
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പ��ാം സേ�ളനം

2014 ഡിസംബ� 4, വ�ാഴം

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
ഭ���ം സിവി� സൈ��ം ഉപേഭാ�
സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി

ൈല�് െമേ�ാ പ�തി

*91. �ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, െക.�രളീധര�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന�് ൈല�് െമേ�ാ പ�തി നട�ാ��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നി��ഹണ�ിനായി �േത�ക ക�നി
�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ��ത പ�തി� േവ�ി �മി ഏെ���� ��ിയ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വിവരി�േമാ;
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(ഡി) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തി� മിഷ� 676-�
എെ��ാം കാര��� ഉ�െ�ാ�ി�ി�െ�� വിശദമാ�േമാ?

േദശീയപാത വികസനം

*92. �ീ.െക.��ിരാമ� ഉ�മ
,, േകാടിേയരി ബാല���
,, എ.െക.ബാല�
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േദശീയപാത വികസന�ി��ായ അനി�ിതത�ം
മാറിയി�േ�ാ;

(ബി) േദശീയപാത എ� മീ�� വീതിയി� വികസി�ി�ാനാണ് അ�ിമമായി
തീ�മാനി�ി��ത്;

(സി) േദശീയപാത 47 �ം 17 �മായി േറാഡ് വികസന�ിന് എ� ഏ��
�മി ഏെ��േ��തായി വ�ം;

(ഡി) �ടിെയാഴി�ി�െ���വ�െട ന�പരിഹാര �കഎ�െന
സംബ�ി�് എ�് തീ�മാനമാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്; വിപണിവില
ന�പരിഹാരമായി ലഭി�ാെത �േ�ാഭ രംഗ��വ�  പി�ാ�േമാ;

ഇതിന് �േത�ക പാേ�ജ് എെ��ി�ം നട�ാ��േ�ാ;

(ഇ) നാഷണ� ൈഹേവ അേതാറി�ി ഈ സംരംഭ�ി� നി�ം പി�ാറിയ
സാഹചര��ി�  പാത വികസന�ിന് എ�് �ട�  നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(എഫ്)�ലം ഏെ����തിന് ആവശ�മായ �ക േക��ി�  നി�ം
ലഭി�െമ� �തീ��േ�ാ;  അധികബാ��ത എ�െന
കെ��ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

മാേവലിേ�ാ�ക�െട �വ��നം
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*93. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലിേ�ാ�ക� വഴി എ�യിനം സാധന�� സ�ിഡി നിര�ി�
വിതരണം െച�ി��;  ഇേ�ാ�  എ�യിനം സാധന��  സ�ിഡി
നീര�ി� വിതരണം െച���്; അവ ഏെത�ാം;

(ബി) ചില സാധന�� ഓ�� മാ���ിെല വിലേയ�ാ� �ടിയ വില�്
മാേവലിേ�ാ�ക�  വഴി വിതരണം െച��െ�� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അെത�െകാ�ാെണ�്
െവളിെ���േമാ;

(സി) ജന���പേയാഗ�ദമായ രീതിയി�  മാേവലിേ�ാ�ക�െട
�വ��നം െമ�െ���� എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദമാ�േമാ?

പാചകവാതക ഉപേഭാ�ാ�െള സ�ിഡി പരിധിയി� നിലനി���തിന്
നടപടി

*94. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, െക.��ിരാമ� (��രി��)
,, സി.രവീ�നാഥ്
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാചകവാതക സ�ിഡി ലഭി��� ബാ�് അ�ൗ�് �േഖനയാ�ി
േക�സ��ാ� ഉ�രവിറ�ിയ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ�ിഡി സിലി��  ലഭി�� ��വ�  ഉപേഭാ�ാ��ം ആധാ�
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രജിേ�ഷ� നട�ിയി�േ�ാ; എ� ശതമാനം ഉപേഭാ�ാ���ാണ്
ആധാ� ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ ഉ�രവിെ� െവളി��ി�  ആധാ�  രജിേ�ഷേനാ ബാ�്
അ�ൗേ�ാ ഇ�ാ� ഉപേഭാ�ാ��  സ�ിഡി ലഭി�ാതിരി��
സാഹചര���ാ�െമ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േമൽ സാഹചര��ി� ആധാ�ം ബാ�് അ�ൗ�ം ഇ�ാ� ഇേ�ാ�
സ�ിഡി ലഭി�െകാ�ിരി�� സാധാരണ�ാരായ ഉപേഭാ�ാ�െള
സ�ിഡി പരിധിയി�  നിലനി���തിന് േക��ി�  സ���ം
െച���തിന് സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

േറഷ� സ�ിഡി ബാ�് വഴി ന��ത് സംബ�ി� േക� തീ�മാനം

*95. �ീ.സാ� േപാ�
,, എസ്.ശർ�
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ� സ�ിഡി ബാ�് വഴിയാ��ത് സംബ�ി� േക� തീ�മാനം
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി�് േക� സ��ാ� സം�ാന
സ��ാ�മായി ആശയ വിനിമയം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� സ��ാരിെ� നിലപാട് എ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ�ിഡി ബാ�് വഴിയാ�ക �ലം സം�ാന�് േറഷ�
ഉപേഭാ�ാ�ളി�  സാധാരണ�ാരായ നെ�ാ� വിഭാഗം േറഷ�
സംവിധാന�ിന് �റ�ാകാ�  സാ��ത�െ�� കാര�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േറഷ� ���മാ�ം ബി.പി.എ� കാ��് മാ�മാ�ാ� േക�സ��ാ�
നീ�ം നട��േ�ാ;

(ഇ) �ാ���റി േറഷ�  സ�ദായം നിലവി�� സം�ാന�് ��ത
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പരി�ാരം എ�െന ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ?

വിദ�ാലയ�ളിെല ഉ�ഭ�ണ വിതരണ പ�തി

*96. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി��)
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.െക.െക.നാരായണ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിദ�ാലയ�ളിെല ഉ�ഭ�ണ വിതരണ പ�തി�െട
�വ��നം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;  ഇത് �ട�ം �ടാെത
നട��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ക��് ആവശ��ിന് ഫ�് യഥാസമയം ലഭ�മാ��ിെ��
വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉ�ഭ�ണ�ിനായി െചലവാ�ിയ വകയി� �ധാനാ��പക��് വ�
�ക �ടി�ിക ലഭി�ാ�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സാ��ിക �തിസ�ി ഈ പ�തിെയ �തി�ലമായി
ബാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഭ��വ���െട�ം മ�ം വിലയി��ായി�� വ�  വ��നവ്
പരിഗണി�് ഇതി�� ക�ിജ�് ചാ�ജ് വ��ി�ി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ?

േക� സഹായേ�ാെട ൈബ�ാസ് േറാ�ക�െട നിർ�ാണം

*97. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, എ.പി.അ����ി
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േക� സഹായേ�ാെട ൈബ�ാസ് േറാ�ക�  നി��ി�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എെ��ാം േക� സഹായ�ളാണ് ഇതിനായി �തീ�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ�െട പണിക�  �ട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

കയ� േമഖലയിെല �തിസ�ി

*98. �ീ.ജി.�ധാകര�
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.സി.െക സദാശിവ�
,, സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ� േമഖലയിെല �തിസ�ി അതീവ ��മായി �ട�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കയ�  േമഖല�െട തക���ിടയായ സാഹചര�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ വിശദമാ�ാേമാ  ;  പരിഹാര
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) െതാ�ിെ��ം ചകിരി�െട�ം ദൗ�ലഭ�ം �ലം െതാഴി�ദിന��
ന�െ��് െതാഴിലാളിക�  പ�ിണിയിലാെണ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉ�ാദന െചലവിന് അ��തമായ വില ന�കി കയ�����
സംഭരി��തിന് കയ�  സംഘ�െള സ�മാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

രാ�ീയ ഉ�ത� ശി�ാ അഭിയാ� (�സ) പ�തി
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*99. �ീ.സി.ദിവാകര�
,, െക.രാ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാ�ീയ ഉ�ത� ശി�ാ അഭിയാ� (�സ)നട�ിലാ�ാ� എ� േകാടി
�പ�െട പ�തികളാണ് സമ��ി�ത്; അവ ഏെത�ാം;

(ബി) ��ത പ�തിക� േക� സ��ാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
എ�െകാ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ അ��യന വ�ഷെ� പ�തിക��്ഏെത�ാം വ��ക�
േച��ാണ് �പക�ന ന�കിയത്;

(ഡി) �സ ഫ�് വിനിേയാഗ�ി�� വിദ� സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഈ സമിതി എ� േയാഗം �ടിയി��്; ��ത സമിതി�െട
�മതലക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േമാേണാെറയി� , ൈല�് െമേ�ാ പ�തികൾ

*100.�ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, വി.ശിവ���ി
,, ബി.സത��
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം നഗര�ളിലാണ് േമാേണാെറയി� പ�തി
നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ഇത് പി�ീട് േവെ��് വ�ാ�
കാരണെമ�ായി��  ;  ഇത് സ��ാരിെ� മിഷ�  676  �
ഉ�െ���ിയി�േ�ാ

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഇതിനകം
നട�ിയി��ത്;  ഇതിനായി നാളി�വെര എ� �ക
െചലവാ�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ;
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(സി) ��തായി നട�ാ�ാ�േ�ശി�� ൈല�് െമേ�ാ പ�തി�െട
സാേ�തിക സാ��തക�  സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി�ാവശ�മായ പണം ഏത് േ�ാത�് വഴിയാണ്
കെ��ിയി��ത്;

(ഇ) പ�തി�െട �വ��ന��  എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�്
അറിയി�േമാ ?

സൈ�േകാ േഷാ�കളി� �റ� വില�് സാധന��

*101.�ീമതി.ജമീല �കാശം
�ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
,, േജാസ് െത�യി�
,, സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട അതി��മായ വില�യ�ം
തട��തിന് െപാ�വിപണിയി�� ഇടെപട� സൈ�േകാ,  മാേവലി
�ട�ിയ �ാപന���് ഏ� പരിധിവെര നി��ഹി�വാ�
കഴി�ി�െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സൈ�േകാ െപാ�വിതരണ േഷാ�കളി� ,കേ�ാളവിലയി� നി�ം
ഗണ�മായി വില�റവി�ാെതയാണ് പലവ��ന�� വി��� എ�
പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ��ലം സൈ�േകായി� വി�വരവി� �റ��ായി�േ�ാ?

സ��കലാശാലക�െട പാഠ�പ�തി�ം േചാദ�േപ��ക�ം
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*102.�ീ.വി.ശശി
,, വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��കലാശാലക�െട പാഠ�പ�തി�ം േചാദ�േപ��ക�ം
താ�ാറാ��തിന്ഓേരാ വിഷയ���ം െപാ� േബാ��ക�
�പീകരി�ണെമ�് �പാ�ശെച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�
സംബ�ി�� അഭി�ായം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ സ��കലാശാലകളിെല വിവിധ േകാ�കളിെല സിലബ�ക�
ഏകീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അവ ഏകീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) നിലവി� പാഠ� പ�തി�ം േചാദ�േപ��ക�ം ത�ാറാ��തിന് വിവിധ
സ��കലാശാലകളി�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഉ�െത�്
വിശദമാ�േമാ?

മിഷ� 676 ഉ�െ���ിയ ഉപരിതല ഗതാഗത വികസന പ�തിക�

*103.�ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, എ.പി.അ����ി
,, െഡാമിനിക് �സ�േറഷ�
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിഷ�  676  അ�സരി�് േദശീയപാത ഉ�െ�െട�� ഉപരിതല
ഗതാഗത വികസന�ിന് എെ��ാം ക�� പ�തിക�
ത�ാറാ�ിയി��്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) പ�തിക�െട �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) പ�തി നി��ഹണ�ിനാ�� െട�ഡ�  നടപടിക�  ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

9 of 21 Wednesday 26 November 2014 12:58 PM



(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ിന് ഭരണതല�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ിെല ഫീസ് വ��ന

*104.�ീ.എളമരം കരീം
,, പി.�ി.എ. റഹീം
,, എസ്.ശർ�
,, െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രജിേ�ഷ�  വ��ി�  ഏെത�ാം േസവന���ാണ് ഫീസ്
വ��ി�ി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �മി രജിേ�ഷ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ാം ഫീ�കളാണ്
വ��ി�ി�ി��ത്; വ��ന എ� ശതമാനമാണ്;

(സി) �മി�െട ന�ായവില വ��നവ് എ� ശതമാനമാണ്;  ന�ായ വില�ം
മ� ഫീ�ക�ം വ��ി�ി�ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �മി�െട ന�ായവില സംബ�ി�് നിലവി�� പരാതിക� ���മാ�ം
പരിഹരി�ാ� കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഇ) ജന��െട േമ�  അധിക സാ��ിക ബാ��ത അടിേ��ി��
നിര�് വ��ന �ന:പരിേശാധി��തിന് ത�ാറാ�േമാ  ;

വിശദമാ�േമാ ?

െന� സംഭരണ പ�തി� നടപടി

*105.�ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, �ി.എ�. �താപ�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
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സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സെെ�േകാ�െട േന�ത��ി�  എ�ാ ജി�കളി�ം െന�സംഭരണ
പ�തി� �ട�ം �റി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�ഷക��് ഓ�െെല� രജിേ�ഷ� സംവിധാനം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) എ� െന�  ക�ഷക��ാണ് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി��െത�

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ� ല�ം ട�  െന�ാണ് ��ത പ�തി വഴി
സംഭരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ഇ) സംഭരണവില ക�ഷക�െട ബാ�് അ�ൗ�കളി� നിേ�പി�വാ�
എെ��ാം സംവിധാനം ഒ��ിയി��്; വിശദമാ�േമാ?

സ��കലാശാലക��് നാക് െ� അംഗീകാരം

*106.�ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, പി.െക.ബഷീ�
,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലക�  നാഷണ�  അസസ് െമ�്
ആ�് അ�ഡിേ�ഷ�  കൗ�സിലിെ�റ  (നാക്)  അംഗീകാരം
ലഭി��തി�േവ� േയാഗ�തക� േനടിയി�േ�ാ ; എ�ി� ഏെതാെ�
സ��കലാശാലക��് അംഗീകാരം ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) അ�ഡിേ�ഷ�  ലഭി�ാതിരി���െകാ�് സ��കലാശാല�്
എെ�ാെ� ന��� സംഭവി�െമ�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) എ�ാ സ��കലാശാലകെള�ം നാക് അംഗീകാരം ലഭി�ാ�
അ�ഹത�� നിലവാര�ിേല�യ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

11 of 21 Wednesday 26 November 2014 12:58 PM



സം�ാന�് ഭ���ര�ാ നിയമം നട�ിലാ�ാ� നടപടിക�

*107.�ീ.സി.���
,, െക.�േരഷ് ���്
,, െക.വി.വിജയദാസ്
േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭ���ര�ാ നിയമം എ�് �ത� നട�ിലാ�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്; േക�ം ഇതിന് സമയപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  നിയമ�കാര�� �ണേഭാ�ാ��െട ലി�്
ത�ാറായി�േ�ാ;

(സി) ഇതി�  �കാരം നിലവി�� േറഷ�  ഉപേഭാ�ാ�ളി�  എ� േപ�
ഒഴിവാ�െ��ം എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) േകരളം േപാ�� സം�ാന�ിന് ഈ നിയമ�ിെ�
നിബ�നകളി�  ഇളവ് ന�കി നിലവി�� േറഷ�
ഉപേഭാ�ാ�െളെയ�ാം ���ിയ ലി�ി�  ഉ�െ���ാ� േക�
സ��ാ�മായി ബ�െ��് േവ� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്
വിശദമാ�േമാ?

സൈ�േകാ സ�ിഡി നിര�ി� വിതരണം െച�� ഭ�� വ���െട വില
വർ�ന

*108.�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, പി.െക.��ദാസ�
,, പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സൈ�േകാ െപാ�വിതരണ �ംഖല വഴി സ�ിഡി നിര�ി�
വിതരണം െച�� ഭ��വ���െട വില വ൪�ി�ി� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ� മാ൪��ി�  ��മായ വില�യ�ം അ�ഭവെ���
സാഹചര��ി�  സൈ�േകാ ഉ�����് വില വ൪�ി�ി�ത്
എ�േ�ാളം ഉചിതമായ നടപടിയാണ്  ;ഇ�ര�ി�  വില
വ൪�ി�ി�ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം ഇന���് എ� ശതമാനമാണ് നിര�് വ൪�നെയ�്
െവളിെ���ാേമാ;  വിലവ൪�നവിന് ��ം വ൪�ി�തി�േശഷ��ളള
വില വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ�ിഡി ഇ�ാ� സാധന�� സൈ�േകാ വാ�ിയ വിലേയ�ാ�
വളെര �ടിയ നിര�ി�  വി�ഴി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്
തട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റവന� സ��ിഫി��ക� ഓ�െെല� വഴി ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

*109.�ീ.അ�വ� സാദ�്
,, െഡാമിനിക് �സ�േറഷ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� സ��ിഫി��ക�  ഓ�െെല�  വഴി ലഭ�മാ��തിന് �ട�ം
�റി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഏെത�ാം സ��ിഫി��കളാണ് ഓ�െെല� വഴി ലഭി��ത് ;
(സി) ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത് ;
(ഡി) ��ത സ��ിഫി��ക��് ആധികാരികത ന�കിയി�േ�ാ ;

(ഇ) ��ത സൗകര��െള �റി�് ജന���ിടയി� േബാധവ��രണ
പരിപാടിക� സംഘടി�ി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ ?

13 of 21 Wednesday 26 November 2014 12:58 PM



െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� േഫാ�സ് പ�തി

*110.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ്
,, എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� 'േഫാ�സ് പ�തി'
നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) േഫാ�സ് പ�തി വിഭാവനം െച�ിരി��ത് എ�കാരമാണ് ;
(സി) ��ത പ�തി നട�ി� വ���തിന് എെ��ാം �മീകരണ��

ഏ�െ���െമ�് വ��മാ�േമാ ?

�ീഡ് േകരള പ�തി

*111.�ീ.എ.പി.അ����ി
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീഡ് േകരള പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ാ��തിനായി മിഷ�  676-�  എെ��ാം
കാര��ളാണ് ഉ�െ�ാ�ി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം തരം നിർ�ാണ �വർ�ന��ം അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ം നട�ാനാണ് ��ത പ�തിയിൽ
ല��മി�ിരി��െത� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ�  എെ��ാം സംവിധാന��
ഒ��ിയി��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?
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േദശീയപാത വികസനം

*112.�ീ.വി.എം.ഉ�� മാ��
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.െക.ബഷീ�
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����്
െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത�െട വീതി നി�യി�� കാര��ി� േക� സ��ാരിെ�
നിലപാട് എ�ാെണ�തിെ� വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� കാര��ി�  വീതിെയ സംബ�ി�്
ഇളെവെ��ി�ം േക� സ��ാ�  അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ�
സംബ�ി� വിശദ വിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) േക� സ��ാരിെ� നിലപാട�സരി�് �മി ഏെ��േ��ി വ�േ�ാ�
േവ�ി വ�� ഭാരി� െചലവ് ഏ� വിധ�ി�  കെ��ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

നിേത�ാപേയാഗസാധന��െട വില വ൪�ന

*113.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
�ീമതി.െക.െക.ലതിക
�ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിേത�ാപേയാഗസാധന��െട വില വ൯േതാതി�
വ൪�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിലകയ�ം തട��തിന് ഫല�ദമായ നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ൯
കഴി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

15 of 21 Wednesday 26 November 2014 12:58 PM



(സി) ഭ��വ���െട�ം മ� സാധന��െട�ം വില ��െന
വ൪�ി��ത് എ�െകാെ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇ�
സംബ�ി�് എെ��ി�ം നടപടി ൈകെകാ�ി�േ�ാ;  െപേ�ാ�,
ഡീസ�  വി�ന നി�തി വ൪�ി�ി� സ൪�ാ൪ തീ�മാനം
വിലവ൪�ന�് ആ�ം ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) െപാ�മാ൪��ിെല വില നിയ�ി��തിന് സഹായകരമായ നിലപാട്
സ�ീകരിേ�� സിവി�  സൈ�സ് േകാ൪�േറഷ൯ െപാ�വിതരണ
�ംഖല വഴി വിതരണം െച�� സ�ിഡി സാധന��
ഉ�െ�െട�ളളവ�െട വില വ൪�ി�ി�ത് ജനജീവിതം ��ത�
��ഹമാ�ിയി�ളള കാര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ സാഹചര��ി�  വില വ൪�ന പി൯വലി��തിന് നി൪േ�ശം
ന��േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(എഫ്)സിവി� സൈ�സ് േകാ൪�േറഷന് ഏെത�ാം ഇന�ി� എ� �ക
വീതം െകാ��് തീ൪�ാ൯ ബാ�ി നി��േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ഇവ
ഉട൯ ന��വാ�േ�ശ�േ�ാ?

േപാ�വരവിന് ഒാ�ൈല൯ സ�ദായം

*114.�ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, വി.പി.സജീ��
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജാഫീ�കളി�  േപാ�വരവിന് ഒാ�ൈല൯ സ�ദായം
ഏ൪െ���ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത സ�ദായം ഏ൪െ����തിെ� ഉേ�ശ�ല����
എെ��ാമാണ്;

(സി) ��ത സ�ദായം �േഖന എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ലഭി��ത്;
(ഡി) ��ത സ�ദായം നട�ിലാ��തിനായി ഏെത�ാം
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ഏജ൯സികളാണ് സഹകരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

േറാ� വികസന പ�തിക��ായി മാ�� �ാ�

*115.�ീ.സി.േമായി� ��ി
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, പി.ഉൈബ��
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ംകാല ഗതാഗത ആവശ���  കണ�ിെല��� േറാ�
വികസന പ�തിക��ായി മാ��  �ാ�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അ� സംബ�ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� വ�ംകാല ഗതാഗത ആവശ���െട വ��ന�ം സ�ഭാവ�ം
കണ�ിെല��് അ�� വ�ഷ�ാലേ��� േറാ�വികസന
മാ�� �ാ� ത�ാറാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) നിലവി�  െപാ� മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�  എ� കിേലാമീ��
േറാ�കളാ��ത്  ;  ഈ േറാ�കേളാട�ബ�ി�് വശ�ളി�
ലഭ�മായ വ��ിെ� �ലം ഗതാഗത�ി� ���മായി
ഉപേയാഗെ���ാ�  ആയി�േ�ാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�ാ�
നി�േ�ശം ന��േമാ?

ആധാരം രജിേ�ഷന് ഓ�െെല� സംവിധാനം

*116.�ീ.െഡാമിനിക് �സ�േറഷ�
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആധാരം രജിേ�ഷന് ഓ�െെല�  സംവിധാനം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത സംവിധാന�ിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത സംവിധാനം വഴി എെ��ാം സൗകര��ളാണ്
ലഭി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ഓ�െെല� സംവിധാന�മായി സഹകരി��വ� ആെരാെ�യാണ്
; വിശദാംശ�� എെ��ാം ;

(ഇ) ��ത സംവിധാനം നട�ാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ ?

ക�വട �ാപന�ളി�ം , േഹാ��കളി�ം വിലവിവര പ�ിക

*117.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
,, �ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വില�യ�ം പിടി�് നി���തി�ം ഉപേഭാ�ാ�െള �ഷണ�ി�
നി�ം വി��രാ��തി�ം േവ�ി എ�ാ ക�വട �ാപന��ം  ,

േഹാ��ക�ം വിലവിവര പ�ിക �ദ�ശി�ി�ണെമ�്
നി���മാ�ിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  അത് പാലി�� എ�്
ഉറ�വ��വാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത് ;

(ബി) വിലവിവര പ�ിക �ാപി�ാ� ക�വട �ാപന��െ�തിെര
��ത �ാപന��െട െെലസ�സ് റ�് െച����െ�െട��
ശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

േക�ഗവ�െമ�് അ�വദി�� ഭ�� ധാന���
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*118.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.ച�േശഖര�
,, പി.തിേലാ�മ�
,, െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ഷം േതാ�ം േക�ഗവ�െമ�് അ�വദി�� ഭ�� ധാന���
���മാ�ം സം�ാന സ��ാ�  ഏെ���ാ�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�
എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒ� വ�ഷം അ�വദി�� ഭ��ധാന���  ഏെ���ാതി��ാ�
വ�ം വ�ഷം േക� വിഹിത�ി� �റ� വരാ� സാ��ത�േ�ാ;

(സി) കഴി� നാ� വ�ഷമായി െപാ�വിതരണ �ഖലയി�െട വി�ഴി�ാ�
അ�വദി�� ഭ�� ധാന���െട അള�ം ഏെ����
ഭ��ധാന���െട അള�ം എ� വീതമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േക� വിഹിത�ി��ാ�� �റവ് ഉപേഭാ� സം�ാനമായ
േകരള�ി�  ��മായ വില�യ��ിന് കാരണമാ��െ��
വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ�് ആവശ�മായ മണൽ

*119.�ീ.െക.എം.ഷാജി
,, എം.ഉ��
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ �വ��ന���് �തിവ�ഷം ആവശ�മായി വ��
മണലിെ� അള� സംബ�ി� വിവരേശഖരണം നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ി�, അ� സംബ�ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) പരി�ിതി� േദാഷം വരാ�വിധം മണലിെ� ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാ��
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മാ���െള�റി�് ആേലാചി�ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  ബ�െ��
വ��ക�െട ഏേകാപിത �മം ഉ�ായി�േ�ാ;  വിശദവിവരം
െവളിെ���േമാ;

(സി) അശാ�ീയമായ അനധി�ത മണ�ഖനനം തടയാ�  ഏെതാെ�
ഏജ�സികെളയാ� �മതലെ���ിയി��െത� വ��മാ�േമാ?

പാചക വാതക സിലി��ക�െട വിതരണ�ിെല �മേ��ക�

*120.�ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, സി.മ��ി
,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം
സിവി� സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാചക വാതക സിലി��ക�െട വിതരണ�ിെല �മേ��ക�
സംബ�ി� പരാതിക�  പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�ാ�
ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനെ��റി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� പരിേശാധനക�െട അപര�ാ�ത ഉപേഭാ�ാ���്
�രിത��ാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ചില ഗ�ാസ് ഏജ�സിക�െട �ടി ഒ�ാശയി� അനധി�ത ഗ�ാസ്
റീഫി�ിംഗ് േക���  �വ��ി�ി���ം,  അതി�  ചിലതി�
അപകട�� ഉ�ായത് സംബ�ി�് റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി�
അ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
26-11-2014
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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)].
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