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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�ി

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നവീന സാേ�തിക വിദ�ക�ം നി��ാണരീതി�ം

*241. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, എം. നൗഷാദ്

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �വ��ന��  കാര��മമാ��തി�ം പരി�ിതി

സൗ�ദമാ��തി�ം സ�ീകരി�ി�� നവീന സാേ�തിക വിദ�ക�ം നി��ാണരീതി�ം

എെ��ാമാണ്;

(ബി) വ��ിെല അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�ം അവസാനി�ി�ാ�  നട�ിയ �വ��ന��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) തക��് കിട�� േറാ�ക�  സത�രമായി നവീകരി�് ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പാ��ി� ന��ക�ം പി�ീട് അന�ാധീനെ��ക�ം െച� ��ാലം,  ��ാ�, ആ�വ

എ�ിവിട�ളിെല റ�്ഹൗ�ക�  തിരിെക പിടി�ാ�� �മം ഫലം ക�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ക�മാവ് �ഷി വ�ാപന�ിനായി പ�തിക�

T *242.�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക�മാവ് �ഷി വ�ാപന�ിനായി നിലവി� നട�വ���ം പരിഗണനയി�ളള�മായ പ�തിക�

ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിന് അ�േയാജ�മായ �ലം ആവശ��ിന് ലഭ�മ� എ�് ക���േ�ാ;

(സി) എ�ി�  സം�ാന�ിന് �റ�് �ലം പാ��ിന് എ��് ക�മാവ് �ഷി െച�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�, ഏത് സം�ാന�്, ഏത് �ല�്, എ� ഏ�� �മി എ�ം ആയത് ലഭ�മായി�േ�ാ

എ�ം വ��മാ�േമാ?

അധ�ാപക��് പരീ�ാ േജാലിക�

*243. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

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

ന��േമാ:

(എ) സ�വകലാശാലകളിെല�ം േകാേള�കളിെല�ം അധ�ാപക��് പരീ�ാ േജാലിക�

നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �.ജി.സി നിയമ�കാരം �ല�നി��യം,  േജാലി�െട ഭാഗമാേണാെയ�റിയി�േമാ;  എ�ി�

�ല�നി��യ�ിന് പണം ന�� രീതി ശരിയാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�കാര� രജിേ�ഷ�  വിദ�ാ��ിക�െട�ം സ�ാ�യ �ാപന�ളിെല വിദ�ാ��ിക�െട�ം

പരീ�ാ �ല�നി��യെ� അധ�ാപക�െട നി�ഹകരണം ബാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സബ�ബ� െ�യി� സ��ീസ്

*244. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.സി.മ��ി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സബ�ബ�  െ�യി�  സ��ീസ് ആരംഭി��തി�� പ�തി ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�് എ� �ക േവ�ിവ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�് േവ�ിവ�� െചലവ്, �േയാജന��മായി താരതമ�ം െച�േ�ാ� �റവാെണ�

വ�ത പരിഗണി�് പ�തി എ��ം േവഗം നട�ാ�ാ� േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക�നിക� അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ിരി�� �മി
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*245. �ീ.െക.�രളീധര�

,, അ�� �കാശ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�കിട ക�നിക�  അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ിരി�� ല��ണ�ിന് ഏ��  �മി

ഏെ���ണെമ�് രാജമാണിക�ം റിേ�ാ��ി� ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ; ��ത റിേ�ാ��ിേ��

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരിചി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��് ത�ി�ളയണെമ�് നിയമവ��് ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

അതിന് ആധാരമായ വ�തക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഈ റിേ�ാ��് ത�ി�ളയണെമ� നിയമവ��് ശിപാ�ശ അംഗീകരി�ാ�, �രഹിത��് �മി

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�െമ� വാ�ാനം എ�കാരമാണ് നട�ിലാ�ാൻ കഴി�ക എ�്

വ��മാ�േമാ?

െന�വയ� ത�ീ��ട സംര�ണം

*246. �ീ.ആ�ണി േജാ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, �രളി െപ�െന�ി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2006-2011 കാലഘ��ിെല സ��ാ�, െന�വയ� ത�ീ��ട സംര�ണ�ിനായി െകാ�

വ� നിയമം ��ബലെ����തിന് കഴി� സ��ാരിെ� ഭാഗ�നി�ം നടപടി ഉ�ായി�േ�ാ;

എ�ിൽ ��ത നടപടി തി��ി ത�ീ��ട സംര�ണ�ിനായി ൈകെ�ാ� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െന�വയ�  ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമ�കാര�� ഡാ�ാ ബാ�് �പീകരണം

���ിയാേയാ; നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) വ�ഷ��� ��പ് നിക�െ���ം ഡാ�ാബാ�ി� ഉ�െ�ടാ��മായ �മി റവന� േരഖകളി�

നിലം എ�് േരഖെ���ിയി���െകാ�് ഭവന നി��ാണ�ിന് അ�മതി ലഭി�ാ� ��ം

അടിയ�രമായി പരിഹരി�ാ� നടപടിെയ��േമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ിെല �തിയ േസവന��ം സൗകര���ം

*247. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െജയിംസ് മാത�

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ കാലം �തിയ േസവനം എ� ആശയ�ിെ� അടി�ാന�ി�  രജിേ�ഷ�  വ��്

ഏ�െ���ിയി��േതാ ഏ�െ���ാ�  നി�യി�ി��േതാ ആയ �തിയ േസവന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) രജി�ാ�  ഓഫീ�ക�െട അടി�ാന സൗകര���  വികസി�ി��തി�ം വ�ാപകമാ�െ��്

ആേ�പി�െ��� അഴിമതി ഇ�ാതാ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ�ൈകമാ�ം നട�ാ�  ഉേ�ശി��വ�, േനാ�നിേരാധനം �ലം േനരി�� ����

പരിഹരി�ാ� ഏ�െ���ിയിരി�� സൗകര��� വിശദീകരി�ാേമാ?

േറാ�ക� സംര�ി�് �ര�ിതയാ� സാധ�മാ��തിന് നിയമം

*248. േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�ക�  സംര�ി��തി�ം �ര�ിതയാ� സാധ�മാ��തി�ം നിലവി�  ഏെത�ി�ം

നിയമ�ൾ �ാബല��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത നിയമ�ിെ� നി�വഹണ�മതല ആരിലാണ് നി�ി�മാ�ിയി��ത്;

(സി) സം�ാന�് വാഹന��െട എ�ം വ��ി� സാഹചര��ി�  േറാ�ക�െട സംര�ണം

ഉറ�വ���തിന് നിയമം ��ത� ക�ശനമാ�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

��ിമ�ാര് നിേ�പി�് മ�� സ��് വ��ി�ി�ൽ

*249. �ീ.സി.മ��ി

,, പി.ഉൈബ��

,, എ�. ഷം��ീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) ��ിമ�ാര് കടലി� നിേ�പി�് മ�� സ��് വ��ി�ി��ത് സംബ�ി�� ശാ�ീയമായ

പഠന�� ഏെത�ി�ം ഏജ�സി നട�ിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  പര�രാഗത മ��േമഖല�െട അ�ഭവ സ��് സംബ�ി�് വിവര��

േശഖരി�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഫിഷറീസ് വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  തീര�ടലി�  ��ിമ�ാ�ക�  നിേ�പി�ക��ാേയാ;

എ�ി� എവിെടെയാെ� നിേ�പി� എ�് വ��മാ�േമാ?
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ജി.എസ്.�ി. മ��ബ�ന േമഖലയി��ാ�ിയ �ത�ാഘാതം

*250. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

,, 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) ജി.എസ്.�ി. �ാബല��ിലായത് മ��ബ�ന േമഖലെയ ഏെത�ാം തര�ി� ബാധി�െവ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വല,  ��,  േറാപ് എ�ിവ�െട വിലവ��നവ് �ലം �തിസ�ിയിലായ മ��ബ�ന

േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട ജീവിതെ�, ഇവ�് േമ� നി�തിേയ�െ���ിയത് എ�േ�ാളം

സാരമായി ബാധി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉണ� മ���ിന് നി�തി ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മ�� മാ���ക�െട നവീകരണം

*251. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, പി.വി. അ�വ�

,, ബി.സത��

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

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

(എ) മ�� മാ���ക� നവീകരി�ാനായി ആവി�രി�ി�� പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ിയ മ��ം ലഭ�മാ��തിന് സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ;

(സി) �ല� വ��ിത മ�� ഉ����െട �ചാര�ിനായി ��ൈകെയ��േമാ; കഴി�ാ� പാക�ി�

ത�ാറാ�ിയ മ��വിഭവ��  (Ready  to  eat  fish  food  products)  വിപണനം

നട��തിനായി എെ��ാം സഹായ�� ന�കിവ���്; വിശദമാ�േമാ?

സ��കലാശാലകെള മികവിെ� േക��ളാ�ാ� പ�തി

*252. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലകെള മികവിെ� േക��ളാ�ാ�  പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ��ത പ�തിയ�സരി�് എെ��ാം ധനസഹായ�ളാണ് സ��കലാശാലക��്

ന�കാ�േ�ശി��ത്;

(സി) ഏെതാെ� സ��കലാശാലകെളയാണ് പ�തി�ായി െതരെ���ി��ത്;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

മരാമ�് പണിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് നടപടിക�

*253. �ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരാമ�് പണിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിനായി ക�ാളി�ി ക�േ�ാ�  വിഭാഗെ�

ശ�ിെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) മരാമ�് ���ികളിെല �മേ��ക�ം �ണനിലവാരമി�ാ��ം ക�പിടി��തിന് വിജില�സ്

വിഭാഗെ� ��ത� കാര��മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) വ��ി� േസാഷ�� ഓഡി�ിംഗ് സംവിധാനം നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കെള ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട ജനസൗ�ദമാ�ാ� നടപടി

*254. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട വിേ�ജ് ഓഫീ�കെള ജനസൗ�ദ കാര�ാലയ�ളാ�ാ�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത് എ�റിയി�േമാ;

(ബി) റവന�വ��ി� നി�് ന��� എ�ാ സ��ിഫി��ക�ം ഓ�െെലനായി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� നിലവി� വ�തി�േശഷം അഴിമതി നട�ിയതിെ� േപരി� എ� വിേ�ജ് ഓഫീസ്

ജീവന�ാെര സെ��ഡ് െച�ി�െ��റിയി�േമാ?

മ��വി�ിെ� �ണനിലവാരം

*255. �ീ.എം. നൗഷാദ്

,, എസ്.ശർ�

,, വി. േജായി
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,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) മ��വി�ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിനായി മ��വി�േക�ം

ആരംഭി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) തേ�ശീയ മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി തേ�ശീയ മ�����ാദന�ിന് �േത�ക

ഹാ�റിക� �ാപി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െപാ�േമഖലയി�  മ���ീ� നി��ാണശാല ആരംഭി��തി�� ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വ�കരം ഓൺൈലനായി അട��തിെല ���ൾ

*256. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�കരം ��്സ്, അ�യ േക��� എ�ിവ വഴി അട�േ�ാ� ഉ�ാ�� േസാ�് െവയർ

��ം പരിഹരി�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  സംബ�ി� വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

��ത വിവര��  യഥാസമയം വിേ�ജ് രജി�റി�  അ�േഡ�് െച��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കൾ വഴി െചേ���ം നട�ിലാേ���മായ �വ��ന��  ആവശ��ിന്

ജീവന�ാ� ഇ�ാ�തിനാ� തട�െ��� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  �തിയ ത�ികക�  ��ി��തി�ം ആവശ��ിന്

ജീവന�ാെര അ�വദി�വാ��� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

റീ സ�െ� നടപടിക�െട �േരാഗതി

*257. �ീ.അ�� �കാശ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ സ�െ� നടപടിക�  പ�തി േപാ�ം ���ിയാകാ� സാഹചര��ി�  �മി അള�്

തി�െ����തിന് സ�കാര� ഏജ�സിക�െട സഹായം േത��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

ഈ പ�തി�് ആ��ണേബാ�ഡിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�വെര റീ സ�െ� നടപടിക� എ� വിേ��കളി� ���ിയാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പരീ�ണാടി�ാന�ി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ആരംഭി� റീ സ�െ� നടപടിക�െട �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) റീ സ�െ� സംബ�ി�് ലഭി� പരാതിക�  സമയബ�ിതമായി തീ��ാ��തിന് നടപടി
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സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) സം�ാനെ� സംബ�ി� അടി�ാന വിവര��  സ�കാര� ഏജ�സിക�മായി പ�വ��

കാര��ി� നയപരമായ തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാല��െട വിവരേശഖരണ�ം സാേ�തിക പരിേശാധന�ം

*258. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, െക. െക. രാമച�� നായ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏനാ�് പാലം തക��തിെന�ട��് സം�ാനെ� പാല��െട വിവരേശഖരണ�ം

സാേ�തിക പരിേശാധന�ം നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം നൽ�േമാ;  ഇതിനായി വിദ��െട

�ിരം സംഘെ� നിയമി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) സാേ�തിക പരിേശാധനയി�  അപകടാവ�യിലാെണ�് കെ��ിയി�� പാല��

എ�യാെണ�ം അവ അടിയ�രമായി െപാളി�മാ�ി �ന�നി��ി�ാ�

നടപടിെയ��ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;  ഇവയി�  നി��ാണ�കരാ�െകാ�്

അപകടാവ�യിലായവ�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിരവധി �ല�ളിൽ ഗതാഗത���ിന് കാരണം വീതി�റ� പാല�ളായതിനാ� അവ�െട

വീതി���തിന് നടപടിെയ��േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ജി�ാ �ര�നിവാരണ അേതാറി�ിക�െട �വ��നം

*259. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വലിയ �ര����ായാൽ അടിയ�രമായി �തികരി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

നിലവി��െത�റിയി�േമാ;

(ബി) �ര�ം േനരി��തി�� �തിേരാധ - �തികരണേശഷി വ��ി�ി��തിനായി േബാധവ��രണ

പരിപാടിക� സംഘടി�ി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി�ാ �ര�നിവാരണ അേതാറി�ിക�െട �വ��നം െമ�െ����തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള�ിെ� െറയി�േവ വികസന�ിന് വിഘാതം ��ി�� നടപടിക�
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*260. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, പി.െക. ശശി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െറയി�േവ േകരളേ�ാട് കാണി�� അവഗണന�െട �തിഫലനെമേ�ാണം  2008  �

�ഖ�ാപി��ം സം�ാന സ��ാ�  ���മാ�ം �ലം ഏെ���് ന�കിയ�മായ േകാ�്

ഫാ�റി ക�ിേ�ാട് നി�ം ഹരിയാനയിേല�് മാ�ാ�� നീ��ി� നി�ം പി�ാറാ� േക�

സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ാ�ല സൗകര���  വികസി�ി��തി�  നി�് െറയി�േവ പി�മാറിയതിെന �ട��്

സം�ാന സ��ാ� െറയി�േവ�മായി േച��് േകരള െറയി� െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�

എ� സം�� സംരംഭം ആരംഭിെ��ി�ം,  വികസന കാര��ി�  തീ�മാനെമ�േ��

ഓഫീ�ക� മ�് സം�ാന�ളിലായതിനാ� പ�ാ�ല സൗകര�വികസനരംഗ�ം അവഗണന

േനരിേട�ി വ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് െറയി�േവ േ�ഷ�  സ�കാര�വ�കരി�ാ�  േക� സ��ാ�  നട�� നീ�ം

തടയാനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ക�െട ഭൗതിക സൗകര�ം െമ�െ����തിന് പ�തി

*261. �ീ.അനി� അ�ര

,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

ന��േമാ:

(എ) ആയിരം ��ികളി� ��ത� പഠി�� സ��ാ� ��ക�െട ഭൗതിക സൗകര�ം െമ�െ����

പ�തി �കാരം ഇതിനകം എ� ��ക��് സഹായം അ�വദി�;

(ബി) എെ�ാെ� ഭൗതിക സൗകര��ളാണ് ��ത ��കളി� ഏ�െ����ത്;

(സി) ഇ��റ് വ�ഷം പി�ി� ഏഴ് ൈപ�ക ��ക��് എെ�ാെ� �േത�ക പരിഗണനകളാണ്

ന��വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) കി�ബിയി� നി�ം ഈ പ�തി�് ഇതിനകം എ��ക ലഭി� എ�് െവളിെ���േമാ?

േകാവളം െകാ�ാര�ം അ�ബ��മി�ം ൈകമാറിയ നടപടി

*262. �ീ.െക.എം.ഷാജി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാവളം െകാ�ാര�ം അ�ബ��മി�ം ഐ.�ി.ഡി.സി.�് ൈകമാ�േ�ാ�  ഉടമ�ാവകാശം

ൈകമാറിയി�േ�ാ; ൈകമാ� വ�വ� നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിയമപരമായി ഉടമ�ാവകാശം ൈകമാറാതി�� �മി,  നിയമവി��മായി േപാ�വരവ് െച�്

ന�കിയി�െ��ി� അ� റ� െച��ത് സംബ�ി� നടപടി�മം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉടമാവകാശം നിയമാ��തം സ��ാ�  ൈകമാറാ� �മി�ം െകാ�ാര�ം ഐ.�ി.ഡി.സി.

ഡിസ്ഇ�െവ�് െച�േ�ാ� സം�ാന സ��ാരി� നി�ി�മായി�� ഉടമാവകാശെ��റി�്

േക� സ��ാരിെന സം�ാനസ��ാ� അറിയി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ടി.പി. പ�തി

*263. �ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ടി.പി. പ�തി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ടി.പി.  േറാ�ക�െട നി��ാണ�ി�  അപാകതക�  കെ��ിയി�േ�ാ എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� �മി�െട വി�തി

*264. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.െക.ബഷീ�

,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� അധീനതയി�ളള �മി�െട വി�തി നാ��നാ� �റ� വ��തായ റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതി�� കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �മി ന�ം ഒഴിവാ�ാ� എെ��ി�ം നടപടി നി�േ�ശ�� പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�

ഫല�ദമായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ീ ��കെള ശി� സൗ�ദ േക��ളാ�ി മാ�ാ� ഇടെപട�

*265. �ീ.��ഷ� കട��ി

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
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�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

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

ന��േമാ:

(എ) അ�ണവാടിക�, �ീ െക.ജി., എ�.െക.ജി, �.െക.ജി. �ട�ിയ വിവിധതരം �ീ ��കെള ശി�

സൗ�ദ േക��ളാ�ി മാ�ാ� േവ� ഇടെപട� നട�േമാ;

(ബി) അ�ണവാടി ഒഴിെക�� ഇ�രം �ാപന�ളി� �േവശന പരീ� നട�ക�ം കന� ഫീസ്

വാ�ക�ം െച��ത് അവസാനി�ി�ാ� ക�ശന നടപടി ഉ�ാ�േമാ;

(സി) കളികളി�െട�� ആശയവിനിമയം,  ��ായി �വ��ി�ാ�� അവസര��, ��പാ�കെള

നിരീ�ി�് മന�ിലാ�ാ�� സാഹചര�ം,  മാ�ഭാഷയി�  ആശയവിനിമയം നട�ാ��

ശി���െട അവകാശം എ�ിവ അ�ണവാടി ഒഴിെക�� ഇ�രം �ാപന��

നിേഷധി��തിനാ�  അവെയ ക�ശന നിയ�ണ�ിന് വിേധയമാ�ാ�  വിദ�ാഭ�ാസവ��്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റവന�വ��ിെ� പൗരാവകാശ േരഖ

*266. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം റവന�വ��് പൗരാവകാശ േരഖ

�സി�ീകരി�ി�േ�ാ;  ആയതിെ� േകാ�ി എ�ാ വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�ം എ�ി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ആയതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  ജന��  ഏ��ം ��ത�  ആ�യി�� കരം ഒ���, േപാ�വരവ്,

വ�മാന സ��ിഫി��് എ�ിവ കംപ��ൈറ�ഡ് സംവിധാന�ിലാ��ത് സംബ�ി� നയം

വ��മാ�േമാ;

(സി) വിേ�ജ് േരഖക� കംപ��ൈറസ് െച�വാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

മ���ഷി രംഗെ� �തന രീതിക�

*267. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, െക.��ിരാമ�

,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) മ���ഷി രംഗെ� �തന രീതികളായ ടാ�കളിെല ആ�.എ.എസ്. �ഷി, ���ഷി �ട�ിയവ

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം പ�തിക�  ആവി�രി�ി��്;  കടലി�  ���ഷി പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;
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(ബി) ജനകീയ മ���ഷിെയ� േപരി� ഉ�നാട� മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം

സഹായ�� ന�കിവ��;

(സി) സംേയാജിത മ���ഷി േ�ാ�ാഹന�ിനായി പ�തി ആവി�രി�ി�െ��ി�  അതിെ�

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന���് എ.ഐ.സി .ടി.ഇ. അ�മതി

*268. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  �ാപന��  ഉ�െ�െട സം�ാനെ� പതിനാല് സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന���് എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. അ�മതി നിേഷധി� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളിെല ഏെത�ാം േകാ�ക��ാണ് അ�മതി നിേഷധി�ി��ത്;  അതിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാ�ക�െട അംഗീകാരം റ�ാ�ിയ��ലം സം�ാനെ� സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ

േമഖലയി��ായി�� �തിസ�ി പരിഹരി�വാ� സത�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിേമഖലയിെല ജീവിതനിലവാരം

*269. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

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

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിേമഖലയിെല ജീവിതനിലവാരം െമ�െ����തിന് എെ��ാം ക��

പരിപാടികളാണ് ആവി�രി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇതി�േവ�ി ഈ സ��ാ�  ആവി�രി�് നട�ാ�ിയെത�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) എെ��ാം ആ��ല���ം സാ��ികസഹായ��മാണ് ഈ േമഖലയി�

അ�വദി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

അനധി�ത നിലംനിക�� തട��തിന് നടപടി

*270. �ീ.ഡി.െക. �രളി

,, ആ�. രാേജഷ്

,, �രളി െപ�െന�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അനധി�ത നിലംനിക��  തട��തിനായി

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

(ബി) അനധി�ത നിലംനിക�� തട��തിന് ജി�ാ, താ��് തല�ളി� ��ാ�ക�െട �വ��നം

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�കാര�� വയ�  നിക��  ���മായി അവസാനി�ി��തിന് െപാ�ജനപി�ണ

ലഭ�മാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) അനധി�തമായി നിക�ിയ വയ�ക� ����ിതിയിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

09-08-2017

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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