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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�ി

േദശീയപാത വികസന�ി�� മാ�� േരഖക�

*241. �ീ.സി. ദിവാകര�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം േദശീയപാതകളാണ് വികസി�ി�വാ� തീ�മാനി�ി��ത്;
(ബി) എ� മീ��  വീതിയി�  ഈ പാതക�  വികസി�ി��തിനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;  ഇതിനായി

ഏെ��ി�ം മാ�� േരഖക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �മി ന�െ���വ��ായി �തിയ പാേ��ക�  �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േദശീയപാതക�െട വികസന�ിനായി �തീ�ി�� െചല�ം ഇതി�  േക��ി�  നി�ം
ലഭി�െമ�് �തീ�ി�� സഹായ�ം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ാ�ി�് മി�ണം െച� ബി�മി� േറാ� നി��ാണ�ിന് ഉപേയാഗി�ാ� നടപടി

*242. �ീ.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) �ാ�ിക് മി�ണം െച� ബി�മി� ഉപേയാഗി�് േറാ�ക�െട നി��ാണം നട�ാ� പ�തി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം േറാഡ് നി��ി��തിന് േക� ഉപരിതല ഗതാഗത മ�ാലയ�ിെ� അംഗീകാരം
ലഭിേ���േ�ാ;  എ�ി� ഇ�മായി ബ�െ��് െ�ാേ�ാസ�ക� േക��ിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാ�ിക് മി�ണം െച� ബി�മി�  ഉപേയാഗി�െകാ�� േറാ�ക�  പരീ�ണാടി�ാന�ി�
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എവിെടെയ�ാമാണ് നി��ി�ത്; ആയത് വിജയകരമായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) �ാ�ി�് പാഴ് വ��� ��ി�� പാരി�ിതിക ���� കണ�ിെല��് �ാ�ി�് മി�ണം
െച� ബി�മി� േറാ� നി��ാണ�ിന് ഉപേയാഗി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��തി �ര�ം േനരിടാ�� ��ക�ത�ക�

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

(എ) സം�ാന�് ��തി �ര� സാ��ത�ളള േമഖലക�  ഏെതാെ�യാെണ�്
കെ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ��തി �ര�ം േനരിടാ�ം �ര�ബാധിതെര സഹായി�ാ�ം എെ�ാെ� ��ക�ത�ക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��തി �ര��ളി�  വീ� ന�െ���വ��ം �ര�ബാധിത��ം േവ�ി,  �ര� സാ��താ
േമഖലകളി�  അടി�ാന സൗകര���ളള �രിതാശ�ാസ ക�ാ�ക�  ആരംഭി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര� സ�ാ�യ എ�ിനിയറിംഗ് േകാേള�കളിെല വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം

*244. �ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, ആ�ണി േജാ�
,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� സ�ാ�യ എ�ിനിയറിംഗ് േകാേള�കളിെല വിദ�ാഭ�ാസ
നിലവാരെ��റി�് ൈഹേ�ാടതി ��് നട�ിയ പരാമ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ആയത്
വിശദമായ പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അ��യന നിലവാര�ം ലേബാറ�ിക�  ഉ�െ�െട�� അടി�ാന സൗകര���ം അപര�ാ�മായ
�ാപന�� �വ��ി��ത് തടയാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �േവശന പരീ� ഒഴിവാ�ണെമ�ം േയാഗ�താ പരീ�യി� മാ��് ഇളവ് അ�വദി�ണെമ�ം
സ�കാര� സ�ാ�യ എ�ിനിയറിംഗ് േകാേളജ് മാേനെ��് അേസാസിേയഷ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

ആയതി�േമ�ളള നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ�കാര� സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� നിലവാര�ക�� ഏത് വിധ�ി�
പരിഹരി�ാനാ�േ�ശി��െത�ം ��ത �ാപന��െട േമ�  എെ��ി�ം തര�ി��
സാ�ഹ� നിരീ�ണ സംവിധാനം ഏ�െ���േമാെയ�ം വിശദമാ�േമാ?

സാ�ഹ� നിയ�ണേ�ാെട കരി�� ഖനനപ�തി

*245. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.എം.എം. മണി
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,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാരി�ികമായി ��ബലമായ േമഖലകളി�  ഉ�െ�െട സ�കാര� �മിയി�ം റവന� �മിയി�ം
ലാേഭഛേയാെട മാ�ം നട�� കരി��  ഖനനം പരി�ിതി�് വിനാശകരമായ േതാതി�
വ�ാപകമായിരി��� പഠനവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ� ശാ�ീയ പഠന�ിെ�
അടി�ാന�ി� സാ�ഹ� നിയ�ണേ�ാെട നട�ാ� എ� പ�തിയാ��ത്;

(ബി) ഈ രംഗ�� െകാ�ലാഭ�ം വ�ാപകമായ നി�തി െവ�ി�ം തടയാ�ം പരി�ിതി�്
വിനാശകരമാകാെത ന��ാണ േമഖലയ�് പാറ ലഭ�മാ��തി�ം കരി��  ഖനനം
െപാ�േമഖലയിലാ��തിെന �റി�് നിലപാ� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മേ�െത�ി�ം തര�ി� സാ�ഹ� നിയ�ണം സാധ�മാ�േമാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

മാേനെ��കൾ വാ�� തലവരി പണം

*246. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിവിധ േകാേള�കളി�ം ��കളി�ം താെഴ�� �ത�� �ാ�കളിെല പഠന
�േവശന�ിനായി മാേന�െമ�ക�, പാവെ�� വിദ�ാ��ികളി� നി�ം രസീ� നൽകാെത വ��ക
തലവരി�ണമായി വാ��െവ� ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെനതിെര എെ��ാം ക�ശന നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിേ�ൽ ഏെത�ി�ം പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� ഉ�ട�ം വിശദമാ�ാേമാ;

പരാതിയിേ�ൽ എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മാേന�െമ�ക� തലവരി�ണം വാ��തിനാ� സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�� മി��രായ
വിദ�ാ��ിക��് വിദ�ാഭ�ാസം നിേഷധി�െ��� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇതിെനതിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�് സ��ാ�  തല�ി�  �തിയ ഉ�രവ് ഇറ�ി
മാേന�െമ�കെള നിയ�ി�വാൻ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

റീസ�െ� േജാലിക�െട ���ീകരണം

*247. േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റീസ�േ� േജാലിക�  ���ിയായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് റീസ�േ� േജാലിക� ���ീകരി�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �മി േകരളം പ�തി �േഖന റീസ�െ� േജാലിക�  എ�േ�ാളം ���ീകരി�ാ�  സാധി�െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) റീസ�െ� േജാലിക�  ���ിയാ��തിന് എെ��ാം ആ�നിക സംവിധാന�ളാണ്
�േയാജനെ���ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) റീസ�െ� േജാലിക�  ��മ� രീതിയി�  നി��ഹി��തിന് എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ്
ഏ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ?
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പ�ാം �ാ�് കഴി�് ഉപരിപഠന�ി�� സൗകര��ൾ

*248. �ീ.സി.മ��ി
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, എ�. ഷം��ീ�
,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നട� വിദ�ാഭ�ാസ വ�ഷ�ി� പ�ാം �ാ�് കഴി�് ഉപരിപഠനം േത�� വിദ�ാ��ിക�െട �ട�
പഠന�ിന് ലഭ�മാ�ിയി�� സൗകര���െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) �സ് വ�  �േവശന�ിന് അേപ�ി�ി�� എ�ാ വിദ�ാ��ിക��ം അ�ിഷ�  ന�കാനാ�ം
വിധം സൗകര��� ലഭ�മാേണാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

രാ�ീയ മാധ�മിക് ശി�ാ അഭിയാ�

*249. �ീ.െക. ബാ�
,, ��ഷ� കട��ി
,, എം. സ�രാജ്
,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) രാ�ീയ മാധ�മിക് ശി�ാ അഭിയാെ� (ആ�. എം.എസ്.എ) ഉേ�ശ� ല���� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േക�ാവി�ത പ�തി �കാരം സം�ാന�് നട�വ�� �വ��ന��
എെ�ാെ�യാെണ�ം അതിനായി ലഭി� �ക എ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം ലഭി�� ഫ�ിെ� വിനിേയാഗം,  െസ��റി തല�ിെല ��ക�െട
പ�ാ�ല സൗകര��ം അ�ാദമിക നിലവാര�ം വ��ി�ി�് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ�
പരിേപാഷി�ി��തിന് എ� മാ�ം വിജയി�െവ�് വിലയി��ിയി�െ��ി�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ  ;  ഈ രംഗ�് ഏ�തര�ി�� �ണപരമായ മാ�ം െകാ�വ�വാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സാ�രതാ വിദ�ാേക��ളി� �േത�ക െതാഴി� ൈന�ണ� വികസന പ�തി

*250. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, അ�വ� സാദ�്
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�രതാ വിദ�ാേക��ളി�  �േത�ക െതാഴി�  ൈന�ണ� വികസന പ�തി
നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�  ല��മി�ി��ത്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) പ�തി നി��ഹണ�ിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ത്;
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) പ�തിയി� കീഴി� എെ��ാം �വ��ന�� നട�ിയി��്?
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മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ളള പ�തിക�

*251. �ീമതി സി.െക. ആശ
�ീ.ആ�. രാമച��
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ാ�ി
വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ പ�തിക�  നട�ാ�ിയതിന് േശഷ�� �േരാഗതി
വിലയി��േമാ;

(ബി) മ�� വി�് ഉ�ാദന�ി� സം�ാനം സ�യം പര�ാ�ത േനടിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� സ�യം പര�ാ�ത
േന��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ��െ��് വിശദമാ�േമാ?

േതാ��ി ഇടപാടിെല �മേ��ക�

T *252.�ീ.���ര ര�ാകര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ� : 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� േതാ��ി ഇടപാടി� അഴിമതി നട�ി�ളളതായി പറയെ���
ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� േകാടി �പ�െട അഴിമതിയാണ്
കെ��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േതാ��ി ഇറ�മതി െച� ഏജ�സി ഏതാെണ�ം,  ക�വ�ി�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�
ലേബാറ�റി ഏതാെണ�ം ��ത �മേ�ടി� ഇവ�െട പെ��ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ അഴിമതി ആേരാപണം സംബ�ി�് വിജില�സ് അേന�ഷി�് റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി�
��ത റിേ�ാ��ിെല ഉ�ട�ം എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

മരാമ�് പണിക�െട 'ക�ാളി�ി ഓഡി�ിംഗ്'

*253. �ീ.എം. �േകഷ്
,, െക.�േരഷ് ���്
,, എസ്.രാേജ��
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരാമ�് പണിക�െട  'ക�ാളി�ി ഓഡി�ിംഗ്'  നട�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�ിനാ�� �തിയ ക�ാളി�ി മാ�വലിെല�ം ലേബാറ�റി മാ�വലിെല�ം വ�വ�ക�
�ത�മായി പാലി��േ�ാെയ�് ഉറ�വ��വാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പി.ഡ��.ഡി.  ഏെ���� എ�ാ �തിയ െക�ിട നി��ാണ��െട�ം �പക�പനയി�  �ീ�
ബി�ഡിംഗ് ക�െസ��് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് ���ികളി�  'േസാഷ��  ഓഡി�ിംഗ്'  നട�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്
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വ��മാ�േമാ?

മീനാ�മാരി ക�ി�ി റിേ�ാ��്

*254. �ീ.െക.െജ. മാ�ി
,, വി.എസ്.അ�താന��
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം കാഷ�
വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മീനാ�മാരി ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�  മ��െ�ാഴിലാളിക�െട താ��ര����്
ഹാനികരമാണ് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട െതാഴി�  െെന�ണ�ം നവീകരി�ം ആഴ�ട�
മ��ബ�ന�ിനായി �േത�ക സംവിധാന�ളള യാന��  ന�കി�ം പര�രാഗത
മ��െ�ാഴിലാളികെള ശാ�ീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ���  തീരം വിേദശ േ�ാള�ക��് �റ� െകാ��ാ�ളള ശിപാ�ശ തള��തിനായി േക�
സ��ാരി� ഏ� തര�ി�ളള സ���ം െച��െമ�് അറിയി�ാേമാ?

�ാ��് വിേ�ജ് പ�തി

*255. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്�ാ��് വിേ�ജ് പ�തി നട�ാ�ാ� എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ത�ാറാ�ി
നട�ാ�ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

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

(സി) പ�തി നി��ഹണ�ിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം?

സം�ാന�ിെ� കടേലാര േമഖലകളി� തീരേശാഷണം വ�ാപകമാ��തിെ� കാരണ��

*256. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.ഉൈബ��
,, പി.െക.ബഷീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� കടേലാര േമഖലകളി�  തീരേശാഷണം വ�ാപകമാ��തിെ� കാരണ��
വിശകലനം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ� ജി�കെള അേപ�ി�് എറണാ�ളം,  െകാ�ം ജി�കളി�  ഈ �തിഭാസം
��മാവാതിരി��തി�� അ��ല ഘടക��  എെ�ാെ�യാെണ�� സംബ�ി�്
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പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തീരേശാഷണം �തിേരാധി�� കാര��ി� ക�� വ�ാപി�ി�� ൈജവേവലി�െട സാധ�തക�
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�ാേമാ?

ഉ�നാട� മ��സ��്

*257. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�നാട�  മ��സ��് വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം ക��പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ല��മി�ിരി��ത്; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

േറാ�ക��് മിനിമം ഗ�ാര�ി

*258. �ീ.അനി� അ�ര
,, അ�വ� സാദ�്
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാ�ക��് മിനിമം ഗ�ാര�ി ഉറ�ാ��തിന് ക�� പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി� ല���� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തീരേദശ പാേ�ജ്

*259. �ീ.ബി.സത��
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എം. രാജേഗാപാല�
�ീ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�ാന�്  'തീരേദശ പാേ�ജ്'  നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി� ഇതിെ� ഉേ�ശ�
ല���� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാേ�ജിനായി എ� �കയാണ് നീ�ി വ�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� സ��ാ�  നട�ിലാ��തി�  പരാജയെ��തായി ആേ�പ��  'മാ�കാ മ�� �ാമം
പ�തി',  ന�നതക�  പരിഹരി�് �നരാവി�രി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം
ന��േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസനയം
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*260. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, എം.ഉ��
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വിദ�ാഭ�ാസനയ�ി� മാ��� വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏ� വിധ�ി�� മാ��ളാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) അ��കാരം, ��ികളി� പൗരേബാധം വള��ിെയ��ാ� നിലവി��തി� ��തലായി എെ�ാെ�
പരി�ാര�ളാണ് പരിഗണനയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാലയ�െള മാ�കാ�ാപന�ളാ�� പ�തി

*261. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, എം. സ�രാജ്
,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� സഹായമി�ാെത സം�ാന സ��ാ�  പാഠ�പ�തിയ�സരി�ം മ�
പാഠ�പ�തി�കാര�ം അധ�യനം നട�� വിദ�ാലയ�� വ�ഷം േതാ�ം വ��ി� വ�� �വണത
പഠന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഈ ���ി�� കാരണം എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഒേര പാഠ�പ�തിയ�സരി�� വിദ�ാലയ�ളി��െ� അമിത ഫീസ് ഈടാ�� വിദ�ാലയ�ളി�
ത��െട ��ികെള അയ�വാ�  ര�ിതാ��  ത�ാറാ��ത് ആ��ിത �ചാരണ�ിെ�
ഭാഗമായി മാ�മാേണാഎ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഈ �വണത മാ�വാ�  എ� നടപടി
സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;  ��ക�െട നിലവാര�ി�ളള അ�രം െകാ�ാെണ�ി�  അ�
നിക�വാനായി എ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െപാ� വിദ�ാലയ��ം വിദ�ാഭ�ാസ സ�ദായ�ം സാ�ഹിക ഐക��ിന്
അനിവാര�മാെണ�തിെ�യടി�ാന�ി�  ഇ�രം വിദ�ാലയ�െള മാ�കാ
�ാപന�ളാ��തി�� പ�തിെയെ�ാെ�യാണ് വിശദമാ�േമാ?

പാഠ ��ക അ�ടി�ം വിതരണ�ം

*262. �ീ.ഡി.െക. �രളി
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ അധ�യന വ�ഷേ��� പാഠ ��ക അ�ടി�ം വിതരണ�ം ���ിയായി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) പാഠ��ക��െട വിതരണം ൈവകാതിരി�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�� അധ�യന വ�ഷേ��� പാഠ ��ക��െട അ�ടി�ം വിതരണ�ം യഥാസമയം
���ിയാ��തിന് ���� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േറാഡ് ടാറി�ിന് ഉപേയാഗ�ന�മായ �ാ�ിക് �േയാജനെ����
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*263. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്
,, െജയിംസ് മാത�
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് ഈ വ�ഷം സം�ാനെ� േറാഡ് സ�േഫസിംഗി�ം റീസ�േഫസിംഗി�ം
ഉപേയാഗ�ന�മായ �ാ�ിക് ഉപേയാഗി�� പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ� കിേലാമീ��  േറാഡാണ് ഇ�കാരം ഏെ���് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��� �ലം ഉ�ാ�� �േയാജന�� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േറാഡ് റീസ�േഫസ് െച��തിനായി ബി.  പി.  സി.  എ�. ഉ�ാദി�ി�ി�� എ�. ആ�. എം.  ബി.
(നാച�റ� റ�� േമാഡിൈഫഡ് ബി�മി� ) ഉപേയാഗം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

റവന� വ��ി� ഇ-േരഖാ പ�തി

*264. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റവന� വ��ി�  ഇ-േരഖാ പ�തി നട�ാ�ാ�  എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്
ആവി�രി�് നട�ാ�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക�  വഴി എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ൈകവരി�വാ�  ല��മി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി നി��ഹണ�ിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�െത�്
വിശദീകരി�േമാ?

ഭവന രഹിത��ായി ഭവന നി��ാണ പ�തിക�

*265. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.െക. രാജ�
,, ���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവന രഹിത��ായി സം�ാന�് നട�ാ�ി വ�� വിവിധ തര�ി�� ഭവന നി��ാണ
പ�തികളി� ഓേരാ പ�തി�െട�ം ല��ം എ�ായി��െവ�ം ആയത് യഥാസമയം നിറേവ�ാ�
കഴിയാതി��ത് എ�െകാ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി� എ� ഭവന രഹിത�െ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇവ��ായി എെ��ാം
പ�തികളാണ് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

പി.ഡ��.ഡി വ��ിെ� ആ�നികവ��രണം
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*266. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.ഡ��.ഡി വ��ിെ� ആ�നികവ��രണ�ിനായി എെ��ാം ക��പ�തിക�
ആവി�രി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഈ പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ക��ായി; വിശദീകരി�ാേമാ?

�ാ�ിക് ഉപേയാഗി�� േറാഡ് നി��ാണം

*267. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ
�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടാറിംഗി�� ബി�മി� മി�ിത�ി� �ാ�ിക് മാലിന�ം നി�ിത അളവി� േച��ണെമ�് േക�
ഗതാഗത മ�ാലയം േദശീയ പാതാ അേതാറി�ി�് നി�േ�ശം ന�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ബി�മി�
മി�ിത�ി� എ� ശതമാനം �ാ�ിക് േച��ണെമ�ാണ് നി�േ�ശി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) േറാഡ് നി��ാണ�ിന് �ാ�ിക് ഉപേയാഗി��ത് സം�ാന�് വ�ാപകമാ��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) േറാഡ് നി��ാണ�ി�  �ാ�ിക് േച����െകാ�� �േയാജന��  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

കാലവ�ഷ�ി�ം കാ�ി���ായ നാശന����� ന�പരിഹാരം

*268. േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, പി.െക.അ� റ�്
,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലവ�ഷ�ി�ം അതിേനാട�ബ�ി��ായ കാ�ി�ം സം�ാന�ിെ� വിവിധ
ഭാഗ�ളി��ായി�� നാശന���െട കണെ���് ���ിയായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ന�പരിഹാരം അ�വദി�� കാര��ി� മാനദ�ം നി�യി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� അതി�� നടപടിക� ���ിയാ�ി ന�പരിഹാരം എ��ം െപെ��് ന�കാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട അവകാശ സംര�ണ�ിന് നിയമനി��ാണം

*269. �ീ.എസ്.ശർ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക. ദാസ�
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,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�ന സാമ�ിക�െട ഉടമ�ത�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട അവകാശ
സംര�ണ�ി�ം കടലിേല�� �േവശന�ി�ം സ�� വിഭവ��െട ഉപേയാഗ�ി�മായി
സമ�മായ ഒ� അേക�റിയ� റീേഫാംസ് ആ�് �ാബല��ി� വ���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സ�� മ�� വിഭവ സംര�ണ�ി� നിലവി�� െവ�വിളികെള േനരി��തി�ം മ�� സ��ിെ�
��ിരത ഉറ�ാ��തി�മായി  1980  െല േകരള മൈറ�  ഫിഷിംഗ് റ�േലഷ�  ആ�ി�
കാേലാചിതമായ േഭദഗതി വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) വംശനാശ ഭീഷണി േനരി�� മ����െട സംര�ണ�ിനായി സംേയാജിത പ�തിക�
നട�ിലാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

��കളിെല ഉ�ഭ�ണ പ�തി

*270. �ീ.ഒ. ആ�. േക�
,, എ. �ദീ��മാ�
,, സി. െക. ശശീ��
,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ആവശ��ിന് ഫ�് അ�വദി�ാെത�ം അ�വദി�� ഫ�്
യഥാസമയം ലഭ�മാ�ാെത�ം ��കളിെല ഉ�ഭ�ണ പ�തി �തിസ�ിയിലായി��െവ�
ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ധാനാധ�ാപകെര കടെ�ണിയിലാ�ാെത ��കളിെല ഉ�ഭ�ണ പ�തിയി�  �ത�ത
വ���തി�ം േപാഷക �ണ�� ആഹാരം ന�കാ�ം സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാരിെ� ഉ�രവാദിത�ം നിലനി��ിെ�ാ� തെ� അധ�ാപക ര�ാക�� സമിതികെള �ടി
പ�ാളികളാ�ി,  പ�തി ��ത�  െമ�െ���ാ�  സാധി�േമാെയ� കാര�ം പരിേശാധി�ാേമാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി. ജയല�ി,
തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ��്,
09-07-2016

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.

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