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

മലേയാര ൈഹേവ നി��ാണം

*91. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, എം.എം. മണി
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര ൈഹേവ നി��ി��തിേനാ�� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��സ��ാ�  ഈ പ�തി�ായി നീ�ിവ�ി�� �ക�ം െചലവഴി� �ക�ം എ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി�ായി ഏ� മാ���ി�െട ധനസമാഹരണം നട�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
(ഇ) സമയബ�ിതമായി പ�തി ���ീകരി��തിന് ഈ ധനസമാഹരണ മാ��ം ഏ� വിധ�ി�

�ണം െച�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

േഹാ�് �ാേ�ഷ�

*92. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, ഒ. ആ�. േക�
,, െക. ബാ�
,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാ� 724  ഏ�� േഹാ�് �ാേ�ഷ�സ് ഉ�െ�െട�ളളവ��് പതി� ന�കാ� എ��
തീ�മാനം അേത സ��ാ�  തെ� റ�ാ�ാനിടയായ സാഹചര�ം എ�ായി��െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� ത�രിതാേന�ഷണം നട�ണെമ�് വിജില�സ് േകാടതി ഉ�രവി�ി�േ�ാെയ�ം ആ
േകസിെല �തിക� ആെരാെ�യാെണ�ം അറി�േമാ;

(സി) ത�രിതാേന�ഷണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറി�േ�ാ; എ�ി� െവളിെ���േമാ;
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(ഡി) േഹാപ് �ാേ�ഷന് �മി പതി� ന��വാ� നട� നീ�െ��റി�് സ��ാ� തല�ി� എെ��ി�ം
അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ജി�ാ �ഖ� പ�ാ�ല വികസന പ�തി

*93. �ീ.�. ആ�. �ദീപ്
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, പി. ഉ�ി
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16  ബജ�് �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�  ജി�ാ �ഖ� പ�ാ�ല വികസന പ�തി
(ഡി.എഫ്.ഐ.പി)കൾ�ായി പണം നീ�ിവ�ി��ായി�േ�ാ; എ�ി� ഓേരാ പ�തി�ം എ� �ക
വീതം നീ�ിെവ�ി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക��് െപാ� വിപണിയി�  നി�ം പണം കെ��ി  1400  േകാടി �പ
അ�വദി��താെണ� �ഖ�ാപന�ിന് അ��തമായി ��  സ��ാ�  വിപണിയി�  നി�ം
ഏെത�ാം മാ���ി�  �ക സമാഹരി�ി��;സമാഹരി� �ക�െട�ം ��ത �ക അ�വദി�
പ�തിക�െട�ം വിശദവിവരം നൽ�േമാ;

(സി) �� സ��ാ� ഇ�കാരം �ഖ�ാപി� പ�തികളി� ഏെത�ി�ം ഇേ�ാ� റ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ക�വ�ി വ�വസായം േനരി�� �തിസ�ി

*94. �ീ.വി. േജായി
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ�
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം കാഷ�
വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷെ��ം കാ��ിെ��ം കീഴി�� ഫാ�റിക�  �റ�്
�വ��ി�ി�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�വ�ി വ�വസായം േനരി�� �തിസ�ി പരിഹരി�ാനായി ഉേ�ശി�� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ;

(സി) കിേലാ�് 142 �പ നിര�ി� േതാ��ി ഇറ�മതി െച�േ�ാ�ം �ണനിലവാരം �ടിയ തേ�ശീയമായി
ഉ�പാദി�ി�� േതാ��ി�് കിേലാ�് 100 �പയി� താെഴ മാ�ം ലഭി�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ി
�ണനിലവാരം �ടിയ തേ�ശീയ േതാ��ി�െട ലഭ�ത വ��ി�ി�ാ� ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

മലേയാര-തീരേദശ ൈഹേവ പ�തിക�

*95. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മലേയാര ൈഹേവ,  തീരേദശ ൈഹേവ എ�ീ പ�തിക�  നട�ിലാ�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��ായി ബജ�ി�  �ക നീ�ിവ�ി�േ�ാ;  ഏ� പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയാണ്
ൈഹേവക� നി��ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) മലേയാര ൈഹേവ�് േവ�ി നാ�്പാക് നട�ിയ വിശദമായ പഠന റിേ�ാ��് �കാരം ��ത
ൈഹേവ ആെക എ� കിേലാമീ�റാെണ�ം,  ഇതിെ� മതി�് െചലവ് എ�യാെണ�ം
െവളിെ���േമാ;

(ഡി) തീരേദശ ൈഹേവ സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

ജലാശയ�ളിെല കേ��ം

*96. �ീ.പാറ�� അ�ു�
,, പി.െക.ബഷീ�
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായ�ക�, തടാക��, �ള��, കനാ�ക� എ�ിവ�െട വി�തി സംബ�ി�് ഏ��ം ഒ�വി�
സ�െ� നട�ിയത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ സ�െ��േശഷം ഇവ�െട വി�ീ���ി� ഉ�ായി�� വ�തിയാനം സംബ�ി�� വിവര��
േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(സി) ഈ വിവര��െട അടി�ാന�ി�  കേ����െട വ�ാ�ി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത
കേ����െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണം

*97. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, അ�� �കാശ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിന് ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ� േശഷം എെ��ി�ം പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം സാ�ഹ�-സാം�ാരിക സംഘടനക�െട പി�ണേയാെടയാേണാ ഇൗ പ�തി
ആവി�രി�ി��ത്;

(സി) ഇൗ വ�ഷെ� ബജ�ി� ഇതിനായി എ� �ക നീ�ിെവ�ി��്;
(ഡി) ��കളി� െെജവെെവവിധ� പാ��് �ട��തിന് പ�തി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

മ�ല-മകരവിള�് ഉ�വ�ി� �േ�ാടിയാ�� േറാ�ക�െട അ����ണി

*98. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, െക.�േരഷ് ���്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മ�ല-മകരവിള�് തീ��ാടക�െട യാ� �ഗമമാ��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��് െച�ി��
കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�വകാലാരംഭ�ിന് ��പായി േറാ�ക�  അ����ണി നട�ി ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ാ�
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം അ����ണികളി�  പതിവായി ആേരാപി�െ��� അഴിമതി ഇ�ാതാ�ാ�
ഏ�െ���ിയി�� �മീകരണ�� എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

േദശീയ �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി

*99. �ീ.സി.െക. ഹരീ��
,, സി.���
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ��തിനായി േദശീയ �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി മാ�� നി�േ�ശ��
�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� അവ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ:

(ബി) ��ത നി�േ�ശ��  നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

േറാ�ക�െട അ����ണി

*100.�ീ.�രളി െപ�െന�ി
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് േറാ�ക�െട അ����ണിയി� നിലവാരം �ല��ാതി���െകാ�്
വളെരയധികം േറാ�ക�  തക��് ഉപേയാഗ�ന�മായിരി�കയാെണ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇൗ േറാ�ക�  ഗതാഗത േയാഗ�മാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��് നട�� േറാഡ് വികസന പ�തിക�  �താര��ം
അഴിമതിരഹിത�മാ��തിന് ഇൗ സ��ാ� െച�ാ� ഉേ�ശി�� കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള ഇ��ാ���  ഫ�് േബാ�ഡ് �വ��ന�മമായാ�  േറാ� നി��ാണ�ി�
െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� പെ��ായിരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

പാഠ��ക��െട അ�ടി

*101.�ീ.അ�� �കാശ്
,, െക.�രളീധര�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാ� അധികാരെമാഴി�േ�ാ� നട� അ��യനവ�ഷെ� പാഠ��ക��െട അ�ടി എ�
ശതമാനം ���ിയായി��;

(ബി) 9,10 എ�ീ �ാ�കളിെല ഐ.ടി. ��ക��ം 8-� �ാസിേല�� േബസിക് സയ�സ് ��ക��ം
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എ�ാണ് വിദ�ാ��ിക��് വിതരണ�ിനായി എ�ി�ത്;
(സി) ഈ വ�ഷം വിദ�ാ��ിക�  ��കം ലഭ�മാ��തി� ��പ് ഓണ�രീ� എ�േത�ിവ�ി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� ഉ�രവാദി�ം ആ��ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിേയാ; എ�ി� ���ാ�െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരിെ��്
വ��മാ�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം

*102.�ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം െമ�െ����തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബി�ദ വിദ�ാ��ിക��ായി ഗേവഷണ സഹായ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�െ��ി�  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി വിവര സാേ�തിക വിദ� എ� മാ�ം
�േയാജനെ���ാനാണ്ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ബി�ദാന�ര ബി�ദ വിദ�ാ��ിക��ായി ആ�യ� േ�ാള�ഷി�് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�െ��ി�
��ത പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

��ക� �ര�ിതമാ�ക എ� ല��ം

*103.�ീ.അ�വ� സാദ�്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അ�� �കാശ്
,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 'രാജ�െ� ��ക� �ര�ിതമാ�ക  'എ� ല��ം ൈകവരി��തി�േവ� മാ��നി�േ�ശ��
2010  �  ��ീംേകാടതി ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത മാ��നി�േ�ശ��
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ��  പാലി�െ���െ��് ഉറ�വ��വാ�  എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്
ഒ��ിയി��ത്;

(സി) ഈ അ��യനവ�ഷം �ഖ�ല എം.ജി.ടി.എ�്.എസ്, പ�നംതി� മൗ�് ബദനി ഇം�ീഷ് മീഡിയം
��  എ�ിവിട�ളി�  �� െക�ിടം തക���ായ അപകട��െട െവളി��ി�  �ര�ിത
വിദ�ാഭ�ാസം സംബ�ി� നി�േ�ശ�� ശരിയായി പാലി�െ���െ��് ഉറ�വ��വാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

മ��േമഖല�െട വികസനം

*104.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�
,, എസ്.ശർ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
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,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ��േമഖല�െട വികസന�ി�ം മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ��െട
േ�മ�ി�മായി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം േമഖലക�െട വികസന�ിനാണ് ��ത പ�തി ഉൗ��  ന���െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി എ� േകാടി �പയാണ് നീ�ിെവ�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി�െട ഭാഗമായി മ��വി�് ഉ�ാദന േക���ം ന�റിക�ം
�ാപി�ാ�േ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

റീസ�െ� നടപടിക�

*105.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, സി.മ��ി
,, മ�ളാം�ഴി അലി
േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �മി റീസ�െ� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) റീസ�െ� നടപടിക� എ�േ��് ���ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) റീസ�െ�യി�  വ� അപാകതക�  പരിഹരി�ാ�  നിലവി�� സംവിധാനെമ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പരിഹാര നടപടിക� ��മ� രീതിയി� ത�രിതെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ിെല �മേ��ക�െ�തിെര നടപടി

*106.�ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, പി.െക.അ� റ�്
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�ക�െട നി��ിതിയി� ഉ�ാകാ�� �മേ��ക� നിയ�ി�ാ� ��തായി
എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നി�ിതകാലയളവി� ��് േറാഡിേനാ, നട�ാത�േ�ാ നാശന���ാ�കേയാ നി��ാണെെവകല�ം
കെ��കേയാ െച�ാ�  കരാ�കാര�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ���െമതിെര ശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ാ�ി�്-േപാളിമ� മി�ിതം ഉപേയാഗി�� േറാഡ് നി��ാണം

*107.�ീ.സി. ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ാ�ി�്,  േപാളിമ�  എ�ിവ േചർ� മി�ിതം ഉപേയാഗി�് േറാ�കൾ നി��ി��തിന്
പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� േറാ� നി��ാണം പരീ�ണാടി�ാന�ി�  സം�ാനെ�വിെടെയ�ി�ം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) നിലവിെല േറാ� നി��ാണ രീതി�ം �ാ�ി�്,േപാളിമ� എ�ിവ കല��ി�� േറാഡ് നി��ാണ
രീതി�ം ത�ി�� താരതമ� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �തിയ രീതിയി�� േറാഡ് നിർ�ാണ�ിെ� െചല�ം ഈ�നി��തി�� േശഷി�ം മ�
വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് േറാ�കളിെല കേ����

*108.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, എ�. ഷം��ീ�
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� േറാ�കേളാട�ബ�ി�� നട�ാതക�  ക�വട
�ാപന���െ�െട��വ�  കേ�റി ക�വടം നട�ിവ��ത് േറാ� �ര��് ഉയ���
ഭീഷണി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െത�േവാര ക�വട�ാെര സംര�ി��� സംബ�ി� നയം േറാ� �ര��്
ഹാനികരമാവാതിരി�ാ� എെ�ാെ� ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് േറാ�കളിെല കേ����  അ�േ�ാ�  കെ��ാ�ം അവ ഒഴി�ി�ാ�ം
ഉപ��മായ വിധം എ�ജിനീയ�മാ�െട േറാ� പരിേശാധന �ത�മായി നട�ാ�  നി�േ�ശം
ന��േമാ?

ഔ�് േബാ�ഡ് എ�ി�ക��് മെ�� സ�ിഡി

*109.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, െക. ദാസ�
,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം കാഷ�
വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത മ��െതാഴിലാളിക� ഉപേയാഗി�� ഔ�് േബാ�ഡ് എ�ി�ക��് ആവശ��ി�
േവ� മെ�� സ�ിഡി നിര�ി� ലഭ�മാകാ�ത്, മ�� ലഭ�ത �റ� വ�� സാഹചര��ി�
ഇവെര �തിസ�ിയിലാ��ത് പരിഹരി�ാ� എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ഔ�് േബാ�ഡ് എ�ി�ക� ഉപേയാഗി�� മ��െതാഴിലാളിക��ായി േക�സ��ാ� സ�ിഡി
നിര�ി� മെ�� അ�വദി��േ�ാ; എ�ി� ആെക എ� മെ���െട ആവശ�കത�െ��ം
േക�ം അ�വദി��ത് എ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) മെ�� വില വ��ി�ി�വാ�� തീ�മാന�ി�  നി�് േക�െ� പി�തിരി�ി�ാനാവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) അധിക സ�ിഡി ന��വാ� സം�ാന സ��ാരിന് സാധി�േമാ എ� കാര�ം അറിയി�ാേമാ?
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െറയി�േവ ൈല�ക�െട െമയി�ന�സ്

*110.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, പി.െക.��ാലി��ി
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െറയി�േവ ൈല�ക�െട െമയി�ന�സിെല അപാകതക�  അപകട
സാധ�ത��ാ��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െമയി�ന�സിെല അപാകതക�  കാരണ��ായതായി സംശയി�െ��� അപകട��  �ലം
യാ��ാ�  േനരിേട�ി വ�� �രിത�ം ക�ന���ം ഒഴിവാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ത�മായ െമയി�ന��ം �ര�ാ പരിേശാധനക��െ��ി� െ�യി�ക�െട േവഗം വ��ി�ി�ാ�ം
യാ�ാസമയം �റ�ാ�ം സാധി�ം എ�ത് പരിേശാധി�വാ�ം െറയി�  അധി�ത�െട
ഭാഗ�നി�ം അ��ല തീ�മാനം േനടിെയ��ാ�ം �മി�േമാ?

മരാമ�് പണിക�െട �ണനിലവാരം

*111.�ീ.െക. ദാസ�
,, രാ� എ�ഹാം
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരാമ�് പണിക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് സംവിധാന�െളെ��ി�ം നിലവി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മരാമ�് പണിക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് ആ�നിക സാേ�തിക സംവിധാന��,
ഉപകരണ�� എ�ിവ ഉപേയാഗി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ക�വ�ി ഫാ�റിക�

*112.�ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, ബി.സത��
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
,, വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം കാഷ�
വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ക�വ�ി ഫാ�റിക�  �വ��ി�ാ�ത് െതാഴിലാളികെള �രിത�ിലാ�ിയി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ�േതാതി� േതാ��ി ൈകവശം വ�ി�ം ഫാ�റി നട�ിെ�� വ�കിട �തലാളിമാ�െട ധാ���ം
അവസാനി�ി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഫാ�റി �തലാളിമാ�  ഉ�യി�� �ധാന ആവശ���ം അവേയാ�ളള സ��ാരിെ� നിലപാ�ം
എെ��് വ��മാ�േമാ?
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സം�ാനെ� െറയി�പാതക�

*113.�ീ.പി.െക. ശശി
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, എം. നൗഷാദ്
,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െറയി�പാതക�  പലയിട�ം വിളള�ളള�ം �ര�ിതമ�ാ� അവ�യി�ം
ഉ�താെണ�് അ�� കാല��ായ െ�യി� അപകടം െവളിവാ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  നി��രവാദപര�ം അനാ�േയാെട��� െറയി�േവ�െട നിലപാട്
തി��ി�ാ� സ���ം െച��േമാ;

(സി) മതിയായ െറയി�േവ ജീവന�ാ�െട അഭാവം യാ��ാ�െട �ര�ിതത��ിന് ഭീഷണി�യ���
സാഹചര��ി�  േക� സ��ാരിെ� ഭാഗ� നി�് അത് പരിഹരി�ാ�  േവ� നടപടി
ആവശ�െ��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കലാ-കായിക അ��ാപക നിയമന��

*114.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.െക.��ാലി��ി
,, പി.ഉൈബ��
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ��കളി�  കലാ-കായിക അ��ാപക നിയമന��  നട��ിെ�� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� നിയമന�� നട�ാ�തിെ�റ കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�കാരം കായികാ��ാപക നിയമന�മായി ബ�െ��് േക��ി�
നി�ം ലഭിേ�� ഫ�് ന�മാകാ�  ഇടയായി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�� കാരണ��
വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക��് കലാ-കായിക, ���ി പരിചയ േമഖലകളി� േബാധനം ന�ാ� േയാഗ�ത േനടിയ
അ��ാപകെര നിയമി�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാഠ��ക വിതരണം

*115.�ീ.��ഷ� കട��ി
,, െക.ഡി. �േസന�
,, െക.െജ. മാ�ി
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട�് അധ�യന വ�ഷം പാഠ��ക�� യഥാസമയം വിതരണം െച�ാ� സാധി�ി��ി� എ�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെ� കാരണെമ�ാെണ�ം ഇ�ാര��ിൽ വിദ�ാ��ിക�
േനരി�� െെവഷമ�ം ഇ�ാതാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) അ�� അധ�യന വ�ഷം �ത� �� �റ��തിന് ��പ് തെ� പാഠ��ക�� ലഭി�െമ�്
ഉറ�ാ�ാ� േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) പാഠ��ക അ�ടി ഏത് ഏജ�സിെയ ആണ് ഏ��ി�ിരി��െത�ം അത് േമാണി��
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െച�ാനാവശ�മായ സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ?

�ന�നി��ി�െ��� േറാ�ക�െട പരിപാലനം

*116.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ���ര ര�ാകര�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാ�ക�  �ന�നി��ി��തിന് കരാ�  ന��േ�ാ�  ��ത േറാ�ക�െട
ആ��ിന് ഒ� ഗ�ാര�റി പീരിയഡ് നി��ഷി��തിേനാെടാ�ം ആയതിെ�റ പരിപാലന �മതല
�ടി കരാ�കാെര ഏ�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  നി��ഷി�� ഗ�ാര�റി പീരിയഡ്,  പരിപാലന �മതല എ�ിവ�െട കാലപരിധി
വ��മാ�േമാ;

(സി) പരിപാലന �മതലേയ��� കരാ�കാ� ��ത േറാ�ക� വിവിധ ��ക ക�നിക��് െവ�ി
�റി��തി�ം, േക� വ���തി�ം അ�വാദം ന��ുകയാെണ�ി� എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിവിധ ഏജ�സിക�  ത�ിൽ ഏേകാപനമി�ാ�ത് �ലം േറാ�ക�  പല തവണ �ഴി��ത്
ഒഴിവാ�ാനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

��പ�വില, രജിേ�ഷ� ഫീസ് എ�ിവ�െട വർ�നവ്

*117.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, േറാജി എം. േജാ�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബാംഗ��  ത�ി�� ഭാഗാധാര���് ��പ� വില  ,  രജിേ�ഷ�  ഫീസ് എ�ിവ
വ��ി�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ��തലാണ് ഈ വ��നവ് നട�ിലാ�ിയത്;

(ബി) ��ത വ��നവ് നട�ിലാ�ിയതിന് േശഷം 2016 ആഗ�് 31 വെര ഇതി�നി�ം ലഭി� അധിക
വ�മാനം എ� �പയാണ്;

(സി) വ��നവ് സംബ�ി�് ഉയ�� വ�ി�� ആേ�പ�ിെ� അടി�ാന�ി�  വ��നവ്
പി�വലി�വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല വിദ�ാ��ിക��് ഇ��റ�സ് പരിര�

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

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല വിദ�ാ��ിക��് ഇ��റ�സ് പരിര� ഏ�െ����തിന്
പ�തി�േ�ാ;
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(ബി) ഉെ��ി� പ�തി�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന�ളിെല െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  ഇ�രം ഒ� പ�തി നിലവി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ?

ഭി�േശഷി�� വിദ�ാ��ിക��ളള േ�ാള�ഷി�ക�

*119.�ീ.അനി� അ�ര
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�� വിദ�ാ��ിക��് പഠന�ിനായി എ� സാ��ിക സഹായമാണ്
അ�വദി�ി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഭി�േശഷി�� വിദ�ാ��ിക��് ന�കിെ�ാ�ി�� സാ��ിക സഹായ�ി� ഈ സ��ാ�
�റവ് വ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) േ�ാള�ഷി�ക�  െവ�ി�റ�ത് ഐ.ഇ.ഡി.  െസ�ിെ� അനാ��ലമാെണ� പരാതി
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െവ�ി�റ� ആ��ല�ം �നഃ�ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ി� ഹാ�ബ� െടർമിനസ്

*120.�ീ.എസ്.ശർ�
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, െക.െജ. മാ�ി
,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി�  ഹാ�ബ�  െടർമിനസ് �വ��ന�മമാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
���ീകരിേ��തായി��ത്;  ആയത് �വ��ന�മമാ��തി�  േനരി��
കാലതാമസ�ി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െറയി�േവ ഇതിനായി �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;  വകയി��ിയി�� �ക എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഹാ�ബ� െട�മിനസ് നവീകരണ�ിനായി ��ംബ�െള �നരധിവസി�ിേ��തായി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  എ� ��ംബ�െളയാണ് �നരധിവസി�ിേ��തായി��ത് എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) നി��ാണ�വ��ന�� എ�േ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി. ജയല�ി,
തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ��്,
20-09-2016
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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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