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ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--391]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 1197 �ത� 1336 വെര

വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 1337 �ത� 1456 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 1457 �ത� 1554 വെര

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി
: 1555 �ത� 1587 വെര

ഒ�വളളി��്-ന�വി�-�ടിയാ�മല േറാഡ്

1197. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല ഒ�വളളി��്-ന�വി�-�ടിയാ�മല േറാഡ് െസ���  േറാഡ് ഫ�്

�ീമി�െ���ി അ�വദി� �കയി�  ഉ�െ���ി ��ത േറാഡിെല �ലി��� �ത�

�ടിയാ�മല വെര വീതി ��ി ടാ�  െച�ാ�ം �ലി���-�റ�ാ�  േറാഡ് നവീകരി�വാ�ം

എം.എ�.എ ന�കിയ നിേവദന�ി� എ�നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െസ��� േറാഡ് ഫ�് �ീമി� ഈ േറാഡിന് അ�വദി�ത് എ��പയാെണ�ം െട�ഡ�

െച�് വ��് അവാ�ഡ് െച�ത് എ� �പയാെണ�ം ഈയിന�ി�  േസവിം�സ് എ�

�പയാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ േസവിം�സ് �ക വിനിേയാഗി�ാ� പ�ം സം�ാന�ിന് ന�െ��െമ� കാര�ം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ?

എസ് എൽ ടി എഫ്- � അ�വദി� ���ിക�

1198. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� 2016-17,2017-18 വ�ഷ�ളി� േ��് െലവ� ടാ�് േഫാ�്-

�( എസ് എൽ ടി എഫ്) അ�വദി�ി�� എസ്ആർ ,ഒ ആർ ആർ പി വ��ക� ഏെത�ാെമ�ം

, ഓേരാ വ��ി�ം അ�വദി�ി�� �ക എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ഇതി�  എ� ���ികൾ ആരംഭി�ി�െ��ം എ� ���ികൾ ���ീകരി�ി�െ��ം

അവ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി�ം �ട�ിയി�ി�ാ� ���ികൾ�് കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��വ� ���ിക�ം സമയ ബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മലേയാര െെഹേവ�െട നി��ാണ �േരാഗതി

1199. �ീ.െക.�രളീധര�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര െെഹേവ�െട നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;  ��ത ൈഹേവ�്  2017

�ൈലയി�  തത��ി�  ഭരണാ�മതി ന�കിയേശഷം ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആദ�ഘ��ി� മലേയാര ൈഹേവ�െട ഏെതാെ� പ�തിക��ാണ് അംഗീകാരം ന�കിയത് ;

��ത പ�തിക��് സാേ�തികാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) സാേ�തികാ�മതി ന�കിയ �വ��ിക�െട െട�ഡ� നടപടിക� ���ിയായി�േ�ാ; എ�ി�

ഏത് �ാപന�ിനാണ് െട�ഡ� ന�കിയത് ;

(ഡി) മലേയാര ൈഹേവ�െട അൈല�െമ�് തീ�മാനിേ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ?

ജ�� ബ�ജ�്

1200. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�മരാമ�് വ��ി� ജ��  ബജ�ിെ� ഭാഗമായി  2017-18  �  ഭരണാ�മതി ന�കിയ

പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ?

അടി�ാന സൗകര� വികസന �വ��ന��

1201. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.സി.���

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭാവിയി� ഇ�പത് വ�ഷം െകാ�് നടേ�� അടി�ാന സൗകര� വികസന �വ��ന��

ഇേ�ാ�  നട�ക എ� വികസന ത��ിെ� അടി�ാന�ി�  കി�ബി വഴി നട�ാ��



പ�തിക�  കാര��മമാ�ം സമയബ�ിതമാ�ം നി�വഹി��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��്

നട�ി വ�� �വ��ന��  എെ��ാമാണ്;  അവയി�  �ധാന ���ിക�

ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി�െട അംഗീകാരം ലഭി� മലേയാര െെഹേവ�െട �വ��ന �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) നി�ിത കാലാവധി� �േ� ���ീകരി� പ�ളം പാലം, ഏനാ� പാലം എ�ിവ �ടാെത ഈ

സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം ���ീകരി� �ധാന ���ിക� ഏെതാെ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ?

േദശീയപാത വികസന�ിനായി �മാരനാശാ� �ാരക�ിെ� �ലം ഏെ����

1202. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േച��ല �ത�  കഴ��ം വെര�ളള േദശീയപാത വികസന�മായി ബ�െ��് േതാ���

�മാരനാശാ�  �ാരക�ിെ� �ലം ഏെ����േ�ാ;  എ�ി�  എ� െസ�് �ലമാണ്

േറാഡ് വികസന�ിനായി ഏെ����ത്;

(ബി) ഇൗ �ലം ഏെ����ത് �ലം കാനായി ��ിരാമ�  നി��ി� ശി���ം �ാരക�ിെ�

ഓഫീസ് മ�ിര�ം െപാളിേ�� അവ���ാ�െമ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത �ലം ഏെ����തിെനതിെര�ളള ജനകീയ �േ�ാഭം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

ഇ�ാര��ി� എ�് നിലപാടാണ് സ�ീകരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം േപാ�ാനി�ാട് െസ��ക�െട ബ �ജ�് ���ിക�

1203. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േപാ�ാനി�ാട് െസ��ക��് കീഴി�  വ��  2016-17,

2017-18 ബ �ജ�് ���ിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �വ��ി�ം അ�വദി�ി�ളള �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� എ� �വ��ിക� ���ിയാ�വാ� സാധി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ �വ��ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഓേരാ �വ��ി�ം എ�േ��് ���ീകരി�വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �വ��ിക�

1204. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േകാ�ാട് മ�ല�ി�  കി�ബി ഉ�െ�െട

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�  അ�വദി�ി�ളള �വ��ിക�െട വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�േട�ം നി��ാണ - നി�വഹണ �േരാഗതി�െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ി� അ�വദി�ി�� പ�തിക�

1205. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016-17,  2017-18  എ�ീ വർഷ�ളിെല സം�ാന ബജ�ി�  പ�ാ�ി മ�ല�ിനായി

അ�വദി�ി�� പ�തിക�  ഏെത�ാമാണ്;  ഈ പ�തികളി�  എെ��ാം നടപടിക�  ആണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ആ�ിവികസന നിധിയി� നി�ം പണം അ�വദി� പ�തി

1206. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സികെള ���ി ഏ��ി�െകാ�� ഭരണാ�മതി ഉ�രവ് ലഭ�മായ

,െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല ആ�ിവികസന നിധിയി� നി�ം �ക അ�വദി� എ� പ�തിക�

സാേ�തികാ�മതി�ായി െപാ�മരാമ�് (െക�ിടവിഭാഗം ) വ��ി� ഉ�്; ഓേരാ�ിെ��ം േപര്

സഹിതം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സികെള ���ി ഏ��ി�െകാ�� ഉ�രവ് ഇറ�ിയ പ�തിക��്

സാേ�തികാ�മതി ന���തിന് കാലതാമസ�േ�ാ; ഉെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

നി��ാണ രീതികളിെല മാ���

1207. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, പി. ഉ�ി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് �േഖന നട�� ���ികളി� ഏെത�ാം �തിയ സാേ�തികവിദ�ക�ം

നി��ാണ രീതിക�മാണ് അവലംബി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ�ിെല ���  ആശയ��ം പരീ�ണാ�ക�ം നവീന�മായ �പക�ന�ം

സംബ�ി�് ഉേദ�ാഗ���് പരിശീലന പരിപാടിക�ം ശി�ശാല�ം സംഘടി�ി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പരി�ിതി സൗ�ദ നി��ാണ രീതിക�  െകാ�വ��തി�ളള നടപടിക�



ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നി��ാണ രീതികളിെല മാ������തമായി മരാമ�് ഡിെെസ�  വിഭാഗെ�

ശ�ിെ����തി�ം ആ��ിെട�് വിഭാഗെ� �ന:സംഘടി�ി��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാനപാതക�ം ജി�ാ പാതക�ം ബി.എം. & ബി.സി. നിലവാര�ി� നവീകരി��തി�ളള

നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�തിക�െട നി��ാണ �വ��നം

1208. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  അ�വ�ഷ�ി��ി�  എ� േകാടി�പ�െട പ�തിക�

നട�ിലാ�വാനാണ് വ��് പ�തി ത�ാറാ�ിയി��ത്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിൽ കി�ബിയി�  നി�ം ഇതിേനാടകം എ� േകാടി �പ�െട പ�തിക��് അംഗീകാരം

ന�കിയി��്;വിശദമാ�േമാ;

(സി) കി�ബിയി�  നി�ം അംഗീകാരം ലഭി� എ� പ�തിക�െട നി��ാണ �വ��നം

ആരംഭി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് നട�ിലാ�ിയ അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തിക�

1209. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.ഡി.എഫ്. സ��ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷികാേഘാഷ�ിെ� ഭാഗമായി, െപാ�മരാമ�് വ��്

നട�ിലാ�ിയ ഏെതാെ� അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തികളാണ് ഉ�ഘാടനം

നട��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതി� ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ആവി�രി��ം പണി �ട�ിയ�മായ എ� പ�തിക�െ��്

വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� വലിയ േ�ാജ�ക�

1210. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് ഇൗ വ�ഷം ഏെ�����ം ���ി ���ീകരി�ാ�േ�ശി���മായ

വലിയ േ�ാജ�ക� എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) തീരേദശ െെഹേവ�ം മലേയാര െെഹേവ�ം ഇൗ വ�ഷം ആരംഭി�വാ�  കഴി�േമാ;  എ�ി�

വിശദവിവരം ന��േമാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�് ?



െപാ�മരാമ�് ���ിക� പരി�ിതി സൗ�ദമാ��തിന് നടപടി

1211. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല േറാഡ് നി��ാണ�ം െക�ിട നി��ാണ�ം പരി�ിതി

സൗ�ദമാ��തിന് െെകെ�ാ�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) പതിന�് േകാടി �പയിൽ ��ത�  അട��  വ�� ���ിക�  വ��ിെല പരി�ിതി

വിഭാഗ�ിെ� അ�മതിേയാ��ടി മാ�േമ നട�ിലാ�ാ� എ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) പരി�ിതി വിഭാഗ�ിെ� പരിഗണന�ായി ന��� ���ിക�  സമയബ�ിതമായി

പരിേശാധി��തി�ം അംഗീകാരം ന���തി�ം എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��് നി��ി� ഏെത�ി�ം െക�ിട���് േക�ഹരിത നി��ാണ േറ�ിംഗ്

ഏജ�സിയായ �ഹ�െട അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഇ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  നട�ിലാ�ിയ േസാഷ��  ആഡി�ിംഗ് വിജയ�ദമാേണാ;  ഇതി�െട

വ��ിെന അഴിമതി ��മാ��തിന് സാധി�െവ�് ക���േ�ാ എ�റിയി�േമാ?

പ�ിമെകാ�ിയിെല െവയി�ിംഗ് െഷ�ക�െട െട�ർ

1212. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം െപാ�മരാമ�് േറാഡ് വിഭാഗം ൈ�സ്

േസാ�് െവയറി�  ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�ിെ� അടി�ാന�ി�  പ�ിമെകാ�ി�െട വിവിധ

�ല�ളി� ആറ് െവയി�ിംഗ് െഷ�ക��ായി 45ല�ം �പ�് ഭരണാ�മതി ന�ിയ ���ി

26,06,082/- �പ�് െട�� വിളി�ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കള��െട 21.4.2018 െല ക�് �േഖന�ം അ�ാെത നിരവധി തവണ�ം ആവശ�െ��ി�ം, ഇ�

സംബ�ി� റിേ�ാർ�് സമ��ി��തി� കാലതാമസം വ��ിയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��് എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�ം നി��ാണ ���ിക� എ�േ��്

ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

'�തിയകാലം �തിയ നി��ാണം' എ� ��ാവാക�ം

1213. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ�  '�തിയകാലം �തിയ നി��ാണം'  എ� ��ാവാക�ം അടി�ാനമാ�ി

െപാ�മരാമ�് വ��ി� വ��ിയ മാ���ം അ�കാരം ���ികളി��ായ �ണനിലവാര�ം

�ലം വ��് �വ��ന�ളി� ഉ�ായ മാ���ം എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭാരത് മാല േ�ാജ�്,  ഇ�േണാമിക് േകാറിേഡാ�, കാസ�േഗാഡ്-  കഴ��ം േദശീയപാത



,േകാഴിേ�ാട് ൈബ�ാസ് �ട�ി ൈബ�ാ�ക�, െറയി�േവ േമ��ാല��, വട�േ�രി

-���  നാ�വരി�ാത,  േദശീയപാത സം�ാന ഫ�് ഉപേയാഗി�് നിർ�ി��

കരമന-കളിയി�ാവിള ര�ാം റീ�് �ട�ി മ� ���ിക� എ�ിവ�െട �വ��ന �േരാഗതി

എെ��് ഇനം തിരി�് വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ിക� എേ�ാ� ���ീകരി�ാനാണ് വ��് ഉേ�ശി��ത് എ�് ഇനം തിരി�്

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�തിയകാലം �തിയ നി��ാണം

1214. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള െപാ�മരാമ�് വ��് �തിയകാലം �തിയ നി��ാണം എ� ആശയ�മായി �േ�ാ�്

േപാ�ുേ�ാ�  നിലവി�ളള നിയമ�ളി�  േഭദഗതി വ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ആയതിെ�

ത��ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

നി��ാണ �വ��ന�ളി� �ണനിലവാര പരിേശാധനാ സ�ദായം

1215. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നി��ാണ �വ��ന�ളി� �ണനിലവാര പരിേശാധനാ സ�ദായം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ���ിക�െട �ണനിലവാരം ഏെതാെ� വിധ�ിലാണ് ഉറ�ാ��ത്;

(സി) �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന്, ഒ� നി�ിത �ക�് �കളി�ളള ���ികൾ �റ�് നി�ളള

അംഗീ�ത ഏജ�സിെയെകാ�് �ടി പരിേശാധി�ി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�ാ�േ�ാ;

(ഡി) ���ി ഇട�് വ�് ഉേപ�ി�് േപാ�േ�ാ�ം,  നി�ിത സമയ�് ���ീകരി�ാ�

സാഹചര��ി�ം കരാ�കാ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത് ;

(ഇ) പിഴ ഇൗടാ��തിന് �റേമ ലിക�ിേഡ�ഡ് ഡാേമജ് �ടി കരാ�കാരി� നി�് ഇൗടാ��തി�ളള

വ�വ� പാലി�െ���േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ ?

േറാ�ക�െട�ം പാല��െട�ം �ണേമ��് നടപടി

1216. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന േറാ�ക�െട�ം പാല��െട�ം മ� നി��ാണ��െട�ം അവ� ഈ

സ��ാ� അധികാര�ിെല�േ�ാ� എ�ായി��െവ�ം ആയത് പഠന വിേധയമാ�ിയേ�ാ�

കെ��ിയ ന�നതക� എെ��ാമായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാ�ക�െട�ം പാല��െട�ം മ�് നി��ാണ��െട�ം ന�നതക�  പരിഹരി�് �ണേമ�



ൈകവരി��തിന് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാലാവധി ���ീകരി��തിന് ��് തക�� േറാ�ക��് കാരണമാ�� നി��ാണ�ിെല

അശാ�ീയതക�, അപാകതക� , എ�ിേമ�ിെല ന�നതക�, ഉേദ�ാഗ�േമ�േനാ�പാളി�ക�,

ഒ� വിഭാഗ�ിെ� അഴിമതി,  ഉേദ�ാഗ��െട ഒ�ാശേയാെട പാര�ര� രീതിക�  നട�ാ�ി

���ിക�  നട��ത്,  സാേ�തിക വിഭാഗ�ിെ� കാര��മതയി�ാ� എ�ിവ

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം വീ�ക�  പരിേശാധി�ാ�ം �ട�നടപടിക�  കാര��മമാ�ാ�ം സർ�ാർ സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് േറാ�നി��ാണ ���ിക�െട �ണനിലവാരം

1217. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് േറാ�നി��ാണ ���ിക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് എെ��ാം

സംവിധാനമാണ് നിലവി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നി��ാണ�ിെല അപാകതക�  �ലം നി�ിത കാലയളവി�ളളി�  േറാ�ക��്

നാശന���ായാ�  കരാ�കാ�, ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��ാ�  എ�ിവ�െ�തിെര ക�ശന

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് േറാഡ് വികസന പ�തിക�  �താര��ം അഴിമതിരഹിത�മാ��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് െെക�ാളളാ�േ�ശി��െത�് വിശദീകരി�േമാ?

േറാഡ് നി��ാണ വ���െട ദൗ�ലഭ�ം

1218. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് നി��ാണ വ��ളായ ടാ�,െമ��,മണ�  എ�ിവ�െട ��മായ ദൗ�ലഭ�ം

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നി��ാണ�വ��ന�െള �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  െമ��, മണ�  എ�ിവ�െട ലഭ�ത�റവ് പരിഹരി��തിന് ബ�െ�� വ��ക�െട

േയാഗം േച��് അടിയ�ര പരിഹാരം കാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) മഴ�ാല�ിന് ��് ടാറിംഗ് �തലായ �വ��ന��  ���ീകരി��തിന് നി�േ�ശം

ന��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േറാ�ക�േട�ം പാല��െട�ം സംര�ണം

1219. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി



�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�ക�േട�ം പാല��െട�ം സംര�ണ�ിന് സ�ീകരി�� മഴ�ാല��� ക�ത�

നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറാ�കളിെല �ഴിക�  അട��� േപാ�ളള അ����ണിക�  മഴ�ാല�ിന് ��പ്

���ിയാ�േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ� വ��ിെ� േറാ�കളി�  നിലവി�ളള കേ��ം ഒഴി�ി��തിന് സ�ീകരി��

നടപടക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പാല��െട ���ി�ണിയ�ം മ�് അ����ണിക�ം ���ിയാ��തി�േവ� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

എം. സി. േറാഡ് നവീകരണ�വ��ന��

1220. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാകബാ�് സഹായേ�ാെട�� എം.  സി.  േറാഡ് നവീകരണ�വ��ന��  ഏത്

ഘ��ിലാണ് ;

(ബി) െക.  എസ്.  ടി.  പി.  അധി�ത�െട ഭാഗ�് നി�� അലംഭാവം കാരണം നി��ാണം

ൈവ��തായ ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േറാഡിെ� അപാകത �ലം നിലേമ�  �ത�  ഏനാ�് വെര�� ഭാഗ�് നി��ാണം

ൈവ��താ�ം അപകട മരണ�� ���താ�ം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എം.സി.  േറാഡ് നവീകരണം ൈവ��തിെനതിെര ൈഹേ�ാടതിെയ സമീപി�വാ�  െകാ�ം

�റ� ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി തീ�മാനി�ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എം.സി.  േറാഡിെ� �ന��ാരണ �വ��ന��  അടിയ�രമായി ���ിയാ��തിന്

െക.എസ്.ടി.പി �് നി�േ�ശം ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ടി.പി. േറാഡ് വികസന പ�തി

1221. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ടി.പി.  േറാഡ് വികസന പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ടി.പി.  പ�തി�െട സമയപരിധി നീ��തിന് േക�സ��ാരിെന സമീപി�ി�െ��ി�



ഇ�ാര��ിെല േക� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ന��-െപാ���ം േറാഡ് വികസന പ�തി ഏത് മാ�കയി�  നട��തിനാണ്

തീ�മാനി�െത�ം ആയത് ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.�ി.പി. ര�ാംഘ� പ�തി

1222. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.�ി.പി.  ര�ാംഘ� പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�� േറാ�ക�െട നി��ാണ

�വ��ന��  2018�  തെ� ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ര�ാംഘ� പ�തിയി� ഉ�െ�� കളേറാഡ്  -  വള�പാറ,  തലേ�രി  -  കളേറാഡ് എ�ിവ�െട

നി��ാണ �വ��ന�ളി� �േരാഗതി ൈകവരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ന�� -  െപാ���ം േറാഡ് പി.പി.പി.യി� നി�മാ�ി ഇ.പി.സി.  മാ�കയി� നി��ി�വാ�

തീ�മാനി�തിെ� കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) െക.എസ്.�ി.പി. പ�തിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�് വ���തി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നി��ാണ �വ��ന�� സമയബ�ിതമായി തീ���തിന് െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ി�െട

േന�ത��ി�  അവേലാകന േയാഗം േചരാ�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ വ�ഷം എ� േയാഗം

േച��െവ�് അറിയി�േമാ?

േകരള ൈഹേവ െ�ാ��� ആ�്

1223. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�� േറാ�കൾ കേ���ത്

തട��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;  ��ത േറാ�കൾ�് േകരള

ൈഹേവ െ�ാ��� ആ�് ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത ആ�് �കാരം സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േ��് ൈഹേവ െ�ാ��� ആ�് ക�ശനമായി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി െപാ�മരാമ�്

വ��് േറാ�കളിെല കേ���� സമയാസമയ�ളി� കെ��ി ഒഴി�ി��തിന് നിലവി�ളള

സംവിധാനെമ�ാണ്;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�� േറാഡ് കേ����, കാ�െയ മറ�ളള വലിയ പരസ�

േബാ��ക�, േറാഡിനി�വശ�ം അപകടകരമായ രീതിയി�  സി��ക�  േപാ�ം കാണാ�

കഴിയാ� തര�ി�  ഉയ��ിെ��ിയിരി�� ��് േബാ��ക�, േഹാർഡി�ക�  ഇവ

ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?



േറാഡ് വികസനം

1224. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് വികസന�ിെ� ഭാഗമായി േദശീയപാത നാ�വരിയാ��തിെ� �വ��ന�േരാഗതി

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം സം�ാന േദശീയ പാതകളാണ് ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി��െത�ം

ഇവയി� നാ�വരി പാതയാ�� �വ��നം ഏെത�ാം േദശീയപാതകളി� ���ിയായിെയ�ം

ഏെത�ാം പാതകളി�  ���ിക�  നട�വ��െവ�ം ഇനി �ട�ാ�ളള ���ിക�

ഏെത�ാെമ�ം േദശീയപാതക� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�ം െപാ�മരാമ� വ��ം നട�ിയ നി��ാണ���ികളിെല ��� ആശയ��ം,

പരീ�ണാ�ക�ം നവീന�മായ നി��ാണ�വ��ന��ം ഒ�ം �താര��ം അഴിമതിരഹിതമായ

നി��ഹണരീതിക�ം അ�വഴി ഉേ�ശി�� അഭിമാനാ�ഹമായ ���ിക�ം എ�് എ�്

വ��മാ�േമാ?

േറാഡ് �ര� അേതാറി�ി�െട ���ിക�

1225. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി�െട കീഴി�  ഏെതാെ� ���ികളാണ് ഏെ���്

നട�ിലാ��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) 2018-19  വ�ഷ�ി�  ��ത ���ിക��ായി എ� �ക വകയി��ിയി��്;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി ഉപേയാഗി�� അസം�ത വ���

1226. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി ഉപേയാഗി�� അസം�ത വ��ളി�  എെ��ാം ആ�നിക

ഉ�പ��ളാണ് െപാ�മരാമ�് വ��് ഉപേയാഗി� വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െചലവ് �റ��ം െറഡിെമ�ഡ് �പ�ി���മായ അസം�തവ���  ഉപേയാഗി�

വ��േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിന് പര�രാഗത നി��ാണ സാമ�ികെള�ാ�  എെ��ാം

�ണ�ളാണ് കെ��ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േറാഡ് െവ�ിെ�ാളി��തിന് നിയ�ണം



1227. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴ�ാലം ആരംഭി�ാനിരിെ� േറാ�കളി� �ഴിക�ം അപകട��ം ഉ�ാ��ത് തട��തിനായി

സ��ാ�  �ാപന��ം സ�കാര� �ാപന��ം േറാഡിെല ടാ�  െവ�ിെ�ാളി��തിന്

നിയ�ണേമ�െ���േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡ് െവ�ിെ�ാളി��തിന് നിയ�ണേമ�െ����തിനായി ഉ�രേവാ നി�േ�ശേമാ

�റെ��വി�േമാ;

(സി) അടിയ�ര സാഹചര��ളി�  േറാഡ് െവ�ിെ�ാളി�കയാെണ�ി�  ��കാലാടി�ാന�ി�

അത് ന�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

സൗ�ദ െക�ിട നി��ാണം

1228. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� �ഖ�ാപി� സൗ�ദ െക�ിട നി��ാണം നട�ാ�ാ�� �വ��ന�� ഇേ�ാ�

ഏത് ഘ��ിലാണ് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മരാമ�് ഡിൈസൻ വിഭാഗെ� ശ�ിെ���ി, ആ�നിക സംവിധാന�� ഒ��ി ��മ��

ശി� മാ�കകളി�െട ആ��ിെട�് വിഭാഗെ� �നഃസംഘടി�ി�ാ�� നടപടി ഏത്

ഘ��ിലാണ് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ിെല �ണ നിലവാരം

1229. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�വാദമി�ാെത േറാഡ് െവ�ിെ�ാളി�ൽ േറാഡിൽ കരാ�കാരെ� വക ഹ�് നി��ി�ൽ,

െമ�ാഡം ടാറിങിനായി െപാളിെ��� ടാ� അട�ിയ േറാഡ് േവ�ക� ചരൽമ�ിന് പകരം

പാ�ശ��ളിൽ നിേ�പി�ക �ട�ിയ നടപടിക� തടയാൻ ക�ശനനി�േ�ശം നൽ�േമാ;

(ബി) െമ�ാഡം ടാറി�ിനാ�� മി�ി�് �ാ�് ��� സമയം പരിേശാധി�ാ�ം �ണ നിലവാരം ഉറ�്

വ��വാ�ം ഉേദ�ാഗ�െര �മതലെ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ശബരിമല അ�ബ��ാതക�െട �ന��ാരണം

1230. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല അ�ബ��ാതക�െട വ�ഷാവ�ഷ�ളള അ����ണി ഒഴിവാ��തിന്

ബി.എം.ബി.സി.  നിലവാര�ി� പാതക� �ന��രി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�ം ഏെതാെ� േറാ�കളാണ് ഉ�ത നിലവാര�ി�  �ന��രി�െത�ം



വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അവേശഷി�� അ�ബ��ാതക�  എ�േ��് ഉ�തനിലവാര�ി�

�ന��രി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറാ�കൾ െവ�ിെ�ാളി��ത് ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

1231. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് ടാ�  െച�് ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ി കഴി��േതാെട �ടിെവളള ൈപ�ക�, െടലിേഫാ�

േകബി�  �തലായവ �ാപി��തി�ം അ����ണി�മായി െവ�ിെ�ാളി�� സാഹചര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് ഒഴിവാ��തിനായി ബ�െ��വ�  പാലിേ�� മാ��നി�േ�ശ��  �റെ��വി�ി�േ�ാ;

��ത മാ��നി�േ�ശ��  ക�ശനമായി പാലി��െവ�് ഉറ�വ���തിന് എ�്

സംവിധാനമാണ് ഒ��ിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആഗ�വെര േറാ�ക� െവ�ിെ�ാളി��െത� വ��് മ�ി�െട നി�േ�ശം പാലി�െ���േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് ��തായി വികസി�ി�� േറാ�കളി�  ഡ�ക�  പണി��തി�ംഅതി�െട

ൈപ�ൈല�ം,േകബി�  ൈല�ം �ാപി��തി�ം �േത�ക നി�േ�ശം ന��േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

�ാമീണ േറാ�ക� പി.ഡ��.ഡി. ഏെ����തി�� മാനദ���

1232. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ േറാ�ക�  പി.ഡ��.ഡി.  ഏെ����തിനായി എെ�ാെ� മാനദ��ളാ��ത്

;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െവ�റട �ാമപ�ായ�ിെല ഒ��പാറ-നാ�പാറ േറാഡ് പി.ഡ��.ഡി.  ഏെ����തിനായി

സമ��ി�ി�� അഭ���ന പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െച��ഴ-ആലേ�ാട്-പ�ാ��-ഉളി�� മലേയാര െെഹേവ

1233. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച��ഴ-ആലേ�ാട്-പ�ാ��-ഉളി�� മലേയാര െെഹേവ�െട ���ി ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം

എ�േ��് ���ി ���ീകരി�വാ� കഴി�െമ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇൗ ���ിയിൽ ഉ�െ���ി എ.എസ്.  ന�കിയ �ച�ാട് പാല�ിെ� എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;



(സി) ഇെ��ി� കാരണം എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ?

േറാ�ക�െട അ���പണിക�

1234. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�ക�െട അ����ണിക��് േവ�ി െചലവഴി�െ��� �കയിൽ �റ� വ��വാൻ

എെ��ാം നടപടികളാണ് നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം �തിയ നി��ാണരീതികളാണ് പരീ�ി�വാൻ ഉേ�ശി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ഉളി��-അറബി-േകാളി��്-േപര�-െതാ�ി�പാലം േറാഡ് നവീകരണം

1235. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല �ധാനെ�� േറാഡായ ഉളി��-അറബി-േകാളി��്-േപര�-െതാ�ി�പാലം

േറാഡ് നവീകരി�ാ� ഉ� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

���-കാ�ാണി-വാടാന��ി പാത വികസനം

1236. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���-കാ�ാണി-വാടാന��ി സം�ാനപാത വികസന�മായി ബ�െ��്  2017-18�

സ��ാ�  നി�േ�ശി� �കാരം നിര�ക�ം പാല��ം വിഭാഗം ചീഫ് എ�ിനീയ�  �തിയ

െ�ാേ�ാസ� ത�ാറാ�ി സ��ാരിേല�് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ���-വാടാന��ി സം�ാനപാത�െട വികസന�ിനായി  2018-19  വ�ഷ�ി�  ഇ�വെര

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട അ���പണിക�

1237. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം മാന�വാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട

അ���പണിക��ായി എ� �കയാണ് അ�വദി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ���പണി�് പണം അ�വദി�ി�ം പണി ���ിയാകാ� േറാ�ക�  ഉേ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ഏെത�ാം േറാ�കളിലാണ് അ���പണിക� നട�ാ�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മഴ�ാലം �ട��തി� �േ�ാടിയായി േറാ�ക�െട അ���പണിക�  ���ീകരി��തിന്

മാന�വാടി നിേയാജകമ�ല�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�റ പരിധിയി� വ�� േറാ�ക�

1238. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�  എ� േദശീയ,സം�ാന,ജി� േറാ�ക�  നിലവി��്

അവ�െട നീളം എ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ാകമാനം എ� ൈബ�ാ�ക��് അവ�െട നീളം എ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� േദശീയ,സം�ാന,ജി� േറാ�ക�േട�ം ൈബ�ാ�ക�േട�ം ലി�് ജി� തിരി�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േറാ�കളി�  അ����ണിക�  �ട�ി നി��ാണ ���ിക�  േവ�� േറാ�ക�

ഏെത�ാം എ�ം ഇവ എേ�ാ�  ���ീകരി�ാനാണ് വ��് നടപടിക�  സ�ീകരി�വ��ത്

എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ��തായി �ട�ാ�േ�ശി���ം നടപടിക� സ�ീകരി���മായ

ൈബപാ�ക� ഏെത�ാം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േറാ�നിർ�ാണ�ം അ����ണിക�ം

1239. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ബാ�

,, ബി.സത��

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെത�ാം

ൈബ�ാ���െട നി��ാണമാണ് ഏെ���ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;  അവ�െട നി��ാണ

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  കി�ബി�െട ധനസഹായേ�ാെട ഏെ���ി�� ൈബ�ാ�ക�  ഏെതാെ�യാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ൈഹേവക�െട�ം േറാ�ക�െട�ം സംര�ണ�ം അ����ണിക�ം

കാര��മമായി നട��തിന് െമയി�ന�സ് വിഭാഗം �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��ി� ഏെത�ാം ���ികളാണ് ഇ-െട�� �േഖന നട�ാ�ി വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?



േകാവളം ൈബ�ാസ് - ബീമാപ�ി േറാഡിെല പാലം പണി

1240. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാവളം ൈബ�ാ�ി� നി�് ബീമാപ�ിയിേല�് േപാ��തിന് പാ��തീ ��നാറിന് ��െക

സ�ീേവജ് ഫാമി��ി�െട�� േറാ�മായി ബ�ി�ി�� പാല�ിെ� പണി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ���ി ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  പണി ആരംഭി�ി�ിെ��ി�  അതിെ� കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പാലം പണി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�ാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

പാല��െട ബല�യം

1241. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, എം.ഉ��

,, പാറ�� അ��

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പല പാല��ം ബല�യം സംഭവി�് അപകടാവ�യിലാെണ� വാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) �ന�  നി��ിേ�� പാല��െട നിർമാണ �വർ�നം അടിയ�ിരമായി ആരംഭി��തിന്

സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാ�ി�കര ��റവിള-ആയയി� പാലം നി��ാണം

1242. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല ��റവിള-ആയയി� പാല�ിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇ�വെര ���ീകരി�െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) 2016-െല ബ�ജ�ി�  �ക �ഖ�ാപി� ഈ പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന���്

കാലതാമസം വ��തിെ� കാരണ�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പാല�ിെ� �തിയ ഡി.പി.ആ�. കി�ബിയി� സമ��ി�ാ� എ�സമയം എ��െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

അപകടാവ�യി�� പാല��െട �ന��ാരണം



1243. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അപകടാവ�യി�� പാല�� സംബ�ി� പരിേശാധന ���ിയായി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാശം ന��േമാ;

(ബി) വിദ� പരിേശാധന ആവശ�മാെണ�് കെ��ിയ പാല�� ��ത� വിദ�െര ഉ�െ���ി

പരിേശാധന നട�ിയി��േവാ;

(സി) നിലവി�  എ� പാല��  ഉട�  �ന�  നി��ി�ണെമ�ം എ� പാല���് �ന��ാരണം

ആവശ�മാെണ�മാണ് വിദ� പരിേശാധനയി� െതളി�െത�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) �ന�നി��ിേ�� പാല��െട ഡിെെസ�  ���ിയാ�ി ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�� നടപടി

���ിയായി�േ�ാ;

(ഇ) കി�ബിയി�  നി�ം ഇതിനായി എ�് ധനസഹായമാണ് അ�വദി�ി��ത്;  പാല��െട

�ന�നി��ാണ�ിനായി �േത�ക സംവിധാനം ഒ��േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

�ന�നി��ിേ�� പാല��െട പ�ിക

1244. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അടിയ�ിരമായി �ന�നി��ിേ��തിനായി ത�ാറാ�ിയ പാല��െട പ�ികയി� ആെക എ�

പാല�� ഉെ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) പ��� മ�ല�ിെല ഏെത�ാം പാല�ളാണ് ��ത ലി�ി� ഉ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ���  മ�ല�ിെല മണിയറ പാലം �ന�നി��ി�ാ�  ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േദശീയ പാത വികസന�ിനായി �മി ഏെ����തിെനതിെര ബ�ജന �േ�ാഭം

1245. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.പി.സജീ��

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പാത വികസന�ിനായി �മി ഏെ����തിെനതിെര സം�ാനെ� പല ഭാഗ�ം

ബ�ജന �േ�ാഭം നട��േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) േദശീയ പാത വികസന�ിന് ഏെ���� �മി�് ��ത�  വില ന�കാെമ�് േക�ം



സ�തി�ി�േ�ാ;

(സി) ക��ാടകയി� ഏെ���� �മി�് േകരളെ��ാ� അധികവില നി�യി�തായി സം�ാന

സ��ാ� േക�സ��ാരിെ� ��യി� െകാ�വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനെ� �മി�് �ടിയ വില അ�വദി��തിന് പകരമായി േലാജി�ിക് പാ��്

�ാപി�വാ�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  േക� സ��ാരിന് സൗജന�മായി �ലം

വി�െകാ��ണെമ�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� ഏ��  �ലമാണ് ഇ�കാരം വി�്

െകാ�േ��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

േദശീയ പാതക�െട �ന�നാമകരണം

1246. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േദശീയ പാതക�െട �ന�നാമകരണ നടപടിക�  ���ിയാേയാ;  എ�ിൽ

ആെയ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �തിയതായി �ഖ�ാപി� േദശീയ പാതക�  സംബ�ി� വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �തിയതായി �ഖ�ാപി� േദശീയ പാതക�െട നി��ാണ �വ��ന��  എ�േ��്

�ട�ാനാണ് സ��ാ� അേലാചി��ത്; ആയതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�ളള സം�ാനപാതക� ഏെത�ാമാെണ�ം ൈദ�ഘ�ം എ�യാെണ�ം ബ�ി�ി��

�ല�േളതാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ;  �തിയതായി ഏെത�ി�ം പാതക�  സം�ാന

പാതയായി ഉയ��ാ� സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

േദശീയപാത വികസനം

1247. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത വികസന�ിനായി �ലേമെ���േ�ാ�  ചില �േദശ�ളി�  ഒ� ഭാഗ�നി�്

മാ�ം �ലേമെ���� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ ?

(ബി) ഇ�കാരം ആേ�പം വ�ി�ളള അൈല�െമ�കളി�  മാ�ം വ��വാ�  സ��ാ�

എ�.എ�്.എ.ഐ.  േ�ാജ�് ഡയറ���് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ?

േദശീയപാത വികസന�ിന് േക� സ��ാ� അ�വദി� ഫ�്

1248. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



2016  േമയ് �ത�  േദശീയപാത വികസന�മായി ബ�െ��് േക� സ��ാ�  അ�വദി�

ഫ�ിെ� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

േദശീയപാതാ വികസനം

1249. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�വരി േദശീയപാത വികസന�ിന് േറാഡിന് ഇ�വശ�നി�ം ഒേരേപാെല �മി

ഏെ���ണെമ�് േദശീയപാതാ അേതാറി�ി�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േദശീയപാതാ വികസന�മായി ബ�െ��് �ലം ഏെ���ലി�  ആരാധനാലയ��െട

കാര��ി� സ��ാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) േദശീയപാതാ വികസന�മായി ബ�െ��് അൈല�െമ�ി�  മാ�ം വ��വാ�  എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) വ�ഷ�ളായി �ട�ി�ിട�� േദശീയ പാതാ വികസന�ിെ� �ലേമെ���� എ�േ��്

���ിയാ�ം എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) പണി എ�േ��്ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�റിയി�ാേമാ?

േദശീയപാതാ വികസനം

1250. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സം�ാനെ� േദശീയപാതാ വികസന�ിനായി

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) േദശീയപാതാ വികസന�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(സി) േദശീയ പാത�െട വികസനം എ�് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�േമാ?

േദശീയപാതക�െട അ����ണിക�

1251. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േദശീയപാതക�െട അ����ണിക�  ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;  കാലവ�ഷം

�ട��തി���ായി ഇവ ���ിയാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മഴ�ാല��� അ����ണിക��ായി േക�ഫ�് ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��



ന�കാേമാ;

(സി) േക�ഫ�് ലഭി�ി�ിെ��ി� ഇതി�� െചലവ് എ�കാരമാണ് വഹി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�� ���ിക�

1252. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�� െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ി

കി�ബി�് സമ��ി�ാ�  കാലതാമസം േനരി��താ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി�  ഏെത�ാം ���ികളാണ് കി�ബി �ഖാ�രം നട�ിലാ��െത�്

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

െന�ാറ മ�ല�ിെല കി�ബി �േഖന െപാ�മരാമ�് �വ ൃ�ിക�

1253. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� ഏെത�ാം െപാ�മരാമ�് �വ ൃ�ികളാണ് െന�ാറ

നിേയാജകമ�ല�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  �ട���മായി ബ�െ��് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്

നട�ിയി��െത�ം എ� ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�� പ�തിക� എ�് �ട�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െതാ��ഴ മിനി സിവി� േ�ഷ� അന�് നി��ാണം

1254. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ��ഴ മിനി സിവി� േ�ഷ� അന�് നി��ാണ�ിന് 04.03.2016-� 23 േകാടി �പ�െട

ഭരണാ�മതി ലഭി�താെണ�ി�ം സാേ�തികാ�മതി നാളി�വെര ന�ാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മാ�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േതാ�ംപടിയി� മിനി സിവി� േ�ഷ�

1255. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല േതാ�ംപടിയി�  മിനി സിവി�  േ�ഷ�

നി��ി��തിനാവശ�മായ നി�േ�ശം ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി�േ�ശം ലഭി�ി�െ��ി�  ��ത ���ി അടിയ�രമായി ആരംഭി�് ���ീകരി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ഒ��ാലം റ�്ഹൗസിെ� നവീകരണം

1256. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം ടൗണിൽ �ിതിെച�� െപാ�മരാമ�് വ��് വക റ�്ഹൗസിെ� നവീകരണ�ി�ം

സൗ�ര�വ��രണ�ി�മായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 01/06/2016 �ത� 31/03/2018 വെര ഒ��ാലം റ�്ഹൗസ് നവീകരണ�ിനായി എ� �ക

െചലവഴി�െവ�ം എെ��ാം �വ��ന�� നട�ിെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് െപാ�മരാമ�് വ��് വി�മ മ�ിര�ിെല അഡീഷണ� േ�ാ�്

1257. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് െപാ�മരാമ�് വ��് വി�മ മ�ിര�ി�  നി��ി� അഡീഷണ�  േ�ാ�ി�

എ� �റിക� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ �റികളി� എയ� ക�ീഷണ� ഘടി�ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി�  �റികളി�  എയ�  ക�ീഷണ�  ഘടി�ി�ാ�  ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ�് നി�േ�ശം

ന��േമാ;

(ഡി) എ�ാ �റികളി�ം എയ�ക�ീഷണ� ഘടി�ി�ാ� േവ� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത വി�മ മ�ിര�ിെല അഡീഷണ�  േ�ാ�ിെല �റികളി�  ഫ�ണി��  �ാപി�ാ�

െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് െറ�് ഹൗ�കളിെല വാടക നിര�്

1258. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് െറ�് ഹൗ�കളി�  എം.എ�.എ.മാ�, ക�ാനിയ�, ��ംബാംഗ��

എ�ിവ��് എ� �പയാണ് വാടക നിര�് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ നിര�് നി�യി�തി�  ക�ാനിയ�, ��ംബാംഗ��  എ�ിവ��� നി�േ�ശ�ി�ം

നിര�ി�ം അവ��ത��തായി കാ��െവ�തിനാ� പല െറ�് ഹൗ�കളി�ം ത��ം നില

നി���ത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇതിനായി ��ീകരണം �റെ��വി�േമാ;



(സി) സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ���് ഇേ�ാഴെ� നിര�് എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;  സ��ാ�

ഉേദ�ാഗ��  ൈ�വ�് ആയി ��് െച�ാ�� നിര�ി�ം അവ��ത നിലനി���ത്

പരിഹരി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  ���ിയ നിര�് സംബ�ി� ഉ�രവിെ�

പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

പി.ഡ�.ഡി. അസി��് എ�ിനീയ�, ഓവ�സീയ� ത�ികക�

1259. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.ഡ�.ഡി.  അസി��് എ�ിനീയ�, ഓവ�സീയ�  േ�ഡ്  I,II,III  എ�ിവ�് �തിയ

ത�ികക�  ��ി��തി�ളള ഫയലിേ��  (PWD-A1/395/2017)സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമ��റ� �തിയ ത�ികക� ��ി��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�� നടപടിക�

1260. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��ിെല എ� സാേ�തിക

ഉേദ�ാഗ�െര�ം �റി�� ജീവന�ാെര�ം സെ��് െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ�െട േപര് വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സി.ആ�.എഫ് ഫ�്

1261. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറാ�കളാണ്  2018-19  സാ��ിക

വ�ഷെ� സി.ആ�.എഫി�  നി�് �ക ലഭ�മാ�ാ�  േവ�ി�� പ�ികയി�

ഉ�െ���ിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷെ� ��ത ഫ�് ലഭി�ാ�  േവ�ി�� സം�ാനെ�

േറാ�ക�െട പ�ിക ത�ാറായി�േ�ാ;

(സി) ഏെത�ാം േറാ�ക��ാണ് ��ത ഫ�് അ�വദി�െ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഉ�മ മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട അ��� പണിക�

1262. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ഉ�മ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം െപാ�മരാമ�്

േറാ�ക�െട അ��� പണിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക �േത�കം �േത�കം വിശദമാ�േമാ; ഈ ���ിക�

ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല േറാ�ക�

1263. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി�  മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി�  അ�വദി�

േറാ�ക�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി� േറാ�ക�െട നി��ാണം ആരംഭി��തിന് വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  മ�ല�ി�  നി�ം ശിപാ�ശ ന�കിയ േറാ�ക�െട

പ�ികയി�  ഉ�െ�� േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിന് ഫ�് അ�വദി��തി�ളള നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;'വിശദമാ�ാേമാ?

ഡിൈവ� േമാഡ� അ�� പാേ�ജ്

1264. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാതയി�  ചാല�ടി േകാടതി ജം�ഷനി�  നി��ാണം ആരംഭി� ഡിൈവ�  േമാഡ�

അ�� പാേ�ജിെ� നി��ാണ�ി� കാര�മായ �േരാഗതിയി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ീസ് േറാഡിെ� ഒ� ഭാഗം അട�് ഗതാഗതം നിയ�ി�് ആരംഭി� നി��ാണം

ത�രിതഗതിയിലാ�ി സമയപരിധി�ളളി�  ���ീകരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�ം

ഇടെപട�ക�ം സ��ാരിെ� ഭാഗ�നി�് സ�ീകരി�േമാ?

മണ�� �വ��-കടാേ�ാട് േറാഡ്

1265. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല �വ��-കടാേ�ാട് േറാഡിെ� എെ��ാം ���ികളാണ്

���ീകരി�ത്;

(ബി) ഇനി എെ��ാം ���ിക� അവേശഷി��; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ���ീകരി�ാ�  ബാ�ി��,  ഓടനി��ാണം ഉ�െ�െട�� �വ ൃ�ിക�  എ�്

���ീകരി�ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?



െെവേലാങര-ഓരാടംപാലം െെബ�ാസ് നി��ാണം

1266. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട െെവേലാങര-ഓരാടംപാലം െെബ�ാസ് നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയ� സംബ�ി�് ആ�.ബി.ഡി.സി.െക ത�ാറാ�ിയ ഡി.പി.ആ�-�കാരം കി�ബി േബാ�ഡ്

ധനാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ടയിെല ഒാരാടംപാലം-മാന�് മംഗലം െെബ�ാസ് �പീകരണം സംബ�ി� �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല പി.ഡ��.ഡി. പ�തിക�

1267. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ിേല�ായി ഇൗ സ��ാ� വകയി��ിയി�ളള പി.ഡ��.ഡി. പ�തിക�െട �ക

ഉ�െ�െട�ളള വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ��ല മ�ല�ി�  �തിയ എ� പാല��  നി��ി�വാനാണ് പ�തി�ളളത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ പാല�� നി��ി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ�� മ�ല�ിെല �ാമീണ േറാ�ക� ഏെ���ൽ

1268. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഒ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം

�ാമീണ േറാ�ക�  െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���ണെമ�് ആവശ�െ��് അേപ�ക�

ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അേപ�ക� ലഭി�ി�െ��ി� ആയതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം േകാ��ടി െെബപാസ് നി��ാണം

1269. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം േകാ��ടി െെബപാസ് നി��ാണ േജാലിക�  ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാണ്;

വിശദീകരി�ാേമാ;



(ബി) �ലം െെകമാ� നടപടിക�  ���ീകരി�ി�ം േറാഡ് നി��ാണ �വർ�ന�ൾ

െെവ��തി�ളള കാരണെമ�ാണ്; .

(സി) െെബപാസ് േറാഡ് നി��ാണ�ിന് സ��ാ� ഇൗ വ�ഷം ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�

േജാലിക� ���ീകരി��തിനാവശ�മായ ഫ�് അ�വദി�േമാ?

ഒ�� മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട അ��� പണിക�

1270. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  2016-17,  2017-18  എ�ീ കാലയള�കളിൽ ഏെത�ാം

േറാ�ക�െട അ��� പണിക� ���ീകരി�ി�െ�� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഓേരാ േറാഡി�ം ഇതിനായി എ� �ക വീതം െചലവഴി�ി�െ�� വ��മാ�ാേമാ?

ക�� അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിെ� അ�ബ� േറാ�കൾ

1271. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിെ� അ�ബ� േറാ�കെള� നിലയി�  എ�

േറാ�ക��് ഭരണാ�മതി ലഭിെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�  ഏെത�ാെമ�ം ഓേരാ േറാ�ക�െട�ം െെദ�ഘ�ം എ�െയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ േറാ�ക��ം എ� �ക�െട ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��ം അതി�  ഏെത�ാം

േറാ�ക�െട ഡി.പി.ആർ.ത�ാറാ�ി സമ��ിെ��ം ഏെത�ാം േറാ�ക��് സാേ�തികാ�മതി

ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സാേ�തികാ�മതി ന�കി െട��  െച� േറാ�ക�െട ഓേരാ�ിെ��ം നി��ാണ �േരാഗതി

വ��മാ�േമാ?

�ന��-�വാ��ഴ സം�ാനപാത�െട �ന��ാരണം

1272. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ന��-�വാ��ഴ സം�ാനപാത�െട അവേശഷി�� െപാ���ം �ത�  �ന��  വെര��

ഭാഗം �ന��രി��തിന് ഇനി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ���ീകരി�ാ��ത്;

(ബി) എ�ിേമ�് റിൈവസ് െച�ാ�  ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയിരി��ത്;  ഇവ�

എ�ിേമ�് റിൈവസ് െച�ി�േ�ാ;  ���ിയ എ�ിേമ�് �കാരം േറാഡ് �ന��ാരണ�ിന്

എ� �പയാണ് വകയി��ിയി��ത്;



(സി) വാ�ാകാലാവധി��ി�  തെ� നി��ാണം ���ിയാ��ത് സംബ�ി�് േലാകബാ�ിെ�

അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ഡി) എ�േ��് െട�ഡ�  നടപടിക�  ���ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  നി��ാണം എ�െന

നട��തിനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മ�ി�-�ീക��രം േറാഡിെ� നവീകരണ ���ിക�

1273. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ി�-�ീക��രം േറാഡിെല െപ�വളളപറ�് �ത�  പാവ��  െമാ� വെര�ളള േറാഡിെ�

നവീകരണ ���ിക� െട�ഡ� െച�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ���ി�് എ� േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ന�കിയി�ളളെത�്

െവളിെ���േമാ?

ആല�� ൈബ�ാസ് േറാഡ്

1274. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ആല��  ൈബ�ാസ് േറാഡിെ� നി��ാണ

�വ��ന��  ആരംഭി���മായി ബ�െ��് െപാ�മരാമ�് വ��് സ�ീകരി� നടപടി

വിശദമാ�േമാ;

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

ലഭ�മാ�േമാ?

േറാ�ക�െട നി��ാണം

1275. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�  ഏെത�ാം

േറാ�കളാണ് ഉളളെത�ം അവ� എ� കി.മി.  നീള�െ��ം അവ�െട നിലവിെല അവ�

എ�ാെണ�ം അ����ണിക�  െചേ�� േറാ�ക�  ഉെ��ി�  അവ ഏെത�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ േറാ�ക� നി��ി��തിനായി ഏെത�ി�ം പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏത്

േറാഡ് ഏത് പ�തിയി� ഉ�െ����തിനായി സമ��ി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ചി�� നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാ�ക�െട നി��ാണ �േരാഗതി



1276. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി��  നിേയാജക മ�ല�ി�  കി�ബി പ�തിയി�െ���ി ഏെതാെ� േറാ�കളാണ്

വികസി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ഈ േറാ�ക�െട േപ�ം അവ�െട നി��ാണ ഘ��ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ചി�� നിേയാജകമ�ല�ി� സം�ാന സ��ാരിെ� പ�തി ഇന�ി�െ���ി ഏെതാെ�

േറാ�കളാണ് വികസി�ി��ത്; ഇതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാ�ക�

1277. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ക�ം ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�

വ�തി� േശഷം െട�� െച�ക�ം െച� കാസ�േഗാഡ് നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാ�ക�ം

പാല��ം ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െട�� െച� ഈ േറാ�ക�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് െട��  െച�ക�ം ഈ സ��ാരിെ� കാല�് പണി

ആരംഭി�കേയാ �വ��ി ���ീകരി�േതാ െച� കാസ�േഗാഡ് നിേയാജകമ�ല�ിെല

േറാ�ക�ം പാല��ം ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ക�ം ഭരണാ�മതി�ം

സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭ�മാ�ക�ം െച� കാസ�േഗാഡ് നിേയാജക മ�ല�ിെല േറാ�ക�ം

പാല��ം ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ േറാ�ക�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) കാസ�േഗാഡ് നിേയാജകമ�ല�ി�  ബി.എം,ബി.സി ഉപേയാഗി�് �ന�നി��ി�ാ�

ബാ�ി�� േറാ�ക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ഈ േറാ�ക�െട ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭി�ി�േ�ാ എ�ം ���ി എേ�ാ�

ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േദവി�ളെ� നിർ�ാണ ���ികൾ

1278. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിയിൽ ഉ�െപ��ിയി�� ��ാ�  ൈ� ഓവ�  നി��ാണം നിലവിൽ ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ൈ� ഓവറിെ� നി��ാണം ആരംഭി��തിനായി എെ�ാെ� ���ികളാണ്

അവേശഷി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) േദവി�ളം മ�ല�ിെല അടിമാലി,  മറ��  എ�ിവിട�ളിൽ പി.ഡ��.ഡി.റ� ഹൗസ്

നി��ി��തിന് വ��ിന് എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

െവ���്-താമര�ളം േറാഡ് നി��ാണം

1279. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  നി�� �ക വിനിേയാഗി�് �ന�നി��ാണ�ിന് നി�േ�ശി�ി�� െവ���്-

താമര�ളം േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ഏെത�ി�ം നി��ാണ ക�നി കരാെറ��ി�േ�ാ; ആയത്

സംബ�ി�് എ�ിെമ�് വ�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നി��ാണം ൈവ��തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ േറാഡിെ� നി��ാണ �വ��ന�� േവഗ�ി� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

തി�വാ�ളം െെബപാസ് നി��ാണം

1280. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ി�, ചി��ഴ-മാമല  (തി�വാ�ളം െെബപാസ്)  േറാഡിനായി

െപാ�മരാമ�് വ��് അംഗീകരി� അെെല�െമ�് �കാര�ളള �ല�് �ടി ഇ�ഡ�� ഓയി�

േകാ��േറഷെ� ഗ�ാസ് െെപ�് െെല�  �ാപി� സാഹചര��ി�, െെബപാസ്

നി��ാണ�ിനായി എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െെബപാസ് നി��ാണ�ി�ളള �ലം റവന� വ��് ഏെ���് ന�ിയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് േറാ�കളിെല കേ��ം

1281. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വക േറാ�ം നട�ാത�ം ഓട�ം സ�കാര� തടിമി�  ഉടമക�ം കട�ാ�ം

ൈകേ���ത് സംബ�ി�് പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം കേ���ാെര ഒഴി�ി�് വാഹന ഗതാഗത�ം കാ�നടയാ��ം ഓടയിെല ഒ��ം

�ഗമമാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് നിലവി�  സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം കേ��ം ��യി�െ��ക�ം പരാതിക�  ലഭി�ക�ം െച�േശഷം,  ഒഴി�ിേ��

ഉേദ�ാഗ�� വ��� വീ�ക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



േകാഴിേ�ാട് േനാ��് മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

1282. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാഴിേ�ാട് േനാ��് നിേയാജക മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ��� നട��

���ിക�െട വിശദാശ�� (േപര്, �ക, നിലവി�� അവ� ) വ��മാ�ാേമാ ?

ഏ�മാ��-എറണാ�ളം േറാഡിെല അപകടകരമായ വളവ്

1283. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏ�മാ��-എറണാ�ളം േറാഡിെല അപകടകരമായ വളവ് ഒഴിവാ���മായി ബ�െ��് �മി

ഏെ����  �ടി ഉ�െ��ി�േ�ാ എ� വിഷയം സ��ാരിൽ നി�് ചീഫ് എ�ിനീയ��്

റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സ��ാ� ഉ�രവി� �മി ഏെ���� ഉ�െ��ി��ിെ��ി� ആയതി�� എ�ിേമ�ം

ബജ�് വിവര�ം േകാ�യം എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�  സമ��ി�ാ��ായ കാലതാമസം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ��് 16/3/2018 � ഫയ� ന�� പി. ഡ�ള�.ഡി /G1/131/2018

�കാരം െപാ�മരാമ�് വ��് �ി�സി�� െസ��റി ന�കിയ ക�ിന് ചീഫ് എ�ിനീയ�

മ�പടി ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�സംബ�ി�് െപാ�മരാമ�് വ��് മന���ം കാലതാമസം വ��ിയി�േ�ാ;  എ��ം

േവഗം പ�തി നട�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�വാ��-പ�ാ��-വി�നേ�രി േറാഡ്

1284. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട ���ിയാണ് ���ീകരി�ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െകാ�വാ��-പ�ാ��-വി�നേ�രി േറാഡിെ� പണി നാളി�വെര �ട�ാ�  കഴിയാ�തിെ�

കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇൗ േറാഡിെ� പണി �ട��തി�ളള തട�ം എ�ാെണ�ം നിലവി�ളള തട���  നീ�ി

േറാഡ് പണി എ�് �ട�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

��ി�റ�്-പതിനാ��ൽ ൈബ�ാസ്



1285. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ി�റ�്-പതിനാ��ൽ ൈബ�ാസ് നി��ാണ�മായി

ബ�െ��് ���ികരി� നടപടി�മ�� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ?

കല�ാേ�രിയിെല േറാഡ് നി��ാണം

1286. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കല�ാേ�രി മ�ല�ി�െട കട� േപാ�� പിലാ�റ-പാ�ിനിേ�രി െക.എസ്.ടി.പി.  േറാഡ്,

താവം േമ��ാലം എ�ിവ�െട നി��ാണം എേ�ാേഴ�് ���ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല ഒേരാടം പാലം �ന��ാരണം

1287. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട മ�ല�ിെല ഒേരാടം പാലം �ന��ാരണം നട���മായി ബ�െ�� �വ��ന

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് േക�ഗതാഗത മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് േക� ഉപരിതല ഗതാഗത മ�ാലയ�ിെ� �ി�ജ് ഇ�െ��� �ണി�്

ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാ��ിെ� �ധാന �പാ�ശക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ളളിമട പാലം നി��ാണം

1288. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

���ിയായ �ളളിമട പാലം നി��ാണ�ിെ� നിലവി�ളള അവ� എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി ആരംഭി��തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ് ഉളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ക�വാ� പാലം

1289. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ബാ�േ�രി, െകാ�വളളി മ�ല�െള ബ�ി�ി�� ക�വാ� ജീ�ബി� �ി�ജിന് ഭരണാ�മതി

ലഭി�ാ� കാലതാമസം േനരി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ പാല�ിെ� റിെെവ�ഡ് എ�ിേമ�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ?

മണ�ായി പാലം നി��ാണം

1290. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല മണ�ായി പാലം നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മണ�ായി പാലം നി��ാണം എേ�ാ� ���ീകരി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചിറമംഗലം െറയിൽേവ ഓവ� �ി�ജിെ� നി��ാണം

1291. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല പര�ന�ാടി ചിറമംഗലം െറയിൽേവ ഓവ� �ി�ജിെ�

നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടി�മ��  നാളി�വെര ���ിയായി;

ഇ�സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പണി യാഥാ���മാ���മായി ബ�െ��് ഇനി സ�ീകരി�ാ�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

ക�� ജി�യിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

1292. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല �ീക��രം ടൗ�  നവീകരണ�ിന് തത��ി�  ഭരണാ�മതി ന�കിയ

സാഹചര��ി� വിശദമായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ���ി ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മലേയാര ൈഹേവയി�� ആലേ�ാട്,  ക�പ�ാ�, ���ാട് പാല��െട നി��ാണ ���ി

ഏ� ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) മലേയാര ൈഹേവ�െട എ�ിേമ�ി�  ഉ�െ���ി ഈ പാല��  നി��ി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േപര��-വ�തല പാല�ിെ� നി��ാണം



1293. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 മാ��് മാസ�ി� 29.50 േകാടി �പ�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�� േപര��-വ�തല

പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി��തി�  േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

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

���ി-കരിയാട്,കരിയാട്-���ി ��് പാലം നി��ാണം

1294. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിേന�ം ��പറ�് മ�ല�ിേന�ം വടകര മ�ല�ിേന�ം

ബ�ി�ി�� ���ി-കരിയാട് പാലം,കരിയാട്-���ി ��് പാലം �ട�ിയവ�െട

നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാല��െട നി��ാണം ആരംഭി�ാ� ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പാല��െട നി��ാണം എ�് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാല�റം �തിരവഴി പാലം നി��ാണം

1295. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല പാല�റം �തിരവഴി പാല�ിെ� നി��ാണ

�വർ�ന��െട വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ം അേ�ാ�് േറാ�ം നി��ി��തിനായി എ� �ക അ�വദി�ി��് എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) നി��ാണ ���ി എ�് ആരംഭി�വാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) പാല�ം അേ�ാ�് േറാ�ം നി��ി��തിനായി നിലവിൽ എെ��ി�ം തട��� ഉേ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ിൽ എെ��ാെമ�ം അവ പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�ം

െവളി���േമാ?

ക�ി�റം പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��നം

1296. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ക�ി�റം പാലം നി��ാണ�മായി ബ�െ��്എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

���ീകരി�െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;



(ബി) ��ത പാല�ിെ� വ� ഏെ����മായി ബ�െ��് ലാ�ഡ് അക�ിസിഷ�  വിഭാഗം

���ീകരിേ�� േജാലിക� എെ�ാെ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��നം  2018 ഡിസംബ� മാസ�ിന് ��പ് ആരംഭി�ാ�

സാധി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പാല�ി�ം അ�ബ� േറാ� നിർ�ാണ ���ികൾ�ം �ടി ആെക എ� �ക െചലവ്

വ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

��േകാ� പാല�ിെ� നി��ാണം

1297. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൺപ�ിരേ�ാളം പ�ികജാതി ��ംബ��  താമസി�� എറണാ�ളം ജി�യിെല ��േകാ�

ദ�ീപി�  നി�ം വ�തലഭാഗ�് നിലവി�� െസ�് പിേ��് േറാ�മായി ബ�ി�ി���ം

2016-2017  ബജ�ി�  10  േകാടി �പ വകയി��ിയി���മായ ��േകാ� പാല�ിെ�

നി��ാണ�ിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഇ�െവ�ിേഗഷ�  ���ീകരി�് അൈല�െമ�ിെ��ം ഡിൈസനിെ��ം

അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി��തിനായി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ്

���ീകരിേ��തായി��ത്;

(ഡി) �ലെമ��് ആവശ�മായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇതിനായി

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േപ��ാൽ പാല�ിെ� നി��ാണം

1298. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപ��ാൽ പാല�ിെ� നി��ാണം ആരംഭി�ത് എ�ാണ്;  എെ�ാെ� ���ികളാണ്

���ിയായത്  ;  എ� �പയാണ് എ�ിേമ�് �ക;  ഇേ�ാ�  എെ�ാെ� ���ികളാണ്

നട�െകാ�ിരി��ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േപ��ാൽ പാല�ിെ� അേ�ാ� േറാ�ക�െട നി��ാണ�ി�ം ��ക�

ബലെ����തി�മായി എ� �പയാണ് മാ�ിവ�ിരി��ത്; ഇവ�െട ���ിക� ഏ� ഘ�ം

വെരയായി; നി��ാണം എ�് ���ീകരി�ാനാ�ം;

(സി) േപ��ാൽ പാലം െപാ�ജന�ിന് എ�് �റ�െകാ��ാനാ�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല അപകടാവ�യിലായ പാല��



1299. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� അപകടാവ�യിലായ എ� പാല�� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പാല�� �ന�നി��ി�ാ� വ��ിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

െെവ�ി� മ�ല�ിെല േകാ�െവ�് ബീ�് പാലം

1300. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവ�ി� നിേയാജകമ�ല�ിെല േകാ�െവ�് ബീ�് പാല�ിെ� നി��ാണ�ിന് അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണം ആരംഭി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിർമാണ�വർ�ന�ൾ എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം കരിം�ഴയാറിന് ��െക�� പാല�ിെ� അ����ണി

1301. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം മ�ല�ിെല കരിം�ഴയാറിന് ��െക�� പാല�ിെ� െെകവരിക�  തക��്

അപകടാവ�യിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� അ����ണി നട�ി നവീകരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�

എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ാ�� പാല�ിെ� അപകട �ിതി

1302. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ��ാ��  പാല�ിെ� അപകട �ിതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഈ

പാല�ി�െട�� ����ിക��െപെട��വ�െട യാ�ാ �ര��് അടിയ�ര പരിഹാരം

കാണാനാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� നി��ാണ�ിനാ�� �തിയ എ�.എ ആ�് �കാര�� �ലേമെ����

നടപടിക� എ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിനാ�� നടപടിക� േവഗ�ിലാ�ാേമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ി� അപകടാവ�യി�� പാല��

1303. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ി� അത��ം അപകടാവ�യിലായ ��ായേ�ാട്, വഴി�ട്, െച�കടവ്

എ�ീ പാല��  �ന�നി��ി��തി�� നടപടി�മ��  ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ ���ിക��് അടിയ�രമായി ഭരണാ�മതി ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വേ�ാളി�ാലം നി��ാണം

1304. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല വേ�ാളി�ാലം നി��ാണ�ിന് എ� �ക�ാണ് ഭരണാ�മതി

ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വേ�ാളി�ാലം നി��ാണ�ിന് കി�ബിയി� നി�ം ധനകാര�ാ�മതി ലഭി�ക��ാേയാ;

(സി) വേ�ാളി�ാലം നി��ാണ�ിെ� െട�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ചാല�ടി�ഴയിെല എട��ാവ് കടവ് പാലം നി��ാണം

1305. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  ബ�ജ�ി�  അ�വദി� പരിയാരം,  േമ��  പ�ായ�കെള ത�ി�  ബ�ി�ി�െകാ�ളള

ചാല�ടി�ഴയിെല എട��ാവ് കടവി� പാലം ഇനി�ം നി��ാണം ആരംഭി�ാ�ത് ��യി�

െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നി��ാണം ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട��� നിലനി���േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� തട��� നീ�ി എട��ാവ് പാലം നി��ാണം ഉട� ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കരമന-കളിയി�ാവിള പാത വികസനം

1306. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരമന-കളിയി�ാവിള പാത നാ�വരിയായി വികസി�ി�� പ�തി�െട ര�ാം ഘ�ം �ത�

േറാഡിന് വീതി വ��ി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആയതിനായി എെ��ി�ം നി�േ�ശം സ��ാരിന് ��ി�േ�ാ;  അത് നട�ാ�ാ�

ആേലാചന�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഈ േറാഡിെ� വീതി 45 മീ�റാ�ി വ��ി�ി����ലം ��ത േറാഡ് വാഹനഗതാഗത�ിന്

���മാ�ം സ�മാ�െമ�തിന് �റേമ ��ത േറാഡിന് േക�ഗവ�െമ�ി� നി�് ഏെത�ി�ം

വിധ�ി�� സഹായം ലഭ�മാകാ�മിട�െ��് ക���േ�ാ;



(ഡി) എ�ി� ഇ� സംബ�മായ നിലപാട് അറിയി�േമാ?

കരമന-കളിയി�ാവിള േദശീയപാത വികസനം

1307. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എം. വി�െസ�്

,, െക.�രളീധര�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരമന-കളിയി�ാവിള േദശീയപാത വികസന�ിെ� ര�ാം ഘ�മായ �ാവ��ലം �തൽ

ബാലരാമ�രം വെര�� �വ��ിക� െടൻഡ� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി ഏെ���വാൻ ഒ� ക�നി മാ�മാേണാ െടൻഡ�  സമ��ി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമ� സാഹചര��ിൽ, റീ- െടൻഡ� വിളി�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി�, ആയതിെ� നടപടി

�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) �ാവ��ലം �തൽ െകാടിനട വെര�� േറാഡ് വികസന�ി�� അട�ൽ �കെയ�യാണ് ;

അതിനായി കി�ബിയിൽ നി�ം എ� �ക അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) പഴയ രാജപാതയിെല  22  ��ംബ�െള �നരധിവസി�ി�� ��ം പരിഹരി��തിന്

കഴി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(എഫ്) ര�ാം ഘ� �വ��ന�� അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആല�ഴ - ച�നാേ�രി േറാഡ്

1308. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആല�ഴ  -  ച�നാേ�രി േറാഡ് നാഷണ�  ൈഹേവ ഏെ���വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഉെ��ി� നടപടി�മ�� ഏ�വെരയായി എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

േകാ�ി െെബപാസ് നി��ാണം

1309. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി െെബപാസിെ� ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് ന�കിയത്;

ന�കിയി�ിെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െെബപാസ് നി��ാണ�ിെ� ലാ�് അക�ിസിഷ�  നടപടിക�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ;



(സി) അെെല�െമ�് േ�ാ�  ഇ��തി�ളള നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സാ�ഹിക ആഘാത അ�മാന പഠനം ���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നടപടിക� അടിയ�രമായി ���ീകരി�് ഡി.പി.ആ�. സമ��ി�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

വട�േ�രി -െപാ�ാ�ി പാതെയ േദശീയ പാതയായി ഉയ���തി�� നടപടി

1310. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വട�േ�രി  -െപാ�ാ�ി സം�ാന പാതെയ േദശിയ പാതയായി ഉയ���തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് �ാഥമിക സ�െ� നടപടി ���ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� കിേലാമീ��

�രമാണ് േകരള�ി�െട കട�േപാ��ത്;

(സി) നിലവി�  ഏെ���ാ�  ഉേ�ശി�� േറാഡിെ� വീതി സംബ�ി�� വിശദാംശം ന��േമാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േദശീയ പാത�െട നി��ാണ ���ിക� എ�് �ട�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� ���ിക�

1311. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കി�ബി വഴി ���ിക�  നട�ിലാ��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അ�മതി ലഭ�മായ

�ളിയറേ�ാണം  -  �ഴേ�ാട് േ��ംേറാഡ്,  കിളളി  -  ഇ.  എം.  എസ്.  അ�ാദമി േറാഡ്,

െപാ��കാവ്-��േകാണം േറാഡ് എ�ിവ�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

�ട�നടപടിക� എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�വാ� �ഖ�ാപി�ി�ളള െപാ�മരാമ�് പ�തിക�

1312. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ി�  കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�വാ�  �ഖ�ാപി�ി�ളള െപാ�മരാമ�്

പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� പ�തിക��് കി�ബി അംഗീകാരം ന�ിയി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�� ജി�യിെല കി�ബി ���ി



1313. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കി�ബി അംഗീകാരം ന�ി െട��  നടപടി സ�ീകരി� ക��  ജി�യിെല ച��ര-പരിയാരം

െമഡി��േകാേളജ്-�ീ�-െന�വ�ം-ഏേഴാം-േകാ���-ഒഴേ�ാം-ക��രം േറാഡിെ�

നി��ാണ ���ി എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�ം; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തി

1314. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17, 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�്

വ��്  (നിര�ം െക�ിട��ം,  പാല��ം)  വിഭാഗ�ി�  നി�ം കി�ബി പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി�� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയി�� ഏെത�ാം ���ിക�  ആരംഭി�ി��്;  ���ിക�െട

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��വ� ���ിക�ം എ�േ��് ���ീകരി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ െപാ�മരാമ�് ���ിക�

1315. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ െപാ�മരാമ�് ���ിക�  നട�ിലാ�ാ�  കാലതാമസം

േനരി��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�െമാ;

(ബി) ഇ�െവ�ിേഗഷ�, �ഡി, ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ��, ഭരണാ�മതി, സാേ�തികാ�മതി, െട��

നടപടി,  ���ി ���ീകരി��; എ�ീ കി�ബി വ��ക��് സമയ�മം നി�യി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അവ അറിയി�ാേമാ;

(സി) കി�ബി പ�തിക�  നടപടി�മ��ം മാനദ���ം ല�കരി�് എ���ി�  നട�ിലാ�ാ�

സ��ാ� െച�� കാര��� വിശദമാ�േമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല െക�ിട നിർ�ാണ ���ികൾ

1316. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�മരാമ�് െക�ിടവിഭാഗം വഴി നട�ാ��തി�േവ�ി ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ളള കായം�ളം

നിേയാജക മ�ല�ിെല ഓേരാ ���ിക�േട�ം �േരാഗതി എെ��ം ഇവ നാടിനായി

എ�േ��് സമ��ി�ാ� കഴി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?



വ��ല മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

1317. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�െ��ം അവ�െട �േരാഗതി�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��് േമ�േനാ�ം വഹി��തിന് എ� അസി��് എ�ിനിയ�മാെര

�മതലെ���ിയി�െ��ം ഏെത�ാം ���ിക�  ഏെത�ാം ഓഫീസിെല എ.ഇ.മാ�

ൈകകാര�ം െച��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ിെല നി��ാണ �വ��ന��

1318. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം നാളി�വെര ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല

ഏെത�ാം നി��ാണ �വ��ന���ാണ് ഫ�് അ�വദി�് ഭരണാ�മതി ന�ിയത് ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം വിശദാംശം,  നിലവിെല �ിതി എ�ിവ േറാ�സ് ആ�് �ി�ജസ്

വിഭാഗം, െക�ിട വിഭാഗം എ� �മ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ���ി ��വനാ�ം ���ീകരി�വ�െട ലി�് �േത�കം ന�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല വിജിലൻസ് വിഭാഗം ശ�ിെ���ാൻ നടപടി

1319. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�� വിവിധ ഓഫീ�കളിെല �ാ��്,  ഓഫീസ് അ���്

�ട�ിയ മിനി�ീരിയ� ജീവന�ാെര ���ിക�െട േമ�േനാ��ിന് നിേയാഗി�ാ�േ�ാ;

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

േജാലിക� ഏ�ി�ാ�േ�ാ;

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

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

സ�ീകരി�േമാ;

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

വിജില�സിെ� ഓഫീ�കളായി മാ�ക�ം ��ത ഓഫീസിെല ത�ിക എ�ിക��ീവ് എ�ജിനീയ�

ത�ികയായി ഉയ��ക�ം െച��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



ഇല�ി�� വിഭാഗ�ി� �തിയ ത�ിക

1320. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�മരാമ�് വ��ി� ഇല�ി�� വിഭാഗ�ി� ചീഫ് എ�ിനീയ� ത�ിക ��ി��തി�ം

ക��  ജി�യി�  ഇല�ി��  വിഭാഗ�ി�  എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�െട ത�ിക�ം ഓഫീ�ം

അ�വദി��തി�ം ലഭി� ശിപാർശയിൽ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഓവ�സിയ�മാരായി േജാലി െച�� വിരമി� ജീവന�ാ�

1321. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഏെത�ി�ം ഓഫീസി�  വിരമി� ജീവന�ാ�  ഓവ�സിയ�മാരായി

താ�ാലികമായി േജാലി െച��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലവി�  വ�തി�േശഷം േജാലി െച�� താ�ാലിക

ഓവ�സിയ�മാ��് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�വെര എ� �പ

േവതനമായി ന�കിയി��്;  ഇ�ര�ി�  േവതനം ന���തിന് �േത�ക ഉ�രവ്

നിലവി�േ�ാ;

(സി) പി.എസ്.സി.റാ�് ലി�് നിലവി��േ�ാ�  താ�കാലികമായി ഓവ�സിയ�മാെര

നിയമി��തിെനതിെര സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േകരള െറയി� െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ� ലിമി�ഡിെ� േ�ാജ�ക�

1322. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ��ം,േക� െറയി�േവ മ�ാലയ�ിെ��ം സം�� സംരംഭമായ േകരള

െറയി� െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ� ലിമി�ഡ് ഒ�ാം ഘ�മായി ഏെ���് നട�ിലാ�െമ�്

�ഖ�ാപി� േ�ാജ�കളി�  ഏെതാെ� േ�ാജ�ക�  ഇതിനകം �ാവ��ികമാ��തിന്

കഴി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) റാ�ിഡ് െറയി�  �ാ�സി�് സി�ം  (സബ�ബ�  െറയി�  േ�ാജ�്)  പ�തി

ഉേപ�ി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(സി) എ�േമലി-�ന��,ഏ�മാ��-ശബരി ൈല� പ�തി എ�ിവ�് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വിഴി�ം പ�തി �േദശ�� െറയി�  ൈല�  ഏെ���വാ�� പ�തി ആ��ാണ്

ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?



മരാമ�് ���ി ഏെ��� കരാ�കാ��് �ടി�ിക

1323. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� സാ��ിക �തിസ�ി െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �വ��ന�െള

േദാഷകരമായി ബാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) മരാമ�് ���ി ഏെ��� കരാ�കാ��് എ� �ക �ടി�ിക ന��വാ��്;  ���ീകരി�

���ിക�െട �ടി�ിക ലഭി�ാ�തിനാ�  �തിയ ���ിക�  ഏെ����തി�  നി�്

കരാ�കാ� പിേ�ാ�് േപാ�� അവ� നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �മി ഏെ����തിെല കാലതാമസം,  നി��ാണ സാമ�ിക�െട ലഭ�ത �റവ് �ട�ിയവ

���ിക� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് തട�മായി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി�

എ�് ഇടെപട�കളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

2016-17-െല ഒ��ാലം മ�ല�ിെല ബജ�് വ��ക�

1324. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല  2016-17-െല ബജ�് വ��ക�  ഏെത�ാം;  ഓേരാ

���ി�െട�ം വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) അതി�  ഏെത�ാം ���ിക�  ���ീകരി�;  ഒേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക എ�;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��ാട്-��ിേ�ാലി� സബ്-രജി�ാ� ഓഫീസ് അ�വദി�ാ� നടപടി

1325. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ സബ്-രജി�ാ� ഓഫീസ് അ�വദി�� വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) കാസ�േകാട് ജി�യിെല മലേയാര പ�ായ�കളായ േബഡ��,��ിേ�ാ� എ�ിവ �വ��ന

പരിധിയായി കണ�ിെല��് ��ാട്-��ിേ�ാലി�  സബ്-രജി�ാ�  ഓഫീസ്

അ�വദി��തി�ളള നടപടി വ�ഷ���് ��പ് തെ� വ��് ���ിയാ�ിെവ� വിഷയം

��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  കാസ�േകാട് ജി�യിെല മലേയാര േമഖലയിെല ��ാട്-��ിേ�ാ�  േക�മാ�ി

സബ്-രജി�ാ� ഓഫീസ് അ�വദി�� വിഷയം സർ�ാർ പരിഗണി�േമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ിെന കാര��മമാ�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക�



1326. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�  ൈകകാര�ം െച��� വിധ�ി�  രജിേ�ഷ�  വ��ിെന

കാര��മമാ�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) രജിേ�ഷ� വ��ി� നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര�� ��ത വ��ിെന അഴിമതി രഹിതമാ��തിന്

എ�മാ�ം സഹായകമാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വ��ിെല ജീവന�ാെര കാല�ിന��തമായ മാ��� ഉ�െ�ാ�വാ� �ാ�രാ��തര�ി�

�േത�ക പരിശീലനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ി� നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര��

1327. �ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, ഒ. ആ�. േക�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം രജിേ�ഷ�  വ��ി�  നട�ിലാ�ിയ �തിയ

പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ിെ� കീഴി�� ഓഫീ�ക�  അഴിമതിരഹിതമാ��തിെ� ഭാഗമായി ഫീ�ക�

ഇ-േപെമ�ായി സ�ീകരി��തി�� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) രജിേ�ഷ� വ��ി� നിലവി� ഏെത�ാം േസവന�ളാണ് ഓ�ൈലനി� ലഭ�മാ��ത്;

(ഡി) കാല�ഴ�ം �ലം നശി�� �� �മാണ�� സംര�ി��തിെ� ഭാഗമായി ആധാര വിവര��

ഡിജി��  �പ�ിലാ�ി ��ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

ഇ-�ാ�ിംഗ് സംവിധാനം

1328. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ-�ാ�ിംഗ് സംവിധാനം ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;  ഇത് സ���മായി

നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് എേ�ാ�  ���ിയാ�ാ�  കഴി�െമ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ-�ാ�ിംഗ് ആരംഭി�േതാെട വ�ാജ��പ���െട നി��ാണം ���മാ�ം തടയാ�

കഴി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇേ�ാ�ം ഇ�രം ത�ി�ക�  �ട��തിന് കാരണെമ�ാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) രജിേ�ഷ�  വ��ിെന ആ�നികവ�കരി��തിന് മെ�െ��ാം നടപടിക�  ആരംഭി�ി��്



എ�റിയി�ാേമാ?

സബ് രജി�ാ� ഓഫീ�കളി� ഇ��െന�് തകരാ�

1329. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സബ് രജി�ാ� ഓഫീ�കളി� ഇ��െന�് സംവിധാന�ിൽ പലേ�ാ�ം തകരാ�

സംഭവി��ത് �ലം ജന���് �ത�സമയ�് േസവന��  ലഭ�മ�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

നൽ�േമാ?

സബ്-രജി�ാ� ഓഫീ�കളിെല അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത

1330. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സബ്-രജി�ാ�  ഓഫീ�കളിെല അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത�ം

േശാചനീയാവ��ം കാരണം െപാ�ജന��  �േത�കി�ം ��ജന��  അ�ഭവി��

ക�തക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) രജിേ�ഷ� നടപടിക� ആ�നികവ�കരി��േതാെടാ�ം ഓഫീ�കളിെല അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ി�ം �ടി ����ം െകാ��െകാ�� വികസനപരിപാടിക�  ആ��ണം

െച�ാേമാ?

െകാ�ം സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ് െക�ിടം

1331. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം സബ് രജി�ാ�  ഓഫീസ് �വ��ി�വ�� െക�ിടം െപാളി� മാ�ി �തിയ െക�ിടം

നി��ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) തി�വിതാം�� രാജഭരണ കാലയളവിെല ചരി� പാര�ര����ം വാ�ശി�പ ഭംഗി���മായ

��ത െക�ിടം െപാളി�മാ��തി�� നീ�ം ഉേപ�ി�് സംര�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പര�ന�ാടി രജി�ാർ ഓഫീസിെ� നവീകരണ ���ി

1332. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല പര�ന�ാടി രജി�ാർ ഓഫീസിെ� നവീകരണ ���ി

ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നവീകരണ ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

���ി�ി രജി�� ഓഫീസ് നി��ാണം

1333. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ി�ി രജി��  ഓഫീസ് നി��ാണ�ിന് അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ ���ികൾ എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

നില��-ന��േഗാഡ് റയി��ാത

1334. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��-ന��േഗാഡ് റയി��ാത പരിഗണനയി�േ�ാ; 2016-2017 - െല േക� റയി�േവ

ബ�ജ�ി�  എ�്�ാ ബജ�റി റിേസാ�് ഉപേയാഗി�് നി��ിേ�� പാതക�െട പ�ികയി�

നില��-ന��േഗാഡ് പാത�ം ഉ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പാത�െട നി��ാണ�ിന് �തീ�ി�� �ക എ�യാണ്; ഈ �കയി� േക��ം േകരള�ം

ക��ാടക�ം വഹിേ�� െചല�ക� എ� വീതമാണ്;

(സി) നില��- ന��േഗാഡ് പാത�് െപാ� കടെമ��ി�െട എ�െയ�ി�ം �ക

സമാഹരിേ���േ�ാ;  ഈ �ക ആരാണ് സമാഹരിേ��ത്;  ഇ�െന സമാഹരി�� �ക

തിരി�ടേ��ത് ആരാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നില��-ന��േഗാഡ് റയി�േവ പാത�െട ൈഫന�  െലാേ�ഷ�  സ�േ� നടേ��ത്

ആ�െട ഉ�രവാദി�മാണ്; സം�� സംരംഭെമ� നില�് സം�ാന സ��ാ� മാ�മാേണാ

ഈ പാത�െട സ�േ��ായി പണം �ടേ��ത്;

(ഇ) മെ�ാ� സം�ാന�ി�  �െട കട�് േപാ�� റയി�േവ പ�തിെയ� നില�് സ�േ�

നട��തിന് ക��ാടക സം�ാന�ം േക��ം അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം ���രം- മാ�കേ�� റയി�േവ ഓവ� �ി�ജ്

1335. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം ���രം- മാ�കേ�� റയി�േവ ഓവ� �ി�ജിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��

പ�തി�െട നിലവി�� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?



പര�ന�ാടി െച�ി�ടി െറയി�േവ ഓവ��ി�ജിെ� നി��ാണം

1336. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല പര�ന�ാടി െച�ി�ടി െറയി�േവ ഓവ��ി�ജിെ�

നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടി�മ�� ���ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം നടപടി�മ��  ബാ�ി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

1337. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�

നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� നി�് ഏെത�ാം ��ക���

െ�ാേ�ാസ�ക�  സമ��ി�െ��െവ�ം ഏെത�ാം െ�ാേ�ാസ�ക��് അംഗീകാരം

ന�കിെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിേനാടകം ഭരണാ�മതി ന�കിയി�� പ�തിക�െട �വ��ന�േരാഗതി വ��മാ�േമാ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

1338. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി െക�ിടം നി��ി��തിന് തലേ�രി

നിേയാജകമ�ല�ിെല ഗവ�െമ�് എ�.പി.  �� തലേ�രി�്  4/12/17 ന്  100 ല�ം

�പ അ�വദി�െകാ�� ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�െ��ി�ം ആയതിെ� നി��ാണ ���ി

ഇ�വെര�ം ആരംഭി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� കാരണം

എ�ാെണ�ം നി��ാണ ���ി എ�ാരംഭി�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ചല�് ഫ�് 

1339. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വികസന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല സ�കാര�

�ാപന�ൾ�� ചല�് ഫ�് സംബ�ി�് എെ�ാെ� തീ�മാന�ളാണ് വിദ�ാഭ�ാസ



വ��് എ��ി��ത്; ഈ ഫ�് അ�വദി��തി�� മാ��നി�േ�ശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം സഹായധനം ന�കിയി�� �ാപന��െട ലി�്,  അ�വദി� �ക

എ�ിവ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

��േ�രി ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �ളിെന മികവിെ� േക�മാ�ാ� നടപടി

1340. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ��ക�  മികവിെ� േക��ളാ��

പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�� മണ�� മ�ല�ിെല ��േ�രി ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി

�ളി� എെ��ാം നി��ാണ ���ികളാണ് നട��ത്;

(ബി) നി��ാണ ���ിക�െട ആെക അട�� �ക എ�യാണ്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) നി��ാണ ���ിക� ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�ം എേ�ാ� ���ീകരി�ണെമ�ത് സംബ�ി�്

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ��കളി� ലാ�ക�

1341. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ��ക�െട ലാ�ക�ം ൈല�റിക�ം വി�ലീകരി��തിന് ഭരാണാ�മതി ലഭി�

���ിക�െട െട�� നടപടി ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എേ�ാ� ഈ ���ിക� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

1342. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി എ�ഡഡ് േമഖലയിെല ��ക�െട

വികസന�ിന് എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ാ��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�/എ�ഡഡ് േമഖലയിെല ��കളി�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

നട�ാ�ി�ട�ിയതിെ� �ണഫല��  എെ�ാെ� എ�് അറിയാ�  കഴി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ; ഈ അ�ാഡമിക് വ�ഷം ഈ േമഖലയി� എ� മാ�ം ��ിക�െട

എ�ം വ��ി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട ഉ�തി�ായി േവെറ എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ാ�ാ�

ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?



െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

1343. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി �ാ�് �റിക�  ൈഹെട�് ആ��

പ�തിക�മായി സ��ാ� �േ�ാ�് േപാ�േ�ാ� മി� എ�ഡ ഡ് ��ക�ം ആവശ�മായ ഭൗതിക

സാഹചര�ം ഒ���തിന് അലംഭാവം കാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഈ വിഷയ�ിൽ എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

1344. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം ആരംഭി�തി� േശഷം െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� േച���

വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� എ� ശതമാനം വ��നവാണ്

േരഖെ���ിയി��ത്;

(ബി) ഈ പ�തി ആരംഭി�തി� േശഷം െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  നി�� െകാഴി�േപാ�്

നിര�ി��ായ വ�ത�ാസം എ�കാരമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െകാഴി� േപാ�� വിദ�ാ��ികെള വിദ�ാലയ�ളി�  തിരിെകെയ�ി��തിന്

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ യ�ം

1345. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ യ�ം നട�ിലാ�കവഴി െെഹ��, ഹയ�െസ��റി തല�ി�� എ�ാ

�ാ�് �റിക�ം െെഹെടക് �ാ�് �റികളായി മാ�ി പഠന �വ��ന���് �തിയ മാനം

ന���തിന് കഴി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇൗ വ�ഷം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിേല�് ��ത� ��ികെള ആക�ഷി��തിന് ഇൗ

പ�തി നട�ിലാ�ിയത് �ലം കഴി�ി�േ�ാ ;

(സി) ഇൗ യ��ിെ� ഭാഗമായി അ�ാഡമിക് രംഗ�് നട�ിലാ�ിയ മാ��� എെ�ാെ�യാണ് ;

അ��ാപക��് ഏെതാെ� തര�ി�� പരിശീലനമാണ് ഇതിെ� ഭാഗമായി ന�കിയെത�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇം�ീഷ് ഭാഷാപഠന�ിന് �ാധാന�ം ന���തി� േവ�ി എ�ാ ജി�കളി�ം ജി�ാ തല ഇം�ീഷ്



പഠനേക��� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദീകരി�േമാ ?

വിദ�ാഭ�ാസേമഖലയിെല മാ���

1346. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� േമഖലയി� �തിയതായി േകാേള�ക�, േപാളിെട�ി�് േകാേള�ക�, എ�ജിനിയറിംഗ്

േകാേള�ക�, െമഡി��  േകാേള�ക�  എ�ിവ ആരംഭി�ണെമ� നി�േ�ശം സ��ാ�

��ാെക�േ�ാ; ഉെ��ി� െെകെ�ാളളാ�േ�ശി�� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഏത് ജി�യി�  ഏത് �ല�ാണ് �തിയ േകാേള�ക�  �ട�ാ�  ഉേ�ശി��ത്  ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഹയ�  െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസം അടി�ാനവിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഭാഗമാ�ാ�ം െപാ�പരീ�

പ�ാം �ാ�ിന് പകരം �സ് � തല�ി�  മാ�മാ�ാ��ളള നി�േ�ശം സ��ാ�

��ാെക�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) അംഗ�വാടികെള സ��ാ�  എ�ഡഡ് എ�.പി.  ��ക�െട ഭാഗമാ�ണെമ� നി�േ�ശം

സ��ാ� പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

ദിവസേവതനാടി�ാന�ി� അ��പക�െട നിയമനം

1347. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� അ��ായന വ�ഷം എ�ഡഡ് ��കളി�  30  ദിവസ�ിേലെറ െെദ�ഘ���

ഒഴി�കളി�  ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�  അ��പകെര നിയമി��തിന് അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അ��ാപക�െട േയാഗ�ത നി�യി�ി�േ�ാ;  െക-െട�് േയാഗ�ത��വ��് ��ഗണന

ന�കണെമ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  ദിവസേവതനമായി എ�് �കയാണ് ന��വാ�

ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഒേര മാേനെ��ി�  താ�ാലികമായി �ന�വിന�സി�െ�� സംര�ിത അ��ാപകെര  180

ദിവസ�ിലധികം വ�� ഒഴി�കളിേല�് നിയമി�ണെമ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ?

േനമം മ�ല�ിെല സ��ാ� ��ക�

1348. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േനമം നിേയാജകമ�ല�ി�  സ��ാ�  േമഖലയി�  എ� എ�.പി.,  �.പി.,  എ�്.എസ്.,

എ�്.എസ്.എസ്.  ��ക�  �വ��ി��െ��ം ഇവ�െട േപ�വിവരം,  ഡിവിഷ�ക�െട

എ�ം,  ��ിക�െട എ�ം,  ആ���ിക�  എ�,  െപ���ിക�  എ� എ�ീ വിവര��



ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ീ-�� �ത� �� വെര�� പഠന പ�തി ഏകീകരണം

1349. �ീ.ആ�. രാമച��

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ീ-��  �ത�  �� വെര�� പഠന പ�തി ഏകീകരി��തിന് േക�സ��ാ�  നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പഠന പ�തി ഏകീകരണം വഴി ഉ�ാ�� േന���ം േകാ���ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) പഠനപ�തി ഏകീകരണം നട�ിലാ�� ��ക��് ലഭ�മാ�� സഹായ�� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിേനാട�ബ�ി�് േക�മാനവവിഭവേശഷി മ�ാലയം �റ�ിറ�ിയ മ� മാ��

നി�േ�ശ�ളി� �ധാനെ��വ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

സൗജന� �ണിേഫാം വിതരണം

1350. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ� ല�ം വിദ�ാ��ിക��ാണ് സ��ാ�  സൗജന� �ണിേഫാം വിതരണം

നട��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ണിേഫാം വിതരണം ���ീകരിേ�ാ;ആയത് എ�ാണ് ���ീകരി�ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

�� ��ിക��് സൗജന� �ണിേഫാം പ�തി

1351. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഒ�ാം �ാ�് �ത� എ�ാം �ാ�് വെര�� എ�ാ ��ിക��ം സൗജന�മായി

�ണിേഫാം ന�കിയ� വഴി എ� ��ിക��് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�ി��്;

(ബി) ഇതിനായി എ� േകാടി �പ െചലവഴി�;

(സി) ��ത പ�തി വി�ലീകരി�് പ�ാം �ാ�് വെര�� ��ിക��് സൗജന� �ണിേഫാം

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേേ�ശ��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

മല�റം ഡി.ഡി.ഇ ഓഫീസ് സിവി� േ�ഷനിേല�് മാ�ാൻ നടപടി



1352. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ഡി.ഡി.ഇ ഓഫീസ് സിവി� േ�ഷനിേല�് മാ�ണെമ�ാവശ�െ��് മല�റം എം.എ�.എ.

ന�കിയ നിേവദന�ി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസി�  നി�യ� ക�് നം.ജി.1803058192/2018/CMO  തീയതി

05/04/2018 �കാരം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ െസ��റി�ം ഡി.പി.െഎ.�ം സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഡി.ഡി.ഇ.  ഓഫീസ് സിവി�േ�ഷനിേല�് മാ�ി �ാപി�വാ�  സത�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ ?

�ണിേഫാം വിതരണം

1353. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��കളി�  ��ിക��ാ�� �ണിേഫാം വിതരണം ���ിയാേയാ  ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈ�മറി വിഭാഗ�ിെല ആ���ിക��് പാ�ി�ളള �ണി ന�കാെത ഹാഫ് �ൗസറി�ളള

�ണിയായി 50 െസ�ീമീ�� മാ�ം ന���ത്ഏെത�ി�ം റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇത് കാരണം ��ിക�  പാ�ി�ളള �ണി �റ�് നി�് വാേ��ി വ��തിെ� ��ി��്

��യി�െ��ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ?

�� �ര� പ�തി സംബ�ി� നി�േ�ശ��

1354. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മഴ�ാല�് ��  െക�ിട��  തക��് വീണ് ��ിക��് അപകടം സംഭവി��ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േദശീയ �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി,  ��  �ര� പ�തി സംബ�ി� നി�േ�ശ��

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത നി�േ�ശ�� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��  �റ��തി�് ��് ��  െക�ിട��െട അ��� പണി ���ിയാ�ി ഫി�്നസ്

സ��ിഫി��് വാ�ണെമ� നി�േ�ശം ക�ശനമായി പാലി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഫി�്നസ് സ��ിഫി��് െത�ായ രീതിയി�  േനടിയ ��കളി�  എെ��ി�ം അപകടം

സംഭവി�� പ�ം �ധാന അ��ാപക�ം മാേനജ് െമ�ി�െമതിെര ക�ശന നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?



സൗജന�മായി �ണിേഫാം വിതരണം

1355. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�� വിദ�ാ��ിക��ാണ് സ��ാ� േനരി�് സൗജന�മായി

�ണിേഫാം വിതരണം െച��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈക�റി �ണിേഫാം �ണി സ��ാരിന് ലഭ�മാ�ിയത് ഏത് ഏജ�സിയാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) വിതരണം െച�� �ണിേഫാം �ണിക� സം�ാനെ�ാ�ാെക ഒേര നിറമാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദീകരി�േമാ?

െഹറിേ�ജ് ��ക�

1356. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ��ല നിേയാജകമ�ല�ി�  150  വ�ഷം പി�ി� െഹറിേ�ജ് ��ക�െട

കണെ���ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� 150 വ�ഷം പി�ി� െഹറിേ�ജ് ��ക� ഏെത�ാം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

��കളിെല പി.ഡി അ�ൗ�കളി�� �ക

1357. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 29/03/2017 െല സ��ാ� ഉ�രവ് (സാധാ) നം. 884/2017/െപാ.വി.വ. �കാരം സ��ാ�,

എയിഡഡ് ��കളിെല പി.ഡി അ�ൗ�കളി�  വ�ഷ�ളായി െചലവഴി�ാെത കിട� �ക

വിനിേയാഗി��തിന് അ�വാദം ലഭി�ത�സരി�് വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഓേരാ

��ം വിനിേയാഗി� �ക എ� വീതെമ�ം ബാ�ി�ളള �ക എ�െയ�ം ��  തിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക വിനിേയാഗി��തിന് ഏത് തീയതി വെര അ�വാദ��് എ�റിയി�ാേമാ?

�ീ�� �ത� �� വെര�ളള പഠനപ�തി ഏകീകരണം

1358. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ��  �ത�  �� വെര�ളള പഠനപ�തി ഏകീകരി�ാ�ളള േക�സ��ാരിെ� നി�േ�ശം

സം�ാന സ��ാ� നട�ിലാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) േക� നി�േ�ശം നട�ാ�കയാെണ�ി�  സ��ാ�  ��ക��് ലഭി�� സഹായ��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സഹായ�� എ�ഡഡ് ��ക��ം ലഭി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ിക��ം ��ക��ം ന��� സാ��ിക സഹായ�െള��ി േക� മാനവവിഭവേശഷി

മ�ാലയം മാ�� നി�േ�ശ�� �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ി� ��ത മാ�� നി�േ�ശ��െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഇത് സംബ�ി� പ�തി നി�വഹണ�മതല ഏത് സമിതി�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) പ�തിക��േരഖ�ം ബജ�ം ത�ാറാ�ി സമിതി�് ന�കാ�  സം�ാന���് സമയം

തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�ം േകരളം പ�തി േരഖ സമ��ിേ��ത് എേ�ാഴാെണ�ം ആയത്

നി��ി� സമയ�ിനകം സമ��ി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

��കളി� ൈജവ ൈവവിധ� ഉദ�ാനം

1359. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈജവൈവവിധ�േ��ം �ഷിെയ�ം പരി�ിതിെയ�ം �റി�് ��ിക��് അറി�ം അഭി�ചി�ം

വള��വാൻ വളെരയധികം സഹായകരമാ�� ൈജവൈവവിധ� ഉദ�ാനം പ�തി ഇ�വെര എ�

��കളിൽ നട�ാ�ിയി��്;

(ബി) ഇത് ��ിക�െട പഠനെ� എ�മാ�ം സ�ാധീനി�ാൻ കഴി�ം എ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

��കളി� ഓ�ിസം പാ��് പ�തി

1360. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ശാരീരിക മാനസിക െവ�വിളിക� േനരി�� ��ിക��് വളരാ�ം വികസി�ാ�മായി ഓ�ിസം

പാ��ക� നി��ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെത�ാം �ല�ളിെല ��ക�മായി ബ�െ��ാണ് ഓ�ിസം പാ��ക�

നി��ി��ത്;

(സി) ഇതിെ� നടപടി�മ�� ഏ�ഘ��ിലാണ് ; വ��മാ�േമാ?

��കളി� സ�ീകരി� �ര�ാ നടപടിക�

1361. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) �തിയ അ��യന വ�ഷ�ി�  ��  �റ��തി���ായി ��കളി�  സ�ീകരി� �ര�ാ

നടപടിക� വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��  പരിസര�ളിെല അപകട സാധ�തക�  വിലയി��ി അവ �റ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��കളിെല അ����ണിക� എ�ാം തെ� ���ിയാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���� അധികാരം

1362. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���� അധികാര�ം �മതലക�ം

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല ഭരണപരമായ കാര���, സ��ാ�ം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ം

നട�ിലാ�� പ�തിക�  എ�ിവ നിയ�ിേ��ത് അതാത് തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ളാേണാ; േകരള വിദ�ാഭ�ാസ നിയമം അ�സരി�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���്

ഇതി�� അധികാര�േ�ാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��മായി ബ�െ�� േരഖക�ം വരവ്-െചലവ് കണ�ക�ം

��ിേ���ം പരിേശാധിേ���ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളാേണാ;

(ഡി) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��മായി ബ�െ��് െപാ� വിദ�ാലയ�ളിൽ നട�ാ��

പ�തിക��് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഏെത�ാം അ�മതികളാണ്

ആവശ�മായി��ത്;

(ഇ) ഇ�ര�ി�  ആവശ�മായ അ�മതിക�  രാ�ീയ താൽപര��ാൽ നിേഷധി�വാൻ

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് അധികാര�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� �ീ� േ�ാേ�ാേ�ാ�

1363. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� �ീ� േ�ാേ�ാേ�ാ� നട�ിലാ�ിയ േശഷം ��ത പ�തി അവേലാകനം

െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �തിയ അ��യന വ�ഷ�ി�  സം�ാനെ� എ�ാ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�ം �ീ�

േ�ാേ�ാേ�ാ� പ�തി വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) പഠനേ�ാെടാ�ം ��തി സംര�ണം നിലനി���തി�� ഉദ�മ�ി� പ�ാളികളാ��തി�ം

��തല�റയി� ഒ� �തിയ സം�ാരം സ ൃ�ി��തി�ം ഈ പ�തിയി�െട കഴി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��തി സംര�ണ�ിനായി  'ൈജവ ൈവവിധ� ഉദ�ാനം വിദ�ാലയ�ളി�' എ� പ�തി

സം�ാനെ� ��കളി�  �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇതിനായി എ�് �കയാണ്



വകയി��ിയി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

ൈഹെടക് �ാ�് �റിക�

1364. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�/എയിഡഡ് ��കളിെല  8-� �ാ�് �ത� 12-� �ാ�വെര�� �ാ�് �റികളി�

ൈഹെട�് പഠനസൗകര���  ലഭ�മാ�� പ�തി �കാരം,  ഇ�വെര എ� �ാ�് �റിക�

ൈഹെട�് ആയി മാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി എ� �ാ�് �റിക� ൈഹെട�് ആ�ി മാ�ാ�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാ�് �റിക� എ�േ��് ൈഹെട�് ആ�ി മാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��� ��ക�

1365. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��ക��ാണ്, അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�്

ഉയ����മായി ബ�െ��് ഫ�് അ�വദി�ി�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഓേരാ �ളി�ം നട�ിയി�ളള �വ��ന��  സംബ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഓേരാ �ളിേല�ം നി��ാണ �വ��ന�� എ�് �ട�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

െെഹെടക് �ാസ് �റിക� പ�തി

1366. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ� �ത� പ��് വെര�� �ാസ് �റിക� െെഹെടക് ആ�� പ�തിയി� ഉ�െ���ി

തി�വന��രം ജി�യി�  എ� ��കളി�  െെഹെടക് �ാസ് �റിക�  നി��ിെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളി�  �ാസ് �റിക�  െെഹെട�്

ആ�ിെയ�ം എ� ��കളി� പണി���ിയാ�ാ�െ��ം അവ ഏെത�ാം ��കളാെണ�ം

വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െതരെ���ി�� ��ക�

1367. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തി� േവ�ി േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  നി�ം

െതരെ���ി�� ��ക� ഏെത�ാെമ�ം ഓേരാ �ളി�ം അ�വദി�ി�� �ക എ�െയ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ളി�ം നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി�� കാര��� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം ��കളി� െട�� നടപടിക� ���ിയാ�ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ �ളിേ��ം അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�യ��� ���ി�െട നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല െതരെ���െ�� ��കൾ

1368. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിദ�ാലയ�െള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ����മായി ബ�െ��്

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല െതരെ���െ�� ��ക�െട നി��ാണ ���ി�മായി

ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നി��ഹണ ഏജ�സിക�, എസ്.പി.വി.  എ�ിവ ഏെത�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

��കെള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തി�� പ�തി

1369. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആയിരം ��കെള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തി�� പ�തി�െട ഭാഗമായി

െെഹ��, ഹയ�െസ��റി തല�ി�� �ാ�് �റിക�  െെഹെടക് ആ�െമ� �ഖ�ാപനം

��� േതാതി� �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ിക�െട അഭി�ചി�ം മിക�ം മന�ിലാ��തി�ം അവ�െട കഴി�ക� പരിേപാഷി�ി��തി�ം

�റ�് നി��� വിവിധ േമഖലയി�  ൈവദ�ധ���വ�െട േസവനം ഉപേയാഗി��തി�ം

അവ�മായി ��ിക��് ഇ�റാ�ീവ് െസഷ�കൾ സംഘടി�ി��തി�ം പ�തി�േ�ാ;

(സി) അഖിേല��ാ നിലവാര�ി�� മ�രപരീ�കളി�ം ഇ��വ�കളി�ം പെ����തിന് ന�െട

��ികെള �ാ�രാ��തിന് െെഹ�� തല�ി��െ� �ിരം പാഠ�വിഷയ���് �റെമ��

�ാ�ക� ആരംഭി��തിന് പ�തി നട�ിലാ�േമാ;

(ഡി) െപാ� വിദ�ാലയ��െട �സ�ി�ം ആവശ�കത�ം വീെ����തിന് എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് ഇനി�ം നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

േനമം മ�ല�ിെല കി�ബി വിദ�ാഭ�ാസ പ�തിക�



1370. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േനമം മ�ല�ി�  കി�ബിയി�െട �ഖ�ാപി�ി�� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� പ�തിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതി� കി�ബി അംഗീകാരം ന�കിയി�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;  ബാ�ി��

പ�തിക�െട �ാ�സ് റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ?

വ��ല മ�ല�ി� �ാ�് �റിക� ൈഹെടക് ആ�� പ�തി

1371. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�-എ�ഡഡ് ��കളിെല എ�് �ത�  പ��് വെര�� �ാ�് �റിക�  ൈഹെടക്

ആ�� പ�തി �കാരം വ��ല മ�ല�ിെല എ� �ാ�് �റിക� ൈഹെടക് ആ�ിയി��്;

(ബി) ഇനി എ� �ാ�് �റിക� ൈഹെടക് ആ��തിന് അവേശഷി��െ��ം അത് ഏെത�ാം

��കളിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ചി�� നിേയാജക മ�ല�ിെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ �വ��ന��

1372. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ചി��  നിേയാജക മ�ല�ിെല

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല നി��ാണ ���ിക�  �ളിെല പഠനെ��ം െറ�ല�

�ാ�കെള�ം ബാധി�ാെത നട�ി� വ��� എ�റ�ാ��തിന് നി��ാണ�ിന് െട��

ഉറ�ി� �ാപനം,  േമ�േനാ�ം വഹി�� �ാപനം,  ൈക�് എ�ിവ�് എെ�ാെ�

നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��ത്;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� �� അധി�ത�, പി.ടി.എ., ജന�തിനിധിക� എ�ിവ�െട േയാഗം

ജി�ാ അധികാരി�െട േന�ത��ി� വിളി�് േച��ാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നടപടിെയ��േമാ;

(സി) ആയിര�ി� അധികം ��ിക� പഠി�� ത�മംഗലം ഗവ�െമ�് ഹയ�െസ��ഡറി �� ,

ന�ിേയാട് ഗവ�െമ�് ൈഹ��, െകാഴി�ാറ ഗവ�െമ�് എ�്.എസ്.  എ�ിവെയ െപാ�

വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായ വികസന പരിപാടികളി�  ഉ�െ���ാ�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ക�

1373. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ി�

നി�ം െതര െ��� ��ളം ഗവ�െമ�് ൈഹ��, തി�ര�ാടി ജി.എ�്.എസ്.എസ്.,

െകാടി�ി ജി.എം.�.പി.  ��  എ�ിവ�െട നി��ാണ�മായി ബ�െ�� എെ��ാം

നടപടി�മ�� ���ിയാ�ിയി��്;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

1374. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി മ�ട മ�ല�ിെല മ�ര�റ�്

ഹയ�െസ��ഡറി �ളിെന അ�ാരാ� നിലവാര�ി�  എ�ി���മായി ബ�െ��്

നട�ിയി�ളള �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മികവിെ� േക�മായി തിരെ��� ക���രം ഗവ�െമ�് െെഹ�ളിന്  3  േകാടി �പ

അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതി��ായ കാലതാമസം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം ഇ�ര�ി�  ��കെള തിരെ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

വാഴ��ം ൈഹ�ൾ

1375. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ആയിര�ി� ��ത� ��ിക� പഠി��

��ക��� ��് േകാടി �പ�െട ധനസഹായ�ിന് േനമം നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം

െതരെ��� വാഴ��ം ൈഹ�ളിെല ���ി�െട നിലവിെല �ിതിെയ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ ?

ഒ� ഡയറ�േറ�ി�കീഴി� െസ��റി, ഹയ�െസ��റി േമഖലകൾ

1376. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�് �തൽ പ��് വെര�� �ാ�ക�  ഒ�ി�ി�് ഒ� ഡയറ�േറ�ി�കീഴിലാ�ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതിന് േവ�ി െച� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം പഠന�ിെ�േയാ,  റിേ�ാ��ിെ�േയാ അടി�ാന�ിലാേണാ ഈ രീതി െകാ�

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) ഈ സംവിധാനം നിലവിൽ വ�ാൽ െസ��റി,  ഹയ�െസ��റി േമഖലയിൽ േജാലി െച�്

വ�� അ��ാപക�െട േജാലി ഘടനയിൽ ഏെത�ി�ം തര�ി�� മാ��� ഉ�ാ�േമാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ഹേലാ ഇം�ീഷ് പഠന പ�തി

1377. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �.പി  ,  ൈഹ��, �� തല�ളി� ഇം�ീഷ് അധ�ാപന�ിെ� പഠനനിലവാരം ഉയ�േ��

സാഹചര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഹേലാ ഇം�ീഷ് പഠന പ�തി �.പി.  തല�ി�  വ�ാപി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

േനമം മ�ല�ിെല ��കളി� ൈജവൈവവിധ� ഉദ�ാനം

1378. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

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

(ബി) ഇതി�� എെ��ാം നടപടി�മ�� ���ിയായിെയ�് വിശദമാ�േമാ?

േനമം നിേയാജകമ�ല�ി� അ�ാരാ� നിലവാര�� ��ക�

1379. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയ�െള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��� പ�തിയി�  േനമം

നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളാണ് ഉ�െ��ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ക�െട.ഡീെ�യി�ഡ് േ�ാജ�് റിേ�ാ��്  (ഡി.പി.ആ�)അംഗീകരി�ി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ി സമ��ി�ാ�  �മതലെ���ിയ െ�ഷ��  പ��സ് െവഹി�ി�

(എസ്.പി.വി) ഏെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ �ളി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നി��ാണ�വ��ന��െട �മതല�ം േമ�േനാ� �മതല�ം ഏെത�ാം

�ാപന���ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?



ൈവകല�ം ഉ� വിദ�ാ��ിക��് അ�വദി�� ആ��ല�ം

1380. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എസ്.എസ്.എ�.സി പരീ� എ��� ശാരീരികേമാ മാനസികേമാ ആയ ൈവകല�ം ഉ�

വിദ�ാ��ിക��് അ�വദി�� ആ��ല�ം വ�ാപകമായി ��പേയാഗെ����തായ ആേ�പം

��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  ��ത ആ��ല��ിെ� ��പേയാഗം തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

നബാ�ഡ് �റ� ഇ��ാ��� െഡവല�്െമ�് ഫ�് പ�തി

1381. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േവ�ര ഗവൺെമ�് േമാഡൽ െവാേ�ഷണൽ ഹയ�  െസ��റി �ളിെന നബാ�ഡ് �റ�

ഇ��ാ���  െഡവല�്െമ�് ഫ�്(RIDF)പ�തിയി��െ���ി �തിയ െക�ിടം

നി��ി��തിെ� നിലവിെല അവ� എെ��്അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ െക�ിട നി��ാണ�ിനായി വകയി��ിയി�� �കെയ�െയ�ം അത്എ�േ��്

���ീകരി�ാനാ�െമ�ം അറിയി�േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�

1382. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

വിദ�ാഭ�ാസ വ��്  2016-17,2017-18  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  പ�ാ�ി മ�ല�ി�

നട�ിലാ�ിയേതാ നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി��േതാ ആയ പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�� പാഠ��ക��െട അ�ടി

1383. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം വിതരണം െച�ാ�� �� പാഠ��ക��െട അ�ടി ���ിയായി�േ�ാ എ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) പാഠ��ക��  എ�േ��് വിതരണം ���ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?



പാഠ��ക വിതരണം

1384. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, പി.വി. അ�വ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ അ��യന വ�ഷേ��� പാഠ ��ക��  ����ി വിതരണം

നട�ിയതി� �റേമ സൗജന� ��  �ണിേഫാം വിതരണ�ം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) സൗജന� �ണിേഫാമിനാവശ�മായ ൈക�റി �ണി�ര��  നി��ി��ത് ആരാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ാവശ�മായ ൈക�റി �ണി ഉ�ാദനം ���ിയായി�േ�ാ എ�ം

ഇതിനാവശ�മായ ഫ�് വിതരണം ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ീ-െെ�മറി അ��ാപക�, ആയമാ� എ�ിവെര �ിരെ���വാ� നടപടി

1385. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാനെ� ��കളി�  �ീ-െെ�മറി വിഭാഗ�ി�  േജാലി െച� വ�� �ീ-ൈ�മറി

അ��ാപക�, ആയമാ�  എ�ിവെര �ിരെ����തിന് സർ�ാർ ആേലാചി�േമാ;

വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

േ�സ് മാ��്

1386. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

എസ്.  എസ്.  എ�. സി.,  �സ്-� �ാ�കളി�  പഠി�� ��ിക��് േ�സ് മാ��്

അ�വദി�� രീതി പരി�രി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ൈഹെടക് �ാസ് �റിക�

1387. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

പ�തി �കാരം േനമം നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെത�ാം ��കളിൽ എ� �ാസ് �റിക�



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

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

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

മാേ�ാട് എ�്.എ�്.എ�ിെ� െക�ിട നി��ാണം

1388. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�� മാേ�ാട് എ�്.എ�്.എ�ിെ� െക�ിട നി��ാണ�ിനായി 5

േകാടി �പ അ�വദി�ാനായി എം.എ�.എ. ന�കിയ ക��കാരം െപാ�മരാമ�് വ��് 365

ല�ം �പ�െട എ�ിേമ�് കഴി� സാ��ിക വ�ഷം ന�കിയി��േവാ;

(ബി) ആയതി�േമ�  നാളി�വെര എെ��ി�ം �ട�നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;  എ�ി�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം ബജ�് വിഹിതം പരിമിതമായി���െകാ�് ഉ�െ���ാതി��

ഈ ���ി ഈ സാ��ിക വ�ഷം ഉ�െ���േമാ;

(ഡി) എ�ി� ആയതിേല�് ആവശ�മായ നി�േ�ശം ബ�െ��വ��് ന��േമാ?

മല�റം ജി�യിെല എ�ാ ൈഹ��കളി�ം �സ് � േകാ�്

1389. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.സി.മ��ി

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

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� കഴി� എസ്.എസ്.എ�.സി. പരീ�യി� �ട�വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് േയാഗ�ത

േനടിയ ��ിക�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായി �സ് � സീ�ക� നിലവിലി� എ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പല��ം അവ�െട അഭി�ചി�് അ��തമായ വിഷയ��  പഠി�ാ�  അവസരം ലഭി��ി�

എ�ത് അ�ഭാവ���ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) �സ് � അ�വദി�ാ� എ�ാ ൈഹ��കളി�ം �സ് � േകാ�് അ�വദി�് ഇ�ാര��ി�

വിദ�ാ��ിക�േട�ം ര�ക��ാ��േട�ം ആശ�ക�  പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

പണി���ടി ഗവ�െമ�റ് ഹയ� െസ��റി ��

1390. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



2017-18  ബ�ജ�ി�  വിഭാവനം െച� സ��ാ�  ��ക�െട ഭൗതിക സൗകര�ം

െമ�െ���ാ�� പ�തി �കാരം ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�് സമ��ി�

പണി���ടി ഗവ�െമ�റ് ഹയ�  െസ��റി �ളിെ�  3  േകാടി�െട െ�ാേ�ാസലിന്

അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഹയ�െസ��ഡറി �ലം മാ� മാനദ�ം

1391. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയ�െസ��ഡറി വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  �തിയതായി �റ�ിറ�ിയ �ലം മാ�

മാനദ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ലം മാ� മാനദ�ം സംബ�ി� ഉ�രവി�  അധ�ാപകെര മാ�േമ ഉ�െ���ിയി��

എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഹയ�െസ��ഡറി �ി�സി��മാ��് �ാ��� മാനദ��ി� ഇളവ് ന�കിയതിന് �േത�ക

കാരണ�േ�ാ;

(ഡി) ��ത മാനദ�ം �ി�സി��  ഉ�െ�െട ഹയ�െസ��ഡറി വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ��വ�

ജീവന�ാ��ം ഒേരേപാെല ബാധകമാ�ാ� നടപടിെയ��േമാ?

കി�ബിയി� നി�ം 3 േകാടി �പ വീതം അ�വദി� ��ക�

1392. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി� നി�ം ��്േകാടി �പ അ�വദി� കാ�ി�ളം ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി ��,

പനമരം ഗവ�െമ�് ഹയ�െസ��റി ��, െവ��� ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി ��

എ�ിവ�െട പ�തി സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��്േകാടി �പ�െട പ�തി�ായി മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ിയ ഏജ�സി ഏതാണ്;

(സി) പ�തി�െട െട�� നടപടി എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്?

പാറ�ാല മ�ല�ിെല ശാ�േപാഷിണി ലാ�ക�

1393. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17  വ�ഷ�ി�  പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�  ശാ�േപാഷിണി ലാ�ക�

�ാപി��തിനായി ഏെതാെ� ��കെളയാണ് തിരെ���ി�ളളത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�ളള ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെന സംബ�ി�ളള

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;



(സി) ശാ�േപാഷണി ലാബ് നി��ി��തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ; ഇതിനായി നി��ഹണ ഏജ�സികെള നി�യി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

��കളി� ശാ�േപാഷിണി ലാ�ക�

1394. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളി�െ�� ��കളിലാണ് ശാ�േപാഷിണി ലാ�ക�

�ാപി�വാൻ സ��ാ� ഉേ�ശി�െത�ം ഇതിെ� ല���ൾ എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ലാ�ക��ായി നി��ി� �പേരഖ (type design) ഉേ�ാ; ഇവ�െട നി��ഹണ�മതല

നി�ി�മാ�ിയത് ആരിലാണ് ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െകാ�ം ജി�യി�  എ� ��കളി�  ��ത ലാ�ക�  �ാപി�െവ�ം അത്

എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

�തിയ എസ്.എസ്. എ . �പീകരണം

1395. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിലവി�ളള എസ്. എസ്. എ.- �ം ആർ.എം. എസ്. എ. - �ം ലയി�ി�െകാ�് �തിയ എസ്.

എസ്.എ.�പീകരി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് സംബ�ി�് സ��ാ�

െെകെ�ാ�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഒ�ാം �ാസ് �ത� �സ് � വെര ഇ�കാര�ളള സംവിധാന�ി� കീഴി� വ�ാ� വിദ�ാഭ�ാസ

േമഖലയി� ഉ�ാ�വാ� സാധ�ത�ളള �േരാഗതിക� എെ��ാമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

സമ� ശി�ാ അഭിയാ�

1396. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��  വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് �വ��ി�� സ��ശി�ാ അഭിയാ�, രാ�ീയ മാധ�മിക് ശി�ാ

അഭിയാ�  എ�ിവ സംേയാജി�ി�് സമ� ശി�ാ അഭിയാ�  എ� േപരി�  �തിയ

എസ്.എസ്.എ.�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) എസ്.എസ്.എ.,  ആ�.എം.എസ്.എ െസാൈസ�ിക�  പിരി�വി�് �തിയ െസാൈസ�ി

�പീകരി�ി�േ�ാ; ഇ�സംബ�ി� നിയമാവലി�ം ച����ം �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഒ�് �ത� പ��് വെര�� �ാ�കളിെല കാര��� �തിയ എസ്.എസ്.എ.�െട കീഴി�

െകാ�വ��ത് സം�ാന�ിന് �ണകരമാേണാ;  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  േക�ം



അ�വദി�� ഫ�ി� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േനമം മ�ല�ിെല ��കളിെല ലാ�ക�െട നവീകരണം

1397. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ക� മികവിെ� േക��ളാ�� പ�തി�െട ഭാഗമായി ലാ�ക� നവീകരി��തിനായി േനമം

മ�ല�ി� നി�ം െതരെ��� ��ക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ��ത ��കളി�  ലാബിെ� നവീകരണം സംബ�ി� ���ിക�  ���ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ി� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ഈ�് ചാല�ടി േഗ�സ് ൈഹ�� േഹാ�� നി��ാണം

1398. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� ഈ�് ചാല�ടി ഗവ�െമ�് േഗ�സ് ൈഹ�� േകാ�ൗ�ി�

ആർ.എം.എസ്.എ.  ഫ�പേയാഗി�് േഗ�സ് േഹാ��  നി��ി��തിെ�  നടപടിക�  ഏത്

ഘ��ിലാണ് ;

(ബി) നി��ാണം ഉട� ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�� പാചകെ�ാഴിലാളിക�െട ആേരാഗ��ിതി

1399. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��കളിെല ഉ�ഭ�ണം പരിപാടി സംബ�ി�് വിദ�ാഭ�ാസവ��് എെ��ി�ം �തിയ നി�േ�ശം

�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �� പാചകെ�ാഴിലാളിക�െട ആേരാഗ��ിതി കാലാകാല�ളി� പരിേശാധി��തി�ം അവ�

യാെതാ�വിധ േരാഗ��ം ഇ�ാ�വ�മാെണ�് ഉറ�് വ���തി�ം �േത�ക സംവിധാനം

ഏ�െ���േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ� വിദ�ാലയ��

1400. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െപാ� വിദ�ാലയ�െള മികവിെ� േക��ളാ���മായി ബ�െ��് േദവി�ളം

നിേയാജകമ�ല�ി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?



ക��ാം കടവ് െ�ാഫ. േജാസഫ് ��േ�രി �ാരക �ളിന് �തിയ െക�ിടം

1401. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല ക��ാം കടവ് െ�ാഫ.  േജാസഫ് ��േ�രി �ാരക ഗവ�െമ�്

ഹയ�െസ��റി �ളിെല ജീ��ാവ�യി�� ഉപേയാഗ�ന�മായ െക�ിടം െപാളി�് മാ��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��ത �ളിന് അ�വദി� �തിയ െക�ിട�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��  ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

െപാ���ം സ��ാ� എ�്.എസ്.എസ്.െല ഭൗതിക സാഹചര���െട അപര�ാ�ത

1402. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 135  വ�ഷം പഴ��ളള�ം  1700  ലധികം ��ിക�  പഠി���ം മിക� അ�ാഡമിക്

നിലവാര�ി� �വ��ി���മായ മല�റം താ�� സബ് ജി�യിെല െപാ���ം സ��ാ�

എ�്.എസ്.എസ്.െല ഭൗതിക സാഹചര���െട അപര�ാ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െവ�ം  37  െസ�ി�  �വ��ി�� േമ��ചി�ി� വിദ�ാലയ�ിന് സ��മാ�ളള �മിയി�

െക�ിടനി��ാണ�ിന് �മി�െട തരം മാ�� അ�മതി�ായി ലഭി� അേപ�യി� എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �മി തരംമാ�� നട�ിെ��ി� ��ിക�െട ഭാവി കണ�ിെല��് പകരം �മി കെ���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപ��ടി�� �ളി� അ�വദി�ി�� പ�തിക�

1403. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല െപ��ടി��  ഹയ�െസ��റി �ളിന്  2016-17  ബ�ജ�ി�  �ക

വകയി��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല ��ക��് വാഹനം വാ�ൽ

1404. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല വിവിധ ��ക��് വാഹനം വാ��തിനായി എം.എ�.എ. മാ�െട

ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം �ക അ�വദി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം �ട�  നടപടിക�



ൈവകിയ�കാരണം �� �റ�ാ�ം വാഹനം ലഭി�ാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി� എ�നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അ��ള�ര സ��ാ� �ളിെ� നവീകരണം

1405. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ�ഷ��െട പാര�ര��� തി�വന��രം അ��ള�ര സ��ാ�  �ളിെ� നവീകരണ

�വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാണ്; ഏത് �ാപനെ�യാണ് നി��ാണ �വ��ന��െട

�മതല ഏ�ി�ി�ളളത്എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) �ളിെ� 140 വ�ഷം പഴ��� െഹറിേ�ജ് േ�ാ�് െപാളി�് നീ�ിയി�േ�ാ; അവിെട �തിയ

െക�ിടം നിർ�ി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നി��ാണ �വ��ന���് എ� �കയാണ് ഇ�വെര അ�വദി�ത്; �തിയ അധ�യന വ�ഷം

ആരംഭി�� സാഹചര��ി� നി��ാണ �വ��ന�� അടിയ�രമായി ���ീകരി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപരിേ�ാ�് �ഖ�ാപി� േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� �� നി��ാണം

1406. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ��� മ�ല�ിെല െപരിേ�ാ�് �ഖ�ാപി� എം ആർ എസ്  (േമാഡ� റസിഡ�ഷ��

��) �ട��തിന് ഭരണാ�മതി ലഭി��തി�� നടപടിക�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ ?

��ക��് ലേബാറ�റി, ൈല�റി സംവിധാനം

1407. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ജി.എ�്.എസ്.എസ് �ള���, ജി.എ�്.എസ്.എസ് വിള����

എ�ീ ��ക��് ലേബാറ�റി,  ൈല�റി സംവിധാനം െമ�െ����തി��

(സ.ഉ.(സാധ)നം.4198/17) നടപടി എ�ാെയ�ം �ട�നടപടിെയെ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

െക.ഇ.ആ�. േഭദഗതി

1408. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ��ാപക നിയമനാംഗീകാര�മായി ബ�െ�� െക.ഇ.ആ�. േഭദഗതി�് ��കാല �ാബല�ം

ന�കിയി�േ�ാ;



(ബി) ഉ�രവിന് ��കാല �ാബല�ം ന�കിയതിനാ�  േഭദഗതി ഉ�രവ് �റെ��വി� തീയതി�്

��ായി നിയമനം ലഭി� അ��ാപക�  അംഗീകാരം ലഭി�ാെത �യാസെ���തായ പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ� പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അംഗീകാരമി�ാ� ��ക�

1409. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അംഗീകാരമി�ാ� ��ക�  �വ��ി�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

ഇ�രം ��ക�െട എ�ം തി�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�കാരം ഇ�രം ��ക� �വ��ി�ി��ത് അ�വദനീയമാേണാ;

(സി) ��ത ��ക� അട�് ��ണെമ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; ആ നി�േ�ശം നട�ിലാ�വാ�

സാധി�ാെത വ� സാഹചര�െമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) അനാദായകരമായ സ��ാ� ��ക� വ��ി��തിന് അംഗീകാരമി�ാ� ഇ�രം ��ക�െട

�വ��നം ഒ� പരിധിവെര കാരണമായി�േ�ാ;

(ഇ) അംഗീകാരമി�ാ� ��ക�െട �വ��നം തട��തി�ം �തിയ ഇ�രം ��ക�

ആരംഭി��ി�ാെയ�് ഉറ�് വ���തി�ം എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്?

ഈ വ�ഷം സ��ാ� ��കളി� �േവശനം േനടിയ ��ിക�െട എ�ം

1410. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ അധ�യന വ�ഷ�ി� എ� ക�ികളാണ് സ��ാ� ��കളി� �േവശനം േനടിയെത�് ജി�

തിരി�് വ��മാ�േമാ;ഏെത�ാം �ാ�കളിേല�ാണ് �േവശനം േനടിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� അധ�യനവ�ഷെ��ാ� ��ത� ��ിക� ഈ വ�ഷം സ��ാ� ��കളി� �േവശനം

േനടിയി�േ�ാ;ഉെ��ി� വ��നവ് എ�െയ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീ�യിൽ എ �സ് േനടിയ വിദ�ാർ�ികൾ

1411. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീ�യിൽ എ�ാ വിഷയ�ൾ�ം എ �സ് േനടിയ

വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ൻവ�ഷെ��ാ� എ� വ��ന�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

അപകട ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി



1412. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��കളി�  പഠി�� ഹയ�  െസ��റി,  വി.എ�്.എസ്.സി

വിദ�ാ��ിക��് അപകട ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശ�േ�ാ;  ഈ

പ�തി�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�്  1  �ത� 10 വെര�ളള �ാ�ി� പഠി�� ��ിക��് അപകട

ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി �നരാരംഭി�ി�േ�ാ ; എ� ��ിക��ാണ് ��ത പ�തി�െട ആ��ല�ം

ലഭി�ത്;വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

സൗജന� ൈക�റി �ണിേഫാം

1413. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന തല�ി�  എ� വിദ�ാ��ിക��് സൗജന� ൈക�റി �ണിേഫാം വിതരണം

െച�ി��്; ജി� തിരി�് പ�ിക വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏത് �ാസ് �ത�  ഏത് �ാസ് വെര�ളള വിദ�ാ��ിക��ാണ് ഇേ�ാ�  വിതരണം

നട�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) �ണിേഫാം വിതരണം എ�ാ �ാ�കളിേല�ം വ�ാപി�ി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ

സ�ീകരി��േ�ാ ;വ��മാ�ാേമാ?

എ�ഡഡ് ��കളിെല ദിവസേവതന നിയമനം

1414. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ അധ�യന വ�ഷം എ�ഡഡ് ��കളി� ��ത് ദിവസ�ിേലെറ െെദ�ഘ��ളള ഒഴി�കളി�

ദിവസേവതന അടി�ാന�ി�  നിയമനം നട��തിന് അ�മതി ന�കി സ��ാ�

ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ലീവ് േവ��സിയി�� നിയമന�ിലാേണാ അേതാ റി�യ�െമ�് / ഡിവിഷ� വർ�നവ് �ല��

ഒഴി�കളി�ം ഇ�രം നിയമനമാേണാ നടേ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ഡഡ് ��കളി� നട�ിയ എ� നിയമന���് അംഗീകാരം ന�കാ� ബാ�ി�െ��്

ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) റി�യ�െമ�് ഒഴിവി�ം അധിക ഡിവിഷനി�ം നിയമനം നട�േ�ാ� എ�ഡഡ് �� മാേനജ�മാ�

പാലിേ�� ച��� സംബ�ി�് �തിയ മാ��നി�േ�ശ�� ഉേ�ാ;  എ�ി� ��ത മാ��

നി�േ�ശ��െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�� മ�ല�ി� വിദ�ാഭ�ാസ വികസന �വ��ന��



1415. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം അ��  മ�ല�ിൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

നട�ിലാ�ിയ വികസന �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ിപരമായ െവ�വിളിക� േനരി�� ��ിക�െട ഉ�മനം

1416. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ് : 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 എ�ീ

വിഭാഗ�ി�െ��� ��ികെള പഠി�ി��  33  െതരെ��� ��ക��് എ�ഡഡ് പദവി

ന�കിയതി�േശഷം ഈ േമഖല�െട സമ�മായ ഉ�മന�ിനായി എെ��ാം കാര��ളാണ്

വിഭാവനം െച�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബ�സ് ��ക�  അട�ം ഈ വിഭാഗ�ി�െ�� എ�ാ െ�ഷ��  ��കെള�ം സംബ�ി�

സമ�മായ പാേ�ജിന് ഇതിേനാടകം �പം ന��വാ�  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് സാധി�േവാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് സാ�ഹ�നീതിവ��് ഡയറ��  റിേ�ാ��് സമ��ി�േവാ;  വിശദാംശ��

ന�േമാ;

(ഡി) നട� സാ��ിക വ�ഷ�ിെ� ആദ�പാദം പി�ി��തി� ���തെ� ഇ�ാര��ി� അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ പ�തിക��ാ�� േക�സഹായ�ിെ� �റവ്

1417. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് പല �തിയ പ�തിക�ം സ��ാ�  ആവി�രി�് നട�ാ�ി വ�േ�ാ�ം

േക�സഹായ�ിെ� �റവ് വ�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േക�വിഹിത�ി�  ഉ�ാ�� �റവ് ഏെത�ാം േമഖലകെള �തി�ലമായി ബാധി�െമ�

വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) നിലവി� അ�വദി�ി�ളള േക�ഫ�് എ�യാെണ�ം വ��ി� േക�സഹായം

ലഭ�മാ�വാൻേവ�ി സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ?



��ണി�റയി� ഓ�ിസം പാ��്

1418. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റയി� ഓ�ിസം പാ��് �ാപി�ണെമ�് ഏെത�ി�ം നിേവദനം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന്

ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവിെട ഓ�ിസം പാ��് �ാപി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� അവ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

വിദ�ാ��ിക��ായി വിവിധ േ�ാള�ഷി�ക�

1419. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പഠന മികവ് കാ�വ�� വിദ�ാ��ിക��ായി സം�ാന സ��ാ� ഏ�െ���ിയി�ളള വിവിധ

േ�ാള�ഷി�ക� സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േക� സ��ാ�  സഹായേ�ാെട സം�ാന സ��ാ�  ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള വിദ�ാഭ�ാസ

േ�ാള�ഷി�് ന��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന�ാേമാ;

(സി) േക� സ��ാ�  േനരി�് നട�ാ�� ഏെത�ി�ം വിദ�ാഭ�ാസ േ�ാള�ഷി�് പ�തി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് അ�വദി� �തിയ േകാ�ക�

1420. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് �തിയ േകാ�ക�

അ�വദി�ി�െ��ി�  ഏെത�ാം �ാപന�ളിലാണ് �തിയ േകാ�ക�  അ�വദി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

പരീ�ാ ഫീസിന് േകരളാ സ��കലാശാലയിൽ ഓ�െെലൻ സംവിധാനം

1421. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരളാ സ��കലാശാല�് കീഴി�� േകാേള�കളിെല�ം െെ�വ�് വിദ�ാ��ിക�െട�ം ബി�ദ

എ�ിനീയറിംഗ് പരീ�ക�െട ഫീസ് അട��തി�� സംവിധാന��  എെ�ാെ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;



(ബി) സംവിധാന��െട അപര�ാ�ത�ലം വിദ�ാ��ിക��് ഫീസ് അട��തിന് ഉ�ാ��

��ി��ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മഹാ�ാഗാ�ി സ��കലാശാലയി�  നട�ാ�ിയത് േപാെല ഓ�െെലനായി പരീ�ാഫീസ്

അട��തി�� സംവിധാനം േകരളാ സ��കലാശാലയി�ം ഏ�െ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�� സ��ാ� എയിഡഡ് ആ�ിയ േകാേള�കളിെല അ��ാപക ത�ികക�

1422. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാ� എയിഡഡ് പദവി ന�കിയ േകാേള�ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാേള�കളിെല അ��ാപക ത�ികക��് നിയമനാംഗീകാരം ന�കിേയാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിയമനാംഗീകാരം ന�കിയിെ��ി� എ� െകാ�ാെണ� വ��മാ�ാേമാ?

സ�ാ�യ േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക�െട ക�ത� ധനം െഡേ�ാസി�്

1423. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ േകാേള�ക�  വിദ�ാ��ികളി�  നി�് ക�ത�  ധനം െഡേ�ാസി�് ആയി

സ�ീകരി�ാ�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�േപാെല സ�ാ�യ േകാള�കളി� നി�് സ��ാ� ക�ത� ധനം സ�ീകരി��ത്

സംബ�ി�് ജ�ിസ് െക.െക.ദിേനശ� ക�ീഷ� ശിപാ�ശ സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�സംബ�ി� നി�േ�ശം സ��ാ�  അംഗീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�്;

അംഗീകരി�ി�െ��ി�  നി�േ�ശം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അ�വഴി കഴി� അ��യന

വ�ഷം എ� �ക സ��ാരിന് ലഭി�ി��്;

(ഡി) �തിവ�ഷം ഓേരാ േകാേളജി�ം േച�� ആെക ��ികളി� നി�് േകാേള�ക� ക�ത� ധനം

പിരിെ���െ��ി� ഇതിന് �ല�മായ �ക േകാേള�ക� �തിവ�ഷം സ��ാരിന് അട�ണെമ�്

വ�വ� ഉ�െ�ാ�ി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ഇത് സ��ാരിന് ��ത േകാേള�കളി� വ�ഷാവ�ഷം സൗജന� ഫീസി� അ�ഹരായ

വിഭാഗം ��ിക��് പഠനസൗകര�െമാ���തിന് ഉപകരി�െമ�ത് കണ�ിെല��് ഈ

രീതിയി� തീ�മാനം നട�ിലാ�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��് സിവി� സ��ീസ് പരീ�ാ പരിശീലന പ�തിക�

1424. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��് സിവി�  സ��ീസ് പരീ�യി�

വിജയം ൈകവരി��തിനായി വിദ�ാഭ�ാസ വ��് എെ��ാം പ�തിക� ത�ാറാ�ിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള േ��് സിവി�  സ��ീസ് അ�ാദമിയി�  എസ്.സി./  എസ്.�ി വിഭാഗ�ി�െ��

��ിക��് അ�ിഷ�  ഫീസ്,  ട�ഷ�  ഫീസ്,  േഹാ��  ഫീസ് എ�ീ ഇന�ളി�  എ�

�പയാണ് ന�േക�ിവ��ത് എ�് ഇനം തിരി�് വിശദീകരി�ാേമാ?

��ണി�റ ആ��സ് േകാേളജിൽ �തിയ േകാ�ക� അ�വദി��തിന് നടപടി

1425. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം എ� േകാേള�കളിൽ �തിയ േകാ�ക�

അ�വദി� എ�് അറിയി�േമാ;അവ�െട വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ണി�റ ആ��സ് േകാേളജിൽ ആവശ��ിന് അടി�ാന സൗകര��� ഉ�ത് പരിഗണി�്

ഇവിെട സയൻസ് വിഭാഗ�ിെല േകാ�ക�  അ�വദി�ണെമ�് ഏെത�ി�ം നിേവദനം

ലഭി�ി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത േകാേളജിൽ സയൻസ് വിഭാഗം േകാ�ക� അ�വദി��തിന് അടിയ�ിര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട നിലവാര�യ��� നടപടി

1426. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

ന��േമാ:

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് �വ��ി�� സം�ാനെ� �ാപന���് േദശീയ നിലവാരം

െെകവരി��തിന് സാധി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് �ണേമ� ഉറ�വ���തിന് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സി�

നട�� ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ���ത,  ൈധഷണിക പര�ാവര�  എ�ീ പ�തിക�

നട�ിലാ�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) മാനവവിഭവേശഷി വികസന മ�ാലയ�ിെ� റാ�ിംഗി� ആദ�െ� �റ് സ��കലാശാലകളി�

സം�ാനെ� സ��കലാശാലക�െട റാ�് എ�യാണ്;

(ഇ) റാ�ിംഗി�  വളെര �റകിലായ ന�െട സ��കലാശാലകെള ��  നിരയി�  എ�ി��തിന്



എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് ആവി�രി�ി�ളളത്?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസം

1427. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഗേവഷണേമഖല�െട നിലവാരം ഉയ���തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�ിെ� നിലവാരം ഉയ���തി�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി

സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� ശാ�ീകരണം

1428. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, െക. ബാ�

,, എം. രാജേഗാപാല�

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

ന��േമാ:

(എ) സ�വകലാശാലക�െട�ം േകാേള�ക�െട�ം പ�ാ�ല സൗകര�ം വ��ി�ി�െകാ�ം

അധ�ാപക�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ഉയ��ിെ�ാ�ം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം

ശാ�ീകരി�ാനായി നട�ിവ�� �വ��ന��െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) രാജ�െ� മിക�  100  േകാേള�കളിൽ  17  എ��ം സ�വകലാശാലകളിൽ  4  എ��ം

േകരള�ിലാെണ�ത് സം�ാന�ിെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� മികവ് െവളിെ���േ�ാ�

അത് ��തൽ ഉയര�ളിേല�് എ�ി��തി�� സ��ാരിെ� �വ��ന�െള രാ�ീയ

ഉ�ത�  ശി�ാ അഭിയാെ� വിേവചന ���മായ �വ��നം എ�ര�ിൽ

ബാധി�ാനിട�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) �സയിൽ നി�് ഫ�് ലഭി��തി�� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി - തഴവ ഗവ. േകാേളജി� �ലം

1429. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി  -  തഴവ ഗവ.േകാേളജി� േവ�ി കി�ബി അ�വദി� �ക ഉപേയാഗി�് �ലം

ഏെ����തിന് പ�തി സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത േകാേളജി� േവ�ി പ�ായ�് നി�േ�ശി�ി�� �ലം ഏെ����തി�� ��ി��ക�

എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �ലം ഏെ����തിനായി റീ-േനാ�ിഫിേ�ഷ�  നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ,



വിശദീകരി�േമാ?

കലാലയ�െള�ം സ��കലാശാലകെള�ം െമ�െ����തിന് നടപടി

1430. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല െപാ� വിദ�ാലയ�െള ഭൗതികമാ�ം �ണപരമാ�ം െമ�െ���ിെയ���േപാെല

കലാലയ�െള�ം സ��കലാശാലകെള�ം െമ�െ���ി എ���തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല പല േകാേള�ക�െട�ം അ�ാദമിക് നിലവാരം മ�സം�ാന�ളിെല

േകാേള�കെള അേപ�ി�് പിറകിലാണ് എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

അത് മാ�ിെയ���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

തഴവ ഗവ.േകാേളജിൽ അ��ാപക-അന��ാപക ത�ികക�

1431. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി തഴവ ഗവ.േകാേളജിനാവശ�മായ അ��ാപക-അന��ാപക ത�ികക�

അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാേളജി�  ഇേ�ാ�  ഏെത�ാം ബി�ദ േകാ�ക�  നിലവി�െ��ം �തിയതായി

ഏെത�ി�ം ബി�ദ േകാ�ക� അ�വദി�ി�േ�ാെയ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇവിെട ആവശ�മായ അധ�ാപക  -  അനധ�ാപക ത�ികക�  ��ി�് നിയമനം നട��തിന്

അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� ഇ�േണാമി�് അസി��് െ�ാഫസ� നിയമനം

1432. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  ഇ�േണാമി�് അസി��് െ�ാഫസ�  ത�ികയിേല�� പി.

എസ്. സി റാ�് ലി�് നിലവി� വ�ത് എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ ലി�ി� നി�ം ഇ�വെരയായി എ� േപെര നിയമി�; നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�്;

(സി) ഇൗ ഒഴി�കളി� താ��ാലിക അടി�ാന�ി� എ� േപെര നിയമി�ി��്;

(ഡി) താ��ാലിക അടി�ാന�ി� നിയമി�വെര ഒഴിവാ�ി പി. എസ്. സി ലി�ി� നി�ം നിയമനം

നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ��ത ത�ികയി� ��തായി എ� ത�ികക�

��ി�ി��്;  ഇതിേല�് പി.  എസ്.  സി ലി�ി�  നി�ം നിയമനം നട�ാതിരി��തി��



കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

െപ�ഷ� ആ��ല�ം സംബ�ി� ഫയ� തീ��ാ��

1433. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അരീേ�ാട് ���സലാം അറബിക് േകാേളജി� നി�ം വിരമി� അേസാസിേയ�് െ�ാഫസറായ

എം.  അ��  റഹിമാെ� െപ�ഷ�  ആ��ല�ം സംബ�ി� ഫയ�  എ� നാളായി േകാേളജ്

വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��െട ഓഫീസി� ഉ�രവാകാെത കിട�� എ�റി�േമാ;

(ബി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ ഡി വ��ി� നി�ം D2/49/2018/HEdn. തീയതി 24.04.2018-� ഇ�

സംബ�ി� ഉ�രവ് ന�കിയി�ം  D2/25513/2015/Coll.Edn.  എ� ഫയലി�  തീ��

ക��ി�വാ� താമസി��തിെ� കാരണം എ�ാണ് എ� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ഫയലി�  അടിയ�രമായി തീ�� ക��ി�് െപ�ഷ�  ആ��ല�ം ന��വാ�

ബ�െ��വ��് ഉ�രവ് ന��േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

മ�ട ഗവ. ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജ് െക�ിട നി��ാണം

1434. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട ഗവ.  ആ��സ്  & സയ�സ് േകാേളജ് െക�ിട നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണം േവഗ�ി�  ���ീകരി��തിന് വ��് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) 30/01/2018-� ഇത് സംബ�ി�് നിയമസഭയിൽ നൽകിയ മ�പടി�് േശഷം വ��് തല�ി�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തലേ�രി െചാ�ി ഗവ�െമ�് േകാേളജിെ� നി��ാണ �വ��നം

1435. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18 വ�ഷെ� കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ തലേ�രി െചാ�ി ഗവ�െമ�് േകാേളജിെ�

നി��ാണ�മായി ബ�െ�� ���ി�െട നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� നി��ാണ ���ി ആരംഭിേ�ാ;ഇെ��ി�  ���ി ആരംഭി��തിന് ഇനി

എെ��ാം നടപടികളാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം ഗവ�െമ�് വനിതാ േകാേളജി� ത�ിക ��ി��തിന് നടപടി



1436. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ഗവ�െമ�് വനിതാ േകാേളജി�  �ി�സി��  ത�ിക��െ�െട അ��ാപക,

അന��ാപക ജീവന�ാ�െട ത�ിക ��ി��തി�� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏ�

ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ഫയലി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��തായി അ�വദി� േകാേള�കളി� �ി�സി�� ത�ികയി�ാ� ഏക േകാേളജാണ് മല�റം

ഗവ�െമ�് വനിതാ േകാേളെജ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� അവിെട ആവശ�മായ ത�ികക� ��ി�വാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��മംഗലം ഗവ. േകാളജിന് െക�ിട നി��ാണം

1437. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��മംഗലം ഗവ.  േകാളജിന് െക�ിടം നി��ി�ാ�  കി�ബി �േഖന ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ� �കയാണ് ഇതിനായി വകയി��ിയി��ത്;  ��ത ���ി സംബ�ി� നിലവിെല

�ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

��മംഗലം സ��ാ� േകാേളജ്

1438. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  �െട നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി ��മംഗലം

സ��ാ�  േകാേളജിന് അ�വദി� െക�ിട�ിെ� ���ി ���ീകരി� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാ�ക� ഇവിേട�് മാ��തിന് �ലസൗകര�ം പര�ാ�മാേണാ എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) �ാ�ക� �ിരം െക�ിട�ിേല�് മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബാ�േ�രി ഗവ�െമ�് ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജ്

1439. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി ഗവ�െമ�് ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിെ� ഭൗതിക സൗകര�ം

െമ�െ����തിനായി കി�ബിയി�െട എ� േകാടി �പയാണ് അ�വദി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;



(ബി) ഈ ���ി ആരംഭി��തി�� െട�� നടപടി എേ�ാ� ���ിയാ�ാനാ�േ�ശി��ത്;

(സി) േകാേളജി�  നിലവി�  നട�െകാ�ിരി�� �ൗ�് േ�ാ�  നി��ാണ ���ി

���ീകരി��തിനായി �ാ� ഫ�ി� നി�ം �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇൗ ���ി

���ീകരി��തി�� നടപടി�മ�� േവഗ�ിലാ�േമാ?

�ള�� സ��ാ� േകാേളജി� �തിയ േകാ�്

1440. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര �ള��  ഗവ�െമ�് േകാേളജിെല നി��ാണ �വ��ന�മായി ബ�െ��്

കി�്േകാ ഡി.പി.ആ�. ���ിയാ�ി കി�ബിയി� സമ��ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ള��  ഗവ�െമ�് േകാേളജി�  �തിയ േകാ�് ആവശ�െ��െകാ�് എം.എ�.എ.�െട

ക��െ�െട േകാേളജ് പി.�ി.എ.ക�ി�ി ന�കിയ നിേവദന�ി�േമ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) 2018-19  അ��യന വ�ഷ�ി�  എ� �തിയ േകാ�കളാണ് �ള��  േകാേളജി�

ആരംഭി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ള��  ഗവ�െമ�് േകാേളജിന് എെ�ാെ� അപര�ാ�തകളാണ് നിലവി�  ഉ�െത�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

േകാടേ�രി ഗവ�െമ�് േകാേളജി� ബി�ദാന�ര ബി�ദ േകാ�ക�

1441. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാടേ�രി ഗവ�െമ�് േകാേളജി� �തിയ ബി�ദാന�ര ബി�ദ േകാ�ക� അ�വദി�െമ�

�ഖ�ാപനം നട�ി� വരാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉപരിപഠന സാധ�തക�  ഇ�ാ� �േദശെമ��ം പി�ാ�ാവ��ം ���തി�ം �േത�കം

കണ�ിെല��് ബി�ദാന�ര ബി�ദ േകാ�ക�  ഇൗ വ�ഷം തെ� ആരംഭി��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാേനെ��് േകാേള�ക��് �വ��നാ�മതി

1442. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� എ� മാേനെ��് േകാേള�ക��് �വ��നാ�മതി ന�കിെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാേള�കളി� �തിയതായി അ��ാപക-അന��ാപക ത�ികക� ��ി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ

വ��മാ�ാേമാ;



(സി) അ�മതി ലഭി�ി�ം ചില േകാേള�ക��് �വ��ി�വാ�  പ�ാ� സാഹചര�ം

േബാധി�ി�െകാ�് ഏെത�ി�ം മാേനജ് െമ�് പരാതി ന�കിയി�േ�ാ; ആയതി� എ�് നടപടി

സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ.പി.െജ അ�� കലാം സാേ�തിക സ��കലാശാല

1443. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ.പി.െജ അ�� കലാം സാേ�തിക സ��കലാശാലയി� നി�ം പഠനം ���ിയാ�ിയ ആദ�

ബാ�് എ�് �റ�ിറ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിജയകരമായി പഠനം ���ിയാ�ിയവ��് സ��ിഫി��ക� വിതരണം െച�ി�േ�ാ;ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവിെട നി�ം പഠനം ���ിയാ�ിയ വിദ�ാ��ിക��് സ��ിഫി��ക� ലഭി�ാ�ത് കാരണം

ഉപരിപഠനം തട�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത �ണിേവ�ി�ിയി�  നി�ം പഠനം ���ിയാ�ിയ വിദ�ാ��ിക��് അടിയ�ിരമായി

സ��ിഫി��ക� വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െക �ി �-വിെ� ജനാധിപത� സമിതിക�

1444. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ.പി.െജ.  അ��കലാം ശാ� സാേ�തിക സ��കലാശാല(െക �ി �)  �െട ജനാധിപത�

സമിതികളായ െസന�്, സിൻഡിേ��് �തലായവ എ�േ��് �പീകരി�ാനാ�ം; വിശദവിവരം

നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത സമിതിക�െട �പീകരണം നീ�േപാ��തിെ� കാരണ�� വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ിൽ എെ��ി�ം സാേ�തിക തട�ം േനരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദവിവരം നൽ�േമാ?

സ�കാര� സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട അ�ാദമിക് നിലവാരം

1445. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി� ഈ വ�ഷെ� വിദ�ാ��ി

�േവശനം സംബ�ി�് മാേന�െമ�ക�മായി സ��ാ� ധാരണയിെല�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് �േവശന�ി�� �േവശന പരീ��െട മിനിമം മാ��്

ലഭി�ാെത  35  ശതമാനം ��ിക�  അേയാഗ�രായ സാഹചര��ി�  എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേള�കളി� നിലവി�� സീ�കളി� വിദ�ാ��ികെള ലഭി�ാ� സാഹചര��േ�ാ;



(സി) അ�വ�ഷമായി  30  ശതമാന�ി�  താെഴ മാ�ം �േവശനം നട�� എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേള�ക� അട���ണെമ�് അഖിേല�� സാേ�തിക കൗ�സി� നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; ഇതിെ�

അടി�ാന�ി� സം�ാനെ� എ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക� അട��േ��ിവ�െമ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) കഴി� അ��യന വ�ഷം ഒ� വിദ�ാ��ി േപാ�ം �േവശനം േനടാ� എ� എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേള�ക� സം�ാന�െ��് വ��മാ�േമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല �റ� വിജയശതമാന�ിെ� കാരണം

1446. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, േറാജി എം. േജാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട നിലവാരം ഉയ���തിന് എെ��ി�ം പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സ�കാര� സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� നിലനി��� ���� പഠി�് റിേ�ാ��് സമ��ി�

ജ�ിസ് െക. ദിേനശ� അ���നായ സമിതി�െട �പാ�ശകളി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

ഇതിനകം ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(സി) സം�ാനെ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല വിജയശതമാനം �റ�� സാഹചര�ം

ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ഡി) 2016-17  വ�ഷെ� സ��ാ�, എ�ഡഡ്,  സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�ളിെല ബി. െട�ിെ� വിജയശതമാനം എ� വീതമായി��;

(ഇ) പ�് ശതമാന�ി� താെഴ വിജയശതമാനം ഉ�ായി�� എ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�� ഉ�്

;  ��ത �ാപന�ളിെല �റ� വിജയശതമാന�ിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ആയതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ന�വി� േപാളിെട�ി�ിെ� നി��ാണ�ം �വ��ന�ം

1447. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ന�വിലിൽ ആരംഭി�ാ�േ�ശി�� ഗവ�െമ�് േപാളിെട�ി�ി�േവ� �ലം ന�വി�

െട�ി��  �ളിെ� െെകവശ�ളള �ല� നി�ം െെകമാറാ�ളള മ�ിസഭാ തീ�മാനം

നട�ിലാ�ിേയാ;

(ബി) ആയതി�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) േപാളിെട�ി�് �വ��ി�ാനാവശ�മായ അ�ബ� സൗകര���  ഏ�െ���വാ�  േവ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ?



��ം ഗവ�െമ�് േപാളിെട�ിക്

1448. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാ�  അ�മതി ന�കിയ ��ം ഗവ�െമ�് േപാളിെട�ിക് ആരംഭി�ാ�

താമസ��ാ��െത�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�� തട���  പരിഹരി��തിന് വ��ിെ� ഭാഗ� നി�ം നട�ിയ

ഇടെപട�ക� വ��മാ�േമാ;

(സി) േപാളിെട�ിക് യാഥാ���മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�വാ��ഴ അയവന െട�ി�� െെഹ�� നി��ാണം

1449. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ അയവന �ി.എ�്.എസ്.  നി��ാണ�ിനായി കെ��ിയ �ലം സംബ�ി�്

നിലനി��� പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �� നി��ാണ�ി�ം വിദ�ാ��ിക�െട യാ��ം അ�േയാജ�മ�ാ� ��ത �ലം ഒഴിവാ�ി

അ�േയാജ�മായ �ലം കെ���തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ�

നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�േയാജ�മായ �ലം ഏെ���് �ി.  എ�്.  എസ്.  നി��ാണം ആരംഭി��തിെല

കാലതാമസം എ�ാെണ�ം അ� പരിഹരി��തിന് െെകെ�ാ�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

സ��കലാശാലകെള മികവിെ� േക��ളാ�ി മാ��തിന് �േത�ക പ�തി

1450. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, ആ�ണി േജാ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��കലാശാലകെള മികവിെ� േക��ളാ�ി മാ��തിന് �േത�ക പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പരീ�ാ നട�ി�് കാര��മ�ം സമയബ�ിത�മാ��തി�ം സ��കലാശാലക�  ത�ി�ളള

അ�ാദമിക ബ�ം െമ�െ����തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) പരീ�ാ കല��  ����ി �സി�ീകരി��തി�ം ഫല�ഖ�ാപന�ിെല കാലതാമസം



ഒഴിവാ��തി�ം സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��കലാശാലക�െട ഉ�മനം ല��മാ�ി�ളള േക�ാവി�ത പ�തി  (�സ  )�കാരം എ�

േകാടി �പ ലഭ�മായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ത സ��കലാശാല�െട െകായിലാ�ി െസ�റിെ� വികസനം

1451. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ത സ��കലാശാല�െട അധീനതയി�  െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല േകാ���ി�

ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള �വ��ന�� നട�ാ� സ��കലാശാല ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) സം�ത സ��കലാശാല�െട െകായിലാ�ി െസ�റിെ� വികസന�മായി ബ�െ��്

ഏെത�ി�ം പ�തിക� സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട നിലവി�ളള അവ� വ��മാ�േമാ ?

സ��കലാശാലകളിെല സാ��ിക െക�കാര��ത

1452. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലകളിെല സാ��ിക െക�കാര��ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് േകരള ഓഡി�് വ��് എെ��ി�ം പരാമ�ശ��  ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതി� മാ�കാപരമായ നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

േകരള സ��കലാശാലയി� മികവിെ� വ�ഷം

1453. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  വ�ഷം മികവിെ� വ�ഷമായി ആചരി�വാ�  േകരള സ��കലാശാല

തീ�മാനി�ി�െ�ാ;  എ�ി�  അ�വഴി െെകവരി�വാ�  ഉേ�ശി��ത് എ�െണ�്

െവളിെ���േമാ ;

(ബി) പരീ�ക�  കഴി�് ഒ� വ�ഷേ�ാളമായി�ം പല േകാ�ക�െട�ം പരീ�ാഫലം േകരള

സ��കലാശാല �സി�ീകരി�ാ�ത് വിദ�ാ��ിക�െട ഭാവിെയ േദാഷകരമായി ബാധി�

എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) യഥാസമയം പരീ�ാ ഫലം �സി�ീകരി�ാ�തിനാ�  പല ��ഖ ക�നിക�ം കാ�സ്

റി��്െമ�ിനായി ഇൗ വ�ഷം േകരള സ��കലാശാല�െട കീഴി�ളള പല േകാേള�കളി�ം

എ�ിയി�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) വാ�ഷിക പരീ� മാ�ി െസമ��  സ�ദായം െകാ�വ�ത് �ത�മായി പരീ�ാഫലം



�സി�ീകരി��തിന് േവ�ിയായി�േ�ാ;

(ഇ) േകരള സ��കലാശാലയിെല കാര��മതയി�ാ� ഭരണസംവിധാന�ം �ല�നി��യം

നട��തിെല ത���ം അത് പരിഹരി��തി�  പരാജയെ���മാണ് കാര���

അവതാള�ിലാ�ിയെത�ത് പരിഗണി�് പരീ�ാ ഫലം �ത�സമയ�് �സി�ീകരി��തിന്

ആവശ�മായ ഇടെപട� നട�േമാ?

േകരള സ��കലാശാലയി� േജ�ാ�ഫി�് �േത�ക പഠനവ��്

1454. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��കലാശാലയിെല ഇതര വിഷയ��െ�ാെ� �േത�കം പഠനവ��് ഉ�ായി�ം ��

തലം �ത� �േത�ക വിഷയമായി പഠി�� േജ�ാ�ഫി�് �േത�ക പഠനവ��് ഇ�ാ എ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േകരള സ��കലാശാല�െട ബ�ജ�ി�  ഒ� േജ�ാ�ഫി പഠനവ��് �ട�െമ�്

�ഖ�ാപി�ി��തിെ� �ട� നടപടി എ�ായി എ�റിയി�േമാ ;

(സി) േജ�ാ�ഫി�െട �ാധാന�ം കണ�ിെല��് േകരള സ��കലാശാലയി� േജ�ാ�ഫി�് �േത�ക

പഠനവ��് ആരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

എ.പി.െജ.അ�� കലാം സാേ�തിക സ��കലാശാല

1455. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ.പി.െജ.അ��  കലാം സാേ�തിക സ��കലാശാലെയ േലാേകാ�ര

നിലവാര�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മ�് സാേ�തിക സ��കലാശാലകെള അേപ�ി�് പരീ� നട�ി�ി�ം ഫല�ഖ�ാപന�ി�ം മ�ം

എ.പി.െജ.അ�� കലാം സാേ�തിക സ��കലാശാല�െട �ിതി വളെര പരിതാപകരമാെണ�

മാധ�മവാ��കളി� എെ��ി�ം വ�ത�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അധിക ൈവദ��ം ആ��ി�� പ�തി (അസാപ്)

1456. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എം. സ�രാജ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

ന��േമാ:



(എ) അറിവ് േന��തിേനാെടാ�ം െതാഴി�  ൈന�ണ�ം�ടി ആ��ി�ക എ� ല��േ�ാെട

നട�ാ�ി വ�� അധിക ൈവദ��ം ആ��ി��  പ�തി  (അസാപ്),  ആേഗാള െതാഴി�

വിപണിയി�  േന���ാ�ാ�  വിദ�ാ��ികെള �ാ�രാ��തിന് ഏ� വിധ�ി�

�േയാജന�ദമാ��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� േമഖലകളി�  ൈവദ��ം ആ��ി�ാ�  അസാപ് അവസരം ഒ���െവ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  വഴിയാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ��െത�ം അതിനായി

ഈടാ�� ഫീ�ം, േ�െ��് അവസര��ം സംബ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

��് വിേ��ക�െട വിഭജനം

1457. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എ� ��് വിേ��ക� ഉെ��് നിേയാജക മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ��് വിേ�ജി�ം എ� വിേ��കളാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��് വിേ��ക� എ� �തലാണ് �വ��ി�ാ� �ട�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒേര �റിയി�  ഒ�ി�  ��ത�  വിേ��ക�  �വ��ി�േ�ാ�  ജന���ം

ഉേദ�ാഗ�����ാ�� �യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഏെത�ാം ��് വിേ��ക�  വിഭജി�ി�െ��ം

അതി� െചലവായ �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഇനി വിഭജി�ാ�േ�ശി�� ��് വിേ��ക� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

�മി യഥാസമയം േപാ�വരവ് െച�നൽകാൻ നടപടി

1458. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  �മി േപാ�വരവ് െച� ന��വാ�ളള അേപ�ക�

യഥാസമയം തീ��ക��ി�ാെത െക�ി�ിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഓേരാ വിേ�ജ് ഓഫീസി�ം െക�ി�ിട�� േപാ�വരവ് െച��തി�ളള അേപ�ക�െട വിവരം

ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാടതിവിധി ഉ�ായി�ം േപാ�വരവ് െച� ന�കാ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വ��തല നടപടി

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

റവന� ഓഫീ�കെള ജനസൗ�ദ ഓഫീ�കളാ�� പ�തി



1459. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� ഓഫീ�കെള ���മാ�ം ജനസൗ�ദ ഓഫീ�കളാ�ി മാ��തിന് ആവി�രി�

പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) റവന� വ��ിെല അഴിമതി�� ഒ� കാരണം കാലാ��തമ�ാ� നിയമ��ം ച���മാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത നിയമ��ം ച���ം പരി�രി��തി�ം റവന�

ഓഫീ�ക�െട �വ��നം �താര��ം കാര��മ�ം ആ��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) വിേ�ജ്,  താ��് ഓഫീ�കളി�  നി�് ഇടനില�ാെര ���മാ�ം ഒഴിവാ�െമ� �ഖ�ാപനം

���േതാതി� �ാവ��ികമാ�വാ� കഴി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിേ�ജാഫീ�കളി� കയറിയിറ�ി �മെക�േ�ാ� ജന�� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� തീവ���ം

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  ��ിമരി���മായ സംഭവ��  ഒഴിവാ��തിന് ജന��െട

�മെക��� �വ��ന��  ജീവന�ാ�െട ഭാഗ�് നി�് ഉ�ാ��ി�ാെയ�് ഉറ�്

വ���തിന് ഉത�� പരിശീലന പരിപാടിക� സംഘടി�ി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

റവന� വ��ിെല ഓ�െെല� േസവന��

1460. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �നി�തി സ�ീകരി��ം േപാ�വര�ം ഓ�  െെലനായി നി��ഹി��തിന് റവന� വ��ി�

നിലവി� സംവിധാന�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) നിലവി� ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത പ�തി സം�ാനെമാ�ാെക കാര��മമായി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റവന� വ��ിനായി ബജ�ി� വകയി��ിയ �ക

1461. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18 വ�ഷ�ളി� റവന� വ��ിനായി ബജ�ി� വകയി��ിയ �ക എ�;

എ� �ക െചലവഴി�ാെത കിട�; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അഡീഷണ� ഓതൈറേസഷ� വഴി പണം ലഭി�വാ� ന�കിയ െ�േ�ാസ� ഏെത�ാം; ഇത്

എ� �ക�്ആയി��െവ�ം എ� �ക ലഭി� എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ�ിെമ�റി �ാ�ി�േവ�ി ന�കിയ െ�േ�ാസ� ഏെത�ാം; ലഭി� �ക എ�; വ��മാ�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കെള അഴിമതി��മാ��തിന് നടപടി



1462. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല എ�ാ വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�ം പൗരാവകാശ േരഖ �സി�െ���ിയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല എ�ാ വിേ�ജ് ഓഫീ�കെള�ം അഴിമതി വി��മാ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) േകരള�ിെല വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� േസാഷ�� ഓഡി�് സ�ദായം നട�ിലാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� ജനസൗ�ദമാ��തിന് നടപടി

1463. �ീ.െക. ദാസ�

,, െജയിംസ് മാത�

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� ജനസൗ�ദമാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ ആവശ����ായി വിേ�ജ് ഓഫീസി� എ��വ��് കാലതാമസം �ടാെത േസവനം

ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി�മ��  �താര�മാ��തി�ം എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ്

ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) വിേ�ജാഫീ�ക�െട �വ��ന��  നിരീ�ി��തിന് �േത�ക സംഘെ� നിേയാഗി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വിേ�ജാഫീ�കളിെല േസവനം സംബ�ി�് െപാ�ജന����ാ�� പരാതിക�

പരിഹരി��തിന് നിലവി�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യി� എം.പി. ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ വികസന�വ��ന��

T 1464.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2009-2014, 2014-2018 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� എറണാ�ളം ജി�യി� എം.പി. ഫ�്

വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ വികസന�വ��ന��  ഏെത�ാെമ�്

നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിജ�ിതി അറിയി�േമാ;

(സി) എറണാ�ളം, ചാല�ടി, േകാതമംഗലം, േകാ�യം എ�ീ േലാകസഭാ മ�ല�ളിൽ േനാമിേന�ഡ്



(േലാകസഭ)  എം.പിമാ�െട ഫ�ം,  രാജ�സഭ എം.പിമാ�െട ഫ�ക�ം സംബ�ി�് ��ത

സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  നട�ിലാ�ിയ വികസന�വ��ന��െട വിശദവിവര��

ലഭ�മാ�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട �വർ�നം

1465. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� അട�ം അഴിമതി��മാ��തിെ� ഭാഗമായി എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  നി�ം ഏെത�ാം േസവന�ളാണ് ഇേ�ാ�  ഓ�ൈലനായി

ലഭ�മാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

റീസ�െ� നടപടിക� ���ീകരി�ാ� �േത�ക മിഷ�

1466. �ീ.െക. �����ി

,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല റീസ�െ� നടപടിക�  ര�വ�ഷ�ിനകം ���ീകരി�ാനായി ആരംഭി��

�േത�ക മിഷെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� റീസ�െ� നടപടിക� മ�ഗതിയിലാകാ� കാരണമായ ഘടക�� എെ�ാെ�യാണ് ;

�തിയ മിഷനി�െട ഇവ�് പരിഹാരം കെ��ാനാ�െമ�് ക���േ�ാ;

(സി) വ�കിട േതാ��ടമക�ം മ� സ�കാര� വ��ിക�ം അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ിരി�� �മി�െട

വിവര��  ലഭ�മാ�ാ�ം ഈ പ�തി�െട �താര�ത ��ണമാ�ം ഉറ�് വ��ാ�ം

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

ത�േ�രി േപാേ�ാഫീസ് �ിതിെച�� �മി

1467. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം െവ�് വിേ�ജി� �വ��ി�വ�� ത�േ�രി േപാേ�ാഫീസിെ� �മി റവന� വ��ിെ�

അധീനതയി��താേണാ; ആെണ�ി� സ�േ� ന�� സഹിതം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �മിയി�  �വ��ി�വ�� ടി േപാേ�ാഫീസ് ഉ�െ�െട�� െക�ിട�ിെ�

ൈകവശാവകാശ�ം പരിപാലന�ം മേ�െത�ി�ം വ��ക�െട നിയ�ണ�ി�  കീഴിലാേണാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



�ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�

1468. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� �ാ��് ആ��ത് സംബ�ി�് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി �കാരം ഓേരാ വിേ�ജ് ഓഫീസി�ം നട�ി� വ��� �വ��ന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഏെത�ാം വിേ�ജ് ഓഫീ�കളാണ് �ാ��് ആ��തിന്

തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��നാ�ിെല വികസന ���ി

1469. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�പാട��ം േതാ�ക�ം ആ�ക�ം െകാ� നിറ� നി��� ��േദശമായ ��നാ�ി�, േകരള

െന�വയ�  ത�ീ��ട സംര�ണ സമിതി�െട അ�വാദം ലഭി�ാ���ലം ��ത

�േദശ�ിെ� വികസന�ിന് ആവശ�മായ േറാ�ക�േട�ം പാല��േട�ം പല നി�മാണ

���ിക�ം �ട�ി�ിട��ത് ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് അടിയ�രമായി പരിഹരി��തി�് ഉചിതമായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ട��ാ�മതി ആവശ��� സ�േ�,റവന� ഓഫീ�ക�

1470. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ട��ാ�മതി ആവശ��� സ�േ�,  റവന� ഓഫീ�ക� ഏെതാെ�യാെണ�ം

അവിെട േജാലി െച�� ജീവന�ാ�െട എ�ം ത�ിക സഹിത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീ�കളി�  �തിയ സാ��ിക വ�ഷം �ത�  �ട��ാ�മതി ലഭി�ാ�ത് �ലം

ഉ�ായി�� �തിസ�ിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

�രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി

1471. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി�െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ;  ഇതിനകം എ�

�ണേഭാ�ാ���് ഈ പ�തി �കാരം �മി ൈകമാറി;



(ബി) നിലവി�  അ�ഹത�ളള എ� ��ംബ��  ഉെ��ാണ് കെ��ിയി�ളളത്;  അവ��് �മി

ന���തിന് എ� െഹ��  �മി ആവശ��െ��ം സ��ാരിെ� ൈകവശം നിലവി�

ഇ�ാര��ിനായി എ� �മി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) വീട് വ�വാ� അ�േയാജ�മായ�ം �ടിെവളളം ലഭ�മാ���ം , വഴി സൗകര���ളള �ലമാേണാ

ഈ പ�തി �കാരം അ�വദി��ത്;

(ഡി) സ��ാ� ഇതിനകം കെ��ിയ �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമാ�ളള �മി ,ൈലഫ്

പ�തി�െട ഭാഗമാ�ളള �ാ�ക�  നി��ി��തിന് ഉപേയാഗി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

��ാ� നീല�റി�ി സേ�തം

1472. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അ�വ� സാദ�്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�  നീല�റി�ി സേ�ത�ിെ� വി�തി  3200  െഹ�റായി നില നി���തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി� ഉ�രവ് �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �റി�ി സേ�ത�ിെല പ�യ��ം എ�കാരം പരിഹരി��തിനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;

ഇതിനായി െസ�ി�െമ�് ഓഫീസെറ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(സി) നീല�റി�ി സേ�തം സംബ�ി�് റവന� അഡീഷണ� ചീഫ് െസ��റി ന�കിയ റിേ�ാ��ിെല

�ധാന കെ���ക� എെ�ാെ�യായി��;

(ഡി) നിേവദിതാ പി. ഹര� േനരെ� ഇറ�ിയ ഉ�രവി�ം ഇേ�ാ� സ��ാ� ഇറ�ിയ ഉ�രവി�ം

കാര�മായ ൈവ����ം ആശയ�ഴ��ം നിലനി���െവ�ത് വ�തയാേണാ;

(ഇ) �റി�ി സേ�ത�ിെല പ�യ �മി ഒഴിവാ�ിയാ� വി�തി 3200 െഹ�റായി നിലനി��വാ�

റവന� �മി ഇവിെട ലഭ�മാേണാ;  എ�ി�  എ� െഹ��  റവന� �മിയാണ് ഇ�കാരം

��ിേ����ത്;

(എഫ്) നീല�റി�ി േമഖലയി�  അേ�ഷ�,  ��ാലി��്സ്,  �ാ�ഡിസ് എ�ീ മര��  ന�്

വള���ത് നിേരാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

നീല�റി�ി ഉദ�ാന�ിെ� പരിധി

1473. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റി�ി മല നീല�റി�ി ഉദ�ാന�ിെ� പരിധിയി� നി�ം െകാ���� വിേ�ജിെല  58-�

േ�ാ�് ന�റി�െ��� �ല�ം വ�വട വിേ�ജിെല 62-� ന�� �േളാ�ി�െ��� �ല�ം

ഒഴിവാ�വാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) നീല�റി�ി ഉദ�ാന�ിെ� പരിധി  3200  െഹ�റായി നിലനി��വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;േമ��റ�ം �കാരം �ലം ഒഴിവാ�� സാഹചര��ി� ഉദ�ാന�ിെ� പരിധി

3200 െഹ�റായി നിലനി���തിന് എ�കാരമാണ് സാധി�കെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�ിതല സമിതി�െട �പാ�ശ�കാരമാേണാ േമ��റ� �ല�� ഒഴിവാ�ിയത്;

(ഡി) െകാ���� വിേ�ജിെല 58-� ന�� േ�ാ�് ഒഴിവാ�ിയത് േജായിസ് േജാ��് എം.പി�െട

കേ�� �മി സംര�ി��തിനായി�ാെണ� വിമ�ശനം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

സ��ാ� �റേ�ാ�്�മി ൈകേയ�ം

1474. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം നിേയാജക മ�ല�ിെല െകാ�ം െവ�് വിേ�ജി� ത�േ�രി ഡിവിഷ� പരിധിയി�

സ��ാ�  �റേ�ാ�് �മി ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  സ�േ� ന��  സഹിതം വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ത�േ�രി ൈപ�ക േമഖലയി� സ��ാ� �റേ�ാ�് �മി ൈകേയറി വീ�ക� നി��ി�കേയാ മ�്

നി��ാണ �വ��ന�� ന ട�കേയാ െച�ി�േ�ാ;ൈകേയ�ം ഒഴി�ി��തിനായി നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇ�സംബ�ി�് െകാ�ം േകാ��േറഷന് നി�േ�ശ��  ന�കിയി�െ��ി�

ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

കായ� ൈകേ��ം

T 1475.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പി.ഉൈബ��

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായ�  ൈകേ��ം ക�പിടി�ാ�  ഉപ�ഹ സഹായേ�ാെട സ�േ� നട�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കായ�ക�െട വി�തി �റ�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ൈകേ��െമാഴി�ി�് സ��ാരിേല�് �ത���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അനധി�ത സാ�കരി��ക�



1476. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�േ� ന�റിെല പിഴവ് തി��ാ�  അ�വദി�ി�� ഉ�രവിെ� മറവി�  വ�കിട�ാ�ം

റിേസാ��് �മാഫിയക�ം പതി�ന��വാ�  കഴിയാ� �മി�് സാ�ത�� പ�യ��

േന��താ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം അനധി�ത സാ�കരി��ക� തട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) സാധാരണ�ാരായ ക�ഷക��് ഉപകാര�ദമായ ഉ�രവിെ� മറവി�  ത�ി�്

നട��വ�െ�തിെര�ം അതി� ��നി���വ�െ�തിെര�ം നിയമനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കരി�ഴ കനാലിെ� വശ�ളിെല ൈകേയ�ം

1477. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െമഗാ�റിസം പ�തി�െട ഭാഗമായി കായം�ളം കായേലാര �റിസം പ�തിക�

അവസാനഘ��ി� എ�ിയി�� സാഹചര��ി� കായം�ളം കായലിെ� അ�ബ�മാ��

കരി�ഴ കനാലിെ� വശ�ളി�� സ��ാ� �റേ�ാ�് വ� ചില സ�കാര� വ��ിക� ൈകവശം

െവ�ി��ത് പരിേശാധി�് ആയത് തിരിെ����തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��ാറിെല വ�ാജ പ�യ��ം അനധി�ത ൈകേയ���ം

1478. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�� �കാശ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറിെല വ�ാജ പ�യ�� കെ���തി�ം അനധി�ത ൈകേയ��ാെര ഒഴി�ി��തി�ം ഈ

സ��ാരിന് താ�ര�മി�ാെയ�് ആേ�പ��ായി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� വ�ാജപ�യ��  റ�് െച�െവ�ം എ�

അനധി�ത ൈകേയ��ാെര ��ാറി� നി�ം ഒഴി�ി�െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) െക.ഡി.എ�്,  പ�ിവാസ�, ചി��നാ�  വിേ��കളി�  സ��ാ�  �മി വ�ാപകമായി

ൈകേയറിയതായി കെ��ിയി�ം അത് ഒഴി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത്

എ�െകാ�ാണ് ;

(ഡി) ��ാറി� വ�കിട �മി ൈകേയ��ാെര കെ��ി �മി തിരി�് പിടി��തി�ം യഥാ�� �ടിേയ�

ക�ഷകെര സംര�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ാറി� പ�യം ന��� നടപടി �നരാരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� േപ��് ��തായി പ�യം

ന�കിെയ�് അറിയി�േമാ?



സ��ാ� �മി�ം േതാ��മി�ം സംര�ി��തി�ം അനധി�ത �മി ൈകമാ�ം തട��തി�മായി

നിയമനി��ാണം

1479. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� �മി�ം േതാ��മി�ം സംര�ി��തി�ം അനധി�ത �മി ൈകമാ�ം തട��തി�മായി

നിയമനി��ാണം നട��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;എ�ി� ഇത് ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) നിയമ�ിെ� അഭാവം അനധി�ത ൈകേയ���  വ��ി�ി�െമ�് സ��ാ�  ക���േ�ാ

എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) എ�ി� നിയമനി��ാണ�ിനാ�� സത�ര നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ��മി ൈകേ��ം

1480. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ��മി ൈകേ��ം ഓേരാ ജി�യി�ം എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഓേരാ ജി�യി�ം സ��ാ� തിരി�പിടി� �മി എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ബാ�ി�� �മി തിരി�പിടി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

റീസ�േ� േരഖകളി� പ�യ �മി െത�ായി േരഖെ���ിയിരി��ത് തി���തിന് നടപടി

1481. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല മ�ല�ി�  ഒ�േശഖരമംഗലം �ാമപ�ായ�ി�  ആല��േ�ാണം വാ�ഡിെല

റീസ�േ� േരഖകളി� പ�യ �മി 'വിറ�വനം' എ�് െത�ായി േരഖെ���ിയിരി�� എ� വിവരം

��യി�െപ�ി�േ�ാ?

(ബി) ഇ�ര�ി� 'വിറ�വനം'  എ� ഗണ�ി� വ�� എ� �മി ��ത പ�ായ�ി� ഉ�്  ;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) ഈ െത�ായ േരഖെ����  കാരണം െപാ�ജന��  അ�ഭവി�� ��ി��ക�

പരിഹരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

പ�യ വിതരണം



1482. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം എ� പ�യ��  വിതരണം െച�െവ�്

വിശദമാ�േമാ:

(ബി) ��തായി എ� പ�യ�� വിതരണം െച��തിനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവി�  വിതരണം െച��ം ��തായി വിതരണ�ിന് ത�ാറാ�ിയ�മായ പ�യ��

ഏെതാെ� വിേ��കളി� ഉ�െ���താെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േകാ�യം,  പ�നംതി�,  മല�റം ജി�കളി�  ഏെത�ാം വിേ��കളിെല പ�യവിതരണമാണ്

േകസി� ഉ�െ����ലം തട�െ��ിരി��ത്;

(ഇ) േകാ�യം ജി�യിെല ആല�യിെല�ം പ�നംതി� ജി�യിെല െപ�ംെപ�ി �േദശെ��ം 1977ന്

��� ൈകവശ�ാ��് പ�യം ന���തി�� തട�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ��ത തട�ം നീ�ി പ�യം വിതരണം െച��തിന് സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�യ �മിയിെല വാണിജ��ാപന��

1483. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി�ം വീട് വ��തി�ം ന�കിയ പ�യ �മിയി�  നി��ി� വാണിജ� �ാപന�െള

�മവ��രി��തിനായി �മി പതിവ് ച�ം േഭദഗതി െച��തിനായി തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പ�യ �മിയിെല വാണിജ��ാപന��െട നി��ാണം �മെ����തി�� തീ�മാന�ിെ�

ആ��ല�ം പ�യ�മിയി�  നി��ി� റിേസാ��ക��ം ലഭ�മാ�േമാ;  എ�ി�  അത് അനധി�ത

നി��ാണ�� �മവ��രി��തി�� സാഹചര���ാ�േമാ എ�് പരിേശാധി�േമാ ;

(സി) പാ��ിന് ന�കിയ �മിെയ സംബ�ി�് തീ�മാനം എ���തിന് ഒ� സമിതിെയ

നിേയാഗി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

പ�യ വിതരണ�ിെല �േരാഗതി

1484. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സം�ാനെ� പ�യവിതരണ�ിെല �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��ി,  വയനാട് എ�ീ ജി�കളിെല പ�യവിതരണ�ി�  ഉ�ായി�� കാലതാമസം



പരിഹരി��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കേ��ം ഒഴി�ി��തിെ� മറവി�  വ�ഷ�ളായി താമസി�വ�� �ടിേയ� ക�ഷകെര

�ടിയിറ�വാ�  റവന� അധി�ത�  �മി��താ�� പരാതി�് പരിഹാരം കാ�വാ�  �മം

നട�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

പ�യം

1485. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാവളം നിേയാജകമ�ല�ിെല തീരേദശ വിേ��കളായ �വാ�, ക��ളം,  േകാ�കാ�,

വിഴി�ം എ�ിവിട�ളി�  തീരേദശവാസികളായ മൽസ�െ�ാഴിലാളികൾ ��ത്

വ�ഷ�ിലധികമായി സ��തീര �റേ�ാ�ി� താമസി�ക�ം അവ��് പ�യം കി��തിേല�്

അേപ�ി�് നടപടിക� �ർ�ിയാ�ി ര�് വ�ഷമായി റവന� വ��ി� സ��ാ� ഉ�രവിനായി

ന�കിയി�� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ആയിരേ�ാളം വ�� ഇവ��് എ�േ��് പ�യം ലഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ി താ��ി� ഇനാം േ�ാ���ി�് പ�യം

1486. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിമ െകാ�ിയിെല ഇടെ�ാ�ി,  പ���ി,  േതാ�ംപടി,  രാേമശ�രം വിേ��കളി�  ഇനാം

േ�ാ���ി�് പ�യം ലഭി�ാ�തിനാ� ജന�� േനരി�� ��ി��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െകാ�ി താ��ി�  ഇനാം േ�ാ���ി�് പ�യം ലഭി��തിനാ�� എ� അേപ�ക�

ലഭ�മായി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇനാം േ�ാപ��ി േപാ�വരവ് െച��തി�� വി�ാപന�ിെ� കാലാവധി  2018

ഡിസംബറി� അവസാനി�െമ��ത് കണ�ിെല��് ഇനാം േ�ാ���ി�് പ�യം ന��വാ�

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വി�ാപന�ിെ� കാലാവധി ദീ�ഘി�ി� ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

പ�യ�ം ൈകവശാവകാശ േരഖ�ം

1487. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�േശഷം പ�യം, ൈകവശാവകാശ േരഖ എ�ിവ എ� േപ��്

നൽകിെയ�് ജി�, താ��് എ�ി�െന തരം തിരി�് വ��മാ�േമാ;



േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �മി ൈകവശ�ാ��് പ�യം

1488. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം നിയമസഭ മ�ല�ിെല ���ഴ,കേ�യിേമട്,  മണിക�ംചാൽ,  മാമല��ം,

േനര�മംഗലം,  കീ��ാറ,  കവള�ാട് �േദശ�ളിെല വനം �മി ൈകവശ�ാ��ം റവന� �മി

ൈകവശ�ാ��ം പ�യം ന�� നടപടി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���ഴ വിേ�ജിെല കേ�ലിേമട്-  മണിക�ംചാൽ �േദശ�്  1970  � ��ായി �മി

ൈകവശെ���ി �ഷി െച�് ജീവി��വ�ം ൈകവശ േരഖ ന�ിയി��വ�മായ �ഷി�ാ��്

സ�േ� േരഖയിൽ ഹിൽെമൻ െസ�ിൽെമ�് എ�് േരഖെ���ി���� �ലം പ�യം

കി�ാതിരി�� സാഹചര�ം സ��ാരിെ� ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(സി) ആദിവാസികളാ�ം താമസി�ാ� േമഖലയിൽ െത�ായി ഹിൽെമൻ െസ�ിൽെമ�് എ�്

േരഖെ���ിയ നടപടി �നപരിേശാധി�് ഇ��ി പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി പ�യം ന�ിയ�േപാെല

േകാതമംഗലം താ��ിെല പ�യ വിതരണ നടപടി ആരംഭി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല പ�യവിതരണം

1489. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല െച�ിയാട് �േദശെ� അരീ�ര ��ി�

ബി.എസ്.എഫ്.േക��ി�ം ,സ��ാ� വ�വസായ പാ��ി�ം േവ�ി െപാ� ജന�ളി� നി�ം

മി� �മിയായി ലാ�ഡ് േബാ�ഡ് ഏെ��� �മി തിരി�് ന�േക� പ�യവിതരണം എ�്

���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�യവിതരണം ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� പ�യം ലഭി�ാ�� അേപ�ക�

1490. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെ� പരിധിയി�� �റേ�ാ�് �മിയി�  താമസി�ി��വ�

പ�യം ലഭി�ാനായി സമ൪�ി� എ� അേപ�ക�  നിലവി�  പരിഗണനയി�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�ക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്;

(സി) അേപ�ക�െട വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?



ആല�� മ�ല�ിെല പ�യ വിതരണം

1491. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആല��  മ�ല�ി�  എ� േപ��് പ�യം

ന�കിയി���് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�യം ലഭി�വ�െട വിവര�� വിേ�ജ് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�ച�ല �േദശ�് പ�യ വിതരണം

1492. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ച�ല �േദശ�് താമസി�� പ�യരഹിതരായവ��് പ�യം വിതരണം െച��തി��

നടപടിക� ���ിയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് പ�യം ലഭ�മാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

പ�യവിതരണ�ിെ� �േരാഗതി

1493. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാ�് ൈ�ബ�ണ�കളി� െക�ി�ിട�� േക�ക� തീ��ാ��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� പ�യവിതരണ�ിെ� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) േക� ഗവ�െമ�ിെ��ം ��ീം േകാടതി�െട�ം അ�മതി ലഭി� വന�മിയി�

അവേശഷി��വ��് പ�യം ന���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

െെവ�ി� മ�ല�ിെല ഓഖി നാശന���

1494. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര�െ��ട��് െെവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� �പ�െട നാശന���

സംഭവി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) െെവ�ി� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഓഖി �ര�ബാധിത േമഖലയി� നാളി�വെര െചലവഴി� �ക

എ�െയ�ം ഏെതാെ� ���ിക��ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ൈസേ�ാൺ െഷൽ��ക�െട നി��ാണം

1495. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഴലി�ാ�് �തിേരാധ �വ��നം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാെയ�ം

വിവിേധാേ�ശ ൈസേ�ാൺ െഷൽ��ക�െട നി��ാണം ���ിയായി�േ�ാെയ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാര�� �നരധിവാസ േക���  ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ്

�ാപി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��തിേ�ാഭം ഉ�ാ�േ�ാ� അഭയേക��ളായി ഉപേയാഗി�� ��ക��് സമീപം ��ത

�നരധിവാസേക��� നി��ി��തിന് �ൻഗണന നൽ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ര�നിവാരണ വിഭാഗം �േഖന നട�ാ�� �ഡ് ���ിക�

1496. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ിന് കീഴി�ളള ഡിസാ�� മാേനെ��് വിഭാഗം വഴി നട�ാ�� �ഡ് ���ിക�

ഏെ���് നട�ാ� െച�കിട കരാ�കാ� വി�ഖത കാണി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ���ിക� കഴി�് ബി�് മാറി�ി�ാ� എെ��ി�ം കാലതാമസം നിലനി���േ�ാ;

(സി) പണം ലഭ�മാ�ി ന���തി� കാലതാമസം വ��ി� എ�് ഉറ�വ��ാ�ളള നി�േ�ശ��

സ��ാരിെ� ഭാഗ�് നി�ം ന��േമാ?

േകാ�ി മ�ല�ിെല റിവ� മാേനെ��് ഫ�് പാല��

1497. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിവ� മാേനെ��് ഫ�് ഉപേയാഗി�് േകാ�ി മ�ല�ി� പാല�� നിർ�ി��തിെന��

തീ�മാന�കാരം �വർ�ന��െട നിലവിെല അവ� എെ��് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം പാല�ിെ� പണി���ികരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാെ��്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി�� തട���  നീ�ി അടിയ�രമായി പാല��െട നി��ാണം �ർ�ീകരി��തിന്

നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) ഓേരാ പാല�ിെ��ം നിർ�ാണ�ിൽ നിലനിൽ�� തട���ം ആയ� പരിഹരി�വാ�



സ��ാ� നാളി�വെര ൈകെ�ാ�ി�� �വ��ന��ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) എ�േ��് നി��ാണ �വ��ന�� ���ീകരി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

ഭാരത�ഴ�െട വല�കര നി��ാണം

1498. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ി�റം �ാമപ�ായ�ിെല പിഷാരാ�� ��� ഭഗവതി േ���ി� സമീപം ഭാരത�ഴ�െട

വല�കര നി��ാണ�ി� േവ�ി ആ�.എം.എഫ്.  പ�തിയി�െ���ിയ െ�ാേ�ാസ�

സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസലിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് റവന� വ��ി�ളള ഫയലിെ� ��വ� വിവര��ം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഷി�മി കാ�ഷിേകതര ആവശ����ായി ഉപേയാഗെ���ാ� ഇള�ക�

1499. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013 െല ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമ�കാരം �ഷി�മി കാ�ഷിേകതര ആവശ����ായി

ഉപേയാഗെ���ാ�  ഏെത�ി�ം വിധ�ി�ളള ഇള�ക�  അ�വദി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േബസി�് ത�േ��  രജി�റി�  (ബി.�ി.ആ�.)  നിലം എ�് േരഖെ���ിയ�ം �ത���ി�

�ഷി�മി അ�ാ��മായ �മി കാ�ഷിേകതര ആവശ����്  (ഭവനനി��ാണം ഉ�െ�െട)

ഉപേയാഗി�ാ� അ�വാദം ന��േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ബിടിആറി�  �ഷി�മി എ�് േരഖെ���ിയി�ളള�ം എ�ാ�  േഡ�ാ ബാ�ി�

ഉ�െ��ി�ി�ാ��മായ �മിയി�  ഭവനനി��ാണ�ിന് അ�മതി ന��േ�ാ;ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

ത�ീ�തട സംര�ണ നിയമം

1500. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വയ�ക�െട വി�തി കഴി� നാ�ത് വ�ഷ�ിനിടയി� 7.54 ല�ം െഹ�റി�

നി�ം 1.9 ല�ം െഹ�റായി ���ിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി� ത�ീ�തട�� 49 ശതമാനം �റ�െവ�ത് ഗൗരവമായി എ��ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�� വയ�ക�ം ത�ീ�തട��ം സംര�ി��തിന് എ�് ക�� പ�തികളാണ് സ��ാ�

ആേലാചി��ത്;



(ഡി) ത�ീ�തട സംര�ണ നിയമ�ി�  ��ത�  ഇളവ് ന���ത് �ിതി

സ�ീ��മാ�െമ�തിനാ� ഇത് �ന:പരിേശാധി�േമാ?

െന�വയ�ക�ം ത�ീ��ട��ം സംര�ി�ാൻ നടപടി

1501. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, െക. രാജ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവേശഷി�� െന�വയ�ക�ം ത�ീ��ട��ം സംര�ി��തിന് ഇൗ

സ��ാ� നട�ി വ�� �മ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േഡ�ാ ബാ�് സംബ�ി� ആേ�പ��  പരിേശാധി��തിന് െന�വയ�  -  ത�ീ��ട

സംര�ണ ച��ളി� േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2008 -ന് ��പ് നിക�െ���ം േഡ�ാ ബാ�ി� ഉ�െ�ടാ��ം നിലവി� �ഷിയി�ാ��മായ

�മി തരംമാ��തിന് വ�വ� െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  �മി തരംമാ��തിന് �മ�� ചാ��് െന��ഷി േ�ാ�ാഹന�ി�ളള

ഫ�ായി നീ�ിവ��േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�മി ഏെ���� നടപടി

1502. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല െതാ��ഴ േ�ഡിയം,  ��ം ൈബ�ാസ്,  �റ�ഴ-  വഴി�ല

േറാഡ് എ�ിവ�െട �മി ഏെ���� നടപടി ഏ�ഘ�ം വെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി �മി ഏെ���� നടപടി ഊ��ിതമാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

��ി�ാനെ� അ��ിെ�ാ�ാരം

1503. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��  മഹാരാജാവിെ� േവന��ാല വസതിയായി�� ഇ��ി ��ി�ാനെ�

അ��ിെ�ാ�ാര�ം,  �മി�ം അന�ാധീനെ��െവ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ

;ഇ�സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �മി�ം െകാ�ാര�ം ഇേ�ാ� ആ�െട ൈകവശമാെണ�ം നിലവിെല ൈകവശ�ാ��്

അത് ലഭി�ത് എ�കാരമാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;



(സി) ൈകമാ��ിെ� നിയമസാ�തെയ��ി ഉ�തതല അേന�ഷണം േവണെമ�് ആ�.ഡി.ഒ. �പാ�ശ

െച�ി�േ�ാ;എ�ി�  ��ത �പാ�ശ�െട അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ� ആവശ����ായി �ഷി�് ആഘാതം സംഭവി�ാ� �ല�ളിെല നി��ാണ അ�മതി

1504. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� ആവശ���െട വിഭാഗ�ി�  േറാഡ്,  പാലം,  ആ�പ�ിക�  എ�ിവ�െട നി��ാണ

അ�മതി�ായ് ലഭി� അേപ�കളി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  �ഷി �മിയ�ാ� �ല�ളി�ം �ഷി�് ആഘാതം സംഭവി�ാ� �ല�ളി�ം

ജന��െട അടി�ാന ആവശ���െട ഗണ�ി�െ��� േറാഡി�േവ�ി സമ��ി��

അേപ�ക� ഇ�ാ� കാരണ�� പറ�് നിരസി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) മല�റം ജി�യി�  ഇ�ര�ി�  െപാ� ആവശ��ിനായി ലഭി� അേപ�ക�  എ�;  ഇതി�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പരിേശാധന�ായി എ�� ഉേദ�ാഗ�� �േദശ�ിെ� അവ�േയാ സാഹചര�േമാ പഠി�ാെത

അേപ�ക� നി�പാധികം നിരസി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) ഇരി�ിളിയം പ�ായ�ിെല തി�നിലം  -  െവ���  േറാഡിെ� ആവശ�ം റവന� വ��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) േറാഡ് നി��ാണ�ിന് േവ� അ�മതി ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഐരവ� വിേ�ജി� സിവി� സ��ീസ് അ�ാദമി�് �ലം

1505. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി� േകാ�ി താ��ി� ഐരവ� വിേ�ജി�െ�� �ലം സിവി� സ��ീസ്

അ�ാദമി നി��ി��തിന് ലഭ�മാ�ണെമ�് കാണി�് അേപ� ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ

എ�ാണ് ന�കിയത് ; ഇതിേ�ൽ നാളി�വെര എെ��ാം �ട�നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി� എെ��ാം �ട�നടപടികളാണ് ൈകെ�ാളളാ�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നടപടിക� ���ീകരി�് എ�േ��് �ലം വി�ന��െമ�് െവളിെ���േമാ?

മല�റം ഗവ. വനിതാ േകാേളജി�ളള �ലെമ��്

1506. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മല�റം ഗവ.  വനിതാ േകാേളജി�ളള �ലെമ��് നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാണ്;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) വ�വസായ വള��ാ േക��ി�  േകാേളജിന് സ��മായി അ�വദി�  5  ഏ��  �മി

െെകമാ��തി�ളള നടപടിക� െെവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �മി െെകമാ��ി�  ഇനി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�ളളത്;  എ�േ��്

െെകമാറാ� സാധി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല കി�ബി ���ിക��� �മിേയെ���ൽ

1507. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ േറാഡ് വികസന ���ിക�െട ലാ�്

അക�ിസിഷ� ���ിക� റവന� ലാ�് അക�ിസിഷ� വിഭാഗ�ി� നിലവി�ളള ജീവന�ാെര

ഉപേയാഗി�് ���ിയാ��തിന് വ�ഷ�േളാളം കാ�ിരിേ��ി വ�ം എ� കാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) കി�ബി വഴി�� ���ിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് ലാ�് അക�ിസിഷ�

���ിക��ായി ഒ� െ�ഷ��  ഓഫീസ് സംവിധാനം �പീകരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

പാ��ാലാവധി അവസാനി� �മി

1508. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��ാലാവധി  31.03.2006-� അവസാനി�ി���ം പാ��ക അട�ാെത പാ�വ�വ�ക�

ലംഘി�െകാ�് േഫാ��് െകാ�ിയിെല െകാ�ി�  ��ിെ� െെകവശം വ�ിരി���മായ

4.44.220  ഏ��  �മി തിരിെ����ത് സംബ�ി� വിഷയം മ�ിസഭാ േയാഗ�ി�

പരിഗണന�് സമ��ി��തിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള േലാ അ�ഡമി�് സ��ാ� പതി�് ന�കിയ �ലം

1509. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രെ� േകരള േലാ അ�ാഡമി�് സ��ാ�  പതി�് ന�കിയ �ല�്

വാണിജ�ാവശ��ിനായി െക�ിടം നി��ി�തായി തി�വന��രം ജി�ാ കള��  നട�ിയ

പരിേശാധനയി� കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േകരള േലാ അ�ാഡമി�് എ� ഏ��  �ലമാണ് പതി�് ന�കിയി��െത�്



െവളിെ���േമാ;അതി�  ഉപേയാഗ �ന�മായി കിട��  3.5  ഏ��  �ല�ം

വാണിജ�ാവശ��ിനായി ഉപേയാഗി�� �ല�ം തിരിെ���ണെമ�് റവന� വ��് ശിപാ�ശ

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  നിയമവ��ിെ� ഉപേദശം േതടിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ�െട ഉപേദശം

എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) റവന� വ��ിെ� ശിപാ�ശ അട�ിയ ഫയലി� �ഖ�മ�ി തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;എ�ി� എ�്

തീ�മാനമാണ് ൈകെകാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മാന�വാടി താ��ിെല മി� �മി

1510. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി താ��ി� ഉ� മി� �മി�െട കണ�് വിേ�ജ് അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മാന�വാടി താ��ിെല മി� �മി അവസാനമായി അള�് തി�െ���ിയത് എേ�ാഴാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മാന�വാടി താ��ിെല മി� �മി അന�ാധീനെ�� േപായി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ?

പാ��ാലാവധി കഴി� �മി തിരിെ����

1511. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എള���ഴ വിേ�ജിെല സ�േ� ന�� 1404(റീസ�േ� 595)-� ഉ�െ�� 2 ഏ�� 84 െസ�്

�മി സ��ാ�  പാ��ി� ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി�  ഏ�വ�ഷെമ�ം,

ആ�െ��ം, എ� കാലേ�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാ��ാലാവധി കഴി�ി�െ��ി�  �മി തിരിെ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പാ��ാലാവധി� േശഷ�ം സ��ാ� പാ�ം െെക��ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� തവണെയ�ം, ഏ�

കാലയളവിെല�ം, െെക��ിയ ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പാ��ാലാവധി� േശഷ�ം പാ�ം സ�ീകരി� നടപടി നിയമവിേധയമാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാ��ാലാവധി കഴി� �മി തിരി�പിടി�ാ� നടപടി

1512. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് നാളി�വെരയായി എ� െഹ�� �ലം വിവിധ ക�നിക��ായി �ഷി/േതാ�ം

ആവശ��ിനായി പാ��ിന് ന�കിയി��്; ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� പാ��ാലാവധി, പാ��ക

ഇവ എ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പാ��ാലാവധി കഴി� ഏെത�ാം �മിക�  തിരിെക സ��ാരിേല�് വ� േച��ി��്;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പാ� �മി ൈകവശം വ�ി��വ��് അവ വി���തിന് അ�മതി�േ�ാ;

(ഡി) പാ��മി ൈകവശം വ�് വ��വ�  പാ��മി വി�ി�െ��ി�  അവ തിരി�് പിടി��തി�ം

പാ��ാലാവധി കഴി� �മി അടിയ�രമായി തിരി�് പിടി�് സ��ാരിേല�് �ത� ���തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േനാ�ിഫിേ�ഷനി�െട വനം വ��് പ�യ�മി ഏെ��� നടപടി

1513. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല െെവ�ിരി താ��ിെല െവ�രിമല വിേ�ജി� വ��ിക� കരമട�് െെകവശം

െവ�ി�� പ�യം ലഭി� �മി േനാ�ിഫിേ�ഷനി�െട വനം വ��് ഏെ���തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി�  അ�രം പരാതികളി�  സം��പരിേശാധന നട�ണെമ� നി�േ�ശം നട�ി�

വ��ിയി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇ�കാരം വീ� വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) സം�� പരിേശാധന ���ീകരി�േശഷം 4 ഏ�� വെര �മി ൈകവശം വ�ി�� ക�ഷക��്

എ�േ��് പ�യം ന�കാനാ�ം; വിശദമാ�േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ി� നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

1514. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള ലാ�ഡ് െഡവല�െമ�റ് േകാ��േറഷ�  2016-18  കാലയളവി�  പ�ാ�ി

നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ?

േറാ�കെള �ഡ് ���ികളി� ഉ�െ����തി�ളള മാനദ���

1515. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഡ് ���ികളി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�� േറാ�ക�െട ���ി നട��ത്

സംബ�ി� മാനദ���  ഇട�ിെട മാ��ത് �യാസം ��ി��തായ പരാതി

��യി�െപ�ി�േ�ാ;



(ബി) മ�് േറാ�ക�  സംര�ി�െ�ടണെമ�ി�  അവ�െട െെസഡ് െക�ി സംര�ി�ണെമ�ത്

പരിഗണി�ാ�ത് എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െതാഴി�റ�് പ�തിയി�  േസാളിംഗ് െച� േറാ�കളി�  ടാ�  െച��തിന്

അ�വദി�ാതിരി�ാ�ളള കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ� ഇ�ാര��ി� �നരാേലാചന നട�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

��തിേ�ാഭ �രിതാശ�ാസ പ�തി

1516. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ��തിേ�ാഭ �രിതാശ�ാസ പ�തിയി�

ഉ�െ���ി ആല�ഴ ജി�യി�  എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�െവ�ം ഇൗ

���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;  ഭരണാ�മതി ലഭി�്

ആ�മാസ�ി� േശഷ�ം ആരംഭി�ാ� ���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�െകാ�ാണ് ഇൗ ���ിക� ആരംഭി�ാ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യി� �ഖ�ാപി� റവന� ഡിവിഷ� ഓഫീസിെ� �വ��നം

1517. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി� �ഖ�ാപി� റവന� ഡിവിഷ� ഓഫീസിെ� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  സം�ാന�് ഇേതാെടാ�ം �ഖ�ാപി� പല റവന� ഡിവിഷ�  ഓഫീ�ക�െട�ം

ഉ�ഘാടനം കഴി�ി�ം െകാ�ം ജി�യി� �ഖ�ാപി� റവന� ഡിവിഷ� ഓഫീസിെ� �വ��നം

ആരംഭി�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ഓഫീസിെ� ആ�ാനം സംബ�ി�് എെ��ി�ം ത��ം നിലവി�േ�ാ എ�്

വിശദമാ�േമാ?

റവന� വ��ിെ� ഭരണസംവിധാനം

1518. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റവന� വ��ിെ� ഭരണസംവിധാനം ശ�ിെ����തിനായി ഈ സ��ാ�

ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� നവീകരി��തി�ം �ാ��്

ആ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല േജാലിഭാരം കണ�ിെല��് ജീവന�ാ��് ഓഫീ�കേളാട�ബ�ി�



ക�ാ�േ��് പണികഴി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചാല�ടി റവന� ടവ�നി��ാണം

1519. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ആദ�ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� ചാല�ടി റവന� ടവ�നി��ാണം ഇനി�ം

ആരംഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) റവന� ടവറി�േവ�ി ചാല�ടി നഗരസഭ നി�േ�ശി� േപാ�യിെല �ല�് നി��ാണം

നട��തിന് �േത�ക അ�മതി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിനായി ചാല�ടി നഗരസഭ സമ��ി�ി�� അേപ�യി�  അടിയ�രമായി

തീ���ാ��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിള�ി� വിേ�ജ് ഓഫീസ് നവീകരണം

1520. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല വിള�ി� വിേ�ജ് ഓഫീസിെ� േശാചനീയാവ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ

;

(ബി) ഇൗ വ�ഷം ��ത വിേ�ജ് ഓഫീസിെന �ാ��് വിേ�ജ് പ�ികയി�  ഉ�െ���ി

നവീകരി��തി�ളള നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയതി�ളള നടപടി

സ�ികരി�ാേമാ?

�ാ��് വിേ�ജ്

1521. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം വിേ�ജ് ഓഫീ�കളാണ് �ാ��് വിേ�ജാ�ി

�ഖ�ാപി�ി��ത്;

(ബി) �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� വ��ാ�േ�ശി�� മാ��� എെ�ാെ�യാണ്?

�ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�

1522. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� വിേ�ജ് ആഫീ�കെള �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�  ആ��തിന് ഈ

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് േപ�ക� ഉ�െ�െട�� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) മാേവലി�ര താ��ിെല വ�ി��ം വിേ�ജാഫീസിെന �ാ��് വിേ�ജ് ഒാഫീസ് ആ��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വിേ�ജാഫീ�കളിൽ െഎ.ടി. മിഷെ� േസവനം

1523. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  ജന���് െഎ.ടി.�മായി ബ�െ�� േസവന��  ��ത�

ലഭ�മാ�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) നിലവി� വിേ�ജ് ഓഫീസ് വഴി ന��� േസവന�� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െഎ.ടി.  വഴി�� േസവന��  ലഭ�മാ�വാ�  െഎ.ടി.  വിദ�െര വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�

നിയമി��കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; ഇതിനായി ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െഎ.ടി. മിഷെ� ജീവന�ാർ എ� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� േജാലി െച��; ഇവെര എ�ാ വിേ�ജ്

ഓഫീ�കളി�ം നിയമി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ :

(ഇ) ജന���് ��പ് ലഭി�െകാ�ിരി�� സൗജന�േസവന���് ഇേ�ാ�  അ�യ �തലായ

േസവന േക��� വഴി ഫീസ് നൽേക�ിവ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി ഫീസ്

പരിമിതെ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

വിേ�േജാഫീ�ക� �ാ��് ആ��തി�� പ�തി

1524. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�േജാഫീ�ക� �ാ��് ആ��തി�� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ�ാെ� ആ�നിക സൗകര��ളാണ് ഓേരാ ഓഫീസി�ം ഒ���ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സ��ിഫി��ക�  ഓ�െെല�  വഴി ന��� പ�തി ഇതിനകം എ�ാ വിേ�േജാഫീ�കളി�ം

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) വിേ�ജ് േരഖക� ഡിജി�െെലസ് െച�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ?

റവന� വ�� ജീവന�ാ�െ�തിെര�� വ��തല നടപടിക�

1525. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം റവന� വ��ിെല ജീവന�ാരി� അഴിമതി�മായി

ബ�െ��് എ� േപ�െ�തിെര വ��തല നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?



റവന� ഉേദ�ാഗ��ാ�െട േപരി� വിജില�സ് േകസ്

1526. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം എ� റവന� ഉേദ�ാഗ��ാ�െട േപരി�

വിജില�സ് േകസ് രജി�� െച�ി��് എ� കാര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിജില�സ് േകസ് രജി��  െച� എ� റവന� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വ��തല നടപടി

സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

��തായി അ�വദി� റവന� ഓഫീ�ക�

1527. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാന�് ��തായി അ�വദി� റവന�

ഓഫീ�ക� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീ�കളി� അ�വദി�ി�� ത�ികക�ം എ��ം ഓഫീസ് തിരി�് അറിയി�ാേമാ?

േകാടതി ഉ�രവി�െട േപാ� വരവ്

1528. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�  േമഖലയി�  േകാടതി ഉ�രവി�െട  2000-ന് േശഷം എ� േപാ� വരവ് നട�ി

ന�കിയി��്;

(ബി) േകാടതി ഉ�രവ് �കാരം േപാ� വരവ് നട�ി ന�കിയ� േപാെല ഈ േമഖലയി� േപാ�

വരവ് നട�ി ന�കിയി�ി�ാ�വ��് േപാ� വരവ് നട�ി ന�കാ�  സാധി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല ������് പരിഹാരം

T 1529.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല ������് പരിഹാരം കാ��തിനായി  24.04.2018-ന് റവന� വ��്

മ�ി�െട േച�റി� �ടിയ േയാഗ�ിെ� നടപടി�റി�ി�േമ� വനം വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േയാഗനടപടി�റി�ിെല ഒ�ം ര�ം തീ�മാന�ളിേ�� ഉ�ര�കേളാ സ��ല�കേളാ

വനം വ��് �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;



(സി) ഉ�ര�കേളാ സ��ല�കേളാ �റെ��വി�ി�ിെ��ി�  ആയതി�� കാലതാമസം

ഒഴിവാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

��ാ� മ�ല�ിെല വിേ��കളിെല �ലം ൈകമാ�ം

1530. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ� നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ വിേ��കളിെല �രയിടമായ വ� വിേ�ജ് േരഖകളി�

േതാ�ം എ�് േരഖെ���ിയിരി��ത് �ലം �ലം ൈകമാ���  നട�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത വിഷയം പരിഹരി�വാ�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് രാ�ീയ പാ��ിക�െട സ��ക�ി േയാഗം വിളി�വാ�

സ��മാേണാ; എ�ി� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

��രെ� പരാതി പരിഹരി�വാ� നടപടി

1531. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ര� എം.ഡിൈവ� ഹൗസ്,മലയം പി.ഒ, െകാ�ഭാഗം, തി�വന��രം എ�യാ�െട പരാതി

റവന� വ��ി� നിലവി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പരാതിയിേ�� റവന� വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിവിധ ഉ�ത ഓഫീ�കളി�  നി�ം ��ത പരാതി സംബ�ി�് വിേ�ജി�ം താ��ി�ം

കള�േറ�ി�ം ലഭി� ക�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  ഇതിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പരാതി പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�മ�ാട് റവന� ഡിവിഷ� ഓഫീസ്

T 1532.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് േക�മായി �തിയ റവന� ഡിവിഷ�  ഓഫീസ് നിലവി�  വ�തിെന �ട��്

െന�ാ�ി�കര താ��ിെല ജന����ാ�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിന് പരിഹാരം കാണാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ാ�ട താ��് േക�മായി നി�ിതദിവസ�ളി� ആ�.ഡി.ഒ.  സി�ിംഗ് അ�വദി�ാനാ�േമാ

എ�് അറിയി�േമാ?



െന�ാ�ി�കര താ��ിെന െന�മ�ാട് ആ�.ഡി.ഒ.�െട പരിധിയി� ഉ�െ���ിയത്

1533. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര താ��ിെന െന�മ�ാട് ആ�.ഡി.ഒ.�െട കീഴി�  ഉ�െ���ിയ�മായി

ബ�െ��് െന�ാ�ി�കര എം.എ�.എ. ഏ�ി� മാസ�ി� ന�കിയ നിേവദന�ി�േമ� എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശം ഉ�െ��� െന�ാ�ി�കര താ��ിെന െന�മ�ാട് ആ�.ഡി.ഒ.�െട കീഴി�

ഉ�െ���ിയ�മായി ബ�െ��് �തിേഷധ�� ഉ�ായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െന�മ�ാട് ആ�.ഡി.ഒ.�െട കീഴി�  െന�ാ�ി�കര താ��ിെന ഉ�െ���ിയതിെ�

�ന:�മീകരണം എേ�ാ� നട�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െന�മ�ാട് ആ�.ഡി.ഒ.�െട കീഴി�  െന�ാ�ി�കര താ��ിെന ഉ�െ���ിയ തീ�മാനം

�ന:പരിേശാധി�ണെമ�് ആവശ�െ��് റവന� മ�ി�് എ� നിേവദനം ലഭി�െവ�്

അറിയി�ാേമാ?

കിഴേ�േകാ�യിെല അനധി�ത െെകേ�� ക�വട�ാപന�� ഒഴി�ി�ാൻ നടപടി

1534. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗവ�െമ�് ഉടമ�തയി�ളള �മി അനധി�തമായി െെകേ��ം നട�ി െെകവശം

വ��ഭവി��ത് ഒഴി�ിെ��േ�� ഉ�രവാദിത�ം റവന� വ��ി� മാ�മാേണാ; അെ��ി� മ�്

ഏത് വ��ക���ടിയാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം കിഴേ�േകാ�യിെല സംര�ണ മതിലി����ളള ക�വട�ാപന��

അനധി�ത െെകേ��മാെണ�് വ��മായി�െ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ി� ഇത് ഒഴി�ിെ����തിന് റവന� ഉ�െ�െട�ളള അധികാരിക� വിവിധ തീയതികളി�

സ�ീകരി� ക�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ; ഇതിെ� ഫലമായി െെകേ��ം എ�

�ലം െെകേ���ാരി� നി�് ഒഴി�ി�ാനായി; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ ഗവ�െമ�് കാലാവധി തീ�ം �േ� െെകേ��ം ഒഴി�ി�� സാധ�മാ�െമ�് ക���േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) അനധി�ത െെകേ��ം ഒഴി�ി�െമ� �ഖ�ാപന�ി�  മാ�ം ഒ��ാെത �ലം ഒഴി�ി�്

എ��ാ� ആ�ാ��മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) ആദ�ം അനധി�തമായി ക�വട�ാപന��  െക�ക�ം പി�ീട് അത് ഉേദ�ാഗ��െട

പി�ബല�ി� നിലനി��ക�ം െച��വ��് ഗവ�െമ�് പകരം �ലം വി�് ന��കേയാ

അെ��ി�  ഗവ�െമ�് �ല�് െക�ിടം െക�ി അനധി�ത െെകേ���ാെര

�നരധിവസി�ി�� �വണത നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി� നിലപാട്



വ��മാ�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല മ�ി�് നിക�ിയ െന�വയ�ക�ം ത�ീ��ട��ം

1535. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല തി�വാ�ളം വിേ�ജി�  ഇ��ന�് സംഗീതപരിപാടി�േവ�ി ഏ��

കണ�ിന് െന�വയ�ക�ം ത�ീ��ട��ം മ�ി�് നിക�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�െന നിക�വാ� ആവശ�മായ അ�മതി വാ�ിയി�ാേണാ ��ത �ലം നിക�ിയി�ളളത്

; എ�ി� അ�മതി ന�കിയ ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അ�മതി ലഭി�ാെതയാണ് ��ത �ലം നിക�ിയെത�ി� ഇത് ����ിതിയിലാ�വാ�

സ��ാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; ഇതിെ� നടപടി�മ�� എ�ായി എ�തിെ� വിശദവിവരം

ന��േമാ?

ഇ�ഡ�� ഓയി� േകാ��േറഷെ� ഗ�ാസ് ൈപ�് ൈല�

1536. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജക മ�ല�ി�  ചി��ഴ �ത�  മ�ല വെര�ളള ഭാഗ�്,  തി�വാ�ളം

ൈബപാസിനായി �േദശ വാസിക� ന�കിയ �ല�ം റവന� �റംേ�ാ�ി�ം ഇ�ഡ�� ഓയി�

േകാ��േറഷെ� ഗ�ാസ് ൈപ�് ൈല� �ാപി��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�

അ�മതി�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഇന�ി� സ��ാരിന് േറായ��ി ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ആ��� വിേ�ജാഫീസിെല ഫയ�ക� െപേ�ാെളാഴി�് തീെവ� സംഭവം

1537. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ആ���  വിേ�ജാഫീസിെല ഫയ�ക�  െപേ�ാെളാഴി�് തീെവ�

സംഭവ�ിന് ഇടയാ�ിയ കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ിരമ�ം പാല��് മല രവി�െട ഉടമ�തയി�� �ലം അള�് തി�െ���തിന് 2017

� ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) േകാടതി ഉ�രവ് ന�കി പ�് മാസം കഴി�ി�ം ��ത �ലം അള�് തിരി�ാതി��തി��

ഉ�രവാദി ആരാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�



1538. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം ഏെത�ാം വിേ�േജാഫീ�ക� �ാ��് വിേ�ജാഫീ�ക�

ആ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;വിശദാംശം നൽകാേമാ ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി�  ഏെത�ാം വിേ�ജ് ഓഫീ�കളാണ് �ാ��് വിേ�േജാഫീ�ക�

ആ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കാലവ�ഷെ��തിയി� തകരാറിലായ േറാ�ക�െട നി��ാണം

1539. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗരസഭയി� �ഡ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് 2016 �ത� കാലവ�ഷെ��തിയി�

തകരാറിലായ എ� േറാ�ക�െട പണി ���ീകരി�; അവ ഏെത�ാം; എ� വ��ക� െട��

െച�; െട�� െച�ി�ം വ��് നട�ാ� എ� േറാ�ക� നിലവി��്; അവ ഏെത�ാം; ��ത

വ��ക� ഇനി ഏ� രീതിയി� നട�വാ� ഉേ�ശി�� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം നഗര സഭയി� �ഡ് വ��് െച� വകയി� 2016 �ത� എ� വ��ക�െട

ബി�് മാറി ന�കി;  ഇനി എ� വ��ക�േടത് െപ�ഡിംഗി�  ഉ�്;  അവ ഏെത�ാം;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യി�  കഴ��ം മ�ല�ി�  �ഡ് വ��ക�  നട�ിലാ��തിന്

േപാ��േകാട് േ�ാ�് പ�ായ�ിെന �മതലെ���ിെ�ാ�� ഉ�രവ്

നിലവി�േ�ാ;എ�ി� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��തിേ�ാഭ �രിതാശ�ാസ േറാഡ് പണി�െട കാലാവധി ദീ�ഘി�ി��� സംബ�ി�്

ഡി.എം.2/179/2018 ഡി.എം.ഡി തീയതി  02/05/2018 � തി�വന��രം ജി�ാകള���്

ന�കിയ ക�ിന് മ�പടി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;  ��ത കാലാവധി

ദീ�ഘി�ി�് ന���തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

സ�േ� െച�ാ� �മിയിെല താമസ�ാ��് പ�യം

1540. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാവളം നിേയാജകമ�ല�ിെല തീരേദശ�് സ�േ� െച�ാ� �മിയിെല താമസ�ാ��്

പ�യം ലഭി��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ല�് താമസി��വ� പ�യ�ിന് അേപ�ി�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ ; ഇവ��്

പ�യം ന���തിന് ��ത �മി സ�േ� െച�് വിേ�ജ് േരഖകളി�  ഉ�െ����തിന്

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ആയതിേല�് ഒ� സ�േ� ടീമിെന നിേയാഗി�േമാ; വ��മാ�േമാ?



ആല�� താ��ാഫീസി� സ�െ�യ� നിയമനം

1541. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� താ��ാഫീസി� ആവശ��ിന് സ�െ�യ�മാരി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ�െ�യ�മാ�െട �റവ് കാരണം സ�െ� നടപടിക� െെവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഒഴി� കിട�� സ�െ�യ�  ത�ികകളി�  നിയമനം നട�ി സ�െ� നടപടിക�

ത�രിതഗതിയിലാ��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര� ഏജ�സിക� �േഖന�� റീ-സ�െ� നടപടിക�

1542. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� റീ-സ�െ� നടപടിക�  സ�കാര� ഏജ�സികെള ഏ��ി��ത് സംബ�ി�്

എെ��ി�ം ആേലാചനക�  നട��േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് രീതിയിലാണ് ഇൗ േമഖലയി�

സ�കാര�വ�കരണം നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) സ�കാര� ഏജ�സിക� നട�� സ�െ� നടപടികളിേ�� സ�െ� വ��് �ത�ത പരിേശാധി�്

ഉറ�വ���തിന് ഏത് തര�ി�� �മതലകളാണ് വ��ിന് ന��വാ� തീ�മാനി�ി��ത് ;

(സി) സം�ാനെ� റീ-സ�െ� നടപടിക�  ���ിയാ��തിന് മെ�െ��ാം തീ�മാന��

െെകെ�ാ�ി��്;  ഏത് രീതിയി�  നടപടിക�  ���ിയാ�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല റീ-സ�േ� േജാലിക�

1543. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെ� പരിധി�ളളി� വ�� വിേ��കളി� റീ-സ�േ� േജാലിക�

ഏ�വെരയായി; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െന�മ�ാട് താ��ിെ� പരിധിയി� സ�േ�യ�മാ�െട �റ�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� ഒഴി�ക�

ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ?

റീസ�െ� നടപടിക�

1544. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� �മി റീസ�െ� നട�ി ഡിജി�ൽ ലാൻഡ് െറേ�ാ�ഡ് ത�ാറാ�ാൻ

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതിനാവശ�മായ സ�െ� േജാലിക� ഏത് ഏജൻസി �േഖനയാണ് നട�ാ�ക;

(സി) ഇതിനാവശ�മായ െചലവ് ജന�ളിൽനി�ം േനരി�് ഈടാ�േമാ;

(ഡി) റീസ�െ� നട�ി നൽകണെമ�് ആവശ�െ�ടാ�വ�െട �മി�ം ഇതിേല�ായി ഫീസീടാ�ി

റീസ�െ� െച��േ�ാ;

(ഇ) എ�ിൽ സാ��ികമായി പിേ�ാ�ാവ�യി��വ��് ഇത് ��ി���ാ�െമ�്

ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

കാസ�േകാഡ് ജി�യിെല റീസ�െ� േജാലിക�

1545. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാഡ് ജി�യിെല റവന� റീസ�െ� േജാലിക� ���ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എേ�ാ�

���ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�ം ഇ�വെരയായി എ�ശതമാനം ���ീകരി�ി�െ��ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് റീസ�െ� നടപടിക� ���ീകരി� എ� ജി�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� റീസ�േ� നടപടിക� ���ിയാ�ിയ വിേ��ക�

1546. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  റീസ�േ� നടപടിക�  ���ിയാ�ിയ വിേ��ക�  ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉേദ�ാഗ��ാ�െട �റ� �ലം റീസ�േ� നടപടിക�  �ട�ി�ിട�� കാര�ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത� ഉേദ�ാഗ��ാെര നിയമി�് റീസ�േ� നടപടിക� അടിയ�രമായി ���ിയാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

റീസ�േ� �വ��ന��

1547. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� റീസ�േ� �വ��ന��െട നിലവി�� �ിതി�ം,  ജി� തിരി��

വിശദാംശ��ം അറിയി�േമാ;

(ബി) റീ സ�േ� േരഖക�െട ഡിജിൈ�േസഷ� എ�േ�ാളം ���ിയായി എ�് വ��മാ�േമാ;



(സി) ��ത വിേ��ക� ഏെത�ാെമ�് ജി� തിരി�് അറിയി�േമാ?

റീസ�േ� �വ��ന�� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ� നടപടി

1548. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, സി. െക. ശശീ��

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �നരാരംഭി� റീസ�േ� �വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജനപ�ാളി�ം ഉറ�വ��ി റീസ�േ� �വ��ന��  �ഗമമാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) റീസ�േ� നടപടിക� ���ീകരി� വിേ��കളി� വിവര�� ഡിജിൈ�േസഷ� നട�ി ഇ-േരഖാ

െവബ് േപാ��ലി� അപ് േലാഡ് െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) റീസ�േ��മായി ബ�െ�� പരാതികളി� �തഗതിയി� തീ��് ക��ി��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഇ) റീസ�േ� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ�  േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�� കീഴി��

അംഗീ�ത ഏജ�സികെള ഏ��ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വ�ി���ാവ് നിേയാജകമ�ല�ി� റീസ�െ�

1549. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ി���ാവ് നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെതാെ� വിേ��കളിലാണ് റീസ�െ� നടപടിക�

���ീകരി�ാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റീസ�െ� നടപടിക� ���ീകരി�ാ��കാരണം ഉടമ���് കരം ഒ���തിന് കഴിയാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി��തിന് സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നദികളി� നി�� മണ�വാര� നിേരാധനം

T 1550.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�  വാര�  നിേരാധനം �ലം േകരള�ിെല നദികളി�  മണ�  അടി��ടി നീെരാ��്

ഇ�ാതായ സംഭവ��  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇൗ വിഷയ�ി�  പഠന��  നട�ിയി�േ�ാ

എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ഴ�െട നാശ�ിന് പലേ�ാ�ം കാരണമാ�� മെ�ാലി�ം അതിന് കാരണമാ�� വന



നശീകരണ�ം ��യി�  െകാ�വ��തി�ം തട��തി�ം ഫല�ദമായ മാ����

സ�ീകരി�ാെത മണ� വാര� മാ�ം നിയ�ി��ത് നീെരാ��ക��് വിപരീത ഫലം െച�ം

എ�ത് സംബ�ി�് ആവശ�മായ പഠനം നട�വാ� ത�ാറാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ചാലിയാ� �ഴയി� മണ� വാര� നിേരാധി�ി�േ�ാ;  ഇൗ �ഴയിെല സാ�് ഓഡി�് ആരാണ്

നട��ത്; നിലവി� സാ�് ഓഡി�് ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��് ഭവന നി��ാണ പ�തി

1551. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �തിയതായി എ� ഭവന നി��ാണ പ�തിക�

ഏെ���ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) �റ� െചലവി�  സ��ാ�  ജീവന�ാ��് വി�ക�ം �ാ�ക�ം നി��ി� ന��� പ�തി

നട�ിലാ�േമാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

ഭവന നി��ാണ വ��ിെ� പ�തിക�

1552. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാവെ��വ��് വീട് നി��ി� ന���തിന് ഭവന നി��ാണ വ��ിെ� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്; ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം എ� േപ��് ഇൗ പ�തി

�കാരം വീട് ന�കിയി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭവന വാ�ാ പ�തികളി�  വാ� അട�തീ�� പലതിെ��ം �ണേഭാ�ാ���് അവ�െട

വ�വിെ� �മാണം തിരിെക ന�കിയി�ി� എ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇത് തിരിെക

ന���തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ഹ�ീ പ�തി

1553. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം �ഹ�ീ പ�തിയി� കീഴി� എ� ഭവന��

അ�വദി�; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വീടി�ം അ�വദി� �ക, ���ിയാ�ിയ വീ�ക�െട എ�ം ഇവ വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�  കീഴി�  ഇനി�ം ���ീകരി�ാ�� വീ�ക�െട എ�ം എ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നട� സാ��ിക വ�ഷം എ� വീ�ക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്  ;  വിശദാംശം

െവളി���േമാ?



ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല � -ഭവന രഹിത�െട വിവര��

1554. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� സ��മായി �മിേയാ ഭവനേമാ ഇ�ാ� ��ംബ��െട വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ; എ�ി� ആയതിെ� പ�ായ�് തിരി�� ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷെ� പ�തിക�

1555. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െകാ�ം നിേയാജകമ�ല�ിെ� പരിധിയി�,

േകരള സം�ാന തീരേദശവികസന േകാ��േറഷ� �േഖന നട�ിലാ�ിയി���ം �തിയതായി

ഭരണാ�മതി ലഭി��മായ പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

േക� സ��ാരിെ� � റവല�ഷ� പ�തി�ം ഓഖി �രിതാശ�ാസ�ിനാ�� അ�ഹതെ�� േക�

സഹായം േനടിെയ���ം

1556. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഴ�ട�  മ��ബ�ന�ിനായി േക�ം ആരംഭി�  '� റവല�ഷ�' പ�തി �കാരം

സം�ാന�ിന് എ� േബാ�ക�െട നി��ാണ�ിന് സ�ിഡി അ�വദി�ി�െ��്

െവളിെ���േമാ;പ�തി �കാരം സ�ിഡി ഒ�ം അ�വദി�ി�ിെ��ി� എ� െകാ�ാണ് ഇൗ

സഹായം േനടിെയ��ാ� കഴിയാ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി �കാരം സം�ാന ഗവ�െമ�് എ� �പ�െട പ�തി നി�േ�ശമാണ്

സമ��ി�ി��ത്;ഇതി� എ� �പ�െട സഹായം േനടിെയ��ാ� കഴി�ി��്;

(സി) ഓഖി �രിതാശ�ാസ സഹായ�ി� ഉ�െ�െട അ�ഹതെ�� േക� സഹായം േനടിെയ���തി�

സം�ാന�ിന് കഴിയാ� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;എ�ി�  ഇ�രം വീ�ക�

ആവ��ി�ാതിരി�ാ� എെ��ാം ��ക�ത�ക� വ��് സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല മ��ബ�ന േമഖല�െട �േരാഗതി

1557. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�

മ��ബ�ന േമഖല�െട �േരാഗതി ല��മാ�ി എെ�ാെ� കാര���  ആണ്



നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� മ��ബ�നവ��ിെ� ���ിക�

1558. �ീ.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 നിേയാജകമ�ല�ി� മ��ബ�നം, ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് എ�ീ വ��ക�

നട�ിലാ�� ���ിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നി��ാണ ���ീകരണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവര��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി േമഖല�െട സമ� വികസനം

1559. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, സി.���

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��െ�ാഴിലാളി േമഖല�െട സമ� വികസന�ിനായി എെ��ാം �തന

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(ബി) ഈ േമഖല�െട വികസന�ിനായി �ഖ�ാപി� ര�ായിരം േകാടി �പ�െട പാേ�ജ്

നട�ാ��തി�� �വ��ന േരഖ ത�ാറാ��തി�� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) കാലാവ�ാ ��റിയി�് യഥാസമയം മ��െ�ാഴിലാളിക��് െമാൈബ� ആ�ിേ�ഷ� വഴി

ലഭ�മാ��തി�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��തി േ�ാഭ�ളി�  അകെ��� മ��െ�ാഴിലാളികെള സഹായി��തിനായി അവ��്

ൈലഫ് ജാ��് ലഭ�മാ��തി�ം മൈറ�  ആം�ല��ക�  അ�വദി��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡ് പ�തിക�

1560. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡ് മ��െ�ാഴിലാളി േ�മ�ിനായി എെ��ാം

പ�തിക� നട�ിലാ���്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക��് േബാ�ഡ് �ഖാ�ിരം ��് ഇൻഷ�റൻസ് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ിൽ എെ��ാം ധനസഹായ�ളാണ് ഈ പ�തിവഴി നൽ��െത� വിശദീകരി�േമാ?



മ��െതാഴിലാളിക�െട ജീവിത നിലവാരം ഉയ���തിന് നടപടി

1561. �ീ.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) വികസിത രാജ��ളി�  അ�വർ�ി�വ�� ശാ� സാേ�തിക വിദ�ക�  ഉപേയാഗി�ളള

മ��ബ�ന രീതി�ം സംഭരണ-സം�രണ-വിതരണ രീതിക�ം ഉപേയാഗി��തിന്

സം�ാനെ� മ��െ�ാഴിലാളിക��് പരിശീലന�ം മ�് അടി�ാന സൗകര���ം ന�കി

അവ�െട ജീവിത നിലവാരം ഉയ���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വിശദാംശം സഹിതം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നവീന ശാ�സാേ�തിക സംവിധാന��  ഉപേയാഗി�ളള മ��ബ�നരീതി

പരിശീലി�ി��തിന് നിലവി� ഇ��ി���ക� ഉേ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇ�രം ഇ��ി���ക� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

കട� കവ�� �മി സംബ�ി� പഠന റിേ�ാ��്

1562. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ഒ�ര പതി�ാ�ി� നാ��ി അ�� ച�ര� കിേലാമീ�� �മി കട� കവ�� എ� പഠന

റിേ�ാ��് സംബ�ി�് വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഏെതാെ� ജി�കളിെല �മിയാണ് ��ത� ന�മായി��ത്; ഇ� �ലം സ��ാരി�ം

വ��ിക��ം എ�േ�ാളം സാ��ിക ന�ം സംഭവി�ി�െ��ാണ് ക���ത്;  ഇ�

സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാേരാ ഫിഷറീസ് ആ�ഡ് ഓഷ�േനാ�ാഫി സ�വകലാശാലേയാ

എെ��ി�ം �ട�പഠന�� നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� കടെല��ിന് കാരണ��  എെ�ാെ�യാെണ�ാണ് കെ��ിയി��ത്;

ഇതിന് പരിഹാരം കാണാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്;

വിശദമാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസം

1563. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻസ��ാരിെ� കാല�് മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ�ിനായി ഏെ��� �ല�്

�ാ�ക� നി��ി�ന���ത് സംബ�ി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;



(ബി) �ാ�ക�െട നി��ാണം ���ിയാ�ി അ�ഹരായവ��് എേ�ാഴേ��് വിതരണം െച�ാ�

സാധി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ഓഖി �ര�ം

1564. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര��ി� തി�വന��രം ജി�യി� എ�േപ� മരണെ��ി��്; ഇനി�ം എ�േപെരയാണ്

കെ��ാ�ളളത് എ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) മരണെ�� എ�േപ�െട ആ�ിത��ാണ് ധനസഹായം ന�കാ�ളളത്;

(സി) കാണാതായ എ�േപ�െട ആ�ിത��് ധനസഹായം ന�കിയി��്; ഇനി�ം എ�േപ��് �ക

ന�കാ��് എ�് വിശദമാ�േമാ;

ഓഖി �ര�ം

1565. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, 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) ഓഖി �ര�െ��ട��് ആെക തിരി�വരാ��വ� എ�യാെണ�ം ഇവരി� മരണെ��വ�

എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓഖി �ര� ബാധിത��് ഇതിേനാടകം ഗവ�െമ�് ന�കിയ സഹായം സംബ�ി�

വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കാണാതായവ�െട�ം മരണമട�വ�െട�ം മ���് വിദ�ാഭ�ാസ െചലവി� േവ�ി എെ��ാം

സഹായം ന�കാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) മരണമട�വ�െട ബ����് ന�കിയ സാ��ിക സഹായ�ിെ� ഒ� െചറിയ പ�്

എ�ി�ം ൈദനംദിന െചല�ക��് ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഓഖി �ര�ബാധിത��ായി േക� ഗവ�െമ�് ന�കിയ സഹായ�ിെ� വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ?

ഓഖി �രിത�ി�െ�� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ന�പരിഹാരം

1566. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �രിത�ി�െ��വ��് ന�പരിഹാരം ന���തിേനാെടാ�ം പര�രാഗത

മ��െ�ാഴിലാളി വിഭാഗ�ി�തെ��� ക�വല ഉപേയാഗി�് മ��ബ�നം നട��വരി�

വ��ം വല�ം ന�െ��വ���ടി സഹായം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(ബി) സാേ�തികമായി മ��െ�ാഴിലാളി രജിേ�ഷൻ ഉ�െ�െട�� നടപടിക�  �ട�ി�ിട��

ധാരാളം മ��െ�ാഴിലാളിക��ം ന�ം സംഭവി�ി��തിനാ�  അവ���ടി

സഹായെമ�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര�

1567. �ീ.െക. ആ�സല�

,, വി. േജായി

,, െക.െജ. മാ�ി

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ കടലിൽ േപാ�� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ജീവൻ ര�ാ

ഉപകരണ��  നൽ��തി�ം ഓേരാ ദിവസ�ം കടലിൽ േപാ��വ�െട വിവരം

േശഖരി��തി�ം ആപൽഘ��ിൽ അപായ �ചന നൽ��തി�ം ഏ�െ���ിയി��

�മീകരണ�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) വ��ം വല�ം ന�െ��വ��് നൽകിയ സഹായം എെ��ാമാണ്;  ബദൽ ജീവേനാപാധി�്

പ�തി�േ�ാ;

(സി) അടിയ�ര ഘ��ിൽ ര�ാ �വ��ന�ിനായി സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) കടലാ�മണ ഭീഷണി�� �ല�ളിൽ വസി��വെര �നരധിവസി�ി��തി�� പ�തി�െട

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

തീരേദശ ര�ാ�വ��ന���് �ിരം സംവിധാനം

1568. �ീ.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) മ���  കാലം കണ�ിെല��് തീരേദശ�് ഉ�ാേയ�ാ�� അപകട�െള

�തിേരാധി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) മലബാ�  േമഖലയി�  തീരേദശ ര�ാ�വ��ന���ായി �ിരം സംവിധാനം

ഏ�െ����തിെന�റി�് ആേലാചി�േമാ;

(സി) ഓഖി േപാ�� �ര��� ഉ�ായാ� കാര��മമായി ര�ാ�വ��നം നട��തി�ം ����ി

അറി�് �തിേരാധ �വ��ന��  നട��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ച��ര മാ���ിെ� �ന��ാരണം



1569. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�ര നിേയാജക മ�ല�ി�െ�� ച��ര മാ���് ആ�നിക രീതിയി�

�ന��രി��തി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�ം ഇ�വെര നട� ���ിക�

എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ച��ര മാർ��ിെ� നവീകരണ �വ��ന�� എ�േ��് ���ീകരി�ാ� കഴി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� ഫിഷ് മാ���ക�

1570. �ീ.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�ി� ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ ഫിഷ് മാ���ക� �ാപി��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആദി�ാ��ള�ര ഫിഷ് മാ���് എ�് ���ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

���ീകരി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

�ണനിലവാര�ളള മ��ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

1571. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ണനിലവാര�ളള മ��ം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

െെകെ�ാ�ിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി നിലവി� ഏെത�ാം പ�തികളാ�ളളെത�് െവളിെ���േമാ ;

(സി) ഏെത�ാം �ാപന�ളാണ് ഇൗ പ�തി�െട കീഴി� �വ��ി�് വ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

മ��ബ�ന വ��് വയനാട് ജി�യി� നട�ാ�ിെ�ാ�ിരി�� പ�തിക�

1572. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�ന വ��് വയനാട് ജി�യി� നട�ാ�ിെ�ാ�ിരി�� പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം മ��ബ�ന വ��് വയനാട് ജി�യി�

�ട�ിയ പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;

(സി) മ�� �ഷി വ�ാപി�ി�് വയനാടിെ� കാ�ഷിക േമഖലയി�  ��ത�  െതാഴിലവസര��

��ി�ാ� പ�തി�േ�ാ ;വ��മാ�ാേമാ?



മ�� ഉ�ാദനം

1573. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക.െജ. മാ�ി

,, എം. നൗഷാദ്

,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആഭ��ര മ�� ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തി�ം ���ഷി വ�ാപകമാ��തി�ം

പ�തി ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) മ������െട ഉ�ാദനം െമ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;െവളിെ���േമാ ;

(സി) സം�ാനെ� ജലസ��മായ പാറമടക�, റിസ�േവായ�ക� �ട�ിയവയിെല മ���ഷി�െട

സാധ�തക�  �േയാജനെ���ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�നാട�  മ���ഷി ഉൗ��ിതമാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ക�ായി കായലിെല ക��കായ �ഷി

1574. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��കായ �ഷിെച�� ��രി��  മ�ല�ിെല ക�ായി കായലി�ം

പരിസര�േദശ�ളി��� �ഷി�ാ��് ഇവ�െട വി�ം അ�ബ� സാമ�ിക�ം

ഇട��കാ�െട �ഷണമി�ാെത ലഭ�മാ�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ; വ��മാ�േമാ?

മ��െഫഡി� കീഴിെല �ാഥമിക സംഘ��

1575. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� നിേയാജക മ�ല�ി� മ��െഫഡി� കീഴി� �വ��ി�� �ാഥമിക സംഘ��

ഉേ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ാഥമിക സംഘ��  ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ�െളെ�ാെ�യാണ്;  ഉ�നാട�  മ��

ക�ഷകെര�ം ��ത സംഘ�ി� ഉ�െ���ാനാ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വിഴി�ം കരമടി െതാഴിലാളിക��് ഉ�ായ ന�ം



1576. �ീ.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) വിഴി�ം േനാ��് �േദശെ� കരമടി െതാഴിലാളിക��് �റ�ഖ പ�തി ആഘാത�ാ�

ഉ�ായ ന�ം വിലയി���തിനായി ജി�ാ കള��  െചയ�മാനായി സ��ാ�  �പീകരി�

എ�.ഐ.എ.സി.നട�ിയ പഠനം ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  സമിതി അതിെ� റിേ�ാ��് സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  റിേ�ാ��ിേ��

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ; റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ?

േകാ�� ഏരിയ െഡവല�െമ�് അേതാറി�ി�െട ���ിക�

1577. �ീ.െ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) േകാ��  ഏരിയ െഡവല�െമ�് അേതാറി�ി െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല

െന�ാ�ി�കര ഠൗ� മാ���്, െപാഴി�� �ാഥമിക ആേരാഗ� േക�ം എ�ിവിട�ളി� നി��ാണ

�വ��ന�� നട��തിെ� എ�ിേമ�് �ക കി�ബി�െട അംഗീകാര�ി� ന�കിയി�േ�ാ;

എ�യാണ് അട�� �ക എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) േമ��റ� മാ���് , ആ�പ�ി എ�ിവിട�ളി� �തിയ നി��ാണ �വ��നം നട��തിന്

എ� േകാടി �പയാണ് ഓേരാ �ല�ി�ം സ��ാ�  അ�വദി�ാ�  േപാ��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

തലേ�രിയിെല തീരേദശ േറാ�ക��� ഫ�്

1578. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18-�  തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം തീരേദശ േറാ�ക��ാണ്

ഫ�ക� അ�വദി�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഓേരാ േറാ�ം ഏതാെണ�ം ആയതിന് എ� �ക വീതം വകയി��ിയി�െ��ം

വ��മാ�ാേമാ?

െച�ാനം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� വികസനം

T 1579.�ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�ാനം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെ� വികസന�ിന് നബാ�ഡ് �േഖന �ക അ�വദി�്

ന�കിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ക അ�വദി�് ന�കിയി�െ��ി�  ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെ� നി��ാണ �വ��ന��

ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?



ഹാ�ബ�ക�െട �ന��ാരണം

1580. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  ന� രീതിയി�  �വ��ി�� എ� ഹാ�ബ�ക�  ഉ�്;  അവ

ഏെത�ാെമ�് ജി�തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �വ��നരഹിതമായ എ� ഹാ�ബ�ക� ഉ�്; ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഹാ�ബ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് എെ��ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഹാ�ബ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് േക� സ��ാരി� നി�ം കഴി� ര�് വ�ഷ�ി��ി�

എ� �ക ധനസഹായം ലഭി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് �േഖന നി��ാണം

1581. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം അസം��ി മ�ല�ി�  ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��് �േഖന നി��ാണം

നടേ�� പല ���ിക�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�് മാസ��  കഴി�ി�ം ആരംഭി�ാ�

കഴി�ി�ി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഓേരാ ���ി�ം ആരംഭി�ാ�

കഴിയാ�തിെ� കാരണെമെ��ം എ�േ��് നി��ാണ �വ��ന�� ���ീകരി�ാ�

കഴി�ം എ�ം വിശദമാ�േമാ ?

�തിയ�ാടിയി� �തിയ െഎസ് �ാ�്

1582. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�യിെല �തിയ�ാടിയി�  25  ട�  േശഷി�� �തിെയാ� െഎസ് �ാ�്

നി��ി��തി�� എ�ിേമ�്,  ഹാ�ബ�  എ�ിനിയറിംഗ് വ��് ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി�്

സമ��ി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

കായം�ളം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�

1583. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെല തക�� �ലി��ം സി��  ൈല�ക�െട അഭാവ�ം

അപകട�� ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) തക�� �ലി��് �ന�നി��ി��തിന് പ�തി നിലവി�േ�ാെയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത ഹാ�ബറി�  നി�ം മ��ബ�ന�ിന് േപാ�� േബാ�ക�െട �ര�ിതത�ം

ഉറ�ാ��തി�േവ�ി ഇവിെട �ലി��് �ന:�ാപി�് സി��  ൈല�് വ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ?

ക�വ�ി വ�വസായം

1584. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�വ�ി വ�വസായ േമഖല ഇേ�ാ�  േനരി�െകാ�ിരി�� �തിസ�ിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവ പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടികെളെ��ാം എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ആ�ി�� രാജ��ളി� നി�ം െട�റി�ാെത േതാ��ി വാ��തി�� തീ�മാനം അഴിമതി�ം

ക�വ�ി േമഖലയിെല �തിസ�ി�് ആ�ം ���തി�ം കാരണമാ�േമാ ;

(ഡി) ഇത് �താര�മാ�ം അഴിമതി രഹിതമാ�ം നട�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�വ�ി േമഖലയിെല �തിസ�ി

1585. �ീ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�ി േമഖലയിെല �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�വ�ി�െട ലഭ�ത�റവ് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇടനില�ാ� വ�േതാതി� േതാ��ി സംഭരി�് മറി�വി���ത് തടയാ� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�വ�ി േമഖല�െട വികസനം

1586. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, എം. �േകഷ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അട�കിട� െപാ�േമഖലാ ക�വ�ി ഫാ�റിക�  ���മായി �റ�

�വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലയി�  ഉ�പാദി�ി�� ക�വ�ി സംഭരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;



(സി) ഇതിനായി വനം,�ഷി,പ�ികജാതി - പ�ികവ�� വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെട�� പ�തിക�

ആവി�ിരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ക�വ�ി ഫാ�റിക�െട �വ��നം ഊ��ിതമാ��തി�ം ��ത�  െതാഴി�  ദിന��

��ി��തി�ം ക�വ�ി െതാഴിലാളിക�െട അവകാശ��  സംര�ി��തി�ം എെ��ാം

�തന പ�തികളാണ് നട�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�വ�ി വ�വസായം

1587. �ീ.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�് ക�വ�ി വ�വസായ�ിെ� വള���ം ഈ േമഖലയി�  െതാഴി�

ലഭ�മാ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ� ആവി�രി�് നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിന് ആവശ��� േതാ��ി എ�െന കെ��വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;

വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

30-05-2018

�േ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�ി��.


