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ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--250]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 6566 �ത� 6646 വെര

വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 6647 �ത� 6751 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 6752 �ത� 6792 വെര

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി
: 6793 �ത� 6815 വെര

ഡി.പി.ആർ. ത�ാറാ��തിന് സ�കാര� ക�സൾ��മാർ

6566. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ���ിക��് വിശദമായ പ�തി േരഖ ഡി.പി.ആർ.  ത�ാറാ��തിന് സ�കാര�

ക�സൾ��മാെര �മതലെ���ാ�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ� ഏജ�സികൾ�ം വ��ിെല എ�ജിനീയ�മാർ�ം ��ത േജാലി െച��തി�� കഴിവ്

സർ�ാർ വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പി.ഡ��.ഡി േറാഡിെ� െെസഡി� താമസി�� അ�ഹരായവർ�് പ�യം

6567. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.ഡ��.ഡി േറാഡിെ� െെസഡി� വ�ഷ�ളായി �മി െെകവശം വ�് താമസി�� അ�ഹരായ

ആ�ക��് പ�യം ലഭ�മാ��തിന് പി.ഡ��.ഡി.�െട എ�.ഒ.സി േവണെമ�ത് സ��ാരിെ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�.ഒ.സി �് പകരമായി േറാഡി�  നി�ം നി�ിത�രം പരിധി നി�യി�് തീ�മാനം

െെകെ�ാ�ാ�  നിരവധി അ�ഹരായവ��് പ�യം ലഭ�മാകാ�  സഹായകരമാ�െമ�തിനാ�

ഇ�ാര��ിൽ പി.ഡ��.ഡി-റവന� വ��ക��് സം��മായി ഒ� തീ�മാനെമ��വാ�

കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?



േറാഡ് ���ിക�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�� ഘ��ി� വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപനം

6568. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

േറാഡ് ���ി നട� ഉടെന വിവിധ ആവശ����ായി േറാഡ് െവ�ിെ�ാളി��ത് ഒഴിവാ�ാ�

േറാഡ് ���ിക�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�� ഘ��ി�  വിവിധ വ��ക�െട(  വാ��

അേതാറി�ി,  െക.എസ്.ഇ.ബി.,  ബിഎസ്.എ�.എ�.  )  ഏേകാപനം ഉ�ാ��തി�ം അത് ഒ�

�ിരം സംവിധാനമായി െകാ� േപാ��തി�ം ���ി നട�� വിവിധ ഘ��ളി�  റിവ�

നട�� തര�ി� ഒ� സംവിധാനം ഉ�ാ�ാ�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് മാന��

6569. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് മാന�� പരി�രി��തിന് ഈ സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) കാേലാചിതമായി െപാ�മരാമ�് വ��് മാന��  പരി�രിേ��തിെ� ആവശ�കത

േബാ��െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

മിനി�ീരിയ� േജാലി�ാെര സാേ�തിക സ�ഭാവ�� േജാലിക� ഏ�ി�� നടപടി

6570. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  െസ��  ഓഫീ�കളിെല �ാ��്,  ഓഫീസ് അ��ഡ�് �ട�ിയ

മിനി�ീരിയ�  ജീവന�ാെര മരാമ�് ���ിക�െട േമ�േനാ��ിന് നിേയാഗി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഡിവിഷ�, സ�ഡിവിഷ� ഓഫീ�കളിെല മിനി�ീരിയ� ജിവന�ാെര സാേ�തിക സ�ഭാവ��

േജാലിക� ഏ�ി�ാ�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് മാന�ലിന് വി��മായി സാേ�തിക സ�ഭാവ�� േജാലിക�  െച��തിന്

മിനി�ീരിയ�  ജീവന�ാെര �മതലെ���� ഓഫീസ് േമധാവിക�െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േമ� �ചി�ി� വിഷയ�ി� നിലവി� എെ��ി�ം പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ; ���ാ�െ�തിെര

എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല വിജില�സ് വിഭാഗം ശ�ിെ����തിന് നടപടി



6571. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല വിജില�സ് വിഭാഗം ശ�ിെ����തിന് ജി�ാ ക�ാളി�ി ലാ�കെള

വിജില�സിെ� ജി�ാ ഓഫീ�കളാ�ി മാ�ക�ം �ാപന േമധാവി�െട ത�ിക എ�ിക��ീവ്

എ�ിനീയ� ത�ികയായി ഉയ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വിജില�സ് വിഭാഗം ശ�ിെ����തിന് ഈ സർ�ാർ വ�തി�േശഷം സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വിജില�സ് വിഭാഗം ശ�ിെ����തിന് ഭാവിയി�  നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് പ�തികളിെല �മേ��ക� ഇ�ാതാ�ാൻ നടപടി

6572. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് പ�തികളിെല �മേ��ക�  സംബ�ി�് വിജില�സ് ചീഫ് െട�ി��

എ�ാമിന�, ധനകാര� പരിേശാധനാ വിഭാഗം എ�ിവയി�  ഏതിെ� അേന�ഷണമാണ്

േവ�െത�് ജനകീയ സമിതിക��് തീ�മാനി�വാ� അധികാര�േ�ാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� പരിധിയി�� േദശീയ പാത, മ�് േറാ�ക�, പാല��, െക�ിട��,

വ��ിന് കീഴി�� മ�് �ാപന��  �േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക�  എ�ിവയിെല

�മേ��ക�  ഇ�ാതാ��തിന് ജി�ാ സാ�ഹിക ആഡി�് സമിതി �പീകരണം െകാ�്

സാധ�മായി�േ�ാ;

(സി) ജനകീയ സമിതിക��് അധികാരം ന���തി�െട ��ത�  കാര��മമായ പരിേശാധന�ം

േവഗ�ി�� അേന�ഷണ�ി�ം വഴി �റ�െമ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ജനകീയ പരിേശാധന�് ആവശ�മായ േരഖക� െപാ�മരാമ�് വ��് ന�കണെമ� നി�േ�ശം

��ത വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�� പാലി��െ��് ഉറ�് വ��ിയി�േ�ാ?

പി.ഡ��.ഡി. േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം നി�യി��തിന് നടപടി

6573. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.ഡ��.ഡി നിർ�ി�� േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം നി�യി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��തായി നി��ി�� േറാ�ക�െട ആ��് വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ

സ��ാ� സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  ഖജനാവിന് േകാടിക�െട ന�ം വ��ിെവ�� നിലവിെല എ�ിേമ�്-കരാ�

സ�ദായ�ി� എെ��ാം മാ��� വ��ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?



മരാമ�് പണിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

6574. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മരാമ�് പണിക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാ� �മതല�� ഉേദ�ാഗ��

ആെരാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉേദ�ാഗ�� പരിേശാധി�് �ണനിലവാരം ഉറ�് വ��ിയ ���ിക� ഗ�ാര�ി കഴി��തിന്

��് തക��താ�� വാ��ക� സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

പി.ഡ�ള�.ഡി. േറാ�ക�െട �ര�ിതത�ം

6575. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ജലപ�തിക��� െെപ�് െെല�, േകബി�  െെല�  എ�ിവ അശാ�ീയമായ രീതിയി�

േറാഡിന് ��െക �റി�് ത�ാറാ��ത് �ലം പലയിട�ം പി.ഡ�ള�.ഡി.  േറാ�ക�

തക��യിലായ കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇ�ര�ി�� നടപടിക�  അവസാനി�ി�്

േറാഡ് �ര�ിതത�ം ഉറ�് വ��ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ടാർ �ാമ�ം ജീവന�ാ�െട �റ�ം �ല�� �തിസ�ി

6576. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടാ�  വാ�ിയ വകയി�  െകാ�ി�  റിൈഫനറി�് ഭീമമായ �ടി�ിക ഉ�ായ സാഹചര��ി�

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� പണിക��് ടാ� ലഭി�ാ� �ിതിവിേശഷം സംജാതമായി�േ�ാ;

(ബി) �തിയകാലം,  �തിയ നി��ാണം എ� ��ാവാക��ിെ� അടി�ാന�ി��

അ����ണിക��് ��ത ടാ� �ാമം തട�മായി�േ�ാ;

(സി) വ��ിെല െട�ി��  ജീവന�ാ�െട �റവ് നി��ാണ �വ��ന�െള േദാഷകരമായി

ബാധി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ; എ� ജീവന�ാ�െട �റവാണ് നിലവി��ത്;

(ഡി) എ�ി�  അത് പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  വ��ി�  നി�ം

െപ�ഷനായ എ�ിനീയ�മാ�െട േസവനം ഉപേയാഗെ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?



മലേയാര െെഹേവ നി��ാണം

6577. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ി� മലേയാര െെഹേവ നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) മലേയാരെെഹേവ കട�േപാ��ത് എവിെട നി�ം എവിെട വെരയാെണ�ം ഏെത�ാം

ജി�കളി�െട�ം ഭാഗ�ളി�െട�മാണ് എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി �മി ഏെ����ത് സംബ�ി� നടപടിക� ഏത് വെരയായി എ�ം ഇതിന് നിലവി�

തട��� നിലനി���േ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ല�ിന് പരമാവധി ന� പരിഹാരം ന���തി�ം �മി ന�െ���വ�െട

�നഃരധിവാസ�ി�ം സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഇ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� ഏെത�ാം ഭാഗ�ളിലായി എ� കി.മീ. ഭാഗമാണ് നി��ി� മലേയാര

െെഹേവ നി��ാണ�ിൽ ഉ�െ��ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

തീരേദശ ൈഹേവ

6578. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ ൈഹേവ�െട പണി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഈ പാതെയ �റ�ഖ��മായി ബ�ി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

തല�ാന നഗരവികസന പ�തി�െട ര�ാം ഘ�ം

6579. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തല�ാന നഗരവികസന പ�തി�െട ര�ാം ഘ�ം നട�ാ��ത് സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

നാ�വരി, ആ�വരി പാതക�െട നി��ാണം

6580. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ര�ായിരം േകാടി �പവെര�� േ�ാജ�ക� ഏെ���വാ� മിനി�ി ഓഫ് േറാഡ് �ാ�േ�ാ��്

ആ�് ൈഹേവെയ അ�വദി�െകാ�� േക�സ��ാ� തീ�മാനം സം�ാന�ിന് എ�മാ�ം

�ണകരമാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നാ�വരി, ആ�വരി പാതക�െട നി��ാണം േവഗ�ിലാ��തിന് ഈ തീ�മാനം



സഹായകമാ�േമാ;

(സി) നിലവി�� േ�ാജ�കെള െചറിയ െചറിയ ഭാഗ�ളാ�ി േവഗ�ി� ���ിയാ��തിന് ഈ

തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഏെതാെ� ൈഹേവക�െട

നി��ാണ�ിന് ഇത് സഹായകമാ�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

േറാ�ക�െട നി��ാണ�ിന് പരി�ിതി സൗ�ദ സാേ�തികവിദ�

6581. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�ക�െട നി��ാണ�ിന് പരി�ിതി സൗ�ദമായ സാേ�തികവിദ�ക�ം �തിയ സാമ�ിക�ം

യ���ം ഉപേയാഗി��തിെ� സാധ�തക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ഹരിത സാേ�തിക വിദ�ക�ം സാധന��ം,  യ���ം ഉപേയാഗി��തിന്

ഏെത�ി�ം തര�ി�� നി�േ�ശം ഏെത�ി�ം അേതാറി�ിയി� നി�ം സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

ഇത് എ�മാ�ം �ാേയാഗികമാെണ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അ�മതി ഇ�ാെത നട�� �ഴി എ��ൽ

6582. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ/സം�ാന പാതകളി�  േകബി�ക�  �ാപി�വാ�  �ഴിെയ�����ലം േറാ�ക�

തക��ത് സ��ാ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ഴിെയ���തിന് െപാ�മരാമ�് വ��ി� നി�ം ലഭിേ�� അ�മതി എെ��ാെമ�ം ഇതിന്

നി�യി�ി�ളള മാനദ�ം എ�ാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അ�മതി ഇ�ാെത നട�� ��ത ���ിക�െ�തിെര

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �തന പ�തിക�

6583. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� പ�തിക�  നട�ിലാ��തി�  ആ�നിക ��ിര സാേ�തിക

വിദ�ക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ി�വ�� േറാഡപകട��  കണ�ിെല��് േറാഡ് �ര� െമ�െ���ാ�  എെ��ാം

ഉദ�മ�� സ�ീകരി� വ��; വിശദമാ�ാേമാ?

കരമന- കളിയി�ാവിള േദശീയ പാത വികസനം



6584. �ീ.െക.�രളീധര�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരമന-  കളിയി�ാവിള േദശീയ പാത വികസനം ര�ാം ഘ��ിെ� ഭാഗമായി ��ടമക��്

ന�പരിഹാരമായി ഇ���ി അ�പ��് േകാടി �പ വിതരണം െച�ി�ം അവിെട നി��ാണ

�വ��ന�� ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ര�ാം ഘ�മായി നി�യി� �ാവ��ലം �ത� വഴി��് വെര�� വീതി ��� ബാലരാമ�രം

�ത� െകാടിനടവെര െവ�ി���ിയതിെ��ം ബാലരാമ�രം ജം�ഷ� വികസനം ഈ ഘ��ി�

നി�ം ഒഴിവാ�ിയതിെ��ം കാരണം എ�ാണ്;

(സി) ��ത ഭാഗെ� പാതനി��ാണ�ിെ� െട�ഡ� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) �ാവ��ലം രാജപാതയിെല ഇ�പ�ിര�് പ�ികജാതി ��ംബ�െള ഒഴി�ി�്

�നരധിവസി�ി��തിന് കഴി�ി�േ�ാ;

(ഇ) �ാവ��ലം പാത വികസന�ി��ായി�� �തിബ��� നീ�ി അടിയ�രമായി െട�ഡ�

െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭാരത് മാല പേര�ാജന പ�തി

6585. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാ��്(MORTH)  െ� ഭാരത് മാല പേര�ാജന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി സം�ാനെ�

നാഷണ�  ൈഹേവക�ം േ��് ൈഹേവക�ം അ�േ�ഡ് െച��തി�� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) എ� കിേലാ മീ�� േറാഡാണ് ��ത പ�തി �കാരം അ�േ�ഡ് െച��ത്;

(സി) ഈ �ീമി� ഉ�െ���ിയത് �ലം ���ിക� േവഗ�ി� ���ിയാ�വാ� സാധി�െമ�്

ക���േ�ാ;  എ�ി�  എേ��് ഈ പണിക�  ���ിയാ�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ?

േദശീയപാത വികസന�ിന് ക��പ�തിക�

6586. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, അനി� അ�ര

,, എം. വി�െസ�്

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് േദശീയപാത വികസന�ിന് എെ��ാം ക��പ�തിക� �പീകരി�ി��്;

(ബി) എ� മീ�� വീതിയാണ് േദശീയപാത�് തീ�മാനി�ി��ത്;

(സി) േദശീയപാത വികസന�ിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�

ൈകെ�ാ�ി��്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� വ�ഷം െകാ�് ഈ വികസനം ���ിയാ�ാനാണ് ല��മി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

കഴ��ം - േച��ല േദശീയ പാത വികസനം

6587. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴ��ം  -  േച��ല േദശീയ പാത�െട വികസന�ിനായി ഏെ���� �മി�് ഡി.പി.ആ�.

�കാരം െസ�ിന് എ�് വിലയാണ് നി�യി�ി��ത്;

(ബി) എ� ഏ�� �മിയാണ് ഇ�ാര��ിനായി ഏെ��േ��ത്;

(സി) ഏെ���� �മി�് 2013 െല �മി ഏെ����ം �നരധിവാസ�ം നിയമമ�സരി�� �തിഫലം

വ� ഉടമക��് ലഭി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) കഴ��ം ഭാഗ�് വ� ഏെ����തിന് ത�ാറാ�ിയ അെെല�െമ�ിെന��ി ഉയ��് വ�ി��

ആേ�പം പരിേശാധി�് ര�് ഭാഗ�് നി�ം �മി ഏെ���് േറാഡ് വികസി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കാസ�േകാട് �ത� കഴ��ം വെര�� നാ�വരി േദശീയപാത

6588. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് �ത� കഴ��ം വെര�� േദശീയപാത നാല് വരിയാ��തിെ� അൈല�െമ�്

���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) എവിെടെയാെ�യാണ് ഇേ�ാ� നി��ാണ �വ��ന�� നട��ത് എ�റിയി�ാേമാ ?

(സി)

റ�് ഹൗ�ക�െട വ�മാനം

6589. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപാ�മരാമ� വ��ിന് കീഴി�� റ�് ഹൗ�ക�െട വ�മാന�ി�  ��  വ�ഷ�െള

അേപ�ി�് വ��നവ് േരഖെ���ിയി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) െപാ� ജന���് �ടി റ�് ഹൗ�ക�  ഉപേയാഗി��തി�� സൗകര�ം ഏ�െ���ക�ം

��ിംഗ് സംവിധാനം ഓൺൈല� ആ�ക�ം െച�ാ� ആേലാചി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�� ആ��ിെട��, ഡിൈസ�, േ�ായിംഗ് ഉേദ�ാഗ��

6590. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�� ആ��ിെട��, ഡിൈസ�, േ�ായിംഗ്

വിഭാഗ�ളിലായി ആെക എ� ഉേദ�ാഗ�രാണ് േജാലി െച��െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ി�  ആവശ��ിന് ജീവന�ാരി�ാ���ലം യഥാസമയം ആ��ിെട�റ�

േ�ായിം�ം ��റ� ഡിൈസ�ക�ം മ�ം ൈവ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ വിഭാഗ�ളി� എ�� ഓേരാ ���ി�േട�ം ഡിൈസ�ം േ�ായിം�ക�ം ���ിയാ�ി

യഥാസമയം തിരിെക ന���തിന് എെ��ി�ം �േത�ക സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാച� - ജനറ� േഹാ�ി�� േറാഡ് വീതി ���തിന് നടപടി

6591. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ാച� �ത� ജനറ� േഹാ�ി�� ജം�ഷ� വെര�� േറാഡ് വീതി ���തിന്

അൈല�െമ�് നി�യി�ി�േ�ാ; ��ത േറാഡ് വീതി ���തിന് �ഉടമക��് ന�പരിഹാരം

ന�കി എ��ം േവഗം �ലേമെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ിന് ��ിെല ഏ��ം തിരേ�റിയ ��ത േറാഡ് വീതി ���തിന് അടിയ�ര

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െക എസ് ടി പി �െട ര�ാം ഘ� േറാഡ് നി��ാണ ���ിക�

6592. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക എസ് ടി പി �െട ര�ാം ഘ��ി� ഉ�െ���ിയി�� േറാഡ് നി��ാണ ���ിക�

ഏെതാെ�യാണ്;  ഓേരാ പ�തി�ം എ� �ക വീതമാണ് േവ�ി വരിക;  ഇതി�� ധന

സമാഹരണം എ�ിെന നട�ാനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത്;

(ബി) ഈ പ�തിയിെല ഏെതാെ� ���ിക�െട നി��ാണം ആരംഭി� എ�ം എ� ശതമാനം

���ി ഇേതവെര ���ിയാ�ി എ�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�ായി ലഭി� വാ��െട കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��ത്; �ട� നി��ാണ�ിന്



ഫ�് ലഭ�മാ�ാ� സ��ാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

െക.എസ്.�ി. പി. ര�ാം ഘ�ം േറാഡ് നി��ാണ�ിെല �േരാഗതി

6593. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അ�� �കാശ്

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.  �ി.  പി.  ര�ാം ഘ�ം പ�തിയി��െ�� തലേ�രി  -  കളേറാഡ് േറാഡ്,

കളേറാഡ്-വളവ് േറാഡ് എ�ീ പ�തിക�െട നി��ാണ �വ��ന�ി� �തീ�ി� �േരാഗതി

ഉ�ായി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) ര�ാം ഘ� പ�തി�ായി േലാകബാ�് ന�കിയ വാ� എ� േകാടി �പയാണ്;  അതിെ�

തിരി�ടവ് എ�ാണ് ആരംഭി��ത്;

(സി) തി�വ� െെബ�ാസ് നി��ാണം റീ െട�� നട��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) �ന��  -  െപാ���ം േറാഡ് എ�ിനീയറിംഗ് െ�ാക��െമ�് ക����  രീതിയി�

നി��ി�വാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതി�� കാരണെമ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല മ�ര�റ�് ൈബപാസ്

6594. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട മ�ല�ിെല മ�ര�റ�് ൈബപാസിന് േക� ഉപരിതല ഗതാഗത മ�ാലയം

ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എ� �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ലഭി�ി��ത്;

(ബി) എ�ി� പ�തി നട�ി�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈബപാസ് �പീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി നട�വാ�  ഉേ�ശി�� �ാഥമിക നടപടികെള

സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േബ�റി ജം�ഷ�-�ജ�ര േറാഡ് നാ�വരി�ാതയാ��

6595. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന നഗരിയിെല േബ�റി ജം�ഷ� �ത� �ജ�ര വെര�� േറാഡ് നാ�വരി�ാതയാ�ി

വികസി�ി��തിേല�ായി ഏെത�ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് ഈ വികസന �വ��ന�ിെ� ഭാഗമായി എെ��ി�ം നടപടിക�



എ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ��ി മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട അ���പണിക��� െ�ാേ�ാസ�ക�

6596. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാ�ക�െട അ����ണിക��ായി േറാ�പരിപാലന വിഭാഗം

ചീഫ് എ�ിനീയ�െട ��ാെക എ� െ�ാേ�ാസ�ക�  ലഭിെ��ം ��ത െ�ാേ�ാസലി�

ഉ�െ�� േറാ�ക� ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം േറാ�ക�െട അ����ണിക� നട��തിന് െ�ാേ�ാസ�ക� സമ��ി��തി��

േമ�േനാ� �മതല ആെരയാണ് ഏ��ി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ന�േമാ;

(സി) െമയി�ന�സി�� െ�ാേ�ാസ�ക�  യഥാസമയം സമ��ി��തിൽ ഇ��ി ഡിവിഷന്

വീ�വ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാ�ക�െട അ��� പണിക�

6597. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-2017,  2017-2018  കാലയളവി�  ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം

േറാ�ക�െട അ��� പണിക�  ���ിയാ�ിെയ�് േറാ�ക�െട േപ�ം െചലവഴി� �ക�ം

സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷം മാ�ം അ��� പണിക��ായി സമ��ി�െ��

െ�ാേ�ാസ�കളി�  എ�െയ�ം പരിഗണി�െ��;  െമയി�ന�സിനായി അ�വദി�

�കെയ�യാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  അ��� പണിക�  നട�ാ�  അവേശഷി�� േറാ�ക�െട

വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

േബ�റി-�ജ�ര േറാഡ് നവീകരണം

6598. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല േബ�റി �ത� �ജ�ര വെര�� േറാഡ് വീതി ��ി നവീകരി��തിന്

��ടമക��് ന�പരിഹാരം ന�കി �ലം ഏെ����തിന് അടിയ�ിരനടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ലെമ��് ���ിയാ�ി േറാഡ് നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി�വാ�  സ��ാരിെ�

ഭാഗ�നി�് അടിയ�ര നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



മാ��-�ളിമാട് േറാഡിന് �ലെമ���

6599. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ��-�ളിമാട് േറാഡ് വീതി�റവ് കാരണം അപകടസാധ�ത ഏെറ�� ഒ�ാെണ� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2018-19  ബജ�ി�  ഭരണാ�മതി�� ���ികളി�  േപജ്  327,  �മന��ഃ  89  ആയി

ഉ�െ���ിയ ഈ േറാഡിനാവശ�മായ �ലെമ��് എ�് ആരംഭി�ാ�  സാധി�െമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ� �പയാണ് ഈ ���ി�് വകയി��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല പി. ഡ��.ഡി. ഏെ��� േറാ�കൾ

6600. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം

േറാ�ക� �തിയതായി പി.ഡ��.ഡി. ഏെ���ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം േറാ�ക� ഏെ����തി�� െ�ാേ�ാസ� നിലവി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആയതിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല േറാ�ക��് ഭരണാ�മതി

6601. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം പാല�ാട് ജി�യി�  ഏെത�ാം േറാ�ക��്

ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�ം ഏെത�ാം േറാ�ക��് െട��  വിളി�െവ�ം

മ�ലാടി�ാന�ി� വിശദീകരി�ാേമാ?

ആല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല �ാമീണേറാ�ക�

6602. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം

�ാമീണേറാ�ക�  െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���ണെമ�് ആവശ�െ��് അേപ�ക�

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?



മ�തം�ഴി-�േ�ാല േറാഡ് നാ�വരി പാതയാ�ാ� ഭരണാ�മതി

6603. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന നഗരിയിെല മ�തം�ഴി �ത�  �േ�ാല വെര�� േറാഡ് നാ�വരി പാതയാ�ി

വികസി�ി�ാ� ഭരണാ�മതി ന�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ഈ വികസന�വ��ന�ിനായി എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ വികസന�വ��നം നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�് വ��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദ

വിവരം നൽ�േമാ?

െത�ിവിള-െന�ിവിള-കാ��ളം-പനേ�ാട്-���ാട്-േകാവളം േറാഡിെ� അ�മതി

6604. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാവളം നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ െത�ിവിള-െന�ിവിള-കാ��ളം-

പനേ�ാട്-���ാട്-േകാവളം േറാഡിെ� അ�മതി�് െപാ�മരാമ�് വ��ി�  കാലതാമസം

വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;ഈ പണി�െട അ�മതി എേ�ാ�  ലഭി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െവ�ായണി-���ട്, ക�ി��-കാ�ാ�ല, ��വിള-കാ�ിരം�ളം-െന�ി�ാ�ഴി േറാ�ക� വീതി

���ത്

6605. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാവളം നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�െ��ി�� െവ�ായണി-���ട്,  ക�ി��-കാ�ാ�ല,

��വിള-കാ�ിരം�ളം-െന�ി�ാ�ഴി എ�ീ േറാ�ക�  വീതി ���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ� മീ�� വീതിയിലാണ് ���ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� �വ��ന�� ഏത് ഘ�ം വെരയായി��് എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) �ലം ഏെ����തി�ം മ�് േജാലിക��മായി എ� �ക അ�വദി�ി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഏത് പ�തി�് േവ�ിയാണ് ഈ േറാ�ക�െട വികസനം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

���ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല �േ�ാ�്-അ���് കടവ് േറാഡ്

6606. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ���ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല �േ�ാ�്-അ���് കടവ് േറാഡ് നി��ാണ ���ി ഇേ�ാ�

ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത ���ിെയ ഏ� പ�തിയിലാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്;

(സി) പ�തി�െട ഭരണാ�മതി, എ�ിേമ�് �ക എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏത് ഏജ�സിയാണ് ���ി ഏെ���ി��ത്;

(ഇ) നി��ാണ ���ി എ�േ��ാരംഭി�ാനാ�ം എ�ാണ് �തീ�ി��ത്;  വിശദാംശ��

ന��േമാ?

ഇടെ�ാ�ി - േതാ�ംപടി േറാഡ്

6607. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിമെകാ�ിയിെല �ധാന പാതയായ ഇടെ�ാ�ി  -  േതാ�ംപടി േറാഡിെ� വീതി�റവ്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആവശ�മായ �ല�ളി�  �റേ�ാ�് ഒഴി�ി�ം �ലം ഏെ���ം ��ത േറാഡിെ�

വീതി���തി�� ���ി�് ഭരണാ�മതി ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ�ി�� -പാ�� ജം�ഷ� േറാഡ് നവീകരണം

6608. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� ആമയിഴ�ാ� േതാടി� േബാ�് കൾെവ��ക� നി��ി�് ഉ�ിടാം�ട്

�ത� വ�ി�� വെര നി��ി� നാ�വരി�ാത�െട അവേശഷി�� ഭാഗമായ വ�ി�� �ത�

പാ�� ജം�ഷ� വെര േബാ�് കൾെവ��ക� നി��ി�് േറാഡ് നവീകരി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) ��ത ���ി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ?

���ാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല േറാഡ് ���ിക�

6609. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാടി നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ���ീകരി� േറാഡ്

���ിക� ഏെതാെ�െയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േറാഡിെ� േപര്, എ�ിേമ�് �ക, ഭരണാ�മതി ഉ�രവ് ന�� എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ാടി നിേയാജക മ�ല�ി�  ഇേ�ാ�  നി��ാണ�ിലിരി�� േറാഡ് ���ിക�

ഏെതാെ�െയ�റിയി�ാേമാ;



(ഡി) േറാഡിെ� േപര്, എ�ിേമ�് �ക, ഭരണാ�മതി ഉ�രവ് ന�� എ�ിവ ന��േമാ;

(ഇ) മ�ല�ി� നി�് ഭരണാ�മതി�ായി ഈ കാലയളവി� സമ��ി� പ�തിക� ഏെതാെ�;

പ�തി�െട േപര്, എ�ിേമ�് �ക എ�ിവ എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഈ െ�ാേ�ാസ�ക� ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര ക�ി�� ൈബപാസിെ� നി��ാണ �വ��ന��

6610. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ക�ി��  ൈബപാസിെ� നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി���മായി

ബ�െ��് െപാ�മരാമ�് വിഭാഗം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി അടിയ�രമായി ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;  വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

���ാടി മ�ല�ിെല വില�ാ��ി - േചല�ാട് േറാഡ് നി��ാണം

6611. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല വടകര വില�ാ��ി  -  േചല�ാട് േറാഡ് നി��ാണ ���ി

ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഈ നി��ാണ ���ി ഏത് പ�തിയിലാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്;

(സി) പ�തി�െട ഭരണാ�മതി,എ�ിേമ�് �ക എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏത് ഏജ�സിയാണ് ���ി ഏെ���ി��ത്;

(ഇ) നി��ാണ ���ിക�  എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�ം എ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െവ�ി��-�ള�ര ലി�് േറാഡ് നി��ാണം

6612. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തി�ര�ാടി മ�ല�ിെല െത�ല,  എടരിേ�ാട് എ�ീ പ�ായ�കെള ബ�ി�ി��

െവ�ി��-�ള�ര ലി�് േറാഡിെ� നി��ാണ�ി�  നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ?

െവ�യ�ലം, വ�ത�ാട് ജം�ഷ�കളിെല ഗതാഗത���്



6613. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാനെ� െവ�യ�ലം,  വ�ത�ാട് ജം�ഷ�കളിെല ഗതാഗത���്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം പ�തിക�  പരിഗണനയി�  ഉേ�ാ;ഉെ��ി�

വിശദാംശം ന�ാേമാ?

വ�ി���ാവ് ജം�ഷ� വികസന പ�തി

6614. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ി���ാവ് ജം�ഷ� വികസന പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി �ഖ�ാപി�ത് എ�ാെണ�ം പ�തി�െട ഡി.പി.ആ�  ത�ാറാ�ിയത്

എ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല ��ില�ാടി പാലം �ന��ാരണം

6615. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട മ�ല�ിെല ��ില�ാടി പാലം �ന��ാരണ�മായി ബ�െ��് സി.ഇ. (എ� . എ�്)

നട�ിവ�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഫ�് വകയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) 2017-18-െല വാ�ഷിക പ�തിയി� ഉ�െ���ി അ�മതി ലഭി��തി�� പ�ികയി� ��ത

���ി ഉ�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അ�രി� �തിയ പാലം പണിയാ� നടപടി

6616. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അപകടാവ�യിലായ പാല��  ഏെത�ാെമ�് നിേയാജകമ�ലം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 75  വ�ഷേ�ാളം പഴ����ം എറണാ�ളം-ആല�ഴ ജി�കെള ബ�ി�ി���മായ അ��

പാലം, ���ി പണിേയ� പാല��െട ലി�ി� ഉ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�  നി��ാണ�ിലിരി��  40  അടി േറാഡിെ� അൈല�െമ�ി�  നിലവി�� അ��

പാല�ിെ� കാല�ഴ�ം കണ�ിെല��് സമാ�രമായി �തിയ പാലം നി��ി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?



�ള�ടവ് പാലം, �ല�ീ�കടവ് പാലം ���ിക�

6617. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

2016-17  വ�ഷെ� ബജ�ി�  കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� പ���

മ�ല�ിെല �ള�ടവ് പാലം,  �ല�ീ�കടവ് പാലം എ�ീ ���ിക��് ഭരണാ�മതി

ന��� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� അപകടനിലയി�ളള പാല��െട നവീകരണം

6618. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�യി�  അപകടനിലയി�ളള പാല��െട നവീകരണം സംബ�ി� പ�തിക�

ഏെത�ി�ം നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദീകരണം ന�കാേമാ?

െപ�ന�ി പാല�ിെ� നി��ാണ�വ��ന��

6619. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം മ�ല�ിെല െപ�ന�ി പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��

തട�െ��തായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന�� എ��ം േവഗം ���ീകരി��തിന് അടിയ�ര

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

�ഴാ�ാലം ���ി�ണിയാ� നടപടി

6620. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല അപകട�ിലായ �ഴാ�ാലം ���ി�ണിയാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്

ഇ�വെര സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �കയാണ് ഇൗ ���ി�് െചലവ് വരിക എ�് വ��മാ�േമാ?

കിഴേ�േ�ാ�യിൽ െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ക��പ�തിക�

6621. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല കിഴേ�േ�ാ�യി� ഗതാഗത���് �ലം േറാഡ് അപകട�ളി�െ��്

നിരവധി േപർ മരണമട��ത് ഒഴിവാ�ാ� െപാ�മരാമ�് വ��് എെ��ി�ം ക�� പ�തിക�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ല�് േമ��ാലം നി��ി�� കാര�ം വ��ിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

കരമന-കളിയി�ാവിള േദശീയപാത

6622. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരമന-കളിയി�ാവിള േദശീയപാത ആ�വരിയായി വികസി�ി��തിെ� ര�ാം ഘ��ിെ�

ഭാഗമാ�ളള �മി ഏെ���� നടപടിക� ���ിയാേയാ;

(ബി) ഇത് എ�േ��് ���ിയാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്.

(സി) വീട് ന�െ��വ��ം �ലം ഏെ���വ��ം ന�പരിഹാരം അടിയ�രമായി ന�കാ� നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി നഗര�ി� േദശീയപാത വികസനം

6623. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നഗര�ി� േദശീയ പാത  66 (പഴയ എ�. എ�്.  47 )എ� മീ�� വീതിയി�

വികസി�ി��തിനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�നാഗ��ി നഗര�ി�  േദശീയ പാത വികസി�ി��തിെ� ഭാഗമായി െെ� ഓവ�

നി��ി��തിന് പ�തി�േ�ാ;എ�ി� ഇതിെ� െെദ�ഘ�ം എ�െയ�ം എവിെട �ത� എവിെട

വെരയാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി�� �ലം ഏെ���� നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ?

വ�� നിേയാജക മ�ല�ി� കി�ബി പ�തികൾ

6624. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�� നിേയാജക മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��മായി ബ�െ�� കി�ബി പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയ ഏെതാെ� ���ിക��ാണ് അംഗീകാരം ന�കിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ിക� എ�േ��് �ട�ാ� സാധി�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തി



6625. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി�� നിര�വിഭാഗം

���ികളായ ആ�വ-��ാ� േറാഡ് കി.മീ.28/000 �ത� 38/281 വെര നവീകരണം, കി�ബി

2016-17 -  കാ�നാട്  -  ത�ളം േറാഡ് കി.മീ.  22/600 to 24/600 �ലം ഏെ����,

കി�ബി 2017-18 കാ�നാട് - ത�ളം േറാഡ് കി.മീ.  20/00 �ത� 22/600 വെര �ലം

ഏെ���� എ�ീ ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� ���ിക�െട ഇ�െവ�ിേഗഷ� നടപടി ���ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക�െട ഇ�െവ�ിേഗഷ�  നടപടി താമസി��തിെ� കാരണം എെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി അടിയ�രമായി ഇ�െവ�ിേഗഷ� നടപടിക� ���ീകരി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

അ�മാലി മ�ല�ി� കി�ബി �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�� ���ിക�

6626. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ി�  കി�ബി �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�� എ� െപാ�മരാമ�്

���ിക� ഉെ��ം അവ ഏെത�ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെത�ാം ���ിക��് കി�ബിയി�  നി�ം അംഗീകാരം ലഭി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ികളി�  നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി�വ ഏെത�ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

മ�ട സി.എ�്.സി യി� െക�ിട നിർ�ാണം

6627. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട സി.എ�്.സി യി� എം.എ�.എ ആ�ി വികസന ഫ�് �േഖന െക�ിട നി��ാണ�ിനായി

അ�വദി� ഒ� േകാടി �പ�െട ഭാഗമായി െപാ�മരാമ�് വ��് നട�ിയ �വ��ന��

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട ഭരണാ�മതി ലഭി�തിെ� ഭാഗമായി സാേ�തികാ�മതി െപാ�മരാമ�്

ബി�ഡിംഗ് വ��് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) 2015-16  വ�ഷെ� ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം അ�വദി� �ക നാളി�വെര

ഉപേയാഗി�ാ� സാധി�ാെത േപായത് എ�് െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി ആരംഭി�വാ�  എ�� കാലതാമസം സംബ�ി� വിശദമായ റിേ�ാ��്



ന�കാേമാ?

മണ�� മ�ല�ി� െക�ിട വിഭാഗ�ിെ� ���ിക�

6628. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��് െക�ിട വിഭാഗ�ിെ� കീഴി�

�േരാഗമി�െകാ�ിരി�� ���ിക� ഏെത�ാം;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികേളാേരാ�ിെ��ം �േരാഗതി സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

�ട�ി�ിട�� നി��ാണ �വ��ന��

6629. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി��ാണ �വ��ന�� പല�ം പാതിവഴിയി� �ട�ി�ിട��ത് ജീവന�ാ�

അവധിയി� �േവശി��ത് �ലമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  ചീഫ് എ�ിനീയ�മാ�  ഉ�െ�െട എ� ജീവന�ാ�  ദീ�ഘകാല അവധിയി�

�േവശി�ി��്;

(സി) ന�ായമായ കാര��ില�ാെത അവധിയി� �േവശി�വെര തിരി� വിളി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതി�� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��ിൽ നിലവി� അസി��് എ�ിനീയ�മാ�െട എ� ഒഴി�ക��്; ��ത

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ ?

മല�റം ജി�യിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

6630. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം മല�റം ജി�യി�  െപാ�മരാമ�് വ��്

അ�വദി� പ�തിക� മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് �ഖ�ാപി�ക�ം എ�ാ�  �ക അ�വദി�ാതിരി�ക�ം െച�

പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�ം അതി� ഏെതാെ� ഇൗ സ��ാ� ഏെ���് നട�ിലാ�ിെയ�ം

മ��വ�െട �ിതി�ം അറിയി�ാേമാ;



(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം നാളി�വെര െപാ�മരാമ�് ���ിക��ായി

മല�റം ജി��് അ�വദി� �ക മ�ലാടി�ാന�ി� ന�കാേമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യി�  നട�� െപാ�മരാമ�് ���ികളി�  േസാഷ��  ഓഡി�് �ത�മായി

നട��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�േമാ; േസാഷ�� ഓഡി�് ഉറ�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഇല�ി�� �ണി�ക�െട എ��ിെല അ�രം

6631. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഇല�ി��  �ണി�ക�െട എ��ി�  െത��  േമഖല�ം മലബാ�

േമഖല�ം ത�ി� വലിയ അ�രം ഉെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് മലബാ�  േമഖലയിെല പല ���ിക�ം യാഥാ���മാ��തി�  കാലതാമസം

ഉ�ാ��തായ വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല ���ികൾ

6632. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല ഏെതാെ� പാല��  ബലെ����തി�ം ��തായി

നി��ി��തി�ം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2017-18 ബജ�ി� �ഖ�ാപി� (ഖ�ിക 156 ഇനം ന�� 180) മാടായി-എ�ി�ളം എ�് എസ്

േറാഡ് നവീകരണ�ം െവ�ര െറയി�െവ േമ��ാല�ം എ� ���ി എേ�ാ�  �ട�ാ�

കഴി�െമ�റിയി�ാേമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�.െഎ.ഡി.എഫ് 24 -� മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ���ിക�

6633. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�.െഎ.ഡി.എഫ് 24 (നബാ�ഡ്)-� മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ഏെത�ാം െപാ�മരാമ�്

���ികളാണ് ഉ�െ���ാ� തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  സം�ാനെ� ഏെത�ാം ���ികളാണ് ഉ�െ���ിയി��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ?

ഉ�മ സബ് രജി�ാ� ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം



6634. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഉ�മ സബ് രജി�ാ� ഓഫീസിെ� �വ��നം എ�ാണ് ആരംഭി�ത്;

(ബി) ഈ �ാപനം ഇ�ം വാടകെ��ിട�ിലാണ് �വ��ി��െത� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ �ാപന�ിന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിന് �മി ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഈ �ല�് െക�ിടം നി��ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ചാ�മംഗലം സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ്

6635. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ചാ�മംഗലം സബ് രജി�ാ�  ഓഫീസ് െപാളി�മാ�ി �തിയ െക�ിടം

നി��ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നിലവി�� െക�ിടം �രാവ� എ� നിലയി� നിലനി��ി ഇേത േകാംപൗ�ി��െ�

ഓഫീസിന് പി�ഭാഗ�� �ലേ�ാ െതാ�കിട�� റവന� വ��് �ലേ�ാ �തിയ െക�ിടം

നി��ി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ിെല അഴിമതിേ��ക�

6636. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ�റ കാലയളവി�  രജിേ�ഷ�  വ��ി�  അഴിമതി�മായി ബ�െ��് എ�

േക�ക� രജി�� െച�െ��ി��്; വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(ബി) എ� ജീവന�ാ�െ�തിെര ഈ േക�കളി� നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ് െക�ിട നിർ�ാണം

6637. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ് െക�ിട നി��ാണ�ിനായി സ��ാ� ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നി��ാണ�ിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

രജിേ�ഷ� ഇന�ി� സ��ാരിന് ലഭി� �ക



6638. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�്  2016-17,  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  രജിേ�ഷ�  ഇന�ി�

സ��ാരിന് എ� േകാടി �പ ലഭി�െവ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ിെ� ആ�നികവ�കരണം

6639. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, െക. ബാ�

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� രജിേ�ഷ�  വ��ിെ� �വ��ന��  ആ�നികവ�കരി��തി�ം

�താര�മാ��തി�മായി നട�വ�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

േകരള െറയി� െഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷെ� �വ��ന��

6640. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിജയകരമായ െറയി�േവ പ�ിക� ഏെ����തിനായി സം�ാന സ��ാ�ം

െറയി�േവ മ�ാലയ�ം േച��് �പീകരി�ി�� സം�� സംരംഭമായ േകരള െറയി�

െഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷെ� നിലവിെല �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാ��േറഷ�  സം�ാന�് ഏെത�ി�ം െറയി�െവ പ�തിക�  ഏെ���ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

തലേ�രി- ൈമ�� െറയി�പാത

6641. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി -ൈമ�� െറയി�പാത വ��തിന് എ�് തട��ളാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പാത�െ�തിെര �ചാര േവലക�  നട��െ��ി�  അതിന് പി�ിലാരാെണ�്

സ��ാരിന് േബാധ��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാത വരാതിരി��തിന് നട�� �ചാര േവല�െട അടി�ാനെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തലേ�രി -ൈമ�� െറയി�പാത യാഥാ���മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െറയി�െവ വികസനം



T 6642.�ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േക� ബജ�ി� സം�ാന�ിെ� െറയി�െവ വികസന�ിന് അ�വദി� �കയി� �റവ്

ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� എ� ശതമാനം �റവാണ് ഉ�ായി��ത്;

(ബി) �തിയ പാത,  പാത ഇര�ി�ി��  എ�ീ ഇന�ളി�  േകരള�ിന് അ�ഹതെ�� വിഹിതം

ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) �തിയ ഏെത�ി�ം െ�യി� േകരള�ിനായി അ�വദി�ി�േ�ാ; 2012െല ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�

ൈമ�� - തി�വന��രം എ�്��് ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െകാ�േവളി-ബി�ാനീ� എ�്��് ആ�യി� ��് ദിവസം ആ�ണെമ�ം െകാ�േവളി - േലാക്

മാന�തിലക് എ�്��് ദിവസ�മാ�ണെമ�ം സം�ാന സ��ാ�  ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�ാര��� േക�ം അംഗീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� �ഖ�മ�ി തല�ി� ഇ�ാര��ി� നട�ിയ

ഇടെപടലിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

പാല�ാട് ജി��െട െറയി�േവ വികസനം

6643. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി��െട െറയി�േവ വികസന�ിനായി സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� �വ��ന��

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) െഷാ��ൂ�  െറയി�േവ േ�ഷ�  വികസന�ം പാല�ാട് നി�ം ഉ��േശഷം

തി�വന��രേ��് െ�യി�കളി�ാ��ം െഷാ��രി�  നി�ം പാല�ാ�നി�ം ��ത�

െ�യി�ക�  അ�വദി�വാ�� ആവശ�കത�ം െറയി�േവ മ�ാലയ�ിെ�

��യി�െ���ാ�ം ആയത് േനടിെയ��ാ�മായി സ��ാ�  എ� നടപടിക�

സ�ീകരി�വ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

െറയി�േവ വികസന�ിനായി ബജ�് വിഹിതം

6644. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െറയി�േവ വികസന�ിനായി  2016-2017,2017-2018  വ�ഷ�ളിെല

െറയി�േവ ബജ�ി� എ� �ക വീതമാണ് നീ�ിവ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എറണാ�ളം-േകാ�യം-കായം�ളം പാതയിര�ി�ി�ലി�ം എറണാ�ളം-ആല�ഴ-കായം�ളം

പാത ഇര�ി�ി�ലി�ം നീ�ി വ� �ക എ�യായി��;  അതി�  ഇ�വെര െചലവഴി� �ക

എ�യാണ്;

(സി) തി�നാവായ-��വാ��  പാത�ം അ�മാലി  -എ�േമലി പാത�ം എ� �ക

നീ�ിെവ�ി��െവ�ം ഇ�വെര എ� �ക വീതം െചലവഴി�െവ�ം അറിയി�േമാ?



േകാ�യം െറയി�േവ േമ��ാലം

6645. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം െറയി�േവ ടണലി� �കളി�െട  14  മീ��  വീതിയി�  നി��ി�വാ�  ഉേ�ശി��

െറയി�േവ േമ��ാല�ി� പകരം 24 മീ�� വീതിയി� േമ��ാല�ം ഇ�വശ�ളി�ം നട�ാത�ം

നി��ി�വാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ ���ി�മായി ബ�െ��് �മി ഏെ���� അട�ം എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ?

െറയി�േവ െലവ� േ�ാ�കളി� േമ��ാലം

6646. �ീ.െക. ദാസ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ി േക��ിന് ന�കിയ നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി�

േകരള�ിെല െറയി�േവ െലവ� േ�ാ�കളി� േമ��ാലം പണി��തിന് െറയി�േവ വ��്

േ�ാ�ാമി� ഉ�െ���ി അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് േമ��ാല��  നി��ി��തിന് അ�മതി

ലഭി�ി�ളളത്;വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� �ാഥമിക ���ിക� എ� �ത� ആരംഭി�വാ� സാധി�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ജനസാ�ത�ം മ� സം�ാന�െള അേപ�ി�് േദശീയ-സം�ാന-ജി�ാ-

�ാമീണ േറാ�ക�െട വ�ാപന�ം �ലം ഭാവിയി�  ��ത�  േമ��ാല��െട ആവശ�കത

ഉ�ാ�െമ�ത് േക�സ��ാരിെന േബാധ�െ����തിന് �മി�േമാ?

മികവിെ� േക�മായി �ഖ�ാപി� ��കൾ

6647. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18  െല ബ�ജ�ി�  മികവിെ� േക�മായി ഉയ��െമ�് �ഖ�ാപി�് ഭരണാ�മതി

ന�കിയ ��കളി� മാ�� �ാ� �കാര�� പ�തി ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) ��ത ��ക��് കി�ബി വഴി�� ധനസഹായം ലഭി��തി�  എെ��ി�ം

�തിബ���ായി�േ�ാ;

(സി) പ�തി നി��ഹണ�ിന് ആെരയാണ് േ�ാജ�് ക�സ���ായി െതരെ���ി��ത്;



എ�കാരമാണ് ��ത ഏജ�സിെയ െതരെ���ത്;  ക�സ���സി ഫീസായി ��ത

�ാപന�ിന് എ�് �കയാണ് ന�േക�ത് ;വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം

6648. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2009  െല വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം സം�ാന�് ��� േതാതി�

നട�ിലാ�വാനാവശ�മായ പഠനം നട��തിന് സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ��ത നിയമം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി േകരള വിദ�ാഭ�ാസ നിയമ�ി�ം ച��ി�ം

എെ��ി�ം േഭദഗതി വ��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് ബസ് വാ�ിയ ��ക�െട വിവരം

6649. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  വ�തി� േശഷം എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് ബസ്

വാ�ിയ ��ക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഏത് വാ��  രീതി  (E-Tender,  Single  Quatation,  Rate  Contract  etc..)

ഉപേയാഗി�ാണ് ഓേരാ ��കളി�ം ബസ് വാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാ�യം ഡി.ഡി ഓഫീസി� ൈവ�ം മ�ല�ി� േവ�ി ഒ� േകാടി �പയി� താെഴ െചലവി�

10 ബ�ക� ന�കാെമ�് കാണി�് ക�േ�ഷ� ലഭി�ി��േവാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ലഭി�ി�� എ�ി� എ�െകാ�് ��ത ക�േ�ഷ� സ�ീകരി�് ബ�് വാ�ി ന�കിയി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എം.എ�.എ.  ഫ�് അ�വദി�ി�ം ��  ബ�ക�  വാ�ി ന�കാ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

സൗജന� ൈക�റി �ണിേഫാം

6650. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, എസ്.രാേജ��

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�� അ��യന വ�ഷം �ത�  സ��ാ�  വിദ�ാലയ�ളിെല ഏെത�ാം �ാ�കളിെല

വിദ�ാ��ിക��് സൗജന� ൈക�റി �ണിേഫാം വിതരണം െച��തിനാണ്



ആേലാചി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായി വ�� ൈക�റി ഉ�����െട വിശദാംശം��ം �ക�ം അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ൈക�റി സഹകരണ സംഘ�ളി�  നി�ം സ�കാര� ൈക�റി

�ാപന�ളി�  നി�ം ��കളി�  വിതരണം െച��തിനാവശ�മായ ��വ�  ൈക�റി

ഉ�����ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനാവശ�മായ എെ��ാം �ാരംഭ �വ��ന�ളാണ് ഇ�വെര നട�ി��െത�്

െവളിെ���േമാ?

േചാദ� േപ�� േചാ�� സംഭവ�ി� ���ാ�െ�തിെര നടപടി

6651. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അടി�ടി ഉ�ാ�� േചാദ�േപ�� േചാ�� �ലം വിദ�ാ��ിക��ം ര�ിതാ���ം

ഉ�ാ�� ��ി��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ വ�ഷെ� ഹയ� െസ��റി ഫിസി�് േചാദ� േപ�� േചാ��തിെന പ�ി�� അേന�ഷണം

ഏത് ഘ��ിലാണ്; അറിയി�േമാ;

(സി) െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി പരീ��െട േചാദ�േപ��  േചാ�� സംഭവ�ി�

���ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) കഴി� വ�ഷം എസ്.എസ്.എ�.സി. കണ�് േചാദ�േപ�� േചാ��ത് സംബ�ി� വിജില�സ്

അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ���ാെര�് കെ��ിയവ�െ�തിെര എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�െ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�ാ�താണ് േചാദ� േപ��ക� �ടെര േചാ��െത�

വ�ത�െട അടി�ാന�ി� ���ാെര�് കെ���വ�െ�തിെര �ഖം േനാ�ാെത ക�ശന

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഭി�േശഷി വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസം

6652. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഭി�േശഷി വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ ഉ�മന�ിന് ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം എെ��ാം കാര���  ആണ് െച�ി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ��കളിെല ൈല�റിക� നവീകരി�വാ� നടപടി

6653. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സ��ാ� ��കളിെല ൈല�റിക�െട േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിദ�ാ��ികളി�  �റ�വ�� വായനശീലം പരിേപാഷി�ി��തിനായി ൈല�റിക�

നവീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇടെ�ാ�ി ഗവ. ൈഹ�ളിെല ൈല�റി�െട േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇത് പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) എം.എ�.എ.മാ��് അ�വദി�ി�� �കയി� നി�ം നിലവിെല മാ�� നി�േ�ശ�� �കാരം

ൈല�റിക�െട നവീകരണ�ിനായി �ക ന��വാ� അ�മതി ലഭി�ാ�ത് കണ�ിെല��്

��ത അ�മതി ലഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�  വിദ�ാഭ�ാസവ��് സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��കളി� ��ത� ��ികെള എ�ി��തിന് തീ�യ� പരിപാടി

6654. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� എ�ഡഡ് ��കളി� അ�� അ��യന വ�ഷം ��ത� ��ികെള എ�ി��തിന്

തീ�യ� പരിപാടി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) മ��േവനലവധി�ാല�് സ��ാ�  ��ക�െട അ���പണി ���ിയാ��തിന് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) 3,5,8  എ�ീ �ാ�കളിെല പഠന നിലവാരം ഉയ���തിന് ആവി�രി� �� പ�തി

വിജയ�ദമാേണാ;

(ഡി) ആവശ��ിന് അ��ാപകരി�ാ� ��കളി�  അ�� അ��യന വ�ഷ�ിെ� �ട��ി�

�ിര/ദിവസേവതന അടി�ാന�ി�  അ��ാപകെര നിയമി��തിന് �േത�ക ��

െച��േമാ;

(ഇ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�, െപാ� �വ��ക�, ജന�തിനിധിക�  എ�ിവ�െട ��ികെള അ��

അ��യന വ�ഷം െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� എ�ി��തിന് �േത�ക �� െച��േമാ?

സ��ാ�/അ� എ�ഡഡ് ��കളി� ഒ�ിലധികം �ണിേഫാം

6655. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�/അ�  എ�ഡഡ് ��കളി�  ഒ�ലധികം �ണിേഫാം ഉപേയാഗി��ത്

തട�െകാ�� ഉ�രവ് ���േതാതി�  �ാവ��ികമാ��തിന് കഴി�ി�ിെ�� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  2018-19  അ��യനവ�ഷം ഉ�രവ് ക�ശനമായി നട�ിലാ��തി�ം ഉ�രവ്

പാലി�ാ� �� അധി�ത�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��തി�ം �േത�ക �� ന��േമാ?



െെഹ�ളി� നി�ം െകാഴി� േപാ�� ��ിക�

6656. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെഹ��  തല�ി�  െകാഴി� േപാ�� ��ികളി�  വയനാട് ഒഴിെക��

ജി�കളി�  ��ിക�െട വീട് സ��ശി�് തിരിെക എ�ി��തിന് കാര��മമായ �മ��

നട��ി�ാെയ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വയനാട് ജി�യി� െകാഴി� േപാ�� �റ്

ശതമാനം ��ിക�െട�ം വീട് സ��ശി�് തിരിെക എ�ി�ാ� �മം നട�േ�ാ� മ�് ജി�കളി�

ഇത് േകവലം പ�് ശതമാനം മാ�മാെണ� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് െെഹ�� തല�ി� െകാഴി� േപാ�� എ�ാ ��ിക�െട�ം വീട് സ��ശി�്

െകാഴി� േപാകലിെ� കാരണ�െള�റി�് മന�ിലാ�ാ�ം പരിഹാര മാ����

കെ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േചാദ�േപ�� േചാ�� സംബ�ി�് സമ� അേന�ഷണം

6657. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� ഹയ�  െസ��റി പരീ�ാ േചാദ� േപ��  േചാ�� എ� വാ��

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) േചാദ�േപ��  േചാ�� സംബ�ി�് സമ� അേന�ഷണം നട�വാ�ം ���ാരായ

ഉേദ�ാഗ��മാ�െ�തിെര മാ�കപരമായ അ�ട� നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�ം സ��ാ�

ത�ാറാ�േമാ;

(സി) 2017  െല എസ്.എസ്.എ�.സി കണ�് പരീ�ാ േചാദ�േപ��  േചാ���മായി ഇതിന്

ബ���തായി െതളിവ് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�ാര�ം ഗൗരവമായി കണ�ിെല��് ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�

ആവശ�മായ ��ക�ത�ക� എ���തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പരീ�ാഭവനി� അേപ�കളിെല കാലതാമസം

6658. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പരീ�ാഭവനി�  എസ്.എസ്.എ�.സി-  സ��ിഫി��ിെല േമ�വിലാസം,  ജനനതീയതി

�ട�ിയവ�െട തി��ിനായി എ�� അേപ�ക�  മാസ�േളാളം നടപടി എ��ാെത

ഉേദ�ാഗ�� െസ��കളി� വ�ിരി�� നടപടി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദവിവരം

ന��േമാ;



(ബി) ഇെ��ി� േരഖാ�ലം പരാതി ന�കിയാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ അേപ�കളി� പ�് ദിവസ�ിനകം തീ�മാനെമ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപരി��മ� മ�ല�ിെല െ�ഷ�� �ളിെന ഉ�ഭ�ണ പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് നടപടി

6659. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി�  മാനസിക െവ�വിളി േനരി�� വിദ�ാ��ിക�െട

വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് േവ�ി �വ��ി�� റ� െ�ഷ��  ��  േഫാ�  െമ�ലി റി�ാ�ഡ്-െന

ഉ�ഭ�ണ പ�തിയി�  ഉ�െ���ണെമ� അേപ�യിേ��  സ�ീകരി� നടപടിെയെ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏ��ം പരിഗണനയ�ഹി�� വിദ�ാ��ിക� എ� നില�് ഈ �ളിെന ഉ�ഭ�ണ പ�തിയി�

ഉ�െ��േ��തിെ� ആവശ�കത പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� നാളി�വെര അ��ല തീ�മാനം

ൈകെ�ാ�ാ�തിന് കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�� അ��യനവ�ഷം ആരംഭി��തിന് ��പ് ഈ വിഷയ�ി�  തീ�മാനം

ൈകെ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�� ഉ�ഭ�ണ പ�തി 9,10 �ാ�കളിെല നി��നരായ ��ിക��് �ടി ന�ാൻ നടപടി

6660. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) രാജ��ിനാെക മാ�കയായി േകരള�ി�  കാര��മമായി നട�ി വ�� ��  ഉ�ഭ�ണ

പ�തി  9,10  �ാ�കളിെല നി��നരായ ��ിക�� �ടി ന�േക�തിെ� ആവശ�കത

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മിക� രീതിയി�  നട�ിവ�� ��  ഉ� ഭ�ണ�ിന് അന� സം�ാന�ളി�  നി�്

െകാ�വ�� വിഷലി�മായ പ��റികളാണ് ഉപേയാഗിേ��ി വ��ത് എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി�് ആേരാഗ� വിദ��െട റിേ�ാ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം പി.�ി.എ.  �െട�ം േന�ത��ി�  െതാഴി�റ�്

െതാഴിലാളികെള�ം ��ംബ�ീ അംഗ�െള�ം ഉ�െ���ി ഓേരാ �ളി�ം സ��മായി �ഷി

ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ഷി ഉ�െ�െട ബ�െ�� വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെട ഓേരാ ��ം പ��റി �ഷിയി�

സ�യം പര�ാ�ത േന��തിന് പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

രാ�ീയ മാധ�മിക് ശി�ാ അഭിയാ�

6661. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, സി. െക. ശശീ��



,, �രളി െപ�െന�ി

,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െസ��റിതല വിദ�ാഭ�ാസം �ണനിലവാര��താ��തിന് രാ�ീയ മാധ�മിക്

ശി�ാ അഭിയാ�&(ആ�. എം.എസ്.എ) നട�ാ�ി വ��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അതി��കാരം സം�ാന�് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) െപ���ിക�െട �ര�,  താമസം എ�ിവ�ാ�ം ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�െട പഠന

സൗകര���  െമ�െ����തി�ം എെ��ാം പരിപാടികളാണ് അതി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ക�െട ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ���ി അ�ാദമിക് നിലവാരം ഉയ���തിനായി

എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ�.എം.  എസ്.എ-യി�  ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

അ�മാലി മ�ല�ിെല ൈഹെടക് �ാസ് �റിക�

6662. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�-എ�ഡഡ് ��കളിെല  8 �ത� 12 വെര�� �ാസ് �റിക� ൈഹെടക് ആ��

പ�തി �കാരം അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി� ഏെത�ാം ��കളിൽ എ� �ാസ് �റിക�

വീതമാണ് ൈഹെടക് ആ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളി� എ� �ാ�് �റിക� ൈഹെടക് പ�തി ���ീകരി�ി��്

;വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് വിദ�ാലയ�െള ഉയ��� പ�തി

6663. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �ഖ�ാപി� അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�്

വിദ�ാലയ�െള ഉയ��� പ�തി �കാരം എ� വിദ�ാലയ���ാണ്അ �് േകാടി �പ വീതം

�ഖ�ാപി�ി��ത്;

(ബി) ��ത �ക അ�വദി�� �കാര�� േ�ാജ�് െ�ാേ�ാസലിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ�

എെ��ം ഇൗ ���ിക� എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

'നിറവ്' പ�തി

6664. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) വിദ�ാഭ�ാസവ��് �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�ിയ 'നിറവ്' പ�തി�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് ആല�ഴ ജി�യി� െതരെ��� ��ക� എെത�ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി�  'നിറവ്'  പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ വിദ�ാലയ�ിെ�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) 'നിറവ്' പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് സ�ീകരി�ി�� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ��കെള ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�ി� എ�ി� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ?

ഐ.ഇ.ഡി.എസ്.എസ്.�ീം

6665. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�.എം.എസ്.എ./എസ്.എസ്.എ.  പ�തിക�െട കീഴി�  �വ��ി�വ��

ഐ.ഇ.ഡി.എസ്.എസ്. ഒ�മി�ി�് ഒ� പ�തിയാ��തിന് സ��ാ� തല�ി� തീ�മാന��

ൈകെ�ാ�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഐ.ഇ.ഡി.എസ്.എസ്.  ഏകീ�ത പ�തിയായി മാ�േ�ാ�  �േത�ക െസ�  �പീകരി�്

ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�െട പഠനപി�ണ�് അവസരം ഒ��േമാ;

(സി) ഈ സംവിധാന�ി� റിേസാ�് അ��ാപക�െട നിയമനം എ�് നട�െമ�ം അവധി�ാല�്

ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�െട വ��ിത� വികസന�ി�ം ൈന�ണ� വികസന�ി�ം ഉത��

പരിപാടിക� നട�ിലാ�ാ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

എസ്.എസ്.എ. �െട േക� ഫ�ിെല �റവ്

6666. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� എസ്.എസ്.എ.�െട േക�ഫ�ി� �റവ് വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �റവ് �ലം സൗജന� പാഠ��കം,  �ണിേഫാം വിതരണം എ�ിവയി�

�തിസ�ി��ായി�േ�ാ;

(സി) േക�ം അംഗീകരി� പ�തി�െട �വ��നം നട�വ�േ�ാ�  േക�ഫ�് �റ�ത് ��ത

പ�തിെയ എ�കാരം ബാധി�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� വലിയ തിരി�ടി�് കാരണമാ�� ഈ തീ�മാനം �നഃപരിേശാധി�വാ�

ആവശ�െ��േമാ?

േദശീയ ൈന�ണ� െതാഴിലവസര പ�തി



6667. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ൈന�ണ� െതാഴിലവസര പ�തി  (എ�.എസ്.ക�.എഫ്)  വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� വിവിധ വിദ�ാഭ�ാസ സ�ദായ�ളിെല വ�ത�� സിലബ�കളി�  പഠി�് കി��

േയാഗ�തക�ം സ��ിഫി��ക�ം ഏകീകരി��തിന് നി�േ�ശ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി സം�ാന�് നട�ാ��തി�� ത�ാെറ��കെള�റി�് വിശദമാ�േമാ?

എ�ഡഡ് �� നവീകരണ�ിനാ�� ചല�് ഫ�്

6668. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് �� വിദ�ാലയ��െട നവീകരണ�ിനായി സ��ാ� �ഖ�ാപി� ചല�് ഫ�മായി

ബ�െ�� ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��ക��് 2018-19 വ�ഷെ� ചല�് ഫ�്

ന��െമ��ത് വ��മാ�ാേമാ?

�� വി�ി പ�തി

6669. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �� വി�ി പ�തി �നരാരംഭി�ാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശല���� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

െസ�� േഫാ� ക�ിന�യിംഗ് എഡ�േ�ഷ� േകരള

6670. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴി� �വ��ി�� സ�യംഭരണ �ാപനമായ െസ�� േഫാ�

ക�ിന�യിംഗ് എഡ�േ�ഷ�  േകരളയി�  കരാ�  വ�വ�യി�  േജാലി േനാ�� എ�േപ�

നിലവി� ഉ�് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െസ�� േഫാ� ക�ിന�യിംഗ് എഡ�േ�ഷ� േകരളയി� േജാലിേനാ��വെര �ിരെ���ാൻ

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;



(സി) െസ�� േഫാ� ക�ിന�യിംഗ് എഡ�േ�ഷ� േകരളയി� �ിരജീവന�ാ� എ�േപ� നിലവി�

ഉ�് എ�് വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിൽ �ാ��് �ാ�് �ം പ�തി

6671. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ം സഹകരണ വ��ം സം��മായി നട�ിലാ�� എ�.പി, �.പി ��കളിെല

�ാ��് �ാ�് �ം നി��ാണ പ�തി എ�് ആരംഭി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പാലാ�ാട് ജി�യിെല ഏെതാെ� ��കെളയാണ് ഇതിനായി പരിഗണി��ത് എ�്

നിേയാജകമ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

��കളിെല ഉ�ഭ�ണ�ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�് വ���തിന് നടപടി

6672. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �� ഉ�ഭ�ണ പ�തിയി� വിതരണം െച�� ഭ�ണ�ിെ� �ണേമ��ം �താര�ത�ം ഉറ�്

വ���തിനായി േസാഷ�� ഓഡി�് നട�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് ആെര ഏ��ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വിദ�ാ��ിക��ായി വ�വസായ സംരംഭകത� ��ക�

6673. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, അ�� �കാശ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാ��ിക��ായി വ�വസായ സംരംഭകത� പ�തി വ�ാപി�ി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

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

(സി) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് ഈ പ�തി നട�ാ�ി വ��െത�ം ഇവ�െട

�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�ം വിവരി�േമാ?

�� സിലബ�ി� പി.എസ്.സി. െയ�റി�� പാഠ�ഭാഗ�ൾ

6674. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



വിദ�ാ��ിക�  ��ത�  അറി��തി�ം മന�ിലാ��തി�ം പി.എസ്.സി.െയ�റി��

പാഠ�ഭാഗ�ൾ �� സിലബ�ി� ഉ�െ���ണെമ� നി�േ�ശം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാഠ��ക വിതരണം പരി�രി��തിന് നി�േ�ശം

6675. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

പാഠ��ക വിതരണം കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിന് നി�േ�ശം സമ��ി��തിനായി ക�ി�ി

�പീകരി�ി�േ�ാ?

��ശാലക��� �ാ�് ഇന�ി� ബജ�ി� നീ�ി വ�ിരി�� �ക

6676. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ��ശാലാ സംഘ�ിന് �ാ�് ഇന�ി�  എ�

�പയാണ് സ��ാ�  ന�കിയത്;  സം�ാന ബജ�ി�  എ� �പയാണ് ��ശാല

സംഘ�ിനായി നീ�ിവ�ി��ത്;

(ബി) 2017-18  -�  ��ശാലാ സംഘ�ിെ� ബജ�് �ക എ�യായി��;  ഇതി�  വരവ്

എ�െയ�ം െചലവ് എ� എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ശാലാ സംഘ�ിെ� ഏത് വ�ഷം വെര�� ഓഡി�് ���ിയാ�ിയി�െ��്

വിശദമാ�ാേമാ;  2015-16,  2016-17  എ�ീ വ�ഷ�ളിെല ഓഡി�് റിേ�ാ��ിെ� േകാ�ി

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2016-17, 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� അംഗ ��ശാലക��� �ാ�് ഇന�ി�

ബ�ജ�ി� നീ�ി വ�ിരി�� �ക എ�; െചലവഴി� �ക എ�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) 2016-17, 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ��ശാലാ സംഘ�ിെ� ബജ�് എ�ിേമ�്

എ�യായി�� എ�റിയി�ാേമാ;  ഇതി�  ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം െചലവഴി� �ക

എ�യായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

രാ�ീയ മാ��മിക് ശി�ാ അഭിയാ�

6677. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�.എം.എസ്.എ.  പ�തിയി�െട െെഹ��കളായി ഉയ��ിയ ��ക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��കളിെല ത�ികകളി� ഒഴി�ക�െ�� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആ�.എം.എസ്.എ.  �േഖന െെഹ��കളാ�ിയ ��കളി� നിയമനം േവഗ�ിലാ�ാ� നടപടി



സ�ീകരി�േമാ?

ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� ആരംഭി� എ�ാം �ാ�ക�

6678. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�കാരം ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� ഈ

അധ�ായന വ�ഷം ആരംഭി� എ�ാം �ാ�ക�  നി��ണെമ�് ആവശ�െ��് സ��ാ�

ൈഹേ�ാടതിെയ സമീപി�ി�േ�ാ ;

(ബി) അ�കാരം എ�ാം �ാ�ി�  പഠി�� ��ിക�െട �ട�പഠന�ി�� സൗകര�ം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ?

�� വിദ�ാഭ�ാസ�ിേനാെടാ�ം െതാഴിലധി�ിത േകാ�ക�

6679. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��  വിദ�ാഭ�ാസ�ിേനാെടാ�ം െതാഴിലധി�ിത േകാ�ക�  �ടി പഠി�ി��തി�� േദശീയ

ൈന�ണ� പ�തി ഏെതാെ� �ാ�കളിലാണ് നട�ിലാ�ിയെത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� പാഠ�പ�തി ത�ാറാ��തിന് ആെരയാണ് ഏ��ി�ി��െത�റിയി�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� േമഖലയിെല എ� േകാ�ക��ാണ് േക� സഹായം ലഭി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഹയ�െസ��റി കഴി�് ഇ�രം െതാഴി�  േമഖലയി�  തെ� ഉപരിപഠന�ിന് ബി�ദ  -

ബി�ദാന�ര വിഭാഗ�� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

ഈ വ�ഷെ� ഹയ� െസ��റി അ�ൗ��സി പരീ�

6680. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള സിലബസ് �കാര�� ഈ വ�ഷെ� ഹയ� െസ��റി  2-� വ�ഷ അ�ൗ��സി

പരീ�യിെല േചാദ���  �യാസമായി��െവ� വ�ാപകമായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ��ത വിഷയ�ിെ� �ല�നി��യം ഉദാരമാ�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ബി) അ��ാപക��േപാ�ം �യാസമായ�ം കഠിന�മായ േചാദ��� പരീ�കളി� ഉ�െ����തിന്

ഭാവിയി� നിയ�ണം ഏ�െ���ാ� നി�േ�ശം ന��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�സ് � വിെല സമയ�മം

6681. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



�സ് � വിെല സമയ�മം പഴയ�േപാെല ആ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  നിലവിെല

അവ�യി� ��ിക� അ�ഭവി�� ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�സ് � ഹ�മാനി�ീസ് പരീ�

6682. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ാവശ�െ� �സ് � ഹ�മാനി�ീസ് പരീ� എേ�ാഴാണ് നട�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരി��െട ഇ�ാമിക് ഹി�റി ആ�് ക���  എ� വിഷയ�ിെ�

േചാദ�േപ�റിേനാെടാ�ം �പടം ന�കാ�േ�ാ: വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ഇ�വണ പരീ��െട ആദ�ഘ��ി� വിദ�ാ��ിക��് �പടം ലഭി�ിെ�� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇത് സംബ�ി� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�ം ആരാണ് പരാതി ന�കിയെത�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) പരീ� �ട�ി ഒ�രമണി�റിലധികം പി�ി�തിന് േശഷം �പടം ന�കിെയ�ത് വീ�യാെണ�ി�

അതി��രവാദിക�  ആരാെണ�ം അവ�െ�തിെര എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം

വ��മാ�ാേമാ?

ഹയ� െസ��റി പഠന�ി�ളള സീ�ക� �മെ����തിന് നടപടി

6683. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, പി. ഉ�ി

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എസ്.എസ്.എ�.സി.  പാ�ായി വ�� ��വ�  വിദ�ാ��ിക��ം ഹയ�

െസ��റി പഠന�ി�ളള സീ�ക� പര�ാ�മാേണാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം സം�ാന�ാെക ഹയ�െസ��റിയി� എ�

സീ�ക� ��തലായി അ�വദി��തിന് സാധി�ി��് െവളിെ���േമാ;

(സി) കഴി� ര�് അധ�യന വ�ഷ�ളിലായി എ� വീതം ഹയ�െസ��റി സീ�കളാണ്

ഒഴി�കിട�െത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എസ്.എസ്.എ�.സി.  പാ�ായി വ��വ�െട എ�ം �മാ�ഗതമായി �റ� വ��ത്

ഭാവിയി� ഹയ� െസ��റി േമഖലെയ�ം ബാധി�കയിെ�എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സീ�ക� ആവശ�മാ��ിടേ��് അധിക സീ�ക� �മെ����തിന് നിലവി� എെ��ി�ം

സംവിധാന�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?



േദശീയ �� കായികേമള - ടീം മാേനജെര നി�യി��തി�� മാനദ�ം

T 6684.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ��  കായികേമളയി�  പെ����വ��് പരിശീലകെര�ം ടീം മാേനജ�മാെര�ം

നി�യി��തി�� മാനദ�ം എ�ാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-18  വ�ഷെ� േദശീയ ��  കായികേമളയി�  ഒരാെള തെ� പെ��� ഒ�ിലധികം

ടീ�ക�െട മാേനജരായി നി�യി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

ലി�ി� ൈക�്സ് ഐ.ടി.��ക�

6685. �ീ.എസ്.ശർ�

,, എം. സ�രാജ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ൈഹ��കളി� ലി�ി�

ൈക�്സ് ഐ. ടി. ��ക� �പീകരി��തി�� പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ഐ.  ടി.  ��ക��് �ഫഷണ�ക�െട�ം കലാകാര�ാ�െട�ം േകാേളജ്

അ��ാപക�െട�ം പി��ണ�ം സഹകരണ�ം ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ-േകാേമ�്, ഇ-ഗേവണ�സ്, മലയാളം കംപ��ിംഗ് , െമാൈബ� ആ�് നി��ാണം. ൈസബ�

�ര�, ഹാ�ഡ് െവയ�, ആനിേമഷ�, ഇലേ�ാണി�് �ട�ിയവ ��ത �ബിെ� പരിശീലന

പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�.എം.എസ്.എ, എസ്.എസ്.എ. പ�തിക�െട സംേയാജനം

6686. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�.എം.എസ്.എ, എസ്.എസ്.എ. എ�ീ േക�ാവി�ത പ�തിക� സംേയാജി�ി�െകാ�് ഒ�

പ�തിയാ�ി മാ�ണെമ� േക� സ��ാ� നി�േ�ശം സംബ�ി�് േക� സ��ാരി� നി�ം

ലഭി� അറിയി�ക�/ ക�ിടപാ�ക� എ�ിവ�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ര�് േക�ാവി�ത പ�തിക�െട കീഴി� ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�െട പഠന പി�ണ�്

ഏെത�ാം �വ��ന��/പരിപാടിക� നട�ിലാ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�െട പഠന പി�ണ�ായി ര�് പ�തികളിലായി നിയമി�െ��

െ�ഷ��  എഡ�േ���മാ�/ റിേസാ�് ടീ��മാ�  എ�ിവ�െട േപര്,  വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത,

ആ�.സി.ഐ രജിേ�ഷ�  ന��, ���ി�� വിദ�ാലയം എ�ിവ േരഖെ���ിയ ജി�



തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ?

എറവ് �ി.എഫ്.എം.എ�.പി. ��

6687. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ിെല അരി�� പ�ായ�ിെല എറവ് �ി.എഫ്.എം.എ�.പി. �� സ��ാ�

ഏെ���ണെമ�ാവശ�െ��് �ാഫ് മാേനജ് െമ�് ന�കിയി��

നിേവദന�ിേ��(18.12.2017  െല  4717/17/M(Edn)  ���  വിദ�ാഭ�ാസ ഉപഡയറ��

സ�ീകരി� �ട� നടപടി സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ��  ഏെ����ത് സംബ�ി�് ���  വിദ�ാഭ�ാസ ഉപഡയ�കട�  ഡി.പി.െഎ.�്

റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�� അധ�യന വ�ഷ�ിന് ��് ഈ ��  സ��ാ�  ഏെ����തിന് ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െകാടിയ� ഗവ�െമ�് െെഹ��

6688. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െകാടിയ� ഗവ�െമ�് െെഹ��-െല �. പി. വിഭാഗ�ം െെഹ��

വിഭാഗ�ം ര�് കിേലാമീ��  �ര വ�ത�ാസ�ി�  �വ��ി�് വ��തിനാ�  വിദ�ാലയ�ിെ�

ഭരണപര�ം അ�ാദമിക�മായ കാര��� ��ി��ിലായത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ ��ി��ക� പരിഹരി�ാ� സ��ാ� തല�ി� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇത് സംബ�ി�് പി.  ടി.  എ.  ന�കിയ നിേവദന�ിെ� ഭാഗമാ��  768096/എഫ്

1/16/G.Edn. എ� ഫയലി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(സി) െകാടിയ� ഗവ�െമ�് െെഹ�ളിെല �. പി. വിഭാഗെ� ജി. എ�്. എസ്. � നി�ം മാ�ി ജി.

�. പി. എസ്. െകാടിയ�, ജി. എ�്. എസ്. െകാടിയ� എ�ി�െന സ�ത� വിദ�ാലയ�ളാ�ി

മാ�ാ� സ��ാ� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

മാമല��ം സ��ാ� എ�്.എസി� �സ് � േകാ�് അ�വദി�ാൻ നടപടി

6689. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ���ഴ പ�ായ�ി� 16-� അധികം ആദിവാസി േകാളനികളിെല

അട�ം ��ിക� പഠി���ം മലേയാര േമഖലയി� �ിതി െച���മായ മാമല��ം സ��ാ�

എ�്.എസി� �സ് � േകാ�് ആരംഭി��ത് പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ളി� �സ് � േകാ�് അ�വദി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



എ�്.എസ്.എസ്.ടി. ൈബ�ാ��� നിയമനം

6690. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� എ�പി /�പി , എ�്.എസ്.എ. വിഭാഗ�ളി� നി�ം എ�്.എസ്.എസ്.ടി.

യിേല�� ൈബ�ാ���  നിയമന�ിന് എ� ശതമാനം സംവരണമാണ് അ�വദി�ി��ത്;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�.പി.  /�.പി.  ,  എ�്.എസ്.എ.  വിഭാഗ�ളി� നി�ം എ�്.  എസ്.  എസി.  ടി.  യിേല��

ൈബ�ാ��� നിയമന�ിന് നിലവി�� ഒഴി�ക� വിഷയം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ീേദവി സമർ�ി� ഫാമിലി െപ�ഷ� അേപ�

T 6691.�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ീമതി K.V. െച��, H. M, HWLPS, േനേരകടവ്, ൈവ�ം (�ാണേ�രി, ��ാ��. പി.ഒ,

േച��ല) എ�യാ�െട മരണേശഷം ഫാമിലി െപ�ഷ� േവ�ി �ീമതി �ീേദവി, �ാണേ�രി,

��ാ�� പി.ഒ. എ�യാ�െട അേപ�യിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ടിയാൾ�് ഫാമിലി െപ�ഷൻ ലഭി��തി� േവ� സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എ�ഡഡ് ��കളിെല അ��ാപക നിയമനം

6692. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ��കളി� ഒഴി� വ�� അ��ാപക ത�ികകളി� ടീേ��് ബാ�ി� നി�് നട��

നിയമന��  മാേനജ�മാ�െട നിസംഗത �ല�ം നിയമി� അ��ാപക�  േജാലിയി�

�േവശി�ാ�� �ല�ം ഉ�ാ�� �യാസ�� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� �ലം വിദ�ാ��ിക���ാ�� �യാസ��  പരിഹരി��തിന്,  സ��ാ�  അംഗീകരി�

ത�ികകളി�  വ�� ഒഴിവ് നിക��തിന് ദിവസ േവതന അടി�ാന�ി�  നിയമനം

നട��തിന് സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ?

സംര�ിത അ��ാപക��് �ിരം നിയമനം

6693. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ഡഡ് ��കളി� കഴി� ര�് വ�ഷം മാേനെ��് നിയമി� അ��ാപകെര

പി�വലി�് സംര�ിത അ��ാപക��് �ിരം നിയമനം ന���തിന് ഉ�രവായി�േ�ാ;



(ബി) ഇതിനായി വിദ�ാഭ�ാസ ച��ളി� വ��ിയ േഭദഗതി േകരള ൈഹേ�ാടതി അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2016-17 - െല ത�ിക നി��യം ���ിയാ��തിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; 1 �ത� 8

വെര�� �ാ�കളി�  േക� വിദ�ാഭ�ാസ നിയമ�ിെ� െഷഡ��  അ�സരി�� ത�ിക

നി��യം നട�വാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

��കളി� െഎ.ടി. അ��ാപക�

6694. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി� െഎ.  ടി.  പഠന�ിനായി അ��ാപകെര നിയമി��േ�ാ;  ഇതിന്

അ��ാപക ത�ിക ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ��് ശ�ളം ന��� രീതി എെ��് വ��മാ�േമാ ;

(സി) പി.ടി.എ ക�  നിയമി�� ക����  അ��ാപക��് ശ�ളം ന���ത് ആരാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ��കെള െെഹെട�് ആ�ി മാ�� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� പ�തി

�േ�ാ�േപാ�� അവസര�ി�  ��കളി�  െഎടി പഠി�ി�വാ�  അ��ാപകരിെ�� കാര�ം

സ��ാ� പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) െഎ ടി അ��ാപക ത�ികക�െട ജി�തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

പാ��്ൈടം ഭാഷാധ�ാപക ത�ിക: ��ീകരണ ഉ�രവ് ഇറ��തിന് നടപടി

6695. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1979  ന് ��പ് �വ��നമാരംഭി� എ�ഡഡ് �ളിെല  2016  -2017  വെര പാ��്

ൈടമായി�� ഭാഷാ അ��ാപക ത�ിക 2017 -2018 � �ൾൈടം ആയേ�ാ� ഈ �ളി�

േവെറ ഭാഷാ അ��ാപക ത�ിക ഇ�ാ� �ിതി�് ഈ �േമാഷ�  ത�ിക അധിക

ത�ികയായി കണ�ാേ���േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സ��ാ�  ഒ� ��ീകരണ ഉ�രവ് ഇറ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസവ��് ഡയറ�േറ�ിെല ഉേദ�ാഗ��െട അധികാരപരിധി

6696. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഡയറ�േറ�ിെല ഉേദ�ാഗ��െട അധികാരം

സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��െട �മതലക� സംബ�ി� വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട അധികാരം സംബ�ി�് െെഹേ�ാടതിേയാ അ�ിനിേ��ീവ് െെ�ബ�ണേലാ

എെ��ി�ം നിരീ�ണം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകാടതിക�  ഇ�ര�ി�  നിരീ�ണം നട�ിയതിെനതിെര അ�ീ�ക�  ഫയ�  െച�ി�േ�ാ;

അ�ീ� ഫയലി� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര അ�ട�നടപടി സ�ീകരി�വാ� വിദ�ാഭ�ാസ അഡീഷണ� ഡയറ���്

അവകാശമിെ�� നിരീ�ണം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഇ�ര�ി� അ�ട� നടപടി സ�ീകരി�വാ� അഡീഷണ� ഡയറ���് അധികാരം ഇെ��ി�

ആയത് വ��ിെ� കാര��മതെയ ബാധി�െമ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;  വ��മായ വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

ഹയ� െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� �തിയ ത�ിക ��ി��

6697. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� ഹയ� െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� 2014 - 15, 2015 - 16

വ�ഷ�ളി�  �തിയതായി ��ക�ം ബാ�ക�ം അ�വദി� ഇട�ളി�  അധ�ാപക ത�ിക

��ി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ഏെതാെ� വിഷയ�ിന് ത�ികക�  ��ി�ി��്;  ഇനം തിരി�്

കണ�ക�  വ��മാ�ാേമാ;  അധ�ാപക ത�ിക ��ി�ി�ി�ാെയ�ി�  അധ�ാപക ത�ിക

��ി�് 2018 - 19 അധ�യന വ�ഷ�ിെ� �ട��ി� അധ�ാപക നിയമനം നട�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സ��ാ�  ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  ഹി�ി �നിയ�  അധ�ാപക ത�ിക

ഇ�ാ� ��ക� ഏെതാെ� എ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇൗ ��കളി� ഉ� മലയാളം അധ�ാപക

ത�ിക�െട വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇൗ ��കളി� ഹി�ി അധ�ാപക ത�ിക ��ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ സ��ാ�  ഹയ�  െസ��റി ��കളി�ം ഇം�ീഷ് �ഖ�

ഭാഷയാ�ിയിരി��ത് േപാെല േദശീയ ഭാഷയായ ഹി�ി�ം �ഖ� ഭാഷയായി പഠി�ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഹയ� െസ��റി േമഖലയി� ഏക ജാലക സംവിധാനം വഴി ഉപ ഭാഷക�

െതരെ����തിന് സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ;

(ഡി) 2014 - 15, 2015 - 16 വ�ഷം ��തായി ആരംഭി� സ��ാ� ��കളി�ം ബാ�കളി�ം ഹി�ി

�നിയ�  അധ�ാപക ത�ിക ��ി��തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം തട��േ�ാ;  ഇത്

സംബ�ി�് എെ��ി�ം െ�ാേ�ാസ� സ��ാരിെ��ം ധനവ��ിെ��ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

2018 -19 അധ�യന വ�ഷ�ിെ� �ട��ി� തെ� അധ�ാപക ത�ിക ��ി�് നിയമനം

നട��തിന് സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?



ഹയ� െസ��റി ��കളി� െെലേ�റിയ� ത�ിക

6698. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��റി ��കളി� െെലേ�റിയ� ത�ിക അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െെലേ�റിയ�  ത�ിക അ�വദി�ി�� ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  െെല�റി സയ�സ്

േകാ�് വിജയി�ി��വരാേണാ ��ത ത�ികയി� നിയമിതരായി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക�െട അ�ാഡമിക് നിലവാരം ഉയ���തിന് െെല�റികളി�  നി��

വിവരേശഖരണം ആവശ�മാെണ� നില�്, എ�ാ ഹയ� െസ��റി ��കളി�ം െെലേ�റിയ�

ത�ിക ��ി�് േയാഗ�രായവെര നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� കായിക അ��ാപക ത�ിക ��ി��തിന് നടപടി

6699. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  പലതി�ം കായിക അ��ാപക ത�ികക�

ഇ�ാെതേപായത് എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� കായിക സം�ാരം തിരിെക െകാ�വരാ�ം വിദ�ാ��ിക��് ��  തലം

�ത� പരിശീലനം ലഭി�ാ�ം കഴി�ം വിധം, ��ിക�െട എ�ം പരിഗണി�ാെത എ�ാ ��കളി�ം

കായിക അ��ാപക ത�ിക ��ി�ാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� െ�ഷ�ലി�് അ��ാപക ത�ിക

6700. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� വ�തി� േശഷം സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� െ�ഷ�ലി�് അ��ാപക

ത�ികകളി� നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ; എ� േപ��ാണ് നിയമനം ലഭി�ി��ത്; ജി� തിരി��

കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇവ��് നി�യി�ി�� േയാഗ�ത എെ�ാെ�െയ�ം �തിമാസ

േവതനമായി എ� �പയാണ് ഇവ��് ന���െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ� വിദ�ാലയ�ളി� േനരേ� ഉ�ായി�� സംഗീതം, �ാ�്,കായികം എ�ീ വിഭാഗ�ളിെല

അ��ാപക ത�ികക� നി��ലാ�ിയതിെ� കാരണം എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ �ാ�കളി�ം െ�ഷ�� വിഷയ�� പാഠ�പ�തി�െട ഭാഗമാ��തിന് സ��ാ� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അ�െനെയ�ി�  ഈ ��കളി�  െ�ഷ��  അ��ാപക ത�ികക�  �ടി അ�വദി��തിന്

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



�സ ഫ�് ന��തി�� മാനദ�ം

6701. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� അടി�ാന സൗകര��� വ��ി�ി��തിെ� ഭാഗമാ�� ര�ാം

ഘ� പ�തിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) �� വ�ഷ�ളി� നി�ം വ�ത��മായി �സ ഫ�ക� ന���തി�� മാനദ��ളി� മാ�ം

വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉയ�� നാക് അ�ഡിേ�ഷ�ം ഉയ�� േപായി�ം ഉ� �ാപന���് ��ത�  ഫ�്

ലഭി��തിന് സാധ�ത��ായി�േ�ാ;

(ഡി) േക�ം �സ ഫ�് ��ത�  സ�യംഭരണ േകാേള�ക��് ന���തിന് തീ�മാനി�

സാഹചര��ി� ഇതിേനാ�� സം�ാന �തികരണെമ�ാണ്?

�ീ െെ�മറി ��കളിെല അധ�ാപക��ം ആയമാ���� ആ��ല���

6702. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാലയ�േളാട�ബ�ി�് �വ��ി�� �ീ െെ�മറി ��കളിെല അധ�ാപക��ം

ആയമാ��ം എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ന�കി വ��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവ��് �സവാവധി അ�വദി�ി�േ�ാ;  ��ത കാല�് ഇവ��് ശ�ളം ന���േ�ാ;

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇവിെട ഏകീ�തമായ പാഠ� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  കാേലാചിതമായ െ�യിനിംഗ്

അധ�ാപക��് ന�കി വ��േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� സ��ാ� ��ക�

6703. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാന�് വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� സ��ാ� ��ക� ഏെതാെ�െയ�് ജി�

തിരി�� വിവര�� ന�കാേമാ?

എ�ഡഡ് അധ�ാപക നിയമന അംഗീകാര�ം ത�ിക ന�െ��വ�െട �ന� വിന�ാസ�ം

6704. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) 2011-12,  2014-15  അധ�യന വ�ഷ�ിനിടയി�  അധിക ത�ികയി�  നിയമി�് നിയമന

അംഗീകാരം ലഭി� എ�ഡഡ് അ��ാപക�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2015-2016  അധ�യന വ�ഷ�ി�  നട�ിയ ത�ിക നി�ണയ�ി�  ��ിക�െട �റവ്

കാരണം ത�ിക ന�െ��് �ന�വിന�ാസം ലഭി�ാ� എ�ഡഡ് അധ�ാപക�െട എ�ം എ�;

സംര�ണ ആ��ല��ി�െട �ന�വിന�ാസം ലഭി� എ�ഡഡ് അധ�ാപക�െട എ�ം എ�;

വിശദമാ�ാേമാ ?

ജി�ാതല അ��ാപക പരിശീലന േക��ളിേല�ളള നിയമനം

6705. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജി�ാതല അ��ാപക പരിശീലന േക��ളിേല�ളള  (ഡയ�്)  നിയമന�ിനായി ���ിയ

ച��� �പീകരി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ച��� പി.എസ്.സി. െയ അറിയി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ േക��ളിെല നിയമന���് െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�ക�  ഒഴിവാ�ി േനരി� നിയമനം

ന�കാ� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ; വ��മാ�ാേമാ?

�നിയ� െറ�േ�ാസ് സി െലവ� പരീ�

6706. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2017-18 അ��യന വ�ഷെ� �നിയ� െറ�േ�ാസ് സി െലവ� പരീ��മായി ബ�െ��്

എെ��ി�ം തര�ി�� േകാടതി പരാമ�ശേമാ േ�േയാ നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അത്

നീ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ന�നപ� വിദ�ാ��ിക��� േ�ാള�ഷി�ി� ത�ി�്

6707. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േക� മാനവവിഭവേശഷി മ�ാലയം �േഖന ലഭ�മാ�� ന�നപ�

വിദ�ാ��ിക��ാ�� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േ�ാള�ഷി�ി�  ത�ി�് നട�ിയതായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം �ാപന�ളിലാണ് ത�ി�് നട�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ത�ി�് നട�ിയവ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഭാഷാധ�ാപക ത�ിക : ��ീകരണം �റെ��വി��തിന് നടപടി



6708. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് �ളിെല  2016-17 വ�ഷെ� പാ��് ൈടം ഭാഷാ��ാപക ത�ിക�്  2017-18

വ�ഷം പീരിയ�ക� ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഈ ത�ിക ��ൈടം ത�ികയായി മാറിേയാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 1979� ��് ��ത ത�ിക�� �ളി� േവെറ ഭാഷാധ�ാപക ത�ിക ഇ�ാ� �ിതി�് ഈ

�േമാഷ� ത�ിക അധിക ത�ികയായി കണ�ാേ���േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് സ��ാ� ഒ� ��ീകരണം �റെ��വി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െ�ഷ�� ��ക��് എ�ഡഡ് പദവി

6709. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് െ�ഷ�� ��ക��് എ�ഡഡ് പദവി അ�വദി�് �റ�ിറ�ിയ

ഉ�രവ് ഇ�വെര �ാവ��ികമാ�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ാബിന�് സബ് ക�ി�ി�െട ഇ� സംബ�ി�� തീ�മാനം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) 100 ��ികളിലധികം പഠി�� െ�ഷ�� ��ക��് എ�ഡഡ് പദവി അ�വദി�് ന���

കാര�ം അ�ഭാവ���ം പരിഗണി�േമാ?

പാഠ��കം മലയാള�ിലാ��ത് ��ികെള ���ലെ���െമ�് ആശ�

6710. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െമഡ ി�� �േവശന�ി�� നീ�് പരീ� മലയാള�ി� �ടി എ��വാ� ഭാവിയി� അ�വാദം

ലഭി�െമ� �തീ�യി�  ഹയ�  െസ��റി പാഠ��ക��  മലയാള�ിലാ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� വിഷയ�ളി�� പാഠ��ക�ളാണ് ആദ�ഘ��ി� മലയാള�ിലാ��ത്;

(സി) ��കം മലയാള�ിലാ��ത് ഹയ�െസ��റി േമഖലെയ എ�കാരം ബാധി�െമ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േദശീയ പരീ�കളി� കാര��മമായി മ�രി�വാ� കഴിയാ� വിധം ഈ തീ�മാനം ��ികെള

���ലെ���െമ� ആശ� പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�വാ�

ഉേ�ശി��ത്?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ തിരി�ടവ് സഹായപ�തി



6711. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് സഹായപ�തി �രിഭാഗം േപ��ം �േയാജനെ���ി� എ� പരാതി

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െമരി�വഴി അ�ിഷ� ലഭി�വ�� മാ�മായി ഈ പ�തി പരിമിതെ���ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) എസ്.ബി.�ി. എസ്.ബി.ഐ ലയനം നട�തിനാ� എസ്.ബി.�ി. യി� നി�ം വാ� എ��വ��്

ഈ പ�തി �കാര�� ആ��ല���  ലഭി��തി�  ��ി��് അ�ഭവി��തായ പരാതി

ഗവ�െമ�ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ��വ�െ��ാം �േയാജകരമായ രീതിയി�  ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാ�

വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നിർേ�ശം വ�േമാ ?

സ��ാ� ��കളി� അംഗ�വാടിക�ം �ീൈ�മറി ��ം

6712. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�  ��കളി�  അംഗ�വാടിക�ം �ീൈ�മറി ��ം ഒ� േകാ�ൗ�ി�

�വ��ി��േ�ാ; ജി�തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ര�് �ാപന�ളി�ം നട�� പഠനരീതി, സിലബ�് എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  സ��ാ�  ��കളി�  ര�് രീതിയി�� പഠനരീതി നിലനിൽ��ത് സ��ാ�

പരിേശാധി�േമാ; പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ര�് �ാപന�ളിെല�ം പഠനരീതി  ,അ��ാപന രീതി എ�ിവ പരിേശാധി��ത് ആരാണ്;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�ീെെ�മറി ��കളിെല അ��ാപക��ം ആയമാ��ം ഓണേററിയം

6713. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ��ാപക ര�ാക�� സമിതിക�െട നിയ�ണ�ി�  സ��ാ�  ��കേളാട�ബ�ി�്

�വ��ി� വ�� �ീെെ�മറി ��കളിെല അ��ാപക��ം ആയമാ��ം ഓണേററിയം ന�കി

വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏ� തീയതി വെര േജാലിയി� �േവശി�വ��ാണ് ഇൗ ആ��ല�ം ന�കി വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നാല് ഡിവിഷ�ക�� �ീ-െെ�മറി ��കളി� ��് അ��ാപികമാ��ം ഒ� ആയ�ം മാ�ം

ഓണേററിയം ന��ക�ം ഒരാ��് മാ�ം ന�കാതിരി�ക�ം െച�� സാഹചര�ം

നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) േജാലിയി�  �േവശി� തീയതി െെവകിേ�ായി എ� കാരണ�ാ�  അ�ഹമായ ആ��ല�ം



നിേഷധി�െ���തായ പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇ�രം േക�കളി� മാ�ഷിക പരിഗണന നൽകി ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ാ� സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

ഡയ�കളി� അ��ാപക�െട ഒഴി�ക�

6714. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� കീഴി�� ഡയ�കളി� അ��ാപക�െട ഒഴി�ക� നിക��തിനാവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഡയ�ിെല അ��ാപകെര നിയമി���മായി ബ�െ�� െ�ഷ�� �ളി� എെ��ി�ം േഭദഗതി

വ��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ചാല�ടിയിെല േമഖല സയ�സ് ആ�് െടേ�ാളജി മ�സിയം

6715. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സയ�സ് ആ�് െടേ�ാളജി മ�സിയ�ിെ� ചാല�ടിയിെല േമഖല ശാ�േക��ിെല

ഗ�ാലറി�ായി എ�ിബി�ക�  നി��ി��തിന് എ� �ക വകയി��ിയി�െ��ം അതി�

നാളിതവെര എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം ഓേരാ എ�ിബി�ം നി��ി��തിനായി എ� �കയാണ്

നി�യി�െത�ം ഇ�വെര എ� എ�ിബി�ക�  നി��ി�െവ�ം ഇനി�ം എ� എ�ം

���ീകരി�ാ�െ���� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ ?

കായികാധ�ാപകെര ജി�ാ േകാ-ഓ�ഡിേന��മാരായി നിയമി��

6716. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജി�ാതല �� കായിക മ�ര�� �ഗമമായി നട��തി�േവ�ി കായികാധ�ാപകെര ജി�ാ

േകാ-ഓ�ഡിേന��മാരായി നിയമി�ാ�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� മാനദ�ം എ�ാണ്;

(ബി) ഇ�ര�ി�  എ�ാ ജി�കളി�ം േകാ-ഓ�ഡിേന��മാ�  നിലവി�േ�ാ;  കാലാവധി കഴി�

േകാ-ഓ�ഡിേന��മാ��് പകരം �തിയ േകാ-ഓ�ഡിേന��മാെര നിയമി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അംഗീകാരമി�ാ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��

6717. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഏെതാെ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളാണ് അംഗീകാരമി�ാെത സം�ാന�് ഇേ�ാ�ം �ട��

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ �ാപന���് എേ�ാ� േ�ാ�് െമേ�ാ ന�കാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സംേയാജിത ബി�ദ-ബി.എഡ്. േകാ�ക�

6718. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.എം.ഉ��

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാ�വ�ഷ സംേയാജിത ബി�ദ-ബി.എഡ്.  േകാ�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിെ� സാധ�തക�  പഠി��തിന് ആെരയാണ് നിേയാഗി�ിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�� വിദ�ാഭ�ാസ വ�ഷം �ത�  �തിയ േകാ�ക�  ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

D.L.Ed േകാ�് B.Ed േകാ�ിന് �ല�മാ�ാ� നടപടി

6719. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) D.L.Ed  േകാ�്  B.Edന് �ല�മാ�ി ഉ�ര�േ�ാ;  എ�ി�  എേ�ാഴാണ് ഉ�രവ്

ഇറ�ിയി��ത് ; വ��മാ�ാേമാ; ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഉ�രവ് പി�വലി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഏത് ഉ�രവി�െട എേ�ാഴാണ് പി�വലി�ത്  ;

വ��മാ�ാേമാ; ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) D.L.Ed  േകാ�്  B.Edന് �ല�മാ�ിയ ഉ�രവ് പി�വലി�ാ�� കാരണെമെ��ം അത്

െകാ�� േന��െളെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ഉ�രവ് പി�വലി�ത് െകാ�് നിയമനം കാ�് കഴി�� ��കണ�ിന് ഉേദ�ാഗാ��ിക�

ആശ�യിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േകരള�ി�  ഒഴി�കിട�� നാ�േറാളം അ��ാപക ത�ികകളി�  നിയമനം ന�കാ�

കഴിയാ�ത്  D.L.Ed  േകാ�്  B.Ed� �ല�മാ�ിയ നടപടി റ�് െച�ത് െകാ�ാേണാ;

വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

രാ�ീയ ഉ�താ� ശി�ാ അഭിയാ�



6720. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാരിെ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ പ�തിയായ രാ�ീയ ഉ�താ� ശി�ാ അഭിയാനി� നി�ം

സഹായധനം ലഭി�� പ�തിക��് �പം െകാ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തിക�  േക� സ��ാരിെ� അ�മതി�ായി സമ��ി�ി�േ�ാ;എ�ി�  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

മല�റം ഗവ�െമ�് വനിതാ േകാേളജി� ത�ികക� ��ി��തിന് നടപടി

6721. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ഗവ�െമ�് വനിതാ േകാേളജ് അധ�ാപക-അനധ�ാപക ത�ികക�  ��ി��

നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; ��ത ഫയലി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) അധ�യനം ആരംഭി�ാ� േകാേള�കളി�േപാ�ം ത�ികക� ��ി�ി�ം അധ�ായനം ആരംഭി�് 3

വ�ഷം പി�ി�ി�� മല�റം ഗവ�െമ�് വനിതാ േകാേളജി�  �ി�സി��  ത�ിക ഉ�െ�െട

അധ�ാപക-അനധ�ാപക ത�ികക� ��ി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ി�സി�� ഉ�െ�െട മിനിമം േവ� അധ�ാപക-അനധ�ാപക ത�ികക� ��ി��തിന് സത�ര

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

�.ജി.സി ആറാം ശ�ള പരി�രണം

6722. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2006  െല �.ജി.സി ആറാം ശ�ള പരി�രണം  28-3-2010ന് േകരള�ി�  നട�ിലാ�ി

ഉ�രവിറ�ിെയ�ി�ം  2006  �ത�  �േമാഷ�, േ��െമ�് എ�ിവ ന��തി� േവ�ി

�.ജി.സി. �െട െറ�േലഷ�കൾ അേതപടി പി�ടരാേനാ അതിെ� അടി�ാന�ി� െ�ഷ��

��സ് ഉ�ാ�ാേനാ വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ത�ാറായി�ി� എ�ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിേ�� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇ�ാരണ�ാ�  2010 മാ��ി�്േശഷം േകരള�ിെല ഗവ�െമ�് േകാേളജ് അധ�ാപക��്

യാെതാ�വിധ �ാന�യ��ം ലഭി�ി�ി� എ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േകരള�ിെല ഗവ�െമ�് േകാേളജ് അധ�ാപക� കഴി� എ�് വ�ഷമായി അ�ഭവി�� ഈ

വിേവചന�ി�ം അവഗണന�ം �തിവിധി എെ��റിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ��കലാശാലാ അധ�ാപക��ം ൈ�വ�് േകാേളജധ�ാപക��ം െ�ാേമാഷ�  സാധ�മാ��

ഉ�ര�ക�  അത� സ��കാലാശാലക�  �േ� ഇറ�ിയി�� സാഹചര��ി�  ഒേര

േയാഗ�ത�� അധ�ാപക��ിടയി�  ശ�ള�ാര��ി�  വ�  വ�ത�ാസ��ാ�� എ� കാര�ം



സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� സ��ാ� േകാേളജ് അ��ാപക��് വ�ി��

ന�ം പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല ഗ�് അധ�ാപക�െട േവതനവിതരണം

6723. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല ദിവസേവതന�ാരായ ഗ�് അധ�ാപക��് ഒ�

വ�ഷേ�ാളമായി ശ�ളം ലഭി��ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ��് േവതനം ന��� �ഷറി െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�് ഈ സാ��ികവ�ഷം മാ�ിയതിെന

�ട��് ഗ�് അധ�ാപക�െട ശ�ളം �ഷറി അധി�ത�  മട��� �ല�ളള ��ി��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഈ വിഷയ�ിെല സാേ�തിക ���� പരിഹരി�് ഇവ��് അടിയ�രമായി േവതനം

ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല അധ�ാപക�െട ആ��ല���

6724. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല എ�ഡഡ് േകാേള�കളി�  പഠി�ി�� െപ�മന�്,  പാ��് െെടം,  േലാ,

േജ�ണലിസം അധ�ാപക��്  21.12.1999-െല ഉ�രവ്  GO(P) No. 171/99 H. Edn.

ന�� �കാര�� ആ��ല��ിന് അ�ഹത�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബ�.  െെഹേ�ാടതി�െട  27.10.2017  െല ഡ��.പി.സി.  ന��  20430/07  േകസിെല

ഉ�രവ് നട�ിലാ��തി�� സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല പരിമിതമായ ശ�ള�ം ആ��ല���ം

6725. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� �രിപ��ം അധ�ാപക�

ഉ�െ�െട��വ��് പരിമിതമായ ശ�ള�ം ആ��ല���ം ന��� വിവരം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� �ാപന��െട േമധാവിക�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� േകാേള�കളി� ഒഴി�� അ��ാപക ത�ികകൾ



6726. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  േകാേള�കളി�  അ��ാപക ത�ിക�, �ി�സി�ൽ ത�ിക�,

േകാേളജിേയ�് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ െഡപ��ി ഡയറ��മാ�, അഡീഷണ�  ഡയറ��

എ�ിവ�െട എ� ത�ിക� ഒഴി�് കിട��; അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ഡഡ് േകാേള�കളി� നിലവി�� അ��ാപക, �ി�സി�ൽ ത�ിക�െട വ��മായ വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഒഴി�� ത�ികളിേല�് നിയമനം നട�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകാേള�കളി� മലയാളം അധ�ാപക ത�ികക�

6727. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സം�ാനെ� ഗവ�െമ�് ആ��സ് ആൻഡ്

സയ�സ് േകാേള�കളി�  എ� മലയാളം അധ�ാപക ത�ികക�  ��ി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഗവ�െമ�് േകാേള�കളി�  മലയാളം അ��ാപക�െട എ� ത�ികക�

��തായി ��ി�ാ��് എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) െകാളീജിേയ�് എഡ�േ�ഷ�  ഡി�ാ��്െമ�ി�  മലയാളം അ��ാപക ത�ികക�  ��ി�ാ�

എ�ിയി�� െ�ാേ�ാസ�കളി� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം;

(ഡി) േകാമ�  േകാ�്  /സിംഗി�  േകാ�്/െസ��് ലാംേഗ�ജ് ആയി മാ�ം മലയാളം പഠി�ി��

േകരള�ിെല ഗവ�െമ�് േകാേള�കളി�  9  �ത�  15  വെര മണി��ക�  ആ�യി�

േജാലിഭാര�� ത�ികക�  �ിരം ത�ികകളായി ��ി�വാ�  കാലതാമസം േനരി��തിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) മലയാള അ��ാപക ത�ികക�  ��ി�ാ�� എ� െ�ാേ�ാസ�ക�  സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി��്;  ഇ�രം എ� െ�ാേ�ാസ�ക�  ധനകാര� വ��് നിരസി�ി�െ��ം

നിരസി�ാ�� കാരണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഗവ. േകാേളജ് െപരിേ�ാം

6728. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ���  മ�ല�ിെല െപരിേ�ാം ഗവ.  േകാേളജിെ�റ കി�ബിവഴി�� െക�ിട

നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി ന��� നടപടിക� ഏ�വെരയാെയ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നടപടിക� ���ീകരി�് എേ�ാ� ഭരണാ�മതി ന�കാനാ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?



ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി

6729. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം നിേയാജക മ�ല�ളി�  സ��ാ�  ഉടമ�തയി�� ആ��സ്

ആ�് സയ�സ് േകാേള�ക� നിലവിലി�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിേയാജക മ�ല�ളി� സ��ാ� േമഖലയി� ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�ക�

ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദ വിവരംന��േമാ?

െന�മ�ാട് ഗവ�െമ�് േകാേളജിന് �തിയ േകാ�ക� അ�വദി�ാ� നിേവദനം

6730. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െന�മ�ാട് ഗവ�െമ�് േകാേളജിന് �തിയ േകാ�ക�  അ�വദി�ണെമ�് അഭ���ി�്

നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ?

സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല ���� പഠി� ക�ീഷൻ �പാ�ശക�

6731. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല േനരി�� ��തരമായ ���� പഠി�് റിേ�ാ��് െച� ക�ീഷെ�

�പാ�ശക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) ഈ േമഖലയിെല ����  പരിഹരി��തിന് നിയമനി��ാണം നട�ണെമ�് ക�ീഷ�

ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അ�ാര��ി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) എ.പി.െജ.  അ��  കലാം സാേ�തിക സ��കലാശാലയിെല ഭരണ സമിതിയി�

ജനാധിപത�വ��രണം നട�ിലാ�ിയിതിെന �ട��് ��ത സ��കലാശാലയിെല ഭരണ�ി�

ഉ�ായി�� മാ��� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

േകരള സ��കലാശാലയി� േലണിംഗ് ഡിസബിലി�ിയി� എം.ഫി� േകാ�്

6732. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��കലാശാലയി�  േലണിംഗ് ഡിെസബിലി�ിയി�  എം.ഫി�  േകാ�് നട��േ�ാ;

ഉെ��ി�  2016-�  പി.ഡ��.ഡി ആ�് ���ിയതിെ� ഭാഗമായി പഠന ൈവകല��െള

��ത ആ�ി� ഉ�െ���ിയതിനാ� േലണിംഗ് ഡിെസബിലി�ിയി� എം.ഫി� എ��വ��്

ഇത് �ലം േജാലി െച��തി� തട�ം ഉ�ായി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;



(ബി) എം.ഫി�  േലണിംഗ് ഡിെസബിലി�ി പാ�ായവ�െട േസവനം ൈ�മറി തലം �ത��

വിദ�ാ��ിക��ം അവ�െട ര�ിതാ���ം അ��ാപക��ം ആെണ��തിനാ�

സ�ഹ�ിെല വലിെയാ� വിഭാഗം ജന���് ഇ��ലം ന�െ��� േസവനം ഗൗരവമായി

കാ�േമാ;

(സി) ൈസേ�ാളജി��  േലണിംഗ് ഡിെസബിലി�ിയി�  എം.ഫി�  കഴി�വ��് റീഹാബിലിേ�ഷ�

കൗ�സി� ഓഫ് ഇ���െട (ആ�.സി.ഐ) രജിേ�ഷ� ലഭി��തിന് േവ�ി േകരള സ��ാ�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ��് ആ�.സി.ഐ.  രജിേ�ഷ�  ലഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി�കയാെണ�ി�  ഇത്

���ിയാ��ത് വെര േകരള�ി�  സ�കാര� �ാ�ീസ് നട��തി�ം േജാലി െച��തി�ം

സർ�ാർ അ�മതി നൽ�േമാ ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

എ�ഡഡ് േകാേള�കളി� പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���് സംവരണം

6733. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� േനാ� ൈമേനാറി�ി എ�ഡഡ് േകാേള�കളിൽ അ��ാപക-അന��ാപക ത�ികകളി�

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���് റിസ�േവഷ�  ന�കണെമ� ൈഹേ�ാടതി സിംഗി�

ബ�ിെ� വിധി ഡിവിഷ� െബ�് േ� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിധിെ�തിെര അ�ീ� ന���തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  ഖജനാവി�  നി�് ശ�ളം ന�കി നിയമനം നട�� ത�ികകളി�  സംവരണം

ഉറ�വ���തിനായി േകാടതി വിധിെ�തിെര അ�ീ�  ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

അലിഗഡ് �ണിേവ�ി�ി ക�ാ�സി� േവന��ാല�് തീപി��ം

6734. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അലിഗഡ് �ണിേവ�ി�ി ക�ാ�സി�  േവന��ാല�് അടി�ടി തീപി����ാ��ത്

സംബ�ി� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ര�ി� അടി�ടി തീപി����ാ��ത്

�േദശവാസിക��് വളെരേയെറ ��ി��ക� ��ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ��ം പരിഹരി��തിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നാളി�വെര െെകെ�ാ� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;  ഇൗ ���ിന് ശാശ�തപരിഹാരം കാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

സ�ാ�യ എ�ജിനീയറിംഗ് േകേള�ക�െട �വ��നം െമ�െ����തിന് നടപടി



6735. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� സ�ാ�യ എ�ജിനീയറിംഗ് േകേള�കളാ��ത് എ�് ജി� തിരി��

കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഈ േകാേള�കളി�  എ�ാം �ടി ആെക എ� എ�ജിനീയറിംഗ്

സീ�കളാണ് ഉ�ത്;

(ബി) ഈ അ�ാദമിക് വ�ഷ�ി�  ഇതി�  ഒഴി�കിട�� സീ�ക�െട എ�ം എ�െയ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ിക�െട അഭാവം �ലം �ട��യായി അ�ിഷ� നട�ാ� േകാേള�ക�െട �ട��വ��നം

സംബ�ി�് എ� തീ�മാനമാണ് എ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സാേ�തിക സ��കാലാശാല നട�� എ�ജിനീയറിംഗ് പരീ�കളി� വിജയശതമാനം വളെര

�റവാെണ� വിമ�ശനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം പരിേശാധന

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) സ�ാ�യ ഏ�ജിനീയറിംഗ് �ാപന�ളി� പഠി�� വിദ�ാ��ിക�െട പരീ�കളിെല വിജയ

ശതമാന�റവ് പരിഹരി�ാ�  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകമി�� എ�ിനീയറിംഗ് ബി.െടക് േകാ�്

6736. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െകമി��  എ�ിനീയറിംഗ് ബി.െടക് േകാ�് ഏെതാെ� എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേള�കളിലാണ് ഉ�ത്; ഈ േകാ�ിെ� െതാഴി�പരമായ സാധ�തക� എെ��ാമാണ്; ഇത്

സംബ�ി�് ��ത�  വിവര��  വിശദമാ�ാേമാ;  ഈ േകാ�് േകാേള�കളി�  �ട��തിന്

അടി�ാനപരമായി േവ� സൗകര��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) തി�വന��രം എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജി�  (സി.  ഇ.  �ി)  ��ത േകാ�് ആരംഭി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ഇവിെട ഈ േകാ�് ഉട� ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�

6737. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി�  10  വ�ഷ കാലയളവി�  �വ��ി�വ�� എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേള�ക�  എ�;  ഓേരാ�ി�ം പഠനം നട�ിയ വിദ�ാ��ിക�  എ�;  വ�ഷം തിരി�്

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാേള�കളിേലാേരാ�ി�ം പഠനം ���ീകരി�വെര�ം,  വിജയം ൈകവരി�വെര�ം

സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(സി) 2017-18  അധ�യനവ�ഷം മ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളായി മാ�ം വ��ിയ സ�കാര�

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട (ഗവ�െമ�് അംഗീകാര��വ) വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സ�കാര� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിൽ പഠന�ിെന�ിയ വിദ�ാ��ിക�  േകാേളജ്

മാ��തിേനാ  /  മ�് േകാ�കളി�  േച�വാേനാ േപാ�� അവസര�ി�  അവ��് ടി  .സി.

ഉ�െ�െട�� സ��ിഫി��ക� ലഭ�മാ�ാതിരി�� അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� വിദ�ാ��ിക�െട സ��ിഫി��ക� തട�വ�് �ട�വിദ�ാഭ�ാസം �ട���ം, അമിത �ക

അവരി� നി�് ഈടാ���മായ �വണത അവസാനി�ി�വാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി� െ��െ��് സ��ീസ്

6738. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�വ�� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി� വിദ�ാ��ിക��് െതാഴി�

ലഭി��തിന് േവ�ി െ��െ��് സ��ീസ് ലഭ�മാ��േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് �വ��ി�� എ�ാ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�ം വിദ�ാ��ിക��്

െ��െ��് സ��ീസ് ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി േപാളിെട�ി�് �ി�സി�ലിെനതിെര�� പരാതി

6739. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െഎ.എ�്.ആ�.ഡി-�െട കീഴി�� ക�നാഗ��ി േപാളിെട�ിക് �ി�സി�ലിെനതിെര ��ത

േകാേളജിെല ജീവന�ാ�  എം.എ�.എ.  �േഖന  20.10.2016-ന് പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;

ആയതിെ�റ പക��് ലഭ�മാ�േമാ; ��ത പരാതിയിേ�� നാളി�വെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�

എ�് വീശദമാ�േമാ;

(ബി) �ി�സി�ലിന് കഴി�  3  വ�ഷ�ിനിടയി�  380  ദിവസം അദ�  ഡ��ി അ�വദി�ത്

�മ�കാരമാേണാ; ഇ�മായി ബ�െ�� ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �മവി��മായി�ാണ് അദ�  ഡ��ി അ�വദി�ി��െത�ി�  ഇ�മായി ബ���വ�െ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം അദ� ഡ��ി അ�വദി�തി�െട എ� �ക അധികമായി �ി�സി�� െെക��ിെയ�

വ��മാ�േമാ; ��ത �ക തിരി� പിടി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ��ത പരാതിയി�  പറ�� ആേരാപണ�െള�റി�ം ��തരമായ സാ��ിക

�മേ��കെള�റി�ം സമ�മായ ഒ� അേന�ഷണം നട�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?



േപാളീെട�ി�ക� ൈന�ണ� വികസന വ��ിെ� കീഴിേല�് മാ��ത്

6740. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാളീെട�ി�ക�  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  നി�് മാ�ി ൈന�ണ� വികസന വ��ിെ� കീഴി�

ആ��തി�� േക�സ��ാ� തീ�മാനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െതാഴി� ൈന�ണ� വികസന വ��ിേല�് േപാളീെട�ിക് വിദ�ാഭ�ാസം മാ��തി�െട കരി�ലം

അട��� കാര��� പരി�രിേ��ി വ�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) �ി�  െസ�റ�  കൗ�സി�കളാേണാ ഇനി േപാളീെട�ി��െട പാഠ�പ�തി�് �പം

ന���ത്;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ�� വ�ഷം �ത�  എ.ഐ.സി.ടി.ഇ.  �െട സാ��ിക സഹായം േപാളീെട�ി�ക��്

ലഭ�മാകാ� സാഹചര�ം എ�കാരം േനരി�െമ�് വിശദീകരി�േമാ?

ഐ എ�് ആ� ഡി �് കീഴി�� േകാേള�കളി� അ��ാപക നിയമനം പി എസ് സി �് വിടാ� നടപടി

6741. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഐ എ�് ആ� ഡി �് കീഴി�� േകാേള�കളി� അ��ാപക നിയമനം പി എസ് സി �് വിടാ�

സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിന് േവ�ി എെ��ാം നടപടിക�  ആണ്

സ��ാ� സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വി.എ�്.എസ്.ഇ. ലേബാറ�റി െട�ി�� അസി��മാ�െട �ന:�മീകരണം

6742. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െതാഴി�  ൈന�ണ� പ�തി  (എ�. എസ്.  ക�.  എഫ്.  )  നട�ാ�േ�ാ�

വി.എ�്.എസ്.ഇ ലേബാറ�റി െട�ി��  അസി��മാ�െട �ന:�മീകരണം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) െവാേ�ഷണ�  ഹയ�െസ��ഡറി ��കളി�  ��ത പ�തി നട�ിലാ�ാ�  തീ�മാനി�്

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�രവ് ഉെ��ി�  വി.എ�്.എസ്.ഇ.യിെല െവാേ�ഷണ�  ലാ�കളി�  േജാലി െച��

ലേബാറ�റി െട�ി��  അസി��മാ��് അവ�െട നിയമന േയാഗ�തയായ ഐ.ടി.ഐ

അെ��ി�  അതത് േ��കളി�  ഉ� വി.എ�്.എസ്.ഇ.  േയാഗ�ത കണ�ിെല��് �ി�

േമഖലയി��െ� നിലനി��േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) സാേ�തിക േയാഗ�ത പരിഗണി�ാെത വി.എ�്.എസ്.ഇ.  ലേബാറ�റി െട�ി��  അസി��

മാെര േവതന വ�വ� മാ�ം സംര�ി�് �ി� േമഖല�് �റ�് മേ�െത�ി�ം ത�ികയിലാേണാ



നിലനി��ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സയ�സ് ആ�് െടേ�ാളജി മ�സിയ�ിെല എ�.ഡി. �ാ�ക് നിയമനം

6743. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സയ�സ് ആ�് െടേനാളജി മ�സിയ�ിെല എ�.ഡി. �ാ�ക് ത�ികയി� 2013 �ത� 2017

വെര�� കാലയളവി�  എ� േപെര നിയമി�ി��് എ�ം,  നിയമി�വ�െട േപ�ം

വിദ�ാഭ�ാസേയാഗ�ത�ം,  ഏ� �ാപന�ി�  നി�ം ലഭി� െതാഴി�  പരിചയ സ��ിഫി��്

ഹാജരാ�ിെയ��� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  എ�.ഡി.  �ാ�ക് ത�ിക നിയമന�ിന് േവ�ി,  ഇ��വ�വി�ം ��പ്,

സയ�സ് മ�സിയം �ാഫ് ക�ി�ി ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട െവരിഫിേ�ഷ� നട�ിയ റിേ�ാ��ിെ�

പക��ം, ഉേദ�ാഗാ��ിക� ന�കിയ െതാഴി� പരിചയ�ിെ� പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സയ�സ് ആ�ഡ് െടേ�ാളജി മ�സിയ�ിെല ടി��് കൗ�� ത�ിക

6744. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സയ�സ് ആ�ഡ് െടേ�ാളജി മ�സിയ�ിെല ടി��് കൗ�� ത�ികയി� 2009 �ത� 2015

വെര�ളള കാലയളവി� എ�േപെര നിയമി�ി��്, നിയമി�വ�െട േപര്, വിദ�ാഭ�ാസേയാഗ�ത,

ഏത് �ാപന�ി�  നി�് ലഭി� െതാഴി�പരിചയ സ��ിഫി��ാണ് ഹാജരാ�ിയി��ത്

എ�ളള വിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  നി�ിത േയാഗ�തയി�ാ� ആ�െ��ി�ം നിയമനം ലഭി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇവ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി� ഒഴി�് കിട�� ബി-െടക്, എം-െടക് സീ�ക�

6745. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി� ബി-െടക്, എം-െടക് സീ�ക� ഒഴി�് കിട��

സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇവി�െ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട നിലവാരം േമാശമായതിനാലാേണാ ഈ സീ�ക�

ഒഴി�് കിട��ത്; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) സം�ാനെ� സീ�ക�  ഒഴി�് കിട�േ�ാ�  ഇവിെടനി�� ��ിക�  ഇതര

സം�ാന�ളിെല േകാേള�ക�  പഠന�ിനായി െതരെ����ത് എ�െകാ�ാെണ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനെ� പല സ�ാ�യേകാേള�കളിെല�ം വിദ�ാ��ിക�െട വിജയശതമാനം വളെര



�റവാെണ�ത് വ�തയെ�;

(ഇ) എ�ി�  ��ത േകാേള�കളിെല പഠനനിലവാരം ഉയ���തി�ം വിദ�ാ��ിക�െട

വിജയശതമാനം വ��ി�ി��തി�ം സാേ�തിക സ��കലാശാല നട�� ഇടെപട�ക�

എെ�ാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�േമാ?

ഗവ.േകാേള�കളിെല അധ�ാപക ത�ിക�

6746. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2012 ന് േശഷം ��തായി �പീകരി� ഗവ�െമ�് ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�കളി�

എ� അധ�ാപക ത�ികക� ��തായി അ�വദി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) �തിയ അധ�ാപക ത�ികക�  അ�വദി�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�് ശിപാ�ശക�

ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ലഭി�ി�െ��ി� ഏെത�ാം േകാേള�കളി� നി�ാണ് ആയത് ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ അധ�ാപക ത�ികക�  അ�വദി��തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം

തട���േ�ാ;വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

�ണിേവ�ി�ികളി� ക���� അസി��് നിയമനം

6747. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ണിേവ�ി�ികളി� ക����  അസി��് ത�ികയിെല നിയമന�ിനായി റാ�്

ലി�് നിലവി�േ�ാ; എ� ഒഴി�കളിേല�ാണ് ��ത ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട�ിയി��ത്;

നിയമനം നട�ാനായി ഇനി എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി��്;  അവസാനമായി ഈ

ത�ികയിേല�് എ�ാണ് നിയമനം നട�ിയത്;

(ബി) സം�ാനെ� വിവിധ �ണിേവ�ി�ികളി� ഈ ത�ികയിെല ഒഴി�ക� നിക�ാ��് എ��

വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഈ ഒഴി�ക� അടിയ�രമായി പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ാൻ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െ�ാഫഷണ� േകാ�ക�െട �േവശന�ിന് ജാതി സ��ിഫി��്

6748. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  എ�ിനിയറിംഗ് െ�ാഫഷണ�  േകാ�ക�െട �േവശന�ിന് ജാതി സ��ിഫി��്

ഹാജരാ��ത് സംബ�ി� ആശയ�ഴ�ം പരിഹരി�ാ�  സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) േയാഗ�ത േന��വ�മാ�ം നി�ിത ദിവസ�ിനകം റവന� അധികാരികളി�  നി�ം ലഭി��



സ��ിഫി��് ഹാജരാ�ിയാ� മതി എ�് നി�േ�ശി�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള സം�ാന സാ�രതാ മിഷെ� �വ��ന��

6749. �ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.െക. രാജ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന സാ�രതാ മിഷെ� �വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാ�രതാ മിഷെ� സാ�രതാ �ല�ത പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത മിഷ� ഇതര സം�ാനെതാഴിലാളിക��ായി ച�ാതി എ� േപരി� സാ�രതാപ�തി

ത�ാറാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി എ�ാ ജി�കളിേല�ം വ�ാപി�ി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

സം�ാന സാ�രതാ മിഷ� നട�ാ�� പ�തികൾ

6750. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എം. നൗഷാദ്

,, ബി.സത��

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�രതാ �വ��ന�ി�ം �ട�വിദ�ാഭ�ാസ �വ��ന�ി�ം

അഭിമാനകരമായ േന���  ൈകവരി�ാ�  സം�ാന സാ�രതാ മിഷ�  നട�ാ��

പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം �ല�താ പഠന �വ��ന�ളി�  ഓേരാ

വിഭാഗ�ി�ം ഉ�ായി�� �േരാഗതി�ം വ��ന�ം �േത�കം വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�

വിവരി�േമാ;

(സി) ��ത മിഷ� �ട��് ഏെ���ാ� േപാ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്; അറിയി�േമാ;

(ഡി) �വ��ന��  വ�ാപി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ��ത�  െസ��ക�  ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

��കളി� അഡീഷണ� �ി� അക�ിസിഷ� േ�ാ�ാം

6751. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�വ� സാദ�്

,, അ�പ് േജ�ബ്



,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി�  അഡീഷണ�  �ി�  അക�ിസിഷ�  േ�ാ�ാം വ�ാപി�ി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� ഇത് നട�ാ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ� േകാ�കളാണ് ഈ പ�തി വഴി വിദ�ാ��ിക��് ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി �മി ഏെ����

6752. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��, ���  മ�ല�ളി�െട കട�േപാ���ം വളെരേയെറ ഗതാഗത തിര�ളള�മായ

���-വാടാന�ളളി സം�ാനപാത�െട വികസന�ിന് �മി ഏെ�����മായി ബ�െ��്

ഇ�വെര സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാത�് �ലം ഏെ�����മായി ബ�െ��് എ�ാ�ിഷ് െമ�് ചാ�ജ്, ക�ിജ�സി

�ക എ�ിവ അ�വദി���മായി ബ�െ�� െ�ാേ�ാസ�  റവന� വ��ിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

എെ��ാമാണ്;

(സി) േറാഡിെ� നി��ാണം ���ീകരി��തിനായി �മി ഏെ����തി�ളള നടപടികൾ

അടിയ�രമായി സ�ീകരി�േമാ?

പ�യം ന���തി�� നടപടിക�

6753. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെതാെ� ജി�കളി�  പ�യം ന���തി�� നടപടിക�  നട�വ��;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാ�യം ജി�യി� കാ�ിര��ി താ��ി� മണിമല വിേ�ജി� ആല�,  െപാ���ഴ എ�ീ

�േദശ�ളി�  വന�മായി അതി��ി പ�ി�� �േദശ�് ��വ�ഷ�ിലധികമായി ആ�ക�

താമസി�വ���ം തല�റകളായി ൈകവശം വ�വ���മായ �ല���് പ�യം ന��വാ�

തട�മായി നി��� കാരണ��  എ�ാണ്;  ആയത് പരിഹരി�വാ�  ഗവ�െമ�്

സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് ; അറിയി�ാേമാ ;

(സി) പ�നംതി� ജി�യി�  െപ���ി വിേ�ജി�  വന�മായി അതി��ി പ�ി�� �േദശ��

1977-�് ��് ൈകവശം വ�് ഉപേയാഗി� വ�� ആ�ക��് പ�യം ന���തി��

തട�െമ�ാെണ�ം ഇെ��ി� എേ�ാ� പ�യം ന�കാ� കഴി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?



�മി�െട പ�യവിതരണം

6754. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച��

,, എ�േദാ എ�ഹാം

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി�െട പ�യവിതരണം സാധ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ാ ജി�കളി�ം പ�യവിതരണം �ട�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) 1964-െല �മി പതിവ് ച��ളി� േഭദഗതി വ��ി ഉപാധിരഹിത പ�യെമ� ദീ�ഘകാലമാ�ളള

ആവശ�ം അംഗീകരി�േവാ;

(ഡി) െെകവശ�മി�ം െെകവശമി�ാ� �മി�ം പതി�് ന��തിന് �േത�ക േഫാറ�ളാ�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സ�വീസ് ഇനാം �മി�െട െെകവശ�ാ��് പ�യം ലഭി��തിന് അേപ� ന�ാ�ളള കാലാവധി

നീ�ിയി�േ�ാ ;

(എഫ്) ഇ��ി ജി�യിെല 10 ച�ല �േദശ�് പ�യം ന��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട ത�ിതി

അറിയി�േമാ;

(ജി) െപരി�ാം ��ിയിെല �മി��ം പരിഹരി��തിെ� ഭാഗമായി അ�ഹരായ 158 ��ംബ���ം

പ�യം ന��തി�ളള നടപടി സ�ീകരിേ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�ട�ഴ 52 േകാളനിയിെല വീ�കാ��് പ�യം

6755. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി നഗരസഭയിെല ഗാ�ിനഗ�, �ട�ഴ  '52 േകാളനി'  യിെല  19 വീ�കാ��് ഇനി�ം

പ�യം ന�കാ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇനി�ം പ�യം ലഭി�ാ�  19  വീ�കാ���ടി പ�യം ന���തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ഓഖി �ര�ം

T 6756.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര��ി�െപ� എ�േപ� ഇനി�ം തിരിെ��ാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കടലി� നി�് പ�േ��് തിരിെ��ിയവ� എ� േപരാെണ�ം അവ��് ന�കിയ സഹായ��ം



ആ��ല���ം എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കടലി�  നി�് തിരിെ��ിയവരി�  എ� േപ�  ഇേ�ാ�  ചികി�സയിലാെണ�ം ഇവ�െട

ചികി�സാ െചലവ് ആരാണ് വഹി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േ�മനിധിയി� അംഗമ�ാ�വ��ം ന�പരിഹാരം ന��േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) മരി�വ�െട�ം കാണാതായവ�െട�ം മ��െട പഠനം സ��ാ�  ഏെ���േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) വ�ം,  വല,  എ�ജി�  എ�ിവ ന�െ��വ��� ന�പരിഹാരം ന�കി�ട�ിേയാ എ�ം

ഇെ��ി� എേ�ാ� ന��െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഓഖി �ര�ം

6757. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര��മായി ബ�െ��് േക� സ��ാരി� നി�ം എ� �ക നാളി�വെര ലഭി�ി��്;

േകരള സ��ാ� എ� �പ �ര� പ�ാ�ല�ി� െചലവഴി�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േക� ഫ�് ഏെത�ാം �ീ�കളിലായാണ് െചലവഴി�ി��ത്;

(സി) േകരള സ��ാ�  ഏെത�ാം േമഖലകളിലായാണ് ഫ�് വിനിേയാഗി�ി��ത്;  വിശദവിവരം

ന��േമാ?

�ര�നിവാരണ സമിതി�െട ��റിയി�്

T 6758.�ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വട��  േകരള�ി�  താപനില  40  ഡി�ിവെര ഉയ�െമ� �ര�നിവാരണ സമിതി�െട

��റിയി�് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) പക� താപനില�ം രാ�ി താപനില�ം ശരാശരി�ം �കളിെല�ിയ സാഹചര��ി� എെ�ാെ�

�െ�ാ���ളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ി� റിവ� മാേനെ��് ഫ�് ഉപേയാഗം

6759. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം പ�ാ�ി മ�ല�ി�  റിവ�  മാേനെ��് ഫ�്

ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ാ�ി മ�ല�ി�  റിവ�  മാേനെ��് ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ാ�ാ�� പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇതിെ� മാനദ��� എ�കാരമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?



ത�ീ��ട സംര�ണ ആ�്

6760. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2008-ന് ��് നിക�് കിട��ം വിേ�ജ് റി�ാ��കളി� നിലെമ�് േരഖെ���ിയ�ം, േഡ�ാ

ബാ�ി�  ഉ�െ���ാ��മായ �മിയി�  വീട് വ��തിന് അ�മതി ന��വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� നടപടി �മ�� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) േകരള െന�വയ�  ത�ീ��ട സംര�ണ ആ�് �കാരം ത�ാറാ�ിയ േഡ�ാ ബാ�ി�

െത�ായി ഉ�െ���ിയി�� വിവര�� തി���തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�

അത് �കാരം ഇതിനകം എ�േപ�െട അേപ� പരിഹരി�?

കേനാലി കനാലിെ� തീര�ളി�ളള െെകേ��ം

T 6761.�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല പാവറ�ി,  ��േ�രി,  മണ��, വാടാന�ളളി എ�ീ പ�ായ�ക�െട

ഭാഗ�ളള കേനാലി കനാലിെ� തീര�ളി�  വ�േതാതി�  െെകേ���ളളത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കനാ� കേ��ം കെ����മായി ബ�െ��് ടി �േദശ�ളി� എെ��ി�ം പരിേശാധനക�

നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) െെകേ��ം ഒഴി�ി��തി�ം ഭാവിയി�  െെകേ��ം ഉ�ാകാെത േനാ��തി�ം എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

മറ�� വിേ�ജിെല �മി

6762. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ��ാ��  ��മാരെവളിയി�  ഫ��ണ�  എ�യാ��് മറ��  വിേ�ജി�  പതി�

ന�കിയി�ളള LA No.1/95/മറ�� പ�യ�കാര�ളള 0.4047 െഹ�� �മി നിലവി� ആ�െട

െെകവശമാെണ�് അറിയി�േമാ;  ഇൗ വ� അല�് ��േ�രി �ത�  േപ��് െെകമാ�ം

െച�തായി അറി�േ�ാ;  ആ വ� േപാ�് വരവ് െച�ന�കിയി�േ�ാ;  നിലവിെല അവ�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േമ�  �ചി�ി� ഫ��ണ�  എ�യാ�  േപരി�  െെകവശ�ളള �ല�ിെ��ം,  ആയത്

എ�കാരം ലഭി� എ�തിെ��ം  LA  No.1/95/മറ��  പ�യ�കാര�ളള �മിയ�ാെത

മേ�െത�ി�ം സ��ാ� �മി അ�വദി� ന�കിയി�േ�ാെയ�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം

വ��മാ�േമാ; സി. LA No.1/95/മറ�� പ�യ �മി സംബ�ി�് െെഹേ�ാടതി നി�േ�ശേമാ



വിധിേയാ ഉ�ായി�േ�ാ എ�ം ഇ��ി ജി�ാ കള��  ഇൗ �ലം സംബ�ി�് എെ��ി�ം

ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ എ�ം,  എ�ി�  ��ത ഉ�ര�കളി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) പീ�േമട് താ��ി� മ�മല വിേ�ജി� സ�െവ 167/21 � ഉ�െ��� രേ��� വ� ആ�െട

െെകവശമാെണ�ം,  ഇൗ വ� ടിയാന് എ�കാരം ലഭി�താെണ�ം എ�ടി�ാന�ിലാണ്

ലഭി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �മി അനധി�തമായാണ് ഇയാ��് ലഭി�െത�ി�  ആയത് റ�് െച�് സ��ാ�

�മിയാ��തിന് നടപി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�േമാ;

(ഇ) പ�യ ന�� എ� എ1/95/മറ�� എ� �മി നിലവിെല അവകാശിയായ അല�് ��േ�രി �ത�

േപ��് േപാ�് വരവ് െച�് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�മി തരം മാ�ി ന��വാ� നടപടി

6763. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന�ായ വില�െട അ�പത് ശതമാനം അട�് �മി തരം മാ�ി െകാ���തിന് വ�വ�

െച�െകാ�് �റെ��വി� ഓ�ഡിന�സിെല വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ക അട��തിന് �േത�ക ശീ�ഷകം (Head of account) നി�യി�ാ�ത് �ലം �മി തരം

മാ�ി ലഭി�ാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� �േത�ക ശീ�ഷകം അ�വദി��തി�ം നി�ിത മാനദ��� പാലി�� �മി തരം മാ�ി

ന���തി�ം അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം പാേ�ാ��് ഓഫീസിന് �ലം അ�വദി�� നടപടി

6764. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം പാേ�ാ��് ഓഫീസിന് േവ�ി സിവി� േ�ഷ� വള�ി� ഇ�പ��് െസ�് �ലം

അ�വദി���മായി ബ�െ�� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) റവന� വ��ി�  ഇത് സംബ�ി�  L1/1/18  ഫയലി�  നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) �ലെമ��് സംബ�ി�് മല�റം ജി�ാകള��ം പാേ�ാ��് ഓഫീസ�ം സ��ാരിന് റിേ�ാ��്

സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

േക� റിയ� എേ��് നിയ�ണ നിയമം



6765. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, െക.എം.ഷാജി

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� റിയ� എേ��് നിയ�ണ നിയമം േകരള�ി� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിയമ �കാരം എെ�ാെ� �ട�  നടപടികളാണ് േകരള�ി�  സ�ീകരി�ി��െത�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) േക� നിയമെ� അടി�ാനെ���ി സം�ാന�് ച���  �പീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എേ��് �പീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) റിയ� എേ��് രംഗ�് നിലനി��� �ഷണ�ം ഉൗഹ��വട�ം നിയ�ി��തിന് ��ത

നിയമം എ�മാ�ം �േയാജന�ദമാ�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

�ര� നിവാരണ അേതാറി�ി

6766. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�� േവന� �ലം ഉ�ാകാ�� �ിതി വിേശഷം റവന� വ��് മ� വ��ക�െട

സഹകരണേ�ാെട പരിേശാധി�േവാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ:

(ബി) എ�ി�  2016  െല േക� വര��ാമാന��  വ�വ�ക�  �കാരം വര��ാ േമഖലയായി

കെ��ിയ ജി�ക�/താ��ക�, പഠനം നട�ി വ���ം കെ��ിയ�മായ ജി�ക�/

താ��ക� എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2016-െല േക� വര��ാ മാന�� �കാരം സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി നട� വ�ഷം

ക�� േവനലി� ക�െ���വെര സഹായി�ാനായി എ� നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�ം

വ��മാ�േമാ?

�ഡ് ഫ�ി� ഉ�െ���ിയ ���ികളി� ���ീകരി�ാ�വ

6767. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� 2016-17, 2017-18 വ�ഷ�ളി� �ഡ് ഫ�ി� ഉ�െ���ിയ

���ികളി� ���ീകരി�ാ�വ അടിയ�രമായി ���ിയാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാവളം നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാഡ് സംര�ണ ���ിക�

6768. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 11.1.2017-�  107/2017/DMD  ഉ�രവ് �കാരം േകാവളം നിേയാജകമ�ല�ി�

അ�വദി� ര�് ���ിക� മാ�ി  25.08.2017-ന് ബ�.  റവന� വ��് മ�ി�് ന�കിയ

ക�ി�  ആവശ�െ�� ക�ി��  പ�ായ�ിെല െവ�യാണി കിരീടം പാലം െമയി�ന�സ്,

കാ�ാ�ല കലി�്-പ��കാ�� േറാഡ് സംര�ണ�ിനായി െെസഡ് വാ� നി��ാണം എ�ീ

ര�് ���ിക��ം നാളി�വെര അ�മതി ലഭി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ���ിക�െട അ�മതി എേ�ാ� ലഭ�മാ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

'റവന� ടവ�' നി��ി��തിന് തട���

6769. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി നഗരസഭ�െട ഉടമ�തയി�ളള േപാ�യിെല ഒ� ഏ��  �ല�് ബജ�ി�

അ�വദി�ി�ളള 'റവന� ടവ�' നി��ി��തിന് എെ��ി�ം തട��� നിലനി���േ�ാ;

(ബി) നഗരസഭ വില�വാ�ിയ ��ത �മി റവന� ടവ�  നി��ാണ�ിനായി റവന� വ��ി� വി�

ന�കാ� ത�ാറാെണ�് അറിയി�ക�ം െച� സാഹചര��ി� റവന� ടവ� ��ത �ല�്

നി��ി��തിന് ആവശ�മായ അ�മതി�ം, േമ�നടപടിക�ം സ�ീകരി�േമാ?

മിനി സിവി� േ�ഷ�

6770. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മംഗല�് നി��ാണം ���ിയാ�ിയ മിനി സിവി�  േ�ഷ�  എ�് �വ��നം

ആരംഭി�വാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക�ിട�ിന് ന�രിടാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ?

(സി) ഇേ�ാ�  ഏെത�ാം ഓഫീ�ക��ാണ് ടി സിവി�  േ�ഷനി�  �ലം അ�വദി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

െഡപ��ി തഹസീ�ദാ�മാ�െട െ�ാേബഷ� ഡി�യ� െച��തി�ളള കാലതാമസം

6771. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി�  അ�പത് വയസ് ���ിയായ െഡപ��ി തഹസീ�ദാ�മാ�െട െ�ാേബഷ�

ഡി�യ� െച��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ�െട െ�ാേബഷ� അടിയ�ിരമായി �ഖ�ാപി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



റവന� വ��ിെല ഒഴി�ക�

6772. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി� ��ിഅ�പേതാളം ത�ികക� ഒഴി� കിട��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ാ�� ഉ�രവാദിത�ം റവന�

ക�ീഷണ��ാേണാ; അെ��ി� ആ��ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ഹമായ െ�ാേമാഷ�ക� ന�കി ��ത ഒഴി�ക� നിക�ിയാ� എ��ി േകഡറി� അ��ം

േപെര ��തായി നിയമി�ാ� കഴി�േമാ എ�് പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ഒഴി�ക� നിക��തി�� നടപടിക� അടിയ�രമായി സ�ീകരി��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല േജാലി ഭാരം

6773. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി�  വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  േജാലി ഭാരം കണ�ിെല��് ക����  വ��രണ

നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� ��ത� ത�ിക അ�വദി�േമാ;

(സി) ��ത വ��ിെല ൈട�ി�ിെന വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  നിയമി�േമാ;  വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��് വിേ��ക�

6774. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഏെതാെ� താ��കളിെല വിേ��കളാണ് ��് വിേ��കളായി

ഇേ�ാ�ം �വ��ി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിേ��കളി�  വിവിധ ആവശ����ായി േപാ��വ��് അേപ�ക�െട എ���ത�

കാരണം ലഭി�� േസവന���് കാലതാമസ�ം ��ി��ം ഉ�ാ�� വിഷയം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി��തിനായി ��ത വിേ��കെള വിഭജി��തിന് �ട�നടപടിക� എെ��ി�ം

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

മല�റംജി�യിെല വിേ�ജാഫീസി� നി�ം സാ��പ�ം ലഭി��തി�ളള ��ി��ക�



6775. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന�നപ� വിധവക��ം/വിവാഹ ബ�ം േവ�െ���ിയവ��ം/ ഉേപ�ി�െ��വ���� ഭവന

�ന��ാരണ പ�തി �കാരം അേപ� സമ��ി��വ��് ആവശ�മായ സാ��പ�ം മല�റം

ജി�യിെല വിേ�ജ് ഒാഫീസ�മാരി� നി�ം ലഭി��തിന് ��ി��ക� േനരി��െ�� കാര�ം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) യഥാസമയം ആവശ�മായ സാ��പ�ം ലഭി�ാ�ത് കാരണം �ണേഭാ�ാ���്

ആ��ല���  ന�െ��� സാഹചര�ം ഉ�ാ��ത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;  എ�ി�

ഇ�രം അേപ�ക��ാവശ�മായ സാ��പ�ം സമയബ�ിതമായി ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�വാ� വിേ�ജ് ഒാഫീസ�മാ��് ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ?

��് ഓഫീസ് സംവിധാനം

6776. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� സ��ശക��് മാ��നി�േ�ശം ന���തിനായി ��്

ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏ�െ���ണെമ� നി�േ�ശം സ��ാ� പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏ�െ���േ�ാ�  വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  അധിക ത�ികക�

��ിേ��ിവ�െമ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) വിേ�ജാഫീ�ക�െട �വ��നം ��ത�  കാര��മമാ�വാനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��

നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

വിേ�ജ് ഒഫി�കളിെല ഡാ�ാ എ��ി ഓ�േറ��മാ�െട േവതനം

6777. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട ഡിജിൈ�േസഷെ� ഭാഗമായി നിയമിതരായ ഡാ� എ��ി

ഓ�േറ��മാ��് നാമമാ�മായ േവതനം മാ�മാണ് ലഭി��ത് എ�� കാര�ം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) റീ-സ�േ� നടപടിക� ���ിയാെയ�ി�ം വിേ�ജ് േരഖക� വ��മ�ാ�തിനാ� ഡാ� എ��ി

നട�ാ� വളെരയധികം ��ി��ക� േനരിേട�ി വ�� പാല�ാട് ജി� േപാ�� �േദശ�ളി�

ഒ� ഡാ� എ��ി നട��തിന് ഇവ��് നാ� �പ നിര�ി�  മാ�മാണ് േവതനം

ലഭി��െത��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ�െട േവതനം പരി�രി��തി�� നടപടിക�  പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വ��മാ�ാേമാ ?



േദവി�ളം, ഉ���േചാല താ��കളിെല നി��ാണ നിേരാധനം

6778. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം താ��ിെല െക.ഡി.എ�്,  ആനവിര�ി,  പ�ിവാസ�, െവ��വ�  വിേ��കളി�ം

ഉ���േചാല താ��ിെല ആനവിലാസം,  ശാ��പാറ,  ൈബസ�വാലി,  ചി��നാ�

വിേ��കളി�ം പരി�ിതി സംര�ണ�ിെ� േപരി�  നി��ാണ നിേരാധനം

ഏ�െ���ിയിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ടിെവ� -ൈവദ�തി കണ�� ലഭ�മാ�ാ� ഈ പ�ായ�ി�� ജന�� ആ�.ഡി.ഒ �െട

അ�മതി േതടണെമ� ഉ�രവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ജന��െട ��ി��ക�  പരിഹരി�ാ�  അടിയ�ര നടപടിക�

ൈകെ�ാ�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴേ�രി താ��് ആഫീസി� സമ��ി� േപാ�വരവ് അ�ീ�

6779. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജമ മാ�ം സംബ�ി� അേപ�യിേ��  അ�ബ� ആധാര�കാര�� റീ സ�േ� ന��,

ൈകവശാവകാശം,  വി�ീ��ം ആയവ �ത�മായി േബാ��െ��് നടപടി സ�ീകരി��തി��

�മതല ഏെത�ാം റവന� വ��് ഉേദ�ാഗ�രി� നി�ി�മായിരി�� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� �ത�മായ തി�െ���ലിെ� അഭാവ�ാ� സംജാതമാ�� റവന� റി�ാ�ഡി��

പിശ�ക� ��യി�െ���ിയാ� ആയത് യഥാസമയം പരിഹരി��തി�� ഉ�രവാദിത�ം

അ�ബ� ഉേദ�ാഗ�രി� നി�ി�മാേണാ;

(സി) േകാഴേ�രി താ��് ആഫീസി� 18.04.2017-� തീയതി H2-5910 ന�� ആയി സമ��ി�

േപാ�വരവ് അ�ീ�  അേപ�യിേ��  നാളി�വെര നട�ിയ �ട�  നടപടി�െട വിശദാംശം

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ��് സത�ര നടപടി�ായി നിയമസഭാ സാമാജിക�  ന�കിയ അേപ�ാ

തീ��ിനാ�� ക�ിേ�� ഉ�ായി�� കാലവിളംബം പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) ഔേദ�ാഗിക �ത�നി��ഹണ�ി� വ��ിയി�� വീ��ലം ഉ�ായ റവന� കാ��കളിെല പിശക്

തി��ി അ�ബ� അേപ�ാ തീ��് സാധ�മാ��തി�േവ�ി സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വര��ാ �തിേരാധ �വ��ന��

6780. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് വര��ാ അവേലാകന�ിനായി �വ��ി�� �ാപന�� ഏെത�ാമാെണ�ം

ഏെത�ാം വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് ഇവ �വ��ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2017 ഡിസംബ� �ത� 2018 മാ��്  20  വെര�ളള കാലയളവി� സം�ാന�് ഏ��ം

��ത� �ട് േരഖെ���ിയത് സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ക�� േവന�ം അ��ല��ാ�� വര���ം സംബ�ി�് സം�ാന �ര�നിവാരണ

അേതാറി�ി�ം അ�ത �ണിേവ�ി�ി�മായി േച��് നട�ിയ സം�� പഠന�ിെ��ം

സം�ാന വര��ാനിരീ�ണ െസ�ിെ��ം മ�് േക�സ��ാ�  ഏജ�സിക�െട�ം

കെ���ക�െട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത കെ���ക�െട അടി�ാന�ി� ജലസംര�ണ �വ��ന���ായി റവന� വ��്

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െവ�് വ��മാ�േമാ?

േബാ��ക�ം മ�് താ�ാലിക നി��ിതിക�ം നീ�ം െച��തിന് നടപടി

T 6781.�ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�നിര�കളി�ം പാതേയാര�ളി�ം വാഹന��െട �ഗമമായ െെ�വിംഗി�ം

കാ�നടയാ��ാ�െട �ര�ിതമായ സ�ാര�ി�ം ഭംഗം വ��� രീതിയി�

�ാപി�ിരി�� േബാ��ക�ം മ�് താ�ാലിക നി��ിതിക�ം നീ�ം െച��തിന് റവന� വ��്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  തട�ം നി��� േബാ��ക�ം താ�ാലിക നി��ിതിക�ം നീ�ം െചേ��ത്

സംബ�ി�് കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിടയി�  വിവിധ റവന� ഓഫീ�കളി�  എ� പരാതിക�

ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കി�ിയ പരാതികളി� ഇനി�ം തീ��ാ�ാ� േശഷി��വ�െട എ�ം പറയാേമാ;

(ഡി) കാ�നട യാ��ാ�െട�ം വാഹന െെ�വ�മാ�െട�ം �ര� ഉറ�ാ��തിന് േറാഡ് േസ�ി

അേതാറി�ി റവന� വ��മായി േച��് എെ��ി�ം പ�തിക�  �പീകരി�ി�േ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

റീ സ�േ� നടപടിക�െട �േരാഗതി

6782. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റീ സ�േ� നടപടികളി� എ� മാ�ം �േരാഗതി�െ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് റീ സ�േ� നടപടിക� ��തായി ആരംഭി�ത് എ�റിയി�േമാ?

േപ� വിേ�ജിെല റീസ�െ� േജാലിക�



6783. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപ� വിേ�ജിെല ��വ� � ഉടമക��ം കരം തീ��വാ� കഴി�ക എ� ല��േ�ാെട 2017

�ൈല മാസം �ത� ആരംഭി� റീസ�െ� േജാലിക� (റീസ�െ� ���് ആഫീസ്,  കഴ��ം

നം.ബി  2-353/15-തീ:11/8/2017)  െപെ��് നി��ിവ�ാ��ായ സാഹചര�ം എെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അടിയ�രമായി തീ��ാ�ിെ�ാ�ിരി�� േപ� വിേ�ജിെല റീസ�െ� േജാലിക�  �ട��ം

േവഗ�ിലാ�വാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

റീസ�െ� ���ീകരണ�ി�� നടപടിക�

6784. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീസ�െ� നട��തി�ം ���ീകരി��തി�ം ബാ�ി�� ജി�ക�  ഏെത�ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആല�ഴ ജി�യി� റീസ�െ� ���ിയായി�േ�ാ;ഏെത�ാം താ��കളി� ���ീകരി�;

(സി) മാേവലി�ര താ��ി�  റീസ�െ� ���ീകരി�ാ�� വിേ��ക�  ഏെതാെ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) റീസ�െ� ���ീകരി�ാ�� തട��� വ��മാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് താ��ിെല റീ സ�േ� നടപടിക�

6785. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല െന�മ�ാട് താ��ി� ഏെത�ാം വിേ��കളി� റീ സ�േ� നടപടിക�

���ിയായി��്;

(ബി) ഇനി�ം റീ സ�േ� ���ിയാകാ�� വിേ��കളി�  എ�േ��് ���ിയാ�ാ�  കഴി�ം

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) റീ സ�േ� സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ�  േവ� നടപടിക��് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

െകാ����, വ�വട വിേ��കളി� റീസ�െ�

6786. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഇ��ി ജി�യിെല െകാ����, വ�വട വിേ��കളി� റീസ�െ� നട�ിയി�േ�ാെയ�ം ��ത

�േദശ�ളി� അനധി�ത കേ��ം കെ��ിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നീല�റി�ി ഉദ�ാന�ിെ� റീ സ�േ��് ���� വി�തി�ം റീസ�െ�� േശഷ�� വി�തി�ം

എ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി �പീകരി� മ�ിസഭ ഉപ സമിതിയി� ആെര�ാമാണ് ഉ�ായി��ത്; ഇവ� ��ത

�േദശ��  സ��ശി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  �ഖ�മ�ി�് സമ��ി�

�ധാന ശിപാ�ശക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആയതിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ?

അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തിക� ���ീകരി��തി�ളള നടപടിക�

T 6787.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, െക. ദാസ�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഖ� അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി

���ീകരി�ാ� കഴിയാ�തിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� കാരണം �ലം ഏെ����തി��ാ��

���ളാെണ�ത് പരിഗണി�് ��ത ��ം പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വീ�ം �ല�ം ന�െ���വ��് ന�ായമായ ന�പരിഹാര�ം പകരം വീ�ം ക�വട �ാപന��

ഉ�െ�െട�� ഉപജീവനമാ���ം ഒ��ി ന�കാ� പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �മി�ം വീ�ം ന�െ���വ��് അവ�െട യഥാ�� മാ���് വില�ം �ടാെത

�നരധിവാസ�ി��ാ�� ��ി��് കണ�ിെല��് ത�ല�മായ ന�പരിഹാരം �ടി ന�കി

�ടി ഒഴി�ി�െ���വ�െട സഹകരണം േനടാ� സാധ�മാ�േമാ എ�് പരിേശാധി�േമാ?

ഭവന നി��ാണ പ�തിക�

6788. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഭവന രഹിത�െട എ�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഭവന നി��ാണ�ിന് നിലവി� ഏെത�ാം പ�തിക�െ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� ��തായി എ�േപ��് ഭവനം ന�കി എ�് െവളിെ���േമാ?

േകരള ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് ലാഭ�ിലാ�ാ� നടപടി



6789. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി േപാെല ന��ി�  �വ��ി�� �ാപനമായ േകരള ഹൗസിംഗ്

േബാ�ഡ് ലാഭ�ിലാ�ാ�  എ�് �ാേയാഗിക നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിെ� ൈകവശ�� എറണാ�ളം മൈറ�  ൈ�വിെല പതിെന�് ഏ��

�മിയി� എ�് �തിയ വികസനപ�തിയാണ് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�ള�് ഉ� �മിയി� നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േബാ�ഡിന് സ��ാ� വ��കളി� നി�ം ,സ�കാര� �ാപന�ളി� നി�ം എ� �ക �ടി�ിക

ഇന�ി� ലഭ�മാകാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഏെത�ാം വ��കളി�  നി�ം,  �ാപന�ളി�  നി�മാണ് �ടി�ിക �ക കി�ാ��െത�ം

�ടി�ിക പിരി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ പാ��ിട സ��യ പ�തി

6790. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് �തിയ പാ��ിട സ��യ പ�തി ആരംഭി� ജി�ക�ം ഏെത�ാം

�േദശ�ളിലാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ്

6791. �ീ.ആ�. രാമച��

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവന നി��ാണ സാമ�ിക�െട ഉയ��വില�ം,  അവ യഥാസമയം ലഭ�മാകാ��മായ

സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡിന് എെ�ാെ� തര�ി�� പരിഹാരമാ���ളാണ്

�േ�ാ�് വ�ാ� കഴി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭവന നി��ാണ സാമ�ിക� വില�റ�് ന���തിനായി സ��ാ� സ�ീകരി�� നടപടിക�

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിെ� '�ഹ�ീ' പ�തി �കാരം ��ബല ജനവിഭാഗ���് �റ� െചലവി�

വീട് നി��ി��തിന് ന��� ആ��ല��� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ല�ംവീട് േകാളനികളിെല കാല�ഴ��ാ�  തക�� വീ�ക�, േകാളനികളിേല�� േറാഡ്,



പ�ാ�ല സൗകര�ം എ�ിവ �ന�നി��ി��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) സം�ാന ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� ൈകവശ�� �മി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; ഈ

�മി ഉപേയാഗെ���ി �ാ�ക� നി��ി�് വി�ാ�ം,വാടക�് ന�കാ�ം മേ�െത�ി�ം തര�ി�

ഉപ��മാ�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാതമംഗലം റവന�ടവറിെല വ�ാപാരിക�െട നിേവദനം

6792. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��ി� ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� വകയായ റവന�ടവറിെല വ�ാപാരിക�

അവ�െട െപാ� പരിപാലന െചലവ് തീ�മാനി��തി� ഉ�ായ അപാകത സംബ�ി�് ന�ിയ

നിേവദനം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയ��െ�െട പ�് ഇനം നി�േ�ശ�� അട�ിയ വ�ാപാരിക�െട നിേവദന�ി�േമ�

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന േമഖലേയാ�� േക�സ��ാരിെ� സമീപനം

6793. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ��ബ�ന േമഖലേയാ�� േക�സ��ാരിെ� സമീപനം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ��േമഖല�� േക�വിഹിത�ി� വ� ഇടിവ് ഉ�ാെയ�� റിേ�ാ��ക� ശരിയാേണാ;

(സി) വ��ളി�  മ��ബ�നം നട�� പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക��് ന�ിവ��

സ�ിഡി�� മെ���െട അളവ് േക�സ��ാ� �റ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ��േമഖലയി�  േകാ��േറ�ക��് കട�കയറാ�  േക�ം വഴിെയാ���െവ�്

അഭി�ായ�േ�ാ;

(ഇ) ഡീസ� വിലവ��നവ് സം�ാനെ� മ��േമഖലെയ േദാഷകരമായി ബാധി��തിനാ� മ�്

ദ�ിേണ���  സം�ാന���് അ�വദി�� സ�ിഡി സം�ാന�ിന് നിേഷധി��ത്

എ�െകാെ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

കട� മ��സ��് �ഷണം

6794. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് നി�ം മ�� ബ�ന�ിന് േപാ�� േബാ�ക�  െച� മീ�കെള പിടി��ത്

സംബ�ി�് നിയ�ണ�� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) കട�  മ�� സ��് �ഷണ�മായി ബ�െ��് സം�ാന�് ഒൗേദ�ാഗിക നയം

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ മ��ബ�ന �റ�ഖ�നി�ം മ�� ബ�ന�ിന് േപാ�� മ��ബ�ന യാന��

അതത് �റ�ഖ�ളി� രജി�� െച�കേയാ േരഖെ���കേയാ െച��തിന് സംവിധാന�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ?

മ�� മാ���ക�െട നവീകരണം

6795. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, ഡി.െക. �രളി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�� മാ���ക�  നവീകരി��തി�ം മാ���കളി�  �ചിത�ം ഉറ�ാ��തി�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) മ��ം േക� �ടാെത കരയി�  എ�ി��തിന് മ��ബ�ന വളള�ളി�  എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്;

(സി) �ല�വ��ിത മ�� ഉ�� നി��ാണ �ണി�ക�, മ��ം ഉണ�വാ�� �ണി�ക� �തലായവ

ആരംഭി��തിനായി എെ��ാം സഹായമാണ് നിലവി� ന�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േബാ�ിൽ ഉപേയാഗി�� ഡീസലിന് േറാഡ് െസസ്

6796. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡീസ� വിലയിെല �തി�് മ�� േമഖലയി��ാ�� �തിസ�ി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറാഡ് െസസ് എ� േപരി� ഒ� �പ �ടി �മ�ിയാണ് ഡീസ� വില നി�യി��െത�

കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� േറാഡി� കയറാ� േബാ�് േപാ�� വാഹന���് േറാഡ് െസസ് �മ�ിയതി��

നീതീകരണെമ�ാണ്;

(ഡി) സം�ാനെ� മ��േമഖലയി� �തിദിനം ഒ� േകാടി ലി��  ഡീസ� ഉപേയാഗി��െ��

റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� െസസ് ഇന�ി� �തിദിനം ഒ� േകാടി �പ മ��േമഖലയി� നി�് ഈടാ��തായ

സാഹചര�ം പരിേശാധി�േമാ?



മ��സം�രണ വ�വസായ േമഖല

T 6797.�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം മ��സം�രണ വ�വസായ േമഖലയി�

എെ��ി�ം �തിയ സംരംഭ�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ��ത�  സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

ഉ�നാട� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ����

6798. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�നാട� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ���� പരിഹരി�� കാര��ി� ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ി�േവ�ി�� പ�മാസ സമാശ�ാസപ�തി�െട നട�ി�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട േ�മ�വ��ന���് 2016-17-� എ�് �ക െചലവഴി� എ�് വ��മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി �ീക�െട ശാ�ീകരണം

6799. �ീ.എസ്.ശർ�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��െ�ാഴിലാളി �ീക�െട ശാ�ീകരണ�ി�ം ഉ�മന�ി�മായി എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളി �ീക�െട ശാ�ീകരണം എ� ല��ം സാ�ാ�കരി��തിനായി

'െസാെെസ�ി േഫാ� അസി��സ് � ഫിഷ� �മ�' എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ി

വ��ത്; അറിയി�േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളി �ീക�െട ജീവേനാപാധി �വ��ന�� േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം െച�കിട

സംരംഭ��െട വികസന�ി�ം ��ത െസാെെസ�ി നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;



(ഡി) തീരേദശ െെന�ണ�ം പ�തി �കാരം മ��െ�ാഴിലാളി �ീക��് എെ��ാം

�േയാജന�ളാണ് ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി വികസന േ�മ സഹകരണ സംഘം ആവി�രി�ി�ളള പ�തി

6800. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളികെള �ഷണം െച�� ഇടനില�ാ�െട ഇടെപട�  നിയ�ി��തിന്

മ��െ�ാഴിലാളി വികസന േ�മ സഹകരണ സംഘം ആവി�രി�ി�ളള പ�തി

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) മ��േലല�ം വിപണന�ം നിയ�ി��തിന് നിയമനി��ാണം നട��തി�ളള നടപടിക� ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(സി) �ണനിലവാര�ളള മ��ം ഉപേഭാ�ാ���് ലഭ�മാ��തിന് സഹകരണ സംഘ�� �േഖന

നട�ാ�� പ�തി വിജയ�ദമാേണാ;

(ഡി) എ�.എഫ്.ഡി.ബി -�െട സഹകരണേ�ാെട മ��മാ���ക� ആ�നികവ��രി�� പ�തി

ഇനി�ം ���ിയാകാ�ളളത് എവിെടെയ�ാമാണ്;വിശദമാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വീ�ക�

6801. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�ന�ിെന ആ�യി�് ജീവി�� മ��െ�ാഴിലാളിക��് കാല�ഴ��ാ� തക��

ഓല െഷ�ക��് പകരം �തിയ വീട് നി��ി��തിന് തീരേദശസംര�ണ നിയമ �കാരം

അ�മതി ലഭ�മാ�ാനാകാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ഇ�െന അ�മതി ലഭി�ാെതതെ� മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ��  നി��ി� െചറിയ

േകാ��ീ�്,  ഓട് വീ�ക��് തേ�ശശ�യംഭരണ �ാപന��  അനധി�ത െക�ിട�ളായി

കണ�ാ�ി ന�റി�ക�ം സാധാരണ നി�തിയി�ം ��ിര�ി വ�� �ക നി�തി �മ�ക�ം

െച��ത് ഒഴിവാ�� കാര��ി� ഫിഷറീസ് വ��് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

മ��െ�ാഴിലാളി ഭവന���്സി.ആ�.ഇസഡ്.�ിയറ�സ്

6802. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� തീര�േദശ�് താമസി�� മ��െ�ാഴിലാളിക��് വീ�ക�

നി��ി��തി�� അേപ�ക�  േവഗ�ി�  തീ��് ക�പി��തി�� നടപടിക�

(സി.ആ�.ഇസഡ്.�ിയറ�സ്)  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി�  ആയതിന് േവ�ി എെ��ാം

നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



മ��ബ�നെ�ാഴിലാളിക��ായി സ��� ഭവനനി��ാണം

6803. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�നെ�ാഴിലാളിക��ായി ഏ�െ���െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� സ��� ഭവനനി��ാണ

പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) 2017-18�  �ഖ�ാപി� സമ� ഭവനനി��ാണ പ�തി ���േതാതി�

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കടലാ�മണം ��മായ �േദശ�ളി�  താമസി��വെര �ര�ിതമായി

�നരധിവസി�ി��തിന് ആവി�രി� പ�തി എവിെടെയാെ� നട�ിലാ�ിയി��്;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

മ��ബ�നേബാ�ിന് ഡീസ� സ�ിഡി

6804. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� േബാ�് മ��ബ�ന�ിനായി കടലിേല�് േപാ�േ�ാ�  ഏകേദശം  4000-5000 ലി��

ഡീസ�മായാണ് േപാ��െത� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഡീസലിന് ലി�റിന്  10  �പ വ�ധന��ായേ�ാ�  ഒ� �ി�ിന് തെ� ഒ� േബാ�ിന്

40000-50000 �പ�െട അധിക െചലവ് വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിന��തമായി മ�� വിലയി�  വ�ധനവ് വ��ാനാകാ� സാഹചര�ം

പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഡി) ദ�ിേണ��� സം�ാന�ളി� മ��േമഖലയി� ഡീസലിന് സ�ിഡി ഇ�ാ�ത് േകരള�ി�

മാ�മാെണ� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;വിശദമാ�േമാ?

ന� മ��ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

6805. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫിഷറീസ് വ��ിെ� കീഴി� ന� മ��ം ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പലേ�ാ�ം ശാ�ീയമായി മ��ം ��ി��ിെ�� പരാതി നിലവി�േ�ാ;

(സി) കടലി� നി�ം പിടി�� മ��ം ��ി�� രീതി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േക��ടാെത ��ി�� രീതി എ�െനെയ�് വ��മാ�േമാ;



(ഇ) മ���ി�  ഐസ് ഇടാ�  പാടിെ�� മ����വട�ാ�െട അഭി�ായ�ി�േമ��

വിദ�ാഭി�ായം ലഭ�മാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഉ�നാട� ജലാശയ�ളിെല മ�� സ��്

6806. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഉ�നാട� ജലാശയ�ളിെല മ�� സ��് നിലനി���തി�േവ�ി നട�ിലാ�ി

വ�� പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �ഴകളിേല�ം കായ�കളിേല�ം വ�േതാതി� വ�വസായ മാലിന����െ�െട

നിേ�പി�� �വണത വ��ി�വ�� സാഹചര��ി� ന�െട ജലാശയ�ളിെല പര�രാഗത

മ�� ഇന�െള വംശനാശം സംഭവി�ാെത സംര�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദീകരി�േമാ?

മ��േമഖലയിൽ �തിയ നിയമ നി��ാണം

6807. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, െക. രാജ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��േലലം,  വിപണനം,  �ണേമ�ാ പരിപാലനം എ�ീ േമഖലക�മായി ബ�െ�� നിയമം

െകാ�വ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ചിത�ം ഉറ�ാ�ി �ര�ിതമായി ഭ�ി�ാ�� മ��ം ജന���് ലഭ�മാ��തിന്

മ��ബ�നം,  സംഭരണം,  വിതരണം,  വി�ന എ�ീ േമഖലകെള ബ�ി�ി�െകാ�് നിയമ

നി��ാണം നട�േമാ;

(സി) ഇട��കാ�െട �ഷണ�ി�  നി�് മ��െ�ാഴിലാളികെള സംര�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മ���ിെ� മിനിമം വിപണന വില നി�യി��ത് സ��ാരായിരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) മ��േമഖല�മായി ബ�െ�� ഐസ് �ാ��ക�, ശീതീകരണ സംഭരണിക�, സം�രണ�ിന്

��� സംഭരണേക���, സം�രണ േക���, മ��ം വഹി�� വാഹന��

എ�ിവെ��ാം �ചിത�മാനദ��� നി��യി�് ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

മ��ബ�ന േമഖല�െട വികസന�ിനായി �തന പ�തിക�

6808. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. ആ�സല�



,, െക.��ിരാമ�

,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�ന േമഖല�െട വികസന�ിനായി ആവി�രി�ാ�േ�ശി�� �തന പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�� മ��ബ�ന േമഖല�െട അടി�ാന സൗകര��� െമ�െ���ി സാ��ിക വള���ം

ഭ���ര��ം േപാഷകാഹാര�ി�ം േവ�ി മ��ബ�ന േമഖലയി�  ��ിരമായ വള��

ഉറ�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഉ�നാട� ജലേ�ാത�കളിെല അക�ാക��റിെ� വള��, വിളെവ�� മ���ിെ� ���മായ

വിനിേയാഗം, �ല�വ��നവ് എ�ിവ�ായി എെ��ാം പ�തിക� ആവി�രി�ി��്;

(ഡി) ഭാവി ഉദ�മ�ളി�  മ��വിഭവ സംര�ണ�ി�ം ഹാനികരമായ മ��ബ�ന രീതിക�

ഇ�ാതാ��തി�ം ��ത� �ാധാന�ം ന��േമാ;

(ഇ) ��ത �വ��ന�ളി�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട സജീവ പ�ാളി��ം

സംഭാവന�ം ഉറ�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ന�ായവില�് �ണനിലവാര�ളള മ��ം

6809. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ണനിലവാര�ളള മ��ം ന�ായവില�് ലഭ�മാ��തിന് മ��െഫഡ് നട�ാ�� പ�തിക�

എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

െമാെെബ� ഫിഷ് മാ��്

6810. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മായം ഇ�ാ� മ��ം വിതരണം െച��തിനായി മ��െഫഡ് െമാെെബ�  ഫിഷ് മാ��്

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� ഏെത�ാം �ല�ാണ് ഇ�രം വിപണന േക��� �വ��ി��ത്;

(സി) ��ത�  �േദശ�ളിേല�് ഇതിെ� �വ��നം വ�ാപി�ി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യി� മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി ഓഫീസ്

T 6811.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വയനാട് ജി�യി�  മ��ബ�ന അ�ബ� െതാഴിലാളിക�െട േസവന��

ഉറ�വ���തിനായി മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� ഓഫീസ് ആരംഭി�േമാ;

(ബി) മ��-അ�ബ� െതാഴിലാളി േ�മനിധിയി�  നി�ം അംഗത�ം ന�െ���തി��

സാഹചര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ�� െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� �ിരം ഓഫീസ് വയനാട് ജി�യി�  �വ��നം

ആരംഭി�ാ� സാഹചര��ി� അംഗത�ം ന�െ���� വ�വ�കളി� േഭദഗതി വ��ാ�

ത�ാറാ�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന�മായി ബ�െ��� േക� ഫ�്

6812. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഴ�ട�  മ��ബ�ന ഉ��ാദന പ�തി�െട ഭാഗമായി േക�ാവി�ത പ�തിയി�  നി�്

2014-15 �ം 2015-16 �ം േക� സ��ാരി� നി�ം ലഭി� വിഹിതം എ�യാണ്; 2016-17

�ം 2017-18 �ം േക��ി� നി�് ധനസഹായം ലഭി�േവാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക��് േവ�ി�� വിവരേശഖരണ�ിന് 2014-15 �ത� 2017-18 വെര

േക��ി� നി�് വിഹിതമായി എ� �പയാണ് ലഭി�ത്;

(സി) സം�ാനെ� വിവിധ മ��ബ�ന �റ�ഖ വികസന�ിെ� ഭാഗമായി  2014-15  �ത�

2017-18 വെര എ� �പയാണ് േക� സ��ാരി� നി�ം ലഭി�ത്;വ��മാ�േമാ ?

േകാ�ി�ളം-േബ�� മ��ബ�ന �റ�ഖം

6813. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് േകാ�ി�ളം-േബ��  തീരേദശേമഖലയി�  മ��ബ�ന �റ�ഖം നി��ി��

വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�വ�ി െതാഴിലാളിക�െട �ാ�വി�ി �ടി�ിക

T 6814.�ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷനി�ം കാ��ി�ം െതാഴിലാളിക��് �ാ�വി�ി �ടി�ിക

ന��വാ�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��ത �ാപന�ളിെല �ാ�വി�ി �ടി�ിക

വിതരണം െച��തിന് എ� �പ അ�വദി�െവ�് വ��മാ�േമാ?



േതാ��ി വാ��തിന് കാഷ� േബാ�ഡ് സ�ീകരി� നടപടിക�

6815. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടാ�സാനിയ,  െഎവറി േകാ�്,  െമാസാ�ിക് എ�ീ ക�വ�ി ഉ�ാദകരാജ��ളി�  നി�ം

േതാ��ി വാ��തിന് കാഷ� േബാ�ഡ് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത രാജ��ളിെല അംബാസിഡ�മാ�െട േയാഗ�ി�  ഇ�സംബ�ി��ായ ധാരണ

�ാവ��ികമാ��തിന് എെ��ി�ം ��ി��ക� േനരി��േ�ാ;

(സി) ബാ�ക�െട ക�േസാ�ഷ��ി�  നി�ം കാഷ� േബാ�ഡിന് വാ� ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) േതാ��ി സംഭരി��തി�ം പരി�ിന് ന�ായവില ഉറ�് വ���തി�ം കാഷ� േബാ�ഡ്

�പികരണ�ി�െട സാധ�മായി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

27-03-2018

�േ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�ി��.


