
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  15, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--316]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 3608 �ത� 3692 വെര

വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 3693 �ത� 3792 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 3793 �ത� 3864 വെര

ജലവിഭവ വ��മ�ി : 3865 �ത� 3923 വെര

ചി�� നിേയാജകമ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�

3608. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�മരാമ�് വ��്  2016-2017  സാ��ിക വ�ഷം ചി��  നിേയാജകമ�ല�ി�

ഭരണാ�മതി ന�കിയ േറാഡ്  ,  െക�ിട നി�മാണ ���ിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഇതി� �ാ� ഫ�ി�� ���ിക�, കി�ബി �േഖന�ളള ���ിക� , എം എ� എ �െട ആ�ി

വികസന ഫ�് �േഖന�� ���ിക� എ�ിവ തരംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

േറാ�ക�െട അ����ണി�്എസ്.എ�.ടി.എഫി � നി�് അ�വദി� �ക

3609. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴ�ാലം ആരംഭി��തി� ��് െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�ക�െട അ����ണി െച��തിന്

എസ്.എ�.ടി.എഫി� നി�് അ�വദി� �ക�ം േറാഡിെ� േപ�ക�ം ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േറാ�ക�െട ���ി�് െട�ർ ആേയാെയ�ം പണി ആരംഭിേ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ����ണി�് എസ്.എ�.ടി.എഫി�  നി�് പണം അ�വദി�ാ�,  േശാചനീയാവ�യി��

േറാ�ക�േ�ാ എ�് ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ?
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െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ��ി�� ത�ിക

3610. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  അ�വദനീയമായ ��ി��  ത�ിക എ�;  നിലവി�  എ�േപ�  േജാലി

െച��; എ� ഒഴി�ക� ഉ�്;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  �വ��ന�മമായ എ� ��ി�് െമഷീ�ക�  ഉ�്;  ഏെത�ാം

ഓഫീ�കളിലാണ് ഇവ �വ��ി�ി��ത്;  �വ��ന�മമായ ��ി��  ഉ� ഓഫീ�കളി�

��ി��  ത�ികയി�  ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ ഏെത�ാം ഓഫീ�കളി�;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിെല സാഹചര��ി�  ��ി��  ത�ിക�െട ആവശ�കത എ�ാെണ� വിശദമാ�ാേമാ;

ഇതിനായി ഉപേയാഗി�� ആ�നിക സംവിധാനം എ�ാെണ� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) യാെതാ� േജാലി�ം െച�ാെത ��ി��  ത�ികയി�  ശ�ളം പ�� എ� ജീവന�ാ���്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ി�� ത�ികയി� നിയമനം ന���തി�� മാനദ�ം, േയാഗ�ത എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ?

േഡാ: െക.എസ്.സി�വിന് സ��ാ� ക�ാ�േ��് അ�വദി�ാ� നടപടി

3611. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം മഹാരാജാസ് േകാേളജ് അ�ി��് െ�ാഫസ�ം വിധവ�മായ േഡാ:  െക.എസ്.

സി�വിന് 30.12.16-െല സ��ാ� ഉ�രവ് 1774/2016/PWD �കാരം അ�വദി� ക�ാ�േ��്

ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒഴി�� ക�ാ�േ��് ഉ�ായി�ം വിധവയായ േഡാ: െക.എസ്.സി�വിന് ക�ാ�േ��് ന�കാ�തിെ�

കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇനി എേ�ാ� േഡാ: െക.എസ്.സി�വിന് സ��ാ� ക�ാ�േ��് ലഭ�മാ�െമ�് വിശദീകരി�േമാ?

പി.ഡ��.ഡി അതിഥി മ�ിര��െട നവീകരണം

3612. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�വക അതിഥി മ�ിര��  നവീകരി��തി�� പ�തി

പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� പ�തി�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?
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പി.ഡ��.ഡി ഏെ���� �ാമീണ േറാ�ക�

3613. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ �ാപന���്���ി ഏെ���ാ�  കഴിയാ��ം വിവിധ പ�ായ�കെള

ബ�ി�ി���ം ബസ് സ��ീസ് നട���മായ �ധാനെ�� �ാമീണ േറാ�ക� പി.ഡ��.ഡി

ഏെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �ാമീണ േറാ�ക� ഏെ�����മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം മാനദ��� നിലവി�േ�ാ;

(സി) അടിയ�ര �ാധാന��ം േറാ�ക�െട വ�ാ�ി�ം പരിഗണി�് �ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിന്

�േത�ക ഫ�് ലഭ�മാ�ാ� സ��മാ�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

പി.ഡ��.ഡി. െറ�് ഹൗ�ക� �ാപി��തിന് ഭരണാ�മതി

3614. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.ഡ��.ഡി. െറ�് ഹൗ�കളി�ാ� നിേയാജക മ�ല�ളി� �ലം ലഭ�മാ�� �റ�് െറ�്

ഹൗ�ക� �ാപി��തിന് ഭരണാ�മതി ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം നിേയാജകമ�ല�ളിലാണ് പി.ഡ��.ഡി. െറ�് ഹൗ�ക� ഇ�ാ�ത്; വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

േറാഡ് �ാ�ിക് ഉപേയാഗി�് ടാ� െച�� സംവിധാനം

3615. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് ടാ�  െച�േ�ാ�  �ാ�ിക് ഉപേയാഗി�� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

നട�ിലാ�േമാ;

(ബി) ഏ� രീതിയിലാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല �ജ�ര ഭാഗെ� ഗതാഗത���്

3616. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല �ജ�ര വാ�ഡി�  അ�ഭവെ��� ഗതാഗത���്

പരിഹരി��തിന് ൈ� ഓവ�ക�ം അടി�ാതക�ം നി��ി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ ?

േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല ക�ടി�ഖം പാലം നി��ാണം

3617. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല കാലടി വാ�ഡിെന�ം ആ�കാ�  വാ�ഡിെന�ം ബ�ി�ി��

ക�ടി�ഖം പാലം നി��ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) പാലം നി��ി���മായി ബ�െ�� ���ിക�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ക�ടി�ഖം പാലം നി��ി��തിന് ബജ�ി� എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��ത് ;

(ഡി) ഇതിനായി അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ി��തിന് �ലം ഏെ���ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ� ���ിക�

3618. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േനമം നിേയാജക മ�ല�ി�  ഭരണാ�മതി ലഭി� നിലവി�� െപാ�മരാമ�് ���ിക�

ഏെതാെ�യാണ്; ഇവ�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാണ് ?

കരമന കളിയി�ാവിള ര�ാം ഘ� േറാഡ് വികസനം

3619. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.�രളീധര�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരമന കളിയി�ാവിള ര�ാം ഘ� േറാഡ് വികസനം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ര�ാം ഘ�ം േറാഡ് നി��ാണ�ി�� �ലം വി� െകാ�� ��ടമക��� ന� പരിഹാര �ക

�ടി�ിക മാ��് 31 ന് ��് ന�കാെമ�് കള�� വിളി� ��ിയ ��ടമക�െട േയാഗ�ി� ഉറ�

ന�കിയി�േ�ാ;
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(സി) എ�ി� ��ത ഉറ�് പാലി�െ�ടാ�തിെ� കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) ന� പരിഹാരം അടിയ�രമായി ന�കി ഏെ��� �ലെ� െക�ിട�� െപാളി� മാ�ി േറാഡ്

വികസനം ഉൗ��ിതെ���േമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ി� ആ�നികവ��രണം

3620. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, െക. ദാസ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�നി��ാണ�ിന് നിലവി�  ഏെത�ാം സാേ�തിക വിദ�കളാണ് ഉപേയാഗി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡിെ� �ണനിലവാരം ദീ�ഘകാലം നിലനി���തിന് സഹായി�� ഏെത�ാം നി��ാണ

രീതികളാണ് അവലംബി� വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് േറാ�ക��ായി �ാ�ിക്, റ��, കയ� �വ�ം �ട�ിയവ ഉപേയാഗി�ണെമ�്

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) േറാഡ് നി��ാണ�ി�  ആ�നികവ��രണ �വ��ന��  നട�േ�ാ�  ഉ�ാകാ��

സാേ�തിക ���� േനരി��തി�ം ആവശ�മായ പരിഹാരമാ���� കെ���തി�ം നിലവി�

�വ��ി�് വ�� ഗേവഷണ വികസന �ാപന�� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല മ�ര�റ�് ൈബ�ാസ് നി��ാണം

3621. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല നി��ി� മ�ര�റ�് ൈബ�ാസ് നി��ി���മായി ബ�െ��്

േക� ഉപരിഗതാഗത മ�ാലയം ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ൈബ�ാസ് �പീകരണ�ിന് െട�� �ണി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  െട��  നടപടി ���ീകരി�വാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2016-17-െല ബജ�ി�  കി�ബിയി�  നി�ം ഒഴിവാ�െ�� ��ത ���ി നാളി�വെര

ആരംഭി�വാ� സാധി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?
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�ീഡ് േകരള പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����

3622. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ീഡ് േകരള പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

ശബരിമല േറാഡ് പാേ�ജി� ഉ�െ�� േറാ�ക�

3623. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ി� ശബരിമല േറാഡ് പാേ�ജി� ഉ�െ���ി വിവിധ ജി�കളിെല

എ� േറാ�ക��ാണ് �ക അ�വദി�ി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക��ാടക�ി� നി�ം വ�� തീ��ാടക�െട �േവശന ജി� എ� നിലയി� േമ� പാേ�ജി�

ഉ�െ���ി കാസ�േഗാഡ് ജി�കളിെല േറാ�ക�  റി�യ�  െച��തിന് �ക അ�വദി��

വിഷയം വ�ം വ�ഷ�ളി� പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

തീരേദശ ൈഹേവ നട�ാ�േ�ാ� �ടിെയാഴി�ിേ��ി വ�� മ��െ�ാഴിലാളിക�

T 3624.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ ൈഹേവ നട�ാ�േ�ാ�  മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�െള �ടിെയാഴി�ിേ��ി വ�േമാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ടിെയാഴി�ിേ��ി വ�� ��ംബ��െട എ�ം �റ� �തിന് ��ക�ത�  നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) �ടിെയാഴി�ി�െ��� മ��െ�ാഴിലാളികെള എ�െന �നരധിവസി�ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ടിെയാഴി�ി�െ��� മ��െ�ാഴിലാളിക��� ന�പരിഹാര�ിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

തി�മല ജം�ഷനിെല ഗതാഗത���് പരിഹരി��തി�ളള നടപടി

3625. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല തി�മല ജം�ഷനിെല ഗതാഗത���് പരിഹരി��തിന് ൈ�

ഓവ� നി��ി��തിനായി േ�ാജ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത േ�ാജ�ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) തി�മല ജം�ഷനിെല ഗതാഗത���് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആറ�ള മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

3626. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആറ�ള നിേയാജക മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് േറാ �ക�ംപാല��ം വിഭാഗം, െക�ിട വിഭാഗം,

എ�ിവ ഏെ���് നട�� ���ികളി�  �ട�ി�ിട�� ���ിക�  ഏെതാെ�യാണ്;

�ട�ി�ിട��തിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

മേ�രി ജസീല ജം�ഷനി� ൈ� ഓവ�

3627. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി ജസീല ജം�ഷനി� ൈ� ഓവ� നി��ി���മായി ബ�െ�� നടപടി�മ�� നിലവി�

ഏ�ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�ായി എ� �മിയാണ് ഏെ��േ��ത്;  ആയതിെ� നടപടി�മ��

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബജ�ി�  �ഖ�ാപി�തിെ� അടി�ാന�ി�� ഉ�രവി�െട അ�വദി� �ക നാളി�വെര�ം

െചലവഴി�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം നാളി�വെര�ം സാേ�തിക അ�മതി ന�കാ�തിെ�

കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) നടപടി�മ�� ���ീകരി�് ��ത ൈ�ഓവറിെ� നിർ�ാണം എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�ം

എ�് അറിയി�ാേമാ?

കാലാവധി കഴി� േടാ� ��ക�

3628. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നിരവധി �ല�ളി�  കാലാവധി കഴി�ം േടാ�  ��ക�  �വ��ി�വ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� േടാ� പിരി��ത് സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം നി��ലാ�ിയ േടാ�  ��ക�െട വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

ഡിൈസ� വിംഗിേന�ം ഇ�െവ�ിേഗഷ� ആ�് ക�ാളി�ി ക�േ�ാ� വിംഗിേന�ം ശ�ിെ���വാ� നടപടി

3629. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഡിൈസ� വിംഗിേന�ം ഇ�െവ�ിേഗഷ�  ആ�് ക�ാളി�ി ക�േ�ാ�

വിംഗിേന�ം ശ�ിെ���വാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിന് േവ�ി ��തായി ഏെതാെ� ഓഫീ�ക�െട �ണി�ാണ് �പീകരി��ത്;

(സി) ജീവന�ാെര കെ���തിന് ഏെതാെ� ഓഫീ�കളാണ് നി��ലാ�ാ�േ�ശി��െത�്

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� ത�ികക� ഷി�് െച�് മാ�വാനാ�േ�ശി��ത്;

(ഇ) ഇ��ലം ഏെതാെ� ത�ികക� ഇ�ാതാ�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(എഫ്) വ��ി��ിെല മാ���  എ�ത് കണ�ിെല��്ഡിേ�ാ�െമ�്  (�ന�വിന�ാസം)  എ�തി�

പകരം േപാ�് ഷി�ിംഗ് എ�് ആ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വ��ി�  ഇ��ം വലിയ

മാ��� നട�േ�ാ� അ�ാര�ം സ��ീസ് സംഘടനക�മായി ച�� നട�ക��ാേയാ; ഇെ��ി�

അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ച���� അവസരം ഉ�ാ�േമാ?

ഡിൈസ� വിംഗിേന�ം ഇ�െവ�ിേഗഷ� ആ�് ക�ാളി�ി ക�േ�ാ� വിംഗിേന�ം ശ�ിെ����തിന്

നടപടി

3630. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഡിൈസ� വിംഗിേന�ം ഇ�െവ�ിേഗഷ�  ആ�് ക�ാളി�ി ക�േ�ാ�

വിംഗിേന�ം ശ�ിെ����തിന് ഉ�രവിറ�ിേയാ;

(ബി) ഈ ശ�ിെ���ലിന് �േ�ാടിയായി എെ��ി�ം പഠനേമാ വ��് �ഡിേയാ

നട�ക��ാേയാ;വ��മാ�േമാ;റിേ�ാർ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് സ��ീസ് സംഘടനക�മായി ച��ക�  നട�ക�േ�ാേയാ;  വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;
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(ഡി) ധാരാളം പരാതിക� ഉയ�� സാഹചര��ി� ച���് അവസരെമാ��േമാ;

(ഇ) ��തായി ആരംഭി�� ഓഫീ�കളിേല�് ഏെതാെ� ത�ികക�  ��ി�ക��ായി;

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

ത�ളം-േകാഴി�ി�ി ന� ൈബ�ാസ് േറാഡ് നി��ാണം

3631. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ത�ളം-േകാഴി�ി�ി ന� ൈബ�ാസ് േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ഇ�വെര

എ� �ക�� ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി��്;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭ�മായ �ക�� �വ��ന�� ���ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി� ഈ േറാഡിെ� നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�െകാ�ാണ് �ട�നി��ാണ ���ിക� തട�െ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ട�നി��ാണ �വ��ന���് എ�് നടപടിയാണ് നാളി�വെര സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) േറാഡിെ� നി��ാണ �വ��ന�� �നരാരംഭി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പണി�� കടവ് പാല�ിെ� ബല�യം

3632. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി-പണി�� കടവ് േറാഡി� പണി�� കടവ് പാല�ിന് അ�� കാല�ായി ബല�യം

സംഭവി�ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പാല�ി�െട അമിതഭാരം കയ�ിയ േലാറിക�  കട�േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) നി�ിത അളവി�  ��ത�  ഭാരംകയ�ിയ േലാറിക�  ഈ പാല�ി�െട കട�േപാ��ത്

നിയ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ പാലം അടിയ�രമായി പരിേശാധനക� നട�ി അത�ാവശ� അ���പണിക� നട��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവേലാ�ര ഒേരാടം പാലം ൈബ�ാസ് നി��ാണം

3633. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ബജ�് �സംഗ�ി� ഉ�െ�� ൈവേലാ�ര ഒേരാടം പാലം

ൈബ�ാസ് നി��ാണം േറാ�സ് & �ി�ജസ് െഡവല�്െമ�് േകാർപേറഷെന ഏ��ി�ക�ം

ആർ.ബി  .ഡി.സി.െക ��ത ���ി െച��തിേല�ായി കി�്േകാെയ  (േകരളാ ഇൻഡ�ിയൽ

ആൻഡ് െട�ി�ൽ കൺസൾ�ൻസി ഓർഗൈനേസഷൻ ) ഏ��ി�ി��� സാഹചര��ി�, ��ത

ൈബ�ാസ് നിർ�ാണ�ിനായി കി�്േകാ സ�ീകരി� നടപടികെള സംബ�ി� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ൈബ�ാസ് നി��ാണ�മായി ബ�െ��് കി�്േകാ,  ആ�ിവി�ി കല�ർ ഉ�െ�െട��

�ാഥമിക കാര��� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല എസ്.എൽ.ടി.എഫ് ���ിക�െട �േരാഗതി

3634. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ിെല എസ്.എൽ.ടി.എഫ് ���ിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ ?

ൈവ�ി� - പ�ി�റം തീരേദശപാത�െട നി��ാണം

3635. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി� - പ�ി�റം തീരേദശപാത�െട നി��ാണ�ിനാ�� ഇ�െവ�ിേഗഷ� നടപടി�മ��

���ിയാ�ി എ�ാണ് സമ��ി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിേ�� നാളി�വെര സ�ീകരി� �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ ?

ബജ�ി� േനമം മ�ല�ിേല�് അ�വദി�ി�� മരാമ�് പണിക�

3636. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016-17, 2017-18 വ�ഷ�ളിെല ബജ�ി� േനമം നിേയാജക മ�ല�ിേല�് അ�വദി�ി��

െപാ� മരാമ�് വ��ിെ� പ�തിക�  ഏെതാെ�യാണ്;  അവ�െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാണ്എ�റിയി�ാേമാ?

േപരാ� നിേയാജക മ�ല�ിെല പാറ�ടവ് - േതാ��ാ��ി േറാഡ് ഏെ���� നടപടി

3637. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േപരാ� നിേയാജക മ�ല�ിെല പാറ�ടവ്  -  േതാ��ാ��ി േറാഡ് പി.ഡ��.ഡി.

ഏെ���ി�േ�ാ; ഇൗ വ�ഷം എ� �പ ബജ�ി� ഇൗ േറാഡിന് േവ�ി നീ�ി വ�ി��്;

(ബി) േതാ��ാ��ി പാലം നി��ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  നടപടികൾ ഏത്

ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ?

പരി�ിതി സൗഹാ��േ�ാെട�� േറാഡ് വികസന�ിനായി നടപടി

3638. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് വി�ലീകരണ�ി�ം മ�് നി��ാണ ���ിക��മായി ധാരാളം തണ�  മര��  �റി�

മാേ��തായ സാഹചര�ം ഉളവാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം സാഹചര��ളി� മരം �റി� മാ�ാെത േവേരാെട പി�ത് �ന�ാപി�� സാേ�തിക വിദ�

പരീ�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പരി�ിതി സൗഹാ��േ�ാെട�� േറാഡ് വികസന�ിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ ?

ബജ�ി� നി�േ�ശി�ി�� പ�തിക��് സമയബ�ിതമായി ഭരണാ�മതി

3639. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 വ�ഷെ� ബജ�ി� നി�േ�ശി�ി�� പ�തിക��് സമയബ�ിതമായി ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ��തി�� നടപടി ആരംഭി� കഴി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാ�ാട് മ�ല�ിെല ��ത നി�േ�ശ�ളി�െ�� ഏെത�ാം പ�തിക��് ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

മംഗലാ�രം-വിഴി�ം ആറ് വരിപാത

3640. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നി��ി� മംഗലാ�രം-വിഴി�ം ആറ് വരിപാത�െട ( ക�ാപി�ൽ റീജിയൻ െഡവല�െമ�് േ�ാ�ാം

II)  നി��ാണ �വ��ന��  ഏ� വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ടി ���ി

സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��� സംബ�ി�ം �ട� �വ��ന�� എെ�ാ�യാെണ���

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?
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���-കാ�ാണി-വാടാന��ി പാത�െട അ���പണിക�

3641. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���-കാ�ാണി-വാടാന��ി സം�ാന പാത�െട അ���പണിക��ായി എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) വ�� കാലവ�ഷ�ി���ായി അ���പണിക�  നട�വാ�  ത�ാറാ�േമാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

മാേവലി�ര .ഐ.എ�്.ആ�.ഡി �് �തിയ െക�ിടം

3642. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര  .ഐ.എ�്.ആ�.ഡി �് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് �ക അ�വദി�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി�ാവശ�മായ ഭരണസാേ�തികാ�മതിക�  അടിയ�രമായി ലഭ�മാ��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട ���ീകരണ�ിന് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

കടാേ�ാട് പാലം �നർനി��ാണം

3643. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല ��േ�രി പ�ായ�ിെല കടാേ�ാട് പാലം അപകടകരമായ അവ�യിലാെണ�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പാല�ി� �നർനി��ാണം അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിനാവശ�മായി നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

���ാടി നിേയാജക മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തിക�

3644. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ൪�ാ൪ അധികാരേമററ േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��് േറാഡ് വിഭാഗ�ി� ���ാടി നിേയാജക

മ�ല�ി� നി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തിക� ഏെതാെ�;

(ബി) ���ി�െട േപര്,എ�ിേമ�് �ക,ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ� പക��് എ�ിവ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം േനരെ� ഭരണാ�മതി ലഭി�തിെ� അടി�ാന�ി� ഇേ�ാ�

മ�ല�ി� നട�വ�� ���ിക� ഏെതാെ�;

(ഡി) േനരെ� ഭരണാ�മതി ലഭിെ��ി�ം ഇനി�ം െട�� െച�ാ� ���ിക� ���ാടി മ�ല�ി�

ഉേ�ാ; എ�ി� അവ ഏെതാെ�;

(ഇ) എ�ി� ഈ ���ിക� എ�േ��് െട�� െച�ാനാ�ം; െട�� നടപടി�് തട�മായ ഘടകം

എ�ാണ്;

(എഫ്) കി�ബിയി� ഉ�െ���ി മ�ല�ി� അ�വദി� േറാഡ് ���ിക� ഏെതാെ�;

(ജി) ��ത േറാഡിെ� േപര്,എ�ിേമ�് �ക �ട�ിയ വിശദാംശ�� ന��േമാ; ��ത ���ിക��്

ഇനി ഭരണാ�മതി ലഭിേ���േ�ാ;  എ�ി�  അ�മായി ബ�െ�� കാര���  ഇേ�ാ�  ഏ�

ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

���ാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല പാല��െട പണി

3645. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് പാലം വിഭാഗ�ിന് കീഴി� ���ാടി നിേയാജക മ�ല�ി� ഇതിനകം ഭരണാ�മതി

ലഭി�ി�� പ�തിക� ഏെതാെ�; ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� ഇതിനകം ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(സി) ���ാടി നിേയാജക മ�ല�ി� അടിയ�രമായി ആരംഭിേ���ം എ�ാ� ഇതിനകം ഭരണാ�മതി

ലഭി�ി�ി�ാ��മായ പാലം ���ിക� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ�െട ഭരണാ�മതി�ായി ഇതിനകം െെകെ�ാ� നടപടിക�  എെ�ാെ�;  വിശദാംശ��

ന��േമാ?

പാല��െട �പക�ന ആക�ഷകമാ��തിന് നടപടി

3646. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം സാധ�തക� �ടി കണ�ിെല��്, െപാ�മരാമ�് വ��് നി��ി�� പാല�� ��ത�

ആക�ഷകമാ��തി�േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകാടിക�  �ട�ി നി��ി�� ഇ�രം പാല��, �ഗമമായ യാ�െ�ാ�ം വിേദശ
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രാജ��ളിേല�േപാെല �റി�കെള �ടി ആക�ഷി�� തര�ി�  �പക�ന െച�ാ�

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിന് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� എ�ാ നി��ാണ �വ��ന�ളി�ം ഏ��ം ആ�നിക�ം ശാ�ീയ�മായ

മാ���� അവലംബി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ൈബ�ാസ് േറാഡ്

3647. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ൈബ�ാസ് േറാഡ് നി��ാണ�ിന് കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;വിശദമായ പ�തി േരഖ ത�ാറാ��തിന് ആർ.ബി.ഡി.സി.െക.  െട�� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� െട�� സംബ�ി� അ�ിമ നടപടി ആയി�േ�ാ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െപ��� പാല�ിെ� െട�� നടപടി

3648. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ഭാകര�  ക�ീഷ�  റിേ�ാ��്  (കാസ�േഗാഡ് െ�ഷ��  പാേ�ജ്)  �കാരം ��രി��

െപ���യി�  നി��ി�� െപ��� പാല�ിെ� െട��  നടപടി എ�ാരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല പാല��െട �നർനിർ�ാണം

3649. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാല�ഴ�ം െകാ�് ഗതാഗത േയാഗ�മ�ാതായി തീ�� പാല��  പരിേശാധി�ാനായി നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് എെ��ാെമ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ബാ�േ�രി മ�ല�ി� ഏെതാെ� പാല�ളാണ് ���ി പണിയാ��ത്; ഇതിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) അപകടകരമായ അവ�യി�  �ട�� ���ിേ�രി പാലം ���ി പണി��തി�  കാലതാമസം

േനരി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; പാലം നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ?
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ഒ��ാലം മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

3650. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം മ�ല�ി�  നിലവി�  നട�െകാ�ിരി�� വിവിധ െപാ�മരാമ�് ���ിക�

(േറാ�ക�, പാല��, െക�ിട��) ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�േട�ം നിലവിെല �ിതി�ം ���ി�െട �േരാഗതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭ�മായ െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) സാേ�തികാ�മതി ലഭി�ക�ം െട��  ഉ�െ�െട�� നടപടിക�  ���ീകരി�ി�ം ���ി

ആരംഭി�ാെതയിരി�� നി��ാണ ���ിക�െട ലി�് െവളിെ���ാേമാ?

ഒ��ാലം ൈബ�ാസിെ� നിർ�ാണം

3651. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷെ� ���ിയ ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� ഒ��ാലം ൈബ�ാസിെ�

നി��ാണ നടപടി �മ��  ഏ� ഘ��ിലാണ്;ഇനി എെ��ാം നടപടി �മ��

���ീകരി�വാ��്;

(ബി) ഒ��ാലം ൈബ�ാസിനായി നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നടപടി�മ��  ���ീകരി�് ഒ��ാലം ൈബ�ാസ് നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�വാ�

കഴി�ം; വ��മാ�ാേമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ േറാഡ് ���ിക�

3652. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് മാന�വാടി മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ േറാഡ് ���ിക�

ഏെത�ാം;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി�  മാന�വാടി മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട അ���പണിക��ായി എ�

�പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ന�കിയി��ത്;

(ഡി) മാന�വാടി മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട അ���പണിക��ായി അ�വദി� �ക

�ത�മായി വിനിേയാഗി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

3653. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി അ�വദി� ���ിക�

ആരംഭി��തിനായി െപാ�മരാമ�് വ��ിെല നിര�് - െക�ിട വിഭാഗ�� സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ���ിക�  അടിയ�രമായി ആരംഭി��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

���ാടി നിേയാജകമ�ല�ി� വ�ൈടം െമയി�ന�സ് പ�തിയി� അ�വദി� േറാ�ക�

3654. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാറിെ� കാല�് ���ാടി നിേയാജകമ�ല�ി�  അവസാനമായി വ�ൈടം

െമയി�ന�സ് പ�തിയി� അ�വദി� േറാ�ക� ഏെതാെ� എ�റിയി�ാേമാ;

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

(സി) ഇതി�  ഏെതാെ� േറാഡ് ���ിക�  ഇതിനകം ���ീകരി�;പ�തിയി�  ഏെതാെ�

േറാ�കളാണ് ഇനി�ം ���ീകരി�ാ���;ഈ ���ികൾ എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�ം;

വിശദാംശ�� നൽ�േമാ?

കഴ��ം- ത�ാ��- കളിയി�ാവിള പാതെയ ജി�ാ പാതയാ�ി വി�ാപനം െച�ാ� നിേവദനം

3655. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴ��ം-  ത�ാ��- കളിയി�ാവിള പാതെയ ജി�ാ പാതയാ�ി വി�ാപനം െച�ണെമ�്

ആവശ�െ��് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആരി�നി�ാണ് ��ത നിേവദനം ലഭി�െത�ം അതിേ��  എ�് തീ�മാനം എ�െ��ം

വിശദമാ�േമാ?

െച��ള-ക�ട� േറാഡ് �നർനിർ�ാണം

3656. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാസ�േഗാഡ് മ�ല�ിെല െച��ള-ക�ട� േറാഡ് �ന�നി��ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത നടപടിക� എെ��ാമാെണ�ം ഈ േറാഡിെ� �ന�നി��ാണ

���ി എേ�ാ� ആരംഭി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് നാഷണ� ൈഹേവ അേതാറി�ി ഏെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ ഈ േറാഡിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ�� അന�ര

നടപടിക� എ�ായിരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാ�്-െവ�ിം�ട� ഐല�് പാലം

3657. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ക�നാ�്-െവ�ിം�ട�  ഐല�് പാല�ിെ� നി��ാണ

�വ��ന�െള�റി�് ച�� െച��തിനായി  5-10-2016  തീയതിയിൽ വിളി� േച��

േയാഗ�ി� പാല�ിെ� അൈല�െമ�് മാ�ിയ� സംബ�ി�് വിശദീകരണം ന��വാ� ചീഫ്

എ�ിനീയേറാട് ആവശ�െ��ി�ം ��ത വിശദീകരണം സമ��ി�ാ�തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിശദീകരണം എ�േ��് ലഭ�മാ�വാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈ�ഓവ�കൾ, സി�ലിംഗ് സംവിധാനം എ�ിവയി�െട േറാഡ് �ര�

3658. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ധി�വ�� വാഹന�� �ല�� ഗതാഗത���് പരിഹരി�ാ�ം വാഹനാപകട�ളി� �റവ്

വ��ാ�മായി തമി�ാ�ിെല േപാെല േകാ�പേറഷ�,നഗരസഭാ �േദശ�ളി�  ൈ� ഓവ�ക�

നിർ�ി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത് ;

(ബി) വ��  20  വ�ഷെ� വാഹന വ�ധനവ് കണ�ിെല��് ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം

സാധ�താപഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയതിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ാ തിര��

ജം�ഷ�കളി�ം സി�ലിംഗ് സംവിധാനം കാര��മമായി �വ��ി�ി�ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േദശീയ  ,സം�ാന  ,ജി�ാ പാതക�ം തേദശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട നിയ�ണ�ി��

പാതക�ം കാ�നട�ാ��ം ൈസ�ി� യാ�ികരായ സാധാരണ�ാ��ം സൗ�ദപരമാ�ാനായി

ക�മപ�തി �പീകരി�് സമയബ�ിതമായി േറാഡ് �ര� ഉറ�വ��ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?
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ക�ി�റം , �ളളറവിള - ആയയി� എ�ീ പാല��െട നി��ാണ �വ��നം

3659. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല ക�ി�റം പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��നം കി�ബി

വഴി ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി�മ�� ���ി യായി�േ�ാ;  ഏെത�ാം നടപടിക�

ആണ് ഇനി ���ീകരി�ാ�ളളത് എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ �വ��ന�� ആര ംഭി��തിന് എ� മാസം േവ�ി വ�െമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല �ളളറവിള  -  ആയയി�പാലം നി��ി��തിന്

കി�ബി�െട തട�ം എ�ാണ്; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പാല�ിെ� �തിയ �ാ� സമർ�ി�ാൻ കി�ബി ആവശ�െ�ടാ� കാരണം എ�ാണ്;

(ഇ) �ളളറവിള - ആയയി� പാല�ിെ� നടപടി �മ�� െസ��ംബ� 30 � ��പ് ���ീകരി�ാ�

സാധി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

പ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല േറാഡ് ���ിക�

3660. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  വ�ഷം നബാ�ഡ് ഫ�ി�  ഉൾെ���ിയി�� പ���  മ�ല�ിെല േറാഡ്

���ിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ഇ�െന ഉ�െ���ിയ ���ിക�െട ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;ഇെ��ി� എ�് ഭരണാ�മതി

ന�കാ� കഴി�െമ�് പറയാേമാ;

(സി) ഈ ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന��� നടപടി ഏത് വെര ആെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് നിേയാജക മ�ല�ിെല േറാഡ്-പാലം ���ികൾ

3661. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം കാസ�േഗാഡ് നിേയാജക മ�ല�ി� ഏെത�ാം

േറാ�ക�െട നി��ാണ�ിനാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട െട�� നടപടിക� ���ിയായി�േ�ാ എ�ം നി��ാണം എേ�ാ� �ട�ി

എേ�ാ� തീ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് അസം�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  ഇനി �ന�നി��ാണം അനിവാര�മായി�ളള
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േറാ�ക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം ഈ േറാ�ക��് എേ�ാ�  ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��സ��ാരിെ��ം ഈ സ��ാരിെ��ം കാല�് കാസ�േഗാഡ് അസം�ി നിേയാജക

മ�ല�ി�  നി��ി��ം നി��ാണം നട�െകാ�ിരി���ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം ���ി

ആരംഭി�ാ��ം ഭരണാ�മതി ലഭ�മാകാനിരി���മായ പാല��  എെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പ��� മ�ല�ിെല േകാടതി സ��യം

3662. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 ബ�ജ�ി� ഉ�െ��ി�� പ��� മ�ല�ിെല േകാടതി സ��യ�ിന് (price No.

1354/17) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഭരണാ�മതി ന��� �വ��നം ഏത് വെരെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� െക�ിട��െട പരിപാലനം

3663. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സ��ാ�  െക�ിട��  പല�ം �ത�മായി പരിപാലി�െ���ി� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  െക�ിട��െട െമയി�ന�സി�ം റി�യറി�മായി നിലവി�� സംവിധാന��

എെ��ാമാണ്;

(സി) എ� വ�ഷം ��േ�ാഴാണ് സ��ാ�  െക�ിട��  െപയി�് െച�ാ�  അ�മതി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

പ�ി�റം ഇ�േഫാപാ��ിേല�് േറാ�ം പാല�ം നി��ാണം

3664. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2017-18  ബജ�ി�  അ�വദി� പ�ി�റം ഇ�േഫാപാ��ിേല�് േദശീയപാതയിെല വയലാ�

ജം�ഷനി� നി�� േറാ�ം പാല�ം നി��ാണം എ� �വ ൃ�ി ആരംഭി���മായി ബ�െ��്

എെ�ാെ� �വ��ന�� നട�ി എ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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േറാഡി�േവ�ി വി�െകാ�� �ല�ിെ� വില ലഭി�ിെ�� പരാതി

3665. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ി�റം,  ൈവ�ല �ീ.വി.അ�റ�ാ�  േറാഡി�േവ�ി

�ലം വി�െകാ��ി�് വില ലഭി�ിെ�� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ�� നടപടിക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) E1271356/M(PWD&R)/2017  ന��  �കാര�� പരാതി�െട അടി�ാന�ി�

െപാ�മരാമ�് ചീഫ് എ�ിനീയ�ം,  എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�ം  (മല�റം) സ�ീകരി� നടപടിക�െട

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

�ാ�ിക് മി�ണം െച� ബി�മി� ഉപേയാഗി�� േറാഡ് ടാറിംഗ്

3666. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ീകരി� �ാ�ിക് േവ�് ഉപേയാഗി�് ഉപരിതലം നി��ി�ി�� േറാ�ക�

ഉയ�� നിലവാരം �ല���തായി കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�േമാ;

(ബി) ഈ ഗവ�െമ�റ് അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �ാ�ിക് മി�ണം െച� ബി�മി� ഉപേയാഗി�്

എ� ൈദ�ഘ�ം േറാ�ക� നി��ി�ി�െ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ���  േറാഡ് േകാ��സ്  8P  98-2013  �കാരം �ാ�ിക് ഉപേയാഗി�് േറാ�ക�

നി��ി��തി�� നി�േ�ശ��  അംഗീകരി� സാഹചര��ി�, നട�സാ��ിക വ�ഷ�ി�

ഇ�രം േറാ�ക� ��ത� നി��ി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഡിൈസ� വിംഗിെന ശ�ിെ���വാ� നടപടി

3667. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഡിൈസ�  വിംഗിെന ശ�ിെ���വാ�  ��തായി ഏെതാെ�

�ണി�കളാണ് �പീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഒ� വിംഗിെ� കീഴി�� വിവിധ �ണി�കളിെല ഒേര േകഡ�  ത�ികക��് വിവിധ ത�ികാ
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നാമ��  ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�� കാരണെമ�ാണ്;  ഇ�െകാ�� േന���

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ �ണി�കളിേല�ാവശ�മായ െട�ി��  ഉേദ�ാഗ��  ഏെതാെ�

ത�ികയി�െ��വരായിരി�ണെമ�ം എ� എ�ം വീതം ആയിരി�ണെമ�ം

നി�യി�ക��ാേയാ; അതിെ� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) വിവിധ �ണി�ക� �പീകരി�േ�ാ� ആവശ�മായ മിനി�ീരിയ� ജീവന�ാെര ലഭ�മാ�ിയി�ിെ��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�ം ഏെതാെ� ത�ികക�  ഷി�് െച�േതാ അ�ാെതേയാ

ലഭ�മാ�ണെമ�ം പറയാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല വി�മേക���/�റി�് ബം�ാ�ക�

3668. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�ളള വി�മേക���/�റി�് ബം�ാ�ക�  എവിെടെയ�ാമാണ്

�ിതി െച��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക��ളി�  പലതിെല�ം �റിക�  ��ിഹീനമായ�ം ഉപേയാഗ�ന�മായ�മാെണ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� സം�ാനെ� എ�ാ െപാ�മരാമ�് വി�മേക��െള�ം �റിസം ഗ�് ഹൗ�ക�െട

നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിനായി എെ��ി�ം പ�തിക� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ആയതിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 2017-18  ബ�ജ�ി�  റ�്ഹൗ�ക�െട നവീകരണ�ിന് എ��പയാണ്

വകയി��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ി� പരി�രി� മാന��

3669. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  അ��ിെട പരി�രി� മാന��  അംഗീകരി�് ഉ�രവിറ�ക��ാേയാ;

എ�ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പരി�രി� മാന�� സംബ�ി�് സ��ീസ് സംഘടനക�മായി ച�� നട�ക��ാേയാ; ഇെ��ി�

ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മാന�ലി�  േപാരാ�ക�െ�� പരാതി ��യി�  െപ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  പരിഹരി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;
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(ഡി) െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാരം ഉയ���തി�ം ഗ�ാര�ി ഉറ�ാ��തി�ം �േത�ക

നിബ�നക� വ�വ� െച�േമാ;

(ഇ) ജീവന�ാ�െട നിയമന�ം �ലംമാ�ം ഉ��െട�� എ�ാ�ിെ��് കാര���ം മാന�ലി�

ഉ�െ���വാ�� നീ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  ശ��ം വ�വ�ാപിത�മായ എ�ാ�ിെ��് സംവിധാന�ം ��മ�

െ�ഷ��  ���ം നിലനി���ത് കണ�ിെല��് ഇ�ാര���  മാന�ലി�  ഉ�െ����ത്

ഒഴിവാ�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ി� അസി��് എ�ിനീയ� (സിവി�) ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ

3670. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി� അസി��് എ�ിനീയ� (സിവി�)ത�ികയിേല�� പി.എസ്.സി റാ�്

ലി�് നിലവി�  വ�െതേ�ാഴാണ്  ;  എ� ഒഴി�ക�  നിലവി��്;  ക��  ജി�യി�  ഏെതാെ�

െസ��കളിലാണ് ഒഴി�ക� നിലവി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഒഴി�ക�  എ��ം േവഗം പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച��തി�ം പരമാവധി ഒഴി�ക�

നിക��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി��് എ�റിയി�ാേമാ ?

െപാ�മരാമ�് വ��ി� അ����ണിക� നി��ഹി�� വിഭാഗം

3671. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  അ����ണിക�  നി��ഹി��തിനായി �േത�ക വിഭാഗം

�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ിെ� ഘടന വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ിെ� �മതലക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) എ� �ക വെര�� ���ികളാണ് ��ത വിഭാഗം വഴി നട��െത�് വിശദമാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ആ�നികവ��രണം

3672. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, തി�വ�� രാധാ���
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,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ആ�നികവ��രണ�ിന് എെ��ാം നടപടിക� െെകെ�ാ�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��സ��ാ� നട�ാ�ിയ ഇ െട�റിം�ം, ഇ േപ�െമ�ം കാര��മമാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക�

െെകെ�ാ�ി��്;

(സി) ആ�നികവ��രണം വഴി ഭരണതല�ി� എെ��ാം മാ��ളാണ് വ�െത�് വ��മാ�േമാ?

ഏ�മാ�� പ�ണ�ിെല ൈ� ഓവ� നി��ാണം

3673. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 െല ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� 30 േകാടി �പ�െട ���ിയായ ഏ�മാ�� പ�ണ�ിെല

ൈ� ഓവ� നി��ാണ�ി�ളള ഡീ�യി�ഡ് േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ൈ� ഓവ� നി��ാണം കാലതാമസം �ടാെത ���ിയാ�ാ� എെ��ാം നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഓഫീ�കളി� പ�ിംഗ് സ�ദായം

3674. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഓഫീ�കളി� പ�ിംഗ് സ�ദായം ഏ�െ����തി�� നടപടിക�

ജീവന�ാ�െട എതി��ിെന �ട��് നി��ിവ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  പ�ിംഗ് സ�ദായം

ഏ�െ���വാ�� നടപടി�മ�� ഏ�വെരയായി ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മി� െപാ�മരാമ�് ഓഫീ�കളി�ം ജന�തിനിധിക�ം എം.  എ�.എ മാ�െട പി.  എ.  മാ�ം

വിവര��  അേന�ഷിെ��േ�ാ�  ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െര കാണാ�  കഴിയാ� അവ��്

പരിഹാര��ാ�ാ�  പ �ിംഗ് സ�ദായ�ിന് കഴി�െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� എ�ാ ഓഫീ�കളി�ം അടിയ�രമായി പ�ിംഗ് സ�ദായം

ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല എ�ിനീയ�മാ�ം മ�് ജീവന�ാ�ം ഫീ�ഡി�/ ൈസ�ി� േപാ�േ�ാ�

ബ�െ�� ഓഫീസിെല ��െമ�് രജി�റി�  േരഖെ���ാ�  നി�േ�ശം ന��േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ ?
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െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട ഇ�െവ�ിേഗഷ� നടപടിയിെല കാലതാമസം

3675. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പല െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട�ം ഇ�െവ�ിേഗഷ�  നടപടിയി�  കാലതാമസം വ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�െവ�ിേഗഷ�  നടപടി സമയ ബ�ിതമായി ���ിയാ�ി റിേ�ാ��് സമ��ി��ത്

േവഗ�ിലാ�ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി നി�യി�െ�� ഏജ�സിക�െട

അപര�ാ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

േകാ��ലിെല ക�ി�രം -�ടാ� ൈബ�ാസിെല ൈപ�് ൈല� മാ�ാ� നടപടി

3676. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�ി�ര-  �ടാ�  ൈബ�ാസിെല ൈപ�് ൈല�

മാ��തി�� െ�ാേ�ാസ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) �ലേമെ����തി�ം �വ ൃ�ി നട��തി�ം ആവശ�മായ ബാ�ി �ക

ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��് ചീഫ് എ�ിനിയ�െട ക�് ലഭി�ി�േ�ാ  ;  ആയതി�േമ� സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാം;

(ഡി) ക�ി�ര- �ടാ� േറാഡിെ� ���ി�് ആരംഭ�ി� എ� �കയാണ് കണ�ാ�ിയിരി�ത്; എ�

�ക അ�വദി�  ;ഇനി എ� �ക അ�വദി�ാ��്;  ബാ�ി �ക എ�േ��് അ�വദി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

മ�ിമാ�െട േപ�ണ� �ാഫിന് സ��ാ� ക�ാ�േ��ക�

3677. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ിമാ�െട േപ�ണ�  �ാഫ് എ� നിലയി�  സ��ാ�  ക�ാ�േ��ക�  ലഭി�വ�  ��ത

ക�ാ�േ��ക�  ഒഴിയണെമ�ാവശ�െ��് ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത ഉ�രവിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് �കാരം ഏ� തീയതി �ത�  ക�ാ�േ��ക�  ലഭി�വരാണ് ഒഴിയണെമ�്

ആവശ�െ��ി��ത്;
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(സി) 2016 െമയ് 21 ന് േശഷം എ� േപ��് സ��ാ� ക�ാ�േ��ക� അ�വദി�; ഇതി� മ�ിമാ�െട

േപ�ണ� �ാഫി�െപ�വ� എ� ; സ��ാ� ജീവന�ാ� എ�;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

മ�ര�റ�് െെവേലാ�ര െെബ�ാ�കൾ

3678. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  െല സം�ാന ബജ�ി�  ഉ�െ���ിയ മ�ര�റ�് െെബ�ാസ് നി��ാണ�ിെ�

�വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  േക� ഉപരിതല ഗതാഗത മ�ാലയം ഇൗ ���ി

ഏെ���ി�െ��ി�ം ദ�ഘാസ് നടപടിക�  ���ീകരി�ാ�  കഴിയാെത േപായത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി അടിയ�രമായി നട�ിലാ�വാ�  േക� ഉപരിതല ഗതാഗത മ�ാലയ�മായി

ബ�െ��് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െെവേലാ�ര െെബ�ാസ് നി��ാണ�ിെ� �വ��ന �േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ;

ആ�.ബി.ഡി.സി.െക.  (േറാ�സ് ആ�് �ി�ജസ് െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ� ഓഫ് േകരള)

ഇത് സംബ�ി� നട�ിയ �വ��ന�� വിശദീകരി�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ി� എ�്.ആർ.ഡി െസ�ിെ� �വ��നം

3679. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  ഹ�മ�  റിേസാ�സ് െഡവല�െമ�്  (HRD)  െസ�

�വ��ി��േ�ാ;ആയതിെ� ഘടന വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് അവിെട നട��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ െസ�ി�  െട�ി��  വിഭാഗം ജീവന�ാ�  മാ�മാണ് േജാലി െച��െത� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�്.ആർ.ഡി െസ�ിെ� �വ��ന�ി�ം ജീവന�ാെര നിയമി��തി�ം അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;ഉെ��ി� ആയതിെ� ഉ�രവ് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് േമ�േനാ�ം വഹിേ�� െട�ി��

വിഭാഗം ജീവന�ാെര ഭരണപരമായ കാര����് നിേയാഗി��ത് ശരിയാെണ�് ക���േ�ാ;

(എഫ്) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  ശ�മായ ഒ� അ�ിനിേ��ീവ് േകഡ�  നിലനി��േ�ാ�

ഇ�െനെയാ� െസ�ിെ� �വ��നം ഒ� ��വ�യം ആെണ�് കണ�ാ�ി ഇത് നി��ലാ��

കാര�ം പരിഗണി�േമാ?
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കാ����് പാല�ിെ� നി��ാണം

3680. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� മ�ല�ിെല കാ����് പാല�ിെ� നി��ാണ�ിന് എ� �പയാണ് ബ�ജ�ി�

അ�വദി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� നി��ാണ�ിനായി ���ിയ നിര�ി�� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭി��തി�� �വ��ന��  ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ ?

െന���ാ�-വിള�മരം പാല�ിെ� നി��ാണം

3681. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന���ാ�-വിള�മരം പാല�ിെ� നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത ���ി�െട ഭരണാ�മതി കി�ബി �േഖന ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട െട�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

2016-17ബജ�ിെല പ��� മ�ല�ിെല േറാഡ് ���ിക�

3682. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17വ൪ഷെ� ബജ�ി�  ഉ�െ��ി�ളള പ���  മ�ല�ിെല ഏെത�ാംേറാഡ്

���ിക��ാണ് സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മായി��ത്;

(ബി) സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മാകാ� ���ിക� ഏെത�ാം;

(സി) സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മാകാ�  ൈവ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2016-17വ�ഷ ബ�ജ�ി�  ഉ�െ�� ���ിക��്എ�് സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മാ�ം എ�്

വിശദമാ�േമാ?
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ഇ-െപ�െമ�് സംവിധാനം �ലം രജിേ�ഷ� നടപടികളി� ഉ�ായി�� സ�ീ��ത

3683. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ� ൈകമാ��ി�� ഇ-െപ�െമ�് സംവിധാനം സം�ാന�് നില� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം �ലം വ� ൈകമാ� രജിേ�ഷ�  നടപടികളി�  ഉ�ായി�� സ�ീ��ത

ല�കരി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ-െപ�െമ�് സംവിധാനം നിലവി�  വ�തിന് േശഷം എ� ആധാര��  രജി��  െച�;

രജിേ�ഷ� ഫീസിന�ി� എ�് �ക സം�ാന ഖജനാവിെല�ി;

(ഡി) രജിേ�ഷ� വ��ിന് ഇ� വഴി ന���ായി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� കണ�ക� െവളിെ���േമാ?

സബ് രജി�ാ� ഓഫീ�കളിെല ഫയലിംഗ് ഷീ�് സ�ദായം

3684. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സബ് രജി�ാ�  ഓഫീ�കളി�  നിലവി�� ഫയലിംഗ് ഷീ�് സ�ദായം പി�വലി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�, ഇ��ലം െതാഴി�  രഹിതരാ�� �വതീ-�വാ�െള എ�കാരം സംര�ി�വാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

�മി രജിേ�ഷന് ��മ�രീതിയി�� ഓൺൈല� സംവിധാനം

3685. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �മി രജിേ�ഷന് ഓ�ൈലനായി ഫീസ് അട��തിന് സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;എ�ി� ഇ�ര�ി� െന�് ബാ�ിങ് വഴിേയാ മ�് ഓ�ൈല� സംവിധാനം

വഴിേയാ ഫീസ് അട�് എെ��ി�ം �ക ന�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� എ� �ക ന�െ��ി��്;

(ബി) ഇ�ര�ി� �ക ന�െ��� സാഹചര���ായത് എ�െനയാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; എ�

െകാ�ാണ് ��മ�രീതിയി�� ഓ�ൈല� സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� കഴിയാ�ത്;
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(സി) ഈ സംവിധാന�ിെ� തകരാ��ലം സബ് രജി�ാ�മാ� �മി രജിേ�ഷ� നട��തിന് വി�ഖത

കാണി�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഓ�ൈല�  സംവിധാന�ിെ� അപാകത

അടിയ�രമായി പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഓ�ൈല� േപാ�വരവ് നട�ിലാ�ാൻ രജിേ�ഷ� വ��ിെ� സഹായം

3686. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ൈല�  േപാ�വരവ് നട�ിലാ���മായി ബ�െ��് രജിേ�ഷ�  വ��ിെ� സഹായം,

റവന�വ��ിന് ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) യഥാ�� ആധാര�ിെ� പക��് ഓ�ൈലനായി റവന� വ��ിന് ലഭ�മാ��തിന് രജിേ�ഷ�

വ��് നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിനാലാണ് ഓ�ൈല�  േപാ�വരവ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ാ�

കഴിയാ�െത� റിേ�ാ��ക� രജിേ�ഷ� വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി ��മ� രീതിയി�  നട�ിലാ��തിന് ആവശ�മായ സഹായ��  റവന� വ��ിന്

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

േകാ��� സബ് രജി�ാ� ഓഫീസിെ� േ�ഡ് ഉയ��വാ� നടപടി

3687. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� സബ് രജി�ാ� ഓഫീസിെല ജീവന�ാ�െട േജാലിഭാരം പരിഗണി�് അധിക ത�ികക�

അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ആധാര��െട രജിേ�ഷ�  �ടാെത മ�് രജിേ�ഷ�  സംബ�ി� േജാലികൾ�ം നിരവധിേപ�

ആ�യി�� േകാ��� സബ് രജി�ാ� ഓഫീസിെ� േ�ഡ് ഉയ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മല�റം ജി�യി�  രജിേ�ഷ�  വ��ി�  നിലവി�� ഒഴി�ക�  എ�;  ഇത് നിക�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ിെല അഴിമതി തട��തിന് നടപടി

3688. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

രജിേ�ഷ� വ��ിെല അഴിമതി തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ?
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േനമം െറയി�േവ േ�ഷ� വികസനം

3689. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം െറയി�േവ േ�ഷ�  വികസി�ി��തിന് �ലം ഏെ�����മായി ബ�െ��

�വ��ന��െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) േക� സ��ാ�മായി �ടിയാേലാചി�് േനമം െറയി�േവ േ�ഷെ� വികസന�ിന് േവ� നടപടിക�

എ��ം േവഗം ൈകെ�ാ��തിന് സം�ാന സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

(സി) േനമം റയി�േവ േ�ഷ� വികസന�മായി ബ�െ��് �ലം ൈകമാ��തിന് സം�ാന സ��ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

െറയി�േവ യാ��ാ�െട സംര�ണ�ി�� നടപടി

3690. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല െറയി�േവ യാ��ാ�െട ജീവ�ം സ��ി��ളള സംര�ണ�ിനാ�ം �ര��ാ�ം

സം�ാന�ി�െട ഓ�� െ�യി�കളി�, െറയി�േവ�ം േകരള േപാലീ�ം സം��മായി, ഓേരാ

േബാഗിയി�ം േകരള േപാലീസിെല ഒരാെള വീതെമ�ി�ം �ിരമായി നിയമി�ാ� ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതി�െട വനിതായാ��ാ��് േനെര�ളള ആ�മണ��ം േബാഗികളിെല േമാഷണ��ം മ�ം

തട�വാ� സാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

നില�� - ന��േകാട് െറയി�പാത�െട സ�െ� നടപടികൾ

T 3691.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� - ന��േകാട് റയിൽപാത�െട സ�െ� നടപടിക� നി��ിെവ�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�െ� നടപടിക��ായി സം�ാന സ��ാ� നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�ി��്;

(സി) സ�െ� നടപടിക� �നരാരംഭി��തിന് സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െ�യി�ക��് തി�രി� േ�ാ�് അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം
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3692. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല ആ�ാന െറയി�േവ േ�ഷനായ തി�രി� രാജധാനി (�യി� ന�� 12431)

ഉ�െ�െട നിരവധി െ�യി�ക��് േ�ാ�് ഇ�ാ��കാരണം യാ��ാ� അ�ഭവി�� ��ി��്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) രാജധാനി എ�്�സ്  (നം.  12431)  െ�യിനിെന�ി�ം തി�രി�  േ�ാ�് അ�വദി��തിനായി

േക� െറയി�േവ മ�ാലയ�ിൽ സ���ം െച���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയൈന�ണ� വികസന പ�തി

3693. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� സഹായേ�ാ� �ടി�� േദശീയൈന�ണ� വികസന പ�തി�ായി എെ��ാം

�മീകരണ�ളാണ് നാളി�വെര നട�ിലാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല എ� ��കളിലാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��ത്;  വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(സി) പ�തി േക�ം അംഗീകരി�് നാ� വ�ഷ�ാലം പി�ി�ി�ം പ�തി നട�ിലാ��തിെന�റി�്

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിേലാ,  സ��ാ�  തല�ിേലാ ആേലാചന നട�ി�ി�ാെയ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ടി ൈന�ണ� പ�തി നട�ിലാ�ിയിെ��ി� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗേ��് േക�ം ന�കിവ�� ��വ�

വിഹിത�ം റ�ാ�െമ�് േക�സ��ാ�  �ഖ�ാപി� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�ിേ�;

ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

എ�ഡഡ് �ൾ അ��ാപകർ�് െക-െട�് േയാഗ�ത

3694. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� എ�ഡഡ് �ളി� നി�ം 2016-17 അ��യനവ�ഷം വിരമി� അ��ാപകർ�് പകരം

2017-18  അ��യന വ�ഷാരംഭ�ി�  �തിയ അ��ാപകെര നിയമി�വാ�  ബ�െ�� ��

മാേനജ�മാ��് സാധി�േമാ;

(ബി) ഇ�െന നിയമിതരാ�� അധ�ാപക��് െക-െട�് േയാഗ�ത നി�ബ�മാേണാ; ഇവ��് െക-െട�്

േനടാ� ഒ� വ�ഷെ� സമയം അ�വദി�േമാ;

(സി) 2017-18 വ�ഷം നിയമിതരാ�� അ��ാപകർ�് െക-െട�് േയാഗ�ത ഇെ��ി� നിയമനാംഗീകാരം

ലഭി�േമാ;
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(ഡി) പി.എസ്.സി ലി�ി�� അധ�ാപക��് െക-െട�് ഇ�ാെത സ��ാ�  ��കളി�  നിയമനം

ലഭി�േമാ?

�ീ� േ�ാേ�ാേകാ�

3695. �ീ.െക.�രളീധര�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�� �കാശ്

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

ന��േമാ:

(എ) അ�� അ��യനവ�ഷം �ത� ��കളി� �ീ� േ�ാേ�ാേകാ� നട�ിലാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ�ാര��ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ ��കളി�ം �ീ� േ�ാേ�ാേകാ� നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

അ��ാപക ത�ിക നി��യം

3696. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ഡഡ് ��കളി�  ��ിക�െട എ��ിെ� അടി�ാന�ി�  �.ഡി.െഎ.

സ�ദായ�കാരം 2016-17 വ�ഷെ� അ��ാപക ത�ിക നി��യം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ� അ��ാപക�െട ത�ിക ന�െ��െമ�ാണ് കെ��ിയി��ത്;  ജി� തിരി�� വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ അ��ാപകെര സംര�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്?

വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശനിയമം

3697. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

ന��േമാ:
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(എ) 2009-�  വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശനിയമം നട�ിലാ�ിയി�ം ഒ�െ�� ദ�ീ�കളിൽ താമസി��

��ിക��് ഈ അവകാശം നിേഷധി�െ��� എ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��കേളാ  ,  �ീ ൈ�മറി��കേളാ ഇ�ാ� ഇ�രം ദ�ീപിെല ��ിക��് �ര�ിത യാ�ാ

സൗകര�ം ഒ��ി അവ�െട പഠനം �ട�വാ�� സൗകര�ം ഒ��േമാ?

ഐ.ഇ.ഡി. റിേസാ�് ടീ��മാാ��് ആ��ല���

3698. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� 10 വ�ഷം �ത� 18 വർഷം വെര േജാലി െച� വ�� ഐ.ഇ.ഡി റിേസാ�്

ടീ��മാ��് േജാലി �ിരത ഉ�െ�െട�ളള ആ��ല��� ന�കാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) 10 വ�ഷം �ത� 18 വർഷം വെര സ��ീ��,  സ��ാ� േജാലി ലഭി��തി�� �ായപരിധി

കഴി� 150 ഓളം വ�� റിേസാ�് ടീ��മാെര സ��ീസ് ആ��ല��� ന�കി �ിരെ���ാ�

നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?

െക-െട�് പരീ�

3699. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക-െട�് പരീ�  (േകരള ടീേ��് എലിജിബിലി�ി െട�്)  അ��ാപക നിയമന�ിന്

നി�ബ�ിതമാ�ിയത് എ� �തലാണ്; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ�ഷ�ി� ര� തവണ നടേ�� പരീ� അത�സരി�് നട��േ�ാ; ഇെ��ി� അതി��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) 2016-17 വ�ഷ�ി� നട�ിയ െക-െട�് പരീ�യി� എ� ശതമാനം േപരാണ് േതാ�ത്;

(ഡി) ഈ പരീ��് ക���� ബാ�് സംവിധാനം എ�് നിലവി� വ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) പി.എസ്.സി.  വി�ാപന�ിേലാ നിയമന ഉ�രവിേലാ ആവശ�െ�ടാ� െക-െട�് പരീ�

ജയി�ണെമ� നിബ�നയി� നി�് സ��ീസി�� ആെരെയ�ി�ം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ  ;എ�ി�

2013-2014 അ��യന വ�ഷ�ി� സ��ീസി� �േവശി�വെര �ടി ഒഴിവാ�േമാ?

സി.ബി.എസ്.ഇ., െഎ.സി.എസ്.ഇ. ��ക� ആരംഭി��തിന് എ�.ഒ.സി.

3700. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) സ �ാന�് സി.ബി.എസ്.ഇ.,  െഎ.സി.എസ്.ഇ.  ��ക�  ആരംഭി��തിന് സം�ാന

സ��ാ� എ�.ഒ.സി. ന�േ�ാ� എെ��ാം കാര��ളാണ് പരിേശാധി��ത്;

(ബി) സ ം�ാനെ� സി.ബി.എസ്.ഇ.,  െഎ.സി.എസ്.ഇ.  സിലബ�ക�  പി�ട�� ��കളി�

അ�ിഷ� ഫീസ് ഇന�ി�ം,  അ�ാഡമിക് ഫീസ് ഇന�ി�ം,  െട�്�് ��്,  �ണിേഫാം,  മ�്

പഠേനാപകരണ�� എ�ിവ�െട വിലയിന�ി�ം, വ��ക വിദ�ാ��ികളി� നി�് ഇൗടാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�രം അനഭിലഷണീയമായ �വണതക�  നിയ�ി��തിന്

ത�ാറാ�േമാ;

(സി) സി.ബി.എസ്.ഇ.,  െഎ.സി.എസ്.ഇ.  േബാർ�ക�മായി ആേലാചി�് േമ��റ�

വിഷയ�ളിെല�ാം ഒ� ഏകീ�ത സ�ദായ ം നട�ിലാ��തിന് ��കെ���േമാ;

(ഡി) ��ത ��കെള നിയ�ി��തിന് എെ��ി�ം സംവിധാന�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ബി.ആ�.സി കളിെല ��� േകാ�ഡിേന��മായ സംര�ിത അ��ാപക��് ആ��ല���

3701. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ിക�െട �റ��ലം 2016-� േജാലി ന�െ��് ഗവ�െമ�് ��കളിേല�് �ന� നിയമനം

ന�കെ�� സംര�ിത അ��ാപക��് ന��� ആ��ല��� 2012-െല അ��ാപക ബാ�ി�

ഉ�െ��് ബി.ആ�.സി കളി�  ���  േകാ�ഡിേന��മാരായി നിയമി�െ�� സംര�ിത

അ��ാപക��് ലഭി��ി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��കളി�  �ന�നിയമനം ന�കിയ സംര�ിത അ��ാപക��് ലഭി�� എ�ാ

ആ��ല���ം (ഇ��ിെമ�്, ലീവ് സറ�� �ട�ിയവ ഉ�െ�െട) ��� േകാ�ഡിേന��മാരായി

ബി.ആ�.സി കളി�  നിയമിതരാായ സംര�ിത അ��ാപക��് �ടി ലഭി��തി�േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി� സംര�ിത അ��ാപക ലി�ി�െ�� അ��ാപകെര സീനിേയാറി�ി�െട അടി�ാന�ി�

��കളി� നിയമി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

എസ്.എസ്.എ�.സി പരീ��് �ന:പരീ� നടേ�� സാഹചര�ം

3702. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എസ്.എസ്.എ�.സി പരീ��് �ന:പരീ� നടേ�� സാഹചര�െ�

സംബ�ി�് സ��ാ� തല�ി� വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭാവിയി�  ഇ�രം �ധാനെ�� പരീ�ക�  ��മ� രീതിയി�  നട��തിന് എെ��ാം

��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?
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എസ്.എസ്.എ�.സി. പരീ�

3703. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എസ്.എസ്.എ�.സി.  പരീ� േചാദ�ക��ാ��െട േപ�വിവര��  േചാ��ിെയ��്

അവെരെകാ�് മാ�കാ േചാദ�േപ��ക�  ത�ാറാ�ി ക�വടം െച��തായ റിേ�ാ��ക�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��ം സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േചാദ�േപ��ക� ത�ാറാ��തിെ� രഹസ� സ�ഭാവം നിലനി���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ികരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ല� ക�ി�ി റിേ�ാ��്

3704. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയ�െസ��റി അധ�ാപക�� േസവനേവതന �ല�ത ഉറ� വ��ാ�  ശിപാ�ശ െച� ല�

ക�ി�ി റിേ�ാ��് നട�ിലാ��തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഒേര േജാലിെയ��� അധ�ാപകെര �നിയ�  എ�ം സീനിയ�  എ�ം തരം തിരി�� നടപടി

നി��ലാ�ണെമ� ല� ക�ി�ി�െട ശിപാർശ യിേ�� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

(സി) ല� ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക� നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള െടേ�ാേളാജി�ൽ �ണിേവ�ി�ി�െട �ന:സംഘടന

3705. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േകരള െടേ�ാേളാജി�ൽ �ണിേവ�ി�ി�െട സമ�മായ ഒ� �ന:സംഘടന സ��ാരിെ�

��ി�േ�ാ; എ�ി� സമയബ�ിതമായി ഇ�ാര��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�.പി. ��ക� അ�േ�ഡ് െച�ാ� നടപടി

3706. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� എ�.പി.  ��ക�  അ�േ�ഡ് െച�ാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ി�ം എ�.പി.�ളിെന അ�േ�ഡ് െച�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) എ�.പി. ��കെള അ�േ�ഡ് െച��തി�� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

എ�.പി./�.പി. ��കെള ൈഹെടക് ആ��തി�� �വ��ന��

3707. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� എ�.പി./�.പി ��കെളയാണ് ൈഹെടക് ��കളായി ഉയ��ാ� സ��ാ�

തീ�മാനി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി നാളി�വെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എ�.പി./�.പി.  ��കെള ൈഹെടക് ആ��തി�� �വ��ന�� എ�് �ത� �ട�െമ�്

സ��ാ� വിശദമാ�േമാ?

�സ് � അധ�ാപക നിയമനം

3708. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2014 - 15, 2015 - 16 അ��യന വ�ഷ�ളി� അ�വദി� സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��ുകളി�

ആവശ�മായ അധ�ാപക/അനധ�ാപക ത�ികക�  ��ി��തി� തത��ി�  തീ�മാനി�ക�ം

2016 അ��യന വ�ഷം �ാബല��ി� ത�ികക�െട എ�ം േരഖെ���ിെ�ാ�� വിശദമായ

ഉ�രവ് ഇറ�ണെമ�ം വ��മാ�ിെകാ�് ��  സ��ാരിെ�റ കാല�് ഉ�രവ്

�റെ��വി�ക�ം െച�ി��തായി അറിയാേമാ;  ഇ� സംബ�ി� വിശദമായ ഉ�രവ്

ഇറ�ിയി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ; ഇതിെ� �ട� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി അ�വദി� സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളിേല�ം,  അധിക ബാ�കളിേല�ം ത�ികക�

��ി��തിന് ധന വ��് ഏെത�ി�ം തര�ി�� എതി��് �കടി�ി�ി�േ�ാ;  അതി�

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� നിലപാട് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ടി ��കളി�  േജാലി െച� വ�� അധ�ാപക��് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ഉ�രവ് �കാരം

അ�വദി�ി�� ദിവസ േവതനം പല��ം ലഭി�ാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇൗ ഉ�രവ് �കാരം

എ� അധ�ാപക��് േവതനം ലഭി�; ഏെത�ാം വ�ഷ�ളിെല േവതനമാണ് ലഭി�ത്; എ� േപ��്

േവതനം ഇനി�ം ലഭി�ാ��്; ആ�. ഡി. ഡി. തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?
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ഹയ� െസ��റി േകാേമ�് അ��ാപക�െട ഒഴി�ക�

3709. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി േകാേമ�്  (സീനിയ�/�നിയ�/േനാ�  േവാേ�ഷണ�) അ��ാപക�െട എ�

ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;  എ� േപെര പി.എസ്.സി

അൈഡ�സ് െച�ി��്;

(ബി) കഴി� സ��ാ� അ�വദി� ഹയ� െസ��റി അധിക ബാ�ക�െട അ��ാപക ത�ികക�െട

േപാ�് �ിേയഷ�  നട�ി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  നടപടിക�  ഏ�വെരയായി

എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) എ�്.എസ്.എ യി� നി�് എ� േപ��് എ�.എസ്.എസ്.�ി  (േകാേമ�സ്) ആയി െ�ാേമാഷന്

അ�ഹത�െ��ം എ� ഒഴി�ക� ഇതിനായി മാ�ിവ�ി�െ��ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അവ�െട അഭാവ�ി�  ��ത ഒഴി�കളിേല�് നിലവി�� റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമനം

നട�േമാ എ�് െവളിെ���േമാ?

ഹയ� െസ��റി അ��ാപക ത�ികക�െട പി.എസ്.സി. വി�ാപനം

3710. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലവിലി�ാ� ഹയ�  െസ��റി അ��ാപക ത�ികക�

ഏെത�ാമാെണ�് അറി�േമാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) അടിയ�രമായി വി�ാപനം �റെ��വി��തിനായി ��ത അ��ാപക ത�ികകളിേല��

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

ഹയ� െസ��റി അധ�ാപക�െട െപാ� �ല ം മാ�ം

3711. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി അധ�ാപക�െട  2017-18  അ��യന വ�ഷ�ിേല�ളള െപാ�

�ല ംമാ��ി�ളള നടപടി�മ�� സംബ�ി� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�� അധ�യന വ�ഷം ആരംഭി��തിന് ��പ് തെ� �ലംമാ�ം നട�ി� വ���തി�ളള

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഹയ�  െസ��റി അധ�ാപക �ലംമാ� മാനദ���  േകാേളജ് അധ�ാപക�േടത് േപാെല
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ഏകീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

ഹയ� െസ��റി ��കളിെല അ��ാപക ത�ിക

3712. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  2014-15,  2015-16  അ��യന വ�ഷം അ�വദി� ഹയ�  െസ��റി

�ളി� അ��ാപക ത�ിക ��ി��തിന് 2017-െല ബ�ജ�ി� എ� �പയാണ് അ�വദി�ത്;

ഇ� �കാരം �തിയതായി അ�വദി� സ��ാ�  ��/എ�ഡഡ് ��/അഡീഷണ�  ബാ�്

എ�ിവയി� എ� ത�ികയാണ് ��ി�ക; തരംതിരി�് കണ�് ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ��കളി�  ത�ിക ��ി��തിന് സ��ാ�  നിലപാട് എ�ാണ്;  ഈ അ��ാപക��്

��കാല �ാബല�ം ന��േമാ;

(സി) ത�ിക ��ി��തിന് ധനകാര� വ��് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി� ഫയലി�

ധനകാര�വ��ിെ� ശിപാ�ശ എ�ായി��; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ടി ��കളി� ഏ� വ�ഷം �ത� ത�ിക ��ി�ാനാണ് തീ�മാനി�ിരി��ത്;

(ഇ) ടി ��കളി�  േജാലി െച�� അ��ാപക��് �� വ�ഷമായി ശ�ളം ലഭി�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇവ��് ഏെത�ാം വ�ഷെ� ഗ�് േവതനം ന�കാനാണ് ധനകാര�വ��്

അംഗീകാരം ന�കിയത്; ഇതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഹയ� െസ��റി അ��ാപക�െട േജാലിഭാരം

3713. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി അ��ാപക�  ആ�യി�  എ�് പീരിയഡ് അധികം പഠി�ി�ണെമ� നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം നി�േ�ശം നട�ിലാ�ിയാ�  അ��ാപക�െട േജാലിഭാരം ��െമ��ം നിയമനാംഗീകാരം

കി�ാ� ഹയ�െസ��റി അ��ാപക�െട നിയമനാംഗീകാര�ിന് ഭീഷണിയാ�െമ��� വ�ത

പരിഗണി�് ഈ നി�േ�ശം �നപരിേശാധി�േമാ?

ഹയ� െസ��റി സൗകര�മി�ാ� ഗവ�െമ�് ൈഹ��ക�

3714. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ഹയ�  െസ��റി സൗകര�മി�ാ� എ� ഗവ�െമ�് ൈഹ��കളാണ്

നിലവി��ത്; ജി� തിരി�് കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പിേ�ാ� േമഖലകളി� �വ��ി�� ആ�, എം.  എസ്.  എ.  ൈഹ��കളി� ഹയ�െസ��റി

ആരംഭി�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ഡഡ് േമഖലയി�  �വ��ി�� ൈഹ��കളി�  ഹയ�  െസ��റി �ട�ാ�  സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ?

പ�ം ഗവ�െമ�് എ�.പി. �ളി� ടീ��മാ�െട ത�ിക

3715. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ി�  വട�ാേ�രി എ.ഇ.ഒ.�െട പരിധിയി�  വ�� പ�ം

ഗവ�െമ�് എ�.പി. �ളി� അ��ാപക�െട എ� ത�ികക� അ�വദി� ന�കിയി��്;

(ബി) അതി� എ� ത�ികക� ഒഴി�കിട���്;അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��  �റ��തി� ��് ഒഴി� കിട�� ത�ികക�  നിക��തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

3716. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ഓേരാ നിേയാജക മ�ല�ി�ം സ��ാ�

ഇ�വെര െച��ം ഇനി െച�ാ�  ഉേ�ശി���മായ കാര���  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അടി�ാന സൗകര��� വ��ി�ി��തിന് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� നി�ം െതെര���െ��

വിദ�ാലയ��െട േപ� വിവരം മ�ലം തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

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

ആ��ല��ളാണ് ലഭി�ക;  ഇ�ര�ി�  ആ��ല���  ലഭി�� കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല

വിദ�ാലയ��െട േപ� വിവരം മ�ലം തിരി� ന�കാേമാ?

െപാ� വിദ�ാലയ�ളി� മധ�േവനലവധി�ാല ക�ാ�ക�

3717. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) െപാ� വിദ�ാലയ�ളി�  മധ�േവനലവധി�ാല�് ��ിക�െട കലാകായിക,  സ��േശഷിക�

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ക�ാ�ക� നട��തിന് പ�തി�േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് ��ികെള പരിചയി�ി��തിന് നി�യി�ി�ളളത്;

അറിയി�ാേമാ?

(സി) ഇ�ര�ി�ളള പരിപാടിക�  എ�ാ െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�ം നി�ബ�മാ�ം

നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

േനാ� - െവാേ�ഷണ� അധ�ാപക�െട േജാലി ഭാരം

3718. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  േജാലി െച� വ�� േനാ�  -

െവാേ�ഷണ�  (�നിയ�) അധ�ാപക�െട േജാലി ഭാരം,  ഹയ�  െസ��റി  (സീനിയ�)

അധ�ാപക�േടതിന് �ല�മാേണാ ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) േനാ� - െവാേ�ഷണ� (�നിയ�) അധ�ാപക��് ഹയ� െസ��റി (സീനിയ�) അധ�ാപക�െട

ശ�ളം ന�കണെമ�ത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം േകാടതി വിധിക�  നിലവി�േ�ാ  ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ഇൗ വിഷയ�ി�  2016  വ�ഷ�ിെല ഏെത�ി�ം മ�ിസഭാേയാഗം എെ��ി�ം

തീ�മാനെമ��ി��ായി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ��ത മ�ിസഭാ േയാഗ തീ�മാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� അതിെ� കാരണം

അറിയി�ാേമാ?

എട�ര എ.എസ്.എ�.വി. ��

3719. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഏല��  നിേയാജക മ�ല�ി�െ�� എട�ര എ.എസ്.എ�.വി.  ��  ഇേ�ാ�  സ��ാ�

നിയ�ണ�ിലാേണാ എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത വിദ�ാലയം ���മാ�ം സ��ാ� ഏെ���വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

എ�ഡഡ് �ൾ ജീവന�ാ�െട െഡപ�േ�ഷ� നിയമനം

3720. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) എ�ഡഡ് ��കളി�  നി�ം അ��ാപക  -  അ��ാപേകതര ജീവന�ാെര െഡപ�േ�ഷ�

വ�വ�യി� മ� �ാപന�ളിേല�് മാ�ി നിയമി��ത് സംബ�ി�് സ��ാ� നയം എ�ാണ്;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ�റ കാലയളവി�  എ� ജീവന�ാെര ഇ�ര�ി�  െഡപ�േ�ഷനി�

നിയമി�ി��്;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�െന െഡപ�േ�ഷനി� നിയമി�േ�ാ� ��കളി� ഉ�ാ�� ഒഴി�ക� നിക�ാ� പകരം എ�്

സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്?

ആ�ിത നിയമന വ�വ� �കാരം നിയമനം

3721. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  ആ�ിത നിയമന വ�വ� �കാരം നിയമി��തിന് സ��ാ�  ഉ�രവ്

ലഭി�ി�ം നാളി�വെര നിയമനം ലഭി�ാ� െകാ�ം ജി�യിെല അേപ�ക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട നിയമന�ിന് സീനിേയാറി�ി മാനദ���  ഉെ��ി�  അത്

സംബ�ി� വിവര�� ന��േമാ;

(സി) നിയമന ഉ�രവ് ലഭി�വ��് നിയമനം ന�കാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം?

ഫാമിലി െപ�ഷ� അ�വദി��തിനാ�ളള അേപ�

3722. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ���, ശിവ�രം, േകാളാരി എ�.പി. �� അ��ാപകനായി�� െക.നാരായണ� നായ� 2015

നവംബ�  5� മരണമട�തിെന�ട��് അേ�ഹ�ിെ� വിധവ പാ�ിനിേ�രി,  അയി��,

ഐശ�ര�യി�  എ.വി.നാരായണി ഫാമിലി െപ�ഷ�േവ�ി �മ�കാരം അേപ� ന�കിെയ�ി�ം

നാളി�വെര യാെതാ� നടപടി�ം ഉ�ായി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ടി

അേപ�യിേ�� ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അവ��് ഫാമിലി െപ�ഷ� എേ�ാ� ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

ഏറനാട് മ�ല�ിെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം പ�തിക�

3723. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി �ഖ�ാപി�

പ�തിക�  ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  വിശദമാ�േമാ;  ഒ�ാംഘ��ി�  മികവിെ�
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േക��ളാ�� ��ക�െട പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ൈജവൈവവിധ� ഉദ�ാനം,  ലാബ് നവീകരണം,  മികവിെ� േക�ം,  �.പി.  �� നവീകരണം,  ര�്

എ�.പി. �� നവീകരണം, അടി�ാന സൗകര�വികസനം ഇവയി� ഏറനാട് മ�ല�ി� നി�ം

ഉ�െ���ിയ ��ക�  ഏെത�ാമാണ്;  ��ത ��കളി�  നട�ിലാ�� പ�തിക�െട

ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ�ി�ം ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�� പാചക െതാഴിലാളിക�

3724. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��കളി�  എ�പ� �തൽ എൺപ� വയ�വെര �ായ�� പാചക െതാഴിലാളിക�  ഉ�താ�ം

ഇവ��് സ��മായി േജാലി നി��ഹി�ാ�  കഴിയാ�തിനാ�  ബ��െള ഉപേയാഗി�് േജാലി

നി��ഹി��താ��� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ�െട �ായപരിധി നി�യി�് േകാ��േസഷ�  ന�കി റി�യ�െമ�് ന�കാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��  പാചക െതാഴിലാളിക��് യാെതാ� ആ��ല��ം ലഭി�ാ� െവേ�ഷ�  കാല�്

ജീവേനാപാധിയായി സാ��ികാ��ല��� ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം െതാഴിലാളിക��് �േത�ക േ�മെപ�ഷ�  ഏ�െ����തി� േവ�ി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ ?

(ഇ) പാചകെ�ാഴിലാളിക�െട എ�ം നി�യി��തി�  ��ിക�െട എ��ിന�സരി�് ��ത�

ശാ�ീയമായ അ�പാതം പരിഗണി�േമാ ?

േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല സി.ബി.എസ്.ഇ ��ക�

3725. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ി� എ� സി.ബി.എസ്.ഇ ��ക� �വ��ി���്;അവ�െട

േപ�വിവര�ം, ഡിവിഷ�ക�െട എ��ം, ��ിക�െട എ��ം തരംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല ഗവ�െമ�് �.പി /എ�.പി. ��ക�

3726. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ി� എ� ഗവ�െമ�് �.പി /എ�.പി. ��ക� �വ��ി���്;

അവ�െട ഒേരാ�ിെ��ം േപ�വിവര�ം ��ിക�െട എ��ം ഡിവിഷ�ക�െട എ��ം �േത�കം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� എയിഡഡ് �.പി  /എ�.പി ��  ഉ�്;  അവ�െട േപ�വിവര�ം ��ിക�െട എ��ം

ഡിവിഷ�ക�ം �േത�കം വ��മാ�േമാ?

�� പാഠ��കം അ�ടി��തി�ളള ഏജ�സി

3727. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ അധ�യന വ�ഷം �� പാഠ ��ക�� അ�ടി��തിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് സ��ാ�

ഏ�പി�ി�ളളത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ൈല�റി കൗ�സിലി� അഫിലിേയ�് െച� ൈല�റിക�

3728. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ൈല�റി കൗ�സിലിെ� �ധാന �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈല�റി കൗ�സിലി� അഫിലിേയ�് െച�െ�� എ� ൈല�റികളാണ് േകരള�ി� �വ��ി�്

വ��ത്; ജി� തിരി�് കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈല�റിക��് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് സ��ാ� ന�കിവ��ത്;

(ഡി) ��ത ൈല�റികളിെല ൈലേ�റിയ�മാ�െട �തിഫലം എ�യാണ്;  ഇവ�െട ശ�ളം

വ��ി�ി�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദ വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

�� െക�ിട��െട �ര�

3729. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ��യന വ�ഷാരംഭ�ി� ��പ് ��  െക�ിട��െട �ര� ഉറ� വ���തിന് സ�ീകരി�

വ�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��  വാഹന��െട �ര� ഉറ�വ���തി�ം വാഹന�ളി�  അ�വദനീയമായി എ��ി�

��ത�  ��ിക�  സ�രി��ി� എ� കാര�ം ക�ശനമായി നട�ിലാ��തി�ം എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ം;വിശദമാ�ാേമാ?
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േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല അ� എയിഡഡ് ��ക�

3730. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  �വ��ി�� അ�  എയിഡഡ് ��ക�  എ�െയ�ം

അവയി�  ഹയ�  െസ��റി  ,ൈഹ��, �.പി.  എ�.പി.  ��ക�  എ�ിവ�െട േപ�വിവര�ം

��ിക�െട എ��ം ഡിവിഷ�ക�െട എ��ം തരംതിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� േ��് സിലബസ് �കാരം �വ��ി�� ��ക�േട�ം അ�ാ�വ�േട�ം വിവര��

�േത�കം വ��മാ�ാേമാ ?

�� വിദ�ാ��ിക��ായി സൗജന� അപകട ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

3731. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �� വിദ�ാ��ിക��ായി ഏെത�ി�ം തര�ി�� സൗജന� അപകട ഇ�ഷ�റ�സ്

പ�തി നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;  ഇ�മായി ബ�െ��്

ഏെത�ി�ം ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നിക�മായി കരാറി� ഏ�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ��ത പ�തി അ�-എ�ഡഡ് േമഖലയി�ം നട�ിലാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ

?

മ�നാട് എ�്.എസ്.എസ് �ളിെല അ��ാപകെ� സെ��ഷ�

3732. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�നാട് എ�്.എസ്.എസ് �ളിെല കണ�് അ��ാപകനായി�� എസ്.�നി�ദ�ിെന

2.8.2011 �ത� മാേന�െമ�് സ��ീസി� നി�് സെ��് െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ��ാപകന് എതിെര�ളള ആേരാപണ�െള�റി�് അേന�ഷണം നട�ി വിദ�ാഭ�ാസവ��ം

സ��ാ�ം ടിയാെന സ��ീസി�  വീ�ം �േവശി�ി�ണെമ�് മാേന�െമ�ിേനാട്

ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) മാേന�െമ�് ��ത നി�േ�ശം അ�സരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  സ��ാ�  ഉ�രവ് ലംഘി�

മാേനജ�െ�തിെര േകരള വിദ�ാഭ�ാസ ച�മ�സരി�് നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?
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�ളിെല നിയമനം �ിരെ����തിനായി ന�കിയ അ�ീ�

3733. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക��,ആ�.െക.�.പി.എസ്.  പാേലാട് വയ� �ളിെല നിയമനം �ിരെ���ി ലഭി��തിനായി

�ീമതി െഷറീഫ ബീബി.വി.ൈവ െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ���് ന�കിയ അ�ീ� അേപ�യി�

(ഫയ�  ന��  G/18743/2017/DPI)  നാളി�വെര എ�് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��ം

ആയതിേ��  അ�ിമ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ;  എ�ി�  പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� മാ��നി�േ�ശ�കാരം നിയമനം �ിരെ���ി ന�കാമായി��ി�ം ബ�െ��വ�

ആയതി� വീ� വ��ിയി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) അ�ീ�  അേപ�യി�  തീ��്ക��ി��തി�  കാലതാമസം േനരി��ത് പരിേശാധി�് എ��ം

േവഗം അ�ിമ ഉ�രവ് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം പാറ�� എ. എം. �. പി. �� അധ�ാപകെ� അവധി

3734. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല പാറ��  എ.  എം.  �.  പി.  �ളിെല ഷം�ദീ�  എ� അധ�ാപകെ� ലീവ്

സംബ�മായ ഫയ�  ഇേ�ാ�  െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ  'ബി  1'  െസ�നി�  നിലവി�േ�ാ;  (ബി

1/832548/2016/െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��്).  ഇൗ ഫയ�  എ�ാണ് സ��ാരിന് ലഭി�ത്;

ഇതി� 'ബി 1' െസ�� എ�� നടപടിക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ ഫയ�  ധനകാര� വ��ിന് അയ�ി�േ�ാ;  എ�ാണ് അയ�ത്;  ധനകാര� വ��ി�  നി�്

തിരിെക  'ബി'  െസ�നിേല�് ലഭി�ി�േ�ാ;എ�ി�  ധനകാര� വ��ിെ� റിമാ��് എ�ാെണ�്

അറിയി�േമാ; ലീവ് അ�വദി�ി�േ�ാ; വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

െച�വാടി ഗവ�െമ�് ൈഹ�ളിെല അധ�ാപക ത�ികക�

3735. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല തി�വ�ാടിയി� 2011-� ആരംഭി� െച�വാടി ഗവ�െമ�് ൈഹ�ളി�

മതിയായ അധ�ാപക ത�ികക�  ��ി�ാ��കാരണം പഠനം �തിസ�ിയിലാെണ� കാര�ം

��യി� െപ�ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി� ആവശ�മായ ത�ികക� ��ി�് പി.എസ്.സി വഴി ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�ളള െപാ�വിദ�ാഭ�ാസവ��ിെ�  52521/R3/15/  ന��  ഫയലിെല നിലവിെല

അവ� വ��മാ�േമാ?

മല�റം മ�ല�ിെല വിദ�ാലയ���് അ�വദി� �� ബ�ക�

3736. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം മ�ല�ിെല അ�് വിദ�ാലയ���് മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം

2015-16-� 45 ല�ം �പ െചലവി� അ�വദി� �� ബസ് െ�ാേ�ാസലി� 28.06.2016-െല

ജി.  ഒ.  (ആ�. ടി.)  നം.  2047/2016/െപാ.  വി.  വ.  ഉ�രവ് �കാരം ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ം

നാളി�വെര വിദ�ാലയ���് വാഹന�� ലഭി�ി�ിെ��കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വാഹന�� ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എംലി േസാ�് െവയറി� ന�കിയ െല��  ഓഫ് െ�ഡി�് െ�ാേ�ാസ�ക��് െപാ�മരാമ�്

വ��് ചീഫ് എ�ജിനീയ�ം ധനകാര� വ��ം അംഗീകാരം ന�കിയി��തായി അറിയാേമാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ� സംബ�ി� നി�േ�ശം മല�റം വിദ�ാഭ�ാസ ഉപ ഡയറ���് ന�കിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നടപടി�മ��  എ��ം േവഗം ���ീകരി�്  2017  ��  1-� ��ായി വിദ�ാലയ���്

വാഹന�� ന��വാ� സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ�ാ�യ, അ� എയിഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� ര�ക�� സമിതിക�

3737. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ,  അ�  എയിഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  ര�ക�� സമിതിക�  ശ�മായി

�വ��ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല ര�ക�� സമിതിക��് ശ�മായ നിയമസംര�ണം

ന���കാര�ം ആേലാചി�േമാ?

ചാല�ടി ഐ.ആ�.എം. എ�.പി.�� സ��ാ� ഏെ����തി�� നടപടിക�
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3738. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി �നിസി�ാലി�ിയി�� ഐ.ആ�.എം.  എ�.പി.��  ചാല�ടി �നിസി�ാലി�ി�്

ന���തിനായി മാേന�െമ�് സമർ�ി� സറ��  സംബ�ി� അേപ� സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) പെ�ാൻപത് വ�ഷ�ാലമായി മാേനജരി�ാ� ��ത �� െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിെ�

ഭാഗമായി ഏെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� സ��ാ� ��ക�

3739. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  എ� സ��ാ�  ��ക�  വാടക െക�ിട�ി�  �വ��ി���് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട���� വാടക കാേലാചിതമായി പരി�രി�ാ�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� വാടക െക�ിട�� സ��ാരിേല�് ന�വാ� സ�തമാെണ�ി� ആവശ�മായ �ക

ന�കി ഏെ���വാ� സ��മാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയതായി �ട�� ��ക�ം അ��േഡഷ�ം

3740. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ� എ�ഡഡ് േമഖലയി� �തിയ ��ക� �ട�� കാര�ം സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  എവിെട നിെ��ാം അേപ�ക�  ലഭി�െവ�ം

അേപ�കളി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ം ഉപജി�യിെല �വാറ�േതാട് ഗവ�െമ�് എ�. പി. �� അ�േ�ഡ് െച��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

െകായിലാ�ി ഗവ�െമ�് െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി ��- മികവിെ� േക�ം

3741. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  മികവിെ� േക�മായി െതര െ���െ�� ഗവ�െമ�്

െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി �ളിെ� മാ�� �ാ� ത�ാറായി�േ�ാ; എ�ി� ��ത മാ��

�ാ� സ��ാരി� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) സമ��ി�ി�ിെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മാ��  �ാ�  അംഗീകരി�് നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ���ീകരി�ാ��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ; ഈ നടപടിക� എ�േ��് ���ിയാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

���ാടി ഗവ: ൈഹ�ളിെ� അടി�ാന സൗകര�വികസനം

3742. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 400  ��ികളി�  ��ത�  പഠി�� സ��ാ�  ൈഹ��ക��് അടി�ാന

സൗകര�വികസന�ിനായി ബജ�ി� �ക ഉ�െ���ിയേ�ാ� തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ���ാടി

ഗവ: ൈഹ�� ഉ�െ�ടാതി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ിക സമ��ി��തി�  ഉേദ�ാഗ��  വീ� വ��ിയി�േ�ാ;എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ���ാടി ഗവ:  ൈഹ�ളിെന പ�ികയി�  ഉ�െ����തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

അധ�ാപകനായ �ീ. േജാസഫ് ആ��സ്.സി�െട ഉേദ�ാഗ�യ�ം

3743. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല െപാ�ാനി എം.ഐ.എ�് എ�്.എ�ിെല അധ�ാപകനായ �ീ.  േജാസഫ്

ആ��സ് സി�െട ഉേദ�ാഗ�യ��മായി ബ�െ��് ഹയ�െസ��റി ഡയറ��െട

കാര�ാലയ�ി�  എ.സി.ഡി എ4/40077/16/എ�്.എസ്.ഇ ന�രായി ഫയ�

നിലവി�േ�ാ;എ�ി� ��ത ഫയ� ആരംഭി�ത് എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയലി�േമ� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�േമ� അ�ിമ തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� തീ�മാനം ൈവ��തിെ� കാരണം

പരിേശാധി�് അറിയി�േമാ?

ഡിജി�� പാഠ��കം

3744. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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വിദ�ാ��ിക� ഭാരേമറിയ പാഠ��ക�� �ളി� െകാ�േപാ��ത് ഒഴിവാ��തിനായി ഡിജി��

പാഠ��കം എ� സംവിധാനം ൈപല�് േ�ാജ�് ആയി ഏെത�ി�ം വിദ�ാലയ�ി�

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ �ം പ�തി

3745. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ �ം പ�തി�െട ഭാഗമായി മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ി�

വിദ�ാഭ�ാസവ��് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�ം ��ത ���ിക��് ഓേരാ

�ളി�ം എ� �ക വീതമാണ് വകയി��ിയി��െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െമഡി�� റീഇംേബ�്െമ�്

3746. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ീമതി രമണി,  എ�.പി.എസ്.എ.,  ഗവ.�.പി.എസ്.,  ക�ാ�ി എ�വ�  എ�ാണ് എ.ഇ.ഒ.

നാദാ�രം ഓഫീസി� െമഡി�� റീഇംേബ�്െമ�ി�� അേപ� സമ��ി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ അേപ�യി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�് കാരണ�ാലാണ് നാല് വ�ഷമായി�ം െമഡി��  റീഇംേബ�്െമ�് അ�വദി�ാ�െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മ�് തട��� ഒ�ം ഇെ��ി� ��ത അേപ�യി� റീഇംേബ�്െമ�് അ�വദി�ാ� അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�എ�ഡഡ്, സ�ാ�യ മാേനജ് െമ�് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല അ��ാപക�

3747. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�എ�ഡഡ്,  സ�ാ�യ മാേനജ് െമ�് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല അ��ാപക��്

അ�ഹമായ ശ�ളം ന���ി� എ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ടി �ാപന�ളി�

അേയാഗ�രായി��വ� ��ികെള പഠി�ി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ�എ�ഡഡ്,  സ�ാ�യ മാേന� െമ�് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല േയാഗ�രായ

അ��ാപക��് അ�ഹമായ ശ�ളം ന��� എ�് ഉറ�വ��േമാ;
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(സി) അേയാഗ�രായി�� അ��ാപക� പഠി�ി�� �ാപന���് എതിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ��ാ� സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��കളിെല �ണിേഫാം ഉപേയാഗം

3748. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി� ഒ�ിലധികം �ണിേഫാം ഉപേയാഗി��ത് നിേരാധി�െകാ�് ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് ക�ശനമായി പാലി��െ��് ഉറ�വ���തിന് സ��ാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ാ�ം സം�ാനെ� പല ��ക�ം ഒ�ിേലെറ �ണിേഫാം ഉപേയാഗി��തിന്

നി��ഷി��താ�� പരാതിക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് തട�വാ�  എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) 2017-18 അ��യന വ�ഷം �തെല�ി�ം ഈ �വണത അവസാനി�ി��തിന് സ��ാ� ക�ശന

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െവാേ�ഷണ� ജി.എഫ്.സി. അ��ാപികെയ �ിരെ����തിന് നടപടി

3749. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� 2007-� ��പ് എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന  179 ദിവസം േസവന

കാലാവധി�� വികലാംഗെര ഇനി�ം �ിരെ���വാ�േ�ാ;

(ബി) 2007-ന് ��പ്  179  ദിവസം േസവനകാലാവധി ���ിയാ�ിയ�ം ഇേ�ാ�  താ��ാലിക

അടി�ാന�ി�  െച���  ഗവ.േഗ�സ് െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി �ളി�  േനാ�

െവാേ�ഷണ�  ജി.എഫ്.സി.  അ��ാപികയായി േജാലി െച���മായ വികലാംഗയായ

സി.െജ.സിജിേമാെള നാളി�വെര �ിരെ���ാ�തിെ� കാരണം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) വികലാംഗയായ �ീമതി സി.െജ.സിജിേമാെള എ�് സ��ീസി�  �ിരെ���െമ�്

വ��മാ�േമാ?

��ിക�െട കായിക അഭി�ചി വള���തി�ളള പ�തിക�

3750. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ��  തല�ി�  ��ിക�െട കായിക അഭി�ചി വള���തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

ത�ാറാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഏെത�ാം ��കളിലാണ് കായിക അ��ാപക� ഉ�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ സ��ാ�  ��കളി�ം കായിക അ��ാപകെര നിയമി�� കാര�ം

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്

3751. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2015-16, 2016-17 വ�ഷ�ളി� �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�് പ�തിയിേല�് എ� �കയാണ്

വകയി��ിയി��ത്, ആയതി� എ� �ക െചലവഴി�ി��്;

(ബി) ഈ പ�തിയ�സരി�് 2015-16, 2016-17 വ�ഷ�ളി� ഓേരാ �ളി�ം എ� �ക വീതമാണ്

അ�വദി�ി��ത്?

താ��ാലിക അധ�ാപക�െട ശ�ളം

3752. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ലീവ് േവ��സിയി� േജാലി െച�� താ��ാലിക അധ�ാപക�െട ശ�ളം േനരി�് ന�കണെമ�

അേപ�യി� െെകെ�ാ� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചാലിയ�റം ഗവ�െമ�് ൈഹ�ളിെല വിവിധ ത�ികകളിെല നിയമനം

3753. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ആ�.എം.എസ്.എ.  (രാ�ീയ മധ�മ ശി�ാ അഭിയാ�)

പ�തിയി�െ���ി ൈഹ�ളാ�ി ഉയ��ിയ െകാേ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല ചാലിയ�റം

ഗവ�െമ�് ൈഹ�ളി� െഹ�ാ��, ഓഫീസ് �ാഫ് ത�ികകളിെല നിയമനം നാളി�വെര�ം

നട�ിലാകാ� വിവരം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ളി�  െഹ�ാ��, ഓഫീസ് �ാഫ് ത�ികകളി�  നിയമനം നട��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ടി നിയമന��  നട��തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം തട���  ഉേ�ാ;  എ�ി�

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;
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(ഡി) 2013-�  അ�േ�ഡ് െച�െ�� മ�് ��കളി�  െഹ�ാ��, ഓഫീസ് �ാഫ് നിയമന��

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

മ�രപറ�് ഹയ�െസ��റി �ളിെന അ��േദശീയ നിലവാര�ിേല�് ഉയ��� നടപടി

3754. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17, 2017-18 സാ��ിക വർഷ�ളിെല ബജ�് �സംഗ�ളിൽ �ചി�ി�ി���ം മ�ട

നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം െതെര����മായ മ�രപറ�് ഹയ�െസ��റി �ളിെന

അ��േദശീയ നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് എെ��ാം നടപടിക�  വ��് തല�ി�

സ�ീകരി�വ��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി മ�ര�റ�് ജി.എച്.എസ്.എസ് ഡി.പി.ആ� ത�ാറാ�ി ന�ിയി�േ�ാ;

(സി) ആദ� ഘ��ി�  എെ��ാം ���ികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�ിെ� കീഴിെല ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�� അ�ട� നടപടി

3755. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�ിെ� കീഴിെല ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�� വ��്തല

അ�ട� നടപടി സ�ീകരി��തി�� നടപടി�മം വിശദമാ�േമാ;  ഇതിെ� ചാ���

ഉേദ�ാഗ�� ആരാണ്;

(ബി) 2016 ജ�വരി �ത� വിവിധ വിഷയ�ളി� അ�ട� നടപടി�് വിേധയരായവ�െട േപ� വിവരം

ലഭ�മാ�േേമാ; ഇതി� ��വി��രായവ�െട േപര് വിവരം ലഭ�മാ�േമാ; ��വി��രായവ� വീ�ം

ആ �ാന�ളി� േജാലി േനാ��േ�ാ;

(സി) വ��്തല അ�ട� നടപടി സ�ീകരി���ം പി�ീട് ഇത് സംബ�ി�് �ട�  നടപടിക�

ഉ�ാകാ��ം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കാര��മതെയ ബാധി�െമ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േ�ാള�ഷി�്,  ഉ���ി,  ഫീസ് �ട�ിയ വിഷയ�ളി�  നടപടി�് വിേധയരായവ�  വീ�ം ആ

�ാന�ളി� േജാലിേനാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നടപടിക� എ��േ�ാ� ���ത��ളി� ഉ�രവാദി���, ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�െര ഒഴിവാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഉ���ി�മായി ബ�െ�� വിഷയ�ളി� ഡി.പി.ഐ യിെല ഫയ� േ�ാസ�ിംഗ് സംവിധാനം

എ�െനെയ�് വ��മാ�േമാ;
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(ജി) അ�ിനിേ��ീവ് അസി��് തല�ി�� ഉേദ�ാഗ��  ഇ�സംബ�ി� ഫയ�  കാ��േ�ാ;

ഉ���ി ഫ�് തിരിമറി േക�കളി�  ���്,  എ.എ.  �ട�ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

നടപടിക� എ��ി�േ�ാ; വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

അധികേജാലി�് പകരം സറ��

3756. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��റി ��കളി� �ി�സി�� ഇ� ചാ�ജ് �മതല വഹി�� അ��ാപക��് ഏ�ി�,

േമയ് മാസ�ളിെല �വ��ി ദിവസ�ളിെല അധികേജാലി�് പകരം സറ��

അ�വദി��തി�� �േ�ാസ�  നിലവി�േ�ാ;  ��ത ഫയലി�  സ��ാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആ�.ഡി.ഡി.�െട (RDD) ഉ�രവ് അ�സരി�് േജാലി േനാ�� ��ത �ി�സി��മാ� �േമാ�്

െച�വ��വെരേ�ാെല എ�ാ േജാലിക�ം േനാ�ിയി�ം അവെര ആ��ല��ിെ� കാര��ി�

അവഗണി�� നടപടി തി��ി അവ��് ആവശ�മായ സഹായം ലഭ�മാ�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�്

3757. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

വാടാന��ി എ�്.എ�്.എ�ി� �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് അ�വദി���മായി ബ�െ��്

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ െസ��റി�് ന�കിയി��  19.12.2016-െല  3776/16/വി.െഎ.പി/എം.(

ഇ.ഡി.എ�) �കാര�� നി�േ�ശ�ി�േമ� സ�ീകരി� �ട�നടപടി അറിയി�ാേമാ?

അ��ാപക�െട െ�ാേമാഷ�

3758. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�  10.6.2015  െല  157/2015  ന�രായി ഇറ�ിയ സ��ാ�

ഉ�രവി�  ഡി�ാ��്െമ�് െട�് പാ�ായ സീനിയറായ അ��ാപക�െട അഭാവ�ി�  െട�്

പാ�ായ �നിയറായ  H.S.A.�് ��ഗണന ന�കി െ�ാേമാഷ�  ന�കണെമ�് വ�വ�

െച��േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി KER �േത�കമായി േഭദഗതി െച�ി�േ�ാ;
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(സി) ഇെ��ി� KER ച�ം 44(A) ��കാല �ാബല��ി� േഭദഗതി െച��തി�� സത�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

െപ�����, �ള�� ഹയ� െസ��റി ��കളി� ��ത� അധ�ാപകെര നിയമി��

3759. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മികവിെ� േക�മാ�� െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല െപ�����, �ള��  എ�ീ

ഹയ� െസ��റി ��കളി� ��ത� അധ�ാപകെര നിയമി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇൗ

വിദ�ാലയ�ളിെല അ��ാപക�� �േത�ക പരിശീലനം ന�കാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��� െന�ാ�ി�കര ഗവ�െമ�് േബാ�സ് ഹയ�

െസ��റി �ളി� �തിയ അ��ാപകെര നിയമി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ടി �ളി� �ീനിംഗ് നട��തിന് �തിയ ജീവന�ാെര നിയമി�ാ� കഴി�േമാ?

പാഠ��ക�� പരി�രി�ാ� നടപടി

3760. �ീ.േ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) �� പാഠ��ക�� പരി�രി�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) എ�ി� �തിയ അധ�യനവ�ഷം പാഠ��ക�ളി� എെ��ി�ം പരി�ാര�� വ��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഭാര�ിെ� മേതതര �ല����് കള�ം ചാ��� സാ�ഹിക �വണതക�  ഉയ��വ��ത്

കണ�ിെല��് ഈ െവ�വിളികെള അതിജീവി�ാ�  ഉത��വിധ�ി�  പാഠ�വിഷയ��

പരി�രി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഹയ�െസ��ഡറി വിഭാഗം അധ�ാപക�െട ത�ിക

3761. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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സ��ാരിെ� സാ��ിക ബാ��ത കണ�ിെല��് ഹയ�െസ��ഡറി വിഭാഗ�ി� അധ�ാപക

ത�ിക െവ�ി�റ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ?

വിദ�ാലയ�ളി� കൗ�സില�മാ��് ന��� േവതനം

3762. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയ�ളി�  എ�് വ�ഷ�ിലധികമായി ��മായ േവതന�ിന് േജാലി െച�വ��

കൗ�സില�മാ�െട ഭാരി� ഉ�രവാദിത���  കണ�ിെല��്  IED  റിേസാ�് ടീ��മാ��്

ഇേ�ാ� ന��� േവതനെമ�ി�ം ഇൗ വിഭാഗ�ാ��് ന�കാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) ഉയ�� വിദ�ാഭ�ാസ�ളള ഇ����് �ിര നിയമനം ഉ�െ�െട ന�കാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ��െട �വ��നം

3763. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ��െട �വ��നം പരിേശാധി�് േ�ഡ് ന���തിന്

ഗവ�െമ�് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) വിദ�ാലയ��െട �വ��നം പരിേശാധി��തിന് ഏെത�ാം മാനദ��ളാണ്

നി�േ�ശി�ി��ത്; ഏ� വ�ഷം �ത� ��ത പരിേശാധന നട�ിലാ�െമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) പാഠ�,  പാേഠ�തര �വ��ന�ളി�� ഇടെപടലിെ� അടി�ാന�ി�  അ��ാപകെര വിവിധ

േ�ഡിേല�് തിരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ ?

േചല�രനിേയാജകമ�ല�ിെല ��ക�

3764. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േചല�രനിേയാജകമ�ല�ി�  എ� ഗവ�െമ�് ഹയ�െസ��റി ��ക�

�വ��ി���്;അവയിെല ൈഹ��/ഹയ�െസ��റി തലംവെര�� ഡിവിഷ�ക�െട�ം,

��ിക�െട�ം എ�ം �േത�കം വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� ഗവ�െമ�് വി.എ�്..എസ്.ഇ.  ��ക�  �വ��ി���്;  അവ�െട േപ�വിവര�ം

��ിക�െട എ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� എയിഡഡ് ൈഹ��/ഹയ�െസ��റി �� �വ��ി���്;  അവ�െട േപ�വിവര�ം,

��ിക�െട എ��ം ഡിവഷ�ക�െട എ��ം വ��മാ�ാേമാ?
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�.ജി.സി അ��ാപക��� ശ�ള �ടി�ിക

3765. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �.ജി.സി അ��ാപക��� ശ�ള �ടി�ിക�െട ��ം നാ�ം ഗ���  എ�ാ അ��ാപക��ം

ന�കി�ഴി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആെക എ� �ക ന�ി എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ശ�ള �ടി�ിക ന���തിന് േക�ം എ� �ക ൈകമാറി എ�ം ആയത് എ�് ലഭി�

എ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) സ��ാ�/എ�ഡഡ് േമഖലയിെല �റ�് അ��ാപക��് മാ�േമ �ക ന�കിയി�� എ�

ആവലാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) വിേവചനരഹിതമായി അ�ഹരായ എ�ാ അ��ാപക��ം ശ�ള�ടി�ിക വിതരണം െച�വാ�

നി�േ�ശം ന��േമാ?

എ�.പി �ളിെ� അ��േഡഷ�ം ഗവ�െമ�് േകാേള�കളി� �തിയ േകാ�ക�ം

3766. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആവശ��ിന് ��ിക�  ലഭ�മായ എ�.പി ��ക�  ഉളള�ം പരിസര�േദശ�ളി�  �.പി ��

ഇ�ാ��മായ �േദശ�ളിെല എ�.പി �� അ�േ�ഡ് െച�്. �.പി �� ആ�� നയപരമായ

തീ�മാനം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��തായി അ�വദി� ഗവ�െമ�് േകാേള�കളി�  �തിയ േകാ�ക�  അ�വദി�� കാര�ം

പരിഗണനയി� ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�� സമയബ�ിതമായി ആരംഭി��തിന് നടപടിക�

3767. �ീ.എം.ഉ��

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

ന��േമാ:

(എ) േക�ം സം�ാന�് അ�വദി�� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  സമയബ�ിതമായി

ആരംഭി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക�ം അ�വദി� പല ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��ം സം�ാന�ിന് ന�െ��തിെ�

കാരണ�� വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ;
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(സി) ഭാവിയി�  ഇ�രം �തിസ�ിക�  ഉ�ാകാതിരി�ാ�  എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ്

സ�ീകരി�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� പരി�ാര��

3768. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് െകാ�വരാ�  ഉേ�ശി�� പരി�ാര��  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല പാഠ� പ�തി ഭാഷ�ം സാഹിത��ി�ം േവ�� �ാധാന�ം ന���ി� എ� പരാതിക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആയത് പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) �തിയ പരി�ാര�� നട��തിനായി േവ�� പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എയിഡഡ് േകാേള�കളിെല നിയമന�ളി� എസ്.സി /എസ്.ടി സംവരണം

3769. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സർവകലാശാല ച�ം േഭദഗതി െച�് എയിഡഡ് േകാേള�കളിെല നിയമന�ളി�  എസ്.സി

/എസ്.ടി സംവരണം ക�ശനമായി പാലി�ണെമ�് 28.6.2006-െല F1/5/2006 ന�� ക�്

�േഖന �.ജി.സി നിർേ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) സ��കലാശാല ച���  േഭദഗതി വ��ിെ�ാ�് എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല നിയമന�ളി�

പ�ികവിഭാഗ�ിന് ഭരണഘടന ഉറ�ന�കിയി�� സംവരണം ന�കണെമ�്  25.5.2015-�

േകരള ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഈ വിധി�െട അടി�ാന�ി�  സ��കലാശാല ച���  േഭദഗതി െച�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ?

േകാേളജ് �ി�സി�� ത�ികയി� െ�ാേബഷ� ഡി�യ� െച��തി� കാലതാമസം

3770. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  േകാേളജ് �ി�സി��  ത�ികയി�  നിയമിതരായവ�െട െ�ാേബഷ�  ഡി�യ�

െച��തി� കാലതാമസ��ായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ��ലം,  റി�യ� െച� �ി�സി��മാ���െ�െട അ�ഹതെ�� വാ�ഷിക ഇ��ിെമ�്
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ലഭി�ി�ിെ�� ആവലാതി ��യി�വ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇവ�െട െ�ാേബഷ� ഡി�യ� െച�് അ�ഹതെ�� ഇ��ിെമ�് അ�വദി�് െപ�ഷ�

�ന� നി��യി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാേളജ് �ി�സി�� നിയമനം

3771. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, അനി� അ�ര

,, ൈഹബി ഈഡ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാേളജ് �ി�സി��  നിയമന�ിന് �.ജി.സി.  നി��ഷി� േയാഗ�ത

നി�ബ�മാ�ി സ��ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� ൈഹ�ാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ിലാേണാ ഉ�രവ് �റെ��വി�ത്;

(സി) േകാേളജ് �ി�സി�� നിയമന�ിന് െ�ഷ�� ��സ് േഭദഗതി െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിനായി

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മതിയായ േയാഗ�ത ഇ�ാെത ഇതിനകം �ി�സി��  നിയമനം േനടിയവെര �തിയ ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ി� തരംതാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

തലേ�രി ��� േകാേളജി� �തിയ േകാ�്

3772. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

തലേ�രി ���  േകാേളജി�  ഇ�ാമിക് ഹി�റി ബി�ദാന�ര ബി�ദ തല�ി�

ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം ഗവ�െമ�് േകാേളജി� �തിയ ഡി�ി/പി.ജി േകാ�ക�

3773. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ഗവ�െമ�് േകാേളജി�  �തിയ ഡി�ി േകാ�ക�ം പി.ജി.  േകാ�ക�ം ആരംഭി�ണെമ�

ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ േകാ�ക� അ�വദി�� കാര�ം ഇേ�ാ� പരിഗണയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ബി.എ.(ഇം�ളീഷ്),  ബി.എസ്.സി.(�ഡ് െടേ�ാളജി)  എ�ീ ഡി�ി േകാ�ക�ം
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എം.എ.(ഹി�റി), എം.എ.(അറബിക്) എ�ീ പി.ജി. േകാ�ക�ം അ�വദി�വാ� സത�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

സ�ാ�യ േകാേള�കളി� �തിയ േകാ�്

3774. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ േകാേള�കളി� �തിയ േകാ�് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  �തിയ േകാ�് അ�വദി���മായി ബ�െ��് ഹയ�  എഡ�േ�ഷ�

ഡി�ാ��്െമ�ിേലാ േകാേളജ് എഡ�േ�ഷ� ഡയറ�േറ�ിേലാ ഫയൽ പരിേശാധന നട��േ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത ഫയ�ക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ?

സ�ാ�യ േകാേള�കളിെല ജീവന�ാ��് െതാഴി� �ര�

3775. �ീ.അ�� �കാശ്

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, അ�വ� സാദ�്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�ാ�യ േകാേള�കളിെല ജീവന�ാ��് െതാഴി� �ര�േയാ മിനിമം േവതനേമാ

ലഭി��ി�ാെയ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ��് െതാഴി�  �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ�വാ�ം മാേന�െമ�ിെ� അന�ായമായ

ഇടെപട� ഒഴിവാ�വാ�ം നിയമനി��ാണം നട�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) എ�േ��് ഇതി�ളള നടപടിക� ആരംഭി�െമ�റിയി�േമാ?

സ�ാ�യ േകാേള�കളി� നട�� വിദ�ാ��ി പീഡന��

3776. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ ം�ാനെ� സ�ാ�യ േകാേള�കളി� നട�� വിദ�ാ��ി പീഡന�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അശാ�ീയ പഠനരീതിക�ം കാട� ശി�ാരീതിക�ം പി�ട�� സ�ാ�യ േകാേള�കെള കെ��ി

അഫിലിേയഷ�  റ�് െച��തട��ളള നടപടിക�  സ�ീകരി��തിന് ത�ാറാ�േമാ;

വ��മാ�േമാ?
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േസാേഷ�ാളജി വിഷയം ബി�ദ തല�ി� പഠി�വാ� േകാേള�ക�

3777. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േസാേഷ�ാളജി വിഷയം ബി�ദ തല�ി� പഠി�വാ� സം�ാന�് നാമമാ�മായ േകാേള�കെള

ഉ�െവ�ത് വ�തയാേണാ;

(ബി) ഹയ� െസ��റി തല�ി� േസാേഷ�ാളജി ഉ�െ��� അ�് േകാ�ിേനഷ�കളിലായി  75000

��ിക�  �തിവ�ഷം പാ�ാ��േ�ാ;  എ�ി�  ഇവ��് ഉപരിപഠന�ിനായി ��ത�

േകാേള�കളി� േസാേഷ�ാളജി�് ബി�ദേകാ�ക� ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാടേ�രി ഗവ�െമ�് േകാേളജിന് െെല�റി ഫ�്

3778. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �സ പ�തിയിെല െസ�� ഓഫ് എ�ല�സിെ� ഭാഗമായി േകാടേ�രി ഗവ�െമ�് േകാേളജി�

െെല�റി നവീകരണ�ിനായി ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം ഫ�് ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;  ഫ�്

ലഭ�മാ��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� േമഖലയി� േകാേള�ക�

3779. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ഏെത�ാം നിേയാജകമ�ല�ളി�  സ��ാ�  േമഖലയി�

േകാേള�ക� അ�വദി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാേള�കളി� അ�വദി� േകാ�ക� ഏെതാെ�; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േകാേള�കളി�  ഈ േകാ�ക�� േവ�ി അ�വദി� ത�ികക�  ഏെതാെ� എ�

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവിട�ളി� ഇ�മായി ബ�െ��് ��ി� അ��ാപക-അന��ാപക ത�ികക� ഏെതാെ� എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ �തിയ ത�ികക� ��ി�ത് കാരണം സ��ാരിന് �തിവ�ഷം എ� �പ�െട സാ��ിക

ബാധ�ത ഉ�ായി�െ��് വ��മാ�േമാ?
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സ��ാ� േകാേള�കളി�ം േകാേള�് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�ം ഒഴി�് കിട�� ത�ികക�

3780. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  േകാേള�കളി�  1-7-2016-�  എ� �ി�സി��(െ�ഷ��  േ�ഡ്)/�ി�സി��

ത�ികക� ഒഴി� കിട��ായി��;

(ബി) ഇേത തീയതിയി�  അഡീഷണ�  ഡയറ��, െഡപ��ി ഡയറ��  എ�ീ ത�ികകളി�  എ�

ഒഴി�ക��ായി��;

(സി) ഇവയി� ഏെതാെ� തീയതികളി� എ� ഒഴി�കൾ വീതം നിക�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ

(ഡി) ഒഴി�കൾ നിക��തി� കാലതാമസം ഉ�ായതിെ� കാരണ�� എെ��ാമായി��;

(ഇ) �.ജി.സി.  നി��ഷി� േയാഗ�തയി�ാ�വ�  �ി�സി��  ത�ികയി�  നിയമി�െ��് േസവനം

അ��ി� വ��േ�ാ;  എ�ി�  അതിനിടയാ�ിയ കാരണ�ം അവ�െട േപ� വിവര�ം

നിയമന�ീയതി�ം െവളിെ���േമാ;

(എഫ്) ഇ� സംബ�ി�് േകാടതി വിധി��ായി�േ�ാ;  എ�ി�  വിധിെയ�ായി�െ��ം അതിെ�

അടി�ാന�ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ജി) േകാടതി വിധി വ���വെര േയാഗ�രായവെര നിയമി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

സ��കലാശാലകെള രാജ�ാ�ര നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് നടപടി

3781. �ീ.എം. സ�രാജ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.ബി.സത��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലക�െട അടി�ാന സൗകര��� വികസി�ി�് അവെയ രാജ�ാ�ര

നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തി�� പ�തി ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�കെള മികവിെ� േക��ളാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(സി) ഇ�രം േകാേള�കളിെല ഗേവഷണ സൗകര���  വ��ി�ി��തി�ം ആ�നിക

സൗകര��േളാെട�� ലാ�ക� �ാപി��തി�ം ൈല�റിക� വി�ലീകരി��തി�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(ഡി) ഇ�രം സ��ാ� േകാേള�കളി� ��ത� െതാഴിലധി�ിത േകാ�ക� ആരംഭി�ാ� പ�തി�േ�ാ;
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(ഇ) ��ത പ�തി�് േക�ാവി�ത പ�തിയായ �സയി�  നി�ം ഫ�് ലഭ�മാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

��ാ�ിര�ര�് േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� �തിയ േകാേളജ്

3782. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കാ�ാ�ട �ാമ പ�ായ�ി� ��ാ�ിര�ര�് േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� േകാേളജ് ആരംഭി��ത്

സംബ�ി�് നി�േ�ശം എെ��ി�ം സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇതിെ� നടപടി �മ��

എ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സ�കാര� േകാേള�കളി� 2013-� അ�വദി� �തിയ േകാ�ക�

3783. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2013-� ഏെത�ാം സ�കാര� േകാേള�കളി� ഏെത�ാം �തിയ േകാ�കളാണ് അ�വദി�െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ േകാ�ക� അ�വദി��തിന് ബ�െ�� സർ�കലാശാലകൾ ശിപാർശ െച�ി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ േകാ�ക��് ആവശ�മായ അ��ാപക ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ത�ികക�

��ി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ േകാേള�കളിെല ആദ� ബാ�് വിദ�ാ��ിക�  പഠനം ���ിയാ�ി �റ�ിറ�ിയ കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) അ��ാപക നിയമനം നട�ാ�തിെ� േപരി�  അ�രം േകാേള�കൾ അ�ഭവി�� �യാസം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(എഫ്) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ജി) 2013 െല സ.ഉ.  ന�� 615/2013/HEDN തീ�തി  12.9.13 �കാര ം ��തായി േകാ�ക�

അ�വദി� ഏെത�ാം േകാേള�ക��് ഇതിനകം �തിയ ത�ികക�  ��ി�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ; ബ�െ�� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള െട�്േനാളജി�� �ണിേവ�ി�ി

3784. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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െട�്േനാളജി��  �ണിേവ�ി�ി�െട കീഴി�� എ�ജിനീയറിംഗ് വിദ�ാ��ിക�െട പരീ�ാ ഫലം

�സി�ീകരി��തി�ം �തിയ െസമ��ക� ആരംഭി��തി�ം കാലതാമസം വ��െ�� വിവരം

��യി� െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തി� േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല െട�ി�� ൈഹ��ക�

3785. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി�  നിലവി�  എ� െട�ി��  ൈഹ��ക�  �വ��ി��െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��കളി� �േവശനം േതടിെയ�� ��വ� വിദ�ാ��ിക��ം �േവശനം ന���തിന്

സാധി�ാ�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈവ�ി� നിേയാജക മ�ല�ിെല ഞാറ�ലി� �വ��ി�� സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന്

കീഴി�� ഫാഷ� ഇൻ�ി���ിന് അ�ബ�മായി െട�ി�� ൈഹ�� ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് �തിയ േകാ�ക�

3786. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, എ. െക. ശശീ��

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ�� പ�് വ�ഷ�ാലയളവി�  െതാഴി�േമഖലയി�  വ�ി� മാ���  വ��� രീതിയി��

സാേ�തിക വിദ�ാ വികാസം,  നിലവി�� എ�പ� ശതമാനം െതാഴി�ക�ം ഇ�ാതാ�െമ�

അ�ാരാ� െതാഴി� സംഘടന, ആേഗാള സാ��ിക േഫാറം എ�ിവ�െട പഠന�� ��യി�

െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിന��തമായി സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് �തിയ േകാ�ക� ആരംഭി��തി�ം

നിലവി�� േകാ�ക� നവീകരി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േദശി��ത്;

(സി) ഇതിനായി സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� ���  �വണതകെള�റി�് പഠി�ക�ം

മന�ിലാ�ക�ം െച�� സാേ�തിക വിദ�ധരട�� ഒ� ക�ി�ി �പീകരി�് േവ� മാ���

വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം സാേ�തിക മാ���  ഉ�െകാ�� രീതിയി�  ആധ�ാപക��ം മ� സാേ�തിക

സഹായിക��ം പരിശീലന പരിപാടിക� ആ��ണം െച�� നട�ാ�േമാ; വിശദികരി�ാേമാ?
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മേ�ശ�രം മ�ല�ി� േപാളിെട�ിക് േകാേളജ്

3787. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� േപാളിെട�ിക് േകാേള�കളാണ് നിലവി�  �വ��ി�വ��ത്;  ഇതി�

സ��ാ�  േകാേളജ്,  എ�ഡഡ് േകാേളജ് എ�ി�െന േവ�തിരി�് ജി�തിരി�� കണ�ക�

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ േപാളിെട�ിക് േകാേളജ് �ട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇതിന് േക� സ��ാരിെ�

സാ��ിക സഹായം ലഭ�മാേണാ;

(സി) പിേ�ാ� �േദശമായ മേ�ശ�രം നിേയാജകമ�ല�ി� േപാളിെട�ിക് േകാേളജ് അ�വദി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മലയാളം സ��കലാശാല� േവ�ി �മി

3788. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മലയാളം സ��കലാശാല� േവ�ി �മി ഏെ���� കാര��ി� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെ���ാ� അ�േയാജ�മായ �ല�െള സംബ�ി� വിവര�� ജി�ാ ഭരണ�ടം �ണിേവ�ി�ിെയ

അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ി� അ� സംബ�ി�� ക�ിടപാ�ക�െടെയ�ാം പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ജി�ാ ഭരണ�ടം നി�േ�ശി� �ല��  �ണിേവ�ി�ി അധി�ത�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ആെരാെ� പരിേശാധി�; ഒാേരാ �മിെയ�ം സംബ�ി� അഭി�ായം േരഖെ���ിയി�േ�ാ; പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ജി�ാ ഭരണ�ടം �േത�കമായി ഏെത�ി�ം �മി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി� െവ�െ��കേളാ

ക�� െചടിക� വള�� �േദശ�േളാ ഉൾെ��ി�േ�ാ എ� കാര�ം വിശദമാ�േമാ?

��െ����� മലയാള സ��കലാശാല�ായി �ലം

3789. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�രി� ��െ����� മലയാള സ��കലാശാല�േവ�ി �ലം കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി�

�ലം അ�േയാജ�മാേണാ എ�് സ��കലാശാല പരിേശാധി�ി�േ�ാ; പരിേശാധി� ഉേദ�ാഗ��

ആെരാെ�യാണ്; െവളിെ���ാേമാ;
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(ബി) ��� പറ�ിന് സമീപ� നി�ം സ��കലാശാല മാ�ിെ�ാ� േപാ�വാ� �മം നട��താ�ളള

ആ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ���  �ാരക�ിന് സമീപം തെ� അ�േയാജ�മായ �ലം കെ��ി സ��കലാശാല

ആ�ാനം �ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന സാ�രതാമിഷ� അേതാറി�ി�െട �വ��ന��

3790. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, ��ഷ� കട��ി

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സാ�രതാമിഷ� അേതാറി�ി�െട �വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സാ�രത േനടിെയ��� വ��ിക�െട �ട�വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� കാര��ി�  സാ�രതാമിഷെ�

�വ��ന�� േവ�� ഫല�ദമാകാെത േപാ��തായ റിേ�ാ��് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) േദശീയ സാ�രതാമിഷനി�നി�ം ആവശ�മായ �ാ�ക�  ലഭി�ാ�ത് ��ത മിഷെ�

�വ��ന�െള �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) മിഷെ� കീഴി� �വ��ി�� സാ�രതാ േ�രക് മാ�െട �വ��ന�� കാര��മമാ�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അ�രസാഗരം സാ�രതാ പരിപാടി

3791. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�രസാഗരം സാ�രതാ പരിപാടി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സാ�രതാ പരിപാടിക�  കാര��മമായി നട�ാ�  ൈകെ�ാ�വ�� നടപടി �മ��

വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവിെല കണ�് �കാരം േകരള�ിെല നിര�ര�ം നവസാ�ര�ം എ� എ�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല േക�ാവി�ത പ�തിക�

3792. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, എ�. വിജയ� പി�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  നട�ിലാ�ി വ�� േക�ാവി�ത പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴി�  വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി സം�ാന�് നട�ാ�� അഡീഷണ�  �ി�  അക�ിസിഷ�

േ�ാ�ാം(അസാപ്)  �കാരം ഏെത�ാം െതാഴി�  പരിശീലന�ളാണ് വിദ�ാ��ിക��് ന�കി

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� ആവശ��ിന് അ��തമായി വിദ�ാ��ികളി� െതാഴി� അഭി�ചി വള��ാ�ം

െതാഴി�  ആഭി�ഖ�ം ��ി�ാ�ം ഉത�ംവിധം അസാപ്  -െ� െതാഴി�  പരിശീലന പരിപാടിക�

�ന:സംഘടി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകായിലാ�ിയിൽ �തിയ റവന� ഡിവിഷ� ഓഫീസ്

3793. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-2018  ബജ�ി�  േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ��തായി റവന� ഡിവിഷ�  ആരംഭി��തിന്

സ��ാ� നയപരമായി തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��തായി ആരംഭി�� റവന� ഡിവിഷെ� ആ�ാനമായി സ��ാ�  തീ�മാനി�ത്

എവിെടയാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) താ��് ആ�ാന�ം �ധാന നഗര�മായ െകായിലാ�ി ആ�ാനമായി പരിഗണി�ണം

എ�ാവശ�െ��് സ��ാരി�  സമ��ി� നിേവദന�ി�  എ�് നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

മലയാള സ��കലാശാല�് േവ�ി�� �ലെമ�� നടപടിക�

3794. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���് എ����  മലയാള സ��കലാശാല�് േവ�ി�� �ലെമ�� നടപടിക�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ���  പറ�ി� സമീപ�േദശ�� ആെര�ി�ം �ലം ന�ായവില�് വി�ന�ാെമ�്

അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ി� അത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഈ �മി�െട അ�േയാജ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� ഉേദ�ാഗ�രാണ്

പരിേശാധന നട�ിയത്; പരിേശാധനാ റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?
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വയനാട് ജി�യി� ക�ാറിക�െട �വ��ന നിയ�ണം

3795. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി�  ക�ാറിക�െട �വ��ന നിയ�ണ�ാ�  നി��ാണ സാമ�ിക�െട �ാമം

��മായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നി��ാണ സാമ�ികളായ ക�്,  മണ�  �ട�ിയവ�െട ദൗ�ലഭ�ം കാരണം ആദിവാസി ഭവന

നി��ാണമട��� ���ികൾ �ംഭി�ിരി��ത് പരിഹരി�വാ�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജി�യി� നി��ാണ സാമ�ിക�െട വില നിയ�ണ�ിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാവിലകം പാലം അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണ�ിന് �ലേമെ����

3796. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല േകാവിലകം പാലം അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണ�ിെ� �ലേമെ����

���ി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) �ലേമെ����ത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ലേമെ���� ���ി േവഗ�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക�ിട നി�തി ഒ��വണയായി പിരിെ����തിന് സംവിധാനം

3797. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�ിട നി�തിയിന�ി� വിേ�ജ് ഓഫീസ് �േഖന ഒ�േ�� ഒ��വണ നി�തിയിന�ിൽ എ�

�പ സർ�ാരിന് പിരിെ��േ����് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഒ��വണ നി�തി പിരിെ����തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� നി�ം വീ� ന��

ന��� സമയ� തെ� റവന� വ��ി�ം നി�തി ഒ���തി�� സംവിധാനം

ഏർെപ��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇ�ാര��ിൽ സർ�ാർ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കെള ജനസൗ�ദമാ��തിന് നടപടി
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3798. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ��വ�  വിേ�ജ് ഓഫീ�കേള�ം ആ�നികവൽ�രി��തി�ം

ജനസൗ�ദമാ��തി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ഇതിെ�

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) നിലവി�� പല നടപടി �മ��ം കാലഹരണ��താെണ�് സ��ാരിന് അഭി�ായ�േ�ാ; എ�ി�

ആയവ കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

െന�ാ� ഡാം േമഖലയി� നാലര ഏ�� ൈകേ�റി േ��ം നി��ി� സംഭവം

3799. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന തല�ാന ജി�യി� സ��ാ� �മിയി� നട�ി�� ൈകേ����െട വിവര േശഖരണം

നട�ി�േ�ാ; എ�ി� അ� സംബ�ി� ����പം െവളിെ���േമാ;

(ബി) െന�ാ� ഡാം േമഖലയി� എ� ൈകേ���� കെ��ിയി��്;

(സി) ഇതി� ജലവിഭവ വ��ിെ� നാലര ഏ�� ൈകേ�റി േ��ം നി��ി� സംഭവം ഉ�െ���േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഈ ൈകേ��ം ഒഴി�ി�ാ� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

നില�ളിെല െക�ിട നിർ�ാണ�ി�� അേപ�കളി� ഒ� മാസ�ിനകം തീ��്

3800. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എം. വി�െസ�്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� േരഖകളി� 'നിലം' എ�് േരഖെ���ിയ �മിയി� െക�ിടം നി��ി�ാ� ലഭി� അേപ�കളി�

ഒ� മാസ�ിനകം തീ��് ക��ി�ണെമ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) വിേ�ജാഫീസ�ം �ഷി ഓഫീസ�ം ആ�.ഡി.ഒ  -� ന��� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ

��ത അ�മതി ന���ത്;

(സി) �ാേദശിക നിരീ�ണ സമിതി�െട േമ�േനാ�മി�ാെത ഉേദ�ാഗ�� ന��� റിേ�ാ��ിെന മാ�ം

ആ�യി�് അ�മതി ന���ത് ഉേദ�ാഗ���് സ��ം താ�ര�ം അ�സരി�്

�വ��ി��തി�� അവസരം ന��കയിേ�;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  ശരിയായ തീ�മാനം എ���തിന് എ�് നിബ�നയാണ്

ഉ�െ�ാ�ി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?
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െക�ിടനി��ാണ സാമ�ികൾ �ണേഭാ�ാ���് വില�റ�് ന��� കലവറ പ�തി

3801. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  'കലവറ പ�തി'  കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

ൈകെ�ാ�ി�െ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�വഴി െക�ിടനി��ാണ�ിന് എെ��ാം സാമ�ികളാണ് �ണേഭാ�ാ���് വില�റ�്

ന���ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) �ണേഭാ�ാ�െള കെ���തിന് എെ��ി�ം മാ��നി�േ�ശം പാലി��േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദമാ�േമാ?

േചാ�െ�ാലി�� െക�ിട�ളി�ം �ര�ാ സംവിധാന�ളി�ാെത�ം �വർ�ി�� വിേ�ജ് ഓഫീ�കൾ

3802. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�  പല�ം േചാ�െ�ാലി�� െക�ിട�ളിലാെണ�ം,

�ര�ാസംവിധാന�� ഇ�ാ��മാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത െക�ിട�� നവീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വനം-റവന� വ��് �മികളിെല കേ����

3803. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് വനം-റവന� വ��് �മികളി�  കേ����  ഉ�തായി

കെ��ിയി��ത്; ജി� തിരി�് വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;
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(ബി) ��ാ�, �യം��ി എ�ീ �ല�ളി�  എ� െഹ��  വീതം വന�മി�ം റവന� �മി�ം

കേ�റിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആയതി� എ� െഹ�� �മി െന�ാ� ഡാം േമഖലയി�തിരി�പിടി�ി��്; ബാ�ി എ� െഹ�� �മി

തിരി� പിടി�ാ��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കേ���ാരി� ��ത� �മി കേ�റിയവ�െട േപ��െ�െട�� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ��ത കേ���മിക� അടിയ�രമായി തിരി�് പിടി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േതാ� �മി �റി�് വിൽ��തിെനതിെര നടപടി

3804. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ി�  േതാ� �മി �റി�് വി���ത് സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഇതിെനതിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

�� പ�ിംഗ് സ�ിഡി നൽകണെമ�് ആവശ�െ��് െക.ടി.േതാമസ് സമർ�ി� പരാതി

3805. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-2017  കാലയളവി�  േകാ�യം ജി�യി�  �� പ�ിംഗ് സ�ിഡി ന���തിന് എ�

അേപ�ക�  ലഭി�;  ഈ അേപ�കൾ �കാരം എ� േകാടി �പ സ�ിഡിയിന�ി�

ആവശ�മാ��്; ഇതി� എ� �ക വിതരണം െച� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�ിംഗ് സ�ിഡിയിന�ി� ഇനി എ� േപ��് �ക ലഭി�വാ��്;  ഇതിന് എ� േകാടി �പ

ആവശ�മായി��് എ�റിയി�ാേമാ;  ഈ �ക എേ��് വിതരണം െച�ാ�  ഉേ�ശി��

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ിംഗ് സ�ിഡി ന�കണെമ� കാണി�് െക.ടി.േതാമസ് റവന�വ��് മ�ി�് ന�കിയ

പരാതിയിേ�ൽ  Rev.K4/17/2017  ഫയ�  �കാരം േകാ�യം ജി�ാ കള��  �ക കെ��ി

റിേ�ാ��്ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േതാമസിെ� പരാതിയി�  റവന�വ��് പരിഹാരം കെ��ിയി�േ�ാ  :  ഇെ��ിൽ ഫയ�

നടപടിയി� കാലതാമസം വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വ��തല നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േദശീയ ��ംബസഹായ നിധിയി� നി�് സഹായം

3806. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വിവിധ താ��കളി�ം കളേ��കളി�മായി േദശീയ ��ംബസഹായ നിധിയി�  നി�് സഹായം

ലഭി��തിനായി സമ��ി� അേനകം അേപ�കളിേ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�ിെ��ത് സർ�ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആെക എ� അേപ�ക� തീ��ാ�ാ��് എ�് െവളിെ���േമാ ;

(സി) േക� ഫ�് ലഭി�ാ�ത് കാരണമാേണാ തീ��ാ�ാ� കഴിയാതി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി� എ� വ�ഷെ� �ടി�ിക േക��ി� നി�് ലഭി�ാ��് എ�ത് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇത് അടിയ�രമായി ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വയ�, നീ��ട സംര�ണ�ിനായി നട�� �വ��ന��

3807. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയ�, നീ��ട സംര�ണ�ിനായി നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��കാല�ളി�  അനധി�തമായി നിക�ിയ വയ�ക�ം നീ��ട��ം കെ���തി�ം അവ

��വ�ിതിയിലാ��തി�ം സാധ�മായി�േ�ാ;

(സി) ഡാ�ാ ബാ�് ���ിയാകാ� �ല�ളി�ം ഡാ�ാബാ�് ത�ാറാ�ിയ �ല�ളി� 2008 ന്

��് നിക�െ�� �ല�ളി�ം സാധാരണ�ാ��് വീ�െവ�ാ� ��ി��് േനരിടാതിരി�ാനായി

ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം എ�ാണ്?

മഹാകവി ജി.ശ�ര���ിെ� �ാരകം നി��ി��തിന് �മി

3808. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാകവി ജി.ശ�ര���ിെ� �ാരകം നി��ി��തിനായി  20.05.2005-െല

സ.ഉ.(എം.എസ്)നം.149/2005/റവ.  ഉ�രവ് �കാരം ന�കിയ കണയ��  താ��ിെല

എറണാ�ളം വിേ�ജി�  സ�െ� ന��  2681-�  ഉ�െ�� ഒേര��  �മി അള�്

തി�െ����തിനായി െകാ�ി നഗരസഭ അറിയി�് ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ാണ് അറിയി�്

ന�കിയത്;

(ബി) അള� തി�െ����തി� േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�േ��് അള� തി�െ���ി ന��വാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?
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�ര� നിവാരണ ആ�്�കാരം ഏെ���ി�� ജലേ�ാത�ക�

3809. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര� നിവാരണ ആ�്�കാരം ഏെ���ി�� ജലേ�ാത�കളി�നി�ം സ�കാര�വ��ിക�ം

ജലവിതരണ ക�നിക�ം െവ����താ�� റിേ�ാ��ക� സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ടിെവ� �ാമം ��മായ �േദശ�ളി�  ജലവിതരണ�ിന് സഹായി�� ഇ�രം

ജലേ�ാത�കളി�  നി�ം പ�െസ�ക�  �ാപി�ം അ�ാെത��� ജല�ഷണം തട��തിന്

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) പാറമടകളിെല ജലേ�ാത�ക� ഉപേയാഗി�� വര��ാ �രിതാശ�ാസ �വ��ന�� എ�മാ�ം

വിജയകരമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�യം ���ിനൽകൽ

3810. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഒരി�ൽ പ�യം ലഭി�ക�ം,  പി�ീട് ആ പ�യം തിരി� കി�ാ�വിധം ന�െ��േപാ�ക�ം

െച�വർ�് വീ�ം പ�യം ലഭി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

അ�� െക�േ�ാ� െഫറി -ക�ള�ി പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡിെ� �ലെമ��്

3811. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  െക�േ�ാ�  െഫറി  -ക�ള�ി പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡിെ� �ലെമ��മായി

ബ�െ��് െപാ�മരാമ�് വ��ി�  നി�ം എ�.എ.ആ�  ആ�്  (ലാ�് അ��ിസിഷ�

,റീഹാബിലിേ�ഷ�  ആ�റ് റീെസ�ി�െമ�്)�കാര�� അേപ� എറണാ�ളം,  േകാ�യം ജി�ാ

കള��മാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ അേപ�യിേ�� എ� നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2017  മാ��് മാസ�ി�  എറണാ�ളം കളേ��ി�  േച��,  �ലെമ��മായി ബ�െ��

േയാഗ�ി� എ�� തീ�മാന�� എെ�ാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ തീ�മാന�� നട�ിലാ�ിേയാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ലെമ��മായി ബ�െ��് േസാഷ�� ഇംപാ�് �ഡി നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?
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ലാ�് �ിബ�ണ� ഓഫീ�ക�

3812. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എ� ലാ�് �ിബ�ണ� ഓഫീ�ക� ഉ�്;വിശദ വിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ലാ�് �ിബ�ണ�കളി� പ�യം സംബ�മായ അേപ�ക�ം പരാതിക�ം തീ��ാ��തി� വലിയ

കാലതാമസം വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഈ കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�ം

ഇനി�ം സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാം എ�ം അറിയി�ാേമാ?

ലാ�് �ിബ�ണ� ഓഫീ�കളി� ക����വ��രണം

3813. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ലാ�് �ിബ�ണ�  ഓഫീ�ക�  ക����വ��രി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

ക����വ��രി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ലാ�് �ിബ�ണ�  ഓഫീ�കളി�  അേപ�ക�  വ�ഷ�േളാളം െക�ികിട��ത് ഒഴിവാ�ാ�ം

അേപ��െട സീനീേയാറി�ി അ�സരി�് േസവനം കി���് എ�് ഉറ�വ��ാ�ം ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകിരി�േമാ?

റിവ� മാേന�െമ�് ഫ�പേയാഗി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�

3814. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം റിവ� മാേന�െമ�് ഫ�പേയാഗി�് ഭരണാ�മതി

ന�കിയ ���ിക�െട േപ�ം �ക�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി� ഈ കാലയളവി� അ�മതി ന�കിയ�ം നട�ിലാ�ിയ�മായ പ�തിക� മ�ലം

തിരി�് വ��മാ�േമാ;ഓേരാ പ�തി�ം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) മല�റം മ�ല�ി�  കഴി�  2  വ�ഷം  (2015-16,  2016-17)  നട�ാ�ിയ പ�തിക�െട

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) റിവ�  മാേന�െമ�് ഫ�പേയാഗി�് ഏെ���ാ�� പ�തിക��് െ�ാേ�ാസ�ക�

സമ��ി��തി�ളള മാനദ��� വിശദീകരി�ാേമാ?
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മലയാളം സ��കലാശാല�് നഗരാതി��ിയി� �ലം ന�ാെമ� വാ�ാനം

3815. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�രിെല മലയാളം സ��കലാശാല�േവ�ി�� �മി ഏെ����മായി ബ�െ��് സ��ാ�

ഏെത�ാം ഉ�ര�ക� �റെ��വി�ി��്; അവ�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െവ�ം പ�ായ�ി�  ഇതിനായി കെ��ിയ �മി� വിലനി��യ സമിതി നി�യി� വില

അധികമാെണ�്കാണി�് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിേ�� എ� നടപടി സ�ീകരി�;

(സി) ച��ം ക���ാ�ം നിറ� ഈ �ലം ജി�ാഭരണ�ടം �പാ�ശ െച�ത് എ�ിെ�

അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ച�� �ല�ിന് വിലനി�യി� മാനദ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ച�� നില�ിന് നി�യി� വില�േ�ാ, അതി�ം �റേ�ാ നഗരാതി��ിയി� �ലം ന�ാെമ�്

വാ�ാനം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  �ണിേവ�ി�ി�മായി �ടിയാേലാചിച് ഈ �ലം

അ�േയാജ�മാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ കെ��� എ�ായി��?

(എഫ്) ജി�ാഭരണ�ടം കെ��ിയ �മി�െട യഥാ�� ഉടമക�മായി �ടി�ാ� നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

ഈ �ഉടമക�െട േപ�വിവരം ലഭ�മാ�േമാ? ഐ�്

വ�മാന സ��ിഫി��ിെ� കാലാവധി വർധി�ി�ാൻ നടപടി

3816. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�മാന സ��ിഫി��് ന��േ�ാ�  എ�് ആവശ��ിെന�ം എവിെട സമ��ി�ാെന�ം

േരഖെ������ലം സ��ിഫി��് ആവശ�മായി വ�� ഓേരാ ഘ��ി�ം അേപ�ക� ന�കി

കാ�ിരിേ��തായ സാഹചര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉേദ�ാഗ�ർ�ം അേപ�കർ�ം ഒ� േപാെല ��ി���ാ�� ഈ �ിതി ഒഴിവാ�ാ�  ഒ�

വ�ഷ�ാലം �ാബല����ം,  ഒ� ��ംബ�ിെല ��വ�  അംഗ��െട�ം േപര്

േരഖെ���ിെ�ാ���മായ വ�മാന സ��ിഫി��് ന���തിന് സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഇ��ി വിേ�ജിെല പ�യ �മി ൈകമാ��ി� േനരി�� തട��ൾ

3817. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇ��ി വിേ�ജിെല പ�യ �മി ൈകമാ�ം െച��തിന് റവന� ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ നൽ��

എൻ.ഒ.സി. ആവശ�മാെണ� വ�വ� നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �മി ൈകമാ��ിന് ഇ�കാരം ഒ� വ�വ� ഉൾെ���ാൻ ഇടയാ�ിയ സാഹചര�െമെ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) �മി ൈകമാ�ം സംബ�ി�് ഇ�കാരം ഏർെ���ിയ വ�വ� �ലം സാധാരണ�ാർ��ായ

��ി��കൾ പരിഹരി�ാൻ അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അേന�ഷണ ഏജ�സികെള സഹായി�� റവന� , സ�െ� വ��് ജീവന�ാ�

3818. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ി�ം അേന�ഷണ ഏജ�സികെള സഹായി��തിന് റവന�,  സ�െ�

വ��ിെല ജീവന�ാെര നിേയാഗി�ി�േ�ാ;എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാെര ഏ� മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് നിയമി�ി�ളളെത�ം ഏ�

കാലാവധിവെരയാണ് നിയമി�ി�ളളെത�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി� �ാന കയ�ം ലഭി�വർ �ട��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� അതിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

തി�രിെല മലയാളം സ��കലാശാല�േവ�ി�� �ല വില നി�യി�തിൽ �മേ�ട്

T 3819.�ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�രിെല മലയാളം സ��കലാശാല�േവ�ി അക�യ� െച��തി�� �ലം നി�യി�തി�ം വില

നി�യി�തി�ം �മേ�� നട�ി�െ��കാണി�് സ��ാരിന് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഉടമകെള ഒഴിവാ�ി നി��ി �മി േ�ാ��മാ�മായി േച��ാണ് യഥാ�� വിലയി�ം ഉയ��വില

�പാ�ശ െച�െത� ആേ�പം അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(സി) ച��ം ക��െചടിക�ം നിറ� �േദശമാണ് ജി�ാഭരണ�ടം �പാ�ശ െച�െത�ം പാരി�ിതിക

�ത�ാഘാതം എ�ാെണ�് പരിേശാധി�ാെത�ം േക�സ��ാരിെ� �മി ഏെ����  നിയമ

വ�വ�ക�  പാലി�ാെത�മാണ് �മി നി�േ�ശി�െത��� ആവലാതി ഉ�െ�െട��വ

അേന�ഷി�് നടപടി സ�ീകരി�ാ� നി�േ�ശി�േമാ?

വര�� േനരിടാ� ന�കിയ ഇ�പ�ാറിന നി�േ�ശ��
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3820. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വര��െയ�റി�് സം�ാന സ��ാ�  േക�സ��ാറിന് എെ��ി�ം നിേവദനം

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ; നിേവദന�ിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ�ംകാല�ളി�  വര���െട കാഠിന��ം ��ജല�ാമ�ിെ� ��ത�ം വ��ി�വ�െമ��

കണ�ാ�ി ദീ�ഘകാലപ�തിക�ം ത�കാല�� േവന�  �തിേരാധനടപടിക�ം അടിയ�രമായി

നട�ാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(സി) നാ�മാസം��് നിയമസഭയി�  റവന�മ�ി േകരളെ� വര��ബാധിത�േദശമായി �ഖ�ാപി�ത്

�കാരം വര�� േനരിടാ�  ജി�ാകള��മാ��് ഇ�പ�ാറിന നി�േ�ശ��  ന�കിയി�െ��്

സഭയി� പറ�ത�സരി� ജി�ാകള��മാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�; ഈ ഇ�പ�ാറ്

നി�േ�ശ�� എെ�ാ�െയ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ? വിവരി�േമാ?

താ��് സഭക�

3821. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��് സഭക� �നഃസംഘടി�ി�് �വ��നം ആരംഭി��തി�� നടപടി ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ �തിയ താ�� സഭക� എ�് നിലവി� വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം സിവി� േ�ഷനിെല ഓഫീ�ക�

3822. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം സിവി�  േ�ഷ�  െക�ിട�ി�  ഏെത�ാം വ��ക�െട ഓഫീ�കളാണ്

���ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

മി��മി അ�ഹരായവ��് വിതരണം െച�ാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം

3823. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� ൈകവശ�� മി��മിയി�  പ�തിേപാ�ം അ�ഹരായവ��് വിതരണം െച�ാ�

കഴിയാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) േകാടതികളി�  നിലനി��� േക�കളാണ് ഇ�രം �തിസ�ി�് കാരണെമ� വ�ത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;
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(സി) െപാ�ആവശ��ിന് േനാ�ിൈഫ െച� �മി അവ ആവശ�മി�ാ� പ�ം ഡിെവ�് െച�്

മി��മിയായി �രഹിത��് ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

പാല�ാട് ജി�യിെല വര���െട കാഠിന�ം

3824. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി� അതി��മായ വര��യിലാെണ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�േ�ാ;

വര���െട കാഠിന�ം �റ��തിനായി സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�  ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വര��ാ െക�തിക��ലം ജി�യി�  എ� �പ�െട ന�ം ഉ�ായി�െ��ാണ്

വിലയി��െ��ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

��ാ� േമഖലയി� റവന� �മി�ം വന�മി�ം തരംതിരി�ാ�തിെ� മറവി� കേ��ം

3825. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ� േമഖലയി� റവന� �മി�ം വന�മി�ം തരംതിരി�ാ�തിെ� മറവി� സ��ാ� �മിയി� പല

വ�കിട കേ����ം നട�ി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി� റവന�  ,  വനം വ��ക� സം��മായി േച��് സ��ാ� �മി തിരി�പിടി�ാ�

ആവശ�മായ സ�േ� നട�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) അതീവ പരി�ിതി �ാധാന��� ആയിര�ണ�ിന് ഏ�� �മിയാണ് �മാഫിയക� ഇവിെട കേ�റി

ൈകവശം വ�ിരി��ത് എ�തിെ� ഗൗരവം കണ�ിെല��് സത�സ�മായ ഒഴി�ി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

പാണ�ാട് വിേ�ജിെല ഇ�െക� എജ�സി�ിയി� അ�വദി� �മി�െട ൈകമാ�നടപടിക�

3826. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ക�ാ�സ� െസ�� ആ�് റിസ��് ഇ��ി���്,  മല�റം ഗവ�െമ�് വനിതാ േകാേളജ്

എ�ിവ�ായി പാണ�ാട് വിേ�ജിെല ഇ�െക� എജ�സി�ിയി� അ�വദി� �മി�െട �ലെമ��്

നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �ലം ൈകമാ�നടപടിക��� സാേ�തികതട���  എെ��ാമാണ്;  അതി��
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പരിഹാരമാ���� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ര�് സംരംഭ��െട�ം �ാധാന�ം കണ�ിെല��് എ��ംേവഗം �മി ൈകമാ��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െന�നാട് വിേ�ജാഫീസ് െക�ിടം നവീകരണം

3827. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െന�നാട് വിേ�ജാഫീസ് െക�ിടം നവീകരി��തി��

നടപടിക� ഏ�വെരയായി; വിശദമാ�ാേമാ?

വര��ാ െക�തികെള��ി േക� സംഘ�ി� സമ��ി� റിേ�ാർ�്

3828. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

വര��ാ െക�തികെള��ി േക� സംഘ�ി� സമ��ി� റിേ�ാ��ി�  എ� �പ�െട ന�മാണ്

േരഖെ���ിയി��ത്;  േക� സംഘ�ി� സമ��ി� റിേ�ാ��ിെ��ം േക� സംഘം ന�കിയ

വിലയി��� റിേ�ാ��ിെ��ം േകാ�ി ന�കാേമാ?

�ണേഭാ� ക�ി�ിക��് ഏെ���ാ� സാധി�� ���ിക�െട �ക

3829. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െവ�െ�ാ� നിവാരണ �വ��ന�മായി ബ�െ��് ഭരണാ�മതി ന���

���ികളി� �ണേഭാ� ക�ി�ിക��് എ� ല�ം �പ വെര�� ���ികളാണ് ഏെ���ാ�

സാധി��ത്;

(ബി) ഇ�രം ���ികളി�  �ണേഭാ� ക�ി�ിക��് ഏെ���ാ�  സാധി�� ���ിക�െട �ക

വ��ി�ി�� വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

��ാറിെല വ�കിട കേ����െട �ാഥമിക പ�ിക

3830. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറിെല വ�കിട കേ����െട �ാഥമിക പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� അതി� ഉ�െ��

10 വ�കിട കേ���ാ� ആെരാെ�യാണ്. അവ� കേ�റിയത് എ� ഏ�� സ��ാ� �മിയാണ്;

(ബി) 1957-െല ലാ�് ക�സ�വ�സി ആ�ിെല നിബ�ന�കാരമാേണാ ഈ കേ����

ഒഴി�ി��ത്;

(സി) സ��ാ�  �മി കേ�റിയവെര ഒഴി�ി��തിന് െപാ�ധാരണ��ാ�വാ�  സ��ാ�

തി�വന��ര�് സ��ക�ിേയാഗം വിളി�ി�േ�ാ;  കേ��ം ഒഴി�ി�വാ�  സം�ാന�്

നിയമവ�വ���േ�ാ� ഇ�രം ഒ� േയാഗം േച��ത് എ�ടി�ാന�ിലാണ്;

(ഡി) ഇ��ി രാമ��  േമ�ി�  സ�കാര�വ��ി  3  െസ�് പ�യ�ിെ� മറവി�  കേ�റിയ  1.45ഏ��

�ലം 29.4.17� റവന� അധികാരിക� ഒഴി�ി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ കേ��ം ഒഴി�ി�ത് സ��ക�ിേയാഗം േച��് അഭി�ായ സമന�യം ഉ�ാ�ിയതിെ�

അടി�ാന�ിേലാ,  അേതാ ലാ�് ക�സ�വ�സി ആ�് �കാരം േനാ�ീസ് ന�കി

ഒഴി�ി�വയാേണാ എ�് െവളിെ���േമാ ;

(എഫ്) എം.  എം.  ലംേബാധര�, ചി��നാ�  വിേ�ജി�  240  ഏ��  സ��ാ�  �മി കേ�റിയതായി

കെ��ിയി�േ�ാ;  കേ��ം ഒഴി�ി��തിന് ��് ൈവദ�തിമ�ി�െട അഭി�ായം

ആരാേയ��േ�ാ; ഉെ��ി� ഏത് നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ിെല�് െവളിെ���േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �രിതാശ�ാസ ���ിക�ം ആല�ഴ ജി�യി� അ�വദി� �ക�ം

3831. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം െവളളെ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി

മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�്  ,  ��സി�ാലി�ികളി�  അ�വദി�

���ിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ ജി�കളി�ം വര���മായി ബ�െ��് അ�വദി� �ക�ം െചലവഴി� �ക�ം എ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;  ആല�ഴ ജി�യി�  അ�വദി� �ക�ം െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��് വിേ��ക�

3832. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ� ��് വിേ��കളാണ് നിലവി��ത്;

(ബി) ��ത ��് വിേ��ക� വിഭജി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇതിനായി പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ജി�യിെല ഏെതാെ� ��് വിേ��കെളയാണ് വിഭജി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ിരി��ത്;

(ഡി) മേ�ശ�രം താ��ിെല ��് വിേ��കെള വിഭജി�ാ�  െ�ാേ�ാസ�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��� മിനി സിവി� േ�ഷ� നി��ാണം

3833. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��� മിനി സിവി� േ�ഷ� നി��ാണ�ിനായി ജലവിഭവ വ��് പഴ�ി ജലേസചന പ�തി�െട

ഭാഗമാ�� ��് ഏ��  �ലം റവന� വ��ിന് വി� ന�കാെമ�് സ�തി�തിെ�

അടി�ാന�ി� ഇരി�ി താ��ിെല േകാളാരി വിേ�ജിെല പഴ�ി ജലേസചന പ�തി�െട �േ���

�ലം റവന� വ��് ഏെ���ാ�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജലവിഭവവ��ിെ�  28/11/2013-െല  WRD/27698/IRI/12 ന�� ക�് �കാരം �േ���

�ലം റവന�വ��ി� വി� ന�കാെമ�് ജലവിഭവവ��് സ�തം അറിയി�ക�ം 2016-2017-െല

���ിയ ബജ�് �കാരം സിവി�  േ�ഷ�  നി��ാണ�ിനായി �ക വകയി��ക�ം

െച�ി�െ��ി�ം ഏെ���� കാര��ി� റവന� വ��ിെ� ഭാഗ� നി��ാ�� കാലതാമസം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത�  കാലതാമസ��ാകാെത �മി ൈകമാ�ം

അംഗീകരി�െകാ�� ഉ�ര�ക� ന�വാ� അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പ�നംതി� വിേ�ജി� ഒഴി�കിട�� റവന� �റേ�ാ�് �മി

3834. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� വിേ�ജി� ഒഴി�കിട�� റവന� �റേ�ാ�് �മി എ� െഹ�� ഉ�്;

(ബി) റവന� �റേ�ാ�് �മി,  സ��ാ�  /  അ�� സ��ാ�  വ��ക�െട ഓഫീസ് സ��യ��

നി��ി��തി�േവ�ി വി�ന��വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം പ�നംതി� വിേ�ജി� ഏെത�ാം ആവശ����്

മ� വ��ക��് റവന� �റേ�ാ�് �മി വി� ന�കിയി��് ?

കട�ാമ�ം െട�ി�� ൈഹ�ളിന് �ലം വി�ന�കാൻ നടപടി

79 of 111



3835. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല കട�ാമ�ം െട�ി�� ൈഹ�ളിന് �ലം വി�ന����

സംബ�ി�് റവന� വ��ി� നിലവി�� 419063/B2/2017 ന�� ഫയലി�േമ� എ� നടപടി

സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇതി�േമ� നടപടി സ�ീകരി�് തീ��ാ�ാ�തിെ�റ കാരണ�ം

ഫയലിെല മ�് നടപടി�മ��ം വ��മാ�ാേമാ;  ഈ ഫയലി�  എേ�� തീ�� ക��ി�ം

എ�റിയി�ാേമാ;

േരാഗചികി�ാ സഹായ�ിനായി െച��� താ��ി� നി�ം ലഭി� അേപ�

3836. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം േരാഗചികി�ാ സഹായ�ിനായി ലഭി�

അേപ�കളി� െച��� താ��ിെല വിേ��കളി� തീ��് ക�ി�ാ� ബാ�ി�� അേപ�ക�െട

േപ�വിവരം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ അേപ�ക� തീ��ാ�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ അേപ�ക� എ�് തീ��ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െതാ�ി�ത� �മി��ടി കിട��ത്

3837. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കളേ��കളി�ം മ�് റവന� ആ�ാന�ളി�ം െതാ�ി�ത�ക�  �മി��ടി കിട����ല��

�യാസ��  റവന� വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  മല�റം,  െകാ�ം കളേ��് േ�ാടന��

ഉ�െ�െട നട� സാഹചര��ി�  ഇ�രം െതാ�ി�ത�ക�  �മി�് ���ത് തടയാ�  എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) വാഹന��  ഉ�െ�െട�� െതാ�ി�ത�ക�  ഒ� നി�ിത കാലയളവിന് േശഷം േലലം െച�്

വി���തി�ം ഈ �ക സ��ാ� അ�ൗ�ി� ��ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കള�േറ�് ഉ�െ�െട�� റവന� ആ�ാന��ം പരിസര�ം �ചിത��ം മാലിന� ���മാ�ാ�

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കരി�ന�ാവ് േദവസ�ം ഭഗവതി േ���ിെ� അ�ിമവ�ഷാശനം �ടി�ിക
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3838. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� ക��  -  വട�ം �റി വിേ�ജി�  കരി�ന�ാവ് േദവസ�ം ഭഗവതി

േ���ിന് അ�വദി�ി�ളള അ�ിമവ�ഷാശനം (ആന�ി�ി) വ��ി�ി� ഉ�ര� �കാരം ലഭിേ��

�ക �ടി�ിക സഹിതം ഉട� ന���തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�േമാ;

(സി) �ക ഉട� വിതരണം െച�ാനാവശ�മായ സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പാ��മിയിെല പാ��ക പിരിെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

3839. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� അധീനതയി���ം പാ��ി� ന�കിയിരി���മായ �മി എ�െയ�

വ��മാ�ാേമാ; ഇതിേ�� സ��ാരിന് ലഭിേ�� വ�മാനം എ�െയ�് വ�കതമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം പാ�കരാ� ���ിയ �മി സംബ�ി� വിശദ വിവരം

ന�കാേമാ;

(സി) ഇതി� പാ��ക പിരിെ���ാ��ത് സംബ�ി�് വിശദവിവരം ന��േമാ; ഇത് പിരിെ����തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

രാമ��േമട് ൈക�ലാ�ാ� തമി�നാടിെ� �മം

3840. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല രാമ��േമട് വിേനാദസ�ാരേമഖല ൈക�ലാ��തിനായി തമി�നാട് സ��ാ�

സ�േ� അട��� നടപടിക� സ�ീകരി��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത നീ�ം െച���തിനായി എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

െകായിലാ�ിയിൽ ത�ീ�തട��െട ഡാ�ാ ബാ�്

3841. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി താ��ിെല െന�വയ�ക�െട�ം ത�ീ�തട��െട�ം ഡാ�ാ ബാ�്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഡാ�ാ ബാ�് ത�ാറാ��തിന് സ�ീകരി� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േതാ�ംപടിയിെല ടി� ഫാ�റി�െട ഉടമ�ാവകാശം

3842. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ�ിമ െകാ�ിയി�  േതാ�ംപടി പ�ാരി ജം�ഷ� സമീപ�ായി വ�ഷ���് ��പ്

�വ��ി�ി���ം ഇേ�ാ�  അട� കിട���മായ ടി�  ഫാ�റി�െട�ം വ�വകക�െട�ം

ഉടമ�ാവകാശം ആ��ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി

3843. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�മായി ബ�െ��് ത�ാറാ�ിയ ലി�ിെ� വിശദവിവരം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പ�തി�മായി ബ�െ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

�രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി

3844. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി�ം വീ�ം ഇ�ാ�വ��് വാസേയാഗ�മായ �മി പതി� ന�കാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി കാര��മമാ�ി വാസേയാഗ�മായ �മി ന��� കാര��ി�

നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?

�രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തിയിൽ �മി പതി� ന�കിയവ�െട േപര് വിവര�ം

3845. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-16കാലെ� സ��ാ�  �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തിയി�െട എ� െഹ��  �മിയാണ്

പതി� ന�കിയത്;

(ബി) നിയമപരമായ എ�ാ നടപടി�മ��ം പാലി�െകാ�ാേണാ ഈ �മി വിതരണം െച�ത്;

(സി) എ� േപ��ാണ് �മി പതി� ന�കിയത്;
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(ഡി) 50 െസ�ിന് �കളി� പതി� ന�കിയവ�െട േപര് വിവര�ം �മി�െട വി�ീ���ം വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�രയി� റവന� ഡിവിഷണ� ഓഫീസ് �ാപി�ാ� നടപടി

3846. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി� �തിയ റവന� ഡിവിഷണ� ആഫീസ് അ�വദി�് ഉ�രവായത് എ�ാണ്;

(ബി) ��ത ആഫീസിെ� ആ�ാനം നി�യി��തിന് പരിഗണി�� മാനദ��� എ�ാണ്;

(സി) ജി��െട മധ�ഭാഗമായ െകാ�ാര�രയി�  �തിയ റവന� ഡിവിഷണ�  ആഫീസിെ� ആ�ാനം

�ാപി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അ�ഹരായവ��് �മി ലഭ�മാ��തിന് �ണേഭാ� പ�ിക �സി�ീകരി�ാ� നടപടി

3847. �ീ.ആ�ണി േജാ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം അ�ഹരായവ��് �മി ലഭ�മാ��തിനായി

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

(ബി) ഇതിനായി വിവിധ കളേ��കളി� ലഭി� അേപ�ക� സമയബ�ിതമായി പരിേശാധി�് �ണേഭാ�

പ�ിക �സി�ീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� പ�ികവ�� േഗാ� വിഭാഗ���് നിലവി� ന�കിവ�� ൈകവശേരഖ�് പകരം

പ�യം ന���തിന് സാധി�േമാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ?

കേ���ാരി� നി�ം തിരി�പിടി� �മി�െട കണ�്

3848. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സ��ാ�  �മി കേ���ാരി�  നി�ം എ� �മി

തിരി� പിടി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ; ഇതിെ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�വയ�ക�െട�ം ത�ീ��ട��െട�ം േഡ�ാബാ�്
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T 3849.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, െക.ഡി. �േസന�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന റിേമാ�് െസ�സി�് ആ�് എ�വേയാ�െമ�് െസ�� (െക.എസ്.ആർ.ഇ.സി

)  വഴി െന�വയ�ക�െട�ം ത�ീ��ട��െട�ം േഡ�ാബാ�് ത�ാറാ��തിന് ഏെത�ാം

പ�ായ�കെള�ം വിേ��കെള�മാണ് െതരെ���െത�ം,  അവിട�ളി�  ഇ�വെര

നട�ാ�ിയ ���ികെളെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി വിജയകരമായി�േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തി ��ത�  �ല�ളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  സമയബ�ിതമായി

േഡ�ാ ബാ�് ത�ാറാ�ി �സി�ീകരി��തിന് അടിയ�ര ��പതി�ി�േമാ?

പാ�ാ�ിേചാലയിെല അനധി�ത �മി ൈകേ��ം

3850. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�  ചി��നാ�  പാ�ാ�ിേചാലയി�  അനധി�തമായി �മി ൈകേയറി െമ��  �രിശ്

�ാപി�താെണ� ആേരാപണ�ിെ� േപരി�  ടി െമ��  �രിശ് ജി�ാ ഭരണ�ടം നീ�ം

െച�ി�േ�ാ; എ�ി� ആ നടപടിെ�തിെര ആെര�ി�ം േരഖാ�ലം പരാതി ന�കിയി�േ�ാ; പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �രിശ് �ാപി� �േദശ�ി�  നി�ം േപാലീസ് ര�ാെള ക�ഡിെല��ി�േ�ാ;  എ� ��ം

ആേരാപി�ാണ് അറ�് െച�ത്;

(സി) ൈകേ��െമഴി�ി�ാ�  െച� റവന� ഉേദ�ാഗ���് തട���ാ�ിയ ���ിന്

േകെസ��ി�േ�ാ; ഏ�ി� ആ�െടേയാെ� േപരി�; ആെരെയാെ� അറ�് െച�?

പാ�വ�വ��് വി��മായി �ലം വിനിേയാഗി�� േക�കളി� �മി തിരിെകെയ��ാ� നടപടി

3851. �ീ.എസ്.ശർ�

,, ബി.സത��

,, പി.െക. ശശി

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് സൗജന�മാ�ം �റ�നിര�ി�ം �മി പാ��ി� ലഭി� �ാപന�ളി�ം

വ��ികളി�ം ഗണ�മാെയാ� ഭാഗം നാമമാ�മായ �ക േപാ�ം അട�ാതിരി�കേയാ അെ��ി�

പാ�വ�വ��് വി��മായി �ലം വിനിേയാഗി�കേയാ െച��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�രം േക�കളി� �മി തിരിെകെയ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) തല�ാന നഗരിയി� �വ��ി�� �ീ�ലം �ബ്, �ിവാ��ം �ബ്, മ�ം െമേ�ാറിയ� �ബ്,

ശാ�മംഗലം �ണിേവ�ി�ി വിമ�സ് അേസാസിേയഷ�, െട�ീസ് �ബ്,  േഗാ�ഫ് �ബ് �ട�ി

വാണിജ�ാടി�ാന�ി�  �വ��ി�� �ാപന��െട പാ��കയി�  �ൻസർ�ാർ ഇള�

ന�കാ��ായ കാരണം അറിയി�ാേമാ;  െവ�യ�ലം ഓഫീേസ�് �ബിന് പാ��ിന് ന�കിയ

�ല�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) വാണിജ��ാപന���് �ലം പാ��ി� ന��േ�ാ�  ഈടാേ�� പാ�ം എ�െയ�ാണ്

നിയമ�ി�  വ�വ� െച�ിരി��ത്;  േമ��റ�വ��െ�െട�� �ാപന���് �റ�

നിര�് അ�വദി�ാ��ായ സാഹചര�െമ�ാണ്?

�റേ�ാ�കളി� ദശാ��ളായി താമസി��വ��് പ�യം

T 3852.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ �റേ�ാ�കളി� കാല�ളായി താമസി�വ��വ��് പ�യം ന���തി�ളള നടപടിക�

ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട അ���തയി�, റവന�,  വനം,  ജലവിഭവം �ട�ിയ വ�� മ�ിമാ�െട

സാ�ി���ി� നട� േയാഗ�ിെ� തീ�മാന �കാരം  3 മാസ�ിനകം സം�� പരിേശാധന

നട�ി റിേ�ാ�� സമ��ി��തി�ം �ട��് റിവ� മീ�ിംഗ് നട��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) വിവിധ വ��ക�� കീഴി�ളള�ം,  ��ത വ��ക�െട വികസന�ിന് ആവശ�മി�ാ��മായ

�റേ�ാ�കളി�  ദശാ��ളായി താമസി� വ��വ��് പ�യം ന���തിന് അടിയ�ിരമായി

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിേ��മാനായി�� ബി.രേമശ�െട ��ംബ�ിന് ആ��ല��� ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

3853. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  അ ��  വിേ�ജ് ഓഫീസി�  വിേ��മാനായി േജാലി െച�ി��

ബി.രേമശ�െട  7  മാസെ� െപ�ഷ�ം പേരതെ� ��ംബ�ിന് ലഭിേ�� ഫാമിലി െപ�ഷ�ം

ഇ�വെര ലഭി�ി�ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് ലഭി�ാ�� തട�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

85 of 111



(സി) തട���  നീ�ി ��ംബ�ിന് ലഭി�ാ�� അ�ഹതെ�� ആ��ല���  ന�കാ�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

ക�നാഗ��ി േ�ാ�് ന�� 10-� റി-സ�േ� ന�� 582/11-െല �മി

3854. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി വിേ�ജി�  േ�ാ�് ന��  10-�  റി-സ�േ� ന��  582/11-�െ�� �മി ഏത്

വ��ിെ� ഉടമ�തയിലാെണ��െത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �മി റവന�വ��ിന് വി�കി��തി�േവ�ി ക�് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�് ആവശ��ി�

േവ�ിയാണ് റവന� വ��് �മി ഏെ���ാ�േ�ശി��ത്;

(സി) േകാടതി സ��യം നി��ി��തിന് ��ത �മി വി�ന�കണെമ�ാവശ�െ��് നിയമകാര�വ��്

ക�് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതി�േമ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�ളിയില�ാറയിെല 110 ��ംബ���് പ�യം ന���തി�� നടപടി

3855. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല �ളിയില�ാറയിെല  110  ഓളം വ�� ��ംബ���് പ�യം

ന���തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��്  50  െസ�ി�  �ടാ� തര�ി�  �മി�് പ�യം ന���തിനാവശ�മായ നടപടിക�

ൈകെ�ാ��തിന് �ഖ�മ�ി�േട�ം അ�് മ�ിമാ�േട�ം സാ�ി���ി� �ടിയ േയാഗ�ിെ�

തീ�മാന�കാരം എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) നടപടിക�  ���ിയാ�ി ഇവ��് പ�യം ന���തിന് ആവശ�മായ അടിയ�ിര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ഒ� വ�ഷം �ാബല��� ജാതി സ��ിഫി��് ന���തിന് നടപടി

T 3856.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ��് ജാതി െതളിയി�� സ��ിഫി��് ന��േ�ാ�

എ�് ആവശ��ിെന�ം എവിെട സമ��ി�ാെന�ം േരഖെ������ലം സ��ിഫി��്

ആവശ�മായി വ�� ഒാേരാ ഘ��ി�ം അേപ� ന�കി കാ�ിരിേ��തായ സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഉദ�ാഗ�ർ�ം അേപ�കർ�ം ഒ� േപാെല ��ി��് ഉ�ാ�� ഈ �ിതി ഒഴിവാ�ാനായി ഒ�

വ�ഷ�ാലം �ാബല����ം പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� ഒാേരാ ��ംബ�ിെല�ം

��വ�  അംഗ��െട�ം േപര് േരഖെ���ിെ�ാ���മായ ജാതി സ��ിഫി��് ന���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

��ാറിെല സ��ാ� �മി സംബ�ി� േരഖക� നശി�ി�തായി റിേ�ാർ�കൾ

3857. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറിെല സ��ാ�  �മി സംബ�ി� േരഖക�  സ��ാരിെ� പ��േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േരഖകളി�  ഏെത�ി�ം ഭാഗം ന�െ��കേയാ നശി�ി�കേയാ െച�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� റിേ�ാ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടി

സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���േമാ ?

മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല �റേ�ാ�് �മി

T 3858.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�െ��� ഏഴ് �ാമപ�ായ�കളിെല�ം

�നിസി�ാലി�ിയിെല�ം �റേ�ാ�് �മി അള�് തി�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) അള�് തി�െ���ിയി�െ��ി� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ അള�് തി�െ���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇതി� കേ�റെ�� �മി�െട അളവ് എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ൈകേ�� �മി തിരി� പിടി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിൽ െക.എ�.ഡി.സി. നട�ാ�� പ�തി

3859. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ി� െക.എ�.ഡി.സി.നട�ാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം ന�േമാ;

(ബി) 2017-2018  കാലയളവി�  നാദാ�രം മ�ല�ി�  �ളം,  േതാട് നവീകരണ പ�തി

�കാരംഏെതാെ� ���ികളാണ് നട�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) സം�ാന�് എ� േകാടി �പയാണ് �ളം, േതാട് നവീകരണ�ിനായി നീ�ി െവ�ിരി��ത്;

(ഡി) സ�കാര� വ��ിക�െട �ള�� ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���േമാ?

െചല� �റ� െക�ിട നി��ാണ സാേ�തിക വിദ� സംബ�ി� അവേബാധം

3860. �ീ.സി.���

,, െക.വി.വിജയദാസ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവനനി��ാണ�ി�� െചലവ് വ��ി�വ�� സാഹചര��ി� സം�ാന�് െചലവ് �റ�

വീട് എ� ആശയം �ചരി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േലാ േകാ�് ക����  സംബ�ി�് നിലവി�  ലഭ�മായ സാേ�തിക വിദ�ക�

ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇ�രം സാേ�തിക വിദ��ം സാേ�തിക സഹായ�ം ന���

�ാപന�� ഏെതാെ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) െചല� �റ��ം �ണേമ����മായ െക�ിട നി��ാണ സാമ�ിക�  നി��ി�� നി��ാണ

�ണി�ക� സം�ാന�് �വ��ി��േ�ാ;

(ഡി) െചല� �റ� െക�ിട നി��ാണ സാേ�തിക വിദ� സംബ�ി�് െപാ�ജന���് അവേബാധം

ന���തിനായി വിവിധ പരിശീലന പരിപാടിക� സംഘടി�ി�േമാ?

�രഹിതേകരളം പ�തി �കാരം കാസ�േകാട് ജി�യി� �ലം അ�വദി�വ��്പ�യം

3861. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിതേകരളം പ�തി �കാരം കാസ�േകാട് െത�ി� വിേ�ജിെല മാഹിനാബാദി� ��് െസ�്

വീതം എ�േപ��് �ലം അ�വദി�ി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ലം അ�വദി�വ�െ��ാം പ�യം ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇവ��് എേ�ാ� പ�യം ന��െമ�ം ഇ�വെര ന�കാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �രഹിതേകരളം പ�തിയി�  കാസ�േകാട് ജി�യി�  എ�േപ��് ��് െസ�് വീതം �ലം

അ�വദി�ി�െ��് വിേ��ക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇവരി�  എ�േപ��് പ�യം ന�കിെയ�ം ബാ�ി��വ��് എേ�ാ�  ന��െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ?
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ഭവനനി��ാണ േമഖലയിെല ����

3862. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.��ിരാമ�

,, പി. ഉ�ി

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭവനനി��ാണ േമഖലയി� �വ��ി�� വിവിധ ഏജ�സിക� ഏെത�ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി�  കാര��മമായി �വ��ി�� �ധാന സ��ാരിതര സംഘടനക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭവനനി��ാണ േമഖലയിെല ����  പരിഹരി��തിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��,

��ംബ�ീ �തലായവ�െട സഹായേ�ാെട ഭവനരഹിത�െട�ം ���ിയാ�ാ� വീ�ക�െട�ം

സമ�മായ പ�ിക ത�ാറാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എ�ാവ��ം ഭവനം എ� സ��ം സാ�ാ�കരി�ാ�� പ�തിക�

3863. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, എ. െക. ശശീ��

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഭവന രഹിതരായ എ�ാ ��ംബ�െള�ം വീടിന�ഹരാ�ാ� എെ��ി�ം സ�േ�േയാ

പഠനേമാ നട�ിയി�േ�ാ: ഉെ��ി� ഈ ക�മപ�തിയി� ഏെതാെ� വ��കളാണ് ഒ�േച��്

�വ��ി��ത് ; ഇതിനായി പ�തി േരഖേയാ ആ��ണ േരഖേയാ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;ഇതിെ�

വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇതിനായി ത�ാറാ�െ�� ലി�ി�  രാ�ീയമാേയാ മെ�െ��ി�ം

കാരണ�ളാേലാ ഉ�െ�ടാെത േപായ വ��ികെള അ�ീലിെ� അടി�ാന�ി� ഉ�െ���ാ�

എെ�ാെ� സംവിധാന�� നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാവ��ം ഭവനം എ� സ��ം സാ�ാ�കരി�ാ�  നിലവി�  എെ�ാെ� സം�ാന

പ�തിക��്; ഇതിനായി എെ��ി�ം േക�ാവി�ത പ�തിക� നിലവി�േ�ാ ; ഉെ��ി� അത്

ഏെതാെ� �ാപന�� വഴിയാണ് നട�ിലാ��ത്;

(സി) ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം നിലവി�� ഭവന പ�തികളി�  സ��ാ�  വിഹിതം,  �ണേഭാ� വിഹിതം,

വാ�ാവിഹിതം ഇവ എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;  വിവിധ ഭവന നി�മാണ പ�തികളിെല
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�ണേഭാ�ാ���് െപെ��് വാ� ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സം�ാന

സ��ാ� സ�ീകരി��ത്?

തി�വന��രെ� ഹൗസിങ് േബാ�ഡ് െക�ിട സ��യ�ിെല അസൗകര���

3864. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രെ� ഹൗസിങ് േബാ�ഡ് ആ�ാന�ിന് എതിെര�� ഹൗസിങ് േബാ�ഡിെ�

െക�ിട സ��യ�ി�  ഏെത�ാം ഓഫീ�ക�ം വ�ാപാര�ാപന��ം �വ��ി�വ�� എ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ െക�ിട�ി� അേനകം ഓഫീ�ക� �വ��ി��െ��ി�ം, അവിെട�� ജീവന�ാ�െട�ം

ഓഫീസിേല�ം വാഹന���് ആവശ�മായ പാ��ിങ് സൗകര�ം േപാ�ം ഒ��ിയി�ി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പാ��ി�ിനായി �ചി�ി�ി�� �ല��  വ�ാപാര�ാപന���് വാടക�് ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�  നി�് ��കണ�ിന് ആ�ക�  ദിനം�തി വ�േപാ��

എ���സ് ക�ീഷണ�െട ഓഫീസ്,  ഹയ�െസ��റി ഡയറ�േറ�്,  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�

െസ��റി ഓഫീസ് �ട�ിയ നിരവധി �ധാന ഓഫീ�ക�  �ിതിെച�� ഈ െക�ിട�ി�

െപാ�ശൗചാലയ�� ഉ�െ�െട�� അടി�ാന സൗകര���െട അഭാവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇവിെട�� ശൗചാലയ��െട േശാചനീയാവ� പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഈ

െക�ിട�ിെല �ടിെവ� ടാ�ക�  യഥാസമയം ��ിയാ�ാ�തിനാ�  മലിനമായ ജലമാണ്

വിതരണം നട��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) ഈ െക�ിട�ിന് സമീപം �ാ�ിക് ഉ�െ�െട�� മാലിന���  ��ിയി�് ക�ി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��തരമായ ആേരാഗ������് കാരണമാ�� ഈ നടപടി

ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ജി) േമ��റ� ന�നതക�  പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്

ആേലാചി��െത�് അറിയി�േമാ;  സമയബ�ിതമായി ഇവ പരിഹരി�േമാ;  എ�േ��് ഇവ

പരിഹരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

കട��ി�ഴയിെല ന�ാണി െച�് ഡാമിെ� േചാ�� പരിഹരി��തിന് നടപടി

3865. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കട��ി�ഴയിെല ന�ാണി െച�് ഡാമിെല േചാ�� പരിഹരി��തിന് ത�ാറാ�ിയ 160 ല�ം

�പ�െട എ�ിേമ�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;ഇെ��ി�  കാലതാമസ�ിെ� കാരണം
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മല�റം നഗരസഭയിെല�ം പരിസര �േദശ�ളിെല�ം ��മായ �ടിെവ� �ാമം പരിഗണി�്

െച�് ഡാമിെല േചാ�� പരിഹരി�വാ� സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ആഫീ�കളി�ം െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�ം നീ�റവ് പ�തി

3866. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ വ��ി�കീഴി�  നട�ിലാ�� നീ�റവ് പ�തി എവിെടെയ�ാമാണ് നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��ത്; എെ��ാമാണ് പ�തി�െട ഭാഗമായി വിഭാവനം െച�ി��ത്;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ സ��ാ�  ആഫീ�കളി�ം െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�ം മഴെവ�

സംഭരണ�ിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല �മിളി പ�തി

3867. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല തി��റം പ�ായ�ിെല �മിളി പ�തി എ�്

���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ���ീകരി��തിന് നിലവി�  തട�ം എെ��ി�ം ഉേ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ ;

(സി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് ൈപ�ൈല� �ാപി�� പണിക� എ�് ���ീകരി�ാ�

കഴി�ം?

ജലദൗ�ലഭ��ിെ� അടി�ാന�ി� ജലാശയ�െള�റി�് പഠനം

3868. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ജലാശയ��െട എ�ം,  വി�ീ��ം,  പര�്,  ആഴം എ�ിവ സംബ�ി�്

എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാനെ� കായ�ക�, തടാക��, �ള��, കനാ�ക� എ�ിവ�െട എ�ം,  വി�ീ��ം,
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പര�്, ആഴം എ�ീ മാനദ��ളി� �റവ് വ�ി��തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) നിലവിെല ജലദൗ�ലഭ��ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇ�സംബ�ി� സ��ാ�  തല�ി�  ഒ�

�നരവേലാകനം നടേ��തിെ� ആവശ�കത േബാധ�മായി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ?

എം.എ�.എ.മാ�െട നി�േ�ശാ�സരണം മ�ല�ളിൽ ടാ�കൾ �ാപി�് ��ജലം എ�ി�് െകാ��ാ�

നടപടി

3869. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട നി�േ�ശാ�സരണം നിേയാജക മ�ല�ളിെല �ടിെവ� �ാമം േനരി��

േകാളനികളി�ം റസിഡ�് അേസാസിേയഷ�കളി�ം മ�് ഉ��േദശ�ളി�ം 10000 , 5000 ലി��

ടാ�കൾ �ാപി�് ��ജലം എ�ി�് െകാ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(ബി) വാ��  അേതാറി�ി ഉേദ�ാഗ��ാ�  ചില �േദശ�ളി�  വാൽവ് �റ� ��ത�  സമയം ��ത�

െവ�ം െകാ��ക�ം മ�് �േദശ�ളി� മന���ം െവ�ം െകാ��ാതിരി�ക�ം െച�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) തി�വന��രം,  േപ���ട,  മ�ാം�ല ഭാഗ�് ഇ�െന�� സംഭവം നട��തായി പരാതി

വ��ം ലഭി�ി�േ�ാ?

േകാ�യം ജി�യിെല ൈമന� ഇറിേഗഷ� പ�തിക�

3870. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് േകാ�യം ജി�യിെല ഒ�പത് നിയമസഭാ മ�ല�ളിലായി എ�

ൈമന� ഇറിേഗഷ� പ�തിക� അ�വദി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് അ�വദി� �ക�െട മ�ലം തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ി പണം അ�വദി�ാെത �ട�ികിട�� ���ിക�

3871. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാ��  അേതാറി�ി പണം അ�വദി�ാ��െകാ�് െച��ം വ��മായ ഏെത�ാം ���ിക�

�ട�ി�ിട��െവ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) നാഷന� ൈഹേവ അേതാറി�ിേ�ാ െപാ�മരാമ�് വ��് അധി�ത�േ�ാ പണം ന�കാ�തിെ�

േപരി�  ഏെത�ി�ം ജി�യി�  ��തായി ൈപ�ക�  �ാപി�� ���ി �ട�ികിട��േ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  എവിെടെയ�ാമാണ് ഇ�ര�ി�  ���ിക�  �ട�ികിട��െത�ം  ,  ���ി

ആരംഭി�ാ� എേ�ാ� ഫല�ദമായ നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല േമജ� ഇറിേഗഷ� പ�തിക�

3872. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് േകാ�യം ജി�യിെല ഒ�പത് നിയമസഭാ മ�ല�ളിലായി എ� േമജ�

ഇറിേഗഷ� പ�തിക� അ�വദി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് അ�വദി� �ക�െട മ�ലം തിരി�ളള കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

ചി�ാരി റ�േല�� കം �ി�ജ് ���ി പണി��തിന് നടപടി

3873. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ചി�ാരി റ�േല�� കം �ി�ജ് ���ി പണി��ത് സംബ�ി� വിഷയം

പരിഗണനയി�േ�ാ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ���ിയ നിര�ി�  ൈ�സ് േസാ�് െവയ�  �േഖന എ�ിേമ�് ഭരണാ�മതി�ായി

സമ��ി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തി

3874. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല കവള�ാട്,  ച�ാരിമംഗലം,  വാരെ��ി,  കീരംപാറ

�ാമപ�ായ�ക��ം, േകാതമംഗലം �നിസി�� �േദശ�ി�ം, �ഷി,�ടിെവ� ലഭ�ത എ�ിവ�്

ഏെറ �േയാജനകരമായി�� �േവാലി�ാ�  ലി�് ഇറിേഗഷ�  പ�തി കാല�ളായി

�വ��നരഹിതമായി കിട�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി �നരാരംഭി�വാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� നിലവി�� �ിതി വ��മാ�ാേമാ?
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കായം�ളം മ�ല�ിെല വാ�� കിേയാ�ക�

3875. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വര��ാ �രിതാശ�ാസ �വ��ന��െട ഭാഗമായി കായം�ളം മ�ല�ി� ബ�െ�� വ��ക�

സ�ീകരി�ി�� �െ�ാ����െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കായം�ളം മ�ല�ി�  നിലവി�  ഏെതാെ� �േദശ�ളിലാണ് വാ��  കിേയാ�ക�

�ാപി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക �േരാഗതി�ായി �പം ന�കിയ ജലേസചന പ�തിക�

3876. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കാ�ഷിക �േരാഗതി�ായി �പം ന�കി,  നി��ാണം �ട�ിയ ജലേസചന

പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�ം ഇവയി�  നി��ാണം ���ീകരി�വ ഏെത�ാെമ�ം ഇനി�ം

���ീകരിേ��വ ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  ഓേരാ�ം �ട�ിയ വ�ഷം,  �ാരംഭ പ�തി�ക,  ���ിയ പ�തി�ക,

ഇ�വെര െചലവാ�ിയ �ക,  പ�തിെകാ�് ലഭ�മായ ജേനാപേയാഗം എ�ിവ സംബ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�െട നട�ി�ി�  സ��ാരിെ� ��യി�െ�� അഴിമതി ഉ�െ�െട��

െക�കാര��തക� ഏെത�ാെമ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ���ീകരി�ാ�� പ�തിക�  ���ീകരി��തിന് േവ�ി വ�� �ക എ�െയ�ം പ�തി

���ീകരി�ാ�  ജന���് ലഭ�മാ�� ഉപേയാഗം എെ��ാെമ�ം അറിയി�േമാ;

ഉപേയാഗ�ദമായവ�െട പണിക� ���ീകരി�ാ�ം അ�ാ�വ�െട �ട� ���ിക� നി��ി

വ�ാ�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

3877. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016-17 വ�ഷ�ി� വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� േമജ�, ൈമന� ഇറിേഗഷ� വ��ക�

വഴി ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക� ഏെതാെ�െയ�ം പ�തിക�, അ�വദി� �ക,  നിലവിെല

�വ��ന �േരാഗതി എ�ിവ�ം വിശദമാ�േമാ?

സംഭരണേശഷി വർധി�ി� ഡാ�ക�
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3878. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി�  5  വ�ഷ�ാലയളവി�  മ�ം െചളി�ം നീ�ി ആഴം ��� ���ി ���ീകരി�

ഡാ�ക�െട�ം ���ീകരി�വാ�� ഡാ�ക�െട�ം വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അ��  4  വ�ഷം ഏെതാെ� ഡാ�കളാണ് ആഴം ��ി സംഭരണേശഷി വർധി�ി�ാൻ

ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഇ��ലം ഓേരാ ഡാമി�ം എ� ടി എം സി ജലം അധികമായി േശഖരി�ാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

നദികളി� െറ�േല��ക� �ാപി�� നടപടി

3879. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18  െല ബജ�ി�  േവന��ാല�് വര���െട കാഠിന�ം �റ��തിനായി മേ�ശ�രം

നിേയാജക മ�ല�ിെല ഷിറിയ ഉ�െ�െട ഇ�പേതാളം നദികളി�  ��േതാളം െറ�േല��ക�

നി��ി��തിനായി കി�ബിയി� നി�് 600 േകാടി �പ നിേ�പി�െമ�് �ഖ�ാപി�േശഷം ഇ�

സംബ�ി�് ഏെതാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഷിറിയ �ഴയി� െറ�േല�� നി��ി��� സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

ചി�� മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തി

3880. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചി�� നിേയാജകമ�ല�ി� ജലവിഭവ വ��ം ജല അേതാറി�ി�ം വിവിധ പ�തിക��ല�ം കി�ബി

വഴി�ം നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ഓേരാ�ി�ം വകയി��ിയി�� �ക എ� വീതമാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

അ�വി�ര ��ിെവ� നി��ാണ പ�തി

3881. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട കീഴി� 14.01.2016� അ�വി�രയി� നി��ാണ �വ��ന��

ആരംഭി� ��ിെവ� നി��ാണ പ�തി�െട �േരാഗതി ഏ�വെരയായി; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ��ിെവ�ം എ�് �ത� വിതരണം െച�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?
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േകാടേ�രി പ�ായ�ിെല പീലാ� ലി�് ഇറിേഗഷ� പ�തി

3882. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല േകാടേ�രി പ�ായ�ിെല പീലാ�  ലി�് ഇറിേഗഷ�  പ�തി�െട

നി��ാണ�വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ���ിക�  ���ീകരണേ�ാട�� സാഹചര��ി�ം ഡി�ിബ�ഷ�  സംവിധാനം

�ാപി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�  ഇനി�ം സ�ീകരി�ാ���ലം ക�ഷക��് ��ത

പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�ാ� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിനായി, അടിയ�രമായി ഡി�ിബ�ഷ�

ൈപ�ക�  �ാപി��തിനായി സമ��ി�ി�� വിശദമായ എ�ിേമ�ിന് അ�മതി

ന���തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��നാട് പാേ��ക�മായി ബ�െ�� പ�തിക�

3883. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��നാട് പാേ��ക�മായി ബ�െ��് ജലവിഭവ വ��് ആെക എ� പ�തിക��് ഭരണാ�മതി

ന�കിെയ�ം ഓേരാ പ�തി�ം എ� �ക�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ന�കിയെത�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് ന�കിയ ഭരണാ�മതി ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�െട �വ��നം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്; �േരാഗതി റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ?

���ാടി ജലേസചന പ�തി�െട കനാ� നവീകരണ�ം അ����ണിക�ം

3884. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല മി� മ�ല�ളി�െട�ം കട� േപാ�� ���ാടി ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�ിെ�

കനാ�  നവീകരണ�ി�ം അ����ണിക��മായി കഴി�  5  വ�ഷ കാലയളവി�  എ� �ക

അ�വദി�െവ�ം അ�വദി� �ക ഉപേയാഗി�് എെ��ാം ���ിക�  നട�െവ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ���ാടി ഇറിേഗഷ�  േ�ാജ�് കനാ�

നവീകരണ�ിനായി അ�വദി� �ക�ം നട�് വ�� ���ിക�  എെ��ാെമ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ വ�ഷം ക�� വര�� അ�ഭവെ��� സാഹചര��ി�  ���ാടി ഇറിേഗഷ�  കനാ�ക�െട
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ബലെ���ലി�ം അ����ണിക��മായി ��ത�  �ക അ�വദി��തി�ം ���ിക�

നട�ിലാ�ാ�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈയിെട ഇരി��  �ാ�് കനാലിെ� െകാ�ം ഭാഗ�് കനാ�  തക��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;െപാ�ി�ക�� കനാ�  അടിയ�രമായി �ന�  നി��ി�ാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ിവികസന ഫ�പേയാഗി�് �ഴ�കിണ� നി��ാണം

3885. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ിവികസന ഫ�്  (2016-17)  �  നി�� �ക

െചലവഴി�് �ലേശഖര�രം �ാമപ�ായ�ി�ം െതാടി��  �ാമപ�ായ�ി�ം �ഴ��ിണ�

നി��ി��തി�� നി�േ�ശ�ി�േമ� സ�ീകരി� നടപടി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �ഴ��ിണ�  �ാപി��തിന് അടിയ�രമായി ഭരണാ�മതി ന���ത് സംബ�ി�്

വിശദീകരി�േമാ?

നഗര�ളി� �ടിെവ� വിതരണ�ിന് ഏകേ�ാത�ിെന ആ�യി�� രീതി�് മാ�ം

3886. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തല�ാന നഗരവാസിക�െട �ടിെവ� േ�ാത�് വ�ി വര� സാഹചര��ി�  ജന���്

�ടിെവ�െമ�ി��തിന് എ� �ിരം ബദ� മാ��മാണ് നട�ിലാ�വാ�േ�ശി��ത് ;

(ബി) െന�ാ�  ഡാമി� നി�് ജലെമ�ി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിേയാെടാ�ം �ടിെവ�ം ൈപ�് െപാ�ി

പാഴാ���ം, ഉപേഭാ�ാ�� ��പേയാഗം െച���ം തടയാ� ജാ�താ നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) ഈ അ�ഭവ�ിെ� അടി�ാന�ി�  എറണാ�ളം,  തി�വന��രം േപാ�� നഗര�ളി�

�ടിെവ� വിതരണ�ിനായി ഏകേ�ാത�ിെന ആ�യി�� രീതി�് മാ�ം വ��വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ?

േപാ��ി ജലസംഭരണിെയ ഉപേയാഗെ���ി ജലവിതരണ പ�തി
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3887. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േപാ��ി ജലസംഭരണിെയ ഉപേയാഗെ���ി ആല��, എരിമ�� പ�ായ�കളിേല�് സമ�

ജലവിതരണ പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതി�� നടപടി ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) എ� കാലം െകാ�ാണ് പ�തി ���ിയാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

േകാേണാ��ഴ മാലിന���മാ�ി സംര�ി��തിന് നടപടി

3888. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ിെല േകാേണാ��ഴ മാലിന���മാ�ി സംര�ി��തിന്

ഏെത�ി�ം പ�തി നട�ിലാ�വാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിേല�ായി ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകാേണാ��ഴ മാലിന���മാ�ി �ിരമായി സംര�ി��തിന് െപാ�ജനപ�ാളി�േ�ാ� �ടി

ഒ� പ�തി നട�ിലാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പന�റയി� കട�ഭി�ി ബലെ���വാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

3889. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  പന�റയി�  2011-2016  കാലയളവി�  സി.ഇ.എസ്.സി.പി.-5930

പന�റ-േവലി�റ  50  മീ��  �രം കടലാ�മണ�ാ�  െപാളി�േപായ കട�ഭി�ി

ബലെ���വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി�  പന�റയി�  ര�് �ലി��ക��്മേ�� എ� �രം കട�ഭി�ി

ബലെ���ിയി��്; അട�� �ക എ�യായി��;

(സി) പന�റ േവ-�ി�ജ് നി��ി�വാ� േ��ംവക വ�വി� നി�ം എ� െസ�് �മി വിലെകാ��്

വാ�ിയി��്; െസ�് ഒ�ിന് എ� �കെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പന�റ േ���ിന് സമീപം എ��രം കട�ഭി�ി ബലെ���ിെയ�ം അടങ���മാ�േമാ;ക�

�ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ ?

െഷാ��� മ�ല�ി� ജല അേതാറി�ി നട�ിവ�� ���ിക�

3890. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െഷാ��� മ�ല�ി� തേ�ശഭരണ�ാപന��െട െഡേ�ാസി�് ഉപേയാഗി�് ജല അേതാറി�ി

നട�ിവ�� ���ിക� ഏെത�ാം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െഷാ���  നഗരസഭാ പ�തികളായ േമ�ിലാ�്��്,  പ�ലാ�പറ�് പി.വി.െജ.ബി േകാളനി,

ൈപ�ൈല�  ദീ�ഘി�ി��, എസ്.സി.  ��ംബ����വ,  പഴനിപറ�്,  ����  േകാളനി

�ടിെവ� പ�തി എ�ിവ�െട ���ിക��ായി എ� �ക അ�വദി�ി��്; ���ിക� ഇേ�ാ�

ഏ� ഘ��ിലാണ് എേ�ാ� പണിക� ���ീകരി�ം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�ല�ിെല ജി�ാപ�ായ�് െഡേ�ാസി�് പ�തിക�  ഏെത�ാം;  എ� �ക അ�വദി�;

���ിക� ഏ�ഘ��ിലാണ്; പണിക� എേ�ാ� ���ീകരി�ം എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ�ല�ിെല പ�ായ�കളിെല െഡേ�ാസി�് ���ിക� ഏെത�ാം; എ� �ക അ�വദി�ി��്;

പണിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്; എേ�ാ� ���ീകരി�ം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) കാറ�മ� ലി�് ഇറിേഗഷെ� നവീകരണ ��ിയ ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം എേ�ാ�

���ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

�ര�ടവി� ഏര�ം�ഴ�് ��െക റ�േല��-കം-�ി�ജ്

3891. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നബാ�ഡിെ� ആ�.ഐ.ഡി.എഫ്  22  �ീമി�  ഉ�െ����തിന് സമ��ി� ക��ാേ�രി

മ�ല�ിെല കട���ി-പാണ�ഴ �ാമപ�ായ�ിെല �ര�ടവി�  ഏര�ം�ഴ�് ��െക

റ�േല��-കം-�ി�ജ് �ാപി��തിന് ഫ�് ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ജലദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി�ാ� നടപടി

3892. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി�ാ�  വിവിധ വ��ക�െട �വ��ന�െള ഏേകാപി�ി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജലവിനിേയാഗം പരമാവധി �റ�വാ�  േബാധവ��രണം ഉ�െ�െട�� �വ��ന��

നട�ിയി�േ�ാ ;വിശദാംശം ന��േമാ?

��രി�� മ�ല�ിെല േ�ാസ് ബാ�-കം-�ി�ജ്

3893. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ��രി��  മ�ല�ിെല പാടിയ �ഴ�് ��െക  (��രി��-പ���  മ�ല�െള ത�ി�

ബ�ി�ി�്)  നി��ി�ാ�  തീ�മാനി� േ�ാസ് ബാ�-കം-�ി�ജിെ� ഡിൈസ�  പണി

���ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ജലേ�ാത�ക�െട കണ�ക�ം മഴെവ� സംഭരണ�ം

3894. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന നദിക�/മ� െച� നദിക�/കായ�ക�/�ള��  ഉ�െ�െട സം�ാന

സ��ാരിെ� ൈകവശ�� കണ�ക� �കാരം എ� എ�ം ഉ�് എ�ം അവ�െട നിലവിെല

അവ� എ�് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവെയ സംര�ി�ാനായി േ��് ഫ�്,  ആ�.എം.എഫ്.  (റിവ�  മാേനെ��് ഫ�്)  എ�ിവ

ഉപേയാഗി�് �� സ��ാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം ഈ സ��ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�

വ�� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന ഫ�ി� നി�ം �ളഡ് ക�േ�ാ�, �ളഡ് ഡാേമജ് എ�ീ ���ിക��ായി കഴി�

��് വ�ഷ�ളിലായി ചിലവാ�ിയത് എ� �കെയ�ം ��ത �ക എ� നടപടിക��ായി

ഉപേയാഗി� എ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് മ���  മഴ�ല�ം അ�ാെത�ം ലഭി�� മഴെവ�ം കടലിേല�് ഒ�കി

ന�മാ��െതാഴിവാ�ാ�ം,  ഇവ സംര�ി�ാ�ം അ� �ലം േവന�കാല�് ജലലഭ�ത ഉറ�

വ��ാ�മായി ജലവ��് മ� വ��കെള ഏേകാപി�ി�് എ� നടപടി സ�ീകരി�ം എ�ം

വ��മാ�േമാ?

െച��ളേശരിയിൽ വീ�കളിെല കിണ� െവ��ി� െപേ�ാ� ഇ�നം

3895. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച��ളേശരി അ���  കാവി� സമീപ�� വീ�കളിെല കിണ�  െവ��ി�  െപേ�ാ�  ഇ�നം

കല��് ഉപേയാഗ�ന�മാ��� സംബ�ി� പരാതി ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അ� സംബ�ി�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� കാരണം കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ക�� �ടിെവ��ാമ�� ഈ കാല�് േ�ാത�കളിെല ജലം ഉപേയാഗി�ാനാവാ� �ിതി

വിേശഷം ��തരമായി��് ഇ�ാര��ിൽ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല ഹരിത േകരളം പ�തി
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3896. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരിത േകരളം പ�തിയി� മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല �ള�� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ജി�ാ ഭരണ�ട�ിന് ന�കിയ ഡി.പി.ആറി�  ഈ മ�ല�ിെല എ�

�ള�െള ഉ�െ���ിയി��്;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല മ�ര�റ�് �ാമപ�ായ�ിെല �ഴ�  കിണ�-ൈക��ക�  റി�യ�

െച��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ?

�ഗ�ഭ ജലനിര�് ഉയ���തിന് നടപടി

3897. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഗ�ഭ ജലനിര�് ��തരമായ നിലയി�  താ�� സാഹചര��ി�  ജലനിര�്

ഉയ���തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി ��ത നടപടിക� ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ണി�റ മ�ല�ിെല കിണ�ക�െട റീചാ��ി�്

3898. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല ഉദയംേപ�� �ാമപ�ായ�ിെല കിണ�ക�െട റീചാ��ി�് നട��

പ�തി�െട നിലവിെല അവ� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�ായ�ിെല എ� കിണ�കളാണ് ഈ പ�തി�െട കീഴി� വ��ത് എ�റിയി�േമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി ഈ നടപടിക� ���ീകരി��തിന് ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) നിര�രമായി ഈ �വ��നം നട��തി�ം ��ത�  േമഖലകളിേല�് ഈ പ�തി

വ�ാപി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ടിെവ��ാമ�ം ജല�ഷണ�ം

3899. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക. ബാ�

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) �ഗ�ഭ ജലവിതാന�ി��ായി�� �റ�ം േവന�മഴ�െട ലഭ�ത�റ�ം

�ടിെവ��ാമ�ിനിടയാ�ക�ം ജലേസചനെ� കാര�മായി ബാധി�ക�ം െച�ത് �േത�കം

അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യി�ം പരിസര �േദശ�ളി��� സ�കാര� �ടിെവ� ക�നിക�ം േസാ�് �ി�ിസ്

ക�നിക�ം അമിത ജല�ഷണം നട��തായ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

ജല�ഷണ�ിെ� േതാത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) �ജലവിതാനം സംര�ി��തിന് ജലവിഭവ വ��് എെ��ാം ജാ�താ ���മായ നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ർ�ിയാ�ിയ �തിയ �ടിെവ� - ജലവിതരണ പ�തിക�

3900. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് �തിയ എ� �ടിെവ�- ജലവിതരണ പ�തിക� ���ിയാ�ിയി��്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിക� വഴി എ� ലി�� �ടിെവ�മാണ് ലഭ�മാ��െത� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ പ�തിക�െട ഫല�ദമായ നിർവഹണ�ിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

െന�ാറി� നി�ം െവ�െമ�ി��തി�� പ�തി

3901. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.�രളീധര�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ിെല �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി��തിന് െന�ാറി�  നി�ം

െവ�െമ�ി��തി�� പ�തി വിജയ�ദമായി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം ഒ���തിന് സം�ാന ഖജനാവി�  നി�ം എ�് �ക െചലവാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി വിജയകരമായി നട�ിലാ��തിന് അേഹാരാ�ം �വ��ി� ഉേദ�ാഗ���്

േ�ാ�ാഹനം ന���തിനായി ക�ാഷ് അവാ�ഡ് ന��േമാ?
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ഉദയംേപ�� പ�ായ�ിെല ��മായ �ടിെവളള�ാമം

3902. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ി�  ഉദയംേപ��  പ�ായ�ിെല അതി��മായ �ടിെവളള�ാമം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിേല�ായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  ആേലാചി�� എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) അടിയ�ര �ാധാന�േ�ാെട ഇൗ �േദശെ� �ടിെവളള �ാമം പരിഹരി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

�ടിെവ��ാമം പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി� ��ക�ത�ക�

3903. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വര�� ബാധിത �േദശമായി നാ�മാസം ��പ് സ��ാ� നിയമസഭയി� �ഖ�ാപി�

�കാരം �ടിെവ��ാമം ഉ�ാ�െമ�് കണ�ാ�ി ജലവിഭവ വ��് എെ��ി�ം ക�ത�

നടപടിക� ഈ നാ�മാസ�ി��ി� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഉടനീളം ത�ീ�  പ��ക�  ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി� �കാരം ഏെതാ�

�ല�ളി� ത�ീ� പ��ക� �ാപി�ി��്;വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ടാ�� േലാറികളി� വിതരണം െച�� �ടിെവ�ം പാറമടകളി�ം മ�ം കാല�ളായി െക�ികിട��

മലിനജലമാണ് എ� വ�ത മന�ിലാ�ി ഇതിെന െച��ാ� ഉേദ�ാഗ� ജനപ�ാളി� ��ാഡ്

അടിയ�രമായി െസ��  ആഫീ�ക�  േതാ�ം ഉ�ാ�ി �� ജലം എ�ി�ാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

�ടിെവളള�ിെ� ��പേയാഗം നിയ�ി�ാ� നടപടി

3904. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ടിെവളളമാ�പേയാഗിേ�� ��ജലം ഇേ�ാ�ം നി��ാണ �വ��ന���ം െചടി നന�ാ�ം

വാഹന�� ക�കാ�ം ��പേയാഗം െച��െ�� വ�ത അറി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� നിയ�ി�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ടാ�റി� നിറ�െകാ��� െവളളം �ടിെവളള ആവശ��ി� മാ�േമ ഉപേയാഗി��ള� എ�് ഉറ�

വ��ാ� എെ�ാെ� പരിേശാധനാ സംവിധാന���്;  ��ത സംവിധാന��  വഴി കഴി�
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ര�മാസ�ിനിെട എ� ��പേയാഗ�� കെ��ി നടപടി സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���േമാ?

�ട�ി�ിട�� ��ജല പ�തിക�

3905. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�� �കാശ്

,, അനി� അ�ര

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡി�ിബ�ഷ�  ൈല�ക�  ഇ�ാ���ലം �ട�ി�ിട�� എ� ��ജല പ�തിക�

സം�ാന��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക� ഏെ���ാ� ക�� പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതി�േവ�ി �േത�ക നിേ�പ നിധിയി� നി�് എ� േകാടി �പ നീ�ിവ�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ

?

അ�� േവന��ാലെ� േനരിടാ� ക��പരിപാടി

3906. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�� േവന��ാല�് അതി��മായ വര�� േപാ�� അവ� ഉ�ാകാതിരി��തിനായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ജി� തിരി�� ക��പരിപാടി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ; ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് െവളിെ���േമാ ?

െകാ�ം നഗര�ിെല �ടിെവ� വിതരണ പ�തിക�

3907. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�ടയാ�ിെല കട�ഴയി�  തടയണ നി��ി�് െവ�ം പ�് െച�് ശാ�ാംേകാ�യി�  എ�ി�്

��ീകരി�് െകാ�ം നഗര�ി�  �ടിെവ�ം വിതരണം െച�� പ�തി ഉേപ�ി�േവാ

എ�റിയി�േമാ;

(ബി) െകാ�ം നഗര�ി� വിതരണം െച��തിനായി, ��� ഞാ�ടവി� �ാപി�� പ�തിയി� നി�ം

െവ�ം ശാ�ാംേകാ�യി�  എ�ി�്,  �ടിെവളളം വിതരണം െച�� ചവറ-പ�ന പ�തി

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?
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മലിനജലം ��ീകരി�് ഉപേയാഗ േയാഗ�മാ�� പ�തി സംബ�ി� നയം

3908. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മലിന ജലം ��ീകരി�് ഉപേയാഗ േയാഗ�മാ�� പ�തിെയ സംബ�ി� സർ�ാർ നയം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള സർ�കലാശാലയിെല പരി�ിതി പഠന വിഭാഗേമാ ഇതര സർ�ാർ ഏജൻസികേളാ

ഇ�ര�ിൽ എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനം ക�� ജലദൗർലഭ��ിേല� കട��തായ �ചന ലഭ�മായി�ട�ിയ സാഹചര��ിൽ

മലിനജലം ��ീകരി�് �ഷി�ം ഇതര ആവശ��ൾ�ം ഉപേയാഗി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ടിെവളള �ണനിലവാരം പരിശിധി�� നിയ�ണ അധികാര�ളള ഏജ�സി

T 3909.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േവന� ശ�ി �ാപി��േതാെട വിതരണം െച�� ��ിെവളള�ി� വ�ാജ�മാ�

െപ���തായ റിേ�ാ��് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് �ടിെവളള�ിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന�ം നിയ�ണ സംവിധാന���ം

അധികാര�ളള ഏജ�സി ഏതാണ്;

(സി) കിണ�ക�  റീചാ�ജ് െച��തിന് ടാ��കളി�  �ടിെവളള വിതരണ�ാ�  െവളളം

എ�ി�െകാ���ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�ര�ിൽ എ�ി�� ജലം �ധാനമാ�ം �ളം,  �ഴ എ�ിവിട�ളി�  നി�ാണ്

േശഖരി��െത� റിേ�ാ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�ഷി�് ജലം ഉപേയാഗി��തിന് വില�്

T 3910.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വര�� കാരണം െന��ഷിയിട��  വര�ണ�ി �ഷി�പ��മ�ാതാ�� വാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) െന��ഷി�് ആവശ�മായ െവ�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഷി�് ജലം ഉപേയാഗി��തിന് നിലവി�  വില�് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െന��ഷി�ാവശ�മായ ജലം ലഭ�മാ��തിന് സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജലമാഫിയാ സംഘ�ിെ� ജല���ം ക�വട�ം

3911. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ജല ഉപേയാഗ നിയ�ണ�ിന്  2002-െല നിയമം നിലനിൽേ� ജലമാഫിയാ

സംഘം ജല���ം ക�വട�ം നട��� സംബ�ി� അേന�ഷണ�ി� കഴി� ഒ� വ�ഷമായി

എ� േപെര കെ��ിെയ�ം എ� േക�ക� ചാ�� െച�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഗ�ഭ ജലേ�ാത�ക�  ഒ�ിലധികം സം�ാന�ളി�  വ�ാപി�ാ�� സാധ�ത��തിനാ�

സം�ാനം അതി��ി പ�ി�� മ� സം�ാന അതി��ി �േദശ�് നി�ം ജല�ഷണം നട�ി

ന�െട സം�ാന�് അധിക വില ഈടാ�ി ജലം ക�വടം നട���ം, ഇതി� ��ാസംഘ��

തെ����ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എേ�ാ�  പരിേശാധന നട�ിെയ�ം ഇെ��ിൽ

ഇതിനായി എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� �ള��, േതാ�ക�, നീ��ാ�ക�  ഇവെയ സംര�ി�ാ�� �വ��ന��

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കഴി� ഒ� വ�ഷം ജലവ��് കെ��ിയ ജലമാഫിയ സംഘ�ിെ� ജല�ഷണ�ം ���ാരായി

കെ��ിയവെര�ം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ടിെവളള �ാമ�ിന് ��മ� പരിഹാര നടപടി

3912. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

1978 -� േപ�ാറ ഡാം നി��ി�് ജലേശഖരണം നട�ിയി�ം േവന� ക��േ�ാ� തി�വന��ര ം

നഗര�ി�  �ടിനീരി�ാ� അവ���ാെയ�ി�  ��ജല ഉപേയാഗ�ിെല അശാ�ീയത,

�ടി�ാന�ാ� ആവശ����ളള അമിത ജലഉപേയാഗം,  ശാ�ീയമായ ജല മാേനജ് െമ�ിെ�

അഭാവം, േ�ാത�ക�െട സ ംര�ണം, വ�ഷ ം േതാ�ം വ��ി� വ�� ജലആവശ�കത, �റ�

വ�� ജലലഭ�ത,  എ�ിവെയ�റി�് സമ� പഠനം നട�ി ��മ� പരിഹാര നടപടിക�

സ�ീകരിേ��തിെ� ആവശ�കത േബാ��െ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�
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3913. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നാദാ�രം മ�ല�ിെല അതി��മായ �ടിെവ��ാമം പരിഹരി�ാനായി മ�ല�ി�

നിലവി� എെ�ാെ� പ�തിക� നട� വ��െ�� വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാ� ഡാം റിസ�േവായറി� നി�് െവ�ം അ�വി�രയിൽ

3914. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, െക. രാജ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ിെല ��മായ �ടിെവ��ാമം വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േപ�ാറ ഡാമി�  നി�� െവ�ം നഗര�ിെല�ം പരിസര�േദശ�ളിെല�ം ആവശ����്

തികയാെത വ�� സാഹചര��ി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ� ആേലാചി��ത്;

(സി) െന�ാ� ഡാമിെ� റിസ�േവായറി� നി�് െവ�ം ��ീകരി�� അ�വി�രയിെല റിസ�േവായ�

വെര �േത�ക ചാ�ക�  നി��ി�ായിരി�േമാ െവ�ം എ�ി��െത�്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

പരാതിക� അധി�തെര അറിയി�ാൽ യഥാസമയം പരിഹാരം കാണാ� അവ�

3915. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വര��ാ �തിേരാധ �വ��ന���ായി �ജലവ��ം േകരള വാ�� അേതാറി�ി�ം സം��മായി

സം�ാന�് �ട�ിയ ക�േ�ാ�  ��ക�െട കഴി� ഒ� വ�ഷെ� �വ��ന ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െെപ� െപാ�ി �ടിെവളളം പാഴാ����െ�െട�� പരാതിക�  അധി�തെര അറിയി�ാ�ം

യഥാസമയം പരിഹാരം കാണാ� അവ� പരിേശാധി��േതാെടാ�ം െെപ�് െപാ�� �ട�ിയവ

അറിയി��തിനായി ക�േ�ാ�  �മി�  ഒ� േടാ�  �ീ ന��  സി�ം നട�ാ��കാര�ം

പരിഗണി�േമാ;

(സി) ക�േ�ാ� ��ക�െട �വ��ന�ി�െട കെ��ിയ ��കരമായ ���ിക� എെ��ാമാെണ�ം

എ� േപ�െട േപരി� ശി�ാ നടപടിക� സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�േമാ?

�ടിെവ� ക�നിക�െട ജലഉപേഭാഗം - സഭാസമിതി റിേ�ാർ�ിേ�ൽ നടപടി
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3916. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� �ടിെവ� ക�നിക�ം േകാള ക�നിക�ം കിണ�ക�ം

�ഴ�കിണ�ക�ം നി��ി�ം മ�് ജലേ�ാത�കളി�  നി�ം ഉപേയാഗി�� ജല�ിെ� അളവ്

തി�െ����തി�� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം പല ക�നികൾ അനിയ�ിതമായ േതാതി�  ജല���താ�� റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം ക�നിക�െട ജല ഉപേഭാഗം നിയ�ി��തി�ം �റ��തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം ക�നിക�െട ജലഉപേഭാഗം നിയ�ി��തിന് െടലിെമ�ി സംവിധാനേമ�െ���ണെമ�

നിയമസഭാ സമിതി റിേ�ാ��് നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടി

അറിയി�േമാ?

ജലവ�ഷിണി, മഴെ�ാലിമ പ�തിക� ജി�കളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി

3917. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി�െട േന�ത��ി�  ജലവ�ഷിണി,  മഴെ�ാലിമ എ�ീ

ജലസംര�ണ പ�തിക�  നട�ിലാ�ിവ��േ�ാ;  എ�ി�  സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ്

��ത പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി��ത്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  വിജയകരമാെണ�ി�  മ�് ജി�കളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��ിെവ� വിതരണം നട�� ക�നിക�ം ൈലസ��ം

3918. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, െക.എം.ഷാജി

,, സി.മ��ി

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിെവ� വിതരണം നട�� ക�നിക��് ജലവിഭവവ��ി�  നി�ം ൈലസ�േസാ

അ�മതിേയാ ആവശ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയത് ന��തിെ� �മതല ഏ� ഉേദ�ാഗ�നിലാണ് നി�ി�മാ�ിയി��ത്;

(സി) സം�ാന�് എ� �ടിെവ� േബാ�ിലിംഗ് �ാ�ക�  �വ��ി��െ��തിെ� വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ ?
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നഗര�ളി� �ടിെവ�െമ�ി��തിന് എ.ഡി.ബി പ�തി

3919. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നഗര�ളി�  �ടിെവ�െമ�ി��തിന് ഏഷ��  ഡവല�െമ�് ബാ�ിെ� സഹായേ�ാെട��

പ�തിക� പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� എ�േ��് പ�തി �ാവ��ികമാ�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;

(സി) എ�് �കയാണ് ��ത പ�തി�് എ.ഡി.ബി.  സഹായമായി ലഭ�മാ��ത്  ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ ?

െകാ�ംവര�� േനരി��തിന് പ�തി.

3920. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ംവര�� കാരണം േകരളം േനരി�� �ടിവ� ദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിന് ശാ�ീയ�ം

ദീ�ഘവീ�ണേ�ാ�ം ജലവിഭവ വ��് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) �ടിവ� ദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� ��ക�ത�  നടപടിക�  യഥാസമയം

വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�ം ��ത വിഷയ�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  ��ികരമാെണ�്

േബാധ�െ��ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട ഈ വിഷയ�ി� നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ��ജല സംര�ണ�ിന് ��തലം �ത�  അവേബാധം ��ി��തിന് �തന പ�തിക�

ആവി�രി�് നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ��ള�� സംര�ി��തിന് നടപടി

3921. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടിെവ��ാമം ��മായ ഈ കാലഘ��ി�  �ടിെവ� സംര�ണ�ിന് െപാ��ള��

സംര�ി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) സ��ാരി�  നി�ം എെ�ാെ� സാ��ികസഹായമാണ് ഇതി� ന��ത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ ?
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ജലേ�ാത�ക� കെ��ാ� �േത�ക ഉേദ�ാഗ�തല അേന�ഷണ വിഭാഗം

3922. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  പല �ല�ളി�ം �ടിെവ� �ാമം ��മായത് ഉേദ�ാഗ��െട

ദീ�ഘവീ�ണ�റ�ം ��ക�തലി�ാ��ം െകാ�ാെണ�് വിലയി��െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ടിെവ� വിതരണ�ിന് ചില �ല�ളിൽ നില നിൽ�� ���� പരിഗണി�ാ��ം ബദ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ാ��മാണ് ഇ�െ� �ിതി�് കാരണമായെത�് മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ ;

(സി) ജല അേതാറി�ി േവന��ാല ��� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��ി�  �ടിെവ� �ാമം ഒ�

പരിധിവെര ഇ�ാതാ�ാെമ� വ�ത വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േകരള�ി�  നിലവി�� �ടിെവ� േ�ാത�ക�� �റെമ,  വ�ം കാല�ളിെല ജല�ാമം

കണ�ാ�ി ശ�മായ ജലേ�ാത�ക�  കെ��ാ�  �േത�ക ഉേദ�ാഗ�തല അേന�ഷണ

വിഭാഗെ� �മതലെ���ാൻ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ത�നി��ഹണ�ിനിെട മരണമട� �ീ.ടി.വി.ശിവഷാജെ� ��ംബ�ിന് ലഭിേ�� ആ��ല��ൾ

3923. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ി ചാല�ടി െസ�� ഓഫീസി�കീഴി� ഫി�� ത�ികയി� േജാലിയിലിരിെ�

�ത�നി��ഹണ�ിനിെട വാഹനാപകട�ി� 20.11.15 � മരണമട� �ീ.ടി.വി.ശിവഷാജെ�

��ംബ�ിന് ലഭിേ�� ഇ�ഷ�റ�സ് ആ��ല�ം അേതാറി�ിയിെല ഉേദ�ാഗ��െട വീ� �ലം

ഇനി�ം ലഭ�മാകാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ഷ�റ�സ് ആ��ല�ം ഉട� ന���തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മരി� ശിവഷാജെ� ഭാര� �ീമതി. േരഖാേമാ��് ആ�ിത നിയമനം ന���തിനായി സമ��ി�ി��

അേപ�യി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

07-05-2017
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�േ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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