
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  08, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--323]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 2235 �ത� 2318 വെര

വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 2319 �ത� 2415 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 2416 �ത� 2485 വെര

ജലവിഭവ വ��മ�ി : 2486 �ത� 2557 വെര

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് പ�തിക�െട വിശദാംശ��

2235. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  വ�ഷ�ിെല ബജ�ി�  ഉ�െ���ി െപാ�മരാമ�് വ��ി�  നി�ം േകാ�ാട്

മ�ല�ിേല�ായി അ�വദി�ി�ളള പ�തിക�െട �ക ഉ�െ�െട�ളള വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) സി.ആ�.എഫ്,കി�ബി,നബാ�ഡ്, �ട�ിയവയി� ഉ�െ���ിയി�ളള പ�തിക�െട വിശദവിവരം

�ക ഉ�െ�െട ന��േമാ;

െക.എസ്.ടി.പി. ര�ാംഘ� പ�തി

2236. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ടി.പി.  ര�ാംഘ� പ�തി �കാരം സം�ാനെ� േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി ആെക

പ�തി �ക എ�യാണ്; ഇതി� േലാകബാ�് വാ� എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട എ�ശതമാനം ���ികളാണ് ഇ�വെര ���ീയായി�ളളത്; പ�തി �ക�െട

എ� ശതമാനം െചലവഴി�ി��്;

(സി) പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് ക���േ�ാ; പ�തി ���ീകരി�ാ�

കഴി�ിെ��ി�  വാ� പി�വലി��ത് സംബ�ി�് േലാകബാ�് എെ��ി�ം നി�േ�ശം
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ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡ്

2237. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡ് �പീകരി�െതേ�ാഴാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േബാ�ഡിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത േബാ�ഡ് നിലവി� വ�തി� േശഷം ഏെ��� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡി�  ഉ�െ���ി െച�ാ�േ�ശി�� �തിയ ���ിക�

ഏെത�ാമാെണ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േകരള േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡി� ഫ�് ലഭി��ത് എവിെടനി�ാെണ�ം എ�െനയാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ ?

േകരള േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡിെ� �വ��നം

2238. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, വി. േജായി

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡ് ഗതാഗത രംഗെ� അടി�ാന സൗകര� വികസനം ല��മാ�ി

�പീകരി�െ�� േകരള േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡിെ� �വ��നം അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) ��ത േബാ�ഡ് ഏെ���ി�� �ധാന പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം അവയി� ���ിയായ

പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.  ആ�. എഫ്.  ബി.  �െട പ�തിക��ാവശ�മായ ഫ�് എ�കാരമാണ് സ��പീ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� േറാ�നി��ാണമട��� അടി�ാന സൗകര� വികസന �വ��ന�� കി�ബി

�േഖന ഏെ���് നട�േ�ാ� ഇത് െക.  ആ�. എഫ്.  ബി �െട പ�തികെള എ�കാരമാണ്

ബാധി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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േറാഡ് േറാള� �ീന� / ൈ�വ� വിഭാഗ�ിെല ത�ികക�

2239. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി� േറാള� �ീന�/െെ�വ� വിഭാഗ�ി� എ� അ�വദനീയ ത�ികക� ഉ�്;

നിലവി� എ� േപ� േജാലി െച��; ഒഴി�� ത�ികക� എ�;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  എ� േറാഡ് േറാള�ക�  ഉ�്;  ഇതി�  �വ��ന�മമായവ എ�;

െമയി�ന�സ് നട�ിയാ�  �വ��ന�മമാ�ാ�  കഴി��വ�ം കഴിയാ�വ�ം എ�;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��് വക േറാഡ് േറാള�ക�  വാടക�് ന�കാ�േ�ാ;  ന�കാ�െ��ി�

അതി�� മാനദ�െമെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േറാഡ് േറാള�ക�  �വ��ന�മമ�ാ�തിനാ�  പല െപാ�മരാമ�് ഡിവിഷ�കളി�ം േറാള�

�ീന�മാ�ം െെ�വ�മാ�ം േജാലി െച�ാെത ശ�ളം പ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി�  അധികമായി�� േറാഡ് േറാള�  െെ�വ�മാേര�ം �ീന�മാേര�ം െപാ�മരാമ�്

വ��ിെല തെ� മ�് ത�ികകളിേല�് ത�ികമാ�ം വഴിേയാ �ന�വിന�ാസം വഴിേയാ നിയമി��

കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മിനി സിവി� േ�ഷ�

2240. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല മലയി�കീഴ് േമ��ട �േദശ�് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�

അധീനതയി�ളള �ല�് മിനി സിവി�  േ�ഷ�  ആരംഭി��ത് സംബ�ി� നിേവദനം

സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി� �ട�നടപടിക�  എ�ാെയ�ം,  ഇേ�ാഴെ�

�ിതിെയെ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

േറാഡ് സൗകര�ം വർ�ി�് ഗതാഗത���് ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

2241. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

3 of 109



(എ) സം�ാനെ� േറാ�ക� വീതി��ി ശാ�ീയമായി നവീകരി�് സൗ�ര�വ�കരി�ക എ� ല��ം

��നി��ി �തിയ പ�തിക��് െപാ�മരാമ�് വ��് �പം ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(ബി) വാഹന��െട എ��ി�� വ��ന�ം വ��ി�വ�� ജനസാ�ത�ം കണ�ിെല��്

േറാ�കളി�ം ജം�ഷ�കളി�ം �ധാനെ�� ടൗ�കളി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട

പ�ാളി�േ�ാെട േറാഡി�െറ �ര�ിതത�ം ഉറ�വ��� പ�തിക�  ആവി�രി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഗതാഗത���് ��മായിരി�� ടൗ�കളി� �ഗമമായ ഗതാഗതം ഉറ�വ���തിന് ൈ�

ഓവ�ക�ം അടി�ാതക�ം നി��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറാഡ് ���ികളി� �തന സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗെ���ൽ

2242. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് ���ികളി�  വിശിഷ� ടാറിംഗ് ���ിയി�  �തന സാേ�തിക വിദ��െട ഉപേയാഗം

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ സാേ�തിക വിദ��െട സവിേശഷതക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��ി� കീഴി�വ�� എ�ാ േറാഡ് ���ിക��ം �തിയ സാേ�തിക വിദ�

ഉപേയാഗി��കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;എ�ി� ആയതിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ിെല പിഴ�ക�

2243. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ�ിെല പിഴ�ക� കാരണം പല േറാ�ക�ം കാലാവധി തീ�ം ��് തെ� നശി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� കരാ�കാ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ ?

േനമം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ികൾ

2244. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഭരണാ�മതി ലഭി� ഏെത�ാം ���ികളാണ് േനമം നിേയാജക മ�ല�ി�  പി.ഡ�.ഡി

േറാ�സ് വിഭാഗ�ിന് കീഴി� �േരാഗമി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?
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േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി ആ�നിക ശാ�ീയ മാ����

2245. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല േറാ�ക�  നി��ാണം കഴി�് അധികം ൈവകാെത തെ� തക��യിലാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിെ� കാരണ�െള�റി�് ശാ�ീയ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) നിലവിെല േറാഡ് നി��ാണ രീതി േകരള�ിെ� കാലാവ��് അ�േയാജ�മാേണാെയ�് പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി ആ�നിക ശാ�ീയ മാ����  അവലംബി��തി�ം േറാ�ക�െട

ഡ�റബിലി�ി ഉറ�് വ���തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

ഒേരാടം പാലം �ന��ാരണം

2246. �ീ.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��തിനായി െപാ�മരാമ�്

വ��് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഇ�െവ�ിേഗഷ�  നട��തിനായി സി.ഇ.  (എ�.എ�്)  �ഖാ�രം �ക

അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ���ി�മായി ബ�െ��് ഡി.പി.ആ�  ഉ�െ�െട ത�ാറാ��തിനായി നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദീകരി�ാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�� ���ിക�

2247. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

എം.എ�.എ.മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി��, െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി� വ��

���ിക� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�െ���െ��് ഉറ�് വ���േ�ാ?

േദശീയ സം�ാന പാതകളി� െെസ� േബാ��ക� �ാപി�വാ� നടപടി

2248. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േറാഡ് �ര��മായി ബ�െ��് േകരള�ിെല േദശീയ പാതകളി�ം സം�ാന പാതകളി�ം

െെസ� േബാ�ഡ് �ാപി�വാ� െപാ�മരാമ�് വ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി� േവ�ി േറാഡ് േസ�ി ഫ�ി� നി�ം എ� �ക അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) െെസ�  േബാ�ഡ് �ാപി��ത് സംബ�ി�� നടപടി�മ��  എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല ��ില�ാടി പാലം �ന��ാരണം

2249. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

നട�ിവ�� �വ��ന��െട �േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഫ�് വകയി��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  േക� ഉപരിതല ഗതാഗത വ��മായി ഇടെപ�് ഫ�് ലഭ�മാ��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

മംഗലം-േഗാവി�ാ�രം സം�ാന പാത

2250. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മംഗലം-േഗാവി�ാ�രം സം�ാന പാതെയ നാഷണ�  ൈഹേവയായി ഉയ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� ���ിക� എ�് �ത� �ട�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

തി�മല - ���ാ�രം േറാഡ് വീതി��ാ� നടപടി

2251. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തി�മല - ���ാ�രം േറാഡ് വീതി��� �വ��ന�� ഏ�വെരയായി; �ലം ഏെ���ി�ം

���ിക� ആരംഭി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ?

െകാ�ം -����് െറയി�േവ േമ�പാലം
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2252. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നഗര�ി�  അ�ഭവെ��� ഗതാഗത���ിന് പരിഹാര��ാ�ാ�  കഴി��

അ�േയാജ�മായ പ�തിയാണ് െകാ�ം  -����് െറയി�േവ േമ�പാലം എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െകാ�ം  -����് െറയി�േവ േമ�പാലം നി��ി��ത് സംബ�ി�് നിയമസഭ സാമാജിക�

സമ��ി� നിേവദന�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) വളെര അടിയ�രമായി പരിഗണിേ�� ഈ ആവശ�ം സംബ�ി�് അ��ലമായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ? ��ത പ�തി നട�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി) ഇ  936647/16 എം  (പി.ഡ�ള�.ഡി ആൻഡ് ആ�) �കാരം െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ി�െട

ഓഫീസി�  നി�് എ�.എ�്.എ.ഐ റീജ�ണ�  ഓഫീസിേല�് അയ� �റി�ി�േമ�  സ�ീകരി�

�ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാട് �രം ബദ� േറാഡ് നി��ാണം

T 2253.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് �രം ബദ� േറാഡ് നി��ാണം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) �രം ബദ� േറാഡ് സംബ�ി� നിലവിെല �വ��ന �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

�ീഡ് േകരള പ�തി

2254. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, െക. ദാസ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��മായിെ�ാ�ിരി�� ഗതാഗത ���ിന് ഗണ�മായ പരിഹാര��ാ��

വിധ�ി�  ൈ� ഓവ�ക�, പാല��, േറാ�ക�  എ�ിവ നി��ി��തിനായി  "�ീഡ്

േകരള"പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഏെത�ാം ���ികളാണ് ഏെ���ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ�െട െചലവ് വഹി��തി�� ഫ�് എവിെട നി�ാണ് ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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േപാ�് േഹാ� െമഷി�

2255. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് സ��മായി േപാ�് േഹാ� െമഷി� വാ�ിയി�േ�ാ;എ�ാണ് വാ�ിയത്;

എ�് �ക�ാണ് വാ�ിയത്; ഈ െമഷി� ഇേ�ാ� �വ��ന�മമാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േപാ�് േഹാ� െമഷി� �വ��ന�മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ��ത െമഷി� എ�േ��്

�വ��ന�മമാ�ാ� കഴി�ം എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േപാ�് േഹാ�  െമഷി�  ഉപേയാഗി�് എവിെടെയ�ി�ം െപാ�മരാമ�് വ��് െമ��ന�സ്

���ിക� നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േപാ�് േഹാ� െമഷി� ഉപേയാഗി�് െപാ�മരാമ�് വ��് േനരി�ാേണാ ���ിക� നട��ത്;

കരാ�കാ��് േപാ�് േഹാ�  െമഷി�  വാടക�് ന�കാ�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിെ� മാനദ�ം

എ�ാണ്;

(ഇ) വലിയ �ക �ട�ി വാ�ിയ േപാ�് േഹാ�  െമഷി�  ഉപേയാഗി�ാെത കിട��� �ല��ാ��

ന��ിന് ഉ�രവാദിക� ആരാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഇ�രം

അനാ�ക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� പ�തിക�

2256. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  വ�ഷ�ി�  കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� പ�തിക�െട

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇൗ ���ികളി� െകായിലാ�ി മ�ല�ിേല�ായി അ�വദി�ി�ളള

പ�തിക� ഏെത�ാം; ഓേരാ പ�തി�െട�ം നടപടി �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-2018 വ�ഷ�ി� കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� പ�തികളി�

െകായിലാ�ി മ�ല�ിേല�ായി അ�വദി�ി�ളള പ�തിക� ഏെത�ാം;  ഓേരാ പ�തി�െട�ം

നടപടി �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െകായിലാ�ി മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ഉളള�ം നി��ാണം നട�് വ���ം നടപടിക� ഇനി�ം

���ിയാ�ാ� ഉളള�മായ വിവിധ പാലം ���ിക�െട വിശദമായ റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ാേമാ; ഓേരാ

പാല�ിെ��ം കാര��ി� ഇനി എെ��ാം നടപടിക� ���ിയാവാ� ഉ�്;  നടപടിക� ഏത്

ഓഫീസിലാണ് ���ീകരി�ാ� ഉളളത്; വിശദമാ�ാേമാ?
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�ധാന േറാ�കൾ െവ�ിെ�ാളി��ത് നിയ�ി�ാൻ നടപടി

2257. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന നഗര�ളിെല�ി�ം േറാ�ക� വികസി�ി�� അവസര�ി� േകബി�ക�,

ൈപ�ക�  �ട�ിയവ �േത�കം ഡ��  നി��ി�് അവയി�െട �ാപി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവി�� േറാ�കൾ , വികസന�ിെ� േപരി� നിര�രം െവ�ിെ�ാളി��ത് നിയ�ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

തീരേദശ ൈഹേവ�െട ഇ�െവ�ിേഗഷ�ം നി��ാണ�ം

2258. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ ൈഹേവ�െട ഇ�െവ�ിേഗഷ� ഏത് ഏജ�സിയാണ് നട��ത്;  ഇ�െവ�ിേഗഷ�

���ിയാ�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  റിേ�ാ��് എ�് സമ��ി�െമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) തീരേദശൈഹേവ�െട വിശദമായ പ�തിേരഖ ത�ാറാ�ാ�  ഏത് ഏജ�സിെയയാണ്

�മതലെ���ിയി��ത്;  പ�തിേരഖ എ�േ��് ത�ാറാ�ി കി�ബി�െട അംഗീകാര�ിനായി

സമ��ി�വാ� കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) തീരേദശ ൈഹേവ�െട നി��ാണ �വ��ന�� എ�േ��് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം; ഇതിനായി

എ�് �ക ആവശ�മായി വ�െമ�ം തീരേദശൈഹേവനി��ാണം എ�് ���ീകരി�ാ�

കഴി�െമ�ം അറിയി�േമാ?

ആ�നിക സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�് െക�ിട നിർ�ാണം

2259. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല നി��ാണേമഖല വളെരേയെറ അത�ാ�നിക�ം ആക�ഷക�മായി�ം സ��ാ�

െക�ിട�� മാ�ം അനാക�ഷകമായ മാ�കയി� നി��ി�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നവീന�ം ആക�ഷക�മായ �പക�പന സ��ാ�  െക�ിടനി��ാണ�ി�ം അവലംബി�േമാ;

ഇതി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(സി) പി ഡ�ി� ഡി എ�ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗെ� ആ�നികവ��രി�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(ഡി) ആ�നിക സാേ�തികവിദ� എ�ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ി� ഉപേയാഗെ���ാ�ം എ�ജിനീേയ�ിെന

െ�ാഫഷണ�കളാ�ി മാ�ാ�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വയനാട് ജി�യി� സ��ാ� ജീവന�ാ��� ക�ാ�േ��ക�ം േഹാ��ക�ം

2260. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� സ��ാ� ജീവന�ാ��ായി എ� ക�ാ�േ��ക�ം േഹാ��ക�ം നിലവി��്;

(ബി) എ� ജീവന�ാ��് ഈ സംവിധാന�ി�െട താമസ സൗകര�ം ന��വാ� കഴി�ം;

(സി) സ��ാ�  ജീവന�ാ��ാ�� ക�ാ�േ��ക�ം േഹാ��ക�ം വി�ലീകരി�വാ�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ികൾ

2261. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  ഭരണാ�മതി ലഭി� നിലവി�� െപാ�മരാമ�് ���ിക�

ഏെതാെ�യാണ്?

(ബി) ഇവ�െട ഇേ�ാ�� �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

അ��-ഇടെ�ാ�ി പാല�ിെ� അ����ണിക�

2262. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറ് പതി�ാ�് പഴ��� അ��  -ഇടെ�ാ�ി പാല�ിെ� അ����ണിക�  നട��തി�ം

സംര�ി��തി��� ഉ�രവാദി�ം ആ��ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� �ാ�ക�  ത�ി�� അകലം വ��ി�ി�ം െത�് വശ�� അേ�ാ�്

േറാഡിെ� ഇ�വശ��� േകാ��ീ�് എ��ക�ം ൈകവരിക�ം �ാ�ക�ം തക��ി�ം ��ത

അപാകതക� പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പാല�ിെ� കാല�ഴ�ം കണ�ിെല��് സമാ�ര പാല�ിെ��ം േതാ�ംപടി-  ഇടെ�ാ�ി

തീരേദശ േറാഡിെ��ം നി��ാണ�ിന് പരിഗണന ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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മേ�രി ഔ�� റിംഗ് േറാഡിെ� ���ി

2263. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി ഔ�� റിംഗ് േറാഡിെ� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാണ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�ാ�� �ലം ഏെ���് ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ഉേദ�ാഗ�തല�ി�ം ജന�തിനിധിക�മാ�ം നട�ിയ ച��ക�െട തീ�മാന��

തീയതി സഹിതം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി നട�ിലാ�� കാര��ി�  അന�മായ കാലതാമസ�ിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) നടപടി�മ��  ���ീകരി�് ��ത ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാ�  കഴി�ം എ�്

അറിയി�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യി�െട കട�േപാ�� സം�ാന െെഹേവക�

2264. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�െട കട�േപാ�� സം�ാന െെഹേവക�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യി� ആെക എ� കിേലാമീ��  േറാഡാണ് സം�ാന െെഹേവ ആയി വി�ാപനം

െച�ി�ളളത്;

(സി) െകാ�ം ജി�യിെല �ധാന ജി�ാ േറാ�ക� ഏെതാെ�; എ� െെദ�ഘ�ം; വ��മാ�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ി അ�വദി� ���ിക�

2265. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി അ�വദി� െപാ�മരാമ�് വ��് �േഖന��

���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�  നട�ിലാ��തിനായി ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?
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ഏനാ�് പാല�ി��ായ ബല�യം പരിഹരി�ാ� നടപടി

2266. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�� �കാശ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏനാ�് പാല�ിെ� തക��െയ സംബ�ി�് വിജില�സ് അേന�ഷണം നട�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) പാല�ിന് ബല�യം സംഭവി�ത് സംബ�ി�് വ��് തല�ി�  നട�ിയ അേന�ഷണ�ി�

െവളിവായ വ�തക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഏനാ�് നി��ി� െബ�ലി പാല�ി� �ടി�� ഗതാഗതനിയ�ണം ��മായ ഗതാഗത ���്

ഉ�ാ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഏനാ�് പാല�ി��ായ ബല�യം എ��ം േവഗം പരിഹരി�് യാ�ാ േ�ശം ല�കരി�വാ�

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക�ിട നി��ാണ�ിന് പരി�ിതി സൗ�ദ രീതിക�

2267. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���തി�ം കാലാവ��ം അ�േയാജ�മായ നി��ാണൈശലി സ�ീകരി�് െക�ിട നി��ാണ�ി�

പരി�ിതി സൗ�ദ രീതിക� െകാ�വരാ�ളള �മ��െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ീ�  ബി�ഡിംഗ് േപാളിസി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇ�വഴി ല��മാ�� േന���

എെ��ാമാണ്?

(സി) സ��ാ� െക�ിട���ം വലിയ സ�കാര� െക�ിട���ം �ിഹ(�ീ� േറ�ിംഗ് േഫാ� ഇ�േ��ഡ്

ഹാബി�ാ�് അെസെ��്) േറ�ിംഗ് ബാധകമാ�ാ�ം അതി�യടി�ാന�ി� െക�ിട നി�തിയി�

ഇള� ന�കാൻ ബ�െ�� വ��ിേല�് ശിപാർശ നൽ�വാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ?

��ളം-േതവര പാല�ിെ� നിർ�ാണം
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2268. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ി� നി��ാണ�ിന് അ�മതി ലഭി� ��ളം-േതവര പാല�ിെ� നിലവിെല

�ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഡീൈ�ൽഡ് േ�ാെജ�് റിേ�ാർ�് എ�േ��് ത�ാറാ�ാ�  സാധി�െമ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പാല�ിെ� നി��ാണം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാര�ഴ പാലം നി��ാണം

2269. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േകാര�ഴ പാലം നി��ാണ�ിന് ബജ�ി� വകയി��ിയ �ക എ� എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� നി��ാണ ���ിക�  എേ�ാ�  ആരംഭി�വാ�  കഴി�െമ�്

െവളിെ���ാേമാ?

മല�റം െെ� ഓവ�

2270. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017 - 18 വ�ഷെ� ബജ�ി� 50 േകാടി �പ അ�വദി�െകാ�് �ഖ�ാപി� മല�റം െെ� ഓവ�

�ാപി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി�ായി സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി��

നി�േ�ശം ന��േമാ?

മരാമ�് േറാ�ക�െട ഡിജി�� മാ�് ത�ാറാ��തി�� നടപടി

2271. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരാമ�് േറാ�ക�െട ഡിജി��  മാ�് ത�ാറാ��േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി� �വ��ന��െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാ�ക�െട അതി��ി �ത�മായി നി��യി�് മാ�് ത�ാറാ�ിയാ� ൈകേയ��� അതിേവഗം

തിരി�റി�വാ� സാധി�േമാ; വിശദീകരി�ാേമാ?
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�ജ�ര വാ�ഡിെല ഗതാഗത���്

T 2272.�ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല �ജ�ര വാ�ഡി�  അ�ഭവെ��� ഗതാഗത���്

പരിഹരി��തിന് ഏ�െ���ിയി�ളള താ��ാലിക സംവിധാനം ഫല�ദമാേണാെയ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�ം ടി സംവിധാന�ിെ�റ േമ�മക�ം ന�നതക�ം എെ�ാെ�യാെണ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ജ�രയിെല ഗതാഗത���് പരിഹരി��തി� േവ� ശാശ�ത പരിഹാരെ��റി�് പഠനം

നട�ിയി�െ��ി�  ��ത റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ;  ൈ�ഓവ�  നി��ി����െ�െട��

നി�േ�ശ�� പരിഗണി�േമാ ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�

2273. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം നിേയാജക മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ൈകവശ�� േറാ�ക�

ഏെതാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനായി ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ികളി�

���ീകരി�ാ��ത്ഏെതാെ�െയ�ം ��ത ���ിക�െട ഭരണാ�മതി ലഭി� തീയതി, കരാർ

െവ�ി�� തീയതി ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

കായം�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല പാല��െട നി��ാണം

2274. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല �േ��പാലം,  പാർ�് ജം�ഷൻ പാലം,  െതേ�ട�്  -

ക�പാലം - കട�കടവ് - െവ�ിേ�ാ�് പാലം , കനീസാകടവ് പാലം ,മാ���് പാലം (കായം�ളം)

,േകായി��  പടി��  പാലം  ,എ�ിവ�െട നി��ാണ�മായി ബ�െ�� നടപടി�മ��െട

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

െച�താഴം-���-െപരിേ�ാം േറാഡിെ� നി��ാണ �േരാഗതി
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2275. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഭരണാ�മതി ലഭി� ക�� ജി�യിെല െച�താഴം-���-െപരിേ�ാം േറാഡിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

അറിയി�േമാ; ���ി എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� കഴി�ം; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഭരണാ�മതി ലഭി� പി ഡ��.ഡി പ�തികൾ

2276. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 കാലയളവിെല ബജ�ി�െട �ഖ�ാപി� ��വ� പി. ഡ��.ഡി പ�തിക��ം ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് ഏതിെന�ി�ം ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഈ പ�തിക�െട �േരാഗതി വിവര�� അട�ിയ വിശദമായ േ��്െമ�് ന��േമാ?

േച��ല �ത� കഴ��ം വെര�� േദശീയപാത�െട �ന� നി��ാണം

2277. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േച��ല �ത�  കഴ��ം വെര�� േദശീയപാത�െട �ന�  നി��ാണ�ി�� പ�തി�െട

അൈല�െമ�് നി�യി�് സ�േ� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ െസ�റി� ഏെത�ാം ഭാഗ�ളിലാണ് ൈ� ഓവ� േറാഡ് നി��ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നീ�കരയി� ര�ാമത് പാലം നി��ി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

േപരാ� ൈബപാസ് നി��ാണം

2278. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപരാ� ൈബപാസ് നി��ാണ�ിന് ഈ വ�ഷം എ� �പയാണ് നീ�ിെവ�ി�ളളത്;

(ബി) ൈബപാസ് നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഏല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട നി��ാണ���ിക�
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2279. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഏല�� നിേയാജക മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�

ഉ� ഏെത�ാം േറാ�ക�െട നി��ാണ���ിക��ാണ് �ക വകയി��ിയത് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട േപ�ം അ�വദി� �ക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാഡ ുക�െട ���ി എേ�ാ� �ട�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ആല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

2280. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണാ�മതി ലഭി� ഏെത�ാം ���ികളാണ് ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  പി.ഡ��.ഡി

േറാ�സ് വിഭാഗ�ി� കീഴി� �േരാഗമി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-17െല ബ�ജ�ി�  ഉ�െ�� ആല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല നി��ാണ ���ികൾ

ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ബജ�ി� അ�വദി�ി�� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� പ�തിക�

2281. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016-17, 2017-18 വ�ഷ�ളിെല ബജ�ി� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി� അ�വദി�ി��

പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്; ഇവ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

മാേവലി�ര മി�� ജം�ഷ� നവീകരണം

2282. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മി�� ജം�ഷ� നവീകരണ�ി�ം േറാഡിെ� വീതി���തി�മായി �ക അ�വദി�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) േറാഡിെ� വീതി���തിനായി ഒ� പഠനം നട��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ആല�രിെല ഓഫീ�കളിൽ അസി��് എ�ിനീയ�മാ�േട�ം, ഓവ�സിയ�മാ�േട�ം �റവ്

2283. �ീ.െ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��് ഓഫീ�കളി�  അസി��്

എ�ിനീയ�മാ�േട�ം, ഓവ�സിയ�മാ�േട�ം �റ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി�ാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്;

(സി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടിക� ഉട� സ�ീകരി�േമാ?

ബാ�േ�രി ഗവ�െമ�് ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജിെ� നി��ാണ ���ി

2284. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി ഗവ�െമ�് ആ��സ്  & സയ�സ് േകാേളജിെ� നി��ാണ ���ി ഇേ�ാ� ഏത്

ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;  േകാേളജ് െക�ിട�ിെ� ���മായ ഡിൈസ�ം എ�ിേമ�ം

സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� േകാടി �പയാണ് അട�� �ക എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  നട�െകാ�ിരി�� ���ി എേ�ാ�  ���ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട്-വടകര േദശീയപാത

2285. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട്-വടകര േദശീയപാത നാല് വരിയാ�� പ�തി എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാ�വരിയാ�� പ�തി ���ീകരി�ാ� നിലവി�� തട�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മേ�ശ�രം,െവളളരി��് താ��കളി� പി.ഡ�ള�.ഡി�െട താ��് തല ഓഫീ�ക�

2286. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ��തായി അ�വദി� മേ�ശ�രം,െവളളരി��് താ��കളി�

പി.ഡ�ള�.ഡി േറാ�സ്,  ബി�ഡിം�സ് എ�ിവ�െട താ��് തല ഓഫീ�ക�

17 of 109



(അസി.എ�ിക��ീവ് എ�ജിനീയ� ഓഫീസ്) എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാ�്േഹാ� െമഷീ�

2287. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് നിര�് വിഭാഗ�ിെ� ഉപേയാഗ�ിനായി േപാ�്േഹാ� െമഷീ� വാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ാണ് വാ�ിയത്; വാ��തിനായി എ� �ക െചലവഴി�;

(ബി) ��ത യ�ം എ�കാലം �വ��ി� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത യ��ിെ� കേ�ാഡിയ�  ആരാണ്;  ഈ യ�ം ഉപേയാഗി�് �ഴി അട��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ഈ യ�ം �വ��ന�മമ�ാതായി�് എ� കാലമായി;

(ഇ) ��ത യ�ം �വ��ി�ി��ത് വ��ിന് �ണകരം ആയിരി�േമാ;  ഈ യ�ം ��തായി

�പീകരി� െമയി�ന�സ് വിഭാഗ�ിന് വി�ന�കി കാര��മമായി �വ��ി�ി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െവ��ിറ ഗവ�െമ�് േപാളിെട�ിക് േകാേളജ് ,േഹാ�� െക�ിട��െട നി��ാണം

2288. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ��ിറ ഗവ�െമ�് േപാളിെട�ിക് േകാേളജ് െക�ിട�ിെ��ം േഹാ��  െക�ിട�ിെ��ം

നി��ാണം എ�ാണ് ആരംഭി�ത്; എ� �പയാണ് ഇതിനായി െചലവഴി��ത്; ഇേ�ാ� ഇവ�െട

നി��ാണം ഏ� ഘ�ം വെരയായി; നി��ാണം തട�െ�ടാ��ായ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക�ിടനി��ാണ�ി�ളള തട�ം നീ�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ; ���ി

��തായി െട�ഡ�  െച�ി�േ�ാ;  ഇവ�െട നി��ാണം എ�് ���ീകരി�ാനാ�ം എ�്

വിശദീകരി�േമാ;

െകാ�വാ��, െന�ാറ ൈബ�ാ�ക�െട സ�െ� നടപടി

2289. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സം�ാന ബജ�ി� �ഖ�ാപി� െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല െകാ�വാ��, െന�ാറ

ൈബ�ാ�ക�െട സ�െ� നടപടിക� ഏത് ഘ�ം വെര ആയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�ാണ്
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ത�ാറാ�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈബ�ാ�ക�െട ���ി എ� �ട�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ ?

െച��� - പ�ളം േറാഡിെല �ാഫിക് നിയ�ണ സംവിധാന��

2290. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അപകട��  ആവ��ി�� െച���  -  പ�ളം െക.എസ്.ടി.പി.  േറാഡിെല ആ�ിലി�വട്

ഭാഗ�് �ാഫിക് നിയ�ണ സംവിധാന��  ഏ�െ����ത് ൈവ��തിെ� കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് േറാഡ് �ര�ാ ഫ�ി� നി�ം പണം അ�വദി��തി�ളള കാലതാമസ�ിെ�

കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) േറാഡ് �ര�ാ ഫ�ി�  നി�ം പണം അ�വദി�്,  ��ത ഭാഗ�് �ാഫിക് നിയ�ണ

സംവിധാന��  ഏ�െ���ി,  അപകട��  ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

ആര��െതാടിക പാലം

2291. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 ഏ�ി� മാസ�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ ഏറനാട് മ�ല�ിെല ആര��െതാടിക പാലം

നി��ാണം സംബ�ി� നടപടി�മ�� ഇേ�ാ� ഏതവ�യിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ�് നടപടി�മ��  അടിയ�രമായി ���ിയാ�ി,  ആര��െതാടിക പാലം നി��ാണം എ��ം

േവഗം ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല അഴിമതി തടയാ� നടപടിക�

2292. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��ിെല അഴിമതി തട��തിന്

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) വ��ിെല നടപടി �മ��  ല�കരി��തി�ം �താര�മാ��തി��� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;എ�ി� ഇവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?
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െപാ�മരാമ�് വ��ി� കീഴി�� െഫറിക�

2293. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�  സം�ാന�് എ� െഫറിക�  �വ��ി���്;അവയി�

സീസ� െഫറിക� എ�െയ�ം �ിരം െഫറിക� എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) െഫറിക� �വ��ി�ി��തിെ� മാനദ�ം എ�ാണ്;

(സി) വ���െട വാടക ഇന�ി�ം െഫറിമാ�മാ�െട ശ�ളയിന�ി�ം ഒ� വ�ഷം എ� �ക

െചല��ാ�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പല െഫറികളി�ം യഥാ�� ജീവന�ാരന� കട�കാരായി േജാലി െച��െത�ം �ിരം

കട�കാര�  ��മായ േവതന�ിന് ഏ�െ���� ദിവസ േവതന�ാരാണ് കട�ക�

�വർ�ി�ി��െത��� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��;

(ഇ) ജലവിഭവ വ��ിെ��ം തേ�ശ �ാപന��െട�ം നിയ�ണ�ി�ം സം�ാന�് െഫറിക�

�വ��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ സാഹചര��ി�  പി.ഡ��.ഡി �് കീഴി��

െഫറിക�  തേ�ശ�ാപന���് കീഴി�  െകാ�വരാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  കഴി�  25

വ�ഷ�ി��ി� കട�ക��് സമാ�രമായി പാല�� നി��ി� �ിതി�് പി.ഡ��.ഡി �െട

കീഴി�� െഫറിക�െട ആവശ�കത സംബ�ി�് പഠനം നട�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല േറാ�േറാള�ക�

2294. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിൽ എ� േറാ�േറാള�ക� ഉ�്;അവയി� �വർ�ന�മമായവ എ�;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  േറാ�േറാള�  �ീന�/ൈ�വ�മാ�െട അ�വദനീയമായ ത�ിക

എ�;നിലവി� േജാലി െച��വ� എ�;ഒഴി�ക� എ�;

(സി) േറാ�േറാള�ക�  �വ��ി�ാ�� കാരണം േജാലി െച�ാെത ശ�ളം വാ�� േറാ�േറാള�

�ീന�/ൈ�വ�മാ� എ�;ഇവെര �ന�വിന�സി��തിേനാ ത�ികമാ�ം വഴി ൈമേലജ് െട�ിംഗ്

െസ��, റ�് ഹൗ�ക� എ�ിവിട�ളി� നിയമി��തിേനാ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േറാ�േറാള�ക� കരാ�കാ��് വാടക�് ന�കാ�േ�ാ;ഉെ��ി� അതിെ� മാനദ�ം എ�ാണ്

എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) േറാ�േറാള�ക�  പഴയ േമാഡ�കളി�െപ�വയാെണ� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ആ�നിക

രീതിയി�ളള േറാ�േറാള�ക� വാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട ഇ�െവ�ിേഗഷ� �വ��ന��

2295. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�� വിവിധ ���ിക�െട ഇ�െവ�ിേഗഷ�  �വ��ന��

നട��തിന് എംപാന�ഡ് ക�സ���സികെള ഏ��ി��ത് ഒഴിവാ�ാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�െവ�ിേഗഷ�  �വ��ന���ായി ആ�നിക ഉപകരണ��ം യ�സാമ�ിക�ം വാ�ി

��ത �വ��ന��  െപാ�മരാമ�് വ��് �ഖാ�ിരം തെ� നട��തിനായി എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

െച��� താ��്ആ��േവദ ആ�പ�ി�െട െക�ിട നി��ാണം

2296. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  താ��്ആ��േവദ ആ�പ�ി�െട െക�ിട നി��ാണ�ിെല കാലതാമസ�ിെ�

കാരണം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നി��ാണം എ�് ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

��ണി�റ മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��് �േഖന അ�മതി ലഭി� ���ിക�

2297. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��ണി�റ നിയമസഭാ മ�ല�ി�

െപാ�മരാമ�് വ��് �േഖന ഏെത�ാം ���ിക��് അ�മതി ന�കി എ�് അവ�െട വിവരം

വിഭാഗം തിരി�് െവേ�െറ അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ ���ിക� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മലേയാരൈഹേവ�െട േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �വ��ന�ൾ

2298. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മലേയാരൈഹേവ നി��ാണ�മായി ബ�െ��് േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഇ�വെര നട�ിയ

�വ��ന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അൈല�െമ�് അംഗീകാര�ിെ� നിലവി�� അവ� വ��മാ�േമാ;

(സി) �ലം വി�കി�ിയ �േദശ�ളി�  ഈ വ�ഷം തെ� ���ി ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം

തട���േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

(ഡി) ��ത �േദശ�ളി� ഈ വ�ഷം തെ� ���ി ആരംഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ൈക�ാല�ടവ് പാല�ിെ� നി��ാണ നടപടിക�

2299. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  നിേയാജകമ�ല�ിെല ൈക�ാല�ടവ് പാല�ിെ� നി��ാണ നടപടിക�

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ൈക�ാല�ടവ് പാല�ിെ� െട�ഡ� ൈവ��ത് എ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പാലം എ�് െട�ഡ� െച�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പാല�ിെ� നി��ാണ�ിന് എെ��ി�ം തട��� ഉേ�ാ എ� വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�രയിെല ആ�പ�ിക�െട െക�ിടനിർ�ാണം

2300. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ി, �റനാട് െല�സി സാനേ�ാറിയം, വ�ി��ം േഹാമിേയാ ആ�പ�ി

എ�ിവ�ായി �തിയതായി െക�ിടം നി��ി�� ���ി ആരംഭി��തിന് െപാ�മരാമ�് െക�ിട

വിഭാഗം സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ഡി�ി�് �ാ�ഷി�് ഇ��ാ��� പ�തി

2301. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡി�ി�് �ാ�ഷി�് ഇ��ാ��� പ�തിെയ�റി�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �ട�ിയത് എേ�ാഴാെണ�ം ഏെത�ാം ���ികളാണ് ഇതി�  ഉ�െ���ി

െച��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�  ���ിക�  ഉ�െ���ാ�� മാനദ���  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;
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(ഡി) ഈ പ�തി�്ഫ�് ലഭി��ത് എവിെട നി�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി ആരംഭി�ത് �ത�  ഇതി�  ഉ�െ���ി െച� ���ിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം

ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക എ�യാെണ�ം ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ ഏെത�ി�ം ���ി ആരംഭി�ാ�േ�ാ;  ആരംഭി� ���ിക�

ഏെത�ി�ം ���ീകരി�ാ�േ�ാ; ജി� തിരി�� വിവരം ന�കാേമാ;

(ജി) ആരംഭി�ാ� ���ിക�െട ഫ�് മ� ���ിക�� വിനിേയാഗി�ാേമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ�ിയ�ാറയിെല പി��ിം െസ�റിെ� നി��ാണം

2302. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ിയ�ാറയിെല പി��ിം െസ�റിെ� നി��ാണം എ�ാണ് ആരംഭി�ത് എ�് പറയാേമാ; ഇേ�ാ�

ഇത് ഏ� ഘ�ം വെരയായി;  ആ��ാണ് നി��ാണ�മതല;  ഇതിനായി എ� �പയാണ്

വകയി��ിയിരി��ത്;

(ബി) പി��ിം െസ��  നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം തട�ം േനരി��േ�ാ;  ഉെ��ി�

എ�ാണ് തട�ം; ഇത് പരിഹരി�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് പറയാേമാ;

(സി) ���� പരിഹരി�് എ�് നി��ാണം ���ിയാ�ാനാ�ം എ�് പറയാേമാ?

ഒ�വ�ി��്-ന�വി�-�ടിയാ�മല േറാഡിെ� ���ി�െട െട�ഡ�

2303. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.ആ�.എഫ്.  �ീമി�  ഉ�െ�� ഒ�വ�ി��്-ന�വി�-�ടിയാ�മല േറാഡിെ� ���ി�െട

െട�ഡ� അംഗീകരി�് വ��് ഓ�ഡ� ന�കിേയാ; ഇെ��ി� കാരണം എ�ാണ്;

(ബി) ��ത െട�ഡ� സംബ�ി� ൈഹേ�ാടതി വിധി പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ൈഹേ�ാടതി വിധിയിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���േമാ?

െക�ിട��െട�ം േറാ�ക�െട�ം പാല��െട�ം �ാ�കൾ�് ആ��ിെട�ിെ� േസവനം

2304. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് െക�ിട��െട�ം േറാ�ക�െട�ം പാല��െട�ം മ�ം �ാ�ം ഡി.പി.ആ�ം

ത�ാറാ�േ�ാ� ആ��ിെട�ക�െട േസവനം സമയബ�ിത�ം കാര��മ�മായി ലഭി��ി� എ�

വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഈ ��ം പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം ബദ� മാ��ം ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) �റ�� ആ��ിെട�ിെ� േസവനം ഉപേയാഗെ���ാ�  അ�വാദം ന�കാേമാ;ഇ�രം

ആ��ിെട�ിെ� േസവന�ിെ� െചലവ് വഹി�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

െന�ാ�ിൻകരയിെല െക�ിടനി��ാണ�ളി� നട� �മേ��ക�

2305. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് സർ�ാർ

െക�ിടനിർ�ാണ�ളി��ായ �രമേ��ക� അേന�ഷി��തിനായി ന�കിയ പരാതിയിൽ നടപടി

സ�ീകരിേ�ാ;

(ബി) അഴിമതി നട� എ�് �ധാനമാ�ം പറ�� െക�ിട��� പി.എ�്.സി െവ�പക�, ഗവ�െമ�്

േഗ�സ് ൈഹ��  െന�ാ�ിൻകര  ,  ഗവ�െമ�് ൈഹ��  െപ�����  എ�ിവിട�ളിൽ

പി.ഡ��.ഡി അധികാരിക�  െതളിെവ��് നട�ിയി�േ�ാ;  ഇത് അേന�ഷി�ാ�  ആെരയാണ്

�മതലെ���ിയത് എ�റിയി�ാേമാ?

പ�ായ�േറാ�ക� െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���ാ� നടപടി

2306. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിതല പ�ായ�ക�െട അധീനതയി�  ഉ� േറാ�ക�  അഭി��ിെ����തി�ം

സമയബ�ിതമായി അ����ണിക�  െച��തി�ം ആവശ�മായ ഫ�ി�ാെത ��ി���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം േറാ�ക�  െപാ�മരാമ�് വ��്ഏെ���ണെമ�് �ിതല പ�ായ�ക�

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� എ� നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി�  10  വ�ഷ�ി��ി�  തേ�ശ�ാപന��െട അധീനതയി�  ഉ� എ� േറാ�ക�

െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���ി��്;  ഇ�കാരം ഏെ����തിെ� മാനദ���ം നടപടി

�മ��ം വിശദമാ�േമാ?

എ�. എ�്. 66 � ആ�. ഒ. ബി. ഇ�ാ� �ല��

2307. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് എ�. എ�്.  66 � ആ�. ഒ.  ബി.  ഇ�ാ� എ� �ല�ളാണ് നിലവി��ത്;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവിട�ളി� ആ�. ഒ. ബി. നി��ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

േദശീയപാത 66 െ� വികസനം

2308. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പാത 66 -� �ലം ഏെ���� നടപടിക� നട��േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാറിെ� കാല�് എ� �ലമാണ് ഏെ���ി��ത്;

(സി) േദശീയപാത വികസന�ിന് നിലവി� േക�ഗവ�െമ�് ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േദശീയപാത 66 , ടാ� െച�� �വ��നം എ�് �ട�ാ� കഴി�ം;

(ഇ) ഈ സ��ാറിെ� കാല�് േദശിയപാത  66  വീതി��ി നാല് വരി ആ�� �വ��നം

���ീകരി�ാ� കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

രജിേ�ഷ� വ�മാന�ി��ായ ഇടിവ്

2309. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എം. വി�െസ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�് നിേരാധനെ� �ട��്,  സം�ാന�് രജിേ�ഷ�  വ�മാന�ി�  ഇടിവ്

ഉ�ായി�േ�ാെയ� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) രജിേ�ഷ�  വ�മാന�ി�  ഉ�ായ ഇടിവ്,  ഇ-േപ�െമ�് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയതി�െട

നിക�വാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) കറ�സിയാ�� പണമിടപാ�ക�െട പരിധി ര�് ല�ം �പയാ�ിെ�ാ�� േക�തീ�മാനം

രജിേ�ഷ� വ��ിെന എ�കാരം ബാധി�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ-�ാ�ിങ് വഴി രജിേ�ഷ� രംഗ�്ഉ�ാ�� മാ���

2310. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ഇ-�ാ�ിങ്ഏ�െ���ിെ�ാ�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;എ�ി�  ഏെത�ാം

ഇടപാ�ക��ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ-�ാ�ിങ് നട�ാ��ത് ഏത് രീതിയിലാണ്;ഇതിനായി എെ��ാം സംവിധാനെമാ��ിയി��്;

ഇ�വഴി രജിേ�ഷ�  രംഗ�് എെ��ാം മാ����ാ�െമ�ാണ്

വിലയി��ിയി�ളളത്;വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിെ�തിെര ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള എതി��ക�  ഉ�ായി�േ�ാ;  ഈ പ�തി

സംബ�ി�് �ാ�് െവ�ർമാർ എെ��ി�ം ആശ� ഉ�യി�ി�േ�ാ;എ�ി� അത്

പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

�മി രജിേ�ഷൻ �േഖന�� വ�മാനം

2311. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് പ�നംതി� ജി�യി� എ� �മി രജിേ�ഷ�ക� നട�ിയി��്;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് േകരള�ി�  നട�ിയി�� �മി രജിേ�ഷനി�െട എ� �പ�െട

വ�മാനം ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

നാദാ�രം രജിേ�ഷ� ഓഫിസ്

2312. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല പഴ�ം െച� നാദാ�രം രജിേ�ഷ�  ഓഫിസ് ���ി�ണിയാ�

പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത പ�തി�ായി എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

(സി) നാദാ�രം മ�ല�ിെല ഏെതാെ� രജിേ�ഷ�  ഓഫി�ക�  ���ി�ണിയാ�

ഉേ�ശി��െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

േചമേ�രി സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ്

2313. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല േചമേ�രി സബ് രജി�ാ�  ഓഫീസ് ���ി�ണി��തിന് വ��്

തല�ി� സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?
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18 വയ�് തികയാ� ��ിക�െട േപരിെല �സ��് ൈകമാ�ം

2314. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  18  വയ�് തികയാ� ��ിക�െട േപരിെല �സ��് ൈകമാ�ം െച��തിന്

േകാടതി�െട അ�മതി ആവശ�മായി�േ�ാ;എ�ി�  എ��ത�� �സ��് ൈകമാ�ം

െച��തിനാണ് അ�മതി ആവശ�മായി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�മായി എെ��ി�ം നി�േ�ശം നി�തി വ��് െസ��റിേ�ാ രജിേ�ഷ� ഐ.  ജി

�േ�ാ ലഭി�ി�േ�ാ;എ�ി� എ�്;ആരി� നി�ാണ് നി�േ�ശം ലഭി�ത്;��ത നി�േ�ശ�ിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത നി�േ�ശം ലഭി� േശഷം ഇ�ര�ി�ളള �സ��് ൈകമാ��ിന്എ� അേപ�ക�

ലഭി�ി��് ; വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

േകരള െറയി� െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ� ഏെ���ി�� നി��ാണ ���ികൾ

2315. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, െക. ബാ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ��ം െറയി�േവ�െട�ം സം�� സംരംഭമായ േകരള െറയി�

െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ� നിലവി� ഏെ���ി�� നി��ാണ ���ികൾ ഏെതാെ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റാ�ിഡ് െറയി�  േകാറിേഡാറിെ� സാധ�താ പഠനം ���ിയായി�േ�ാ;എ�ി�  ആയതിെ�

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

െ�യി� യാ�ിക�െട �ര�

2316. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െ�യി�  യാ��ാെര ആ�മി�്,  പണ�ം,  വിലപിടി�� സാധന��ം കവ��

െച��ത് �ടി വ��തായി�� മാധ�മ വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െ�യി�  യാ��ാ��് �ര� ഉറ�് വ��ാ�  െറയി�െവ മ�ാലയ�മായി ബ�െ��്,
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എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി���്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ്, േകാ�ി�ളം െറയി�േവ ഓവ��ി�ജ്

2317. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  േകാ�ി�ളം െറയി�േവ േ�ഷന് സമീപം െറയി�േവ ഓവ��ി�ജ്

നി��ി��തി�ളള നടപടി ഏ�ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിന്  2016-17  വ�ഷെ� സം�ാന ബജ�ി�  �ക വകയി��ിയി��േവാ;  ആയതിന്

ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി െച��തിന് ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി�ളളത്; ബ�െ��വ� ഇ�ാര��ി�

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

��ായിേ�ാട് െറയിൽേവ അ�� �ി�ജ് നിർ�ാണം

2318. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ായിേ�ാട് െറയിൽേവ അ��  �ി�ജ്,  െഡേ�ാസി�്

�ീമി� നി��ി��തിന് െറയി�േവ�െട അ�മതി ലഭി�കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിന് ആവശ�മായ �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;ആയത് അ�വദി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സി.ബി.എസ്.ഇ , ഐ.സി.എസ്.ഇ ��കൾ�് എൻ.ഒ.സി

2319. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എൻ.ഒ.സി.  ന�കിയ സി.ബി.എസ്.ഇ  ,

ഐ.സി.എസ്.ഇ ��ക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) എൻ.ഒ.സി ലഭി��തിനായി ഡി.പി.ഐ  -  യി�  നി�ം െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിേല�് എ�

അേപ�ക� ലഭി�ി��്;അവ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�െന ലഭി� അേപ�ക� പരിേശാധി�് എൻ.ഒ.സി. ലഭ�മാ�വാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

എസ്.എസ്.എ�.സി പരീ�ാ േചാദ�ം േചാ�� സംഭവം
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2320. �ീ.അനി� അ�ര

,, അ�� �കാശ്

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

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

ന��േമാ:

(എ) എസ്.എസ്.എ�.സി.  കണ�് പരീ��െട േചാദ�ം േചാ�� സംഭവ�ി�  വിജില�സ്

അേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി വിജില�സിെന �മതലെ���ാ�ളള സാഹചര�െമ�ായി��;

(സി) േകരള വിദ�ാഭ�ാസ ച�ം 13 ലംഘി�് സ��ീസി�� അ��ാപക� സ�കാര� ട�ഷ� എ��� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ�

അ��ാപക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

��കെള മികവിെ� േക��ളാ�� പ�തി

2321. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കെള മികവിെ� േക��ളാ�� പ�തിയ�സരി�് എ� നിേയാജക

മ�ല�ളിെല ��കെള ഇൗ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��് ;

(ബി) പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ നിേയാജക മ�ലങൾ ഏെത�ാം ; പ�തി നട�ി�ി�� അംഗീകാരം

സ��ാ� ന�കി കഴിേ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

െ�ഷ�� �ൾ അ��ാപക�െട േവതനം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

2322. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

ന��േമാ:

(എ) മാനസികെവ�വിളി േനരി�� ��ികെള പഠി�ി�� അ��ാപക��� േവതനം വ��ി�ി�� കാര�ം

സ��ാരി�െറ പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െ�ഷ�� ��കളിെല അ��ാപക�  അഭി�ഖീകരി�� ���െള സംബ�ി�� നിേവദനം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇവ�െട ����  പരിേശാധി�് ഫല�ദമായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?
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ഹയ�െസ��റി അധ�ാപക��് ദിവസേവതന�ം നിയമന അംഗീകാര�ം നൽ��തി�� നടപടി

2323. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��വ�ഷ�ിലധികമായി ശ�ളേമാ,ദിവസേവതനേമാ ഇ�ാെത സം�ാനെ� ഹയ�െസ��റി

��കളി� േജാലി െച� വ�� എ� അധ�ാപക� ഉ�്;വ��മാ�േേമാ;

(ബി) ��ത അധ�ാപക��് ദിവസേവതനം ന��� കാര��ി�  എെ��ി�ം തട���

ഉേ�ാ;ഇെ��ി� എെത�ാം ആർ.ഡി.ഡി.(റീജിയണൽ െഡപ��ി ഡയറ��)മാ�െട കീഴി� ദിവസ

േവതനം ന�കിയി��്;ആർ.ഡി.ഡി., �� എ�ിവ തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) എെത�ാം ആർ.ഡി.ഡി.-കളിലാണ് ദിവസേവതനം േപാ�ം ന���തി�ളള നടപടി �മ��

ഇനി�ം �ർ�ീകരി�ാ�ത്;കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ദിവസേവതനം അടിയ�ിരമായി ന���തി�ം,നിയമന അംഗീകാരം കാലതാമസം �ടാെത

ന���തി�ം അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

ഓേരാ മ�ല�ിെല�ം ഓേരാ �� വീതം അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�യ���തിന് നടപടി

2324. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ മ�ല�ിെല�ം ഓേരാ �� വീതം അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�യ��െമ�് സ��ാ�

�ഖ�ാപി�ി��ത് �കാരം എ� ��ക�െട മാ�� �ാ� ഇത് വെര സ��ാറിന് ലഭി�ി�െ��്

അറിയി�ാേമാ; ഇവ ഏെതാെ� നിേയാജക മ�ല�ളിേലതാണ്;

(ബി) ഇതി� ഏെതാെ� ��ക�െട മാ�� �ാ� കി�ബി ഡയറ�� േബാ�ഡ് അംഗീകരി�ി��്; ��ത

�വ��ിക�െട നി��ഹണ ഏജ�സികെള സ��ാ� നി�യി�ി�േ�ാ;

(സി) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ന�വ�� ഗവ. ഹയ� െസ��റി �� എ� േകാടി �പ�െട മാ��

�ാ� ആണ് ത�ാറാ�ി സ��ാറിന് സമ��ി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ?

എസ്.ഐ.ഇ.ടി.നട�ിവ�� �വ��ന��

2325. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ഭാഗമായി �വ��ി�� േ��് ഇ��ി���് ഓഫ് എഡ�േ�ഷണ�

െടേ�ാളജി (എസ്.ഐ.ഇ.ടി) ഇേ�ാ� നട�ിവ�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ് ;

(ബി) എസ്.െഎ.ഇ.ടി �െട �വ��ന��  െമ�െ����തിന് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�
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വ�തി�േശഷം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;

(സി) ��ക�  ൈഹെടക് ആ�� ഈ കാലഘ��ി�  പാഠ��ക പരി�രണം നട�േ�ാ�  ,

സമാ�രമായി എസ്.ഐ.ഇ.ടി. വഴി ഡിജി�� ക��ക� നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എസ്.െഎ.ഇ.ടി െയ ശ�ിെ����തിനായി ��ത�  ഫ�് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

എസ്.എസ്.എ �ഖാ�ിരം െ�ഷ�ലി�് അധ�ാപക�

2326. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എസ്.എസ്.എ.  �ഖാ�ിരം എ� െ�ഷ�ലി�്

അധ�ാപകെര നിയമി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ��തായി �ഷ�ലി�് അധ�ാപകെര നിയമി�ാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

എസ്.എസ്.എ.�െട കീഴി� അ��ാപക-അന��ാപക നിയമനം

2327. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എസ്.എസ്.എ.  �െട കീഴി�  ബി.ആ�.സി.  �യിന�മാെര�ം റിേസാ�്

അ��ാപകെര�ം നിയമി�ി�േ�ാ;  ഇവ�െട നിയമനരീതി എ�െനയാണ്;  െഡപ�േ�ഷ�  വഴി�ം

വ��ിംഗ് അേറ�െമ�ി�ം എ� േപെര വീതം നിയമി�;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എസ്.എസ്.എ.യി�  നിയമി� ��വ�

അ��ാപക�െട�ം അന��ാപക�െട�ം വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െഡപ�േ�ഷനി�ം വ��ിംഗ് അേറ�െമ�ി�ം അ�ാ� നിയമന�ളി�  സംവരണം പാലി�ാേണാ

നിയമനം നട�ിയത്;  റിേസാ�് അ��ാപക നിയമന�ളി� സംവരണം പാലി�ി�ാേണാ നിയമനം

നട�ിയത്; സംവരണം പാലി�ാെത നട�ിയ നിയമന�� എ�; എസ്.എസ്.എ. േകരള�ി�

നിയമി� ��വ� റിേസാ�് അ��ാപക�െട�ം വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) എസ്.എസ്.എ. �െട ഓേരാ ജി�ാ ഓഫീ�കളി�ം സം�ാന ഓഫീ�കളി�ം ക�േ�ഷ� വിളി�ാെത

എ� �ക�� സാധന�� 2016 �� �ത� വാ�ി എ�തിെ� വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ക�േ�ഷ� വിളി�ാെത നട�ിയ �ി�ിംഗ് േജാലിക� ഏെത�ാം; വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

എസ്.എസ്.എൽ.സി ��ിെല െത�ക� തി���തി�� േരഖക�
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2328. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എസ്.എസ്.എൽ.സി ��ിൽ മാതാവിെ��ം പിതാവിെ��ം േപരിെല െത�് തി���തിന് മ�്

േരഖക��് �റേമ വിേ�േജാഫീസ�െട വൺ ആൻഡ് െസയിം സ��ിഫി��് നി�ബ�മായി�േ�ാ;

എ�ി� ഇത് സംബ�ി� ��/ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അേപ�കെന ന�ായി അറി�� ഒ� ഗസ�ഡ് ഓഫീസ�  ടി ആവശ��ിന് സ��ിഫി��്

ന���തിെല അപാകത എ�ാണ്;  വിേ�ജാഫീസെറ മാ�ം ഇതിനായി ആ�യിേ��ി

വ����ല�� ��ി��് പരിഗണി�് ആവശ�െമ�ി� നിയമ�ി� മാ�ം വ��ി ��ത അധികാരം

ഗസ�ഡ് ഓഫീസ��ം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

എസ്.എസ്.എ�.സി,�സ് വൺ േമാഡ� പരീ�കൾ

2329. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, അ�വ� സാദ�്

,, സ�ി േജാസഫ്

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

ന��േമാ:

(എ) എസ്.എസ്.എ�.സി.,  �സ് വൺ േമാഡ�  പരീ�ക�െട േചാദ� േപ��  ത�ാറാ��തിന്

ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��ത്;

(ബി) ഈ വ�ഷം ഏെത�ി�ം അ��ാപക സംഘടന�് ഇതി�� ഉ�രവാദിത�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) ��ത േചാദ� േപ��ക� ത�ാറാ��തിന് അ��ാപക സംഘടന�് എ� �കയാണ് ന�കിയത്;

(ഡി) എസ്.എസ്.എ�.സി.,  �സ്  1പരീ�ക�െട നട�ി�ി��ായ വീ��െട കാരണം അ��ാപക

സംഘടന�െട ഭാഗ� നി��ായ ���റവായതിനാ�  അധ�ാപക സംഘടനകെള േമാഡൽ

പരീ��െട േചാദ�േപ�ർ ത�ാറാ��തിൽ നി�ം �ടർ വർഷ�ളിൽ ഒഴിവാ�േമാ?

എസ്.എസ്.എ�.സി. പരീ�ാ നട�ി�ിെല �മേ��ക�

2330. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എസ്.എസ്.എ�.സി.  പരീ�ാ നട�ി�ിെല േപാരാ�ക�മായി ബ�െ��

വിഷയ�ൾ വിശദമായി പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇനി ഇ�ര�ി�ളള േപാരാ�ക�  പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) േചാദ�േപ��  ത�ാറാ��തിൽ കാലാ��തമായ മാ���  വ���തി�ം െപാ� പരീ�ക�െട

വിശ�ാസ�ത േനടിെയ���തി�ം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ം എ�് അറിയി�േമാ;
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വിശദാംശം ന��േമാ?

എസ്.എസ്.എ�.സി. ��ി� ജനന തീയതി തി���തി�� നടപടി�മം

2331. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എസ്.എസ്.എ�.സി.  ��ി�  ജനന തീയതി തി��ി ന��� അധികാരി ആരാണ്;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജനന തീയതി തി��ി കി��തിനായി എെ��ാം േരഖകളാണ് സമ��ിേ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 15 വ�ഷം കഴി� ഒ� വ��ി തെ� ജനന തീയതി തി��ി കി�വാ� അേപ� സ��ാരി�

സമ��ി�ണം എ�് വ�വ� െച�ിരി��തിെ� ഉേ�ശല��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജനന തീയതി തി��ി കി��തിന് 15 വ�ഷ�ിലധികേമാ അതി� �റേവാ ആയി��ാ�ം പരീ�

ഭവനി�  സമ��ിേ�� േരഖകളി�  മാ�മി� എ�ിരിെ�  15  വ�ഷം കഴി� എ�

ഒ��ാരണ�ാ� അവ�െട ജനന തീയതി തി��ി കി��തി��ാ�� കാലതാമസ�ം അധിക

ചില�ം ഒഴിവാ��തിന് അേപ� േനരി�് പരീ�ാഭവനി� തെ� ന�കി തീ��് ക��ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) സം�ാനെ� അേ�ാളം ഇേ�ാള�ളള ല��ണ�ിന് അേപ�ക�  ജനന തീയതി തി��ി

കി��തിന്  15 വ�ഷം കഴി� എ� കാരണ�ാ� അ�ഭവി�� ��ി��് മാ��തിനായി ടി

നടപടി�മം ല�കരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പണിയ-അടിയ വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാ��ിക��് �� �ണിേഫാം ന�കാ� നടപടി

2332. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പണിയ-അടിയ വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാ��ിക��് ��  �ണിേഫാം ന�കാ�

സ��ാ�-എ�ഡഡ് ��ക� ഉേ�ാ;ഉെ��ി� അവ ഏെത�ാം എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) 2017-18 അ��യന വ�ഷ�ി� സം�ാനെ� പണിയ-അടിയ വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാ��ിക��്

�� �ണിേഫാം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�.എം.എസ്.എ. പ�തി �കാരം അ�േ�ഡ് െച�െ�� ��ക�

2333. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ആ�.എം.എസ്.എ.  പ�തി �കാരം അ�േ�ഡ് െച�െ�� ��ക�  ഏെത�ാം

എ�് അ�േ�ഡ് െച�െ�� വ�ഷം സഹിതം ജി� തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�െന അ�േ�ഡ് െച�െ�� ൈഹ��കളി�  പലതി�ം ഗ�് അ��ാപക�  മാ�മാണ്

അ��ാപന�ിനായി ഉ�ായി��ത് എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  അ�� അ�ാദമിക്

വ�ഷെമ�ി�ം ഇതിന് മാ�ം വ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈഹ��കളായി ഉയ��െ�� ��ക��് െക�ിടം നി��ി�ാ�  എ� �പ വീതമാണ്

ആ�.എം.എസ്.എ.  യി�  നി�ം അ�വദി��ത്;  ഇത�സരി�് എ� ��ക��് ഈ

ഫ��വദി�;  അവ�െട േപ�ം അ�വദി� �ക�ം വ��മാ�ാേമാ;  ഓേരാ �ളിെല�ം െക�ിട

നി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഫ�് ഇനി�ം അ�വദി�ാ� ��ക� �ലപരിമിതി �ലം ��ി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇവിട�ളി�  െക�ിടനി��ാണ�ി�  അടിയ�രമായി എ� െച�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

എ�.എസ്.എസ് , �.എസ്.എസ് േ�ാള�ഷി�് �ക

2334. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�.എസ്.എസ്  ,  �.എസ്.എസ് എ�ിവ�െട േ�ാള�ഷി�് �ക നാമമാ�മാെണ� കാര�ം

സ��ാരിെ� ��യി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് വ��ി�ി��കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; ആയതി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�.എസ്.എസ്  ,�എസ്.എസ് േ�ാള�ഷി�് പരീ�ാഫലം േനരെ� �സി�ീകരി��തി�ളള

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�സ് വ� േജ�ാ�ഫി പരീ�

2335. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017 മാ��ി� നട� �സ് വ� േജ�ാ�ഫി പരീ��െട േചാദ�േപ�� േചാ��താ�ളള ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഹയ� െസ��റി ഡയറ�� എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി�

��ത അേന�ഷണ റിേ�ാ��് സഭ�െട േമശ�റ�് വ�േമാ;

(സി) ��ഖ അ��ാപക സംഘടന ത�ാറാ�ിയ മാ�കാ േചാദ�േപ�റിെല േചാദ��ളാണ് �സ് വ�

േജ�ാ�ഫി പരീ�യി� ആവ��ി�െത� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ഡി) ഇ�രം സംഭവ��  സ��ാ�  നട�� പരീ�ക�െട വിശ�ാസ�ത ന�െ���ാതിരി�ാനായി

എെ�ാെ� ��ക�ത� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

�സ് വ� േജ�ാ�ഫി പരീ�

2336. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� �സ് വ� േജ�ാ�ഫി പരീ�െയ��ി ഉയ��വ� ആേ�പ�� അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� മാ��ിെ� േചാദ��ളാണ് േമാഡ�  പരീ�യിെല േചാദ��ളി�  നി�ം േചാദി�തായി

കെ��ിയത് ;

(സി) െപാ� പരീ�യിെല 1,2,3,5,8,9,10,13,14,15,18,19,21 എ�ീ േചാദ��� തി�വന��രം,

െകാ�ം ജി�കളിെല �സ് വ�  പരീ��െട േമാഡ�  പരീ��് േചാദി� േചാദ���  തെ�

ആയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ര�് ജി�കളിെല�ം േമാഡ� പരീ��െട േചാദ�േപ�� ത�ാറാ��തി�� �മതല ഏത്

അ��ാപക സംഘടന�ായി��; ഇതിനായി ടി സംഘടന�് ന�കിയ �ക എ�യാണ് ?

േദശീയ ൈന�ണ� വികസന േകാ�ക�

2337. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-19  അ��യന വ�ഷം �ത�  സം�ാന സിലബസി�� എ�ാ ��കളി�ം േദശീയ

ൈന�ണ� വികസന േകാ�ക� ആരംഭി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് ഏെതാെ� വിഭാഗ�ി�� �ാപന�ളിലാണ് േകാ�ക� നട�ാ�ക;

(സി) േകാ�കെള �റി�് പഠി�് റിേ�ാ��് സമ��ി�ാ� വിദ�ധ സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ േക� പ�തി െകാ�് ല��ം െവ�� േന��െളെ��ാം; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഇ) ൈന�ണ� വികസന േകാ�ക� ഏ�െ���ാെത �� വികസന�ി�ം പരിശീലന�ി��� േക�

ഫ�് ന�കിെ�� നിലപാട് േക�ം സ�ീകരി�ക��ാേയാ; അ� കാരണമാണ് പ�തിേയാട് �ഖം

തിരി� നി� േകരളം അട��� സം�ാന�� ഇ� നട�ാ�ാ� �േ�ാ� വ�െത� റിേ�ാ��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?
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കായിക അ��ാപക നിയമനം

2338. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��  തല�ളി�  കായികതാര�െള വള��ിെയ���തിന് എെ��ി�ം പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) െക.ഇ.ആ� പരി�രി�് അ��ാപക വിദ�ാ��ി അ�പാത�ി� �റവ് വ��ി എ�ാ ��കളി�ം

കായിക അധ�ാപകെര നിയമി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഹയ�  െസ��റി സിലബ�ി�  ആേരാഗ� കായിക വിദ�ാഭ�ാസം ഉ�െ����തി�ം കായിക

അധ�ാപക ത�ിക ��ി��തി�ം എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി��തിന് സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

ഹയ� െസ��റി ��കളിെല നിയമനം

2339. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  �ാ��്,  ൈലേ�റിയ�, ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ികക�

��ി��തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഹയ� െസ��റി ��കളി� ൈലേ�റിയ� ത�ിക

2340. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  ൈലേ�റിയ�  ത�ിക ��ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ഇ�മായി ബ�െ��് ഇറ�ിയ ഗവ�െമ�് ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േഫാ��് േ�ഡ് ൈലേ�റിയ� ത�ിക ��ി��തിനാേണാ സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്; ഇതിെ�

മാനദ��� വ��മാ�ാേമാ?

ഹയ� െസ��ഡറി വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴിലാ�വാ� നടപടി
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2341. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��ഡറി വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴിലാ�വാ� എെ��ി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം ഹയ� െസ��ഡറി േമഖല�് ഉ�ാ�� േന��� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് ഹയ�  െസ��ഡറി േമഖലയി��ായി�� ആശ�ക�  പരിഹരി�വാ�

ജീവന�ാ�മായി ച�� നട�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

െകാടകര ഗവ�െമ�് ഹയ�െസ��റി �ളി� െക�ിടം നി��ി��തിനായി നടപടി

2342. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാടകര ഗവ�െമ�് ഹയ�െസ��റി �ളി�  ആവശ�മായ �ാ�് �റിക�ം,  സൗകര���ം

അട�ം �തിയ െക�ിടം നി��ി��ത് സംബ�ി� �ി�സി�ലിെ� അേപ�യി�  സ��ാ�

എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ��ത അേപ� പരിഗണി�് ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�  സ��ാ�

സ�ീകരി�േമാ?

ജി�/ഉപജി� വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീ�കളി� െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�

2343. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീ�കളി�ം ഉപജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീ�കളി�ം ലഭി��

പരാതിക�  സമയബ�ിതമായി പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി��തി�  എ.ഇ.ഒ./ഡി.ഇ.ഒ.  മാ�

വീ�വ���തായി പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�ാ ഓഫീസി�ം ഉപജി�ാ ഓഫീസി�ം ഇ�ര�ി� െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�െട വിശദമായ

വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ലഭി�� ഓേരാ പരാതി�ം സമയബ�ിതമായി തീ��ക��ി�വാ�  ആവശ�മായ നി�േ�ശം

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ െസ��റി തല�ി�  എ.ഇ.ഒ./ഡി.ഇ.ഒ.  മാ��് ന��വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വിവിധ ജി�/ഉപജി� വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീ�കളി�

െക�ി�ിട�� ഫയ�ക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?
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എ�്.എസ്.എ.നാ�റ� സയ�സ് പരീ��െട റാ�് ലി�്

2344. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ.നാ�റ� സയ�സ് ത�ികയിേല�്  5  വ�ഷം ��് അേപ�

�ണി�് കഴി� വ�ഷം പരീ� നട�ിയി�ം േഷാ��് ലി�് േപാ�ം നാളി�വെര

�സി�ീകരി�ാ��ം ഇൗ വിഷയ�ി�  ഉ�ായി�� ഒഴിവ് നിക�ാ�  നിലവി�  ��്

വ�ഷ�ിേലെറയായി റാ�് ലി�് നിലവിലി� എ��ം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2012 � 659/2012 എ� കാ�ഗറി ന�രി� വിളി� അേപ� �കാരം 2016 ഒേ�ാബ� 21-ന്

നട�ിയ ഒ.എം.ആ�.പരീ��െട റാ�് ലി�് എേ�ാ� �സി�ീകരി�ം എ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(സി) മല�റം ജി�യി� എ�്.എസ്.എ.നാ�റ� സയ�സി� എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി��ത്;

(ഡി) ��ത റാ�് ലി�് ഉടൻ �സി�ീകരി��തിന് േവ� ഇടെപട� നട�േമാ?

�� പ�തി

2345. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ��ഷ� കട��ി

,, എസ്.രാേജ��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ കാരണ�ളാ� പഠന�ി� മിക� �ല��ാ� കഴിയാ� വിദ�ാ��ിക�െട

കഴി�ക�  േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് �� എ� േപരി�  പ�തി

ആവി�രി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�ളള ��ികെളയാണ് ഈ പ�തിയി� ഉ�െ����ത് എ�ം ഇതിനാ�ളള

മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി �കാരം �ാ�ക�  നട�� അധ�ാപക��് �േത�ക പരിശീലനം ന���തി�ളള

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ വിഭാഗ�ി�ളള ��ത� വിദ�ാ��ിക��് �േയാജനം ലഭി���വിധം പ�തി വ�ാപി�ി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ാം �ാ�് ,ഹയ� െസ��റി പരീ�ക�
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2346. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, േറാജി എം. േജാ�

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

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ വ�ഷെ� പ�ാം �ാ�്  ,ഹയ�  െസ��റി പരീ�കളി�  സിലബ�ി�  ഇ�ാ��ം,

��ി�േ�റിയ�മായ േചാദ��� ഉ�െ���ി എ�ളള പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ� സംബ�ി�് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ:  വിദ�ാ��ിക�െട ആശ�

പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) ഇ�ര�ി�  േചാദ�കടലാസ് ത�ാറാ�� അ��ാപകെര കരിംപ�ികയി�  ഉ�െ����തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഭദഗതി വ��ിയ െക.ഇ.ആ�.

2347. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയതായി േഭദഗതി വ��ിയ െക.ഇ.ആ�- � അധ�ാപക��ം ഇ�മായി ബ�െ��വ��ം ഉ�

ആശ�ക� പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഒ� എ�ഡഡ് �ളി�  നി�് സംര�ിതരായി �റ�േപായ അധ�ാപക��് മെ�ാ� �ളി�

സംര�ണം െകാ���തി� പകരം അവെര അവിെട �ിരമായി നിയമി�� വ�വ� ��തായി

േച��ി�േ�ാ; എ�ി� അ� നിലവി�� ച����് വി��മാെണ� കാര�ം ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ഡഡ് ��കളിെല �ാ��്, പ��, ��ൈടം മീനിയ� ഇവ��് അധ�ാപകെരേ�ാെല 'ബാ�്'

�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് നിലവി�� വ�വ�ക��് അ�േയാജ�മാേണാ;

(ഡി) �തിയതായി ആരംഭി� ��ക� എ�് പറ��ത് 1979 ന് േശഷം ആരംഭി� ��ക� ആെണ�

കാര�ം പരിേശാധി�് േവ� തി���ക� വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഈ ഉ�രവ് 2006 �ത� നട�ിലാ�െമ�് േഭദഗതിയി� പറ�ിരി��ത് പരിഗണി�ാ� ഈ

കാലയളവി�  നിയമനാംഗീകാരം ലഭി� അധ�ാപക�െട ��ം ഓഡി�് ഒ���കളായി

നിലനി��െമ� കാര�ം പരിേശാധി�് പരിഹാരം കെ��േമാ;  ഇതിനാവശ�മായ �ാരിഫിേ�ഷ�

ഇറ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) െക.ഇ.ആ�. ചാ���  XXIII  േഭദഗതി െച�ിരി�� ഭാഗ�് അധ�ാപക  -  വിദ�ാ��ി

അ�പാതെ��റി�് ഒ�ം പറ��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;  GO(P)29/2016/G.Edn.

dt. 29.1.16 �കാരം 1 �ത� 5 വെര �ാ�കളിേല�് 1:30 ഉം 6 �ത� 8 വെര �ാ�കളിേല�്

1:35 ഉം 9 �ത� 10 വെര �ാ�കളിേല�് 1:45 ഉം ആെണ�ിരിെ� െക.ഇ.ആ�. േഭദഗതിയി�

ഇത് ഒഴിവാ�ിയ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;
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(ജി) 1�ത� 5 വെര �� എ�.പി.  ��കളിെല�ം വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം അ�സരി��  6

�ത� 8 വെര�� ��കളിെല�ം െഹ�ാ�� ത�ിക സംബ�ി�് വ��ത വ��വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�� പാചക െതാഴിലാളിക�െട േവതനം

2348. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �� പാചക െതാഴിലാളിക��് കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് മിനിമം േവജസ്

ക�ി�ി �പാ�ശ െച�� �കാര�� േവതനം എ�െയ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മിനിമം േവജസ് ക�ി�ി �പാ�ശ െച� േവതനം അംഗീകരി� െകാ�് �� സ��ാ� �റെ��വി�

ഉ�രവ് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��  പാചക െതാഴിലാളിക�െട േവതനം നി�യി�െകാ�് ഈ സ��ാ�  �തിയ ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ;എ�ി�  ��  സ��ാ�  �റെ��വി� ഉ�രവിന് പകരം �തിയ ഉ�രവ്

�റെ��വി�വാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ൈന�ണ� വികസന േകാ�ക�

2349. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സിലബസി�� എ�ാ ��കളി�ം  2018-19 �ത� ൈന�ണ� വികസന േകാ�ക�

ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

അധ�ാപക ത�ിക നി��യം േവഗ�ിലാ�ാൻ നടപടി

2350. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2014-15 അധ�യന വ�ഷം അ�വദി� ഹയ� െസ��റി ��കളിെല അധ�ാപക��് ഇ�വെര�ം

അംഗീകാര�ം ശ�ള�ം ലഭി�ി�ിെ�� കാര�ം സ��ാ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ബ�.  െെഹേ�ാടതി ഡിവിഷ�  െബ�് ഉ�ര��ായി�ം അധ�ാപക  -  വിദ�ാ��ി അ�പാതം

�ാ�ടി�ാന�ി�  നി��യി�് ആവശ�മായ ത�ിക തി�െ���ാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അധ�ാപക ത�ിക നി��യം എ��ം േവഗം നട�വാ�ം നിയമന��  അംഗീകരി�വാ�ം
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സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

േക� സിലബസി� പഠി� വിദ�ാ��ിക� േകരള സിലബസിേല�് വ�� സാഹചര�ം

2351. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�ാം �ാസ് വെര സി.ബി.എസ്.ഇ.  അട��� േക� സിലബസി� പഠി�� വിദ�ാ��ിക�

ഹയ� െസ��ഡറി തല�ി� േകരള സിലബസിേല�് വ�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നട�് അ��യന വ�ഷ�ി� 41,634 ��ിക� ഈ വിധം േക� സിലബസി� നി�ം

സം�ാന ഹയ� െസ��ഡറിയിേല�് എ�ക ഉേ�ാേയാ;

(സി) എ�ി� ഇതിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) സം�ാന സിലബസി�  യേഥ�ം മാ��്ന��� എ� റിേ�ാ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�� ബാ�ക�െട അമിതഭാരം �റ��തിന് നടപടി

2352. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �� വിദ�ാ��ിക��് ബാഗിെ� അമിതഭാരം �ലം നിരവധി ശാരീരിക ����ം യാ�െച�ാ�

��ി��ം ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് ല�കരി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;  വലിയ  200  േപജ് േനാ�് ��ി� പകരം െചറിയ  80  േപജ്,  40  േപജ് േനാ�്

��ക� വാ�ിയാ� മതി എ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

(ബി) ബാ�ക�െട ഭാരം �റ��തിെ� ഭാഗമായി ഓേരാ പാഠഭാഗ��ം അതിെ� േനാ�്

എ���തിനാവശ�മായ �ാ�് േപ�ക�ം േച�� ലീഫ് െല�കളാ�ി മാ�� കാര�ം ആേലാചി�േമാ?

അസാ�് െ�യിനിംഗ്

2353. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  'അസാ�്'  �ഖാ�ിരം ഏെത�ാം േമഖലയി�  െ�യിനിംഗ് ന���െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ജന���ായി ��ത പ�തി വി�ലീകരി�ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അസാ�ി�െട പരിശീലനം ലഭി� ��ിക��് ലഭി�� െതാഴിലവസര�െള�റി� വ��മാ�ാേമാ?
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ൈല�റി കൗ�സിലിന് കീഴി� രജി�� െച�ി�� ��ശാലക�

T 2354.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈല�റി കൗ�സിലിന് കീഴി�  രജി��  െച�ി�� ��ശാലക��് എെ��ാം തരം

സഹായ�ളാണ് ൈല�റി കൗ�സി� വഴി�ം സ��ാ� േനരി�ം ന�കിവ��ത്;

(ബി) ഇ�രം സഹായ�� ഓേരാ�ം ലഭി��തി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ്;

(സി) �ാമീണ ��ശാലകെള നവീകരി��തി�ം �വ��നം െമ�െ����തി�ം അടി�ാന

സൗകര�ം വി�ലീകരി��തി�മായി എെ��ി�ം പ�തിക�  നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

സംേയാജിത വിദ�ാഭ�ാസ പ�തിയിെല റിേസാ�് അ��ാപകർ

2355. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവകല��� അ�ഭവി�� ��ിക�െട പഠന�മായി ബ�െ�� സംേയാജിത വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി

(ഐ.ഇ.ഡി.സി.) �കാരം പ�് �ത� പതിേനഴ് വ�ഷേ�ാളമായി േജാലി െച� വ�� റിേസാ�്

അ��ാപകെര െറ�ലൈറസ് െച��തിന് ബ�:  ൈഹേ�ാടതിയി�  നി�ം അ��ല വിധി

ഉ�ായി�ം �ിര നിയമന ഉ�രവ് ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ായപരിധി കഴി�തിനാ�  മെ�ാ� േജാലി�് ഇനി അേപ�ി�ാ�  കഴിയാ�വ�ം മതിയായ

േയാഗ�ത�ളളവ�മായ ഇവ��് �ിര നിയമനം ന�കാ� ഉ�ര��ാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഓ�ിസം െസ��കളിെല റിേസാ�് അ��ാപക�െട കരാ� കാലാവധി ���ാ� നടപടി

2356. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഓ�ിസം െസ��കളിെല റിേസാ�് അ��ാപക�െട കരാ�  കാലാവധി ���ി

ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) കരാ� കാലാവധി ���ി ന�കാ� പ�ം ഓ�ിസം െസ��ക�െട �വ��നം അവതാള�ിലാ�ം

എ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ നിേയാജക മ�ല�ളി�ം ഓ�ിസം െസ��ക�  �ട�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?
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�� ��ിക��് ആവശ�മായി�� പാഠ��ക��

2357. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ി�  ��  ��ിക��് ആവശ�മായി�� പാഠ��ക��  എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

ആയത് യഥാസമയം ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്?

�� വിദ�ാ��ിക�െട േ�മം ഉറ�ാ�ാൻ നടപടി

2358. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ��യനവ�ഷം ആരംഭി��തി� ��ായി വിദ�ാലയ�ളിെല െക�ിട��െട �ര�ിതത�ം

ഉറ�വ���തിന് ഗവ�െമ�് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �� വാഹന��െട �ര�ിതത�ം,ഫി�്ന�് �ട�ിയവ പരിേശാധി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��  വിദ�ാ��ിക��് ��ജല ലഭ�ത ഉറ�വ���തി� േവ�ി ഗവ�െമ�് സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) അ��യന വ�ഷ�ിെല ആദ�ദിനം �ത�  ��ിക��് ഉ�ഭ�ണം ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

�� വിദ�ാ��ിക��് ആധാ� രജിേ�ഷ�

2359. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��  വിദ�ാ��ിക��് ആധാ�  രജിേ�ഷ�  ഉറ�വ���ത് സംബ�ി�്

േക�സ��ാ� എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) സൗജന� ��  ഉ�ഭ�ണപ�തി നട�ി�ിന് ആധാ�  രജിേ�ഷ�  നി�ബ�മാ��ത്

സംബ�ി�് എെ��ി�ം നി�േ�ശം േക� സ��ാ�  ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ ��  വിദ�ാ��ിക��ം ആധാ�  രജിേ�ഷ�  ഉറ�വ���തിനായി

സം�ാന സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ വിഷയ�ി� സ�ീകരി�ി��

നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�� വിദ�ാ��ിക��് ൈക�റി �ണിേഫാം
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2360. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളി�െ�� �� വിദ�ാ��ിക��ാണ് ൈക�റി �ണിേഫാം

വിതരണം െച��തിന് ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) അ��യന വ�ഷം ആരംഭി�േ�ാ�തെ� വിദ�ാ��ിക��് ��ത �ണിേഫാം �ണിക� വിതരണം

െച���ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��  �ണിേഫാമിനായി െമ�െ�� ൈക�റി �ണി�ര��  ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ?

�� വിദ�ാ��ിക��ിടയിെല �കയില ഉപേയാഗം

2361. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ��  വിദ�ാ��ിക��ിടയി�  �കയില ഉപേയാഗം വ�ാപകമാ��തായി ക��

െമഡി��  േകാേളജ്,  റീജന�  ക�ാ�സ�  െസ��  എ�ിവ�െട േന�ത��ി�  നട�ിയ

പഠന�ളി� കെ��ിയതായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��  വിദ�ാ��ിക��ിടയിെല ലഹരി ഉപേയാഗം തട��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �കയില അട��ളള ലഹരി പദാ���� ഉപേയാഗി�� ��ികെള കെ��ി അവെര ഇ�രം

��ീല�ളി� നി�ം പി�രി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ാ ��കളി�ം ലഹരി വി�� അവേബാധം ന���തിനായി ��ക�  �പീകരി��തിന്

നി�േ�ശം ന��േമാ?

സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട നട�ി�്

2362. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട നട�ി�് സംബ�ി�് പഠനം നട�വാ�  �പീകരി�

സമിതി�െട �വ��നം �ട�ിേയാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സമിതി�്,  ശിപാ�ശക�  സ��ാരിന് സമ��ി��തിന് സമയം നി��ഷി�്

ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�� �ിതിയി� മാ�ം വ��േ�ാ� ഇ�രം േകാേള�കളി� പഠി�� വിദ�ാ��ിക�െട

ഭാവി സംബ�ി� ആശ�ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ഡി) �തിയ അ�മിഷ� സംബ�ി�് ഉട� തീ�മാനം ഉ�ാ�േമാ?

��ത� േകാേള�കളി� േസാേഷ�ാളജി ഡി�ാ��്െമ�്

2363. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� സാധ�ത ഏെറ�ളള േസാേഷ�ാളജി വിഷയം ബി�ദതല�ി� പഠി��തിന് സം�ാന�്

നാമമാ�മായി േകാേള�ക�  ഉളള സാഹചര��ി�  ��ത�  േകാേള�കളി�  േസാേഷ�ാളജി

ഡി�ാ��്െമ�് ആരംഭി�ാ�ളള പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ക�� ജി�യി� ഒ� േകാേളജി� േപാ�ം േസാേഷ�ാളജി വിഷയം ബി�ദതല�ി� ഇ�ാ�തിനാ�

തലേ�രി, െചാ�ി ഗവ�െമ�് േകാേള�കളി� േസാേഷ�ാളജി ഡി�ാ��്െമ�റ് ആരംഭി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േഫാ��് െകാ�ി െസ�്�ാ�സീസ് എ�ഡഡ് എ�.പി. ��

2364. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േഫാ��് െകാ�ി െസ�്�ാ�സീസ് എ�ഡഡ് എ�.പി. �� 200 വ�ഷം ���ിയാ�ിയ വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��  �േത�ക പ�തിയി�കീഴി�  ഉ�െ���ി സംര�ി��തി�ം നവീകരി��തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തിയതായി അ�വദി� ഗവ: ഹയ� െസ��റി ��ക�െട േപാ�് �ിേയഷ�

2365. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഉ�രവ് നം.  76/2016  �കാരം �തിയതായി അ�വദി� ഗവ:  ഹയ�  െസ��റി

��ക�െട േപാ�് �ിേയഷ� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ?

(ബി) ഹയ�െസ��റി ��കളിെല നിലവി�� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകാേമ�് �നിയറി�ം സീനിയറി�ം എ� ഒഴി�ക� ഇേ�ാ� നിലവി��്; േവ�തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ�� എ�്.എസ്.എസ്.�ി  (േകാേമ�്)  �നിയ�  ലി�ി�  നി�ം നിലവി�  എ�േപെര

നിയമി�െവ�ം �തിയതായി എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം വിശദമാ�േമാ?
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രാ�ീയ മാധ�മിക് ശി�ാ അഭിയാ� പ�തി

2366. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാ�ീയ മാധ�മിക് ശി�ാ അഭിയാ�  പ�തി�്  2016  ��  �ത�  ലഭി� േക� സഹായം

എ�യാണ്; ��ത പ�തി�� സം�ാന വിഹിതം എ�;വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ആ�.എം.എസ്.എ പ�തി �കാരം നട�ിലാ�� പരിപാടിക� ശരിയായ രീതിയി� നട��ിെ��

പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി �ിരമായി ഉേദ�ാഗ� സംവിധാനം ഇെ��� പരാതിയിേ��  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

��കെള മികവിെ� േക��ളാ��

2367. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

��കെള മികവിെ� േക��ളാ�� പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ൈഹെടക് ആ���മായി

ബ�െ��് ആല��  മ�ല�ി�  നി�ം നി�േ�ശി�ി�� കിഴ�േ�രി ജി.എ�്.എസ്.എസ്

,എരിമ�� ജി.എ�്.എസ്.എസ് എ�ിവ�െട കാര��ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ?

സീമാ�ിെല നിയമനം

T 2368.�ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സീമാ�് എ� സ��ാ� �ാപന�ി� �ാഫ് അധികമാണ് എ�് അറിയി�െകാ�് 2017 മാ��്

31-ന് എ� േപെരയാണ് പിരി�വി�ത്;

(ബി) പിരി�വി�തിന് അ�� ദിവസം തെ� ��ത ത�ികകളിേല�് നിയമന�ിനായി പരസ�ം

ന��ക��ാേയാ;

(സി) ഈ പരസ�ം എ� പ��ളിലാണ് ന�കിയത്;  എ� േപ�  അേപ�ി�;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) എ� േപ��ാണ് നിയമനം ന�കിയത്; അവ�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) നിരവധി െതാഴി� രഹിത�� ഈ നാ�ി� ഒ� പ��ി�ം പരസ�ം െച�ാെത സീമാ�ിെ� െവബ്

ൈസ�ി�  മാ�ം പരസ�ം ന�കി ഇ��വ� നട�ിയത് ��യി�  െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത
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പരസ�ം മലയാള�ിെല ��ഖ പ��ളി�  �സി�ീകരി�് ഇ��വ� നട��തി�� തീ�മാനം

ൈകെ�ാ�േമാ;  വ��ിെ� കീഴി�ളള ഒ� സ��ാ�  �ാപന�ി�ം ഇ�ര�ി�� അഴിമതി

നട�ാതിരി��തിന് േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഒ��ാലം ബധിര�ക വിദ�ാലയ�ിെ� വികസനം

2369. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഒ��ാലം ബധിര�ക വിദ�ാലയ�ിെ� വികസന�ിനായി

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� ;വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം ബധിര�ക വിദ�ാലയ�ി�  ഹയ�  െസ��റിയിേലാ െവാേ�ഷണ�  ഹയ�

െസ��റിയിേലാ അധ�ാപക/അധ�ാപേകതര ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക�  നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

അ� നിക��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യി� �സ്-വൺ സീ�കൾ വ��ി�ി�ാ� നടപടി

2370. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18  അ��യന വ�ഷ�ി�  കാസ�േകാട് ജി�യി�  എ� ��ിക�  എസ്.എസ്.എ�.സി

പരീ� എ�തിയി��്;

(ബി) കാസ�േകാട് ജി�യി� �സ് വ�ിന് എ� സീ�ക� നിലവി��്;

(സി) എസ്.എസ്.എ�.സി വിജയശതമാന�ിന് �ല�മായി കാസ�േകാട് ജി�യി� �സ്-വൺ സീ�കൾ

വ��ി�ി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

��കളിൽ �ഡ�് േപാലീസ് �ണി�്

2371. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

��കളിൽ �ഡ�് േപാലീസ് �ണി�് അ�വദി��തി�� മാനദ���

എെ��ാമാണ്.പാല�ാട് ജി�യി� എ� ��കളി� �ഡ�് േപാലീസ് �ണിറ് �വർ�ി���്;

��ത �ണി�ിെ� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല വിദ�ാലയ�ളി� ഭൗതിക സൗകര���

T 2372.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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ഗവ. േഗ�സ് ഹയ� െസ��റി �� െകായിലാ�ി, ഗവ. െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി ��

െകായിലാ�ി,  വ��ഖം ഗവ.  ൈഹ��  എ�ീ വിദ�ാലയ�ളി�  ഭൗതിക സൗകര���

വികസി�ി��തിന് പ�തി ആവി�രി�ണെമ�ാവശ�െ��് സ��ാരി� സമ��ി� നിേവദന�ിെല

�ട�നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി/പ�ികവ�� മ�് പി�ാ�വിഭാഗ വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�മന�ിനാ�� ��കൾ

T 2373.�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആറ�ള നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ികജാതി/പ�ികവ�� മ�് പി�ാ�വിഭാഗ വിദ�ാ��ിക�െട

ഉ�മന�ിനായി ആരംഭി� സ�കാര� ��ക��് എ�ഡഡ് പദവി ന�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സാ�ദായികമായി �ട�� ഇ�രം ��ക� അടി�ാന സൗകര��� വികസി�ി�വാ� ഫ�്

ഇ�ാെത അട���ലിെ� വ�ിലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം ��ക��് അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിന് പ�ായ�ക�മായി �ടിയാേലാചി�്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നിറമ��� ജി.എ�്.എസ്.�� ൈബഫ�േ�ഷ�ളള നടപടി

2374. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല താ�� സബ് ജി�യി�െ��  95 വ�ഷം പഴ����ം  3500 ഓളം ��ിക�

പഠി���മായ നിറമ���  ജി.എ�്.എസ്.��, േറാഡിെ� ഇ�വശ�മായി �വ��ി���

കാരണ�� ��ി��ക� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിനായി �� ൈബഫ�േ�ഷ� നട�ണെമ�ാവശ�െ��് പി.ടി.എ �സിഡ�്

പി.  േമാഹന�  2016  ഒേ�ാബറി�  ബ�.  എം.എ�.എ �ഖാ�ിരം ന�കിയ നിേവദനം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� ഫയ� (2881/VIP/16/Edn.) (NSI 74389/16 dtd. 26-10-2016/DP)

നിലവി�  എവിെടയാ�ളളത്;  ഇതി�  എ�് തീ�മാനമാണ് വ��് ൈകെ�ാ�ി�ളളത് എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ അ��യന വ�ഷം ആരംഭി��തി� ��പ് �� പരിഹാര�ിന് അ��ല തീ�മാനം

ഉ�ാ�േമാ?

െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി േകാ�ക�
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2375. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല േകാേമ�് വിഭാഗ�ി�  െപ��

േകാ�കളായ ജനറ� ഇ��റ�സ്, അ�ൗ��സി ആൻഡ് ഓഡി�ിംഗ്, ബാ�ിങ് അസി��്സ്,

മാ���ിംങ് ആൻഡ് െസയി��ാ�ഷി�്,  �ാവ� ആൻഡ് �റിസം,  റിസ�ഷ�, ��് കീ�ിംങ്

ആൻഡ് ക��ണിേ�ഷ� എ�ീ േകാ�ക��് െക.ജി.�ി.ഇ ൈട�് ൈറ�ിംഗ് ഇം�ീഷ്  (ഹയ�),

ക���� േവ�ഡ് േ�ാസ�ിംഗ് (ഹയ�) എ�ീ േകാ�ക�മായി �ല�ത ന���തി�� നടപടിക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ ? ഉെ��ി� സ�ീകരി� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ?

െന�മ�ാട് േഗ�സ് എ�്.എസ്.എസ്.െന അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��വാ� നടപടി

2376. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് േഗ�സ് എ�്.എസ്.എസ്.െന അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��വാ�

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ത�ാറാ�ിയ ഡി.പി.ആ� സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴി�� േ�ാ��സ് ��ക�െട �വ��നം

2377. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക. ആ�സല�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴി�� േ�ാ��സ് ��ക�െട �വ��നം അവേലാകനം

െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) േ�ാ��സ് ��കളിെല വിദ�ാ��ിക��് േദശീയ  -അ��േദശീയ മ�ര�ളി� മിക� �കടനം

കാ� വ�ാ� കഴി�ം വിധം േലാേകാ�ര നിലവാര�ി�� പരിശീലന�ം അടി�ാന സൗകര���ം

ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ശാ�ീയമായ പരിശീലന ഉപകരണ��െട�ം മിക� പരിശീലക�െട�ം അഭാവം ��ിക�െട

�കടനെ� �തി�ലമായി ബാധി�ാതിരി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� സാധി�ം;

(ഡി) ഇ�കാര�� ��ക�െട കാര��മമായ �വ��ന�ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട

സഹായ സഹകരണ�� ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ൈല�റിക� ശ�ിെ����തിനായി നട�ാ�� പ�തിക�

T 2378.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈല�റികെള ശ�ിെ����തി�ം വികസി�ി��തി�മായി ആവി�രി�

നട�ാ�� പ�തിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈവ-ൈഫ സംവിധാന�ം മ�് ഡിജി�� സംവിധാന��ം ഏ�െ����തിന് സം�ാന�് ആെക

എ� ൈല�റികെള െതരെ���ി��്; േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ഏെത�ാം ൈല�റികെളയാണ്

ഇതിനായി െതരെ���ി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ?

സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��ക� അ�ാരാ�നിലവാര�ിേല�് ഉയ��� പ�തി

2379. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അനി� അ�ര

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��ക� അ�ാരാ�നിലവാര�ിേല�് ഉയ��� പ�തി

ഏത് ഘ��ിലാണ്; ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വികസന സമിതിക�  സ��പിേ�� �ക സ��പി��തിനായി അവ��് കഴി��േ�ാ;

ഇ�ാര��ി�ളള ജന��െട �തികരണം എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ?

��കളി� മലയാള പഠനം നി�ബ�മാ��

2380. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

ന��േമാ:

(എ) അ�� അ��യന വ�ഷം �ത�  സം�ാനെ� എ�ാ ��കളി�ം മലയാളം നി�ബ�

പാഠ�വിഷയമാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനായി മലയാളം അ��ാപക�െട ത�ിക ��ിേ�� സാഹചര���ാ�േമാ?

(സി) മലയാളം പഠി�ി�ാ� ��ക�െട അംഗീകാരം റ�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;
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(ഡി) ഭാഷാ ന�നപ���� സം�ാന അതി��ികളിെല ��കളി�ം മലയാള പഠനം

നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ��കളി� മലയാളം സംസാരി��ത് �ത��മാേയാ പേരാ�മാേയാ വില�� ��ക�െ�തിെര

എ�് നടപടി ൈകെ�ാ�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

സീമാ�ിെ� കീഴി�� അ�ാദമിക് വിഭാഗം നട�� പരിശീലന��

2381. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സീമാ�ിെ� കീഴി�� അ�ാദമിക് വിഭാഗം നട�� പരിശീലന�� എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പരിശീലന�� പലേ�ാ�ം ചട�ായി മാറാ�െ�� പരാതി പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  നി�ം വിദ�ധ�ം അവതരണ ൈശലിയിൽ �േത�ക കഴി��വ�മായ

അ��ാപകെര ഇതിെ� ഫാ���ിയി� ഉ�െ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മാേനെ��് പരിശീലനം ലഭി�വ�  ��കളി�ം ഓഫീ�കളി�ം ഈ കഴിവ് ഉപേയാഗി��ിെ��

പരാതി�ം പരിശീലന�ിെ� േപാരാ��ം പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��കളി� �ാ�ിക് നിേരാധനം

2382. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി� �ാ�ിക് നി��ിത ഉ�പ��� നിേരാധി��തി�ം �ാ�ി�ിെനതിെര

അവേബാധം ��ി��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) സം�ാന�് നിലവിൽ ഏെത�ി�ം ��കളി�  �ീ�  േ�ാേ�ാേ�ാ�  നട�ിലാ��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാമാണ് ഇത് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; എെ��ാമാണ്

പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�ിലാ�ാ� തീ�മാനി�ി��ത്;

(സി) സം�ാനെ� ��വ�  വിദ�ാലയ�െള�ം �ാസി�ിക് വി��മാ��തി�ം വിദ�ാ��ികളി�

�ാ�ി�ിെനതിെര അവേബാധം ��ി��തി�ം ആവശ�മായ പ�തി നട�ിലാ�േമാ?

െെഹ��കെള െെഹെട�ാ�� നടപടി

2383. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ എ� െെഹ��കെളയാണ് െെഹെട�് ആ��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െെഹെട�് ആ��തി�� നടപടി�മ�� �ട�ിേയാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
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അ��ാപിക�െട ശ�ള �ടി�ിക

2384. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��� െവ�മനാട് എം.എ.എ�്.എം.എ�്.എ�്.എ�ിെല അ��ാപിക�െട ശ�ള �ടി�ിക�മായി

ബ�െ��് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� പരിഗണനയി��  T2/33/2017/GEDN  ന��

ഫയലിേ�� സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയ� തീ��ാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അടിയ�രമായി തീ��ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല വളാേ�രി നഗരസഭ െചയ�േപ�െ� ലീവി�ളള അേപ�

2385. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് �� അധ�ാപികയായി�� േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല വളാേ�രി നഗരസഭ

െചയ�േപ�� �ീമതി ഷാഫിന�െട ലീവി�ളള അേപ� എ�ാണ് സ��ാരിന് ലഭി�ത്; ഫയ�

ന�� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ; ഫയ�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ എസ് വ��ി� നി�ം ഈ ഫയ� എ�ാണ് ധനകാര�വ��ിേല�് അയ�ത്;

ധനകാര�വ��ി� നി�് തിരിെക S2 െസ�നി� എ�ിയത് എ�ാണ്;

(സി) ധനകാര�വ��ിെ� റിമാ��് എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ടി ഫയ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ െജ െസ�നി� അയ�ത് എ�ിനാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െജ െസ�നി� ടി ഫയ� ലഭി� തീയതി, അവിെട നി�ം തിരിെക അയ� തീയതി, ടി ഫയലി� െജ

െസ�െ� റിമാ��് എ�ിവ സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) ഫയ�ക�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ഒ� െസ�നി�  നി�ം മെ�ാ� െസ�നിേല�്

അയ��ത് എ�ിനാെണ�് വ��മാ�േമാ;  െജ െസ�നിെല ഉേദ�ാഗ���് മ�

െസ��കളിെല ഉേദ�ാഗ�െര അേപ�ി�് അധിക േയാഗ�ത എെ��ി�ം നി��ഷി�ി�േ�ാ;

അധിക േയാഗ�ത�ം �േത�ക പരിശീലന�ം ഇെ��ി�  എ�ിനാണ് ഫയ�ക�  അവിേട�്

അയ��ത്; വ��മാ�േമാ?

��െക�ിട നി��ാണം

2386. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ക��� നിേയാജകമ�ല�ി�  ജീ�ണാവ�യി���ം �തിയ െക�ിടം അടിയ�രമായി

ആവശ����മായ എ� ��ക� ഉ�്; പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ��കളി� നി�ം �തിയ െക�ിടനി��ാണ�ി�� അേപ�ക� ലഭി�ി��്;

(സി) ഇ�െന ലഭ�മായ അേപ�കളി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

��ശാലകളി� ൈവൈഫ

T 2387.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ശാലകളി�  ൈവൈഫ �സരണ േക���  �ാപി��തിന് സ��ാ�

എെ��ി�ം പ�തിക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ൈല�റി കൗൺസിലിന് കീഴി�  �വ��ി�� �ാമീണ ��ശാലകെള ��ത

പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് ഉേ�ശി�ി�േ�ാ;

(സി) ക����  ഇ�ാ��ം എ േ�ഡ് വിഭാഗ�ി� ഉ�െ���മായ �ാമീണ ��ശാലകളി� ക����

ലഭ�മാ��തി�ം ൈവൈഫ സംവിധാനെമാ���തി��� പ�തി നട�ിലാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

2388. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസസംര�ണയ�ം നട�ിലാ��തി�� �മ��  നട�േ�ാ�

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല അ��ാപക-അ�ാപേകതര ജീവന�ാ�െട ��ിക� സ�ാ�യ

�ാപന�ളി� പഠി��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇത് സംബ�ി�് ഒ� വിവരേശഖരണം നട�ാ� കഴി�േമാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട ��ികെള സ�ാ�യ �ാപന�ളി�  പഠി�ി�ക�ം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ

�വ��ന�ളി� ഈ അ��ാപക� �വ��ി�ക�ം െച��ത് ഉചിതമാേണാ  ;  ഈ �വണത

നി��ാഹെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി അ��ാപക��് �േത�ക പരിശീലനം

2389. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം വിജയി�ി��ിന്

അ��ാപക��് �േത�ക പരിശീലന പ�തിക� എെ��ി�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�് എ�ി� ��ത പരിശീലന�ിെ� ഇ�വെര�� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

�ി�സി�� ത�ികയി� �ിരനിയമനം

2390. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഏല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല പയി� ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി �ളി�  �ി�സി��

ത�ികയി� �ിരനിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� �തിയ അ��യന വ�ഷാരംഭ�ി� തെ� �ി�സി�� നിയമനം നട�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�റ ഓഫീസ് ഘടന

2391. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�റ ഓഫീസ് ഘടന  (സം�ാനം  ,  ജി�,  വിദ�ാഭ�ാസജി�  )  ഓേരാ

ഓഫീസ�മാ�െട�ം അധികാര�� സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ാ�ി മ�ല�ി�  �വ��ി�� സ��ാ�, സ��ാ�  ഇതര വിദ�ാലയ��െട പ�ിക

ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

2392. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

പരിഗണി�െ��ി�� ��ക�െട �വർ�ന ഭരണാ�മതി കി�ബി �േഖന എ��ത�

ലഭി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;  ഇതിെ� ഭാഗമായി കി�ബി ഒ�ാം ഘ�ഭരണാ�മതി

നൽ��തിനായി ക�ി�ി ��� തീയതി നി�യി�ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ആദ� ഘ�െമ�നിലയി� എ� ��കളാണ് ടി ലി�ി� ഉ�െ��ി��ത്; ��ത� ��കെള ഇതിെ�

ഭാഗമായി ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആയിര�ിേലെറ ��ിക�� എ�ാ ��ക�ം മികവിെ� േക�മായി �ഖ�ാപി�േമാ;  ഇതിെ�

മാനദ�െമ�ാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ?
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െപാ�വിദ�ാലയ�െള മികവിെ� േക��ളാ�� നടപടി

2393. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�െള മികവിെ� േക��ളാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�ം ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി� എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാലയ�െള മികവിെ� േക��ളാ��തിനായി ഈ അധ�യന വ�ഷം എെ��ാം

�വ��ന�� നട��തിനാണ് സ��ാ� ല��മി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല ഉപകരണ��െട സ��ീ�ം െമയി�ന��ം

2394. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ��  ൈഹെട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി ന�കിവ�� ക����, ലാ�േടാ�്,

െ�ാജ�� എ�ിവ�െട നി�ാര തകരാ�ക� േപാ�ം പരിഹരി��തിന് നിലവി� സംവിധാനമിെ��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ത�ലം ല��ണ�ിന് �പ�െട ഉപകരണ��  �േയാജനരഹിതമായി മാ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  ഇത് പരിഹരി��തിനായി െക�േ�ാ�  േപാ�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട

േസവനം വിദ�ാഭ�ാസ വ��തല�ി�  െപാ�വായി ഏ�െ���ി ഉപകരണ��െട സ��ീ�ം

െമയി�ന��ം നട��തിന് അവസരെമാ��േമാ?

��ശാലക��ളള �തിയ നിയമവ�വ�

T 2395.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ശാലകെള പരി�രി�ാ�േ�ശി�് െകാ�വ�ിരി�� �തിയ

നിയമവ�വ�കളി� മാ�ം വ��ാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ�വ� �ലം എ േ�ഡ് �ാ�് കി�ിെ�ാ�ി�� പല വായനശാലക�ം ��ശാലക�ം സി

േ�ഡിേല�് േപാ�� അവ� നിലനി��� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ��ശാലക��്

നിലവി�ളള േ�ഡിെന ഇ�ാതാ�ാ�� �മം തട�േമാ?

വിദ�ാ��ികളി� സാ�ഹ� അവേബാധ�ം േസവന മേനാഭാവ�ം വള���തി�� നടപടിക�
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2396. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െെഹ�� ,ഹയ� െസ��റി വിഭ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല വിദ�ാ��ികളി� സാ�ഹ�

അവേബാധ�ം േസവന മേനാഭാവ�ം വള���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) വിദ�ാ��ിക��് ��തി സംര�ണം,  ജല സംര�ണം,  �ചീകരണം,  മരം വ� പിടി�ി��

ഉ�െ�െട�� കാര��ളി�  വ�ഷ�ി�  അ� ദിവസെമ�ി�ം െപാ� േസവനം

നി�ബ�മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാ�േമാ?

�ഡ�്സ് േഡാ�� േകഡ�(SDC)

2397. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��കളി� എസ്.പി.സി (�ഡ�സ് േപാലീസ് േകഡററ്) േപാെല ��ിേഡാ��മാ�െട �ഡ�്സ്

േഡാ��  േകഡ�  (എസ്.ഡി.സി  )  േസവനം ലഭ�മാ�ാ�  എെ��ി�ം പ�തി നട�ിലാ�ാ�

സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�രം ഒ� പ�തി നട�ിലാ��� വഴി സ��ാ� ല��മാ��ത് എ�ാണ്  ;പ�തി

എ�െന നട�ിലാ�ാനാ�േ�ശി��ത്  ;വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;ഈ പ�തി

നട�ിലാ���മായി ബ�െ��് എ� �പ െചല� വ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത് ;ഇതിന് ഫ�്

എവിെട നി�് ലഭ�മാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ;

(സി) സം�ാന�് ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിന് ��കെള െതരെ���ി�േ�ാ;ഉെ��ി� എ�

��ക�; ��കെള െതരെ����തി�ളള മാനദ�െമ�്  ;എസ്.ഡി.സി യിേല�് ��ികെള

െതരെ����തി�ളള മാനദ�െമ�്?

എസ്.എ.ആ�.ബി.�ി.എം ഗവ േകാേളജിെല വിവിധ പ�തിക�

2398. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല ഏക സ��ാ�  േകാേളജായ എസ്.എ.ആ�.ബി.�ി.എം േകാേളജി�

നട�് വ���ം ഭരണാ�മതി ലഭി��മായ വിവിധ പ�തിക� ഏെത�ാം; ഓേരാ പ�തി�െട�ം

വിശദാംശം, ഭരണാ�മതി ലഭി� �ക എ�ിവ വിശദമായി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2006-2011  കാലയളവി�  നബാ�ഡ് ആ�.െഎ.ഡി.എഫ്-�  ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�� ഈ

േകാേളജിെല സയ�സ് േ�ാ�് നി��ാണ�ിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� വ��മാ�ാേമാ; ��ത

ഭരണാ�മതി ഉ�രവ് കാലാഹരണെ��് േപായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി യാഥാ���മാ�ാ�  എ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ��ത്;  സ��ാരിെ�
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എെത�ാം തല�ളിലാണ് ഇത് നി��ഹി�ാ��ത്;  നടപടിക�  സമയബ�ിതമായി എേ�ാ�

���ികരി�ാനാ�ം; വിശദമാ�ാേമാ?

ബി�ദ തല�ിൽ �മിശാ�ം പഠി�വാ�� അവസരം

2399. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �മിശാ�ം ബി�ദതല�ി�  പഠി�ാ�  അവസര��ത് വട��  േകരള�ി�  ഒ�ം െത��

േകരള�ി� ര�ം േകാേള�കളി� മാ�മാണ് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ബി�ദ വിഷയമായ േജാ�ഫി മധ�േകരള�ി�  ഏെത�ി�ം ഒ� േകാേളജിെല�ി�ം

ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഏെറ െതാഴി�  സാധ�ത�ം �ാധാന���� വിഷയമായ �മിശാ�ം ��ത�  േകാേള�കളി�

ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം െമ�െ����തിന് നടപടി

2400. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം െമ�െ����തിന് എെ��ാം

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

(ബി) േകരള�ിെല �ണിേവ�ി�ികളി� പരീ� നട��തി�ം റിസ��് �ഖ�ാപന�ി�ം വളെരയധികം

കാലതാമസ��ാ��തായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ പരിഹരി�് ഒ� ഏകീ�ത പരീ� കല��  േകരള�ിെല �ണിേവ�ി�ികളി�  നട�ിലാ�ാ�

�മി�േമാ?

സ�ാ�യ െ�ാഫഷണ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല �േവശനം

2401. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�ാ�യ െ�ാഫഷണ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല �േവശന�ി� നിലവി��

സംവരണ തത�ം പാലി��േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സംവരണ തത�ം പാലി��േ�ാ എ�് പരിേശാധി��തിന് ഏെത�ി�ം സമിതി
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�വ��ി��േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� കഴി�േമാ?

മല�റം സ��ാ� വനിതാ േകാേളജിെല ത�ികക�

2402. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം സ��ാ� വനിതാ േകാേളജി� �ി�സി�� ഉ�െ�െട  16 മണി�� വ��് േലാ��  4

അ��ാപക ത�ികക�ം  13 അന��ാപക ത�ികക�ം ��ി��തി�� െ�ാേ�ാസ� ഇേ�ാ�

ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ധനകാര� വ��് ഇ� സംബ�ി�് അഭി�ായം േരഖെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േകാേളജിെ� �ഗമമായ �വ��ന�ിന് ത�ികക� ��ിേ��ത് അനിവാര�മാകയാ� എ��ം

േവഗം ഇ� സംബ�ി� തീ�മാന�� ൈകെ�ാ�േമാ?

ചാല�ടി പന�ി�ി െമേ�ാറിയ� ഗവ�െമ�് േകാേളജ്

2403. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി പന�ി�ി െമേ�ാറിയ�  ഗവ�െമ�് േകാേളജിെ� വികസന�ം �തിയ േകാ�ക�

അ�വദി���ം സംബ�ി�് േകാേളജ് �ി�സി�ാ� സമ��ി� അേപ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ നടപടിക� അടിയ�രമായി സ�ീകരി�േമാ?

�ള�� ഗവ�െമ�് േകാേളജിെ� �തിയ െക�ിട നിർ�ാണം

2404. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല �ള��  ഗവ�െമ�് േകാേളജിെ� �മി ൈകമാ�ം

െച���മായി ബ�െ��് ഡിസംബ� 2016-� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ െസ��റി�് �ലം എം എൽ

എ ന�കിയ ക�ിെ� അടി�ാന�ി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരിേ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ള�� ഗവ�െമ�് േകാേളജിന് അ�വദി� 8 േകാടി�െട �തിയ മ�ിരം നി��ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരിേ�ാ; ഇതിെ� നി��ാണ �വ��ന�� എ�് നട�ാ� സാധി�ം; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത െക�ിട നി��ാണ�ിന് മെ�െ��ി�ം തട��� നിലവി� ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ന�വി� ഗവ. േപാളി െട�ി�ിെ� �വ��നം
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2405. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നി��ി� ന�വി�  ഗവ.  േപാളിെട�ി�ിെ� �വ��നം  2017-18  അ��യനവ�ഷം �ത�

ആരംഭി�വാ�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി, എ.ഐ.സി.ററി.ഇ സംഘം�ിെ�റ നി�േ�ശ�� അടിയ�രമായി ���ിയാ�വാ�ളള

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായം�ളം വനിതാ േപാളിെട�ിക് േഹാ��, ക�ാ�േ��് െക�ിട��

2406. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ളം വനിതാ േപാളിെട�ിക് േഹാ��, ക�ാ�േ��് എ�ിവ അട��� െക�ിട��െട

നി��ാണ�മായി ബ�െ�� നിലവി�� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി േമഖലയിെല േകാേമ�് വിഭാഗ�ി�െ��� േകാ�ക��് �ല�ത

2407. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി േമഖലയിെല േകാേമ�് വിഭാഗ�ി�െ��� േകാ�കളായ ജനറ�

ഇ��റ�സ്,  അ�ൗ��സി  &  ഓഡി�ിംഗ്,  ബാ�ിംഗ് അസി��സ്,  മാ���ിംഗ്  &

െസയി��ാ�ഷി�്, �ാവ� ആ�് �റിസം, റിസ�ഷ�, ��് കീ�ിംഗ് & ക��ണിേ�ഷ� എ�ീ

േകാ�ക��് െക.ജി.�ി.ഇ.  ൈട�്ൈറ�ിംഗ് ഇം�ീഷ്  (ഹയ�),  ക����  േവ�ഡ് േ�ാസ�ിംഗ്

(ഹയ�) എ�ീ േകാ�ക�മായി �ല�ത ന���തി�� നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

സ�ീകരി� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ?

�ീ���രം സ��ാ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെ� വികസനം

2408. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ���രം സ��ാ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെ� വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) 2016-17 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� �ീ���രം സ��ാ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിനായി അ�വദി�

പ�തിക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ; ഓേരാ�ിെ��ം �വ��ന�െള സംബ�ി� കാലിക�ിതി

വിശദീകരി�ാേമാ?
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�മവി��മായി �േമാഷ� ന�കിയ നടപടി

2409. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� ��സ��ാരിെ� കാല�് �ാ��് ത�ികയി� �മവി��മായി

�േമാഷ� ന�കിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ധനകാര� പരിേശാധനാവിഭാഗം സമ��ി� റിേ�ാ��ിേ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ജീവന�ാർ�് അനധി�തമായി എ� �ക നൽകിെയ�ം അതി�  എ� �ക തിരിെക

ഈടാ�ിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െത�ായി �േമാഷ� ന�ിയതി�െട സ��ാരിന് സംഭവി� സാ��ിക ന��ിന് ഉ�രവാദികളായ

ജീവന�ാ�െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ നടപടി� പി�ി�  നട�ിയ അഴിമതി വിശദമായി അേന�ഷി�ാ�  ത�ാറാ�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

സാേ�തിക സ��കലാശാലയിെല പരീ�ാ ഫലം െെവ����ല�ളള ����

2410. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാേ�തിക സ��കലാശാലയി� പരീ�ാ ഫലം മാസ�� െെവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ വിഷയ�ളി�ം ജയി�ാെത അ�� െസമ�റിേല�് �േവശനം ന�കാ� ഇയ�  ഒൗ�്

സംവിധാനം നിലനി���തിനാ�, പരീ�ാഫലം െെവ��ത് വിദ�ാ��ിക��് പഠനം �ടരാ�

കഴിയാ� �ിതി വിേശഷം സംജാതമാ�� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇത്

പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി സ��കലാശാല േനരി�് നട�� സ�ാ�യ �ാപന��

2411. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി സ��കലാശാല േനരി�് നട�� സ�ാ�യ �ാപന�ളി� 2017-18 അ��യന

വ�ഷ�ി� അ�ിഷ� നട��െത�ം ��ത �ാപന�ൾ അട� ��ണെമ�ം എെ��ി�ം

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) സ��കലാശാലയിെല ��ത സ�ാ�യ �ാപന�� അട�് ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�വ��

എ� �ചരണം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) 2017-18  അ��യന വ�ഷ�ിൽ ��ത സ��കലാശാലയിെല സ�ാ�യ �ാപന�ളിൽ
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വിദ�ാ��ി �േവശന�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാലയിെല സ�ാ�യ �ാപന�ളിെല �ിരം ജീവന�ാർ

2412. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി സ�വകലാശാല േനരി�് നട�� സ�ാ�യ �ാപന�ളി��

സ�വകലാശാല�െട �ിരം ജീവന�ാ�െട എ�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�വകലാശാല�െട സ�ാ�യ �ാപന�ളി�  ഫീസ് ഇന�ി�  ലഭി�� പണ�ിെ�  80%

സ�വകലാശാല �ിരം ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ിനായി െചലവഴി�� എ� കാര�ം ��യി�

െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത സ�ാ�യ �ാപന�ളി� നി�ം സ�വകലാശാല �ിരം ജീവന�ാെര പി�വലി��തിന്

േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ൈഗ�ഷി�ി�നി�ം വിരമി� അ��ാപകെര ഒഴിവാ�� നടപടി

2413. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��കലാശാലകളിെല ൈഗ�ഷി�ി�നി�ം വിരമി� അ��ാപകെര ഒഴിവാ��ത് സംബ�ി�്

�.ജി.സി.  നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം സ��കലാശാലകളി�  ഇത്

നട�ിലാ�ിയി��്;

(ബി) ഈ നി�േ�ശം നട�ിലാ��ത് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� ഏെത�ി�ം തര�ി� �തി�ലമായി

ബാധി�െമ�് ക���േ�ാ; എ�ി� ഏത് രീതിയി� ബാധി�െമ�ാണ് വിലയി��ിയി��ത്;

(സി) ��ത �.ജി.സി.  നി�േ�ശം നട�ിലാ��തിെ� എെ��ി�ം ��ി��ക� സ��കലാശാലകേളാ

സ��ാേരാ �.ജി.സി.െയ അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സാ�രതാ മിഷെ� 'പ� മലയാളം' സ��ിഫി��് േകാ�്

2414. �ീ.എസ്.ശർ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

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

ന��േമാ:
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(എ) സമ� േമഖലയി��വ��ം ഒേര േപാെല �േയാജനകരമാ�� വിധ�ി�  മാ�ഭാഷാ പഠനം

വ�ാപി�ി��തിനായി സാ�രതാ മിഷ� അേതാറി�ി  'പ� മലയാളം'  എ� േപരി� സ��ിഫി��്

േകാ�് നട��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� �ണേഭാ�ാ�� ആെര�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഭരണഭാഷ മാ�ഭാഷയാ�ിയതി�േശഷം ഓഫീസ് നി��ഹണം ��ി��ായി േതാ�� സ��ാ�

ജീവന�ാെര ��ത പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ി� അക�ിസിഷ� െസ��ക� �ാപി�� പ�തി

2415. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ.ഡി.ബി. വാ�ാ സഹായേ�ാെട സം�ാന�് �ി� അക�ിസിഷ� െസ��ക� �ാപി��

പ�തി ഏെത�ാം �ല�ാണ് ആരംഭി��ത്;

(ബി) എെ��ാം േകാ�കളാണ് ഇവിെട നട��ത്;  ഇനി എ� �ല�് �ടി ആരംഭി�ാനാണ്

ല��മി�ിരി��ത്;

(സി) 140 അസം�ി മ�ല�ളി�ം ഇവ �ാപി�െമ� �� �ഖ�ാപനം �ാബല��ി�േ�ാ;

(ഡി) വ�വസായ വികസന േമഖലയായ അ��  മ�ല�ിെല േച�ംപ�ി�റം പ�ായ�ി�ളള

െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി. �െട �ല�് ഒ� �ിൽ െഡവല�െമ�് െസ�ർ �ട��തി�� നടപടി

ഉടെന സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) അ�� മ�ല�ിെല േച�ംപ�ി�റം പ�ായ�ിെല ഇ�ഡ�ിയ� േ�ാ�് െസ��ം പ�ി�റം

ഇ�േഫാപാ��ം ഉ�െ�െട�� വ�വസായ �േദശ�ളിേല�ം �റിസം ഉ�െ�െട�� േമഖല�ം

ഉപകാര�ദമാ�� തര�ി�ളള േകാ�ക��് ��ത �ിൽ െഡവല�െമ�് െസ�റി� ��ഗണന

ന��േമാ?

�ാപന���ം ��ക��ം ന�കിയ �മി�െട വിനിേയാഗം

2416. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാപന���ം ��ക��ം ന�കിയ �മി�െട വിനിേയാഗം സംബ�ി�് ഓഡി�്

നട��തിന് നീ��േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ;
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(ബി) േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��  വി�ഴി�് ലാഭ��ാ�കെയ� േക� സ��ാ�  നയ�ിെ�

ഫലമായി,  അവ വി��േ�ാ�, സം�ാന സ��ാ�  ന�കിയ �മി അന�ാധീനെ���ത്

തട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സർ�ാർ ന�കിയ �മി വ�വ�ക��് വി��മായി ഉപേയാഗി� എ�് കെ��ിയാ�  അവ

തിരി�പിടി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�വ� ���ി വിേ�ജിെല നീ��ടം മ�ി� നിക�

2417. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ക�വ� ���ി വിേ�ജി� വ�ഷ�ളായി െപാ�ജന�� ഉപേയാഗി��

നീ��ടം  (െചന) മ�ി� നിക��തിെനതിെര�ളള പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ� നടപടി

സ�ീകരി�;

(ബി) റീസ�െ�  133/A1  �  െപ� ഉടമ�നി�ാ� �ലം വ�ാജേരഖ��ാ�ി നി�തിയട�ത്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ �ലം ഏെ���് ����ിതിയിലാ��തി�ം െപാ�ജന���്

ഉപേയാഗേയാഗ�മാ��തി�ം േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദവി�ളം താ��ി� ന�കിയ പ�യം സാ�കരി��തിന് നടപടി

T 2418.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നായനാ�  സ��ാ�  1999-�  േദവി�ളം താ��ി�  ന�കിയ പ�യ���് റവന� വ��് കരം

സ�ീകരി�ാ�തിനാ�ം പ�യ സാ�കരണം നട�ാ�തിനാ�ം നിരവധി ��ംബ��  ��ി��്

അ�ഭവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ പരിഹരി�ാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� അവ പരിേശാധി�് ആവശ�മായ നടപടി ഉട� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� ടാ��കളി� വിതരണം െച�� ജല�ിെ� അളവ്

2419. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി� ടാ��കളി� വിതരണം െച�� ജല�ിെ� അളവ് വ��ി�ി��തി��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(ബി) ഇതിനായി ആവശ�െ��ി�� പ�ായ�ക�െട �പാ�ശ ലഭി�ി�േ�ാ?

��ാറി� �മി കേ���ാ�െട പ�ിക ത�ാറാ��തിന് നടപടി

2420. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറി� റവന�വ��ിെ� േന�ത��ി� �മി കേ���ാ�െട പ�ിക ത�ാറാ��തി�� നടപടിക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി �േത�ക സംഘെ� �മതലെ���ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ?

�രഹിതർ�് സ��ാ� മി��മി ന���തിന് നടപടി

2421. �ീ.പി. ഉ�ി

,, െക.��ിരാമ�

,, പി.വി. അ�വ�

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് സ��ാ� മി��മി കെ��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �രഹിതരായ ആ�ക� എ��െ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  �രഹിതരായവരി�  ഏ��ം അ�ഹരായവ��് കെ��ിയ മി� �മി ന���തിന്

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

വര�� വിലയി���തിന് േക�സംഘ�ിെ� സ��ശനം

2422. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വരൾ�ാ �ിതിവിേശഷം വിലയി���തിന് േക�സംഘം സം�ാനം

സ��ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അവ�െട �ാഥമികവിലയി��െലെ��ം എ� �കയാണ് േക�സഹായമായി അവ�

ശിപാ�ശ െച�െത�ം െവളിെ���േമാ?
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കാരാ�ഴ പ�തി�മായി ബ�െ�� ലാ�റ് അക�ിസിഷ� ഓഫീസ്

2423. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല കാരാ�ഴ പ�തി�മായി ബ�െ��് �വ��ി�� ലാ�റ് അക�ിസിഷ�

ഓഫീസ് നി��ലാ��� സംബ�ി� നടപടിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ലാ�റ് അക�ിസിഷ�  സംബ�മായ �വ��ന��  കാരാ�ഴ പ�തി �േദശ�്

���ീകരി�ി�േ�ാ?

��ാ�, േദവി�ളം, ഉ���േചാല താ��കളിെല സ��ാ��മി ൈകേ��ം

2424. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, അ�� �കാശ്

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ� േമഖലയി�ം, േദവി�ളം, ഉ���േചാല താ��കളി�ം വ�ാപകമായ സ��ാ� �മി ൈകേ��ം

ഉ�ായതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) വ�കിട ൈകേ���� മാ�ം ത�ാലം ഒഴി�ി�ാ� മതിെയ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ൈകേ��ം ഒഴി�ി�� റവന� ഉേദ�ാഗ���് േനെര നട�� അ�മ��െട പ�ാ�ല�ി�

��ത�  േപാലീസ് സഹായം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  ആഭ��ര വ��്

സഹായകമായ നിലപാടാേണാ സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

ജയ�ീ�െട അവകാശ സ��ിഫി��ി�� അേപ�

2425. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവകാശ സർ�ിഫി��് ലഭി��തിനായി �ീമതി.  ജയ�ീ.  വട�ംകര ���  വീട്,

െപ��ിറേ�ാണം,  ���ി�  പി.ഒ,  കാര�വ�ം,  തി�വന��രം  G3/6601/2017

DTD.18/01/2017 -� ന�കിയ നിേവദന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ അേപ�യിേ�ൽ തീ��ക��ി��തി��ായ കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത സ��ിഫി��് എേ��് വിതരണം െച�െമ�് അറിയി�ാേമാ;  ഈ അേപ� സ��ാ�
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��ിേല�് ൈകമാറിയി�േ�ാ  ;  ഇെ��ിൽ കാരണം അേപ�കെയ അറിയി�ി�േ�ാ  ;

ഇ�സംബ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

�ഷി�ാ��് ന�പരിഹാരം ന���തിന് റവന� വ��് ൈകെ�ാ� നടപടി

2426. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതി��മായ വര��യി�ം ശ�മായ േവന�  മഴയി�ം ഉ�ായ �ഷിനാശം റവന�വ��്

പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ി� എ� �പ�െട �ഷിനാശം ഈ ര�് കാര���മായി ബ�െ��് സം�ാന��ായി��്;

(സി) ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ഷി�ാ��് ന�പരിഹാരം ന���തിന് റവന� വ��് എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ം;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

''സമ�ം'' ജനസ��� പരിപാടി

2427. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ തല�ി�  കള��െട േന�ത��ി�  കാസ�േകാട് ജി�യി�  നട�ിയ  ''സമ�ം''

ജനസ��� പരിപാടിയി� ലഭ�മായ അേപ�ക� എ�യാണ്;

(ബി) ഓേരാ ഇന�ി�ം ലഭ�മായ അേപ�ക�േട�ം തീ��് ക��ി� അേപ�ക�െട�ം എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) തീ�� ക��ി�ാ�  ബാ�ി�� അേപ�കളിേ��  ൈകെ�ാ� നടപടി�ം ഇവ എ�േ��്

തീ��ക��ി�െ��ം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) "സമ�ം"  പരിപാടിയി� ചികി�ാ ധനസഹായ ഇന�ി�  എ� �ക അ�വദി�ി�െ��് ജി�

തിരി�� കണ�് ന�കാേമാ?

റീ-സ�േ�

2428. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ-സ�േ� ���ിയാ�ാ� വിേ��കളി�  അടി�ാന േരഖകളായ െസ�ി�െമ�് രജി��,

ബി.�ി.ആ�.,  ഫീ�ഡ് െമഷ�െമ�് ��്,  ലിേ�ാ �ാ�  എ�ിവ ലഭ�മ�ാ� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഈ േരഖക�  ആ�.ഡി.ഒ.,  കളേ��്,  സ�േ� വിഭാഗം എ�ിവിട�ളി�  ലഭ�മാെണ� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സാധാരണ ജന��െട ��ി��ക�  പരിഹരി��തിനായി ഈ േരഖക�െട പക��ക�  വിേ�ജ്

ഓഫീ�കളി� ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകരള െന�വയ�-ത�ീ�തട സംര�ണ നിയമം

2429. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2008-െല േകരള െന�വയ�-ത�ീ�തട സംര�ണ നിയമമ�സരി�് നിക�െ�� ത�ീ�തട��

����ിതിയിലാ��തിെ� �േ�ാടിയായി വ�� െചല�ക�  വഹി��തിന് മതിയായ �ക

ലഭ�മ�ാ� അവ��െ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ത�ീർ�ട�ൾ ����ിതിയിലാ��തി� െചലവ് വ�� �ക ബ�െ�� ക�ിയി�നി�ം

റവന� റി�വറിയാ�ം മ�ം ഈടാ�ാം എ�� കണ�ിെല��് �മി ����ിതിയിലാ��തിന്

ആവശ�മായ �ക ����ി ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

പ�യ വിതരണം ���ിയാ�ിയി�� ജി�കൾ

2430. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം ജി�കളി�  പ�യ വിതരണം ���ിയാ�ിയി�െ��ം ഏെത�ാം

ജി�കളി� ���ീകരി�ി�ി� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�േ��് പ�യ വിതരണം ���ീകരി�ാനാ�െമ�ാണ് സർ�ാർ �തീ�ി��ത് ?

�തിയ വിേ�ജ് �പീകരി��തി�� മാനദ���

2431. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ആെക എ� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� ഉ�്;

(ബി) ഒ� വിേ�ജി� പരമാവധി ജനസംഖ� എ�വെര ആകാെമ�് നിജെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഒ� വിേ�ജിെന വിഭജി�് �തിയ വിേ�ജ് �പീകരി��തി�� മാനദ���  നിലവി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ ?
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റവന� വ��ി� നി�ം എ�ാ സ��ിഫി��ക�ം ഓ�െെലനായി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

2432. �ീ.സി.���

,, പി.െക. ശശി

,, �രളി െപ�െന�ി

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി�  നി�ം എ�ാ സ��ിഫി��ക�ം ഓ�െെലനായി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� ഏെത�ാം സ��ിഫി��കളാണ് ഓ�െെലനായി ലഭി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വ��ി�  നി�ം ന��� ജാതി സ��ിഫി��ിെ��ം വ�മാന സ��ിഫി��ിെ��ം

കാലാവധി വ��ി�ി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) േന�ിവി�ി സ��ിഫി��ിെ� കാലാവധി ആജീവനാ�മാ�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പ�യം നൽകിയവ�െട എ�ം

2433. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� േപ��് പ�യം ന�കിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

പ�യം അ�വദി��തിെ� മാനദ���

2434. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�യം അ�വദി��തിെ� മാനദ��� സംബ�ി� വിശദാംശം എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അേപ� സമ��ി�് എ� ഹിയറിംഗിന് േശഷമാണ് പ�യം അ�വദി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) അേപ�ക�െട സീനിേയാറി�ി ഉറ�വ���തി�� ക�ശന നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;എ�ിൽ

വിശദാംശം ന��േമാ?

ആ�ളം കായലിെല കേ�റിയ�മി ഒഴി�ിെ����തിന് നടപടി
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2435. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ളം കായലിെല കേ�� �മി എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ആ�ളം കായലിെല കേ��ം തട��തി�ം കേ�റിയ �മി ഒഴി�ിെ����തി�ം ഈ സ��ാ�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ആ�ളം കായലിേല�് െവ�ം ഒഴികിെയ�� ൈകേ�ാ�ം ത�ീ�തട�ം നിക��ത് തടയാ�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

മണ�� മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട �ന� നി��ാണം

2436. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറാ�ക�െട �ന� നി��ാണ�ിന് �ഡ് ഫ�ി� ഉ�െ���ി

�ക അ�വദി�ി��്; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട നി��ാണ �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

അനധി�ത കേ���� ഒഴി�ി��തിനായി നടപടിക�

2437. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��വ�  അനധി�ത കേ����ം ഒഴി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യിെല�ം കേ���� സംബ�ി� വിശദാംശം സ��ാ� േശഖരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ജി�ാടി�ാന�ി� വിശദ വിവരം ന�കാേമാ;

(സി) പാല�ാട് ജി�യിെല കേ���� സംബ�ി�് സ��ാ� വിശദാംശം േശഖരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

കേ���� ഒഴി�ി��തിനായി സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഒ��ാലം അംസ�ി മ�ല�ി�  കേ����  കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ; അ�രം കേ���� ഒഴി�ി��തിനായി സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം;

വിശദീകരി�ാേമാ?

�ട�� വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിടം

2438. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വ��ല താ��ിെല �ട��  വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിടം കാല�ഴ��ാ�  ജീ��ി�്

അപകടാവ�യിലാെണ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവിെട �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� ഡിജി�െെലസ് െച��

2439. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ി�  ഏെത�ാം വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�  ഡിജി�െെലസ് െച�െവ�ം ഇനി

ഏെത�ാം വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� ഡിജി�െെലസ് െച�ാ��് എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കായം�ളം മ�ല�ിെല ��വ�  വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�ം ഡിജി�െെലസ് െച�ാ�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

വളപ�ണം ഗവ�െമ�് ഹയ�െസ��റി �ളിന് �ൗ�് നി��ാണം

2440. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വളപ�ണം ഗവ�െമ�് ഹയ�െസ��റി �ളിന് �ൗ�് നി��ാണ�ിന് റവന� വ��ിെ� �മി

ൈകമാ��തി��  L2/23/2016/Rev  ന��  ഫയലി�  അ�ിമ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ?

എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി) 2014-� ന�കിയ �പാ�ശയിേ�� കാലതാമസം േനരി�തിെ� കാരണം പരിേശാധി�് ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

(സി) ഈ �മി ൈകമാ� നടപടിക� എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മിനിസിവി�േ�ഷെ� നി��ാണം

2441. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മിനിസിവി�േ�ഷെ� നി��ാണം ���ീകരിെ��ി�ം,  �നിസി�ാലി�ിയി� നി�ം  ,

ഉടമ�ാവകാശം സംബ�ി�� സാേ�തിക തട��ിെ� േപരി�, െക�ിട ന��ം

ൈവദ�തികണ��ം, വാ��കണ��ം ലഭി�ാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� സിവി� േ�ഷന് െക�ിടന�� ലഭ�മാ�ി, പാ��ീഷ� േജാലി ���ീകരി�് ആഫീ�ക�

എേ��് മിനിസിവി� േ�ഷനിേല� മാ�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ിെല നിലവി�� �ിതി വ��മാ�ാേമാ?
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വര�� േനരി��തിന് േക� സഹായം

2442. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വര��ാ �രിതാശ�ാസപ�തിക�  എെ��ി�ം �ഖ�ാപി��തിന് സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല വര��െയ േനരി��തിന് എെ��ി�ം േക� സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ

വ��മാ�േമാ?

��� റവന� ഡിവിഷണ� ഓഫീസ് വിഭജി�് ചാല�ടിയി� ആ� ഡി ഒ

2443. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� റവന� ഡിവിഷണ� ഓഫീസ് വിഭജി�് ഒ� �തിയ ആ� ഡി ഒ ഓഫീസ് അ�വദി��തിന്

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല മല��ാറ വെര�� �േദശ�ളിെല ആദിവാസി,  േതാ�ം േമഖല,

പ�ികജാതി ജനവിഭാഗ��  എ�ിവ�െ��ാം സഹായകരമായി ചാല�ടിയി�  �തിയ റവന�

ഡിവിഷണ� ഓഫീസ് അ�വദി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ചാല�ടിയി�  റവന� ടവ�  അ�വദി�ക�ം ഇതിനായി ചാല�ടി �നിസി�ാലി�ി �ലം

ലഭ�മാ�െമ�് അറിയി�ക�ം െച� സാഹചര��ി�  ��ത �ല�് ആ�  ഡി ഒ ഓഫീസ്

�ാപി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ?

േവ�നാട് കായ� കേ��ം ഒഴി�ി��തിനായി �പീകരി� ക�ി�ി

2444. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവ�നാട് കായ�  കേ��ം ഒഴി�ി��തിനായി  WP(C)687/13  ന��  േകസി�  കേ��ം

അള�തി�െ���ാനായി േഫാ��് െകാ�ി സ�കള�െറ നിയമി�് എ�ാണ് ഉ�രവായത്;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ എ�ാണ് ക�ി�ി �പീ�തമായത്;

(ഡി) ��ത ക�ി�ി നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ഇ) േതവര ജം�ഷ�  �ത�  േതവര െതേ�യ�െ� െഫറി വെര�ം േതവര പടി�ാറ�  കായ�

തീരെ��ം ൈകേ��ം കെ���തിനായി ��ത ക�ി�ി നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

71 of 109



എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ��ത ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��് സമ��ി��തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

എ�േ��് റിേ�ാ��് സമ��ി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ടിെവ� �ാമം പരിഹരി�ാ� വാ�� കിേയാ�ക�

2445. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി�ാ�  സം�ാന�് റവന�വ��് �േഖന ഇതിനകം എ� വാ��

കിേയാ�ക� �ാപി�ി��്; ജി� തിരി�് കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�ി��്;  ഇ�ര�ി�  �ാപി�െ�� കിേയാ�ക�  എ�േ��്

���േതാതി� �വ��നസ�മാ�ം;

(സി) ��ത� കിേയാ�ക� അ�വദി�ാ� ആേലാചന�േ�ാ; �ടിെവ��ാമം പരിഹരി�ാ� ഇതിനകം

സ��ാ� എ� �ക െചലവഴി�ി��്;

(ഡി) ഇതിെ� ജി�തിരി�് കണ�് വ��മാ�േമാ?

�ടിെവ� വിതരണം ഉറ�ാ��തിന് മ�ിമാ�െട േമ�േനാ��ി� �േത�ക സംവിധാനം

2446. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, ഡി.െക. �രളി

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതി��മായ വരൾ�െയ േനരിടാൻേവ�ി വിവിധ ജി�കളിെല പാറമടക�  ഉ�െ�െട��

ജലേ�ാത�ക�  സ��ാ�  ഏെ���് ജലസംഭരണ�ം വിതരണ�ം നട�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ജല�ിെ� ഉപേയാഗം �മെ����തി�ം ജലേ�ാത�ക�  സംര�ി��തി�ം �ടിെവ�

വിതരണം ഉറ�ാ��തി�ം എ�ാ ജി�കളി�ം ഓേരാ മ�ിമാ�െട േമ�േനാ��ി�  �േത�ക

സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ ?

വര��ാ െക�തി വിലയി��ാെന�ിയ േക� സംഘം

2447. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വര��ാ െക�തി വിലയി��ാെന�ിയ േക� സംഘം സം�ാന�് എ� ജി�ക�

സ��ശി�ക��ായി; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ആെരാെ�യായി�� േക� സംഘ�ിെല അംഗ��;

(സി) എെ�ാെ� കാര��ളാണ് �ധാനമാ�ം േക� സംഘം പരിേശാധി�ത്;

(ഡി) എ� േകാടി �പ�െട േക�സഹായം സം�ാന�ിന് ലഭ�മാ�ം ; ഇ�സംബ�ി� വിശദാംശ��

ന��േമാ?

മി��മി െെകമാ�ം

2448. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷികാവശ��ിന് പതി�ന�കിയ മി��മി മെ�ാരാ��് െെകമാ��തി�� നിബ�നക�

എെ��ാമാെണ� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െെകമാ����ളി� ഇള�വ��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇള�വ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

വര��ാ �രിതാശ�ാസ പ�തിക��ായി ഓേരാ ജി��ം അ�വദി� �ക

2449. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വര��ാ �രിതാശ�ാസ പ�തിക��ായി ഓേരാ ജി��ം അ�വദി� �ക വ��മാ�ാേമാ; ഇൗ �ക

ഉപേയാഗി�് െച�ാ�� ���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗയിന�ി� ലഭി� േക� ഫ�ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാെമാ?

��ാറിെല വൻകിട �മികേ���ം െജ.സി.ബി. നിേരാധന�ം

2450. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�വ� സാദ�്

,, അനി� അ�ര

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറി�  സ��ാ�  �മിയി�  വലിയേതാതി�� കേ����  നട�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഏെതാെ� �ല�ളി�;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ഏെതാെ� റിേ�ാ��ക� ലഭി�ി��്; ��ത റിേ�ാ��ക� �കാരം എ� ഏ��
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�മി അന�ാധീനെ�� എ�ാണ് കെ��ിയി��ത്;

(സി) കേ���മിയിെല െക�ിട�� െപാളി�് നീ�ാെത അവ ഏെ���ണെണ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ� �കാരം ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� െക�ിട�� ഏെ���ി��്;

(ഇ) ��ാറിെല കേ��ം ഒഴി�ി��തി���് ജന�തിനിധിക�മാ�ം മതേമധാവിക�മാ�ം മ�ം

�ടിയാേലചി�ണെമ�് നി��ഷി�ി�േ�ാ;

(എഫ്) ��ാറി�  േകരള ലാ�് ക�സ�വ�സി നിയമം ബാധകമേ�;  എ�ി�  അത് ഒഴിവാ�ി ഏത്

നിയമ�കാരമാണ് കേ��ം ഒഴി�ി�വാ� തീ�മാനി�ി��ത്;

(ജി) ��ാറി� െജ.സി.ബി. നിേരാധി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

��ാറിെല അനധി�ത കേ���� ഒഴി�ി��തി�� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി

2451. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറിെല അനധി�ത കേ���� ഒഴി�ി��തി�� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതിെയെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ാറിെല കേ��ം ഒഴി�ി��  നടപടി ഏെത�ി�ം ഘ��ി�  നി��ിെവ�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ��ാ� േമഖലയി� എ� െഹ�� �മി�െട കേ��ം

ഒഴി�ി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെമാ�ാെക�� അനധി�ത കേ����  ഒഴി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

��ം�ളം താ��് �പീകരണം

2452. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  -െല ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� ��ം�ളം താ��് �പീകരണം നടപടി �മം ഏ�

ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ജനസാ�ത െകാ�ം, വിേ��ക�െട എ�ം െകാ�ം ��പ�ിയി� നി��� തല�ി�ി താ��്

വിഭജി� ��ം�ളം ആ�ാനമായി �തിയ താ��് ആരംഭി��തി�ൻ സർ�ാരിെ� ��ി�

നിയമപരമായ തട��� വ��ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് �തിയ താ��ക� അ�വദി��തിനായി റവന� വ��് പഠി� ത�ാറാ�ിയ ലി�ി�

വളെര ��ി�  ഉ�ായി�� ��ം�ളെ� ഒഴിവാ�ിയ നടപടി വ�  ജനകിയ �തിേഷധ�ിന്
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ഇടയാ�ിയതാെണ�� കണ�ിെല��് കഴിവ�ം േവഗ�ി� ��ം�ളം താ��് ആരംഭി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�രി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല സ�് ഡിവിഷ� ഓഫീ�ക�

2453. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �തിയ താ��കളി�  ഇനി�ം വിവിധ വ��ക�െട സബ് ഡിവിഷ�

ഓഫീ�ക�  അ�വദി�ാ�  ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  സബ് ഡിവിഷ�

ഓഫീ�ക� എേ�ാ� �ഖ�ാപി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

��ാറിെല �ടിേയ� ക�ഷക��് പ�യം

2454. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��ാറിെല അ�ഹരായ �ടിേയ� ക�ഷക��് പ�യം ന���തി�� �വ��ന�� റവന� വ��്

���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� �േയാജനം എ� േപ��് ലഭ�മാ�ാനാണ് ഈ ഘ��ി�

തീ�മാനെമ��ി��ത്; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

ഇരമ�� വിേ�ജിെല �മി�െട ന�ായവില

2455. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��ിെല ഇരമ�� വിേ�ജി� �മി�െട ന�ായവില െതാ��� വിേ��കളിേല�ാ� 5

ഇര�ി അധികമാെണ�� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരാതി�െട അടി�ാന�ിൽ ഇരമ��  വിേ�ജി�  �മി�െട ന�ായവില

���ിനി�യി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

േകാ��ടി വലിയവര�് ൈബ�ാസ് നി��ാണം

2456. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം േകാ��ടി വലിയവര�് ൈബ�ാസ് നി��ാണ�ിന് �മി ഏെ����  നടപടിക��ായി

15.02.17 സ.ഉ(സാധാ)നം.  183/17/െപാ.മ.വ.  �കാരം അ�വദി�  23.96 േകാടി �പ�െട

ഫ�് ധനകാര�വ��ി�  നി�ം റവന�വ��ിന് ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിെ� കാരണം
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ടമക��് ന�പരിഹാരം വിതരണം െച�ാ�  ൈബ�ാസ് നി��ാണ�ിന് മെ�െ��ി�ം

സാേ�തിക തട��� ഉേ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ലേമെ���� നടപടിക� േചാദ�ം െച�് ബ�:ൈഹേ�ാടതിയി� സ�കാര�വ��ിക� ഫയ�

െച� േകസി� വിധി വ�ി�േ�ാ; അതിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) റവന�വ��് �മിേയെ���� നടപടിക� എ�േ��് ���ീകരി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ിെല െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തിക�

2457. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തിയിൽ ഉ�െ���ി നി��ി�� മാന�വാടി മ�ല�ിെല

േറാ�ക� ഏെത�ാം;

(ബി) േമ� േറാ�ക�െട പണിക� നിലവി� ഏ�ഘ�ം വെരയായി;

(സി) നി��ാണ�ിന് തട�ം േനരി�� േറാ�ക�  ഏെത�ി�ം ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ�

എ�റിയി�ാേമാ ?

റ�േല�ഡ് മാ���ിന് േവ�ി േപരാ�യി� അക�യ� െച�ി�� �മി

2458. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

റ�േല�ഡ് മാ���ിന് േവ�ി േപരാ�യി�  അക�യ�  െച�ി�� �മി േപരാ� പ�ായ�ിന്

ന�കണെമ� പ�ായ�് �സിഡ�ിെ� നിേവദനം സർ�ാരിന് ലഭി�ി��േവാ;ഉെ��ി�

��ത നിേവദനം പരിഗണി�് ��ത �ലം േപരാ� പ�ായ�ിന് ന���തിന് നടപടി

ൈകെ�ാള�േമാ?

��ാറി� അനധി�ത െക�ിട നി��ാണ�മായി ബ�െ��് സ��ാ� േനാ�ീസ്

2459. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറി�  അനധി�ത െക�ിട നി��ാണം,  സ��ാ�  �മി കേ��ം എ�ിവ�മായി ബ�െ��്

എ�േപ��് സ��ാ� േനാ�ീസ് ന�കിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൻ �കാരം ആെക�� അനധി�ത െക�ിട��, കേ���മി എ�ിവ തി�െ���ിയി�േ�ാ;

ഇ�സംബ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?
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��ാറി� േ�ാ�് െമേ�ാ മറികട�് നി��ാണം ���ിയാ�ിയ റിേസാ��ക�

2460. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറി�ം പരിസര�േദശ�ളി�ം കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി�  ൈകേ�� �മിയി�  �മാഫിയ

വ�കിട െക�ിട�� െക�ിെ�ാ�ിയതായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) േ�ാ�് െമേ�ാ മറികട�് നി��ാണം ���ിയാ�ിയ റിേസാ��ക�  ൈലസ�സ്

സ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ാറി� എ� റിേസാ��ക��ാണ് നിലവി� േ�ാപ് െമേ�ാ ന�കിയി��ത്;

(ഡി) അനധി�ത നി��ാണം നട�ിയ എ� റിേസാ��കൾ�ം വ�കിട െക�ിട�ൾ�മാണ് ഈ

സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം നിലവി�  േ�ാപ് െമേ�ാ ന�കിയി��ത്  ;

െപാളി�നീ�ിയെത�െയ�് വ��മാ�േമാ?

��മാഫിയെയ സഹായി�� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി

2461. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറിെല സ��ാ� �മി കേ��� േലാബികെള ചില ഉേദ�ാഗ�� സഹായി��തായ റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ലാ�് റവന� ക�ീഷണ� എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�

ആയതിെ� റിേ�ാ��് േമശ�റ�് െവ�േമാ;

(സി) �മാഫിയെയ സഹായി�� ഉേദ�ാഗ�� പല രജി��ക�ം ന�െ����തി�ം നശി�ി��തി�ം

കാരണമായി�െ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ാറി�  �മാഫിയ�് �� നി��� ഉേദ�ാഗ�െര മാ�കാപരമായി ശി�ി�വാ�  സ��ാ�

ത�ാറാ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

ഇ�ാനഗറി� സ��ാ� �മി തിരി�് പിടി��തിന് നടപടി

2462. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ഡി.സതീശ�
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,, പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�  ടൗണിെല ഇ�ാനഗറി� 10ഏ�� സ��ാ� �മി സി.പി.എം.  േനതാ���െ�േട��വ�

ൈകേ�റി പാ��ി�ാമമാ�ിെയ� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� വ��ക�െട ഉടമ�തയി�� �മിയാണ് ഇ�കാരം ൈകേ�റിടി��ത്;

(സി) ൈകേ���ാെര ഒഴി�ി�് സ��ാ� �മി തിരി�് പിടി��തിന് റവന� വ��് ഇതിനകം ൈകെകാ�

നടപടി വിശദമാ�േമാ?

ഉ��കടവ് പാല�ിനായി �ലേമെ����

2463. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല �ധാന പാലം പ�തിയായ ഉ��കടവ് പാല�ിനാ��

�ലേമെ���� നടപടിക� റവന� വ��ി� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േനരെ� �ല�ടമക��് പാരിേതാഷികം അ�വദി� സ��ാ�  ഉ�രവ�സരി�് കളേ��ി�

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) കളേ��ി�ം റവന� വ��ി�ം ഇൗ പാല�ിെ� �ലേമെ����മായി ബ�െ��് എെ��ാം

നടപടികളാണ് ഇനി ���ീകരി�ാ��ത്; ഇത് സമയബ�ിതമായി എേ�ാ� ���ിയാ�ം;

(ഡി) ഉഭയ ക�ി ച��യി�െട പാല�ിെ� �ലേമെ����  കാര��ി�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�

കഴി�േമാ എ�ത് സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആ നിലയി� നടപടിക��് േവഗം ��ി

പാലം നി��ാണം യാഥാ���മാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യി� �തിയ റവന� ഡിവിഷ�

2464. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  ��തായി റവന� ഡിവിഷ�  ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് ലാ�് റവന�

ക�ീഷണ�െട കാര�ാലയ�ി�  നി�ം സ��ാരിന് സമ��ി�ി�ളള റിേ�ാ��ി�  ഏെതാെ�

േക��ളാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ആയതി� ഏെതാെ� താ��കളാണ് ഉ�െ��ി�ളളത്;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� തീ�മാന�ം �ഖ�ാപന�ം േവഗ�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യി� റവന� ഡിവിഷ�
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2465. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  അ�വദി� റവന� ഡിവിഷ�  ഓഫീസ് �ാപി�ാ�� നടപടിക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയതായി അ�വദി� റവന� ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിെ� ആ�ാനം എവിെടയാെണ�ത്

സംബ�ി�് തീ�മാനമായി�േ�ാ;ഉെ��ി� എവിെടയാെണ�് വ��മാ�േമാ?

മതപരിവ��നം നട��വ�െട സ��ിഫി��്

2466. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മതപരിവ��നം നട��വ��് അ� സംബ�ി�് സ��ിഫി��് ന�കാ�  അധികാരെ��

�ാപന�� എെതാെ�യാണ് ;

(ബി) ഇവ�  ന��� സ��ിഫി��ിെ� അടി�ാന�ി�  പരിവ��ക��് അയാ�െട േപ�ം മത�ം

മാ��തിന് ഗസ�് വി�ാപനം ആവശ�മായി�േ�ാ; എ�ി� ഗസ�് വി�ാപനം നട�വാനായി

മതപരിവ��നം െച��യാ� മ�് േരഖക�െ�ാ�ം �തിയ മതം സ�ീകരി�� തീയതി വെര പഴയ

മതവിശ�ാസിയാ�ം മതം മാറിയേശഷം അധികാരെ�� �ാപന�ി�  നി�് സ��ിഫി��് ലഭി�

തീയതി �ത� �തിയ മതവിശ�ാസിയാ�ം താമസി�� �ലെ� വിേ�ജ് ഓഫീസറി�നി��

സ��ിഫി��് ഹാജരാേ���േ�ാ;

(സി) എ�ി� വിേ�ജാഫീസ�മാ� ഈ സ��ിഫി��് ന���ത് എ�് അടി�ാന�ിലാണ്;

(ഡി) ഇ�ര�ി�� സ��ിഫി��് ന���തിന് വിേ�ജാഫീസ�മാ��് �റേമ മ�ാ�െ�ാെ�

അധികാര��്;

(ഇ) ചില വിേ�ജാഫീസ�മാ�  ഇ�കാര�� സ��ിഫി��് ന��� കാര��ി�  മതപരിവ��കെര

��ി��ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ:

(എഫ്) എ�ി� അേപ�കെന ന�ായി അറിയാ�� ര�് ഗസ�ഡ് ഓഫീസ�മാ�  ഇതിന് സ��ിെെഫ

െച��തിെല അപാകത എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ:

(ജി) ഗസ�ഡ് ഓഫീസ�മാ�െട സ��ിഫി��് േരഖയായി സ�ീകരി�് ഗസ�് വി�ാപനം നട�ാ�

അ�വദി�െകാ�് ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ:

ചാല�ടി�ഴ സംര�ി��തിനായി റിവ� മാേനെ��് ഫ�്

2467. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2016-17  വ�ഷ�ി�  റിവ�മാേനെ��് ഫ�പേയാഗി�് ചാല�ടി�ഴ സംര�ി��തിനായി,

എെ��ി�ം ���ികൾ�് ,അ�മതി ന��കേയാ നട�ിലാ�കേയാ െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ചാല�ടി�ഴ�െട വിവിധ ഭാഗ�ളി�  തീരം െക�ി സംര�ി��തി�ം കട�ക�  െക�ി

സംര�ി��തി�മായി സമ��ി�ി�� അേപ�കളി� അ�മതി ന���തിനായി സ��ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി സമ��ി�ി�� ഏെത�ാം േ�ാജ�കളാണ് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പാ�ാ�ിേ�ാല �മി കേ��ം

2468. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറിെല പാ�ാ�ിേ�ാലയി�  സ��ാ�  �മി കേ�റിയവെര ഒഴി�ി� �മി വീെ����  ��ിയ

���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) എ� �മിയാണ് ഇവിെട വീെ���ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല സ��ാ��മി കേ��ം

2469. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല �ള��  പ�ായ�ിെല മാവിളകടവ് �ത�  െപാഴി��

വെര ഉളള �േദശ� �വ��ി�� റിേസാ��ക�  സ��ാ��മി വ�ാപകമായി കേ�റിയതായി

പറയെ��� ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം

നട�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഏെതാെ� റിേസാ��കളാണ് റവന� �മി ൈകേയ�ം നട�ിയി�ളളത്;

(സി) ��ത �മി ൈകേയ�െ��റി�് െന�ാ�ി�കര താ��് അധികാരിക�, കള���് റിേ�ാ��

ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ �മി ൈകേയ��മായി ബ�െ��് റീസ�േ� നട�ി,  �മി തിരി� പിടി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;നടപടി സ�ീകരി�ാ� ആെരയാണ് �മതലെ����െത�് െവളിെ���േമാ?

അംഗപരിമിത��് മാ�ിവ� െഡപ��ികള�� ത�ികക�

2470. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ��ാ� ഉ�രവ് ന�� ജി. ഓ(പി)13/2000/എസ്.ഡ��.ഡി. തീയതി 19.06.2000 �കാരം

അംഗപരിമിത��് 01.01.2004 �ത�� ഒഴി�ക� നീ�ിവ�് പി.എസ്.സി.െയ അറിയി�ണെമ�്

നി�േ�ശി�ത�സരി�് റവന�വ��ിെല െഡപ��ികള��  ത�ികയിെല ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��്

െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സ��ാ�ഉ�രവ് �കാരം  01.01.2004  �ത�� െഡപ��ികള��  ത�ികയിെല

അംഗപരിമിത��� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.െയ അറിയി�ി�ിെ��് പി.എസ്.സി.  റവന� വ��ിന്

ക�് ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�വെര പി.എസ്.സി. �േഖന െഡപ��ി കള�� ത�ികയി� എ� േപെര നിയമി�ി��്; നിലവിെല

വ�വ�ക�  �കാരം ഇതി�  എ� അംഗപരിമിത��് നിയമനം ന�േക�തായി��;

എ�െകാ�ാണ് നിയമനം ന�കാതി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് േകാടതി നി�േ�ശ�േളാ ഉ�ര�കേളാ ��യി�െ��ി�േ�ാ;  പരാതിക�

സ��ാരിെ� ��ി� ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ഇ) അംഗപരിമിത��് േക�നിയമ�കാര�ം ബ�:��ീംേകാടതി വിധി�കാര�ം  1996  �ത��

��കാല ഒഴി�ക�  കണ�ാ�ി നിയമനം ന�കണെമ�് വ�വ���ായി�ം െഡപ��ി കള��

ത�ിക�െട കാര��ി� ഇ�ാര�ം നട�ാ�ാ�െത�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) നിലവി�  െഡപ��ികള��  റാ�് പ�ികയി�  ഉ� അംഗപരിമിതരായ ഉേദ�ാഗാ��ിക��് റാ�്

പ�ിക�െട കാലാവധി കഴി�ം��് നിയമനം ന�കാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

വര��െ��തി വിലയി��വാ� വ� േക�സംഘം

2471. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വര��െ��തി വിലയി��വാ�  വ� േക�സംഘം സം�ാന�് ഏെത�ാം �ല�ളാണ്

സ��ശി�ത്;

(ബി) വര��െ��തി�െട ��മായ സാഹചര�ം േക�സംഘെ� േബാ��െ���ി അ�ഹമായ സഹായം

ലഭ�മാ�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) എ�േകാടി �പ�െട ന�ം സം�ാന��ായി എ�ാണ് േക�സംഘെ� േബാ��െ���ിയത്?

കായം�ളംതാ��് �പീകരി�ണെമ� ആവശ�ം

T 2472.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം താ��് �പീകരണം പരിഗണി��തിന് ഈ സ��ാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?
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വിേ�േജാഫീ�കളി� അ�യ േക��� �േഖന മാ�ം അേപ� സ�ീകരി��ത് ജന�ൾ��ാ��

��ി��്

2473. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�േജാഫീ�ക�  അ�യ േക���  �േഖന മാ�ം അേപ� സ�ീകരി��ത് ജന���്

��ി���ാ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) അ�യേക��ളി� അേപ� സ�ീകരി��തിന് ജന�ളി� നി�ം അമിത ഫീസ് ഈടാ��ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ആവശ�െ��� സ��ിഫി��മായി യാെതാ� ബ�മി�ാ� നിരവധി േരഖക� ഓ�ൈല� ആയി

�ാ�  െച�്എ��ി െച��തിന് അ�യ േക���  �മി��ത് വഴി െപാ�ജന���്

അനാവശ�മായി അമിത �ക ന�േക�ി വ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) അ�യേക��ളി� ഈടാ�� അേത ഫീസ് ഈടാ�ിെ�ാ�് വിേ�േജാഫീസ്-താ�േ�ാഫീസ്

എ�ിവിട�ളി� ദിവസേവതന അടി�ാന�ി� േഡ�ാ- എ��ി- ഓ�േറ��മാെര നിയമി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തി�െട സ��ാരിന് അധിക ബാധ�ത ഇ�ാെതതെ� ജന���്

േവഗ�ി�  അേപ� സമ��ി��തി�ം അ�യേക���െട �ഷണ�ി�  നി�ം ��ി

േന��തി�ം കഴ�െമ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(എഫ്) െപാ�ജന���് േനരി�് ഓ�ൈലനായ് അേപ� സമ��ി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ��ി���് ഓഫ് ലാ�് & ഡിസാ�� മാേനെ��്

2474. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ിന് കീഴി�� ഇ��ി���് ഓഫ് ലാ�്  &  ഡിസാ��  മാേനെ��്

ആ�നികവ�രി��തിന് സ��ാരിന് പ�തി�േ�ാ;

(ബി) കാര��മമായ റവന� ഭരണ�ിനായി ജീവന�ാ��് ന�ിവ�� പരിശീലനം കാലാ��തമായി

പരി�രി�വാൻ പ�തി�േ�ാ;

(സി) റവന� വ��ിെല വിവിധ ത�ികകളി� പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം ലഭി��വ��്, ഓഫീ�കളി�

നിേയാഗി��തിന് ��് ഐ.എ�.ഡി.എം- � പരിശീലനം ന��ത് ആേലാചി�േമാ;
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(ഡി) ഐ.എ�.ഡി.എം- � �തിയ ത�ിക ��ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്?

2013-െല ൈറ�് � െഫയ� േകാംപ�േസഷ� ആ�ിെ� ച��ളി� കട��ടിയ െത�്

2475. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2013-െല ൈറ�് � െഫയ�  േകാംപ�േസഷ�, �ാ��ാര�സി ഇ�  ലാ�ഡ് അക�ിസിഷ�,

റിഹാബിലിേടഷ� ആ�ഡ് െസ�ി�െമ�് ആ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ േകരള സ��ാ� 2015-�

പാസാ�ിയ ച��ളി� കട��ടിയ വ�ാപകമായ െത�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� എ�്

നടപടിയാണ് ഇതിേ�� സ�ീകരി�ത്?

െച��� താ��ി� കീ�്േ�രിേമ��റിയി� താമ�ി�� ��ംബ���് പ�യം

2476. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  30  വ�ഷ�ിേലെറയായി വീട് െവ�് തമാസി��വ��് പ�യം ന���തിന്

എെ��ി�ം തട���േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആല�ഴ ജി�യി� െച��� താ��ി� കീ�്േ�രിേമ��റിയി� 265/6 (പഴയ നം.23/4) സ�േവ

ന�രി� കഴി� 30 വ�ഷ�ിേലെറയായി താമ�ി�� ച���ം കാലായി� ജാനകി േകശവ�

�ത� 7 ��ംബ���് പ�യം ന�കാ�തിെ� കാരണം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ��ംബ���് പ�യം ന���തിന് എെ��ി�ം തട��� ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�േ��് ഈ ��ംബ���് പ�യം ന�കാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ��ാറി� �മി ൈകേ����

2477. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ��ാറി� എ� �മി ൈകേ���� കെ��ിയി��്;

(ബി) ഉെ��ി� ഈ ൈകേ���� എ�ാം യഥാസമയം ഒഴി�ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഒഴി�ി� �മി ൈകേ���� ഏെതാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ� �മി ൈകേ�റിയത് സംബ�ി�് കഴി� സ��ാ� ആ�െ��ി�ം എതിെര േകെസ��്

നിയമ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ��ാ� സ��ാ� �മി ൈകേ��ം സംബ�ി�് നടപടിെയ��വാ�

ഏെത�ി�ം ക�ീഷേനേയാ സമിതിേയേയാ നിയമി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

83 of 109



റീ സ�െ� ���ിയാ��തിന് നടപടി

2478. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റീ സ�െ� ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

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

ആദിവാസി ജനവിഭാഗ�ിെ� ൈകവശ �മി�് പ�യം

T 2479.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി ജനവിഭാഗ�ിെ� ൈകവശ �മി�് പ�യം ന���ത് പരിഗണനയി�  ഉേ�ാ;

ഉെ��ി� എ�് നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എ� േപ��് �മി ലഭ�മാ�ം എ�ാണ് സർ�ാർ കണ�ാ�ിയി��ത് ?

റിസ�െ� കഴി� വിേ��കളിെല റി�ാ��കളി� മാ�ം വ���തി�� നടപടി�മ��

2480. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിസ�െ� കഴി� വിേ��കളി�, റി�ാ��കളി�  മാ�ം വ���തി�� നടപടി�മ��

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നടപടി�മ�� അംഗീകരി��തി�� അധികാരം ആ��ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റിസ�െ� അദാല�് വഴി വ��ിയ മാ��ളിെല അപാകത പരഹരി��തി�� നടപടി�മ��ം

�മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�� ആരാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

��ാറിെല കേ��െമാഴി�ി�� നടപടി

2481. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറിെല കേ��െമാഴി�ി�� നടപടി ത��ാലം നി��ിെവ�ാ� റവന� വ��് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഒഴി�ി�� നടപടി�മായി �േ�ാ�് േപാ��തിനാേണാ തീ�മാനം;

(സി) എ�ി� രാ�ീയ�ാ� ഉ�െ�െട��വ�െട വ�കിട കേ��ം ഒഴി�ി�� നടപടി�് വ�ം ദിന�ളി�

ഊ�� ന��േമാ;
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(ഡി) പാ� വ�വ�ക� പരിേശാധി�് ടാ��െട ൈകവശ�� �മി വീെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഡാ�ാബാ�ിെല വിവര�ളിൽ തി��ൽ വ���തി�ളള നടപടി�മം

T 2482.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�ളള ഡാ�ാബാ�ിെല വിവര��  സംബ�ി�് പരാതിക�  ഉളള വിവരം

സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഡാ�ാ ബാ�ി�  തി���ക�  വ���തി�ളള നടപടി�മ��  എെ��ാമാെണ�്

െവളിെ���േമാ?

��ിേ�ാ�, കരിേവടകം വിേ��കളിെല സ��ാ� �മി

2483. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��ിേ�ാ�, കരിേവടകം വിേ��കളി�  എ� ഏ��  സ��ാ�  �മി

നിലവി��്; സ�േ� ന��ം വി�ീ���ം �േത�കം �േത�കം വിശദമാ�ാേമാ?

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഭവന നി��ാണം

T 2484.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല േദവി�ളം േ�ാ�ി�  കഴി� സാ��ിക വ�ഷം ഭവന

നി��ാണ പ�തിയി��െ���ി എ� വീ�കളാണ് അ�വദി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� വീ�കളാണ് ���ീകരി�ാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ���ീകരി�ാ� വീ�ക�െട വിവരം വ��മാ�േമാ?

ച�നാേ�രിയി� ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിെ� �ല�് �തിയ പ�തി

2485. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി റവന� ട��  �ിതിെച�� �ലേ�ാ� േച��� േകരള േ��് ഹൗസിംഗ്

േബാ�ഡ് വക �ല�് ഏെത�ി�ം നി��ാണ പ�തിക� നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;
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(ബി) ഉെ��ി� ഈ നി��ാണ പ�തി�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാണ്;

(സി) ച�നാേ�രി�െട �ധാന ഭാഗ�� ഈ �ല�് അടിയ�ിരമായി �േയാജനകരമായ

ഏെത�ി�ം പ�തി നട�ിലാ�േമാ?

�തിയ ജലേസചന പ�തിക� ആരംഭിേ��തിെ�� തീ�മാനി�� സാഹചര�ം

2486. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ ജലേസചന പ�തിക�  ആരംഭിേ��തിെ��ം നിലവി��ത് അവസാനി�ി�ണെമ�ം

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി�� സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ�കിട,  ഇട�രം ജലേസചന പ�തിക��്  2017-18  െല ബജ�ി�  എ�് �കയാണ്

വകയി��ിയി��ത്;

(സി) േക� പ�തി ഒഴിവാ�ിയാ� സം�ാന പ�തി�ായി 2017-18 � എ�് �കയാണ് ബജ�ി�

ഉ�െ�ാ�ി�ി��ത്?

ൈകേ���ാ�െട െചലവി� ജലേ�ാത�കെള ��� �ിതിയിലാ��തിന് നടപടി

2487. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, എം. നൗഷാദ്

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കായ�ക�, �ഴക�, മ�് ജലേ�ാത�ക� എ�ിവ ൈകേ�റിയത് സംബ�ി�്

ആധികാരികമായ റിേ�ാ��ക� എെ��ി�ം സർ�ാരിെ� പ��േ�ാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ� ഇ�രം ൈകേ���� തട��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ൈകേ����  തിരി�പിടി�് ൈകേ���ാ�െട െചലവി�  ജലേ�ാത�കെള ���

�ിതിയിലാ��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പി. െഎ. പി. കനാ�

2488. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പ�ാ ഇറിേഗഷ�  േ�ാ�ട്  (പി.െഎ.പി.)  കനാ�  കഴി�  5  വ�ഷ�ാലം നട�ിയ നി��ാണ

�വ��ന��/അ����ണിക� ഏെതാെ�െയ�ം എവിെടെയാെ�െയ�ം ഇതിനായി എ��ക

െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം പി.െഎ.പി.  കനാ�  അ���പണി  /  നി��ാണ�ിനായി അ�വദി� �ക�െട�ം

നട�ിയ �വ��ന��െട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പി.െഎ.പി.  കനാ� വഴി ഈ േവന�കാല�് ജലേസചനം നട��തി�� അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െകാട��് േതാ�ിെല റ�േല��-കം- �ി�ജിെ� അേ�ാ�് േറാഡ്

T 2489.�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം,  െകാട��് േതാ�ിെല റ�േല��  -കം-�ി�ജിെ� േജാലി ���ിയായി�െ��ി�ം

അേ�ാ�് േറാഡിെ� പണി തട�െ�� കിട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അേ�ാ�് േറാഡിെ� പണി ���ീകരി� പാലം സ�ാരേയാഗ�മാ�വാ�ളള അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത േജാലി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ബിലാ�ി�ളം നവീകരണ പ�തി

2490. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നഗര�ിെല ബിലാ�ി�ളം നവീകരി��തിന് ജലേസചനവ��് എെ��ി�ം

പ�തിക� ആവി�രി�ി��േവാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി ഇ�വെര ആരംഭി�ി�ിെ��ി� ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ജല വിനിേയാഗ�ിെ� കാര��മത വ��ി�ി�ാ� നടപടി

2491. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജല വിനിേയാഗ�ിെ� കാര��മത ���തിനായി ജലവിഭവ  -�ഷി വ��ക�െട �വ��ന��

ഏേകാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��്എെ��ി�ം �വ��ന�� നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?
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നദീ സംര�ണ പ�തിക�

2492. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നദിക�െട േശാച�ാവ� സംബ�ി�് ശാ�ീയമായ പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� കെ���ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� നദിക�െട സംര�ണ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ജലസംഭരണം

2493. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  നിലവി�  ജലവിഭവവ��മാ�ം േകരളാ വാ��  അേതാറി�ി�മാ�ം

ബ�െ��് നട�� ���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അതി��മായ േവനലിെന മറികട�വാ�ം ജന���് ആവശ��ിന് ജലം ലഭി��തി�മായി

തടയണക�ം മ�ം �ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��(2016-17)  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  ഇ�ര�ി�ളള

ഏെത�ി�ം പ�തി �തിയതായി നട�ിലാ��തിന് �ക വകയി��ിയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

പഴ�ി ജലേസചന പ�തി

2494. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ��� നിേയാജകമ�ല�ി�െട കട�േപാ�� പഴ�ി ജലേസചന പ�തി�െട െമയി� കനാലി�

കിേലാമീ�� 28/500� ��െക ക��് നി��ി��തിന് അ�മതി അഭ���ി�െകാ�് േകാഴിേ�ാട്

േ�ാജ�് - I ചീഫ് എ�ിനീയ��് അേപ� ലഭി�ത് എേ�ാഴാെണ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ���  എം.  എ�. എ.  �െട ആ�ി വികസന ഫ�് ലഭ�മാ�ി നി��ാണ ���ി നട��

പ�തി�് അ�മതി ഉ�ര� ലഭ�മാ�ിേയാ; എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ജലേസചന വ��് �ന:സംഘടി�ി��

2495. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ജലേസചന വ��് �ന:സംഘടി�ി�് വ��ിെന ശ�ിെ����തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) എ�ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിന് ആവശ�ം േവ� ആ�നിക സാേ�തികവിദ�യിലധി�ിതമായ

ഇ�െവ�ിേഗഷ�, ഡിൈസ� എ�ീ വിഭാഗ��െട അഭാവ�ം ഫ�ക�െട ലഭ�ത�റ�ം �ധാന

��മായി കണ�ാ��േ�ാ;

(സി) വ��ി�  ആവശ��ിന് സാേ�തിക വിദ��  ഉ�ായിരിെ� വിരമി�വെര ജലേസചന,

പരിപാലനേമഖലകളി� കരാറടി�ാന�ി� നിയമി�ാ�െ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

കാേവരി ജലത�� പരിഹാരസമിതി അ�വദി�ി�ളള ജലം വിനിേയാഗി��

2496. �ീ.പി.വി. അ�വ�

,, ഒ. ആ�. േക�

,, െക. ബാ�

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാേവരി ജലത�� പരിഹാരസമിതി അ�വദി�ി�ളള ജലം സം�ാന�ിെ� �ടിെവളള, ജലേസചന,

െെവദ�തി ഉ�ാദനാവശ����ായി വിനിേയാഗി�ാ�  ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക�

ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ഇൗ പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി െവളിെ���േമാ ;

(സി) ഈ സമിതി അ�വദി�ി�ളള ജലം എ�െയ�ം അതി�  എ� ജലം നിലവി�  വിനിേയാഗി�ാ�

സാധി��െ��ം വ��മാ�േമാ?

വ�കിട ജലേസചന പ�തിക�െട നട�ി�ി��ായ അനാ� സംബ�ി�് ധവളപ�ം

2497. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ�കിട ജലേസചന പ�തിക�  ഇനി ഏെ��േ��തി�ാെയ�് ജലവിഭവ വ��് നിലപാട്

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� അ�രെമാ� നിലപാടിന് ആധാരമായ വ�തക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) �വാ��ഴ,  ഇടമലയാ�, ബാണാ�രസാഗ�, കാരാ�ഴ എ�ീ പ�തിക�െട അട��

എ�യായി��െവ�ം ഇനി എ�് �കയാണ് ��ത പ�തിക�െട ���ീകരണ�ിന്

ആവശ���െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക� �ലം എ� െഹ�� �ല�് ജലേസചനം സാധ�മായി എ�റിയി�േമാ;
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(ഡി) ��ത പ�തിക�െട നട�ി�ി��ായ ��കരമായ അനാ� സംബ�ി�് ഒ� ധവളപ�ം

�റെ��വി�േമാ ?

മഴെവ� സംഭരണ�ി� പ�തി

2498. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ിെ� ഭാഗമായി കാലവ�ഷ�ം, േവന� മഴ�ം �റ�് �ടിെവ� �ാമം

��മാ�� സാഹചര��ി�  കാലവ�ഷ�ി�  ലഭി�� മഴെവ�െ� പരമാവധി സംഭരി�്

ഉപേയാഗി�ാ�  കഴി�� രീതിയി�� വ�കിട,  െച�കിട പ�തിക�  പരിഗണനയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

വ�കിട-െച�കിട ജലേസചന പ�തിക�െട ���ീകരണം

2499. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പതി�ാ�ക��് ��പ് നി��ാണം ആരംഭി��ം എ�ാ�  നാളി�വെര

���ിയാകാ��മായ എ� വ�കിട ജലേസചന പ�തിക� ഉ�്; ഇതിേനാേരാ�ി�ം നാളി�വെര

എ�് �ക െചലവഴി�;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട ���ീകരണ�ിനായി എെ��ി�ം തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; എ�ി�

ഈ പ�തിക�  സം�ാന�ിന് എത് രീതിയി�  �േയാജന�ദമാ�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്

ക���ത്;

(സി) സം�ാന�് �ട�ി�ിട�� മ�് െച�കിട പ�തിക�  ��വ�  ഇ�ര�ി�

�േയാജന�ദമാ��തിന് ഒ� �ഹദ് പ�തി ത�ാറാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ഇ�ി�ര തടയണ നി��ാണം

2500. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ിെല പ�ി��-മട��  �ടിെവ� പ�തി�് േവ�ി�� ഇ�ി�ര തടയണ

നി��ാണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആയതിന് ഭരണാ�മതി ന�ിയി�് എ� വ�ഷമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി�് സാേ�തികാ�മതി ന�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അടിയ�രമായി സാേ�തികാ�മതി

ന�േമാ;വിശദമാ�േമാ?
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മ�ടയിെല ജലവിഭവ ���ിക��് ഭരണാ�മതി

2501. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2017-18െല സം�ാന ബ�ജ�് �സംഗ�ി�  ഇറിേഗഷ�  വ��്  /വാ��  അേതാറി�ി�മായി

ബ�െ��് മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി�  അ�വദി�ി�� ���ിക��് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

നദികളി� തടയണക� നി��ി��തി�� പ�തി

2502. �ീ.ബി.സത��

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, ഒ. ആ�. േക�

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജല�ാമ�ിെ� കാഠിന�ം �റ��തി�ം ഓ�െവ��യ�ം നിയ�ി��തി�ം നദികളി�

തടയണക� നി��ി��തി�� പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) നദികളി�ം ഉപനദികളി�ം േതാ�കളി�ം നി��ി�ി�� തടയണക�  പല�ം നിലവി�

നാേശാ�ഖമായത് ��ിയി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇവ �ന��രി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െവ�്

വ��മാ�േമാ?

കാ�ാ�ട, മാറന�� പ�ായ�കളിൽ ജലവിഭവവ��ിെ� അധീനതയി�� �മി

2503. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ി� കാ�ാ�ട, മാറന�� പ�ായ�കളിലായി െന�ാ� ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�ിെ�

കനാലിന് ഇ�വശ�ളിലായി ജലവിഭവവ��ിെ� അധീനതയി�  എ� �മി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �മി ���മാ�ം ജലവിഭവവ��ിെ� അധീനതയി�  തെ�യാേണാ;വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�നംതി� ജി�യി� അ�വദി� വാ�� കിേയാ�്
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2504. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി� അ�വദി� വാ��  കിേയാ�ക� �ടിെവ��ാമം ��മായ �ല�ളി�

�ാപി�ാെത ഉേദ�ാഗ��  ത�ി� �കാരം �ാപി�് ജന��െട പരാതി�ിടവ���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെനതിെര എ��ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഇനി�ത� �ാേദശിക ഭരണ�ട�മാ�ം വാ�ഡ് തല�ളി�� ജന�തിനിധിക�മാ�ം ആേലാചി�്

കിേയാ�ക� �ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച��� ൈഹേ�ാളജി ഡിവിഷെ� വാഹനം തിരിെക ന�കാ� നടപടി

2505. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  ൈഹേ�ാളജി എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�െട കാര�ാലയ�ിെല  KL  30  A  /9090

(മേഹ� ൈസേലാ)  ന��  വാഹനം താ��ാലിക ഉപേയാഗ�ിനായി എറണാ�ളം ഇറിേഗഷ�

ഡിവിഷനിേല�് െകാ�േപായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എറണാ�ളം ഇറിേഗഷ�  ഡിവിഷനിെല താ��ാലിക ഉപേയാഗ�ി�േശഷം വാഹനം തിരിെക

െച��� ൈഹേ�ാളജി ഡിവിഷന് ൈകമാറാതി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത വാഹനം ൈഹേ�ാളജി ഡിവിഷന് ൈകമാ��തി�� തട�ം എ�ാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വാഹനം ��ത ഡിവിഷന് എ�് തിരിെക ന��െമ�് വ��മാ�േമാ?

പഴ�ിസാഗ� ജലെെവദ�തി പ�തി�് ജലവിഭവ വ��ിെ� നിരാേ�പപ�ം

2506. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

മ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല പടി��  �ാമപ�ായ�ി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡ്

നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി�� പഴ�ിസാഗ�  ജലെെവദ�തി പ�തി�് ജലവിഭവവ��ിെ�

നിരാേ�പപ��ം  3.05  െഹ��  �മി�ം ലഭ�മാ�ണെമ� െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡിെ�

അേപ�യി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

കരയിടി�ി� തടയാ� നടപടിക�
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2507. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��രി��  മ�ല�ിെല കാര�േ�ാ� �ഴ കരയിടി�ി�  േനരി�� �ല�ളി�  കര െക�ി

സംര�ി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ക��  അരയാ�ടവിെ� ഇ�കരകളി�ം,  ചാ�മ�്,  കാര�േ�ാട് അ�ാം���ി

എ�ിവിട�ളിെല�ം വ�ാപകമായ കരയിടി�ി� തടയാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കട�ഭി�ി നി��ാണം

2508. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് തീരേദശേമഖലയി�  കട�ഭി�ി നി��ി��തിന് ഈ സ��ാരിെ� കാല�്

ഏെത�ി�ം ���ി ഭരണാ�മതി�ായി സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ സർ�ാരിെ� പരിഗണന�് വിടാെത തിരി�യ� നടപടി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിേമ�് തിരി�യ�തിെ�റ കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഐ.ഐ.ടി പഠനം നട�ിയി�ി�ാെയ� കാരണ�ാ� എ�ിേമ�് തിരി�യ�കവഴി ഇ�രം ഒ�

���ി�ം നട�ിലാ�വാ� സാധി�കയി�ാെയ� ��തര �ിതിവിേശഷം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

നിരീ�ണ കിണ�കളിെല ജലലഭ�ത

2509. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ജല വിഭവേശഷി തി�െ����തിനായി സം�ാന �ജല വ��ം േക� �ജല

വ��ം നട�ി വ�� പഠന�� എെ��ാമാെണ�ം, ആയതി� �കാരം 2016-17 വ�ഷ�ി�

�ജല ലഭ�ത�െട �റവ് എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� കിണ�ക� നിരീ�ണ കിണ�കളായി ഉപേയാഗി��െവ�ം അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�ം

ഇവയി� ജല ലഭ�ത�� കിണ�ക� എ�, ഓേരാ കിണറി���ായ ജലലഭ�താ�റവ് എ� എ�ം

വ��മാ�േമാ?

�ഗ�ഭ ജല�ിെ� അമിതമായ ഉപേയാഗം നിയ�ി��തിന് നടപടി

2510. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ഷാഫി പറ�ി�
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,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വര�� ��മായ സാഹചര��ി� �ഗ�ഭ ജല�ിെ� അമിതമായ ഉപേയാഗം നിയ�ി��തിന്

െെകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് കെ��ിയി�� �ഗ�ഭ ജല�ഷണം അധിക�� �ല�� ഏെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് �ഴ�  കിണ�  നി��ാണം നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

െെകെ�ാ�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

�ഗ�ഭ ജല പഠനം നട�ാ� നടപടി

2511. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� �ഗ�ഭ ജല�ിെ� അളവ് ഗണ�മായ േതാതി� �റ�വ��താ�ം �ഗ�ഭ ജലനിര�്

ഗണ�മായി താ� വ��താ��� റിേ�ാ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദ വിവരം

ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� വിദ�ധമായ പഠനം നട��തിന് നടപടി സ�കരി�േമാ?

�ഗ�ഭജല വിനിേയാഗം സംബ�ി� പരിേശാധന

2512. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന�് �ടിെവ� മാഫിയ  ,  സ�കാര� �ടിെവ� ക�നിക�, െപ�ി �ട�ിയ

ബ�രാ���നിക�, മദ���ാ�� ക�നിക�  എ�ിവ�  ഓേരാ ദിവസ�ം അ�വാദ���ം

നിയമവി���ം ആയി എ� �ഗ�ഭജലം ഉപേയാഗി�� എ�ത് �� സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരിേശാധന�ായി ഇൗ സ��ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ക�നിക��് ��സ��ാ� ന�ിയ ഉ�ര� �കാരമാെണാ �ഗ�ഭ ജലം എ��ത് എ�്

��സ��ാ�  പരിേശാധി�േവാ;  എ�ി�  എ�ാണ്  ;  ഇെ��ിൽ ഈ സ��ാ�  സം�ാന

ജലസ��് ഊ�ി വിപണനം നട��ത് തട�വാ�  ആവശ�മായ ക�ശന നിയമ നി��ാണം

നട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

രജിേ�ഷനി�ാെത �ഴ� കിണ� �ഴി�തിന് നടപടി

2513. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) തി�വന��രം ജി�യി� �ഗ�ഭജല വ��ിെ� കീഴി� എ� റി�ക� ഉ�്;  സർേ� നടപടികൾ

�ർ�ിയാ�ി ഏ�കാല� ലഭി� അേപ�കളിലാണ് ഇേ�ാൾ �ഴൽ കിണറിന് അ�മതി

നൽ��ത്;

(ബി) എ� സ�കാര� �ാപന�� കഴി� നാ�മാസ�ി��ി� തി�വനത�രം ജി�യിൽ രജിേ�ഷ�

ന�കി;

(സി) രജിേ�ഷനി�ാെത �ഴ�കിണ� �ഴി�തിന് തി�വന��രം ജി�യി� 2017 - � ആ�െ��ി�ം

എതിെര നടപടി സ�ീകരിേ�ാ;  എ�ി� എ� േപ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം,  എ� �പ

പിഴയായി ഈടാ�ിെയ�ം െവളിെ���േമാ ?

േ�ാത�ക� നശി�ി�� വ�കിട ക�നിക�െട ജല�ഷണം

2514. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ജല േ�ാത�ക�  നശി�ി�� വ�കിട ക�നിക�െട ജല�ഷണം തട��തിന് എെ�ാെ�

കാര��ളാണ് സ�ീകരി��ത്?

െപ�ി ക�നി ജലെമ���ത് അള�ാൻ െടലിെമ�ി സംവിധാനം

2515. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഠിനമായ വര���െട പ�ാ�ല�ി� പാല�ാട് ക�ിേ�ാെ� െപ�ി ക�നി�ം, മദ�നി��ാണ

ശാല�ം ഉ�െ�െട അമിത ജലം ഉപേയാഗി�� �ാപന��െട ഉപേഭാഗ�ി� 75 ശതമാനം

�റവ് വ��ണെമ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശം ക�നിക�  ക�ശനമായി പാലി�െ���� സംബ�ി�് പരിേശാധന

നട�ിയി�േ�ാ  ;എ�ിൽ പരിേശാധനയി�  െവളിവായ വ�തക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) െപ�ി ക�നി�കെ� �ഴ��ിണ�കളി�  നി�ം ജലെമ���ത് അള��തി�� െടലിെമ�ി

സംവിധാനം ഏ�െ���ണെമ� നിയമസഭാ സമിതി�െട നി�േ�ശം ക�നി പാലി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ� നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

േചല�ര ആലംേകാ���് �ടിെവ� പ�തി ���ീകരണം

2516. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) 2015-16  വ�ഷം േചല�ര നിേയാജക മ�ലം ആ�ി വികസന �ീമി�  നി�ം  10  ല�ം

�പ�െട ഭരണാ�മതി ന�കിയ�ം െക.ഡ��.എ.�് നി��ാണ �മതല ന�കിയ�മായ േചല�ര

പ�ായ�് വാ�ഡ് 9 ആലംേകാ���് �ടിെവ� പ�തി�െട ���ി ഇ�വെര�ം ആരംഭി�ി�ി�

എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ ���ി ആരംഭി��തിന് എ�ാണ് തട�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) െക.ഡ��.എ.�െട ഭാഗ�ി�ം നി�ം ���ി ആരംഭി��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് എ�

െകാ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഭരണാ�മതി ന�കി ഒ� വ�ഷം കഴി�ത് കണ�ിെല��ം പ�തി �േദശ�് അതി��മായ

�ടിെവ� �ാമം അ�ഭവെ���ത് കണ�ിെല��ം ���ി ���ീകരി��തിനാവശ�മായ

ക�ശന നി�േ�ശം െക.ഡ��.എ. ��� ഡിവിഷന് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� രാജീ�ഗാ�ി �ടിെവ� പ�തി �കാരം �ഴ� കിണ�ക�

2517. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�� സ��ാരിെ� കാല�് രാജീവ് ഗാ�ി �ടിെവ� പ�തി �കാരം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� എ�

�ഴ� കിണ�ക� �ഴിെ��് നിേയാജക മ�ലം അടി�ാന�ി� വിശദമാ�േമാ?

തി�വന��രം നഗര�ി� �ടിെവ� വിതരണ�ിന് നിയ�ണം

2518. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എം. വി�െസ�്

,, െക.�രളീധര�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ി� �ടിെവ� വിതരണ�ിന് നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�വെര വിതരണം െച�വാ�� ജലം നിലവി� േപ�ാറയി� ഉെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) െന�ാ� റിസ�േവായറിെല ജലം നഗര�ി� �ടിെവ�മാെയ�ി��തിന് പ�തി�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�് എ�് െചലവ് വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ഇ) തി�വന��രം നഗര�ിെല ഈ ��തരമായ �ിതിവിേശഷം േനരി�വാ�  അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?
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തി�വന��ര�് �ടിെവ� ��പേയാഗം തട�വാ� ��ാ�ക�

2519. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ി�  �ടിെവ��ിെ�റ ��പേയാഗം തട�വാ�  �േത�ക ��ാ�ക�

�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ടിെവ��ിെ�റ ��പേയാഗം സംബ�ി�് എ�േപ�െ�തിെര  2017 ഏ�ി� ഒ�ിന് േശഷം

നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം, അവരി� നി�ം എ�് �ക പിഴ ഈടാ�ിെയ�ം അറിയി�േമാ?

കട� ജലം ��ീകരി�� പ�തി

2520. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി�ാ�  കട�  ജലം ��ീകരി�് �� ജലം ഉ��ാദി�ി��

പ�തികളാരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) കട� ജലം ��ീകരി�് ��ജല���ാദി�ി�� പ�തിക� ഗ�� നാ�കളി�ം മ� പല വികസിത

രാ��ളി�ം നിലവി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ജല �തിസ�ി പരിഹരി�ാ�� �ധാന മാ��മായി കട� ജല ��ീകരണ�ിേല�് മാേറ�ി

വ�െമ� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ; വിശദമാ�േമാ?

േക� -സം�ാന സർ�ാ�കളിൽ നി�ം വാ�� അേതാറി�ി�് ലഭി� �ക

2521. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��മായ ജല�ാമം കണ�ിെല��് ജലലഭ�ത ഉറ� വ��വാ�ളള

�വ��ന���ായി വാ��  അേതാരി�ി േക� സഹായം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ� �ക

നാളി�വെര ലഭി� എ�ം സം�ാന സ��ാരി� നി�ം ജല അേതാറി�ി�് ലഭി� സഹായം എ�

എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വാ�� അേതാറി�ി�് കഴി�  5 വ�ഷമായി പിരിെ��േ�� �ക,  പിരിെ��� �ക,  എ�ിവ�ം

ഇനി�ം പിരി�കി�ാ�ളള �ക ലാഭേമാ ന�േമാ എ�ളള വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വാ�� അേതാറി�ി�് ഓേരാ വ�ഷ�ം ലഭ�മായ സം�ാന,  േക� സ��ാ� �ാ�് എ� എ�ം

വ��മാ�േമാ?

വാ�� സെെ�, സീേവജ് സംവിധാനം
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2522. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� വാ�� സെെ�, സീേവജ് സംവിധാനം എ�ിവ സംബ�ി� ���ിക�

െച��ത് ഏത് ത�ികയി�െ��� ജീവന�ാരാെണ�ം ��ത ത�ിക�െട േയാഗ�ത

എ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) വാ�� അേതാറി�ിയി� ഓവ�സിയ� നിയമന�ിെ� േയാഗ�ത �ാ�്സ് മാ� സിവി� എ�ത് മാ�ി

േജാലി�െട സ�ഭാവ�മായി ബ��� �ംബ�  േ�ഡ്  1  െഎ.ടി.െഎ.  സ��ിഫി��്

എ�ാതാ�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ത�ികയി�  മതിയായ സാേ�തിക േയാഗ�ത ഇ�ാ�വ�െട നിയമനം സംബ�ി�

പരാതിക�  പരിഹരി��തിനായി ഓവ�സിയ�  നിയമന േയാഗ�ത പരി�രി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

എറണാ�ളം നഗര�ി� െവ��രം േനാ�-െഡാമ�ിക് ആ�ി മാ�� നടപടി

2523. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം നഗര�ി�  പലയിട�ളി�ം വീടിെ� ഉടമ��  ഒ��് സ��ം വീ�ി�  തെ�

താമസി�ാ�ം ബാ�ില�  അെ�ാമേഡഷ� എ� േപരി� െവ��രം േനാ�-െഡാമ�ിക് ആ�ി

മാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഭാര��ം ��ിക�ം മ�് �ല�ളി� േജാലിേ�ാ പഠന�ിേനാ ആയി മാറി നി��� അവസര�ളി�

വാ�� കണ�്ഷ� േനാ�-െഡാമ�ിക് ആ�ി മാ�വാ� നിയമം അ�വദി��േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി� വാ�� കണ�്ഷ� േനാ�-െഡാമ�ിക് ആ�ിയത് സംബ�ി�് പരാതി ലഭി�ാ�ട�

െഡാമ�ിക് ആ�ി മാ�ി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ജല�ാമം േനരി��തി�� ��ക�ത�ക�

2524. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ�ം വ�ഷ�ളി�  ജല�ാമം േനരി��തിന് എെ��ാം പ�തിക�ം ��ക�ത�ക�മാണ്

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ഷിക േമഖല�് ജലം ന���തിനായി �േത�ക ക�� പ�തി�് �പം ന��േമാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല ജലാശയ�� സംര�ി��തിന് നടപടി
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2525. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ� പ�ായ�ി�  ഒ� �ളം എ� േതാതി�  ജലാശയ��  ��ിയാ��തി�ം െക�ി

സംര�ി��തി�ം ജലവിഭവ വ��് നിലവി� പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ചാല�ടി മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�കളിെല ജലാശയ��  െക�ി സംര�ി��തിനായി

സമ��ി�ി�� അേപ�കളി�  അടിയ�രമായി അ�മതി ന���തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

പ�നാ�രം മ�ല�ിന് വാ�� അേതാറി�ി അ�വദി� �ക

2526. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2017 മാ��് �ത�  െമയ് വെര ��ജല വിതരണ�ിനായി വാ��  അേതാറി�ി ഓേരാ ജി��ം

അ�വദി� �ക�ം �ടാെത പ�നാ�രം നിേയാജക മ�ല�ിന് അ�വദി�െ�� �ക�ം

എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

േതാ�ംപടി - ക�േവലി�ടി ൈപ�് ൈല� ���ി ക�ീഷ�െച��തിന് നടപടി

2527. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി മ�ല�ിെല േതാ�ംപടി പ�് ഹൗസ് �ത �  ക�േവലി�ടി പ�് ഹൗസ് വെര  70

എം.എം.ൈപ�് ൈല� ���ി നട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ൈപ�് ൈല� ���ി ���ിയാ�േ�ാ� നിലവി� ലഭി�� െവ�ം �ടാെത അധികമായി

എ� മാ�ം െവ�ം �ടി ലഭി�ം;

(സി) ��ത േജാലി ഉട� ���ിയാ�ി ക�ീഷ�െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��� ��ജലവിതരണ പ�തി

2528. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കി�ബി ഫ�് ലഭ�മാ�ി ഭരണാ�മതി ലഭി� മ��� ��ജലവിതരണ പ�തി �വ��ന��

ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ� വ��മാ�േമാ?

ജലേ�ാത�ക� സംര�ി�ാ�ം �ന��രി�ാ�ം നട�� �വ��ന��
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2529. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, ഡി.െക. �രളി

,, പി. ഉ�ി

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ശാ�ീയമായ ജലസംര�ണ രീതിക� പാലി�ാ��െകാ�് ഉ�ായി�� അതി��മായ വര��

േനരിടാ�ം ഇ�രം �ിതിവിേശഷം ആവ��ി�ാതിരി��തി�ം നട�� ഇടെപട�ക�

എെ��ാമാണ്;

(ബി) വിവിധയിനം ജലേ�ാത�ക�  സംര�ി�ാ�ം നാേശാ�ഖമായവ �ന��രി�ാ�ം നട��

�വ��ന�� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജലേപാഷണ�ി�ം,  നീ��ട സംര�ണ�ി�മായി ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഭാഗമായി എെ��ാം

�വ��ന�� ഏെ���ി��്?

�േ�ാവി�വ�ം പ�ായ�ി� �ടിെവളളപ�തി ക�ീഷ� െച��തി� കാലതാമസം

2530. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം �േ�ാവി�വ�ം പ�ായ�ി�  �ടിെവളളം ലഭ�മാ��തി�ളള പ�തി ക�ീഷ�

െച��തി� ഉ�ായി�ളള കാലതാമസ�ിെ� കാരണെമെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 90 �തിരശ�ി�ളള പ�്െസ�് �ാപി�� േജാലി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) ഈ പ�തി അടിയ�രമായി ക�ീഷ� െച��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജല അേതാരി�ി�െട എ�.ഒ.സി വാ�ി വിപണനം നട�� �ടിെവ���നിക�

2531. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജല അേതാരി�ി�െട എ�.ഒ.സി വാ�ി വിപണനം നട�� �ടിെവ���നിക�

ഏെത�ാെമ�ം എ�.ഒ.സി ഇ�ാെത വിപണനം നട��വ ഏെത�ാം എ�ം,  എ�.ഒ.സി

ഇ�ാെത�� �ടിെവ�വിപണനം തട�വാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിനക�് റയി�േവ വക ��ിെവ���നി എവിെടെയാെ�യാ��ത്  ;  ഇതിന്

ഇവ�  ജല���ത് എവിെടനി�ാണ്  ;  ഇതിന് സം�ാന സ��ാ�  അ�മതി ന�ിയി�േ�ാ;

ജലപരിേശാധന നട��േ�ാ ; ഇ��ലം സം�ാന സർ�ാരിന് ലഭി�� വ�മാനം എ�െയ�്

െവളിെ���േമാ ?

(സി) സം�ാന�് െപ�്സി �ട�ിയ ബ�രാ�ക�നികളി�  ഏെത�ാമാണ് �ടിെവ� വിപണനം
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നട��െത�ം അവ� സം�ാന�് എവിെടെയാെ� നി�ാണ് ജല���ത്, എ�ജലം ദിനം�തി

എ���െവ�ം ആയതി� സ��ാ� അ�മതി ന�ിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

നദി സംര�ണ അേതാറി�ി �പീകരി�� കാര��ിൽ ധാരണ

2532. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.െക.ബഷീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നദിക�െട പരിപാലന സംര�ണ �വ��ന���ായി ഒ� നദി സംര�ണ

അേതാറി�ി �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അതിെ� ഘടന�ം ഉ�രവാദിത��ം സംബ�ി�് ധാരണയായി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ ��ജല േ�ാത�ക�െട�ം �ചീകരണ സംര�ണ �വ��ന��

ഏേകാപി�ി��തി�ം, ഉറ�വ���തി�ം പര�ാ�മായ വിധ�ി�� സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ?

അ�ത് പ�തി�് അ�വദി� �ക

2533. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ടിെവളള വിതരണം �ഗമമാ��തി�ളള േക�ാവി�ത പ�തിയായ  "അ�ത്"

പ�തി നട�ിലാ��തിന് േക� സ��ാ� നാളി�വെര അ�വദി��ം വക െകാ�ി�ി���മായ

�ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ക ���മായി െചലവഴി�ി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി�  അതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�ം

വ��മാ�േമാ ?

ൈപ�് ൈല� �ാപി�വാ� റയി�േവ�് ന��വാ�ളള �ക

2534. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഏല��  നിേയാജക മ�ല�ി�െ�� മ�� �ാമ�ി�  �ടിെവളള വിതരണ�ിനായി െവ�്

ഹി� �ത� ഏല�� െറയി�േ� േ�ഷ� വെര ൈപ�് ൈല� �ാപി��തി� േവ�ി ഇ���

റയി�േവ�് ന��വാ�ളള 217841/- �പ ഒ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത �ക ഒ��ിയി�ിെ��ി� ആയത് എ�േ��് ഒ��വാ� സാധി�െമ�് െവളിെ���ാേമാ?

ഓ�ിറ �ടിെവ� പ�തി

T 2535.�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിറ �ടിെവ� പ�തിയിേല�് പ�് െച�� �ടിെവ��ി�  ഉ�െവ�ം കല��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി� േവ�ി െവ�ം പ�് െച�� �ല�് ജലേ�ാത�ിേല�് ഉ�് െവ�ം കല��ത്

തട��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് വ��തല ഉേദ�ാഗ��ം പാടേശഖര സമിതി �വ��ക�ം ത�ി� നട�

ച���െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മാടായി �ടിെവ� പ�തി

2536. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണാ�മതി ലഭി� ,കല�ാേ�രി മ�ല�ിെല മാടായി �ടിെവ� പ�തി�െട നി��ാണ �േരാഗതി

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േകാ� നില�ളിെല ചിറ നി��ാണം

2537. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല േകാ�  നില�ളിെല �ഷി �ഗമമാ��തിന് എ�ാ വ�ഷ�ം ഇടിയ�ിറ,

ഏനാമാ��, �നയം എ�ിവിട�ളിെല താ�കാലിക ചിറക�െട നി��ാണ�ി�ം ച�ി,  �ളവാഴ

എ�ിവ നീ�ം െച��തി�ം നവംബ� മാസ�ി� ഇ-െട�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� കഴി�ം വിധം

ഫ�് ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നട�വ�ഷം ഫ�് ലഭ�മാ�വാ�  കാലതാമസം വ���ലം �ഷി നശി�ി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

�ഗ�ഭ ജലവിതാനം ഉയ���� സംബ�ി�് പഠനം
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2538. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അമിതമായ ജല�ഷണം �ഗ�ഭ ജലവിതാനം അതിഭീകരമായ വിധ�ി�  താ� േപാ��തി�

കാരണമായി എ��ത് സ��ാരി�െറ ��യി� െപ�ി�േ�ാ? ജലവിതാനം ഉയ���തിനായി

എെ��ി�ം പ�തിക� സ��ാ� സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

(ബി) പരാജെ�� �ഴ�  കിണ�  ഉപേയാഗി�് െവ�ം റീചാ�ജ് െച�് ജലവിതാനം ഉയ���തിന്

സാധി�േമാ? ഈ വിഷയ�ി� എെ��ി�ം പഠന�� നട�ി�േ�ാ?

(സി) വിതരണ�ിനായി ഉപേയാഗി�� െവ��ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�് വ���തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ?

ആല�ർ മ�ല�ിെല �ടിെവളള�ാമം പരിഹരി��തിന് പ�തി

T 2539.�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��മായ �ടിെവളള�ാമം അ�ഭവി�� ആല��  നിേയാജക മ�ല�ിെല എരിമ��,

ആല��  പ�ായ�കളി�  �ടിെവളള�ാമം പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഏത് ജലേ�ാത�് ഉപേയാഗെ���ിയി�ാണ് �ടിെവളള�ാമം പരിഹരി�ാ� ഉേ�ശി�ി�ളളെത�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി നി��ഹണ�ിെ� �േരാഗതി�ം ക�ീഷനി�ം

2540. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജ�ാ� ഇ��നാഷണ� ഏജ�സി�െട സാ��ിക സഹായേ�ാെട സം�ാന�് നട�ാ��

�ടിെവ� പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം അട��ം പ�തി നി��ഹണ�ിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ��ം

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ക�ീഷ� െച� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െകാ�ം ജി�യി�  നട�ാ�� ജ�ാ�  �ടിെവ�പ�തി നി��ഹണ�ിെ� �േരാഗതി�ം,

പ�തി�െട ക�ീഷനിംഗ് എ�േ��് നട�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

ബാവി�ര �ടിെവ� പ�തി
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2541. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ബാവി�ര �ടിെവ� പ�തി�് ���ിയ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ആയതിന് ���ിയ ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

മല�റം മ�ല�ിെല ��ജല�ാമം

2542. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം മ�ല�ിെല ��ജല�ാമം പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ധാന ജലേ�ാത�കളായ ചാലിയാ�, കട��ി�ഴ എ�ിവിട�ളി� �തിയ തടയണക� (െച�്

ഡാം) നി��ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവി�ളള തടയണക� വഴി ജല�ാമം പരിഹരി�വാ� സാധി��േ�ാ;

(ഡി) മ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം തടയണകളി�  റി�യ�  േജാലിക�  നട��േ�ാ;  എ�ി�

എവിെടെയ�ാം;  ��ത പണിക�  എ�േ��് ���ീകരി�വാ�  സാധി�െമ�്

െവളിെ���േമാ?

അയി��-കാ�ി�കര ��ജലവിതരണ പ�തി

2543. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അയി��-കാ�ി�കര ��ജലവിതരണ പ�തി�െട നി��ാണ ���ിക�  ആരംഭി�ത്

എ�ാെണ� പറയാേമാ;  ഇതിെ� ആദ�ഘ��ിനായി എ� �പയാണ് െചലവഴി�െത�ം

എെ�ാെ� ���ികളാണ് ഇേ�ാ�  ���ീകരി�െത�ം ഇനി എെ�ാെ� ���ികളാണ്

���ീകരി�ാ�ളളെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം തട�ം േനരി��േ�ാ;  എ�ി�

എ�ാെണ�ം ഇത് പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി എ�് ക�ീഷ� െച�ാനാ�െമ�് പറയാേമാ?

െകാ��ി - ����ി �ടിെവ� പ�തി
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2544. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല എടേ�രി പ�ായ�ി�  ജലനിധി വഴി�� െകാ��ി  -  ����ി

�ണേഭാ� �ടിെവ� പ�തി എ�േ��് ക�ീഷ� െച�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ക�ീഷ� െച�ാ� ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

പാറ�റം മിനി വാ�� സെെ� �ീം

2545. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന �ീം  2015-16 -� നി�ം  24 ല�ം �പ�െട

ഭരണാ�മതി ന�കിയ�ം േകരള വാ�� അേതാറി�ി�് നി��ാണ �മതല ന�കിയ�മായ പാ�ാ�

പ�ായ�് വാ�ഡ് 12 പാറ�റം മിനി വാ�� സെെ� �ീം ���ി ഇ�വെര�ം ആരംഭി�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ടി ���ി ആരംഭി��തി�� കാലതാമസം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ന�കി ഒ� വ�ഷം കഴി�ി�ം ���ി ആരംഭി�ാ� കഴിയാ��ം പ�തി �േദശ�്

അതി��മായ �ടിെവളള�ാമം അ�ഭവെ����ം കണ�ിെല��് അടിയ�രമായി ���ി

���ീകരി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�വാ� വാ�� അേതാറി�ി ��� ഡിവിഷന് ക�ശന

നി�േ�ശം ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

കാളി�ാറ �ടിെവ� പ�തി

2546. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല െന�ാ�ി�കര,  കാ�ാ�ട താ��കളി�  �ടിെവ�െമ�ി��തി��

കാളി�ാറ �ടിെവ�പ�തി �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�്ഹൗസിേല�� ൈവദ�തി എ�ി��തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ;  ഉെ��ി�

അടിയ�രമായി ��ത പണി ���ിയാ�ി �ടിെവ��ാമ�ിന് പരിഹാരം കാ�േമാ ?

�ടിെവ� വിതരണ�ിന് ൈലസ�സ്

2547. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടാ��കളിെല �ടിെവ� വിതരണ�ിന് വ��ിക�േ�ാ �ാപന��േ�ാ ൈലസ�സ്

ന���തി�� മാനദ��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം �ടിെവ�വിതരണ�ിനായി എ�േപ��് ൈലസ�സ് ന�കിയി��്;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ൈലസ���വ� വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന്

എെ��ാം സംവിധാന�ളാ��ത്;

(ഡി) ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാ� �ടിെവ�ം വിതരണം െച�തിെ� േപരി�  എ� വിതരണ�ാ�െട

ൈലസ�സ് റ�ാ�ിയി��്; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ?

േബ�� മ�ല�ിെല ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി

2548. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല ജ�ാ�  �ടിെവ�പ�തി�െട ���ിക�  എ�േ�ാളം

���ിയായി എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �േദശ�ളി�  �ടിെവ� കണ��  ന���തി�� അേപ�ക�  സ�ീകരി�;  എ�

കണ�� ന�കി; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അേപ�ക�  സ�ീകരി��തിന് ഏെത�ി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ിന് അ�വാദം

ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) െവ�െമ�ിയ �േദശ�ളി�  കണ��  ന���തി�� നടപടി

ത�രിതെ���േമാ;വ��മാ�േമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�

2549. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അതി��മായ �ടിെവ��ാമം േനരി�� സാഹചര��ി�  ആല��  മ�ല�ി�  ��തായി

�ടിെവ� പ�തിക� ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അവ ഏെത�ാെമ�ം എേ�ാ� �ട�െമ�ം വിശദമാ�േമാ?

�ടിെവ� �ര��ായി �തിയ െെപ�് െെല�ക�

2550. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ി� ��ജല വിതരണ�ിനായി വാ�� അേതാറി�ി �ാപി�ി�� െെപ�ക�

കാല�ഴ��ാ� ജീ��ാവ�യിലായി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

106 of 109



(ബി) എ�ി�  �തിയ െെപ�് െെല�ക�  �ാപി�് �ടിെവ� �ര� ഉറ�ാ�ാ�  എെ��ാം

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

കട�െവളളം ��ീകരി�� ഡീസാലിേനഷ� �ാ�്

2551. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കട�െവളളം ��ീകരി�് ഉപേയാഗ�ദമാ�� ഡീസാലിേനഷ�  �ാ�് സം�ാന�്

�വ��ി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  എവിെടെയാെ�യാെണ�ം,  പ�തി സംബ�ി�ം െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�ം

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ജല�ാമം പരിഹരി�ാ�  ഡീസാലിേനഷ�  �ാ�്

�ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഇ� സംബ�ി� നടപടി വിശദീകരി�േമാ?

�ള�� - കാേരാട് �ടിെവ� പ�തി

2552. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18  ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ിയ �ള��  -  കാേരാട് �ടിെവ� പ�തി�െട ഡി.പി.ആ�

���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ടിെവ�പ�തി ഈ വ�ഷം ആരംഭി�വാ� കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ ?

�റ�ികാട് �ടിെവളള പ�തി

2553. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ികാട് �ടിെവളള പ�തി�െട �ട��വ��ന���ായി െറയി�േവ ന�കിയ

അ�മതി�െട�ം സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�െട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അടിയ�രമായി ��ത ���ി ആരംഭി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കട�െവ�ം ��ീകരി�് �ടിെവ�ം

2554. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ഗ�ഫ് നാ�കളിൽ കട�െവ�ം ��ീകരി�് �ടിെവ�മായി ഉപേയാഗി��താ�� മാധ�മ

വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല ��മായ വര���െട പ�ാ�ല�ി�  കായലി�  നി�ം  (േവ�നാട് കായ�

േപാ��വ) കടലി� നി�ം �തന സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�് �ടിെവ�ം ലഭ�മാ�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

�ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�് വ���തിന് നടപടി

2555. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�് വ���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ടിെവ� ടാ��ക�െട ഉ�വശം ബി�മിനാ�ിംഗ് േപാ�� േകാ�ിംഗ് നി�ബ�മാ�ാ�ം

�ടിെവ��ി�ം മ�് ആവശ����ം ഉപേയാഗി�� ടാ��കെള േവ�തിരി�റിയാനായി േലബ�

സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പാല�ാട് ജി�യിെല �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി�ാനായി എ� �ക നീ�ിവ�ി��്; മ� ജി�ക��്

നീ�ിവ�തിെന�ാ� �ക �റവാെണ�ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

വ��ി�വ�� ജല മലിനീകരണം നിയ�ി��തി�� വ�ത�� നിലപാട്

2556. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി�വ�� ജല മലിനീകരണ�ം അതിെ� കാരണ��ം സംബ�ി�് പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മലിനീകരണം �റ��തി�ം നിയ�ി��തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തി�  ��സ��ാരി�  നി�ം വ�ത��മായ എ� നിലപാടാണ് ഈ

സ��ാ� സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ ?

ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാ� �ടിെവ�വിതരണ�ം അമിതവില�ം തട�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

2557. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മായ �ടിെവ��ാമം പരിഹരി��തിനായി എ� �ക അ�വദി�ി�െ��ം അതി�

നാളി�വെര എ� �ക െചലവാ�ിെയ�ം ജി� തിരി�� കണ�ക� വ��മാ�േമാ;
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(ബി) �ടിെവ� �ാമ�ിെ� മറവി� സ�കാര� വ��ിക� ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാ� �ടിെവ�ം വിതരണം

െച���ം അമിത വില ഈടാ�ി ജന�െള �ഷണം െച���ം തട�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

30-04-2017

�േ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�ി��.
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