
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പ�ാം സേ�ളനം

2018 മാ��്  26, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--274]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 5152 �ത� 5226 വെര

വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 5227 �ത� 5333 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 5334 �ത� 5393 വെര

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി
: 5394 �ത� 5425 വെര

ആശ�ാസ് പ�ിക് അമിനി�ീസ് േകരള ലിമി�ഡ്

5152. �ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, എസ്.രാേജ��

,, പി. ഉ�ി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ദീ�ഘ�ര യാ��ാ��് �േത�കി�ം �ീക��ം വിേനാദസ�ാരിക��ം

ഉപകാര�ദമായ രീതിയി�  �ചി�റി സൗകര�ം,  ല�ഭ�ണ ശാല �ട�ിയവ ഉ�െ�ാ��

പ�ിക് അമിനി�ി െസ��ക� �ാപി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിനായി ആശ�ാസ് പ�ിക് അമിനി�ീസ് േകരള ലിമി�ഡ് എ� േപരി�  ക�നി

�പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) മ�് എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഇ�രം അമിനി�ി െസ��കളി�  ഏ�െ���ാ�

ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) ഇ�കാര�� അമിനി�ി െസ��ക� �ാപി��തി�� �ലം കെ��ിയി�േ�ാ വിശദാംശം

ന��േമാ?

�തീ� ബ�് െഷ���

5153. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാനെ� അംഗീ�ത ബസ് േ�ാ�കളി�  ആ�നിക

രീതിയി�� ബ�് െഷ��� നി��ി��തി�ം പരിപാലി��തി�മായി �തീ� ബ�് െഷ���

എ� േപരി� ഒ� ക�നി �പീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�നി നിലവി� �വ��ി��േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� �വ��നം വിശദീകരി�േമാ?

ഭരണാ�മതി നൽ��തിെ� നടപടി�മം

5154. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന��� െസ�േ�റിയ�തല എ. എസ്.

ക�ി�ിയി�  എ� അംഗ�ളാണ് ഉ�ത്;  അവർ ആെര�ാമാണ്;  എ� �ക വെര��

���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കാനാണ് ഇൗ ക�ി�ി�് അധികാരം ഉ�ത്; ഇതി� ��ത�

�ക�െട ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന���ത് ഏ� ക�ി�ിയാണ്; ആെര�ാമാണ് അതിെല

അംഗ��; എ� �ക വെര�� ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കാ�  ഇൗ ക�ി�ി�്

അധികാര��ത്;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ���ിക��് നിലവി�� മാനദ� �കാരം ധനകാര� വ��ിെ�

ക�കറ�സ് ഇ�ാെത എ� �പ വെര�� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കാ� കഴി�ം

എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) അതാ� വ�ഷം ബജ�ി� െപാ�മരാമ�് വ��ിന് അ�വദി�ി�� �കയി� അധികരി�ാെത

വ�� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന���തിന് ധനകാര� വ��ിെ� ക�കറ�സ്

ആവശ��േ�ാ; ഇെ��ി� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന���തിന് എ. എസ്. ക�ി�ി �േട�

ആവശ�കത എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ബജ�ി�  െ�ാവിഷേനാ,  േടാ��  െ�ാവിഷേനാ ഇ�ാ� ���ിക��് െപാ�മരാമ�്

വ��ിന് തന� വ�ഷം അ�വദി�ി�� ബജ�് വിഹിത�ി��ി� നി�െകാ�് ഭരണാ�മതി�ം

�േത�ക അ�മതി�ം ന�കി വ��െ��ിരിെ� ധനകാര�/ആ��ണ വ��ക�െട സ�തം

െപാ�മരാമ�് വ��് ���ിക��് ലഭ�മാ�ി മാ�േമ ഭരണാ�മതി ന�കാ� കഴി� എ�്

സ��ാ�  നിലപാെട��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിന് ആധാരമായ സ��ാ�  ഉ�രവ്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) റാ�ി മിനി സിവി� േ�ഷ� െക�ിട നി��ാണ�ിന് ബജ�് െ�ാവിഷ� ഉ�ായി�ം ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ�ാതി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�െകാ�ാണ് ഭരണാ�മതി

ന�കാതി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക�ിടനി��ാണ പരിേശാധന

5155. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന െപാ�മരാമ�് വ��് നി��ി�ി�� െക�ിട��െട ഇൗ�ം ബല�ം

പരിേശാധി��തിന് നിലവി� സംവിധാന�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) നി��ാണ വ���െട ക�� �ാമം േനരി�� സാഹചര��ി� െക�ിട��െട ബല�ം ഇൗ�ം

പരിേശാധി�ാെത ഇവ നീ�ം െച�� നടപടി�്പകരം അടിയ�ര അ���പണിക�  നട�ി

നിലനി��ാ� കഴി�� െക�ിട��െട വിവരേശഖരണം നട�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സ��ാ�  മ�ിര�േളാട�ബ�ി�� നി��ാണ ���ിക�െട വ�താപരിേശാധന

നട�ാ�േ�ാെയ�് വിശദീകരി�േമാ?

ജി�ാ സാ�ഹ� ഓഡി�് സമിതിക�

5156. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് പണിക�െട �ണനിലവാരം വിലയി���തി�� ജി�ാ സാ�ഹ�

ഓഡി�് സമിതിക�  എ�ാ ജി�കളി�ം �പീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  സമിതിക�

�വ��നമാരംഭി�ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാ സമിതി�് നിലവി� ന�കിയി�� കടമക�ം �മതലക�ം വി�ലമാ��തിന് ഏെത�ി�ം

തര�ി�� നി�േ�ശ��  സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സമിതി�െട ��പാെക വ�� വ�ാജ പരാതിക�െട അടി�ാന�ി�  ���ിക�

തട�െ�ടാതിരി��തിന് സമിതി എെ��ാം ��ക�ത�  സ�ീകരി�ണെമ�ാണ്

നി�േ�ശി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േറാഡ് ഫ�് േബാർഡിന് ൈകമാറിയ �ക

5157. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16 വ�ഷെ� ബജ�് �സംഗ�ി� െപേ�ാ�, ഡീസ� എ�ിവയിേ�� അധികവി�പന

നി�തിയായി ലി�റിന് ഒ� �പയായി നി�യി� തീ�വ�െട 50 ശതമാനം �ക േറാഡ് ഫ�്

േബാ�ഡിന് അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിന് ൈകമാ��തിന്  20.05.2015-�  േച��

മ�ിസഭാ േയാഗം തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� ഈ �ക േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡിന് ലഭി��േ�ാ; എ�ി� 2016-17�ം 2017-18�ം

എ� േകാടി �പ ഈയിന�ി� േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡിന് ലഭി�െവ�് അറിയി�േമാ?



േറാഡ് െവ�ിെ�ാളി��വ�െ�തിെര നടപടി

5158. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം അ�വാദമി�ാെത േറാഡ്

െവ�ിെ�ാളി��വ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മലേയാര ൈഹേവ

5159. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര ൈഹേവ�െട നി��ാണ പ�തി�് എ� േകാടി �പ�െട െചലവാണ്

കണ�ാ�ിയിരി��ത്;

(ബി) മലേയാര ൈഹേവ എ� റീ�കളായാണ് നി��ി��െത�ം ഇതി�  എ� റീ�ക�െട

ഡി.പി.ആർ.കി�ബി�് ൈകമാറിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഡി.പി.ആർ.ത�ാറാ�ി ന�കിയ റീ�ക��് കി�ബി അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ; അംഗീകാരം

ന�കിയി�ിെ��ി� ഇതിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

േടാ� പിരിവ്

5160. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം പാതകളിലാണ് ഇേ�ാ� േടാ� പിരിവ് നട�വ��ത്; േടാ� പിരിവ്

നട�� ക�നിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം േടാ�  പിരിവിെ� കാലാവധി എ�് അവസാനി�ം

എ��� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഏെത�ാം പാതക��് കാലാവധി കഴി�ി�ം

േടാ�പിരിവ് നീ�ി ന�കിയി��്;

(സി) കാലാവധി കഴി� േടാ�  പിരി�ക�  അവസാനി�ി�വാ�  ശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വിശദീകരി�േമാ?

സം�ാന േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

5161. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം



വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി  (എസ്.ആ�.ഐ.പി)  വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയിെല റീഹാബിലിേ�ഷ� പാേ�ജ് വ��മാ�േമാ; റീഹാബിലിേ�ഷ� പാേ�ജ് �േഖന

നട�ിലാ�� പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിയിെല അ��േഡഷ�  പാേ�ജ് വ��മാ�േമാ;  അ��േഡഷ�  പാേ�ജി�

ഉ�െ���ിയ പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�ാവശ�മായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ��ത് ഏത് ഏജ�സിയാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

��പാ�ക�

5162. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പല േറാ�ക��ം ��പാ�് ഇ� എ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��പാ�ക� നി�ബ�മാ�ം േറാഡ് നി��ാണ�ിെ� ഭാഗമാ�ാേമാ;വിശദമാ�േമാ?

െപാ�ിെ�ാളി� േറാ�ക�െട അ����ണി

5163. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ിെ�ാളി� േറാ�ക�െട അ����ണി മഴ�ാല�ിന് ��് ���ിയാ�ണെമ�് നി�േ�ശം

ന�ിയി�േ�ാ; അതിന് എ�് �കയാണ് അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) േറാഡ് പണി�വാ�� െമ�ലിെ��ം പാറ�െട�ം �ാമം ഇതിന് തട�മാ��േ�ാ;  ഇത്

അ����ണിക�  സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�വാ�  സാധി�ാ�

സാഹചര���ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  �ഖ�മ�ി ഇടെപ�് നട�ിയ േയാഗ�ിെല തീ�മാനം �ലം

ഫല�ാ�ി��ായി�േ�ാ;

(ഡി) നിലവിെല �തിസ�ി എ�െന മറികട�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്എ�റിയി�ാേമാ ?

െപാ� മരാമ�് വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�� പാല��

5164. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�� എ� പാല��െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാല�ളി�  ഇൗ സ��ാ�  കാലയളവി�  നട�ിയ പരിേശാധനകളി�  ബല��വ

/അ����ണി അനിവാര�മായവ  /ബലെ��േ��വ  /വീതി ���  ഉ�െ�െട �ന�നി��ാണം

േവ�വ /ഒഴിവാേ��വ എ�ിവ സംബ�ി�് ജി�ാടി�ാന�ി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പാല��  സംബ�ി�് െപാ�മരാമ�് വ��് എെ��ാം സാേ�തിേകാപേദശ��

േതടിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവയി� ബലെ���ിയാ� നിലനി��� പഴയ പാല�� ഉേ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നിലവി� ഉപേയാഗ�ന�മായ പഴയ പാല�� ഒഴിവാ�വാ�� എെ��ാം നടപടിക� സ��ാ�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േദശീയ പാത വികസനം

5165. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പാത വികസന�മായി ബ�െ��് �മി ഏെ����തിന് അ�ിമ വി�ാപനം വ�തിന്

േശഷ�ം വികസന�ി� ഉൾെ�ടാ� �ല�ളി�ം നി��ാണ �വ��ന�� നട��തിന്

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� അ�മതി ന�കാ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ിന് പരിഹാരം കാ��തിന് െപാ�മരാമ�്, തേ�ശസ�യംഭരണം, റവന� എ�ീ

വ��ക� സം��മായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േദശീയ പാതക��ായി �ലം ഏെ����തിെ� ന�പരിഹാരം

5166. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േദശീയ പാതക��ായി �ലം ഏെ���േ�ാ� 2013-� േക��ി� നിലവി�

വ� എ�.എ ആ�് �കാരം ന�പരിഹാരം ന��വാ�� മാനദ�ം എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േദശീയ പാത�ായി ഏെ��� �ല��െട അ�പത് മീ��  പരിധിയി�  മ�് നി��ാണ

�വ��ന��  അ�വദി�കയി� എ� രീതിയി�  വ�ാപകമായി നട�� �ചരണം

സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് വ��മായ ഒ� വിശദീകരണം ന��േമാ;

(സി) േദശീയപാതക��ി�വശ�ം വ�ഷ�ളായി െക�ിടം വാടകെ���് വ�ാപാരം നട��വെര

�ലം ഏെ���ലിെ� ഭാഗമായി ഒഴി�ി�േ�ാ�  അവ��് എ�െനയാണ് ന�പരിഹാരം

ലഭി�ക എ�തിെ� വിശദീകരണം ന��േമാ?



േദശീയപാത വികസന പ�തികൾ

5167. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് േദശീയപാത വികസന�മായി ബ�െ��് േക� സ��ാ� അ�വദി�ി�� വിവിധ

പ�തിക�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ി� റ�് ഹൗസ്

5168. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ി� ഒ� സ��ാ� ഗ�്ഹൗേസാ റ�് ഹൗേസാ ഇ�ാ�തിനാ�

ജന�തിനിധിക�ം ഉേദ�ാഗ��ം യാ�ിക�ം അ�ഭവി�� �യാസ��  പരിഗണി�് �തിയ

റ�് ഹൗസ് നി��ി��തിനായി എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ.

(ബി) ഇെ��ി�  അടിയ�രമായി ഒ� റ�് ഹൗസ് �ാപി��തിന് േവ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാേമാ?

റ�് ഹൗ�ക�െട �വ��നം െമ�െ����തിന് നടപടി

5169. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ�് ഹൗ�കളിെല�� അതിഥികേളാ�� ജീവന�ാ�െട സമീപനം ��ത�

െമ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) റ�് ഹൗ�ക�െട �വ��നം ��ത�  അതിഥികെള ആക�ഷി�� തര�ി�

െമ�െ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല റ�് ഹൗസിെ� നവീകരണം

5170. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല പി.ഡ��.ഡി.  െറ�് ഹൗസിെ� നവീകരണ�ിന്

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി �േത�ക ഫ�് അ�വദി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�� വി�മ മ�ിര��



5171. �ീ.എസ്.ശർ�

,, എസ്.രാേജ��

,, എം. നൗഷാദ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�� വി�മ മ�ിര��െട �ിതി

പരിേശാധനാവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;  മിക� വാസ �ല��  എ� നിലയിേല�് ഇവെയ

ഉയ��ാ� പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ഒൗേദ�ാഗിക �ത�നി��ഹണ�ിനായി എ�� ഉേദ�ാഗ�� ഇ�ാ�േ�ാ� െപാ�ജന���ം

ഇവ ഉപേയാഗി�ാെമ�ി�ം ഒഴി�ളളേ�ാ�േ�ാ�ം െപാ�ജന���് �റി അ�വദി�ാ�

ഉേദ�ാഗ�� െെവ�ഖ�ം കാണി��െവ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��് പാ��ിന് ന�കിയ ��ാ�, ആ�വ വി�മമ�ിര��  സ�കാര�

വ��ിക�  ��പേയാഗം െച��ത് പരിഗണി�് തിരിെകെയ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ; പാ� വ�വ�ക� എെ�ാെ�യായി��;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ാലം വി�മ മ�ിരം സ�കാര� വ��ിക�  െെക�ലാ�ാ�  നട�ിയ നീ�ം തടയാ�

െെകെ�ാ� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ; നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

ഡിൈസ�, ഇ�െവ�ിേഗഷ� & ക�ാളി�ി ക�േ�ാ� �ണി�ക�

5172. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  ��ത�  ഡിൈസ�  �ണി�ക�  ആരംഭി�ാ�  ഉ�രവായി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എവിെടെയാെ�യാണ് അ�വദി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ി� ഇ�െവ�ിേഗഷ� & ക�ാളി�ി ക�േ�ാ� �ണി�ക� ശ�ിെ���ാ�

നടപടിക� ഉേ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ി� അധിക ത�ിക

5173. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  ജീവന�ാ�െട �റവ് നി��ാണ �വ��ന�െള ബാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി�  അധിക ത�ിക അ�വദി��തിന് ധനവ��ിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഏെത�ാം ത�ികക� അ�വദി�ാനാണ് ആവശ�െ��ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഉേദ�ാഗ��െട �റവ് പരിഹരി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� കരാ�  നിയമന�േളാ  /

താ��ാലിക നിയമന�േളാ നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ര�ി�  എ� നിയമന��

നട�ിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



�ി.ആ�.ഡി.സി.എ�- െ� അ�മതി േതടാെത േറാഡ് െവ�ി�ഴി�െവ� പരാതി

5174. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവളളയ�ലം കവടിയാ�  േറാഡി�  ക�ാമറക�  �ാപി��തിനായി േമാേ�ാ�  െവഹി�ി�

വിഭാഗം,  �ി.ആ�.ഡി.സി.എ�-െ� അ�മതി േതടാെത േറാഡ് െവ�ി�ഴി�െവ� പരാതി

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ാമറ �ാപി��തിനായി �ാപി� െ�യിസ് െ�യിമിന് െപാ�ം �റവാെണ�ം, ��യി�

നി�ം വലിയമല�് വലിയ കെ�യിന�ക�  േപാ��തിന് അത് തട�മാ�െമ�ം

കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) �ി.ആ�.ഡി.സി.എ�  നി��ി� േറാ�കളി�  ക�നി�െട അ�മതിയി�ാെത നി��ാണ

�വ��ന�� നട��ത് തട�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മലേയാര ൈഹേവ�െട െച��ഴ �ത� പ�ിേ�ാട് വെര�� ���ി

5175. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡി.എഫ്.ഐ.പി.  പ�തിയി�  ഊരാ���  െസാൈസ�ി ���ി െച�� മലേയാര

ൈഹേവ�െട െച��ഴ �ത�  പ�ിേ�ാട് വെര�� ഭാഗ�ിെ� ���ി ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ േറാഡിെല െച��ഴ  -  ആലേ�ാട്  -  �റ �ാ�  ഭാഗെ� ���ി എ�േ��്

���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതിെ� എ�ിേമ�ി� ഉ�െ���ിയ �ാഫിക് �ര�ാ ���ിക�, ജം�ഷ�കളിെല �ാഫിക്

സി��, ��പാ�് നി��ാണം �ട�ിയവ�െട നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ േറാഡിെല ��ാട് പാല�ിെ� ���ി ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ഇ) ന�വി�  ഭാഗ�് �ാമീണ �ടിെവ� പ�തി�ായി ൈപ�് മാ�ിയിടാ�  േവ�ി വാ��സൈ�

��ിലി�ി ഷി�ി�ിന് മാ�ിെവ� 40 ല�ം �പയി� നി�ം ആവശ�മായ �ക വാ�� അേതാറി�ി�്

ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ം ൈബ�ാസ്

5176. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ൈബ�ാസ് നി��ാണം നിലവി� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ൈബ�ാസ് നി��ാണം േവഗ�ിലാ�ാ� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം നട�ിയ

�വ��ന�� എെ��ാമാണ്;



(സി) ൈബ�ാസ് എ�േ��് ��ണമാ�ം ഗതാഗത സ�മാ�ാനാണ് നിലവി�

ആേലാചി��െത�് െവളിെ���േമാ?

ക�ർ ജി�യിെല േറാ�കൾ

5177. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയതായി �ിതല പ�ായ�ക�െട�ം നഗരസഭ�െട�ം ഉടമ�തയി�  ഉ� േറാ�ക�

െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതി�� നടപടി�മ�� എെ��ാമാണ്;

(സി) ക��  ജി�യി�  2016  െമയ് ഒ�ി� േശഷം ഏെത�ാം േറാ�ക��് ഭരണാ�മതി

ന�കിെയ�ം ഏെത�ാം േറാ�ക��് െട�ഡ� വിളി�െവ�ം െവളിെ���േമാ?

േകണ� നിര�� �ാരക േറാഡ് നി��ാണം

5178. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  വ�ഷെ� ബജ�ി�  ഉ�െ��ി�� ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ി�െ���

എടായി��-��ില�ടവ് േകണ� നിര�� �ാരക േറാഡ് നി��ാണ�ിെ� ഭരണാ�മതി��

ഫയ� സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് ലഭി�ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �ക�ളള എ�ിേമ�ാണ് ഭരണാ�മതി�ായി സ��ാരിന് ലഭി�ിരി��ത്;

(സി) ഭരണാ�മതി ന���തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േറാഡ് നി��ി��തിന് എ�് ഭരണാ�മതി നൽ�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട അ����ണി

5179. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� എ� േറാ�ക��്;  ഇവ

ഓേരാ�ിെ��ം േപ�വിവര�ം നീള�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട അ����ണി�ായി 2017-18-� എ� േകാടി �പ

അ�വദി�ി��;

(സി) ഏെത�ാം േറാ�കളിലാണ് അ����ണി നട�ിയി��ത്;  ഓേരാ േറാഡി�ം അ�വദി� �ക

എ�യാണ്;

(ഡി) ഏെത�ാം േറാ�കളിലാണ് അ����ണി ഇനി�ം ���ീകരി�ാ��ത്;  വിശദാംശം



വ��മാ�േമാ?

ക�� ജി�യിൽ സി.ആർ.എഫ്.ൽ െപ��ിയ േറാ�ക�

5180. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�യി�  െസ���  േറാഡ് ഫ�ി�  ഉ�െ���ി ���ി നട�വ�� േറാ�ക�

ഏെതാെ�യാണ്; ��ത േറാ�ക�െട നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല പി.ഡ�ള�.ഡി േറാ�ക�

5181. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  പി.ഡ�ള�.ഡി �് കീഴി�� േറാ�ക�  ഏെത�ാെമ�ം

ഓേരാ േറാ�ം എ� കിേലാമീ�� വീതമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��ത േറാ�ക�െട അ����ണിക��ായി

എസ്.എൽ.ടി.എഫ്.  (േ��് െലവ�  ടാ�് േഫാ�്)  -�  നി�ം എ� �ക െചലവഴി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല പി.ഡ�ള�.ഡി േറാ�ക�െട മാപ് (map) ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല േറാഡ് നവീകരണം

5182. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബജ�കളി�  അ�വദി�ി���ം കി�ബി വഴി ഫ�് അ�വദി�് നട�ാ���മായ

ചാല�ടി മ�ല�ിെല �രി��  -ഏഴാ��ഖം േറാഡ്,  ���ി��-��ി�ാട്-േമാതിര��ി

േറാഡ്,  ചാല�ടി-െവ�ി�ള�ര-��ി�ിറ-േമാതിര��ി േറാഡ് എ�ീ േറാ�ക�െട

നവീകരണ�ിനാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട നി��ാണം ആരംഭി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ചാവ�ാട്-കാ�ാണി േറാഡ് വികസനം

5183. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യി�  ചാവ�ാട് കാ�ാണി േറാഡി�  �വ��  �ത�  കാ�ാണി വെര��

േറാ�വികസന�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;



(ബി) ��ത ���ി�െട എ�ിേമ�് �ക എ�യാണ്  ;  ഈ ���ി�െട െട��  നടപടിക�

���ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിേമ�് �കാരം എെ��ാം ���ികളാണ് ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) ഈ ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;  വിശദാംശം

െവളിെ���ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് നഗര േറാഡ് വികസന പ�തി

5184. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നഗര േറാഡ് വികസന പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) നഗര േറാഡ് വികസന പ�തി ഏെത�ി�ം �തിയ നഗര�ളിേല�് �ടി വ�ാപി�ി�വാ�

പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ; ഇതിെ� േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത നവീകരണ �വ��ന��  എ�കാരമാണ് നട�ിലാ�വാ�

ഉേ�ശി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി ��ിെല ഗതാഗത ���്

5185. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട്- ബാ�േ�രി േറാഡ്, െകായിലാ�ി -താമരേ�രി േറാഡ് എ�ീ േറാ�ക� േച��

ബാ�േ�രി ��ിെല ഗതാഗത ���് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ബാ�േ�രി ��് വീതി ��ി നവീകരി��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ബാ�േ�രി ��് നവീകരണ�മായി ബ�െ�� ലാ�് അക�ിസിഷ� നടപടിക��് എെ��ി�ം

േക�ക� നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല പി.ഡ�ള�.ഡി. േറാ�ക�

5186. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ി� എ� കിേലാ മീ��  പി.ഡ�ള�.ഡി.  േറാ�ക� ഉെ��റിയി�ാേമാ;

ഇതി� എ� കിേലാ മീ�� ആ�നിക രീതിയി� ബി.എം.& ബി.സി. െച�് പരി�രി�ി��്;

(ബി) മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട േശാച�ാവ� പരിഹരി��തിനായി െപാ�മരാമ�് വ��്

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സി.ആ�.എഫ്.ഫ�് വിനിേയാഗി�് േറാഡ് പരി�രി��തിന് എെ��ി�ം മാനദ���

നി�യി�ി�േ�ാ;



(ഡി) ബാ�േ�രി മ�ല�ി�  സി.ആ�.എഫ് ഫ�് വിനിേയാഗി�് പരി�രി�ാ�  കഴി��

േറാ�ക�െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല േറാ�ക�ം പാല��ം

5187. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാമ�ല�ിെല ക�മല - േകാ���് േറാഡ്, കരയംവ�ം -െപാ�േമ�കടവ്

േറാഡ്, േകാ��ഴ�� -തഴവ േറാഡ്, ക��ള�ാ� പാലം, ച�ിയറ പാലം, േദവ�ര�� പാലം

എ�ിവ�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി സമ��ി�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട ഭരണാ�മതി�് െപാ�മരാമ�് േറാ�സ്  & �ി�ജസ് വിഭാഗ��

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�ീക��രം ടൗ� നവീകരണം

5188. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക��രം ടൗ�  നവീകരണം,  �ീക��രം-െച�െ�ാ�ി-ന�വി�  േറാഡിെ� നവീകരണ

���ി എ�ിവ ഓേരാ�ം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കി െട��  െച�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി - പ�നാ�രം സം�ാന പാത

5189. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി മ�ല�ിെല കാ�ി�കടവി�  നി�ാരംഭി�് ച�വളളി-  മലനട-കട�നാട്-

ഏനാ�്-പ�നാ�രം വെര നിലവി�ളള േറാ�കെള ബ�ി�ി�് സം�ാന പാത

നി��ി��തി�ളള സാ��തക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;  ആയതിേ��  എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത േറാ�കെള ബ�ി�ി�െകാ�് സം�ാന പാതയായി �ഖ�ാപി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

ഒ��ാലെ� �ാമീണ േറാ�കൾ



5190. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം �ാമീണ

േറാ�ക� െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���ണം എ�് ആവശ�െ��് സ��ാരിേല�് സമ��ി�െ��

ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല �ാമീണ േറാ�ക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത

േറാ�ക� ഏെ����തിെല �േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല സി. ആ൪. എഫ് ���ികൾ

5191. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല സം�ാന സ��ാ� ഭരണാ�മതി ന�കിയ സി. ആർ.

എഫ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് നി��ാണ �വ��നം നട�� െന�ാ�ി�കര - ��ാ� പ�ിക കാല -

പരണിയം േറാഡിെ� െട�� നടപടി ���ിയായി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ  ;  എ� േകാടി

�പ�ാണ് ��ത പണിക� െട�� ന�കിയെത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സി.  ആർ.  എഫ്.  ഫ�് ഉപേയാഗി�് നി��ി�� േറാ�ക�െട ഭരണാ�മതി�ായി ശിപാ�ശ

െച��ത് സം�ാന�ിെല എം.  എ�. എ.  മാരാേണാ എം പി മാരാേണാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സി.  ആർ.എഫ് ഫ�് േക� ഗവ�െമ�് സം�ാന�ിന് ന���ത് സം�ാന�ിന്

ലഭിേ�� ഏത് ഫ�ി� നിെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സി  .ആർ.  എഫ് ഫ�്  2017  -18  �  ഭരണാ�മതി ന���തി�� നടപടി�മ��

���ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.സി. പാല�ിെ� �ന�നി��ാണം

5192. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി-ആല�ഴ േബാ�് ��് കനാലി�  കിട�റയി�� െക.സി.  പാല�ിെ� ഉയരം

�റവായ�െകാ�് എ�ാ േബാ�ക�ം കട�േപാക�� രീതിയി�  ��ത പാലം

ഉയ��ി�ണിയാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇേ�ാ� നി��ാണ നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ച�നാേ�രിയി�  �റിസം വികസന�ി�ം എ�ായിനം �റി�് േബാ�ക�ം യാ�ാേബാ�ക�ം

എ��തി�ം സാഹചര�ം ��ി�� ��ത നി��ാണ �വ��നം ത�രിതെ����തി��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



മ�ട മ�ല�ിെല അപകടനിലയി�� പാല��

5193. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല അപകടനിലയി�� പാല��െട നവീകരണം സംബ�ി�

പ�തിക� ഏെത�ി�ം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) അപകട നിലയിലായ പാല��  �ന�നി��ി��തിന് ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�വാ�

ഉേദ�ാഗ���് നി�േ�ശം ന��േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

േകാര�ഴ, �രാട് പാല��െട �ന�നി��ാണം

5194. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല േകാര�ഴ,  �രാട് എ�ീ പാല��െട

�ന�നി��ാണ�ിന് ബജ�ി� എ� �പയാണ് നീ�ിവ�ത് ;

(ബി) ഈ പാല��െട �ന�നി��ാണ�മായി ബ�െ��് തട���  എെ��ി�ം നിലവി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടി�മ��  നാളി�വെര ���ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

ഓട��് പാല�ിന് ഭരണാ�മതി

5195. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് നിേയാജകമ�ല�ിെല ഓട��് പാല�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� എേ�ാഴാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�െത�ം �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇതിെ� എ�ിേമ�് ത�ാറായി�േ�ാ എ�ം ഭരണാ�മതി എേ�ാ� ലഭ�മാ�െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ിേമ�് ത�ാറായി�ിെ��ി� കാലവിളംബ�ി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ പാലം കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ എ�ം ഏത് വ�ഷെ� ബജ�് �സംഗ�ിലാണ്

ഇ�സംബ�ി� �ഖ�ാപനം ഉ�ായെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി േനരെ� �ഖ�ാപി�താെണ�ി�  ഈ പാലം എേ�ാ�

യാഥാ���മാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?



മണ�ായികടവ് പാലം നി��ാണം

5196. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല മണ�ായികടവ് പാലം നി��ാണം ഇേ�ാ�

ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാലം നി��ാണം എേ�ാ�  ���ീകരി�് ഗതാഗത�ിന് �റ�െകാ��വാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

���ിേ�രി വയ� പീടിക പാലം �നർനിർ�ാണം

5197. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി �രാ��് �ധാന പാതയിെല ���ിേ�രി വയ�  പീടിക പാലം തക��ത്

��യി�െ��ി�ിേ�ാ;

(ബി) പാലം ���ി പണി��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;പാലം ���ി പണിയാ� അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

��വീ�ി�ടവ് പാല�ിെ� നി��ാണം

5198. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട മ�ലെ� പാറശാല മ�ല�മായി ബ�ി�ി�� ��വീ�ി�ടവ് പാല�ിെ�

നി��ാണ �വ��ന��  എ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;  �ട�നടപടിക�  എ�ാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ?

േദശീയ പാത വികസന�ിെ� ഭാഗമാ�� �നരധിവാസം

5199. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പാത നാ�വരി�ാതയാ��തിെ� ഭാഗമായി മല�റം ജി�യിെല േചേല� പ�ായ�ി�

നിലവിെല േറാഡി�  നി�് മാറി അെെലൻെമ�് േപാ�േ�ാ�  എ� ��ംബ�െള

�നരധിവസി�ിേ��ി വ�ം;  �നരധിവസി�ിേ�� ��ംബ��െട വിശദ വിവര��

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏ.ആ�. നഗറി�  െകാള�റ�് േദശീയപാത നാ�വരി�ാതയാ�േ�ാ�  ��ംബ�െള

�നരധിവസി�ിേ��ി വ�േമാ ; ഉെ��ി� ��ംബ��െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;



(സി) ഇ�ര�ി�  �ടിെയാഴി�ിേ��ിവ�� ��ംബ�െള �നരധിവസി�ി�വാൻ എെ��ി�ം

പ�തി സ��ാ� ആവി�രി��േ�ാ;

(ഡി) നാ�വരിപാത വികസന�ി�  മല�റം ജി�യി�  ഏെത�ാം െപാ��ാപന��,

ആരാധനാലയ�� എ�ിവ െപാളിേ��ി വ�ം ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആല�ഴ-ച�നാേ�രി-വാ�� േദശീയപാത�െട നി��ാണം

5200. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴയി�  നി�് ച�നാേ�രി വഴി വാ��  േറാഡി�  എ�� വിധം േക� സർ�ാർ

�ഖ�ാപി�ിരി�� �തിയ േദശീയ പാത�െട നി��ാണനടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയത് ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േച��ല - കഴ��ം േദശീയപാത വികസനം

5201. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േച��ല  -  കഴ��ം േദശീയപാത വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� എ�ിയ

േശഷം നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േദശീയപാത വികസന�ിനായി �ലേമെ����ത് സംബ�ി�് അവേശഷി��

�വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) നടപടി�മ��  ���ീകരി�് നി��ാണം എേ��് ആരംഭി�ാ�  കഴി�ം എ�ാണ്

�തീ�ി��ത്?

േദശീയപാത�് സമീപ�� െപേ�ാ� പ�കളി� െപാ�ശൗചാലയ��

5202. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത�് സമീപ�� െപേ�ാ� പ�കളി� ��ി�ം സൗകര���� െപാ�ശൗചാലയ��

നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� സ��ല� േക��ി� നി�് കി�ിയി�െ��ി� ��ത സ��ലറിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ി� േദശീയപാത� സമീപം എ� െപേ�ാ� പ�ക�െ��ം േക� േറാഡ് ഗതാഗത

മ�ാലയം നി�  ക�ഷി��ത് േപാെല�� ശൗചാലയ��  നി��ി�ാ�  എ� െചലവ്

വ�െമ�ം ഈ െചലവ് ആര് വഹി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?



േനമം �.പി. എസ്.ന് �തിയ െക�ിടം

5203. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരമന- കളിയി�ാവിള ൈഹേവ വികസന�ിെ� ഭാഗമായി െപാളി� മാ�ിയ േനമം �.പി. എസ്.

ന് പകരമായി �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിെ� പണി നി��ി വ�ിരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �� െക�ിടം അടിയ�ര �ാധാന�േ�ാെട ���ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ���ി മിനി സിവി� േ�ഷ�

5204. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി�  നി�ം �ക അ�വദി�ി�� എറണാ�ളം

ജി�യിെല പ���ി മിനി സിവി� േ�ഷെ� നി��ാണ �വ��ന�� ആരംഭി��തിെല

കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് എ�ാണ് ഭരണാ�മതി ന�ിയെത�ം ഭരണാ�മതി�െട കാലാവധി എ�ാണ്

അവസാനി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ച�നാേ�രി ജനറ� ആ�പ�ിയിെല െക�ിട�ിെ� നി��ാണം

5205. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  ��് നിലകളിലായി പണി�െകാ�ിരി�� �ീക��്

േവ�ി�� �തിയ വാ�ഡിെ� നി��ാണ നടപടിക� �ംഭി�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  െക�ിട�ിെ� നി��ാണം ���ീകരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

കാ�ാ�ടയി� െപാ�മരാമ�് ഡിവിഷ� ഓഫീസ്

5206. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

താ��് േക�മായ കാ�ാ�ടയി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഡിവിഷ�  ഓഫീസ്

ആരംഭി��തി�� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതിനാ�� നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ?



എ�ിനീയ�മാ�േട�ം, ഓവ�സിയ�മാ�േട�ം ഒഴി�ക�

5207. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  നിലവി�  എ� എ�ിനീയ�മാ�േട�ം,  ഓവ�സിയ�മാ�േട�ം

ഒഴി�കളാണ് നിലവി��െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട �റ�ം േജാലിഭാര�ം �ലം നി�ിത സമയപരിധി��ി�  ���ിക�

���ീകരി�വാ�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി�വാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�തിക�

5208. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ി�  വിവിധ

പ�തിക��ായി െപാ�മരാമ�് വ��ി� നി�ം അ�വദി�െ�� ഫ�ക�െട ഇനം തിരി��

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �വ ൃ�ികളി�  ���ീകരി�വ ഏെത�ാെമ�ം,  മ��വ�െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ��� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� പാറ�ാല മ�ല�ി� ��തായി നട�ാ�ാ� േപാ�� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

േറാഡ് നിർ�ാണം �ലം വാസ�ലം ന�െ�� �സഫിന് ന�പരിഹാരം

5209. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര െെഹേവ�് േവ�ി െച��ഴ �ത� വ�ിേ�ാട് വെര��  52 കിേലാമീ�� ഭാഗ�്

േറാഡ് വീതി��ാ�  ആവശ�മായ �ലം നാ�കാ�  സൗജന�മായി ന�കിയതാെണ� കാര�ം

ഗവ�െമ�ിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) വീട് ���മാേയാ ഭാഗികമാേയാ ന�െ�� 5 െസ�ി� താെഴമാ�ം �ല�� പാവെ��വ��്

ന�പരിഹാരം ന�കാ� (����ി കാണാ� കഴിയാ� കാര����് എ� െഹഡി�) 35 ല�ം

�പ മാ�ിെവ�ി�െ�� കാര�ം ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ േറാഡി�, ന�വി�  ഭാഗ�് സ��മായ വാസ�ലം ന�െ�� കാളീരക�് �സഫ്

എ�യാ� വീട് വ�ാനാവശ�മായ ന�പരിഹാരം ആവശ�െ��് ന�കിയ അേപ� ഗവ�െമ�ിന്

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ അേപ�യി� എ�നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ?



ൈവ�ം മ�ല�ിെല ���ികൾ

5210. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ം - െവ�� േറാഡ് വികസനം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െട�ഡ�  നടപടി�് ��പ് ഇനി അവേശഷി�� നടപടി�മ��  എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ബജ�ി� �ഖ�ാപി� വാേ��റ-ക��ര-കപി�ാട് േറാഡിെ� നി��ാണ �വ��ന�� ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈവ�ം മ�ല�ിെല െച�് വാലയി� പാല�ിെ� നി��ാണ�ിനാ�� െട�ഡ� നടപടി

എ�് ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ി� ���ിക�

5211. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആല��  മ�ല�ി�  വിവിധ െപാ�മരാമ�്

���ിക��ായി എ� േകാടി �പ അ�വദി�ി�െ��ം ഏെതാെ� ���ികളാെണ�ം

���ിക�െട നിലവി�ളള �േരാഗതി എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ി� �ട�ി�ിട�� െപാ�മരാമ�് പ�തിക�

5212. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണാ�മതി ഉ�ായി�ം �ലെമ��് നടപടിക�െട കാലതാമസം കാരണ�ാ�ം മ�് സാേ�തിക

കാരണ�ളാ�ം �ട�ി�ിട�� എ� െപാ�മരാമ�് പ�തിക�  ഒ��ാലം

നിേയാജകമ�ല�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�േട�ം വിശദാംശ�ം നിലവിെല തട���  നീ�ി നി��ാണ ���ി

ആരംഭി��തിനായി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക�െട വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�മി�െട ന�ായവില വ��നവ്

5213. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം �മി�െട ന�ായവില എ� തവണ എ� ശതമാനം

വീതം വ��ി�ി�െവ�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) ഈ വ��നവ് �ലം സം�ാന�ിന് എ� േകാടി �പ അധിക വ�മാനം �തീ�ി��;

വിശദമാ�േമാ?

�ടി�ട സ��ിഫി��്

5214. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സബ് രജി�ാ� ആഫീ�കളി� നി�ം ലഭി�� �ടി�ട സ��ിഫി��് അേപ� ന�കി എ�

ദിവസ�ി��ിലാണ് അേപ�കന് ലഭ�മാ�കെയ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത�  േവഗ�ി�ം �താര�മാ�ം �ടി�ട സ��ിഫി��ക�  അേപ�കന് ലഭ�മാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശ��േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

�ാ�് ഡ��ി ഇളവ് സംബ�ി� അേപ�

5215. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല �ഴ�മ��് േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  േപാളിെട�ിക്

േകാേളജിന് േവ�ി െെകമാ�ം െച�െ��� �ല�ിെ� �ാ�് ഡ��ി ഇളവ് ലഭ�മാ��ത്

സംബ�ി�് �ി�സി�ാളിെ� അേപ�യിേ��  തീ�മാനം െെകെ�ാ�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

തീരേദശ െറയി� പാത�െട വികസനം

5216. �ീ.എസ്.ശർ�

,, എ.എം. ആരിഫ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തീരേദശ െറയി�വികസന�ിനായി എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ്

േക�സ��ാരിന് സമ��ി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പാത ഇര�ി�ി�ലിനായി �ലം ഏെ���� ���ി�െട നിലവിെല അവ� െവളിെ���േമാ;

(സി) എറണാ�ളം �ത� േച��ല വെര�ം കായം�ളം �ത� അ�ല�ഴവെര�ം ഇേ�ാ� ഏെത�ാം

���ികളാണ് നട�വ��ത്;

(ഡി) തീരേദശ െറയി�  പാത ര�വരിയാ�ി ഗതാഗതം �ഗമമാ��തിന് �േത�ക

ധനസഹായ�ിനായി േക�െ� സമീപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?



േക�-സം�ാന സം�� െറയി�േവ ക�നി

5217. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ െറയി�േവ നയ�ിെ� ഭാഗമായി േക�-സം�ാന സം�� ക�നി നിലവി�

വ�േശഷം ��ത ക�നി ആവി�രി� പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി� ഇതിനകം പണി ���ിയാ�ിയവ ഏവ എ�ം പണി ആരംഭി� പ�തിക�

ഏെതാെ� എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

അ�മാലി- എ�േമലി ശബരി െറയി�പാത പ�തി

5218. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തീ��ാടക��ം നാ�കാ��ം ഒേര േപാെല �േയാജനം െച�� അ�മാലി- എ�േമലി

ശബരി െറയി�പാത പ�തി സ��ാ� ഉേപ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി �ലേമെ���� നടപടി എ�േ�ാളമായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ�  െറയി�േവ വികസന�മായി ബ�െ��് �പീകരി� സം��

സംരംഭ�ിെ� പരിഗണന�് സമ��ി�� പ�തികളി� ഇത് ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ പാത യാഥാ���മാ��തിനായി സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) അ�മാലി  -  എ�േമലി പാത നീ�ി �ന�� -  െകാ�ം പാത�മായി ബ�ി�ി�ാ� എെ��ി�ം

നടപടി സ��ാ� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

നില��-ബേ�രി-ന��േകാട് െറയി�േവ പാത�െട സ�േ�

5219. �ീ.പാറ�� അ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.െക.അ� റ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��-ബേ�രി-ന��േകാട് െറയി�േവ പാത�െട സ�േ� നട�ാ�  സ��ാ�

തീ�മാനി�ി��േവാ;

(ബി) എ�ി� ആെരയാണ് സ�േ� നട��തിനായി നിേയാഗി�ി��ത്;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ഡി.എം.ആ�.സി. സ�േ� നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ െറയി�പാത നി��ാണ�മായി ബ�െ�� കാര��ളി�  നി�ം ഡി.എം.ആ�.സി.െയ



സ��ാ� ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സം�ാനെ� െറയി�േവ വികസന�ി�� ബജ�് വിഹിതം

5220. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െറയി��ാതയിര�ി�ി�ലി�ം �തിയ െറയി�േവേമ�പാല�ൾ�ം

െറയി�േവേ�ഷ�ക�െട വികസന�ി�മായി ഇ�ഴി� േക�ബജ�ി�  നീ�ി െവ�ി�ളള

�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;  കഴി� ��് ബജ�കളി� ഇതി�ളള വിഹിതം എ�

വീതമായി�� എ�് വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െറയി�േവ വികസന�ിനായി കാര�മായ ബജ�് �ഖ�ാപന��  ഉ�ായി�ി�

എ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;ഇതിന് പരിഹാരം കാണാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ി�െട സ��ീസ് നട�ിവ�� ദീ�ഘ�ര െ�യി�ക�െട േബാഗിക�ം േകാ�ക�ം

പഴകി �വി��ം ഏതാ�് ഉപേയാഗ�ന��മാെണ�ിരിേ�,  ഇ� മാ�ി ഇവ� പകരം �തിയ

േകാ�ക� ലഭ�മാ��തി� വ��� കാലവിളംബം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി�ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െറയി��ാത ഇര�ി�ി��

5221. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െറയി��ാത ഇര�ി�ി��  �വ��നം എ�് ���ീകരി�ാനാ�െമ�ാണ്

സ��ാ� �തീ�ി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േകരള�ി�ടനീളം പാത ഇര�ി�ി�ലിന് പ�തി ത�ാറായി�േ�ാ; ഇേ�ാ� നട� െകാ�ിരി��

പാത ഇര�ി�ി��  നി��ാണ �വ��നം ���ിയാ��േതാ��ടി കാസ�േഗാഡ് �ത�

തി�വന��രം വെര�� സം�ാനെ� പാതയിര�ി�ി��  ���മാ�േമാ;  ഇെ��ി�

വിശദവിവരം ന��േമാ?

തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല െകാ�വ�ി െറയി�േവ ഓവ� �ി�ജ്

5222. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  വ�ഷെ� കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല

���ിയായ െകാ�വ�ി െറയി�േവ ഓവ� �ി�ജിെ� നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� ���ി ���ീകരണ�ിന് ഇനി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ് ഉ�െത�്



വ��മാ�ാേമാ?

അ�മാലി-മാ�ാലി െറയി� ഒാവ� �ി�ജ്

5223. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െറയി�േവ�െട അ�മതി ലഭി�ി�� െറയി�  ഓവ�  �ി��ക�  ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട നി��ാണ �വ��ന�� ആരംഭി�ാനായി ആവി�രി�ി�� പ�തി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�മാലി-മാ�ാലി െറയി�  ഒാവ�  �ി�ജിെ� നി��ാണ�ിന് അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

ഇതിെ� നി��ാണ �വ��നം ആരംഭി�ാ�  എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ്

���ികരി�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െറയി�േവ െലവ� േ�ാ�ക��് േമ��ാലം

5224. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല എ�ാ െറയി�േവ െലവ�  േ�ാ�ക��ം േമ��ാലം നി��ി��തിന്

പ�തി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െലവ�േ�ാ�കളി�  െ�യി�  ത�ി അപകടം

സംഭവി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

വളളേ�ാ� നഗ�-െഷാ��� െറയി�േവ േമ��ാലം നി��ാണം

5225. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല വളളേ�ാ�  നഗ�-െഷാ���  െറയി�േവ േമ��ാലം

(െെപ�ളം േമ��ാലം) നി��ാണ�ിന് െറയി�േവ�െട അ�മതി ലഭ�മാ���മായി ബ�െ��്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ�േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�ാണ് ത�ാറാ�ിയി�ളളത്; ഇ�സംബ�ി� വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

�ള���ര െറയി�േവ േമ��ാലം നി��ി�ാ� നടപടി

5226. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വലിയ ഗതാഗത�ിര�ളള �ള���ര-വര��  പി.ഡ�ള�.ഡി.  േറാഡി�  �ള���രയി�

െറയി�െവ േമ��ാലം നി��ി�ണെമ�് ജന��െട ഭാഗ�നി�ം വലിയ േതാതി� ആവശ�ം

ഉയ��വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േമ��ാലം നി��ാണ�ിന് െറയി�േവ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടി

സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

ജ�ിസ് ദിേനശ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��ിന��തമായി നിയമനി��ാണം

5227. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല ���� പഠി�് റിേ�ാ��് സമ��ി�ാ� നിയമി� ജ�ിസ്

ദിേനശ� ക�ീഷെ� റിേ�ാ��ിെല �ധാന കെ���ക��് അ��തമായ നിയമനി��ാണം

നട�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

എ�േണാമിക് & അ� എ�േണാമിക് ��ക�

5228. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കെള എ�േണാമിക് എ�ം അ� എ�േണാമിക് എ�ം തരം തിരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദ വിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) എ�േണാമിക് എ�ം അ�  എ�േണാമിക് എ�ം തരം തിരി�ി�െ��ി�  ഇ�െന തരം

തിരി��തിെ� മാനദ��� എെ�ാ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ിരി�ാല ഗവ: എ�്.എസ്.എസ് െ� നി��ാണ �വ��ന��

5229. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി അ�വദി�െ�� േകാ�ാട് മ�ല�ിെല

പ�ിരി�ാല ഗവ: എ�്.എസ്.എസ് െ� നി��ാണ �വ��ന�� എ�ാണ് ആരംഭി�ക;

(ബി) ഈ �ളിെ� നി��ാണ �വ��ന�ിനാ�� എസ്.  പി.വി ഏതാണ്;  എ� �ക�െട

ഭരണാ�മതിയാണ് ലഭ�മാ�ിയി��ത്;

(സി) േവന��ാല അവധി�് നി��ാണ ���ിക� ���ീകരി�വാ� കഴി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സ�� ശി�ാ അഭിയാ� �വ��ന��

5230. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, കാരാ�് റസാഖ്



,, ഡി.െക. �രളി

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

ന��േമാ:

(എ) സ�� ശി�ാ അഭിയാ�  പ�തി �പീകരണ�ിനായി ��  തല�ളി�ം പ�ായ�്,  ജി�ാ

തല�ളി�ം ച��ക�ം ശി�ശാലക�ം സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��കളിെല ശൗചാലയ��, �ടിെവളള സൗകര�ം,  അ����ണിക�, ജീ��ി� െക�ിട��െട

�ന�  നി��ാണം �ട�ിയ ഭൗതിക സാഹചര���  െമ�െ����തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് ��ത പ�തി �കാരം സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ര�ിതാ���് �േത�കി�് അ�മാ��ം �ാേദശിക ഭരണ�ട�ളിെല ജന�തിനിധിക��ം

വിദ�ാഭ�ാസ വിഷയ��മായി ബ�െ��് �േത�ക പരിശീലനം സംഘടി�ി�ാ� എസ്.എസ്.എ.

�കാരം എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ� വിദ�ാലയ�ളി� പഠി�� �േത�ക പരിഗണന അ�ഹി�� ��ിക�

5231. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�ലിത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� കീഴി�  െപാ� വിദ�ാലയ�ളി�  പഠി�� �േത�ക പരിഗണന

അ�ഹി�� ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��ത്;

(ബി) ഇ�ര�ി�� ��ിക��് �ിരം പരിശീലനം ആവശ�മായിരിെ� ഇവെര പരിശീലി�ി��

റിേസാ�് അ��പക�െട നിയമന�മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

െപാ� വിദ�ാലയ�ളിെല ��ിക�െട നിലവാരം സംബ�ി�് പഠനം

5232. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� ഈ വ�ഷം ��തായി േച�� ��ിക�െട എ�ം എ�

എ�് ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സി.ബി.എസ്.ഇ/  ഐ.സി.എസ്.ഇ.  സിലബസി�  പഠി��

വിദ�ാ��ികേള�ാ� ഇം�ീഷ് ഭാഷ �േയാഗ�ി�ം സയ�സ്,  കണ�് വിഷയ�ളി�ം േകരള

സിലബസിെല ��ിക� �റേകാ�ാണ് എ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�െകാ�ാണ് ഇ�െന

സംഭവി��ത് എ�� സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം പഠനം നട�ക��ായി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  ഇ�ര�ി�  ഒ� പഠനം നട�ി ആവശ�മായ മാ���  നട�ാ�ാ�  സ��ാ�

ത�ാറാ�േമാ?

എ�ഡഡ് പദവി ന�കിയ െ�ഷ�� ��ക�



5233. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ിപരമായ െവ�വിളിക�  േനരി��വ�, ഓ�ിസം ബാധി�വ�, െസറി��  പാ�സി

വിഭാഗ�ി�െ��� ��ിക�  പഠി�� ��കളി�  നി�് െതരെ���  33  ��ക��്

എ�ഡഡ് പദവി ന�കി സ��ാ� ഉ�രവ് ഇറ�ി ര�് വ�ഷം പി�ി�ി�ം �ട� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�ി�ാെയ�കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നട�സാ��ിക വ�ഷം അവസാനി��തി� ��പ് ഈ വിഷയ�ി�  അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

(സി)

പ�ാം �ാസ് സ��ിഫി��ി� േ�ഡിെനാ�ം മാ��ം േരഖെ����തിന് നടപടി

5234. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സി.ബി.എസ്.ഇ/ഐ.സി.എസ്.ഇ സിലബ�ി� പഠി�� ��ിക��് അവ�െട

പ�ാം �ാസ് സ��ിഫി��ി�  േ�ഡിെനാ�ം ലഭ�മായ മാ��ം േരഖെ���ി ന��േ�ാ�

സം�ാന സിലബ�ി� പഠി�� വിദ�ാ��ിക��് ലഭി�� സ��ിഫി��ി� േ�ഡ് മാ�ം

േരഖെ���ക�ം മാ��ലി�് ലഭി�ാനായി ര� വ�ഷം വെര കാ�ിരിേ���ം ആയതിന്

ഫീസ് ആയി 200 �പ വെര ഈടാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സിലബ�ി�  പഠി�� നി��നരായ ��ിക��്  200  �പ ഫീസായി ന�കി

മാ��ിെ� േരഖക� കര�മാേ��ി വ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ി നട�വ�ഷം �ത� പ�ാം

�ാസ് വിദ�ാ��ിക��് സ��ിഫി��് ന��േ�ാ� അവ��് ലഭി� േ�ഡിേനാെടാ�ം മാ��്

�ടി േരഖെ���ി ന��വാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാേളജ് െഗയിംസ് ��ത� ആക�ഷകമാ��തിന് നടപടി

T 5235.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��കലാശാല കായിക കല��ം സം�ാന േ�ാ��സ് കൗ�സി�  കായിക

കല��ം ത�ി� േയാജി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകാേളജ് െഗയിംസ് ��ത�  ആക�ഷകമാ��തി�ം േയാഗ�രായ ��ത�  മ�രാ��ികെള

പെ���ി��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�റിയി�േമാ?



എ�ഡഡ് ��ക��് ചാല�് ഫ�്

5236. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ��ക��് ചാല�് ഫ�് അ�വദി��ത് സംബ�ി�് മാ�� നി�േ�ശ��

�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ��് �റെ��വി�ി�� ഉ�ര�ക�െട പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

സീമാ�് േകരളയിെല നിയമന��

5237. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴി�ളള സീമാ�് േകരള എ� �ാപന�ി�  ജീവന�ാെര

നിയമി�വാ�  േവ�ി വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി� വ��മായ വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ാപന�ി� നിലവി� എ�േപ� േജാലി േനാ���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ജീവന�ാെര നിയമി�തി� സംവരണം പാലി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഒഴി�ളള ത�ികക� നിക�വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല ��കളി� ൈജവൈവവിധ� ഉദ�ാനം

5238. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെതാെ� ��ക��ാണ് ൈജവൈവവിധ� ഉദ�ാനം

നി��ി��തിന് അ�മതി ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� എെ��ാം നടപടി�മ�� ���ിയായി എ�ം വിശദീകരി�േമാ?

െ�ഷ�� ��കളിെല വിദ�ാഭ�ാസം �ന:സംഘടി�ി��തിന് നടപടി

5239. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െ�ഷ��  ��ക�െട �വ��നം അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ��കളിെല ��ിക��് ആവശ�മായ പഠേനാപകരണ��  വികസി�ി��തി�ം

വിതരണം െച��തി�ം �േത�ക സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ;



(സി) െ�ഷ��  ��കളിെല വിദ�ാഭ�ാസം ശാ�ീയമായി �ന:സംഘടി�ി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�ിെല വ�വ� പാലി�ാ� ��ക�

5240. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�  എ�ഡഡ് ��കളി�  ഒ�ാം �ാ�ി�  �േവശനം േന�� ��ികളി�  ഇ�പ�ിയ�്

ശതമാനം വിദ�ാ��ിക�  ��ബല വിഭാഗ�ി�െ��വേരാ പാവെ��വേരാ ആയിരി�ണെമ�

വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�ിെല വ�വ� നട�ാ��തി� ചില അ� എ�ഡഡ് ��ക�

��തരമായ വീ� വ��� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വീ� വ��ിയ എ� ��ക�െ�തിെര ഈ സ��ാ� നാളി�വെര നടപടി സ�ീകരി�;

ഏെതാെ� ��ക�; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) 2018-19 അധ�യന വ�ഷം �ത� ��ത നിയമം ക�ശനമായി നട�ാ��തി�ം ആയത് ഉറ�്

വ��ാ�ം ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) നട�ാ�ിയിെ��ി� അ�രം ��ക�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

നി�ബ�ിത വി�ത� സ��ിഫി��്

5241. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�ാം �ാ�് പരീ�യി� ഉ�ത വിജയം ഉറ�ാ��തിെ� ഭാഗമായി എ�ാം �ാ�ി�ം ഒ�താം

�ാ�ി�ം എ�ാ വിഷയ���ം എ �സ് േന�വാ� കഴിയാ� ��ികെള ചില സ�കാര� ��ക�

നി�ബ�ിത �ി.സി. ന�കി �റ�ാ��െവ� പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല സംഘടനാ �വ��നം

5242. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  സംഘടനാ �വ��നം അ�വദി��ത് സംബ�ി�

പഠന�ിനായി സ��ാ� നിേയാഗി� ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശ എ�ാെണ�ം ഇതിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?



��കളി� അടി�ാന സൗകര��� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

5243. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ��കളി�  വ��മാനകാല സാഹചര����് അ��തമായ

അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� ��കളി� നിലവി�� അടി�ാന സൗകര��� സംര�ി��തി� കാര�മായ ��

�ല��ി കാ��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ആയ� പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െപ���ിക��് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര���  ലഭ�മാ��തിന് നട��

�വ��ന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��  വിദ�ാഭ�ാസ അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന്  2018-19  ബജ�ി�  ഊ��

ന���േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ചാല�ടിയി� േകരള േ��് സയ�സ് ആ�് െടേ�ാളജി മ�സിയം േമഖല േക�ം

5244. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് സയ�സ് ആ�് െടേ�ാളജി മ�സിയ�ി� േവ�ി ചാല�ടിയി� േമഖല ശാ�

േക�ം �ട�വാ� ഏ� വ�ഷമാണ് അ�മതി ലഭി�ത് ; ഏത് വ�ഷം �ത� ആണ് നി��ാണ

�വ��നം ആരംഭി�ി�ളളത്  ;  ഈ പ�തി�ായി നാളി�വെര എ� ല�ം �പ

അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) അ�വദി�െ�� �കയി�  ഏെതാെ� േമഖലകളിലായി എ� �ക വീതം െചലവഴി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ചാല�ടി േമഖലാ ശാ� േക��ി� �ാനിേ�ാറിയം െക�ിടം നി��ി��േ�ാ ; ഇതിനായി എ�

�പ�െട െചലവാണ് �തീ�ി��ത്  ;  ചാല�ടി േപാ�ളള �േദശ�് വലിയരീതിയി� ഉളള

�ാനിേ�ാറിയം നി��ി��ത് ഉപേയാഗ�ദമാ�േമാ എ�ളളത് സംബ�ി�് എെത�ി�ം സാധ�ത

പഠനം നട�ിയതിന് േശഷമാേണാ തീ�മാനി�ത് ; വ��മാ�ാേമാ ?

അംഗീകാരമി�ാ� വിദ�ാലയ�� അട���ാൻ േനാ�ീസ്



5245. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അംഗീകാരമി�ാ� വിദ�ാലയ��  അട���ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�്

സ��ാ�  േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� വിദ�ാലയ���ാണ് േനാ�ീസ്

ന�കിയി��ത്;

(ബി) സ��ാ�  നി�യി� ഏെത�ാം മാനദ���െട �റ�കളാണ് വിദ�ാലയ���് ന�കിയ

േനാ�ീസി� േരഖെ���ിയി��ത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല െെഹെട�് ��ക�

5246. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ക�  െെഹെട�് ആ��തിെ� ഭാഗമായി,  മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി�  െച�വ��

പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��ത പ�തിക� �കാരം ആ��ല�ം ലഭി�� മ�ടയിെല ��ക�െട േപ�വിവരം ന�കാേമാ;

(സി) പ�തി നട�ിലാ��തിന് നിേയാഗി�ി�� ഏജ�സി ഏതാണ് ; ഏജ�സിെയ െതരെ���

രീതി വിശദമാ�ാേമാ?

കതി�� െവാേ�ഷണ� ഹയ�െസ��ഡറി ��

5247. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല കതി��  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�െസ��ഡറി �ളിെന

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� നി�േ�ശം അ�സരി�് അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് 3

േകാടി �പ അ�വദി��ത് സംബ�ി� ഡി.പി.ആ� -െ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� ഭരണാ�മതി എ�് ലഭ�മാ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല ��കളി� ൈഹെടക് �ാസ് ��ക�

5248. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി� സ��ാ�-എ�ഡഡ് ��കളി� 2018-19 വ�ഷ�ി�

എ�പി-�പി വിഭാഗ�ി� എ� ��കളിലാണ് �ാ��് �ാസ് (ൈഹെടക് �ാസ്) നി��ി�ാ�

ഉേ�ശി��� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ൈഹെടക് �ാസ് ��ക��ം എ� �ക െചലവ് വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ൈഹെടക് �ാസ് ��ക�  സ�ീകരി��തിന് ��  പി.ടി.എ-  മാേനെ��് ക�ി�ിക�

ഏെ�ാെ� �വ��ന�� ആണ് നടേ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  എ�പി-�പി വിഭാഗ�ി�  ൈഹെടക് �ാസ് �റിക�

സ�ീകരി�� സ��ാ�-എ�ഡഡ് ��ക� എെതാെ� ആെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത

��കളി�  എ� �ാസ് ��ക�  ആണ് ൈഹെടക് നിലവാര�ി�  എ�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

�� ബ�ക� വാ�� േ�ാജ�ിന് കാലതാമസം

5249. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  അഴീേ�ാട് മ�ല�ിെല ആ�ിവികസന പ�തിയി�

ഉ�െ���ി നട�ിലാ�ാ�  ശിപാ�ശ െച�ി�� അ�് ��  ബ�ക�  വാ��തിന്

ആവശ�മായ റിേ�ാ��് ക��  െഡപ��ി ഡയറ��  ഓഫീസി�  നി�ം ജി�ാ കള���്

സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ുത വിഷയ�ി�  ആവശ�മായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന് കാലതാമസം

േനരി��തിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�േ��് ബ�െ�� ��ക��് ബ�ക� ൈകമാറാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�� പാഠ��ക��െട അ�ടി േജാലിക�

5250. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� അ��യന വ�ഷേ��� �� പാഠ��ക��െട അ�ടി േജാലിക� നിലവി� ഏ�

ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒ�ാം ഭാഗം പാഠ��ക��െട വിതരണം ���ീകരിേ�ാെയ�ളള വിവരം നൽ�േമാ;

(സി) ഈ അ�ടി േജാലിക�  എ�േ��് ���ീകരി��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ?

പാഠ��ക��െട അ�ടി

5251. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

�തിയ അ��യന വ�ഷേ��് 1 �ത� 10 വെര�� �ാ�കളിെല എ� പാഠ���ളാണ്

അ�ടിേ��െത�് വ��മാ�േമാ?



�ീൈ�മറി ടീ��മാ�െട ഓണേററിയം

5252. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ��കളി�  നിലവി�  എ� �ീൈ�മറി ടീ��മാ�  േജാലി

െച��െ��ം അവ�െട നിലവിെല ഓണേററിയം എ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഒഴി�ളള �ീൈ�മറി ടീ��മാ�െട ത�ികയി�  നിയമനം നട��തി�ളള കാലതാമസം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

എ�.പി, �.പി ��കളിെല അടി�ാന സൗകര���

5253. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�.പി,  �.പി ��കളിെല അടി�ാന സൗകര���  വികസി�ി��തിന് ഏെതാെ�

പ�തികളാണ് നിലവി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�.പി.ജി.എസ് �ഴനാട് �ളിെല അടി�ാന സൗകര���  വികസി�ി��തി�ം �തിയ

െക�ിടം നി��ി��തി�മായി സമ��ി� െ�ാേ�ാസ�  പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

എ�ഡഡ് ൈ�മറി ��കളിെല �ധാന അ��ാപക�

5254. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�� അധ�യന വ�ഷം �ത�  എ�ഡഡ് ൈ�മറി ��കളിെല �ധാന അ��ാപക�

െക.ഇ.ആ�  പാ�ാകണെമ� നിബ�ന െകാ�വ�ി�േ�ാ;എ�ിൽ ഇതി��

കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) െക.ഇ.ആ�. േയാഗ�ത��വ�  എ�ഡഡ് ൈ�മറി ��കളി�  ഇ�ാ�പ�ം �ധാന

അ��ാപകനായി ആെരയാണ് നിയമിേ��െത�് വ��മാ�േമാ?

�തിയതായി ആരംഭി� ��ക�

5255. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� സ��ാ�/എ�ഡഡ് എ�.പി.  ��കെള

�.പി.��കളായി ഉയ��ിയി�െ��ം എ� �.പി.��കെള ൈഹ�ളായി



ഉയ��ിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �തിയതായി എ� ��ക�  ആരംഭി�ി��്  ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാനെ� �ീ-ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല

5256. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.��ഷ� കട��ി

,, സി.െക. ഹരീ��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീ-ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസം േ�ാഡീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിനാവശ�മായ നി�േ�ശ��  സമ��ി�ാ�  ഈ രംഗെ� വിദ�െര ഉ�െ���ി

േദശീയ ശി��ശാല സംഘടി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;

(സി) �ീ-ൈ�മറി അ��ാപക വിദ�ാഭ�ാസം �ന��ീവി�ി��തി�ം ��ിക�മായി സൗ�ദപരമായി

ഇ ടപഴകിെ�ാ�് പഠനം അനായാസമാ��തി�ം സഹായി�� വിധ�ി�  �ീ-ൈ�മറി

അ��ാപക��് പരിശീലനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാ� �ീ-ൈ�മറി ��കളിെല ��ിക��് വിേനാദ�ളിേല�െ���തി�� ഉപകരണ��

വാ��തിനായി ബജ�ി� എ� േകാടി �പ വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ൈ�മറി ��ക� ഇ�ാ� എ� പ�ായ�കൾ

5257. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ൈ�മറി ��ക�  ഇ�ാ� എ� പ�ായ�കളാണ് േകരള�ി��ത്;  ��ത

പ�ായ�കളി�  വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല േ�ാജ�ക�െട നി��ഹണ �മതല ആരാണ്

വഹി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം പ�ായ�ക�  2017-18  വ�ഷം എ� അ�ാദമിക േ�ാജ�ക�  ഏെ��� എ�

വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ �ായ�ിെല വിദ�ാഭ�ാസ േ�ാജ�ക�െട നി��ഹേണാേദ�ാഗ��  കാര��മമായി

�വ��ന��  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി��തിന് നിലവി�  എെ�ാെ�

സംവിധാന�ളാ��ത്;

(ഡി) �ാമപ�ായ�കളി�  ഒ� ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസെറ നിയമി�� കാര�ം സ��ാ�

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ഹയ� െസ��ഡറി വ��ിെ� ലയനം



5258. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഹയ� െസ��ഡറി  -െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ലയനം  2018-19 അധ�യന വ�ഷം നട�ിലാ�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

േ�സ് മാ��് ന��� രീതി പരി�രി��തിന് നടപടി

5259. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എസ്.എസ്.എ�.സി., �സ് 2 �ാ�കളി� പഠി�� ��ിക��് ഏെതാെ� ഇന�ളിലാണ്

േ�സ് മാ��് അ�വദി��ത് ; എ� മാ��് വീതമാണ് േ�സ് മാ��് ന��ത്;

(ബി) ഈ വ�ഷം പരീ� എ��� എസ്.എസ്.എ�.സി., �സ് 2 �ാ�കളിെല ��ിക��് േ�സ്

മാ��ിെ� ആ��ല�ം ലഭി�േമാ;

(സി) േ�സ് മാ��് ന��� രീതി പരി�രി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മലബാ� േമഖലയിൽ ��ത� �സ് വ� സീ�ക�ം ബാ�ക�ം അ�വദി�ാൻ നടപടി

5260. �ീ.പി.ഉൈബ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

ന��േമാ:

(എ) എസ്. എസ്.എ�. സി പരീ� എ��� വിദ�ാ��ിക�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായി ഓേരാ

വിദ�ാലയ�ി�ം �ട�പഠന സൗകര��� ഉറ�വ��വാ� സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മലബാ�  േമഖലയിെല �സ് വ�  സീ�ക�െട �റ�ക�  പരിഹരി�വാ�  ��ത�  സീ�ക�ം

ബാ�ക�ം അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ?

െച�ാനം ���േതാട് ഗവ�െമ�് എ�്.എസ്.എസ്

5261. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 ബജ�് �സംഗ�ി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമാ��  5

േകാടി�െട ഒ�ാമെ� �ീമി�  ഉ�െ�� എറണാ�ളം ജി�യിെല െച�ാനം ���േതാട്

ഗവ�െമ�് എ�്.എസ്.എസ് ര�ാമെ� �ീമി�ം ഉ�െ��തിനാ�, ��ത �ളിന് പകരമായി

െചാ�ര ജി.എ�്.എസ് െ� േപര് ഉ�െ����തിനായി ന�കിയ ക�ിന് ഒ� വ�ഷം



കഴി�ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ഫയ� ന�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫയലി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് ധനവ��ിന് ഫയ�  അയ�ി�േ�ാെയ�ം ധനവ��ിെല ഫയ�  ന��

എ�െയ�ം �ളിെ� േപര് മാ�� കാര��ിന് ധനവ��് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാെയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 2017-18  ബജ�് �സംഗ�ിെല ��ത െത�് തി��ി െചാ�ര ജി.എ�്.എസിെ� േപര്

ഉ�െ���� നടപടി എ�േ��് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) 3 േകാടി �പ�െട പ�തി �കാരം എ� ��ക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�ിയി��െത�ം ��ത

��ക� ഏെത�ാം നിേയാജക മ�ല�ളി� ഉ�െ��ി��താെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ഈ പ�തി �കാരം ഏെത�ാം നിേയാജക മ�ല�ളി�െ�� ��ക��ാണ് ഭരണാ�മതി

ന�േക�തായി��െത�ം ഭരണാ�മതി ന�കാ�തിന് കാരണം എെ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഹയ�െസ��റി �� �ിൻസി�ൽ

5262. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഹയ�െസ��റി ��  �ിൻസി�ൽ ആ�യി�  എ� മണി��  �ാസ്

എ��ണെമ�ാണ് നി�േ�ശി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശം ൈഹ��  െഹഡ് മാ��മാ��ം ബാധകമാേണാ;  അെ��ി�  കാരണം

വ��മാ�േമാ?

�ൻ ഗവ�െമ�് അ�വദി� ഹയ� െസ��റി ബാ�ക�

5263. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2014-15 � �ൻ ഗവ�െമ�് അ�വദി� ഹയ� െസ��റി വിദ�ാലയ�ളി� എ�ാ വിഭാഗം

ബാ�ക�ം �വ��നമായി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇത് �ാവ��ികമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹയ� െസ��റി�മായി ബ�െ�� െക.ഇ.ആ�. വ�വ�ക�

5264. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള എഡ�േ�ഷ� ��സ് ചാ��� 32-െല െ�ഷ�ൽ �ൾസ് നിലവി� ഹയ� െസ��റി

��കളി�� വിവിധ ����  പരിഹരി��തിന് പര�ാ�മെ�� കാര�ം സർ�ാർ



പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള എഡ�േ�ഷ� ��സിെല �ൾ 51B ഹയ� െസ��റി�് ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) േകാ��േറ�് ��കളിെല �ലംമാ�ം, അ��ാപക�െ�തിെര�� അ�ട� നടപടിക� എ�ിവ

സംബ�ി�് െക.ഇ.ആ�.െല വ�വ�ക�  ഹയ�െസ��റി�് ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവിൽ ബാധകമാ�ിയി�ി�ാ� ��ത�  െക.ഇ.ആ�. വ�വ�ക�  ഹയ�െസ��റി

േമഖലയി� ബാധകമാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 1958-െല േകരള വിദ�ാഭ�ാസ നിയമ�ി�  ഹയ�െസ��റി വിഭാഗെ� �ടി ഉ�െ���ി

േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഇെ��ി� 1958 േകരള വിദ�ാഭ�ാസ നിയമം ഹയ�െസ��റി��ടി ബാധകമാ�വാ� േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

കരിയറിെന�റി�് അവേബാധം വള���തിന് വിദ�ാ��ികൾ�് പരിശീലനം

5265. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ികളി� കരിയറിെന �റി�് അവേബാധം വള���തി�ം പരിശീലനം ന���തി�ം

ഹയ� െസ��റി തല�ി� എെ��ി�ം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് പരിശീലനം ന���െത� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി വിദ�ാ��ികെള െതരെ����തി�� മാനദ�െമ�ാെണ� വിശദീകരി�ാേമാ?

ജാതി, മതം എ�ിവ വ��മാ�ാെത �േവശനം േനടിയ ��ിക�െട എ�ം

5266. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18 അ��യന വ�ഷം സം�ാനെ� ��കളി� ഒ� �ത� �സ് � വെര പഠി��

��ികളി� ജാതി, മതം എ�ിവ�� േകാള�� �രി�ി�ാെത �േവശനം േനടിയ എ� ��ിക�

ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട �� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ��കളിൽ �ാ��് �ാ��ം പ�തി

5267. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



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

��കളിെല �ാ��് �ാ��ം പ�തി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ഏെതാെ� ��കെളയാണ് ഇതിനായി പരിഗണി�ിരി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ാ എ�.പി.,  �.പി.  ��ക�െട�ം �ാ�ക� അ�� അ��യന വ�ഷം �ത� ൈഹെടക്

ആ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

വിദ�ാ��ികെള വിവര സാേ�തിക രംഗ�മായി ബ�െ���ി�ളള പഠനരീതി

5268. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, ആ�ണി േജാ�

,, െക. ബാ�

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ികെള വിവര സാേ�തിക രംഗ�മായി ബ�െ���ി�ളള പഠനരീതി

അവലംബി��തിനായി സ��ാ�  �ട�ം �റി� െഎ.  ടി.  അധി�ിത അടി�ാന പരിശീലന

പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ൈ�മറി-അ��  ൈ�മറി ��കളി�  ക����  ലാബ് �ാപി��തി�ളള

�വ��ന���ായി എ� �ക െചലവ് �തീ�ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിേയാെടാ�ം തെ� ��കളി�  ഉ�ാ�� ഇ-മാലിന���  ശാ�ീയമായി

സം�രി��തി�ളള പ�തിക��ം ആരംഭം �റി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

ആ�.എം.എസ്.എ / എസ്.എസ്.എ പ�തിക�

5269. �ീ.െ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� ഒ�മി�ി�് ഒ� പ�തിയാ�ി

മാ�ാ�� േക� സ��ാ� തീ�മാനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േക� മാനവ വിഭവ േശഷി മ�ാലയം / അ�ബ� വ��ക�/�ാപന��

എ�ിവിട�ളി�  നി�് സം�ാന സ��ാരി�ം േക�ാവി�ത പ�തിക�െട സം�ാന

ഓഫീ�കളിേല�ം ലഭി�ി�� അറിയി�ക�െട�ം ക�ക�െട�ം പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�ാര��ി� സം�ാന സ��ാ�  ഇ�വെരയായി ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ ?

��ളം എ�.പി �� അ�േ�ഡ് െച��തിന് നടപടി



5270. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ��ള�് സ��ാ� എ�.പി �� �റ് വ�ഷം ���ിയാ�� സാഹചര��ി�

��ത �� അ�േ�ഡ് െച�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �� �.പി. തല�ിേല�് അ�േ�ഡ് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാ� ഡാം ജി.എ�്.എസ്- െന േമാഡ� �ളായി ഉയ���തിന് നടപടി

5271. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ� ഡാം ജി.എ�്.എസ്- െന േമാഡ� �ളായി ഉയ���തിനായി സമ��ി� െ�ാേ�ാസ�

പരിഗണനയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ���ി�െട ഡി.പി.ആ�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�ം നി��ഹണ�ിനായി ഏത്

ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയിരി��െത�ം വിശദീകരി�ാേമാ?

എ�്.എസ്.എ േസാഷ�� �ഡീസ് നിയമന�ം സംര�ിത അ��ാപക�ം

5272. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി� എ�്.എസ്.എ േസാഷ�� �ഡീസ് ത�ികയി� പി.എസ്.സി റാ�് ലി�്

നിലവി� വ�േ�ാ� അ��ാപക ബാ�ി� നി�ം ഗവ�െമ�്��കളിേല�് നിയമനം ലഭി�ി��

സംര�ിത അ��ാപകെര മാ�ി ആ ഒഴിവ് പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി�  അ��ാപക ബാ�ി�  നി�ം ഗവ�െമ�് ��കളിേല�് നിയമനം ലഭി�

സംര�ിത അ��ാപക��് �േത�ക കാലയളവ് ഉേ�ാ;  ഏ� മാനദ��ിെ�

അടി�ാന�ിലാണ് ഇവ��് നിയമനം ന�കിയിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�റി�� ത�ിക നിലവിലി�ാ� ��കളിെല അ��ാപക�െട അധിക േജാലി

5273. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �റി�� ത�ിക നിലവിലി�ാ� ��കളിെല അ��ാപക� ഈ േജാലി െചേ��ിവ����ലം

അ��ാപന േജാലിയി� മികവ് �ല��ാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അത് പരിഹരി�വാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െവ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

ഐ.ഇ.ഡി.സി ടീ��മാ�െട ശ�ളം



5274. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� ��കളി� �വ��ി�� ഐ.ഇ.ഡി.സി ടീ��മാ�െട ശ�ളം എ�ാ

മാസ�ം �ത�മായി ന���ി� എ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�� കാരണം എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ�െട ശ�ളം �ത�മായി വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മലേയാര േമഖലകളി� അ��ാപക� അ�ഭവി�� ��ി��ക�

5275. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ഘടമായ മലേയാര േമഖലകളിെല സ��ാ�  ��കളി�  േജാലി െച��

അ��ാപക�ം/അന��ാപക�ം അ�ഭവി�� ��ി��ക� സർ�ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) പല �ല�ളി�ം ഇവ��ാവശ��� അടി�ാന സൗകര���  ലഭ�മ� എ� വ�ത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനാവശ�മായ പരിഹാര നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�  സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�� പാചകെ�ാഴിലാളിക� സമർ�ി� നിേവദനം

5276. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാ��് ൈടം ജീവന�ാരായി അംഗീകാരം ന�കണെമ�ാവശ�െ�� െകാ�് നിേവദനം

ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത ആവശ��ിേ�� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� അംഗീ�ത എ�്. എ�്. എസ്.ടി . േകാേമ�് ത�ികക�െട എ�ം

5277. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിലവി� േകാേമ�്  (സീനിയ� & �നിയ�)എ�്.  എ�്. എസ്.ടി ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക�

ഉ�്; ആയതി� എ� എ�ം പി. എസ്. സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി��് ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പി.  എസ്.  സി.  േനരി�� നിയമനം വഴി എ�്.  എ�്.  എസ്.ടി േകാേമ�് ത�ികയിെല എ�

ഒഴി�കളാണ് നിക��ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ി�  സ��ാ�  അംഗീ�ത എ�്.  എ�്.  എസ്.ടി  .  േകാേമ�് ത�ികക�െട എ�ം,

നിലവിെല അധ�ാപക�െട എ�ം, േജാലി െച�� ��ക�െട വിവരം എ�ിവ ലഭ�മാ�േമാ;



(ഡി) ഒഴി�ക� ഇ�� ഡി�ി�് �ാ��റിനായി മാ�ി വ�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� എ�ം,

അ�പാതം എ�ിവ എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

��കളിെല നിയമന അംഗീകാര േക�കളിൽ ഹാജരായ സ��ാ� കൗ�സില�മാർ

5278. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ്,  ഹയ�െസ��ഡറി �� നിയമന അംഗീകാരം സംബ�ി�്  2013 �ത� 2017

വെര�� നാല് വ�ഷ�ി� എ� േക�ക� രജി�� െചയിതി��്;

(ബി) ഇവയി� എ� എ�ം സ��ാരിന് അ��ലമായി വിധി ലഭി�ി��് ; ഈ േക�കളി� ഹാജരായ

സ��ാ� കൗ�സില�മാ�െട േപര് വിവര�� െവളിെ���േമാ;

(സി) േമ�  കാലയളവി�  സ��ാരിന് എതിെര വിധി വ�ി�� ��ത േക�കളി�  ഹാജരായ

കൗ�സില�മാെര ഇ�രം േക�കളി� നി�ം നീ�ം െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  ഇ�ര�ി�  എ� േക�ക�  നിലവി��്;  ��ത േക�കളി�  ഹാജരാ��

കൗ�സില�മാ�െട േപര് വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ�സിക് അ��ാപകനായ �ദീ�നാഥിെ� നിയമനം

5279. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല േസവാമ�ി� �ി.�ി.ഐ യിെല മ�സിക് അ��ാപകനായ �ീ. �ദീ�നാഥിെ�

നിയമനാംഗീകാര�മായി ബ�െ�� ഫയ�  K2/53/GEdn.,  J3/9/Gedn,  പാ��് ഫയ�

14234/K2/Gedn. എ�ിവ�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േമ�  പറ�യാ�െട നിയമനം അംഗീകരി���മായി ബ�െ��് എ�ാണ് അേപ�

ന�കിയെത�റിയി�ാേമാ;  അേപ� ന�കിയ� �ത�  നാളി�വെര ടിയാെ� ഫയലി�

സ�ീകരി� നടപടിക� തീയതി സഹിതം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ഫയ� തീ��ാ��തിന് നിലവി�ളള തട�ം എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

റാ��് മൗ�� അധ�ാപിക �ീമതി ഇ.പി. രജിനി

5280. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� േബ�� ഉപജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസി� കീഴി� വ�� റാ��് മൗ��

അധ�ാപിക �ീമതി ഇ.പി.  രജിനി�െട നിയമനം അംഗീകരി�് ബ�െ��വ�  ഉ�രവ്

ന�കിയി��േവാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിയമനം അംഗീകരി�് ന�കി പാ�  ന��  അട�ം ലഭി�തി� േശഷം ശ�ളം ന�കാെത

ൈവകി�ി��തി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) ഇേത �ളി� പലതവണകളായി ലീവ് േവ��സിയി�ം മ�ം എ� വ�ഷേ�ാളം ഈ അധ�ാപിക

േജാലി െച�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വിരമി� ത�ികയി�  ഇൗ �ളി�  െ�യി�� �ീമതി ഇ.പി.  രജനിെയ� അധ�ാപിക�്

നിയമനാംഗീകാരം ന�കിയ സാഹചര��ി� ശ�ളം ന���തിന് ബ�െ��വ��് അടിയ�ിര

നി�േ�ശം ന��� വിഷയം പരിഗണി�േമാ;

(ഇ) എ�ി� ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

�ീമതി ഷിംന�് നിയമനം ന���തിന് നടപടി

5281. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�  �നിയ�- ഇ�- ഭരതനാട�ം ത�ികയിേല�ായി നട�ിയ

െപാ�പരീ�യി�ം അഭി�ഖ�ി�ം പെ���് ഒ�ാം റാ�് േനടിയ �ീമതി ഷിംന. െക ടി െക- �്

ലക് ചറർ ത�ികയി� നിയമനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� കാലതാമസം �ടാെത നിയമനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക��, കാസ�േഗാഡ്, വയനാട് ജി�കളിെല എ�്.എസ്.എ ഇം�ീഷ് ത�ിക

5282. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക��, കാസ�േഗാഡ്,  വയനാട് ജി�കളിെല എ�്.എസ്.എ ഇം�ീഷ് ത�ികയി�  നിലവി�

എ� ഒഴി�ക��്; ഇതി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�;

(ബി) അ�� ജി�ാ �ലംമാ�ം, െ�ാേമാഷ�, ത�ികമാ�ം എ�ീ വിഭാഗ�ളി� നിയമനം നട�വാ�

മാ�ിെവ�െ�� ഒഴി�ക�  ���മാ�ം നിക�െ��ി�ിെ��ി�  േശഷി�� ഒഴി�ക�  േനരി��

നിയമന�ിന് ന��േമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ്,  വയനാട് ജി�കളിെല ആ�  എം എസ് എ ��കളി�  07/10/2017െല

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഉ�രവ് �കാരം െക.ഇ.ആ� അ�സരി�് എ�്.എസ്.എ ഇം�ീഷ്

ത�ികക�  ��ി�ി�േ�ാ;എ� ��കളി�  ത�ിക ��ി�;  ഈ ജി�കളി�  െക.ഇ.ആ�

അ�സരി�� േയാഗ�തകളി�ാെത ഇം�ീഷ് പഠി�ി�� ആ� എം എസ് എ ��ക�െട എ��ം

ത�ികക�െട എ��ം ജി� തിരി�് ന�കാേമാ;

(ഡി) 2016  െല െക.ഇ.ആ�  േഭദഗതി അ�സരി�് എ�്.  എസ്.എ വിഭാഗ�ിെല ഇം�ീഷിെന

േകാ�സ��് വിഭാഗ�ി�  നി�ം ഭാഷാ വിഷയമായി മാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

അത�സരി�ാേണാ  2017െല ത�ിക നി��യം ���ികരി�ത്;  ഈ വിഷയ�ി�  എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ക എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി- ലാബ് െട�ി�� അസി��മാ�െട ഒഴി�ക�



5283. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി എ.ബി.എഫ്.എസ്.  േകാ�ിന് കീഴി�  ലാബ് െട�ി��

അസി��മാ�െട ഒഴി�ക� നിലവി�േ�ാ;നിലവി�േ�ാ;

(ബി) 2016 �ത� നാളി�വെര െവാെ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി അ�ിക��� ലാബ് െട�ി��

അസി��് റാ�് ലി�ി� നി�് എ� േപെര നിയമി�ി��്;

(സി) െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി അ�ിക���(െസറിക���) ലാബ് െട�ി�� അസി��്

റാ�് ലി�് നിലവി� വ�് വ�ഷ�� കഴി�ി�ം നിയമനം നട�ാ� കാര�ം സ��ാരിെ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ?

�മാരി അശ�തി എസ്.എസ്-ന് ആ�ിതനിയമനം

5284. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േബ��  വിദ�ാഭ�ാസ ഉപജി�യിെല �തിയക�ം ഗവ�െമ�്

�.പി.�� സം�താ��ാപകനായിരിെ� മരണമട� ടി. നാരായണെ� മക� �മാരി അശ�തി

എസ്.എസ്. ആ�ിതനിയമന�ിന് അേപ� സമ��ി�ത് എേ�ാഴാണ്;

(ബി) �മാരി അശ�തി എസ്.എസ്.  െ� ആ�ിത നിയമന അേപ� സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �മാരി അശ�തി എസ്.എസ്. ന് നിലവിെല സീനിേയാറി�ി �കാരം എേ�ാ� നിയമന ഉ�രവ്

ലഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ശാ�സാേ�തിക മ�സിയ�ിെല എ�.ഡി.�ളാ��് ത�ിക

5285. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ശാ�സാേ�തിക മ�സിയ�ിെല എ�.ഡി.�ളാ��് ത�ിക�� നി�ിത

േയാഗ�തക� എെ��ാമാെണ� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� 2014-18 കാലയളവി� എ� േപെര നിയമി�ി��്; നിയമനം ലഭി�വ�െട

േപര്, വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത, െതാഴി� പരിചയം എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി�, നി�ിത േയാഗ�ത�െട അടി�ാന�ില�ാെത ആ�െ��ി�ം ഈ

ത�ികയി� നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ�െട േപര് വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�കാരം നിയമനം േനടിയവ�െട വിവര��  സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇ�ാര��ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ത�ികകളിെല നിയമന േയാഗ�തക� സംബ�ി�് എെ��ി�ം േക�ക� നിലവി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?



അംഗീകാരമി�ാ� വിദ�ാലയ��െട �വ��നം

5286. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  നിലവി�  �വർ�ി�� സ��ാ�  അംഗീകാരമി�ാ� വിദ�ാലയ��െട

�വ��ന�ി�േമ�  എ�് �ട�  നടപടിക�  സ�ീകരി��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ?

(ബി)

ഡി. പി. െഎ. ഓഫീസി� നി�ം ഫയലി� മ�പടി ന�കാ� െെവ��തി�ളള കാരണം

5287. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി� നി�് ഡി. പി. െഎ. ഓഫീസിേല�് റിേ�ാ��ിനായി ന�കിയ 57776/എഫ്

1/2015/ജി.  ഇ.  ഡി.  എ�. തീയതി  25.10.2017  (ഡി.  പി.  െഎ.  ഫയ�  ന��

79595/2017)  എ� ഫയലിെ� നിലവി�� അവ� എ�ാണ്;  ��ത ഫയ�  ഏത്

െസ�നിലാണ് ഉ�ത്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഫയലി� മ�പടി ന�കാ� െെവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� മ�പടി ന�കാ�

െെവ��തി�ളള കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ഡി.പി.ഐ ഓഫീസി� ജീവന�ാ��് പ�ിംഗ്

5288. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഡി.പി.ഐ ഓഫീസി� ജീവന�ാ��് പ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇത് ഉേദ�ാഗ��െട ശ�ള വിതരണ േസാ�് െവയറായ �ാ��മായി

ബ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  �ാ��മായി ബ�െ���ാനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഡി.പി.ഐ. യി� ആെക എ� ജീവന�ാ� ഉ�്;

(ഡി) 2018  െഫ�വരി മാസെ� ഡി.പി.ഐ യിെല ജീവന�ാ�െട പ�ിംഗ് വിവര��

െവളിെ���േമാ?

വി.എ�്.എസ്.ഇ പാഠ�പ�തി പരി�രണം

5289. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, വി.പി.സജീ��



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

ന��േമാ:

(എ) വി.എ�്.എസ്.ഇ പാഠ�പ�തി പരി�രണ�മായി ബ�െ�� വിദ�ധ സമിതി�െട റിേ�ാ��ിെല

�ധാന �പാ�ശക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത �പാ�ശക� സ��ാ� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) െതാഴിലധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല മാ�� സാഹചര������തമായി കാലഹരണെ��

േകാ�ക�  ഒഴിവാ��തി�ം നിലവി�ളള േകാ�കളി�  മാ�ം വ���തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വി.എ�്.എസ്.ഇ പാഠ�പ�തിയി� �ാേയാഗിക പരിശീലന�ിന് ��ത� �ാധാന�ം ന���

പാഠ�പ�തിക� ഉ�െ����തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എസ്.എസ് .എ�.സി ��ിെല േമ� വിലാസം തി���തിെല കാലതാമസം

5290. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എസ്  .എസ്  .എ�. സി ��ിെല േമ�  വിലാസം തി��ാനായി  14.11.2017�

CB2/47575/2017-� ന��  ആയി ലഭി� അേപ�യി�േമ�  സ�ീകരി� നടപടി�മ��െട

നാ�വഴി വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ അേപ� ലഭി�േ�ാ�  െസ��  �ളാ��് ഉ�െ�െട �മതലയി�  ഉ�ായി��ി�ം

നാളി�വെര ഈ സ��ിഫി��് ന�കാതി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം ��തരമായ കാലതാമസ�ം �ത�വിേലാപ�ം വ��ി ജന�െള�ം വിദ�ാ��ികെള�ം

ക�െ���� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര അ�ട� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േസവനാവകാശ നിയമം ഈ ഉേദ�ാഗ���് ബാധകമാേണാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

േകരള േ��് സയ�സ് ആ�് െടക് േനാളജി മ�സിയം

5291. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് സയ�സ് ആ�് െടക് േനാളജി മ�സിയ�ി�  �ാപി�ി�� േലസ�  േഷാ�ം

ജലധാര�ം ഏ� വ�ഷമാണ് �വ��നം ആരംഭി�ി��ത്;  ഇത് �ാപി��തിനായി എ�

�പയാണ് െചലവഴി�ി��ത്;  ഈ �ക ഏെതാെ� ഇന�ളിലാണ്

െചലവഴി�ി��ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജലധാരയി�ം േലസ� േഷായി�ം �ടി എ� �പ ടി��് ഇന�ി� ഇ�വെര ലഭി�ി��്; ഇതിെ�

വ�ഷം തിരി�് കണ�് ന�കാേമാ;

(സി) സയ�സ് മ�സിയ�ിെല േലസ� േഷാ�ം ജലധാര�ം ഇേ�ാ� �വ��ന രഹിതമായി�് എ�

നാളായി;  ഈ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇത് പരിഹരി��തിനായി എ�്



നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

അരി� ജി.വി.എ�്.എസ്.എസ്-ന് െക�ിടം

5292. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം മ�ല�ിെല അരി� ജി.വി.എ�്.എസ്.എസ്-ന് നബാ�ഡ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി

െക�ിടം നി��ി��തി�ളള െ�ാേ�ാസ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസലി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അരി� ജി.വി.എ�്.എസ്.എസ്-ന് െക�ിടം നി��ി��തിന് നബാ�ഡ് പ�തിയി�

ഉ�െ���ി ഫ�് അ�വദി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� �ാപന��

5293. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആല�� നിേയാജകമ�ല�ി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� �ാപന��േട�ം

വ�വകക�േട�ം വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഇവയി� ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� െക�ിട��െട വിശദാംശം ന��േമാ?

െ�ഷ�� ��കേളാട് േച��് റീഹാബിലിേ�ഷ� െസ��ക�

5294. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സംേയാജിത വിദ�ാഭ�ാസ�ി� എസ്.എസ്.എ�.സി. ���ിയാ�� മാനസിക െവ�വിളിക�

േനരി�� ��ിക��ം െ�ഷ�� ��കളി� 18 വയസ് ���ിയാ�� ��ിക��ം െതാഴി�

പരിശീലന�ി�ം െതാഴിലി�ം എ�് സംവിധാനമാണ് സ��ാ�  വിഭാവനം െച�ി��ത്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� െ�ഷ��  ��കേളാട് േച��് റീഹാബിലിേ�ഷ�  െസ��ക�  ആരംഭി��തിന്

ആവശ�മായ സാ��ിക സഹായം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ബാ�് അ�ൗ�ക�



5295. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  എ� തര�ി�� ബാ�് അ�ൗ�ക�  നിലവി��്;  ഇതി�  എ�

നിേ�പ�� ഉ�്;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഡയറ�േറ�ി�  െെകകാര�ം െച�� അ�ൗ�ക�  ഏെത�ാം

ബാ�കളി� ആണ്; ഈ അ�ൗ�കെള�റി�് വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�ി�  നിലനി��� വിവിധ ബാ�കളിെല നിേ�പം സംബ�ി�്

വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ചില നിേ�പ�� പി�വലി�ാെത കിട��െ�� പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഡി.പി.ഇ.പി.  പ�തി�െട ഭാഗമായി ജി�കളി�  നിേ�പം പി�വലി�ാെത ബാ�കളി�

കിട��െ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;  വിവിധ ജി�കളി� ഇ�ര�ി�� നിേ�പം എ�;

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഡി.പി.ഇ.പി. നിേ�പ�� പി�വലി�ാെത ബാ�കളി� തെ� കിട��തിന് കാരണ�ാരായ

ഉേദ�ാഗ��  ആെര�ാം;  ഇവ�െ�തിെര സ�ീകരി� അ�ട�നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ?

ഗവ�െമ�് ��കളിെല ലാ�ക�െട നവീകരണം

5296. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഗവ�െമ�് ��കളിെല ലാ�ക�  നവീകരി��തിന് സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ചാല�ടി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളിെല ലാ�ക�  നവീകരി��തിനാണ് സ��ാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പരീ�ാഭവനി� നി�ം സ��ിഫി��ക� ലഭി�ാൻ വലിയ േതാതി� കാലതാമസം

5297. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എസ് എസ് എ�  സി സ��ിഫി��ിെല െത�ക�  തി���തി�ം ഡ��ിേ��് സ��ിഫി��്

ലഭി��തി�ം പരീ�ാ ഭവനി� ന��� അേപ�കളി� തീ��ക�ി�് സ��ിഫി��ക� തിരിെക

ലഭി��തിന് വലിയ േതാതി�  കാലതാമസം േനരി���് എ�ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി സ��ിഫി��ക�  തി��ി ലഭ�മാ��തി�ം ഡ��ിേ��് സ��ിഫി��്

ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?



ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�െട പരീ� ആ��ല��ി� �മേ��ക�

5298. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��കളിെല ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�െട എസ്.എസ്.എ�.സി,  ഹയ�െസ��ഡറി പരീ�

ആ��ല��ി� വ�ാപകമായ �മേ��ക� നട��താ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം ആ��ല�ം േന�� പരീ�ാ�ഥി�െട സ��ിഫി��ി�  ഡിസബിലി�ി എ�്

േരഖെ���ാ�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പകരം പരീ� എ��� ൈ�ബിെ� മാനദ��� എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�ാദമിക് വ�ഷം  2012-2013  �ത�  2016-2017  വെര ഇ�ര�ി�  പരീ�ാ��ല�ം

ലഭി� ��ിക�െട േപര് വിവര�� ജി� തിരി�് ��ക�െട േപ�ക� ഉ�െ�െട അവ��് ലഭി�

േ�ഡ് സഹിതം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) 2017-2018 അ�ാദമിക് വ�ഷ�ി� ഭി�േശഷി ആ��ല��ി� പരീ� എ��� ��ിക�െട

േപ�ം ൈ�ബിെ� േപ�ം ജി� തിരി�് �ളിെ� േപര് സഹിതം െവളിെ���ാേമാ ?

�ാനേ�ാറിയ�ിൽ േ�ാജ��ക� വാ��തി�� േ�ാബ� െട�ർ

5299. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള ശാ� സാേ�തിക മ�സിയ�ി�  �ാനേ�ാറിയം നവീകരണ�ിനായി േ�ാജ��ക�

വാ��തി�� 2012-െല േ�ാബ� െട�റി� ഏെത�ാം ക�നിക� പെ���െവ�ം ഏത്

ക�നി�ാണ് സൈ� ഓ�ഡ� ന�കിയെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സൈ� ഓ�ഡറി� ഉ�െ���ിയി�� ഇന��ം അവ�െട വില�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�നി സാധനസാമ�ിക� സൈ� െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  അതി�� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  സാധനസാമ�ിക�  സൈ� െച�ാ�

ക�നിെ�തിെര ഏെ��ാം നടപടി സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ?

എം.ബി.എ.േകാ�കളിേല�് െക-മാ�് പരീ�

5300. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എം.ബി.എ.േകാ�കളിേല�് �േവശന�ിന് നട�� െക-മാ�് പരീ� എ�തിയ

എ� ��ിക��് േകരള�ി� �േവശനം േനടാനായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ തല�ി�  നട�� മാ�് പരീ��െട അടി�ാന�ി�  േകരള�ി�  �േവശനം

അംഗീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� വിശദീകരി�ാേമാ;



(സി) േദശീയ തല�ി�  നട�� മാ�് പരീ��ം സം�ാനെ� െക-മാ�് പരീ��ം ഒേര

ദിവസമായതിനാ�  ഒേ�െറ വിദ�ാ��ിക��് മാ�് പരീ� എ��വാ�  സാധി�ി�ി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െക-മാ�് �േവശന പരീ��് േശഷം ഒഴി� കിട�� സീ�കളി�  �േവശന�ിന് േവ�ി

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള സ��കലാശാലയി� പാ��് ൈടം പി.എ�്.ഡി.രജിേ�ഷന് വില�്

5301. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��കലാശാലയി�  ഹയ�  െസ��റി/  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി

അ��ാപക��് പാ��് ൈടം പി.എ�്.ഡി.�് രജിേ�ഷ� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  അതിന് എെ��ി�ം വില�് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ�

കാരണെമ�ാണ്;

(സി) സം�ാനെ� മ�് സ��കലാശാലകളി� ഈ വില�് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� േകരള

സ��കലാശാല ഏ�െ���ിയ വില�് പി�വലി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�.ബി.എസ്. െസ��: പാല�ാട് ജി�യിെല ഉപേക���

5302. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��ാ� �ാപനമായ എ�.ബി.എസ്. െസ�� േഫാ� സയ�സ് ആ�് െടേ�ാളജി�്

പാല�ാട് ജി�യി� എ� ഉപേക��� ഉ�്; ആയത് എവിെടെയാെ�; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉപേക��ി� എെ�ാെ� േകാ�ക� നട��; ഏെതാെ� േകാ�ക�െട ഓ�ൈല�

അേലാ�്െമ�് നട��; ഏെതാെ� പരീ�ക� നട�ി വ��; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  പാല�ാട് ജി�യിെല െച��ളേ�രി,  െഷാ���, പ�ാ�ി,  മ�ാ��ാട് �ട�ിയ

�ല�ളി�  താമസി�� വിദ�ാ��ിക��് പാല�ാട് ജി�യി�  അ�വദി�െ��ി��

ഉപേക��ളി� എ�ിേ�രാ� വളെരയധികം ��ി���ഭവെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�രം വിദ�ാ��ിക�െട സൗകര�ാ��ം െഷാ��� മ�ല�ിെല െച��ളേ�രിയി�

എ�.ബി.എസ്.-െ� ഒ� ഉപേക�ം �ാപി�വാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല വള���ാ�� നടപടിക�

5303. �ീ.െജയിംസ് മാത�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.പി.െക. ശശി



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

ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  േകരളം വ�ാ�ിയി�ം �ണേമ�യി�ം മ� സം�ാന���്

വഴികാ�ിയായിരി�േ�ാ�ം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  �തീ�ിത ഔ�ത�ം

�ല��ാനായി�േ�ാ എ�ത് പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) സ�വകലാശാല വ��കളി�ം സ��ാ� േകാേള�കളി�ം അധ�ാപക�െട നിലവി�� ഒഴി�ക�

നിക��തിന് സത�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അധ�ാപക�െട നിലവാരം ഉയ���തിെ� ഭാഗമായി പരിശീലന പരിപാടിക�

കാര��മമാ��തി�ം വിേദശ സ�വകലാശാലകളി�  നി��െ�െട�ളള വിഷയവിദ�ധ�െട

അറിവ് ഉപേയാഗി�വാ�ം പ�തി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സിലിെ� �വ��ന�ളി� �മേ��ം അഴിമതി�ം

5304. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സിലിെ� �വ��ന�ളി� �മേ��ം

അഴിമതി�ം നട�തായി പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ?

സ�യംഭരണ േകാേള�കളിൽ �തിയ േകാ�ക�

5305. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�യംഭരണ േകാേള�ക��് �തിയ േകാ�ക�  ആരംഭി�ാ�  സ��കലാശാലക�െട

അംഗീകാരേമാ അ�മതിേയാ ആവശ�മിെ�� �.ജി.സി. തീ�മാനം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� �.ജി.സി. �െട �തിയ ഗസ�് വി�ാപനം സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വി�ാപനം വഴി സ�യംഭരണ േകാേള�കളി�  നിലവി�ളള പഠന േബാ��ക�,

അ�ാദമിക് കൗ�സി�, ഗേവണിംഗ് കൗ�സി�  എ�ിവ�െട മാ�ം അ�മതിേയാെട

േകാ�ക� ആരംഭി�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഏെതാെ� േകാ�ക�  ഇൗ നിലയി�  ആരംഭി�ാം എ�ാണ് വി�ാപന�ി�

വ��മാ��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�ണിേവ�ി�ി പരീ�കൾ�ം റിസ��് �ഖ�ാപന�ി�ം ഏകീ�ത ൈടംേടബി�

5306. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� കീഴി�� �ണിേവ�ി�ിക�െട പരീ�ക�ം റിസ��് �ഖ�ാപന�ം പല

സമയ�ളിലായ� �ലം വിദ�ാ��ിക��ം ര�ിതാ���ം അ�ഭവിേ��ി വ�� ��ി��ക�

വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ണിേവ�ി�ിക�  പരീ�ാ ൈടംേടബി�/തിയതി/  �ല�നി��യം/ഫല�ഖ�ാപനം

/സ��ിഫി��് ന�ക�  എ�ിവക��ായി ഒ� ഏകീ�ത ൈടംേടബി�  ഉ�ാ�വാ�ം

അ��കാരം നടപടി �മ��  ���ീകരി�ാ�മായി എ�് നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

വ��മാ�േമാ ?

സ��കലാശാലകളി� നി�� �ല�ത സ��ിഫി��്

5307. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  നിയമന�ി�ം വിവിധ േകാ�കളിേല�� �േവശന�ി�ം സ��കലാശാലകളി�

നി�� സ��ിഫി��ക�െട �ല�ത പരിേശാധിേ��തിെ��് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ  ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഡീംഡ് �ണിേവ�ി�ികളിെല പ�വ�ര ഇ�േ��ഡ് േകാ�ക� പഠി�� വിദ�ാ��ിക��് 3

വ�ഷം ���ിയാ�േ�ാ� ന��� ഡി�ി�് �ല�മായ സ��ിഫി��് ബി�ദം േയാഗ�തയാ��

സ��ാ� ത�ികക��് അേപ�ി��തിന് പരിഗണി�േമാ;

(സി) പ�വ�ര ഇ�േ��ഡ് േകാ�കളിെല 3 വ�ഷം ���ിയാ�േ�ാ� കി�� ബി�ദ സ��ിഫി��്

ബി�ദാന�ര ബി�ദ േകാ�ക��് േച��തിന് േയാഗ�തയായി പരിഗണി�േമാ?

മലയാളം ല�റ� ത�ികയിേല�് നിയമനം

5308. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017 ആഗ�്  16 ന് നിലവി� വ� മലയാളം ല�റ� ത�ിക�െട റ�് ലി�ി� നി��

നിയമന നില എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േമ� �ചി�ി� ത�ികയിേല�് എ� ഒഴി�ക� നിലവി� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി��്;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇം�ീഷ്,  ഹി�ി,  തമിഴ്,  ഹി�റി,  െകമി�ി,  മാ�മാ�ി�്,  ഫിസി�് �ട�ിയ േകാേളജ് ല�റ�

ത�ികയിേല�് നിലവി�  എ� േപ��് നിയമന നി�േ�ശ�ം നിയമന�ം ന�കി എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മലയാളം ല�റ�  ത�ികയിെല നിലവി�� ഒഴി�കളിേല�് നിയമന ഉ�രവ് ൈവ��ത്

എ�െകാ�ാണ്; േവഗ�ി� നിയമനം നട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഈ ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം നട��തിന് നിലവി� എെ��ി�ം തട�ം ഉേ�ാ; വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?



മ�ട ഗവ�െമ�് ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജ്

5309. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട ഗവ�െമ�് ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിെ� വികസനം നട�ിലാ�� കി�ബി

പ�തി�െട ഭാഗമായി ഡി.പി.ആ�.സമ��ി�വാ� കി�്െകാ�് സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� കി�്െകാ ത�ാറാ�ിയ ഡി.പി.ആ�. �കാരം എ� �പ�െട വികസന പ�തികളാണ്

േകാേളജി� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്?

വ�ി��് ഗവ:ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജ്

5310. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ�ി��് നിേയാജകമ�ല�ി�  ��തായി ഗവ:ആ��സ്  &  സയ�സ് േകാേളജ്

ആരംഭി��തിന് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�േമ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) വ�ി��് ഗവ:ആ��സ്  &  സയ�സ് േകാേളജ് ആരംഭി��തിനാവശ�മായ �ലം

അ�വദി�ാ� കാലി��് �ണിേവ�ി�ിേയാട് ആവശ�െ��് െകാ�� നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ അതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

സ�യംഭരണ പദവി�� സ��ാ�-എ�ഡഡ് േകാേള�ക�

5311. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�-എ�ഡഡ് േമഖലകളിലായി എ� േകാേള�ക��ാണ് നിലവി�

സ�യംഭരണ പദവി ഉ�ത്;അവ ഏെതാെ�;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ാപന�ളി�  �തിയ േകാ�ക�  ആരംഭി�ാ�  നിലവി�� നിബ�നക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ നിബ�നക��് വി��മായി ഏതാ�ം േകാേള�ക�  �തിയ േകാ�ക�  ആരംഭി�തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ഏെതാെ� േകാേള�ക�  എെ�ാെ� േകാ�കളാണ്

ആരംഭി�ത്;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ േകാേള�ക�െട കാര��ി� ഇ� സംബ�മായി എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട��േ�ാ;

എ�ി�  ഏ� ഏജ�സിയാണ് അേന�ഷി��ത്;  അേന�ഷണം ഇേ�ാ�  ഏ�

ഘ��ിലാണ്;വിശദമാ�ാേമാ?



സ�യംഭരണ േകാേള�കളിൽ �തിയ േകാ�ക��� അ�മതി

5312. �ീ.സി.മ��ി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, െക.എം.ഷാജി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�യംഭരണ േകാേള�കളി�  �തിയ േകാ�ക�  �ട�ാ�  സ��കലാശാലക�െട അ�മതി�ം

അംഗീകാര�ം നി�ബ�മ� എ� �.ജി.സി. വി�ാപനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  സ��ാ�  നിലപാ�ം സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�ം എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� േകാേള�കളിൽ പി.�ി. എ. കാര��മമാ�ാൻ സംവിധാനം

5313. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  േകാേള�കളി�  അ��ാപക�  ഉ�ായി��ി�ം വിദ�ാ��ിക��് �ാ�ക�

ലഭ�മാ��ിെ�� പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ� േകാേളജിെല വിദ�ാ��ിക��് അ��ാപകരി� നി�ം �ത�മായ �ാ�ക� ലഭി��

എ�് ഉറ�് വ��ാ� എ�് സംവിധാനമാണ് നിലവി��ത്; ഈ സംവിധാനം കാേലാചിതമായി

പരി�രി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ാ സ��ാ� േകാേള�കളി�ം പി.�ി.  എ.  സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;  പി.�ി.എ.  സംവിധാനം

കാര��മമാ��തി�ം ��് മാസ�ിെലാരി�� അവ �ത�മായി ���തി��� സംവിധാനം

ഒ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േകരളാ �ണിേവ�ി�ി�െട കീഴി�� സ��ാ� േകാേള�കളി� ഈ അ��യന വ�ഷം ഇ�വെര

എ� പി. �ി. എ. മീ�ിംഗ് വിളി� ��ിയി��്; അവ�െട മിനി�്സിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട ശാ�ീകരണം

5314. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ബാ�

,, എം. �േകഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട ശാ�ീകരണ�ിനായി ഗേവഷണ �ാപന�െള�ം ഉ�ത

വിദ�ാപീഠ�െള�ം ഉ��� �ാപന�� (Centres of Excellence) ആ�ി�ീ���തിന്



ത�ാറാ�ിയി�� പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� ആ��സ് & സയ�സ് േകാേള�ക�െട ഭൗതിക സൗകര� വികസന�ിനായി നട�ി

വ�� �വ��ന��  എെ��ാമാണ്;  �േത�ക നിേ�പ പ�തി �കാരം എെ�ാെ�

�വ��ന�ളാണ് നട�ിവ��ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈപ�ക േകാേള�ക�െട നിലവാരം ഉയ��ാ�� പ�തിയി� ഏെതാെ� േകാേള�കെളയാണ്

ഉ�െ���ിയി��െത�ം ആയതിെ� �വ��ന �േരാഗതി�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� നട�ി�ളള സമര��

5315. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� നട�ി�ളള സമര��

സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സമരം നട�ിയവ�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ;  എെ��ാം തീ�മാന�ളാണ് സ��ാ�

െെകെ�ാ�ത്; ഇതി� ഏെത�ാം തീ�മാന�� നട�ിലാ�ാ� കഴി�ി��്; ഇനി ഏെത�ാം

തീ�മാന�� നട�ാ�ാ��്;വ��മാ�ാേമാ?

സാേ�തിക സ��കലാശാല�െട �വ��നം

5316. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, സി.മ��ി

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാേ�തിക സ��കലാശാല നിലവി�  വ�േശഷം ഏ�ിനീയറിംഗ്

വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാര�ി�  വ� മാ�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാം

�ണപരമായ മാ��� ഉ�ായി��് എ�ാണ് ക���ത്;

(ബി) സാേ�തിക സ��കലാശാല�െട �വ��ന�ിന് ബ�െ�� നിയമ�ി� വ�വ� െച��

�കാര�� സംവിധാന��  ��വ�  ഏ�െ���ാ�  കഴി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇത്

സ��കലാശാല�െട �വ��നെ� �തി�ലമായി ബാധി��േ�ാെയ� കാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സാേ�തിക സ��കലാശാല�െട കാര��മമായ �വ��ന�ിന് നിയമ�ി�  വ�വ�

െച�ി�� �കാര�� എ�ാ സംവിധാന��ം ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�ാ�യ എ�ജിനിയറിംഗ് േകാേള�ക�



5317. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� സ�ാ�യ എ�ജിനിയറിംഗ് േകാേള�ക�  നിലവി��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിജയശതമാനം ഇ�ാ�തിെ��ം ��ിക�  ഇ�ാ�തിെ��ം േപരി�  എ� േകാേള�ക�

ഇേ�ാ� �വ��നം അവസാനി�ി�; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട െതാഴി� സാ��ത

5318. �ീ.അനി� അ�ര

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, േറാജി എം. േജാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട �ണനിലവാര തക�� സർ�ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ�െട �ണനിലവാരം ഉയ���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി� നി�ം പഠി�ിറ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് െതാഴി� സാ��ത

ഉറ� വ��ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

ഇ.െക നായനാ� െമേ�ാറിയ� ഗവ. േപാളിെട�ിക്

5319. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��രി��  മ�ല�ിെല നട�ാവി�  �വ��ി�� ഇ.െക നായനാ�  െമേ�ാറിയ�  ഗവ.

േപാളിെട�ി�ി� ഈ വ�ഷം �തിയ േകാ�ക� അ�വദി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട നി��ി�� െക�ിട�� എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ന�വി� ഗവ�െമ�് േപാളി െട�ിക് ആരംഭി�വാ� നടപടി

5320. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇരി�� മ�ല�ി�� ന�വി� ഗവ�െമ�് േപാളി െട�ിക് അ�� അധ�യന വ�ഷെമ�ി�ം

ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ.  െഎ.  സി.  ടി.  ഇ.  മാനദ� �കാരം േപാളി െട�ി�ിന് ആവശ�മായ �ലം െട�ി��

െെഹ�ളിെ� �ല�നി�ം നീ�ി വ�്, ഉടമാവകാശം െെകമാറാ� 16.03.2016 � മ�ിസഭ

െെകെ�ാ� തീ�മാനം നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(സി) ഇത് നട�ിലാ�ാ�  അ��ലമായ തീ�മാനം കാബിന�് സബ് ക�ി�ി�ം �ട��് കാബിന�ം

െെകെ�ാ�ി�േ�ാ;

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഇൗ കാര��ി� എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���േമാ?

കട�ാമ�ം െട�ി�� �ളിെ� �ലെമ��്

5321. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കട�ാമ�ം െട�ി�� �ളിെ� �ലേമ����ം െക�ിട നി��ാണ�ം സംബ�ി�� �േരാഗതി

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ളിെ� �ലേമെ���ൽ ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ��് ഫയ� ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ; ആയതിെ� ന�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിെ� നി��ാണ�ിന് അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

െവാേ�ഷണ� ടീ�� ഇ�-ക���� ആ�ളിേ�ഷ� ത�ികയിെല നിയമനം

5322. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന��  433/2012  �കാര�� െവാേ�ഷണ�  ടീ��  ഇ�-ക����  ആ�ളിേ�ഷ�

ത�ികയി� നിലവി�� റാ�് ലി�ി� നി�ം ഇ�വെര എ� േപ��് നിയമനം ന�ിയി��്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� വ�� ര� വ�ഷ�ി��ി� എ� റി�യ�െമ�് ഉ�ാ�െമ�ം നിയമന

ശിപാ�ശ ന�കിയതി� എ� എ�.െജ.ഡി ഉ�ായി��െയ�ം അറിയി�ാേമാ?

അ��ാപക�/ഇ���� ത�ികകളിെല െപാ��ലം മാ�ം

5323. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി വ��ി�  2017-18  അ��യന വ�ഷെ�

അ��ാപക�/ഇ���� ത�ികകളിെല െപാ��ലം മാ�ം �ണിന് ��ായി ���ീകരി�െമ�

�ഖ�ാപനം നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) 2017-18 െല അ��ാപക �ലംമാ�ം എ� മാസം െകാ�ാണ് ���ീകരി�ത്;  അ��യന

വ�ഷ�ിെ� പ�തി കഴി�� െപാ��ലം മാ�ം അ��ാപക���ാ�ിയ ��ി��്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) 2017-18  അ��യന വ�ഷം വി.എ�്.എസ്.സി.യി�  െപാ��ലമാ�േ�ാെടാ�ം മ���

�ാ���  നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� മാനദ�െമ�ാണ്;  െ�ാേബഷ�  ഡി�യ�



െച�ാ� അ��ാപക��് മ��� �ാ��� ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ര�് വ�ഷ�ി� താെഴ സ��ീ�� അ��ാപകെര �ലം മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) സ��ീസി�  സീനിയറായ അ��ാപക�/ഇ����  അേപ�ി�ാെത െ�ാേബഷ�  ഡി�യ�

െച�ാ� അ��ാപകെര/ഇ����മാെര നിയമി�വാ�  േവ�ി �ലം മാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ�് മാനദ��കാരം; വിശദമാ�േമാ?

ശാ�സാേ�തിക മ�സിയ�ി� ടി��് കൗ�� ത�ികയിേല�ളള നിയമനം

5324. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ശാ�സാേ�തിക മ�സിയ�ിെല ടി��് കൗ�� ത�ിക�് സ��ാ� നി�യി�ി��

േയാഗ�തക� വിശദമാ�േമാ; ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�� നിയമന�ിനായി നട�ിയ പ�പരസ��ി�  നി��ഷി�ി��

േയാഗ�തക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാ� ഉ�രവ് നം. ജി.  ഒ.  (ആ�. ററി.) 988/96/H.Edn.തീയതി  16.8.1996 �കാരം

��ത ത�ികയിെല െതാഴി�പരിചയം സംബ�ി� േയാഗ�ത േഭദഗതിെച�് ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ; ഉ�രവ് േഭദഗതി െച�തിെ� കാരണം

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) 9.12.2009  െല നം.  2404/09  ഉ�രവ് �കാരം സയ�സ് മ�സിയ�ി�  ��ത

ത�ികകളിേല�് നിയമനം നട�ിയത് േമ��ചി�ി� േഭദഗതി ഉ�രവിെ� െവളി��ിലാേണാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ടി��് കൗ��  ത�ികയിെല ഉേദ�ാഗ�െ� ഭാഗ�നി�� വീ� �ലം �ാപന�ിന്

സാ��ികന���ായതായ 2011-12കാലയളവിെല വാ��കൾ ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) ഇ�ാര��ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

സ��കലാശാലകളി� ഏകീ�ത അ�ാദമിക് കല��

5325. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലകളി�  ഒ� ഏകീ�ത അ�ാദമിക് കല��

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ�� ി�  എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ഇതി�െട നട�ിലാ�വാ�

ഉേ�ശി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സിലിെ� ശിപാ�ശക�  എെ�ാെ�യായി��;

വിശദീകരി�േമാ?

ഫല�ഖ�ാപനം നീ��തിൽ ��ികൾ�് മാനസിക സംഘ�ഷം



5326. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സ��കലാശാലക� നട�� പരീ�ക�െട ഫല�ഖ�ാപനം അന�മായി നീ��ത് ��ികളി�

ക�� മാനസിക സംഘ�ഷം ഉളവാ��തായി പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ?

േകരള സ�വകലാശാല െപൻഷൻ ന�ിയതിെല അപാകത

T 5327.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സ�വകലാശാലയി�  നി�് വിരമി� എ� േപരാണ് ഇേ�ാ�  െപ�ഷ�  ൈക���ത്

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�വകലാശാല േനരി�ാേണാ െപ�ഷ� ന���െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) അ��ി� ഏത് �ാപനം വഴിയാണ് െപ�ഷ� ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത സ��കലാശാലയിെല വിരമി� ഉേദ�ാഗ��മാ��ം ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ� ന�കാ�

ഒ� മാസം എ� �പ േവണെമ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഇ�വണ ��ത�  �ക അ�വദി�െവ�ം ഇത�സരി�് എ�ാവ�െട�ം അ�ൗ�ി�  ര�്

െപ�ഷ� വ�െവ��ം ശരിയാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ര�് െപ�ഷ� വരാ� കാരണെമ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ജി) അധികമായ െപ�ഷ� ന�കിയത് അബ��ിലാെണ�ി� എ�െന തിരിെക പിടി�െമ�ം ഇത്

�ലം സ��ാരി�� ന�ം എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

ക�� സ�വകലാശാലയിൽ അസി��് ത�ികയിേല�് ൈബ�ാ��� നിയമനം

5328. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക��  സ�വകലാശാലയി�  അസി��് ത�ികയിേല�് ൈബ�ാ���  നിയമന�ിന് താ�

വിഭാഗം ജീവന�ാ��് എ� ശതമാനം ത�ികക�  അ�വദി�ി�െ��ം ഏത് ഉ�ര�ക�

�കാരമാണ് ��ത ൈബ�ാ��� നിയമനം അ�വദി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അസി��് ത�ികയിേല�് താ� വിഭാഗം ജീവന�ാ��് ൈബ�ാ���  നിയമനം

അ�വദി��തിന് നി�യി�ി�� േയാഗ�താ മാനദ��� എെ��ാമാണ്;

(സി) അസി��് ത�ികയിേല�� താ� വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ൈബ�ാ���  നിയമന�ിന്

െസ��റിേയ�് ഓഫീസ് മാന��, അ�ൗ�് െട�്  (േലാവ�) എ�ീ വ��തല പരീ�ക�

വിജയി�ിരി�ണെമ� െപാ�ഭരണ വ��ിെ�  24-10-2017-െല സ��ാ�  ഉ�രവ്

(പി)നം.27/2017 സ�വകലാശാലകളി� നട�ിലാ�വാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;



(ഡി) എ�ി� ��ത ഉ�ര� �റെ��വി�തി� േശഷ�� ൈബ�ാ��� നിയമന���് ഉ�രവ്

ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഇ� സംബ�ി�് ക�� സ�വകലാശാല�് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��് ന�കിയ നി�േ�ശ��െട

പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ൈല�റിയ�മാ�െട ഓണേററിയ�ം ൈല�റിക�െട �ാ�ം

5329. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരളാ ൈല�റി കൗ�സിലിന് കീഴി�� ൈലേ�റിയൻമാ�െട ഓണേററിയ�ം

ൈല�റിക�െട �ാ�ം അ�വദി��ത് കഴി� ഒ� വ�ഷ�ാലമായി ലഭി�ാ�ത് സംബ�ി�

��ം പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ൈല�റി കൗ�സിലിെ� �തിയ േ�ഡ് മാനദ�ം സം�ാന�് എ േ�ഡ് ലഭി�ി��

��ശാലക��് നിലനി��ി�ം േ�ഡ് നിലനി���തി�ം കഴിയാ� സാഹചര�ം

പരിേശാധി�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ��ശാലകളി� ആ�നിക സേ�തിക വിദ�ക� �േയാജനെ���േമാ;

(ഡി) ��ശാലക�െട െക�ിട നി��ാണ�ിന് എം.എ�.എ-എസ്.  ഡി.  എഫ്,  എം.എ�.എ-

എ.ഡി.എഫ് എ�ീ ഫ�ക�  ഉപേയാഗെ����തിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��് �േത�കാ�മതി

ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഈ ഫ�് വിനിേയാഗി��തിന് ഇേ�ാ�  എെ��ി�ം

തട�ം നിലനി���േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

എ�.സി.സി. വ��ിെല ഒഴി�ക� നിക�ാ� നടപടി

T 5330.�ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള എ�.സി.സി. വ��ി� വിവിധ ത�ികകളിലായി എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്

െച�ി��്;

(ബി) എ�.സി.സി.  വ��ി�  എ�.ഡി.സി.  ത�ികകളിെല ഒഴി�കളി�  എ� ശതമാനം ആ�ിത

നിയമനം വഴി ന�കിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�ിത നിയമനം വഴി ന���തിന് െമാ�ം ഒഴി�ക�െട എ� ശതമാനമാണ് നിലവിെല

വ�വ� �കാരം നീ�ി വ�ിരി��ത് ; വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസേ�ാെടാ�ം െതാഴി� ൈന�ണ��ം



5331. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയ�ളി� സാധാരണ വിദ�ാഭ�ാസേ�ാെടാ�ം െതാഴി� ൈന�ണ�ം �ടി ന��� പ�തി

വ�ാപി�ി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� വിദ�ാ��ിക��് ഇ�വെര അസാപ് േകാ�് ന�കിയി��്  ;  ഏെതാെ� െതാഴിൽ

േമഖലകളിൽ; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� �ി� ഡവല�്െമ�് െസ��ക� ഇതിെ� ഭാഗമായി �വ��ി��െ��് അറിയി�േമാ?

അസാപ് നട�ിവ�� ൈന�ണ� വികസന പരിപാടി

5332. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഹയ�  െസ��റി വിദ�ാലയ�േളാട�ബ�ി�് അസാപ് നട�ിവ��

ൈന�ണ� വികസന പരിപാടികളി� ഉ�െ���ിയി�� പരിപാടിക�െട ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഹയ�  െസ��റി വിദ�ാലയ�േളാട�ബ�ി�് അസാപ് നട�ിവ�� ൈന�ണ� വികസന

പരിപാടികളി� തഴപായ് നി��ാണം, ൈകതേയാല (തഴ) െകാ�� വിവിധ അല�ാര വ���,

ബാ�ക�  �ട�ിയവ�െട നി��ാണം ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അവെയ

ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല അമരവിളയി� അസാപിെ� �ി� പാ��്

5333. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�  ഉ� അസാപിെ� �ി�  പാ��്

�ാപി��തിന്,  െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല അമരവിളയി�  സിേ�ാ ൈട�

ഫാ�റി നി�ി�� �ല�് തറ��ി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ി�പാ��് �ാപി��തിെ� നി��ാണ �വ��ന�� ൈവ��തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ി�പാ��് �ാപി��തിന് അ�വദി� �ക എ�യാെണ�ം ഏ� വ�ഷ�ിലാണ് ഫ�്

അ�വദി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആയതിെ� നി��ാണ �വ��ന�� 2018-ഏ�ി� മാസ�ി� ആരംഭി�ാ� കഴി�േമാ;

(ഇ) �ി�പാ��ി�  ആരംഭി�� േകാ�ക�  ഏെത�ാമാെണ�ം ഒാേരാ േകാ�ി�ം എ� േപ��്

അ�ിഷ� ന�കാ� കഴി�െമ�ം വിശദീകരി�ാേമാ?



ലാ�് റവന� - സ�േ� വ��ക�െട സംേയാജനം

5334. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാ�് റവന� വ��ം സ�േ� വ��ം േയാജി�ി�് ഒ� വ��് ആ�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� സ�േ�യ�മാ�െട േസവനം ��വ� സമയ�ം വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  ലഭ�മാ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റവന� ജീവന�ാ��� സ�േ� പരിശീലനം

5335. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �സ�േ��് നിലവി�  ഉപേയാഗി�ാ��ം കാലഹരണെ���മായ തിേയാഡൈല�് െമഷീ�

ഉപേയാഗി�ാണ് റവന� ജീവന�ാ��് േവ�ി നട�� ഹയ�  സ�േ� പരിശീലന�ിന്

പഠി�ി��െത�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;;

(ബി) ര�് മാസം ശ�ളേ�ാ��െട ന��� ഈ സ�േ� പരിശീലനം െകാ�് റവന� ജീവന�ാ���

�േയാജനം അറിയി�േമാ;

(സി) �തിവ�ഷം എ� േപ��ാണ് ഇ�കാരം െ�യിനിംഗ് ന���ത്;  ആയതിന്

സ��ാരി��ാ�� ശ�ളയിന�ി�� െചലവ് എ�യാണ്;

(ഡി) ഇ�കാരം െ�യിനിംഗ് ലഭി� ഏെത�ി�ം റവന� ഉേദ�ാഗ�� സ�േ� േജാലിക� െച��േ�ാ;

(ഇ) നിലവി� � സ�േ��് ഉപേയാഗി�� ആ�നിക രീതിയി�� േടാ�� േ�ഷ� എ� െമഷീ�

ഉപേയാഗി�് ഒ� പരിശീലനം മാ�ം ന�കാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  റവന� ജീവന�ാ��്

��ത പരിശീലന�ിന് പരീ� നി�ബ�മാേ�� ആവശ�കത വ��മാ�ാേമാ?

സ�േ� ന��കളിെല െത�ക�

5336. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�േ� ന��ക�  െത�ായി േരഖെ���ിയത് �ലം �നി�തി അട�ാ�

കഴിയാെത ജന��  ��ി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇത് പരിഹരി�ാ�

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

(ബി) സ�േ� ന��കളിെല െത�ക� തി����മായി ബ�െ��് തി�വന��രം ജി�യി� എ�

പരാതി ലഭി�ി�െ��ം എ�െയ�ം തീ��ക��ി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) പരാതിക� സമയബ�ിതമായി തീ��ക��ി�ാ� സ��ാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ?



റീസ�േ� ���ിയാ��തി�� ക�� പ�തിക�

5337. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീസ�േ� നടപടിക�  എ� വ�ഷ�ിനകം ���ിയാ��തി�� ക�� പ�തിയാണ്

ത�ാറാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� പ�തി ത�ാറാ�ിയി�െ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് റീസ�േ� നടപടിക�  ���ീകരി�ാ�  ത�ാറാ�ിയ

റിേ�ാ��ിേ��  ഈ സ��ാ�  നാളി�വെര ൈകെ�ാ� �ട�  നടപടിക�  ഇനം തിരി�്

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) റീസ�േ� അടിയ�രമായി ���ീകരി�ാ�  ഇേ�ാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ി വ��െത�് വിശദീകരി�േമാ?

�രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി

5338. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി

അവസാനി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി അ�വദി� �കയി� ഈ സ��ാ� എ� �ക ഏെത�ാം ആവശ����ായി

വിനിേയാഗി�െവ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� എ� ആ�ക��് �മി കെ��ി ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;  അവ�െട

ജി�, താ��്, വിേ�ജ് തിരി�� ലി�് ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ��മിയി� അനധി�ത കേ��ം

5339. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  വ�േശഷം ഇ��ി ജി�യി�  എ� െഹ��  സ��ാ��മി അനധി�ത കേ��ം

ഒഴി�ി�് ഏെ���െവ�് വ��മാ�േമാ; ആയത് എവിെടെയ�ാെമ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത �മിയി�  ഇേ�ാ�  വീ�ം കേ��ം നട�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എവിെടെയ�ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) െമേ��് �ാ�ാ �ീ ക�നി അനധി�തമായി സ��ാ�  �മി ൈകവശം വ�ി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �മി ഒഴി�ി��തിന് ഈ സ��ാ�  എെ��ാം �ട�  നടപടിക�  നാളി�വെര



ൈകെ�ാ�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

കേ�റിയ വന�മി തിരി�പിടി�ാ� നടപടി

5340. �ീ.പി.ഉൈബ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കേ�റിയ വന�മി തിരി�് പിടി���മായി ബ�െ��് റവന� വ��് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കേ�� �മി സംബ�ി�് റവന�-വനം വ��ക�െട സം�� സ�േ� നട�ിയി�േ�ാ;  എ�

െഹ�� �മിയിലാണ് കേ��ം കെ��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം കെ��ിയ കേ���ാ��് േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ;  �മി തിരി�് പിടി�ാ��

നടപടിക� ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

�സംര�ണ േസന�െട �വ��നം

5341. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് �സംര�ണ േസന �വ��ി��ത്;  അതിെ�

�വ��നം ��ികരമാേണാ;

(ബി) ഇ��ി ജി�യിെല സ��ാ��മി കേ����  കെ���തി�ം തട��തി�ം ഇൗ േസന�െട

�വ��നം എ�മാ�ം ഉപേയാഗ�ദമാണ്;

(സി) ഏെത�ി�ം രാ�ീയ ക�ിയി� നി�ം �സംര�ണ േസന�് ഭീഷണി ഉ�ാ��േ�ാ; എ�ി�

ഇ�രം സ��ഭ�ളി� സ��ാ� താ�ര�ം സംര�ി�വാ� ��ത േസന�് കഴി��േ�ാ;

(ഡി) �സംര�ണ േസന മ�് ജി�കളി� �ടി വ�ാപി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യി� റവന� �റേ�ാ�് കേ�റിയ�മായി ബ�െ��് ലഭി� പരാതിക�

5342. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം തി�വന��രം ജി�യി�  റവന� �റേ�ാ�്

കേ�റിയ�മായി ബ�െ��് എ� പരാതിക� ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;



(ബി) ഇതി�  െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  നി�് എ� പരാതിക�  ലഭി�ി�െ��ം

പരാതിയിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല റവന� �റേ�ാ�് സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

കേ���ാ�െട പ�ിക

5343. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

പാല�ാട്,  ���, മല�റം ജി�കളി�െട ഒ��� ഭാരത�ഴ�െട വശ�ളി�� കേ���ാ�െട

പ�ിക റവന� വ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; പ�ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം താ��ിെല പ�യ വിതരണം

5344. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1977� ��് വന�മി ൈകവശംെവ�് അ�ഭവി��വ�ം റവന� തരിശ് �റേ�ാ�് �മികളി�

അധിവസി��വ�മായ േകാതമംഗലം താ��ിെല ആയിര�ണ�ിന് അേപ�ക��് പ�യം

ന���തി�� കാര��ി� സ�ീകരി� നടപടി വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ��ി ജി�യി� പതിനായിര�ി� അധികം േപ��് പ�യം ന�കിയ സാഹചര��ി� ഇ��ി

ജി��െട ഭാഗമായി�� ���ഴ പ�ായ�ിെല  (ഇേ�ാ�  േകാതമംഗലം താ��്)  പ�യം

ലഭി�വാ�� �വാ�ിര�ി��രം ക�ഷക��് ഇ��ി പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി പ�യം

ന��വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത താ��ിെല േനര�മംഗലം,  പി�ിമന,  കീരംപാറ പ�ായ�കളിെല ക�ഷക��് ഇ��ി

പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി പ�യം ന��വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇതിേല�ായി നിലവി��ായി���ം ഇട�് നി��ലാ�ിയ�മായ െ�ഷ��  തഹസീ�ദാ�

ആഫീസ് �ന�ാപി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

കാസ�േകാട് താ��ി� ശിരിബാഗി� വിേ�ജിെല പ�യം

5345. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് താ��ി� ശിരിബാഗി� വിേ�ജിെല റീ-സ�േ� ന�� 144-2B, 2C, 2D യി�

എ� െസ�് �ല�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ല�് ആെര�ി�ം താമസ�േ�ാ എ�ം എ�ി� എ� ��ംബ�� എ� കാലമായി

താമസി��െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �ലം ത���് അ�വദി� തരണെമ�ാവശ�െ�� ആെര�ി�ം അേപ�ക�

ന�കിയി�േ�ാ എ�ം ��ത അേപ�കളിേ��  ആ�െ��ി�ം �ലം അ�വദി� പ�യം



ന�കിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി� എ� േപ��് എ� െസ�് വീതം അ�വദി� പ�യം ന�കി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) അേപ�ി�വരി� ഇനി�ം പ�യം ലഭി�ാ� ബാ�ി�േ�ാ എ�ം എ�ി� ആ�െ�ാെ� എ�

െസ�് വീതം ന�കാനാ� തീ�മാനെമ�ം അ� എേ�ാ� ന��െമ�ം വ��മാ�ാേമാ ?

അതിയ�� പ�ായ�ി� പ�യം

5346. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിയ�� പ�ായ�ി� എ� േകാളനിക��് പ�യം ന�കാ� ഉ�് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

അതിെ� േപ�ം �ല�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) അതിയ�� പ�ായ�ിെല േകാളനിക��് പ�യം ന���തി�േവ�ി ഉ� അേപ� ലഭി�ത്

ഏത് വ�ഷ�ി� ആണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അതിയ��  പ�ായ�ിെല പ�യം ലഭിേ�� ഓേരാ േകാളനിയി�ം എ� ��ംബ��  ഉ�്

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഓഖി �ഴലി�ാ��ലം ൈവ�ി� മ�ല�ി��ായ നാശന�ം

T 5347.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഓഖി �ഴലി�ാ�ിേനാട് അ�ബ�ി��ായ ��തി�ര��ി�  ൈവ�ി�

നിേയാജകമ�ല�ിെല നാശന���  സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം വ��് സ��ാരി�

കണ�ക� സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

വാമന�രം മ�ല�ി� ഉ�ായ നാശന����് ന�പരിഹാരം

5348. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ഴലി�ാ��ലം വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ി�  ഉ�ായ നാശന����്

ന�പരിഹാരമായി െത��, െപരി��ല,  ക�റ,  വാമന�രം,  ���ാറ,  െന�നാട്,  പന��,

���ഴ വിേ��കളി�  വിതരണം െച�  22,65,000/-  �പാ ആ�െ�ാെ�യാണ് വിതരണം

െച�െത�ം എ� �പാ വീതം വിതരണം െച�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി ആ�െ��ി�ം �ക വിതരണം െച�ാ�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ലഭി� �ക �റവാെണ�് പരാതി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഓഖി�മായി ബ�െ��് പാറ�ാലയി� വിതരണം െച� �ക



5349. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര��മായി ബ�െ��് �ഷിനാശ�ം വ�വകക��് നാശന��ം സംഭവി�വ��് റവന�

വ��ി� നി�ം ധനസഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഇന�ി�  പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�  വിതരണം െച� �ക�െട

പ�ായ�ടി�ാന�ി�� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഓഖി�മായി ബ�െ��് പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�കളി�  നി�ം

എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�ത്;

(ഡി) ��ത അേപ�കളി�  എ�െയ��ിന് �ക അ�വദി�  ;  ഇനി�ം പരിഗണി�ാ�

അേപ�ക� എ�; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിവിധ ആവശ����് വര��ാ�രിതാശ�ാസഫ�ി� നി�് അ�വദി��ം െചലവഴി��മായ �ക

5350. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� വര��ാ�രിതാശ�ാസഫ�ി� നി�് വര��, ഭ�ണ�ം വ��ം, �ഷി, വിള ന�ം,

�ടിെവ� വിതരണം എ�ീ ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം ഓേരാ ജി��ം അ�വദി� �ക എ�യാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി� തിരി�� ലി�് െവളിെ���േമാ;

(സി) 2015 - 16 വ�ഷ�ി� �കളി� പറ� െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�ി� ജി�ക��് അ�വദി�ത്

എ� �പയാണ്;

(ഡി) അവയി� ഓേരാ ജി��ം െചലവഴി�ത് എ�യാണ്; വിശദമായ ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ര� നിവാരണ�ിന് വിവിധ ഏജ�സിക�െട ഏേകാപനം

5351. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര� നിവാരണ�ിന് സം�ാന പ�തി,  ജി�ാ പ�തി എ�ിവ നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

ആയത് ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) �ര� നിവാരണ�ി�ം �തിേരാധ�ി�ം വിവിധ ഏജ�സിക�െട ഏേകാപനം

ഫല�ദമാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ര� സാധ�താ േമഖലകളി�  ആ�നിക വാ��ാ വിനിമയ സംവിധാന��െട ഉപേയാഗം

ഫല�ദമാ��തി�ം ����ി �ര� സാധ�താ ��റിയി�് ന���തി�ം സ�ീകരി��



നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

േ�ററ് ഡിസാ�ററ� െറേ�ാ�സ് ഫ�്

5352. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.ഡി.  ആ�. എഫ്.  (േ�ററ് ഡിസാ�ററ�  െറേ�ാ�സ് ഫ�്  )-  �  2016  �ത�

നാളി�വെര േക�വിഹിത�ം സം�ാന വിഹിത�ം ഉ�െ�െട ഓേരാ വ�ഷ�ം അ�വദി� �ക

എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ക ഏെത�ാം ഇന�ളി� എ� വീതം െചലവഴി�െവ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

നദീ പരിപാലന നിധി (ആ�.എം. എഫ്.)

5353. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���, പാല�ാട്,  മല�റം ജി�കളിെല നദീ പരിപാലന നിധി  (ആ�.എം.  എഫ്.)  പി�വലി�്

െപാ�ഫ�ിേല�് മാ��തിന് സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം ഉ�ര�ക� സ��ാ� �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് റ�ാ�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�് ലാ�് റവന� ക�ീഷണ� സ��ാരിന് ക�്

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� അതി�േമ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�ഫ�ി� നി�ം വിനിേയാഗി�ാെത �ഷറി േസവിം�സ് ബാ�് അ�ൗ�ി� കിട�� �ക

തിരി�പിടി�ാ�ളള ഉ�രവിെന അടി�ാനമാ�ി ആ�.എം. എഫ് ഫ�് തിരി�് പിടി�ാ�ളള

നീ��ി� നി�ം സ��ാ� പി�ിരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഓേരാ ജി�കളിേല�ം ആ�.എം.  എഫ് ഫ�് അതാത് ജി�കളിെല തെ� നദീതീര��

സംര�ി��തിന് വിനിേയാഗി�വാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

റിവ� മാേനെ��് ഫ�്

5354. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� വ�തി�േശഷം ക��ാേ�രി മ�ല�ി� റിവ� മാേനെ��് ഫ�ി� ഉ�െ���ി

ഭരണാ�മതി�ായി എ� േ�ാജ�ക�  സമ��ി�ി��്;  അതി�  എ� േ�ാജ�ക��്

ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��്; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

��ി�റം പ�ായ�ി� ഭാരത�ഴ�െട സംര�ണ ���ിക�



5355. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ി�റം പ�ായ�ിെല േപരമ��  പിഷാര��  ��� േ���ി� സമീപം ഭാരത�ഴ�െട

വല�കര സംര�ണ ���ി�ായി ഇറിേഗഷ�  വ��ി�  നി�ം ലഭി� െ�ാേ�ാസലിെ�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  സം�ാനതല വിദ� സമിതി �മതലെ���ിയത് �കാരം സബ് ക�ി�ി

റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇറിേഗഷ� വ��് അവസാനമായി സമ��ി� റിേ�ാ��ക�െട അടി�ാന�ി� ഈ ���ി�്

ഭരണാ�മതി ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

കായ� കേ����

5356. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കായ� കേ���െള �റി�് കണെ���് നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) കേ�റിയ �ലം തിരി�് പിടി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്  ;

തി�വന��രം ജി�യി� െവ�ായണി കായ� കേ��ം ഒഴി�ി�വാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

(സി) കായ�  കേ��ം വ�േതാതി�� പാരി�ിതിക ആഘാത��  ഉ�ാ�െമ�തിനാ�

ഇ�ാര��ി� ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റയി�േവ ഓവ� �ി�ജ് നി��ി��തിന് �ലം

5357. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി മാളിേയ�� െലവ� േ�ാ�ി� റയി�േവ ഓവ� �ി�ജ് നി��ി��തി� േവ�ി

�ലേമെ���� നടപടി�െട നിലവിെല അവ�െയ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ലം ഏെ��േ���െ��് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിന് �മതലെ���ിയി�� ഉേദ�ാഗ��ം ഓഫീ�ം ഏെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ��ം േവഗം �ലേമെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

ഹാരിസ� മലയാളം �മി ഏെ����മായി ബ�െ��് നട� ഉ�തതല േയാഗ��

5358. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഹാരിസ� മലയാളം ക�നി അനധി�തമായി

ൈകവശം വ�ിരി�� സ��ാ� �മി ഏെ�����മായി ബ�െ��് ബ�. �ഖ�മ�ി പെ���



എ� ഉ�തതല േയാഗ�� നട�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത േയാഗ��െട മിനി�്സിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

��ള�ിയി� േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി ഏെ��� �ല�ിെ� ന�പരിഹാര�ക

5359. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ള�ി പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി അധികമായി ഏെ���

�ല�ിെ� ന�പരിഹാര�ക ലഭി��തിനായി ��ള�ി സൗ�് ക�ിേവലി�ക�് വീ�ി�

ബീന സജീവ� സമ��ി� നിേവദന�ളി� നടപടി സ�ീകരി��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ന�പരിഹാര �ക എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വികസനാവശ��ിന് �ലം ഏെ���� നടപടി

5360. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, വി. േജായി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�കിട പ�തിക��ാവശ�മായ �ലം ഏെ��� നടപടിക�

സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�  കഴിയാ��െകാ�് പ�തിക�  അനിയ�ിതമായി

ൈവകാനിടയാ��ത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� െറയി�േവ വികസനം,  േദശീയ പാതക�െട വികസനം,  തി�വന��രം-ക��

വിമാന�ാവള വികസനം എ�ിവ�ായി നട�വ�� �ലം ഏെ����  നടപടിക�െട

�േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) വികസനാവശ��ിന് �ലം ഏെ���� നടപടിക� േവഗ�ിലാ��തിനായി ആവി�രി�ി��

പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

സ�ീേവജ് ഫാമിെ� ൈകവശ�� �മി ൈകമാ��തിന് നടപടി

5361. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര�് ���റ വിേ�ജി�  സ�ീേവജ് ഫാമിെ� ൈകവശ��  2844  സ�േ�

ന�രാ��  15െസ�് �മി മാ�കാ അംഗ�വാടിക��ായി െക�ിട��  നി��ി��

പ�തിയി��െ���ി സാ�ഹ�നീതി വ��ിന് ൈകമാ�� നടപടി�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�േമാ;



(ബി) പ�തി യാഥാ���മാ�ാ�  സാ�ഹ�നീതി വ��ിന്  15  െസ�് �മി എ��ം േവഗം

ൈകമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��ിേ�ാ� െക.എസ്.ഇ.ബി. സബ് േ�ഷന് േവ�ി�� �ലം

5362. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��ിേ�ാ�  െക.എസ്.ഇ.ബി.  സബ് േ�ഷ�േവ�ി േബഡ��

വിേ�ജിെല വലിയപാറയി�� �ലം ലീസിന് ന�കണെമ�ാവശ�െ��് ന�കിയ അേപ�

പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) അേപ� സമ��ി�ത് എ�ാെണ�ം �ലം ലീസി� ന��� േ�ാേ�ാസലിെ� നിലവിെല

�ിതി എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േ�ാേ�ാസ� കാലതാമസം വ��ാെത അടിയ�രമായി പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

��തായി ആരംഭി� ലാ�ഡ് �ിബ�ണ�ക�

5363. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��തായി ലാ�ഡ് �ിബ�ണ�ക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ;എ�ി� എവിെടെയ�ാം;

(ബി) എ�ാ ലാ�ഡ് �ിബ�ണ�കളി�മായി ഇനി എ� േക�ക� തീ��ാ�ാനായി നിലവി��് എ�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ േക�ക�  േവഗ�ി�  തീ��ാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വ��െവ�്

വ��മാ�േമാ?

വര��ാ �തിേരാധ �വ��ന��

5364. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം �� വര��െയ അഭി�ഖീകരി�� സാഹചര��ി� വര��ാ �തിേരാധ�ി��

�ിരം സംവിധാനെമ� നിലയി� വാ��  കിേയാ�ക� �ാപി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ി�  ഏെത�ാം േമഖലകെളയാണ് വര��ാ �തികരണ മാനദ��ി�



ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഗസംര�ണ േമഖലെയ വര��ാ�തികരണ മാനദ��ി�  ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ജല�ിെ� ��പേയാഗം തട��തി�ം നിലവി�  വര�� ബാധി� �േദശ�ളി�  �ടിെവ�ം

എ�ി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ ഫ�ി� ഉ�െ���ിയ അ�� മ�ല�ിെല ���ിക�

5365. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ ഫ�ി� ഉ�െ���ി ഈ സ��ാ� അ�� മ�ല�ി� അ�വദി�

���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ-േരഖ പ�തി�െട വിശദാംശ��

5366. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ലാ�് ഇ�ഫ�േമഷ� മിഷെ� "ഇ-േരഖ" പ�തി�െട വിശദാംശ�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഇ-േരഖ പ�തി �കാരം െപാ�ജന���് ഓ�ൈലനായി എെ��ാം േസവന�ളാണ്

ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ-േരഖ �േഖന ഇ�വെര എ� വിേ��ക�െട സ�േ�/�മി സംബ�മായ േരഖക� ���മാ�ം

ഡിജിൈ�സ് െച�ാ� കഴി�ി��്;

(ഡി) ��൪ ചാവ�ാട്,  തല��ി താ��കളി�  ഉ� എ� വിേ��ക�െട സ�േ�,  �േരഖക�

ഡിജിൈ�സ് െച�ാ� ബാ�ി��് എ�് വിേ��ക�െട േപര് സഹിതം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഡിജിൈ�സ് െച�ാ� ബാ�ി�� വിേ��ക�െട േരഖക� ഡിജിൈ�സ് െച��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തി �കാരം റവന� ഓഫീ�കളിെല സ��ിഫി��് വിതരണം

5367. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� ഓഫീ�കളി�  നി�ം ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തി �കാരം സ��ിഫി��ക�  വിതരണം

െച�� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം തരം സ��ിഫി��കളാണ് ഇ�കാരം വിതരണം െച��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇതിനായി ഭരണ തല�ി� എെ��ാം സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി��്; വിശദമാ�േമാ?



വിേ�ജ് ആഫീ�കളി� നി�് ഓ�െെലനായി സ��ിഫി��ക�

5368. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ആഫീ�കളി�  നി�ളള സ��ിഫി��ക�  ഓ�െെലനായി ലഭ�മാ�� പ�തി

�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം സ��ിഫി��കളാണ് ഓ�െെല� വഴി ലഭി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഓ�െെല�  സ��ിഫി��ക�െട ആധികാരികത എ�െനയാണ് വിലയി���ത് എ�്

െവളിെ���േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� റവന� വ��ിെല ഒഴി�ക�

5369. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� റവന� വ��ി� എ� ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക� ഉെ��് ത�ികതിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േഹാ����് താ��ിെല വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� എവിെടെയാെ�യാണ് ഒഴി�ക� ഉ�െത�ം

ഒഴി�ക� നിക�ാ� എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

റവന� അദാല�ക�

5370. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് മ�ിതല�ി� നട�ിയ റവന� അദാല�ക��് സമാനമായി ഈ

സ��ാരിെ� കാല�് അദാല�ക� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിേ�ജ്,  താ��് ഓഫീ�ക�െട �വ��നം ��ത�  ജനകീയ�ം,  �താര��മാ��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

ൈജവ ൈവവി�� േമഖലയായ തരി� �മി സംര�ി�വാ� നടപടി

5371. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇ��ി ജി�യി� �റ�ഴ വിേ�ജി� േ�ാ�് 13 � പഴയ സ�േ� ന�� 1/154 � വ�� 18-�

ന��  ��ിവന�ി�� സ��ാ�  തരി� �മി ൈജവ ൈവവി�� േമഖലയായതിനാ�ം

�വാ��ഴയാറിെ� �ധാന ൈകവഴികളിെലാ�ായ �റ�ഴ, �ണി�ി, മാറിക േതാ�ക�െട ഉ�വ



േക�മായതിനാ�ം ഈ തരി� �മി സംര�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മണ� കട�് തട��തിന് നടപടിക�

5372. �ീ.അനി� അ�ര

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മണ�  കട�് തട��തി�  റവന� വ��് നട�� �മ��

ഫലവ�ാകാ�ത് എ�െകാ�ാണ്;

(ബി) നദീതീര സംര�ണ നിയമം ക�ശനമായി നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ക��വ�നി��ഹണ�ിെ� ഭാഗമായി അനധി�ത മണ� കട�ിെനതിെര �വ��ി�� റവന�

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര മണ� മാഫിയ�െട ആ�മണ�� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം േക�കളി�  ഉേദ�ാഗ���് സ��ാ�  അഭിഭാഷകെ� േസവനം ഉറ�്

വ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െന�ദ ��ിന് �മി അ�വദി�ാ� നടപടി

5373. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല നട�ാവ് െന�ദ ��ിന് പ�ായ�് അധീനതയി�� �മി വി�്

ന�കിെ�ാ�് ഉ�രവായി�െ��ി�ം ഇൗ �മി റവന� വ��് �േഖന ��ിന് അ�വദി�ാ�

െെവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �മി ��ിന്എേ�ാ� ന�കാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് കരിേവടകം വിേ�ജിെല ��ംബ�െള ഒഴി�ി��തിന് നടപടി

5374. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് കരിേവടകം വിേ�ജിെല ആ�.എസ്.നംപ�. 36/1 �െ�� �ല�് വ�ഷ�ളായി

താമസി�വ��  13  ��ംബ�െള ഒഴി�ി��തിന് നടപടി എ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ�ഷ�����് രജി�� െച�് വാ�ി വീ�ം മ�് ആദായ��ം നൽ�� �മിയിൽ തല�റകളായി

താമസി� വ�� ��ത ��ംബ�െള ഒഴി�ി��തിെ�റ നിജ�ിതി എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �മി രജി�� െച�് വാ�ിയ ക�ഷക� െച� ��െമ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;



(ഡി) അതിന�� തെ� അേത വിേ�ജി� റവന��മി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) എ�ി�  പാവെ�� ക�ഷകെര �ടിയിറ�� നടപടി ഒഴിവാ��തിേല�് റവന� �മി

�േയാജനെ����തി�� തട�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് വിേ�ജിെല പ�യം

5375. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് താ��ി�  കാസ�േഗാഡ് വിേ�ജി�  റി.സ.  ന��  290/P  എ� �ല�്

ഇേ�ാ� വീ�േ�ാ എ�ം ഈ വീടിന് ന��േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വീട് എ�കാലമായി ഇവിെട�െ��ം വീ�ടമ ആരാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �ലം എ�കാലമായി ആ�െട അധീനതയീലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ല�ിെ� പ�യ�ിനായി ആെര�ി�ം അേപ� ന�കിയി�േ�ാ എ�ം ��ത വിഷയ�മായി

ബ�െ�� ഫയ� ന�� ഏതാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ ഫയ�  എ�കാലമായി തീ�മാനമാകാെത കിട�കയാെണ�ം ഏത്

ഓഫീസിലാണി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഈ ഫയലി� എേ�ാ� തീ�മാനമാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ��ാടിയി� �േത�ക താ��് �പീകരണം

5376. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടിയി�  �േത�ക താ��് �പീകരി��ത് സംബ�ി�് പാല�ാട് ജി�ാ കള��

സ��ാരിന് റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ; ഇതി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് െെഹേ�ാടതിയി� എെ��ി�ം േക�് നിലനി���േ�ാ;  വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ?

ഡി.േപാ� ഇ��നാഷണ� റസിഡ�ഷ�� �ളിെ� ��് �മി വാ�ി���തായ പരാതി

5377. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല ത�മണി വിേ�ജി� ഡി.േപാ� ഇ��നാഷണ� റസിഡ�ഷ�� �ളിന് ��മായി

�നിയമ��  കാ�ി�  പറ�ി ��ത �ളിെ� ��് �മി വാ�ി���തായ പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) �പരി�രണ നിയമ�ിെല നിബ�നക��് വി��മായി പതിന �് ഏ�റി�  ��ത�  �മി

വാ��തിന് റവന� വ��് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ?



െച�റ �നരധിവാസ േക�ം

5378. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െച�റ �നരധിവാസ േക��ിെല െതാഴി�ശാല�െട ഉ�ഘാടനം

എ�ാണ് നി��ഹി�ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �നരധിവസി�െ�� ��ംബ���് ഉപജീവനമാ��മായി ആരംഭി� െതാഴി�ശാലയി�

ഏെതാെ� �ണി�കളാണ് �വ��ി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ.

(സി) ഇതിനായി എ� �പ�െട െമഷി�ക�ം യ�സാമ�ിക�ം വാ�ിയി��്;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത െതാഴി�ശാല നിലവി� �വ��ി��േ�ാ എ�ം എ� േപ��് െതാഴി� ന�കാ�

സാധി�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഇെ��ി� �റ�് �വ��ി�ാതിരി�ാ�ളള കാരണം വിശദാമാ�ാേമാ?

റവന� വ��ി� ഓ� ൈല� സംവിധാനം

5379. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി�  േസവന��  ഓ�  ൈലനായി ന���തിന് എെ��ാം സംവിധാന��

ഒ��ിയി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ-ഡി�ി�് പ�തി �കാരം ഏെത�ാം റവന� ഓഫീ�കളി� � നി�തി അട���ൾെ�െട��

ഓൺൈലൻ സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി��്?

�ര� സാ��ത�� േമഖലകളി� പാറഖനന നിേരാധനം

5380. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വ�ാപകമായി �ര� സാധ�ത�� �േദശ�ളി� പാറഖനന നിേരാധനം നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �ര� സാധ�ത�� �േദശ�ളി�  പാറഖനന�ിന് അ�മതി ന�ക�െത�് ജി�ാ

കള��മാ��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) വയനാട് ജി�യിെല ചില േമഖലകളി� �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി പാറഖനനം നിേരാധി�ി�േ�ാ;

ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് നിേരാധി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



ഹാരിസ� മലയാളം ക�നി ൈകവശം വ�ിരി�� സ��ാ� �മി

5381. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഹാരിസ�  മലയാളം ക�നി ൈകവശം

വ�ിരി�� സ��ാ�  �മി തിരിെക എ���തിന് എെ��ാം �ട�  നടപടിക�

ൈകെ�ാ�െവ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) വ�കിട ക�നിെയ സ��ാ� വഴിവി�് സഹായി�� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എം.ജി.  രാജമാണിക�ം റിേ�ാ��് ലഭി�തിന് േശഷം �മി ഏെ����തിന് നിയമനി��ാണം

നട��തിന് എ�െകാ�ാണ് ഇ� കാലതാമസം വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം താ��ിെല വിവിധ വിേ��കളിെല �മി�െട താരിഫ് വില

5382. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��ിെല ഇരമ��  വിേ�ജിെല �മി�െട താരിഫ് വില െതാ���

വിേ��കളിേല�ം ��സി�� ടൗണിെല�ം താരിഫ് വില�െട അ�ിര�ിയായി നി�യി�ി��ത്

��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് േറാഡി�  െന�ി�ഴി പ�ായ�ിെല ��ാരി��  വിേ�ജി�  താരിഫ് വില

45,000/-  �പ�ം ഇരമ�രി�  4.5  ല�ം �പ�ം ആെണ��ം പ�ായ�് േറാഡി�

��ാരി��  വിേ�ജി�  താരിഫ് വില  37,500/-  ഉം ഇരമ��  വിേ�ജി�  2.25  ല�ം

�പ�മാെണ���ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവിെല താരിഫ് വില നി�യി��തിന് ��പ് േമൽ ��ാവി� ��ാരി��, ഇരമ��

വിേ��കളിെല താരിഫ് വില എ�യായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാതമംഗലം താ��ിെല വിവിധ വിേ��കളിെല �മി�െട നിലവിെല താരിഫ് വില�ം, ����

താരിഫ് വില�ം എ�യായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േകാതമംഗലം താ��ിെല മ�് വിേ��കെള അേപ�ി�് ഇരമ�� വിേ�ജി� വ�ി�� താരിഫ്

വില�െട മാ�ം �ന�നി�യി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

��ാ� ടൗണി� ഡി ടി പി സി �മി

5383. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാർ ടൗണിൽ േദവി�ളം േറാഡിേനാട് േചർ�് പാർ�് നിർ�ി��തിന് ഡി ടി പി സി�് �മി

അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;



(സി) ഇെ��ി� ഡി.ടി.പി.സി �െട േബാ�ഡ് �ാപി�് െകാ�� സ�കാര� ക�നി�െട നി��ാണ

�വ��ന�� തട��തി�ം �മി സ��ാ� ഏെ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആല�� മ�ല�ി� െപാ� ആവശ����ായി സ��ാ� �മി

5384. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആല��  മ�ല�ി�  െപാ� ആവശ����ായി ഉപേയാഗി�വാ�  കഴി�� സ��ാ�

�മി�െട വിശദവിവരം വിേ�ജ് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�വയ� ത�ീ�തട സംര�ണ നിയമ�കാരം പ�ായ�കളിെല േഡ�ാ ബാ�്

5385. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�വയ�  ത�ീ�തട സംര�ണ നിയമ�കാരം എ� പ�ായ�കളിലാണ് േഡ�ാ ബാ�്

�സി�ീകരി�ാ� കഴി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� പ�ായ�കളി� േഡ�ാ ബാ�് ത�ാറാ��ത് ���ിയായി��് എ�റിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് എ�ാ പ�ായ�കളിെല�ം േഡ�ാ ബാ�് എേ�ാ�  �സി�ീകരി�ാ�

സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  േഡ�ാ ബാ�് �സി�ീകരി� പ�ായ�കളി�, ആയതിേ��� പരാതിക�

പരിഹരി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് െച�ി��െത�് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) 2008 ന് ��് നിക�ിയ�ം, വിേ�ജ് റി�ാ��കളി� നിലം എ�് േരഖെ���ിയിരി���ം

േഡ�ാ ബാ�ി�  ഉ�െ�ടാ��മായ �മിയി�  വീട് വ��തിന് അ�മതി ന�കിെ�ാ��

ഉ�രവ് ൈഹേ�ാടതി റ�ാ�ിയ സാഹചര��ി�  വീട് വ��തിന് അ�മതി ന��ത്

സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) േഡ�ാ ബാ�ി�  െത�ായി ഉ�െ��ി�� കാര���  തി���തിന് സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

അന�ാധീനമാ�� അന�സം�ാന�ളള �മി

5386. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന�ിന് അവകാശെ�� അന�സം�ാന�ളള �മി അന�ാധീനമാ��താ��

റിേ�ാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ. വിശദാംശം ന��േമാ;



(ബി) സം�ാന�ിന് അവകാശെ�� അ�ര�ി�� �മി നിലവി�  ഏെതാെ� വ��ക�െട

കീഴിലാ��ത്;

(സി) അന�ാധീനെ��ി�� �മി തിരി�് പിടി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്?

മാേവലി�ര താ��ാഫീസി� സ�േ�യ�മാ�െട നിയമനം

5387. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര താ��ാഫീസി� ആവശ��ിന് സ�േ�യ�മാരി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ�േ�യ�മാ�െട �റവ് കാരണം സ�േ� നടപടിക�  നട�ാ�  കഴിയാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇതിന് പരിഹാരം കാ��തിനായി അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ�ി�� വിേ�ജിെല റീസ�േ� നടപടിക�

5388. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല വ�ി��  വിേ�ജിെല റീസ�േ� നടപടിക�  ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിേ�ജി� റീസ�േ� �കാര�� �മി തരം തിരിവ് എ�് �ത� നിലവി� വ�െമ�ാണ്

�ഖ�ാപി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ടി വിേ�ജി�  സ�േ� ന��കളിെല െത�ക�  കാരണം �മി ഇടപാ�ക�  നട�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ടി വിേ�ജി�  റീസ�േ� �കാര�� സ�േ� ന��ക�  �ാബല��ിലാ��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�മി മറി� വി���ത് നിയ�ി�ാ� നടപടി

5389. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �പരി�രണ നിയമ�ി� ഇള� ലഭി�വ� �മി മറി� വി���� നിയ�ി�ാനായി റവന�വ��്

നിയമ േഭദഗതി െകാ�വ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് നിയമവ��ിെ� ഉപേദശം േതടിയി�േ�ാ;  എ�ി�  നിയമവ��ിെ�

ശിപാ�ശക� എെ��ാമായി��?

ഓഖി �ഴലി�ാ�് ന�പരിഹാരം



T 5390.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി� നിേയാജകമ�ല�ി� ഓഖി �ഴലി�ാ�ിേനാട് അ�ബ�ി��ായ ��തി�ര��ി�

നാശന�ം സംഭവി�വ��് നിലവി� സ��ാ� ന�കിയ ന�പരിഹാരം സംബ�ി� വിശദാംശം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ന�പരിഹാരയിന�ി�  നിലവി�  എ� ആ�ക��് എ� �കവീതം ലഭ�മാ�ാ��്;

വിശദമാ�ാേമാ?

��ംബേ�മ പ�തി (FBS)

T 5391.�ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ംബേ�മ പ�തിയിേല�്  (FBS)  ന�കാ�� �ക എ� �പ

�ടി�ികയായി�െ��് ജി�ാടി�ാന�ി�� കണ�് �േത�കം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ടി�ിക െകാ���തിന് േക� സ��ാരി�  നി�് എ� �ക ലഭിേ����്;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) അവസാനമായി േക�സ��ാ�  ��ത ഇന�ി�  എ�ാണ് �ക

അ�വദി�ി��ത്;വ��മാ�ാേമാ;

ഭവന നി��ാണ വാ�യി� ഒ��വണ തീ��ാ�� പ�തി

5392. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ� എ��് �ടി�ികയായി ജ�ി നടപടിക�  േനരി��വെര സഹായി�� ഒ��വണ

തീ��ാ�� പ�തി ഭവന നി��ാണ വ��് നട�ിലാ��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട വിശദാംശ��ം �ണേഭാ�ാ��  ആ��തി�� മാനദ���ം

വിശദമാ�േമാ?

ച�നാേ�രിയി� ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� വ�വി� നി��ാണ പ�തി

5393. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി റവന� ടവറി� സമീപം േകരള സം�ാന ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ�

ഉടമ�തയി�ളള വ�വി�  നാളി�വെര�ം ഒ� നി��ാണ പ�തി�ം നട�ിലാ�ാ�തിെ�

കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ച�നാേ�രി ടൗണിെ� �ധാന ഭാഗ�� ഈ �ല�് പാ��ിട സ��യം നി��ി��തിേനാ

മ�് ഏെത�ി�ം �േയാജനകരമായ നി��ാണ �വ��ിക�  നട�ിലാ��തിേനാ നടപടി



സ�ീകരി�േമാ?

താപനിലയിെല വർ�ന �ലം മ�� ലഭ�തയി� �റവ്

5394. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കട��ീരെ��ം കട�  ജല�ിെ��ം താപനില �തി�് ഉയ��തായ റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരണം മ���� ആഴ�ടലിേല�് പി�വലി�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) എ�ി� ഇ��ലം മ��സ��്, ആഴ�ടലി� മ��ബ�നം നട�� വ�കിട മ��ബ�ന

ക��ക��് മാ�മായി ���� സാഹചര�ം ഉ�ാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �തിഭാസം �ലം േകരള തീര�് നി�് അ�ത��മായിെ�ാ�ിരി�� മ�� വിഭാഗ��

ഏെതാെ� എ�് പരിേശാധി�ക��ാേയാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഇ) 2012  -ന് േശഷം സം�ാനെ� മ�� ലഭ�തയി�  സംഭവി�െകാ�ിരി�� ഗണ�മായ

�റവിെന�റി�് ഏെത�ി�ം ഏജ�സി പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;എ�ി�  ഏത് ഏജ�സിയാണ്

പഠനം നട�ിയെത�ം റിേ�ാ��ിെല വിശദാംശ�� എെ��ം വ��മാ�േമാ?

ഉ�നാട� ജലാശയ�ളിെല മ��സ��് വ��ി�ി�ാ� പ�തി

5395. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�നാട�  ജലാശയ�ളിെല മ��സ��് വ��ി�ി�ാ�  ഫിഷറീസ് �ണിേവ�ി�ി�മായി

സഹകരി�് ഏെത�ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േജാലി ഉറ�വ���തി�� നടപടിക�

5396. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, അ�വ� സാദ�്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, സ�ി േജാസഫ് : 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��െ�ാഴിലാളിക�െട േജാലി ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;



(ബി) ഇതിനായി ഏെതാെ� പ�തികളാണ് �േയാജനെ���ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇവ�െട േജാലി സംബ�മായ പരിശീലന�ിന് പ�തിയി�  എെ��ാം കാര���

ഉ�െ���ിയി��്; വിവരി�േമാ?

തീരേദശേമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

5397. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, 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) തീരേദശേമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് ഏെത�ാം പ�തികളാണ്

മ��ബ�ന വ��് നട�ിലാ��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക��് �റെമ േക� സ��ാരിെ� സഹായേ�ാെട നട�ിലാ�� പ�തിക�

ഏെത�ാം;

(സി) ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് ��ത പ�തിക� നട�ിലാ��ത്;

(ഡി) ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് വഴി നട�ിലാ�� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനാ�� പ�തിക�

5398. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, എം. �േകഷ്

,, എ�. വിജയ� പി�

,, െ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��െ�ാഴിലാളിക��് സാ�ഹിക �ര�ിതത��ം ഉപജീവേനാപാധി�ം ഉറ�്

വ���തിനായി ഇൗ സ��ാ� ആവി�രി�് നട�ാ�ിയി�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി േകരള മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡ്, മ��െഫഡ് എ�ിവ നട�ി

വ�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക��ം മ��ബ�ന അ�ബ� െതാഴിലാളിക��മായി നട�ാ�ിയി��

��് അപകട ഇ��റ�സ് പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) മരണമട� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഭാര�മാ��ായി െപ�ഷ�  േഫാ�  െെവ�സ് ഓഫ്

ഡിസീ�ഡ് ഫിഷ�െമ� എ� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത�  മ��െ�ാഴിലാളികെള സാ�ഹിക �ര�ാ പ�തിക�െട ഭാഗമാ�ാ�ം അവ��്

െമ�െ�� സഹായം ലഭ�മാ�ാ�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് വീട് െവ��തിന് ന��� ധനസഹായം



5399. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഭവന നി��ാണ�ിനായി ഒ� വീടിന് ന��� പരമാവധി ധനസഹായം

എ� �പയാണ്;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം മ��െ�ാഴിലാളിക��് വീട് െവ��തിന് ന���

ധനസഹായം വ��ി�ി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഭവന �ന��ാരണ�ിന് ന��� ധനസഹായം എ� �പയാണ്;

ഈ �ക വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ��് ഇ�ഷ�റ�സ്

5400. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, എം. സ�രാജ്

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, െക.�േരഷ് ���് : 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��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ�ഹ��ര� ഉറ�ാ��തിനായി മ��െ�ാഴിലാളി

��് ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി�  ഏെത�ാം കാര��ളാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�്

വ�കതമാ�ാേമാ;

(സി) ഓഖി േപാെല�� �ര���ം �ട��യാ�� കട�േ�ാഭ��ം ഉ�ാ�� സാഹചര��ി�

��ത ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി ��ത�  മ��െ�ാഴിലാളികളിേല�് വ�ാപി�ി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

ഓഖി �ര�ം

5401. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര��ി� മരണെ��വ�െട ��ംബ�ിന് �ഖ�ാപി� 22 ല�ം �പ എ� ��ംബ���്

ന�കി;

(ബി) കാണാതായവ� �� മാസ�ിനകം തിരിെ��ിയിെ��ി� മരി�തായി കണ�ാ�ി ന�പരിഹാരം

ന��െമ�് സ��ാ� �ഖ�ാപന�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇതിെ� അടി�ാന�ി� എ� േപ��് ന�പരിഹാരം ന��ക��ായി;

(ഡി) ഓഖി�മായി ബ�െ��് വ���  അട��� മ��ബ�ന ഉപകരണ��  ന�െ��വ��്

ന�കിയ ന�പരിഹാരം എെ�ാെ�; ഇത് സംബ�മായി സ��ാ� എെ��ി�ം കണെ���്

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?



മ��െ�ാഴിലാളിക��് സൗജന�േറഷ�

5402. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന�നമ��െ� �ട��് മാ��്  12  �ത�  മ��െ�ാഴിലാളിക��് കടലി�  േപാ�വാ�

സാധി�ാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ��ലം വിഴി�ം ഉ�െ�െട�� മ��െ�ാഴിലാളി േമഖലയിെല ��ംബ��

പ�ിണിയിലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െതാഴിലാളിക��് കടലി� േപാ�വാ� കഴിയാ� സാഹചര��ി� അവ��് സൗജന� േറഷ�

ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) ഓഖി �ര��ിെ� ആഘാത�ി� നി�ം ��ി േനടിവ�� തീര�് ന�നമ���ിെ� േപരി��

ഭീതി�ം, കട� യാ�ാവില�ം ക�� �തിസ�ി ��ി�� സാഹചര��ി� അടിയ�രമായി

സൗജന� േറഷ� അ�വദി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ ?

മ���ളിെല രാസവ���െട സാ�ി��ം

5403. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, 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) മ���ളിെല രാസവ���െട സാ�ി��ം തിരി�റി��തിന് ഫല�ദമായ മാ��ം

കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭ���ര�ാ വ��മായി േച��് മ���ളിെല രാസവ���െട സാ�ി��ം തിരി�റി�്

േവ� നടപടിക�  ൈകെ�ാ��തിന് മ��ബ�ന വ��് എെ�ാെ� �വ��ന��

നട�ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� ആറ് മാസ�ി��ി�  ഇ�കാരം മ���ളി�  രാസവ���  കല��ി വി�ന

നട�ിയ സംഭവ�ളി�  ���ാ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്

അറിയി�ാേമാ?

സീഡ് െസ��ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി

5404. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��വി�്നിയമം അ�സരി�� സം�ാന സീഡ് െസ�� നിലവി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമാ�� �ാേദശിക സീഡ് െസ��ക� ആരംഭി��തി�� നടപടിക� ഏത് വെര

ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നടപടിക�  ���ീകരി�് ഇവ�െട �വ��നം എേ�ാ�  ആരംഭി�ാ�  കഴി�ം എ�്



വ��മാ�ാേമാ?

െെജവ െച�ീ� �ഷി

5405. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെജവ െച�ീ�  �ഷി നട�ാ�  പ�തികളാവി�രി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�, എവിെട,  എ� വി�ീ���ളള �ല�ാണ് പ�തി നട�ിലാ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം ധാരണാ പ��ി� ഒ�വ�ി�േ�ാ;  എ�ി� ആെര�ാമാണ്

ഒ�വ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ധാരണാപ��ിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇൗ പ�തി നട�ിലാ�ിയാ� േകരള�ി��ാ�� േന��� വിശദീകരി�ാേമാ;

(എഫ്) പ�തി�േവ� െചലവ് എ�യാെണ�ം ഇത് ആെര�ാം വഹി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മ��െഫഡിെല േകാ��ാ�് നിയമനം

T 5406.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : 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��െഫഡി�  എ�േപെര നിയമി�;  ഇതി�

േകാ��ാ�് നിയമനം എ�; െഡപ�േ�ഷ� നിയമനം എ�; സംവരണം പാലി�ാേണാ നിയമനം

നട�ിയത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െ�ഷ��  ��സിന് വി��മായി േയാഗ�തയി�ാ� എ� േപ�  േജാലി േനാ���്;

അറിയി�േമാ;

(സി) �നിയ�  അസി��് ത�ികയി�  നിലവി�  എ� ത�ിക ഉ�്;  ഈ സ��ാ�  എ� േപെര

േകാ��ാ�് വ�വ�യി� നിയമി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േയാഗ�തയി�ാ� എ� �നിയ�  അസി��മാ�  മ��െഫഡി�  നിയമിതരായി��്;

വ��മാ�േമാ?

കീ�രി� ഫിഷറീസ് േ�ഷ� �ാപി�ാ� നടപടി

5407. �ീ.െ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 ജി�യിെല കീ�രി�  ഫിഷറീസ് േ�ഷ�  �ാപി��തി�� നടപടി

ഏ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ഇതിെ� �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?

െപാഴി�രി� ഓഖി �ാരക പാ��്

5408. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാഴി�രി� ഓഖി �ഴലി�ാ�ി� മരണെ��വ�െട�ം

കാണാതായവ�െട�ം �രണ നിലനി���തിന് പാ��് അ�വദി�ാ�  കഴി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാ��ിെ� ഡി.പി.ആ�. തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപനം �േഖന ത�ാറാ�ിയാ�

അംഗീകാരം ന�കാ� കഴി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓഖി �ാരക പാ��ിനായി  2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ഡി.പി.ആ�. സമ��ി�ാ�

ഫ�് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ�ി��് തീരേദശ േമഖലയിെല കട� �ര�ാഭി�ി

5409. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ി��് തീരേദശ േമഖലയിെല കട� �ര�ാഭി�ി നി��ി��തിന് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� നിേവദന�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓഖി �ര�െ� �ട��് തീരേദശേമഖലയി�  എെ��ാം �ര�ാ �വ��ന��ം

��ക�ത�ക�മാണ് നട�ിവ��ത് വിശദീകരി�ാേമാ?

(സി) വ�ി��ിെല തീരേദശ േമഖലയിെല �ര�ാ �വ��ന���് ഏെത�ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി�ളളെത�റിയി�ാേമാ?

��ണി�റ മ�ല�ി� ഫിഷ് മാ���്

5410. �ീ.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) ��ണി�റ മ�ല�ിെല ��ള�് ഫിഷ് മാ���് നി��ി��തിന് അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ���ി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത നി��ാണ �വ��നം നാളി�വെര ആരംഭി�ാ�തിന് കാരണെമെ��് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത ഫിഷ് മാ���് നി��ി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി�രയിെല മ��ി �ീഷിസ് ഇേ�ാ ഹാ�റി



5411. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര മ�ല�ി�  ഉ�നാട�  മ��െ�ാഴിലാളിക�  ഉപജീവനം നട�� �റനാട്

ഏലിയാസ് നഗ� േക�മാ�ി മ��ി �ീഷിസ് ഇേ�ാ ഹാ�റി ആരംഭി��തി�ം മേ��ാ�പാദനം

ആരംഭി��തി��� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ക�� ജി�യിെല തീരേദശേറാ�ക�

5412. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : 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 ക��  ജി�യിെല ഏെതാെ�

തീരേദശേറാ�ക�െട എ� �ക വീത�� എ�ിേമ�കളാണ് ഭരണാ�മതി�ായി

സമ��ി�ി��ത്;

(ബി) അതി�  ഏെതാെ� േറാ�ക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�;  ഭരണാ�മതി ലഭി� േറാ�ക�െട

നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��്ഭവന നി��ാണ�ി�� ധനസഹായം

5413. �ീ.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�് മ��െ�ാഴിലാളിേ�മ�മായി ബ�െ��് നി��നരായ മ��െതാഴിലാളിക��്

ഭവന നി��ാണ�ി�� ധനസഹായം ന�കി വ��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ധനസഹായ�ിനായി �ണേഭാ�ാ�െള നി�യി��തി�� മാനദ�ം

എ�ാെണ�ം �ണേഭാ�ാ�െള നി�യി�� ഏജ�സി ഏതാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2016 ,  2017 കല�� വ�ഷ�ളി� ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� എ� േപ��്

��ത ആ��ല�ം ലഭി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

േറാ�ക� നവീകരി��തിന് നടപടി

5414. �ീ.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) ഈ സ��ാ� വ� േശഷം സം�ാന�് തീരേദശ വാ��കളി�ാ� ഏെത�ാം മ�ല�ളിെല

േറാ�ക� നവീകരി��തിനാണ് ഹാ�ബ� എ �ിനീയറിംഗ് വ��് ഭരണാ�മതി ന�കിയത്;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഭരണാ�മതി ലഭി� േറാ�ക�െട േപര്,  അ�വദി� �ക എ�ിവ ഇനം തിരി�്

വ��മാ�േമാ?



േറാ�ക� നവീകരി��തിന് ഭരണാ�മതി

5415. �ീ.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) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് �േഖന തീരേദശ

വാ��കള�ാ� വാ��കളിെല േറാ�ക� നവീകരി��തിന് ഭരണാ�മതി ന�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ� േറാ�ക��് ഭരണാ�മതി ന�ിയി��്;  വിശദവിവരം �ക സഹിതം

െവളിെ���േമാ?

മ��േമഖലയിൽ ഹാ�ബ� എ�ിനിയറി�് വ��് സ�െ�

5416. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളി�് അ�ഹമായ േവതനം,  ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ��,

ഉപേഭാ�ാ���് പഴ�മി�ാ� �ണേമ��� മ��ം ലഭ�മാ�ക എ�ീ ല���േളാെട ഒ�

�തിയ പ�തി�് �പം ന���േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�മായി ബ�െ�� സ�േ��് ഹാ�ബ� എ�ിനിയറി�് വ��് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� എെ�ാെ� കാര��െള�റി�ാണ് സ�െ� നട��ത്;

(ഡി) �റ�ഖെ��ി�� മ��ം രാസവ���  േച��ാെത ഇ�പ�ിനാല് മണി�റി��ി�

വീ�പടി�േലാ ഒൗ�് െല�കളിേലാ ലഭ�മാ�ാ� പ�തി ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� പ�തി�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യി� ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

5417. �ീ.േ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) 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� എറണാ�ളം ജി�യി�

ഹാ�ബ�  എ�ീനിയറിംഗ് വ��് �േഖന നട�ിലാ���ം ഭരണാ�മതി ന�കിയി���മായ

���ിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ?

േച��ല താ��ിെല ഭരണാ�മതി കി�ിയ ���ിക�

5418. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : 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 േച��ല താ��ിെല ഹാ�ബ� എ�ിനിയറിംഗ്

വ��് �േഖന ഭരണാ�മതി കി�ിയ ���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� പ�തിക��് െട�ി�� സാ�ഷ� ലഭി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െട��  െച� ���ിക�െട വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�േമാ;  ഓേരാ ���ി�ം എ� തവണ

െട�� െച� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിരവധി തവണ െട�� െച�ി�ം േച��ല താ��ിെല നിരവധി ���ിക� ആ�ം എ���ി�

എ� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ആയതിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമായി

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ ���ിക�  അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

5419. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് ഫിഷറീസ്,  ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിംഗ് വ��ക� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ��ക� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ന�കിയ ���ിക�െട വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതിവിവരം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ���ിക� ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

നീ��ടവ് ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� പ�തി

5420. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഴീേ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല നീ��ടവ് ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� പ�തി നട�ിലാ��തി�ളള

ശിപാ�ശ സംബ�ി� ഫയ� ഇേ�ാ� ആ�െട പരിഗണനയിലാ�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി സംബ�ി� സ��ാ� ഫയലിെ� ന��ം നിലവിെല �ിതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തി�് അംഗീകാരം ന���തിന് നിലവി�ളള തട�ം എെ��് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) നീ��ടവ് ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� എ�േ��് യാഥാ���മാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�ര�ാടി മ�ല�ിെല േറാഡ് നവീകരണം

5421. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം തി�ര�ാടി മ�ല�ി�  ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിംഗ് വ��് �േഖന ഏെത�ാം േറാ�ക�  നവീകരി��തിനാണ് ഭരണാ�മതി

ന�കിയത്;

(ബി) ഈ േറാ�ക�െട േപ�ക�ം അവ�് ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� �ക�ം ഇനം തിരി�്

വ��മാ�േമാ?

കാ��ിന് 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� അ�വദി� �ക

T 5422.�ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ിന്  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ബജ�ി�  അ�വദി� �ക�െട എ�ിര�ിയി�

��ത� �ക െചലവാ�ാ� ഉ�ായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാ��ിന് േവ�ി ��ത സാ��ിക വ�ഷ�ി�  അ�വദി� �ക�ം ഇ�വെര െചലവഴി�

�ക�ം എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

െച�കിട ക�വ�ി ക�ഷക�െട �തിസ�ി

5423. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, 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) കാലാവ� വ�തിയാനം കാരണം സം�ാനെ� ആയിര�ണ�ിന് െച�കിട ക�വ�ി

ക�ഷക� �തിസ�ിയിലായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിെ� ക�വ�ി ഉ�പാദന�ി� ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�് വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�വ�ി ഉ�ാദന�ി�ം വികസന�ി�മായി �തിവ�ഷം േകാടി�ണ�ിന് �പ സ��ാ�

െചലവഴി��െ��ി�ം അതിന�സരി�� ഉ�ാദന�ം വള���ം ഈ രംഗ�് ൈകവരി��ി�

എ�തിനാൽ ഇവ ഫല�ദമാ�ാ� ��തലായി എ� നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� ക�മാവ് �ഷി

T 5424.�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� െഹ�റിലാണ് ക�മാവ് �ഷി�ളളത്;  ഇതിെ� ജി� തിരി�ളള കണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഒ� വ�ഷം ശരാശരി എ� ട� ക�വ�ി ഉ�ാദി�ി���്; ഇത് സം�ാന�്

ക�വ�ി സം�രണഫാ�റിക��് ആവശ��ളളതിെ� എ� ശതമാനം വ�ം എ�ാണ്



കണ�ാ�ിയി�ളളത്;

(സി) തരി�രഹിത സം�ാനം പ�തിയി� ഉ�െ���ി ക�മാവ് �ഷി�് അ�േയാജ�മായ�ം തരി�

കിട���ം ആയ �ല�ളി�  ക�മാവ് �ഷി െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശ��േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ക�വ�ി�െട ആഭ��ര ഉ�പാദനം

5425. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�വ�ി�െട ആഭ��ര ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�

േശഷം നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�മാവ് �ഷിെയ േതാ�വിള നിയമ�ിെ� പരിധിയി�  െകാ�വ�ാ�� �ണഫല��

എെ��ാമാണ്; ആയതി�േവ�ി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം;വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

18-03-2018

�േ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�ി��.


