
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
ര�ാം സേ�ളനം

2016 ഒേ�ാബ� 6, വ�ാഴം

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

െപാ� ആവശ��ിന് �മി ഏെ����

*241. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� ആവശ��ിന് �മി ഏെ����തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� നിയ�ണം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� ജി�യി� പരമാവധി ഏെ���ാ�� �മി�െട പരിധി എ�യായാണ് നി�യി�ി��ത്;
(സി) െപാ� ആവശ��ിന് �മി ഏെ���േ�ാ�  സാ�ഹിക ആഘാതപഠനം നട�ണെമ�്

നി��ഷി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ജി�ാ തല�ിേലാ സം�ാന തല�ിേലാ ��ത പഠന�ിനായി സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം വ��മാ�ക?

അഡീഷണ� �ി� അക�ിസിഷ� േ�ാ�ാം

*242. �ീ.െക.ഡി. �േസന�
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അഡീഷണ� �ി� അക�ിസിഷ� േ�ാ�ാം (ASAP) നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഏെത�ാം േമഖലയിലാണ് പരിശീലനം ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 'അസാപ്'  �േഖന പരിശീലനം ലഭി� ��ിക��് ഏെത�ാം െതാഴി�കളി�  �ാവീണ�ം
ന��വാനാണ് വിഭാവനം െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീസ് പ�തി
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*243. �ീ.െക. രാജ�
,, സി. ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീസ് പ�തി നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ�ാെ� മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാണ് ഒ� വിേ�ജ് ഓഫീസിെന  '�ാ��്'  ആയി
�ഖ�ാപി��ത്; നിലവി� എ� �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല േജാലി ഭാരം ല�കരി��തിന് സാേ�തിക വിദ��െട സഹായം
ഉപേയാഗെ����േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�്
അറിയി�േമാ?

മ��ബ�ന േമഖല�െട വികസനം

*244. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�ന േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര��� വികസി�ി��തിനായി സ��ാ� സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ��ബ�ന േമഖലയിെല സാ�ഹിക ���ളായ അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത,

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര�,  ഡിജി��  ഡിെെവസ്,  തീരേദശ ദാരി��ം എ�ിവ സ��ാ�
വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

സം�� െറയി�േവ വികസന കരാ�

*245. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ�
,, വി. േജായി
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െറയി�േവ�മായി േച��� സം�� െറയി�േവ വികസന കരാറിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കരാ� �കാരം ഏെതാെ� പ�തിക� ഏെ��� നട�ാ� ഉേ�ശി��;

(സി) െറയി�േവ �ട�� �തലിന് �റെമ�� �ക ഏ� തര�ി� കെ��ണെമ�ാണ് വ�വ�;

��ത �ക നിേ�പക��് മട�ി ന�േക� ബാധ�ത സം�� സംരംഭക ക�നി�ാേണാ;

വിശദമാ�േമാ?

�ണിേഫാം വിതരണം

*246. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��കളിെല  1 �ത� 8 വെര�� �ാ�കളിെല ��ിക��് �ണിേഫാമിന്
പണം ന��വാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ� �പ വീതമാണ് വിദ�ാ��ിക��് �തിവ�ഷം ന�കാ�  ഉേ�ശി��ത്,  ഇതിനായി ഈ
വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) എ.പി.എ�. വിഭാഗ�ി�െപ� വിദ�ാ��ിക��ം, ബി.പി.എ� വിഭാഗ�ി�െപ� വിദ�ാ��ിക��ം
ഒേര നിര�ാേണാ ഉേ�ശി��ത്;  ഒേര നിരെ��ി� ബി.പി.എ� വിഭാഗ���് ഉയ�� നിര�്
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��് �ണിേഫാമിന് ��ത�  �ക
അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െവ��ി� വീ�� അപകട��

*247. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, പാറ�� അ�ു�
,, െക.എം.ഷാജി
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ��ി�  വീ�� അപകട��  റിേ�ാ��് െച�െ���തി�  ഉ�െ���ത് ഏെറ�ം
െച���ാ�ം വിദ�ാ��ിക�മാെണ� ഗൗരവേമറിയ കാര�ം ��ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  അതിനിടയാ�� സാഹചര��െള�റി�് പഠനെമെ��ി�ം നട�ിയി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ര���െട പ�ികയി�െപ�� ഈ ��ം വിശദമായി പഠി�് പരിഹാരമാ���� കെ���തി�ം
അത് ��ാ�ിേയാെട നട�ാ��തി�ം �ാധാന�ം ന��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

തീരേദശ ൈഹേവ വികസനം

*248. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി�വ�� വാഹന ബാ�ല��ം നിലവിെല േറാ�ക�െട അപര�ാ�തക�ം
കണ�ിെല��് തീരേദശ ൈഹേവ വികസി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവി� പല �ല�ളി�ം തീരേദശ ൈഹേവ�െട വീതി അ�വദനീയമായതി�ം �റവാെണ�ത്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) തീരേദശ േമഖലയി��ാ�� �േരാഗതി�ം വിേനാദസ�ാര േമഖല�് ലഭ�മാ�� ഉണ��ം
കണ�ിെല��് തീരേദശപാത�െട നി��ാണം ���ീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സ�ാദ� സമാശ�ാസ പ�തി

*249. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, ൈഹബി ഈഡ�

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/starQstnBklet...

3 of 11 Tuesday 27 September 2016 07:12 PM



,, േറാജി എം. േജാ�
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം കാഷ�
വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��് സ�ാദ� സമാശ�ാസ പ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട വിശദാംശ�� എെ��ാം; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) എ� �കയാണ് ��ത പ�തിയ�സരി�് ധനസഹായമായി ന���ത്;
(ഡി) സ�ാദ� സമാശ�ാസ പ�തി നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

പ�ിക് ഓഫീ�കളി� �ീസൗ�ദ അടി�ാന സൗകര���

*250. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ആ�. രാമച��
,, ഇ.െക.വിജയ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിക് ഓഫീ�കളി�  �ീസൗ�ദ അടി�ാന സൗകര���  ഏ�െ����തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മി� പ�ിക് ഓഫീ�കളി�ം �ീക��ാ�� �േത�ക േടായ് ല�് സൗകര���െട അപര�ാ�ത
കണ�ിെല��് ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

എ�ഡഡ് ��ക�െട ഉടമ�ാവകാശം

*251. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, എ. �ദീ��മാ�
,, പി.വി. അ�വ�
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� അ�മതിയി�ാെത എ�ഡഡ് ��  മാേനെ��ക�  ��ക�  സ�േമധയാ
അട����തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ� തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ��ക�െട ഉടമ�ാവകാശം വ�ാപകമായി ൈകമാ�ം െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഉടമ�ാവകാശം ൈകമാ�ം െച��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം വ�വ�ക� നിലവി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

റീ-സ�േ� നടപടിക�

*252. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �മി�െട റീ-സ�േ� �� സ��ാ� നി��ിവ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ; ഇ��ലം ജന���്
ഉ�ായി�� ക�ന��� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് റീസ�േ� നടപടിക�  �നരാരംഭി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;  ഉെ��ി�
എേ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) റീ-സ�േ� നടപടിക�  ���ിയായ വിേ��കളി�  നി�് ലഭി� പരാതിക�/അേപ�ക�
സമയബ�ിതമായി പരിഹരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) എ� വിേ��കളിെല �േരഖക�െട ഡിജിൈ�േസഷ�  ���ിയായി�െ��ം ഇ-േരഖാ
സ�ദായ�ിെ� അടി�ാന�ി�  എ� വിേ��കളിെല േരഖക�  ജന���് ലഭ�മാ�െമ�ം
വിശദമാ�േമാ?

േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണം

*253. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണ�ിനായി ഏെത�ി�ം പ�തി വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  എ� ൈദ�ഘ�ം വെര�� േറാ�കളാണ് ഇ�കാരം �ന�നി��ി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� �ന�നി��ാണ�ിന് മതി�് െചലവ് എ�വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ; ��ത �ക എ�കാരം കെ��ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അടിയ�ര അ���പണിക��് വിേധയമാേ�� േറാ�ക�െട െമയി�ന�സ് വ��ക� ഉടനടി
ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ നവീകരണ പ�തി

*254. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ നവീകരണ പ�തി ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 1000 ��കെള രാജ�ാ�ര നിലവാര�ിലാ�� പ�തി �കാരം ഈ വ�ഷം എ� ��കെളയാണ്
െതരെ���ി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി ഇം�ളീഷ് ഭാഷാ പഠനം േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�  പ�തി�േ�ാ;

ഉെ��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

�രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി

*255. �ീ.എം.എം. മണി
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാ� �ഖ�ാപി�ി�� '�രഹിതരി�ാ� േകരളം'എ� പ�തി അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  വിഭാവനം െച�ി���േപാെല �രഹിത�െ��ാം �റ�ത് ��് െസ�്
�മിെയ�ി�ം ലഭ�മായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  �രഹിത�െട ��ം സമയബ�ിതമായി പരിഹരി�ാനായി ഏെത�ി�ം പ�തി
ആവി�രി�ി�െ��ി� അതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േറാ�ക� �ഴി�് േകബി�, േപാ�ക�, ൈപ�ൈല� എ�ിവ �ാപി��തിന് അ�മതി

*256. �ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, സി.മ��ി
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴിെല േറാ�ക� �ഴി�് േകബി�, േപാ�ക�, ൈപ�ൈല� എ�ിവ
�ാപി��തിന് അ�മതി ന��തി�� വ�വ�ക�  പാലി�െ���േ�ാ എ�
പരിേശാധി�ാ� നിലവി�� സംവിധാനെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഴി� ഭാഗ��  യാഥാസമയം ടാറിംഗ് നട�ാ�� �ല��ാ�� ഗതാഗത ���െള�റി�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) �ണനിലവാരം �റ� വ���പേയാഗി�് �ഴി� ഭാഗ�� ഫി� െച��� �ലം അപകട��ം
േറാഡിന് നാശ���ാ��� തടയാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� �മി കേ��ം സംബ�ി� പരിേശാധന

*257. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, അനി� അ�ര
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� �മി കേ��ം സംബ�ി�് സമയബ�ിത പരിേശാധന നട�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പരിേശാധന �ത�മായി നട�ാ�ം അത് നിരീ�ി�വാ�ം ഭരണതല�ി�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് െെകെ�ാ�ാ�േ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പരിേശാധനക�െട വിവരം �സി�െ���ാ� നടപടിെയ��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഓഷ�ാനിക് ആ�് മൈറ� പാ��്

*258. �ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിയി�  ഓഷ�ാനിക് ആ�് മൈറ�  പാ��് �ാപി��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദാംശം ന��േമാ;
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(ബി) ഇതിനായി ആേഗാള േയാഗ�താ പ�ം �ണി�ി�േ�ാ; ഏെതാെ� �ാപന�ളാണ് ഇ�ാര��ി�
�േ�ാ� വ�ി��ത്;

(സി) ��ത പാ��് �ാപി�േ�ാ�  ക��  കാ�ക��് നാശം സംഭവി�െമ� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� എ� നടപടി സ�ീകരി�?

ഡിജി�� പാഠ��ക��

*259. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�,എ�ഡഡ് ��കളി� ഡിജി�� പാഠ��ക�� ന�� പ�തി ഏ�
ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��സ��ാരിെ� കാല�് സി.ഡി�് ത�ാറാ�ിയ േസാ�് െവയ� ഉപേയാഗി�് ഒ� �ത� പ�്
വെര �ാ�കളിെല പാഠ��ക�� ഡിജിൈ�സ് െച�� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
അതിനായി എ� �കയാണ് െചലവഴി�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഡിജി��  പാഠ��ക��  പഠനസഹായിയായി മാ�ാ�� പ�തി�െട അടി�ാന�ി�
അ��ാപക��് പരിശീലനം ന���തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

സംര�ിത അ��ാപക�െട േസവനം

*260. �ീ.െക.എം.ഷാജി
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.പാറ�� അ�ു�
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംര�ിത അ��ാപക�െട കാര��ി� സ��ാരിെ� നയം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട േസവനം ഏ� വിധ�ി� ഉപേയാഗെ���ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
(സി) ഇവെര സ��ാ� ��കളി� നിയമി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� എ�ഡഡ് ��കളി� നി�്

�റ�ായ അ��ാപക��് ഈ ആ��ല�ം ലഭി�േമാ?

േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം

*261. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എം. വി�െസ�്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��് േ�ാളിംഗ് നിേരാധന കാലയളവി�  എെ��ാം ആശ�ാസ�ളാണ്
ന�കിവ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിന് നിലവി� എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിവ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�  വ��ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�േമാ?
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അഡീഷണ� �ി� അക�ിസിഷ� േ�ാ�ാം

*262. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ആ�. രാമച��
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അഡീഷണ� �ി� അക�ിസിഷ� േ�ാ�ാമിെ�റ (ASAP) ഉേ�ശ�ല���� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��, േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��ിടയി� അസാപ്, േ��് �ി� ഡവല�െമ�് േ�ാജ�് �ട�ിയവ
ഉ�ാ�ിയി�ളള സ�ാധീനം എ�േ�ാളമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) അസാപ് വി�ലെ����ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം ആേലാചന�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�റേ�ാ�് �മിയി� താമസി� വ�� ��ംബ���് പ�യം

*263. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െക. ബാ�
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റേ�ാ�് �മിയി� കാലാകാല�ളായി താമസി�് വ�� ��ംബ���് പ�യം ന���തിന്
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ��ംബ���് പ�യം ന���തി�� നടപടി ത�രിതെ���േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ���ളള ഭവനപ�തി

*264. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.സി.���
,, െക.െജ. മാ�ി
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ���ാ�� ഭവനപ�തി ��ത�  �േയാജനകരമായ രീതിയി�
�നഃസംഘടി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �മിയി�ാ� മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ���് �ലം വാ�ി വീ�വ�ാനായി നിലവി�
പ�തി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� ��തായി എ�് െച�ാനാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ാ��ായി പാ��ിട സ��യം പണി� ന�കാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല എ�.എം.ആ� ജീവന�ാ�

*265. �ീ.പി.െക. ശശി
,, െക.��ിരാമ�
,, സി.െക. ഹരീ��
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,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�ക�െട വശ�ളി�� ഓടകളി� മ�ടി�് െവ�ം ഒ�കി േപാ��തി��
മാ���� അട����ലം േറാ�കളി� െവ�െ���ായി നശി��� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറാ�കളി�  ഉ�ാ�� െചറിയ �ഴിക�  യഥാസമയം അട�ാ�  കഴിയാ���ലം വലിയ
ഗ��കളായി മാ�� അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  എ�.എം.ആ�(േനാ�  മ���  േറാ�) ജീവന�ാ�  നിലവി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ��ത സ�ദായം �ന�ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) േറാ�കളി� ഉ�ാ�� �ഴിക� യഥാസമയം അട��തി�ം ഓടക� ��ിയാ�ി െവ�െ��ക�
ഒഴിവാ��തി�ം േറാഡിെല അനധി�ത ൈകേ����  യഥാസമയം േമലധികാരിക�െട
��യി�െ����തി�ം എ�.എം.ആ�. സ�ദായം �ന�ാപി�ക വഴി സാധി�െമ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ�ാര��ി�  എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

പാല��െട കാല�ഴ�ം

*266. �ീ.കാരാ�് റസാഖ്
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, െക. ബാ�
,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�ളള പാല��െട കാല�ഴ�ം സംബ�ി�് സ�േ� നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) കാല�ഴ�ം വ� പാല�� എ�് നി��ി�വയാെണ�ം ഇവ�െട അപകട�ിതി സംബ�ി�ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം പാല��െട �ന�നി��ാണ�ിന് അടിയ�രമായി ഫ�് വകയി��ാ�ളള നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

*267. �ീ.പി.വി. അ�വ�
,, എ. �ദീ��മാ�
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  ��കെള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിനായി ��കളി�  വി�ലമായ
ൈല�റി, ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ ലേബാറ�റി, ഓഡിേ�ാറിയം, സ�ീകരണ�േളാ��ടിയ
ഭ�ണ �റിക� �തലായവ നി��ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ� സ��ാ�  ��കെളയാണ് ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ാ�  ഉേ�ശി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��മായി സഹകരി�് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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േ�ാ��്സ് ��ക�െട �വ��ന��

T *268.�ീ.വി. േജായി
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, ��ഷ� കട��ി
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ��്സ് ��ക�െട �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ��ക�െട അടി�ാന സൗകര��� കാലാ��തമായി പരി�രി��തിന് എെ��ി�ം
പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ശാ�ീയമായ പരിശീലന ഉപകരണ��െട�ം പരിശീലക�െട�ം അഭാവം �തി�ലമായി
ബാധി�ി��ത് പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ േ�ാ��്സ് �ളിെ��ം �വ��ന��  �ത�മായി േമാണി�റി�് നട��തിന്
ജന�തിനിധികളട�� ക�ി�ി �പീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ീൈ�മറി ��ക�

*269. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാലയ�േളാട് േച��് �ീൈ�മറി ��ക�  �വ��ി��േ�ാ;  എ�ി�  സ��ാ�
അ�മതിേയാ� �ടിയാേണാ ഇവ �വ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  അ�മതിയി�ാെത
�വ��ി��വ�െ�തിെര വ��തല നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �ീൈ�മറി ��ക��് സ��ാ� അംഗീകാരം ലഭി��തി�� മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ീൈ�മറി ��കളി� പഠി�ി�� അധ�ാപക�ം ആയമാ�ം സ��ാ� നിയമനം ലഭി�വരാേണാ;

അെ��ി�  താ��ാലികമായി േജാലി െച�� ഇവ�െട േവതനം ആരാണ് ന���െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ീൈ�മറി ��ക��് �േത�ക സിലബ�ം കരി�ല�ം നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം
ന��േമാ?

�� ��ിക��് സൗജന� അരി വിതരണം

*270. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, എം.ഉ��
േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഓണേ�ാട�ബ�ി�് �� ��ിക��് ന�കിവ� സൗജന� അരി വിതരണം ഭാഗികമായി മാ�ം
നട�ാനിടയായ സാഹചര�െ��റി�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) ബ�ീദിേനാട�ബ�ി�് ഇ�ര�ി�  സൗജന� ഭ��ധാന� വിതരണം പതി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ഇ�വണ അത് നട�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�േമാ?
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േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി. ജയല�ി,
തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ��്,
27-09-2016

�േ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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