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2018 �� 18, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--423]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 2597 �ത� 2725 വെര

വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 2726 �ത� 2882 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 2883 �ത� 2969 വെര

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി
: 2970 �ത� 3019 വെര

െക.എസ്.ടി.പി. േറാഡ് വികസന പ�തി

2597. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പാറ�� അ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േലാകബാ�് ധന സഹായേ�ാെട നട�ാ�� െക.എസ്.ടി.പി. േറാഡ് വികസന പ�തി�െട

ര�ാം ഘ��ിൽ ഏെ��� പണിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദീകരി�ാേമാ?

േറാഡ് �റി���മായി ബ�െ�� മാനദ���

2598. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  കീഴിെല േറാ�കളി�  വാ��  അേതാറി�ി,  ൈവദ�തി േബാ�ഡ്,

െടലേഫാ� വ��് �ട�ിയ �ാപന��ം സ�കാര� �ാപന��ം �ഴിക� എ����ം േറാഡ്

�റി���ം �ലം തേ�ശവാസിക���ാ�� ��ി��ക�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� �ഴിക� എ����ം േറാഡ് �റി���മായി ബ�െ��് വ��്

സ�ീകരി�� മാനദ��� എെ��ാം; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�കാര� വ��ിക�  േറാ�ക�  �ഴി�േ�ാേഴാ,  �റി�േ�ാേഴാ െപാ�മരാമ�് വ��ധി�ത�

ഇ� പരിേശാധി�കേയാ �ന�നി��ാണ ��ിയ �ത�സമയ�് നട�ാ�കേയാ െച��േ�ാ;



എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  േറാ�കളി�  മ�വ��ക�  �വ��നം നട�ി അപാകതക�  ഉ�ാ�ിയാ�

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് പരാതി ന�കാ� ഒ� േക�ീ�ത സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; എ�ി�

എെ��ം ഇെ��ിൽ ഈ സ��ാ�  അതിനായി എ� നടപടി ൈകെകാ�ം എ���

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

ജ�ഡ� ബ�ജ�ിംഗ്

2599. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, �രളി െപ�െന�ി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��ി� ജ�ഡ� ബ�ജ�ിംഗ് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം പ�ിക് ഓഫീ�കളി�  �ീ സൗ�ദപരമായ എെ��ാം അടി�ാന

സൗകര��ളാണ് ഏ�െ����െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ീ സൗ�ദപരമായ നി��ാണം സംബ�ി�് വ��ിെല എ�ജിനിയ�മാ��ം ആ��ിെട�ക��ം

പരിശീലനം ന�കിയി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ദീ�ഘ�ര യാ��ാ��്,  �േത�കി�് �ീക��് ഉപേയാഗ�ദമായ രീതിയി�  അടി�ാന

സൗകര��� ഒ���തിന് ആശ�ാസ് പ�ിക് അമിനി�ീസ് േകരള ലിമി�ഡ് ക�നി സ�ീകരി�

വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

േലാ�� മാ���് േറ�് നി�യി��തി� കാലതാമസം

2600. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�തി നട�ി�ിന് െപാ�മരാമ�് വ��് ത�ാറാ�� എ�.എം.ആ�  (േലാ��  മാ���്

േറ�്) �സി�ീകരി�ാ� �മതലെ���ിയിരി��ത് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ;

(ബി) എ� കാലാവധി�ളളിലാണ് എ�.എം.ആ�. ���ി �സി�ീകരിേ��ത്;

(സി) എ�.എം.ആ�. നി�യി�് അവസാനം �സി�ീകരി�ത് എ�ാണ് ;

(ഡി) എ�.എം.ആ�. നി�യി�് �സി�ീകരി��തി�  കാലതാമസം വ�ി�െ��ി�  അ�രം

സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് ത�ാറാ�� എ�ിേമ�്

2601. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഒ� പ�തി നട�ി�ി�േവ�ി െപാ�മരാമ�് വ��് ത�ാറാ�� എ�ിേമ�ിെല �ക�ം

എ�.എം.ആ�-െല (േലാ�� മാ���് േറ�്) �ക�ം ത�ി� 10 ശതമാന�ിലധികം വ�ത�ാസം

വ��തിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത എ�ിേമ�ിെല �കേയ�ാ�  വ�  �റവ് എ�.എം.ആ�-�  വ��തിനാ�  പ�തിക�

ഏെ���ാ�  കരാ�കാ�  വി�ഖത കാണി�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

2018-19 വ�ഷെ� ബജ�ി� ഉ�െ���ിയി�� ���ിക�

2602. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2018-19 വ�ഷെ� ബജ�ി� ഉ�െ���ിയി�� െപാ�മരാമ�് ���ിക��് ഭരണാ�മതി

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇതിനായി ബ�െ�� വ��ക��് ഡി.പി.ആ�.

ലഭ�മാ��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല അഴിമതി

2603. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല അഴിമതി അവസാനി�ി��തിന് േവ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ��ാ� സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം അഴിമതി�മായി ബ�െ��്

എ�േപ�െ�തിേരയാണ് അ�ട�നടപടി സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

മരാമ�് പണികളിെല �ണനിലവാര പരിേശാധന

2604. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എം. സ�രാജ്

,, പി.വി. അ�വ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� പരിധിയി�  വ�� ���ിക�െട �ണനിലവാരം

ഉറ�ാ��തിനായി എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി�ളളത്;

(ബി) െപാ�മരാമ� വ��ിെ� ���ിക�െട �ണനിലവാരമി�ാ��ം �മേ��ക�ം ഒഴിവാ��തിന്

ക�ാളി�ി ക�േ�ാ� വിഭാഗെ� ശ�ിെ���ി ക�ാളി�ി ക�േ�ാ� മാ�വ� �കാര�ളള �ിതല

�ണനിലവാര പരിേശാധന ക�ശനമാ�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ;



(സി) ഇതിനായി എ�ാ ജി�കളി�ം �ണനിലവാര പരിേശാധന ലാ�ക� �വ��ി��േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് ���ികളി�  േസാഷ��  ഓഡി�ിംഗ് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േറാഡ് വികസനം

2605. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േറാഡ് വികസന�ിനായി എ� �മിയാണ്

ഏെ���ി��ത്; പാതക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവിൽ എ� �തിയ പാതകൾ�്/  പാതവികസന�ിന് എ� �കയാണ്

അ�വദി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� എ� പാതക�െട നി��ാണ �വ��ന�ളാണ് ആരംഭി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ി� �തന രീതിക�

2606. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം �ാ�ി�ം സ�ാഭാവിക റ��ം ജിേയാ െട�്�യി�ം

ഉപേയാഗി�് നി��ാണ ���ിക�  നട�ിയ േറാ�ക�  ഏെത�ാം;  അവ�െട ഉറ�ം

നിലനി��ം എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം േറാഡ് നി��ാണം ഫലവ�ാണ് എ�് സ��ാ�  പരിേശാധനകളി�

വ��മായി�െ��ി�  ഇ�രം നി��ാണ �വ��ന���് ��ഗണന ന���ത്

പരിഗണി�േമാ?

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി� േശഷം നാളി�വെര െപാ�മരാമ�് വ��്

നി��ാണ�ിേല�െ�� ൈബ�ാ�കളിൽ ���ീകരി�വ/  ���ീകരി�ാ��വ എ�ി�െന

തരം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

ആ�.െഎ.ഡി.എഫ് ���ികൾ

2607. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആ�.െഎ.ഡി.എഫ്  (േറാഡ് ഇ��ാ��്�

െഡവല�െമ�് ഫ�്)  �േഖന െപാ�മരാമ�് വ��ി�  നി�ം എ� േകാടി �പ�െട

ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്;

(ബി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�െട നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ി�ളള വിശദവിവരം



ന��േമാ?

മലേയാര ൈഹേവ

2608. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നി��ി� മലേയാര ൈഹേവ അ�വി�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

േറാ�കളി�  �ടിയാണ് കട� േപാ��ത്;  ഇതി�  ഏെത�ാം േറാ�ക�െട ഡി.പി.ആ�.

ത�ാറായി��്; ഇതി� എ� േറാഡ ുക��് നി��ാണാ�മതി ന�കിയി��്;

(ബി) മലേയാര ൈഹേവ ഏെത�ാം മാനദ���  അ�സരി�ാണ് നി��ി��ത്;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(സി) നി��ി� മലേയാര ൈഹേവയി� േറാഡിെ� വീതി എ�യായാണ് നിജെ���ിയിരി��ത്; ഈ

പ�തിയി�  �മി അധികം േവ� �ല�ളി�  �ലം െപാ�ംവില�് എ��േമാ;  ഇെ��ി�

ഇതിനായി പകരം സംവിധാനം എ�ാണ് ൈകെ�ാ��ത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

െെ� ഓവ�ക�

2609. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി എ� െെ� ഓവ�ക�  നി��ി�വാ�  കി�ബി�െട സഹായം

ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��തരമായ ഗതാഗത���് പരിഹരി�വാ�  ഇൗ െെ� ഓവ�ക�െട നി��ാണം സമയ

ബ�ിതമായി ���ിയാ�വാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മലേയാര ൈഹേവ�െട നി��ാണം

2610. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര ൈഹേവ�െട നി��ാണം സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇതിെ� ആദ�ഘ�മായി എ� കിേലാമീ�� േറാഡ് ���ിയാ�വാനാണ് നി�യി�ി��ത്;

(സി) ഇതിന് കി�ബി േബാ�ഡിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി� എ� േകാടി �പ ലഭ�മാ�ി

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി എ�േ��് ���ിയാ�വാനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ആ�നിക സാേ�തികവിദ�ക�



2611. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡ് നി��ാണ�ിന് നിലവി� എെ��ാം ആ�നിക സാേ�തികവിദ�കളാണ്

ഉപേയാഗി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാ�ക�  ദീ�ഘകാലം നിലനി���തിന് േകരള�ിെ� കാലാവ��ം ���തി�ം

അ�േയാജ�മായ �തന സാേ�തിക വിദ�ക�  ഉപേയാഗി�ാ�േ�ാ;എ�ി�

പരീ�ണാടി�ാന�ി�  േകരള�ി�  ഏെത�ാം േറാ�കളി�  �തന സാേ�തിക വിദ�ക�

ഉപേയാഗി�ി��്; ആയ�െകാ�് ഉ�ായ േന�ം എെ��ാമാണ് വ��മാ�േമാ;

(സി) േറാഡ് നി��ാണ�ിന് കരാ�  ന��േ�ാ�  നി�ിത കാലേ��് െമയി�ന�സ്

നട��തി�ളള ബാധ�ത കരാ�കാരനി�  നി�ി�മാ��തിന് നിലവി�  വ�വ��േ�ാ;

ഇെ��ി� ആയതി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തീരേദശ ൈഹേവ

2612. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി നി��ി�� തീരേദശ ൈഹേവ�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ാവശ�മായ �ലം ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) ഈ ൈഹേവേയാെടാ�ം ഇ�വശ�ം ൈസ�ി� സവാരി�ായി �േത�ക �ാ�ക� നി��ി�വാൻ

ആേലാചി��േ�ാ;

(ഡി) ഈ ൈഹേവ�െട നി��ാണം എ�് ആരംഭി�ാനാ�െമ�ം എ�കാലം െകാ�് നി��ാണം

���ീകരി�െമ�ം അറിയി�േമാ?

മലേയാര െെഹേവ നി��ാണം

2613. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര െെഹേവ എ� റീ�ക� ആയി നി��ി��തിനാണ് ല��മി��ത്;

(ബി) കി�ബി അംഗീകാരം ലഭി�ി�ളള റീ�ക�െട നി��ാണം സംബ�ി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) വനേമഖലയി�െട കട�േപാ�� റീ�ക�െട നി��ാണ�ിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മലേയാര െെഹേവ നി��ാണം എേ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?



മലേയാര െെഹേവ, തീരേദശ െെഹേവ എ�ിവ�െട ���ിക�

2614. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര െെഹേവ,  തീരേദശ െെഹേവ എ�ിവ�െട ���ിക�  സംബ�ി�് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) മലേയാര െെഹേവ�െട ���ിക��ായി കി�ബി ഫ�് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�

േകാടി �പയാണ് അ�വദി�ത് എ�് അറിയി�േമാ?

മലേയാര െെഹേവ�െട നിലവിെല �ിതി

2615. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി നി��ി�� മലേയാര െെഹേവ�ാ�ളള �ലം ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ െെഹേവ�െട നി��ാണം എ�് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എ� കാലം െകാ�് നി��ാണം ���ിയാ��തിനാണ് സ��ാ�  ആേലാചി��ത് എ�്

അറിയി�ാേമാ?

ആല�ഴ -ച�നാേ�രി- വാ�� േദശീയപാത നി��ാണ പ�തി

2616. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴയി�  നി�ം ച�നാേ�രി വഴി വാ��  വെര േദശീയപാത നി��ി�വാ�  പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

േക� േറാഡ് ഫ�്പ�തിയി� ഉ�െ��േ�� േറാ�ക�

2617. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� േക� േറാഡ് ഫ�് പ�തിയി�  ഉ�െ��േ�� േറാ�ക�െട പ�ിക

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക� േറാഡ് ഫ�്പ�തിയി�  േറാ�ക�  ഉ�െ����തി�� മാനദ���

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2017-18 വ�ഷം േക� േറാഡ് ഫ�് പ�തിയി� േറാഡ് നി��ാണ�ിന് സം�ാന�ിന്

എ� േകാടി �പ ലഭി�െവ�ം എ� െചലവഴി�െവ�ം ആയതി� ഉ�െ�� മല�റം ജി�യിെല



േറാ�ക� ഏെത�ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം 2018-19 വ�ഷെ� പ�ിക ത�ാറായി�െ��ി� അതി� ഉ�െ�� മല�റം ജി�യിെല

േറാ�ക� ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

ടാറിംഗ് െച� േറാ�ക� െവ�ിെ�ാളി��

2618. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടാറിംഗ് െച� ഉട�  തെ� െക.ഡ��.എ.,  ബി.എസ്.എ�.എ�. എ�ിവ നി��ാണ

�വ��ന���ായി േറാ�ക� െവ�ിെ�ാളി�ക�ം പി�ീട് സമയബ�ിതമായി ഇവ റി�യ�

െച�ാ�തി�െട േറാ�ക�  തക�ക�ം ഗ����  �പെ��ക�ം െച�� എ� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� ���ിക� ഏെ����വരി� നി�ം ��ത ���ിക� ���ീകരി� േശഷം

റി�യ�  െച��തിന് ആവശ�മായ �ക പി.  ഡ��.ഡി.ഇൗടാ��േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ;

(സി) െവ�ിെ�ാളി�� േറാ�ക�  റി�യ�  െച�ാ� കരാ�കാ�െ�തിെര നിയമ നടപടിക�

സ�ീകരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടി�മ�ളാ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

റ�� ,�ാ�ിക് എ�ിവ േച��� േറാഡ് ടാറിംഗ്

2619. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റ�� ,�ാ�ിക് എ�ിവ േച��� േറാഡ് ടാറിംഗ് നട�ിലാ��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെതാെ� �ല�ളി� ഇത് നട�ിലാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത�  �ല�ളി�  ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��

ന��േമാ;

േറാ�ക� ഒ��വണ പ�തി �കാരം ഏെ���� നടപടി

2620. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന��െട അധീനതയി�� േറാ�ക�  െപാ�മരാമ�് വ��്

ഒ��വണ പ�തി �കാരം ഏെ���് നവീകരി�� പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ  ;  എ�ി�

വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?



െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���� േറാ�ക�

2621. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട അധീനതയി�� േറാ�ക�  െപാ�മരാമ�് വ��്

ഏെ����തിന് ഈ സ��ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� േറാ�ക�

ഏെ���ി��്; ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� േറാഡ് ഏെ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േറാഡ് ഏെ����തി�� ലി�് ധനകാര� വ��ിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ�

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

േദശീയപാത വികസന�ിന് �മി വി�നൽ��വ��് ആ��ല���

2622. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത വികസന�ിന് �മി ഏെ�����മായി ബ�െ��് �മി വി�നൽ��വ��്

എെ��ാം ആ��ല��� നൽകിവ���്; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) �മി വി�നൽ��വ��് നൽ�� ന�പരിഹാര�കയിൽ ഗണ�മായ വ��നവ് വ��ിെയ�

വാ�� ശരിയാേണാ; ആയതിന് േക�ാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) �മി വി�നൽ��വ��ായി നൽ�� ന�പരിഹാര�ക നി��യി��തിെല ഏ��ം �തിയ

മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ്; വിലനി��യം ഏത് തര�ിലാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

േദശിയപാതാ വികസനം

2623. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േച��ല �ത�  കഴ��ം വെര�� േദശിയപാതാ വികസന�ി�  ഏെത�ാം �ല�ാണ്

അടി�ാതക� നി��ി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) േച��ല-കഴ��ം േദശീയപാത വികസന�ി� ഏെത�ാം �ല�ളി� വാഹന���് േറാഡ്

�റി� കട��തിന് സൗകര���ായിരി�ം എ�് െവളിെ���ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് െക�ിട നി��ാണം

2624. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് വ��് െക�ിട വിഭാഗ�ി� െക�ിടം നി��ി��തിനായി െട��

വിളി�് െക�ിടം പണി ���ിയായതിന് േശഷം മാ�േമ ഇല�ി��, �ംബിംഗ്,  ഇലേ�ാണിക്

വ��ക�, ലി�് എ�ിവ�െട െട��  നടപടിക�  ആരംഭി��ള� എ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് കാരണം ന� ഫിനിഷിംേഗാ��ടി െക�ിട നി��ാണം ���ിയാ�ിയ െെഹെടക് �ാസ്

��ക� ഫിനിഷിംഗി�ാെത ഉ�ഘാടനം െചേ��ിവ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണം നട�� സമയ�് ഭി�ിക�െട ���ിക�  ���ിയായതി�േശഷം

ഇല�ിക്,  �ംബിംഗ്,  ഇലേ�ാണി�് വ��ക�  �ടി നട�ിയതി�േശഷം മാ�ം �ാ�റി�്

നട�ിയാ� മതി എ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

ചാല�ടി പി.ഡ�ള�.ഡി. റ�് ഹൗസ്

2625. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി പി.ഡ�ള�.ഡി.റ�് ഹൗസിെ� അഡീഷണ�  േ�ാ�ിെ� നി��ാണം �ടി

���ീകരി�േതാെട അടി�ാന സൗകര���െട കാര��ി� വ� വികസനം ൈകവരി� ��ത

റ�് ഹൗസിെ� േ�ഡ് ഉയ���തി�ം ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി��തി�ം

അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �തിയ ത�ികക�  അംഗീകരി�് നിയമന ഉ�രവ് വ���വെര�� കാലയളവി�

താ��ാലിക ജീവന�ാെര നിയമി��തിനാവശ�മായ അ�മതി�ം നടപടിക�ം സ�ീകരി�േമാ?

പാ�ി�ാട് റ�് ഹൗസിെ� െക�ിടനിർമാണം

2626. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല പാ�ി�ാട് റ�് ഹൗസിന് �തിയ െക�ിടം

നി��ി���മായി ബ�െ�� എ�ിേമ�് ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െക�ിട നി��ാണ�ിന് എ� േകാടി �പയാണ് വകയി��ിയിരി��ത്;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

കാ�ാ�ടയിൽ റ�് ഹൗസ്

2627. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട പ�ായ�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� റ�് ഹൗസ് ആരംഭി��തി��

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ഇതിനായി പ�ായ�് വക �മി െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ൈകമാ��തി�� നടപടി ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) റ�് ഹൗസ് നിർ�ാണ�ി�� മാ��  �ാ�, ഡി.പി.ആ�  എ�ിവ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മല�റം െെ�ഓവ� നി��ാണ നടപടിക�

2628. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  വ�ഷെ� ബജ�ി�  50  േകാടി �പ െചലവി�  കി�ബി�െട സാ��ിക

സഹായേ�ാെട നട�ാ�െമ�് �ഖ�ാപി� മല�റം െെ�ഓവ� നി��ാണ നടപടിക� ഇേ�ാ�

ഏത് ഘ��ിലാണ്;വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ആ�.ബി.ഡി.സി.െക. ��ത പ�തി�െട ഡി.പി.ആ�.ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� േക� ഗതാഗത മ�ാലയ�ിേല�് നിരാേ�പ പ��ിനായി��

െ�ാേ�ാസൽ സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കരമന- െവളളറട േറാഡ് വികസനം

2629. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരമന-  െവളളറട േറാഡ് വികസന�ിെ� ഭാഗമാ�� �ലം ഏെ����  നടപടി ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത േറാഡ് വികസന�ിെ� ഭാഗമായി ഏെതാെ� ജം�ഷ�കളാണ് വികസി�ി�വാ�

ഉേ�ശി��ത് ; ആയതിെ� അള�ക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) �മി ഏെ����തി�� നടപടി േവഗ�ിലാ��തി�ം നി��ാണ �വ��ന��

ആരംഭി��തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മലേയാര ൈഹേവ�െട അ�മാലി മ�ല�ിെല �ിതി

2630. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ി�െട കട�േപാ�� നി��ി� മലേയാര ൈഹേവ�െട നിലവിെല

�ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് മ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�ായ�കളി�െടയാണ് കട�് േപാ��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ���ി�് ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ�



പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ൈഹേവ�െട �വ��ന�� എ�് �ട�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

തി�മല - ���ാ�രം േറാഡ് വികസനം

2631. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�മല  -  ���ാ�രം േറാഡിെ� വീതി ����മായി ബ�െ�� ���ിക�െട ഇേ�ാഴെ�

�ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �വ ൃ�ി�മായി ബ�െ��്  85%  �ലം ഏെ��െ��ി�ം ബാ�ി �ലം

ഏെ����തിനാവശ�മായ �ക ഉ�ായി�ം നടപടിക�  �േ�ാ�് േപാകാ�ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ം ആ�ാമം ലി�് േറാഡ് നി��ാണം

2632. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.,  തി�വന��രം ജി�യി�  എസ്.ഇ.�ി.  എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേളജിന്

ന�കിയ �മി േറാഡ് വികസന�ിനായി െപാ�മരാമ�് േദശീയപാതാ വിഭാഗം ഏെ���ി�്

ന�പരിഹാരം ന�കിയിെ�� കാരണ�ാ�  െകാ�ം ജി�യി�  ആ�ാമം ലി�് േറാഡ്

നി��ാണ�ിന് ജലഗതാഗതവ��ിെ� അധീനതയി�ളള �മി വി�് ന���തിന് െപാ�മരാമ�്

വ��് സമ��ി� അേപ�യി�  (ഫയ�  നം.  ഡി1/312/2017/ഗതാഗതം)  �മി വി�്

ന�േക�തിെ��് തീ�മാനി� കാര�ം വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�ാമം ലി�് േറാഡിെ� നി��ാണ �വ��ന�� �േരാഗമി�� സാഹചര��ി� ��ത

തീ�മാനം �ന:പരിേശാധി��തിന് ഗതാഗത വ��ിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

ഇതിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മാ�ട് േറാഡിെ� �ന��ാരണം

2633. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�  പായി�ാ�് മാ�ട് േറാഡിെ� �ന��ാരണ

���ികൾ�് എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ േജാലി ഇ�വെര ആരംഭി�ാ�ത് �ലം ജന���് ഉ�ായി�� ��ി��്

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ���ി ആരംഭി��തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

(ഡി) അടിയ�രമായി ഈ ���ി നട�വാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ?



(ഇ) ഉെ��ി� ഈ നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ ?

അ�� മ�ല�ിെല സ�ക��് �റിസം േറാഡ്

2634. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ി�െട അ���തയി�  22.03.18�  േച�� േയാഗ�ി�  മ�ി

നി�േ�ശി� അ�� മ�ല�ിെല സ�ക��് �റിസം േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനാ�ളള 50

േകാടി �പ�െട ���ി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ് ;

(ബി) ഈ ���ി�െട വിശദമായ എ�ിേമ�് ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�ിേമ�്

ലഭ�മാ��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ ���ി�െട �ാധാന�ം കണ�ിെല��് അടിയ�രമായി ഇതിെ� ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ�േമാ?

േപേരാട്-പാറ�ടവ് േറാഡ്

2635. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല േപേരാട്-പാറ�ടവ് േറാഡ് നി��ാണ ���ീകരണ�ിന് �മി

ഏെ����തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയലിെ� നിലവിെല അവ� വ��മാ�ാേമാ?

ൈത�ാട് - െച��� േസഫ് േകാറിേഡാ� പ�തി

2636. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.സി.  േറാഡി�  ൈത�ാട്  -  െച���  േസഫ് േകാറിേഡാ�  പ�തി ആരംഭി�ത്

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട നിലവിെല �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തിയി�  ഏെത�ാം ജം�ഷ�ക�െട നവീകരണ ���ിക�  ഉ�െ�ാ�ി�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തിയിെല ��വ�  ���ിക�ം അടിയ�രമായി ���ീകരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

വ��ല എ�്.എ�. െമഡി��സ്-�ാവിള എ�്േച�് േറാഡ്



2637. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല നഗരസഭയിെല എ�്.എ�. െമഡി��സ്-�ാവിള എ�്േച�് േറാഡിെ� നിലവാരം

ഉയ���തിനായി ഭരണാ�മതി ന�ിയ�ം,  ���ി ആരംഭി�േ�ാ� സ�കാര� വ��ി ത��ം

ഉ�യി�ക�ം െച� വിഷയ�ി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് ൈഹേ�ാടതിയി�  സത�വാ��ലം ന�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?�ി

ഇരവി�രം മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� േറാ�ക�

2638. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരവി�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�  ഏെത�ാം

േറാ�കളാ��െത�ം ��ത േറാ�ക��് എ� കിേലാമീ��  െെദ�ഘ��െ��ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�ം അവയി�  അടിയ�രമായി

അ����ണിക� െചേ�� േറാ�ക� ഉെ��ി� അവ ഏെത�ം വ��മാ�ാേമാ?

അ�മാലി- െകാ�ി വിമാന�ാവളം െെബ�ാസ്

2639. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി-  െകാ�ി വിമാന�ാവളം െെബ�ാസിന് എ�ാണ് ഇൗ സ��ാ�  ���ിയ

ഭരണാ�മതി ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) നി��ി� പ�തി�െട വിശദമായ പ�തി േരഖ ത�ാറാേ�� �മതല ആ��ാെണ�ം

നാളി�വെരയായി അവ� സ�ീകരി� നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�് സാേ�തികാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 02.06.2017  �  പ�തി�് ���ിയ ഭരണാ�മതി ന��ക�ം നിരവധി തവണ മ�ി�െട

അ���തയി�  േയാഗം േച��് തീ�മാനം എ��ി�ം നാളി�വെരയായി ഇൗ ���ി�െട

െട�� െച�വാ� സാധി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െച��ള - ജാ��� േറാഡിെല മര��

2640. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െച��ള  -  ജാ���  സം�ാന പാതേയാര�് മര��  േറാഡിേല�് വീണ് അപകട��

ഉ�ാവാ�� സാധ�ത നിലനി��� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അപകടസാധ�ത�� മര�� �റി�് മാ��തിന് െപ�മരാമ�് വ��് വനം വ��മായി േച��്

നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� സം�� പരിേശാധനയി�െട, അപകട സാധ�ത വ��� മര�� �റി�് മാ��തിന്

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

ചാല�ടി േകാടതി ജം�ഷനിെല അ��പാേ�ജ് നി��ാണം

2641. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാതയി�  ചാല�ടി േകാടതി ജം�ഷനിെല അ��പാേ�ജ് നി��ാണം ആ�കളായി

�ട�ി�ിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ീസ് േറാഡ ി�  ഒ� ഭാഗെ� ഗതാഗതം നി��ി ഗതാഗതം ഒ� വരിയാ�ി നിയ�ി�്

ആരംഭി� അ��  പാേ�ജ് നി��ാണം നില���ലം ഉ�ായി�� ��ി��ക�

പരിഹരി��തി�ം സ��ീസ് േറാഡ് താ�ിയ ഭാഗ�് വലിയ െവ�െ��് ഉ�ത് അപകടം

�ണി�വ��ം എ�തിനാ�ം അടിയ�രമായി നി��ാണം �നരാരംഭി��തി�ം സമയ

പരിധി��ി�  തെ� അ��  പാേ�ജിെ� നി��ാണം ���ീകരി��തി�ം ആവശ�മായ

ഇടെപട�ക�ം നടപടിക�ം സ�ീകരി�േമാ?

വാഴ�ാട് ജം�ഷ� വി�ലീകരണം

2642. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല െകാ����  -  െഷാ���  സം�ാന പാതയിെല വാഴ�ാട് ജം�ഷനി�

ഇട�ിെട വാഹനാപകട��  ഉ�ാ��ത് കണ�ിെല��് ഈ ജം�ഷനിെല േറാഡി�

ഡിൈവഡ� �ാപി�് ഗതാഗത നിയ�ണ സൗകര�ം ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഡിൈവഡ�  �ാപി��തി�ം ജം�ഷൻ വി�ലീകരി��തി�ം ആവശ�മായ �ക

അ�വദി�് ഭരണാ�മതി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

പാവ�ാട്-ഉളളിേയരി-���ാടി-െചാ� േറാഡ് നവീകരണം

2643. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാവ�ാട്-ഉളളിേയരി-���ാടി-െചാ� േറാഡ് വീതി ��ി നവീകരി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇതിെ� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ?



ൈവ�ി�-പളളി�റം സം�ാനപാത�െട റീടാറിംഗ്

2644. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�-പളളി�റം സം�ാനപാത�െട റീടാറി�് ���ിക��് പണം

അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;എ�ി�  �ക എ�െയ�ം ഏത് ഏജ�സി

�ഖാ�ിരമാണ് ��ത ���ി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കഴ��ം - അ�� േസഫ് േകാറിേഡാ�

2645. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ടി.പി.  പ�തിയി� ഉ�െ���ി നി��ി�� കഴ��ം  -  അ�� േസഫ് േകാറിേഡാ�

േറാഡിെ� �വ��നം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�ം പ�തി�െട

അട�� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

മ�വേ�രി �ത� ��� വെര�ളള േറാഡ് നി��ാണം

2646. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� - ��ി�റം േറാഡി� മ�വേ�രി �ത� ��� വെര�ളള േറാഡ് നി��ാണ�ി�ം േകേ�രി

ജം�ഷ�  വികസി�ി��തി�മായി ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഗതാഗത�ിര�ളള ഇൗ േറാഡിെ� നി��ാണം ആരംഭി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  നി��ാണ �വ��ന��  ഉട�  ആരംഭി�ാ�  േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ?

ഒ��ാലം ൈബ�ാസ് േറാഡ്

2647. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം ൈബ�ാസ് േറാഡ് നി��ാണ�ി�ളള ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�

��ത ഡി.പി.ആ� കി�ബി അംഗീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം ൈബ�ാസിനായി �ലം ഏെ����  നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  അതിനായി



എെ��ാം �ാരംഭ�വ��ന�� നട�ിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെ���െ�േട� �ല�ിെ� വിശദാംശ��  േശഖരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േനാ��് കാരേ�രി-േത�ം��ി-മര�ാ�ി-ക�ാടംെപായി� േറാഡ്

2648. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ��് കാരേ�രി-േത�ം��ി-മര�ാ�ി-ക�ാടംെപായി� േറാഡ് നി��ാണ�ിന് െസ���

േറാഡ് ഫ�് ലഭ�മാ��തി�ളള �വ��നം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ േറാഡിന് െസ���  േറാഡ് ഫ�് ലഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

��ള�ി-ക��ടവ് േറാഡ്

2649. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ള�ി-ക��ടവ് േറാഡ് നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല

�ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നി��ാണം അടിയ�രമായി ആരംഭി�് ���ീകരി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട്-കാര�റ�്-ബാ�േ�രി േറാഡിെ� നവീകരണ ���ി

2650. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട്-കാര�റ�്-ബാ�േ�രി േറാഡിെ� േശാചനീയവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ േറാഡ് വീതി ��ി നവീകരി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ ;

(സി) ��ത േറാഡിെ� നവീകരണ ���ി ആരംഭി��തി�  കാലതാമസം േനരി�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നവീകരണ �വർ�ന�ൾ ആരംഭി��തി�� നടപടിക� േവഗ�ിലാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലെ� േറാഡ് �ന��ാരണ�ിന് ഫ�്

2651. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാതമംഗലം നിേയാജക മ�ല�ി� എ� കിേലാമീ�� പി.ഡ�ള�.ഡി.േറാഡാണ് ഉ�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് തെ� ഏ��ം��ത� കിേലാമീ�� പി.ഡ�ള�.ഡി. േറാ�ക� ഉ� മ�ല�ളി�

ഒ�ായ േകാതമംഗല�ിന് േറാഡ് �ന��ാരണ�ി�ം െമ��ന�സി�ം ഫ�്

അ�വദി�േ�ാ� വളെര �റ�് കിേലാമീ�� മാ�ം േറാ�� മ�് മ�ല�ളി� അ�വദി��

�ക�് സമാനമായ �ക മാ�േമ അ�വദി��� എ� കാര�ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(സി) മ�ല�ിെല പി.ഡ�ള�.ഡി.  േറാ�ക�െട ൈദ�ഘ��ിന് ആ�പാതികമായി ��ത�  �ക

ഇനി�� വ�ഷ�ളി� അ�വദി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ��ാടിയിൽ മലേയാര ൈഹേവ�െട ��്

2652. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടി ��ി�  18 കിേലാമീ�ർ ലാഭി�ാ�� മ�ാ��ാട് േറാഡി�  നി�ം ചിറ���ടി വഴി

�ളി�ടവ് േറാഡ് മലേയാര ൈഹേവയി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ േറാഡ് നിലവി�  മലേയാര ൈഹേവ�െട പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  വിശദവിവരം

ന��േമാ?

ഒ��ാലെ� പി.ഡ��.ഡി.േറാ�കളിെല കേ����

2653. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല പി.ഡ��.ഡി േറാ�ക� സ�കാര� വ��ിക�, �ാപന��,

ക�വട�ാ�  എ�ിവ�  കേ��കേയാ സ��ം �മിേയാട് േച��കേയാ െച� സംഭവ��

��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ി�െ�� പി ഡ�� ഡി േറാ�കളി�  എ�

കേ����  കെ��ിയി��്  ;  ഓേരാ കേ���ം ഒഴി�ി��തിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ ?

വ�ി��് നിേയാജക മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട നവീകരണം

2654. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല വ�ി��് നിേയാജക മ�ല�ി� േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിനായി 2015

െമയ് �ത� 2018 െമയ് വെര എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി� എ�ം ഏെതാെ�

േറാ�ക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��െത�ം പക��ക� സഹിതം െവളിെ���േമാ;



(ബി) ��ത മ�ല�ി�  2015  �ത�  2018  വെര എസ്.എ�.�ി.എഫ്.  �  ഉ�െ���ി

ഭരണാ�മതി ലഭി� േറാ�ക� ഏെതാെ�െയ�് െവളിെ���േമാ;പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ി�  കി�ബി യി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�� േകാ�േശരിയറ-

ഇ��് മാട് േറാഡിെ� സാേ�തികാ�മതി നീ�േപാ��തിെ� കാരണം െവളിെ���േമാ?

െപാ�മരാമ�് േറാഡിന് ��െക പണി�� കാന

2655. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ക�� പി.വി.എസ് േഹാ�ി�ലിന് ��വശ�ളള െപാ�മരാമ�് േറാഡിന്

��െക പണി�� കാന�െട ���ി ���ീകരി��തി� േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ ���ി�െട നി��ാണ കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��ത്; ഇതിനായി അ�വദി�ി�ളള

�ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ ���ി എ�േ��് ���ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ��ള�ര െെബ�ാസ് ജം�ഷനിെല അനധി�ത വാഹന പാ��ിംഗ്

T 2656. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏ��ം തിരേ�റിയ�ം �ധാനെ���മായ അ��ള�ര െെബ�ാസ് ജം�ഷ�

�ത� മണ�ാട് വഴി കമേലശ�രം വെര േറാഡിന്ഇ�വശ��ളള അനധി�ത വാഹന പാ��ിംഗ്

കാരണം യാ��ാ��് ഉ�ാ�� ഇ�ന ന�ം,സമയ ന�ം എ�ിവ ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറാഡിെ� വശ�ളി�  അനധി�ത പാ��ിംഗിന് പിഴ ഇൗടാ��െ��ി�ം അത്

ഫല�ദമ�ാ�തിനാ�  ��ത േറാഡ് േമാഡ�  േറാഡിെ� �ട��യാ�ി വാഹനയാ�

സൗകര��ദമാ��തിന് പരിഗണി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ഇം��െമ�് ഓഫ് േവരിയസ് േറാ�സ് ഇ� ���ഴ

2657. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16-� ഒ.ടി.എം. �ീം �കാരം േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ഇം��െമ�് ഓഫ് േവരിയസ്

േറാ�സ് ഇ�  ���ഴ എ� േപരി�  5  ���ിക�  അ�വദി�ി��ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി� ഒ� ���ി മാ�േമ ആരംഭി�വാ� കഴി�ി�� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ബാ�ി 4 ���ിക� ആരംഭി�വാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) ഈ ���ിക� എ�േ��് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ആരംഭി�ി�� ���ി�െട നിലവിെല �ിതി�ം എ�േ��് ���ിയാ�വാ�  സാധി�ം

എ��� വിവര�� വ��മാ�ാേമാ?

മാന�വാടിയി� നി�ം ക�� വിമാന�ാവള�ിേല�� േറാഡിെ� ഇ�െവ�ിേഗഷ�

2658. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ർ വിമാന�ാവള�ിെ� അ�ബ� േറാ�ക�  ഏെത�ാം;  ആയതിെ�

�വ��ന�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ; േറാ�ക�െട വീതി എ�യാെണ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) മാന�വാടിയി�  നി�ം ക��  വിമാന�ാവള�ിേല�� േറാഡിെ� ഇ�െവ�ിേഗഷ�

നടപടിക�  ���ിയായി�േ�ാ;  േറാഡ് വീതി  ,  േറാഡ് ഏരിയ എ�ിവ എ�യാണ് എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�െവ�ിേഗഷ� ���ിയായി�െ��ി� ആയതിെ� പക��് ന�കാേമാ?

അ�വി�രമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�

2659. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�വി�ര നിേയാജക മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���ി�ളള എ� േറാ�കളാണ്

ഉളളത്;  ഇവ�െട ആെക െെദ�ഘ�ം എ�യാണ്;  ഇവയി�  എ� േറാ�ക�  ആ�നിക

നിലവാര�ി� (ബി.എം.ബി.സി.) നവീകരി�ി��്;

(ബി) ഈ മ�ല�ി�  ഇൗ സ��ാ�  വ�തിന് േശഷം എ� േറാ�ക�  െപാ�മരാമ�് വ��്

ഏെ���ി��്;  വിശദാംശം ന�കാേമാ;�തിയ േറാ�ക�  ഏെ����തി�ളള നി�േ�ശം

ഇേ�ാ�  ഉേ�ാ;ഇേ�ാ�  നവീകരണ�ിനായി എ� േറാ�ക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��്;

വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) ഈ മ�ല�ി�  കി�ബി ഫ�ി�  ഉ�െ���ി എ� േറാ�കളാണ് നവീകരി��ത്;ഇത്

ഏെതാെ� േറാ�കളാണ്; അവ�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാണ്;

(ഡി) െന�മ�ാട്-  മ�-അ�വി�ര-െവളളനാട് േറാഡ്,  കാ�ാ�ട-പ��ളം-വീരണകാവ്-കളളി�ാട്

േറാഡ്,  വി�ര-േബാണ�ാട് േറാഡ് എ�ീ േറാ�ക�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാണ്;ഇൗ

േറാ�ക�െട നവീകരണം എേ��് �ട�ാ� സാധി�ം; വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

�േ�� പാല�ിെ� �ന�നി��ാണം

2660. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



കാല�ഴ�െ� �ട��് അപകടഭീഷണിയി�ളള കായം�ളം നഗരസഭേയ�ം േദവി�ള�ര

പ�ായ�ിേന�ം ത�ി�  ബ�ി�ി�� �തിയിടം-�യാ�  േറാഡി�  �ിതി െച�� �േ��

പാല�ിെ� �ന�നി��ാണ�മായി ബ�െ�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

വടവ�� പാലം

2661. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അടിയ�രമായി �ന�നി��ിേ��താെണ�് കെ��ി ത�ാറാ�ിയ പാല��െട പ�ികയി�

പ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല വടവ�� പാലം ഉ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത പാല�ിന് ഭരണാ�മതി ന���തി�ളള നടപടിക�  ഏ�വെരയാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പാല�ിന് ഭരണാ�മതി�ായി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി സ��ാരി�  സമ��ി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

കേനാലി കനാലിന് ��െക പാലം നി��ാണം

2662. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േദശീയ പാത 17 െന�ം ചാവ�ാട് വട�ാേ�രി സം�ാന പാതേയ�ം ബ�ി�ി�് കേനാലി

കനാലിന് ��െക പാലം നി��ി�് �തിയ പാത നി��ി��തിനായി കി�ബിയി��െ���ി

ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആന�യം പാലം

2663. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ���ഴ �ാമപ�ായ�ി� ആന�യം പാലം നി��ി�വാ� 2006

-11  സ��ാരിെ� കാല�് എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;അ�വദി� �ക�െട എ.എസ്. ഇേ�ാ� നിലവി� ഉേ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വനം വ��ിെ� എതി��് �ലമാണ് ��ത ���ി നട�ിലാകാതി��ത് എ� കാര�ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) നി��ി� ആന�യം പാല�ിന് ഏതാ�ം മീ��ക� മാ�ം താെഴയായി ബം�ാകടവി� േഫാറ�്

�മി ഉപേയാഗി�ാെത �തിയ പാലം നി��ി�വാ� കഴി�ം എ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) 2018-19 വ�ഷെ� ബജ�ി� േടാ�� െ�ാവിഷ� അ�വദി�ി�� ബം�ാകടവ് പാല�ിന്

േവ�ി,  ��പ് ആന�യം പാലം നി��ാണ�ിന് അ�വദി� എ.എസ്.മാ�ി അ�വദി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



കാവി� �ന�് പാലം

2664. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കി�ബിയി� ഉ�െ���ി ഇ�െവ�ിേഗഷ� ���ി ���ീകരി� ക�� ജി�യിെല ക��ാേ�രി

മ�ല�ിെല കാവി�  �ന�് പാല�ിെ� ഡിൈസ�ം എ�ിേമ�ം ത�ാറാ��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല പാല�� ���ി�ണി��തിന് നടപടി

2665. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല പി.ഡ�ള�  .ഡി.  േറാ�കളി�ളള ഏെതാെ� പാല��

���ി�ണി��തിനാണ് െപാ�മരാമ�്  (പാല��  വിഭാഗം)വ��് എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ിയി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��് �ക അ�വദി�് ഭരണാ�മതി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന�േമാ?

എരേ�ാളി പാല�ിെ� നിലവി�� അവ�

2666. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല എരേ�ാളി പാല�ിെ� നിലവി�� അവ�

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ ���ി�മായി ബ�െ��് ഇ�വെര എെ��ാം

നടപടി�മ�� ആണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  ഇത് സംബ�ി�� ഫയ� ഇേ�ാ� എവിെടയാണ്

ഉ�െത�ം ആയതിെ� ഫയ� ന�� എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എരേ�ാളി പാല�ിെ� ���ി ആരംഭി��തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ്

ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െതാ��ഴ-മാരിയ� കടവ് പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ്

2667. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ��ഴ-മാരിയ�  കടവ് പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡിന് �മി ഏെ����  നടപടി�മ��

നീ�േപാ��ത് പരിഹരി��തിനായി ആയത് ���ീകരി�ാ�  സമയ�മം നി�യി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(ബി) െതാ��ഴ-മാരിയ�  കടവ് പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡിെ� െസാേലഷ�ം അട��തി�ളള

നടപടി�മം ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� േക�കളി� െസാേലഷ�ം അട��തി�ളള

നടപടി�മ�� ���ിയായി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

അ�വി�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല പാല��

2668. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�വി�ര നിേയാജകമ�ല�ി� െപാ� മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി� ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��

പാല�� ഏെത�ാമാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാല��െട നി��ാണ�മായി ബ�െ��് നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്;

(സി) അ�വി�ര ജല സംഭരണി�െട ��െക ഇേ�ാ� ഉപേയാഗി�� വീതി �റ� പാലം ഒഴിവാ�ി

�തിയ പാലം നി��ി��തിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്;  ഇതിെ� �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ?

��ള�ി - െക�േ�ാ� െഫറി പാലം നി��ാണം

2669. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ള�ി  -  െക�േ�ാ�  െഫറി പാലം നി��ാണ�ിെ�

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാലം നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�വാ�  കഴി�െമ�ാണ് ക���ത്;വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല പാല��െട ഡി.പി.ആ�.

2670. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� കി�ബി �േഖന�ം മ�് ഏജ�സിക� �േഖന�ം നി��ാണാ�മതി ലഭി�

പാല��െട ഡി.പി.ആ�. ലഭി�വാ� ഏെറ െെവ��തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡി.പി.ആ�. െെവ��ത് �ലം നീ�ിെവ� പണം ന�െ��� അവ���ാ��തിനാ�

ഡി.പി.ആ�. സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് െതാ�ില�ടവി� പാലം നി��ാണം



2671. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െതാ�ില�ടവി�  പാലം നി��ി��തിന് എ� �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ്

ന�കിയി��െത�ം എ�ാണ് ഇതിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയെത�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� �ലെമ��് നടപടിക�െട നിലവി�� �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ലെമ��് എേ�ാ�  ���ീകരി�ാ�  സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;ഇതിന് കാലതാമസം

വരാ�� കാരണെമ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ാേ�രി കടവ് പാലം

2672. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ി�  2016-2017  െല ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� ക�ാേ�രി കടവ് പാലം

നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാലം പണി ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

േകാവി��ടവ്- �ലേശഖരം പാലം

2673. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട-വ�ി���ാവ് മ�ല�െള ബ�ി�ി�� േകാവി��ടവ്-  �ലേശഖരം പാല�ിെ�

നി��ാണ�ിനാ�� നടപടിക� എ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� നി��ാണ �വ��ന�� എ�് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ി�മ�ടി പാല�ം അേ�ാ�് േറാ�ം നി��ാണം

2674. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ി�മ�ടി പാല�ം അേ�ാ�് േറാ�ം

നി��ി��തിനാവശ�മായ �ലേമെ����തിേല�ായി �തിയ അ��നാപ�ം,ലാ�ഡ്

െഷഡ��,അൈലെ��് െ��്,ഡീമാ�േ�ഷ�  െ��് എ�ിവ എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�ം ആയത് സംബ�ി� നിലവിെല �േരാഗതി എെ��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ലേമെ���് ���ിയാ��തി�ം പാലം പണി ആരംഭി��തി��� തട���

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?



�ല�ീ��ടവ്,വ�ാ�ി�ടവ് പാല��

2675. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല പ���  മ�ലേ��ം ക��ാേ�രി മ�ലെ��ം ബ�ി�ി��

�ല�ീ��ടവ് പാല�ിെ��ം ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല െച�താഴം-���-പാണ�ഴ േറാഡി�

�ിതി െച�� വ�ാ�ി�ടവ് പാല�ിെ��ം നി��ാണ�ിന് വിശദമായ എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി�് സമ��ി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പാല���് ഏെത�ി�ം �ീമി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ളിേ�ാളി�ടവ് പാലം നി��ാണം

2676. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി മ�ല�ിെല �ളിേ�ാളി�ടവ് പാല�ിെ� നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;  കഴി� ആറ് മാസ�ി��ി�  ഇൗ ���ി നട�ിലാ��തിന് േവ�ി

എെ��ാം നടപടി�മ��  ആണ് െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  നിലവി�  ഇൗ ���ി

സംബ�ി� ഫയ� എവിെടയാണ് ഉ�െത�ം ആയതിെ� ഫയ� ന��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� ���ി ആരംഭി�ാ�  ഇനി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ് ഉ�െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

��ണി�റയിെല ഇ��പാല�ിെ� േശാചനീയാവ�

2677. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റയിെല ഒ� ��ാ�ിേലെറ പഴ��� ഇ��പാല�ിെ� േശാചനീയാവ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ പാല�ി� പകരമായി �തിയ പാലം നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിേല�ാ�� മ�പരിേശാധന കഴി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇൗ പാലം നി��ി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

��ാ�-േബാഡിേമ�് േറാഡിെ� നി��ാണം

2678. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്



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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി-ധ�േ�ാടി േദശീയപാത  49�  ��ാ�-േബാഡിേമ�് േറാഡിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േറാ�പണി ���ിയാകാ���ലം ജന��ം സ�ാരിക�ം അ�ഭവി�� �രിത�ിന്

പരിഹാരം കാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട തട���  മാ�ിെയ���തിന് േവ�ി കാബിന�് തീ�മാനം നിലവി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� അടി�ാന�ി� �ട�നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േറാഡ് വീതി ���തിനായി മരം�റി��തിന് വനം വ��് ഉ�യി�� തട�വാദ��

ഒഴിവാ�ി�ം േദശീയപാത  49-െല കാ�ഡമം ഹി� റിസ�വ് �മി വന�മിയെ��� സ��ാ�

നിലപാ�് അംഗീകരി�ം േറാ�പണി എ��ം േവഗം ���ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല േദശീയപാത വികസനം

2679. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല േദശീയപാത വികസന�മായി ബ�െ��് ഇടി�ഴ�ൽ ഭാഗ�ിനായി

ത�ാറാ�ിയ അൈലൻെമ�ം ബദൽ അൈലൻെമ�ം താരതമ�പഠനം നട�ിയ�േ�ാ;വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത അൈലൻെമ�് സംബ�ി� സാധ�താ പഠന�ിന് ഏത് ഏജൻസിെയ ആണ്

�മതലെ���ിയി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇടി�ഴ�ൽ ഭാഗെ� അൈലൻെമ�് �കാരം എ� വീ�ക�,ആരാധനാലയ��,മ�്

�ാപന�� എ�ിവ ���മാേയാ ഭാഗികമാേയാ െപാളി�മാേ��ിവ�ം എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േദശീയപാത വികസന�ിനായി �ലം വി� നൽ��വ��് േശഷി�� ഭാഗ�് നി��ാണ

���ിക� േവ�ി വ�ാൽ ആയതിന് െക�ിട നി��ാണ ച��ളിൽ ഇളവ് നൽ�േമാെയ�്

െവളിെ���േമാ?

േദശീയപാത വികസന�ി� ആരാധനാലയ��െട സംര�ണം

2680. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത വികസന�ി� കാസ�േകാട് ജി�യി� ഏെത�ാം ആരാധനാലയ��ം അവ�മായി

ബ�െ�� ഏെത�ാം �ല��ം സ����ം ന�െ���െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ ആരാധനാലയ�െള സംര�ി�� വിധ�ി�  നിലവി�ളള അെെല�െമ�ി�  മാ�ം

വ��ാ� ആേലാചന�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആരാധനാലയ��  സംര�ി�െ�ടാ�ത് സംബ�ി�് ആശ�യിലായ വിശ�ാസിക�മായി



സമന�യ��ാ�ാ� സ��ാ� നട�ിയ �മ�� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) വിശ�ാസികെള വിശ�ാസ�ിെല��ാ�ം അവ�െട വികാര�� �ണെ�ടാതിരി�ാ�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയപാത നാ�വരി വികസനം

2681. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

ഏെ���ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) പാത�െട ഒ� വശ�് നി� മാ�ം പരമാവധി �മി ഏെ����െവ� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ എ�ം ഇതിേ��  അേന�ഷണം നട�ിയി�െ��ി�  കെ��ിയ

വ�തക� എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഇ�കാരം ഏെത�ാം �േദശ�ളിലാണ് പാത�െട ഒ� വശ�് നി�്

മാ�ം �മി ഏെ���ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  സ��ാ�  �മി��ായിരിെ� സ�കാര� വ��ി�െട �മി പരമാവധി

എവിെടെയ�ി�ം ഏെ���ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാ�ിനിേ�രി േവളാ�രം �ത� ���ിവെര�ളള അൈല�െമ�്

2682. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പാതാ വികസന�ിെ� ഭാഗമായി പാ�ിനിേ�രി േവളാ�രം �ത�  ���ിവെര�ളള

അൈല�െമ�ിെനതിെര വ�ാപക �തിേഷധം ഉ�ായി�ളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ അൈല�െമ�് വ�േ�ാ�  �ടിെയാഴി�ി�െ���ത് ദളിത് ��ംബ�ളാേണാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ആദ�ം ത�ാറാ�ിയ അൈല�െമ�ി�  കാര�മായ മാ�ം വ��ിയത് ഏത്

സാഹചര��ിലാെണ�ം അതിൽ എെ��ി�ം ബാഹ� ഇടെപട�  ഉ�ായതായി

കെ��ിയി�േ�ാ എ�ം വിശദീകരി�േമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല കി�ബി പ�തിക�

2683. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ ഇ��ി ജി�യിെല കാരിേ�ാട് - ആന�യം - കാ�ാ�, ��തി�ളം

- േചല�വട് േറാ�ക�െട ഡി.പി.ആ� ത�ാറായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ിക��് സാ��ികാ�മതി ലഭി�വാ�  നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

2684. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��് കി�ബി �േഖന നട�ാ�ി വ��

പ�തിക�െട വിശദാംശ��  െവളിെ���ാേമാ;  പരിഗണനയി�ളള പ�തിക�

ഏെതാെ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി� കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക�

2685. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാല�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�വാ�  േപാ�� പ�തിക�െട

വിശദാംശ��  ന�കാേമാ;ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

േനമം �.പി. �ളിന് �തിയ െക�ിടം

2686. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരമന-കളിയി�ാവിള പാത വികസന�ിെ� ഭാഗമായി െപാളി� േനമം �.പി.  �ളിന് �തിയ

െക�ിടം നി��ി�് ന���തിനാ�� നടപടി എ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നി��ാണം പാതിവഴിയി� നില�േപായതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ിക���ാ�� ��ി��് മനസിലാ�ി െക�ിടം നി��ാണം ���ിയാ��തിന് അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

മ�ട േചരിയം ൈഹ�� െക�ിട നി��ാണം

2687. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15  വ�ഷെ� എം.എ�.എ ആ�ി വികസന ഫ�ിെ� ഭാഗമായി മ�ട േചരിയം

ൈഹ�ളിന് അ�വദി� 50 ല�ം �പ ���മാ�ം വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ;



(ബി) െക�ിട നി��ാണ�ിനായി െപാ�മരാമ�്  (ബി�ഡിംഗ്)  വ��ിെന �മതലെ���ി

നാേളെറയായി�ം െക�ിട നി��ാണം ���ിയാ�ാ�തിെ� കാരണം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ട േചരിയം ൈഹ��  െക�ിട നി��ാണം ���ിയാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ം മ�ല�ിെല െക�ിട നി��ാണ ���ിക�

2688. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം െകാ�ം നിേയാജക മ�ല പരിധിയി�

െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗ�ി�  കീഴി�  പ�തി  -  പ�തിേയതര വിഭാഗ�ളിലായി

ഭരണാ�മതി ലഭി��ം നട�ിലാ�ി വ���മായ ���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

റാ�ി മ�ല�ി� നി��ാണം നട�� െക�ിട��

2689. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �മതലയി�  നി��ാണം നട��

െക�ിട��  ഓേരാ�ിേ��ം നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;  ഓേരാ െക�ിട�ി�ം

അ�വദി� �ക എ�െയ�ം നി��ാണം എ�് ���ിയാ�ാനാ�ം എ�ം പറയാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം െക�ിട�ിന് നിലവി�  നി��ാണ തട�ം േനരി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏത്

െക�ിട�ിന്;എ�ാണ് തട�ം;  ഇത് പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വളപ�ണം ബസ് �ാൻഡ് നവീകരണ ���ി

2690. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വളപ�ണം പ �ായ�ി� ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് ���ിയാ��തിന് ഭരണാ�മതി

ലഭി� വളപ�ണം ബസ് �ാ�ഡ് നവീകരണ�ിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി�  നി�്

െപാ�മരാമ�് വ��ിേല�് ഫ�് �ാൻ�ർ െച�് ലഭി�ി�േ�ാ;എ�ി�  എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി�  ക��  െപാ�മരാമ�് വ��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയ�  കാര�ാലയ�ി�

എെ��ാം �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി ആരംഭി��തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?



െന�ിനി �ീ-െമ�ി�് േഹാ�� െക�ിട നി��ാണം

2691. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വികസനവ��ിന് കീഴി�, െപരി��മ� േ�ാ�ിെല െന�ിനി �ീ-െമ�ി�്

േഹാ�ലിെ� െക�ിട നി��ാണ�ിന് സാേ�തികാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ാണ്

അ�മതി ന�കിയി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി നട�ാ��തിെല കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ���ി

ആരംഭി��തിന് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം; ��ത ���ി�െട നിലവിെല

�ിതി എ�ാണ് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നാളി�വെര ��ത ���ി ആരംഭി�ാ���ലം വാടക െക�ിട�ി� ���ി�� േഹാ�ലിന്

വളെരേയെറ ��ി��ക�  േനരി��െ�� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;  എ�ി�

അടിയ�രമായി െക�ിടനി��ാണം ���ീകരി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വളപ�ണം ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം പ�തി�െട ���ി

2692. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് ���ിയാ��തിന് ഭരണാ�മതി ലഭി� വളപ�ണം

�ാമപ�ായ�ിെല ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയം പ�തി�െട ���ീകരണ�ിനായി

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി�  നി�ം െപാ�മരാമ�് വ��ിേല�് ഫ�് �ാ���  െച�്

ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�� െപാ�മരാമ�് എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയ� കാര�ാലയ�ി� ഈ വിഷയ�ി� എെ��ാം

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

(സി) ��ത ���ി ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാഴി�� �.പി �� െക�ിട നി��ാണം

2693. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാഴി�� �.പി.എസ് � നി��ി�� െക�ിട�ിെ�

ഡി.പി.ആ� ���ീകരി�ി�േ�ാ; എ� േകാടി�െട ഡി.പി.ആ� ആണ് ���ീകരി�ത് ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണ�ിെ� െട��  നടപടിക�  എേ�ാ�  ആരംഭി�ാ�  കഴി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളി�  െക�ിട നി��ാണ�ി�� ഫ�്

അ�വദി� എ�് വ��മാ�േമാ;എ�ി�  എ� േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ്



ലഭി�ത്;വിശദമാ�േമാ?

ത��ളളി ഗവ�െമ�് എ�.പി. �� െക�ിട�ിെ� നി��ാണം

2694. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� േപാ��േകാട് �ാമപ�ായ�ിെല ത��ളളി ഗവ�െമ�് എ�.പി.

�ളി� ,എം.പി. ഫ�ി� നി�ം 25 ല�ം �പ െചലവഴി�് നി��ി�� �� െക�ിട�ിെ�

നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഈ െക�ിട നി��ാണ�ി� കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ; കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ െക�ിട�ിെ� നി��ാണം എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

േ�ഡ് 1 ഓവ�സിയ൪ ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

2695. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഇല�ി�� വിഭാഗം ഓവ�സിയ� േ�ഡ് 1 ത�ികയി� സം�ാന

തല�ി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം നട��തിനായി പി.എസ്.സി. െയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ ത�ികയിെല നിലവി�� ഒഴി�കളിേല�് പി.എസ്.സി.  �േഖന നിയമനം നട��തിന്

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല പി.ഡ�ള�.ഡി.���ിക�

2696. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം പി.ഡ�ള�.ഡി.  (ആ�&ബി),  പി.ഡ�ള�.ഡി.

(എ�.എ�്)  എ�ിവ �േഖന െച�ി���ം നിലവി�  െച�ാ���മായ മ�ട

നിേയാജകമ�ല�ിെല ���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നട�് സാ��ിക വ�ഷം ��ത മ�ല�ിെല പി.ഡ�ള�.ഡി.  േറാ�ക�െട നവീകരണം

സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യി� നി��ാണ സാമ�ിക��� ദൗ�ലഭ�ം

2697. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െകാ�ം ജി�യി�  േറാഡ്  -െക�ിട നി��ാണ സാമ�ിക��� ദൗ�ലഭ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;നി��ാണ വ���െട ദൗ�ലഭ�ം �ലം െപാ�മരാമ�് നി��ാണ

���ികൾ നില�ി�േ�ാ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ ;

(സി) അയ�  സം�ാന�ളി�  നി�് നി��ാണസാമ�ിക�  എ�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി��തി�� �മം സ��ാരിെ� ഭാഗ�നി�് ഉ�ാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

അ�� മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ ���ിക�

2698. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��് വഴി അ��

മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ികൾ ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

എറണാ�ളം ജി�യി� തീരേദശ േറാഡ് നി��ാണം

T 2699.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല വ��ി�വ�� കായ�  -  �ഴ ൈകേയ���  കണ�ിെല��് �ട�

ൈകേയ���  ഒഴിവാ��തി�ം കായ�ക�ം �ഴക�ം സംര�ി��തി�ം െെകേയ� �മി

വിനിേയാഗി�് സാധാരണ�ാ��് ഉപ�വമി�ാ� രീതിയി�  തീരേദശ േറാ�ക�

നി��ി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പ�ിമ െകാ�ി േമഖലയിെല �ഴകളി�ം കായ�കളി�ം അടി� �ടിയി�ളള ചളി�ം എ��ം

ഉപേയാഗി�് ഇടെ�ാ�ി, േതാ�ംപടി, േതവര ഭാഗ�ളി� തീരേദശ േറാ�ക� നി��ി��തി�ം

ജനവാസേക��ളി�  െവളളം െപാ��ത് തട��തി�ം ആവശ�മായ പഠനം നട��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചടയമംഗലം മ�ല�ിെല മരാമ�് ���ിക�

2700. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചടയമംഗലം നിേയാജക മ�ല�ി� 2016 േമയ് �ത� 2018 ഏ�ി� 30 വെര ഭരണാ�മതി

ലഭ�മായി�� മരാമ�് ���ിക�െട വിശദാംശ��  െവളിെ���ാേമാ;  ഇതി�  കി�ബി

പ�തിക�െട വിശദാംശം �േത�കം വ��മാ�ാേമാ?



വാമന�രം മ�ല�ിെല േ��് െലവ� ടാ�് േഫാ�് ���ിക�

2701. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി� േശഷ�� ര� വ�ഷ�ാലയളവി�  വാമന�രം നിേയാജക

മ�ല�ി�  േ��് െലവ�  ടാ�് േഫാ�് �കാരം അ�വദി�ി�� ���ിക�

ഏെതാെ�െയ�ം �ക എ� വീതമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഇനി�ം ���ിയാ�ാ� ���ിക� ഏെതാെ�; വിശദ വിവര�� ന�കാേമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല ���ിക�

2702. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബി

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

ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നി��ാണ-നി��ഹണ �േരാഗതി�െട വിവരം ന�കാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിന് അ�വദി�ി�ളള െപാ�മരാമ�് പ�തിക�

2703. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18  വ�ഷ�ളിെല ബജ�ി�  ആല��  മ�ല�ിന് അ�വദി�ി�ളള

െപാ�മരാമ�് പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളിേ�� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

ആല�� മ�ല�ി� എസ്.ആ�, ഒ. ആ�., ആ�. പി വ��ക�

2704. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(എസ്. എൽ. ടി. എഫ്.) അ�വദി�ി�� എസ്.ആ�(െ�ഷ�ൽ റി�േയ�്) , ഒ. ആ�(ഓർഡിനറി

റി�േയ�്),  ആ�. പി  (റിന�വൽ േ�ാ�ാം  )  വ��ക�  ഏെത�ാെമ�ം ഓേരാ വ��ി�ം

അ�വദി�ി�� �ക എ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

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



തി�ര�ാടി േദശീയപാത�െട �മി ൈകമാ�� നടപടി

T 2705.�ീ.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 െത�ല പ�ായ�ിെല േകാഴിെ�നയിെല

േദശീയപാത�െട �മിയി�  നി�ം �േദശെ� �റിസം വികസന പ�തി�് േവ�ി �ലം

ൈകമാ��തിെ� നടപടിക� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് പ�തിക�

2706. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ി� നാളി�വെര

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�  എ� പ�തിക��ാണ് അംഗീകാരം ന�കിയി��ത്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നി��ാണ �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�  നട�വ�� പ�തിക�  ഏെത�ാമാണ്;

നി��ാണ �േരാഗതി വ��മാ�േമാ?

സബ് രജി�ാ� ഓഫീ�കെള അഴിമതി വി��മാ��തി�ളള നടപടിക�

2707. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സബ് രജി�ാ�  ഓഫീ�കെള അഴിമതി വി��മാ��തിനായി ഇൗ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�ളള

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആധാര��െട പക��ക� ഡിജി�െെലസ് െച�� സംവിധാനം ഏ�െ����ത് സംബ�ി�്

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

�മി�െട ന�ായവില നി��യം

2708. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ന�ായവില നി��യം നട�ിയി�ി�ാ� �മി�െട രജിേ�ഷന് എെ��ി�ം

തട��� നിലവി�േ�ാ; ന�ായവില നി��യം നട�ിയി�ി�ാെയ� കാരണ�ാൽ മാ�ം �മി

ൈകമാ�ം നട�ാേനാ വിൽ�ന നട�ാേനാ കഴിയാ� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) പല രജി�ാ�  ഓഫീ�കളി�ം ന�ായവില നി��യം നട�ിയി�ി�ാ� �മി ൈകമാ�ം



െച��തിന് തട���യി��താ�� പരാതിക� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അടിയ�ര

സാഹചര��ളിൽ �മിൈകമാ�ം ആവശ�മായി വ��വ��് ഇ��ലം ഉ�ാ�� ��ി��ക�

പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാ�് ഡ��ി

2709. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� വ�തി�േശഷം വ���െട രജിേ�ഷ�മായി ബ�െ��് �ാ�് ഡ��ി ഇന�ി�

എ� �ക വീതമാണ് ലഭി�ത് എ�് വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� വ� �മാണം െച���മായി ബ�െ�� �ാ�് ഡ��ി �െട നിര�് എ�യാണ്; എ�്

�തലാണ് ഈ നിര�് ബാധകമാ�ിയി�ളളത്; ഇതിന് ��് എ� ശതമാനം �ക ആയി��;

(സി) സം�ാനെ� �മി ൈകമാ�ം �റ�ി�ളളതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�െകാ�ാണ്

ഇ�െന സംഭവി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ ?

രജിേ�ഷൻ വ��് �വർ�ന�ൾ

2710. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�േശഷം രജിേ�ഷൻ വ��ിൽ ��തായി എെ�ാെ�

കാര��� നട�ിലാ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവിൽ �മി�െട മാ���് വില സ��ാ� വ��ി�ി�ി�േ�ാ  ;  വിശദമാ�േമാ; ഇ�വഴി

എ� �ക അധിക വ�മാനമായി ലഭി�ി��്;

(സി) നിലവിൽ �മി രജിേ�ഷൻ,  വിവിധ�ളായ ആധാര��  എ�ിവ�് ഈടാ�� ഫീ�ക�െട

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വ� സംബ�മായ ഏെതാെ� തര�ി�� ആധാര�ളാണ് രജിേ�ഷൻ വ��് ജന���്

െച�െകാ���ത്; ഇതിെ� ��� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

ഇ-�ാ�ിംഗിന് നടപടി

2711. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഒ� ല�ം �പ�് താെഴ�� ��പ����്ഇ-�ാ�ിംഗിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;ഇ�ാര��ി� നിയമപരമായ എെ��ി�ം തട��േ�ാ;  എ�ി� വിശദവിവരം

ന��േമാ?



������ ��ിെവ��തായ പരാതി

2712. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.െക.ബഷീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-�ാ�ിംഗ് നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി �ല�ം �റ� ������െട വിതരണ�ി�

അ�ഖ�ാപിത നിയ�ണം ഏ�െ���ിയതായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിവിധ ആവശ����ായി �ല�ം �റ� ��പ����് പകരം പതി�ട�് �ല�ം �ടിയ ��

പ���  ഉപേയാഗിേ��ി വ����ല��ായ �യാസ��  പരിഹരി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ������ ��ിെവ��തായ പരാതി പരിേശാധി�് ���ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബാധ�താ സ��ിഫി��ക��� ഓ�ൈല� ഫീസ്

2713. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാധ�താ സ��ിഫി��ക��ായി(�ടി�ട സ��ിഫി��ിന്)ഓ�ൈല� വഴി പണമട�് അേപ�

ന��േ�ാ� ഡാ�ാ എ��ിയിെല പിഴ�ക� �ലം നിരസി�െ��� അേപ�കളിേ��, സ�ീകരി�

ഫീസ് തിരിെക ന�കാ�േ�ാ;ഇെ��ി� കാരണം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� അേപ� നിരസി�െ��േ�ാ� വീ�ം പണമട�് ��തായി അേപ�ിേ��ിവ��

സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത അേപ�ക�  റീ-എഡി�്െച�ാ�  അവസരം ന���തിേനാ അട� ഫീസ് റീഫ�്

െച��തിേനാ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

ഓൺൈലൻ രജിേ�ഷൻ സൗകര���

T 2714.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�് നിേരാധന�ം ജി.എസ്.ടി �ം നിലവി� വ�േ�ാ� അത് �മി സംബ�മായ രജിേ�ഷെന

ബാധി�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഓൺൈലൻ രജിേ�ഷൻ സൗകര���  െപാ�ജന��  വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി��ിെ��

പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ിൽ അത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�്

വ��മാ�േമാ?



ചാ�മംഗലം രജി�ാ� ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം

2715. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ�മംഗലം രജി�ാ� ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ� ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  രജി�ാ�  ഓഫീസ് �വ��ി�വ�� െക�ിടം െപാളി�് നീ�ാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി��തിന് രജിേ�ഷ� വ��് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�  രജി�ാ�  ഓഫീസ് �വ��ി�വ�� �ല�് എ� �മിയാണ് സ��ാരിെ�

ൈകവശ�ി��ത്;

(ഡി) ഏെറ പഴ��� രജി�ാ�  ഓഫീസ് സംര�ി�് നിലനി��ണെമ� നാ�കാ�െട ആവശ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) രജി�ാ�  ഓഫീസ് �ിതി െച�� �മിയി�  നിലവി�� െക�ിടം െപാളി� നീ�ാെത തെ�

�തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ� �ലം ലഭ�മാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

പ��� സ�് രജി�ാ� ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം

2716. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

പ��� സ�് രജി�ാ� ഓഫീസിന് സ��മായി �ലം കെ��ി �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ�

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േകരള�ിെല െറയി�െവ പ�തിക�

2717. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, വി. േജായി

,, സജി െചറിയാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െറയിൽെവ ഡിവിഷൻ വിഭജി�ാ�� നീ�ം ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

ഇ�ര�ിൽ േകരള�ിെല െറയിൽേവ�െട �വ��നം ��ബലെ���ാനായി �മം നട��

സാഹചര��ിൽ �തിയ പാതക�െട നി��ാണം,  പാതയിര�ി�ി�ൽ,  സി�ൽ സംവിധാന

നവീകരണം,  േ�ഷ�ക�െട നിലവാര�യ��ൽ,  ആ�നിക േകാ�ക�െട ലഭ�ത �ട�ിയവ

കാര��മമായി ഫല�ാ�ിയിെല�ി��തിന് േകരളം ആ�ാനമായി െപനി��ല�  േസാൺ

അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം േനടിെയ��ാനായി നട�ി വ�� ഇടെപട�ക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) േകരള െറയിൽ െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷൻ ലിമി� ഡ് ഏെ��� നട�ാ�ാ�േ�ശി��



തി�വന��രം  -  െച��� സബ�ബൻ െറയിൽ േ�ാജ�ിന് േക� സ��ാരിെ� അ�മതി

ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) അ�മാലി-എ�േമലി ശബരിപാത,  േനമെ� നി��ി� വൻകിട െട�മിനൽ എ�ീ പ�തിക�െട

നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

െച��� െറയി�േവ േ�ഷെ� സമ� വികസനം

2718. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െറയി�േവ വികസന�ി�  േക� സ��ാ�  �ല��� വിേവചന��  �ലം

േകരള�ിെല െറയി�  ഗതാഗത വികസനം േനരി�� �തിസ�ിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം സം�ാനെ� െറയി�േവ വികസന

സാധ�തക�  കെ��ി നിലവിെല പരാധീനതക�  പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�ാ� േക� സ��ാരിന് ന�കിയി�� നിേവദന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ശബരിമല തീ��ാടക�െട �ധാന േ�ഷനായ െച���  െറയി�േവ േ�ഷെ� സമ�

വികസനം സാ�ാ�കരി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�വ�ി െറയിൽേവ ഓവർ �ി�ജ്

2719. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല െകാ�വ�ി ആ�.ഒ.ബി (െറയിൽേവ ഓവർ �ി�ജ് )-�െട

നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  കഴി� ആറ് മാസ�ി��ിൽ ഈ

���ിയി��ായ �േരാഗതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ഈ ���ി സംബ�ി� ഫയൽ ആ�െട ൈകവശമാണ് ഉ�െത�ം ഇതിെ� ഫയൽ

ന�� എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െകാ�വ�ി ആ�.ഒ.ബി.�െട ���ി ആരംഭി��തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടി �മ�ളാണ്

ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�മല െറയി�െവ േമ��ാലനി��ാണം

2720. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര ക�മല െറയി�െവ േഗ�ിന് (L.C.No:28) പകരമായി േമ��ാല നി��ാണ�ിന്

കി�ബിയി� ഉ�െ���ി ഫ�് അ�വദി��തി�ം സ�േ� നടപടിക��ം ഇ�െവ�ിേഗഷ�ം

സ�ീകരി� നടപടിക�ം �ട� നടപടിക�ം വിശദമാ�േമാ?



പാവ�ാട് െറയി�േവ േമ��ാലനിർമാണം

2721. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് പാവ�ാട് െറയി�േവ േമ��ാല നി��ാണ�മായി ബ�െ��് െപാ�മരാമ�്

വ��് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േമ��ാലം നി��ാണം എ�് ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െറയി�േവ േമ��ാല�ിെ� നി��ാണ���ി

2722. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-2018 ബജ�ി� 30 േകാടി �പ വകയി��ിയി�� എറണാ�ളം ജി�യിെല വാ���ി

െറയി�േവ േമ��ാല�ിെ� നി��ാണ ���ിക�െട നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ിെ� അൈല�െമ�ിന് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇതി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

അ�്ലാ�ിസ് െറയി�േവ േമ��ാലം

2723. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല അ�്ലാ�ിസ് െറയി�േവ േമ��ാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��െട

നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനാ�ളള �ലെമ��് നടപടിക� ���ീകരിേ�ാ;

(സി) െറയി�േവ േമ��ാല�ിനായി എ� ഏ�� �മിയാണ് ഏെ��േ��തായി�ളളത് ;

(ഡി) ഇതി�  എ� �മി ഏെ���ി�െ��ം ഇനി എ� �മി ഏെ��േ��തായി�െ��ം

ന�പരിഹാര�കയായി എ� �പ ന�കിയി�െ��ം എ� �പ ഈ ഇന�ി�

ന�േക�തായി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി�വാനായി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ്

���ീകരിേ��തായി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി എ�്��ി ന് തി�വന��രം േപ� െറയി�േവ േ�ഷനി� േ�ാ�്

2724. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മംഗലാ�രം  -തി�വന��രം മാേവലി എ�്��ിന്  (െ�യി� ന�� 16603)  തി�വന��രം

േപ� െറയി�േവ േ�ഷനി� േ�ാ�് ഇ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മലബാറി� നി�് വ�� േരാഗിക��് ആ�.സി.സി.യി�ം �ീ ചി� േഹാ�ി�ലി�ം േപാകാ�

ഏ��ം ഉപകാരെ���തിനാ�ം ഒ�ാം �ാ�്േഫാമി� തെ� ഇറ�ാ� സൗകര�ം ഉളളതിനാ�ം

മാേവലി എ�്��ിന്  (െ�യി�  ന��  16603)  േപ� െറയി�േവ േ�ഷനി�  േ�ാ�്

അ�വദി��തിന് െറയി�േവ മ�ാലയ�മായി ബ�െ��് അ��ല തീ�മാനം എ��ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നില��-തി�വന��രം രാജ�റാണി എ�്��്

2725. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��-തി�വന��രം രാജ�റാണി എ�്��് സ�ത� െ�യിനാ��ത് സംബ�ി�്

െറയി�െവ േബാ�ഡി�  നി�ം എെ��ി�ം തീ�മാന��  ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) സ�ത� െ�യിനാ�െമ� �ഖ�ാപനം നട�ി മാസ��  പി�ി�ി�ം ഇനി�ം കാലതാമസം

േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മലബാറിെല യാ��ാ��് ഏെറ ആശ�ാസമായ രാജ�റാണി എ�്�സ് സ�ത�

െ�യിനാ��തിന് േക� സ��ാരി� സ���ം െച��േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

സമ� ശി�ാ അഭിയാ� പ�തി

2726. �ീ.െക. �����ി

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നട�ിലാ�� സമ� ശി�ാ അഭിയാ�  പ�തി�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ാ��തി�െട എ� േകാടി �പ�െട േക� സഹായമാണ് സ��ാരിന്

ലഭ�മാ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി�െട എെ�ാെ� വിദ�ാഭ�ാസ വികസന പ�തികളാണ് സ�കാ� നട�ിലാ�ാ�

ഉേദശി��ത്

(ഡി) നിലവി�� െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ പ�തികളി� എെ�ാെ� മാ��ളാണ് �തിയ പ�തിയി�െട

സ��ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് െവളിെ���േമാ?



തീരേദശ ��ക��് സാ��ിക സഹായം

2727. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ പരിധിയിൽ വ�� ��ക��് എെ��ാം സാ��ിക സഹായ��  ആണ്

ലഭി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇതിെ� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) തലേ�രി മ�ല�ിൽ ഈ സ��ാ� വ�തിന് േശഷം ഏെത�ാം തീരേദശ ��ക��ാണ്

സാ��ിക സഹായം അ�വദി�െത�് �കയട�ം വ��മാ�ാേമാ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

2728. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി എ�ഡഡ് ��ക�

െമ�െ����തിനായി സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) 500 ��ികെള�ി�ം പഠി�� സ��ാ� ��ക� മികവിെ� േക��ളാ�ാ� ഏത് തര�ി�ളള

പ�തിയാണ് നട�ിലാ��െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിനായി എസ്.പി.വി.െയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട െപ�മയിൽ സമാ�ര വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന��െട പ�്

2729. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.െക. രാജ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട വിജയ�ി�ം െപ�മയി�ം സമാ�ര വിദ�ാഭ�ാസ (ട�േ�ാറിയൽ )

�ാപന��െട പ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ൂ�കളിെല അ��ാപക ര�ക�� സംഘടന�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ��ി അറി�� വ��ിക�  അ��ാപക ര�ാകർ� സംഘടനയിേല�്

കട�വ��േ�ാ;

(സി) അ��ാപക�െട ഹാജ�  നിലവാരം,  അ��ാപന നിലവാരം,  ൈഹെടക് സംവിധാന��െട

ഉപേയാഗം �ട�ിയ വിഷയ�ളി�  വിലയി���  നട�ാ�േ�ാ;  ആയത്

കാര��മമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ��റി�  അധികം ���ി ദിന��  ഉ�ാ�െമ� �ഖ�ാപനം യാഥാ���മാ��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?



െപാ� വിദ�ാലയ�ൾ മികവിെ� േക��ൾ

2730. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം നട�ിലാ�ി വ��  'െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

യ�'�ിെ� ഫലമായി സ�കാര�  /സ�ാ�യ ��കളി�  നി�ം സ��ാ�  ��കളിേല�്

ഇ�വെര എ� ��ിക� വ� േച��െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െപാ� വിദ�ാലയ�െള മികവിെ� േക��ളാ�ി മാ��തി�േവ�ി നട�ി

വ�� �വ��ന��െ�ാ�ം ബധിര വിദ�ാലയ���് േവ�ി എെ��ി�ം �േത�ക പ�തി

നട�ാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ബധിര വിദ�ാലയ���് േവ�ി എസ്. സി. ഇ. ആ�. ടി. ത�ാറാ�ിയ �േത�ക പാഠ��ക��

ഏെത�ാം �ാ�കളിേല��താെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� ത�ാറാ�െ�� ��ക�� ഇൗ അ��യന വ�ഷം തെ� വിതരണം െച��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകേ�രി ഗവ:എൽ.പി.എസിെ� വികസന�ിന് ഫ�്

2731. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി മണ��  മ�ല�ിെല എളവ�ി

പ�ായ�ിെല േകേ�രി ഗവ�െമ�് എൽ.പി.എസിെ� വികസന�ിന് ഒ� േകാടി �പ

അ�വദി���മായി ബ�െ�� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ളിെ� വികസന�ിനാ�� പ�തി�െട �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ

വിശദാംശ�� നൽകാേമാ?

മലബാറിെല ��ീം സ�ദായ�ിെ� വിദ�ാഭ�ാസ പിേ�ാ�ാവ�

T 2732.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മലബാറിെല ��ീം സ�ദായ�ിെ� വിദ�ാഭ�ാസ പിേ�ാ�ാവ� പരിഹരി��തിനായി ഇറ�ിയ

13-06-2007-െല G.O.(P)No.107/07/G.Edn ന�� ഉ�രവ് �ന:പരിേശാധി�ാനിടയായ

സാഹചര�ം എ�ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് �ന:�ാപി�്,  മലബാ�  േമഖലയി�  ��ീം സ�ദായ�ി�  ഇ�്

അ�ഭവെ��� ഈ പിേ�ാ�ാവ� അവസാനി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ ഉ�രവ�സരി�് അ�  എ�ഡഡ് ��ക��് അംഗീകാരം ന���തിന് നി�യി�

വ�വ�ക� എെ�ാെ�യാണ്;



(ഡി) ഈ വ�വ�ക� അംഗീകരി�� എ� അ� എ�ഡഡ് ��കളാ��ത്;

(ഇ) േക� ന�നപ� ക�ീഷെ� അംഗീകാര���ം സം�ാന സ��ാ� അംഗീകാരമി�ാ��മായ

എ� അ� എ�ഡഡ് ��കളാണ് സം�ാന��ത് എ�് അറിയി�േമാ ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല അ� എ�ഡഡ് �ൾ ��ികൾ

2733. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ി�  ഉ�െ��� അംഗീ�ത അ�  എ�ഡഡ് ��കളി�

സൗജന��ം നി�ബ�ിത�മായ വിദ�ാഭ�ാസ�ി�� ��ിക�െട അവകാശ ആ�്  2009�

നി��ഷി�ി�� �കാരം 25 ശതമാനം സീ�കളി� സമീപ�േദശ�ളിെല ���ല വിഭാഗ�ി�ം

�തി�ലാവ�യി��� ഗണ�ി�ം െപ�� ��ിക��് �േവശനം ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� 2015-16, 2016-17, 2017-18 അ��യന വ�ഷ�ളി� അ�കാരം �േവശനം

ലഭി� വിദ�ാ��ിക�െട വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

െ�ഷ�� ��ക��് വാ�ഷിക �ാ�്

2734. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ിപരമായ െവ�വിളിക�  േനരി�� വിദ�ാ��ിക�  പഠി�� സം�ാനെ� െ�ഷ��

��ക�  ആെക എ�െയ��െ��ം അവയി�  സ��ാ�  അംഗീകാര��വ എ�െയ�ം

അറിയി�ാേമാ; ഇവയിലാെക എ� ��ിക� പഠി���്; സ��ാ� േനരി�നട�� െ�ഷ��

��ക� ഏെതാെ�;

(ബി) ഈ ��കളി�  വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�കാര�� ഉ�ഭ�ണേമാ പാഠ��ക�േളാ

�ണിേഫാ�കേളാ ന���േ�ാ; ��ത ആവശ����ായി �ാ�് അ�വദി��േ�ാ; എ�ിൽ

ഇ�കാരം ന��� വാ�ഷിക �ാ�ക� വ��ി�ി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) മ� ��കളിെല അ��ാപകെര അേപ�ി�് ഇവിെട േജാലി െച��വ��് താരതേമ�ന വളെര

�റ� ശ�ളം മാ�മാണ് ന���ത് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇവയി� പല ��കളി�ം

വിദ�ാ��ികെള സൗജന�മായാണ് പഠി�ി��െത�തിനാ� അട���ലി� നി�ം ര�ി��തിന്

മതിയായ �ാ�് അ�വദി�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ��ികെള സ��ാ� ��കളി� പഠി�ി�ാൻ േബാധവ�കരണം

2735. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) കഴി� അ�് വ�ഷ�ളി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം സ��ാ�, എ�ഡഡ്,  അ�  എ�ഡഡ്

വിദ�ാലയ�ളി� പഠി� ആെക ��ിക�െട എ�ം എ�; തരം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  നട�ിയ െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി സ��ാ�

എ�ഡഡ് േമഖലയി� 2017-18, 2018-19 അധ�യന വ�ഷ�ളി� ��ിക�െട എ�ം എ�

ക�് വർധി�; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  അ�  എ�ഡഡ് ��കേളാട് ര�ിതാ���ം പഠിതാ���ം താ�ര�ം

��വ��തായി സ��ാ� ക���േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അധ�ാപക�  ഉ�െ�െട�� സ��ാ�  ജീവന�ാ�  ത��െട ��ികെള സ��ാ�  ��കളി�

തെ� പഠി�ി�ണെമ� േബാധവ�കരണം നട�ാ�  സ��ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി� ഉ�ായ വ��നവ്

2736. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�-എ�ഡഡ് േമഖലയി�  �വ��ി�� ��കെള ലാഭകരമ�ാ�

ഗണ�ി�െപ���ത് ഏത് മാനദ��കാരമാണ്;

(ബി) നിലവി�  സ��ാ�, എ�ഡഡ് േമഖലയി�  എ�.പി,  �.പി,  െെഹ��  വിഭാഗ�ി�

ലാഭകരമ�ാ� ഗണ�ി�െപ�� എ� വിദ�ാലയ�� വീത�െ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം നട�ിലാ�ിയത് �ലം െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�

വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി�  എ� വ��നവാണ് ഓേരാ �ാ�ി�ം ഉ�ായി�ളളെത�്

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ലാഭകരമ�ാ� ഗണ�ി�  ഉ�െ��ി�ളള ഏെത�ി�ം വിദ�ാലയം ഇൗ യ��ിെ�

അടി�ാന�ി� ലാഭകരമായ ഗണ�ിേല�് മാ�വാ� കഴി�ി�േ�ാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിേല�് വിദ�ാ��ികെള ആക�ഷി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

2737. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിേല�് ��ത�  വിദ�ാ��ികെള ആക�ഷി��തിനായി ഈ സ��ാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ അ��യന വ�ഷം, സം�ാന�് ,ഒ�ാം �ാ�ി� എ�ഡഡ്-സ��ാ� ��കളി� േച��

വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം ജി�ാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

എസ്.പി.സി.അധ�ാപകെര നിലനിർ�ാൻ നടപടി

2738. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  എസ്.പി.സി.,  എ�.സി.സി.  ,�ൗ�് ആ�് ൈഗ�സ് �ട�ിയ

വിഭാഗ��െട �മതല�� അധ�ാപക��് �ാസ് ചാ��് ന�കാ�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഡിവിഷ�  �റ����ലം ബ�െ�� വിഷയ�ി�  ��ത അധ�ാപക�െട േവ��സി

ന�െ��േ�ാ�  ഇവെര നിലനി���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

േഡാ.എം.എ ഖാദ� ക�ി�ി ശിപാ�ശക�

2739. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െസ��റി,  ഹയ�  െസ��റി തല�െള ലയി�ി��തിന്

തീ�മാനമ��ി�േ�ാ; എ�ി� എ�െന നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; ലയനം സംബ�മായി

േഡാ.എം.എ ഖാദ� ക�ി�ി�െട ശിപാ�ശക� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�േ�ാ�  െസ��റി,  ഹയ�  െസ��റി േമഖലയി�  ഉ�ാ��

വിവിധ�ളായ ���� എ�െന പരിഹരി��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത് വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി� ന� നിലയി� നട�വ�� െസ��റി ഹയ� െസ��റി തല�െള ലയി�ി��ത്

െകാ�് ഉ�ാ�� േന��� എെ��ാമാണ്; ഇ� സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി�

റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െസ��റി ഹയ�  െസ��റി തല�െള ലയി�ി�ണെമ� ശിപാ�ശ ആ�േടതാണ്  ;

ഇ�ാര��ി�  വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് �വ��ി�് വ�� വിവിധ സംഘടനക�മായി േയാഗം

�ടിയി�േ�ാ; എ�ിൽ മീ�ി�ിെ� മി��്സ് പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ലയനം നട�് കഴി�ാ�  ഓേരാ തല�ി�ം ��തായി അധ�ാപക ത�ികക�  ഉ�ാവി�

എ��ം നിലവി� ഉ�വെര സാരമായി ബാധി�ം എ��ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സി.ബി.എസ്.ഇ, ഐ.സി.എസ്.ഇ ��ക�െട അംഗീകാരം

2740. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സി.ബി.എസ്.ഇ,  ഐ.സി.എസ്.ഇ ��ക��് അംഗീകാരം ലഭി��തിന്

സ��ാ� െകാ� വ� മാനദ��� എെ�ാ�യായി��;

(ബി) ��ത മാനദ��� പാലി�ാ� ��ക� അട�് ��െമ�് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; ഈ �ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാരിെ� മാനദ���  അ�ാേയാഗിക�ം അശാ�ീയ�മായ നി�േ�ശ��

ഉ�െ�ാള��താെണ�് ��ീം േകാടതി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് നിലവാരം ഇ�ാ�ത് െകാ�ാണ് സി.ബി.എസ്.ഇ.  സിലബ�ി�ളള



വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  വ��ി� വ��െത�ം അതിന് സ��ാ�  തെ�യാണ്

ഉ�രവാദിെയ��� ആേ�പം വ�താപരമാേണാ;

(ഇ) എ�ി� അതിെ� അടി�ാന�ി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ഉയ���തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േഡാ. എം.എ.ഖാദ� സമിതി റിേ�ാ��്

2741. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല െെ�മറി തലം �ത�  ഹയ�  െസ��റി തലം വെര��

വിഭാഗ�െള ഏേകാപി�ി��തിെന�റി�് പഠി�് റിേ�ാ��് സമ��ി�വാ� േഡാ. എം.എ. ഖാദ�

അ���നായി �പീകരി� വിദ�ധ സമിതി�െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) റിേ�ാ��് ലഭി�ി�െ��ി�  ആയത് എ�് �ത�  നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ ;

(സി) റിേ�ാ��ിെല �ധാന നി�േ�ശ�� എെ��ാമാണ്; ആയത് ലഭ�മാ�ാേമാ?

അപകട മരണം സംഭവി� ര�ിതാ��െട മ��െട �ട�പഠനം

2742. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�-എ�ഡഡ് ��കളിെല ��ിക�െട ര�ിതാ���് അപകട മരണം സംഭവി�ാ�

��ിക��് �ട�പഠന�ിന്  50,000/-  �പ �ഷറി നിേ�പമായി ന��� പ�തി

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം �വ��ന��  നാളി�വെര നട�ിയി��് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തി �കാരം എ� േപ��് ആ��ല��� ലഭ�മാ�ിയി��്?

എ�.സി.ഇ.ആ�.ടി നട�ിയ േദശീയ പഠന- േന� സ�േ�

2743. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� �ണനിലവാരം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�.സി.ഇ.ആ�.ടി നട�ിയ േദശീയ പഠന േന� സ�േ�യി�  േദശീയ ശരാശരിേയ�ാ�ം



രാജ�െ� മ� സം�ാന�ളിെല ശരാശരിേയ�ാ�ം േകരള�ിെല െപാ� വിദ�ാലയ�ളിെല

പഠന നിലവാരം വളെരേയെറ ��ിലാെണ� സ�െ� ഫലം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ�  95%  ��ിക�ം �ളി�  വരാ�  ഇ�െ���െവ� സ�േവ ഫലം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; ആയതിെ� �ധാന കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത സ�േ�യിെല മ�് കെ���ക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� നിലവാര�ക��

2744. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസരംഗം �ണപരമായി നിലവാര�ക�� േനരി�കയാെണ�

റിേ�ാ��ക� ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) 2016 -െല േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയ �കാരം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�മായി �േത�കി�് സാേ�തിക

വിദ�ാഭ�ാസ�മായി ബ�െ���ി ���ി പരിചയം  (ഇേ��ഷി�്)  വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�

ഭാഗമാ��തി� സം�ാനം പി�ിലാെണ� റിേ�ാ��് പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല പാഠ�പ�തിക� കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഡി) സാേ�തികരംഗ�ിെ� �തി�ചാ�ം ��ി�  ക�െകാ�് േമ��രം അ�ാരാ�

�ാപന��െട അത�ാ�നിക പാഠ�പ�തിക�മായി കിടപിടി�� തര�ി�ളള പാഠ�പ�തിക�

ത�ാറാ�ി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗം നവീകരി��തിനായി നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ�ി�െട േന�� േയാഗ�തക�െട അംഗീകാരം

2745. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ�ി�െട ശാ� വിഷയ�ളി�  േന�� ബി�ദാന�ര ബി�ദ േയാഗ�തക�

േകരള�ിെല സ��കലാശാലക�  അംഗീകരി�ാതിരി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ  :എ�ി�

ഇത് സംബ�ി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �.ജി.സി �െട  23/2/2018 -െല  1-9/2018 (ഡി.ഇ.ബി-1)  നംബ� േനാ�ീസ് അ�സരി�്

വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ�ി�െട േനടിയ �.ജി.സി അംഗീ�തമായ എ�ാ ഡി�ിക��ം ഇക�ല�സി

ന�കണെമ�് നി�േ�ശി�ി�ളളതിെ� അടി�ാന�ി�  നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�

സ��കലാശാലക��് നി�േ�ശം ന��േമാ?

മാ�ഭാഷ പഠനം നി�ബ�മാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടി



2746. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ീ-ൈ�മറിതലം �ത� ഹയ� െസ��റി തലം വെര മാ�ഭാഷ പഠനം നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ല��ം നിറേവ��തിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ല��ം നിറേവ��തിനായി നിയമ നി��ാണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏത് അധ�യന

വ�ഷം �ത� നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

�� �ണിേഫാം വിതരണം

2747. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ� ��ി�് എ� �� �ണിേഫാം വീതം കണ�ാ�ിയാണ് അളവ് നി�യി�് �ണി വിതരണം

െച�ത്; വിശദ വിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) വിതരണം െച� �ണി സ��ാ�  നി�േ�ശി� �കാര�� എ�ം �ണിേഫാം ത��തിന്

തിക��ിെ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദ വിവര�� ന�കാേമാ?

�� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� ഏകീകരണ പ�തി

2748. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ീ-�� �ത� �സ് � വെര ഒ� �ട�ീഴിലാ�ി �� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് സമ�മാ�ം വ���

ഏകീകരണ പ�തി�് സം�ാന�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േക�സ��ാരി�  നി�ം എെ��ി�ം നി�േ�ശ��  ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ീ-�� �ത� �സ് � വെര ഏകീ�ത സംവിധാന�ിലാ�േ�ാ�ളള �ാേയാഗിക ��ി��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ൈ�മറി, െസ��റി, ഹയ� െസ��റി തല�ി� അവ പരിഹരി��തിന് എെ��ാം

നി�േ�ശ�ളാണ് പരിഗണനയി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�� പാചക�ര�െട ��ി�ം �ലസൗകര���ം

2749. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��  പാചക�രക��് ഭ���ര�ാ നിയമമ�സരി�� രജിേ�ഷ�

നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) പാചക�രക�െട ��ി�ം മ� �ലസൗകര���ം ഭ��ധാന���െട�ം പ��റിക�െട�ം

േമ��ം പാചകെ�ാഴിലാളിക�െട ആേരാഗ��ിതി�ം �ചിത��ം പരിേശാധി��തിന് നിലവി�

എ� സംവിധാനമാ��െത� അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�കാര�� വിവിധ കാര��ളി�  �ത�മായ നിരീ�ണമി�ാ� കാരണം വിവിധ ��കളി�

ഭ��വിഷബാധ ഉ�ാ�� സാഹചര��ി�  ഇ�ാര��ളിൽ ക�ശന �ര�ാ നടപടിക�

സ�ീകരി�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ി� േക�ീയ വിദ�ാലയം

2750. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി� തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന�� മതിയായ �ലം വി�ന�കിയാ�

സിവിലിയ�  െസ�റി�  േക�ീയ വിദ�ാലയം ആരംഭി��തിന് േവ�ി സർ�ാർ ആവശ�മായ

ഇടെപട�ക� നട�േമാ;വിശദാ�ാേമാ?

േപരാ�� ആ�ാനമാ�ി �തിയ വിദ�ാഭ�ാസ ഉപജി�

2751. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ി വിദ�ാഭ�ാസ ഉപജി� വിഭജി�് േപരാ��  ആ�ാനമാ�ി �തിയ വിദ�ാഭ�ാസ ഉപജി�

�പീകരി��തിെ� ആവശ�കത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ആയത് സംബ�ി�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� നിലവി�� 52593/N1/09/G.Edn. എ�

ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്;

(സി) േപരാ�� ആ�ാനമായി �തിയ വിദ�ാഭ�ാസ ഉപജി� �പീകരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഏകാധ�ാപക വിദ�ാലയ��

2752. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�  സം�ാന�് എ� ഏകാധ�ാപക വിദ�ാലയ��

�വ��ി��െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� �ാപന�െള അ�േ�ഡ് െച�ാ�േ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ഒ�െ�� �ല�ളിെല ഏകാധ�ാപക വിദ�ാലയ�ളി�  വളെര ��ി��ി േജാലിെച��

അധ�ാപക�െട േജാലി �ിരത സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്



വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ സംര�ണ നിയമം നട�ിലാ��തിന് നടപടി

2753. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ സംര�ണ നിയമം നട�ിലാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ ആവശ�കത�� �േദശ�� ഏെതാെ�െയ�് നി�യി�ി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി�്

ഇറ�ിയി�� സ��ാ� വി�ാപന�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം �േദശ�ളി�  നിലവി�� ��ക�  അ�േ�ഡ് െച��തിേനാ ��തായി ��ക�

ആരംഭി��തിേനാ എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് തീ�മാനം ൈവ��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ�േ��്

ഇവ യാഥാ���മാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് :വ��മാ�ാേമാ?

�ീൈ�മറി �ളിെല അ��ാപക��ം ആയമാ��ം അംഗീകാരം

2754. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2012�േശഷം നിലവിൽവ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല �ീൈ�മറി ��കളിൽ പഠി�ി��

അ��ാപക��ം ആയമാ��ം അംഗീകാരം നൽകി േഹാണേററിയം അ�വദി��തി��

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

സം�ാനെ� സംര�ിത അധ�ാപക�െട എ�ം

2755. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െമാ�ം എ� സംര�ിത അധ�ാപക�  ഉ�്  ;അവ�  എ� േപ�

ഗവ�െമ�്/എ�ഡഡ് േപാ�കളി� വ��് െച�� എ�് തരം തിരി� ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സംര�ിത അധ�ാപക�െട നിയമനം �ലം എ� എസ്.സി  ,എസ്.ടി,  ഒ.ബി  .സി,  ഒ  .ഇ സി.

ത�ികക� ന�മായി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ിക�െട ഭാഷാേശഷി വ��ി�ി��തിനായി പ�തി

2756. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) �ണനിലവാര�ം �ല�ത�ം ഉറ�ാ�� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� സാ�ാ�കരണ�ിനായി

�ട�ിവ� പ�തിക�  ���േതാതി�  �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ിക�െട ഭാഷാേശഷി വ��ി�ി��തിനായി ആവി�രി� പ�തിക�  ഏെതാെ�യാണ്;

അതി�െട ഇം�ീഷ് ഭാഷാപരി�ാന�ി�ം ആശയവിനിമയ�ി�ം വിദ�ാ��ിക��് എ�മാ�ം

�േ�ാ�് േപാ�വാ� കഴി�ി��്;

(സി) പഠനനിലവാര�ി�  പിേ�ാ�ം നി���വെര മ�് ��ികേളാെടാ�ം െകാ�വ��തിനായി

ആവി�രി�ി�� &#039;��&#039; പ�തി വിജയകരമാേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  നിലവി�� പാഠ�പ�തിയി�  എെ��ി�ം മാ�ം േവണെമ�

വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ഓഫീ�ക�െട �വ��ന മികവ്

2757. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േസവനം ന���തിെല േവഗത�െട�ം ഫയ�  തീ��ാ��തിെ� കാര��മത�െട�ം

അടി�ാന�ി�  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�� വിവിധ ഓഫീ�ക�െട �വ��ന മികവ്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഇതിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് ;

(ബി) വിവിധ തല�ി�� ഓഫീ�ക�െട �വ��നമികവ് പരിേശാധി��തിന് നിലവി��

സംവിധാന�� എെ��ാമാണ്; ഇതിെല േപാരാ�ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�ി�  നി�� േസവന��  സമയബ�ിതമായി ലഭി�ാ�ത്

അന�ജി�കളി�  നി�� ജീവന�ാ��ം അധ�ാപക��ം വിദ�ാ��ിക��ം വളെരേയെറ

��ി��ക� ��ി��െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന്

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ത�മായ ഇടേവളകളി�  �വ��ന മികവ് പരിേശാധി��തിന് സംവിധാനേമ�െ���േമാ;

വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശനിയമം നട�ിലാ��ത് പഠി�ാൻ ക�ി�ി

2758. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2009- െല വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശനിയമം സം�ാന�് ���മാ�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇത്

നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�് പഠനം നട�വാ� ഏെത�ി�ം ക�ി�ിെയ നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ�ാെ� �പാ�ശകളാണ് അവ�



ന�കിയി�ളളത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി�  േകരള വിദ�ാഭ�ാസ ച��ളി�  എെ��ി�ം മാ�ം

വ��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� അത് സംബ�ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്?

സ��ാ� ��കേളാട് േച��് �വ��ി�� �ീ െെ�മറി ��ക�

2759. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ��കേളാട് േച��് �വ��ി�� എ� �ീ െെ�മറി ��ക��്  2011

വെര��വ�് അംഗീകാരം ന�ിയി��്;

(ബി) 2012 �ത� �വ��ി��വ�് അംഗീകാരം ലഭി�ാ�ത് കാരണം �വ��ി��തിന് വളെര

സാ��ിക ��ി��് അ�ഭവെ���ത് പരിേശാധി�് അ��ല നടപടി സ�ീകരി��തി��

നടപടിക� െെകെ�ാ�േമാ?

വ�ി��് മ�ല�ിെല ��കൾ

2760. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

മല�റം ജി�യിെല വ�ി��് നിേയാജക മ�ല�ി� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന്

ഭരണാ�മതി ലഭി� ��ക�െട േപ�ം ഭരണാ�മതി�െട പക��ം ലഭ�മാ�േമാ ?

നിയമനാംഗീകാരം േനടിയ അ��ാപക�െട ��കാല സ��ീസ്

2761. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�്  2011 -� നട�ിലാ�ിയ അ��ാപക പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി

നിയമനാംഗീകാരം േനടിയ അ��ാപക�െട  2006  �ത�� ��കാല സ��ീസ്

അംഗീകരി�െകാ�് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇത് സംബ�ി�് നിയമനാംഗീകാരം ന�കാ� �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി അംഗീകാരം ലഭി� െ�ഷ�ലി�് അ��ാപക�െട�ം ���  േകാ

ഒാ�ഡിേന��മാരായവ�െട�ം ��കാല സ��ീസ് പരിഗണി�് േ�ാേബഷ�, ഇ��ിെമ�് എ�ിവ

അ�വദി�േമാ ?

��ക��് ബ�ക� വാ�ാ� ഭരണാ�മതി

2762. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

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



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ ഫ�് ഉപേയാഗി�് ��ക��് ബ�ക� വാ�ാ� വളെര ��തെ� ഭരണാ�മതി

ലഭി�ി�ം ഇൗ അ��യനവ�ഷം ആരംഭി�േ�ാ�  ��  ബ�ക�  വാ�ി ന�കാനാവാ�ത്

എ�െകാ�ാണ് ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��  ബ�ക�  വാ��തിെല നടപടി�മ��  ���ിയാ�ാ�  വിദ�ാഭ�ാസ വ��് െഡപ��ി

ഡയറ��മാെര �മതലെ���ിയി�ം പഴയ�േപാെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�� നടപടി�മ��

സ�ീകരി�തിനാലാണ് ��  ബ�ക�  വാ��തി�  കാലതാമസം ഉ�ായത് എ�ത്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) �ന�് െച�ി�� േപാെല എം.എ�.എ.ഫ�ം ബാ�ി�ക�ം കെ��ി പി.ടി.എ.ക�ി�ിക��്

തെ� ബ�ക� േനരി�് വാ��തിന് അ�മതി ന��േമാ?

വിദ�ാ��ിക�െട �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ�വാൻ മാ�� നി�േ�ശ��

2763. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളി�  വിദ�ാ��ിക�െട �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ�വാ�  ഉത�� മാ�� നി�േ�ശ��

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എെ�ാെ�യാണ് അതിെല �ധാന നി�േ�ശ��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �� അ��ാപക��ം വിദ�ാ��ിക��ം െച�ാ���ം െച� �ടാ��മായ കാര���െട പ�ിക

ഇതിെ� ഭാഗമായി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��കളി� �ര�ാ ��് ആരംഭി�ണെമ� നി�േ�ശം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��  ബ�കളി�  നി��രാ�� ൈ�വ�മാെര�ം സഹായികെള�ം �റി�്

അേന�ഷി��തി�ം അവ�െട ���കാല ചരി�ം മന�ിലാ�ിയ േശഷം നിയമനം ന���തി�ം

�പാ�ശ െച�േമാ ?

2018-19 അ��യനവ�ഷം അ�ിഷ� േനടിയ ��ിക�

2764. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-19  അ��യനവ�ഷാരംഭ�ി�  സം�ാന�് സ��ാ�  ��കളി�ം എയിഡഡ്

��കളി�ം ആയി എ� ��ിക� �തിയതായി അ�ിഷ� േനടിയി��്;

(ബി) ഓേരാ ജി�യിെല�ം എ�ം �േത�കം വ��മാ�േമാ;

(സി) 1-� �ാസ് �ത� 9-� �ാസ് വെര �തിയതായി അ�ിഷ� േനടിയ ��ിക�െട എ�ം �ാസ്

തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ി�  ഉ�െ���ി ��ക�  മികവിെ� േക�മായി

മാ��താണ് ��ിക�  ��േ�ാെട െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  എ�ാ�  കാരണം എ�

വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ?



ഹരി�ാട് മ�ല�ി� ൈഹെടക് �� പ�തി

2765. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി� ഏെത�ാം ��കെളയാണ് സം�ാന വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�

ൈഹെടക് �� പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��ത്.

(ബി) ഈ പ�തി�െട നി��ഹണ �വ��ന��  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  എെ��ാം വികസന,

നി��ാണ�വ��ന�ളാണ് പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ത ��കളി�  നട�ിലാ�വാ�

ഉേ�ശി�ി��ത്;

(സി) ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഇതിെ� നി��ാണ �വ��ന���് �മതലെ���ിയി��ത്;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

മികവിെ� േക��ളാ�� എറണാ�ളം ജി�യിെല വിദ�ാലയ��

2766. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി മികവിെ� േക��ളാ�� എറണാ�ളം

ജി�യിെല വിദ�ാലയ�� ഏെതാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി�  നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

അ�മാലിയിെല ��കളി� �ാ��് �ാസ് സംവിധാനം

2767. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

��കളിലാണ് �ാ��് �ാസ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ളി�ം എ� �ാസ് �റികളാണ് �ാ��് ആ�ിയത് ; ��ക�െട േപര് ഉ�െ�െട�ളള

വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആേഗാള നിലവാര�ിേല�് ഉയ��� ക�� ജി�യിെല ��ക�

2768. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആേഗാള നിലവാര�ിേല�് ഉയ��വാനായി ക�� ജി�യിെല ഏെത�ാം ഹയ� െസ��റി

��കളാണ് െതരെ���െത�ം ഓേരാ�ി�ം ഇതിേനാടകം സാ��ിക സഹായം ഉ�െ�െട



എെ��ാം ആ��ല��� ന�കിെയ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇൗ വിഭാഗ�ി�  ഏെത�ാം ��ക�  ല���ിെല�ിെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വര�� ഗവ�െമ�് എ�.പി. �� െക�ിടം

2769. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േചല�ര മ�ല�ിെല വട�ാേ�രി വിദ�ാഭ�ാസ ഉപജി�യിെല വര�� ഗവ�െമ�് എ�.പി.

�ളി� 2018-19 അ��യനവ�ഷം എ� ക�ിക� �തിയതായി അ�ിഷ� േനടിയി��്;

(ബി) നിലവി� ഈ �ളി� ആെക എ� ��ിക� പഠി���്;

(സി) ഇ��ം ��ിക��് �ര�ിതമായി ഇ�� പഠി��തിന് ആവശ�മായ �ാസ് �റിക�  ഈ

�ളി�  ലഭ�മ� എ��ത് കണ�ിെല��് ആവശ�മായ െക�ിട സൗകര�ം ലഭ�മാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

കല�� ജി.എ�്.എസ്.എസ്.െ� െക�ിട നി��ാണം

2770. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല കല�� ജി.എ�്.എസ്.എസ്.-െ� െക�ിടനി��ാണം ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� െക�ിട�ിെ� ഫി�്ന�് സ��ിഫി��് ലഭി�േവാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്; ആയത്

ലഭി��തി� എെ��ാം �ട� നടപടിക� നാളി�വെര ൈകെ�ാ�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ���ി�് കി�ബിയി� നി�ം അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയത് ലഭി�വാ��

കാലതാമസം എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�� തട���  ഒഴിവാ�ി എ�േ��് െക�ിടനി��ാണം ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

ഹരി�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ൈഹെട�്��ക�

2771. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെത�ാം ��കെളയാണ് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�

ൈഹെട�്�� പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) ഈ പ�തി�െട നി��ഹണ �വ��ന��  ഏത് ഘ��ിലാണ്  ;  ഏെത�ാം



വികസന/നി��ാണ �വ��ന�ളാണ് പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ത ��കളി�

നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഇതിെ� നി��ാണ �വ��ന���് �മതലെ���ിയി��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

�� ��ിക�െട ഉ�ഭ�ണ വിതരണം

2772. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  ��ികൾ�് വിതരണം െച�� ഉ�ഭ�ണ�ിൽ എെ��ാം ഇന��

ഉ�െ����തിനാണ് നി�േ�ശം ന�കിയി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�ഭ�ണ വിതരണം കാര��മമായി നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

ഏ�െ���ിയി��ത്;

(സി) ഉ�ഭ�ണ വിതരണ�ിനായി ഒ� ��ി�് എ� �കയാണ് നിലവി� അ�വദി�ി��ത്;  �ക

പര�ാ�മ�ാ�പ�ം ആയത് വ��ി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

അ�ാദമിക് മാ�� �ാ�

2773. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ണേമ��� വിദ�ാഭ�ാസ�ി�� ആ��ണ�ം നി��ഹണ�ം നട�ക എ�ത് അ�ാദമിക്

മാ��  �ാ�  ല��ം വ��േ�ാ;  എ�ി�  തദ��തമായി�ാേണാ അവ

ത�ാറാ�ിയി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജനകീയമായ അ�ാദമിക് മാ�� �ാ� �േഖന അ��യനം ��ത� ശി� േക�ീ�തമാ��തിന്

സാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�െട വിദ�ാ��ിക�െട നിത�ജീവിത�മായി പാഠ��ക�െള ബ�ി�ി��തി�ം അതി�െട

െപാ� സ�ഹ�മായി സംവദി�വാ�� അവസരം െെകവ��താ�ം കെ��ിയി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇൗ അ��യന വ�ഷം മാ��  �ാ�  അ�സരി�� വിദ�ാഭ�ാസം,  െപാ� വിദ�ാലയ�ളിെല

��ികളി� എെ�ാെ� മാ�ം ഉ�ാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്?

��ിക�െട പഠന മികവ് പ�വ��തിന് പരിപാടി

2774. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ിക�െട പഠന മികവ് ര�ക��ാ��മാ�ം െപാ� സ�ഹ�മാ�ം പ�് വ��തിന്

സ�േ�ാ�വം എ� പരിപാടി സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;��ത പരിപാടി�് ലഭി� സ�ീകാര�ത



െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��കെള ആ��സ്, േ�ാ��സ്, ���ി പരിചയം എ�ിവ�െട ഹ�ായി മാ��തി�� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തി ഹയ� െസ��റി തല�ി� നി�ം െെഹ�� തല�ിേല�് വ�ാപി�ി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അ�ാദമി�് മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ിയ ��കൾ

2775. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ാദമി�് മികവ് ഉറ�വ���തിനായി സ��ാ� നി�േ�ശി� രീതിയി� അ�ാദമി�് മാ��

�ാ� ത�ാറാ�ിയി�� പാല�ാട് ജി�യിെല ��ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ി�െപ� ഏെത�ാം ��കളി�  അ�ാദമി�് മാ��  �ാ�

ത�ാറാ�ിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിദ�ാലയ�ളി� െെജവ െെവവിധ� ഉദ�ാന�� നി��ി�� പ�തി

2776. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി െെജവ െെവവിധ� ഉദ�ാന�� നി��ി��

പ�തിയി�  ഉ�െ���ി മല�റം മ�ല�ി�  നി�ം �േ�ാസ�  ന�കിയ ഏഴ്

വിദ�ാലയ�ളി� എെ��ി�ം നി��ാണ �വ��ിക� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത വിദ�ാലയ�ളി�  ഇൗ അധ�യനവ�ഷം ഉദ�ാനം നി��ി�വാ�  സാധി�േമാ;

ഇ�ാര��ി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

വിദ�ാ��ികളിെല വായനാ ശീലം വള���തിന് പ�തി

2777. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ികളി�  വായനാ ശീലം വള���തിനായി സ��ാ�  ��കളി�  �തിയ പ�തി

എെ��ി�ം ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �ാ�് �റികളി� ഒ��� വായനശാലയിേല�് ��ക�� െതരെ����തിന് ക�ി�ികെള

�മതലെ���ിയി�േ�ാ; ഇതിനായി എ�് �കയാണ് വകയി��ിയി��ത്?

എ�ാ ൈഹ��കളി�ം ഇം�ീഷ് അ��ാപകെര നിയമി�ാൻ നടപടി

2778. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� ൈഹ��കളി�  ഇം�ീഷ് ഭാഷെയ േകാ�  സ��് വിഭാഗ�ി�  നി�ം മാ�ി

ഭാഷാ വിഷയമായി പരിഗണി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആയതിന് െക.ഇ.ആ�. േഭദഗതി�ം �ാഫ് ഫിേ�ഷ�ം േവ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ ൈഹ��കളി�ം ഇം�ീഷ് അ��ാപകെര നിയമി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഒ�്, ര�് �ാ�കളിെല ��ിക��് �ഹപാഠം നൽകാതിരി�ാൻ നടപടി

2779. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) രാജ�െ� ഒ� �ളി�ം ഒ�്,  ര�് �ാ�കളിെല ��ിക��് അ��ാപക�  �ഹപാഠം

ന���ി�ാെയ�് ഉറ�് വ��ണെമ� മ�ാസ് ൈഹേ�ാടതി�െട വിധി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� പല ��കളി�ം പി� �����് കന� �ഹപാഠം ന���തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് ��ികളി� കന� മാനസിക ��ി��് ��ി�� സാഹചര��ി�

മ�ാസ് ൈഹേ�ാടതി�െട വിധിയിെല നി�േ�ശ�� സം�ാനെ� ��കളി�ം നട�ിലാ��

കാര�ം പരിഗണി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

െെ�മറി - അ�� െെ�മറി വിഭാഗ�ിെല അധ�ാപക നിയമനം

2780. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ� - എ�ഡഡ് ��കളി� അ�� െെ�മറി  -  െെ�മറി വിഭാഗ�ിലായി

നിലവി� എ� അധ�ാപക�െട ഒഴി�ക� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2014 � അേപ� �ണി� എ�.പി.എസ്.എ.  പരീ��െട റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�.പി.എസ്.എ.  ത�ികയി�  പി.എസ്.സി.  �േഖന�ളള നിയമനം നട�ാ�തിനാ��

���� �ലം മാ� ഉ�രവി�െടയാണ് പരിഹരി��െത� ആേ�പം ശരിയാേണാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ഡഡ് ��കളി� െെ�മറി - അ�� െെ�മറി വിഭാഗ�ി� നിലവി� എ� അധ�ാപക�െട

നിയമന�ിന് അംഗീകാരം ന�കാ� ബാ�ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ; അംഗീകാരം

െെവകാ�ളള കാരണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ഡഡ് ��കളി�  ഡിവിഷ�  വ��ന�ം �ലസൗകര��ം ഉെ��ി�  േപാ�ം നിയമനം

പാടിെ��് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�രം ��കളി�  �തിയ നിയമനം നട�ിയാ�

അംഗീകാരം ന��േമാ; വ��മാ�ാേമാ?



ഹയ� െസ��റി േമഖലയി� �തിയ ബാ�ക�ം അ��ാപക ത�ിക�ം

2781. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

അ�ാദമിക വ�ഷ�ളി� �തിയതായി ��ക�ം ബാ�ക�ം അ�വദി� ഇട�ളി� 2015-16

വ�ഷെ� ബാ�കളി� അ��ാപക ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  എ�ാണ് ഇ�ാര��ിെല തട�െമ�ം അ��ാപക ത�ിക ��ി�്  2018-19

അധ�യന വ�ഷ�ിെ� �ട��ി�  അ��ാപക നിയമനം നട��തി� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) 2015-16 അ�ാദമിക വ�ഷ�ി� അ�വദി�െ�� എ� സ��ാ� എയിഡഡ് ��ക� ഉ�്;

അവ�െട ത�ിക ��ി��മായി ബ�െ�� എ�ാ ആ�.ഡി.ഡി.കളി� നി�ം െ�ാേപാസ�ക�

എ�ിയി�േ�ാ;. ഇെ��ി� ഇനി�ം ഏെത�ാം ആ�.ഡി.ഡി.കളി� നി�ാണ് െ�ാേപാസ�ക�

ലഭി�ാ�ളളത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

എയിഡഡ് �ളിെല ജീവന�ാ�െട നിയമനാംഗീകാരം

2782. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016  �ണി�  എയിഡഡ് �ളി�  േജായി�  െച� ജീവന�ാ�െട നിയമനാംഗീകാരം

സംബ�ി�് എെ��ി�ം തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.ഇ.ആ� േഭദഗതി�് ��കാല �ാബല�ം ന�കിയ 29/2016-െല ഉ�രവി� എവിെടെയ�ി�ം

�തിയ �ളിെല എ�ാ ത�ികയി�ം സംര�ിത�ാെര നിയമി�ണെമ�് പറ��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

�� �ല�താ പരീ� സ��ിഫി��്

2783. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േഹാ���ഗ് ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �ളി� 2017 ഒേ�ാബറി� �� �ല�താ പരീ�

എ�തിയ ���ിയേ�ാളം േപ��് സ��ിഫി��് ലഭി�ി�ി� എ�ത് സർ�ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇവ��് എ�േ��് സ��ിഫി��ക� വിതരണം െച�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?



��വ� വിദ�ാ��ിക��ം എ�ാ വിഷയ���ം എ �സ് േന��തിന് പരിശീലനം

2784. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� എസ്.എസ്.എ�. സി പരീ�െയ��� ��വ� വിദ�ാ��ിക��ം എ�ാ വിഷയ���ം

എ �സ് േന��തിന് ഉത�� ശാ�ീയ ഇടെപട�  നട�വാ�  വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� എെ�ാെ� തര�ി�ളള ഇടെപട�കളാണ് നട�വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) എ�ാ വിഷയ���ം എ �സ് േന��തിന് ഈ വിദ�ാർഥികെള സഹായി��തിേനാെടാ�ം

മ�ര�രീ�കളി�ം ഇ��വ�കളി�ം മികവ് കാണി��തിന് അടി�ാന പരിശീലനം �ടി

ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

��കളി� ��ത� ഹയ� െസ��റി ബാ�ക�

2785. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

എസ്. എസ്. എ�. സി. വിദ�ാ��ിക�െട മിക� വിജയം കണ�ിെല��് സ��ാ� ��കളി�

��ത�  ഹയ�  െസ��റി ബാ�ക�  ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;വിശദാംശം

െവളിെ���ാേമാ?

വി.എ�്.എസ്.ഇ. ��കളി� േദശീയ െെന�ണ� േകാ�ക�

2786. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വി.എ�്.എസ്.ഇ.  ��കളി� പര�രാഗത േകാ�ക��് പകരം േദശീയ െെന�ണ� േകാ�ക�

�ട��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇൗ അ��യനവ�ഷം ഏെതാെ� േകാ�കളാണ് ആരംഭി��െത�ം എ� ��കളിലാണ് ��ത

േകാ�ക� ആരംഭി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

എ�.ബി.എസ്. െസ�ർ നട�ിയ േ��് എലിജിബിലി�ി െട�്

2787. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�.ബി.എസ്.  െസ�റിെ� േമ�േനാ��ി�, ഹയ�  െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�്

2015  ��  മാസം �േവാളജി വിഷയ�ി�  നട�ിയ േ��് എലിജിബിലി�ി െട�ി�

പെ���ാ�  ഏെതാെ� വിഷയ�ി�ളള അ�ാദമിക് േയാഗ�തയാണ് നി�യി�ി��െത�്



അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പരീ�യി�, �േവാളജി വിഷയ�ി� എ� ��ിക� പരീ�െയ�തി; എ� േപ� വിജയി�;

വിജയി� എ� േപ��് സ��ിഫി��് ന�ി;

(സി) വിജയി� ആ�െ��ി�ം ഇനി സ��ിഫി��് ന�ാ�േ�ാ; ഉെ��ി� ആ�െ�ാെ� സ��ിഫി��്

ന�ാ�െ��ം ന�ാ�തിെ� കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

േ�ാ� േകരള ഫീസ് വ��ന �ന:പരിേശാധി�ാൻ നടപടി

2788. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �സ് വ�  പഠന�ിന് അവസരം �റവായ സാഹചര��ി�  വട��

ജി�കളി�ളള എസ്.എസ്.എ�.സി.  പാ�ായ ��ിക�  േ�ാ� േകരള വഴിയാണ് ഉപരിപഠനം

നട��ത് എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം എ� ��ിക� േ�ാ� േകരള വഴി രജി�� െച�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) േ�ാ� േകരളയി� ഫീസ് വ��നവ് ഇൗ വ�ഷം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ���ിയ

ഫീസ് നിര�് എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ; വ��നവ് �ന:പരിേശാധി�േമാ?

സ�യംഭരണ േകാേള�ക�െട �വ��നം

2789. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�യംഭരണ േകാേള�ക�െട �വ��നം വിലയി���തിന്

�മതലെ���ിയി�� എ�്.ഇ.സി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന് സ��ാ�  കാലാവധി നി�യി�് ന�കിയി�േ�ാ;

റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�െ��ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ി�  എ�്.ഇ.സി നി��ഷി�ി�� പഠന േമഖലക�  ഏെതാെ�;  വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

വിദ�ാ��ിക�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായി �സ് വ� സീ�ക�

2790. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പല ജി�കളി�ം എസ്.എസ്.എ�.സി.  പാ�ാ�� വിദ�ാ��ിക�െട

എ��ിന് ആ�പാതികമായി �സ് വ� സീ�ക� ഇെ��് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എ�ാണ്;  എ� ശതമാനം സീ�് വ��നവാണ്

വ��വാ� തീ�മാനി�ി��ത്;



(സി) ഈ വ��ന�് ആ�പാതികമായി അ��ാപകെര താ�ാലികാടി�ാന�ി�  നിയമി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കരയിെല �സ് � ��ക�

2791. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �സ് � അ�വദി� ന�കണെമ�് ആവശ�െ��് െകാ�് െന�ാ�ി�കര നിേയാജക

മ�ല�ിെല സ��ാ�  ��കളി�  നി�ം  2016  �ത�  2018  േമയ് മാസം വെര എ�

അേപ�ക�  ലഭ�മായി��്;  അേപ� ന�കിയ ��ക�  ഏെതാെ�യാണ് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  �സ് � ��ക�  അ�വദി��തി�� നടപടി�മ�ൾ

ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

എസ്.എസ്.എ�.സി. പരീ��് േ�സ് മാ��്

2792. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സിലബ�ി� 8, 9 �ാ�കളി� പഠി�� വിദ�ാ��ികളി� സം�ാന, േദശീയ തല

കായിക മ�ര�ളി�  പെ���് വിജയി�വ��് എസ്.എസ്.എ�.സി.  പരീ�യി�  േ�സ്

മാ��് ന���േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നിലവി� ഏെത�ാം മ�ര���ാണ് ഇ�കാരം േ�സ് മാ��് ന�കി വ��ത്;

(സി) കായിക മ�ര�ളി�  േ�സ് മാ��് അ�വദി��തിന് നിലവി�ളള മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഹയ� െസ��റി �ാപന�ളി� കായിക അധ�ാപക�

2793. േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  നിലവി�  കായിക അധ�ാപക�  േജാലി

െച��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീഡി�ി നിലവി��ായി��േ�ാൾ ��ിക��് ലഭ�മായി�� കായിക വിദ�ാഭ�ാസം ഹയ�

െസ��റി �പീകരി�േ�ാ� ന�െ���ത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ാ ഹയ�  െസ��റി ��കളി�ം കായിക അധ�ാപക�െട ത�ിക ��തായി ��ി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?



'ൈക�ി' െ� �വ��ന��

2794. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള ഇ��ാ��ച�  ആ�ഡ് െടേ�ാളജി േഫാ�  എഡ�േ�ഷ�  (ൈക�്  )  െ�

�വ��ന���് ഏെത�ി�ം രീതിയി�� തട��� േനരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈക�് ഏത് വ��ിന് കീഴിലാണ് �വ��ി��ത്;  �വ��ന ഫ�ിെ� ലഭ�ത �ട�ിയ

കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ൈക�ിെ� ഭരണസമിതി അംഗ��, അവ�െട െതരെ���്  /നാമനി�േ�ശം,  കാലാവധി

�ട�ിയ കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈക�ിെ� �ധാന �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

സമ� ശി� പ�തി

2795. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ-ൈ�മറി �ത� ഹയ� െസ��റി വെര ഒ� സംവിധാനം ഒ���തിെ� ഭാഗമായി അ�്

��ികളി�  ��ത�ളള ��കളി�  ഒ� അ��ാപകെ� േസവനം എസ്.എസ്.എ�ം

ആ�.എം.എസ്.എ�ം ലയി�ി�് സമ� ശി� പ�തി നട�ിലാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ��ത്;  ഇതി� എ�

േകാടി �പ�െട പ�തിക��് േക�ം അംഗീകാരം ന�കിയി��്;

(സി) കഴി� വ�ഷം എസ്.എസ്.എ.യി�ം ആ�.എം.എസ്.എ.യി�മായി അ�വദി�ി�� �കയി�

നി�ം വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) മാനസികമായി െവ�വിളി േനരി�� വിദ�ാ��ിക��് േവ�ി�ളള അ��ാപക�െട എ�ം

വ��ി�ി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഈ വിഭാഗ�ി�െ�� അ�് ��ികളി�  ��ത�ളള

��കളി� ഒ� അ��ാപകെ� േസവനം ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചാല�ടി ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �ളി� ആ�നിക ലാബ് നി��ാണം

2796. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി� ആ�.എം.എസ്.എ.  ഫ�പേയാഗി�് നി��ി��തിന് അ�മതി ലഭി�

ചാല�ടി ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി �ളി�  ആ�നിക ലാബ്,  ചാല�ടി ഗവ�െമെ�

േഗ�സ് എ�്.എസ് േകാ�ൗ�ി� �ീ-െമ�ിക േഗ�സ് േഹാ�� എ�ിവ�െട നി��ാണം ഏത്

ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

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



(സി) ഉെ��ി�  അവ നീ�ി നി��ാണം ഉട�  ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�  സ��ാ�

സ�ീകരി�േമാ?

വളപ�ണം സി.എ�്. �ഹ��േകായ ൈഹ��

2797. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക��, വളപ�ണം ഗവ�െമ�് ൈഹ�ളിെ� േപര്,  1994-�  സി.എ�്.  �ഹ��േകായ

ൈഹ��  എ�് നാമകരണം െച�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;  ഈ

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഉ�രവ് �കാരം �ളിെ� േപരി� വ� മാ��ിന�സരി�് പല സ��ാ� േരഖകളി�ം മാ�ം

വ��ിയി�ി�ാെയ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;  എ�ിൽ േരഖകളിൽ ആവശ�മായ മാ�ം

വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല എ� പി �ളിന് െക�ിടം

2798. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല �ള��� എ� പി �ളിന് െക�ിടം നി��ി��തിന് ഭരണാ�മതി

(Go.91/2018/  െപാ.വി.വ തീയതി  01.03.2018  )  ലഭ�മായ ���ി�െട �ട�നടപടി

എ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) പ�ി��  പ�ായ�ിെല �ഴിവിള പി വി എ�  പി എസ്-  െ� ഭൗതിക സംവിധാനം

െമ�െ����തി�� എെ��ി�ം നി�േ�ശം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�

ഇതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ശിവ�രം സ��ാ� ഹയ� െസ��റി �ളിന് ക���� ലാബ്

2799. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ശിവ�രം സ��ാ� ഹയ� െസ��റി �ളിന് എം.എ�.എ ആ�ി

വികസന ഫ�ി� നി�ം ക���� ലാബ് അ�വദി�ി�ം അത് �ാപി��തി� കാലതാമസം

േനരി�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ശിവ�രം ഹയ�  െസ��റി �ളിന് ക����  ലാബ് �ാപി��തി�� തട�ം

എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ;  ഇത് സംബ�ി�് ക��്  (െക.ഐ.�ി.ഇ)  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?



ഫേറാ�് ജി.ജി.�.പി.എസ്-� നിലവി�ളള േവ��സി

2800. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഫേറാ�് സബ് ജി�യി�  ഉ�െ�� ജി.ജി.�.പി.എസ്-�  നിലവി�ളള

എ�.പി.എസ്.എ./�.പി.എസ്.എ.  േവ��സി ജി�ാ�ര ഓ�ൈല�  �ാ��റിനായി

(2018-19) അ�േലാഡ് െച�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ളിെല എ�.പി.എസ്.എ.  (5),  �.പി.എസ്.എ.  (3)  േവ��സിക�  അ�േലാഡ്

െച�ാ���ലം ഓ�ൈല� അേപ�ക��് �ാ��� ലഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഓ�ൈല� അേപ�ക��് �ാ��� ന�കാെത കഴി� �റ� വ�ഷ�ളായി ഈ �ളി�

ദിവസേവതനാടി�ാന�ി� അധ�ാപകെര നിയമി�ക�ം, ഈ വ�ഷം 26-5-2018-� വീ�ം

ഇ��വ� നട�ിയ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഓ�ൈല�  അേപ� സമയ�് േവ��സി ഉ�ായി��ി�ം േബാധ���ം േവ��സി

അ�േലാഡ് െച�ാ� േകാഴിേ�ാട് ഡി.ഡി.ഇ.�െ�തിെര വ��തല നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ��ത �ളി� ഓ�ൈല� അേപ�കനായ അ�� ജി.�് നിയമാ��തം ലഭിേ�� �ാ���

ലഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചാവ�ാട് സ��ാ� ഹയ� െസ��റി ��

2801. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

��വാ��  സഗരസഭ പരിധിയിൽ �ിതി െച�� ചാവ�ാട് സ��ാ�  ഹയ�  െസ��റി

�ളിെ� പഴയ െക�ിടം അതിെ� തനിമ നിലനി��ിെ�ാ�് സംര�ി��തിന് ഒ� േകാടി �പ

വകയി��െമ� �ഖ�ാപന�ിേ��� നടപടി �മ��  ഏ� ഘ��ിലാണ്  ;

വിശദീകരി�ാേമാ?

െ�ഷ�� ��ക��് എ�ഡഡ് പദവി

2802. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാനെ� 33 െ�ഷ�� ��കെള എ�ഡഡ് ��കളാ�ിയ

ഉ�രവ് ഇ�വെര �ാവ��ികമാ�ിയി�ി�ാെയ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ാബിന�് സബ് ക�ി�ി�െട ഇതിേ��� തീ�മാനം എ�ായി��; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത െ�ഷ��  ��ക��് എ�ഡഡ് പദവി ന��� കാര��ി�  അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?



ന��ാ��ള�ര സ��ാ� �.പി.എസ് ശതാ�ി െക�ിട നി��ാണം

2803. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല ന��ാ��ള�ര സ��ാ�  �.പി.എസ് ശതാ�ി െക�ിട

നി��ാണ�ി�� എ�ിേമ�് ആല�ഴ വിദ�ാഭ�ാസ െഡപ��ി ഡയറ��െട ഓഫീസി�  നി�ം

ഡി.പി.ഐ.�് ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഈ �ക ൈകമാ��തി�� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അധ�ാപിക�െട എ�.ഡ�ി�.എ ഫയൽ

2804. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് എ�.എസ്.എസ്.എ�്.എസ്.  അകേ��റയിെല എ�്.എസ്.എ.ആയി േജാലി

േനാ�ിയി�� ബി�.ആ�  നായർ എ�യാ�െട എ�.ഡ�ി�.എ.  ലീ�മായി ബ�െ��്

സ��ാരി�  നില നി���  GED/M2/82/2018  E  FILE  NO.766729  ഫയലി�

തീ�മാനെമ���തിന് ഉ�ായിരി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ധനകാര� വ��ി�  ഇേ�ാ�  എ�ിയിരി�� ബി�വിെ� ലീവ് സാം�ഷ�ം �ട��് തിരിെക

സ��ീസി�  �േവശി�വാ�� അവസര�ം എ��ം േവഗം നട�ാ��തിന് സത�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അേപ� ന�കി വിവിധ ഓഫീ�കളി� കഴി� 7 മാസമായി കയറിയിറ�� അധ�ാപിക�െട

ലീവ് സംബ�മായ വിഷയം എേ��് പരിഹരി�െ��ം എ�റിയി�ാേമാ;  ഇവ��് എേ��്

സ��ീസി� തിരിെക �േവശി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െക.ഇ.ആ�. േഭദഗതി�് ��കാല �ാബല�ം

2805. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.ഇ.ആ�. േഭദഗതി ശരിെവ�െകാ�് െെഹേ�ാടതി നട�ിയ 2016 ഡിസംബ� 3-െല വിധി

��ാവനയി�  29-1-2016  �ത�  െക.ഇ.ആ�  േഭദഗതി�് ��കാല �ാബല�ം ന�കിയത്

റ�ാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2016  ഡിസംബറി���് ��കളി�  നിലനി�ി�� ത�ികകളി�  െ�ാ��ഡ് ജീവന�ാെര

മാ�േമ നിയമി�ാ� എ� ക�ശന നിബ�ന ഉളളതായി വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െക.ഇ.ആ�. േഭദഗതി �കാരം ഡിസംബ� 2016ന് ��് നിയമിതരായി�ളള �� ജീവന�ാ�െട

നിയമനെ� അംഗീകരി��തിന് തടസ��  നിലനി���െവ�ത് വ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?



�ീ - െെ�മറി �� ജീവന�ാ�െട േവതനം

2806. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എയിഡഡ് ��കേളാട് േച��് �വ��ി�� �ീ  -  െെ�മറി ��ക��്

സ��ാ�  അംഗീകാരം ലഭ�മ�ാ�തിനാ�, അവിെട േജാലി െച�� ജീവന�ാ��് പി.ടി.എ

ന�� വളെര ��മായ േവതനമാണ് ലഭി��ത് എ�ം അ� �ത�മായി ലഭി�ാ�മി� എ��ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�് സർ�ാർ അ��ല നടപടിക� െെകെ�ാ�േമാ ?

�ീ-െെ�മറി അധ�ാപക�േട�ം ആയമാ�േട�ം മാസേവതനം

2807. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  വിദ�ാലയ�ളി�  പി.ടി.എ.  �െട കീഴി�  ആരംഭി� �ീ  -െെ�മറി �ാ�കളി�

പഠി�ി�� �ീ-െെ�മറി േകാ�് പാ�ായ അധ�ാപക��ം ആയമാ��ം യഥാ�മം എ�

�പയാണ് മാസേവതനം ന�ിവ��െത�റിയി�േമാ;

(ബി) ��ത മാസേവതനം സം�ാനെ� എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ�ളിെല അധ�ാപക��ം ആയമാ��ം

ന��േ�ാ എ�് വ��ാ�േമാ; ഇെ��ി� കാരണെമെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) HRMP  3616/2015  ന��  പരാതിയിേ��  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് െസ��റിെയ

എതി�ക�ിയാ�ി 2016 �� 27-� തീയതി സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� പാ�ാ�ിയ

ഉ�രവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത ഉ�രവിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�േമാ?

ഹയ� െസ��റി �ി�സി�� നിയമനം

2808. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� സ��ാ� ഹയ� െസ��റി ��ക� നിലവി��്;

(ബി) സ��ാ� ഹയ� െസ��റി ��കളി� �ി�സി��മാ�െട എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;

(സി) �ി�സി��മാരായി െ�ാേമാഷ�  ന���തിന് അ�ഹരായവ�െട ഡി.പി.സി.  ലി�്

നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അ�ഹരായവ��് ഉട�  െ�ാേമാഷ�  ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

എ�ഡഡ് ഹയ� െസ��റി ��കളിെല ത�ിക നി��യം



2809. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2015-16 കാലയളവി� എ�ഡഡ് ഹയ� െസ��റി ��കളി� അ�വദി�ി�� ബാ�കളിെല

ത�ിക നി�ണയ നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ അ��യന വ�ഷാരംഭ�ി�  തെ� ��ത ത�ിക നി�ണയ നടപടിക�  ���ീകരി�്

അധ�ാപക��് ശ�ളം ന�കാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േനാ� െവേ�ഷണ� ടീ�� ജനറ� ഫൗേ�ഷ� േകാ�് ത�ിക

2810. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഗവ.േവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  േനാ�  േവാേ�ഷണ�  ടീ��  ജനറ�

ഫൗേ�ഷ�  േകാ�്  (�നിയ�) െ� എ� ത�ികക�  നിലവി��്;  അവ ഏെതാെ�

��കളിലാെണ�് ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളി�  എ� ഒഴി�ക�  നിലവി��്;  ഏെതാെ� ��കളിെല�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച�ി��്;  ഇെ��ി�  അതി�ളള കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ര�് േകാ�ക�  മാ��ളള ��കളി�  ജി.എഫ്.സി.  അ��ാപക�െട ത�ിക �നിയ�  ആയി

പരിഗണി��േ�ാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  ��ത ��കളിെല ജി.എഫ്.സി.  അ��ാപക ത�ിക ഏ� രീതിയിലാണ്

പരിഗണി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�ഡഡ് ��കളിെല �ീൈ�മറി അ��ാപക�െട ശ�ളം

2811. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ��കളി� �ീൈ�മറി വിഭാഗം �ട��തിന് സ��ാ�  ഉ�ര�ക� എെ��ി�ം

ഇറ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ഡഡ് ��കളി�  നിയമി�ി�ളള �ീൈ�മറി അ��ാപക��് നാമമാ�മായ ശ�ളമാണ്

മാേനെ��് ന���ത് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സ��ാ�  ��കളിെല �ീൈ�മറി അ��ാപക��് ന��� മിനിമം ശ�ളം എ�ഡഡ്

േമഖലയിെല �ീൈ�മറി ��കളി� േജാലി േനാ�� അ��ാപക��് ന���തി�ളള നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

എ�ഡഡ് ��കളി� ദിവസേവതന�ാെര നിയമി�ാ� നടപടി



2812. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ�ിമാ�െട�ം എം.എ�.എ.മാ�െട�ം േപ�ണ�  �ാഫിേല�് െഡപ�േ�ഷനി�  േപാ��

എ�ഡഡ് �ളിെല അ��ാപക- അന��ാപക ജീവന�ാ�െട ഒഴിവിേല�് ദിവസേവതന�ാെര

നിയമി�ാ� തട��� ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ��ത ഒഴിവിേല�് ദിവസേവതന�ാെര നിയമി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആല�ഴ ജി�യിെല ൈഹ�� അസി��് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

2813. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യിെല ൈഹ�� അസി��് ത�ികയിെല ഒഴി�ക� പി. എസ്. സി.�് റിേ�ാ��്

െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെത�ാം വിഷയ�ളി� എ� ഒഴി�ക� വീതെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�� പി.  എസ്.  സി.  റാ�് ലി�ി�  നി�ം ��ത ഒഴി�കളി�  എ� നിയമന��

നട�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ നാച�റ� സയ�സ് ഒഴി�ക�

2814. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  എ�്.എസ്.എ നാച�റ�  സയ�സി�  എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി��ത്;

ഇതി� എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒഴി�ക� അടിയ�രമായി നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

അ��ാപക പാേ�ജ് അേനാമലി പരിഹരി�ാൻ നടപടി

2815. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ��ക�കളി�  ഏത് തീയതി�് ��പ് നിയമനം േനടിയ അ��ാപക��ാണ്

അ��ാപക പാേ�ജ് �കാരം സംര�ണം ന���െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അ��ാപക പാേ�ജ് നിലവി�  വ�തി�േശഷം ത�ികയി�ാെത �റ� േപായവ��് �ന�

നിയമനം ന��� രീതി എ�െനെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സീനിയ�  ആയ അ��ാപക�  സംര�ണ�ിെ� േപരി�  �റ�േപായി ബി.ആ�.സി.കളി�

െ�യിന� ആയി നിയമനം ലഭി�േ�ാ� ��വ� ശ�ള�ം ലഭി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഒ� �ളി� നി�ം 14.7.1997-ന് ��പ് നിയമനം ലഭി�വ� �റ�േപായി അ��ാപക പാേ�ജ്



�കാരം സംര�ണം ലഭി�േ�ാ�  ��വ�  ശ�ള�ം ലഭി�ക�ം ഈ തീയതി�് േശഷം

അ��ാപക പാേ�ജിെ� ആ��ല�ം ലഭി�് ബി.ആ�.സി.,  സി.ആ�.സി.കളി�  േകാ�ഡിേന��

ത�ികയി�  നിയമനം ലഭി�േ�ാ�  ശ�ള ന�ം സംഭവി�ക�ം െച�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ഈ അേനാമലി പരിേശാധി�് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

അ��ാപക-വിദ�ാ��ി അ�പാതം

2816. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാപക-വിദ�ാ��ി അ�പാതം  1:30,  1:35,  1:40  എ�ി�െന മാ�ം വ��ിയതിന്

സമാനമായി േജാലി ന�െ��� അന��ാപകെര സംര�ി��തിനായി അന��ാപക-വിദ�ാ��ി

അ�പാതം വ�ത�ാസെ����തിനായി എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�.പി.  െസ�� അ�ാ�് െച�ി�� ൈഹ��കളി� െ�ഷ�ലി�് അ��ാപക ത�ികക�

നിലനി��വാ�  എ�.പി.  വിഭാഗം ��ിക�െട എ�ം കണ�ാ�ിയ�േപാെല അന��ാപകെര

സംര�ി��തി�ം എ�.പി. വിഭാഗം ��ിക�െട എ�ം �ടി േച��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) േകരള വിദ�ാഭ�ാസ ച�ം അ�സരി�് ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  അന��ാപക ത�ിക

��ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടി�മം വ��മാ�േമാ?

അധ�ാപക�െട മിനിമം േവതനം

2817. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാരായ ��ികെള പഠി�ി�� സം�ാനെ� പല ��കളിെല�ം അധ�ാപക��്

��മായ േവതനമാണ് ലഭി��െത�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അധ�ാപക��് മിനിമം േവതനം ഏ�െ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ത�ികമാ� ഉ�രവ്

2818. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  അനധ�ാപക ത�ികകളായ �ാ��്,  ൈട�ി�്,  അ��ഡ�് എ�ീ

ത�ിയി��വ��് അധ�ാപക ത�ികയിേല�് ത�ികമാ��ിന് നിലവി�� വ�വ�ക�ം

േയാഗ�തക�ം എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േയാഗ�തക�ം വ�വ�ക�ം നി�യി�ത് ഏത് സ��ാ� ഉ�രവ് അഥവാ െ�ഷ�� ��

�േഖനയാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സ��ാ� ഉ�രവ് അഥവാ െ�ഷ�� �� എ�ിവ�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?



വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ൈബ�ാ��� നിയമനം

2819. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  േജാലി െച�� മിനി�ീരിയ�  ജീവന�ാ��ം

ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ��ം ൈബ�ാ��� വഴി എ�്.എസ്.എ.ആയി നിയമനം ലഭി��തിന്

2017  നവംബറിൽ തെ� സ��ിഫി��് പരിേശാധന കഴി�ി�ം ഇ��വ�വിന് കാലതാമസം

േനരി��െത�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ നിയമന���ളള �ടികാ�ാതീയതി നി�യി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

അധ�ാപക�െട െ�ാേബഷ� �ർ�ിയാ�ാൻ ക���� പരിശീലനം

2820. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അധ�ാപക�െട െ�ാേബഷ�  ഡി�യ�  െച��തിന്  45  മണി��  ക����  പരിശീലനം

േവണെമ� നിബ�ന നിലവി�  ഡി�ി തല�ിേലാ പി.ജി.തല�ിേലാ ക����  �ധാന

വിഷയമാേയാ സ�ിഡറി വിഷയമാേയാ ബി�ദം േനടിയവ��് നി�ബ�മാേണാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ക���� പരി�ാന��വെര 45 മണി�� ൈദ�ഘ��� ക���� പരിശീലന�ി�

നി�ം ഇളവ് അ�വദി�ണെമ� അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ�ര�ി�  ക����  പരി�ാന��വെര  45  മണി��  ൈദ�ഘ��� ക����

പരിശീലനം േവണെമ� നിബ�നയിൽ നി�് ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ��കളിെല �ി�സി�ാ� ത�ികക�

2821. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഹയ� െസ��റി ��കളി� �ി�സി�ാ� ത�ികയി� എ� ഒഴി�കളാ��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  നിക��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

െവാേ�ഷണ� ഇൻ��ർമാ�െട െ�ാേമാഷ�

2822. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െതാഴിലധി�ിത ഹയ�  െസ��റി വ��ി�  എ�് വ�ഷം ���ിയാ�ിയ െവാേ�ഷണ�

ഇൻ��ർമാ�െട െ�ാേമാഷ� സംബ�ി� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത വിഷയ�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം ആയതിെ�

നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല എ�.പി.എസ്.ടി./ �.പി.എസ്.ടി. ഒഴി�ക�

T 2823.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� സ��ാ� ��കളി� പി.എസ്.സി നിയമനം ൈവ��തിനാ� അ��ാപക

�ാമം േനരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� എ�.പി.എസ്.ടി./ �.പി.എസ്.ടി. വിഭാഗ�ി� എ� ഒഴി�ക� ഉെ��

വിശദമാ�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ി� നി�ം ഈ ഒഴി�കളിേല�് �ിരം അ��ാപകെര നിയമി��തിന്

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ീെെ�മറി �ളിെല അ��ാപക�

2824. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ിക�െട സ�ഭാവ�പീകരണ�ി�ം പഠന�ി�ം �ീെെ�മറി �ളിെല അ��ാപക�  വഹി��

പ�് �ശംസനീയമാെണ�് ക���േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  07.12.2012  വെര നിയമിതരായി�ളള �ീെെ�മറി

അ��ാപക��് ��മായ ഓണേററിയമാണ് ന���െത�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാ��് ഓണേററിയ�ിന് പകരം ശ�ള െ�യി� അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;എ�ി� അതിേ��ളള നിലപാട് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

�ീെെ�മറി അധ�ാപക�െട ശ�ളം

2825. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ��കേളാട�ബ�ി�് �വ��ി�വ�� �ീെെ�മറി അധ�ാപക��് ��മായ

ശ�ളമാണ് ലഭി��ത് എ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ� ��കളി� �വ��ി�� �ീ െെ�മറി �ളിെല അധ�ാപക��് സ��ാ� ന���

ആ��ല�ം ഇവ��ം അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വ�ഷ�ളായി ഇൗ േമഖലയി� േജാലി െച��വ��് മിനിമം േവതന�ം ആ��ല��ം െതാഴി�



സംര�ണ�ം ന��വാ� ആവശ�മായ നിയമ നി��ാണം നട�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശം ന��േമാ?

തി�വന��രം ജി� എ�്.എസ്.�ി ഇം�ീഷ് ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ

2826. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� എ�്.എസ്.�ി ഇം�ീഷ് ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ത�ികമാ�ം �േഖന എ�്.എസ്.�ി ഇം�ീഷ് ത�ികയി� നിയമനം നട��തിന് എ� ഒഴി�ക�

നീ�ി വ�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തി�വന��രം ജി�യിെല എ�ാ ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ൈലേ�റിയ�ാ�െട ത�ിക അ�വദി�ാൻ നടപടി

2827. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം നട�ാ�� സ��ാ�  ഹയ�െസ��റി രംഗ�്

അത�ാവശ�ം ഉ�ാേക� ആ�നിക ൈല�റി�ം പരിശീലനം ലഭി� ൈലേ�റിയ�ാ�ം ഇ� എ�

വ�ത ഉ�െ�ാ��േ�ാ;

(ബി) ൈല�റി സംവിധാനം െമ�െ���ക�ം അവിെട പരിശീലനം ലഭി� ൈലേ�റിയ�ാ�െട

ത�ിക� അ�വദി�ക�ം െച�േമാ?

�ിരാ��ാപകരി�ാ� ��കളിെല വിദ�ാഭ�ാസം

2828. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ിരാ��ാപകരി�ാ� എ� ��കളാണ് നിലവി�ളളെത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�രം ��കളി� പഠി�� വിദ�ാ��ിക��് ഉ�മ വിദ�ാഭ�ാസം ലഭ�മാ��തി�ം പാേഠ�തര

�വ��ന�� ഏേകാപി�ി��തി�ം സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ അ��യന വ�ഷം ആരംഭി�� അവസര�ി�  �ിരാ��ാപകരി�ാ�ത് ��ക�െട

െെദനംദിന �വ��ന�െള�ം വിദ�ാ��ിക�െട പഠന നിലവാരെ��ം �തി�ലമായി

ബാധി�െമ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�രം ��കളി�  �ിരാ��ാപകെര നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്



വ��മാ�േമാ?

ഹയ� െസ��റി അ��ാപക ത�ികക�

2829. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2014-15ൽ ആരംഭി��ം ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ� േശഷം അ��ാപക ത�ികക�

��ി��മായ എ� ഹയ� െസ��റി ��ക� ഉ�് ; ജി� തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ത�ികക� ��ി�ി�ം റീജണ� െഡപ��ി ഡയറ��െട �� സ��ശന റിേ�ാ��ം ഫിേ�ഷൻ

ഉ�ര�ം ൈവ��തിനാൽ ഇ��വ� േപാ�ം നട�ാൻ കഴിയാ� ഏെതാെ� ��കളാണ്

െകാ�ം ജി�യി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ��കളിൽ ഫിേ�ഷൻ ഉ�ര�ക�  ലഭ�മാ��തി�� അടിയ�ിര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െകാേമ�് അ��ാപക�െട ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാൻ നടപടി

2830. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 30.06.2017 � നിലവി��ായി�� എ�്.എസ്.എസ്.�ി െകാേമ�് (�നിയ�) അ��ാപക�െട

ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി  -�് റിേ�ാ��് െച�ണെമ�ം ഇൗ ��ിയ ര� മാസ�ി�ളളി�

���ിയാ�ണെമ�ം എറണാ�ളം �ിബ�ണ� േകാടതി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ി�ളളവെര  (കാ�ഗറി ന��

459/2010  ,  എ�്.എസ്.എസ്.�ി,  െകാേമ�് �നിയ�) ഹിയറിംഗി� വിളി�െമ�്

അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇവ�െട ഹിയറിംഗ് നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണെമെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 30.06.2017 � നിലവി��ായി�� എ�്.എസ്.എസ്.�ി െകാേമ�് അ��ാപക�െട ഒഴി�ക�

പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�വാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ

?

െ�ാ��ഡ് അ��ാപക��ായി നീ�ിവ� ത�ികക�

2831. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഷി�് സ�ദായം നി��ലാ�ിയ സ��ാ� ��കളി� െ�ാ��ഡ് അ��ാപക��ായി നീ�ിവ�

ത�ികകളി� െ�ാ��ഡ് അ��ാപക� ഇ�ാ� സാഹചര��ി� പി.എസ്.സി.ലി�ി� നി�ം

നിയമനം നട�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളി� താ�കാലികാടി�ാന�ി� അ��ാപകെര നിയമി��തിന് ഏെത�ി�ം



തര�ി� തട���േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

എ�ി�ാറ െെ�ബ� �ളിെല എ�ാം �ാസിെ� അംഗീകാരം

2832. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���ാട് എ�ി�ാറ ഗവ�െമ�് െെ�ബ�  �ളിെല എ�ാം �ാസിെ� അംഗീകാരം സ��ാ�

നി�േ�ശ �കാരം റ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ��ത ഉ�രവ് േകരള െെഹേ�ാടതി വിധി�െട

ലംഘനമാ�കയിേ� ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് എ�ി�ാറ ഗവ�െമ�് െെ�ബ�  �ളി�  �.പി �ാ�ക�

അ�വദി��തിനായി �ലം എം.എ�.എ അ�െ� വിദ�ാഭ�ാസ മ�ി�് ക�്

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത �ളിെല എ�ാം �ാസിെ�റ അംഗീകാരം റ�ാ�ാ��ായ കാരണം വിശദീകരി�േമാ?

ഡി.പി.െഎ ഓഫീസ് ���ി�ണിയാൻ ആ��ിേയാളജി വ��ിെ� സഹായം

2833. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വളെര �രാതനമായ�ം ൈപ�കമ�ിര��െട���ി�െ���ിയി���മായ

ഡി.പി.െഎ ഓഫീസിെ� ���ി�ണിയ� നട�ി�േ�ാ;  എ�ി� നട�ിയ �വ��ന���്

ആ��ിേയാളജി വ��ിെ� സഹായം േതടിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  നട�ിയ വ��ക��ായി െചലവഴി� �കെയ�െയ�ം എെ��ാം ���ികളാണ്

െച�െത�ം വ��ക� നട�ാ� അ�മതി ന�കിയത് ആരാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈപ�ക മ�ിരമായതിനാ� ഡി.പി.െഎ ഓഫീസി� നട�� ���ി�ണിയലിന് ആ��് ആ�്

െഹറിേ�ജ് ക�ീഷ�, �രാവ� വ��് എ�ിവ�െട നി�േ�ശ��ം സാ�ി���ം ഉറ�ാ�ണം

എ�് കാണി�് സം�ാന �രാവ� ഡയറ��െട 17.7.17െല A2-3663/2017/DA ന��

ക�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

െക.െക.��� നായ�െട ശ�ള പരി�രണ അപാകത

2834. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാലായിെല ജി� പാഠ��ക ഡിേ�ായി�  പാ�ൈടം സ�ീ�റായി േജാലി െച�ി�� െക.െക.

���  നായ�െട  2008െല ശ�ള പരി�രണ അപാകത പരിഹരി��ത് സംബ�ി�്

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�ം �ഖ�മ�ി�ം ന�കിയി�� Docket No.G160800136 R6/11100

/2018/ ഡിപിഐ ന�ർ നിേവദന�ിൻ േമൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഇ�വെര സ�ീകരി�ിരി��

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ���  നായ�െട അേപ� �കാരം ശ�ള പരി�രണ നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;

ഇ�ാെയ�ി�  കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ഈ ഫയലി�  തീ�മാന��ാകാ�  എ���

കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

േകരള ശാ� സാേ�തിക മ�സിയ�ി� �ാപി�ി�� ആേ�ാണമി ഗ�ാലറി

2835. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് േകരള സം�ാന ശാ� സാേ�തിക മ�സിയ�ി�

�ാപി�ി�� ആേ�ാണമി ഗ�ാലറി�് േവ�ി എ� �കയാണ് െചലവാ�ിയെത�് ഇനം തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഗ�ാലറിയിെല ഓേരാ എ�ിബി�ക��് എ� �ക െചലവാ�ിെയ�ം അവ �ാപി� ക�നി�െട

േപര്, അ��് എ�ിവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആേ�ാണമി ഗ�ാലറിയിെല എ�ിബി�ക��ം അ�ബ� ���ിക��ം െട��

�ണി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  െട�റി�  പെ��� ക�നിക�െട േപ�ം ക�ാ�് െച� �ക�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആേ�ാണമി ഗ�ാലറിയിെല എ�ിബി�ക�െട�ം മ�് അ�ബ� ���ിക�െട�ം കരാ�കാ��്

പി. ഡ��. ഡി. െെലസ�സ് ഉേ�ാ; ഇെ��ി� പി. ഡ��. ഡി. െെലസ�സ് ഇ�ാ�വ��്

കരാ� ന�കാ��ായ സാഹചര��ം കാരണ�ം വ��മാ�േമാ?

േകരള വിദ�ാഭ�ാസ നിയമ പരി�രണ ക�ീഷ�

2836. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വിദ�ാഭ�ാസ നിയമം പരി�രി��തി�ം േക� വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം

നട�ാ��തി�ം േവ�ി നിയമി� ക�ീഷെ� �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എം.എ.ഖാദറിെ� േന�ത��ി�� ക�ി�ി�് മാ�� നി�േ�ശ��  ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഹയ�  െസ��റി രംഗ�് നിലവി�� ച���  പര�ാ�മ�ാ�തിനാ�  എം.എ.ഖാദറിെ�

അധ��തയി�� ക�ി�ിേയാട് അത് സംബ�ി� �����് പരിഹാരം കാ�വാ�

നി�േ�ശി�േമാ;

(ഡി) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് വിവിധ ഏജ�സികളായ എസ്.എസ്.എ.,എസ്.സി.ഇ.

ആ�.ടി.,സീമാ�്,െഎ.ടി.അ�് ��, ആ�.എം. എസ്.എ.,െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

എ�ിവ�െട ഏേകാപനമിെ�� കാര�ം പരിേശാധി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഭരണ രംഗ�് ഉേദ�ാഗ���് പരിശീലനം ന��� സീമാ�ി� വിദ�ധരായ പരിശീലക�െട

േന�ത��ി�  പരിശീലനം ലഭ�മാ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  അ�ാദമിക മികവ്



�ല���വെര ഉ�െ�ാ�ി�് ഭരണ രംഗ�ി�് ആവശ�മായ പരിശീലനം ലഭ�മാ�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

അ� പി.എ �െട ഡ��ിേ��് എസ്.എസ്.എ�.സി. ��്

2837. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എസ്.എസ്.എ�.സി. ��ിെ� ഡ��ിേ��് ലഭി��തിനായി അ� പി.എ. 3.11.2017 െല

B4/46242/2017  ന��  �കാരം പരീ� ഭവനി�  സമ��ി� അേപ�യിേ��  ഡ��ിേ��്

��് അ�വദി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�് ന�കി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേപ��കാരം ഡ��ിേ��് ��് ഇ�വെര അ�വദി�ി�ിെ��ി�  അേപ�ക�െട

�ട�വിദ�ാഭ�ാസം ഉ�െ�െട�ളളവ�് തട�ം ഉ�ാ�െമ� വ�ത�ടി പരിഗണി�്

അടിയ�രമായി എസ്.എസ്.എ�.സി ഡ��ിേ��് ��് ന��വാ�  നി�േ�ശം ന��േമാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ശാ� സാേ�തിക മ�സിയം ടി��് കൗ�� അസി��് ത�ിക

2838. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ശാ� സാേ�തിക മ�സിയം േനാ�ിഫിേ�ഷ�  No.E/240/09  തീയതി

9/2/2009 �കാരം ടി��് കൗ�� അസി��് ത�ിക�് എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക� അേപ�ി�;

അതി� എ� േപ� എ��് പരീ�യി� പെ��� :എ��് പരീ��െട റാ�് ലി�ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��വ�വിന് ��് സ��ിഫി��് െവരിഫിേ�ഷ� നട�ിയേ�ാ� േനാ�ിഫിേ�ഷനി� പറ�

വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�ം െതാഴി�  പരിചയ�ം െതളിയി�� ഉേദ�ാഗാ��ിക�  ഹാജരാ�ിയ

സ��ിഫി��ക�െട പക��്, സ��ിഫിേ�ഷ� നട�ിയതിെ� ലി�ിെ� പക��്, ഇ��വ�വി�

പെ���വ�െട ലി�്, റാ�് ലി�്, നിയമന ഉ�രവിെ� പക��് എ�ിവ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിയമനം ലഭി� ഉേദ�ാഗാ��ി� മതിയായ േയാഗ�ത ഉ�ായി�േ�ാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല ��കളി� �േവശനം േനടിയ ��ിക�

2839. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ി� സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��കളിലായി 2018-19 അ��യന

വ�ഷം എ� ��ിക� �തിയതായി �േവശനം േനടിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ �ളി�ം �തിയതായി �േവശനം േനടിയ ��ിക�െട എ�ം �ാ�് തിരി�് �േത�കം

വ��മാ�േമാ?



മല�റം ജി� േസാഷ�� സയ�സ് എച്.എസ്.എസ്.ടി. ത�ിക

2840. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� േസാഷ�� സയ�സ് വിഷയ�ി� എച്.എസ്.എസ്.ടി. ത�ികയി� നിലവി�

എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;

(ബി) ഇതി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. യി� റിേ�ാ�� െച�ി��്;

(സി) റിേ�ാ��് െച�െ�� ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ിൽ അധ�ാപക ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

2841. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ിെല െപാ� വിദ�ാലയ�ളി�  എ� അധ�ാപക ത�ികക�

ഒഴി� കിട�െ��� വിവരം �� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളി�  ഏതിെലാെ�യാണ് താ��ാലികാടി�ാന�ി�  നിയമനം

നട�ിയി��ത്;  ഈ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�ക� അടിയ�രമായി പി. എസ്. സി. �് റിേ�ാ��് െച� നിയമനം നട��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� െെ�മറി ��കളിെല �ധാനധ�ാപക�

2842. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  ഭരണ�മതല,  വിദ�ാഭ�ാസവ��തല േയാഗ��, എസ്.എസ്.എ.�മായി ബ�െ��

�വ��ന�� സഹാധ�ാപക�െട �ാ�പരിേശാധന �ട�ിയ �വ��ന�� െച�തീ�േ��

ഉ�രവാദിത��ളള സ��ാ�  െെ�മറി ��കളിെല �ധാനധ�ാപകെര ഒ� �ാ�ിെ�

����മതല ഏ��ി�കവഴി ��ത �ാ�ിെല ��ിക�െട പഠനെ� അത് �തി�ലമായി

ബാധി�� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടികളാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാരിന് സാ��ിക ബാധ�ത ഇെ��ിരിെ� സ��ാ�  െെ�മറി �ധാനാധ�ാപക��്

ഗസ�ഡ് റാ�് അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െെഹ�� അ��ാപകന് െെഹ�� എ�്.എം., ഡി.ഇ.ഒ, ഡി.ഡി.ഇ, എ.ഡി.പി.െഎ എ�ി�െന

�ാന�യ��ി�ളള ഒേ�െറ ത�ികക�  നിലവിലിരിെ�,  െെ�മറി അ��ാപക�



�ധാനാ��ാപക�  എ� ഏക �േമാഷേനാ��ടി േസവന�ി�  നി�് വിരമിേ��ിവ��

സാഹചര��ി� ഇൗ അനീതി ഒഴിവാ��തിന് ഉപജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസ� ത�ിക സ��ാ�

െെ�മറി �ധാനാ��ാപക�െട �േമാഷ�  ത�ികയാ�ി മാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ��ക��് െക�ിട നി��ാണം

2843. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ത� ��ിക� പഠി�� സ��ാ� ��ക��് െക�ിട�� നി��ി�ാ� എെ��ി�ം പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവ� നി�യി�ി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�റിലധികം ��ിക�� ��ക��ം ആയിര�ിലധികം ��ിക�� ��ക��ം എ� �ക

വീതമാണ് െക�ിട നി��ാണ�ിനായി ന���ത്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

പിരി�വി� ജീവന�ാരെന സ��ീസി� തിരി�് എ��ാൻ നടപടി

2844. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് സയ�സ് ആ�് െടേ�ാളജി മ�സിയ�ി� എസ്.സി./എസ്.ടി വിഭാഗ�ിെല എ�

ജീവന�ാ�  �ിരം ത�ികയി�  േജാലി െച���്;  അവ�  ഏെതാെ� ത�ികയി�  ആണ്

േജാലി േനാ�ി വ��ത് ; അവ�െട േപര് ,ത�ിക എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള േ��് സയ�സ് ആ�് െടേ�ാളജി മ�സിയ�ി� േജാലി േനാ�ി വ�ി�� എ�.ഡി.

�ാ��ായ ദളിത് ജീവന�ാരെന അേന�ഷണം �ടാെത പിരി�് വി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത �ാപന�ിെല �ീ ജീവന�ാരിേയാട് അതി�മം കാണിെ��ി�  �ാപന�ിെ�

ഡയറ��  േപാലീസിൽ പരാതി െകാ��് േകസ് എ�� േശഷമാേണാ ഈ ജീവന�ാരെന

സ�വീസി� നി�ം പിരി� വി�ത് ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വനിത ജീവന�ാരിേയാട് അതി�മം കാണി�ി�െ��ി�  ടിയാെന പിരി�വി��തിന് ��പ്

നിയമ�കാര�ളള നടപടി�മം ഈ േകസി� പാലി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നിയമ�കാര�� ഒ� നടപടി�മ��ം പാലി�ാെത ജീവന�ാരെ� ഭാഗ�് നി�ം അഭി�ായം

േപാ�ം േക��ാെത പിരി�വി� നടപടി �ന:പരിേശാധി�് ടിയാെന സ��ീസി�  തിരി�്

എ��ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��കളി� ഉ���ി പാചകം െച�� െതാഴിലാളിക�

2845. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സ��ാ�,എ�ഡഡ് ��കളി�  ഉ���ി പാചകം െച�� െതാഴിലാളിക��് റി�യ�െമ�്

�ായം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പാചകെ�ാഴിലാളിക�െട �ായം ഏത് േരഖ �കാരമാണ് കണ�ാ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല െകാേ�ാ�ി �നിസി�ാലി�ി,  �േ�ാ��  �ാമപ�ായ�് എ�ിവിട�ളിെല

സ��ാ� ൈ�മറി ��കളിെല പാചകെ�ാഴിലാളിക�െട േപര്,  വയ�്,  റി�യ�െമ�് തീയതി

എ�ിവ അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �� പാചകെ�ാഴിലാളിക��് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള െമഡി�� പരിേശാധന, ഇ��റ�സ്

എ�ിവ നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

അധ�ാപക��് നിയമനാംഗീകാര�ം ശ�ള�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

2846. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.ഇ.ആ�. േഭദഗതിെയ �ട��് നിയമനാംഗീകാരം ലഭി�ാെത േജാലിെച�� അധ�ാപക��്

അംഗീകാര�ം ശ�ള�ം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) 2018-19  അധ�യന വ�ഷം ഓ�ഡ് ��കളി�  അധിക��ാ�� ത�ികകളി�ം ന�ലി

ഒാ��ഡ് ��കളി�  രാജി,  മരണം,  റി�യ�െമ�് ത�ികകളി�ം നിയമനം നട��തിന്

എെ��ി�ം തട��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) അധ�ാപക�െട ത�ിക നി��യ നടപടിക�  എ��ം േവഗം ���ിയാ�വാ�ം

നിയമനാംഗീകാരം ന��വാ�ം സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അ�ഹരായവ��് േ�ാള�ഷി�്

2847. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �സ് � കഴി�് ഉപരിപഠനേയാഗ�ത േനടിയ ഒ�രല�ം വിദ�ാ��ിക� റ�ല� േകാേള�കളി�

�േവശനം ലഭി�ാ��െകാ�് പാരല�  േകാേള�കളിലാണ് പഠി��ത് എ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ�െട രജിേ�ഷ�  ഫീസ് ���മായി ഒഴിവാ��തി�ം അ�ഹരായവ��് േ�ാള�ഷി�്

നൽ�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ിെല സ��കലാശാലകളി�  1971  �ത�  നട�ിലാ�ിയി�ളള െറ�ല�  േമാഡിന്

�ല�മായി ൈ�വ�് രജിേ�ഷ� സംവിധാനം നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) പ�ികജാതി-വ��-പി�ാ� വിഭാഗ വിദ�ാ��ിക��് ബ�െ�� വ��ി�  നി�ം  2016-17,

2017-18 വ�ഷ�ളി� സാ��ിക ആ��ല��� ലഭ�മായി�ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ

;



(ഇ) ��ത ആ��ല��� �ടി�ിക സഹിതം ഉട� വിതരണം െച��തി�ം ��കാല�ളിെല േപാെല

ആ��ല�ം അതത് വ�ഷം ര� ഗ��ളായി ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാേ�തിക സർവകലാശാല�െട ആ�ാനം

T 2848.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ പി െജ അ��കലാം സാേ�തിക സർവകലാശാല�െട ആ�ാനം വിള�ി�ശാലയി�

നി��ി��തി�� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിേല�് �ലം ഏെ����തിന് െ�ഷ�� ഓഫീസെറ നിയമി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ െതാഴി� െെന�ണ� വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഭാഗമായ േകാ�ക�

2849. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െതാഴി�  െെന�ണ� വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഭാഗമായ േകാ�ക�  ഇൗ അ��യന വ�ഷം

ആരംഭി�േമാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി ഏെത�ാം േകാ�കളാണ് നട�ിലാ��ത്;  ��ത േകാ�ക�െട

നട�ി�് �മതല നി�ി�മായിരി��ത് ആരിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത സംവിധാനം നട�ിലാ��തിനായി ഏെത�ാം േ�ാത�കളി�  നി�മാണ്

ധനസമാഹരണം നട��െത�് വിശദമാ�േമാ?

വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േകാ�ക�െട അംഗീകാരം

2850. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �.ജി.സി മാനദ��ളി�  മാ�ം വ��ിയതിനാ�  േകരള�ിെല സ��കലാശാലക��്

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ േകാ�ക�  നട�ാ�  േയാഗ�ത ന�െ��ം എ� വാ�� വ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�രെമാ� �ിതി നിലനി���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാ�ക�െട അംഗീകാരം ന�െ�ടാതിരി�ാ�  വ��് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േകാ�ക�െട അംഗീകാര�മായി ബ�െ��് വിദ�ാ��ിക�െട ആശ�

�രീകരി��തിന് സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സിലിെ� �വ��ന��



2851. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം െമ�െ����തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ പ�തിക�  ത�ാറാ��തി�ം അവ�െട �വ��ന�െള

ഏേകാപി�ി��തി�ം നിരീ�ി��തി�ം വിശകലനം െച��തി�ം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�്

സാ�ഹ�നീതി, �ണേമ� എ�ിവ ഉറ�ാ��തി�ം എെ��ാം പരിപാടികളാണ് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ

കൗ�സി� ആവി�രി� വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സിലിെ� �വ��ന��  ��ത�  ഫല�ദ�ം

കാര��മ�മാ��തിനായി കൗ�സി�  �നഃസംഘടി�ി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ആ��സ് ആൻഡ് സയ�സ് േകാേള�ക�െട സൗകര��ം വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാര�ം

2852. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ��സ് ആ�ഡ് സയ�സ് േകാേള�ക�െട സൗകര��ം വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാര�ം

ഉയ���തിന് �ഖ�ാപി� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി തി�വന��രം ജി�യി� ഏെതാെ� േകാള�ക�െട അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ിന് സാ��ിക സഹായം അ�വദി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;  ഓേരാ

േകാേളജി�ം ഏെതാെ� ���ികൾ�്, എ� �ക അ�വദി� എ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ിരം�ളം െക.എ�.എം ഗവ�െമ�് ആ��്സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജ്

2853. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാവളം നിേയാജകമ�ല�ിൽ കാ�ിരം�ളം െക.എ�.എം ഗവ�െമ�് ആ��്സ് ആ�്

സയ�സ് േകാേളജിന് അ�് ഏ��  �മിയി� എ� കാരണ�ാൽ അഫിലിേയഷ�

ന�െ��വാൻ ഇടയാ�� നടപടിക� നട�വ��ത് സ��ാരിെ� ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ആയതിേല�് �മി ഏെ����തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  വ��മാ�ാേമാ;  �മി

ഏെ���ൽ നടപടി എേ�ാ� ���ിയാ�ം എ�് അറിയി�േമാ?

േദശീയാടി�ാന�ി� ആ��സ് & സയ�സ് േകാേള�ക�െട റാ�ിംഗ്



2854. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയാടി�ാന�ി� ആ��സ് & സയ�സ് േകാേള�ക�െട റാ�ിംഗ് നട�ാ�� തീ�മാനം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ റാ�ിംഗ് േകരള�ിെല വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് എെ�ാെ�

മാ��ളാണ് വ��ാ� േപാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല ആ��സ് ആ�ഡ് സയ�സ് േകാേള�ക�െട നിലവാരം ഉയ���തിെന��ി

എെ��ി�ം പഠന��  നട�കേയാ സ�വകലാശാലക�മായി ച��ക�  നട�കേയാ

െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േദശീയതല�ി� �പവ��രി�െ�� റാ�ിംഗ് െ�യിംവ��് അടി�ാനമാ�ി േകരള�ിെല

ആ��സ്  &  സയ�സ് േകാേള�കെള േദശീയ നിലവാര�ിേല�യ��ാ�  എെ�ാെ�

നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല പ�തിക�

2855. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  �തിയ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ പീഠ��ം ഗേവഷണ ശാലക�ം

�ാപി�് സം�ാനെ� അറിവിെ� േക�മാ��തിന് പ�തി ആവി�ിരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�െള സാ�ഹ� �വ��ന��െട േക�ം �ടിയായി

വികസി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) സ�ഹ ന��് ഉത�� ഗേവഷണ ഫല�� സാധാരണ�ാ�മായി പ�് വ��തിന് ആവി�രി�

ശാ�യാ�  പ�തി �കാരം എെ�ാെ� ഗേവഷണ ഫല�ളാണ് സാധാരണ�ാ��് �ടി

�േയാജനെ��� രീതിയി� ആവി�ിരി�വാ� കഴി�ത് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് അ�ാഡമിക മികവ് ഉയ���തിന് നട�ിലാ�� പ�തിക�െട

അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാലാകാല�ളി�  ഈ പ�തിക�  അവേലാകനം

െച��തി�ം േവ�� മാ��� ഉ�െ�ാ�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാേള�കളി� അ��ാപകെര നിയമി��തി�ളള നിയ�ണ��

2856. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�, എയിഡഡ് േകാേള�കളി�  അ��ാപകെര നിയമി��തിന് നിയ�ണ��

നിലവി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;



(ബി) സിംഗി�  ഫാ���ി വ��കളി�  ആ�യി�  16  മണി��  അ��യനം േവണെമ� നിബ�ന

നിലവി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ; പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എയിഡഡ് േകാേള�കളിെല നിയമനം, െവയിേ�ജ് എ�ിവ സംബ�ി�് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) എ�് പീരിയ�െ��ി� സിംഗി� ഫാ���ി വ��ി� ഒര��ാപകെന നിയമി�ാെമ�ത് േകാേളജ്

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് ���മാ�ം ബാധകമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഗ�് അ��ാപക�െട േവതനം

2857. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  സ��ാ�/എ�ഡഡ് ആ��്സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�കളി�  എ� ഗ�്

അ��ാപക�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) കാസ�േകാഡ് ഗവ�െമ�് േകാേളജി� എ� അ��ാപക�െ��ം ഇവരി� എ�േപ� ഗ�്

അ��ാപകരാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�കളിെല വിവിധ പഠന വ��കളി� ആ�യി� എ� മണി��

വ�� ഒഴി�കളിലാ� ഗ�് അ��ാപക� േജാലി െച��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) താരതേമ�ന �റ� സമയം േജാലി െച�� �ിരം അ��ാപക��ം വളെര ��ത� സമയം

േജാലി െച�� ഗ�് അ��ാപക��ം ഒേര േവതനമാ� ലഭി��െത� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) െന�്/പി.എ�്.ഡി.  േയാഗ�തേനടിയി�� സ��ാ�/എ�ഡഡ് ആ��സ് ആ�് സയ�സ്

േകാേള�കളിെല ഗ�് അ��ാപക�െട േവതനം ഹയ�  െസ��റി േമഖലയി�  േജാലി

െച��വേര�ാ� �റവാണ് എ�ത് ശരിയാേണാ;

(എഫ്) സമാന ത�ികകളി�  േജാലി െച�� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല അ��ാപക��്

42000/- �പ മാസേവതനം ലഭി�േ�ാ� ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�കളിെല ഗ�്

അ��ാപക��് അതിെ� പ�തിേയാളം മാ�മാണ് േവതനം ലഭി��െത� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇൗ അസ�ലിതാവ� പരിഹരി�ാ�  എ�് നടപടിക�

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഡയ�കളിെല അ��ാപക നിയമനം

2858. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഡയ�കളി�  അ��ാപകെര ��തായി നിയമി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; എ� അ��ാപക�െട ഒഴി�ക� നിലവി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ��ാപക ത�ികകളിേല�് നിയമനം നട��തി�േവ�ി െ�ഷ�  �ളി�  േഭദഗതി



വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ാനേ�ാറിയം ഓ�േറ�� ത�ികയിെല നിയമനം

2859. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ശാ� സാേ�തിക മ�സിയം േനാ�ിഫിേ�ഷ� ന�� B/1153/2003/ Dated

02.06.2003  �ം  B/176/06/  Dated  20.01.2006  �കാരം �ാനേ�ാറിയം ഓ�േറ��

ത�ികയി�  അേപ� �ണി�േ�ാ�  ഓേരാ �ാവശ��ം എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക�  അേപ�

സമ��ി�ി��; അവ�െട േപ�ം േമ�വിലാസ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി�  അേപ� സമ��ി�േ�ാ�  മതിയായ േയാഗ�ത ഉ�ായി�� എ�

ഉേദ�ാഗാ��ിക� ഉ�ായി��; ആയതി� അ�ി�� കരവാരം േതാ�ി� ആ�. ബി� അേപ�

സമ��ി�േ�ാ�  മതിയായ േയാഗ�തകൾ ഉ�ായി�േ�ാ;  വ��മാ�ാേമാ;

േയാഗ�തയി�ായി��െവ�ി�  ഏത് മാനദ�ം അ�സരി�് നിയമനം ന�കിെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ദിവസേവതന ജിവന�ാരെന �ിരെ���ാ�  പാടി�ാെയ�് ൈഹേ�ാടതി�െട  OP  No.

16964/1995 Dated 02.04.1996 െല വിധി��ായി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത വിധി നിലനി�െ� ദിവസേവതന ജീവന�ാരനായ ബി�വിെന ഏത് ഉ�രവ് �കാരം

�ിരെ���ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത ഉ�രവ് ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവിെ�

ലംഘനമാെണ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ?

ഇ�േ��ഡ് ബി.എഡ്.

2860. �ീ.െക.എം.ഷാജി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല അധ�ാപക നിലവാരം വ��ി�ി��തിനായി ഇ�േ��ഡ് ബി.എഡ്.

നട�ിലാ��തിന് ആേലാചി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബി�ദപഠനേ�ാെടാ�ം ബി.എ�ം ���ിയാ�� ഇ�േ��ഡ് ബി.എഡ് േകാ�്

നട�ിലാേ��തിെ� ആവശ�കത സംബ�ി�് നാഷണ�  കൗ�സി�  േഫാ�  ടീ��

എഡ�േ�ഷ� (എ�.സി.ടി.ഇ) സം�ാന�ിന് എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി�

ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഏത് അധ�യനവ�ഷം �തലാണ് ഇ�േ��ഡ് ബി.എഡ് േകരള�ി�  നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?



വിദ�ാ��ിക��് സയൻസ് വിഷയ�ിൽ ഉപരിപഠനം

2861. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���ാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ ��കളിലായി �സ് � സയൻസ് ��ിൽ

അ�വദി�ി�� സീ�ക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സീ�കളിൽ നി�ാെക ഓേരാ വ�ഷ�ം പഠി�ിറ�� വിദ�ാ��ിക��് സയൻസ്

വിഷയ�ിൽ തെ� ഉപരിപഠനം നട��തിനായി മ�ല�ി�� േകാേള�ക�െട എ��ം

ഓേരാ വിഷയ�ി�ം ലഭ�മായ സീ�ക�െട എ��ം എ�യാെണ�് പറയാേമാ;

(സി) മ�ല�ിെല വിദ�ാ��ിക��് സയൻസ് വിഷയ�ളിൽ ഉപരിപഠനം നട��തിന് ഇേ�ാ��

സൗകര��� അപര�ാ�മാെണ�് േബാധ�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ ��തൽ േകാ�ക�  നട��തിന് ആവശ�മായ െക�ിട സൗകര���  ഉ� െമാേകരി

ഗവ�െമ�് േകാേളജിൽ ഫിസി�്,  െകമി�ി,  ബേയാളജി വിഷയ�ളിൽ �തിയ ബാ�ക�

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള െടേ�ാളജി�� �ണിേവ�ി�ി

2862. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ.പി.െജ.അ�ൽകലാം െടേ�ാളജി��  �ണിേവ�ി�ി�െട നിലവി�� പരിമിതിക�ം

േപാരാ�ക�ം എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി െക.  ടി.  �.  വിെ� �തിസ�ിക�  പരിഹരി�് �ഡ�് ���ി

സ��കലാശാലയാ�ി ഉയ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാേ�തിക സ��കലാശാല�െട ഫ�് �ാ���്സ്

2863. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സാേ�തിക സ��കലാശാല�് സ��മായി ആ�ാനം നി��ി��തി�� നടപടിക�  ഏത്

ഘ��ിലാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ലം ഏെ�����മായി ബ�െ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��കലാശാല�െട ഫ�് �ാ���്സ് �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടിക�

ഏത് ഘ��ിലാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��കലാശാലയി�  ഡി�ാ��്െമ�ക�  �പീകരി�� നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

അതി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



സാേ�തിക സ��കലാശാല പരീ�ാഫലം

2864. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സാേ�തിക സ��കലാശാല�് പരീ�ാഫലം സമയബ�ിതമായി �സി�ീകരി�വാ�

സാധി�ാ�ത് �ലം വിദ�ാ��ിക� അ�ഭവി�� ��ി��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സാേ�തിക സ��കലാശാലയി�  നിലവി�  എ� �ിരം ജീവന�ാ��്;  താ�ാലികമാ�ം

േകാ��ാ�് അടി�ാന�ി�ം എ� േപ� േജാലി േനാ�ിവ��;

(സി) നിലവി�ളള ജീവന�ാ�െട എ�ം പര�ാ�മാേണാ;  അെ��ി�  ആവശ�മായ ജീവന�ാ�െട

ത�ികക� ��ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ി� പാ��ക�

2865. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, ഒ. ആ�. േക�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാളിെട�ി�് േകാേള�കളി�ം എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�ം നി�്

പഠി�ിറ�� വിദ�ാ��ിക�, രാജ�െ� െതാഴി�  േമഖല കാലാ��തമായി ആവശ�െ���

ൈവദ��ം േന��ിെ�� േപാരാ� പരിഹരി�ാനായി നട�ി വ�� ഇടെപട�ക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ികെള െതാഴി�  �ാ�ി��വരാ�കെയ� ല��േ�ാെട അഡീഷണ�  �ി�

അക�ിസിഷ�  േ�ാ�ാമിെ� ഭാഗമായി �ി�  പാ��ക�  �ാപി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) നിലവി�  െതാഴി�  ൈവദ�� ആ��ന�ി�  ഉ�ായി�� അപര�ാ�ത പരിഹരി�ാനായി

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി� ൈന�ണ� പരിശീലന േക��� �ാപി�ാ� പ�തി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് എ�. ബി. എസ്. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് േഹാ��

2866. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് എ�. ബി.  എസ്.  എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെ� േഹാ��ക�  േകാേളജ്

കാ��ിന് �റ�് �വ��ി��േ�ാ;

(ബി) ��ിക��� േഹാ��, കാ�സിന് �റ�് �വ��ി�� �ിതിയി� ഭാരി� �ക ഉപേയാഗി�്



േകാേളജിന് അത�ാവശ�മ�ാ� ആഡിേ�ാറിയ�ിെ� നി��ാണം ഒഴിവാ�ണെമ� പി. ടി. എ.

�െട ഹ�ജിയി� എെ��ി�ം തീ�മാനം െെകെ�ാ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആഡിേ�ാറിയ�ിെ� നി��ാണം ഒഴിവാ�ി കാ��ിനക�് േഹാ��  െക�ിടം

നി��ി�ണെമ� പി. ടി. എ. �െട ഹ�ജിയി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല അധ�ാപക പരിശീലനം

2867. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല അധ�ാപക�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തേയാെടാ�ം അധ�ാപക

പരിശീലനം നട�ിലാ�ാ� ഉേദശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  നിലവിെല രീതിയി�  ഏതാ�ം ദിവസെ� പരിശീലനം മാ�ി അഡ�ാ��ഡ്

െടേ�ാളജി�ം ടീ�ിംഗ് െമേ��ം സ�ായ�മാ�� രീതിയി�� അധ�ാപക പരിശീലനം

ന��േമാ;

(സി) നിലവാരം െമ�െ����തിന് മ�് അധ�ാപക��് ന��� രീതിയി�� പരിശീലനം

��കാല�ളി� നട�ിലാ�ിയത് േപാെല ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക��് �ിരം അഫിലിേയഷ�

2868. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക��് �ിരം അഫിലിേയഷ�  ന��വാ�

സാേ�തിക സ��കലാശാല എെ��ി�ം �തിയ നി�േ�ശം �റെ��വി�ി�േ�ാ  ;  വിശദാംശം

ന��േമാ ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ�ളി� പല�ം അ�ാേയാഗികമാെണ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഇത്

സംബ�ി�് സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�  എെ��ി�ം പരാതി ന�കിയി�േ�ാ  ;

എ�ി� ഇതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

കായം�ളം വനിതാ േപാളിെട�ി�ിന് ബ�്

T 2869.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017 ഡിസംബ� മാസം ഡി. സി./എ. എ�. പി./1003/2017/എഫ് 4 എ� ഉ�രവ് �കാരം

ഭരണാ�മതി ലഭി��ം എം.  എ�. എ.  �െട �േത�ക വികസന നിധി വിനിേയാഗി�്

നട�ാ���മായ കായം�ളം ഗവ�െമ�് വനിതാ െപാളിെട�ി�ിന് ബ�് വാ�� പ�തി

ഇ�വെര നട�ാ�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ഈ അ��യന വ�ഷാരംഭ�ി�  തെ� ബ�് വാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപരി�ൽമ� േപാളിെട�ി�് േകാേളജിെല െവാേ�ഷണൽ ഡിേ�ാമ േകാ�്

2870. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� മാനവ വിഭവേശഷി വികസന മ�ാലയ�ിെ� കീഴിൽ എ.ഐ.സി.ടി.ഇ.�െട

നിയ�ണ�ിൽ െപരി�ൽമ� സ��ാ� േപാളിെട�ിക് േകാേളജിൽ ആരംഭി� െവാേ�ഷണൽ

ഡിേ�ാമ േകാ�്  (ഓേ�ാ ഇല�ി�ൽ  &amp;  ഇലേ�ാണി�്  )  ���ിയാ�ിയ  2014-17

ബാ�ിെല വിദ�ാ��ിക��് നാളി�വെരയായി�ം േ�സ് കാ�ഡ്,  െലവൽ,  ഡിേ�ാമ

സ��ിഫി��ക� വിതരണം നട�ാ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ നാളി�വെരയായി

ഈ സ��ിഫി��ക� വിതരണം നട�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�രം സ��ിഫി��ക�  നൽ��തിന് ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��ത്;  എ�

വിദ�ാ��ിക��് ഇനി�ം സ��ിഫി��് നൽകാ��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) യഥാസമയം സ��ിഫി��ക� ലഭി�ാ�ത് കാരണം േകാ�് ���ിയാ�ിയ വിദ�ാ��ിക��്

ഉപരിപഠന�ിേനാ േജാലി�് അേപ� സമ��ി��തിേനാ കഴിയാ� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േകാ�് ���ിയാ�ിയ എ�ാ വിദ�ാ��ിക��ം സ��ിഫി��ക� അടിയ�രമായി നൽ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഈ േകാ�ിന് പി.എസ്.സി.�െട അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ അംഗീകാരം

ലഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക�നാഗ��ി േമാഡ� േപാളിെട�ി�ിെല ജീവന�ാ�െട പരാതി

2871. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.  �െട നിയ�ണ�ി�� ക�നാഗ��ി േമാഡ�  േപാളിെട�ി�ിെല

�ി�സി�ാ� വി.െജ.മണിക��മാറിന്  2011 ജ�വരി  1 �ത� 2014 ഡിസംബ� 31 വെര

കാലയളവി� എ� ദിവസെ� ഡ��ിലീവ് അ�വദി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2016 �� 28 ന് ക�നാഗ��ി േമാഡ� േപാളിെട�ി�ിെല ജീവന�ാ� ��ത േകാേളജിെല

�ി�സി�ാ�  വി.െജ.  മണിക��മാറിെനതിെര ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.  ഡയറ���് ന�കിയ

പരാതി�െട അടി�ാന�ി�  നട�ിയി�� അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെ��ം

അ�ബ�േരഖക�െട�ം പക��് ലഭ�മാ�േമാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത വ��ിെ�തിെര�� അേന�ഷണ�ി�  എ�് വ�തയാണ് കെ��ിയത്;

വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?



സി-ആ��് നട�ി വ�� േകാ�ക�

2872. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�� സി-ആ��് നട�ി വ�� േകാ�ക�  ഏെതാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം സ��ാ�  േജാലിക��� അടി�ാനേയാഗ�തയായി പി.എസ്.സി.  പരിഗണി��

സ��ിഫി��കളാണ് സി-ആ��് -� നി�ം ലഭ�മാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സി-ആ��ി� നി�ം വിവിധ േകാ�ക� പഠി�ിറ��വ��് േജാലി ഉറ�വ��ാ� എെ��ി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.യി� േപ റിവിഷ�

2873. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.യി�  2009-െല േപ റിവിഷ�  നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ�

ആ��ല�ം ഇനി�ം ലഭി�ി�ി�ാ� ഏെതാെ� വിഭാഗം ജീവന�ാ� ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.യി�  2014-െല േപ റിവിഷ�  എ�് നട�ാ�െമ�ം അതിനായി

ഐ.എ�്.ആ�.ഡി. സ��ാരിന് അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട  6.12.17-െല  W.P.(C)  No.  31752/17  ന��  ഉ�രവ്

��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത ഉ�രവി� എ�്തീ�മാനം എ��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട  23.3.18-െല  W.P.(C)  No.10598/17  ന��  ഉ�രവ്

ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.യി� നട�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

ശാ� സാേ�തിക മ�സിയം �ാനേ�ാറിയം ഓ�േറ�� ത�ിക

2874. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ശാ� സാേ�തിക മ�സിയം േനാ�ിഫിേ�ഷ�  No.E/240/09  തീയതി

9/12/2009  �കാരം �ാനേ�ാറിയം ഓ�േറ��  ത�ിക�് എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക�

അേപ�ി�ി��;  അവ�െട േപര്,  വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത,  െതാഴി�  പരിചയം എ�ിവ�െട

വിശദാംശം ന�കാേമാ;  എ�േപ�  എ��് പരീ��് ഹാജരായി;  എ��് പരീ��െട റാ�്

ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ��വ�വിന് ��് സ��ിഫി��് െവരിഫിേ�ഷ�  നട�ിയ ലി�ിെ� പക��ം വിദ�ാഭ�ാസ

േയാഗ�ത�ം െതാഴി� പരിചയ സ��ിഫി��ിെ� പക��ക�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��വ�വി� എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക� പെ���; റാ�് ലി�ിെ� പക��്, നിയമന ഉ�രവിെ�



പക��് എ�ിവ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിയമനം ലഭി� ഉേദ�ാഗാ��ി�് മതിയായ േയാഗ�ത ഉ�ായി�േ�ാ?

സ��കലാശാലകെള േലാേകാ�ര നിലവാര�ി� എ�ി�ാൻ നടപടി

2875. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സ��കലാശാലകെള േലാേകാ�ര നിലവാര�ി�  എ�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്;വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇതിേനാടകം സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�തെ� ഇ�ാര��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;എ�ിൽ വിശദവിവരം

നൽ�േമാ ?

സ��കലാശാലക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

2876. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��കലാശാലക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) പരീ�ാ ഫലം വ�് വ�ഷ��  പി�ി� േശഷം മാ�മാണ് ഒറിജിന�  സ��ിഫി��ക�  ,

വിേദശപഠന�ി�ം േജാലി�ം ആവശ�മായ �ാ��ി��ക�  എ�ിവ സ��കലാശാലക�

ലഭ�മാ��� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സ��കലാശാല പരീ�ക�  യഥാസമയം നട��തി�ം പരീ�ാഫലം വ�് കാലവിളംബം

�ടാെത തെ� ഒറിജിന�  സ��ിഫി��ക�  വിതരണം െച��തി�മാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ ?

േകരള സ��കലാശാലയിെല ൈലേ�റിയ� ത�ിക

2877. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��കലാശാലയി�  �.  ജി.  സി.  ഓ��് െച� അസി��് ൈലേ�റിയ�മാ��്

ഉേദ�ാഗ�യ�ം ലഭി�േ�ാ�  �.  ജി.  സി.  കരിയ�  അഡ�ാ�സ് �ീമി�  ന�േക� അധിക

ഇ��ിെമ�ക� ന�കിയാേണാ ശ�ളം ഫി�് െച��ത്;

(ബി) ��ത നടപടി�് സം�ാന ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതി�േ�ാ;

(സി) േകരള സ��കലാശാലയിെല ഈ ത�ികയി�  2008-ന് േശഷം �ിര നിയമനം

നട�ി�ി�ാ�തിനാ� നിയമന�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(ഡി) ��ത സ��കലാശാലയി�  ��ധാന ത�ികയായ ൈലേ�റിയ�  ത�ിക കഴി� ��ത്

വ�ഷമായി ഒഴി�് കിട��ത് �ലം ഉളവായി�ളള �യാസ�� ��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി�

നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി സർവകലാശാലയിെല ത�ികമാ� നിയമനം

2878. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി സർവകലാശാല�് നിയമച���  �പീകരി�ി�ി�ാ� സാഹചര��ി�  താ�

വിഭാഗം ജീവന�ാെര ത�ികമാ�ം �േഖന അസി��് ത�ികയിേല�ളള നിയമന�ി�

ഡി�ാ��്െമ�് െട�് ക�ാളിഫിേ�ഷ�  നി�ബ�മാ�ി െപാ�ഭരണവ��് �റെ��വി�ി�ളള

24.10.2017  െല സ.ഉ.നം.  27/2017/െപാ.ഭ.വ  .,  മഹാ�ാഗാ�ി സർവകലാശാല�്

ബാധകമാേണാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് ബാധകമാെണ�ി�, മഹാ�ാഗാ�ി സർവകലാശാലയിൽ അസി��്

ത�ികയിേല�് ത�ികമാ�ം �േഖന 2018-� നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) െമയ് 2018-� മഹാ�ാഗാ�ി സർവകലാശാലയിൽ േച�� സി�ഡിേ��് േയാഗം �റി��

അസി��മാ��് ത�ികമാ�ം �േഖന അസി��് ത�ികയിേല�് നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ആയതി� ��ത ഉ�രവ് ഇവിെട ബാധകമേ� ;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

സർവകലാശാലകളിെല അ��ാപക നിയമന��

2879. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർവകലാശാലകളിൽ നിലവി�� അ��ാപക നിയമന��െട മാനദ��ൾ സംബ�ി�്

വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  �.  ജി.  സി.  ന�കിയ നി�േ�ശ��  പാലി�െ��േ�ാ�  സംവരണം

അ�ിമറി�െ���െവ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സർവകലാശാലകളിെല സംവരണ തത�ം സംബ�ി�് നിലവിെല മാ�� േരഖക� എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െ�ാഫസ�, അേസാ�ിേയ�് െ�ാഫസ�  ,അസി��് െ�ാഫസ�  എ�ീ ത�ികക�  ഒ�

�ണി�ാ�ി പി.  എസ്.  സി.  അ�ശാസി�� വ�വ�ക�  അ�സരി�് നിയമി�ണെമ�്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(ഇ) നിലവി�  അ��ാപക നിയമന���് സംവരണം ഏർെ���ിയി�ിെ�� പരാതിക�

ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിേ�ൽ എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� ?

സിവി� സ��ീസ് അ�ാദമിക�



2880. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാരി� കീഴി�  �വ��ി�� സിവി�  സ��ീസ് അ�ാദമിക�

ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ�് വ�ഷം ഇവിട�ളി�  പഠി� എ�േപ��് സിവി�  സ��ീസി�  �േവശനം

കി�ിെയ�് വ�ഷം തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് സ��ാരി� കീഴി�  ��തായി സിവി�  സ��ീസ് അ�ാദമിക�  ആരംഭി��

കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

െകാ�ാര�ര മ�ല�ിെല �ള�ടയിെല �ി� പാർ�്

2881. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം �ി�  പാ��ക�െട നി��ാണമാണ് �േരാഗമി��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ി� പാ��ക�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ി�െ��� �ള�ടയിെല �ി�  പാ��ിെ� നി��ാണം

എ�േ��് ���ീകരി�െമ�ം അട�� �ക എ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) �ള�ടയിെല �ി�  പാ��് നിർ�ി��ത് വഴി എെ��ാം പ�തിക�  നട�ിലാ�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

അമരവിളയി� അസാ�ിെ� �ി� പാ��് നി��ാണം

2882. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല അമരവിളയി�  �ാപി�� അസാ�ിെ� �ി�

പാ��ിെ� നി��ാണ�ിന് ന�കിയ െട�� നിലവി� റ�ാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ി�  പാ��് നി��ാണ�മായി ബ�െ��്,  സി�േകാ�െട �മിയി�  ഉ�ായി��

ജീ��ാവ�യിലായ െക�ിട�� േലലം െച�ാ� അസാ�് അധി�ത� നാളി�വെര സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അസാ�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��െട തറ��  �ാപി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

നി��ാണ �വ��ന�� ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) �ി�  പാ��ിെ� നി��ാണ�വ��ന��  എേ�ാ�  ആരംഭി�ാ�  കഴി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?



അ�മാലിയി� േകാടതി �ാപി��തിനായി �മി

2883. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ി� േകാടതി �ാപി��തിനായി ഇറിേഗഷ� വ��ിെ� �മി

നീതിന�ായ വ��ിന് ന���ത് സംബ�ി�് �ലം നിയമസഭാംഗം 15.03.2017 � ന�കിയ

നിേവദന �കാരം  A3/255/2017/Rev  ന��  ഫയലി�  റവന� വ��് നാളി�വെരയായി

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയ� റവന� വ��ിെ� പരിഗണന�് എ�ാണ് വ�െത�ം ഫയലി� റവന� വ��്

കഴി� 6 മാസമായി െെകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ� റിേ�ാ��് ആവശ�െ�� ഫയലി�  ഇ��ം കാലതാമസം ഉ�ായി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണേ�ാ,  തട�ം എ�ാെണേ�ാ വ��് െസ��റിേയാ,

വ��ിെല ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�േരാ അേന�ഷി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ� �മി സ��ാരിെ� തെ� മെ�ാ� വ��ിന് െെകമാ��തിന് കഴി�  6 മാസമായി

ഫയലിെ� പി�ാെല ഒ� നിയമസഭാംഗം നട�ി�ം ഒ�ം െച�ാ�  കഴിയാ�

അവ�യാെണ�ി�  മെ�ാ� സാധാരണ പൗരെ� അവ� എ�ായിരി�െമ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�തിയ താ��് �പീകരണം

2884. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ��തായി എ� താ��ക� �പീകരി�ി��്;  ജി�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി ��തായി എ� താ��ക� �ടി �പീകരി�വാ� തീ�മാനം എ��ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാ�യം ജി�യിെല ��ാ�  താ��് �പീകരണം സംബ�ി�് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

��ത താ��് �പീകരി��തിനാവശ�മായ നടപടി �മ�� എ��ം െപെ��് സ�ീകരി�േമാ,

വ��മാ�ാേമാ?

റവന� വ��് ഈടാ�� ഒ��വണ െക�ിട നി�തി

2885. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, െക. രാജ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം റവന� വ��് ഈടാ�� ഒ��വണ െക�ിട നി�തിയി�

വ��ിയേതാ വ��ാ�േ�ശി��േതാ ആയ പരി�ാര�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) വീട്,  �ാ�്/അ�ാ��്െമ�് എ�ിവ�െട െക�ിട നി�തി നി��യി��തി�� മാനദ���

വ��മാ�േമാ;

(സി) ആഡംബര നി�തി �ാബ് അടി�ാന�ി� ���ി നി��യി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) നി�തി നി��യം നട�ാ� െക�ിട��  കെ��ി നി�തി ഈടാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഹാരിസ�സ് �മി ൈകമാ�ം

2886. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാരിസ�സ് �മി ഏെ����  തട� ൈഹേ�ാടതി വിധി�െ�തിെര അ�ീ�  ന��വാ�

തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഹാരിസ�സ് �മി ൈകമാ�ം െച� താ��് ലാ�ഡ് േബാ�ഡിെ� തീ�മാനം �ന:പരിേശാധി�്

�മി ഏെ���ാ� സാധി�േമാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദവിവരം

ന��േമാ?

ഒ��ാല�് റവന� ടവ� നി��ി��തിനാ�ളള െ�ാേ�ാസ�

2887. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം താ��് ഓഫീസിേനാട് േച��കിട�� റവന� �മിയി�  റവന� ടവ�

നി��ി��തിനാ�ളള െ�ാേ�ാസ�  എ�ാണ് സ��ാരിന് ലഭി�ത്?  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) നി��ി� റവന� ടവറി�  എെ��ാം സൗകര���  ഒ���തിനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ൈകേയ� �മി ഒഴിവാ��

2888. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��ാ�  �റി�ി സേ�ത�ി�  നി�ം ൈകേയ� �മി ഒഴിവാ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;



�റി�ി സാ�ച�റി

2889. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ാ�മതിേയാ� �ടിയ �തിയ വി�ാപനം ഇ�ാെത �റി�ി സാ�ച�റി�െട അതി��ി

�ന�നി�ണയം സാ��മാേണാ;അതി��ി �ന�നി�ണയി�ാ�  േക�ാ�മതി

വാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2006 െല വി�ാപന �കാരം നിയമി� �റി�ി ഉദ�ാന�ിെ� െസ�ി�െമ�് ഓഫീസ��്

ഈ വി�ാപന�ി� ഉ�െ�ടാ� �േദശ�് െസ�ി�െമ�് നടപടിക� നട�ാ� കഴി�േമാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �റി�ി ഉദ�ാന�ിെ� ഭാഗമായി ��തായി ��ിേ�ർ�െമ�് ചീഫ് െസ��റി�െട

10.5.18-െല  178/18  ന�ർ ഉ�രവി�  പറ�ിരി��  59,  60,  61,63  എ�ീ

േ�ാ�കളി� ഉ�െ��� �മി�െട നിലവി�� �ാ�സ് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;അതി�

ഓേരാ േ�ാ�ിെല�ം �മി വന�മി ആേണാ,റവന� �മിയാേണാ,പ�യ�മിയാേണാ എ�ം ഓേരാ

ഇന�ി�ംെപ� �മി�െട വി�ീ��ം എ�െയ�ം ഈ േ�ാ�കളി� �റി�ി�െട സാ�ി��ം

ഉേ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈവ�ഡ് ൈലഫ് െ�ാ���  ആ�് �കാരം ഒ� �േദശെ� സാ�ച�റി ആ�ാ�  േവ�ി

ഇ��ഷ�  േനാ�ിഫിേ�ഷ�  �റെ��വി�് കഴി�ാ�,േനാ�ിൈഫഡ് അതി��ി��ിെല

നിയമപരമായ പ�യ��  ഉ�വ�െട അവകാശം മാ�േമ നിലനി��ാനാ� എ�ിരിേ�

ൈകവശ�ാ��് പ�യം ന�കണം എ�  10/5/2018  തീയതിയിെല  178/2018  ന��

ഉ�രവിെല നി�േ�ശം നിയമപരമാേണാ;  ആെണ�ി�  ഏത് നിയമ �കാരം എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

നിേവദിത പി.ഹര� റിേ�ാ��്

2890. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേവദിത പി.ഹര�  റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  അ�നാട്  (മറ��, കാ���, വ�വട,

കീഴാ��, േകാ��ാ��) വിേ��കളി�  സ��ാ�  �മി ൈകേയറിയത് പരിേശാധി�ാ�ം

ൈകേയ�െമാഴി�ി�ാ�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) നിേവദിത പി.ഹര� റിേ�ാ��ം ഇതിെ� അടി�ാന�ി� ൈകേയ�െമാഴി�ി�ാ� �� സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക�ം ഈ സ��ാ� റ�് െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?



െകാ�യ�ാട് - അടി�ാറ - െന�ിേ�ാട് േറാഡ് െെകേയ�ം

2891. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ചി��  താ��ി�� എലവേ�രി വിേ�ജിെല െകാ�യ�ാട് ശിവേ��ം

�ത�  അടി�ാറ െന�ിേ�ാട് വെര�� േറാഡിെ� നീള�ം വീതി�ം വിേ�ജ് േരഖ �കാരം

എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ േറാഡ് ഏെത�ി�ം സ�കാര� വ��ിക� െെകേയറിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

െെകേയ�ം ഒഴി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിേ�ജ് േരഖ �കാര�� േറാ�ക� അതി��ി നി��യി�് െെകേയ��ാെര ഒഴിവാ�ി േറാഡ്

�നഃ�ാപിെ���ാ� നിലവി� എെ��ാം നിയമ�ളാ��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

പ�യ വിതരണം

2892. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം പ�യ വിതരണ�മായി ബ�െ��് എ� ഫയ�ക�

തീ��ാ�ിെയ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

പ�യ വിതരണം

2893. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

നിലവി� പ�യം ന���� സംബ�ി� എ� അേപ�ക� തീ��ാ�ാ�െ��് വിശദമാ�േമാ?

മംഗലം ഡാമിെല കട�ാറ പ�ികവ�� േകാളനിയിെല ��ംബ���് പ�യം

2894. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല മംഗലം ഡാമിെല കട�ാറ പ�ികവ�� േകാളനിയിെല

��ംബ���് പ�യം ന���തിെ� ഭാഗമായി ഇേ�വെര റവന� വ��് നട�ിയ

�വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികവ�� േകാളനിയിെല ��ംബ���് വന�മി ന���തിന് പകരമായി േഫാറ�് ആ�്

�കാരം ആവശ�െ��� പകരം �മി ന�കാ� തീ�മാനമായി�േ�ാ;

(സി) ഈ ��ംബ���് എ�് പ�യം ന�കാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?



റവന� �മിയി� �ടി�െക�ി താമസി�വ�� ��ംബ���് പ�യം ന�കാ� നടപടി

2895. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ���  വിേ�ജി�  ആ�.എസ്.  നം.  61  -�  െ�� റവന� �മിയി�

�ടി�െക�ി വ�ഷ�ളായി താമസി�വ��  17  ��ംബ���് പ�യം ന�കാ� വിഷയം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ�ഷ�ളായി �ടി�െക�ി താമസി�വ�� ഇവ��് പ�യം ലഭി�ാ�തിനാ� വാസേയാഗ�മായ

വീ� നി��ി�ാ�  സ��ാ�  പ�തിയി�  അ�മതി ലഭി�ി�ം വീട് നി��ി�ാ�  കഴിയാ�

സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത ആ�ക��് അടിയ�രമായി പ�യം ന���തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

പ�യം െകാ���തിെ� ഭാഗമാ�� സ�െ� നടപടിക�െട �ിതി

2896. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� മ�ല�ിെല കിഴ�േ�രി-II വിേ�ജിെല മി��മി �റേ�ാ�ിൽ താമസി��വർ�്

പ�യം െകാ���തിെ� ഭാഗമാ�� സ�െ� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റവന� വ��ിെ� സ�െ��മായി സഹകരി�� ��ംബ���് ഉടൻ പ�യം നൽകാൻ

ത�ാറാ�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

താ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�യ വിതരണം

2897. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല െചറിയ��ം പ�ായ�ി�  ഇനി�ം പ�യം

കാ�ിരി��വ��് പ�യവിതരണ�ിനായി എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��പരിഹാര�ിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അനധി�ത പ�യ��

2898. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��സ��ാ� എ� ��ംബ���് പ�യ�� ന�കി ; ജി�തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��സ��ാ� ന�കിയ പ�യ�ളി� അനധി�തെമ�് ഈ സ��ാ� കെ��ിയ പ�യ��

എ�;  ഇതിനായി ��നി� ഉേദ�ാഗ��  ആെര�ാം;  ഇവ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� അനധി�ത പ�യ�� തിരി� പിടി�വാ�ം ���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി

സ�ീകരി�വാ�ം എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

മല�റം ജി�യിൽ വിതരണം െച� പ�യ�ൾ

2899. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷികം �മാണി�് മല�റം ജി�യിൽ ��തായി എ�േപ��ാണ് പ�യം

വിതരണം െച�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ�േപ��് ഉടെന പ�യ വിതരണ�ി�ളള നടപടി ���ിയായി എ�റിയി�േമാ;

(സി) നി�ാര തട���െട േപരിൽ പ�യം ന���തിന് കാലതാമസം േനരി��ത്

പരിഹരി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

അ�ി�യം വിേ�ജിെല ൈകവശ �മി�് പ�യം

2900. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി താ��ിെല അ�ി�യം വിേ�ജിെല മട�മ� െതേ�െ�ാടി നിവാസിക��് ൈകവശ

�മി�് പ�യം അ�വദി�ത് എ�ാണ്;  ആെക എ� �മി�ാണ് പ�യം അ�വദി�ത്;  എ�

ൈകവശ ക�ഷക��ാണ് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�ക; ഇത് സംബ�ി� സ��ാ� ഉ�രവ്

എ�ാണ് �റ�ിറ�ിയത്;

(ബി) െതേ�െ�ാടിയി�  ക�ഷക��് അ�വദി� പ�യം വിതരണം െച�ാ�  കാലതാമസം

േനരി��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;  ഇത് പരിഹരി�വാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് പറയാേമാ; ഇവ��് എ�േ��് പ�യം വിതരണം െച�ാ� കഴി�െമ�്

�ഖ�ാപി�ാേമാ?

ൈകവശ�മി�് പ�യം

2901. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ�െ��ി വിേ�ജിെല പ���താ�  അട��� �േദശ�ളിെല എ� താമസ�ാ��ാണ്

ഇനി�ം പ�യം ലഭി�വാനായി ഉ�ത്; ഇവ�െട ൈകവശ�മി�് പ�യം ന���തി�� തട�ം



എ�ാണ്; ഇത് പരിഹരി�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) തട���  പരിഹരി�് എ�േ��് ഈ �മി ൈകവശ ക�ഷക��് ന�കാനാ�ം എ�്

പറയാേമാ?

വന�മി�് പ�യം

2902. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�യം ന���തിന് േക�ാ�മതി ആവശ��ളള എ� ഏ�� �മി ഉളളതായാണ്

തി�െ���ിയി�ളളത്;

(ബി) വന�മി�് പ�യം ന����മായി ബ�െ��് േക�സ��ാ�  എെ��ി�ം തട��േളാ

താ�ീേതാ സം�ാന സ��ാരിന് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് മറികട��തി�ം

േക�സ��ാരി� നി�ം അ�മതി േനടിെയ���തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

വിശദമാ�േമാ?

���ാ� ബേ�രി നഗരസഭ നിലവി� വ��തിന് ��� പ�യ അേപ�കൾ

2903. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാ�  ബേ�രി നഗരസഭ നിലവി�  വ��തിന് ��് വിവിധ റവന� ഓഫീ�കളി�

നിലവി��ായി�� പ�യ അേപ�കളി�േമ� പ�യം അ�വദി��തിന് അ�മതി ന��േമാ;

(ബി) അെ��ി�  ഇ�രം േക�കളി�  1995  െല �നിസി��  �പതി�് ച���  �കാര��

വ�വ�കളി� ഇളവ് ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ���ാ�  ബേ�രി താ��ി�  �ിരമായി െവ�െ�ാ� ഭീഷണി േനരി�� ആദിവാസി

��ംബ�െള മാ�ി പാർ�ി��തിേല�ായി വില�് വാ��തിന് കെ��ിയ �മി�് റവന�

അധികാരിക� നി�യി�ി�� വില തീെര �റവായതിനാ� ഉടമക� �മി വി��ാ� ത�ാറ�ാ�

സാഹചര��ി� �തിയ േ�ാജ�് ത�ാറാ�ി അ�മതി ന��േമാ?

അ�ഹരായവ��് പ�യം അ�വദി��തി�� കാലതാമസം

2904. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ വിേ��കളി�  നി�ം പ�യം അ�വദി�

കി��തിനായി  2016 -� േശഷം നാളി�വെര എ� അേപ�ക� ലഭി�െവ�ം ആയതിേ��

സ�ീകരി� �ട� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� േക�കളി� പ�യം അ�വദി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�യം അ�വദി� കി��തിന് അ�ഹത�� അേപ�ക�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;



എ�ി� എ� അേപ�ക�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�ഹരായവ��് പ�യം അ�വദി��തി�  കാലതാമസം േനരി��ത് എ�െകാെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) അ�ഹരായവ��് എ�േ��് പ�യം അ�വദി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

��തിേ�ാഭ നാശ�ിന് ന�പരിഹാരം

2905. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട്-കാ�ാ�ട താ��് പരിധിയി� ��തിേ�ാഭം �ലം നാശന��� സംഭവി�ി��തിന്

ന�പരിഹാരം ന���തിനായി എ� േക�ക�  നിലവി��്;  ഇതി�  അ�വി�ര

നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� േക�ക��്;  ഇവ�െട പ�ായ�് തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇതിനായി ശിപാ�ശ െച�ി�� �ക എ�യാണ്;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഇ�രം എ� േക�കളാണ് ഉ�ായി��ത്;

ഇതി�  എ� േപ��് ന�പരിഹാരം ന�കിയി��്;  ഇതിനായി എ� �പയാണ്

അ�വദി�ി��ത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ഓഖി �രിത ബാധിത��� ന�പരിഹാരം

2906. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി കാ�ിൽ ഭാഗീകമാ�ം ���മാ�ം വീ�ക� ന�െ��വ��് ന�പരിഹാരം നൽകിയി�േ�ാ;

എ� േപ��് നൽകി; ഇനി�ം എ� േപ��് നൽ�വാ��്;

(ബി) േകാവളം നിേയാജകമ�ല�ിൽ വിവിധ ��തിേ�ാഭ�ളി�  ഭാഗീകമാ�ം ���മാ�ം വീട്

ന���വ��� ധനസഹായം ഏത് വ�ഷം വെര വിതരണം െച�;  ഇനി എ� േപ��്

ന�പരിഹാരം നൽ�വാ��്; വിശദമാ�ാേമാ?

വീട് ന�െ��വ��് സാ��ിക സഹായം

2907. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ��തി േ�ാഭ�ി�  വീട് ന�െ��വ��്

സാ��ിക സഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� �ക അ�വദി� എ�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി�  നി�് ഇ�മായി ബ�െ��് എ� അേപ�ക�  ലഭി� എ�ം

എ�െയ�ം തീ��ാ�ിെയ�ം എ� �ക അ�വദി� എ�ം നിേയാജകമ�ലം തിരി�്

വ��മാ�േമാ;



��മായ കടലാ�മണ�ി� സംഭവി� നാശന���

T 2908.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, സി.മ��ി

,, എ� .എ.െന�ി��്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലവ�ഷാരംഭ�ി� ��ായി സം�ാന�ിെ� പല ഭാഗ�ളിലായി ഉ�ായ ��മായ

കടലാ�മണ�ി� സംഭവി� നാശന��� സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഉ�ായ കട�േ�ാഭ�ിെ� കാരണ�െള�റി�് വിശകലനം നട�ിയി�േ�ാ;

െവളിെ���േമാ;

(സി) തീര�ിെ� �ര� ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

��തിേ�ാഭ ന�പരിഹാര�ിന് പ�ായ�് ഓവ�സിയ�മാ�െട സ��ിഫി��്

2909. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തിേ�ാഭം �ലം ഉ�ാ�� നാശന����്ന�പരിഹാര�ിനായി അേപ�

സമ��ി�േ�ാ� പ�ായ�് ഓവ�സിയ�മാ�െട സ��ിഫി��് ഹാജരാ��തിന് ��തായി

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�വെര വിേ�ജ് ഓഫീസ�മാ�െട മാ�ം സ��ിഫി��ിെ� അടി�ാന�ി�  ��തിേ�ാഭ

�ര�സഹായം ലഭ�മാ�ിയി���േപാെല നടപടിക�  ല�കരി�് ധനസഹായം

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ര��� േനരി��തി�� മാ����

2910. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര��� േനരി��തി�� മാ���� പഠി�് റിേ�ാ��് സമ��ി�വാ� നിേയാഗി� ക�ി�ി�െട

ശിപാ�ശക� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എെ�ാെ�യാണ് ശിപാ�ശക�;

(ബി) ��ത ശിപാ�ശക�െട അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ മഴ�ാല�് െെഹേറ�്േപാ�� �േദശ�ളി� മ�ിടി�ി�ം, ഉ��െപാ��ം ഉ�ാകാ��

സാ��ത കണ�ിെല��് �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി എെ�ാെ� ��ക�ത�കളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത് ; വിശദമാ�േമാ ?



��തിേ�ാഭ �രിതാശ�ാസ ഫ�ി� നി�� ���ിക�

2911. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തിേ�ാഭ �രിതാശ�ാസ ഫ�ി� നി�ം സിവി� ���ിക� അ�വദി��തി�ളള ���ിയ

മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിയ നി��ാണ �വ��ന���് അ�മതി ന���തിന് നിബ�നക�

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കാലവ�ഷെ��തിക� �ല�� �ന��ാരണ ���ിക�

2912. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17-െല ��തിേ�ാഭം,കാലവ�ഷെ��തി എ�ിവ �ല�� �ന��ാരണ പണിക��്

ഉ�രവ് ന�� 5591/2016/ഡി.എം.ഡി. തീയതി 21-12 -2016 �കാര�ം, ഉ�രവ് ന��

83/2017/DMD-11/12/2017 �കാര�ം േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല വാരെ��ി,  ���ഴ,

േകാ��ടി,  പി�ിമന,  പ�ാരിമംഗലം,  കരീരംപാറ,  െന�ി�ഴി,  േകാതമംഗലം �നിസി�ാലി�ി

�ട�ിയ പ�ായ�്,�നിസി�ാലി�ി �േദശ�ളി�  എ� �ക�െട ���ിക�

അ�വദി�ി�െ��ം അവ ഏെത�ാെമ�ം ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� ���ികൾ ആരംഭി�ി�െ��ം ���ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി�ം ഏെത�ി�ം ���ികൾ ആരംഭി�ാ�േ�ാ ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��വ� ���ിക�ം എ�േ��് ���ീകരി�വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാലവ�ഷെ��തിക� േനരിടാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

2913. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� കാലവ�ഷെ��തിക� േനരിടാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം കാലവ�ഷെ��തി പരിഹരി�ാ�  എ� �പ,  ഏെത�ാം കാര����്

െചലവഴി� എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) കഴി� വ�ഷം കാലവ�ഷെ��തി�് േക�സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�;  അതി�

നി�് എ� �പ െചലവഴി� എ�് അറിയി�ാേമാ?

കാലാവ�ാെ��തി�ല��ായ നാശന�ം



T 2914.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� 2 വ�ഷം കാലാവ�ാെ��തി �ലം എ� �പ�െട നാശന�ം ഉ�ായി;

ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� 2 വ�ഷെ� കാലാവ�ാെ��തി�് േക�സ��ാരി� നി�് എ� �പ ധനസഹായം

ലഭി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് േക� സ��ാരിന് എ� ക�ക� അയ�ി��്;  അവ�െട

പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?

െന�വയ�-ത�ീ��ട�� മ�ി� നിക��തായ പരാതി

2915. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ആ�.ഡി.ഒ.  ഓഫീസി�  െന�വയ�-ത�ീ��ട��  മ�ി� നിക���മായി

ബ�െ��് ലഭി� പരാതികളിേ��  കഴി� പ�് വ�ഷമായി�ം ഉേദ�ാഗ��

സമയബ�ിതമായി നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വിജില�സ് േകസ്

എ��ി�െ��ി� അവ�െട േപ�വിവരം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ�� എെ��ി�ം അേന�ഷണ റിേ�ാ��് സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�

അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെ� പക��് ഹാജരാ�േമാ?

ഐ.എസ്.ആ�.ഒ. �് േവ�ി ഏെ���� �മി

2916. �ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് താ��ിെല �രി��  വിേ�ജി��െ���  2739.04  ആ�  �മി

ഡയറ�്/െനേഗാേഷ��ഡ് പ�േ�സ് �കാരം ഐ.എസ്.ആ�.ഒ �് േവ�ി ഏെ����തിന്

01.06.2017െല സ��ാ�  ഉ�രവ്  (ആ�.�ി  )ന�ർ  2505/17/റവ.  �കാരം ന�കിയ

ഭരണാ�മതി അ�സരി�് നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഉടമ��മായി എെ��ി�ം ച�� നട�ിേയാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) �മി�െട വില റവന� വ��് നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േക� നിയമമ�സരി�് �മി�െട വില നി�യി��തി�  ഈ സ��ാ�  പല മാനദ���ം

സ�ീകരി�� േപാെല ഐ.എസ്.ആ�.ഒ�് േവ�ി എ��� �മിയി�  �േത�കം മാനദ�ം

നി�യി�ി�േ�ാ?



ക�ട ജലേസചന പ�തി� േവ�ി ഏെ��� വ�

2917. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�ട ജലേസചന പ�തി� േവ�ി ആല�ഴ ജി�യി�  മാേവലി�ര താ��ി�  പാലേമ�

വിേ�ജി� �� സ�േ� ന�� 220/2-15 �ം �� ത�േ�� ന�� 7694 �ം െപ�  45.50

െസ�് വ�വി� നി�ം 152/78-79-� ന�� അവാ�ഡ് �കാരം എ� െസ�് വ� സ��ാ�

ഏെ���ി��്?

�ല�റ ആ�.ബി.സി �െട �ലെമ��് നടപടിക�

2918. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല �ല�റ ആ�.ബി.സി �െട �ലെമ��് നടപടിക� സംബ�ി�് പാല�ാട് 

ജി�ാ കള�� ഇേ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� പ�തി�െട �ലെമ��ി�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരിേ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ; �ല�റ ആ�.ബി.സി �െട �ലെമ��ി� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�

എ� ഒ� റിേ�ാ��് സഭ�് ന�കാേമാ;

(സി) �ലെമ��് തഹസീ�ദാ� ഓഫീസ് ��ത� കാര��മമാ�ാ�ം ജീവന�ാ� സമയബ�ിതമായി

സ�േവ,�ലെമ��് സംബ�ി� േജാലിക�  െച�് �മി ജലേസചന വ��ിന് ൈകമാറാ�ം

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ജി�ാ ഭരണ�ടം െച�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി� സമയ ബ�ിതമായ ഒ� ആ�� �ാ� ലഭ�മാ�ാേമാ;

മണ�� മ�ല�ിെല േറാഡിന് വീതി���

2919. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല ചാവ�ാട്-കാ�ാണി പാതയി�  എനാമാവ് �ി���  പളളി�്

സമീപ�ളള േറാഡിെ� ഇ��ിയ ഭാഗം വീതി���തിനായി െപാ�മരാമ�് വ��ി� നി�ം 2015

-�  130  ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�െ��ി�ം റവന� വ��് �മി ഏെ���്

ന�കാ�തിനാ�  ��ത ���ി ഇ�വെര ���ിയാ�ാനായി�ിെ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിനായി ഡയറ�് പ�േ�സ് �കാരം �മി ഏെ���് േറാഡ്

വീതി���തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) വളെരേയെറ ഗതാഗത���് അ�ഭവെ���തിനാ�  ��ത ���ി അടിയ�രമായി

���ീകരി��തിനായി �മി ഏെ���് ന���തി�� നി�േ�ശം ന��േമാ; വിശദാംശ��



എെ��ാം?

ൈ�സസ് പാ��ി�� �മി ഏെ���� നടപടി

2920. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ��ഴ താ��ിൽ ��ം വിേ�ജിൽ ൈ�സസ് പാ��ിനായി �മി ഏെ���� നടപടി ഏത്

ഘ�ം വെരയായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കിൻ��േവ�ി എ� െഹ�� �ലമാണ് ഏെ����ത്;

(സി) ��ത �ലം രജി�� െച�് വാ��തി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്?

�ളിമാട് പാലം അ�ബ� േറാഡ് നി��ാണ�ിന് �മി

2921. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡയറ�്/െനേഗാഷ�ബി�  പ�േ�സ് വഴി �മി ഏെ����തി�� നടപടി�മ��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിെല �ളിമാട് പാലം അ�ബ� േറാഡ് നി��ാണ�ിന് വാഴ�ാട് വിേ�ജിെല �മി

ഏെ����തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

അടി�ാന സൗകര� വികസന���ായി �മി

2922. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈറ�് � െഫയ�  േകാ��േസഷ�  ആൻഡ് �ാൻെ�രൻസി ഇ�  ലാ�് അക�സിഷ�  ,

റിഹാബിലിേ�ഷ�, റീെസ�ി�െമ�് ആ�് 2013 �കാരം പാലം, േറാഡ് �തലായ അടി�ാന

സൗകര� വികസന �വർ�ന�ൾ�ായി �മി ഏെ����തിന് ���ിയത് ര�് വ�ഷെമ�ി�ം

കാലതാമസം സംഭവി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�െന�ളള കാലതാമസം സം�ാന�ിെ� വികസന�വ��ന�െള �റേകാ�ടി�ി��

എ�തിനാ�  �മി ഏെ����  ��ിയ ല�കരി��തിന് നിലവി�ളള നിയമവ�വ�യി�

അനിവാര�മായ മാ��� വ��വാ� ആേലാചി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വികസന�വ��ന���ായി നി�ബ�മാ�ം �മി ഏെ��േ�� സാഹചര��ി� ഏെ����

��ിയ ല�കരി��തിേനാെടാ�ം �മി വി� നൽ��വർ�് എെ��ാം തര�ി�ളള

ആ��ല��ളാണ് ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ?



േ�ാബ� ആ��േവദ വിേ�ജിന് �മി

2923. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല അയി�� േ�ാബ� ആ��േവദ വിേ�ജിന് �മി വി�ന���തിനായി എ� ��ടമക�

സ�തപ�ം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �മി വി� ന���തിന് സ�തപ�ം ന�കിയവ��്,  വില ന�കി �മി ഏെ����തിന്

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

(സി) പ�തി ആരംഭി��തി�� നടപടിക��ായി �മി ഏെ���� ത�രിതെ���േമാ?

കഴ��ം - കാേരാട് ൈബ�ാസ് േറാഡ്

2924. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴ��ം  -  കാേരാട് ൈബ�ാസ് േറാഡ് നി��ാണ�ിന് �ലം ഏെ��� തീയതിക�

ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;  �ലം വി�ന�കിയ ��ടമക��് ന�പരിഹാര�ക

���മാ�ം ന�കിേയാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ന�പരിഹാര�ക നി�യി�ത് �താര��ം നിയമാ��ത�മായാേണാ എ�് പരിേശാധി�േമാ;

ന�പരിഹാര�ക നി�യി�തി� അപാകതക� ഉ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ന�പരിഹാര �ക ന�കിയേ�ാ�  �റ�് േപ��്  15%  ഉയ��ി�ം മ��വ��്  50%

ഉയ��ി�ം ന�കിയത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഒേര ആവശ��ിന് �ലേമെ���േ�ാ� ഒേര

തര�ി�� ന�പരിഹാര �ക ന�േക�തായതിനാ� അപാകതക� പരിഹരി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; എേ��് ഇതിെ� നടപടി ���ിയാ�ം;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ���ിന് പരിഹാരം കാണാ� തി�വന��രം കള�േറ�മായി ബ�െ��് ഏജ�മാ� പണ�ിരിവ്

നട��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇേത�റി�് അേന�ഷി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ഏെ��� അവകാശിക� ഇ�ാ� �മി

2925. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം അവകാശിക�  ഇ�ാ� എ� െഹ��  �മി സ��ാ�

ഏെ���ി��്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ിെന�� �മി സ��ാ� ഏെ����തി�� നടപടി�മ�� വ��മാ�േമാ?

�മാരെന��-കൽ�� വയലിെല മി��മി



2926. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� മി��മിയായി ഏെ��� േകാഴിേ�ാട് താ��് �മാരെന�� വിേ�ജ് കൽ�� വയലിൽ

അ�ഹരായ ആ�ക��് ഇനി�ം പതി� െകാ��ാ� �മി അവേശഷി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� പതി� െകാ��ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) അവേശഷി�� �മി സ�േ� നട�ി അതി�ക�  നി�യി��തി�ം അനധി�ത ൈകേയ�ം

ഒഴി�ി��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) പഴയ പ�ിക റ�് െച�്,�തിയ അേപ� സ�ീകരി�് �മി വിതരണം െച��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ഹാരിസ� മലയാളം ലിമി�ഡിെ� െെകവശ�ളള �മി തിരി�പിടി�ാ�ളള ഉ�രവ്

2927. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, എ� .എ.െന�ി��്

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാരിസ�  മലയാളം ലിമി�ഡിെ� െെകവശ�ളള ��ത് ഏ�േറാളം വ�� �മി

തിരി�പിടി�ാ�ളള സ��ാ� ഉ�രവ് െെഹേ�ാടതി റ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ േകസി� െെഹേ�ാടതി�െട നിരീ�ണ�� എെ��ാമാണ്;

(സി) സ��ാ�  �മി ന�െ�ടാതിരി�ാ�  എെ��ാം േമ�  നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പാ��ടി�ികയിന�ി� പിരിെ���ാ�� �ക

2928. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാ��ി� ന�കിയി�� േതാ��ളി�  നി�ം എ� �ക പാ��ടി�ികയിന�ി�

പിരിെ���ാ��് എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഇത് പിരിെ����തിന് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി��േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ഇ�േ��ഡ് റവന� ഇ-േപ�െമ�് സംവിധാനം

2929. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�േ��ഡ് റവന� ഇ-േപ�െമ�് സംവിധാന�ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) ��ത പ�തി ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� േസവന�ളാണ് ��ത സംവിധാന�ി�െട ലഭി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

പര�വ�� വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിടം

2930. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല പര�വ��  വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിടം ഏ� നിമിഷ�ം

നിലംെപാ�ാ�� അപകടകരമായ �ിതിയിലാണ് എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിേ�ജ് ഓഫീസിെന മാ�കാ വിേ�ജ് ഓഫീസായി ഉയ��ി �തിയ െക�ിടം

നി��ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം റവന� വ��ി�  നി�ം പാറ�ാല നിേയാജക

മ�ല�ി� അ�വദി�ി�� പ�തിക� എെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ഇ-വിേ�ജ്

2931. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� ക����വ��രണ�ി�െട ഇ-വിേ�ജ് ആ�� പ�തി

നിലവി� ഉേ�ാ; ഇതി�െട ജന���് ലഭി�� േസവന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഇ�ര�ി�  പരി�രി� വിേ��ക�  ഏെത�ാമാണ്;  പരി�രണ�ി� േശഷം ഉേ�ശി�

രീതിയി�ളള േസവനം ന���തിന് സാധി�ി�േ�ാ;

തഴ�ര വിേ�ജ് ഓഫീസ്, വളളി��ം മാ�ക വിേ�ജ് ആഫീസ്

2932. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര താ��ിെല തഴ�ര വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിടം േശാചനീയാവ�യി� ആെണ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിേ�ജ് ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിനാവശ�മായ �ക അ�വദി��തി�ളള

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വളളി��ം മാ�കാ വിേ�ജ് ഓഫീസ് നി��ാണം ആരംഭി��തിേല�ായി സ�ീകരി�ി�ളള

നടപടിക�െട വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇതിനായി വകയി��ിയി�ളള �ക�െട

വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല വിേ�ജാഫീ�കളി� ജീവന�ാ�െട എ�ം



2933. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാ�ബേ�രി മിനി സിവി� േ�ഷനി� �ഴ� കിണ�ം മാലിന� നി��ാ��ന�ിനായി

ഇ�സിനേറ��ം അ�വദി�േമാ;

(ബി) അപകടാവ�യി�ളള ചീരാ�  വിേ�ജ് ആഫീസിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വയനാട് ജി�യിെല വിേ�ജ് ആഫീ�കളി�  വ��ി� ജനസംഖ��് അ�പാതികമായി

ജീവന�ാ�െട എ�ം വ��ി�ി�് േജാലി ഭാരം �റ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മേ�രി ഫയ� േ�ഷ� െക�ിടം നി��ി��തിനായി �മി

2934. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി ഫയ� േ�ഷന് െക�ിടം നി��ി��തിനായി സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ലഭ�മാ�ിയ

�മി റവന� വ��് റ�ാ�ാനിടയാ�ിയ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത തീ�മാനം െെകെ�ാ��തിന് ഉേദ�ാഗ� തല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് �മി തിരിെക ലഭ�മാ��തിനായി പരാതിക�  ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട പ�ാ�ല സൗകര�വികസനം

2935. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട പ�ാ�ല സൗകര� വികസന�ി�ം,�ര� ശാ�ീകരി��തി�ം

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീസ�മാ�െട േജാലിഭാരം ല�കരി��തി�ം,ആവശ�മായ അടി�ാന

സൗകര��� �ദാനം െച��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട നവീകരണം

2936. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള�ിെല വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�  നവീകരി�് ഇ-ഓഫീസ് സൗകര�േ�ാെട സ�മാ��

പ�തിയി�േമ� നാളി�വെര നട�ി�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയിൽ ഉ�െ���ി േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം വിേ�ജ് ഓഫീ�കളാണ്

ഇേ�ാ� നവീകരി��ത്;ജി�യിെല നിേയാജകമ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തിയിേല�് വിേ�ജ് ഓഫീ�കെള െതരെ����തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി��

മാനദ��� നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജി�യി�  അ�� ഘ��ി�  നവീകരി�ാ�� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�  കെ��ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല �തന സംവിധാന��

2937. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല �തന സംവിധാന�ളി�െട െപാ�ജന���് ലഭ�മാ��

െമ�െ�� േസവന�� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവര സാേ�തിക വിനിമയ വിദ��െട സൗകര��� േകരള�ിെല എ�ാ വിേ�ജ് ഓഫീ�കെള�ം

ആ�നികവ�കരി�ാൻ ഉപ��മാ�ിയി�േ�ാ; ഇ�രം േസവന�� ഏ�െ���െ��ി�ി�ാ�

വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� ഏെതാെ�െയ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� വ��ക� ത�ി�ളള �മി െെകമാ�ം

2938. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ര�് സ��ാ�  േസവന വ��ക�  ത�ി�  െപാ� ആവശ��ിേല�ായി �മി െെകമാ�ം

നട�േ�ാ�  �മി ന��� വ��ിന് �മി കി�� വ��് ന�പരിഹാരം ന���തിന്

വ�വ��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഒ���� വിേ�ജ് ഓഫീസ് �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീസ് ആ�ി മാ��തി�ളള നടപടിക�

2939. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ����  വിേ�ജ് ഓഫീസ് �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീസ് ആ�ി മാ��തി�ളള നടപടിക�

ഏ�ഘ��ിലാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീസാ���വഴി ��തലായി ലഭ�മാ�� സൗകര��� എെ�ാെ�െയ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ഒ����  വിേ�ജ് ഓഫീസിെന �ാ��് വിേ�ജാ�ി ഉയ��ാ�  ആവശ�മായ ഫ�്

അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�യാണ്;  ഇത് എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�െമ�്



വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര താ��ിെന െന�മ�ാട് ആർ.ഡി.ഒ.പരിധിയി� െകാ�വ� നടപടി

2940. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര താ��ിെന െന�മ�ാട് റവന� ഡിവിഷണ�  ഓഫീസിെ� പരിധിയി�

െകാ�വ�തിെന�ട��ളള പരാതിക�  പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജന��െട ��ി��് പരിഹരി��തിനായി െന�ാ�ി�കര താ��ിെന തി�വന��രം റവന�

ഡിവിഷണ�  ഓഫീസിെ� പരിധിയി�  െകാ�വ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

ഇരി�ാ�റെ� വിേ�ജ് ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം

2941. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വാ�� മ�ല�ിെല ഇരി�ാ�റ�് റവന� വ��ിെ� അധീനതയി�� �മിയി� �തിയ

വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിടം നി��ി��തി�� ബ�ജ�് പരാമ�ശം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസ് െക�ിട നി��ാണം േവഗ�ി� ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�മി�െട താരിഫ് വില

2942. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��ിെല ഇരമ��  വിേ�ജിെല �മി�െട താരിഫ് വില െതാ���

വിേ��കളിെല�ം �നിസി��  ടൗണിെല�ം താരിഫ് വില�െട അ�ിര�ിയായി

നി�യി�ിരി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് സ��ാരി�  ലഭി��ം  2381387/2018/M/Revenue  എ� ന�റി�

രജി�� െച��മായ അേപ�യി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇരമ�� വിേ�ജിെല ഇൗ താരിഫ് വില മാ�ം �ന�നി�യി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

�റേ�ാ�് �മിയിെല മര��

2943. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സ��ാരാവശ��ിന് െക�ിടം പണി��തി�ം �റേ�ാ�കളി�  ജന���് ഭീഷണിയാ�ം

നി��� മര��  �റി�് മാ��തിന് അ�മതി ന���തി�� റവന� വ��ിെ� നടപടി

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� എ� പരാതിക�  കാ�ിര��ി,  ച�നാേശരി താ��് ഓഫീ�കളി�

2014 �ത� ലഭി�ി��്; അതി� എ�െയ�ം തീ��ക��ി�ാെത��്, വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി ഈ പരാതിക�  തീ��ക��ി�ാ�  നടപടിെയ��ാ���ലം എ� �ക

സ��ാ�  ഖജനാവിന് ന�െ��ി�െ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പരാതിക� തീ��ക��ി��തിന് ഒ� അദാല�് നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല സബ് ഡിവിഷ� ഓഫീ�ക�

2944. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല മേ�ശ�രം,  െവളളരി��് താ��കളി�  ഇനി�ം അ�വദി�ാ�

ബാ�ി�ളള സബ് ഡിവിഷ�  (താ��്തലം)ഓഫീ�ക�  ഏെതാെ�െയ�ം ഇവ എേ�ാ�

ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ചാ��� താ��് �പീകരണം

2945. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ താ��ക�  �പീകരിേ��തിെ� ആവശ�കത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ജനസാ�തേയറിയ വലിയ താ��കളിെലാ�ായ െകാ�ം താ��് വിഭജി�്

ചാ��� ആ�ാനമായി �തിയ താ��് �പീകരി�ണെമ� ജന��െട ദശാ��ളാ��

ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാ എ�ം ആയത് സംബ�ി�് ഇതിനകം ൈകെ�ാ�ി��

നടപടിക� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ചാ��� താ��് �പീകരി��ത് സംബ�ി�് നിലവി� എെ��ാം തട��ളാ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

��രാംപാറയിെല ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് വക �ലം

2946. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ��രാംപാറയിെല ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് വക �ല�ി�െട

�േദശവാസിക��് വഴി വി�കി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ണെമ� ആവശ��ിേ��ളള



നിലവി�ളള അവ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) വഴി വി� ന���തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�. ഡി. ഒ. ഓഫീ�കളി� െക. എ�.�. ലഭി���മായി ബ�െ��് തീ��ാ�ാ�� അേപ�ക�

2947. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആ�.ഡി.ഒ.  ഓഫീ�കളി�  െക.എ�.�.  ലഭി���മായി ബ�െ��് എ�

അേപ�കളാണ് തീ��ാ�ാ��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;ജി�തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏത് വ�ഷം �ത�� അേപ�കളാണ് തീ��ാ�ാ��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  െക�ി�ിട�� അേപ�ക�  അടിയ�രമായി തീ��ാ�ാ�  എെ��ാം

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

ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�

2948. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആല��  നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം വിേ�ജ് ഓഫീ�കെളയാണ് �ാ��് വിേ�ജ്

ഓഫീ�കളായി �ഖ�ാപി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല േമാഡ� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�

2949. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� േമാഡ� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� ആയി തീ�മാനി�ി��വ ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ഇവ�െട �വ��ന �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

വിേ��കളിെല സ�േ� ന��ക� പര�രം മാറിയ സംഭവം

2950. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല ക�റ വിേ�ജിെ� പരിധിയി�  വേര� സ�േ�

ന�രി�െ�� �മി ���ാറ വിേ�ജിെ� പരിധിയി�ം തിരി�ം ഉ�െ��ിരി��തായ വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ��ം പരിഹരി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?



സ�േ�-റീസ�േ� �വ��ന��

2951. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�േ�-റീസ�േ� നട�ാ� എ� �മി��്; വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക� ഉപേയാഗി�് സ�േ�-റീസ�േ� �വ��ന�� നട��തിെ�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സ�േ� �വ��ന�� ���ിയാ��തിെ� സമയ�മം വ��മാ�േമാ?

കേ��ി �തൽ �തിയകാവ് വെര�� ഭാഗെ� േദശീയ പാത

2952. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി കേ��ി �തൽ �തിയകാവ് വെര�� ഭാഗെ� േദശീയ പാത നം.66െ� സ�േ�

െ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േദശീയ പാത വികസന�ിെ� അൈലൻെമ�് നി�യി��തിന് സ�േ��ം �േരഖ�ം വ��്

�ല�ിെ� സ�േ� െ��് േദശീയപാത അേതാറി�ി�് ൈകമാറിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ ഭാഗ�് നിലവിെല േദശീയ പാത�െട �വി�തി ആെക എ� െഹ�െറ�ം എ� െഹ��

ഇനി�ം ആവശ�മാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േദശീയപാത അേതാറി�ി�് ലഭി� നിലവിെല േദശീയപാത സംബ�ി� സ�േ� േരഖകളിൽ പിഴവ്

വ�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് പരിേശാധി�് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇടെ�ാ�ി സ��ാ� ൈഹ�� വികസന�ിനായി �മി

2953. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഇടെ�ാ�ി വിേ�ജി�  സ�േ� ന��  349/12,  350/1,2,4,5

എ�ിവയി�െ�� 1 ഏ�� 23 െസ�് �മി�ം, സ�െ� ന�� 287/2, 289/1,2,3,4,8 �െ��

1.69.420 ഏ�� �മി�ം സംബ�ി� േബാ�്-ഇ�-ലാ�ഡ് േക�ക� ��ീം േകാടതി തളളിയ

സാഹചര��ി�  ��ത �മി ഇടെ�ാ�ി സ��ാ�  ൈഹ�ളിെ� വികസന�ിനാ�ം മ�്

ജേനാപകാര�ദമായ പ�തിക��ാ�ം വിനിേയാഗി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�്  6.4.2018  �  ന�കിയ ക�ി�േമ�  സ�ീകരി�ി�ള നടപടി എെ��്

വിശദമാ�ാേമാ?

സ�േ��ം �േരഖ�ം വ��ിെ� റവന� വ��മാ�� ലയനം



2954. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�േ��ം �േരഖ�ം വ��് റവന� വ��ിൽ ലയി�ി�ാൻ തത��ിൽ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ അതിെ� �ട� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീസിൽ െസ��് േ�ഡ് സ�േ�യ�  ത�ികയിൽ സ�േ�യ�മാെര നിയമി�ാൻ

സാ��ത ഉേ�ാ;  ഉെ��ിൽ നിലവി�� സ�േ�യ�  റാ�് ലി�ിൽ നി�ാേണാ നിയമനം

ന��കെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) റീസ�േ� കഴി� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല പരാതിക�  തീ��ാ�ാൻ എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

കാ�ിര��ി, ച�നാേ�രി താ��കളിെല �റേ�ാ�് �മി

2955. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ിര��ി താ��ിെ� പരിധിയി�  വ�� കാ�ിര��ി,  ചിറ�ടവ്,  മണിമല

പ�ായ�കളി�ം ച�നാേശരി താ��ിെല െന���ം,  ക�ഴ,  ക�ക�ാ�, വാ��

പ�ായ�കളി�ം േറാഡിെ� വശ�ളിലാ�ം അ�ാെത��� �റേ�ാ�് �മി അള�

തി�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േറാഡ് ൈകേയറി െക�ിട��ം വ�ാപാര�ാപന��ം നി��ി�ിരി��ത് ഒഴി�ിെ����തിന്

ഇ�രെമാ� തി�െ���� അനിവാര�മായിരിെ� ഇതിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ സ�േ� േജാലിക� സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ� �േത�ക സംഘ�ിന് �സ�കാല

�മതല ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) കാ�ിര��ിയി�  വാടക െക�ിട�ി�  �വ��ി�� പല ഓഫീ�ക��ം സ��ം െക�ിടം

പണി��തിന് �ലം ലഭ�മ�ാ� സാഹചര��ി�  കാ�ിര��ി പ�ായ�ിെല സ�േ�

നടപടിക� േവഗ�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ��ത ഓഫീ�ക�െട വാടകയിന�ി�  ല��ണ�ി� �പ സ��ാ�  ഖജനാവിന് ന�ം

വ��ത് ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ, വിശദമാ�ാേമാ?

റീസ�േ� നടപടിക�

2956. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിയ റീ സ�േ� നടപടിക�െട വിശദമായ റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യിെല�ം വിവിധ താ��കളിൽ റീ സ�േ��മായി ബ�െ��് ലഭി� പരാതിക�െട

വിവരം ലഭ�മാ�േമാ; ഇതി� എ� പരാതിക� പരിഹരി�ി�െ��� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?



സം�ാനെ� റീ-സ�േ� �വ��നം

2957. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1961െല സ�േ� ബൗ�റീസ് ആ�ിെ��ം,1964-ൽ �റെ��വി� റീസ�േ� ച���െട�ം

അടി�ാന�ിൽ സം�ാന റീ-സ�േ� എ�ാണ് ആരംഭി�ത്;  എ� വ�ഷം െകാ�്

തീ��ാനാണ് ല��മി�ത്;  നാളി�വെര എെ�ാെ� �വ��നം റീ-സ�േ��മായി ബ�െ��

നട�; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ആെക�� വിേ��ക�  എ�;  ഇതിൽ ��മ� രീതിയിൽ നാളി�വെര എ�

വിേ��ക�െട റീ-സ�േ� ���ീകരി�; വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�േ�/റവന� വ��് നാളി�വെരയായി ഓേരാവ�ഷ�ം റീ-സ�േ� നട�ാനായി ക�ാ�

നി�യി�േവാ; എ�ിൽ അ��കാരം നടപടിക� നട�േവാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി വ��് ഉപ�ഹ സ�േ� നടപടിക�  സ�ീകരി�േവാ;  എ�ിൽ ഇത് �ഖാ�ിരം എ�

വിേ��കളിൽ റീ-സ�േ� ���ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) േകരള സം�ാനെ��ാ� ഇര�ി വലി��� അയൽ സം�ാന�ളിൽ റീ-സ�േ� നടപടിക�

വളെര േവഗം ���ീകരി�ത് ��യിൽെപ�േവാ; എ�ിൽ ആയത് സംബ�ി�് പഠനം നട�ി

ഇവിെട�ം റീസ�േ� ���ീകരി�വാൻ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�റേ�ാ� �മി അള�് തി�െ����തിന് നടപടി

2958. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

മട�� �ാമ പ�ായ�ിെല 8-� വാ�ഡിെല േവ�ട് ആല�റം മഹാേദവ േ��ം േതാ�വര�ിെല

�റേ�ാ� �മി അള�് തി�െ����തിന് വ��ല താ��് ആഫീസി� അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

സ��ാ� �മി�െട സംര�ണം

2959. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ഏജ�സിെയ റീസ�േ� ഏ��ി��ത് �ലം സ��ാ�  �മി ന�െ�ടാൻ

സാ��ത��തിനാൽ,സ��ാ� �മി�െട സംര�ണം ഉറ�് വ���തിന് ഓേരാ വിേ�ജി�ം

ഒ� �ിരം സ�േ�യെറ വീതം നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ജ�ം �മി ൈകവശം െവ�് �ഷി െച�ം വീ�െവ�ം ജീവി�� ക�ഷക��ം ക�ഷക

െതാഴിലാളിക��ം പ�യം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?



സ�േ�യ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

2960. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�േ� ഡി�ാ��്െമ�ി�  സ�േ�യ�മാരായി  1.1.2017  �ത�  31.05.2018  വെര എ�

േപരാണ് റി�യ� െച�ി�ളളത്;

(ബി) ഈ കാലയളവിെല ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� ഒഴി�ക�

ആണ്;ഇെ��ി� എേ�ാ� റിേ�ാ��് െച�ാനാണ് സാ��തെയ�് വ��മാ�േമാ ?

ൈകവശ�മി�് പ�യം ന���തി�� മാനദ���

2961. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1964െല �മി പതിവ് ച��� �കാരം ൈകവശ�മി�് പ�യം ന�കണെമ�ി� 01.08.71ന്

��് അേപ�കേനാ അയാ�െട ��ൈകവശ�ാരേനാ �മി ൈകവശം ഉ�ായിരി�ണെമ�്

വ�വ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സാഹചര��ി�  1972�ം അതിന് േശഷ�ം റീ-സ�േ� നട�ിയി���ം സ�േ�

കാലയളവി� ആരാ�ം ൈകവശമി�ാെതയി���ം, സ��ാ� തരിശ്, �റേ�ാ�്, പാറ തരിശ്,

പാറ എ�ി�െന റീ-സ�േ� ഫീ�ഡ് രജി�റി�  േരഖെ���ിയി���മായ �മി�് പ�യം

ലഭി�വാനായി ഒരാ�  അേപ� സമ��ി�ാ�  ��ത വ��ി �മി ൈകവശം െവ�തിെ�

കാല�ഴ�ം നി��യി��തിന് റവന� വ��് അവലംബി�� മാനദ��� എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

നീല�റി�ി ഉദ�ാന സംര�ണം

2962. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, സി.മ��ി

,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീല�റി�ി ഉദ�ാന�ിെ� സംര�ണ�ിനായി �� അഡീഷണ� ചീഫ് െസ��റിയായി��

നിേവദിത പി.  ഹര�  ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�  എെ��ാമായി��െവ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ റിേ�ാ��് �കാരം വ�വട, െകാ��ാ��, കാ���, കീഴാ��, മറ�� എ�ീ വിേ��കളിെല

��വ� ��ാലി േതാ���ം സ��ാ� ഏെ���ണെമ� ശിപാ�ശ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;



(സി) ഈ ഉദ�ാന�ിെല വ�ാജ പ�യ�ാെര�ം ൈകേയ��ാെര�ം ഒഴി�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

സ�േ�യ� േ�ഡ് 2 നിയമനം

2963. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�േ�യ� േ�ഡ് 2 ത�ികയി� സം�ാന�ാെക എ� ഒഴി�ക�െ��ം അവയി� റിേ�ാ��്

െച� ഒഴി�ക� എ�െയ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിേല�് നിലവി�  റാ�് ലി�് ഉേ�ാ;  സ�േ�യ�മാ�െട ഒഴിവ് നിക�ാ�ത് ലാ�ഡ് 

സ�േ� �വ��ന�െള ബാധി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഓേരാ വിേ�ജി�ം സ�േ�യ�മാെര നിയമി��തി�െട സ�േ� �വ��ന��

കാര��മമാ�ാ�ം ഏേകാപി�ി�ാ�ം കഴി�ം എ�് ക���േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് എ�്

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

നി��ാണ േമഖലയിെല അസം�ത വ���

2964. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരി��്,എം.സാ�ഡ്,െമ��,മണ�  ഉ�െ�െട�� അസം�ത വ���െട ലഭ�ത�റവ്

നി��ാണ േമഖലെയ �തി�ലമായി ബാധി�� സാഹചര�ം നിലനി���െവ�ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭവന നി��ാണം ഉ�െ�െട�� സ��ാ�, സർ�ാരിതര നി��ാണ പ�തിക�

�തിസ�ിയിലായിരി�� സാഹചര�ം കണ�ിെല��് അസം�ത വ���െട ലഭ�ത ഉറ�

വ���തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) നി��ാണ േമഖലയിെല അസം�ത വ���െട വില�ിരത ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടികെളെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ�േവ�ീവ് ഭവനപ�തി

2965. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ദാരി�� േരഖ�് താെഴ�� െതാഴിലാളിക��് നഗര�ി�  താമസ സൗകര�ം

ഒ���തിനായി ഇ�േവ�ീവ് ഭവന പ�തി എ� േപരി� ഒ� പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; ��ത പ�തിയി� കീഴി� നാളി�വെരയായി എ�

�ാ�് സ��യ��െട പണി ���ിയായി��്; ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�േവ�ീവ് ഭവനപ�തിയി�  കീഴി�  �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����ത് ആരാണ്;



ആയതിെ� മാനദ��� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ?

ഭവനനി��ാണ വ��ി� കീഴി�� പ�തിക�

2966. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവന നി��ാണ വ��ിെ� കീഴി�� �ധാനെ�� ഭവനനിർ�ാണ പ�തികൾ എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭവന നി��ാണ പ�തിക��് േക� സ��ാരി�  നി�ം കഴി� ര� വ�ഷം എ� �ക

ധനസഹായമായി ലഭി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ� വീ�ക�  നി��ി� ന�കി;  ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� േപ��് ഭവന വാ� ന�കി; വിശദമാ�ാേമാ?

എ�.െഎ.ജി/എ�്.െഎ.ജി �ണേഭാ�ാ���് �ടി�ിക ആ��ല���

2967. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവനവാ� എ�� എ�.െഎ.ജി/എ�്.െഎ.ജി വിഭാഗ�ി�െ�� �ണേഭാ�ാ�ളി�

�ടി�ിക��വ��് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ഒ��വണ തീ��ാ�ലി�  ന���െത�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ര�ി�  �ടി�ിക��വ��് പലിശ ഇള�ം അടവി�� കാലെെദ�ഘ��ം ��ി

ന�കാ�ം നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ഹനി��ാണ�ിന് സബ് കള��െട അ�മതി േവണെമ� ഉ�രവ് േഭദഗതി െച��

2968. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ� െെ�ബ�ണലിെ� പരിധിയി� ഉ�െ���ിയി�� എ�് വിേ��കളി� �ഹനി��ാണ�ിന്

സബ് കള��െട അ�മതി േവണെമ� ഉ�രവ് േഭദഗതി െച�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതി�ളള സാഹചര�െമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഹനി��ാണ�ിന് സബ് കള���് പകരം ആ�െട അ�മതി നി�ബ�മാ�വാനാണ്

തീ�മാനി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ?

�ഹ�ീ ഭവന പ�തി



2969. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, പി.െക. ശശി

,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ആവി�രി� �ധാന ഭവനനി��ാണ പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��മായി രേ�ാ �േ�ാ െസ�് �മി�ളള പാവെ��വ��് സ�� സംഘടക�െടേയാ

വ��ിക�െടേയാ സഹകരണേ�ാെട വീട് നി��ി��തിന് �ഹ�ീ ഭവന പ�തി

നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി എ� �ക വകയി��ിയി�െ��ം ഇതി�  എ� �ക വിതരണം

െച�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ദാരി�� േരഖ� താെഴ�ളള െതാഴിലാളിക��് നഗര�ി� താമസസൗകര�ം ലഭ�മാ��തിനായി

�ാ�ക� നി��ി�് �റ� നിര�ി� വാടക�് ന��� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം

ന��േമാ?

േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം

2970. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ വ�ഷം േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം എ��ത�  ആരംഭി��തിനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;

ഇതിനായി എെ��ാം �െ�ാ���� നട�ി എ�് വിശദീകരി�േമാ ;

(ബി) േ�ാളിംഗ് നിേരാധനകാല�് മ��െ�ാഴിലാളിക��് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ്

ന�കിവ��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) േ�ാളിംഗ് നിേരാധന സമയ�് മ��ബ�ന�ിന് േപാ�� പര�രാഗത

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര�ിതത��ി�േവ�ി എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�നാട� മ��ബ�നം

2971. �ീ.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) ഉ�നാട�  മ��ബ�നം വ��ി�ി��തിന് െപാ� ��ജലാശയ�ളി�  മീ�  ���െള

നിേ�പി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ഉ�നാട�  മ��െതാഴിലാളിക�െട ജീവേനാപാധി വ��ി�ി��തി�ം മ��സ��്

വ��ി�ി��തി�ം േകാവളം നിേയാജകമ�ല�ിെല െവളളയാണി കായലി� മീ� ���െള



നിേ�പി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  അത് എേ�ാ�  നട�ിലാ�ാനാ�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െച�മീ�കെള അനിയ�ിതമായ രീതിയി� പിടി��ത് �ല��ാ�� ന�ം

2972. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�മീ�കെള അനിയ�ിതമായ രീതിയി� പിടി��ത് േകരള�ിെ� മ��േമഖലയി� കന�

ന�മാണ് ഉ�ാ��െത� േക� സ�� മ��ഗേവഷണ �ാപന�ിെ� പഠനം

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) െച�മീ�കെള പിടി��ത് തട��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാ�യാണ്;  അത്

ശ�മായ നിലയി� നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാ�ിക് മാലിന��� മ��സ��ിന് ഉ�ാ�� നാശന���

2973. �ീ.െ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) സം�ാനെ� തീര�ടലി� ഒ�കിെയ�� �ാ�ിക് മാലിന��� മ��സ��ിന് ഉ�ാ��

നാശന��െള�റി�് സ��ാ� തല�ി� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ാ�ിക് വിഷം മ���ളി�െട മ�ഷ�രി�  കട��ടി മാരക േരാഗ���ിടയാ��െ��

െകാ�ി�  �ണിേവ�ി�ി ��  ഓഫ് മൈറ�  സയ�സ് നട�ിയ പഠന�ളിെല കെ���

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ി� തീര�ടലിെല �ാ�ിക് നിേ�പം �റ��തി�ം, നീ�ം െച��തി�ം ഫിഷറീസ് വ��്

ഏെത�ി�ം പ�തി ആവി�രി�് നട�ാ�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

സംേയാജിത മ��ബ�ന വികസന പ�തി

2974. �ീ.െക. ആ�സല�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, എം. നൗഷാദ്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വ�മാനം വ��ി�ി��തി�ം അവെര കടബാ��തയി�  നി�ം

ര�ി��തി�മായി േക�ാവി�ത പ�തിയായ സംേയാജിത മ��ബ�ന വികസന പ�തി



നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക��് അവ�െട മ��വിപണന സൗകര��� വി�ലമാ��തിന് എെ��ാം

സൗകര��ളാണ് ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളി േമഖലയിെല വനിതക��് െതാഴി�  ലഭ�മാ��തി�� എെ��ാം

കാര��ളാണ് ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(ഡി) ��ത പ�തി�ാ�� സം�ാന വിഹിതമായി നട� സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക ബജ�ി�

വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി േമഖലയിെല സമ�വികസനം

2975. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളി േമഖലയിെല സമ�വികസന�ിന് ഫിഷറീസ് വ��് നട�ിലാ��

പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഭവനരഹിത,  �രഹിത മ��െ�ാഴിലാളിക��് വീട് നി��ി�് െകാ���തി�ം �മി

അ�വദി��തി�ം ആവി�രി� പ�തിക� വിജയ�ദമാേണാ;

(സി) കഴി� ര�് വർഷ�ി��ിൽ എ�േപ��് വീട് വ�് ന���തി�ം �മി അ�വദി��തി�ം

കഴി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  നി�ം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ��െട െകാഴി�േപാ�്

��തലാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് തട��തിന് എെ��ി�ം പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ��ിക��് കരിയ�  െെഗഡ�സ് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

മ�ര�രീ�കളി�  ഇൗ വിഭാഗ�ി�  നി�� ��ിക�െട �കടനം വിലയി���തിന്

സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(എഫ്) സ�ഹ�ിെല ഉ�ത േ�ണിയിേല�് ഇൗ വിഭാഗ�ി�� ��ികെള ഉയർ�ിെ�ാ�വ��തിന്

പ�തി ആവി�രി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

2976. �ീ.െക. ദാസ�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, എം. �േകഷ്

,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ�ഹ� �ര� ഉറ�ാ��തിനായി മ��െ�ാഴിലാളി

ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;



(ബി) ഇൗ സ��ാ� ��ത പ�തി�െട ഇ�ഷ�റ�സ് �ക വ��ി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സ�ാദ�ശീലം വ��ി�ി��തി�ം പ�മാസ�ാല�ളി�  അവ��്

സാ��ിക സഹായം ന���തി�ം സ�ാദ� സമാശ�ാസ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാഃ

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തി �കാരം മ��െ�ാഴിലാളിക��് പ�മാസ�ളി� അ�വദി�� ധനസഹായം

എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) മ��േമഖലയി�� അ�ബ� മ��െ�ാഴിലാളിക��ായി ഏ�െ���ിയിരി��

ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര�

2977. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, എ�േദാ എ�ഹാം

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വികസന�ി� മ��േമഖല�െട പ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് സ��മായി വീടി�ാ�വരി�  അധിക�ം മ��െ�ാഴിലാളികളാെണ�ത്

കണ�ിെല��് ആയത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) തീരേദശ�് താമസി�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര��് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഫിഷറീസ് വ��് നട�ാ�� മ��െ�ാഴിലാളിക��ാ�ളള േ�മ പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

കട��ര� പാേ�ജ്

2978. �ീ.എം.ഉ��

,, 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) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര�

ഉറ�ാ��തിേല�ായി സമ�മായ കട��ര� പാേ�ജിന് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ല��ം നിറേവ��തിനായി എെ��ാം പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി��്;

(സി) ഇതി�േവ�ി നാവിക് എ� ഉപകരണം വാ�ി ന�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി� അതിനായി എ� �പ

െചലവഴി�ി��്;വിശദമാ�ാേമാ?



മ��െ�ാഴിലാളിക��് �ര��ം ��റിയി�ം ന���തി�ളള സംവിധാനം

2979. �ീ.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��െ�ാഴിലാളിക��് �ര��ം ��റിയി�ം ന���തി�ളള സംവിധാനം ���േതാതി�

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഐ.എസ്.ആ�.ഒ.  നിർ�ി�ന��െമ�് അറിയി� നാവിക് എ� ഉപകരണം

മ��െ�ാഴിലാളിക��് വിതരണം െച�ി�േ�ാ;  ഇത് വ�ാവസായികാടി�ാന�ി�

നിർ�ി�ന���തിന് െക�േ�ാണിെന �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക�  കടലി�  േപാ�േ�ാ�  യാന��െട�ം െതാഴിലാളിക�െട�ം വിശദാംശം

േരഖെ����തി�� െമാൈബ�  ആ�ിേ�ഷ�  �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

അതി�ളള നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) മ��െ�ാഴിലാളിക��ാ�ളള മൈറ�  ആം�ല�സ് നി��ാണം ���ിയായി�േ�ാ;  ഏത്

ഏജ�സിെയയാണ് അതിെ� നി��ാണം ഏ�ി�ി�ളളത്;  എ� മൈറ� ആം�ല��കളാണ്

നി��ി�വാ� തീ�മാനി�ി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ?

കടേലാര നിവാസിക��് �േത�ക ഭവന പ�തി

2980. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കടേലാര നിവാസിക��് �േത�ക ഭവന പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) കാസ�േകാഡ് ജി�യി�  എവിെടെയാെ� വീട് നി��ി�് ന�കാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

കാേരാട് പ�ായ�ിൽ മ��െ�ാഴിലാളികൾ�� �ാ�ക�

2981. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല കാേരാട് പ�ായ�ിെ� �േദശ�് നി��ാണ

�വ��നം ആരംഭി� �ാ�ി�  എ� ��ംബ���് താമസസൗകര�ം ഉ�ാ�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ;എ� ��യ�  ഫീ�് ആണ് ഓേരാ ��ംബ�ി�ം ലഭി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ�് നി��ാണ�ിന് സ��ാ� എ� േകാടി �പയാണ് അ�വദി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാ�് നി��ാണ�ിന് ഏ� വ�ഷ�ി�  ആണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;എേ�ാ�  ഇതിെ� നി��ാണ�വ��ന��  ���ീകരി�ം എ�്



വിശദമാ�ാേമാ?

കട�േ�ാഭ�ിന് ഇരയാ�� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ശാശ�ത �ര�

2982. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കട�േ�ാഭ�ിന് ഇരയാ�� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ശാശ�ത �ര�

ഉറ�വ���തിനായി മ��െ�ാഴിലാളികെള മാ�ി പാ��ി��തി�� പ�തി�് �പം

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) തീരേദശപരിപാലന നിയമ�ിെ� പരിധിയി�  വ�� ഇ�കാര�� എ� ��ംബ��

ഉെ��ാണ് കെ��ിയി��ത്;

(സി) ഇവ��ാ�� ഭവനനി��ാണം ൈലഫ് മിഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയാേണാ

നട�ിലാ��ത്;

(ഡി) �രഹിതരായ മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ���് �മി�ം വീ�ം വാ�� പ�തി

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; എ� േപ��് ഇ�വെര ആ��ല�ം അ�വദി�;

(ഇ) മ��െ�ാഴിലാളിക��ായി �ാ�് സ��യ നി��ാണ�ി�� പ�തിക�  നട�ിലാ�ാ�

സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(എഫ്) ���റയി�  എ� വീ�കളാണ് ഇ�കാരം ���ിയായി��ത്;  ���റയിെല പ�തി�െട

നി��ാണ ഉ�ഘാടനം എ�ാണ് നട�ിയത് എ�റിയി�ാേമാ?

ഓഖി സഹായധനം

2983. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഓഖി �ര��മായി ബ�െ��് സ��ാ� എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ലഭ�മാ�ിയി��െത�ം

ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകാവളം മ�ല�ിെല മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ഉ�ായ ന�ം

2984. �ീ.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��ി� േകാവളം മ�ല�ിെല എ� േപ��ാണ് വ��ം വല�ം ന�െ��ി��ത്;

(ബി) വിഴി��് കഴി� ര�് വ�ഷ���ിെട കട�േ�ാഭ�ി�  തക�� േബാ�ക�െട�ം



െച�വ���െട�ം കണ�് ഫിഷറീസ് വ��ി�  ലഭ�മാേണാ;  എ�ി�

എ�യാണ്എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇവരി� എ� േപ��ാണ് ന��ിന് ആ�പാതികമായി ന�പരിഹാരം ന�കിയി�ളളത്; ഇനി

എ� േപ��ാണ് ന�പരിഹാരം ന�കാ��ത്;

(ഡി) േബാ�ം വ��ം തക��ാ� എ� �പയാണ് പരമാവധി ന�പരിഹാരമായി ന���ത്; ��ത

�ക തക�� േബാ�ം വ��ം �ന�നി��ി��തിേനാ �തിയത് വാ��തിേനാ

പര�ാ�മാ�േമാെയ�് അറിയി�േമാ ; അ�ാ�പ�ം ന�പരിഹാര �ക വ��ി�ി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളികെള കൗ�സിലിംഗി�െട േജാലി�് �ാ�രാ�� നടപടി

2985. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര��ിന് േശഷം മനശാ�പരമായ കാരണ�ാ� െതാഴിലിന് േപാ�വാ� സാധി�ാെത

വ� മ��െ�ാഴിലാളികെള കൗ�സിലിംഗി�െട േജാലി�് �ാ�രാ�� നടപടി എ�മാ�ം

വിജയി�;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��തരമായി പരിേ��് മ��ബ�ന�ി� ഏ�െ��വാ� കഴിയാ� മ��െ�ാഴിലാളിക��്

ബദ�  ജീവേനാപാധി ഒ���തിന് സാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� തര�ി��

സഹായ�ളാണ് സ��ാ� ന�കിയത് എ�റിയി�ാേമാ?

മ��ബ�ന�ിന് േപാ�� െതാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷൻ

2986. �ീ.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) കടലിൽ മ��ബ�ന�ിന് േപാ�� െതാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷൻ നടപടിക�

���ിയാ�ിേയാ;എ�ിൽ ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓഖി �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ സം�ാനെ� മ��ബ�ന െതാഴിലാളിക��് ഈ

മൺ�ൺ കാല�് എെ�ാെ� �ര�ാ സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയിരി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

മ��മാ���ക� നവീകരി�� ���ിക��് ഭരണാ�മതി

2987. �ീ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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം മ��മാ���ക�  നവീകരി��തിനായി എ�

���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�ം ആയതിെ� നിലവിെല �ിതി�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െകാ�ാര�ര,  ���  എ�ീ മ��മാ���ക�െട നവീകരണ�ി�ളള എ�ിേമ�് ത�ാ�



െച��തി�� നടപടിക� ���ിയായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ��ത ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന���തി�� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

മായം േച��ാ� മ����െട ലഭ�ത

2988. �ീ.ബി.സത��

,, െക.�േരഷ് ���്

,, ഒ. ആ�. േക�

,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മായം േച��ാ� മ����െട ലഭ�ത ഉറ�ാ��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) മാലിന��ം രാസപദാ����ം േച��ാ� �ണനിലവാര�� മ��ം ലഭ�മാ��തിന് അ�ി��

എ� േപരി� െമാൈബ� മ��വി�ന �ണി�് �വ��നമാരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഹാനികരമായ പദാ���� മ���ി� േച��് വി���ത് തട��തിനാവശ�മായ �േത�ക

നിയമനി��ാണം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഉ�നാട� ജലാശയ�ളിെല മ����െട വംശനാശം

2989. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�നാട�  ജലാശയ�ളിെല നാട�  മ����െട വംശനാശം ഉ�ാ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ?

മ��സ��് വ��ി�ി��തി�� നടപടിക�

2990. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, വി. േജായി

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മ��സ��് വ��ി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി െക.എം.എഫ്.ആ�.(േകരള മൈറ�  ഫിഷിംഗ് െറ�േലഷ�  )ആ�ി�

എെ��ാം േഭദഗതികളാണ് വ��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഫാ�ക�െട�ം ന�റിക�െട�ം ഹാ�റിക�െട�ം ഉ�ാദന �മത വ��ി�ി�ാ�  എ� �ക

വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ���ിന് ന�ായവില ലഭ�മാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

മണ�ല സ��ാ� െഎസ് �ാ�്

2991. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചാവ�ാട് മണ�ല ബീ�ി� ഫിഷറീസ് ഡി�ാ��്െമ�ിന് കീഴി�ളള �വ��നം നില� സ��ാ�

െഎസ് �ാ�് മ��െ�ാഴിലാളി �നരധിവാസ േക�മായി ഉപേയാഗി�ാ� കഴി�ം വിധ�ി�

തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ� േപാ�� ഏജ�സിക�െട ഫ�് ഉപേയാഗി�് ഒ� ക��ണി�ി

ഹാ� നി��ി��തിെ� സാ��ത പരിേശാധി�േമാ;എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ക�ായി ഗവ�െമ�റ് �.പി.�ളിെ� നവീകരണം

2992. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല ക�ായി ഗവ�െമ�റ് �.പി.�ളിെ� നവീകരണ�ിനായി

തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ� �േഖന ത�ാറാ�ി സമ��ി� പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന���

നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016-17സാ��ിക വ�ഷ�ി�  സമ��ി� ��ത പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന�കാ�

ൈവ��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ഇരവി�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല തീരേദശ വികസന �വ��ന��

2993. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരവി�രം നിേയാജകമ�ല�ിൽ  2016-17,  2017-18,  2018-19  സാ��ിക

വ�ഷ�ളിൽ ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��്, േകാ�ൽ ഏരിയ െഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷൻ,

ഫിഷറീസ് വ��് എ�ീ വ��ക� ഏെ���ി�� വികസന �വ��ന�� ഏെതാെ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ികളിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ��ത്, ഭരണാ�മതി ലഭി�ത്, നി��ാണ�ി��ത്,

നി��ാണം ���ിയാ�ിയത് എ�ിവ പ�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;



(സി) നട�് സാ��ിക വ�ഷം ��ത വ��ക�/ഏജൻസിക� ഇരവി�രം നിേയാജകമ�ല�ിൽ

ഏെ���വാൻ ഉേ�ശി�� വികസന �വ��ന�� ഏെതാെ�െയ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

താ�രിെല മ�സ�െ�ാഴിലാളി ��ംബ�െള മാ�ിപാ��ി��തിന് നടപടി

2994. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��  തീരേദശേമഖലയിെല  50  മീ��  പരിധി�ളളി�  ഉ�െ�� എ� മ�സ�െ�ാഴിലാളി

��ംബ�െളയാണ് മാ�ി�ാ��ി�ാ�  തീ�മാനി�ി�ളളത്;ഇതിനായി എ� അേപ�ക�

ലഭി�;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവിെട�ളള മ�സ�െ�ാഴിലാളി ��ംബ�െള മാ�ിപാ��ി��തിനായി ഇ�വെര സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) േമ� �ചി�ി� പ�തി എേ�ാ� ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ഡി) ഇത് േവഗ�ി� നട�ിലാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

രാമ�ളി-പാ��ാല�ടവ് പാലം

2995. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രി��  മ�ല�ിെല തീരേദശ ദ�ീപ് പ�ായ�ായ വലിയ പറ�ിെല െതെ� അ�മായ

പാ��ാല�ടവിെന ക��  ജി�യിെല രാമ�ളി�മായി ബ�ി�ി�് നി��ി�ാ�  നബാ�ഡ്

സഹായേ�ാെട ഭരണാ�മതി ലഭി� രാമ�ളി-പാ��ാല�ടവ് പാല�ിന് റിൈവ�ഡ്

ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) കട�് വളളെ� ആ�യി�� ഇവിടെ� ജന��െട യാ�ാമാ�ഗമായി ഈ പാലം

യാഥാ���മാ�ാ� എേ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�ാേനാട് ഫിഷ് ഹാ�റി�െട ര�ാം ഘ� വികസനം

2996. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ാേനാട് ഫിഷ് ഹാ�റി�െട ര�ാംഘ� വികസന�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� വ��

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി ആരംഭി��തി�� നടപടിക� േവഗ�ിലാ�ാേമാ;

(സി) മാ�� �ാ� ത�ാറായി�േ�ാ; എ�ി� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

ചാവ�ാട് കട�റം �ന�കടവ് ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ�റി� േലലഹാ�



2997. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചാവ�ാട് കട�റം �ന�കടവ് ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ�റി� �തിയ േലലഹാ� നി��ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നായര�ലം �ാമപ�ായ�ി� ഒ� മീ� ഒ� െന�് പ�തി

2998. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നായര�ലം �ാമപ�ായ�ി�  �ഷിയിട��  തരി� കിട��ത് സംബ�ി�് ഫിഷറീസ്

വ��ിന് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� മീ� ഒ� െന�് എ� പ�തി ��ത �േദശ�് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�െയ�ം ��ത പ�തി എ�േ��്

ആരംഭി�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മാനാേ�രി മ���ാമം

2999. �ീ.െ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) െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല മാനാേ�രിയി� സംേയാജിത മ���ാമ വികസന പ�തിയി�

ഉ�െ���ി എെ��ാം ���ിക� ���ീകരി�;

(ബി) മാനാേ�രി മ���ാമ�ി� ൈവദ�തീകരണം ���ിയായി�േ�ാ;

(സി) ൈവദ�തീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി ��ക�, ൈല�ക�  എ�ിവ മാ��തി�ം േറാഡ് �ിയ�

െച��തി�മായി സമ��ി�  9,95,465/-  �പ�െട എ�ിേമ�് അംഗീകരി�് ���ി

െച��തി�ളള അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ���ിക� എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�ം;േജാലിക� ആരംഭി��തിന് അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇടെ�ാ�ി ഫിഷ് ഫാമി� �തിയ പ�തിക�

3000. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഇടെ�ാ�ി ഫിഷ് ഫാമി� എെ��ി�ം �തിയ

പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;



(ബി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ക��� പ�ായ�ിെല �ടിെവളള വിതരണം

3001. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�േ��ഡ് േകാ��  ഏരിയ ഡവല�്െമ�് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി കായം�ളം ക���

�ാമപ�ായ�ി�  �ടിെവളള വിതരണ�ിനായി �ക അ�വദി�ി�ം പ�തി�വ��ന��

നട�ാെത േപായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��മായ �ടിെവളള �തിസ�ി േനരി�� ��ത �േദശ�് എ��ം െപെ��് പ�തി

യാഥാ���മാ��തിന് ആശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കരി�ഴയി� ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ ഫിഷ് മാ���്

3002. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ിെല െച�ി�ള�ര �ാമപ�ായ�ി�  കരി�ഴയി�  ആ�നിക

സൗകര��േളാ��ടിയ ഫിഷ് മാ���് നി��ി��തിന് എെ��ി�ം പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇടെ�ാ�ിയിെല ഫിഷ് ഫാം

3003. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇടെ�ാ�ിയിെല ഫിഷ് ഫാമി�  എ� ഏ��  �ലമാ��െത�ം ഇതിൽ എ� �ല�്

നിലവി� മ���ഷി നട��െവ�ം അറിയി�േമാ ;

(ബി) എ�് െകാ�ാണ് ഇൗ ഫാമിെ� േശഷി ���മായി ഉപേയാഗെ���ാ�െത�് അറിയി�േമാ ;

(സി) നിലവി� ഇൗ ഫാം ലാഭ�ിലാേണാ �വ��ി��ത് ;

(ഡി) ഇെ��ിൽ ഫാമിെ� േശഷി ���മായി �േയാജനെ����തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�രയി� ഫിഷറീസ് വ��ി� നി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

3004. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം മാേവലി�ര നിയമസഭാമ� ല�ി�  ഫിഷറീസ്

വ��ി�  നി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�െട ഭരണാ�മതി ലഭി� തീയതി,

സാേ�തികാ�മതി ലഭി� തീയതി, െട�� െച� തീയതി എ�ിവ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�  നട�ിലാ��തി�� കാലതാമസം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇതി�� കാരണം എ�ാെണ�ം ��ത ���ിക�  എ�േ��്

���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട നി��ാണം

3005. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല എളവളളി,  ��േ�രി,  മണ��, െവ�ിട�് എ�ീ പ�ായ�കളിെല

തീരേദശ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��് എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെത�ാം േറാ�ക�െട നി��ാണ�മായി ബ�െ�� എ�ിേമ�ാണ്

ത�ാറാ�ിയി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണ�ി�ളള ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല തീരേദശ േറാ�ക�

3006. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ി�  തീരേദശ േറാ�ക�െട നിലവാരം ഉയ���തിനായി ഭരണാ�മതി

ന�ിയി�� ���ിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ന�ിയി�� എ� ���ിക��് സാേ�തികാ�മതി ന�വാ��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� ���ിക�െട െട�� നടപടിക� ���ിയാ�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ���ിക� ���ിയാ��തിന് സമയപരിധി നി�യി�ാേമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ��� മ�ല�ിെല േറാ�ക��് ഭരണാ�മതി

3007. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ��� മ�ല�ിെല എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി സമ��ി� രാമ�ളി പ�ായ�ിെല ഏ.െക.ജി.

നഗ�-െപാ��ശാനം േറാഡ്,  പ���  ��സി�ാലി�ിയിെല ���ാട് തീരേദശ േറാഡ്,

കാറേമ�  േകാളനി േറാഡ് എ�ിവ�് ഭരണാ�മതി ന��� നടപടിക�  ഏ�വെരയാെയ�്



വിശദമാ�ാേമാ;

തലേ�രിയിെല തീരേദശ േറാ�ക�

3008. �ീ.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:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

തീരേദശ േറാ�ക��് ഫ�് അ�വദി�ി�െ��് േറാഡിെ� േപ�ം �ക�ം സഹിതം

വ��മാ�ാേമാ?

ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് �വ��ന��

3009. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��് �േഖന

നട�ിലാ�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ിക�െട �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

േനമം മ�ല�ിെല �ലി��് നിർമാണം

3010. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം മ�ല�ിെല െവ�ാർ വാർഡിൽ ഉൾെ��� പന�റ സി.പി 5923 �തൽ 5940 വെര

എ�്�ലി��കൾ നിർ�ി�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ിൽ എേ�ാൾ പണി �ർ�ിയാ�ി ��ത �േദശെ� ജന�െള കടൽ േ�ാഭ�ിൽ

നി�ം ര�ി�ാൻ സാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ം മ�ല�ിെല ഹാ�ബ� എൻജിനീയറിംഗ് ���ിക�

3011. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം െകാ�ം നിേയാജകമ�ലപരിധിയിൽ ഹാ�ബ�

എൻജിനീയറിംഗ് വ��ിന് കീഴിൽ പ�തി-പ�തിേയതര വിഭാഗ�ളിലായി ഭരണാ�മതി ലഭി��ം

നട�ിലാ�ി വ���മായ ���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െച�ാനം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�



3012. �ീ.െ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) െകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല െച�ാനം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� നി��ാണ�ിന് അധികമായി

�ക അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) െച�ാനം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെ� നി��ാണ �വ��ന��െട നിലവിെല �േരാഗതി

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഹാ�ബറിെ� പണി എ�േ��് വീ�ം ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െച�ാനം മ��ബ�ന �റ�ഖം

3013. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നബാ�ഡ് ധനസഹായ പ�തിയി�  03.01.2018  �  10.37  േകാടി �പ�് ഭരണാ�മതി

ലഭി�ി�ളള െച�ാനം മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� അ�ബ�ഘടക��െട

നി��ാണ���ിക�െട നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;  ഈ ���ി�െട െട��  നടപടിക�

���ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നി��ി� ഹാ�ബറിെ� �ലെമ��് നടപടിക�െട നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എെ��ാം നടപടികളാണ് ���ീകരിേ��തായി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവ�ിനിെല കാള��് ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�

3014. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ിനിെല കാള��് ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെ� �വ��നം ആരംഭി��തിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഹാ�ബറിേല�് കട�വ��തി�� ഗതാഗതസംവിധാനം ഉറ�ാ�ാ�  �മി ഏെ����തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഹാ�ബറിെ� �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ള��,കാേരാട് പ�ായ�കളിെല നി��ാണ�വ��ന��

3015. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  �ള��,കാേരാട് എ�ീ പ�ായ�കളി�  2018-19

വ�ഷ�ി�  തീരേദശേമഖലയി�  ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം എ� േകാടി �പ�െട

നി��ാണ�വ��ന���ാണ് െ�ാേ�ാസ�  ന�കിയത്;  അവ ഏെതാെ�യാണ് എ�്



വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ള��-കാേരാട് തീരേദശേമഖലയി�  2016-17,  2017-18  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  െട��

നടപടി ���ീകരി� വ��ക�  ഏെതാെ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;  അതി�  എ�

നി��ാണ�വ��ന�� ആരംഭി�ി��്; വിശദീകരി�ാേമാ?

ക�വ�ി േമഖലയിെല �ാപന��

3016. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�വ�ി േമഖലയിെല വികസന�മായി ബ�െ��് സിയാ� മാ�കയി� ഏെത�ി�ം ക�നി

�പീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ക�വ�ി ഉ��ാദനം വ��ി�ി�വാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉയരം �റ� ക�മാ�ക� ��ത� ക�വ�ി ഉ��ാദി�ി�െമ�് പഠന�ളി� െതളി�ി�േ�ാ

; ഉെ��ി� അവ േ�ാ�ാഹി�ി�േമാ; ഇതിന് വ��് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാം

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ�  ഈ േമഖലയി�  �വ��ി�� എ� �ാപന��  ഉ�്;  ഇതി�  സഹകരണ

േമഖലയി� നി��വ എ�െയ�ം; വ��മാ�േമാ?

േതാ��ി ഇറ�മതി ��ം

3017. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  േതാ��ി�െട ഇറ�മതി ��ം  5  ശതമാന�ി�  നി�ം  2.5  ശതമാനമായി

�റ�ത് ഇറ�മതിെയ ആ�യി�് നട�� ക�വ�ി വ�വസായ�ിന് �ണകരമായി�േ�ാ;��ം

���മായി ഒഴിവാ��തിന് േക��ി� സ���ം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േതാ��ി�െട ലഭ�ത�റവ് ��ത വ�വസായെ� േദാഷകരമായി ബാധി�ി�േ�ാ;

(സി) �ഷി വ��ിെ��ം പ�ിക ജാതി പ�ിക വ�� വികസന വ��ിെ��ം ഫാമി� നി�് േതാ��ി

സംഭരി��തിന് ഇൗ സീണസി� കഴി�ി�േ�ാ;  എ�ി� എ� െമ�ിക് ട� സംഭരി�വാ�

കഴി�;

(ഡി) �ാേ�ഷ�  േകാ��േറഷ�  അവ�െട േതാ��ളിെല േതാ��ി േലലം െച�ത് സംഭരണെ�

േദാഷകരമായി ബാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി� െട�� വ�വ�യി� മാ�ം വ��ണെമ� ആവശ�ം

അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ക�വ�ി ആ�ി��  രാജ��ളി�  നി�് േനരി�് സംഭരി��തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം

�ാേയാഗിക ��ി��് കാഷ� േബാ�ഡ് അഭി�ഖീകരി��േ�ാ; എ�ി� വിശദീകരി�േമാ?



ക�വ�ി െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡ് നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�

3018. �ീ.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�് ക�വ�ി െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡ് നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� ര�് വ�ഷ കാലയളവിൽ ക�വ�ി വ�വസായ േമഖല�് േക� സ��ാരിൽ നി�ം

എ� �ക ധനസഹായം ലഭി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലയി�  എെ�ാെ� �തിയ

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത പ�തിക��ായി എ� �ക

െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

േതാ��ി�ാമം പരിഹരി�ാൻ നടപടി

3019. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.സജി െചറിയാ�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, 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) ക�വ�ി വ�വസായ�ിനാവശ�മായ േതാ��ി�െട �ാമം പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) േതാ��ി�െട ആഭ��ര ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിനായി ക�മാവ് �ഷി വ�ാപി�ി��തിന്

വിവിധ വ��ക�മായി േച��് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ക�വ�ി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിനായി െപാ�േമഖലയി�ം സ�കാര�േമഖലയി���

തരി��മിക� കെ��ി ക�മാവ് �ഷി െച��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�വ��േ�ാ;

(ഡി) േകരള സം�ാന ക�മാവ് �ഷിവികസന ഏജൻസി ഇതിനായി നട�ിവ�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ്;

(ഇ) േകരള�ിൽ ഉ�ാദി�ി�� ക�വ�ി സംഭരി�് കാ��ി�ം കാഷ� േകാ��േറഷ�ം

ലഭ�മാ��തി�� നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(എഫ്) േതാ��ി �ാമം പരിഹരി��തിനായി സം�ാന�ിന് �റ�് ക�മാവ് �ഷി െച��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

10-06-2018



�േ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�ി��.


