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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�ി

െന�വയ� നീ��ട സംര�ണ നിയമം

*91. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി
,, എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�വയ�  നീ��ട സംര�ണ നിയമ�ി�  നി��ഷി�� ഡാ�ാ ബാ�ക�
���ീകരി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഡാ�ാ ബാ�ക�  ���ിയാ�ാ�ത് േബാധ���മാെണ�� ആേരാപണം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഡാ�ാ ബാ�ക�  ���ിയാ��തി�� അടിയ�ര
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ഡാ�ാ ബാ�് ഒ� േനാ�ാ�� ഉപ�ഹ ചി���  വാ��തി�� �ക ബജ�ി�
വകയി��ിയി�േ�ാ ; ഏ�ി� എ� �കയാണ് ഇതിനായി വകയി��ിയി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത �ക ��വ� െചലവഴി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ?

േറഷ� കടകളി�െട വിതരണം െച�� ഭ��വ���െട വകമാ��

*92. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എം.എ.േബബി
,, ��ഷ� കട��ി
,, എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േറഷ�  കടകളി�െട വിതരണം െച��തിന് അ�വദി�� ഭ��വ���  വകമാ�ി
വി�െ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േക� ധനകാര�വ��് മ�ി പാ�ലെമ�ി�  െവ� റിേ�ാ��ി�  ഇ� സംബ�ി�
പരാമ�ശ��തായി അറിയാേമാ  ;  കഴി� സാ��ിക വർഷം ഏെത�ാം േറഷ�
വ��� എ� അളവി� വകമാ�ി എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇത് തട��തിന് നിലവി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാ��ത്;  അവ ഫല�ദമായി
�വ��ി��േ�ാെയ� വിലയി��� നട�ാ�േ�ാ ;

(ഡി) േറഷ�  വ���െട സംഭരണ�ം വിതരണ�ം സംബ�ി�് പരിേശാധനക�
നട�ാ�േ�ാ ;

(ഇ) സം�ാന�ി� ലഭി�� േറഷ�  സാധന��  വകമാ��ത് തട��തി�ം
യഥാസമയം വിതരണം നട��തി�ം എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഏ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ?

െപാ�മരാമ�് വ��ി� നട�ാ�ിയ �തിയ പ�തിക�

*93. �ീ.�ി.�. ��വിള
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ�റ കാല�് െപാ�മരാമ�് വ��ി� എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ്
നട�ാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) വ��ിെ�റ �വ��ന��  ��ത�  കാര��മമാ��തിന് കാേലാചിതമായ
പരി�ാര�� നട�ാ��തിന് നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

േഹാ��കളിെല വില വ��നവ്

*94. �ീ.സാ� േപാ�
,, പി.�ീരാമ���
,, ബി.സത��
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ��കളി�  ഭ�ണ പദാ����െട വില യാെതാ� മാനദ��മി�ാെത
വ��ി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) വില നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് �ഖ�ാപി�ിരി��ത്  ;  ആയത്
നട�ിലാ�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ി ന�ായവില ഭ�ണശാലക� താ��ക� േതാ�ം ആരംഭി�െമ� ബജ�് �ഖ�ാപനം
നട�ാ�ാ� കഴി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� കാരണെമെ��് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ഡി) േഹാ��കളിെല വില നിയ�ി��തിന് നിയമ നി��ാണം പിരഗണനയി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) േഹാ��കളിെല അന�ായ വില തട��തിന് എെ��ി�ം �തിയ സംവിധാന��
ആേലാചനയി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

അ��ാപക പാേ�ജ്

*95. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, പി.എ.മാധവ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാപക പാേ�ജിന് �പം ന�കിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) അ��ാപക പാേ�ജ് വഴി എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്  ;

വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ;

(സി) പാേ�ജിെല �ധാന വിഷയ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) പാേ�ജ് നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ?

കയ� വ�വസായ�ിെ� �േരാഗതി

*96. �ീമതി.ജമീലാ �കാശം
�ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
,, സി.െക.നാ�
,, േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  വ�വസായ�ിെ� നിലനി��ി�ം �േരാഗതി�ം േവ�ി �തിയ പ�തിക�
ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ആയത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ ?

സൈ�േകാ വഴി�ളള െനല്� സംഭരണം

*97. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, വി.െച�ാമരാ��
,, സി.െക സദാശിവ�
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : 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 നട�ിയ െനല്� സംഭരണ�ി� ക�ഷക��് െന�ിെ� വില ന�കാ�േ�ാ
; എ�ി� എ� �കയാണ് ന�കാ��െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഈ സീസണി� സൈ�േകാ എ� ട� െന�ാണ് സംഭരി�െത�റിയി�ാേമാ ;

(സി) എ�് നിര�ിലാണ് സംഭരണം നട�ിയത്  ;  സം�ാനം വിഹിതം ന�കാ�തിനാ�
േക� വിഹിതം മാ�ം വിതരണം െച�ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) പി.ആ�.എസ്. വാ�ാ പ�തി െകാ�് ഉേ�ശി�ി��ത് എ�ായി�� ; അതിെ� ല��ം
േനടാനായി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

േറാഡ് വികസന പ�തി

T *98. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
,, േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് വികസന പ�തി ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് നിലവി�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�  ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(സി) ��ത നവീകരണ �വ��ന��  എ�കാരം നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്  ;

വ��മാ�േമാ?

ൈല�് െമെ�ാ പ�തി

*99. �ീ.വി.ശിവ���ി
,, േകാടിേയരി ബാല���
,, എളമരം കരീം
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈല�് െമെ�ാ പ�തി �വർ�നം ആരംഭി�ി�േ�ാ ; ഏെത�ാം നഗര�ളിലാണ് പ�തി
നട�ിലാ��ത് ;

(ബി) പ�തി�് എ� �ക െചലവ് വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്  ;  ആവശ�മായ �ക
വകയി��ിയി�േ�ാ  ;  വിശദമാ�ാേമാ  ;  പ�തി എ�േ��് ���ിയാ�ാനാണ്
ല��മി�ി��ത് ;

(സി) പ�തി�െട �വർ�നം ഡി.എം.ആ�.സി.  െയ ഏ��ി��� സംബ�ി�് വ��ക�
ത�ി� ത��ം നിലനി���േ�ാ ; ഇത് സംബ�ി�് ധനകാര� വ��ിെ� അഭി�ായം
എ�ായി�� ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) േമാേണാ െറയി�  പ�തി ���മാ�ം ഉേപ�ി�ക��ാേയാ  ;  ഈ പ�തി�ായി
ഇതിനകം എ� �ക െചലവായി എ�് െവളിെ���ാേമാ ;
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(ഇ) േമാേണാ െറയി� പ�തി�െട സാ��ത സംബ�ി�് സമ� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ  ;

എ�ി�  ഈ പ�തി�െട �വ��നം അവസാനി�ിേ��ി വ� സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ ?

�നിയമ�ളി� േഭദഗതി

*100. �ീ.സി.ദിവാകര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, െക.രാ�
,, ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �നിയമ�ളി� േഭദഗതി വ��ാ�� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം
നിയമ�ളി�  എെ��ാം േഭദഗതികളാണ് െകാ�വരാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േഭദഗതിക� സാ�ഹ�-പാരി�ിതിക രംഗെ� ഏെത�ാം തര�ി� ബാധി��
എ�തിെന�റി�് വിശദവിവരം ന�േമാ ;

(സി) �ഷി�മി വ�ാവസായികാവശ��ിന് ഉപേയാഗി�ാ�  �നിയമ�ളി�  ആവശ�മായ
േഭദഗതി െകാ� വ�ി�േ�ാെയ� വ��മാ�േമാ?

േ��് കൗ�സി� ഓഫ് എഡ�േ�ഷ� റിസ��് ആ�് െ�യിനിംഗിെ� റിേ�ാ��്

*101. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ഇ.ച�േശഖര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  േ��് കൗ�സി�  ഓഫ് എഡ�േ�ഷ�  റിസ��് ആ�്
െ�യിനിംഗ് നട�ിയ പഠന�ിെ� റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  റിേ�ാ��ിെ�
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ൈ�മറി,  അ��  ൈ�മറി വിഭാഗ�ളി�  പഠന നിലവാരം �റ� വ��തായി
കെ��ിയി�േ�ാ ; എ�ി� ��ത പഠന റിേ�ാ��ിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ
?

��ിക��് ആേരാഗ�കരമായ സാ�ഹ�ജീവിത പഠന പരിശീലനം

*102. �ീ.െക.എം.ഷാജി
,, പി.ഉൈബ��
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
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മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസേ�ാെടാ�ം ആേരാഗ�കരമായ സാ�ഹ�ജീവിത പാഠ��ം �ടി ��ിക��്
ലഭ�മാ�ാ� എെ��ാം പ�തികളാണ് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� കീഴി� നട�ാ��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ീ സംര�ണ നിയമ��  ��ത�  ക��ശമാ�ിയി�ം െപ���ിക��ം �ീക��ം
േനെര�� അതി�മ��  വ��ി�� സാഹചര��ി�, ��ികളി�  സാ�ഹിക
അ�ട��ം എതി�ലിംഗ�ാേരാ�� ആദര�ം വള��ം വിധ�� പരിശീലനം
പാഠ�പ�തിയി�  ഉ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;  അതിനാ�� പഠന���്
ആരംഭം �റി�േമാ?

േറാ�ക�െട നവീകരണ �വ ൃ�ിക�ം കരാ�കാ�െട �ടി�ിക�ം

*103. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.സി.���
,, സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ിക �തിസ�ി െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �വ��ന�െള എ�െനെയ�ാം
ബാധി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) േറാ�ക�െട നവീകരണ �വ ൃ�ിക�  �ംഭി�� �ലം േറാഡപകട��ം
അപകടമരണ��ം നിത�സംഭവമായിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) കരാ�ക�െട ബി�  �ടി�ികയായത് േറാഡ് നവീകരണെ��ം അ����ണികെള�ം
ബാധി�ി��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; കരാ�കാ��് എ� �ക �ടി�ിക ന�കാ�െ��്
അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) കരാ�കാ��് ന�കാ�� �ടി�ിക ബി� ഡി�ൗ�ിംഗ് സ�ദായം വഴി ന���തിന്
ആേലാചി��േ�ാ ; ഇത് കരാ�കാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ ;

(ഇ) കരാ�കാ�െട �ടി�ിക തീ��് നി��ാണ���ിക� ത�രിതെ����തി�ം അ�വഴി
േറാഡപകട�� �റ��തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െപേ�ാ�, ഡീസ� െസസ് വഴി ലഭ�മാ�� �ക

*104. �ീ.എ.എ.അസീസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപേ�ാളി�ം ഡീസലി�ം ��തായി ഏ�െ���ിയ െസസ് �കാര�� �കയി� എ�
�പയാണ് �തിവ�ഷം െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ലഭി�ക എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ �ക എ�കാരമാണ് െചലവഴി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ?
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േദശീയ ഭ�� �ര�ാ നിയമം

*105. �ീ.െക.അ�ത�
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ�� �ര�ാ നിയമം സം�ാന�് നട�ാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി �ണേഭാ�ാ�െള കെ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;
വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഭ���ര�ാ നിയമം നട�ാ�േ�ാ�  ഉ�ാകാനിട�� േദാഷ��  �രീകരി�ാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത നിയമം നട�ാ�േ�ാ�  ഇേ�ാ�  ബി.പി.എ�. വിഭാഗ�ി�  ഉ�വേര�ം
എ.പി.എ� വിഭാഗ�ിെല അ�ഹത��വെര�ം �ണേഭാ� ലി�ി� ഉ�െ���ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

എസ്.എസ്.എ�.സി. ഫല�ഖ�ാപന�ിെല പിഴ�ക�

*106. �ീ.എം.എ.േബബി
,, ആ�. രാേജഷ്
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ വ�ഷെ� എസ്.എസ്.എ�.സി. ഫല�ഖ�ാപന�ി� പിഴ�ക� ഉ�ാകാനിടയായ
സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) �ല� നി��യം സംബ�ി�് അ��ാപക സംഘടനക�െട അഭി�ായം
പരിഗണി�ി��േവാ ;

(സി) എസ്.എസ്.എ�.സി.  ഫലം ത�ാറാ��തിന് ��പരിചയമി�ാ�വ�ം
േയാഗ�ര�ാ�വ�മായ ഉേദ�ാഗ�െര താ��ാലികാടി�ാന�ി� നിയമി�ി�േ�ാ  ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(ഡി) ��ത പിഴ�ക� സംബ�ി� ഡി.പി.െഎ.�െട വിശദീകരണം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഇ) എസ്.എസ്.എ�.സി.  �ല�നി��യം �ത�  ഫല�ഖ�ാപനം വെര നട�ി�ളള
�വ��ന��  സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട��തി�ം എസ്.എസ്.എ�.സി
പരീ��െട വിശ�ാസ�ത വീെ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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കായ� ൈകേ��ം

*107. �ീ.എം.ഉ��
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, സി.േമായി� ��ി
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിറവി� േശഷ��ായി�� കായ�  ൈകേ���െള�റി�് എേ�ാെഴ�ി�ം
കണെ��� നട�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) കായ�, േതാട് എ�ിവ നിക�ി ൈകേ��ം നട�ി ൈകവശെ���� �മി�്
ത�േ��  ന��  തരെ���ിെ�ാ��് ൈകമാ� സൗകര�ം ന��
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ ;

(സി) േകരള�ിറവി�േശഷം കായേലാര�ളി�, കര�മി�െട വി�തിയി� ഉ�ായി�� വ��ന
കെ��ാ�, നി��രായ ഉേദ�ാഗ��െട സംഘെ� നിേയാഗി�േമാ ?

സി.ബി.എസ്.ഇ. ��ക��് അംഗീകാരം

*108. �ീ.എം. ഹംസ
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീമതി.െക.െക.ലതിക
�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനധി�തമായി �വ��ി�� ��ക��് അംഗീകാരം ന���ത് സംബ�ി�
സ��ാ� നയെമെ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) സി.ബി.എസ്.ഇ.  ��ക��് അംഗീകാരം ന���ത് സംബ�ി� ച��ളിെല
വ�വ�ക� എെ��ാമാണ് ;

(സി) അനധി�തമായി �വ��ി�� സി.ബി.എസ്.ഇ ��ക��് ഈ വ�ഷം അംഗീകാരം
ന�കിയി�േ�ാ  ;  ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം ഇ�ര�ി�� എ�
��ക��ാണ് അംഗീകാരം ന�കിയി��ത് ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി� വ�വ�ക�  പാലി�ി�ാേണാ ഈ ��ക��് എ�ാം അംഗീകാരം
ന�കിയി��ത് ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) സം�ാന�് അംഗീകാരമി�ാെത �വ��ി�� ��ക�െട എ�െമ�യാെണ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(എഫ്) അനധി�ത ��ക��് അംഗീകാരം ന���തിെനതിെര സമീപ�� സ��ാ�,
എ�ഡഡ് ��ക�െട�ം തേ�ശ�ാപന��െട�ം ആേ�പ��  ഉ�ായി�േ�ാ  ;

അവ അവഗണി�ത് എ�െകാ�ായി�� ; വിശദമാ�ാേമാ ?
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�രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി

*109. �ീ.ടി.എ�. �താപ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ  ;  പ�തി �േഖന
ൈകവരി�ാ�േ�ശി�� ല���� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) �രഹിത��് ന�കാ�  �മി കെ���തി�ം വിതരണം െച��തി�ം സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ��തിന് ഏ�െ���ിയിരി�� �മീകരണ�� എെ��ാമാണ്;
(ഡി) പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ�  മിഷ�  676  �  ഉ�െ�ാളളി�ി�ളള

കാര��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ഭ�� വ��ളിെല വിഷാംശം

*110. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ��
,, എം.ഉ��
,, പി.െക.ബഷീ�
,, സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� വ��ളിെല കീടനാശിനിക�ം,  മ� രാസ വ���ം �ലം ജന��െട ആേരാഗ�ം
നശി�് മരണെ���തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ�ാര��ി�
ഭ�� വ��് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈജവ ഉ���െള�് പരസ�െ���ി ��ത�  വില ഈടാ�ി വി�ന നട��
പ��റിക�ം,  അരി����െട�� ഭ��വ��ളി�  പല�ം വിഷാംശ�ം,  മ�്
രാസമാലിന���ം നിറ�താെണ� പരാതികളി�  വ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�രം ത�ി�ക�െ�തിെര ഫല�ദമായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി�� ൈവസ് ചാ�സല�മാ�

*111. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, പി.�ീരാമ���
,, െക.�േരഷ് ���്
,, വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��കലാശാലകളി�  െെവസ് ചാ�സല�  ഉ�െ�െട ഉ�ത
പദവിയി��വ�  വിവിധ േക�കളി�  �തികളായി അേന�ഷണം േനരി�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം സ��കലാശാലകളി�  ഇ�ര�ി�� അേന�ഷണം നട��െ��്
വിശദമാ�ാേമാ; �തി േച��െ��വ� ആെര�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാലാ െെവ�ചാ�സല�െ�തിെര വിജില�സ്
അേന�ഷണ�ിന് േകാടതി ഉ�രവ് ന�കിയ� സംബ�ി�് വിവരം ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െെവ�ചാ�സല�െ�തിെര വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിന് േകാടതി ഉ�രവ്
ന�കാനിടയായ കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) അേന�ഷണം േനരി�� െെവ�ചാ�സല�മാ� ഉ�െ�െട�� ഉ�തെര ത��ാന�
നി� നീ�ം െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റവന� അദാല�്

*112. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, �ി.�. ��വിള
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��് നട�ിയ റവന� അദാല�് വിജയകരമായ �ിതി�് ഇ�രം
അദാല�ക� ആറ് മാസ�ിെലാരി�� നട��തിന് നടപടി ഉ�ാ�േമാ ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) വിേ�ജ്-താ��് ഓഫീ�ക�െട �വ��നം ��ത� ജനകീയ�ം �താര��മാ��തിന്
എെ��ാം �തിയ നടപടിക� ഉ�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

ൈല�്െമേ�ാ പ�തി

T *113.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, സി.ദിവാകര�
,, വി.ശശി
,, െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈല�്െമേ�ാ പ�തി െപാ�-സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട നട�ാ�ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) െപാ�-സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട�� ഈ പ�തി ഡി.എം.ആ�.സി
അംഗീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അംഗീകരി�ാ�െത�െകാ�ാെണ�്
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വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈല�് െമേ�ാ പ�തി സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട നട�ിലാ�ിയാ��ാ��
ഭവിഷ��കെള സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� ച��ക�  നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

േറാഡ് �സ� െപ�െസ�ഷ� സ�േ�

*114. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, �ഡി �യിസ്
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് �സ�  െപ�െസ�ഷ�  സ�േ� നട�ാ�  െക.എസ്.ടി.പി.  ഉേ�ശി��േ�ാ
എ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� വ��മാ�േമാ ;

(സി) ജനഹിതമറിയാ�ളള എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത സ�േ�യി�
ഉ�െ�ാളളി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

�തിയ അധ�യന വ�ഷേ��� പാഠ��ക��െട അ�ടി

*115. �ീ.വി.ശശി
,, സി.ദിവാകര�
,, െക.അജിത്
,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ അധ�യന വ�ഷേ��� പാഠ��ക��െട അ�ടി ���ിയായി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  അ�ടി ൈവകാ�  ഇടയായ സാഹചര���  എെ��ാമായി��െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� �ത�  പ� വെര�� �ാ�കളിെല ��ിക��ായി എ� പാഠ��ക�ളാണ്
അ�ടി�ാ��ത്; ഇതി� ആദ�ഘ��ി� ആവശ�മായ ��ക��െട എ�ം എ�;

(സി) പാഠ��ക അ�ടിയിെല �തിസ�ി പരിഹരി�് ��ക��  യഥാസമയം
വിദ�ാ��ിക��് എ�ി� െകാ���തിന് എ� സംവിധാനമാ��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

അന�സം�ാന�ളി�� േകരള�ിെ� �മി
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*116. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, സി.മ��ി
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന�ളി�� സം�ാന�ിന് അവകാശെ�� �മി
അന�ാധീനെ��െകാ�ിരി��തായ റിേ�ാ��ക�  ��യി�  വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇ�ാര��ി� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ ?

(ബി) സം�ാന�ിന് അവകാശെ�� അ�രം�മി ഏെതാെ� വ��ക�െട
കീഴിലാ��െത�ത് സംബ�ി� ��� വിവരം േശഖരി�ി�േ�ാ ;

(സി) സം�ാന �പീകരണേവളയി�  അന�സം�ാന�ളി�ം ഡ�ഹിയി���ായി��
സം�ാന�ിെ� �മിയി�  എ�േ�ാളം �റ��ായി�െ��� സംബ�ി� വിവരം
ലഭ�മാേണാ ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

േറാ�ക�െട േശാച�ാവ�

*117. �ീ.െക.െക.ജയച��
,, െക.രാധാ���
,, എം.ച��
,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാ� തര�ി�  തക�� നിലയിലായ േറാ�ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഇതി�� കാരണ��  പരിേശാധി�ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��തായി പണി ���ിയാ�ിയ പാതക�  േപാ�ം തകരാനിടയായ സാഹചര�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(സി) ��ത അവ��് കാരണെമെ�� വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാ� േറാ�കളി�  അപകട��ം അത് �ല�� മരണ��ം
പതിവാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  അവ തട��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

സെെ�േകാ വിതരണം െച�� അവശ� വ���െട വില വ��നവ്

*118. �ീ.എസ്.ശർ�
,, എളമരം കരീം
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
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ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സെെ�േകാ വഴി വി��� അവശ�വ���െട വില വ��ി�ി� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം നി�േ�ശ��  സെെ�േകാ�്
ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഏെത�ാം ഉ�����് എ� ശതമാനം നിര�ിലാണ് വ��നവ്
നട�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം എ�ാമെ� തവണയാണ് സെെ�േകാ വിതരണം
െച�� വ����് വില വ��ി�ി��ത് ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) െപാ� മാ���ി�  വില�യ�ം നിയ�ണാതീതമായി �ട�� െകാ�ിരി��
സാഹചര��ി�  സെെ�േകാ വഴി വി�� ഉ����െട വില �റ�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ ?

പാതേയാര�ളിെല മദ�ശാലക�ം പരസ���ം

*119. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.പി.തിേലാ�മ�
,, വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ  -  സം�ാന പാതേയാര�ളിെല മദ�ശാലക�  നീ�ം െച�ണെമ�് േറാഡ്
�ര��മായി ബ�െ��് ��ീം േകാടതി നിയമി� ��ംഗ സമിതി �പാ�ശ
െച�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി� ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം നി�േ�ശം
ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) പാതേയാര�ളി�  നി�് പരസ���  നീ�ം െച��തി�ം കേ�റിയ നട�ാതക�
ഒഴി�ി��തി�ം നി�േ�ശം ലഭി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി� ��ത നി�േ�ശം നട�ാ��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

പാചകവാതക വിതരണം �ഗമമാ�ാ� താ��് തല�ി� അദാല�ക�

*120. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, വ��ല കഹാ�
,, എ.പി.അ����ി
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാചകവാതക വിതരണം �ഗമമാ��തിെ� ഭാഗമായി താ��് തല�ി�
അദാല�ക� സംഘടി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാതല ഓ��  േഫാറ�ി�  ഉപേഭാ�ാ���് ത�� പരിഹാര�ിന് േപാേക�
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അവ� ഇ�ര�ി�� താ��് അദാല�ക� �േഖന ഒഴിവാ�േമാ;

(സി) താ��്തല അദാല�കളി�  ഓയി�  ക�നി �തിനിധിക��് �റെമ ഏെത�ാം
വ��കളിെല ഉേദ�ാഗ�െരയാണ് ഉ�െ���വാ�  ഉേ�ശി��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) താ��്തല അദാല�ക�  സംഘടി�ി�വാ�  തീ�മാനെമ��ി�ിെ��ി�  ഇ�ാര�ം
പരിഗണി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
null

�േ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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