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ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--307]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 5875 �ത� 5952 വെര

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 5953 �ത� 6072 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 6073 �ത� 6143 വെര

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി
: 6144 �ത� 6181 വെര

സി.ആ�്എ.ജി. റിേ�ാ��ിെല പരാമർശ�ൾ

5875. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.ആ�്എ.ജി.�െട  2017-18  െല റിേ�ാ��ിെല െപാ�മരാമ�് വ��ിെന സംബ�ി�

�സ�മായ പരാമ�ശ�ൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സി.ആ�്എ.ജി.  റിേ�ാ��് �റ�വ��തി���പ് ��ത പരാമർശ�ൾ സംബ�ി�്

എ.ജി.(േകരള) െപാ�മരാമ�് വ��ിെന അറിയി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� െപാ�മരാമ�് വ��് എ.ജി. (േകരള)-�് മ�പടി ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സി.ആൻഡ്എ.ജി. റിേ�ാർ�ിെല പരാമർശ��െട അടി�ാന�ിൽ ��ത വിഷയ�ിൽ വ��്

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

പി.ഡ��.ഡി. �മിയിെല കേ��ം ഒഴി�ി��തിന് നടപടി

5876. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.ഡ��.ഡി.  �മിയിെല കേ��ം ഒഴി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട ഇ��റ�ം കേ�റിയി��തായി േബാധ�െ��ാ�  ഒഴി�ി��തിന്

വ��തല�ി� അതത് �േദശെ� ബ�െ�� െപാ�മരാമ�് എ�ജിനീയ�േ�ാ മേ�െത�ി�ം



ഉേദ�ഗ��േ�ാ അധികാര�േ�ാ;

(സി) കേ����  ഒഴി�ി�് േറാ�നി��ാണ�ം ഗതാഗത�ം �ഗമമാ��തിന് പി.ഡ��.ഡി.

നട�ിവ�� നടപടിക�  വിജയകരമാേണാ;  പി.ഡ��.ഡി.  �് ഒഴി�ി�ാ�  കഴിയാെത

വരികയാെണ�ി� എെ��ാം അന�ര നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്;

(ഡി) കേ��ം ഒഴി�േപാകാ� േനാ�ീസ് ന�കിയി�ം ഒഴിയാതിരി�ക�ം ഒരി�� ഒഴിവാ�ിയ �ലം

വീ�ം കേ��ക�ം െച�തായ സംഭവ��  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിന്

ഉ�രവാദികളായവ�െ�തിെര നിയമ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറാഡ് കേ���� ഒഴി�ി��തിന് നടപടി

5877. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�ളള �ല�ളിെല�ം േറാഡിെ� ഇ�ഭാഗ�ളിെല�ം

കേ���� ഒഴി�ി��തിന് നിലവി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�ം ഈ

നടപടിക�െകാ�് ഉ�ായ �േരാഗതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡിെ� ഇ��റ�ളി��ളള �ലം കേ�റി ക�വട�ാപന��  നട�കേയാ മതി�

െക�ിമറ�കേയാ െച�വ�  സ�യം ഒഴി�േപാ��തിന് അതത് �േദശെ� ബ�െ��

െപാ�മരാമ�് ഓഫീസി� �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�� േനാ�ീസ് ന�കാ�േ�ാ;

(സി) ��ത നടപടിക��് േശഷ�ം ഒഴി�േപാകാ�വെര ഒഴി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ാ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േറാഡിെ��ം കാന�െട�ം നി��ാണ�ിന് തട�മായി നി��� കേ����

ഒഴി�ി��തിനായി ഒ� �േത�ക സംഘെ� നിേയാഗി��തി�ം നിയമവി�� �വ��നം

നട��വ�െ�തിെര പിഴ �മ��തി�ം േകെസ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറാ�ക�െട പാ�ശ��ളിെല അപകടകരമായ ����

5878. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�� േറാ�ക�െട പാ�ശ��ളി� അപകടകരമായ രീതിയി��

വ�����  �റി�മാ��തിനായി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ് പാലിേ��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  അപകടകരമായ രീതിയി�  �ിതി െച�� ���െള �റി�മാ�ണെമ�്

ആവശ�െ��� പരാതിക�  ലഭി�ി�േ�ാ;  വിശദമാ�ാേമാ;  ഉെ��ി�  അതിേ��  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ��ത മര��  �റി�മാ��തിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ�േയാ വനം വ��ിെ�േയാ

അ�മതി ആവശ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?



�ൻ സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി�് ���ിയാകാ� ���ിക�

5879. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് നി��ാണം ആരംഭി��ം നാളി�വെര പണി

���ീകരി�ാ��മായ എ� ���ിക�െ��ം  (േറാ�ക�ം പാല��ം)  അവ

ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി�  ഏെത�ാം ���ിക�െട നി��ാണം നി��ിവ�ി�െ��ം നി��ിവ�ാ��ായ

കാരണ�� എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) നി��ിവ�െ�� ���ിക��ായി നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

അഴിമതി ആേരാപണ�ൾ സംബ�ി� അേന�ഷണം

5880. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, െക.�േരഷ് ���്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�� പാല��െട�ം േറാ�ക�െട�ം െക�ിട��െട�ം

�ര� സംബ�ി�് വ��തല എ�്െപ��് ക�ി�ി പരിേശാധനക� നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2011-2016 കാലഘ��ി� സം�ാന�് ഉയ��വ�ി�� �മേ��ക�ം ആേരാപണ��ം

സംബ�ി�് ഈ സ��ാ�  �ാഥമികമായ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെല

വ�തക� െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി�, അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിെ� മറവി�  രാ�ീയ േന�ത��ം

ഉേദ�ാഗ��ം കരാ�കാ�ം ൈകേകാ��് നട�ിയ ഇടപാ�ക� അഴിമതിയി� കലാശി�ക�ം

��തരമായ �ിതിവിേശഷം �ണി�വ��ക�ം െച�തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ��റ് മീ�� നീള�ം ��് മീ�� വീതി�ം ര���ക�ം മാ��� ആ�വയിെല നട�ാല�ിെ�

െട�ഡ�  ആറ് േകാടി �പ ആയി��ത് പണി ���ിയാ�ിയേ�ാ�  പതിേനഴ് േകാടി

�പയാവാ� ഇടയായ സാഹചര�ം എ�ായി��;

(ഇ) ആേരാപണവിേധയമായ ���ികെള�റി�് അേന�ഷണം നട�ി ���ാ�െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല നി��ാണ �വ��ന��



5881. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��മായി ബ�െ�� നി��ാണ

�വ��ന��  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��െവ�് ഉറ�വ���േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

സീ� ൈല�ക� സംബ�ി� �മതല

5882. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�കളി� സീ� ൈല�ക� �ാപി�ാ�� �മതല ആ��ാെണ� കാര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� ഒ� സീ� ൈല�  ���ി വര��തി�� കാലപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) അ��യന വ�ഷം ആരംഭി��തിന് �േ�ാടിയായി വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട ��വശെ�

േറാ�കളി�  സീ� ൈല�  െതളി�് കാ�� രീതിയി�  വര�ി�െ�� കാര�ം ഉറ�്

വ��ിയി�േ�ാ; ഇതി�േവ�ി െച� �വ��ന�� അറിയി�േമാ?

ൈവ�് േടാ�ിംഗ് േറാഡ് നി��ാണം

5883. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ത് വ�ഷ�ിലധികം കാലം നീ�നി��� തര�ി� ൈവ�് േടാ�ിംഗ് േറാഡ് ദ�ിേണ���

സം�ാന�ളി� നി��ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം േറാഡ് നി��ി��തിന് ഒ� കിേലാമീ�റിന് എ� േകാടി �പയാണ് നി��ാണെ�ലവ്

വ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ��ത രീതിയി�� നി��ാണ ��ിയ �ാവ��ികമാ�ി േറാഡ് നി��ി��

കാര�ം ഗൗരവമായി പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െമാൈബ� േറാഡ് റി�യ� �ണി�്

5884. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� െമാൈബ�  േറാഡ് റി�യ�  �ണി�് ആരംഭി�് േറാഡി��ാ��

�ഴിക� കാലതാമസം �ടാെത അ����ണി െച��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ാമീണ േറാ�ക� പരി�രി��തിന് പ�തിക�



5885. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി� വ�� ആറ് മീ�റി� ��ത� വീതി�� �ാമീണ േറാ�ക�

പരി�രി��തിന് പ�തിക� ആവി�രി�� കാര�ം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�ാര��ി� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ാമീണ േറാ�ക�െട നി��ാണം

5886. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ േറാ�ക�െട നി��ാണ�ിനായി െപാ�മരാമ�് വ��് നി��ഷി�ി�� മാനദ�ം

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ േറാ�ക��് 20 എം.എം. ചി�ിംഗ് കാ���് ഉപേയാഗി�ണെമ�് നി��ഷി�ാ�േ�ാ;

അത് �ാമീണ േറാ�ക�െട നി��ിതിയി� പാലി�ാ�േ�ാ;

(സി) സ��ാ�  നി��ഷി� വിധ�ി�  ഗ�ാര�ി േറാഡ ുക�  �ണേമ�േയാെട ഒ� കിേലാമീ��

നി��ി�വാ� നിലവി� എ� �ക േവ�ിവ�ം എ�് െവളിെ���ാേമാ?

േറാ�കളിൽ പാ��ിംഗിനായി ഫീസ് പിരി��തിന് അ�മതി

5887. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�ളള േറാഡരികി�  പാ��ിംഗിനായി തി�വന��രം നഗരസഭ

ഫീസ് പിരി��ത് വ��ിെ� അ�മതിേയാ��ടിയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�െന പാ��ിംഗ് ഫീസ് പിരി��തിന് വ��ിെ� അ�മതി ആവശ��േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിയമ�കാരമ� പാ��ിംഗ് ഫീസ് പിരി��ത് എ�ി�  ഇത് അവസാനി�ി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േറാ�ക�െട വീതി

5888. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� നാഷണ�  ൈഹേവ,  േ��് ൈഹേവ എ�ിവ�െട വീതി�െട കാര��ി�

എെ��ാം നിബ�നകളാ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

േറാ�ക�െട സമ� വികസന�ിനാ�� പ�തിക�



5889. �ീ.പി.വി. അ�വ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�ക�െട സമ� വികസന�ിനായി ത�ാറാ�ിയി�� വിവിധ പ�തിക�െട

അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട കീഴി�� ���ിക��ായി ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ��ത്

ത�രിതെ���ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവയി�  േറാഡ് ഇ��ാ���  ക�നി േകരള ലിമി�ഡ് െന ഏ��ി� പ�തിക�െട

കാര��മമായ നട�ി�ിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ിയിെല േറാ����ികൾ

5890. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  2016  ഏ�ി�  ഒ�ി�േശഷം ബി.എം.&ബി.സി.

നിലവാര�ി� �ന�നി��ി�� േറാ�ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  അടിയ�ര അ����ണിക��ായി അ�വദി� �ക�െട�ം െച�

���ിക�െട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േമ� �ചി�ി� ���ിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�� േ��്െമ�് ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ്-തി�വന��രം േദശീയപാത വികസനം

T 5891.�ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ്-തി�വന��രം േദശീയപാത വികസനം അ�ിമറി�വാ�  േക� സ��ാ�

ആ��ിതമായ നീ�ം നട��തായ ആേ�പം വ�താപരമാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േദശീയപാത വികസന�മായി ബ�െ��് സം�ാന സ��ാരിെ� പരിധിയി�  വ�� എ�ാ

കാര���ം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) �ലെമ��് ���ിയാ�ിയ ഏെതാെ� റീ�കളിലാണ് ഇതിനകം െട��  നടപടി

���ിയാ�ിയി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് േദശീയ പാത വികസനം ���ിയാ�ാതിരി�വാ�  എെ��ി�ം

�ഢനീ�ം നട��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) സം�ാനെ� േദശീയപാത വികസനം ഒ�ാം ��ഗണന പ�ികയിേല�് മാ�ണെമ� സം�ാന

സ��ാരിെ� ആവശ��ിേ�ൽ േക� സർ�ാരിെ� �തികരണം എ�ാണ്; വ��മാ�ാേമാ?



േദശീയപാതവികസന�ിെല �തിയ േക� നി�േ�ശം

5892. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത�ായി �മി ഏെ����തിെല ��ഗണനാ പദവി മാ�ക�ം പി�ീട് �ന�ാപി�ക�ം

െച�െത�ി�ം നി��ാണെ�ലവിെ� വിഹിതം സം�ാനം വഹി�ണെമ� നി�േ�ശ�ി� േക�ം

ഇേ�ാ� എെ��ി�ം ഇളവ് ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിനായി ജി.എസ്.ടി. വ�മാന�ിെല സം�ാന വിഹിതം ഒഴിവാ�ണെമ� േക�

നി�േ�ശം സ��ാ� അംഗീകരി�േമാ;

(സി) നി��ാണവ��ളായി േകരള�ിെല പാറ�ം മണ�െമാെ� ഉപേയാഗി��ത്

സം�ാനവിഹിതമായി േക�ം പരിഗണി�േമാ; എ�ി� ഇതിനായി േക�ാ�മതി ആവശ�മാേണാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ചില ഘ��ളി�, സം�ാന�മായി �ടിയാേലാചി�ാെത േക�ം ഒ��െ���� തീ�മാന��

േദശീയപാത നി��ാണ�ിന് �തിസ�ി ��ി�െമ� ആശ� സ��ാരി�േ�ാ; എ�ി� ഇത്

മറികട�ാ� എ�് നടപടിക� ൈകെ�ാ�െമ�റിയി�ാേമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗം നട�ിലാ�� ���ിക�

5893. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗം �ഖാ�ിരം

നട�ിലാ��തിനായി ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയെത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭ�മായ ���ികളി� ഇനി�ം ആരംഭി�ി�ി�ാ� ���ിക� ഏെത�ാം എ�്

വ��മാ�േമാ; കാലതാമസം ഉ�ാകാ�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി ���ിക�  അടിയ�രമായി ���ീകരി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് അറിയി�േമാ?

മാ�കാ െറ�് ഹൗ�ക�

5894. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ േക��ളി� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�� െറ�് ഹൗ�ക� നവീകരി�് മാ�കാ

െറ�് ഹൗ�ക� ആ��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ��ത മാ�കാ െറ�് ഹൗ�കളി� ഒ��വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഇതിനായി അധിക ത�ിക ��ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



തമിഴ് നാ�ിെല ��ാല�� �മി�ം െക�ിടസ��യ��ം

5895. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തമിഴ് നാ�ിെല ��ാല�� തി�വിതാം�� രാജവംശ�ിെ� ഉടമ�തയി� ഉ�ായി�� എ�

ഏ�� �മി�ം െക�ിട സ��യ��മാണ് പി�ീട് േകരള സ��ാ� ഏെ���ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �മി�െട�ം െക�ിട�ിെ��ം ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാണ്;  ഇതി�

കേ����ായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �മിയി�  ഉ�ായ കേ��ം ഒഴി�ി�ാ�  കഴി�ി�േ�ാ;  ഇേ�ാ�  സ��ാരിെ� പ��  എ�

ഏ�� �മി�ം െക�ിട�മാണ് ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�മ മ�ല�ിെല തീരേദശ ൈഹേവ നിർ�ാണം

5896. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ ൈഹേവ േ�ാജ�ി�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല എ� കിേലാമീ��  േറാഡാണ്

ഉ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) ഉ�മ നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെതാെ� േറാ�ക�  കണ�് െച�ാണ് ��ത ൈഹേവ

നി��ി��ത്; എവിെടെയാെ� പാല�� േവണം; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ൈഹേവ നി��ാണ�ിന് ഉ�മ മ�ല�ി� എവിെടെയാെ� �ലം ആവശ���്; വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ?

െകാ�ി മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട നി��ാണ ���ി

5897. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

നിേയാജകമ�ല�ി��െ��� േറാ�ക�  െമ�െ����തിന് എ� �ക നാളി�വെര

അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�  ഏെത�ാമാെണ�ം ഓേരാ േറാഡി�ം എ� �ക എേ�ാഴാണ്

അ�വദി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ േറാ�ക�െട ���ി ���ിയായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഏെത�ാം

േറാ�ക�െട െട��  നടപടിക�  ���ിയായി��്;  ഇനി െട��  െച�ാ�ളള േറാ�ക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?



െകാ�ം-േതനി േറാഡിെ� �ന�നി��ാണം

5898. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം-േതനി േറാഡിെ� �ന�നി��ാണം ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െച���  േകാ��ള�ി �ത�  ആ�ിലി �വട് വെര�� േറാഡിെല അപകടകരമായ

ഗ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി��തി�� നടപടിക� അടിയ�രമായി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

അമരവിള-�രവ�ാണി, കീഴാ��-പ�വ�റ-െത��ഴി റിംഗ് േറാഡ് ���ിക�

5899. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� അമരവിള-�രവ�ാണി,  കീഴാ��-

പ�വ�റ-െത��ഴി റിംഗ് േറാഡ് എ�ീ ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്

അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��ാ�� ഡി. പി. ആ�. ത�ാറാ��തി� ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�നി��

കാലതാമസം ഒഴിവാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക� എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�ം; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല സി.ആ�.എഫ്.േറാ�കൾ

5900. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  സി.ആ�.എഫ്.  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി െകാ�ം ജി�യി�

അ�വദി� േറാ�ക�  ഏെത�ാമാെണ�ം അവ�െട അട��  �ക എ�യാെണ�ം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട നി��ാണം നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േചല�ര നിേയാജകമ��ി� േറാഡ് �ന��ാരണം

5901. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻസ��ാരിെ� കാല�്  2011-2012  �ത�  2015-2016  വെര�� സാ��ിക

വ�ഷ�ളി�  േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�  �ന��ാരണം

െച��തിന് എ� േകാടി �പ അ�വദി�ി��്;  ഓേരാ േറാഡി�ം അ�വദി� �ക �േത�കം



വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�വെര െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�

�ന��ാരണം െച��തിന് എ� േകാടി �പ അ�വദി�ി��്;  സി.ആ�.എഫ്.�  നി�ം

അ�വദി�തട��� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

���-കാ�ാണി-വാടാന�ളളി സം�ാന പാത

5902. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���-കാ�ാണി-വാടാന�ളളി സം�ാന പാത�െട ഒ�ാംഘ��ി�ളള ഒ�പത് കിേലാമീ��

നി��ാണ �വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പാത�െട വികസന�ിന് �മി ഏെ�����മായി ബ�െ��് ഇ�വെര സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എറവ് �ത�  വാടാന�ളളി വെര�ളള ര�ാംഘ� ���ിക��ായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

മല�റം മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ികൾ

5903. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം നിേയാജകമ�ല�ി� 2018-19 - � െപാ�മരാമ�് വ��് ഭരണാ�മതി ന�കിയ

േറാ�ക�െട�ം െക�ിട��െട�ം നി��ാണ �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) മല�റം നിേയാജകമ�ല�ിനായി  2018-19  -െല ബജ�ിൽ �ഖ�ാപി� െപാ�മരാമ�്

���ികൾ ഏെത�ാമാെണ�ം അവ�െട നി��ാണ �േരാഗതി�ം വിശദമാ�േമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ികൾ

5904. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  െല ബജ�ിൽ േകാ�ാട് മ�ല�ിനായി ഭരണാ�മതി�� വിഭാഗ�ിൽ

അ�വദി�ി�� െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ; ��ത ���ിക�െട �ക

സഹിത�� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� ���ിക�െട ഡി.പി.ആ�. സമ��ി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) കാലവ�ഷം കഴി���റ�് ��ത ���ികൾ ആരംഭി��തിന് അ�മതി ലഭ�മാ�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?



നാ�കാണി-പര�ന�ാടി പാത നവീകരണം

5905. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�കാണി-പര�ന�ാടി പാത നവീകരണ�ിെ� റിൈവ�ഡ് എ�ിേമ�് അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നാ�കാണി �രം �ത�  നില��  വെര റ�ൈറ�ഡ് ടാറിംഗ് നട��തിന് റിൈവ�ഡ്

എ�ിേമ�ി� വകയി��ിയ �ക എ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ പാത�െട ഭാഗമായി വീതി ���തി�  നി�ം നില��  ടൗണിെന ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നാ�കാണി-പര�ന�ാടി പാത എേ�ാ�  ക�ീഷ�  െച�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

���ം അ�� പാേ�ജ്

5906. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ിെല പറളി �ാമപ�ായ�ി�� ���ം അ�� പാേ�ജിെ� നിലവിെല

അവ� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി�് െറയി�േവ�െട െപ�മിസീവ് സാം�ഷ�/സാം�ഷ� ലഭി�ി�േ�ാ; ഉ�രവിെ�

പക��ക� സഹിതം വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഈ �േദശെ� ജന���് ഏെറ �േയാജന�ദമായി�ീ�� ��ത പ�തി െപാ�മരാമ�്

വ��് �േഖന അടിയ�രമായി നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േവ�രയിൽ �ളയ�ി� തക�� േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

5907. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ളയ�ി�  തക�� േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

���ിയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ആവശ��ിനായി ലഭ�മാ�ിയ ഫ�ിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ികളിൽ ഏെത�ാം നിലവി� ���ീകരി�െവ�ം ���ിയാ�വാൻ േശഷി��വ

ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;  അവ എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�്

െവളിെ���േമാ?

ആല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ���ിക�



5908. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ആല�� നിേയാജകമ�ല�ി� െപാ�മരാമ�്

���ിക��ായി അ�വദി� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയത് സംബ�ി� െസ�� തിരി�� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

താമരേ�രി �ര�ിെ� വികസനം

5909. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല �ധാന �േവശന മാ��മായ താമരേ�രി �ര�ിെല യാ�

�ഗമമാ��തി�� ���ിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) �ര�ിെ� ��്,അ�് വള�ക� വീതി ��� പണി ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) �രം വികസി�ി�വാ�  ആവശ�മായ വന�മി ലഭ�മാ�വാ�  േക� വനം മ�ാലയ�ിെ�

അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല േറാ�ക�

5910. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സ��ാരിെ� ഭരണകാല�്  (2011-2016) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി� കാ�ാ�ട

നിേയാജകമ�ല�ി� നട� ���ിക�െട (േറാഡിെ� േപ�ം �ക�ം ഉ�െ�െട) വിശദമായ

വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴിെല ആെക േറാ�ക�െട

െെദ�ഘ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;  േറാ�ക�െട േപ�ം അവ�െട െെദ�ഘ��ം �േത�കം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം ൈബ�ാസി�� �മി�െട വിശദാംശം

5911. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം ൈബ�ാസി�േവ�ി അക�ിസിഷ� നടേ�� �മി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം ൈബ�ാസിനായി �ലം ഏെ����തി�� െ�ാേ�ാസ�  എ�ാണ്

ആ�.ബി.ഡി.സി.െക. റവന� വ��ിന് ന�ിയത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

കഴ��ം-അ�� േറാഡ്



5912. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

േറാഡിെ� നി��ാണ�ിന് എ�ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ �മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര എെ��ാം വ��ക� ���ീകരി� എ�റിയി�ാേമാ?

ആ�ി�� നിേയാജക മ�ല�ി� അ�വദി� ���ിക�

5913. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��് ആ�ി�� നിേയാജകമ�ല�ി�

അ�വദി� ���ിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േക�ാവി��ത പ�തികളാണ് വ��് ശിപാ�ശ െച�് മ�ല�ി�

ലഭ�മാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ?

മേ�രിയിെല െപാ�മരാമ�് ���ികൾ

5914. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�  അ����ണികൾ നട�ി

ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തിനായി ഈ സ��ാ� എ� �ക അ�വദി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം വിശദാംശ�ം അതിന�വദി� �ക�ം �േത�കം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഈ സാ��ിക വ�ഷം ഏെത�ാം െപാ�മരാമ�് ���ിക��ാണ്

ഭരണാ�മതി ന�കിയത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ിനായി സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�� �തിയ

െപാ�മരാമ�് ���ികൾ സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് െെബ�ാസി�പകരം മ�് ���ിക�

5915. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ കാസ�േഗാഡ് െെബ�ാസി�പകരം മ�് ���ിക�

അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��് �ലം എം.എൽ.എ.  ന�കിയ നിേവദന�ിെ�

അടി�ാന�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��് െസ��റി�െട  6/4/19  െല പിഎസ്2/30

/2019/പിഡ�ള�ഡി ക�് �കാരം ചീഫ് എ�ിനീയേറാട് റിേ�ാ��് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��് ചീഫ് എ�ിനീയ�  ഇതിൻ�കാരം റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല കി�ബി േറാ�ക�

5916. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�� ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി ലഭി� കി�ബി േറാ�ക�െട നി��ാണ

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ; ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം-കാ�ാ�ട-മ�പ�ി�കടവ് സം�ാന പാത വികസനം

5917. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം-കാ�ാ�ട-മ�പ�ി�കടവ് സം�ാന പാത വീതി ��ി വികസി�ി��തിന്

നിലവി� പ�തിക� ഉേ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത സം�ാന പാത കട�േപാ�� �ധാന ജം�ഷ�കളിെല വികസനം

എ�കാരമാണ് ആ��ണം െച�വാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) തി�മല-���ാ�രം പാത വീതി ��ി വികസി�ി�് േറാഡ് �ന��ാരണം നട��തിെല

കാലതാമസം സംബ�ി�് വിശദീകരി�ാേമാ?

അ�ാടി�റം-മാന�മംഗലം ൈബ�ാസ്

5918. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട മ�ല�ിെല അ�ാടി�റം-മാന�മംഗലം ൈബ�ാസ് നി��ാണ�മായി ബ�െ��്

നിയമസഭാ �ീ��െട ഓഫീസി� �ടിയ േയാഗ�ിെ� മിനി�്സിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േയാഗ�ിെ� അടി�ാന�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��് നാളി�വെര സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈബ�ാസ് നി��ാണ�മായി ബ�െ��് �ലം ഏെ���് നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല ഒേരാടം പാലം വീതി���

5919. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മ�ട മ�ല�ിെല ഒേരാടം പാലം വീതി��ി �ന��ാരണം നട��തിേല�ായി 2017-18-െല

േക� വാ�ഷിക പ�തിയി�  ഉ�െ���ി അ�മതി�ായി സമ��ി�തിേ�ൽ അ�മതി

ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) അ�മതി�ായി േക� ഉപരിതല ഗതാഗത മ�ാലയ�ിെ� പരിഗണന�് സമ��ി�േശഷം

ഇ�ാര��ി��ായ �േരാഗതി എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട ഡി.പി. ആ�. ത�ാറാ�� േജാലി ���ികരിേ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�െവ�ിേഗഷ� ചാ�ജ് ഇന�ി� േദശീയ പാത വിഭാഗ�ിന് ന�കിയ �ക�െട വിനിേയാഗം

സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപ�� �തിയ പാല�ിന് ഭരണാ�മതി

5920. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

പ���  മ�ല�ിെല നാഷണ�  ൈഹേവെയ�ം പ���  നഗരെ��ം ബ�ി�ി��

െപ�� �തിയപാല�ിന് ഭരണാ�മതി ന��� നടപടി ഏ�ഘ��ിലാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ ?

�ളളിമട പാല�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

5921. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�ളള �ളളിമട പാല�ിെ�

നി��ാണ �േരാഗതി വിവരി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി െട�� െച�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

േചല�ര മ�ല�ി� ���ി�ണിേയ� പാല��

5922. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�� എ� പാല�� േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി� ഉ�്;

ഇവ�െട േപ�വിവരം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� പാല�ളാണ് ���ി�ണിേയ� അവ�യി��ത്; േപ�വിവരം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ ���ി�ണി��തിനാവശ�മായ �ക അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�

വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി പാല�ി� വിള�ക� �ാപി��തി�� പ�തി



5923. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭാരത�ഴ�് ��െക�� പ�ാ�ി പാല�ിെ� ൈകവരികളി� മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ി�

ഉ�െ���ി വിള�ക�  �ാപി��തിനായി ന�കിയ െ�ാേ�ാസലി�  എെ��ാം

�ട�നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി എ��ം െപെ��് നട�ിലാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് �ി�ജസ് ഡിവിഷന് കീഴിെല ���ികൾ

5924. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് �ി�ജസ് ഡിവിഷന് കീഴി�  കാേ�രി,  െച�ി�ടവ് പാല���്

ഇ�െവ�ിേഗഷ� നട��തിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയത് എ�ാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� എ�ാണ് െട�� െച�ത്;  ആെര�ാമാണ് കരാ� എ��ി��ത്;  കരാ�

എ��വ��് െസല�� േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� എ�ാണ് െസല�� േനാ�ീസ് ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  െസല��

േനാ�ീസ് ന�കിയി�ിെ��ി� ആയതി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാഴിേ�ാട് പാല�� വിഭാഗ�ി� �തിയ എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയെറ നിയമി�േശഷം ��ത

ഡിവിഷന് കീഴി�� പാലം ���ികളി� എെ��ി�ം �േരാഗതി��ായി�േ�ാ;

(ഇ) പാല��  വിഭാഗം എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�െട കീഴി�  �േത�ക �ാഫിെന നി�യി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ��വീ�കടവ് പാലം

5925. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ��വീ�കടവ് പാലം നി��ി��ത് സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാലം നി��ാണ�ിെല �ലം ഏെ����ത് സംബ�ി� നടപടി എ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

പാലാരിവ�ം പാലം നി��ാണ�ിെല പാക�ിഴകൾ

5926. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പാലാരിവ�ം പാല�ി�  ഇ.�ീധരെ� േന�ത��ി�� വിദ� സമിതി പരിേശാധന

നട�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത പരിേശാധനയി� കെ��ിയ പാക�ിഴക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പാലാരിവ�ം പാലം നി��ാണ�ി��ായ പാക�ിഴക�െട അടി�ാന�ി�  സം�ാന�്

നി��ാണ�ിലിരി�� മ�് പാല��െട നി��ാണ�ി� ��ത� ജാ�ത പാലി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

പാലാരിവ�ം ൈ�ഓവ�

5927. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് പണി ആരംഭി� പാലാരിവ�ം ൈ�ഓവ�  ഉ�ഘാടനം െച�ത്

എ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാലം ഉ�ഘാടനം െച��തിന് ��് പി.ഡ��.ഡി. മാ�വ� �കാരം നി��ാണ കരാ�

ഒ�ി� എ�ിെമ�് അേതാറി�ി അത് പരിേശാധി�് പാലം ഗതാഗത േയാഗ�മാെണ�്

സാ��െ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�ാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) പാല�ിെ� നി��ാണ�ി�  കെ��ിയ അപാകതക�െട േപരി�  ഏെത�ാം

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

��ില�ാടി പാലം

5928. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട മ�ല�ിെല ��ില�ാടി പാലം �ന��ാരണ�മായി ബ�െ��് െപാ�മരാമ�്

നാഷണ� ൈഹേവ വിഭാഗം നട�ിവ�� �വ��ന��െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-18  െല േക� വാ�ഷിക പ�തിയി�  ഉ�െ���ി അ�മതി ലഭി��തി�േവ�ി

സമ��ി� പ�ിക �കാരം േക� ഉപരിതല ഗതാഗത മ�ാലയ�ി�  നി�ം അ�മതി

ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഡി.പി.ആ�. �കാരം എ� �പ�െട

െ�ാേ�ാസ� ആണ് സമ��ി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

��ണി�റ മ�ല�ിെല ഇ�� പാല�ിെ� �ന� നി��ാണം

5929. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിേയാജക മ�ല�ി�െ��� ഇ�� പാല�ിെ� േശാചനീയാവ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ഉെ��ി� ഇത് പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവിെട �തിയ പാലം നി��ി��തി�� നടപടിക�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഡി) സമയബ�ിതമായി ��ത പാലം നി��ാണം ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

േകാഴി�ി�ി-പാലിയ�് കടവ് പാലം

5930. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േകാഴി�ി�ി-പാലിയ�് കടവ് പാലം നി��ി��ത് സംബ�ി�്

േകാതമംഗലം �നിസി�� �േദശെ� നിവാസിക� സമ��ി� നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി�

റവന� വ��ി��  32846/പി  3/16/റവന� ന��  ഫയ�, െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഫ�്

ഉപേയാഗി�് പാലം നി��ി�� കാര�ം പരിഗണി�ണം എ�ാവശ�െ��് െപാ�മരാമ�്

വ��ിേല�് അയ�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയത് സംബ�ി�് െപാ�മരാമ�് വ��ി�  ക���ർ ന�ർ  1776319,  ഫയൽ ന�ർ

ഡി1/350/17 �കാരം സ�ീകരി�ി�� �ട�നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാഴി�ി�ി-പാലിയ�് കടവ് പാലം നി��ി�ണെമ� ആവശ�ം ന�ായ�ം

പരിഗണനാ�ഹ�മാെണ� ജി�ാ കള��െട റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�, ആവശ�കത

��നി��ി ��ത പാലം നി��ി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ി�ഴിയി� േമ��ാലം

5931. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം മ�ല�ിെല ക�ി�ഴിയി�  അസാധാരണമായ ഗതാഗത���്

ഒഴിവാ��തി�േവ�ി േമ��ാലം നി��ി�ാ�  നി�േ�ശ�േ�ാ;  ��ത നി�േ�ശ�ിെ�

അടി�ാന�ി� ഈ ���ി�ായി ന�കിയ ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ� വിവര�� (ന��,

തീയതി) വ��മാ�േമാ;

(ബി) േമ��ാലം നി��ാണ�ിന് കരാ�  �ണി�ി�േ�ാ;  കരാറിേല�െ�� തീയതി,  കരാ�  �ക,

കരാറിേല�െ�� വ��ി എ�ീ വിവര�� അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട എ�ിേമ�് �ക എ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ?

ന�ി േടാ� ��മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ

5932. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േദശീയപാതയിെല ന�ി േടാ� ��ി� നി�ം പണം പിരി�വാൻ എ�

വ�ഷേ��ാണ് അ�മതി ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േമ��ാല��െട േടാളാണ് ന�ി േടാ� ��ി� നി�ം പിരിെ����ത്;

(സി) ഏത് തീയതി �ത�  ഏത് തീയതി വെര�� േടാ�  പിരി�വാനാണ് നിലവിൽ അ�മതി

ന�കിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േടാ� പിരി�വാൻ എ� �ക�ാണ് കരാ� ഉറ�ി�ിരി��െത�ം ഓേരാ വ�ഷമാേണാ കരാ�

����െത�ം വ��മാ�േമാ;  ��ത കരാ�  ഉറ�ി���മായി ബ�െ�� നടപടി�മ�ൾ

വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േദശീയപാത വികസനം

T 5933.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത വികസന�മായി ബ�െ��് േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  നട�� �വ��ന��െട

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �മി ഏെ���ലിെ� ഭാഗമായി ഇനി എെ��ാം നടപടികളാണ് ���ീകരി�ാ� ബാ�ി�ളളത്

എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കേ�രി�ടവ് പാല�ം രാജാ േറാഡ് വികസന�ം

5934. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രി��  മ�ല�ി�, നാഷണ�  ൈഹേവയി�  കേ�രി�ടവ് പാല�ം രാജാ േറാഡ്

വികസന�ം സംബ�ി� ���ി എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡി.ആ�.ഐ.ക�. േബാ�ഡ്, പാലം നി��ാണ�ിെ� ഡിൈസ� ത�ാറാ�ിയി��തിനാ� ഈ

���ി�െട ഡി. പി. ആ�. എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

നാഷണ� ൈഹേവ 66 � അ��-ഓ�ിറ നാ�വരി�ാത

5935. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ� ൈഹേവ 66 (പഴയ NH47)-� നാ�വരി�ാത�ായി ��തരമീ�� വീതിയി� അ��

�ത� ഓ�ിറ വെര �ലം ഏെ���ി�് നാല് പതി�ാ�് പി�ി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� അ��  �ത�  േച��ല വെര�� നാ�വരി�ാത �ാരംഭഘ��ി��െ�

���ീകരി��ം �ട��് േക� സ��ാരിെ� നയവ�തിയാനം �ലം നി��ാണ �വ��നം

നട�ാെത േപാ�ക�ം െച�തിെന�ട��് േറാഡിെ� ഇ�വശ��� �ല�ളി�  കേ��ം

നട�തായ വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;



(സി) കേ��ം ഒഴി�ി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

െപാഴി�� �.പി. �� െക�ിട നി��ാണം

5936. �ീ.െ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.  �ളി�  നി��ി�� ��

െക�ിട�ിെ� െട�� നടപടി ���ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� കരാ�കാര�മായി എ�ിെമ�് നടപടി

���ിയാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) െപാഴി�� �.പി. �� െക�ിട നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം െട�� നടപടി

ൈവകിയതിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം നി��ാണ �വ��ന�� ആരംഭി��തിന് കാലതാമസം വ��തിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

���യം ടൗണി� െവയി�ിംഗ് െഷഡ് നി��ാണം

5937. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.�െട നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന പ�തിയി� 2015-16 � ഉ�െ���ിയ

���യം ടൗണി�  െവയി�ിംഗ് െഷഡ് നി��ാണം എ� ���ി�െട �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി ആരംഭി��തി�� തട��� വിശദീകരി�ാേമാ?

ശബരിമലയിെല െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� െക�ിടം

5938. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഉടമ�തയി�  ശബരിമലയി�  ഉ� െക�ിട�ിെ� ഉടമ�ത

സംബ�ി�് എെ��ി�ം ത���േളാ േകാടതി വ�വഹാര�േളാ ഉ�ായി�േ�ാ;  നിലവി�

ഇതിെ� അവ� എ�ാണ്; വിശദാംശ�� സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈഹേ�ാടതിയി�  ��  െപാ�മരാമ�് ഉേദ�ാഗ��  ന�കിയ ഹ�ജിയി�  െപാ�മരാമ�്

വ��ി�േവ�ി ഹാജരായത് ഏത് വ�ീലാണ്;

(സി) ഏത് സാഹചര��ിലാണ് പി.ഡ��.ഡി.�െട ഒഴി�ി�� നടപടി�് ൈഹേ�ാടതി േ� ഓ�ഡ�

ന�കിയത്; േ� െവേ��് െച�ാ� സ�ീകരി� നടപടി എെ�ാെ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േകസ് േകാടതി പി�ീട് എ� �ാവശ�ം പരിഗണി�; എ�് വിധിയാണ് ന�കിയത്; അ�ിമ

വിധി ആയി�ിെ��ി� എ�് �ട�നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;



(ഇ) സ��ാ�  ഭാഗം വ��മായി േകാടതിയി�  അവതരി�ി�ാ�  വ�ീലിന് കഴി�ി� എ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ ഉേദ�ാഗ�െനതിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരിേ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െച��� ആ��േ�ദ ആ�പ�ി െക�ിട നി��ാണം

5939. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  ആ��േ�ദ ആ�പ�ി െക�ിട�ിെ� നി��ാേണാ�ഘാടനം കഴി�ി�ം ���ി

ആരംഭി�ാ� താമസി��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ ���ിക�  എ��ം േവഗം ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കരയിെല െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗ ���ികൾ

5940. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ഭരണാ�മതി

ലഭി��തിനായി പി.ഡ�ള�.ഡി.(ബി�ഡിം�സ്)വിഭാഗം എ� എ�ിേമ�ക�  ആണ്

സമ��ി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;  എ�ിേമ�ക�െട േപ�വിവര�ം അട��  �ക�െട

വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പി.ഡ�ള�.ഡി.(ബി�ഡിം�സ്)വിഭാഗം ന�കിയ ��ത എ�ിേമ�കളിൽ ഏെത�ാം നിർ�ാണ

���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഓഫീസ് അ��ഡ�മാർ�് വ��തല �ാന�യ�ം

5941. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  ഓഫീസ് അ��ഡ�ായി േജാലി െച�� ജീവന�ാ��് �റി��

അസി��് ത�ികയിേല�് പ�് ശതമാനം വ��തല �ാന�യ�ം ന��� നടപടി

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് െകാ�വ� ��ത തീ�മാനം റ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�െകാ�് എ�് വിശദമാ�േമാ?

പാല�ാട് െമഡി�� േകാേളജി� ഇല�ി�� െസ��



5942. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് സ��ാ� െമഡി�� േകാേളജി� െപാ�മരാമ�് ഇല�ി�� െസ�� �പീകരി��

കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ധനകാര� വ��ി�  നി�ം അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േടാ� പിരിവ്

5943. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ ഏർെ���ിയ േടാ�  പിരിവ് നിലനി��� േറാ�ക�, പാല��

എ�ിവ�െട ���ി ���ിയാ�ിയ ഇന�ി� െചലവായ �ക, നാളി�വെരയായി കരാ�കാ�

േടാ� ഇന�ി� േനടിയ �ക എ�ീ �മ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) േടാ�  പിരിവി�െട നി��ാണെ�ല�ം ലാഭ�ം േനടിയ േറാഡ്,  പാലം ഇവ ഏെത�ാെമ�്

പരിേശാധി�് ജന���് �യാസമാ�� േടാ� പിരിവ് ��ത �ല�ളി� ഒഴിവാ�� കാര�ം

അടിയ�രമായി പരിഗണി�േമാ?

െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല ���ിക�

5944. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ി�  2018-19,  2019-20  കാലയളവി�  ഏെത�ാം �തിയ

���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�� എ� പ�തികളിലാണ് െട��  നടപടി ���ീകരി�െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി� നട�െകാ�ിരി�� പ�തിക�െട �േരാഗതി സംബ�ി�് വിശദമാ�േമാ?

അഴിമതി�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�

5945. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, പി. ഉ�ി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  െക�കാര��ത�ം അഴിമതി�ം വ�പാകമായി��

അവ�യി�  നി�ം അഴിമതിരഹിത�ം �താര��മായ ഭരണസംവിധാന�ിേല�് വ��ിെന



എ�ി��തിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിവരി�േമാ ;

(ബി) അഴിമതി നട��തിന് അവസര��ാ�കെയ� ല��േ�ാെട,  െപാ�മരാമ�് വ��ി�

വിവിധ വിഭാഗ�ളിെല ജീവന�ാെര വ�ഷ�ി� പലതവണ �ലം മാ�ിയി�� െത�ായ രീതി

തി���തിനായി െകാ�വ� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല വിജില�സ് വിഭാഗം ശ�ിെ����തിനായി നട�ാ�ിയ

പരി�ാര��െട ഫലമാ��ായ �ണപരമായ മാ�ം എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ആധാരം എ��കാ��് െതാഴി� ഉറ�വ���തിന് നടപടി

5946. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ��ിയ�പതി�പരം വ�ഷ�ിലധികം പഴ��� െതാഴിലാളി വിഭാഗമായ ആധാരം

എ��കാ�  സാേ�തിക വിദ��െട കട�കയ��ം േനാ�നിേരാധനം ഉ�െ�െട�� ���

സാ��ിക നയ��ം കാരണം ഒേ�െറ വിഷമതക� അ�ഭവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പര�രാഗത ആധാരം എ��് െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�  ഉറ�വ���തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ചികി�ാസഹായം ഉ�െ�െട�� േ�മനിധി ആ��ല���  കാലാ��തമായി

വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) അ�പ�ിയ�് വയ�് കഴി� അംഗ�ിന് േ�മനിധി �േഖന ��ത�  ചികി�ാസഹായം

ഉറ�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�ം അംഗത�ം �ട�ിയവ��് അത്

�ന:�ാപി��തി�� അവസരം ലഭ�മാ�േമാ എ�ം അറിയി�ാേമാ?

�മി�െട ന�ായവില ഉ�രവ് ൈവകിയ��ലം ഉ�ായ ന�ം

5947. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി�െട ന�ായവില വർ�ി�ി� ഉ�രവ് ലഭ�മാകാ�  ൈവകിയ��ലം ��ത ഇന�ി�

സ��ാരിേല�് ലഭിേ�� �ക ന�െ��ി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയതിെ� പരിഹാര

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� ഉ�രവ് ലഭി�ി�ം രജിേ�ഷ� വ��ിെ� കീഴി�� ഓഫീ�കളി� ��ത ഉ�രവ്

സംബ�ി� അറിയി�് ന�കാ� ൈവകിയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ഭവനനി��ാണ സഹകരണസംഘ���് �ാ�് ഡ��ിയി� ഇളവ്

5948. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള�ി�  ഏെത�ാം ഭവനനി��ാണ സഹകരണസംഘ���് �ാ�് ഡ��ിയി�  ഇളവ്

ന�കിയി��്; വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ബി) സഹകരണനിയമ�ി�  �ാ�് ഡ��ി ഒഴിവ് ഭവനനി��ാണ സഹകരണസംഘ���്

ന�കിയി�െ��ി�ം രജിേ�ഷ�  വ��് അ��ല തീ�മാനം എ��ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഒേര �വ��നം നട�� ഹൗസിംഗ് സംഘ���് ര�് തര�ി�� നിയമ�ം നീതി�ം

നട�ിലാ�� നടപടി �ന:പരിേശാധി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം

ന��േമാ?

�ഴ�മ�ം സബ് രജി�ാ� ഓഫീസിന് െക�ിടം

5949. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഴ�മ�ം സബ് രജി�ാ�  ഓഫീസിെ� �തിയ െക�ിട�ിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��്

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നി��ാണ �വ��നം എ��ത� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

െകാ�േവളി െട�മിനലിെ� വികസനം

5950. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�േവളി െട�മിനലിെ� വികസനം അന�മായി നീ��ത് �ലം ഉ�ാ�� ��ി��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ:

(ബി) ��ത െട�മിന�  വികസന�ിനായി തി�വന��രം ഡിവിഷ�  െ�ാേ�ാസ�  സമ��ി�ി�്

എ�മാസം പി�ി�ി�ം ഈ െ�ാേ�ാസലിന് അ�മതി ലഭി�ാ� സാഹചര��ി� സം�ാനെ�

എം.പി.മാ�െട സഹായേ�ാ��ടി െറയി�േവ േബാ�ഡി�  സ���ം െച���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�േവളി-കാസ�േഗാഡ് െസമി ൈഹ�ീഡ് െറയി� േകാറിേഡാ�

T 5951.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�േവളി-കാസ�േഗാഡ് െസമി ൈഹ�ീഡ് െറയി� േകാറിേഡാ� �ാേയാഗികമാ��തിനായി

സാധ�താപഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിനായി �പീകരി� േകരള െറയി�േവ െഡവല�െമ�്

േകാ��േറഷ� ലിമി�ഡിെ� �വ��ന�� വിശദീകരി�േമാ;

(സി) പ�തി�് വ�� െചലവ് എ�യാെണ�ം പ�തി എ�േ��് �ാവ��ികമാ�െമ�ം



അറിയി�ാേമാ; ഇ� നട�ിൽ വ����ല�ളള �േയാജന�� വിശദീകരി�േമാ?

നില�� യാ�ഡ് െറയി�േവ ഓവ� �ിഡ് ജ് നി��ാണം

5952. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി നി��ി�ാ�േ�ശി�� െറയി�േവ ഓവ�  �ി��കളി�  നില��

യാ�ഡ് ഉ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� �തീ�ി�� നി��ാണെ�ലവ് ഉ�െ�െട�� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  �ലം ലഭ�മായതിനാ�  െട��  നടപടികളിേല�് കട�� െറയി�േവ ഓവ�

�ി��കളി� നില�� യാ��ം ഉ�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നില��  യാ�ഡ് നി��ാണം എേ�ാ�  ആരംഭി�ാനാ�െമ�ം എ�േ��്

���ിയാ�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

��ിക�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായി �ചി�റിക�

5953. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ്,അ�എ�ഡഡ് ��കളിെല ��ിക�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായി �ചി�റിക�

നി��ി�ാതിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;��ത ��കളിെല �ചി�റിക�െട േശാച�ാവ�

പരിഹരി��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ബി) െച���  നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ക�െട �ചി�റിക�  ��ിയാ�ി പരിസര

സംര�ണ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;��ത വിഷയ�ിൽ നിര�ര പരിേശാധന�് നി�േ�ശം

ന��േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

ഉ�മ മ�ല�ിെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

5954. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി അ�റ് �ത� ആയിരംവെര ��ിക�

പഠി�� എ� ��ക��് ഉ�മ നിേയാജകമ�ല�ി� കി�ബി �േഖന ഫ�് അ�വദി�ി��്;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ിക�  െച��തിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയി��ത്;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇത് നട�ിലാ��തി�� നടപടിക� ഏ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?



കായിക അ��ാപക നിയമനം

5955. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ�  3,367  ��കളി�  കായിക അ��ാപകർ ഇ� എ�ളള കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) കായിക അ��ാപകെര നിയമി��തിനായി എ�്,  ഒ�പത് �ാ�കളി�  5  ഡിവിഷ�ക�

ഉെ��ി� മാ�േമ പരിഗണി� എ�ളളേ�ാ� ഇൗ അ��ാപകെര െകാ�് പ�ാം �ാ�ം �സ്

വ�, �സ് � �ാ�കളി�ം കായിക പരിശീലനം ന��� എ�ളള കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇതിന് ആ�പാതികമായി ത�ികക� ��ി�് പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�േമാ;

(സി) നിലവിെല �.പി �� സ�വീസി� ഇരി�� കായിക അ��ാപക�െട അ�പാതം അ�സരി�്

ത�ികക� കണ�ാ�ി പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ി� ഉളള ഉേദ�ാഗാർ�ികളിൽ നി�ം നിയമനം

നട�േമാ;  �.പി,എ�്.എസ്.  റാ�് ലി�ക�  നിലനി�െ� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട അവസരം

നിേഷധി�െകാ�് എസ്. എസ് .െക.വഴി നിയമനം നട��ത് ഗൗരവമായി കാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� മ� വിഷയ�ളി� കാേലാചിതമായി െക.ഇ.ആ�.

പരി�രണം നട�േ�ാ�  കായിക വിദ�ാഭ�ാസെ� ഒഴിവാ�ക�ം മ� വിഷയ�ളി�  �തിയ

േപാ�ക�  ��ി�േ�ാ�  സാ��ിക ബാധ�തക�  പറ�് കായിക അ��ാപകെര

പി�തള��ത് കായിക േമഖലേയാ�ം കായിക അ��ാപകേരാ�ം കാണി�� അവഗണനയായി

കാ�േമാ;വ��മാ�േമാ ?

എ�്.എസ്.എസ്.�ി. �നിയ� ത�ികമാ� നിയമനം

5956. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജി.ഒ. (എം.എസ് ) 296/2015 തീയതി 01.12.2015 െപാ.വി.വ, സ.ഉ.(പി) നം. 144/2016

/െപാ.വി.വ.  എ�ീ ഉ�ര�ക�െട അടി�ാന�ി�  2016  �ത�� എ�്.എസ്.എസ്.�ി.

�നിയ� ത�ികയിേല�� ത�ികമാ� നിയമനം നാളി�വെര എ�െയ�ം നട�;

(ബി) േമ�  ഉ�ര�ക�െട അടി�ാന�ി�  എ� ഒഴി�ക�  31.05.2019  തീയതി വെര വിവിധ

വിഷയ�ളി� നിയമന�ിന് റിേ�ാ��് െച�;

(സി) ത�ികമാ�ം വഴി നിക�ാ� നി�യി�് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക� വീ�ം േനരി�� നിയമനം

നട�ണെമ� േകാടതി ഉ�ര�ക�  ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഏെതാെ� വിഷയ�ിലാണ്

േമ��റ� േകാടതി ഉ�ര�ക� നിലവി� ഉ�ത്?

ഖാദ� ക�ീഷ� ശിപാ�ശ



5957. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖാദ�  ക�ീഷ�  ശിപാ�ശ അംഗീകരി�െകാ�് ഡി.പി.ഐ.,  ഹയ�െസ��റി,

വി.എ�്.എസ്.ഇ. എ�ിവ ഏകീകരി�് ഒ� ഡയറ��െട കീഴി� െകാ�വരാ� ഉേ�ശി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഖാദ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��ി� ഉ� ഏെത�ാം നി�േ�ശ�ളാണ് സ��ാ� അംഗീകരി�ി��ത്;

(സി) ഏെത�ാം നി�േ�ശ�ളാണ് സ��ാ� ത�ി�ള �ി��ത് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ഭാഗികമായി നട�ിലാ�ാ� തീ�മാനി�ി��ത്;

(ഇ) സ��ാ� അംഗീകരി� ഓേരാ നി�േ�ശ��ം നട�ിലാ��തിന് സമയ�മം നി�യി�ി�െ��ി�

അറിയി�േമാ;

(എഫ്) ഓേരാ നി�േ�ശ��ം നട�ിലാ��തിന് വ�� സാ��ിക ബാധ�ത കണ�ാ��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ജി) ഖാദ� ക�ീഷ� ര�ാം ഘ��ിെല പരിഗണനാ വിഷയ�� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

5958. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

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

��ക�െട വികസന�ിന് എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ാ��ത്  ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഏറനാട് മ�ല�ി�  നി�� ഏെതാെ� ��കെളയാണ് മികവിെ� േക�ം,  അടി�ാന

സൗകര� വികസനം,  �.പി ��  വികസനം എ�ീ പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി��ത്  ;

��ക�െട വിശദാംശം, ഭരണാ�മതി, ���ി ആരംഭി�ി�േ�ാ, ഇെ��ി� എേ�ാ� ആരംഭി�ം

എ�� വിശദാംശം ഉ�െ�െട ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇം�ീഷ് ഭാഷ അ��ാപക�

5959. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈഹ��കളി�  എ�് �ത�  പ�് വെര �ാ�കളി�  ആെക ��് ഡിവിഷ�ക�  മാ���

��കളി� മലയാള�ി�ം ഹി�ി�ം ഫിസി�� സയ�സി�ം കണ�ി�ം അതാത് വിഷയ�ളി�

ടിേ��് ത�ിക അ�വദി��േ�ാ;

(ബി) ഇം�ീഷ് മാ�ം അ�് ഡിവിഷ�ക� ഉെ��ി� മാ�േമ ടീ�� ത�ിക അ�വദി�ക�� എ�

നിയമം േലാക ഭാഷയായ ഇം�ീഷിേനാ�� അവഗണനയായതിനാ�  മ�് വിഷയ�െളേ�ാെല

ഇം�ീഷിന് ��് ഡിവിഷന് ഒ� ടീ�� ത�ിക അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം നട�ാ�ിയി�ം സം�ാനെ�  344  സ��ാ�

ൈഹ��കളി� ഇം�ീഷ് ഭാഷാ അ��ാപക� ഇ�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) പിേ�ാ� ജി�യായ ഇ��ി ജി�യി� ആെക�� 81 സ��ാ� ൈഹ��കളി� 56 �ല�ം

ഇം�ീഷ് പഠി�ി�ാ� ഒ� ഇം�ീഷ് ടീ�� േപാ�ം ഇ�ാ�ത് ��ിക�െട ഭാഷ പരി�ാനെ�

സാരമായി ബാധി�ി�ിേ�;

(ഇ) ഖാദ�  ക�ി�ി�െട �ധാന ശിപാ�ശയായ അ��ാപക െ�ാഫഷണലിസം അതി�ധാനമായി

എ��് പറ�േ�ാ�ം ഇം�ീഷ് ഭാഷ പഠി�ി�വാ� മ�് േകാ� സ�ജ�കാ� മതിെയ� നിലപാട്

സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ��കളി�  ഇം�ീഷ് ഭാഷ പഠി�ി�വാ�  ഇം�ീഷ്

അ��ാപകെര നിയമി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�െയ��് വ�ിതരാ��ത് തടയാ� നടപടി

5960. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�െയ��് ചതി�ഴിയിലാ��വ�െട എ�ം �ടി വ�� സാഹചര��ി�

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�െയ���വ� പരമാവധി േകരള�ി� തെ� പഠി��താണ് ന�െത�് േ��്

െലവ� ബാേ��് സമിതി വിദ�ാ��ിക��് ഉപേദശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇേ�ാ� തെ� മിക� േകാ�ക� പഠി��തി�� സൗകര�ം ഉ�േ�ാ� അത്

ഉപേയാഗി�ാെത ക��ാടക,  ആ�,  തമി�നാട് സം�ാന�ളിെല അംഗീകാരമി�ാ�

�ാപന�ളി� വിദ�ാ��ിക� േപാ�� �വണത നി��ാഹെ���വാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകരള�ി� നി�ം േപാ�� അ�ായിരം വിദ�ാ��ികെള�ി�ം �തിവ�ഷം വ�ിതരാ��െവ�

ബാേ��് സമിതി�െട കെ��� സ��ാ� ഗൗരവമായി പരിഗണി�് ഇ�ാര��ി� ആവശ�മായ

ഇടെപട� നട�േമാ?

ത�ികയി�ാെത േജാലി െച�� അധ�ാപക�

5961. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  എ� അ��ാപകർ ത�ികയി�ാെത േജാലി െച��;  ജി� തിരി�്

കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ� ഇേ�ാ� എവിെട േജാലി െച��; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇനി എ� അ��ാപകെര �ന�വിന�സി�വാ�െ��് വ��മാ�േമാ;  ജി� തിരി�് കണ�്

ലഭ�മാ�േമാ;



(ഡി) സംര�ിത അ��ാപകെര താ��ാലികമായി �ന�വിന�സി�� �ലം

എസ്.സി.,എസ്.ടി.,ഒ.ബി.സി.,ഒ.ഇ.സി.  വിഭാഗ���് സംവരണം ന�മായി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� നിലവി�� അ��ാപക ത�ികകൾ

5962. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  നിലവി�  എ� അ��ാപക ത�ിക  2018-19  വ�ഷം

അംഗീകരി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�വദി� അ��ാപക ത�ിക�് �റേമ എ� അ��ാപക� േജാലിേനാ���്;

(സി) 2016-17,  2017-18,  2018-19  വ�ഷ�ളി�  �ന�വിന�ാസ�ിെ� ഭാഗമായി ത�ിക

ഇ�ാ� ��കളി� നി� മാ�ി നിയമി� എ� അ��ാപക� �തിയ ��കളി� റിേ�ാ��് െച�;

എ� േപ� േജാലിയി� �േവശി�ി�; വ��മാ�േമാ; ജി� തിരി� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം

5963. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി അവസാന ഘ��ി�  ഭരണാ�മതി

ന�കിയ ��ക�െട വിശദമായ �ാ�ം എ�ിേമ�ം ത�ാ� െച��തിന് �മതല ന�കിയി��ത്

ആ��ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�് നാ�കളായി�ം വിശദമായ �ാ�ം എ�ിേമ�ം ത�ാറാ�ാ�തിനാ�

നി��ാണം ആരംഭി�ാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി�ാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം

5964. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��ക�െട

ഭൗതികസാഹചര���  െമ�െ����തിനായി നട�ാ�� വിവിധ പ�തിക�ം,  ഇവ�ായി

െചലവഴി�� �ക�െട�ം വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഓേരാ പ�തിയി��െ���ിയി�� റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ക�െട

വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇവയി�  എ� ��ക�െട പ�തിക��ാണ് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി��ത്;  ഇവ�െട നി��ാണ�േരാഗതി സംബ�ി� നടപടിക�െട വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ;



(സി) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ വിദ�ാലയ�ളി�  പഠി�� വിദ�ാ��ിക�െട ഇം�ീഷ് ഭാഷാ

ൈന�ണ�ം സംബ�ി� ഏെത�ി�ം തര�ി�� പഠനേമാ വിലയി��േലാ നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇത് പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഭാഷാവിഷയ��  �ടാെത മേ�െതാെ� വിഷയ�ളിലാണ് ��ിക�െട പഠന നിലവാര�ി�

പിേ�ാ�ാവ� േബാ��െ��ി��ത്; ഈ പിേ�ാ�ാവ� പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) െചറിയ ��ാ��ത�  ��ിക�െട ഇം�ീഷ് ഉ�െ�െട�� ഭാഷാ വിഷയ�ളി�ം സയ�സ്

ഉ�െ�െട�� മ� വിഷയ�ളി�ം പിേ�ാ�ം നി��� ��ികെള ��  തല�ി�

കെ��ാ�ം, അത് പരിഹരി�ാ�ം, എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�െള ആക�ഷകമാ�ാ� നടപടി

5965. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� ��ിക�െട ഭാഷാപര�ം ��ിപര�മായ കഴി�ക�

വികസി�ി��തിന് എെ�ാെ� മാ���ളാണ് അവലംബി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇം�ീഷ് ഭാഷാ പഠനം െമ�െ��േ��ത് െപാ�വിദ�ാലയ�െള ആക�ഷകമാ�ാ��

�ധാനെ�� ഉപാധിയായതിനാ� ആയതിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭാഷാേശഷി വികസി�ി��തിനാ�� മലയാള തിള�ം, ഹേലാ ഇം�ീഷ്, �േരലി ഹി�ി എ�ീ

പ�തിക�െട അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� ��ിക��് ഗണിതശാ�േ�ാട് ആഭി�ഖ�ം വ��ി�ി��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ിക�െട പഠന സമയം  (അധ�ാപക വിദ�ാ��ി ആശയവിനിമയ സമയം)  ഇ��റ് ���ി

ദിവസം �ത�മായി ഉറ� വ���തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല വിദ�ാ��ിക�െട കണെ���ം ത�ിക നി��യ�ം

5966. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല വിദ�ാ��ിക�െട കണെ���ം ത�ിക നി��യ�ം

���ിയായി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) ഇൗ അ��യന വ�ഷം വെര ത�ിക ന�െ�� എ� അ��ാപക�ം അന��ാപക�ം

ഉ�്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ത�ിക ന�മായി സംര�ണ�ിന് അ�ഹതയി�ാെത എ� ജീവന�ാ�

�റ�ായി��്;വിശദമാ�ാേമാ?

ടി.ടി.ഐ.കളിെല തമിഴ് വിദ�ാ��ിക�

5967. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എ� ടി.ടി.ഐ. കളി� തമിഴ് മീഡിയം ഉ�്; ഈ ടി.ടി.ഐ.കളി� എ� സീ�് വീതം

തമിഴ് വിദ�ാ��ിക��ായി സംവരണം െച�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡി.എ�.എഡ്. പരി�രി� പാഠ� പ�തി �കാരം കരി�ലം, �ഡ�് െട�്�് എ�ിവ തമിഴി�

ലഭ�മാേണാ;

(സി) ചി��  സ��ാ�  ടി.ടി.െഎ.യി�  തമിഴ് മീഡിയം ആരംഭി�ത് ഏത് വ�ഷമാണ്;  െക.െട�്

സംബ�മായ േചാദ��� തമിഴ് ഭാഷയി� ലഭ�മ� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി� വിദ�ാ��ിക�െട പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.ബി.പി.എസ്. -ന് സ��ാ� നൽ�വാ�� �ക

5968. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് ��കം അ�ടി�ാ�  േപ��  വാ�ിയ ഇന�ി�

െക.ബി.പി.എസ്.-ന് സ��ാ� എ� �പ െകാ��വാ��് എ�ളള വിശദവിവരം ന��േമാ;

ഇത് എ�േ��് െകാ��വാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ടി�ലി ഇന�ി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് െക.ബി.പി.എസ്.  - ന് എ� �പ െകാ��വാ��്

എ�് വ�ഷം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;  ഇത് അടിയ�രമായി ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; ഇത് ന���തി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണെമെ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��കളി� പാഠ��കം വിതരണം െച� ഇന�ി� െക.ബി.പി.എസ്.ന് സ��ാ� എ� �പ

െകാ��വാ�െ��് വിശദമാ�േമാ;  ഇത് ന���തി�� കാലതാമസ�ിന്

കാരണെമെ��് വിശദമാ�േമാ; ഈ �ക എ�േ��് ന�കാ� കഴി�ം എ�ാണ് സ��ാ�

ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

�ീ െെ�മറി ��ക�െട അംഗീകാരം

5969. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2011� േശഷം സ��ാ� ��കേളാട�ബ�ി�് ആരംഭി� �ീ െെ�മറി ��ക��് അംഗീകാരം

ന�കിയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2011 �േശഷം �ീ െെ�മറി ��ക�െട അംഗീകാര�ിനായി േകാഴിേ�ാട്, മല�റം ജി�കളി�

നി�് എ� അേപ�ക� ലഭി�െവ�ം അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

അധിക ഡിവിഷ�കളിെല നിയമന��

5970. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  1979-ന് ��� എയിഡഡ് ��കളി�  2016-ന് ��് ഉ�ായ അധിക

ഡിവിഷ�കളിെല നിയമന���് അംഗീകാരം ലഭി�ാ�ത് സംബ�ി� പരാതിക�

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� നിയമന���ാണ് അംഗീകാരം ന�കാ�െത�ം അതിന് നിലവി��

നിയമ തട��� എെ�ാെ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

െട�് േയാഗ�ത

5971. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െട�് േയാഗ�ത േനടിയതി�േശഷം ഏ� വ�ഷ�ി��ി� സ��ീസി� കയറിയിെ��ി� വീ�ം

സി-െട�് േയാഗ�ത േനടിയാേല േജാലി�് അേപ�ി�ാ�  കഴി� എ� നിയമം െക-െട�്-�ം

ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2012  ഓഗ�ി�  െക-െട�് േയാഗ�ത േനടിയവ�െട ഏ� വ�ഷ കാലാവധി ഓഗ�ി�

തീ��തിനാ� ��ത േയാഗ�ത വ�് ഒ� പരീ� േപാ�ം അവ��് എ�താ� കഴി�ി�ി� എ�

വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േമ�  �ചി�ി� വിഷയ�ി�  േയാഗ�ത േനടിയ ഉേദ�ാഗാ��ിക�  അവേഹളി�െ�ടാ�വിധം

ഉചിതമായ തീ�മാനം ൈകെ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചല�് ഫ�്

5972. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��ക��ാണ് ചല�് ഫ�് അ�വദി�ത്

ന�കിയത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി എ� അേപ�കളാണ് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�ളളത്; വിശദാംശം ന��േമാ?



പരീ� എ��� ��ികൾ�� സൗകര���

5973. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരീ� എ��� ��ിക��് സൗകര���  ഒ��ണെമ�് ബാലാവകാശ ക�ീഷ�

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ക�ീഷ� നി�േ�ശി�ത്;

(ബി) കട�� �ളി� ഇ�ഴി� എസ്.എസ്.എ�.സി.  പരീ� എ�തിയ വിദ�ാ��ി �ചി�റിയി�

േപാകണെമ�് ആവശ�െ��ി�ം അതിന് അ�മതി ന�കാെത ��ി�് മാനസികമായ ��ി��്

ഉ�ാ�ിയ ���ി� അേന�ഷണം നട�ിേയാ;

(സി) ബാലാവകാശ ക�ീഷെ� ശിപാ�ശക� ക�ശനമായി നട�ിലാ�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

ഖാദ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

5974. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമെ� േകരള വിദ�ാഭ�ാസ നിയമ�മായി എ�ിെന

ഘടനാപരമായി ബ�െ���ാെമ�് പഠി�ാനാേണാ സ��ാ� ഖാദ� ക�ീഷെന നിയമി�ത്;

(ബി) എ�ി�  റിേ�ാ��ി�  അ�ാര�ം പരാമ�ശി�ാെത ��  ലയന തീ�മാന�ിനാണ് ക�ീഷ�

ഊ�� ന�കിയെത� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) ഇത് വിേക�ീകരണം എ� ജനാധിപത� തത��ിെനതി�ം പകരം േക�ീ�ത സംവിധാനെ�

ശ�ിെ�����മായ റിേ�ാ��ാേണാ; അെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ഇത് വ�ഷ�ളായി സം�ാനം അവലംബി�� േകാ�ാരി ക�ീഷെ� പല നി�േ�ശ���ം

എതിരായി���ം അ��ാപക-വിദ�ാ��ി താ�പര�ം പരിഗണി�ാ��മാെണ� റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; അെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

എ�ഡഡ് ��കെള സംബ�ി� വിവര��

5975. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ഡഡ് ��കെള സംബ�ി� എ�ാ വിവര��ം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�

പ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�ാെയ�ി�  ആയത് േശഖരി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ഡഡ് ��കെള സംബ�ി�് അടി�ാനവിവര�� േപാ�ം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� പ�ലി�

എ� ആേ�പ�ിന് പരിഹാരം കെ��േമാ;  ഓേരാ ആവശ��ി�ം ��ത ��ക�

വിവര�� ന��ക�ം ആയത് ��ി�ാെത �ടർ�ം ന�കിയ വിവര�� വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

േചാദി�െകാ�ിരി�� അവ��് പരിഹാരം കാ��തിന് ക����  സംവിധാനം വിദ�ാഭ�ാസ



വ��ി� ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഒ� �� മാ��� മാേനെ��ിെ��ം ഒ�ിലധികം ��ക�� മാേനെ��ിെ��ം വിവര��

ജി�ാ അടി�ാന�ി� േശഖരി�് ��ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാനസിക ൈവകല��� ��ിക�െട പഠന നിലവാരം

T 5976.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിസം,െസറി�ൽ പാ�സി,െമ�ൽ റി�ാ�േഡഷൻ �ട�ിയ ൈവകല��� ��ികെള

പരിപാലി�ാൻ ബി.ആ�.സി.(േ�ാ�് റിേസാ�് െസ�ർ) യിൽ ഒ�േപഷണൽ െതറാ�ി�്,�ീ�്

െതറാ�ി�്,�ിനി�ൽ ൈസേ�ാളജി�്,െ�ഷ�ൽ എജ�േ�ഷൻ ടീ�ർ എ�ിവ�െട േസവനം

ഇ�പ�ിനാ�മണി��ം ലഭ�മാ��തി�േവ�ി എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓ�ിസം പാർ�് േപാെല�� േക��ളിൽ ഒ�േപഷണൽ െതറാ�ി�്,�ീ�്

െതറാ�ി�്,�ിനി�ൽ ൈസേ�ാളജി�് എ�ിവ�െട േസവനം �ിരമായി ലഭ�മാ��തിനായി

എെ��ാം നടപടികൾ ൈകെ�ാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആ�.പി.ഡ��.ഡി.(ൈറ�്സ് ഓഫ് േപ�ൺസ് വി�് ഡിെസബിലി�ീസ്  )  2016  ആ�്

�കാരം, നിലവിൽ 8,14,18 എ�ീ വയ�കളിൽ ൈസ��ാ�ി�് നൽകിയി�� പഠന ൈവകല�

സർ�ിഫി��് ഇേ�ാൾ �ിനി�ൽ ൈസേ�ാളജി�്, പീഡിയാ�ീഷ�ൻ, ഒ�േപഷണൽ െതറാ�ി�്

എ�ിവരട�� െമഡി�ൽ േബാർഡ് നൽ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ാം �ാസ് �ല�നിർണയ�ി� �ൻപായി വളെര തിര�പിടി� രീതിയിൽ ഇ�രം ൈവകല�

സർ�ിഫി��് അ�വദി��തി�പകരം ഒ�ാം �ാസ് �തൽ നാലാം �ാസ് വെര��

�ാ�കളിെല ��ികൾ�് നിർബ�മാ�ം പഠനൈവകല� നിർ�യം നട�ക�ം പഠന

ൈവകല��� ��ികെള കെ��ി �ിനി�ൽ ൈസേ�ാളജി�്,  ഒ�േപഷണൽ െതറാ�ി�്,

െ�ഷ�ൽ എഡ�േ��ർ എ�ിവ�െട കീഴിൽ �യിനിം�ം െതറാ�ി�ം നൽകിയാൽ ഇ�രം

കി�ികൾ�് ന� രീതിയി�� �േരാഗതി ൈകവരി�ാനാ�െമ�തിനാൽ ഇതിനായി എെ��ാം

�ട�നടപടികളാണ് വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ൈകെകാ�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ആ�.പി.ഡ��.ഡി.(ൈറ�്സ് ഓഫ് േപ�ൺസ് വി�് ഡിെസബിലി�ീസ്  )  2016  ആ�്

�കാരം, ഐക� െലവൽ 86 �ം അതിന് �കളി��� ��ികൾ�് പഠന ൈവകല� സർ�ിഫി��ം

ഐക� െലവൽ  70  ന് താെഴ�� ��ികൾ�് െമ�ൽ റി�ാ�േഡഷൻ സർ�ിഫി��ം

നൽ��േ�ാ; 70 �ം 86 �ം ഇടയിൽ (േബാർഡർ ൈലൻ ഐക� ) ഐക� ഉ� ��ികൾ�്

നൽേക� സർ�ിഫി��ിെന �റി�് ��ത നിയമ�ിൽ പരാമർശി�ാ�തിനാൽ ഇ�രം

��ികൾ�് നൽേക� സർ�ിഫി��ിെന �റി�ം വിദ�ാഭ�ാസ അ��ല��െള �റി�ം

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ��കളിൽ നിലവിൽ റിേസാ�് ടീ�ർമാരായി �വർ�ി�� െ�ഷ�ൽ എഡ�േ��ർമാർ േവ��

േയാഗ�ത�ം �ാവീണ��ം ഇ�ാ�വരാണ് എ� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;



(ജി) േവ�� േയാഗ�ത�ം �ാവീണ��ം ആർ.സി.ഐ.(റീഹാബിലിേ�ഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇ��

)-െ� രജിസ് േ�ഷ�ം ഇ�ാ� റിേസാ�് ടീ�ർമാരായി �വർ�ി��വെര മാ�ി �േത�ക

പരിഗണന േവ� ഇ�രം ��ികെള പഠി�ി��തിന് �േത�ക േയാഗ�ത�� െ�ഷ�ൽ

എഡ�േ��ർമാെര നിേയാഗി��തി�േവ�ി വിദ�ാഭ�ാസവ��് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പരീ�ാ േപടി അക��തിന് �േത�ക സംവിധാനം

5977. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ിക��് പരീ� അ��േ�ാ�ം എ���സ് പരീ�െയ അഭി�ഖീകരി�േ�ാ�ം

ഉ�ാ�� പരീ�ാേ�ടി അക��തിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��് എെ��ി�ം �േത�ക പരിശീലനം

ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) എ���സ് പരീ�യിെല പരാജയം �ലം ആ�ഹത� േപാ�ം ഉ�ാ�� സാഹചര��ി�

ഇ�ാര��ി� �േത�ക സംവിധാനം ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഓ�ിസം പാ��്

5978. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

2016-17  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  എ�ാ ജി�കളി�ം ഓ�ിസം പാ��് അ�വദി�െമ�്

�ഖ�ാപി�ി�െ��ി�ം നാളി�വെരയായി ആരംഭി�ാ� കഴി�ി�ി� എ� കാര�ം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത് ആരംഭി�ാ�  കഴിയാ�തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ?

േക� വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം

5979. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�താം �ാസ് �ത� ഓേരാ വിഷയ�ി�ം ബി�ദാന�ര ബി�ദം േനടിയ അ��ാപക� ��ികെള

പഠി�ി�ണെമ�് േക� വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�ി� നി��ഷി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� ��കളി� വിദ�ാ��ികെള ക���� പഠി�ി��ത് നിലവി� ആരാണ്; ക����

പഠി�ി��ത് ക���� സയ�സി� ബി�ദാന�ര ബി�ദം ഉ� അ��ാപകരാേണാ; വിശദാംശം

ന��േമാ?

�� ��ിക�െട ബാഗിെ� ഭാരം



5980. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �� ��ിക�െട ബാഗിെ� ഭാരം നി�യി�് ആയത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം

നി�േ�ശ�� ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� �ാ�് തിരി�ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��  ��ിക�െട ��കഭാര�ം പഠനഭാര�ം �റ��തി�ം ആ�പാതികമായി പഠനസമയം

പരി�രി��തി�ം എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമാേയാ അ�ാെതേയാ ഉളള സ��ാ�

പ�തികളി� ��ിക�െട പഠന�ിെ� ഭാഗമാ�ളള ശാരീരിക�ം മാനസിക�മായ �യാസ��

�റവ് െച��തി�ളള പ�തിക� �ടി ആ��ണം െച�് നട�ിലാ�േമാ?

�� വാഹന��െട �ര�ിതത�ം

5981. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

��  വാഹന��  ഉപേയാഗി�േ�ാ�  �ര��ായി വിദ�ാഭ�ാസവ��് എെ��ാം

നിബ�നകളാണ് നി�േ�ശി�ി�ളളത്; ��� വിവര�� ന��േമാ?

അഡീഷണ� �ി� അക�ിസിഷ� േ�ാ�ാം (അസാപ്)

5982. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളി� അഡീഷണ� �ി� അക�ിസിഷ�

േ�ാ�ാം (അസാപ്) നട�ാ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� േകാ�കളാണ് ഇ�രം ��കളി� നട��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അസാപ് നട�ിലാ��തിന് ��  െതരെ����തിെ� മാനദ�ം എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

അംഗീകാരം ന�കാ� അ��ാപക ത�ിക�

5983. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�് വ�ഷമായി ശ�ളേമാ സ��ീസ് ആ��ല��േളാ ഇ�ാെത ആയിര�ണ�ിന് ഹയ�

െസ��റി അ��ാപക� �രിത�ിലാെണ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ�തി�  താെഴ വിദ�ാ��ിക�  മാ�േമ ഉ� എ�തിനാ�  2014  �  �ട�ിയ നാ�ത്

എ�ഡഡ് ��കളി� അ��ാപക ത�ിക�് അംഗീകാരം ന�കാ� �ിതിവിേശഷ�േ�ാ;

(സി) ധനവ��ിെ��ം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ��ം ശിപാ�ശ �കാരം �.ഡി.എഫ് സ��ാ� 2016 �



േമ�റ� അ��ാപക ത�ികക��് അംഗീകാരം ന�കി ഉ�രവായി�േ�ാ;  ഈ തീ�മാനം

നട�ിലാ��ത് തട�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത അ��ാപക�െട സംര�ണ�ിന് എ�് നടപടിയാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

അ��ാപക േയാഗ�താ പരീ�

5984. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാപക േയാഗ�താ പരീ�  (െക-െട�്)  എ��തലാണ് ആരംഭി�െത�് വ��മാ�േമാ;

ഓേരാ വ�ഷ�ം അേപ�ി�വ�െട�ം വിജയിക�െട�ം എ�ം കാ�ഗറി തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) െക.െട�് പാ�ായി നി�ിത വ�ഷ�ി��ി� േജാലിയി� �േവശി�ണെമ� നിബ�ന�േ�ാ;

േയാഗ�ത�് കാലാവധി നി�യി�ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി� ഉ�ര�ക�െട പക��ക�

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഹയ�െസ��റി അ��ാപക േയാഗ�താ പരീ��മായി  (െസ�്)  താരതമ�െ���േ�ാ�

െക-െട�ി�� താ� വിജയ ശതമാന�ിെ� കാരണ�� വിശകലനം െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� അവ പരിേശാധി�് നടപടികെള��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പരീ��െട മാ��ിേനാെടാ�ം േ�സ് മാ��്

5985. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിദ�ാലയ�ളി� പരീ��െട മാ��ിേനാെടാ�ം േ�സ് മാ��് േച���െത�

നി�േ�ശം എസ്.സി.ഇ.ആ�.�ി.സി.�ം, ബാലാവകാശ ക�ീഷ�ം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �പാ�ശക�  നിലനി��േ�ാ�  എസ്.എസ്.എ�.സി,  �സ് � പരീ�ക��്

മാ��ിേനാെടാ�ം േ�സ് മാ��ം േച��� രീതി ഇേ�ാ�ം �ട��േ�ാ;

(സി) ലി�ി�  ൈക�്സി�  പഠി��വ��ം അവധികാല�് നട�� ക�ാ�ി�  പെ�����മായ

��ിക��് �തിയതായി േ�സ് മാ��് ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�

ശതമാനം?

വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�ിെ� ഭാഗമാ�� ക�ി�ിക�

5986. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2009-�  നിലവി�  വ� വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം സം�ാന�് നട�ിലാ��തി�

േനരി�െകാ�ിരി�� െവ�വിളിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ നിയമ�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാനതല�ി� �പീകരിേ�� ക�ി�ിക� ഏെത�ാം. ഇതി�



ഏെത�ാം ക�ി�ിക�  നിലവി��്;  ��ത ക�ി�ിയിെല അംഗ��െട േപ�ം �ാനേ��ം

�മതലക�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�തി�േശഷം ��ത ക�ി�ിക�  നട�ിയ �വ��ന��

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത കാലയളവി� ഈ ക�ി�ിക� നട�ിയ േയാഗ��െട നടപടി�റി�ക�െട പക��ക�

ലഭ�മാ�േമാ?

െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ���റിയി� ജി.എഫ്.സി. അ��ാപക�െട ഒഴി�ക�

5987. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ���റിയി� ജി.എഫ്.സി. അ��ാപക ത�ികയി� നിലവി� എ�

ഒഴി�കളാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സ��ാ� േമഖലയിെല വി.എ�്.എസ്.സി. ��കളി� ര�് ബാ�ക�� എ� ��ക��് എ�്

അറിയി�േമാ; ��ത ��കളി� ജി.എഫ്.സി. ത�ികയി� എ� �ിരം അ��ാപക�െ��

വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

അ��ാപക�െട ത�ിക ന�ം

5988. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല റ�ാനിയ വികലാംഗ വിദ�ാലയ�ി�  ത�ിക ന�ം �ലം �റ�ായ

സംര�ിത അ��ാപകരി�  �നിയ�  അ��ാപക��് ശ�ളം ലഭി�ക�ം സീനിയ�

അ��ാപക��് ശ�ളം ലഭി�ാതിരി�ക�ം െച� സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േവതനം ന�കാ� കാലയളവിെല ശ�ളം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

പ�ായ�ിെ� അധീനതയി�� ��ക�

5989. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് ൈകമാ�ം െച�ാെത തെ� പ�ായ�ിെ� അധീനതയി�� ��ക�

അട���ി�ഴി�ാ� ഇ�രം െക�ിട�ി� �ാമപ�ായ�ിന് മ�് �ാപന�� നട��തിന്

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� അ�മതി ആവശ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�െന അട���� ��ക�െട ഫ�ണീ��ക�, അ��ള സാധന�� �ട�ിയവ സമാനമായ

ആവശ��� ��ക��് ന���തി�  എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?



െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല പരി�ാര��

5990. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ��ാപകനിയമനം,  ത�ികനി��യം,  �ലംമാ�ം,  െ�ാേമാഷ�  എ�ീ ഭരണപരമായ

�വ��ന��  ���മാ�ം ഓ�ൈല�  സംവിധാന�ിലാ��തിന് പ�തി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ലംമാ�ം ���മാ�ം ഓ�ൈല� ആ�ി�ഴി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) െക.ഇ.ആ�. വ�വ��് അ��തമായി അ�ാദമിക് േമാണി�റിംഗ് ശ�ിെ����തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) അ�ാദമിക് േമാണി�റിംഗ് സംബ�ി�് ഖാദ�ക�ി�ി സമ��ി� ശിപാ�ശക� വ��മാ�േമാ;

ആയത് നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) �തിയ പാഠ�പ�തി ശരിയായ രീതിയി� നട�ിലാ�ാ� പ��വിധം അ��ാപക�െട �ീസ��ീസ്,

ഇ�സ��ീസ് പരിശീലന�� നട�ാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഒ�ാം �ാസ് �ത�  പ�ാം �ാ�് വെര�� അ��ാപകർ�് പരിശീലനം ന��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

വിദ�ാ��ിക� �റ�� ��ക�

5991. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ി� താെഴ വിദ�ാ��ിക�� എ� വിദ�ാലയ���്;  എ�ഡഡ്/സ��ാ�

േമഖല തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത വിദ�ാലയ�ളി� എ� അധ�ാപകരാണ് നിലവി��ത്;

(സി) ഇ�പ�ിയേ�ാ അതി�  താെഴേയാ വിദ�ാ��ിക�� ��ക�  അട�് ���തിേനാ സമീപ

��ക�മായി ലയി�ി��തിേനാ ഉേ�ശ�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഉ�ഭ�ണ�ി�� അരി വിതരണം

5992. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ��ക��് ഉ�ഭ�ണ�ി�� അരി വിതരണം െച��താരാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) അ��യനവ�ഷം �ട�ി ദിവസ�� കഴി�ി�ം ജി�യി� മി� ��ക��ം ഉ�ഭ�ണ�ി��

അരി കി�ിയി�ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�� �ക വിദ�ാഭ�ാസ വ��് �ഡ് േകാ��േറഷ� ഓഫ് ഇ���് ന�കാ� ൈവകിയതാണ്

അരി ലഭി�ാ�തിന് കാരണെമ�് പറ��ത് ശരിയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സാധാരണ ഏത് മാസ�ിലാണ് ഈ �ക അട�ാ��െത�ം ഇ�റി ൈവകിയി�െ��ി�

അതി�� കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഏത് �ാ�കളിെല ��ിക��ാണ് ഉ��ണ് ന�കി വ��െത�ം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�

ഇതി�േവ�ി വ�� �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാ��ിക�െട കായിക�മത

T 5993.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�തിേയാളം ��ക��് കളി�ലം ഇ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�രം

സ��ാ�, എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ���് കളി�ലം ഒ���തിന് നടപടി�ം

േ�ാ�സാഹന��ം ന��വാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ിക�െട കായിക�മത വ��ി�ി��തി�േവ�ി സ��ാ�  നി��ഷി�ി�� പി.ടി.

പിരീയ�ക�  ��ിക��് അ�വദി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അ�രം

വിദ�ാലയ��െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; അറിയി�േമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക�െട കായിക�മത�ം ആേരാഗ��ം വ��ി�ി��തി�േവ�ി ദിവസ�ം ഒ�

പിരീയെഡ�ി�ം വ�ായാമ�േളാ,  കളികേളാ,  പരിശീലന�േളാ ഉ�െ���വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�് �റ�ാ� പ�തി

5994. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളി�  നി�� വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�ിെന �റി�് വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

എെ��ി�ം സ�േ� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ിക� പഠനം ഉേപ�ി��തി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) പിതാവിെ� മദ�പാനം �ലം പഠനം ഉേപ�ി�വ� എ� ശതമാന�െ��ാണ് കെ��ിയി��ത്;

(ഡി) വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�് �റ��തിന് എ�് പ�തിയാണ് ആവി�രി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ?



വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�ര�ടലാ�്

5995. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് കായ� സ��ാ�  ഹയ�  െസ��റി �ളി�  ഇ�ഴി� എസ്.എസ്.എ�.സി.

പരീ�െയ�തിയ വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�ര�ടലാ�് വഴിയി�  വീ�കി�ിെയ� പരാതി

അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� ആർെ�തിെരെയാെ� നടപടി സ�ീകരി�; വ��മാ�േമാ?

ൈഹെടക് �� പ�തി

5996. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ��  മികവിെ� േക�മാ��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാനെ� ��കളി�

നട�ിലാ�ിയ ൈഹെടക് �� പ�തി�് ലഭ�മാ�ിയ ഉപകരണ��െട�ം സൗകര���െട�ം

ഉപേയാഗം സംബ�ി�് എെ��ി�ം ഓഡി�് നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ഓഡി�ിെല കെ���ക� വിശദമാ�േമാ?

അ��ാപക-വിദ�ാ��ി അ�പാതം

5997. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശനിയമ�കാരം അ��ാപക-വിദ�ാ��ി അ�പാതം എ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�� അ��ാപക-വിദ�ാ��ി അ�പാതം എ�യാണ്;

(സി) േക�-സം�ാന അ�പാത��  ത�ി�  അ�ര�െ��ി�  അത് പരിഹരി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല വിദ�ാലയ�െള ൈഹെടക് ആ�ാ� നടപടി

5998. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയ�� ൈഹെടക് ആ�� പ�തി �കാരം ���നാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല എ�

വിദ�ാലയ�ളാണ് ൈഹെടക് ആ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� എ�.പി., �.പി. ��കളി� ��ത പ�തി ഈ വ�ഷം

�ാവ��ികമാ�െമ�് അറിയി�േമാ?



മേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ പ�തിക�

5999. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി മേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ അ��യനവ�ഷം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കെളയാണ് ൈഹെടക് ആ��തിനായി

െതരെ���ി�ളളത്;��ത പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല ��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

6000. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

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

��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� �ാ� ഫ�്,  കി�ബി

എ�ിവ �ഖാ�ിരം ഫ�ക� അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ക� ഏെതാെ�യാെണ�ം ഈ ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം

ഇതി�  ���ീകരി�ാ� ���ിക�  ���ീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം

6001. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�

നാളി�വെര ഏെതാെ� ��ക��ാണ് െക�ിട നി��ാണ�ിനായി ഫ�് അ�വദി�ി��ത്;

ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഹയ�െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലാ ഉപേമധാവി�െട ഇട��ിയിെല കാര�ാലയം

6002. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലാ ഉപേമധാവി�െട ഇട��ിയിെല കാര�ാലയ�ിെ�

േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ഇത് പരിഹരി�ാനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� സ�ീകരീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഓഫീസ് എസ്.ആ�.വി.ഗവ�െമ�് എ�്.എസ്.എസ്.ഓഫീസ് െക�ിട�ിേല�്

മാ��തി�� അേപ�യി� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ?

ക�നാഗ��ിയിെല ��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

6003. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിൽ കി�ബി ധനസഹായേ�ാെട ഏെത�ാം ��ക�െട

അടി�ാന സൗകര��ൾ െമ�െ����തിനാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയെത�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ���ിക�  ആരംഭി�െവ�ം അതിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�ം

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ആരംഭി�ി�ി�ാ� പ�തിക�െട പരിേശാധനാ �മതല ഏെത�ാം ഏജ�സിക��ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;��ത പ�തികൾ�� �ാ�  എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തിന് ഏെത�ി�ം

ഏജ�സികെള �മതലെ���ിയി�േ�ാ;വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ ?

ധ�ഷ് പ�തി

6004. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ബി�ദ വിദ�ാ��ിക��് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി ഇ��യിെല മിക�

സ��കലാശാലകളി�ം,  േകാേള�കളി�ം ഉപരിപഠന�ിന് അവസരം ലഭി��തിന്

സഹായകമായ ധ�ഷ് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ��ത്;വ��മാ�േമാ?

ചല�് ഫ�്

6005. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

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

സൗകര� വികസന�ിനാ�� ചല�് ഫ�ിെ� വിശദാംശ��  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ചല�് ഫ�ിനാ�� അേപ�ക��് സമയ പരിധി ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ ഫ�ിനായി നാളി�വെര എ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� നി�ം അേപ� ലഭി�ി��്;



(ഡി) ചല�് ഫ�് ഉപേയാഗി�് നി��ാണം ���ീകരി� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട പ�ിക

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചല�് ഫ�്

6006. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വികസന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല സ�കാര�

�ാപന���� ചല�് ഫ�് സംബ�ി�് എെ�ാെ� തീ�മാന�ളാണ് വിദ�ാഭ�ാസ

വ��് എ��ി��ത്;

(ബി) ഇൗ പ�തി �കാരം ���  ജി�യി�  സഹായധനം ന�കിയി�� �ാപന��െട ലി�്,

അ�വദി� �ക എ�ിവ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

��മംഗലം നിേയാജക മ�ല�ിെല ��കൾ�് െക�ിടം

6007. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിയി� ഉ�െ���ി െക�ിട നി��ാണ�ിന് ��മംഗലം നിേയാജക മ�ല�ിെല

ഏെത�ാം ��ക��് എ� �പ വീതമാണ് അ�വദി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി�  എ� ��ക�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി��്;ഏെതാെ� ���ികളാണ് െട��

െച�ി��ത്;

(സി) ഏെതാെ� ��ക�െട ���ികളാണ് കരാ�  ന�കിയത്;ഓേരാ ���ിക�ം എേ�ാ�

ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� �തിയ പ�തിക�

6008. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� ഈ അ��യനവ�ഷം നട�ാ� ഉേ�ശി�� �തിയ പ�തിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

െകാ�ാര�രയിെല ��കളി� സമ� ശി� അഭിയാ� പ�തി

6009. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� ശി� അഭിയാ� പ�തി�െട ഭാഗമായി സ��ാ� േമഖലയിെല എ�.പി, �.പി. ��കളി�

നിലവി� എെ��ാം �വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി െകാ�ാര�ര

നിേയാജകമ�ല�ിെല ��കളി� നട�ിയ �വർ�ന��െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പാഠ�പ�തി പരി�രണം

6010. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�് �ത� പ��് വെര �ാ�കളിെല പാഠ�പ�തി സമ�മായി പരി�രി��തിന് കരി�ലം

ക�ി�ി തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് അ��യനവ�ഷം �ത�  ഇത് നട�ിലാ�വാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) സയ�സ്,  േസാഷ��  സയ�സ്,  കണ�് പാഠ��ക��  എ�.സി.ഇ.ആ�.�ി.  സിലബസ്

അ�സരി�് ല�കരി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) വിവര സാേ�തികവിദ� �േയാജനെ���ി പഠനം െമ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

കാലഹരണെ�� പാഠ��ക�� വി��� നടപടി

6011. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഒ�ത്,പ�് �ാ�കളിെല കാലഹരണെ�� പാഠ��ക��  ��ി

വി���തിന് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� ല�ം പാഠ��ക�ളാണ് ഇ�കാരം ��ി വി���ത് എ�് അറിയി�േമാ?

�ീൈ�മറി�ായി �േത�ക പാഠ��മം

6012. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ൈ�മറി ��കളി�ം �ീൈ�മറി �� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��കളിെല അ��ാപക�െട േയാഗ�ത,  ശ�ളം എ�ിവയി� ഏകീകരണം ഇ�ാെയ�

വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി� ഏകീകരണം വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� �ീൈ�മറി വിദ�ാ��ിക��ായി എസ്. സി. ഇ. ആ�. ടി. �േത�ക പാഠ��മം

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഇത് എ�ാ �ീൈ�മറി ��കളി�ം ബാധകമാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�് അറിയി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� �േവശി�ി�െ�� ��ിക�



6013. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� �േവശി�ി�െ�� ��ിക�െട

എ�ം വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യി�  ��് വ�ഷ�ളിലായി എ���ിക�  െപാ�വിദ�ാലയ�ി�  േച��ി��്;

അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ജി�യി� ഈ വ�ഷം ഒ�ാം �ാസി� േച�� പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം ��

തിരി�് പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�േളാട�ബ�ി�് ൈ�മറി ��ക�

6014. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  െപാ�വിദ�ാലയ�േളാട�ബ�ി�് എ� അഗീ�ത ൈ�മറി ��ക�

���ി��െ��് സ��ാ�/എ �ഡഡ് ഇനം തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ �ഡഡ് വിദ�ാലയ�ളിെല �ീ-ൈ�മറി അ��ാപക��ം ആയമാ��ം സ��ാ� ഓണേററിയം

ന���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഇവിെട എ� സ��ാ�  /എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ��  �ീ-ൈ�മറി വിഭാഗ�ിെ�

അംഗീകാര�ി�േവ�ി അേപ�ി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അേപ� ന�കിയ ��വ�  വിദ�ാലയ��െട�ം �ീ-ൈ�മറി വിഭാഗ�ിന് അംഗീകാരം

ന��േമാ?

ഇം�ീഷ് മീഡിയം ഉൾെ���ിയി�� സർ�ാർ ൈഹ��കൾ

6015. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിൽ ഇം�ീഷ് മീഡിയം ഉൾെ���ിയി�� സർ�ാർ ൈഹ��കൾ

ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��കളിൽ എ�്,  ഒ�പത്,  പ�് എ�ീ �ാ�കളിെല ഇം�ീഷ് മീഡിയം,  മലയാളം

മീഡിയം ��ികൾ എ�വീത��്;  ഓേരാ മീഡിയ�ി�ം എ� �ാസ് ഡിവിഷ�കൾ

അ�വദി�ി��്;

(സി) ��ത ��കളി� നിലവി�� ഇം�ീഷ് അധ�ാപക�െട എ�െമ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ��കളി� ഇം�ീഷ് മീഡിയം ��ികെള�ം മലയാളം മീഡിയം ��ികെള�ം ഒേര �ാ�ിൽ

ഇ��ി പഠി�ി�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� ��കളിലാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ?



ഇം�ീഷ് അധ�ാപകെര നിയമി�വാൻ നടപടി

6016. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�യർ�ിയ സർ�ാർ ൈഹ��കൾ

ഏെത�ാമാെണ�ം ��ത ��കളിൽ ഇം�ീഷ് അധ�ാപകരി�ാ�വ ഏെത�ാമാെണ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജി�യി�  അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�യർ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�� സർ�ാർ

ൈഹ��കൾ ഏെത�ാമാെണ�ം ��ത ��കളിൽ ഇം�ീഷ് അധ�ാപകർ ഇ�ാ�വ

ഏെത�ാമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�യ�ിയ ഇം�ീഷ് അധ�ാപകരി�ാ� സർ�ാർ ൈഹ��കളിൽ

അവെര നിയമി�വാൻ എെ��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

െെഹ��കളി� �സ് � അ�വദി��തി�� മാനദ���

6017. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെഹ��കളി� �സ് � അ�വദി��തിന് സ�ീകരി� വ�� മാനദ���

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ��തായി �സ് � േകാ�ക�

അ�വദി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെത�ാം ��കളി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാഴി�� �.പി. ��

6018. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാഴി�� �.പി.എസ്. -� ഫ�ണി�� വാ�ിയ�മായി

ബ�െ��് ധനകാര� വ��് ഇ�െ���  വിംഗ് ബി വിഭാഗം നട�ിയ അേന�ഷണ�ി�

അഴിമതി കെ��ിയ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഫ�ണി��  വാ�ിയ അഴിമതിയി�  ധനകാര� വ��ിെ� ശിപാ�ശ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന്

ലഭി�ി�േ�ാ;  ഏെതാെ� തര�ി�� അഴിമതി ആണ് ധനകാര� വ��് കെ��ിയി��ത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഫ�ണി��  വാ�ിയ വിവരം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെന ��  അധി�ത�  അറിയി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത അഴിമതി നട�ിയവ�െട േമ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ം എ�് അറിയി�േമാ?



�സ് � േയാഗ�ത േനടിയ വിദ�ാർ�ികൾ�് േ�സ് മാ��്

6019. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ വ�ഷം �സ് � േയാഗ�ത േനടിയ എ� വിദ�ാ��ികളാണ് ഉളളത്;ഇവരി�

എ� േപ��് േ�സ് മാ��് ലഭ�മായി��്;

(ബി) േ�സ് മാ��ി�ാെത േയാഗ�ത േനടിയ വിദ�ാ��ിക�  േനടിയ ഏ��ം ഉയ�� മാ��്

എ�യാണ്;

(സി) ആയിര�ി ഇ��� മാർ�് ലഭി� എ� വിദ�ാ��ികളാണ് ഈ വ�ഷെ� േയാഗ�ത

േനടിയവരി�  ഉളളത്;  ഇവരി�  േ�സ് മാ��് ഇ�ാ�വ�  ഉേ�ാെയ�ം ഉെ��ി�  എ�

േപെര�ം വിശദമാ�േമാ?

േദശീയ ൈന�ണ� വികസന (എ�.എസ്.ക�.എഫ്.)പ�തി

6020. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ൈന�ണ� വികസന പ�തിയായ എ�.എസ്.ക�.എഫ്.  നട�ിലാ�ിയേതാ��ടി

പര�രാഗത വി.എ�്.എസ്.ഇ.േകാ�ക��് ��ിക� �റ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം എ� ��കളിലാണ് എ�.എസ്.ക�.എഫ്.പ�തി നട�ിലാ�ിയത്;

(സി) സ��ാ�  അംഗീ�ത �ാപന�ളി�  ഭാവിയി�  എ�.എസ്.ക�.എഫ്.പഠി�ാ� ��ിക��്

െതാഴിലധി�ിത േജാലിക��് അേപ�ി�വാ�  സാധി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ാ�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ിക�  �റ� പര�രാഗത വി.എ�്.എസ്.ഇ.  േകാ�കളി�  പഠി�� ��ികെള മ�്

േകാ�കളിേല�് മാ�ണെമ� നി�േ�ശം െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി ഡയറ��

ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇതിേ��� സ��ാ� നിലപാട് എ�ാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�.എസ്.ക�.എഫ്.നട�ിലാ�േ�ാ�  വി.എ�്.എസ്.ഇ.യി�  അധികമാ�� പര�രാഗത

േകാ�ക�  പഠി�ി�� അ��ാപകെര എ�കാരം സംര�ി�വാനാണ് എ�.എസ്.ക�.എഫ്

ഉേ�ശി��ത്; വിവശദമാ�ാേമാ ?

ഹയ� െസ��റി വിദ�ാ��ിക��് പഠനയാ��ായി േകരള�ിന് �റ�് േപാ��തിന് വില�്

6021. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി വിദ�ാ��ിക�  പഠനയാ��ായി േകരള�ിന് �റ�് േപാ��ത്

വില�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പഠനയാ��് േപാ��തി���് േമഖലാ െഡപ��ി ഡയറ��മാരി�  നി�ം അ�മതി



േതടണെമ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�കാര�� വില�് ��ിക�െട ��ാലം,  കന�ാ�മാരി യാ�കെള ബാധി� സാഹചര��ി�

ഇ�ാര��ി� ആവശ�മായ തി��� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാ��് സംബ�ി� �ട� നടപടിക� േ� െച� ൈഹേ�ാടതി വിധി

6022. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാ��് സംബ�ി� �ട� നടപടിക� േ� െച� ൈഹേ�ാടതി വിധി മറികട�ാ�

േകരള വിദ�ാഭ�ാസച�ം (െക.ഇ.ആ�.) േഭദഗതി െച�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) നിയമസഭ�െട നട�് സേ�ളനം കഴി�ാ�ട�  ��ലയനം സംബ�ി� ഓ�ഡിന�സ്

�റെ��വി�േമാ;

(സി) ൈഹേ�ാടതി േ�െ�തിെര അ�ീ�  ന�കിയാ�ം �േയാജന��ാകാനിടയിെ��

നിയേമാപേദശെ� �ട��ാേണാ ഓ�ഡിന�സ് �റെ��വി��തിെന�റി�് ആേലാചി��ത്;

(ഡി) അെ��ി� വിധിെ�തിെര അ�ീ� േപാ�െമ� തീ�മാന�ി� മാ�ം വരാ�� കാരണെമ�ാണ്;

(ഇ) വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് പതി�ാ�കളായി നിലനി��� സംവിധാനം മതിയായ ച��േപാ�മി�ാെത

ഒ� സർ�ാ�  ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  മാ��ത് �രവ�ാപകമായ �ത�ാഘാത���്

കാരണമാ�േമാ; ഇെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

തി�വന��രം ജിലയിെല �തിയ ഹയ� െസ��ഡറി േകാ�ക�/അഡീഷണ� ബാ�ക�

6023. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം തി�വന��രം ജി�യി� ഏെത�ാം ��കളിലാണ്

�തിയതായി ഹയ�  െസ��ഡറി േകാ�ക�/അഡീഷണ�  ബാ�ക�  അ�വദി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയതായി ഹയ� െസ��ഡറി േകാ�ക�/അഡീഷണ� ബാ�ക� എ�ിവ അ�വദി��തിന്

സ��ാ� സ�ീകരി�ിരി�� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഹയ�െസ��റി ��കളിെല റാഗി�്

6024. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഹയ�െസ��റി ��കളിെല ��ികളി�  റാഗി�് എ� ക�� സാ�ഹ�

വി���വർ�നം കട�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ ഹയ�െസ��റി ��കളി�ം റാഗി�് വി�� സമിതിക� �പീകരി�ണെമ� ഉ�രവ്



നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ��ത ഉ�രവ് ഇ�വെര നട�ാ�ാ� എ� ��ക� സം�ാന��്; ഇതി�േമ�

എ� നടപടി നാളി�വെര സ�ീകരി�; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) റാഗി�് വി�� നിയമ�ിെല വ��കെള��ി�ം അതിെ� �ത�ാഘാത�െള��ി�ം ��ത

��കളിെല ��ികളി� നിര�രം േബാധവ�കരണം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഹയ�െസ��റി-െവാേ�ഷണ� ഹയ�െസ��റി ലയനം

6025. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  ഹയ�െസ��റി-െവാേ�ഷണ�  ഹയ�െസ��റി ലയന�ിെ�

ഭാഗമായി നിലവി�� ത�ികക��് എെ��ി�ം മാ�ം വ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� റാ�് ലി�കളി�  നി�് വിവിധ ത�ികകളിേല�� നിയമനം താ��ാലികമായി

നി��ിെവ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  ഇ�രം ത�ികയി�  നിയമനം േവഗ�ിലാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ഹയ�െസ��ഡറി അ��ാപകെര നിയമി��തിന് െസല�� ക�ി�ി

6026. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ഡഡ് ഹയ�െസ��ഡറി ��  അ��ാപകെര നിയമി��തിന്

െസല��  ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ എ�ം ഇെ��ി�  �പീകരി�ാ�ളള ആേലാചന�േ�ാ

എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ െസല�� ക�ി�ി�െട ഘടന�ം ഉ�രവാദി��ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െസല��  ക�ി�ി അംഗ��  ആെരാെ�യാെണ�ം അവെര നിയമി�ാ�ളള

മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  െസല��  ക�ി�ി മ�് എ�ഡഡ് ��  അ��ാപകെര നിയമി��തി�ം

�പീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല ഹയ�െസ��ഡറി സീ�കളിെല �റവ്

6027. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ി� ഈ വ�ഷം എസ്.എസ്.എ�.സി. പാ�ായി ഉ�ത പഠന�ിന് അ�ഹത

േനടിയ വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഈ മ�ല�ിെല ��കളി�

ഹയ�െസ��ഡറിയി� എ� സീ�ക� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സീ�ക�  വ��ി�ി��തി�� എെ��ി�ം നി�േ�ശ��  പരിഗണനയി�  ഉേ�ാ;ഉെ��ി�

വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളി� ഉപരിപഠനം

6028. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

2019  മാ��ിെല എസ്.എസ്.എ�.സി.  പരീ�യി�  വിജയി� എ�ാ ��ിക��ം

സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളി� ഉപരിപഠന�ി�� അവസരം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

കായിക അ��ാപക�െട നിയമനം

6029. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��വ�  െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�ം �.പി,  െെഹ��, ഹയ�  െസ��റി ��

വിഭാഗ�ളി�  കായികാ��ാപകെര നിയമി�വാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �.പി. കായിക അ��ാപക ത�ികാ നി��യ മാനദ�മായ 1:500 എ�ത് കാേലാചിതമായി

പരി�രി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അ�് �ത�  ഒ�പത് വെര �ാ�കളി�  പാഠ��ക�ം പരീ���� ആേരാഗ�-കായിക

വിദ�ാഭ�ാസം പഠി�ി�വാ�  എ�ാ വിദ�ാലയ�ളി�ം കായികാ��ാപകെര നിയമി�േമാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈഹ��കളി�  േജാലി െച�� കായിക അ��ാപക�െട ശ�ള നിര�് ൈ�മറി

അ��ാപക�േടതിന് �ല�മായതിനാ�  ആയത് കാേലാചിതമായി പരി�രി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഐ.�ി. അ�് ��

6030. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീെമ�ിക് തല�ി� പഠി�� ഒ.ഇ.സി.  വിദ�ാ��ിക��് ഐ.�ി.  അ�് �� വഴി ന���

വിദ�ാഭ�ാസാ��ല�ം ഇ-�ാ�സ് സംവിധാന�ിേല�് മാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �തിയ സംവിധാന�ിെ� െമ�െമ�ാണ്;  ഈ �തിയ പ�തിെയ�റി�് വിദ�ാഭ�ാസ



�ാപന അധി�ത��് പരിശീലനം സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വിവരി�ാേമാ?

�� ��ിക��ിടയി� ഇ��െന�് ഉപേയാഗം

6031. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �� ��ിക��ിടയി� ഇ��െന�് ഉപേയാഗം വ��ി�ക�ം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം

ൈഹെടക് ആ�ക�ം െച���ലം ഉ�ായി�� �േത�ക സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��  ��ികളി�  ൈസബ�  �ര� ഒ���തി�� മാ�� നി�േ�ശം �റെ��വി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ാപന േമധാവിക��ം അ��ാപക��ം ര�ിതാ���ം �േത�കം മാ��നി�േ�ശം ന��വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�കീഴി�� െഎ.സി.�ി.െസ�ിെ� �വ��നം

6032. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�കീഴി�� െഎ.സി.�ി. െസ�ിെ� �വ��നം ആരംഭി�ത് എ�ാണ്;

��ത െസൽ ആരംഭി�ത് �തൽ ഇതിൽ േജാലി െച�� ഉേദ�ാഗ��െട േപര്,ഒൗേദ�ാഗിക

േമൽവിലാസം,ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�െകാ�� സർ�ാർ ഉ�രവിെ� പകർ�് എ�ിവ

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െഎ.സി.�ി.െസൽ �േഖന ക��ണി�ി ക�ാ�യിേല�് അ�ിഷ� നട��ത് എ�െനയാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ക��ണി�ി ക�ാ�യിെല �േവശനം അ�ിമറി�െ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ

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

(ഡി) 2016-19  കാലയളവി�  ആല�ഴ ജി�യിെല ഏെത�ി�ം ��കളി�  ക��ണി�ി ക�ാ�യിൽ

��ിമം നട�ി അ�ിഷ� നട�ിയ�മായി ബ�െ�� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ��ത

പരാതി�െട അടി�ാന�ിൽ എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത പരാതി�മായി ബ�െ��് സ��ാരിേലാ,ഡയറ�േറ�ിേലാ,  റീജിയണൽ

ഡയറ�േറ�ിേലാ,െഎ.സി.�ി.െസ�ിേലാ നിലവി�� ഫയലിെ� ന��ം േനാ�് ഫയലിെ��ം

കറ�് ഫയലിെ��ം പകർ�ക�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�� ഡിജി�ലാ��തി�� പ�തി

6033. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�� ��വ� ഡിജി�ലാ��തി�� സം�ാന സ��ാരിെ� ൈഹെടക് പ�തി

ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) എ�.പി., �.പി. ��കളി� �ടി ഈ പ�തി വ�ാപി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇതിനായി അ��ാപക പരിശീലന�ം സമ� വിഭവ േപാ��� എ�ിവ ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�.പി,  �.പി ��കളി�  ന��� ക����ക�ം അ�ബ� ഉപകരണ��ം േക�വ�ാ�

ന�ാ��തി�� സംവിധാനം എ�ാണ്;

(ഇ) ഈ പ�തി�ായി എ� േകാടി �പ ഇതിനകം െചലവഴി� ?

ആ�.എം.എസ്.എ. പ�തിയി� �വ��ി�� ൈഹ��ക�െട ഭൗതിക സാഹചര�ം

6034. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ആ�.എം.എസ്.എ.  പ�തിയി�  �വ��ി�� ൈഹ��ക�െട

ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ����തിന് നബാഡ് �േഖന സാ��ിക സഹായം

അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെതാെ� ��ക��ാണ് ഫ�് അ�വദി�ി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ ���ിക� ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാണ് നട�ിലാ��ത്;

(ഡി) ഈ ഏജ�സി േമ�  ���ി െട���  െച�് നട�ിലാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

സമ� ശി�ാ അഭിയാ� പ�തി

6035. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എസ്.എസ്.എ.,  ആ�.എം.എസ്.എ.  പ�തികെള സംേയാജി�ി� െകാ�്

വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നട�ിലാ�� സമ� ശി�ാ അഭിയാ�  പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല����

എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ാ��തി� സം�ാന വിഹിതം,  േക� വിഹിതം ഇവ എ�യാണ്;  നട�്

സാ��ിക വ�ഷം എ� േകാടി �പ�െട േക� സഹായമാണ് സ��ാരിന് ലഭ�മായത്

വിശദമാ�േമാ;

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

സ��ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് െവളിെ���േമാ?

അരി� ഗവ. �.പി.�� കളി�ലം �മി ഏെ����



6036. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം മ�ല�ിെല അരി� ഗവ.  �.പി.��  കളി�ല�ിനായി �മി ഏെ����

സംബ�ി� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  പരിഗണനയി�� എം1/198/18  ന��  ഫയലി�  നാളി�വെര

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഫയ� റവന�വ��് കാേണ��േ�ാ; എ�ി� റവന� വ��ി� അയ��തി�� കാലതാമസം

എ�ാണ്; കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ലെമ��് എ��ം േവഗം ���ീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ��� റി��ിക് െമേ�ാറിയ� എ�.പി.��മായി ബ�െ�� അേപ�

6037. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി നഗരസഭയിെല ഇ���  റി��ിക് െമേ�ാറിയ�  എ�.പി.��

(ഐ.ആർ.എം.എൽ.പി.എസ്.  )  നഗരസഭ�് ���മായി അധികാരെ���ി ന���ത്

സംബ�ി� അേപ� സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി നഗരസഭ സമ��ി� അേപ�യി�  സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ഇടെ�ാ�ി ഗവ�െമ�് ൈഹ�ൾ നിർ�ാണം

6038. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�  03.08.2018 -െല  2975/2018 ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം ഒ�

േകാടി �പ അ�വദി� ഇടെ�ാ�ി ഗവ�െമ�് ൈഹ�ളിെ� നി��ാണം ആരംഭി��തി�

േനരി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�വാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

3 േകാടി �പ�െട പ�തിയി� നിറമ��� ഗവ. �.പി. എസ് -െന ഉ�െ����തിന് നടപടി

6039. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആയിര�ി� ��ത� ��ിക� പഠി�� വിദ�ാലയ���� ��്േകാടി �പ�െട പ�തിയി�

താ��  സ�ജി�യി�  ഉ�െ�� ഗവ.  �.പി.എസ്.  നിറമ���  (��  േകാഡ്  -19699)

ഉ�െ��ി�ിെ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) കഴി� വ�ഷം ൈബഫ�േ�ഷനി�െട നിലവി� വ� നിറമ��� ഗവ. �.പി.എസ്. െന �ടി ഈ

പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ല സൗകര��ിെല പരിമിതി �ലം വീ����� ��ത വിദ�ാലയ�ി� ആവശ�മായ ഭൗതിക

സൗകര��� ഒ���തി�� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േലാവർ ൈ�മറി അ��ാപകരാവാ� ടി.ടി.സി.േയാഗ�ത

6040. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബി�ദ�ം ബി.എ�ം ഉളളവ��ം േലാവർ ൈ�മറി അ��ാപകരാവാ�  ടി.ടി.സി.േയാഗ�ത

േവണെമ�് വ�വ� െച�ത് എ�ാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബി.എ�ം ടി.ടി.സി.�ം െ�യിനിങ് േയാഗ�തക� ആയതിനാ�ം ബി�ദം �ടി ഉളള അ��ാപകർ

േലാവ�  ൈ�മറി �ാ�കളി�  പഠി�ി��ത് അ��ാപനം െമ�െ���ാ�

ഉപകരി�െമ�തിനാ�ം നിലവി�ളള വ�വ� �നപരിേശാധി�േമാ;

(സി) ���ായി�� വ�വ� േപാെല, ബി�ദ�ം ബി.എ�ം ഉളളവ��് ടി.ടി.സി. ഇെ��ി�ം േലാവ�

ൈ�മറി അ��ാപകരാവാ� അ�വദി�െകാ�് ഉ�രവ് ഇറ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�.പി.എസ്. ടീ�� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

6041. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി� സ��ാ� ��കളി� എ�.പി.എസ്. ടീ�� ത�ികകളി� നിലവി� എ� �ിരം

ഒഴി�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ഒഴി�ക�െട എ�ം എ.ഇ.ഒ/ഡി.ഇ.ഒ.  സബ് ജി� തിരി�്

ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളി�  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച�വ�െട എ�ം എ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2018-19 അ��യനവ�ഷം െകാ�ം ജി�യി� എ�.പി. ��കളി� �തിയതായി ��ി� അധിക

ഡിവിഷ�ക� എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2019 വ�ഷം അ��ാപക�െട വിരമി�� �ല�ം �േമാഷ� �ല�ം ഉ�ാ�� എ�.പി.എസ്.

ടീ�� ത�ികയിെല ഒഴി�ക� എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �്

റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�്.എസ്.എ.േസാഷ�� �ഡീസ്

6042. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പാല�ാട് ജി�യിൽ നിലവി�� എ�്.എസ്.എ.  (േസാഷ�� �ഡീസ്)  റാ�് ലി�ി� നി�ം

ഇ�വെര എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി��്; റിേ�ാ��് െച�ാനായി എ�

ഒഴി�ക� ബാ�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ.  േസാഷ�� �ഡീസ്  (മലയാളം മീഡിയം)  റാ�് ലി�ി�

നി�ം കാലതാമസം �ടാെത നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�്.എസ്.ടി.ഇം�ീഷ് ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ

6043. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർ�ാർ ��കളിൽ എ�്.എസ്.ടി.ഇം�ീഷ് ത�ികകളിൽ  1:40  അ�പാത�ിൽ

താൽ�ാലികമായി നിലനിർ�ിയി�� അ��ാപകെര യഥാ�മം �ിരം ഒഴിവിേല�്

�നർവിന�സി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 1:40 അ�പാത�ിൽ നിലനിർ�ിയി�� അ��ാപകെര �നർവിന�സി�േശഷം നിലവിൽ എ�

എ�്.എസ്.ടി.  ഇം�ീഷ് ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ ഡി.ഡി.ഓഫീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ി��്;

20.06.2019  ന് �ൻപായി ��ത ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച��തി�േവ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

അ�� ജി� �ലം മാ�ം

6044. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.ഓ.(പി)നം. 36/91 എ� സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരം ജി�ാതല നിയമന�ളി�െട സ��ാ�

സ�വീസി� കയറിയ ജീവന�ാ��് അ�� ജി� �ലം മാ�ം ഒ� വ�ഷം ഉ�ാ�� ഒഴിവിെ�

10% -േന അ�ഹത�� എ� നിയമം മെ��ാ വ��ി�ം ബാധകമായിരി�േ�ാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��ി� മാ�ം 1992-�ത� 25 �ത� 35% വെരയാണ് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി�  2015-  �ത�  നിരവധി പരാതിക�  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  ലഭി�ക�ം

അതി� �കാരം അ�� ജി� �ലംമാ�ം ഒ� അവകാശമെ��ം ആ��ല�ം മാ�മാെണ�ം

അടിയ�ര ഘ��ി� മാ�േമ അത് ഉപേയാഗി�വാ� പാ�� എ�ം അത്  10% കഴിയാ�

പാടി� എ�ം സ��ാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി� എ�്.എസ്.ടി. നിയമന�മായി 2017 �െെലയി� േകരള അ�ിനിേ��ീവ്

െെ�ബ�ണ� ��പാെക സമ��ി� OA(Ekm)1515/2017എ� ഒ.എ. �കാരം 2019 െമയ്

27-ന് നിലവി�  വ� അ��ജി� �ലം മാ�ം േ� െച�െകാ�ളള ഓ�ഡ�

നിലവി�വ�തി�േശഷം അതിെന മറികട�െകാ�� നിയമന��ം അതിെന�റി�് വ� പ�

വാ��ക�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?



ൈ�മറി �� �ധാന അ��ാപകെ� �മതലക�

6045. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  േമഖലയിെല ൈ�മറി ��  �ധാനാ��ാപകെ� �മതലക�  നിലവി�

എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�േമാ;

(ബി) �ധാനാ��ാപകെ� �മതലക��് �റേമ ഒ� �ാസിെ� �േത�ക �മതല�ം �ധാന

അ��ാപകനി� നി�ി�മാേണാ എ�റിയി�േമാ;

(സി) �ധാനാ��ാപകെ� �മതലക��് �റേമ ഒ� �ാ�ിെ� �േത�ക �മതല�ം ന��ത് വഴി

താ�ാനാകാ� േജാലി ഭാരം �ധാന അ��ാപക��തായി അ��ാപക സംഘടനക�

നിേവദന��  ന�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത വിഷയം പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

സർ�ാർ അ�വിദ�ാലയ�ളിെല ദിവസേവതന ജീവന�ാർ

6046. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സർ�ാർ അ�വിദ�ാലയ�ളിൽ ദിവസേവതനാടി�ാന�ിൽ േജാലി െച��

എ� ജീവന�ാ��്;വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) ഇ�രം വിദ�ാലയ�ളിൽ ഏെതാെ� ത�ികകളിലാണ് ജീവന�ാർ േജാലി െച��ത്;ഇവ�െട

േജാലി�െട സ�ാഭാവം വിശദമാ�ാേമാ;ഇ�മായി ബ�െ�� സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിദ�ാല�ളിെല െമയിൽ ൈഗഡ്,ഫീെമയിൽ ൈഗഡ് എ�ീ ത�ികക�െട അടി�ാന

േയാഗ�തകൾ എെ�ാെ�യാണ്;ഇവ�െട േജാലി�െട സ�ാഭാവം എ�ാണ്;ഇ�മായി ബ�െ��

സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം ��കളിൽ നിലവി�� ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ;��ത

ത�ികകളിേല�് �ിരനിയമനം നട��തി�േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

െ�ഷ�� �� അ��ാപക�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�

6047. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�വ� സാദ�്

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മാനസിക െവ�വിളി േനരി�� ��ികെള പഠി�ി�� െ�ഷ�� �� അ��ാപക�െട േസവന

േവതന വ�വ�ക� പരിതാപകരമാെണ� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� �.ഡി.എഫ്.  സ��ാരിെ� കാല�് െ�ഷ��  ��ക��് എ�ഡഡ് പദവി

െകാ���ത് പഠി��തിനായി ക�ീഷെന നിയമി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ക�ീഷെ� ശിപാ�ശ �കാരം  33 െ�ഷ�� ��ക��് സ��ാ� എ�ഡഡ് പദവി

ന�കിയി�േ�ാ; അത് ഈ സ��ാ� റ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) െ�ഷ��  ��കളി�  പഠി�ി�� അ��ാപകെര സംര�ി�െകാ�് �േത�ക പാേ�ജ്

നട�ിലാ�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്

എ�് അറിയി�േമാ?

ഉപജീവനബ� ന�കിയിെ�� പരാതി

6048. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല െന�മ�ാട് സ�ജി�യി�  ഉ�െ�� ഇടനില ഗവ�െമ�്

�.പി.എസ്-െല അ��ാപകനായി�� �ീ.  ര�ി�് എം ദാസിന് െഫ�വരി മാസം �ത�

നാളി�വെര ഉപജീവനബ� ന�കാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉപജീവനബ��ായി ര�ി�് എം. ദാസ് ഡി.പി.ഐ. യി� പരാതി ന�കിയതി�േമ� (ഫയ�

നം. എ6/5580/2019) നാളി�വെര നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉപജീവനബ� ന�കാ� ഉേദ�ാഗ�െനതിെര നിയമപരമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ര�ി�് എം.ദാസിന് �ട�ം വ� ഉപജീവനബ� അടിയ�രമായി ന��വാ�� നി�േ�ശം

ന��േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� അ� വിദ�ാലയ�ളിെല വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി�� െഹഡ് മാ��മാ�

6049. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  അധീനതയി�� അ� വിദ�ാലയ�ളിെല െഹഡ് മാ��മാരി�

വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി��വ�േ�ാ;എ�ി� അവ�െട േപ� വിവര�ം വിശദാംശ��ം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) വിജില�സ് ന�കിയ റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇവ�െ�തിെര വ��തല നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ആേരാപണ വിേധയരായ വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി�� െഹഡ് മാ��മാ�  അ�

വിദ�ാലയ�ളി� ദിവസ േവതനാടി�ാന�ി� നിയമന�� നട��േ�ാ; െവളിെ���േമാ?



പ�നംതി� ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ.(സാ�ഹ�ശാ�ം) ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

6050. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ.(സാ�ഹ�ശാ�ം)  ത�ിക�െട പി.എസ്.സി.  റാ�്

ലി�ി� നി�ം നിലവിെല നിയമന നില അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� നി�ം 2019 മാ��ി� പ�നംതി� ജി�യി� നി�ം എ�േപ� വിരമി� എ�

വിവരം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികയി�  നി�ം  2020  മാ��ി�  പ�നംതി� ജി�യി�  നി�ം വിരമി��വ�െട

എ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികയ�ായി നിലവി�  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച�ി�� ഒഴി�ക�െട എ�ം

അറിയി�േമാ?

��ിക�െട എ��ിന�സരി�് ��തായി ��ി�െ��� അ��ാപക ത�ികക�

6051. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിക�െട എ��ിന�സരി�് എ� അ��ാപക ത�ികക�  ��തായി

��ി�െ����്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) വ�ഷാരംഭ�ി� തെ� അ��ാപക ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മല�റം ജി�യി� എ� ൈ�മറി അ��ാപക ത�ികക� നിക�ിെയ�് െവളിെ���േമാ?

െെഹ�� അ��ാപക ത�ിക

6052. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെഹ�� അ��ാപക റാ�് ലി�് നിലനി�േ� ��ത ത�ിക�ായി �പെ��� ഒഴി�കളിേല�്

സംര�ിത അ��ാപകെര നിയമി�വാേനാ നിയമി�ാതിരി�വാേനാ എെ��ി�ം സ��ാ�

ഉ�ര�കേളാ സ��ല�കേളാ �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െസ�് േയാഗ�ത േനടിയ വ��ി�് എ�.പി.,�.പി.,ൈഹ�� എ�ിവിട�ളി� പഠി�ി��തിന്

െക-െട�് േയാഗ�ത േനടണേമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െസ�് േയാഗ�ത േനടിയ �.പി.��  അ��ാപകർ,  എ�്.എസ്.എ.  അ��ാപകർ എ�ിവ��്

ത�ിക മാ�ം വഴി എ�്.എസ്.എസ്.ടി.-�് അേപ�ി�ാേമാ;  ത�ിക മാ�ം വഴി നട��

എ�്.എസ്.എസ്.ടി നിയമന�ിെല േറേഷ�ാ തരംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ?



അ�വിദ�ാലയ�ളിെല വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി�� െഹഡ് മാ��മാ�

6053. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാ�  അ�വിദ�ാലയ�ളിെല െഹഡ് മാ��മാരി�  വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി��

എ�േപ��്; ഇവ�െട വിശദമായ വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇതി� എ�േപ�െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�ി��്;  ���ാരാെണ�് വിജില�സ് കെ��ിയി�� െഹഡ് മാ��മാെര

സെ��ഡ് െച�കേയാ ��ത ത�ികയി�  തരംതാ�കേയാ െച��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�ഡഡ് �� അ��ാപക നിയമനം

6054. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ഡഡ് ��  മാേനജ�മാ�െട അധികാരം ഭാഗികമായി �ന:�ാപി�്

ഉ�രവായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ ഉ�രവ് �കാരം അ��ാപക ബാ�ി� നി�് അ��ാപകെര നിയമി�� തീയതി �ത�

മാ�േമ �� മാേനജ�മാ� നട�� നിയമന�ിന് അംഗീകാരം ലഭി�ക��െവ�് വ��ത

വ��ിയി�േ�ാ;

(സി) 2016  ജ�വരി  29  �ത�ളള അധിക ത�ികയിെല അ��ാപക നിയമനം

എ�കാരമായിരി�ണെമ�ാണ് നി��ഷി�ി�ളളത്; വ��മാ�േമാ?

ഇ��ി ജി�യി� �.പി.എസ്.ടി. (മലയാളം മീഡിയം) ത�ിക

6055. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യി� �.പി.എസ്.ടി. (മലയാളം മീഡിയം) എ� ത�ികകളാണ് നിലവി��ത്;

(ബി) നിലവി� എ� േവ��സികളാണ് ��ത ത�ികയി� നിലവി��ത്; ആയതി� എ� എ�ം

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

കരാ�ിറ െസ�റ് േജാ�ജസ് സി.�.പി.�ളിെല അ��ാപിക�െട നിയമനാംഗീകാരം

6056. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല കരാ�ിറ െസ�റ് േജാ�ജസ് സി.�.പി.�ളിെല അധ�ാപിക �ീമതി സൗമ�

�ി.ഐ.-�െട നിയമന�മായി ബ�െ��് ഡി.പി.ഐ.യിെല എഫ്  2  െസ�നി��  90172



ന�ർ ഫയലിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ടിയാ�െട നിയമനാംഗീകാര�മായി ബ�െ�� അേപ� എ�ാണ് ഡി.പി.ഐ.യി� ലഭി�ത്;

(സി) ��ത ഫയലി� തീ�� ക�ി��തിന് നിലവി� എെ��ി�ം തട��േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ടി അധ�ാപിക�് എ�് നിയമനാംഗീകാരം ന�ാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

െവാേ�ഷണ� ഇ���� ഇ� അ�ിക��� ത�ികയി� നിയമനം

6057. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.വി�ാപനം െച�് എ��് പരീ��ം �ടി�ാ��ം ���ീകരി� െവാേ�ഷണ�

ഇ���� ഇ� അ�ിക��� ത�ികയി� നിയമനം നട�ാ� സാധ�ത�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െവാേ�ഷണ� ഇ���� ഇ� അ�ിക��� ത�ികയി� സം�ാന�് നിലവി� ഒഴി�ക�

ഉേ�ാ; ഉെ��ി� ജി� തിരി�് വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഹയ�െസ��റി �ൾ അ��ാപക�െട േപാ�് �ിേയഷ�

6058. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15, 2015-16 വ�ഷ�ളി� അ�വദി� ഹയ�െസ��റി ��കളിെല അധ�ാപക�െട

േപാ�് �ിേയഷ�  സംബ�ി�് ഇറ�ിയിരി�� ഉ�രവിെല അവ��ത പരിഹരി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് വിവിധ അ��ാപകർ ന�കിയ പരാതികളി� സ��ാ� ആവശ�മായ പരിേശാധന

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദവിവര�� െവളിെ���ാേമാ?

എ�.പി.�� ടീ�� ത�ിക

6059. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി� സ��ാ� ��കളി� എ�.പി.�� ടീ�� ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക�

ഉെ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളി� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ജി�യി� 2018-19 വ�ഷം എ�.പി. ��കളി� എ� അധിക ഡിവിഷ�ക� ഉ�ായി��്

എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) 2019�  അധ�ാപക�െട വിരമി��, �േമാഷ�  എ�ിവ �േഖന ഉ�ാ�� ഒഴി�ക�

പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



��� ജി�യിെല �.പി.എസ്.എ. ത�ികയിെല നിയമന��

6060. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല സ��ാ�  �.പി.  ��കളി�  നിലവി�  എ� �.പി.എസ്.എ.

ത�ികകളാ��ത്;  ഇതി� എ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക� വിദ�ാഭ�ാസ െഡപ��ി ഡയറ���്

റിേ�ാ��് െച�ി��്;  വിദ�ാഭ�ാസ െഡപ��ി ഡയറ��  എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി-�്

റിേ�ാ��് െച�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2019-20െല �ാഫ് ഫിേ�ഷ� �കാര�� ഒഴി�ക� ഉ�െ�െട ആെക എ� ഒഴി�കളാണ്

��ത ജി�യിെല സ��ാ�  ��കളി� �.പി.എസ്.എ.  ത�ികയി� ഈ അ��യന വ�ഷം

�തീ�ി��ത്; അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ ജി�യിെല �.പി.എസ്.എ.  ത�ികയി�  05.01.2019-ന് പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�്

നിലവി� വ�തിന് േശഷം ദിവസ േവതന നിര�ി� ജീവന�ാ� ��ത ത�ികയി� േജാലിയി�

�ട�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  നിലവി�  എ� ലീവ് േവ��സിയിലാണ്

ജീവന�ാ� ഇേ�ാ�ം �ട��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ലീവ് േവ��സി വഴി സംജാതമായ ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി-�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  ഈ

ഒഴി�കളി� നട�ിയ ദിവസ േവതന നിയമനം ഒഴിവാ�ി പകരം നിലവി�� പി.എസ്.സി. റാ�്

ലി�ി� നി�ം അടിയ�രമായി നിയമനം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) നിലവി� ��� ജി�യി� സ��ാ� �.പി.എസ്.എ. ത�ികയി�� എ� േപ��് �ാന�യ�ം

ലഭി�ി��്;  ��ത ത�ികയി� സംര�ിത അ��ാപക�ം പി.ഡി.  അ��ാപക�ം എ� േപ�

വീതമാ��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� കീഴി� വിവിധ ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

6061. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി� വിവിധ ത�ികകളിലായി എ� ഒഴി�ക�

നിലവി�െ��് ത�ിക തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക�ാനായി ടി ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

എേ�ാഴാണ് ��ത ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�െത�് ത�ിക തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ ടീ�ർ നിയമനം

6062. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല ൈഹ�ൾ ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ ടീ�ർ ത�ികയിേല�്

നിലവി�� പി.എസ്.സി.റാ�് ലി�ിൽ നി�ം നിയമന�ൾ നട�ിയി�േ�ാ; ഈ ത�ികയിെല

എ� ഒഴി�കൾ നിലവിൽ റിേ�ാർ�് െച�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെല എ� ഒഴി�കൾ അ�ർ ജി�ാ �ലമാ��ിന് േവ�ി നീ�ിെവ�ി��്;  ആയതിെ�

അ�പാതം എ�യാണ്;

(സി) �തിയ ത�ികകൾ ��ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

അ ��ടി ബദ� �ളിെന എൽ.പി.�� ആയി ഉയർ��തി�� നടപടികൾ

6063. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല ���ഴ പ�ായ�ി�  അ��ടി ആദിവാസി

േകാളനിയി� �വ��ി�� അ ��ടി ബദ� �� (എം.ജി.എൽ.സി.)  എൽ.പി.�� ആയി

ഉയ���തിനായി എസ്.എസ്.എ.  �േഖന സമ��ി�ി�� െ�ാേ�ാസ�  സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസലി� സ�ീകരി� തീ�മാന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആദിവാസിേഗാ� േമഖലകളിെല ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസം ശാ�ീകരി��തിെ� ഭാഗമായി

ഒേര�റി�  അധികം �ലസൗകര��� അ��ടി ബദ�  ��  എൽ.പി.��  ആയി

ഉയ���തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അ� എ�ഡഡ് ��കളിെല െതാഴി� �ഷണം

6064. �ീ.സി.മ��ി

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.െക.ബഷീ�

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

ന��േമാ:

(എ) അ� എ�ഡഡ് ��കളി� െതാഴി� �ഷണം നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ��ാപക അന��ാപക�െട േവതന വ�വ�ക� നി�യി��തിന് എെ��ാം സംവിധാനം

ഏ�െ���ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) േവതനം ബാ�വഴി വിതരണം െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് നിയമ നി��ാണം നട�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ സി.ബി.എസ്.ഇ., ഐ.സി.എസ്.ഇ. ��ക��് അ�മതി

6065. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് �തിയ സി.ബി.എസ്.ഇ., ഐ.സി.എസ്.ഇ. ��ക��് അ�മതി ന���തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ക��് നിരാേ�പ പ�ം ന���തി�� മാനദ��� എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �തിയ അ�  എ�ഡഡ് ��ക��് അ�മതി ന�കി�ാെയ� നയം തി��വാ��ായ

സാഹചര�െമ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സി.ബി.എസ്.ഇ.,  ഐ.സി.എസ്.ഇ.  ��കളിെല അ��ാപക��് സ��ാ�  സ��ീസിെല

അ��ാപക�േടതി� �ല�മായ ശ�ളം ന�കണെമ� നിബ�ന നിരാേ�പ പ�ം ന���

േവളയി� ഉ�െ�ാ�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�് �വ��ി�� സി.ബി.എസ്.ഇ , ഐ.സി.എസ്.ഇ ��ക�

6066. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� സി.ബി.എസ്.ഇ  ,  ഐ.സി.എസ്.ഇ �ട�ിയ ��കളിെല

അ�ാഡമിക്, അ�അ�ാഡമിക് കാര��ളി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�� പരിേശാധന

നട�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ��കളി�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് സംഘടി�ി�� പരിപാടിക�ം പ�തിക�ം

നട�ിലാ�ാ�േ�ാ;

(സി) സി.ബി.എസ്.ഇ , ഐ.സി.എസ്.ഇ ��കെള�റി�് 2018 ജ�വരി �ത� നാളി�വെര ലഭി�

പരാതിക� എ�; ഇതി� എ� പരാതിക� ഡി.ഇ.ഒ/ഡി.ഡി(ഇ) പരിേശാധനക� നട�ിയി��്;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പരിേശാധനയി�  കെ��ിയ വ�തക�  സ��ാ�ം ഡി.പി.ഐ.�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാന�് സി.ബി.എസ്.ഇ/ഐ.സി.എസ്.ഇ ��കളിെല അ�ാഡമിക്,  അ�

അ�ാഡമിക്,  ഭരണപരം �ട�ിയ കാര��െള�റി�് വ��ിന് ലഭി� പരാതിക�  എ�;

ഏെത�ാം ��കെള�റി�ാണ് പരാതിക�  ലഭി�ത്;  ഇതി�  വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�േമാ;

(എഫ്) സം�ാന�് സി.ബി.എസ്.ഇ/ഐ.സി.എസ്.ഇ/ഇ��നാഷണ�  വിഭാഗ�ി�  എ�

��ക��് േക� സ��ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി��്; ജി�തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ; അംഗീകാരം

ഇ�ാ� എ� ��ക� ഉ�്; ഇത് സംബ�ി�് വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ഓേരാ നിേയാജകമ�ല�ി�ം ഒ� നീ�ൽ �ളം

6067. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



വിദ�ാ��ിക��് നീ�� പരിശീലന�ിനായി ഓേരാ നിേയാജകമ�ല�ി�ം ഒ� സ�ി�ിംഗ്

�� �ാപി�� പ�തി�െട ഭാഗമായി സ�ി�ിംഗ് �� നി�േ�ശി��തി�� മാനദ���

വിശദമാ�േമാ?

ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�

6068. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�.പി.  ��  �ത�  ൈഹ��  വെര�ളള ��  വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�

നാനാവശ��  പരിേശാധി�് �ണേമ��ളള വിദ�ാഭ�ാസം ഉറ�ാ��തിന് ആവശ�മായ

നി�േ�ശ�� ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാ��ി� ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��് നട�ിലാ��ത് േകരള ൈഹേ�ാടതി േ� െച�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഈ വ�ഷം നട�ിലാ�വാ� തീ�മാനി�ി�� പരി�രണ പരിപാടിക� ഉേപ�ിേ��

സാഹചര���ായി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത റിേ�ാ��് നട�ിലാ��തി���് സം�ാനെ� �ധാന രാ�ീയ ക�ിക�മായി ച��

നട�ിയി�േ�ാ;  വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് �രവ�ാപകമായ �ത�ാഘാതം ഉ�ാ�� ശിപാ�ശക�

അട�� ഈ റിേ�ാ��് േവ�� ച�� നട�ാെത �തി പിടി�് നട�ിലാ�വാ�

തീ�മാനി�തിെ�റ കാരണെമ�ാണ്; വ��മാ�േമാ?

�� വിദ�ാ��ിക��് േകാേളജ് ലാ�കളി� പരീ�ണം നട�വാ� അ�മതി

6069. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശാ� വിഷയ�ളിെല �തിഭകളായ �� വിദ�ാ��ിക��് േകാേളജ് ലാ�കളി� പരീ�ണം

നട�വാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാ�� ��ികെള എ�കാരമാണ് െതരെ���വാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മിക� േ�ാജ�ക� േദശീയ തല�ി� അവതരി�ി�് �സി�ീകരി�വാ� ��ിക��് അവസരം

ലഭി��തി�� സാഹചര�ം ഒ��ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

ഹി��ാ�് അലവ�സ്

6070. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് ��ഘട �േദശ�ളി�/ഹി� ഏരിയകളി� േജാലി െച�് വ�� അ��ാപകർ�്

ഹി� �ാ�് അലവ�സ് ന���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �ല�െളയാണ് വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ��ഘട േമഖല/ഹി�  ഏരിയ എ�ി�െന

തരംതിരി�ി��ത് ജി� തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  തരംതിരി�ി�� േമഖലകളി�  േജാലി െച�് വ�� അ��ാപകർ�് ഹി��ാ�്

അലവ�സ് ന�കി വ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യി�  ��ഘട േമഖല/ഹി�  ഏരിയ എ�് തരംതിരി� �േദശ�് േജാലി െച��

അ��ാപകർ�് നിലവി� ഹി��ാ�് അലവ�സ് ന���ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ഇവ��് �ടി ��ത അലവ�സ് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാ�രതാ മിഷ�

6071. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സാ�രതാ മിഷ�  നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മിഷ�  ആല�ഴ,  പ�നംതി�,  േകാ�യം ജി�കളി�  നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട

വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സാ�രതാ മിഷനിെല െഹഡ് ക�ാ�േ��് ഓഫീസിെ��ം ജി�ാ ഓഫീ�ക�െട�ം അ��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഓഫീ�കളി� േജാലി െച�� ഉേദ�ാഗ��െട എ��ം ഔേദ�ാഗിക േമ�വിലാസ�ം

അറിയി�േമാ?

സാ�രതാ മിഷ� ജി�ാ േ�രക് ത�ിക

6072. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�രതാ മിഷ�  ജി�ാ േ�രക് ത�ിക�് പകരം ജി�ാ േ�ാജ�് േകാ-ഓ�ഡിേന��  എ�

ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) സാ�രതാ മിഷ�  ജി�ാ േ�രക് ത�ിക�് പകരം ജി�ാ േ�ാജ�് േകാ-ഓ�ഡിേന��  എ�

ത�ിക ��ി�തി�െട ല��ണ�ിന് �പ അധിക ബാധ�തവ�െവ�� സംബ�ി�്

എെ��ി�ം അേന��ണം നട�ിയി�േ�ാ;  അേന��ണ�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�മി ൈകമാ��തിന് ജി�ാകള���് അ�മതി



6073. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� വ��ിെ� അധീനതയി�� അ�പത് െസ�ി�  താെഴ�� �മി മെ�ാ� വ��ിന്

ൈകമാ��തിന് ജി�ാകള���് അ�മതി ന�കിെകാ�് സ��ാ�  ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ അധികാരം ജി�ാകള��മാ��് ന�കിയ േശഷം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ഏെത�ി�ം �ലം

ൈകമാ�ം െച�ി�േ�ാ;

(സി) മാ��  സബ് രജി�ാ�  ഓഫീസിന് െക�ിടം നി��ി�ാ�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �ലം

വി�കി��ത് സംബ�ി� ഫയലിേ�� ജി�ാകള�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ഫയ� തീ��്

6074. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം താ��ാഫീസിെല അഡീ.  തഹസി�ദാറിെ�  20/11/2011-െല

എ�്.10/20299/10  ന��  ഫയലിെല ക�ിക�  ആെരാെ�െയ�് േപര് സഹിതം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ഫയലിെല �റി�ക�െട�ം ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക�െട�ം ഉ�ര�ക�െട�ം ��വ�

േരഖക�െട�ം പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എ�് നടപടി എ��ാണ് ��ത ഫയ� തീർ�ക�ി�ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േബാ�്-ഇ�-ലാ�ഡായ �മി സംബ�ി� േക�ക�

6075. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരി� ജേനാപകാര�ദമായ പ�തിക�  നട�ിലാ�ാനായി �മി

ആവശ�മാെണ�ിരിെ� വ�ഷ�ളായി േകാടതി�െട പരിഗണനയിലി�� േബാ�്-

ഇ�-ലാ�ഡായ �മി സംബ�ി� േക�ക� തീ��ാ��തി�ം തീ��ായി�� േക�കളി�െ��

�മി ഉപേയാഗ�ദമാ��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  സ�ീകരി�ി���ം സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി���മായ നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 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

�െ�� 1.69420 ഏ�� �മി�ം സംബ�ി�് ��ീം േകാടതി�െട പരിഗണനയി�� േബാ�്-

ഇ�-ലാ�ഡ് േക�ക�െട നിജ�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േക�ക� തീ��ാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?



�മി�െട ഉടമ�ാവകാശം

6076. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല രാേമശ�രം വിേ�ജി� േതാ�ംപടി, പ�ാരി ജം�ഷനി� പ�ി�ാ� േറാഡിന്

വട�വശം സ�േ� ന�� 1743 �െ�� 8 െസ�് �മി�െട ഉടമ�ാവകാശം ആ��ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �മി,  നിലവി�  വാടക�് �വ��ി��  114-� ന��  അംഗനവാടി�� െക�ിട�ം

വനിതക��ാ�� �റി�ം നി��ി��തിനായി നൽ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നില�� റവന� ടവ� നി��ാണം

6077. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� റവന� ടവറിെ� നി��ാണ ഏജ�സി ഏെത�ം �ക എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ടവ� നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതിെ� നി��ാണം ���ിയാ�ി ഉ�ഘാടനം െച��തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് സംഘടി�ി� ഒ�രം എ� ��വ�ഷാേഘാഷം

6078. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  ഡിസംബ�  31-ന് ജി�ാ ഭരണ�ട�ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  കാസ�േകാട് സംഘടി�ി�

ഒ�രം എ� ��വ�ഷാേഘാഷ�ിന് �ണ�േ�ാ േനാ�ീേസാ മ�് �സി�ീകരണ�േളാ

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഉെ��ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ�രം എ�് േപ� ന�കിയ ��വ�ഷാേഘാഷ�ി� കലാ-കായിക-സാം�ാരിക മ� ദാര��ം

വിേനാദപരിപാടിക�ം സംഘടി�ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഉെ��ി�  മ�ര��

ഏെതാെ�യായി��െവ�ം ഇതി�  പെ��� ടീ�ക�ം വ��ിക�ം

ഏെതാെ�/ആെരാെ�യായി�� എ�ം വിജയിക��് ന�കിയ സ�ാന��

എെ�ാെ�യായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ത�േ�ര് രജി��കളിെല േമ�വിലാസം



6079. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ആഫീ�കളി� ഉ� ത�േ�ര് രജി��കളി� വ� ഉടമ �മാണം ചമ�� സമയ�്

�മാണ�ി�  വിവരി�ിരി�� േമ�  വിലാസം േരഖെ���ിയിരി��ത് മാ�ി വ� ഉടമ�െട

നിലവിെല �തിയ േമ�വിലാസം തി��ി േരഖെ����തിന് നിലവി�  വ�വ��േ�ാ;

അറിയി�േമാ;

(ബി) േമ��കാരം തി��് വ���തിന് സഹായകരമായ നടപടി�മ�� സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� സംരംഭം ആരംഭി��തിനായി ബി.ടി.ആർ.-� മാ�ം വ��ാൻ നടപടി

6080. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി�  റ��  അധി�ിത വ�വസായ പാ��് �ട�വാ�  �ാഥമിക പരിേശാധന

���ിയാ�ിയ റ��  േതാ�ം,  റവന� റി�ാ�ഡ് �കാരം  "േതാ�ം"എ�്

േരഖെ���ിയി��തിനാൽ ഈ സ��ാ�  സംരംഭ�ിന് �േത�ക ഇളവ് വ��ി വ�വസായ

പാ��് �ട��തിന് ആവശ�മായ അ��ലനടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സമാനമായി ഏെത�ി�ം സ��ാ�  സംരംഭം ആരംഭി��തിനായി റവന� റി�ാ�ഡി�  േതാ�ം

എ�് േരഖെ���ിയിരി�� �ലം കര�മിയാ�ി മാ��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാ� സംരംഭ�� �ട�വാ� ഇ�കാരം �േത�ക ഇള�ക� ലഭ�മാ�വാ� സ�ീകരിേ��

നടപടി�മ�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തഹസി�ദാ�മാ��് എ�ിക��ീവ് മജിേ��ിെ� പദവി

6081. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല എ� തഹസി�ദാ�മാ��് എ�ിക��ീവ് മജിേ��ിെ� പദവി��്;

അവ� ആെര�ാമാെണ�തിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യിെല ഏെത�ി�ം എ�.എ.  തഹസി�ദാ��് എ�ിക��ീവ് മജിേ��ിെ�

പദവി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) എ�.എ.  തഹസി�ദാ�മാരായ പല ഉേദ�ാഗ��ം എ�ിക��ീവ് മജിേ��ിെ� േബാ�ഡ്

ഉപേയാഗി�് സ��ാ� വാഹന�ി� സ�രി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇൗ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വ��തലനടപടി സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദവിവരം ന��േമാ?

�ളയെ��തി സംബ�ി� നാശന�ം



6082. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2018 ആഗ�് മാസം ഉ�ായ കാലവ�ഷ �ളയെ��തി സംബ�ി� നാശന�ം

റവന�വ��് തി�െ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(ബി) നാശന�ം സംഭവി� ��ംബ���് റവന�വ��് �േഖന എ� �ക ധനസഹായം അ�വദി� ;

ജി�ാടി�ാന�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം വിേ��കളി�െ��വ��ാണ് ധനസഹായം

ലഭ�മാ�ിയത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ ?

�മി കേ���മായി ബ�െ�� േക�ക�

6083. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല ശ�ി�ള�ര വിേ�ജി�  സ��ാ�  �റേ�ാ�് �മി അനധി�തമായി

കേ�റിയ�ം കേ�� �മി�് നിയമവി��മായി പ�യം ലഭി��മായി ബ�െ��് േക�ക�

എ��ി�േ�ാ;

(ബി) േക�ക�െട വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ; േക�ക�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ?

േകാതമംഗലം വിേ�ജി� �മി കേ�റിയ പരാതി

6084. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എെ� നാട് േകാതമംഗലം ��ാ��െട െചയ�മാ� ഷി� െത��റം േകാതമംഗലം വിേ�ജി� �മി

കേ�റിയ�മായി ബ�െ�� പരാതി വ��ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരാതിയി� സ�ീകരി� �ട�നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

വനം-റവന� വ��ക�െട സം�� പരിേശാധന

6085. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� 01.01.1977� ��പായി വന�മി ൈകവശം വ�് �ഷിെച� ജീവി�

വ��  5000േ�ാളം ക�ഷക�  അവ�െട �മി�് പ�യം ലഭ�മാ��തി� േവ�ി അേപ�

ന�കി കാ�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വനം-റവന� വ��ക�െട സം�� പരിേശാധന ���ിയാകാ�തിനാ� ഇവ��് യഥാസമയം

പ�യം ലഭി��തിന് ��ി��് േനരി�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) റവന� (എ�) വ��ി� നി�� ജി.ഒ.ന�ർ 478/റവന� �കാരം 01.01.1977� ��പ് �മി



െെകവശം വ�ിരി�� �ഷി�ാ��് പ�യം ന���തി�േവ�ി അടിയ�ിരമായി േജായി�്

േവരിഫിേ�ഷ� നട��തിന് തീ�മാനമായി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഇൗ ഉ�രവ് �കാരം േകാതമംഗലം മ�ല�ി� േജായി�് േവരിഫിേ�ഷ�േവ�ി

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� േകാതമംഗലം മ�ല�ി� അടിയ�ിരമായി േജായി�്

േവരിഫിേ�ഷ�  ���ിയാ�ി പ�യം ലഭ�മാ��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

പ�യ�ം െക.എ�.�.�ം ലഭി��തിനായി സമ��ി� അേപ�കൾ

6086. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�യം ലഭി��തിനായി സമ��ി� അേപ�ക�ം െക.  എ�. �.  (േകരള ലാൻഡ്

��ിൈലേസഷൻ)  ലഭി��തിനായി സമ��ി� അേപ�ക�ം സമയബ�ിതമായി

തീ��ാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ മാസ�ം അദാല�് നട�ി അേപ�ക�  തീ��ാ�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

മി��മി വാ�ി �ഷി െച��വ��് പ�യം

6087. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രി��  മ�ല�ിെല തിമിരി വിേ�ജി�  മി��മി ലഭി�വരി�  നി�ം �മി വാ�ി  40

വ�ഷ�ിലധികമായി �ഷി െച� ജീവി��വരി�  പ�യം ലഭി�ാ�വ�  എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് എേ�ാ� പ�യം ന�കാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�ായിരം െഹ�റി� പരം വന�മി�് സം�ാന സ��ാ� പ�യം ന�കിയ നടപടി

6088. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� അംഗീകാരേ�ാെട എ�ായിരം െഹ�റി�  പരം വന�മി�് സം�ാന

സ��ാ� പ�യം ന�കിയ നടപടി ൈഹേ�ാടതി�െട മാ��് 18-െല വിധിെയ�ട��് അസാ�

ആ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സംര�ിതവനം,  നി�ി� വന�മി,  പരി�ിതി ���ല�േദശം എ�ിവയിെല ൈകവശ��

�മി�െട നി��ചന�ി� വരിെ��് വിധിയി� വ��മാ��േ�ാ;

(സി) മറി�് പ�യം അസാ�വാ�� സാഹചര�ം വ�ാ� പതിനായിര�ി�പരം ക�ഷക ��ംബ�െള



ഇത് �തി�ലമായി ബാധി�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം വന�മികളി�ം പരി�ിതി ���ല �േദശ�ളി�ം 1977ന് ��� ൈകവശം കെ��ി

റവന�, വനം വ��ക� സം��മായി േക�ാ�മതി�ായി ന�കിയ അേപ�ക�ം ൈഹേ�ാടതി

വിധിെയ�ട��് അനി�ിതത��ിലാ�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

�തിയ�ാടി വിേ�ജിെല പ�യവിതരണം

6089. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ�ാടി വിേ�ജ് ഓഫീസ് പരിധിയി�  പ�യം ലഭി��തിനായി എ�േപ�  അേപ�

സമ��ി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;  ഇവ��് പ�യം ന���തിനാവശ�മായ എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ��് എ��ത� പ�യം ന��െമ�് വിശദമാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േകാ��ട�റെ� ��ംബ��െട പ�യം

6090. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല പേ�ാളി നഗരസഭയിെല  36-� വാ�ഡിെല േകാ��ട�റം ഭാഗെ�

പതി�േ�ാളം ��ംബ��െട പ�യ�ി�േവ�ി�� അേപ�യിേ�� ഉ� ഫയ� േകാഴിേ�ാട്

കളേ��ി� നിലവി�േ�ാ ;

(ബി) ആയത് റവന� വ��ിേല�് അന�രനടപടിക��ായി െെകമാറിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ��ത

ഫയ� അയ�തിെ� ഉപരിപ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഫയ� റവന� വ��ിെല ഏത് ഓഫീസിലാണ് ഉ�െത�ം ഫയലിേ��� ത��ിതി

എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

പ�െചയി� �േദശ�ളി� പ�യം ന���ത്

T 6091.�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ജലൈവദ�ത പ�തിേയാട് േച��� പ�െചയി�  �േദശ�ളായ കാ�ിയാർ,

അ��ൻേകാവിൽ,  ഇര�യാർ,  ഉ�തറ എ�ീ േമഖലകളിൽ പ�യം ന�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ ആയതി�� നടപടി�മ�ൾ ഏ�ഘ�ംവെരയായി; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�റേ�ാ�ി� താമസി�� ��ംബ���് പ�യം



6092. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  നിേയാജകമ�ല�ി�  �റേ�ാ�ി�  താമസി�� എ� ��ംബ��  പ�യം

ലഭി��തിന് അേപ� സമ��ി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�യം ലഭ�മാ��തിന് വ��് തല�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

പ�നംതി�യി� 'േ�ാ േമാ� �ഡ്' പ�തി �കാരം അ�വദി� �മി�് പ�യം

6093. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി� 'േ�ാ േമാ� �ഡ്'  പ�തി �കാരം അ�വദി� എ� ഏ�� �മി�ാണ്

ഇനി�ം പ�യം വിതരണം െച�ാ��െത�് ക�ഷക�െട എ�ം,  വിേ�ജ് എ�ിവ തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 1.1.77-ന് ��� ഇ�രം �ഷി �മിയി� വനം - റവന� വ��ക�െട സം�� സ�േ� നട�ി

അതി�ക�ക�  �ാപി�ത് എ� �മി�ാണ്;  ഇവ��് പ�യം ന�കാ�  കഴിയാ�തിെ�

കാരണ�ം പ�യം ന�കാ� സ�ീകരി� നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ; എ�േ��് ഇവ��് പ�യം

ന�കാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ�മായി ബ�െ��് നാശന��� സംഭവി�വ��� ധനസഹായം

6094. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് താ��ി� �ളയ�മായി ബ�െ��് നാശന��� സംഭവി� എ�േപരി� നി�ം

ധനസഹായം ലഭി��തിനായി അേപ�ക� ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ�േപ��് ധനസഹായം ന�കിെയ�് േപ�ം േമ�വിലാസ�ം സഹിതം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ധനസഹായം ന�കാ�വ�െട േപ�വിവര�ം ഇവ��് ഇ�വെര ധനസഹായം ന�കാ�തിെ�

കാരണ�ം വിശദമാ�േമാ?

േദശീയ �ര� �തികരണ േസന�െട �ാേദശിക േക�ം

6095. �ീ.എസ്.ശർ�

,, സി. െക. ശശീ��

,, െക.ഡി. �േസന�

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ �ര� �തികരണ േസന�െട �ാേദശിക േക�ം സം�ാന�് ആരംഭി��തി��

നടപടിക�  ത�രിതെ����തിനായി എെ��ാം തീ�മാന�ളാണ് ഇതിനകം



ൈകെ�ാ�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� നിയമസഭാ സമിതി�െട റിേ�ാ��് വിശദമായ പരിേശാധന�്

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�� �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി�െട ഘടന പരി�രി�ണെമ�ം, ഓേരാ �ല�ിെ��ം

���തിയ�സരി�് �ര�സാധ�തകെള �തിേരാധി��തിന് അ�േയാജ�മായ നി��ാണ

രീതിക� അവലംബി�ണെമ�ം ��ത റിേ�ാ��ി� നി��ഷി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ാ �നിസി�ാലി�ി,  പ�ായ�് വാ��കളി�ം ഒ�ി�  �റയാ� എ�െമ� നിലയി�

സിവി� ഡിഫ�സ് സ�� േസന �പീകരി�ണെമ� സമിതി�െട ശിപാ�ശ അടിയ�രമായി

നട�ിലാ��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല പരിധിയി� ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

6096. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ �വ��ന��െട ഭാഗമാ�� �ന��ാരണ�ിന് വാമന�രം

നിേയാജകമ�ല പരിധിയി� 2016-17,  2017-18,  2018-19 വ�ഷ�ളി� ഭരണാ�മതി

ലഭി� ���ിക� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികളി� ഏെതാെ� ���ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി�ം ���ീകരി�ാ� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�� �േരാഗതി റിേ�ാ��്

ന��േമാ?

�ര�ാഘാതം

6097. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര�ാഘാതെ� �ട��് ആെക എ�േപ� കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി� മരണമട�ി��്;

(ബി) ഇ�ര�ി� മരണമട�വ��് സ��ാ� എെ��ി�ം തര�ി�� സഹായം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) �ര�ാഘാതെ� ��തി �ര�മായി കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിന�സരി��

സഹായമാേണാ ഇ�ര�ി� അപകട�ി� െപ��വ��് ന�കിവ��ത്; വിശദമാ�േമാ?

ക��� മ�ല�ി� കാലവ�ഷ െക�തിയി�െ�� േറാ�ക�െട�ം െക�ിട��െട�ം �ന��ാരണം

6098. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ര� നിവാരണ വ��ിന് കീഴി� കാലവ�ഷ െക�തിയി�െ�� േറാ�ക�െട�ം െക�ിട��െട�ം

�ന��ാരണ�ിനായി ക��� മ�ല�ി�  2015-16  �ത�  നാളി�വെര എ�

�വ ൃ�ിക��് ഭരണാ�മതി ന��ക��ായി; ഓേരാ ���ി�െട�ം ഭരണാ�മതി ന�കിയ

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ക��� മ�ല�ി�  2015-16  �ത�  ഭരണാ�മതി ന�കിയ എ� ���ിക�

���ീകരി�െവ�ം ഇനി ഏെത�ാം �വ ൃ�ിക� ���ീകരി�വാ�െ���ളള വിശദാംശ��

പ�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ിക�  ���ീകരി��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക��� മ�ല�ി�  ഇ�ര�ി�  ���ീകരി�ാ�� ���ിക�  എ�െകാ�ാണ്

���ീകരി�ാ� കഴിയാ�െത�് കാര�കാരണ സഹിതം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഭരണാ�മതി ന�കിയ തീയതി �ത� ഒ�ര വ�ഷ�ിനകം ���ീകരി�ാ� �വ ൃ�ിക�െട

ഭരണാ�മതി റ�ാ�ാെമ�ിരിെ� ഏെത�ി�ം കാരണ�ാ�  ഒ�ര വ�ഷ�ി��ി�

���ീകരി�ാ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ���ി ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ളയബാധിത �േദശ�� േരഖെ����തിന് നടപടി

6099. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന��ായ മഹാ�ളയ�ിെ� പാഠ�� ഉ�െ�ാ�െകാ�് ഭാവിയിേല�് എെ�ാെ�

ക�ത� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െവ�െ�ാ�ം ബാധി� �േദശ��െട �ത�മായ �പടം,  െവ�ം കയറിയ ഉയരം എ�ിവ

േരഖെ����തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഏെതാെ� ഏജ�സികെളയാണ് ഈ

വിവര�� േ�ാഡീകരി��തിന് �മതലെ���ിയത് എ�റിയി�േമാ;

(സി) �ര�െ� സംബ�ി�് ഭാവിയിേല�് വിവര��  ന��തിന് �ളയം ബാധി�,  സ��ാ�,

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� െവ�ം കയറിയ ഉയരം അടയാളെ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �ളയം സംബ�ി� വിവര േശഖരണ�ി� െപാ�ജന���് പെ����തിനായി െമാൈബ�

ആ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി� േശഖരി�� വിവര�� ഭാവിയി� ഏെതാെ� തര�ി� ഉപേയാഗെ���ാെമ�്

വ��മാ�േമാ?

കടലാ�മണം �തിേരാധി��തിന് സ�ീകരി�� മാ����



6100. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കടലാ�മണം �ല�ളള നാശന�ം വ��ി�� സാഹചര�ം സ��ാ� ഗൗരവമായി

കണ�ിെല��ി�േ�ാ;  ഇൗ വ�ഷം ഉ�ായ കടലാ�മണ�ി�  എ� േകാടി �പ�െട

നാശന�മാണ് ഉ�ായി�ളളത്; െവളിെ���േമാ;

(ബി) കട�േ�ാഭം ��ത�ളള �ല�ളി�  സംര�ണഭി�ി െക�� കാര�ം �ാേയാഗികമാേണാ;

അെ��ി� ഇതി�പകരം എ�് �തിയ പ�തിയാണ് ആവി�രി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�് രാജ��ളി�  കടലാ�മണം േനരി��തിന് നട�ിലാ�� മാ����  ഇവിെട

�ാേയാഗികമാേണാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവിതം �രിത���മാ�� ഈ സാഹചര�ം മറികട��തിന്

അടിയ�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വീ�ക��് േക�പാ�ക� സംഭവി�വ��� ധനസഹായ പ�തി

6101. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�രിതബാധിതരി�  വീ�ക��് േക�പാ�ക�  സംഭവി�വ��� ധനസഹായ പ�തിയി�

ആറ�ള മ�ല�ി� എ� േപ� ഉ�െ��ി��്; താ��് തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക വീ�ക��് പ�ിയ േക�പാ�ക�െട ശതമാനമ�സരി�് എ� േപ��് വിതരണം

െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;  �ക �ർ�മായി വിതരണം െച�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല ആ�.എം.എഫ്. ���ിക�

6102. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  വ�ഷം മല�റം ജി�യി�  ആ�.എം.എഫ്.  ഉപേയാഗി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയ

���ിക�ം അവ�െട വിശദാംശ��ം മ�ലംതിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ളയ�ി�േശഷ�ം എം.എ�.എ.മാ�  നി�േ�ശി�� ���ിക�  പല�ം ആ�.എം.എഫ്.�

ഉ�െ���ിെ�� യാഥാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ജി�യി�  സിവി�  േ�ഷന് സമീപം ന�ാണി കടവി�  െറ�േല��  നി��ി��തിന്

ആ�.എം.എഫ്.� നി�ം ഫ�് അ�വദി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

ചാല�ടി�ഴ�െട സംര�ണം

6103. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െകാ�ം �ളയെ� �ട��് ചാല�ടി�ഴ�െട വിവിധ ഭാഗ�ളി� പാല�േളാ� േച��് വലിയ

�ളക�ം, മര��ം തട�് നി���ത് ഇനി�ം നീ�ം െച�ാ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ള�ാ�ക�ം,  മര��ം �ഴയി� വിവിധ ഭാഗ�ളി� തട�് കിട��ത് മാ��തി�ം �ഴ�െട

ഒ��് �ഗമമാ��തി�ം പാല��, െറയി�േവ പാല�� ഉൾെ�െട��വ�െട സംര�ണം

ഉറ�വ���തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

���നാട് വിേ�ജിെല �മി നിക�� കാര��ി� നിയേമാപേദശം

6104. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള െന�വയ� ത�ീ��ട നിയമം ലംഘി� െകാ�ം കല��െട ഉ�രവ് റ�് െച�െകാ�ം

എറണാ�ളം ���നാട് വിേ�ജിെല പതിന�്ഏ�� �മി നിക�� കാര��ി� അഡ�േ��്

ജനറലിെ� ഉപേദശം എ�ായി��;  അഡ���് ജനറലിെ� ഉപേദശം മറി കട�ി��് എ�ി�

��ത സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െവളളായണി കായലി� ഉ�െ�� �ഷി�മി

6105. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവളളായണി കായ�  �േദശ�്  87.19  െഹ��  �ഷി�മി െവളളം കയറി

ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാതായ�മായി ബ�െ��്  10.5.2017-�  �ഖ�മ�ി�െട അ���തയി�

േച�� േയാഗ�ി�  626  ��ംബ��െട ൈകവശ�ളള �മി ഏെ����തി��

തീ�മാന�ി�േമ� റവന�വ��് എ�� നടപടി എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റവന� വ��ിെ�  B3/9458/16  Date.13.06.2017  �കാരം �ടിയ േയാഗ�ിെ�

അടി�ാന�ി�  െവളളായണി കായലി�  ഉ�െ�� �ഷി�മി�െട സ�േ�ന��ക�

ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) ക�ഷക�െട ൈകവശം ഉളള �മി�െട പ�യം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�േപ��് ആണ്

കായ��മിയി� പ�യം ന�കിയത്; എ� ഏ�� �ലം ഉ�്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കായ��മി ഏെ�����മായി ബ�െ��് ആവശ�മായ ഫ�് ന�കാ�േവ�ി ധനകാര�

വ��ിന് ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� അതിെ� ഫയ� ന��ം തീയതി�ം വ��മാ�ാേമാ?

���നാട് വിേ�ജി� �ലം നിക��തിന് അ�മതി

6106. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ���നാട് വിേ�ജി�  15 ഏ��  �ലം നിക��തിന് അ�മതി

ന�കിയ സ��ാ� ഉ�രവ് വ��്മ�ി മരവി�ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നടപടിയി� അഡ�േ��് ജനറലിെ� നിയേമാപേദശം േതടിയി�േ�ാ;

(സി) അഡ�േ��് ജനറലിെ� നിയേമാപേദശ�ിെ� അടി�ാന�ി�  കള��  സ�ീകരി� നടപടി

വീ�ം നിയേമാപേദശ�ിനയ�ാ��ായ സാഹചര�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത നിയേമാപേദശ�ിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

നി��ാണ ���ിക��ായി �മി ഏെ����തി�� നടപടി

6107. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ബി േ�ാജ�കളായ ��വീ�കടവ് പാലം,അമരവിള-

ഒ�േശഖരമംഗലം േറാഡ് എ�ിവ�െട നി��ാണ ���ിക�െട ഭാഗമായി �മി

ഏെ����തി�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��ായി െപാ�മരാമ�് വ��് ക�ിജ�സി ചാ�ജ് ഒ��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തികൾ�ാ�� �ലേമെ���് നടപടികൾ എേ��് ���ിയാ�ാനാ�ം;

(ഡി) ഓേരാ ���ി�ം എ� വീതം �ലമാണ് ഏെ��േ��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ�ടയി� െഎ.ടി.െഎ. �് �മി

6108. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ടയി� �ഴ�ാ�ിരിയി� െഎ.ടി.െഎ.�േവ�ി 3.82 ഏ�� �മി ഏെ�����മായി ബ�െ��

ഫയ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഫയലിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപരി��മ�യിെല �ഡ് �ാ�് ഇ��ി���ിന് �മി അ�വദി�� വിഷയം പരിഗണി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മി�� ജം�ഷ� വികസനം

6109. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മാേവലി�ര മി�� ജം�ഷ� നവീകരണ�മായി ബ�െ��് �ലം ഏെ���� ���ിക��്

റവന�വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ലം ഏെ���് ��ത ജം�ഷ� വികസനം അടിയ�രമായി നട�ിലാ��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ഒ��ാലം ൈബ�ാസി�േവ�ി �ലംഏെ����

6110. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം ൈബ�ാസി� േവ�ി �ലം ഏെ����തി�� റിക�ിസിഷ� ആ�.ബി.ഡി.സി. യി�

നി�ം പാല�ാട് ജി�ാ കള���് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ാണ് ലഭി�ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ൈബ�ാസി�േവ�ി �ലം ഏെ����തിനായി ആ�.ബി.ഡി.സി.  ന�കിയ

െ�ാേ�ാസലി�േമ�  നാളി�വെര എെ��ാം നടപടികളാണ് ജി�ാകള��  സ�ീകരി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ��ാലം ൈബ�ാസി�േവ�ി ഏെ���െ�േട� �മി�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ?

െവ�രി��് താ��ി� സ��ാ� �മി

6111. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െവ�രി��് താ��ി�  സ�േ� ന��  155/P4  -�െ�� നാല്

ഏ�� �ലം സ��ാ� �മിയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ �ലം ഏെത�ി�ം ��ിേനാ സംഘ�ിേനാ പതി�ന�കാ�  റവന� വ��്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  എേ�ാഴാണ് തീ�മാനി�െത�ം �ലം പതി�ന�കിേയാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

��ത തീ�മാന�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത സ�േ� ന�റി�െ�� �ല�് ഏെത�ി�ം ��  �ിതി െച��േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;  ഉെ��ി�  ഏത് �ളാെണ�ം അത് സ��ാ�  തല�ിേലാ എ�ഡഡ്

തല�ിേലാ സ�കാര� മാേന�െമ�് തല�ിേലാ ഉ�താേണാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ �� സർ�ാരിന് ഏെ���ാ��താെണ�് ജി�ാ കള�� ഏെത�ി�ം കാല�് റിേ�ാ��്

ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ക��ര് വയലിെല മി��മി വിതരണം

6112. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാഴിേ�ാട് താ��ിെല �മാരന��  വിേ�ജി�  �രഹിത ക�ഷ��് വിതരണം െച�ാനായി

സ��ാ� ഏെ��� ക��ര് വയലിെല മി��മി അധി�തമായി ൈകേയറിയവ�െ�തിെര എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നീ��ടമായി�� ��ത മി��മി മ�ി�് നിക�ിയതിന് കാരണ�ാരായവ�െ�തിെര

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) അവേശഷി�� മി��മി ൈകേ��ം ഒഴി�ി�് അള� തി�െ���ി അ�ഹരായവ��് വിതരണം

െച��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െപേ�ാ� പ�ിനായി പാ��ിന് സ��ാ� �മി

6113. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി� കളേ��ി�  നി�ം  D3/34389/17  ന�ർ ആയി  17-3-2018  �

കാസ�േഗാഡ് കാ��ാട് എസ്.എ�്.� ���ര�ിന��് െപേ�ാ� പ�് �ാപി��തിന്

സ�കാര� �മിേയാട് േച��് കിട�� സ��ാ�  �മി�് പാ�ം അ�വദി�തി�േശഷം മാ�ം

പ�ിെ� നി��ാണ �വ��നം ആരംഭി�ണെമ� വ�വ�യി�  നിരാേ�പ പ�ം

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) െപേ�ാ� പ�് �ാപി��വ� ഈ വ�വ� ഒ�ം പാലി�ാെത െപേ�ാ� പ�ിെ� �വ��നം

���മായി �ട���വിധം പണി ���ികരി� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��തരമായ ഈ ച�ലംഘനം ��യി�െ��ി�ം നാളി�വെരയായി െപേ�ാ�  പ�് �ട�ാ�

ന�കിയ ക�ീഷണ�  എ�.ഒ.സി.റ�് െച��തിന് എെ��ി�ം നടപടി ബ�െ��വ�െട

ഭാഗ�നി�ം ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് േക�് േക�വി േപാ�ം ഇ�ാ� ക�ിഷണ�  എ�.ഒ.സി.െയ സംബ�ി��

പരാതി�െട അടി�ാന�ി� ഉ�ര േമഖല റവന� വിജില�സ് െഡപ��ി കള�� സ��ാരിന്

റിേ�ാ��് ന�കിയി�് എ� മാസമായി; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഈ റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� ക�ീഷണ� എ�.ഒ.സി.ക�ാ�സ� െച�കേയാ ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�  നാളി�വെരയായി എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�കേയാ

െച�ി�േ�ാ;��ത ഉേദ�ാഗ��  എ�.ഒ.സി.  െയ സാ�കരി�� നടപടിക�മായി �േ�ാ�്

േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(എഫ്) ഇേത വിഷയ�ി�  ധനകാര� പരിേശാധന വിഭാഗം നട�ിയ അേന�ഷണ റിേ�ാ��്  (1762

PW1/asst1kgd/2018 /Fin) റവന� വ��ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ജി) റവന�  (എ�) െസഷനി� (L4/44/2019) ഉ� ഈ റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� വ��്

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

ൈ��� എേ��്



6114. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െപരി�മല �ാമപ�ായ�ി�  ൈ���  എേ��്

പാ��മിയിലാേണാ �വ��ി�വ��ത്; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത എേ��ി� സ�കാര� റിേസാ��് �വ��ി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� റിേസാ��് �വ��ി��തിന് ന�കിയ അ�മതി�െട വിവര�� ന�കാേമാ;

(ഡി) ��ത എേ��ി� േറാഡി�െട �േവശി��തിന് ഫീസ് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

അനധി�തമായി അ�വദി� ന�കിയ റവന��മി

6115. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-16  കാലയളവി�  �ൻ സ��ാ�  അനധി�തമായി അ�വദി� ന�കിയി�� റവന�

�മി�െട വിശദവിവര�� ന��േമാ ;

(ബി) ഇ�കാരം ന�കിയി�� �മി ഈ സ��ാ� അധികാര�ി�വ�േശഷം തിരിെക സ��ാരിേല�്

ക�െക�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ ;

(സി) ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േവ�രയിെല �ളയ ന���മായി ബ�െ�� നിേവദനം

6116. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല േവ�ര,  ഒ����, ഉൗരകം,  ക�മംഗലം,  എ.ആ�.നഗ�,

പറ�� �ട�ിയ പ�ായ�കളി� 2018 ആഗ�ിെല �ളയ�ിൽ സംഭവി� നാശന���

പരിഹരി�കി��തിനായി സമ�മായി ത�ാറാ�ിയ ഒ� നിേവദനം മല�റം ജി��െട �മതല

വഹി�ി�� മ�ി�് സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ളയെ��തിയി� ഉ�െ�� എ�ാ വിഷയ��ം സമാഹരി�് ന�കിയ ഇൗ നിേവദന�ിേ��

സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ?

െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തിയി� ഉ�െ���ി �ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണം

6117. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തിയി� ഉ�െ���ി

�ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിന് എ� �ക അ�വദി�  ;  വിശദാംശം



വാ�ഷികാടി�ാന�ി� ന�കാേമാ ;

(ബി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം �ാമപ�ായ�കളിെല േറാ�ക�െട

�ന��ാരണ�ിനാണ് ഫ�് അ�വദി�ത്  ;  ഓേരാ േറാഡിെ��ം േപ�ം അ�വദി� �ക�ം

സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ ?

കരം അട��തിന് ഓ�ൈല� സംവിധാനം

6118. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  �മി�െട കരം അട��തിന് ഓ�ൈല�  സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഓ�ൈല� സംവിധാനം ��വ� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) െപാ�ജന���് എ�കാരമാണ് ഓ�ൈല�  സംവിധാനം ഉപേയാഗി�ാ�  സാധി��ത്;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓ�ൈല� സംവിധാനം നട�ാ�ാ� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� രസീത് ��ക� ലഭി�ാ��

�ലം ��ി��ക� േനരി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േവ�ര േക�മായി താ��് �പീകരണം

6119. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  താ��ക�േട�ം വിേ��ക�േട�ം എ�ം ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി വളെര

പരിമിതമാെണ� കാര�ം കണ�ിെല��് ��ത� താ��ക�ം വിേ��ക�ം �പീകരി��തിന്

ഉേ�ശി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േവ�ര േക�മായി ഒ� താ��് �പീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) താ��് ഓഫീസിെല തിര�് ഒഴിവാ��തി�ം ജന���് ��ത� സൗകര��ദമാ��തി�മായി

എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ��ത്; വിശദമാ�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട അടി�ാന സൗകര���

6120. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാനെ� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട

അടി�ാന സൗകര���  വ��ി�ി��തി�ം െപാ�ജന സൗ�ദമാ��തി�ം ഏെത�ി�ം

സംഘടനകേളാ ഏജ�സികേളാ നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം ജി�/താ��്/സംഘടന എ�് തരംതിരി�് അറിയി�േമാ?



വിള�ി� വിേ�ജ് ഓഫീസ്

6121. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല വിള�ി�  വിേ�ജ് ഓഫീസിെ� േശാചനീയാവ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസ് �ാ��് വിേ�ജ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നവീകരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

���കാ�, െവ�റട വിേ�ജാഫീ�ക��് െക�ിടം

6122. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� െവളളറട വിേ�ജാഫീസിന്

െക�ിടം നി��ി� ന���തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െവ�റട വിേ�ജാഫീസ് �വ��ി�വ�ി�� �ലം റവന� വ��ിന് െെകമാറി ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതിെ� ��ണമായ വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ���കാ�  വിേ�ജാഫീസ് െക�ിടം തക��വീണതിനാ�  നിലവി�  വിേ�ജാഫീസ്

വാടകെ��ിട�ിലാണ് �വ��ി��ത് എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ;

(ഡി) ���കാ�, െവ�റട എ�ീ വിേ�ജാഫീ�ക��് െക�ിടം നി��ി��തി�� ഫ�്

അ�വദി�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അ�� വ���ലംമാ�ം

6123. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�ാ റവന� എ�ാ�ിഷ് െമ�ിന് കീഴി� ��� താ��ാഫീസിെല ഓഫീസ് അ���ായി

േജാലി െച� വ�� �ിത.വി.എസ്.  -ന് ��� ജി�ാ ജലേസചന വ��ിേല�് അ�� വ��

�ലം മാ��ിനായി സമ��ി�ി�� അേപ�യി� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� നിലവി�� �ാഫ് പാേ��

6124. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സ��ാരിെ� വിവിധ പ�തിക�ം േസവന��ം ജന�ളിെല�ി��തി�ം സ��ാ�

ഖജനാവിേല�് വിവിധ ഇനം നി�തിക� ഉ�െ�െട സമാഹരി�് എ�ി��തി�ം ��ധാന പ�്

വഹി�� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  സമയബ�ിതമായി േസവന �വ��നം നട��തിന്

നിലവി�� �ാഫ് പാേ�� പര�ാ�മാേണാ;

(ബി) ഇേത��ി എെ��ി�ം പഠന�� നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  അധിക ത�ിക ��ി�ണെമ�് ഏെത�ി�ം ധനകാര� ക�ീഷ�

അഭി�ായെ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  നട�ിലാ�ാ��

നടപടി ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീസ�െ�തിെര�� അ�ട� നടപടി

6125. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീസ�മാ�െ�തിെര�� അ�ട� നടപടിക�  നിയമപരമായി തീ��ാ��തിന്

ഉ�ാ�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മാേവലി�ര െവ�ിയാ�  വിേ�ജ് ഓഫീസറായ �ീമതി സി��മാരി െക.  �് എതിെര��

ശി�ാനടപടി ര�് വ�ഷ�ിലധികമായി�ം തീ��ാ�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിേ�ജ് ഓഫീസ�  ത�ികയിെല െ�ാേബഷ�  ���ീകരി�ി� എ� കാരണ�ാ�  െഡപ��ി

തഹസി�ദാ�/�നിയ�  ���് �ാന�യ�ം ലഭി�ാ�  8973  സീനിേയാറി�ി ന�രി��

െവ�ിയാ�  വിേ�ജ് ആഫീസ�െട അേപ�യി�  ലാ�് റവന� ക�ീഷണ�െട തീ��്

താമസി��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

കാടാ�ഴ െക.എസ്.ഇ.ബി. ഓഫീസിനാ�� �മി

6126. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� ആവശ����ായി മാ�ിെവ� �മിയി� നി�ം കാടാ�ഴ െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഓഫീസിന്

�മി അ�വദി���മായി ബ�െ��് റവന� വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് ജി�ാ കള��ം ലാൻഡ് റവന� ക�ീഷണ�ം സ��ാരിന് റിേ�ാ��്

ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;��ത റിേ�ാർ�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

കട�� ടൗ� ജനകീയ സംര�ണ സമിതി െചയ�മാ� ന�കിയ നിേവദനം

6127. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ചടയമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല കട�� ടൗ� ജനകീയ സംര�ണ സമിതി െചയ�മാ�

ചടയമംഗലം എം.എൽ  .എ.  �െട ഉപരി കേ�ാ��ടി ന�കിയ നിേവദനം  (സി ഡി എൽ എം

24/2018 ) ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പരാതി�ാര�  ഉ�യി� രീതിയിൽ �റേ�ാ� കേ���ം പാറഖനന�ം നട�ി�േ�ാ

എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത പരാതിയി�േമ�  നടപടി സ�ീകരി��തിന് കാലതാമസം വ�തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ വീ�വ��ിയ ഉേദ�ാഗ��മാ�െ�തിെര നടപടി

ൈകെ�ാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�സ� േരാഗിക��് ന��� െപ�ഷ�

6128. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�സ� േരാഗിക��് ന��� െപ�ഷ� ലഭി��തിനായി ഓേരാ ആറ് മാസം

��േ�ാ�ം ഓേ�ാളജി�ിെ� സ��ിഫി��് നി�ബ�മാ�ിെ�ാ�� നിലവിെല സ��ാ�

ഉ�രവ് കാ�സ� േരാഗിക���ാ�ിയി�� ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ താ��് ആ�പ�ികളി�ം ഓേ�ാളജി�ിെ� േസവനം ലഭ�മ�ാ�തിനാ� ഈ നിബ�ന

ഒഴിവാ��തി�ം ആദ�ം ഓേ�ാളജി�് ന�കിയ സ��ിഫി��ിെ� അടി�ാന�ി� ഏെത�ി�ം

ഒ� സ��ാ�  േഡാ�� ന��� സാ��പ��ി�േമ� കാ�സ� െപ�ഷ� ലഭി��തി�ം,

��ത �ക വ��ി�ി��തി�ം, ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�േ�ാ� വിഭാഗ�ളിെല സാ��ിക സംവരണം

6129. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േ�ാ� വിഭാഗ���ായി ഏ�െ���ിയി�� സംവരണ�ി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംവരണ�ിെ� മാനദ��ി�  മ�് സം�ാന�ളി�  നി�ം വ�ത��മായി

എെ��ി�ം വ�ത�ാസ�� േകരള സ��ാ� വ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിെ� നിലവി�� സാഹചര�ം അ�സരി�് ഇതിെല നിബ�നക� �കാരം �രിഭാഗം

വ�� ജന���ം സംവരണ�ിെ� ആ��ല�ം ലഭി�ാ� സാഹചര�ം ആ��ത് എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അത് പരിഹരി��തി�� എെ��ാം മാ����  ആണ്

സ�ീകരി�ി��ത്?

താ��ക�ം വിേ��ക�ം വിഭജി�� നടപടി



6130. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ�. ഷം��ീ�

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് താ��ക�ം വിേ��ക�ം വിഭജി�� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി ഓേരാ ജി�യി�ം ആവശ�മായി�� വിേ��ക�െട�ം താ��ക�െട�ം

എ�െമ�യാണ്; ഇത് സംബ�ി� കണെ���ക� നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� മല�റം ജി�യി� മാ�ം എ� വിേ��ക� അധികമായി േവ�ി വ�ം; അറിയി�േമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യി�  വിഭജി�വാ�  ഉേ�ശി�� വിേ��ക�െട പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ി� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

ക�നാഗ�ളളിയിെല �ളയബാധിത��് ധനസഹായം

6131. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി മ�ല�ിെല എ� �ളയബാധിത��് പതിനായിരം �പ ആശ�ാസ

ധനസഹായം വിതരണം െച�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ളയ�ി� ഇവിെട എ� ��ംബ��െട വീട് തക��െവ�ം എ�േപ��് വീട് വ��തിന്

ധനസഹായം ന�കിെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭാഗികമായി തക�� വീ�ക�െട അ���പണിക�  ���ീകരി��തി�ളള ധനസഹായം

എ�േപ��് ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് േബഡ�� വിേ�ജിെല സ�േ� 82/9 �െപ� �ലം

6132. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േബഡ�� വിേ�ജി�  എ�.എ.  214/85  �കാരം സ�േ� ന��

82/9 � െ��� 51 െസ�് �ലം ആ�െട ഉടമ�തയിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് പതി� െകാ�� �ലമാേണാ;  ആെണ�ി�  എേ�ാഴാണ് പതി�െകാ��െത�ം

ആ��ാണ് ന�കിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പതി�െകാ�� ആ��് േരഖ െെകമാറിയി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി�  അതി��

കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �ലം ഇേ�ാ�  ഏെത�ി�ം വ��ി�െടേയാ �ാപന�ിെ�േയാ അധീനതയിലാേണാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ആെണ�ി�  ��ത വ��ി�െട/�ാപന�ിെ� േപ�വിവരം

വിശദമാ�ാേമാ; എ�വ�ഷമായി ഈ �ലം ഇവ�െട അധീനതയിെല�് വ��മാ�ാേമാ;



(ഇ) അ�ഹരായ അവകാശിക��് �ല�ിെ� േരഖ െെകമാറാ�  ത�ാറാ�േമാ എ�ം ഇത്

സംബ�ി�് സ�ീകരി�വ�� നടപടി�മ��  എെ�ാെ�യാെണ�ം േരഖ എേ�ാ�

െെകമാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഈെ��് അവകാശം

6133. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ലാ�് െെ�ബ�ണലിെ�  OA-2450/70-� ന��  �ടികിട�് സ��ിഫി��്,

13.02.1974-െല തീ��് �കാരം  23/09/1978-െല ഉ�രവ് അ�സരി�് കടകംപളളി

വിേ�ജ് സ�േ� ന�� 1781-� െപ� 10 െസ�് വ�വിെല T.C. No.79/459(1) വീ�ിേല�്

േപാ�വാ� 3 ലിം�സ്  (��്) 33 മീ�� നട� വഴി ഉ�ായി�� �ാന�് ഇേ�ാ� ��ത

വ�വിന് ��ം �ലം വാ�ിയ ആ� /ക�നി ഈ നട�് വഴി�െട ര�് െെസഡി�ം വളെര

ഉയര�ി� മതി� നി��ി�തിനാ� ��ത വഴിയി� (33 മീ�� നീളം) �ടി ഇേ�ാ� സാധാരണ

നിലയി�  നട�ാ�  സാധി�ാെത,  െചരി�് നട�് ക�ത അ�ഭവി��തിന് പരിഹാരം

കാണാ� എെ��ി�ം സ��ാ� ഉ�രവ് നിലവി� ഉേ�ാ; വിശദമാ�േമാ; േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈെ��് അവകാശ�കാരം നട�വഴി�്  1  മീ��  വീതി വി�കി�ണെമ�് സ��ാ�  ഉ�രവ്

ഉേ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ; ഉ�രവ് ഉെ��ി� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ?

റാ�ി താ��ി� റീ-സ�െ� നടപടിക�

6134. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി താ��ി� എ� വിേ��കളിലാണ് �മി�െട റീ-സ�െ� നടപടിക� ���ീകരി�ി��ത്;

ഇനി എ� വിേ��കളി� ���ീകരി�ാ��്; ഏെത�ി�ം വിേ�ജി� ഇനി റീ-സ�െ� നടപടിക�

ആരംഭി�ാ�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) റാ�ി വിേ�ജി�  േനരെ� നട�ിയ റീ-സ�േ�യി�  നിരവധി െത�ക�  കട�കയറിയത്

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  വ�ാപകമായ രീതിയി�

റീ-സ�െ�യി� െത�് സംഭവി�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െത�ായ റീ-സ�െ� നടപടിക�െ�തിെര എ� പരാതികളാണ് ലഭി�ി��ത്;  ഇവയി�  എ�

പരാതിക� ഇതിേനാടകം പരിഹരി�ി��്; ബാ�ി��വ എ�േ��് പരിഹരി�് ന�കാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആറ�ള മ�ല�ി� റീ-സ�േ�യിെല കാലതാമസം

6135. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആറ�ള നിേയാജകമ�ല�ി�  റീ-സ�േ� നട�ാ�� വിേ��ക�  ഏെത�ാമാണ്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) റീസ�േ� നടപടിക� ൈവ��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�നംതി� വിേ�ജിെല റീസ�െവ

6136. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� വിേ�ജിെല റീസ�െവ എ� െകാ�ാണ് ൈവ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റീസ�െവ�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) റീസ�െവ എ�് ആരംഭി�െമ�ം എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വിേ��കളിെല റീസർേ�

6137. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� റീസർേ� നട�ിയി�ി�ാ� എ� വിേ��കൾ ഉ�്;വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) റീസർേ� നടപടികൾ ആരംഭി�ാ� വിേ��കളിൽ ആയ� ആരംഭി��തി�േവ� സത�ര

നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

കാലഹരണെ�� ജ�ി-�ടിയാ� വ�വ�

6138. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1964-െല �പരി�രണ നിയമ�ിെല ജ�ി-�ടിയാ�  വ�വ� അവസാനി�ി�് �ടിയാന്

�മിയി�  ജ�ാവകാശം ന���തിന് നിലവി�� വ�വ��െട അ�ാേയാഗികത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ�വ� �കാരം ജ�ിമാരി� നി�ം പ�യം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��ത്;

(സി) ��ത വ�വ� കാലഹരണെ��താകയാ�  �തിയ വ�വ�ക�  ഉ�െ���ി നിയമം

പരി�രി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� േഗാ�വ�� ഭവന പ�തിക�

6139. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് ഏെ���ി�� േഗാ�വ�� ഭവന പ�തിക� ഏെത�ാം;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്;  എ� വീ�ക�  ഈ പ�തിക�  �കാരം

നി��ാണം ���ിയാ�ിയി��്; ഇനി എ� വീ�ക� നി��ാണം ���ിയാ�ാ� ബാ�ി��്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഭവന േബാ�ഡി� നി�� വാ��ടി�ിക ഒഴിവാ��തിന് അദാല�്

6140. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഭവന േബാ�ഡി�  നി�ം വാ�െയ��വ�െട

�ടി�ിക ഒഴിവാ��തിന് നട�ിയ അദാല�ി�  ക��� മ�ല�ി�െ�� എ�േപ��്

�േയാജനം ലഭി�ി��്; എ�േകാടി �പ�െട ആശ�ാസം ലഭ�മാ�ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് �േഖന�ളള �തിയ പ�തിക�

6141. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് �േഖന ഏെത�ാം �തിയ

പ�തിക� നട�ിലാ�ിെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് �േഖന ��തായി എെ��ാം പ�തിക�  നട�ിലാ�ാ�

ആേലാചി��െവ�് അറിയി�േമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല ഉഴ�� േകാളനിയിെല േശാചനീയാവ�

6142. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവന നി��ാണ േബാർഡ് േകാ�യം ജി�യിെല ഉഴ��  വിേ�ജി�  1994  -�  നിർ�ി�

േകാളനിയിെല േശാചനീയാവ� പരിഹരി��തിന് േബാ�ഡ് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� 25 വ�ഷ�ിനിട�് ഇവിെട ഏെത�ി�ം അ����ണികൾ നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ �മി�ം വീ�ക�ം �ണേഭാ�ാ���് പതി�് ന�കിയി�േ�ാ;ഇെ��ിൽ ആയതിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ െക�ിട��െട അ��� പണി�� �ക�ം പ�യ�ി�� രജിേ�ഷ�  ഫീ�ം േകാളനി

നിവാസികൾ വഹി�ണെമ� വ�വ� ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചാല�ടി ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് േകാളനിയിെല �ലം ഉടമക��് തീറാധാരം



6143. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 30  വ�ഷ���് ��പ് �മി ലഭി� ചാല�ടി ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് േകാളനിയിെല

അേ�ാമേഡഷ� �ീമി� ഉ�െ�� �ലം ഉടമക��് തീറാധാരം ന���തിന് ഇനി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ാ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി��ായ കാലതാമസ�ിന് അ�തി വ��ി ��ത �ീമിെല അേലാ�ിക��്

തീറാധാരം ന���തിന് സ��ാ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

വിേദശ ക��ക�െട നിേരാധിത മ��ബ�നം

6144. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം നിലവി�  വ�േതാെട കടലി�  വിേദശ മ��ബ�ന���ക�

മ��െ�ാ�് ആരംഭി�തായ റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) നിരവധി വിേദശ���ക�  12  േനാ�ി��  ൈമലിന�റ�� ഭാഗ�ളി�  മ��ബ�നം

നട��െ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) മ����െട �ജനനകാല�� ��ത നിേരാധിതമ��ബ�നം സാ��ികന��ി� �റേമ

വിലെ�� മ��സ��് നശി�വാ�ം ഇടവ��േമാ;

(ഡി) േക�സ��ാ�  ഉ�രവ് �കാരം വിേദശ ക��ക��് മ��ബ�നം നട�വാ�� െല��

ഓഫ് െപ�മി�് റ�ാ�ിയി�ം പഴയ െപ�മി�ിെ� മറവി�  അനധി�ത മ��ബ�നം നട��

സാഹചര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) എ�ി�  അത് തട��തി�ം വിേദശ ക��കെള നിയ�ി�കവഴി മ��സ��്

സംര�ി��തി�ം സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േ�ാളിങ് നിേരാധനം

6145. �ീ.െ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) ഈ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം േ�ാളിങ് നിേരാധനകാല�് സം�ാനെ� പര�രാഗത

മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ���് എെ�ാെ� അധികസഹായ�ളാണ് നട�ാ�ിവ��ത്;

ഇതിെ� �േയാജനം എ� ��ംബ���് ലഭി��; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േ�ാളിങ് നിേരാധനകാല�് പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ���്

ആശ�ാസകരമാ�ംവിധം അടിയ�ര മ��വര�� പാേ�ജ് അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാവശ�ം നാളി�വെര േ�ാളിങ് നിേരാധനം ലംഘി� എ� േബാ�കൾ പിടി�ടി; എവിെടനി��

േബാ�കെളയാണ് പിടി�ടിയത്; പിഴയിന�ി� എ� �ക ഈടാ�ി ;വ��മാ�േമാ?



േ�ാളിംഗ് നിേരാധന മാസ�ളി� മ��െ�ാഴിലാളിക��് സഹായ��

6146. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം നിലവി�  വ�� മാസ�ളി�  ഉപജീവനമാർഗം ന�െ���

മ��െ�ാഴിലാളിക��് സഹായ��  ന���തിനായി ഫിഷറീസ് വ��് നട�ിയ

�െ�ാ���െളെ��ാം ���ിയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ി�െട ലഭ�തയി� �റ�

6147. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാധാരണ�ാ�  ��തലായി ഉപേയാഗി�� മ��മായ മ�ി�െട ലഭ�തയി�  �റ�

സംഭവി�തായി റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� കാരണ�� എ�ാെണ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വ�ംവ�ഷ�ളി�  േകരള സ��തീര�് മ�ി�െട ലഭ�ത �റ�െമ� േക� സ��മ��

ഗേവഷണ�ാപന�ിെ� റിേ�ാ��ിേ��  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��

െവളിെ���േമാ?

പര�രാഗത വ����് രജിേ�ഷ�

6148. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� ഉപേയാഗി�വ�� ൈലസ�േസാ രജിേ�ഷേനാ ഇ�ാ� പര�രാഗത വ����്

രജിേ�ഷ�  ന�കാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ� മാനദ���

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പര�രാഗത വ���െട രജിേ�ഷ� സമയ�് വ���െട നീളം അള�് തി�െ���േ�ാ�

��ഭാഗെ� െകാ�ം പി� ഭാഗെ� ��ം ഒഴിവാ�ി നീളം കണ�ാ�ാ� നി�േ�ശി�േമാ; നീളം

അള�് തി�െ���േ�ാ�� ഇ�രം ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) രജിേ�ഷ�  നട�� സമയ�് മ��െ�ാഴിലാളിക�െട പരാതിക�  പരിഹരി��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; ആയതി�� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?



േകാ�� ഏരിയ െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�

6149. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��ണി�റ മ�ല�ി�  േകാ��  ഏരിയ

െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  �േഖന എെ��ാം ���ിക�  നട�ിവ�� എ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി��ം ���ി ആരംഭി�ാ��മായ ���ിക�  നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ ���ിക� എേ�ാൾ ���ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

മഹാ�ളയ�ി� ഉ�ായ ന�ം

6150. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2018-െല മഹാ�ളയ�ി�  പ�ിേവലി�ിറയി�  ഉ�െ�െട പ�നംതി�യി�  വ��ിന്

എ�േ�ാളം ന�ം ഉ�ായി��്;  ഏെതാെ� രീതിയിലാണ് ന���ായി��ത്;

വ��മാ�ാേമാ?

മ��േമഖലയി� ൈകവരി�ാ� കഴി� േന���

6151. �ീ.സി.���

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��േമഖലയിെല വിവിധ�ളായ വികസന�വ��ന��  സാ�ാ�കരി��തിനായി വിവിധ

വ��കെള�ം പ�തികെള�ം സംേയാജി�ി�് നട�ാ�ിയ �വ��ന��െട ഫലമായി

ൈകവരി�ാ� കഴി� േന��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക��് �ര�ിതഭവനം ഒ��ിയതി�ം ഭവനനവീകരണ�ി�ം സാനി�റി

സംവിധാനം ഏ�െ����തി�ം ഭവന��െട �ന�ൈവദ�തീകരണ�ി�മായി നട�ിയ

�വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തി�വന��ര�് ���റയി� 192 മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ���് �ാ�് നി��ി� ന�കിയ

മാ�കയി�  സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് �ാ�ക�  നി��ി��തി�� നടപടിക�

ആരംഭി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;  ��ത നി��ാണ���ിക�  സമയബ�ിതമായി



തീ���തിനാവശ�മായ നി�േ�ശ�� ന��േമാ?

മ�സ�മാ���ക�െട നവീകരണം

6152. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം സം�ാന� മ��മാ���ക�െട നവീകരണ�ിന് േവ�ി

കി�ബിയി�  പ�തി സമ��ി�ി�േ�ാ;  പ�തി�് അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�

മ��മാ���ക��്, എ� �കെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�  മല�റം ജി�യിെല ഏെത�ാം മ�സ�മാ���കളാണ് ഉ�െ��ി��ത്;

ഓേരാ�ിെ��ം എ�ിേമ�് �ക, അ�വദി� �ക എ�ിവ അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

േകരള മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� �വ��ന��

6153. �ീ.െക. ദാസ�

,, എം. നൗഷാദ്

,, സി.െക. ഹരീ��

,, േ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) സം�ാനെ� മ��ബ�ന െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�വ��ന���ാ�� േകരള

മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� �വ��ന��  വി�ലീകരി��തി�ം

കാേലാചിതമായി പരി�രി��തി�ം സ��ാ� നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ��ബ�ന�ിനിടയി�  ഉ�ാ�� അപകടമരണം,  കാണാതാക�, �ിരമായ ൈവകല�ം

എ�ിവ�ായി നിലവി�  ന�കിവ�� സാ��ികസഹായം എ� വീതമാണ്;  ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇതിനായി െമാ�ം െചലവഴി� �ക�െട വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� മ��െ�ാഴിലാളികെള സ��ണമായി മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി

േബാ�ഡിൽ അംഗ�ളാ��തി�ം െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ം പരിര��ം ഉറ�ാ��തി�ം

നട�ിവ�� �വ��ന��െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ളിെല ��ിക�െട പഠനനിലവാരം െമ�െ���ാ� നടപടി

6154. �ീമതി �. �തിഭ

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക. ആ�സല�

,, 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) സ�ാ�യ േകാേള�കളി�  െമറി�് സീ�കളി�  പഠി�� മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ളിെല

��ിക�െട പഠനെ�ലവ് സ��ാ�  വഹി��ട�ിയത് എ��തലാെണ�ം ��ത പ�തി�െട

�േയാജനം എ� േപ��് ലഭി��െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശെ� വിദ�ാലയ��െട അടി�ാനസൗകര�ം െമ�െ���ി തീരേദശ ��കെള െസ��

ഓഫ് എ�ലൻസ് ആ��തി�ളള �വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ���് െ�ാഫഷണ�  േകാ�ക��് �േവശനം ലഭി��തിനായി

നട�ിയ പരിശീലന�ിെ� ഫലമായി നട�വ�ഷം എ� വിദ�ാ��ിക��് എം.ബി.ബി.എസ് -ന്

അ�ിഷ� ലഭി��തിനിടയായി��്;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പരിശീലനപരിപാടി വി�ലീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

കടലാ�മണ ഭീഷണിയി� നി�് മ��െ�ാഴിലാളികെള�ം ��ംബ�െള�ം ര�ി��തിന് നടപടി

6155. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടലാ�മണ ഭീഷണിയി�  നി�് മ��െ�ാഴിലാളികെള�ം ��ംബ�െള�ം ര�ി��തിന്

എെ�ാെ� മാ���ളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കടലാ�മണം തട��തി�� ജിേയാട�ബ് സാേ�തിക വിദ� സംബ�ി� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കടലാ�മണം ��മായ �േദശ�ളി�  അത് തട��തിന് കി�ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�്

പ�തിക� നട�ാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േവലിേയ�േരഖയി�  നി�് അ�പത് മീ�റി��ി�  താമസി�� മ��െ�ാഴിലാളികെള

�നരധിവസി�ി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഇ) കടലാ�മണഭീഷണി േനരി�� �ല�ളി�  താമസി�� മ��െ�ാഴിലാളികെള അവ��്

താ�ര��െ��ി�  നിലവി�� �മി�െട അവകാശം നിലനി��ിെ�ാ�തെ�

�ര�ിതേമഖലയിേല�് മാ��തിന് ധനസഹായം ന�േമാ; വ��മാ�േമാ;

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര�

6156. �ീ.വി. േജായി

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം



ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏ��ം ആപ��രമായ െതാഴിലായ കട� മ��ബ�ന�ി� േകരള�ി� ��ിഅൻപേതാളം

േപ�  �തിവ�ഷം മരി��താ�ളള റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  കട�

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര��ായി സ��ാ�  ഏെത�ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം നിലവി�ളള സൗകര��� ഉപേയാഗി�െകാ�്

വിവിധ ഘ��ളിലായി നട�ിയ ര�ാ�വ��ന��െട ഫലമായി എ�

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവ� ര�ി�ാ� കഴി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത� േവഗ�ി�ം കാര��മമാ�ം കട� ര�ാ�വ��ന�� നട��തിന് അത�ാ�നിക

സാേ�തികസൗകര���ളള യാന��ം അ�ബ�സൗകര���ം ഒ���തി�ളള

�വ��ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�േമാ?

ഭവനരഹിതരായ മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഭവനനി��ാണ�ിന് പ�തി

6157. �ീ.�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 െവ�ിട�് പ�ായ�ി� ഫിഷറീസ് വ��ിെ� കീഴി� �വ��ി�ി��

�� �ിതി െച�� �ല�ിെ� വി�ീ��ം എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ലം അതി��ി നി�യി�് ഭവനരഹിതരായ മ��െ�ാഴിലാളിക��്

ഭവനനി��ാണ�ിന് പ�തി ആവി�രി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മരണമട�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ��ംബ�ി�� ആ��ല���

6158. �ീ.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��ബ�ന�ിനിടയി�  അപകട�ി�െ��് മരണമട�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട

��ംബ�ിന് ലഭി�� ആ��ല��� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ആ��ല�ം മ��ബ�ന�ിനിടയി� കടലി� വ�് �ദയ�ംഭനം �ലേമാ, മ�ി�ാഘാതം

�ലേമാ മരണമട�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട അന�രാവകാശിക��് ന���േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  അപകട�ി�െ��് മരണമട�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ��ംബ�ിന് ന���

എ�ാ ആ��ല���ം ഇവ��ം �ടി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഫിഷറീസ് ��

6159. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) തീരേദശ േമഖലകളിെല ഫിഷറീസ് ��ക�  ഉ�െ�െട�� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�

തീരേദശെ� ജന��െട അഭി�ചി�ിണ�� സിലബസ്,  പാഠ��വ��ന പ�തികൾ എ�ീ

പരിഷ് �ാര�ൾ െകാ�വ��തിെന�റി�് ആേലാചി�േമാ;  ഇതിനായി ഫിഷറീസ് വ��്

�ൻൈകെയ��േമാ;

(ബി) തീരേദശവാസിക�െട സാഹചര���  പരിഗണി�െകാ�് തീരേദശേമഖലകളിെല

വിദ�ാലയ�ൾ�ായി ഫിഷറീസ്,  മൈറ�  ബേയാളജി,  �ബാ ൈഡവിങ്,  മൈറ�

എ�ജിനീയറിങ് �തലായ േമഖലകളി�  ��ത�  ��പതി�ി�� പാഠ�പ�തിക�

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ക�മായി സഹകരി�് ത�ാറാ��തിന് മ��ബ�ന

വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഫിഷ�െമ� േ�ാള�ഷി�്

6160. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ���് ന��� ഫിഷ�െമ�  േ�ാള�ഷി�് േപാെല��

ആ��ല���  നടപടി�മ�ളിെല ����ം ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�നി��ാ��

അനാ��ം �ലം ൈവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി�മ�� ല�കരി��തി�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ���്

നി�േ�ശ�� ന���തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വാടാന��ി �.പി.എസ്.െ� നവീകരണം

6161. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മണ�� മ�ല�ിെല ഏക ഫിഷറീസ് �ളായ വാടാന��ി �.പി.എസ്.െ� നവീകരണ�ിന്

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

തീരേദശേമഖലയിെല സ��ാ� ��ക�െട ഭൗതികസാഹചര�ം െമ�െ���ാൻ പ�തി

6162. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഉ�മ നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബി സഹായേ�ാെട

തീരേദശേമഖലയിെല സ��ാ� ��ക�െട ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ���� പ�തിയി� എ�

��ക��ാണ് �ക അ�വദി�ി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി നട�ിലാ��ത് ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാണ്;

(സി) ഈ ഏജ�സി പരിഗണി� ��ക�െട ഡി.പി.ആ�  ത�ാറാ�ി കി�ബിയി�  നി�്

സാ��ികാ�മതി വാ�ി െട��  നടപടിക�മായി �േ�ാ�േപായി�േ�ാ;  വിശദാംശ��



അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട നിലവി�� �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഓഖി �രിതബാധിതരായ മ��െ�ാഴിലാളിക�െട െതാഴി� �നഃ�ാപനം

6163. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �രിതബാധിതരായ മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവേനാപാധിക�െട നിലവാരം

ഉയ���തി�ം െതാഴി�  �നഃ�ാപന�ി�മായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി� കീഴി� എഫ്.ആ�.പി. േബാ�ക� വാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി�  കീഴി�  വിഴി�ം �റ�ഖ�് ആ�നിക സമ� ഭ��സം�രണ �ണി�്

ആരംഭി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; െവളിെ���േമാ?

സമ� തീരവികസന പ�തി

6164. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക. ആ�സല�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� തീരവികസന പ�തി �ാവ��ികമാ��തി�േവ� പഠനം ���ിയാ�ി പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) അടി�ാനസൗകര��ം പ�ാ�ലസൗകര��ം ഒ��ി മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ�ഹ�

വികസന�ിന് േകരളസം�ാന തീരേദശവികസന േകാ��േറഷ� നട�� �വ��ന��െട

കാര��മത വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) മ��ബ�ന�ി��െ�െട നവീനസാേ�തികവിദ�ക�  �േയാഗി��തിന്

മ��െ�ാഴിലാളികെള �ാ�രാ��തി�ം ആ�നികരീതിയി�ളള മ����ക�

�ാപി��തി�ം േകാ��േറഷ� നട�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േറാ�നി��ാണം, ��ക� �ാപി��, �ടിെവളളവിതരണ പ�തിക� �ട�ിയ േമഖലകളി�

േകാ��േറഷെ� �വ��നം അറിയി�ാേമാ?

മ�ി�െട ലഭ�ത�റവ് മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�െള ബാധി��ത്

6165. �ീ.െ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) സം�ാനെ� മ��ഗേവഷണ �ാപന�െള�ാം മ�ി�െട ഉ�ാദനം തക��യിലാെണ�്

�വചി��േ�ാ ; എ�ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) 2012-� എ� ല�ം ട� മ�ി സം�ാന�് നി�ം ലഭി� ; ആയത് 2018 ആയേ�ാേഴ�ം

എ�യായി �റ� ; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�കാരം മ�ി�െട ലഭ�തയി�  വ�ി�� �റവ് സം�ാനെ� എ� മ��െ�ാഴിലാളി

��ംബ�െള േ�ാളിംഗ് നിേരാധനകാല�് ബാധി�ം  ;  എ�കാരമാണ് ബാധി�ക;

വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ജ�ി ഭീഷണി�ം കടെ�ണി�ം േനരി�� ഇ�രം മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ���് അടിയ�ര

മ��വര��ാ പാേ�ജ് അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  വിശദാംശം

വ��മാ�ാേമാ ?

മ��േലല�ം വിപണന�ം നിയ�ി��തിന് നടപടി

6166. �ീ.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:

മ��േലല�ം വിപണന�ം നിയ�ി��തി�ം �ണനിലവാരം ഉറ�് വ���തി�ം എെ��ാം

നടപടിക� ആണ് ഈ സ��ാ� െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

രാസവ��� േച��ാ� മ��ം േക��ടാെത ഉപേഭാ�ാ��െ��ി��തിന് പ�തി

6167. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. ദാസ�

,, വി. േജായി

,, െ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) സം�ാനെ� ജന�ളി� എ�പത് ശതമാനേ�ാളം മ��ാഹാരിക� ആയിരി��തിനാ�

�റ�നി�് െകാ�വ���ം സം�ാന�് പിടി���മായ മ���ളി�  വ�ാപകമായ

േതാതി� മാരക രാസവ��� േച���ത് ��ി�ാനിട�� �ത�ാഘാതം കണ�ിെല��്

രാസവ���  േച��ാ� മ��ം േക��ടാെത ഉപേഭാ�ാ��െ��ി��തിന്

പ�തി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിഴി��് ആരംഭി�ി�� െറഡി � ��് മാ�ക സം�ാന�് എ�ായിടേ��ം വ�ാപി�ി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) മ��ബ�ന�ി�  ഏ�െ��ിരി��വ�െട�ം ഉപേഭാ�ാ��െട�ം താ�ര�ം സംര�ി�ാ�

മ���ിന് തറവില നി�യി�ാ� പ�തി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പിടി�� മ���ിെ� അ�ിെലാേ�ാളം ഭാഗം വിതരണ�ംഖലയി�

ഉപേയാഗ�ന�മായി�ീ��ത് കണ�ിെല��് ശീതീകരണ�ംഖല ഒ��ാ�  പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?



മ��വിലയിെല വർ�നവ്

6168. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� േ�ാളിംഗ് നിേരാധനെ��ട��് മ��വില ��െന ഉയർ�ത്

സാധാരണ�ാെര �തി�ലമായി ബാധി�െവ�ത് വ�തയേ� ;

(ബി) മ��െഫ�ിെ� �ാ�കൾ �േഖന ന�ായമായ വില�് ��ത�  മ��ം ലഭ�മാ�വാ�ം

സ�രി�� ഫിഷ് �ാ�ക� ആരംഭി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ ?

െപാഴി�രി� അ�വദി� ���ിക�

6169. �ീ.െ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�ാ�ിൻകര മ�ല�ിെല െപാഴി�രിൽ 2019 -20 സാ��ിക വ�ഷ�ി� മ��ബ�ന

വ��ിെ� ഏെതാെ� ���ിക��ാണ് െ�ാേ�ാസ� ലഭി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  െപാഴി�രി�  എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  എ� �ക�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ന�കിയെത�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) 2016 �ത� െപാഴി�രി� മ��ബ�ന വ��് എ� �കയാണ് നി��ാണ ���ിക��ായി

െചലവഴി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ിയിൽ മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഉ�മന�ി� േവ�ി പ�തിക�

6170. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� 2016 ഏ�ി� ഒ�ി�േശഷം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട

ഉ�മന�ി�ം അടി�ാനസൗകര� വികസന�ി�ം േവ�ി എ� പ�തിക��് ഭരണാ�മതി

ന�കിെയ�് വിശദീകരി�േമാ; പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കായം�ളം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെ� നവീകരണ�മായി ബ�െ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  ഓഖി �ര��ി�  ജീവേനാപാധി ന�െ��വ��്

ആ��ല�ം വിതരണം െച�ി�േ�ാ; ആയതിെ� പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ?

തീരേദശ േറാഡ് നി��ാണം



6171. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏ�മാ�� മ�ല�ി� 2016-17, 2017-18, 2018-19 എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�

ഫിഷറീസ്  &  ഹാ�ബ�  എ�ജിനീയറിംഗ് വ��് ഭരണാ�മതി ന�കിയ േറാഡ് നി��ാണ

���ിക�െട വ�ഷം തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സാ��ികവ�ഷ�ളി�  ഭരണാ�മതി ലഭി� എ� ���ിക�െട നി��ാണം

���ീകരി�; ഏെത�ാം; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം സാേ�തിക���ളാ� നി��ാണ�വ��ന�� ആരംഭി�ാ� എ�

���ിക��്; ഏെത�ാം; വിശദമാ�ാേമാ?

തീരേദശ േറാഡ് ���ിക��് അ�മതി

6172. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : 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�ി� വ�േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഹാ�ബ� വ��് �േഖന എ�

തീരേദശ േറാഡ് ���ിക��് അ�മതി ന�കിയി�െ��ം ഇതിനായി എ� േകാടി �പ

അ�വദി�ി�െ��ം ഉ� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�� ജി�യിെല നീ��ടവ് മ��ബ�ന �റ�ഖം

T 6173.�ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല അഴീേ�ാട് �ാമപ�ായ�ിെല നീ��ടവി�  മ��ബ�ന �റ�ഖം

നി��ി��തിന് ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് ചീഫ് എ�ിനീയർ സമർ�ി� സാധ�താപഠന

റിേ�ാ��ിേ�� എെ��ി�ം �ടർനടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �റ�ഖ നി��ാണ�ിന് അ�മതി ന���തിന് നിലവി�� തട��ൾ

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ക��  ജി��െട വികസന�ിന് അനിവാര�മായ നീ��ടവ് മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ�

നിർ�ാണം എ�് ആരംഭി�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െച�ാനം മ��ബ�ന �റ�ഖ വികസനം

6174. �ീ.േ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) എറണാ�ളം ജി�യിെല െച�ാനം മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� വികസന�മായി ബ�െ��

�ലെമ��് നടപടിക�െട നിജ�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ലെമ��് നടപടിക�  ���ിയാ��തിനായി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ്



െചേ��തായി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നടപടി�മ�� എ�േ��് ���ിയാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ളം-െന�� പാലം നി��ാണം

6175. �ീ.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) ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��് �േഖന നി��ി� ��ളം-െന��  പാല�ിെ� ഭരണാ�മതി

ലഭി�ത് എ�ാണ്;

(ബി) ��ത ഭരണാ�മതി �കാരം സാേ�തികാ�മതി ന�കിയ�ം െട�� നടപടിക� ���ീകരി��ം

സംബ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പാല�ി�ം അേ�ാ�് േറാഡി�മാവശ�മായ �ലം ഏെ���ത് എ�ാെണ�്

അറിയി�േമാ ;

(ഡി) ��ത പാലം യഥാസമയം നി��ാണം ���ീകരി�ാ�തിെ� കാരണ�ം നി��ാണ�ിെ�

വിശദാംശ��ം തീയതി സഹിതം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ��ത പാല�ിെ� നി��ാണ�ിനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

രാമ�ളി - പാ��ാല�ടവ് പാലം

6176. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��രി��, പ���  മ�ല�െള ബ�ി�ി�� രാമ�ളി-പാ��ാല�ടവ് പാല�ിന്

ഭരണാ�മതി ലഭി�് വ�ഷ��  കഴി�ി�ം ഇൗ ���ി�െട സാേ�തികാ�മതി,  െട��

നടപടിക� എ�ിവ െെവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ?

ക�വ�ി വ�വസായെ� �ന��രി��തിന് നടപടി

6177. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.സജി െചറിയാ�

,, എം. �േകഷ്

,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് െതാഴി� ന�ം വരാ� രീതിയി� ക�വ�ി

ഫാ�റികെള ആ�നികവൽ�രി�് ക�വ�ി വ�വസായെ� �ന��രി��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�വാൻ സാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ക�വ�ിയിൽ നി�� �ല�വ��ിത ഉ����െട ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം പരമാവധി

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി സ�യം സഹായ സംഘ�� �േഖന െച�കിട �ണി�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വിേദശരാജ��ി�  നി�് േതാ��ി േനരി�് ഇറ�മതി െച��തിന് �പീകരി� േകരള കാഷ�

േബാ�ഡിെ� �വ��ന�� ���േതാതി� എ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കാഷ� േബാ�ഡ് �മതലക�

6178. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി �പീകരി� കാഷ�േബാ�ഡ് എെ��ാം �മതലകളാണ് നി��ഹി�

േപാ��ത് എ�� വിശദവിവരം നൽ�േമാ;

(ബി) ക�വ�ി ഫാ�റി െതാഴിലാളിക��് ��ത� െതാഴി� ദിന�� ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ?

കാഷ� േബാ�ഡ് ഇ-െട�ഡറി�ാെത വാ�ിയ ക�വ�ി

6179. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, േ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) കാ��ം ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷ�ം ഇ-െട�ഡ� വഴി ആ�ി�� രാജ��ളി� നി�ം

ക�വ�ി വാ�േ�ാ�  കാഷ� േബാ�ഡ് ആ�ി�ൻ രാജ��ളിൽ നി�ം ഇ-െട�ഡറി�ാെത

ക�വ�ി വാ�ിയി�േ�ാ; അതി�� സാഹചര�െമ�ായി��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാഷ� േബാ�ഡ് െമാസാംബി�ിൽ നി�ം ഇ-െട�ഡറി�ാെത വാ�ിയ േതാ��ി

�ണനിലവാര��തായി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) കാഷ� േബാ�ഡ് വാ�ിയ േതാ��ി കാ��ി�ം ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷ�ം വി�തി�െട

േബാ�ഡിന് ലഭി� ലാഭം എ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കാ��ി�ം ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷ�ം �ണനിലവാരമി�ാ� ക�വ�ി ന�ിയ��ലം

അവർ�് ന�ം സംഭവി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�് ന�മാണ് ഉ�ായി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

കാഷ� േബാ�ഡി� നി�് വാ�ിയ േതാ��ി

6180. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാഷ� േകാ��േറഷെ� ഉടമ�തയി�� ഫാ�റികളി�  എ�െയ�ം നിലവി�  �റ�്

�വ��ി���്;  2018-�  ഈ ഫാ�റികളിെല െതാഴിലാളിക��് എ� ദിവസം െതാഴി�

ന��വാ� സാധി�;

(ബി) കാഷ� േബാ�ഡി�  നി�ം ഇ�വെര എ� െമ�ിക് ട�  േതാ��ിയാണ് കാഷ� വികസന

േകാ��േറഷ� വാ�ിയത്;

(സി) ഒ� കിേലാ േതാ��ി�് എ�് വില വ�ാണ് കാഷ� േബാ�ഡി� നി�ം വാ�ിയത്;

(ഡി) കാഷ� േബാ�ഡി�  നി�ം ഓേരാ തവണ ലഭി� േതാ��ി�ം ഒ� ചാ�്  (80  കിേലാ)

സം�രി�േ�ാ� എ� കിേലാ പരി�് ലഭി�.

(ഇ) എ� ഒൗ�് േട� ഉ� േതാ��ിയാണ് കാഷ� േബാ�ഡ് കാഷ� േകാ��േറഷന് ന�കിയത്;

(എഫ്) കാഷ� േബാ�ഡി�  നി�ം വാ�ിയ േതാ��ി സം�രി�് വി�ന നട�ിയ വകയി�  കാഷ�

വികസന േകാ��േറഷ��ായ ലാഭം എ�യാണ്;

(ജി) ലാഭ��ായി�ിെ��ി�  എ� ന�ം സംഭവി�െവ�ം അതി�� കാരണെമെ��ം

വ��മാ�േമാ?

ക�വ�ി വ�വസായ�ിെ� �ന��ാരണം

6181. �ീ.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) ക�വ�ി വ�വസായ�ിെ� �ന��ാരണ�ിനായി കാനറാ ബാ�ിെ�റ സഹകരണേ�ാെട

(COTVM / AFPS /CASHEW REV/2019 dtd 25-02-2019 �കാരം) 2019 മാ��ി�

ബ�.�ഖ�മ�ി ഇടെപ�് വിതരണം െച� സഹായധനം ��ത വ�വസായിക��് നാളി�വെര

ലഭി�ി�ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിേ�� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�നംതി�യി�ം െകാ���� പല കാഷ� ക�നിക�ം ചില ബാ�ക�െട നി�േ�ശ�കാരം

അട���ിയിരി�കയാെണ��ം അവ കാട് കയറി നശി�െകാ�ിരി�കയാെണ��ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത വിഷയം പരിേശാധി�് ക�നിക�  �റ�് �വ��ി�ി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

26-06-2019



�േ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�ി��.


