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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�ം കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി

�രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി

*91. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, അ�� �കാശ്
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� ��ംബ���ാണ് ഈ പ�തി വഴി ആ��ല��� ലഭി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

�മി�െട ന�ായവില

*92. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, പി. ഉ�ി
,, �. ആ�. �ദീപ്
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി�െട ന�ായവില നി�ണയം ���ിയായി�േ�ാ; ഇതി� സ�ീകരി� മാനദ�െമ�ായി��;

(ബി) ന�ായവില നി�ണയം സംബ�ി�് അപാകതക�  ഉെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�
പരിഹരി��തിനായി എ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ന�ായവില നി�ണയം വലിെയാ� പരിധി വെര അഴിമതി �റ�ാനിടയാ�െമ�് മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി�  നിയതമായ മാനദ���െട അടി�ാന�ി�ം നീതി��മാ�ം ന�ായവില നി�ണയം
അടിയ�രമായി ���ിയാ�േമാ?

സ��ാ� വിദ�ാലയ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ നടപടി
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*93. �ീ.െജയിംസ് മാത�
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�-എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ�ളി� ഈ വ�ഷം �േവശനം േനടിയ ��ിക�െട എ��ി��ായ
�റവ് പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��  സ��ാ�, അംഗീകാരമി�ാ�  396  വിദ�ാലയ���് അംഗീകാര�ം  555  സി.ബി.എസ്.ഇ.

വിദ�ാലയ���്എ�.ഒ.സി.�ം ന�കിയത് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  ഉ�ാ�ിയ
�ത�ാഘാതം വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഏ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വാണിജ�ാടി�ാന�ി�  �വ��ി�� സ�കാര� വിദ�ാലയ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�� ��
സ��ാരിെ� നിലപാട് തി��ി സ��ാ� വിദ�ാലയ��െട പ�ാ�ല സൗകര��ം അ�ാദമിക
സൗകര��ം െമ�െ����തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

അഡീഷണ� �ി� അക�ിസിഷ� േ�ാ�ാം

*94. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അഡീഷണ� �ി� അക�ിസിഷ� േ�ാ�ാം നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ല��മി�ി��ത്;
(സി) ഈ പ�തി വഴി എെ��ാം േന��� ൈകവരി�ക��ായി; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േന���  ൈകവരി�ാ�  ആ�െടെയ�ാം സഹകരണമാണ് �േയാജനെ���ിയത്;
വിശദമാ�േമാ?

േദശീയപാത വികസനം

*95. �ീ.പി.വി. അ�വ�
,, എസ്.ശർ�
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േദശീയപാത വികസനം സംബ�ി� നയം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ലം ഏെ�����മായി ബ�െ��് ജന����ാ�� ആശ� അക��തി�ം,  അവ�െട
�നരധിവാസ�ി�മായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2013  �  േക�സ��ാ�  പാ�ാ�ിയ �മി ഏെ����  �താര�ത�ം,  ന�ായ ന�പരിഹാര�ം
�നരധിവാസ�ം, �നരാവാസ�ം (The Right to Fair Compensation and Transparency in Land

Acquisition  Rehabilitation  and  Resettlement  Act)  അവകാശ നിയമ�കാരമാേണാ �ലം
ഏെ����ത്;  ഇ� �കാരം ന�പരിഹാര�ി�ം,  �നരധിവാസ�ി��� വ�വ�ക�
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?
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തീരേദശ വികസന അേതാറി�ി

*96. �ീ.െക. ദാസ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, വി. േജായി
�ീമതി �. �തിഭാ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��േമഖല�െട വികസന�ിനായി തീരേദശ വികസന അേതാറി�ി �പീകരി�െമ�് 2011-12 െല
ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�തിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ അേതാറി�ി�െട ഉേ�ശ�ല����  എെ��ാമായി�െ��ം അവ �ാവ��ികമാ�ാ�
സാധി�ാെത േപായതിെ� കാരണ��ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� ഇ�ാര��ി� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസേമഖലയി� ഉേ�ശി�� അടിയ�ര ഇടെപട�ക�

*97. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, ആ�ണി േജാ�
,, െക.ഡി. �േസന�
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലാ�റ�്��  ��ാനിടയായതിെ� അടി�ാന�ി�  വിദ�ാഭ�ാസേമഖലയി�  ഉേ�ശി��
അടിയ�ര ഇടെപട� എെ�ാെ�യാണ് ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ� വിദ�ാലയ�� വിദ�ാ��ികെള ആക�ഷി�� തര�ി�ളളളതാ�ി മാ�ാ� പ�ാ�ല
സൗകര��ി�ം അ�ാദമിക് സൗകര��ി�ം വ��ാ�േ�ശി�� മാ��� എെ�ാെ�യാണ് ;

(സി) അ�ാദമിക് നിലവാരം ഉയ���തിനായി എെ��ി�ം പ�തി�െ��ി� അതിെ� വിശദവിവരം
െവളിെ���ാേമാ?

േകാേള�ക� അ�വദി�തി�ം പദവി ന�കിയതി��� �മേ��ക�

*98. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാേള�ക�  അ�വദി�തി�ം എ�ഡഡ് പദവി ന�കിയതി�ം �മേ��ക�
നട�ി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ര� വ�ഷ�ി��ി�  എ� ��ക��ം
േകാേള�ക��ം എ�ഡഡ് പദവി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അറബിക് ��ക��് ആ��്സ് ആ�് സയ�സ് പദവി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� ��കെള
േകാേള�കളാ�ി ഉയ��ിെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) നിയമവി��മാ�ം നിബ�ന പാലി�ാെത�ം അ�വദി�ി�� ഇ�രം േകാേള�ക�െട�ം
��ക�െട�ം കാര��ി� എ� തീ�മാനമാണ് എ��ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

സം�ാനെ� സബ് രജി�ാ� ഒാഫീ�ക�െട �വ��നം
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*99. �ീ.പി. ഉ�ി
,, രാ� എ�ഹാം
,, ഡി.െക. �രളി
,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സബ് രജി�ാ�  ഒാഫീ�ക�െട �വ��നം െമ�െ���ാനായി എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സബ് രജി�ാ� ഓഫീ�കളി� നട��തായി ആേ�പ�� അഴിമതി�ം �മേ��ക�ം തടയാ�
എ� മാ��മാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) സബ് രജി�ാ�  ഓഫീ�കെള ബ�ി�ി� െകാ�� െന�്വ��് സംവിധാനം ���മാ�ം
നട�ിലാേയാ;

(ഡി) എെ�ാെ� േസവന�ളാണ് ഓ�ൈലനി�െട ന���െത�് വ��മാ�േമാ;  ��ത�
േസവന��  ഓ�ൈല�  വഴി ന�കി�ം നടപടി�മ��  ല�കരി�ം �മേ��ം അഴിമതി�ം
തടയാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാവെ��വ��ളള ഭവന നി��ാണം

*100.�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വീടി�ാ� എ�ാ പാവെ��വ��ം വീട് നി��ി�് ന��� പ�തി നിലവി�േ�ാ;  എ�ി� അവ
ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക� �കാരം ഒ� വീട് നി��ി��തിന് പരമാവധി എ� �പ വെര ലഭ�മാ�െമ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) നിലവി� പഴ�ം െച� വീട് ���ി നി��ി�് ന��� പ�തി നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �മി�ം വീ�ം ഇ�ാ�വ��് ഇവ ന��� പ�തിക�  ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;  എ�ി�
ആയത് ലഭി��തി�� നടപടി�മം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

കട� �ര�ാ പ�തി

*101.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�
,, എസ്.ശർ�
,, എം. നൗഷാദ്
,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര� ഉറ�ാ��തിനായി കട� �ര�ാ പ�തി നട�ിലാ��തി� ��
സ��ാ� വീ� വ��ിയതാ�ളള ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2012-13-െല ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�  "സംേയാജിത കട� �ര�ാ പ�തി" നട�ിലാ��തിനായി
�� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കട�  �ര��് ഉത�� ഫല�ദമായ പ�തിക�  ആ��ണം െച� നട�ാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

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

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് നട�ിയ ആേഗാള വിദ�ാഭ�ാസ സംഗമ�ിെ� ഉേ�ശ�ല����
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആേഗാള സംഗമ�ി�  പെ��� അ�ാരാ�,  േദശീയ,  സം�ാന �ാപന��
ഏെതാെ�യായി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ആേഗാള സംഗമ�ി�  ഉയ��വ� നി�േ�ശ��െട അടി�ാന�ിൽ ഏെതാെ�
�ാപന���് �വ��നാ�മതി ന�കിെയ�ം അവ�െട �വ��ന േമഖല�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�െള വാണിജ�വ��രി��തായി പറയെ��� ��
സ��ാരിെ� നയം തി���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� �മി െെകേ��ം തടയാൻ നടപടി

*103.�ീ.എസ്.രാേജ��
,, വി.എസ്.അ�താന��
,, ഒ. ആ�. േക�
,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�  �മി െെകേ��ം തട��തിനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െെകേ���ാ�  അനധി�തമായി െെകവശം െവ�ിരി�� �മി തിരിെക പിടി�വാ�  ശ�മായ
നടപടിക� ഉ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഹാരിസ� മലയാളം, �ാവ��� റബ� & ടീ, എ.വി.ടി �ട�ിയ വ�കിട െെകേ���ാ��് �മി മറി�
വി���തിന് സൗകര�െമാ��ിയ റവന� ഉേദ�ാഗ��ാ�െ�തിെര ക�ശന
നടപടി��ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ത�ീ��ട��െട�ം, ജലാശയ��െട�ം, െന�വയ�ക�െട�ം ഡാ�ാ ബാ�്

*104.�ീ.സി.മ��ി
,, പി.െക.ബഷീ�
,, ആബിദ് �ൈസ� ത��
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ത�ീ��ട��െട�ം,  ജലാശയ��െട�ം,  െന�വയ�ക�െട�ം ഡാ�ാ ബാ�്
ത�ാറാ��തി�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഉപ�ഹ ചി���  േശഖരി� പരിേശാധന നട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�
ആയതിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഡാ�ാ ബാ�് ത�ാറാ�� നടപടിക� ത�രിതെ����തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?
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അ�ല�ം സ��� �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടി

*105.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, അനി� അ�ര
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�ല�ം സ��� �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ��ത പരിപാടി വഴി ൈകവരി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത പരിപാടി�െട നട�ി�ിന് ഭരണതല�ി� ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള സ��കലാശാല�െട വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി

*106.�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.ഡി.െക. �രളി
,, ആ�. രാേജഷ്
,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലക�  നട�� വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ പ�തിക�  സ��ാ�
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള സ��കലാശാല�െട വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി നി�േപാ�വാനിടയായ സാഹചര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �ന:�ാപി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി ��ത�  ആക�ഷകമായ േകാ�ക�  ഉ�െ���ി�ം സാേ�തിക ����
പരിഹരി�ം അ�ാദമി�് നിലവാരം ഉയ��ി�ം പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

വിദ�ാ��ിക��ാ�� വ�വസായ സംരംഭകത� പ�തി

*107.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാ��ിക��് വ�വസായ സംരംഭകത�  (എസ്.ഇ.എസ്)  പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� നട�ി�ിന് ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്;  വിശദാംശ��
അറിയി�േമാ?

പ�ിക് ഓഫീ�കളിെല �ീ സൗ�ദ അടി�ാന സൗകര���
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*108.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ിക് ഓഫീ�കളി� �ീ സൗ�ദ അടി�ാന സൗകര��� പരിമിതമാെണ�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�െക�ിട�� �ീ സൗ�ദമാ��തിന് ഇ��ിയ വഴിക�, പടിെ��ക� �തലായവ ഒഴിവാ�ി
�ാ�ക�ം ഡിൈസ�ക�ം ഇതിന��തമായി ത�ാറാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി�ാ, താ��്, വിേ�ജ് ആ�ാന�ളിെല പ�ിക് ഓഫീ�കളി� �ീക��ായി ��ത� േടായില�്
സൗകര��� ഏ�െ���ാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നട�സാ��ിക വ�ഷം ഇതിേല�ായി എ� �കയാണ് നീ�ിവ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മ�� ലഭ�ത �റ��ത് സംബ�ി� പഠന റിേ���്

*109.�ീമതി സി.െക. ആശ
�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.�ി. ൈടസ� മാ��
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള തീര�് മ�� ലഭ�ത �റ�വ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  2014-െന
അേപ�ി�് 2015-� ഉ�ായ �റെവ�െയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) മ�� സ��് �റ���മായി ബ�െ��് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇ� സംബ�ി� എ�
പഠന റിേ�ാ��ക� ഗവ�െമ�ി� ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പഠന റിേ�ാ��ക�െട െവളി��ി�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ എ�്
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

വ��ി�വ�� ��ിമരണ��

*110.�ീ.െക.എം.ഷാജി
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിമരണ�� അ��ിെടയായി വ��ി�വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം �ര��� ആവ��ി��തി�� കാരണ�� വിശകലനം െച�ി�േ�ാ;  വിശദവിവരം
െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�രം �ര��ളി�െ���ത് അധിക�ം വിദ�ാ��ിക�ം �വാ��മാെണ��െകാ��
േദശീയന�ം കണ�ിെല��് ഇ�ാര��ി� മതിയായ ��ക�ത� എ���തി�� അടിയ�ര
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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റവന� സ��ിഫി��ക� ഓ�ൈല� വഴി ന�കാ�� പ�തി

*111.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റവന� സ��ിഫി��ക�  ഓ�ൈല�  വഴി ന���തി�� പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശല���ളാണ് ഇ� വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) എെ��ാം േസവന�ളാണ് ജന���് ഇ�വഴി ലഭ�മായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�െത�് വിശദമാ�േമാ?

ആശ�ാസ് പ�തി

*112.�ീ.അ�വ� സാദ�്
,, വി.പി.സജീ��
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ� ��കളി� ആശ�ാസ് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ� ല���ളാണ് ഇ� വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി�െട നട�ി�ിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

ക�വ�ി വ�വസായേമഖലയിെല �തിസ�ിക�

*113.�ീ.ആ�. രാേജഷ്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ�
�ീമതി �. �തിഭാ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ക�വ�ി വ�വസായം േനരി�� �തിസ�ിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േതാ��ി�െട േമ�  �മ�ിയ വ��ി�ി� ഇറ�മതി��ം കാരണം ക�വ�ി വ�വസായ�ി�
ഉ�ാകാനിട�� �ത�ാഘാത��  േക�സ��ാറിെ� ��യി�െ���ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�വ�ി വ�വസായം സംര�ി��തിനാവശ�മായ പ�തിക�  പരിഗണനയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

ഹാരിസ� മലയാളം ലിമി�ഡ് ക�നി�െട ൈകവശ�� അനധി�ത �ലം
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*114.�ീ.ആ�ണി േജാ�
,, എസ്.രാേജ��
,, എം.എം. മണി
,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാരിസ� മലയാളം ലിമി�ഡ് ക�നി അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ിരി�� �ലം ഏെ���ാ�
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക�നി എ� ഏ�� �മി അനധി�തമായി ൈകവശം െവ�ി�െ��ം, അതി� സ��ാ� ഏെ���
�മി എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ൈഹേ�ാടതി �റെ��വി�ി�� ഉ�രവിെ� വിശദാംശ��
െവളിെ���ാേമാ?

സ��� �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസം

*115.�ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളം സ��� �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസം േനടിയ സം�ാനം എ� േന�ം ൈകവരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി�െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇതി�േവ�ി നട�ാ�ിയത്;
(ഡി) ഈ േന�ം ൈകവരി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് ഭരണതല�ി�  ൈകെ�ാ�ത്;

വിശദമാ�േമാ?

അട���� േനരി�� വിദ�ാലയ��

*116.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.�ി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അട���� േനരി�� വിദ�ാലയ��േ�ാ; ഉെ��ി� സ��ാ� േമഖലയി� എ�;

എ�ഡഡ് േമഖലയിെല�;

(ബി) ��ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  സംര�ി��തിന് �േത�ക പാേ�ജ് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) വിദ�ാലയ��  അട����തിന് സാഹചര�െമാ��� േകാടതി വിധിക�  മറികട��തിന്
സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ഭവനനി��ാണ പ�തിക�

*117.�ീ.െക. രാജ�
,, ആ�. രാമച��
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡി� കീഴി�  ഇേ�ാ�  ഭവനനി��ാണ പ�തിക�
ആവി�രി� നട�ാ��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഇേ�ാ�  നിലവി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ ഭവനനി��ാണ പ�തിക�  നട�ാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡ് ഇേ�ാ�  ഭവനവാ�ക�  അ�വദി��േ�ാ;  ഇെ��ി�
എ�െകാ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) േബാ�ഡിന് പിരി�കി�ാ�� �ക എ�െയ�ം ആയത് പിരിെ����തിന് എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാ�േ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

പാഠ��ക��െട അ�ടി

*118.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.വി. േജായി
,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� അ��യന വ�ഷെ� പാഠ��ക��  അ�ടി���മായി ബ�െ�� ആേ�പ��
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��കമി�ാെത വിദ�ാ��ിക�  പഠി�ാനിടയായ സാഹചര�ം ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��കാല�ളി�  സീ-ആ��ി�  അ�ടി�ി�� പാഠ��ക��  സ�കാര� �ി�ിംഗ് ��ിേല�്
മാ�ാനിടയായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ��ലം സം�ാന�ി��ായ അധിക സാ��ിക ബാധ�ത വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
െവളിെ���േമാ;

(ഇ) പാഠ��ക��െട അ�ടി �ത�സമയ�് നട�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

തീരേദശ നിയ�ണേമഖല വി�ാപനം

*119.�ീ.എം. �േകഷ്
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം കാഷ�
വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ നിയ�ണേമഖല വി�ാപനം സം�ാന�് നട�ാ��തിെ� �ാേയാഗിക ��ി��ക�
എെ�ാെ�യാണ്; ഈ വ�ത േക� സ��ാരിെന യഥാസമയം അറിയി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകരളതീരെ� ജനസാ�ത�ം െതാഴി�  �ാപന��, ആരാധനാലയ��, വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�� �ട�ിയവ മാ�ി �ാപി��തിെല അ�ാേയാഗികത�ം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� �േത�ക സാഹചര�ം കണ�ിെല��് ��ത നിയമ�ി� ഇളവ് ലഭി��തിന്
േക�സ��ാരി� സ���ം െച��േമാ?
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ഉ��െപാ�� തട��തി�� നടപടിക�

*120.�ീ.എം.ഉ��
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.െക.അ� റ�്
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ഷകാല�് ഉ��െപാ�� സാ��ത�� �േദശ�� കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �േദശ�ളിെല ജീവ�ം സ��ി�ം സംര�ണേമ�െ����തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉ��െപാ�� സാ��ത ����ി കെ��ാ�� സാേ�തികവിദ� നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയത്
വികസി�ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി. ജയല�ി,
തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ��്,
02-07-2016

�േ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)].
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