില രാ�ീയ ��ാന�� ഇടെപട�ക� നട��

കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  പരി�ിതി േലാല േമഖലയിെല െപാ� സ��ായ �മി നിയമവ�വ�ക�  ലംഘി�ം

ഉേദ�ാഗ�െര ഭീഷണിെ���ി�ം പരി�ിതി�് ��തരാഘാത��ാ�ം വിധം കേ��ം

നട��വ�െ�തിെര എെ�ാ� നടപടികളാണ് സ��ാരിന് സ�ീകരി�ാ�  സാധി��ത്;

അ�രം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് പണിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��

*100.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ�  1931  പാല��  പരിേശാധി�തി�  പതിനാ� ശതമാനം  (314  എ�ം)  �ന�

നി��ിേ�� �ിതിയിലാെണ� കെ���  സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് പണിക�െട

നിലവാര�ക��െയ െവളിെ����താകയാൽ ഇ� പരിഹരി�ാനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��

ഭരണപരമായ നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക�ാളി�ി ക�േ�ാ�  മാന��  �കാരം െപാ�മരാമ�് വ��് നി��ി�� പാല��െട�ം

േറാ�ക�െട�ം െക�ിട��െട�ം �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാനായി ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം

എ�ാണ്;

(സി) �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് ഉേദ�ാഗ��െട�ം കരാ�കാ�െട�ം ഉ�രവാദി�ം
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എെ��ാമാണ്; ഇ� പാലി��തി� വീ� വ���േ�ാ എ�് പരിേശാധി�േമാ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് നിയ�ണ��

*101.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, എം. സ�രാജ്

,, ആ�ണി േജാ�

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

(എ) േദശീയതല�ിൽ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� �ല�േശാഷണ�ിന് അ�സരണമായി സം�ാന�ം,

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�ം,  സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�ം ബാഹ� ശ�ികൾ നട��

ഇടെപട�കൾ നിയ�ി�ാൻ പര�ാ�മായ നയം �പീകരി�ാൻ തയാറാ�േമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് ആെക�ം,  �േത�കി�് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസരംഗ�ം

സാേ�തികവിദ�ാഭ�ാസരംഗ�ം ��ത�  സ��ാ�േകാേള�ക�  �ാപി�് ഈ േമഖലയി�

നിയ�ണം െകാ�വ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) വിദ�ാ��ിസംഘടനക��് നി�ബാധം �വ��ി�ാ�  നിയമപരമായി തെ� അവസരം ഒ��ി,

ഇേ�ണ�  മാ��ിെ� േപരി�ം മ��� വിദ�ാ��ിപീഡന��  അവസാനി�ി�വാ�

വഴിെയാ��േമാ?

സർ�ാർ�മി കേ��ം തട��തിന് നടപടി

*102.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സർ�ാർ�മി കേ��ം തട��തിന് എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് സർ�ാർ�മി കേ����  ഒഴി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാർ�മി കേ���ാ�െ�തിെര നിയമനടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഭാവിയി�  അനധി�ത �മി കേ��ം തട��തിനായി നിയമനി��ാണം നട�വാ�

ത�ാറാ�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �മി കേ���ിന് �� നി��� ജീവന�ാെര പിരി�വി��തട��� ശി�ാനടപടിക�

സ�ീകരി��തിന് ത�ാറാ�േമാ?
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െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണം

*103.�ീ.െക.�രളീധര�

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം സംര�ി��തിനായി സ��ാ� ആവി�രി�ി�� പ�തിക�െട വിശദാംശ��

നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികൾ നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിവരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�്  "െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം"  എ� പ�തി നട�ിലാ�ിവ��േ�ാ;

ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�രഹിത ��ംബ�ളി�ാ� േകരളം പ�തി

*104.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, സി. െക. ശശീ��

,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� �രഹിത ��ംബ�ളി�ാ� സം�ാനമാ�ി മാ�ക എ� ല��േ�ാെട ആവി�രി�

പ�തി�െട നിലവിെല �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം �മി വിതരണ�ിന് അ�ഹത�� എ� ��ംബ��  ഉെ��ാണ്

കെ��ിയിരി��ത്;

(സി) ഇവ��് ന�കാനായി എ� �മി േവ�ി വ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഈ പ�തി�ായി േവ�

�മി കെ���തിന് ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം എ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ?

ജലം ൈകകാര�ം െച�ൽ �ചിക

*105.�ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ജല വിനിേയാഗ�മായി ബ�െ��് േക� സർ�ാർ സം�ാന���് ജലം ൈകകാര�ം െച�ൽ

�ചിക  (Water  Management  Index)  �കാരം റാ�് നി�യി�ാൻ തീ�മാനി�

സാഹചര��ിൽ േകരളം അതിനായി എെ��ാം ത�ാെറ��കൾ നട�ിയി��്;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് നീതി ആേയാഗിൽ നി�ം ചീഫ് െസ��റി�് ലഭി� ക�ിൻേമൽ എെ��ാം

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്; ഇതിനായി വ�� തല�ിൽ �ടിയാേലാചനകൾ നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ജലം ൈകകാര�ം െച�ൽ �ചികയിൽ എെ��ാം കാര��ളാണ് �തിപാദി�ി�ളളത്;

വിശദമാ�േമാ?

കാല�ഴ�ം െച� പാല��െട �ന�നി��ാണം

*106.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, െക. ബാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�� പാല��െട കാല�ഴ�ം സംബ�ി� വിവര��

േശഖരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം പാല��  എ�് നി��ി�വയാെണ�ം ഇവ�െട അപകട �ിതി സംബ�ി�ം

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏനാ�് പാലം തക�� അ�ഭവ�ിെ� െവളി��ി� ഇ�രം പാല��െട �ന�നി��ാണ�ിന്

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ണനിലവാര�ളള �ടിെവളളം ലഭ�മാ��തി�� �വ��ന��

*107.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, എസ്.ശർ�

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

(എ) �ണനിലവാര�ളള �ടിെവളളം സം�ാനെ� എ�ാ വീ�കളി�ം എ�ി��തിനായി േകരള ജല

അേതാറി�ി ഏെ���ി�ളള �വ��ന�� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ാപനശാ�ീകരണ�ി�ം സാ��ിക പര�ാ�ത�ം ആവി�രി�ി�ളള മാ��ം എ�ാണ്;

(സി) അേതാറി�ിെയ േ�ാസ�് ഓ�ഗൈനേസഷ� ആ�ി മാ�ണെമ� ല��ം ജലവിതരണരംഗ�് ഏ�

തര�ി�ളള മാ��� ഉ�ാ�ം;

(ഡി) �ടിെവളള വിപണന�ിനായി �തിയ ഏജ�സികെള ഏ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?
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കാസ�േഗാഡ്-കഴ��ം േദശീയപാത വികസനം

*108.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, െക.��ിരാമ�

,, വി. േജായി

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ്-കഴ��ം േദശീയപാത  45  മീ�റിൽ ആ�വരി�ാതയായി വികസി�ി�ാ�

നാഷണ�ൈഹേവ അേതാറി�ി അംഗീകരി�തിെ� അടി�ാന�ി�  �മി ഏെ���ി� േവ�

നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) �മി ഏെ���േ�ാ� ന�േക� ന�ായ വില നി�യി��തിനായി ജി�ാതല സമിതിക��് �പം

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) �മി�ം ജീവേനാപാധി�ം ന�െ���വെര �നരധിവസി�ി�ാ�  േവ� നടപടി�െട �പേരഖ

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

പാഠ��ക��െട വിതരണം

*109.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ അ��യനവ�ഷം യഥാസമയം പാഠ��ക�� വിതരണം െച��തിന് േവ� �െ�ാ����

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പാഠ��ക വിതരണ�ിെല അപാകതക� ശാശ�തമായി പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� നിലവാരം ഉയ���തിന് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

��ാറിെല അനധി�ത �മി കേ���ം നി��ാണ�ം

*110.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��ാറിെല അനധി�ത �മി കേ���ം നി��ാണ�ം ഒഴി�ി�ാ� െച� േദവി�ളം സബ് കള�െറ�ം,

ഉേദ�ാഗ�െര�ം സി.പി.എം.  പാ��ി അ�ഭാവിക�  തട�ക�ം അവെര �ത�നി��ഹണം

നട��തിന് തട�െ���ക�ം െച�ി�േ�ാെയ�് വിവരി�ാേമാ;

(ബി) കേ���ം നി��ാണ�ം ഒഴി�ി�ാ� െച� റവന� ഉേദ�ാഗ�െര തട�വെര അറ�് െച�ാ�

സബ് കള��  ആവശ�െ��ി�ം േപാലീസ് അത് െച�ാതി��ത് എ�െകാ�ാെണ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) സബ് കള��െട ഉ�രവ് അ�സരി�ാതി�� േപാലീ�കാ�െ�തിെര നടപടിക�  ശിപാ�ശ

െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല ഇ-ഗേവണ�സ് േസവന സൗകര�ം

*111.�ീ.െക. ദാസ�

,, െക. ആ�സല�

,, ഒ. ആ�. േക�

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാധാരണ�ാ�  വിവിധ സ��ിഫി��ക�, മ� േസവന��  എ�ിവ�ായി ഏ��ം അധികം

ബ�െ�േട�ി വ�� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  നി� ലഭി�� േസവനം ��ികരമാേണാെയ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കെള ഇ-ഗേവണ�സ് േസവന സൗകര��� ഓഫീ�കളായി പരിണമി�ി�ി�േ�ാ;

ഇത് എ� മാ�ം ഫല�ദമായി��്;

(സി) �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീസ് പ�തി�െട വിശദാംശ�ം അതിെ� ഫല�ാ�ി�ം അറിയി�ാേമാ?

�ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിന് നടപടി

*112.േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വര�� േനരി��തി�ം �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തി�ം നിലവി�

ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; ഇത് ഫല�ദമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയതായി ഏെത�ി�ം വ�കിട ��ജല പ�തി ഏെ���് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഉെ��ി� ആെര�ാമാണ് ഇ�രം പ�തിക�മായി സഹകരി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

10 of 15



കി�ബി നിലവി� വ�േ�ാൾ െപാ�മരാമ�് വ��ി��ാകാ�� മാ�ം

*113.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, െക.എം.ഷാജി

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ�കിട വികസന �വ��ന���ായി കി�ബി നിലവി� വ� സാഹചര��ി� െപാ�മരാമ�്

വ��ിെ� �വ��ന�ി� എെ��ി�ം മാ�ം �തീ�ി��േ�ാ;

(ബി) കി�ബി �േഖന�� നി��ാണ �വ��ന���് �േത�ക ഏജ�സി നിലവി� വ�െമ�തിനാ�

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഉ�രവാദി��ളി� �റ��ാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  മരാമ�് വ��ിെ� അടി�ാന സൗകര���  ഉപേയാഗെ���ാ�� ബദ�

മാ���െള�റി�് ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

എസ്.എസ്.എ�.സി, ഹയ� െസ��റി േചാദ�േപ��ക� സംബ�ി� ആേ�പം

*114.�ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി

,, അനി� അ�ര

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ വ�ഷെ� എസ്.എസ്.എ�.സി,  ഹയ�  െസ��റി എ�ീ പരീ�ക�െട

േചാദ�േപ�� േചാ�� സംഭവം ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഉയ�� വ�ി�ളള ആേരാപണ�െള �റി�് അേന�ഷണം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഏ� തര�ി�ളള അേന�ഷണമാെണ�് വ��മാ�േമാ; അേന�ഷണ�ിെ� ഇേ�ാഴെ�

അവ� വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ വ�ഷെ� പരീ� േചാദ�േപ�� ത�ാറാ�വാ� �മതലെ���ിയ അ��ാപക സംഘടന�െട

ഇ�ാര��ി�ളള പ�് അേന�ഷി�േമാ;

(ഡി) ഈ വ�ഷെ� എസ്.എസ്.എ�.സി, ഹയ� െസ��റി പരീ� നട�ി�ിെല പാളി�കെള�റി�്

�ഡീഷ�� അേന�ഷണം നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േദശീയ �ര� നിവാരണ നിധിയി� നി�് സഹായം
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*115.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, ബി.സത��

,, ��ഷ� കട��ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�, സം�ാനെ� വര�� ബാധിതമായി �ഖ�ാപി�തിെ�യടി�ാന�ി�

�തിസ�ി േനരിടാനായി േദശീയ �ര� നിവാരണ നിധി  (എ�.ഡി.ആ�.എഫ്)  യി�  നി�്

സഹായം േതടിയി�േ�ാ;

(ബി) േക� മ�ിമാെര േനരി�  ക� സഹായം േതടിയി�േ�ാ;  എ�ി�  �തികരണം എ�ായി��;

���ിെ� വ�ാ�ി മന�ിലാ��തിനായി േക� സംഘം പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) േദശീയ �ര� നിവാരണ നിധിയി� നി�് �ക അ�വദി��തി�� മാനദ��� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വര�� െകാ�� �ടിെവ��ാമ�ം �ഷി നാശ�ം പരിഹരി��തിനായി സം�ാന സ��ാ�

ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

��ാറിെല �മികേ��ം

*116.�ീ.അ�വ� സാദ�്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ഐ.സി.ബാല���

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറിെല അനധി�ത �മികേ���ം നി��ാണ�ം തട�വാനായി �ഖ�മ�ി േയാഗം

വിളി�േച��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) േയാഗതീ�മാന��  എെ�ാെ�യായി��;  എ� ഏ��  �മിയാണ് കേ�റിയത്;

േയാഗതീ�മാനമ�സരി�്, കേ�റിയ എ� ഏ�� �മി തിരി� പിടി� എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ാറി� �മി കേ�റിയതായി കെ��ിയി�ളളവ�െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�;

(ഡി) ��ാറിെ� ��തി സൗ�ര��ം പരി�ിതി സ�ലിതാവ��ം നിലനി��ാ�ം �മി കേ��ം

ഒഴി�ി�ാ�ം എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�വാ�േ�ശി��െത�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

�ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന
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*117.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, െക.െജ. മാ�ി

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാ�� അേതാറി�ി വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ;

ഇ�രം പരിേശാധനയി� കെ��ിയ കാര��� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ജലനിധി പ�തിയി�ം �ാമീണ �ടിെവ� പ�തികളി�ം വ�കിട �ടിെവ� പ�തികളി�ം ഏ�

വിധ�ി�� ��ീകരണ സംവിധാനമാണ് നിലവി��െത�് അറിയി�േമാ;  എ�ാ പ�തികളി�ം

സ��� ��ീകരണ സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(സി) �ടിെവ� പ�തികളി� ��ീകരണ �ാ�ി� പകരം ഇ�ഫി�േ�ഷ� ഗാലറി മാ��� �ടിെവ�

പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ ഒഴിവാ�ി ��ീകരണ �ാ�് നി��ി�ാനായി

ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�ം അറിയി�േമാ?

പാഠ��ക��െട വിതരണം

*118.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, എം. സ�രാജ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

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

ന��േമാ:

(എ) അ�� അ��യനവ�ഷം പാഠ��ക��  �ത�സമയ�് അ�ടി�് വിതരണം െച��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�� വ�ഷേ��� പാഠ��ക��െട അ�ടിേജാലിക�  ആെരയാണ് ഏ��ി�ാ�

തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാഠ��ക അ�ടി�ാവശ�മായ േപ��ക� വാ��തി�� നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇതി��ാ��

കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) പാഠ��ക��െട അ�ടി,  വിതരണം എ�ിവ�െട �േരാഗതി നിര�രം അവേലാകനം നട�ി

ആവശ�മായ മാ��നി�േ�ശ�� ന���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ പീഠ��ം ഗേവഷണശാലക�ം

*119.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�
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,, ൈഹബി ഈഡ�

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ പീഠ��ം ഗേവഷണശാലക�ം �ാപി�് അറിവിെ� േക��ളാ�� പ�തി

�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വിവരി�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം േക� സഹായമാണ് ഇതിന് ലഭി��െത� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആെര�ാമാണ് ഈ പ�തി�മായി സഹകരി��െത� െവളിെ���േമാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� വാണിജ�വ��രണം

*120.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, സി.െക. ഹരീ��

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

(എ) സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസം എ� േപരി�� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� വാണിജ�വ��രണം, കഴി�

12  വ�ഷം െകാ�് േകരള�ിെല ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ��ാ�ിയ ആഘാതം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏതാ�ം േമഖലകളിെല ൈവദ��വികസനം മാ�ം ല��മാ�ിയ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക� ആ

േമഖലകളി�  ൈവദ�����വെര ആവശ��ിലധികം ��ി�ക�ം േവതനമിടിവിന്

കാരണമാ�ക�ം അേതാെടാ�ം ബൗ�ിക േശഷി��വെര ൈവ�ാനിക േമഖലയി� നി�് അക�ി

നി��� നിലയി� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗമാെക നിലവാര�ക�� േനരി�ക�ം െച�� �ിതി

പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�  60376  എ�ിനീയറിംഗ് സീ�കളി�  അ�ശതമാനം മാ�േമ സ��ാ�

േമഖലയി��െവ�ത് കണ�ിെല��് സഹകരണ േമഖലയി�  ��ത�  സ��ാ�  നിയ�ിത

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക� �ാപി�ാ�ം ഇത് സംബ�ി�് ഒ� പഠനം നട�ി ആെക സീ�ക�

ആവശ�ാധി�ിതമായി നിജെ����തി�ം നടപടിെയ��് വാണിജ�വ��രണം നിയ�ണ

വിേധയമാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

20-04-2017
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�േ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)].

15 of 15


