
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  22, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--324]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 4865 �ത� 4959 വെര

വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 4960 �ത� 5059 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 5060 �ത� 5131 വെര

ജലവിഭവ വ��മ�ി : 5132 �ത� 5188 വെര

അ�� മ�ല�ിെല ���ിക�

4865. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാറിെ� കാല�് അ��  മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��് �േഖന അ�വദി�

���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� ഓേരാ�ം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ പ��� മ�ല�ിെല േറാഡ് ���ിക�

4866. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറാഡ് ���ികളാണ്  2016-17സാ��ിക

വ�ഷം കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയത്;

(ബി) ഈ േറാഡ് ���ിക�െട നടപടി�മ�� ഏത് വെരയായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2016-17ൽ കി�ബിയിൽ ഉൾെ���ി അംഗീകാരം ന�കിയ പ���  മ�ല�ിെല േറാഡ്

���ിക� ഏെത�ാം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഓവ�സിയ�മാ�െട ഒഴി�ക�
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4867. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെ� �മതല�ളള െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� പാല��ം നിര�ക�ം വിഭാഗം

ഓഫീ�കളി� ഓവ�സിയ�മാ�െട ത�ികക� ഒഴി� കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� കാരണം നി��ാണ �വ��ന��ം എ�ിേമ�് ത�ാറാ����െ�െട�ളള �വ��ന���്

കാലതാമസം വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�േ��് ��ത ഒഴി�ക� നിക�െമ�് അറിയി�േമാ;

ഇല�ിസി�ി/വാ��/ /െടലിേഫാ� ചാ��് ഇന�ളി�� പി.ഡ��.ഡി.�െട �ടി�ിക

4868. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഓഫീ�ക�െട�ം റ�് ഹൗ�ക�െട�ം സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട

ക�ാ�േ��ക�െട�ം ഇല�ിസി�ി  /  വാ��/െടലിേഫാ�  ചാ��് ഇന�ളിൽ എ� �ക

�ടി�ികയാ��്; �ടി�ിക ഉ�ാകാ�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-17,  2017-18 ബ�ജ�കളി� േമ�പറ� ചാ��ക�െട െചലവിനായി വകയി��ിയ

�ക എ�യാണ്;

(സി) ചീഫ് എ�ജിനീയ�  ഓഫീസിൽ നി�ം ��ത �ക�െട അേലാ�്െമ�് പി.ഡ��.ഡി ഡിവിഷ�

ആഫീ�കളിേല�് ന�കാ�  കാലതാമസം ഉ�ാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  അത്

പരിഹരി�ാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�റിയി�ാേമാ?

ഐ.ടി. െസ�, എ�്. ആ�. ഡി. െസ� വിഭാഗ�ളിെല ജീവന�ാ�െട േയാഗ�ത

4869. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല സിവി�  എ�ജിനീയറിംഗ് േയാഗ�ത�� ജീവന�ാ�  ഐ.ടി.  െസ�,

എ�്.ആ�.ഡി.  െസ� എ�ിവിട�ളിെല ഇലേ�ാണി�് മാേനെ��് േയാഗ�ത�� ത�ികകളി�

േജാലിെച�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഐ.ടി.  െസ�, എ�്.  ആ�. ഡി.  െസ�  �ട�ിയ വിഭാഗ�ളി�  അതാത് േയാഗ�ത��

ജീവന�ാെര നിയമി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സി ആർ എഫ് ൽ ഉൾെ���ിയ മാേവലി�ര മ�ല�ിെല േറാ�ക�
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4870. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറാ�ക��ാണ് െസ��� േറാഡ് ഫ�ി� ഉ�െ���ി

�ക അ�വദി�െത�് വ��മാ�േമാ;

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

(സി) െച�ി�ള�ര-�ന�ര േറാഡ് െസ��� േറാഡ് ഫ�ി� ഉ�െ���ി നവീകരി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�േമാ; ഈ ���ി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ?

എം.ഇ.എസ്. േകാേളജ്- പ�നടം േറാഡിന് ഭരണാ�മതി

4871. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 െല ���ിയ ബ�ജ�ി� കി�ബി പ�തിയി� ഉ�െ�� മ�ാ��ാട് മ�ല�ിെല

എം.ഇ.എസ്.  േകാേളജ്-  പ�നടം േറാഡിന് ഭരണാ�മതി ന��വാ�� കാലതാമസം

എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�േ��് ഭരണാ�മതി ന�ാ�  കഴി�െമ�ം എ�േ��് പണി ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�ം

വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ടി.പി ഒ�ാം ഘ�ം പ�തി

4872. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ടി.പി ഒ�ാം ഘ�ം പ�തി നട�ി�ിെല വീ��് ആ�ബിേ�ഷ�  െെ�ബ�ണ�

ന�പരിഹാരം വിധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ന�പരിഹാരം യഥാസമയം ന�കാ�തിനാ�  സം�ാന സ��ാ�  �തിമാസം പലിശ

ന���െ�� റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െെ�ബ�ണ�  വിധിെ�തിെര നി�ിത സമയ�ി�ളളി�  അ�ീ�  ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഒ�ാം ഘ� പ�തി നട�ാ�ിയ ക�നി�് യഥാസമയം പണം ന�ാതി��തി�  മനംെനാ�്

അതിെ� ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��  ആ�ഹത� െച� സംഭവം ഉ�ായതായി ��യിൽെ���േ�ാ;

എ�ി�  ഇൗ �മേ��ക�െട ഉ�രവാദിക�  ആെര�ാെമ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  വിശദവിവരം

ന�ാേമാ?
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പി.ഡ��.ഡി േറാ� കേ��ം ഒഴി�ി�ാൻ നടപടി

4873. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി ഉേപ�ി�െ�� �ൻ പി.ഡ��.ഡി

േറാ�ക�െട ഭാഗ�ൾ സ�കാര� വ��ിക�  െെകേ��കേയാ,  അെ��ി�  സ��ം �മിേയാട്

േചർ�കേയാ െച� സംഭവ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� സം�ാന�് പി.ഡ��.ഡി േറാ�ക�െട എ� കേ���� കെ��ിയി��്;എ�

ഏ�� �മി ഇത് വഴി അന�ാധീനെ��ി��്;  ഓേരാ േറാ�ക�െട�ം ഇ�ര�ി�ളള �മി�െട�ം

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ �മി സംര�ി�െകാ�് ഇവിെട വി�മേക���ം ബസ് െഷ���ക�ം �ാപി�ാ�

എെ��ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈകേ�റിയ ഈ �മി തിരി� പിടി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്;വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

പി.ഡ��.ഡി െറ�് ഹൗ�ക� ലീസിന് ന��� നടപടി

4874. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് പി.ഡ��.ഡി. െറ�് ഹൗ�ക� ലീസിന് ന�കിയി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ലീസിന് എെ��ാം വ�വ�കളാണ് ഉ�െ�ാ�ി�ിരി��െത�ം,  ഇവ ന���തിന് സ�ീകരി�

മാനദ��ൾ എെ��ാെമ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) നിലവി�  നാമമാ�മായി �വ��ി�� പി.ഡ��.ഡി റ�് ഹൗ�ക�  കാര��മമായി

�വ��ി�ി��തിന് വ�വ�ക� ല�കരി�് ഇവ സഹകരണ �ാപന���് ലീസി� ന�ാൻ

ആേലാചി��േ�ാ എ�റിയി�േമാ?

പി.ഡ��.ഡി. മാന�� പരി�രണം

4875. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ���ിയ പി.ഡ��.ഡി.  മാന�ലി�  ഏെത�ാം കാര����ാണ് �ാ�ഖ�ം ന�കിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാേ�തിക�ം ഭരണപര�മായ �വ��ന��െട മികവ്, നി��ാണ ���ിക�െട �ണനിലവാരം

െമ�െ���� എ�ിവ�്എെ��ാം കാര��ളാണ് �തിയ മാന�ലി� ഉ�െ�ാ�ി�ി��ത്;

(സി) ഭരണതല�ി� മാന�� പരി�രണ�ിന��തമായി എെ��ാം നടപടിക� െെകെ�ാ�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ?

േറാഡ് വികസന പ�തിക� അഴിമതിരഹിത�ം �താര��മാ��തിന് നടപടി

4876. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.��ിരാമ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് വികസന പ�തിക� അഴിമതിരഹിത�ം �താര��മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാ�ക�െട നി��ാണ�ി�  ഉ�ാ�� �മേ��ക�  കെ���തി�ം നിയ�ി��തി�ം

എെ��ാം മാ���ളാണ് നിലവി� സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി�ിത കാലയളവി� ��് േറാ�ക� തക�കേയാ നി��ാണ ൈവകല�ം കെ��കേയാ െച�ാ�

അത് കരാ�കാ�െട െചലവി� തെ� പരിഹരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

ഹി� െെഹേവ പ�തി

4877. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹി�  െെഹേവ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ���ി നട�� െച��ഴ  -  ഉളി��  -  പ�ിേ�ാട്

���ിേയാെടാ�ം ആലേ�ാട് , ക�വ�ാ� എ�ീ ര�് പാല��െട നി��ാണം �ടി നട��

കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന�കി അ�വദി� �കയി�  ഒ��ി നി��ി  ,  താ���്  -

േപാ���് - ന�വി� െെബപാസ് േറാഡിെ� ���ി �ടി നട��തിന് പരിഗണന ന��േമാ?

പട� േതാ�കം പാലം
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4878. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല പട� പ�ായ�ിെല പട� -േതാ�കം പാലം പണി�െട െട�� നടപടി

���ീകരി�് മാസ��  കഴി�ി�ം നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി�ാ�  കഴിയാെത

വ�െത�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ ���ി എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�ി ൈബപാസിെ� നി��ാണം

4879. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി ൈബപാസിെ� നി��ാണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആയതിേല�് നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ൈബപാസ് നി��ാണം ���ീകരി��തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടിക�

ൈകെ�ാേ���െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ത�ളം - കാ�നാട് േറാഡ് ���ി

4880. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17, 2017-18 ബ�ജ�കളി� മതിയായ �ക വകയി��ിയ ത�ളം - കാ�നാട് േറാഡ്

���ി�െട നിലവിെല�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�ാ�ളള �ലം ഏെ����മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടിയാണ് നാളി�വെര

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാഡിെ� നി��ാണം അടിയ�രമായി ആരംഭി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവ�ം �റി��ഴ പാല�ി� േടാ� പിരിവ്

4881. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ം നിേയാജക മ�ല�ി�  �റി��ഴ പാല�ി�  ഏ�െ���ിയി�� േടാ�  പിരിവ്

അവസാനി�ി��തി�� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �റി��ഴ പാല�ി� ഏ�െ���ിയി�� േടാ� ��ി� നി�ം ഇതിനകം എ� �പ ��മായി
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പിരി�കി�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏത് ഉ�രവി� �കാരമാണ് �റി��ഴ പാല�ി� േടാ� ഏ�െ���ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈവ�ം നിേയാജക മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��മായി ബ�െ�� ഏെത�ാം ���ിക�െട

വിശദമായ പ�തി റിേ�ാ��് കി�ബി�െട പരിഗണന�് സമ��ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

ഏറനാട് മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� െസ��ക�

4882. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�  ഒ� നിേയാജക മ�ലം തെ� ര�ം ��ം െസ��ക�െട

പരിധിയിൽ വ��തിനാൽ ജന�തിനിധിക��ം മ�ം ഉ�ാ�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏറനാട് മ�ലം നിലവി�  എ� െസ��ക�െട കീഴിലാണ് വ��ത്;  വ��മാ�േമാ;

െപാ�മരാമ�് ���ിക� നട�ിലാ��തി�ം അതിന് �േ�ാടിയായി�ളള മ�് നടപടി�മ���ം

വളെരയധികം ��ി���ാ��തിനാ�  ഒ� നിേയാജക മ�ലം ഒ� െസ�ന് കീഴി�

ആ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈന�് വാ�്മാ�/ഓഫീസ് അെ�ൻഡ�് ത�ികയി� അ�� വ��് /ജി�ാ �ലംമാ�ം

4883. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ൈന�് വാ�്മാ�/ഓഫീസ് അെ�ൻഡ�് ത�ികയി�  അ��  വ��്

/ജി�ാ �ലംമാ�ം അ�വദി��തി�� മാനദ��െള�ാണ്;  ഇത് സംബ�ി�് നിലവി��

ച���െട�ം സ��ാ� ഉ�ര�ക�െട�ം പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ൈന�് വാ�്മാ�/ആഫീസ് അെ�ൻഡ�് ത�ികയി� അ�� വ��്/

ജി�ാ �ലം മാ��ി�� എ� അേപ�ക�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം

ലഭി�ി��്; അതി� എ� േപ��് നിയമനം ന�കി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വ��ി� ��് വ�ഷ�ിേലെറയായി ഒേര ഓഫീസി� േജാലി േനാ�ി വ�� അ��ഡ�മാ�െട േപര്,

േജാലി േനാ�� ഓഫീസ്,  എ� �ത�  ��ത ഓഫീസി�  േജാലി െച��,  അവ�െട േഹാം

േ�ഷ� എ�ീ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

േറാ� നി��ാണസാേ�തിക വിദ�

4884. �ീ.സി.മ��ി

,, പി.ഉൈബ��
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േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ� നി��ാണസാേ�തിക വിദ�യി� മാ��െളെ��ി�ം വ��വാ� ഉേ�ശ�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� കാലാവ�യി�  വളെര�ാലം നിലനി����ം,  താരതേമ�ന െചല�

�റ��ം,  നി��ാണ വ���  �ലഭ�മായ വിധ�ി�� േറാ� നി��ാണ സാേ�തികവിദ�

വികസി�ിെ����തി�� ഗേവഷണ �വ��ന�� നട��േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� അ�ാര�ം പരിേശാധി�േമാ?

നാ�ിക മ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി�� ���ിക�

4885. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  ബ �ജ�ി�  ഉ�െ���ി അ�വദി�,നാ�ിക മ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി��

���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2017-18  ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ി അ�വദി�,നാ�ിക മ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി��

���ിക� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

േചല�ര ൈബ�ാസ് േറാഡ് നി��ാണം ഊ��ിതമാ�ാ� നടപടി

4886. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17െല ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� േചല�ര ൈബ�ാസ് േറാഡ് നി��ാണ ���ി�െട

നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) നടപടി�മ�� ���ീകരി�് ���ി ആരംഭി��തിന് ��ിയ പരിഗണന ന��േമാ;

(സി) ���ി ആരംഭി��തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടിക�  ���ീകരിേ����്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല േറാഡ് �ന��ാരണം

4887. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ����  -  െഷാ���  എസ്.എ�് േറാഡിൽ േചല�ര മ�ല�ിെല,  വാഴേ�ാട് �ത�

െഷാ��� വെര�� ഭാഗം േറാഡ് അവസാനമായി �ന��ാരണം നട�ിയത് എ�ാണ്;
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(ബി) ഗതാഗത �ാധാന��� ��ത േറാഡി� പല ഭാഗ�ളി�ം ഗതാഗത�ിന് ��ി��് ഉ�ാ��ത്

കണ�ിെല��് �ന��ാരണ ���ി നട�ാ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആല�ഴ നഗര�ിെലേറാഡ് വികസനം

4888. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ നഗര�ിെല വ�യാ�  ച��് േറാഡ്  (�ിേവണി ജം�ഷ�  �ത�  വാട��  െബൗ��

േറാ�വെര)  �തിര��ി േറാഡ്  (വലിയ�ളം ജം�ഷ� �ത� വാട�� ��മ�ിരം വെര��ത്)

വികസി�ി��തി�ം �ന��രി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�കയി� ജം�ഷ� �ത� �തിര��ി വെര�� നിലവിെല േറാഡ് �ാേയാഗികമായി പരി�രി�്

വീതി��ിയാ�  തി�വ�ാടി െറയി�േവ േ�ഷ�  േറാഡിെല തിര�് ഒഴിവാ�ാ�ം യാ�

�ഗമമാ�ാ�ം സാധി�െമ�ത് പരിഗണി�് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�.എ�്.ൈബ�ാസ് േറാഡിേനാട�ബ�ി�� േനാ��് അേ�ാ�് േറാഡ് െറയി�േവ സൗ�്

േഗ�ിന് സമീപം എ�ി�ാ�  െറയി�േവ യാ��ാ��് �ടി �ണകരമാ�െമ�ത്

പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി� പി.ഡ�ൂ.ഡി േറാ�സ് വിഭാഗ�ിെല ���ിക�

4889. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  പി.ഡ�ൂ.ഡി േറാ�സ് വിഭാഗ�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയ

ഏെത�ാം ���ികളാണ് �േരാഗമി�െകാ�ിരി��ത്;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക�ം ���ി�െട ഇേ�ാഴെ� അവ��ം വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മിനി സിവി� േ�ഷെ� പാ��ീഷ� വ��്

4890. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മിനി സിവി�  േ�ഷെ� പാ��ീഷ�  വ��് ���ീകരി�ാ�തിനാ�  �വ��നം

ഇ�വേര�ം ആരംഭി�വാ� കഴി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) േകാ�ൗ�് വാളിന് വകയി��ിയി�� �ക പാ��ീഷ�  വ��് ���ീകരി��തി� േവ�ി

മാ�ിെ�ാ��ണെമ�് ആവശ�െ��് എം.എ�.എ.  ന�കിയ ക�ി�  ഇ�വെര എ�് നടപടി
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സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാ��ീഷ� വ��് ഉട� ���ീകരി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മിനി സിവി� േ�ഷ� �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ിക�

4891. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  വ�ഷെ� എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�ി�  തലേ�രി നിേയാജക

മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ിക� െപാ�മരാമ�് വ��ി� കീഴി� ഉ�് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി��്;

(സി) ഇനി�ം ഡി.പി.ആ�. സമ��ി�ാ� ���ിക�  ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  കാരണം എെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��ി� കീഴിെല തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല ��വ�  ���ി�ം

സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

അ�മാലി �ത� മ��ിവെര റീ ടാറിംഗ്

4892. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാതയിെല (എ�.എ�് 47) അ�മാലി �ത� മ��ി വെര�� ഭാഗ�ളി� പലയിട�ളി�ം

നിലവി�� ടാറിംഗ് നീ�ി റീ ടാറിംഗ് നട��ത് േറാഡിെ� �ര�ിതത��ി�ം നിലനി��ി�ം

��ത� �ണകരമാേണാ;ആയതിന് ശാ�ീയമായ പി�ബല�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പലയിട�ം നിലവി�� ടാറിംഗ് നീ�ി ആ�ക� കഴി�ി�ം റീ ടാറിംഗ് നട�ാ�ത് �ലം �വീല�

അട��� വാഹന�ളി�  സ�രി��വ��് വലിയ വിഷമ��ം അപകട��ം ഉ�ാ��ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) റീ ടാറിംഗ് ഉട�  ���ിയാ��തി�ം േദശീയ പാതയിെല ഗതാഗതം �ഗമമാ��തി�ം

ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

റാ�ിഡ് െറയി�േവ േകാറിേഡാ�

4893. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് റാ�ിഡ് െറയി�േവ േകാറിേഡാറിെ� സാധ�താ പഠനം സംബ�ി� റിേ�ാ��്

സമ��ി�ി�െ��ി�  അതിെ�റ അടി�ാന�ി�  നട�ിലാേ�� പ�തി�െട �പേരഖ

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േക� സ��ാ�മായി �ടിയാേലാചന നട�ിയി�േ�ാ;  േക��ിെ� നിലപാട്

ഇ�ാര��ി� എ�ായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

മല�റം ജി�യിെല െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഒഴി�ക�

4894. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� െപാ�മരാമ�് വ��ിെല വിവിധ ഓഫീ�കളി� ആവശ�മായ ജീവന�ാരിെ��

കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ജി�യിെല െപാ�മരാമ�് വ��് - േറാ�ക�, ബി�ഡിം�സ്, േദശീയപാത എ�ീ വിഭാഗ�ളിെല

വിവിധ ഓഫീ�കളി� (െസ��, സ�ഡിവിഷ�, സ��ി�) നിലവി�� ജീവന�ാ�െട എ��ം

ഒഴി�ക�ം കാ�ഗറി തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  ഏെത�ാം ത�ികകളി�  ഈ സ��ാറിെ�

കാലയളവി� നിയമനം നട�ി;

(ഡി) ആവശ�മായ ജീവന�ാ�െട �റവ് �ലം എം.എ�.എമാ�  നി�േ�ശി�� ���ികൾ േപാ�ം

സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�വാ� സാധി��ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ജി�യിെല ഒഴി�ക� നിക�വാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ന�� ഗവ�െമ�് �. പി. �ളിന് പി.ഡ��.ഡി വക �ലം വി�നൽകാൻ നടപടി

4895. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല ന��  ഗവ�െമ�് �.  പി.  �ളിേനാട് േച�� കിട���ം

ഇേ�ാ� ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട���മായ പഴയ കട��ി - ഫേറാ�് േറാഡിെ� �ലം ന��

ഗവ�െമ�് �.  പി.  �ളിന് കളി�ലമായി ഉപേയാഗി�ാൻ വി� ന�കണം എ� ആവശ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ അേപ�യി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ �ലം �ളിന് ന���തിന് എതി��ിെ��് െപാ� മരാമ�് (പി. എസ്) വ��് അറിയി�ി�ം

�ളിന് െെകമാറി ന���തി�� തട��ം കാലതാമസ�ം എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ �ലം �ളിന് കളി�ലമായി ഉപേയാഗി�വാ� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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വാമന�രം മ�ല�ിെല എസ്.എ�.ടി.എഫ് ���ിക�

4896. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  എസ്.എ�.ടി.എഫ്

�കാരം അ�വദി� ���ിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� എ� ���ിക� ���ിയായി;

(സി) ഓേരാ ���ി�െട�ം �േരാഗതി റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ?

ക�� െപാ�മരാമ�് ഇല�ി�� വിഭാഗം

4897. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� മരാമ�് ഇല�ി��  വിഭാഗ�ിന് നിലവി�  എ� െസ��  ഓഫീ�ക�ം എ�ിക��ീവ്

എ�ിനീയ�െട ഓഫീ�ക�മാണ് സം�ാന��ത്; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ക�� ജി�യി� സ��ാ�, തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�� എ�ിവ�ളള ഫ�് �േഖന�ം എം.

പി.,  എം.  എ�. എ.ഫ�് �േഖന�ം,  െക�ിട���് ഇേ�ാ�  വ�ഷ�ി�  എ� ഇല�ി��

എ�ിേമ�ക� ത�ാറാ���്;

(സി) കി�ബി വഴി�� പ�തിക�  വ��േതാെട ഇല�ി��  വിഭാഗ�ി�  േജാലി ഭാരം ���ത്

കണ�ിെല��് �തിയ െസ��  ഓഫീ�ക�ം എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�െട ഓഫീ�ം ക��

ജി�യി� �ട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ചടയമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ� പണിക�

4898. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016 െമയ് �ത� 2017 ഏ�ി� 30 വെര ചടയമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ി� ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�� െപാ�മരാമ� പണിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

അപകടകരമായ െകാ�ം വള�ക�

4899. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

12 of 114



(എ) പ�ാ�ല വികസന�ി� ഏെറ �േ�റിയ േകരള�ിെല േറാ�കളി� കാല�ളായി നിലനി���

പല െകാ�ംവള�ക�ം നിേത�ന അപടക���് വഴിവ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) വാഹനെ����ം തിര�മ�സരി�് േറാ�ക� വികസി�േ�ാ� ഇ�രം അപകടകരമായ വള�ക�

മാ�ം മാ�ിെയ��ാ� കഴിയാ�ത് എ�െകാ�ാണ്;

(സി) ഇ�രം വള�കളി�� ൈകേയ��ം മ�ം ഒഴി�ി�ം ആവശ�െമ�ി� �മി ഏെ���ം അപകടവള�ക�

േനെരയാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം വള�ക� നിലവി�� ഇട�ളി� ആവശ�മായ ��റിയി�് േബാ��ക� അടിയ�ിരമായി

�ാപി�വാ� പി.ഡ��.ഡി �ൻകെ���് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച��ള ടൗണി� ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�ളള ���ിക�

4900. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് അസം�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല െച��ള ടൗണി�  എം.എ�.എ.�െട ആ�ി

വികസന ഫ�പേയാഗി�് എെ��ി�ം ���ിക� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അ�വദി� �ക,  െച�് തീ�� ���ിക�, ഇനി െച�ാ�  ബാ�ി�ളള ���ിക�

എ�ിവയി� വിശദീകരണം ന�കാേമാ;

(സി) അ�വദി� �ക ��വ� ഉപേയാഗി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി�െട എ�ിേമ�ിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ ���ി െട�� െച�െതേ�ാഴാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ���ി ഏെ��� കരാ�കാര�  ആരാെണ�ം കരാ�കാരന് െകാ��ാ�ളള പണം െകാ��

തീ�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ജി) ��ത ���ി�മായി ബ�െ�� ഏെത�ി�ം േക�് നിലവി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത േക�ിെ�

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േറാ�കളിെല �ഴിക� യഥാസമയം അട�ാ� സംവിധാനം

4901. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ആ�. രാമച��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് േറാ�കളി�  ഉ�ാ�� െചറിയ �ഴിക�  വലിയ�ഴികളായി �പാ�രെ�ടാ�

അ�വദി�ാെത യഥാസമയം അട�� തര�ി� മരാമ�് സംവിധാനം �ന�മീകരി�േമാ;

(ബി) േറാ�കളി�  െചറിയ �ഴിക�  ഉ�ാ�േ�ാ�  തെ� അത് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െര

അറിയി��തിനായി െപാ�ജന���് സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെന�റി�്

ആേലാചി�േമാ;

(സി) മഴ�ാല�ിന് ��ായി േറാഡ് വശ�ളി�� ഓടകളി�ം ക��കളി�ം മ�ടി�് കിട��ത് മാ�ി

മഴെവ�ം ഒ�കിേ�ാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല പ�ന-�മാരേകാടി േറാഡിെ� �ധാന അേ�ാ�് േറാഡ്

4902. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ന-�മാരേകാടി േറാഡിെ� �ധാന അേ�ാ�് േറാഡിെ�

നി��ാണ �വ��ന��  �ംഭനാവ�യിലാെണ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�

കാരണെമെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അേ�ാ�് േറാഡിെ� നി��ാണ�ി� എ� ശതമാനം �േരാഗതി ഇതിനകം ൈകവരി�ി��്;

(സി) ജന��  അ�ഭവി�� ��ി��ക�  പരിഗണി�് അേ�ാ�് േറാഡിെ� നി��ാണ �വ��നം

ത�രിതെ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹരി�ാട് നിേയാജകമ�ലം ആ�ിവികസന പ�തി

4903. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ി� നിേയാജകമ�ലം ആ�ിവികസന പ�തി�െട ഭാഗമായി പി.ഡ��  .ഡി

ചീഫ് എ�ിനീയ�  എ� േ�ാജ�ക�െട വിശദമായ എ�ിേമ�ാണ് ഭരണാ�മതി�ായി

സമ��ി�ി��ത്;

(ബി) എ� േ�ാജ�ക��് ഇതിനകം ഭരണാ�മതി ന�കി;

(സി) വിശദമായ എ�ിേമ�ക� ലഭ�മാ�ിയി�ം, ധനകാര�വ��ിെ� മാ��നി�േ�ശ�കാര�� സമയപരിധി

പാലി�ാെത ഈ േ�ാജ�ക�െട ഭരണാ�മതി ൈവ��തിെ� കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) ഈ േ�ാജ�ക��് അടിയ�രമായി ഭരണാ�മതി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറാ�ക� �ന��ാരണം െച��തിനായി അ�വദി� �ക
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4904. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േറാ�ക� �ന��ാരണം െച��തിനായി എ�

േകാടി �പ അ�വദി�ി��്;

(ബി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ എ� േറാ�ക�െട ���ിക� ആരംഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� ���ിക� െട�ഡ� നടപടി ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െത�ി�-ആല�ി േറാഡിന് കി�ബിയി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി

4905. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� െത�ി�-ആല�ി (Thekkil -Alatty) േറാഡിന് കി�ബിയി� ഉ�െ���ി

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

(ബി) പ�തി�െട വിശദമായ പ�തി േരഖ ത�ാറാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�െവ�ിേഗഷ�  നടപടിക�  ���ിയാ�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

4906. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് അസം�ി നിേയാജക മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�കളി� കഴി�

പതിന�് വ�ഷം നട�ിയ ���ിക� േറാഡ് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

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

പാല��െട നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ല�ി� ഇനി ഏെത�ാം പാല�ളാണ് നി��ി�ാ� ബാ�ി��െത�ം അ�മായി ബ�െ��്

നട�വ�� ��ിയക� എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാസ�േഗാഡ് മ�ല�ി� നബാ�ഡ് �ക�ം സി.ആ�.എ�ം ഉപേയാഗി� നി��ി� േറാ�ക�ം

പാല��ം ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) മ�ല�ി� ഇനി ഈ ഫ�ക� ഉപേയാഗി�് ഏെത�ി�ം ���ി െച�ാ� ആേലാചന�േ�ാ

എ�് െവളിെ���േമാ?
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െസ��ഡ് േ�ഡ് ഓവ�സിയ�/�ാ�്�ാ� ത�ിക

4907. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി� െസ��ഡ് േ�ഡ് ഓവ�സിയ�/�ാ�്സ് മാ� ത�ിക�െട നിലവി��

െ��ത് എ�െയ�് പറയാേമാ;

(ബി) ആയതിേ��� നിയമനരീതി�ം വിവിധ വിഭാഗ���് നീ�ിവ�ി�� ത�ികക�ം എ��ം

ശതമാന�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി�ിത ശതമാന�ി� ��ത� ജീവന�ാ� മ�് വിഭാഗ���് അ�ഹതെ�� ത�ികകളി� േജാലി

േനാ��േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� അത് എ�െന സംഭവി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ആയത് പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല��െട ബല�യം

4908. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏനാ�് പാല�ി��ായ ബല�യ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  സം�ാനെ� പാല��െട

നിലവിെല �ിതി സംബ�ി� വിലയി��� നട�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല േദശീയ പാതയി�  വ�� പാല��െട സ�േ� നട��തിനായി ഏെത�ി�ം

ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ബല�യ���ം,  അപകടസാധ�ത���മായ പാല�െള ശ�ിെ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവി�� പാല��െട �ര�ിതത�ം ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം;

(ഇ) �തിയ പാല��  നി��ി�േ�ാ�  അവ�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തി�ം ഈട് നി��

എ�് ഉറ�വ���തി�ം എെ��ാം ��ക�ത�ക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േറാ�ക�െട വശ�ളിെല �ലം ഉപേയാഗ�ദമാ�ാൻ നടപടി
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4909. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, പാറ�� അ��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി� കീഴിെല േറാ�ക�െട വശ�ളി�  ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട�ളള

െപാ��ലം ഉപേയാഗ�ദമാ�ാ�ളള പ�തികേളെത�ി�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറാ�കളിെല ഓടക�  ഉ�െ�െട�ളള �ലം ശരിയായി സംര�ി�ാ�തിനാൽ സ�കാര�

വ��ിക�  െെകേയറി ഇവിട�ളിൽ ക�വട �ാപന����െട��വ �ാപി����ലം

കാ�നടയാ��ാർ�ം വാഹനയാ��ാർ�ം ഉ�ാ�� അപകട�� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) �ര�ാ മാനദ���  പാലി�ാെത തല�ം വില�ം �ാപി�ി�ളള േപാ�ക�ം േകബി�ക�ം

നീ�ം െച�് ലഭ�മായ പരമാവധി �ലം കാ�നടയാ����െട ഉപേയാഗ�ദമാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േകാട് മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട അ����ണി

4910. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല �ധാനെ���ം േശാചനീയാവ�യി�മായ െച��ള-

ക�ട�  ,  �േ�റിയ-അ�ള�ഭവ്  ,ബദിയ��-  കി�ി�ാ�-ഏ���-�ള�ദവ്,  േചരൈ�-ൈല�്

ഹൗസ്-പ�ം  -കസബ എ�ീ േറാഡ ുക�െട �ന�  നി��ാണ�ിനായി ഏെത�ി�ം പ�തിക�

ആവി�രി�ി�െ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) താ��ാലിക ആശ�ാസെമ� നിലയി�  ��തേറാ�ക�െട അ����ണി�് പണം

അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� �കയാണ് അ�വദി�െത�ം അ����ണി എേ�ാ� �ട�െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നാല് േറാ�കളി�  ഏെത�ി�ം നാഷണ�  ൈഹേവ അേതാറി�ി ഏെ���ാ��

െ�ാേ�ാസ�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ക�വാ� പാല�ിെ� റിെെവ�ഡ് എ�ിേമ�്

4911. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ക�വാ� പാല�ിെ� റിെെവ�ഡ് എ�ിേമ�് ഭരണാ�മതി�ായി

സമ��ി�ി�േ�ാ;
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(ബി) ��ത പാല�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭി��തിന് എെ��ി�ം തട���േ�ാ; ഉെ��ി� ആയത്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) പാല�ിെ� ���ി ആരംഭി�ാനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല േറാ�ക�

4912. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 - 17 ബജ�ി� ഭരണാ�മതിയി�ാെത നി�േ�ശി�െ�� കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല അടിയ�ിര

�ാധാന��� േറാ�ക� കി�ബിയി� ഉ�െ���ി നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�് ബ�. മ�ി�െട

നി�േ�ശ�ിെ�റ അടി�ാന�ി�  ആരംഭി� സി.  ഇ./ആ�  ആ�് ബി./11900/2016/ജി

3/74/പി.ഡ��.ഡി. ഫയലി� �ടർനടപടിക� എ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിയി� ഉ�െ���ിയി�� േറാ�ക� ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ നട�ിലാ��ത്

സംബ�ി� �ട� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�വ�� പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��

4913. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല പ�ാരിമംഗലം പ�ായ�ി� �വ�രിേന�ം ൈപമ�േ��ം ത�ി�

ബ�ി�ി�� �വ��  പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി� നിയമസഭാ തിരെ���ിെ� െപ�മാ� ച��മായി ബ�െ��് താ�ാലികമായി

തീ��ാ�ിയ 365/D1/PWD/2016 എ� ഫയലി� �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) പാലം നി��ാണ�ി� േവ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ബാ�േ�രി ൈബ�ാസിെ� അൈല�െമ�്

4914. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ബാ�േ�രി ൈബ�ാസിെ� അൈല�െമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ൈബപാസ് നി��ാണ�ിെ� ഇ�െവ�ിേഗഷ�  നടപടി ���ിയായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ?
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���ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല നി��ാണ ���ിക�

4915. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ൪�ാരിെ� കാല�്���ാടി നിേയാജകമ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗ�ിന്

കീഴി�  ഏെത�ി�ം �തിയ െക�ിട നി��ാണ �വ ൃ�ി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) േനരെ� ഭരണാ�മതി ലഭി��ം ഇേ�ാ� മ�ല�ി� നട� വ���മായ െക�ിട നി��ാണ

���ിക� ഏെതാെ�;

(സി) ��ത ���ിക�െട േപര്,എ�ിേമ�് �ക,���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ീ കാര���

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം ഇതിനകം ���ി ആരംഭി�ാ�  കഴിയാ� നി��ാണ ���ിക�

മ�ല�ി� ഉേ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ക�ി�ര-�ടാ� ൈബ�ാസ് േറാഡ്

4916. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ി�ര-�ടാ� ൈബ�ാസ് േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ൈപ�് ൈല� മാ�ി�ാപി��തി�േവ�ി

േകരള വാ�� അേതാറി�ി ത�ാറാ�ിയ െ�ാേ�ാസ� െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� ഫയലിെ� ��വ� വിവര��ം ലഭ�മാ�േമാ;  �ക അ�വദി�ാ� ആവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര-പ�ി�� േറാഡ് നി��ാണം

4917. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� മാേവലി�ര-�� ജം�ഷ�-ക�മല-�റ�ികാട്-ക�ാനം

(മാേവലി�ര-പ�ി�� േറാഡ്) നി��ാണ �വ��ന�മായി ബ�െ��് െപാ�മരാമ�് നിര�്

വിഭാഗം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര മി�� ജം�ഷ� െെവഡനിംഗിന് �ക അ�വദി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ���ി�െട നി��ാണ �വ��ന��മായി ബ�െ��്"നാ�്പാ�്"  െന

�മതലെ����തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?
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േകാ��� മ�ല�ി� ആ�ി വികസന ഫ�്

4918. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ി� ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് അ�് �� ബ�ക�

വാ�വാ� ഭരണാ�മതി ലഭി�തിെ� അടി�ാന�ി� െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗം സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�.സി. െ�ാേ�ാസ� സ��ാരിേല�് അയ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�ി വികസന ഫ�ക�  ഉപേയാഗി�് ��  ബ�ക�  വാ��തിന് െപാ�മരാമ�് െക�ിട

വിഭാഗ�ിെ� ഭാഗ�് നി�ം ശരിയായ പി�ണ ലഭി��ിെ�� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

രാമനാ�കര - മീ�� േറാഡി� ഒ��്ചാ� നി��ി�� നടപടി

4919. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാമനാ�കര  -  മീ�� േറാഡി� (എ�. എ�്.)  അരീ�ാട് അ�ാടിയി� േറാഡി� മഴ�ാല�്

െവ�ം െക�ി നി�് യാ��ാ��ം വാഹന���ം �യാസ��ാ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഭാഗ�് ഒ��്ചാ� നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിനായി ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ഇം��് മണി

4920. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല േറാ�ക�െട�ം െക�ിട��െട�ം റ�്ഹൗ�ക�െട�ം സ��ാ�

ജീവന�ാ�െട ക�ാ�േ��ക�െട�ം അടിയ�ര അ��� പണികൾ െച��തിന് ബ�െ��

അസി��് എ�ജിനീയ�മാ��് ഇം��് മണി ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) അസി��് എ�ജിനീയ�മാ��് ഇം��് മണി ഇതി� ��പ് ന�കിയി�േ�ാ;  ആയത്

അവസാനി�ി�ാ�  കാരണം എ�്;  ന�നതക�  ഒഴിവാ�ി വ��മായ വ�വ�കേളാെട ഇം��്

മണി ന��� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ?
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െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല അദ� ഡി�ി�് േറാ�കൾ

4921. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല അദ� ഡി�ി�് േറാ�സ് (ഒ.ഡി.ആ�) ഏെത�ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ; ഓേരാ ഒ.ഡി.ആറിെ��ം െചയിേനജ്, കട�് േപാ�� വഴി എ�ിവ വിശദമാ��

പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒ.ഡി.ആ�കളി�  അ���പണി അത�ാവശ�മായി നടേ�� നിലയി�  തക��ിരി��

േറാ�ക� ഏെത�ാം; ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ; ഓേരാ േറാ�ം അ���പണി നട�ണെമ�ി� േവ�ി

വ�� െചലവ് ഏകേദശം എ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

��േ�രി പ�ായ�ിെല േറാ�ക� ഏെ����തി�� നടപടി

4922. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ േറാ�ക� പി.ഡ��.ഡി. ഏെ����തി�� മാനദ��� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��� ജി�യിെല ��േ�രി പ�ായ�ിെല അ�കര  -  േകാ�� േറാഡ്,  ��േ�രി  -  താണവീഥി  -

പറ�� േറാഡ് എ�ിവ പി.ഡ��.ഡി. ഏെ���ാ� ത�ാറാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ ?

�ീക��രം - െച�െ�ാ�ി - ന�വാ� േറാഡിെ� െമ�ാഡം ടാറിംഗ്

4923. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക��രം  -  െച�െ�ാ�ി  -  ന�വാ�  േറാഡിെ� െമ�ാഡം ടാറിംഗ് ���ി�് എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി കി�ബിയി� ഉ�െ���വാനാേണാ ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഇതിെ� വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിേയാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

�ീക��രം ടൗണിെ� വികസന പ�തി

4924. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക�� ജി�യിെല ഇരി�� മ�ല�ിെല �ീക��രം ടൗണിെ� വികസന പ�തി�� എ�ിേമ�്

സ��ാരിെ� പരിഗണന�് ലഭിേ�ാ;

(ബി) ��ത ടൗണിെ� വികസന കാര��ി�  അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല അസി��് എ�ിനീയ� ത�ിക

4925. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല െ�ഷ��  ��  �കാരം നിലവി�� �ാഫ് െ�ം�തിെ�

അടി�ാന�ി�  അസി��് എ�ിനീയ�  ത�ികയിേല�് വിവിധ വിഭാഗ���് അ�ഹമായ

ത�ികക�െട എ��ം ആയതിന് നി��ഷി�� ശതമാന�ം എ�െയാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� അസി��് എ�ിനീയ�  ത�ിക�െട ഒഴി�ക�  എ�െയ�ം അവ നിക��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം വിഭാഗ�ിന് അ�ഹതെ�� ത�ികക�  നിക��തിന് എെ��ി�ം ��ി��േ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി�് െ�ഷ�� �� വ�വ�ക� അ�സരി�് എ��ം േവഗം നിയമനം

നട�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ൈലസ�സ് സ�ദായം

4926. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ൈലസ�സ് സ�ദായം കാേലാചിതമായി പരി�രി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �തിയ ൈലസ�സ് ന���തിന് സിവി� എ�ിനീയറിംഗി� ഡി�ി�ം,  ഡിേ�ാമ�ം ഉ�വ��്

��ഗണന ന��േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വലിയഴി�� പാല�ിെ� പാരി�ിതിക അ�മതി

4927. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല വലിയഴി��  പാല�ിെ� പാരി�ിതിക അ�മതി�മായി ബ�െ��

ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്;

(ബി) ��ത ഫയ�  ഏത് ഉേദ�ാഗ�െ� പരിഗണനയിലാെണ�ം,  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

ഇ�മായി ബ�െ��് ഇതിനകം സ�ീകരി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) പാരി�ിതിക അ�മതി�ായി അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ി�റം അസി��് എ�ജിനീയ� ഓഫീസിെല ഒഴി�ക�

4928. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ി�റം (േറാ�സ് ആ�് �ി�ജസ്) അസി��് എ�ിനീയ� ഓഫീസി� നിലവി�� ഒഴി�ക�

നിക�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െപാ� മരാമ�് വ��ി�  ഓവ�സിയ�മാ�െട ഒഴി�ക�  നിക��ിെ��� പരാതിയി�

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�വാ� ചീഫ് എ�ിനീയ��് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) ഓവ�സിയ�െട പി.  എസ്.  സി.  റാ�് ലി�് ഇ�ാ� �ല�ളി�  പകരം സംവിധാനം

ഏർെ���വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് ഇല�ി�� വിഭാഗ�ിെ� ഡിവിഷ� ആഫീ�ക�

4929. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് ഇല�ി�� വിഭാഗ�ിന് എ� ഡിവിഷ� ആഫീ�കളാണ് നിലവി� ഉ�ത്; അവ

എവിെടെയാെ�യാണ്; ��ത ഡിവിഷ�കളിെല �ാഫ് പാേ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മായി ബ�െ�� ഇല�ി�� വ��ക� െപാ�മരാമ�് ഇല�ിക് വിഭാഗം

ഏെ���് നടേ�� സാഹചര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) �തിയ െമഡി��  േകാേള�ക�, മ�് െ�ഷ��  ബി�ഡിം�ക�, േകാടതി സ��യ��  എ�ിവ

ഉ�െ�െട�� �ല�ളിെല ഇല�ി��  ���ിക�  സമയബ�ിതമായി നട��തി�ം

���ൈവസ് െച��തി�ം അ����ണിക�  നട�ാ�ം നിലവിെല ജീവന�ാ�

അപര�ാ�മാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് ഇല�ി�� വിഭാഗ�ി� ഒ� ചീഫ് എ�ജിനീയ�, ര�് ���ിംഗ് എ�ജിനീയ�

എ�ിവ�െട ത�ിക ��ി��തി�ം നിലവി�  ഉ�തിന് �റേമ നാ� ഡിവിഷ�  ആഫീ�ക�

�ടിെയ�ി�ം അ�വദി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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തീരേദശപാത�െട �പേരഖ

4930. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശപാത�െട �പേരഖ ത�ാറായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നാഷണ� ൈഹെവയി� നി�ം വ�ത��മായി തീരേദശ പാത �ഖാ�ര�ളള േന���, ജന���്

ലഭി�� േസവനം എ�ിവ എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) നി��ി� തീരേദശപാത നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ െചലവ് എ� �പയാണ്;  ഏത്

ഏജ�സിയാണ് ��ത ���ി ഏെ���ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ഇതിനായി കി�ബിയി�  നി�ം

ധനസഹായം ലഭ�മാേണാ;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിെ�തിെര തീരേദശവാസികളി�  നി�ം എതി���ായി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ�

ഉ�യി�� ആവലാതിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി �ത� ഓ�ിറ വെര�� േദശീയ പാതയി� േറാഡിെ� ഇ�വശ��� �ഴിക� നിക�വാ�

നടപടി

4931. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പാതയി� ക�നാഗ��ി �ത� ഓ�ിറ വെര�� �േദശ�ളിെല �ധാന േറാഡിെ� ടാ�

നിര�ിന് ഇ�വശ�ം �ാവലി�് ബലെ���ാ�തിനാ�  ��െന താ�കിട��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മഴ�ാലം ആരംഭി��തിന് ��ായി ��തഭാഗെ� േറാഡിന് ഇ�വശ��� �ഴിക� നിക�ി

അപകടരഹിതമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ഭാഗെ� േറാഡിെ� വശ�ളി� �ാപി�ി�� ��് േബാ��ക� നീ�ം െച��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േതവരെഫറിയി� നി�ം െകാ�ി നഗര�ിേല�� േറാഡിന് സമാ�രമായി �തിയ േറാഡ്

4932. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�ിം�ട� ഐല�് ���� േറാഡി� േതവരെഫറിയി� നി�ം േതവര ജം�ഷ� വഴി െകാ�ി

നഗര�ിേല�� ഏകേറാഡിെ� വീതി �റവായതിനാ�  അ�ഭവെ��� ഗതാഗത���്
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��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) പണി ���ിയാ�� ക��ാട്-െവ�ിം�ട�  ഐല�് പാല�ം നി��ി� ��ളം-  േതവരെഫറി

പാല�ം എ�ിേ��� ��ത േറാഡി� നി�ം െകാ�ി നഗര�ിേല�് നിലവി�� േറാഡി�െട��

യാ� ��ത� ��രമാകാ�� സാധ�ത കണ�ിെല��് ��ത േറാഡിന് സമാ�രമായി �തിയ

േറാഡ് നി��ി��തി�� സാധ�താപഠനം അടിയ�രമായി നട�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

മഴ�ാല�ി� ��പ് േറാ�ക� ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തിന് നടപടി

4933. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം നാളി�വെര േറാ�ക�െട അ����ണി�ായി എ�

േകാടി �പ അ�വദി�;ജി� തിരി�് ഇതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മഴ�ാലം ആരംഭി��തി� ��പ് അ����ണിക�  ���ീകരി�് േറാ�ക�

ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തിന് ഊ��ിത നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴിെല റ�് ഹൗ�ക�

4934. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി� എ� റ�് ഹൗ�ക� ആണ് നിലവി� ഉ�ത്;

(ബി) ഇവെയ ഫ�് േ�ഡ്,  െസ��് േ�ഡ്,  േതഡ് േ�ഡ് എ�ി�െന തരം തിരി�ിരി��തിെ�

മാനദ��� എ�ാണ്; ഫ�് േ�ഡ് റ�്ഹൗ�ക� എ� വീതം ഉ�്; ഏെത�ാം;

(സി) ഇവയി� ഒാേരാ വിഭാഗ�ിെ��ം �ാഫ് പാേ�� നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) റ�് ഹൗ�കളി� ആവശ�മായ ജീവന�ാ� ഇെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ജീവന�ാെര

നിയമി�ാ� േവ� ത�ികക� ��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല െെന�് വാ��/അ��ഡ�്ത�ിക

4935. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി� െെന�് വാ��മാ�െട എ� അ�വദനീയ ത�ികക��്; നിലവി� േജാലി

െച��വ� എ�; ഒഴി�ക� എ�; ആ�ിസിേ��റി ഒഴി�ക� സഹിതം എ� ഒഴി�ക� PSC �്
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റിേ�ാ��് െച�ി��്; ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ി� ഓഫീസ് അ��ഡ�്മാ�െട അ�വദനീയമായ ത�ിക എ�;  നിലവി�

േജാലി െച��വ� എ�; ഒഴി�ക� എ�; ആ�ിസിേ��റി ഒഴി�ക� സഹിതം എ� ഒഴി�ക� PSC

�് റിേ�ാ��് െച�ി��്; ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െെന�് വാ�്മാ� /  ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ികയി� ഏ� കാലയള� വെര ഉ�ാകാനിട�ളള

ഒഴി�കളാണ് ആ�ിസിേ��റി ഒഴി�കളായി കണ�ാ�ി  PSC  �് റിേ�ാ��് െച�ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� െെന�് വാ�്മാ�മാെര അ�� ജി�ാ  / വ��്

�ലംമാ�ം ന�കി െപാ�മരാമ�് വ��ി�  നിയമി�;  അവ�െട േപ�ം ഓഫീ�ം ജി� തിരി�്

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� ഓഫീസ് അ��ഡ�് മാെര അ�� വ��് / ജി�ാ

�ലം മാ�ം ന�കി െപാ�മരാമ�് വ��ി� നിയമി� ; ഇ�െന നിയമനം ന�കിയവ�െട േപര്,

േമ�വിലാസം, േജാലി െച�ി�� വ��്, ജി�, ��ത വ��കളി� േജാലി െച� കാലയളവ് എ�ിവ

ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി� മ�പരിേശാധന

4936. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�  മ� പരിേശാധന ഉ�െ�െട�ളളവ

നട��തിനാവശ�മായ സംവിധാന�� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇൗ സംവിധാന�� ഒ���തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�രം സംവിധാന��  വ��ിന് കീഴി�  ഇ�ാ�തിനാ�  പാല��േട�ം മ�ം നി��ാണ

�വ��ന���് കാലതാമസം ഉ�ാ�� അവ� നിലവി�േ�ാ?

തി�വന��രം നഗര�ി� അ�വദി� സ��ാ�ക�ാ�േ��ക�

4937. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �േത�ക ഉ�രവ് �കാരം �ഖ�മ�ി, മ�ിമാ�, �ീ��,

െഡപ��ി �ീ��, �തിപ� േനതാവ്, ഭരണ പരി�ാര ക�ീഷ� െചയ�മാ� എ�ിവ�െട േപ�ണ�

�ാഫ് അംഗ���് സ��ാ�  ക�ാ�േ��് അ�വദി�് ഉ�രവായി�േ�ാ;  ഇതി�  എ� േപ�

ക�ാ�േ��കളി� കരാ� വ�് താമസമാ�ി; ക�ാ�േ��് അ�വദി�ി�ം ഇ�വെര താമസി�ാ�വ� എ�,

താമസി�ാ�തി�� കാരണം എ�ീ വിവര��  േപ�ണ�  �ാഫ് അംഗ��െട ഓഫീസ്
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അടി�ാന�ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം �േത�ക ഉ�രവ് �കാരം തി�വന��രം നഗര�ി�

എ� സ��ാ� ജീവന�ാ��് ഗവ�െമ�് ക�ാ�േ��് അ�വദി�് ഉ�രവായി;  അവ�െട േപര്,

ഓഫീസ്,  േജാലി െച�� വ��്,  ക�ാ�േ��് ന��, �ിരം േമ�വിലാസം സഹിത�� പ�ിക

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �േത�ക ഉ�രവ് �കാരം ക�ാ�േ��ക� അ�വദി� എ� േപ� അവിെട താമസമാ�ി,  മ��വ�

താമസമാ�ാ�തിന് കാരണം, ഏ�വ�ഷം വെര ഒഴി�� ക�ാ�േ��കളാണ് ഇ�ര�ി� �േത�ക

ഉ�രവി�െട അ�വദി�് ന�കിയി��ത്, �േത�ക ഉ�രവ് ന�കാ��ായ മാനദ�ം എ�ാണ്

എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �േത�ക ഉ�രവി�െട ക�ാ�േ��ക�  അന�ഹ�  ൈകവശെ���ിയതായ പരാതിക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് ഒഴിവാ�ാ�  എ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

തി�വന��രം നഗര�ിെല സ��ാ�  ക�ാ�േ��കളി�  അനധി�തമായി താമസി��വെര

ഒഴി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) വിവിധ േകാടതികളി� നി�് േ� വാ�ി തി�വന��രം നഗര�ിെല ഗവ�െമ�് ക�ാ�േ��കളി�

�ട��വ�െട േപ�ം, വിലാസ�ം ക�ാ�േ��് ന��ം എ�ാണ് േ� ലഭി�െത�ം േ� ഒഴിവാ�ാ�

എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�ം വിശദമാ�േമാ ?

ൈകതെ�ായി� അഗ��ാ��ഴി േറാഡ്

4938. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ൈകതെ�ായി�  അഗ��ാ��ഴി

േറാഡിെ� വിശദാംശ�ം നിലവി�� അവ��ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 31.5.2017-  െ� കി�ബി ഭരണ സമിതി േയാഗ�ി�  ��ത പ�തി�് ഭരണാ�മതി

ന���തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട് ൈല�് െമേ�ാ

4939. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം,  േകാഴിേ�ാട് ൈല�് െമേ�ാക�െട വിശദമായ റിേ�ാ��ക�  ലഭി�ി�േ�ാ  ;

ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നട�ി�മായി ബ�െ�� ഫിനാ�സിംഗ് രീതിെയ സംബ�ി�് അ�ിമ

തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
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(സി) ��ത ���ിക�  ഈ വ�ഷം തെ� ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�് �തീ�ി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

ഒ�വ�ി��്- ന�വി�- �ടിയാ�മല േറാഡ് െട�ഡ�

4940. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.ആ�.എഫ്.�ീമി�  അ�മതി ലഭി� ഒ�വ�ി��്-  ന�വി�  -�ടിയാ�മല േറാഡ് െട�ഡ�

അംഗീകരി�് വ��് ഓ�ഡ� ന�കിേയാ;

(ബി) ഇെ��ി� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േറാഡി� ഉ�െ���ി ഹി�ൈഹേവ �ീമി� ���ി നട�� ന�വി� ഷാ�് കവല �ത�

േവ��് കവല വെര�� ഭാഗം ഒഴിവാ�ി വിശദമായി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ

(ഡി) ��ത ���ി എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

�ീ���ര�് െറ�്ഹൗസ് നി��ി�ാ� നടപടി

4941. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ���ര�് പി.ഡ�ള�.ഡി െറ�്ഹൗസ് നി��ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) റ�്ഹൗസ് നി��ി��തിനാവശ�മായ �ലം കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാലാവധി��ി� ���ിക� ���ിയാ�ാ� കരാ�കാരി� നി�ം പിഴ

4942. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവധി��ി�  െപാ�മരാമ�് ���ിക�  ���ിയാ�ാ� കരാ�കാരി�  നി�ം പിഴ

ഈടാ�വാ� െപാ�മരാമ� മാന�ലി� വ�വ� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ��കാരം കഴി� സാ��ികവ�ഷം എ�കരാ�കാരി� നി�ം പിഴ ഈടാ�ിയി��്;

(സി) ഇ�െന�� കരാ�കാർ െപാ�മരാമ� ���ിക�  ഏെ����ത് തട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ദിവസേവതനാടി�ാന�ിെല നിയമനം
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4943. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലവി�ളളേ�ാ�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ചില ഓഫീ�കളി�

അംഗീ�ത ത�ികയിേലാ അ�ാെതേയാ ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�  ആെരെയ�ി�ം

നിയമി�ിരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

േറാഡപകട���റ��തി�� െപാ�മരാമ�് നടപടിക�

4944. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി�വ�� േറാഡപകട��  �റ��തിനായി െപാ�മരാമ�് വ��്

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

(ബി) േറാഡപകട��  ദിനം�തി വ��ി� വ��തിെ� കാരണ��  എ�ാെണ�് പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ;  േറാ�ക�െട അപാകതെകാ��ാ�� അപകട��  എ� ശതമാനമാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  കെ��ലിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�  അനധി�തമായി ൈകേ�റി ക�വടം നട�ിവ���ം േറാഡിെ�

വശ�ളി�  േറാഡ് മറ�െകാ�് അനധി�തമാ�ം,  അ�മതിേയാട് �ടി�ം �ാപി�� പരസ�

േബാ��ക�, െഹാ�ഡി�ക�, ��് േബാ��ക� ഇവെയ�ാം േറാഡ് �ര��് ഭീഷണിയാെണ�

വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�കാര�� ൈകേ����  യഥാസമയം കെ���തി�ം അവ ഒഴി�ി��തി�ം ആ �ലം

ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

എൻ.എ�് 47 വീതി��ൽ നടപടി

4945. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ�  ൈഹേവ  47  വികസന�ിനായി േറാഡിെ� ഇ�വശ�നി�ം  7.5  മീ��  വീതിയി�

�ലം ഏെ���െമ� സം�ാന സ��ാരിെ� നിലപാടിന് മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ലം ഏെ����തി�� �തിയ അൈല�െമ��സരി�് ചാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല

െകാ�ിയം �ത�  കട�ാ�്േകാണം വെര�� നാഷണ�  ൈഹേവ�െട വികസന�ിെ�

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;
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(സി) �തിയ അൈല�െമ��സരി�് ഒ� വശ�നി�മാ�ം �മി ഏെ����തിെനതിെര െപാ�ജന��

ന�കിയ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�ജന��െട പരാതി�ടി�ാനമായ കാര���െട നിജ�ിതി എ�ാെണ� വിശദമാ�ാേമാ?

�മി ൈകമാ����് ഇ - രജിേ�ഷ�

4946. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി ൈകമാ����് ഇ  -  രജിേ�ഷ�  നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ��തെല�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ-രജിേ�ഷ� നടപടിക� നട��തിന് ആവശ�മായ പരിശീലനം ജീവന�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

ഇതിനാവശ�മായ ക����  അട��� ഉപകരണ��  എ�ാ ഓഫീ�കളി�ം

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ-�ാ�ിംഗ്

4947. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് ഇ-�ാ�ിംഗ് നട�ിലാ�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ-�ാ�ിംഗ് നട�ാ��തി�െട സ��ാരിന് എെ��ാം േന��ളാണ് ഉ�ാ��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

സബ് രജി�ാ� ഓഫീ�കളി� ഓ�ൈല� േസവന��

4948. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, സി.െക. ഹരീ��

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സബ് രജി�ാ�  ഓഫീ�കളി�  നിലവി�  എെ�ാെ� േസവന�ളാണ് ഓ�ൈലനി�െട

ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� ആധാരം ഓ�ൈലനായി രജി�� െച��തിന് സാധി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സബ് രജി�ാ� ഓഫീ�കളി� ���മായ െന�് വ��് സംവിധാനം നട�ാ�ാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വിവിധ സ��ിഫി��ക� ലഭി��തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിനായി,��ത� േസവന��
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ഓ�ൈല� വഴി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��മായി �മാണം എ�തിയതിെ� വിവര�ൾ

4949. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി വി���വ��ം വാ��വ��ം ആധാരെമ��കാ�െട സഹായമി�ാെത, സ��മായി �മാണം

എ�തി രജി��  െച�ാെമ�� ഉ�രവ് വ�തിന് േശഷം അ� �ത�  31.03.2017-വെര

േകരള�ി� എ� രജിേ�ഷ�ക� നട�ി��്;

(ബി) അതി� സ��മായി �മാണം എ�തി രജി�� െച�വ� എ�; വിശദമായ കണ�ക� ന�കാേമാ?

�ാ�് ഡ��ി ഇളവ്

4950. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 08.10.1960  െല ജി.ഒ.(എം.എസ്)  795/60/അ�ി ന��  �കാരം �ാ�് ഡ��ിയി�  ഇളവ്

അ�വദി�ത് േകാ ഒാ�േറ�ീവ് ആ�് �കാരം രജി��  െച�െ�� സംഘ���ാേണാ അേതാ

സംഘ�ളിെല അംഗ���ാേണാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) രജി�� െച�െ�� സഹകരണ സംഘം, സംഘ�ിെ� ബിസിന�് സംബ�മായ ആവശ�ാ��ം

എ�തി വാ�� ആധാര���് ��ത ഉ�രവ് �കാരം അ�വദി� �ാ�് ഡ��ി ഇളവ്

നി��ലാ�ി, ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; ജി.ഒ.(എം.എസ്) 795/60/അ�ി ഉ�രവ് �കാര��

ആ��ല�ം നിേഷധി�െ��തായ പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� 1960 െല ��ത ഉ�രവ് റ�ാ��തിേനാ �ന:പരിേശാധി��തിേനാ ഉളള നി�േ�ശം

രജിേ�ഷ� വ��ി� നി�ം സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ?

കാസ�േഗാഡ് ഉ�മ സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ്

4951. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഉ�മ സബ് രജി�ാ� ഓഫീസിെ� �വ��നം എ�ാണ് ആരംഭി�ത്;

(ബി) ��ത �ാപനം ഇ�ം വാടക െക�ിട�ിലാണ് �വ��ി��െത�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ �ാപന�ിന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിന് �ലം ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �ല�് െക�ിടം നി��ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
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അറിയി�ാേമാ?

രജിേ�ഷ� ഓഫീ�ക�െട ഡിജിൈ�േസഷ� നടപടി

4952. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� രജിേ�ഷ� ഓഫീ�ക�െട ഡിജി�െെലേസഷ� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ നടപടിക� എ�േ��് ���ിയാ�ാ� സാധി�െമ�ാണ് സ��ാ� �തീ�ി��ത്;

(സി) രജിേ�ഷ� വ��കളിെല എ�ാ സാ��ിക ഇടപാ�ക�ം ഓൺ ൈലൻ വഴി ആ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െച�വ�� വിേ�ജിെല 30 െസ�് �ലം െെകമാ�ം െച�തിെ� വിവര�ൾ

4953. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല െച�വ�� വിേ�ജി�, െമഡി�� േകാേളജി� സമീപ�� സ�െ� 819-

� െ�� ( റീ സ�േ� 7/9) 30 െസ�് �ലം ചാരി�ബി� ��ിെ� േപരി� െെകമാ�ം െച��ിെ�

േഡാ�െമ�് ന�� വ��മാ�േമാ;െെകമാ� വില എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇൗ സ�െ� ന�രി� േറാഡ് ആ�സ് ഉ� �ല�ിന് നി�യി�ി��  50 ശതമാനം വ��ന

വ��ിയ വില െസ�ിന് എ�യാണ്;

(സി) �ാ�് ഡ��ി ഇന�ി� എ� �പ ഈ ൈകമാ��ിന് ഇൗടാ�ിയി��് എ�് വ��മാ�േമാ?

െ�യിൻ സ��ീ�ക�

4954. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ം സം�ാനേ��് മതിയായ െ�യിൻ സ��ീ�ക�  ഇ�ാ�ത്

കാരണം യാ��ാർ��ാ�� ��ി��കൾ ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) യാ��ാ�െട ��ി��് പരിഗണി�് സം�ാനേ��് �തിയ െ�യി�  സ��ീ�ക�

ആരംഭി��തിന് േക�േ�ാട് അഭ���ി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  �തിയ െ�യി�  സ��ീ�ക�  േനടിെയ��� കാര��ി�  എെ��ാം ഇടെപട�ക�

നട�ിയി�െ�� വിവരം അറിയി�േമാ?
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ശബരി റയി� േ�ാജ�്

4955. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരി റയി� േ�ാജ�ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;നടപടി �മ�� ഏ� വെരയായി ;

ഇതിനായി �ലെമ��് ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ാ�ളള സം�ാന -േക� സ��ാ� വിഹിത�ിെ� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ

?

െ�യിൻ യാ��ാ�െട ���ൾ

4956. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െസ���  േ�ഷെ� പരിമിതിക�  കണ�ിെല��്,  േനമം േ�ഷ�

വികസി�ി��ത് സംബ�ി�് േക� സർ�ാ�മായി ബ�െ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഓഫീസ് ജീവന�ാ�ം,  വിദ�ാ��ിക�ം ഉ�െ�െട നിരവധിേപ�  ആ�യി��,

നിേത�ന�� െ�യി�കളി� അ�ഭവെ��� തിര�് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി�ാൻ

െ�യി�കളിെല േബാഗിക�െട എ�ം ����മായി ബ�െ��് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െ�യി�ക�  മി�േ�ാ�ം ൈവകി ഓ��ത് �ലം ജീവന�ാ��ം വിദ�ാ��ിക��ം യഥാസമയം

ഓഫീ�കളി�ം,  പാഠശാലകളി�ം എ�ാ�  കഴിയാ� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ ?

െകാ�േ�ാട് േ�ഷനി� െ�യി�ക��് േ�ാ�്

4957. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ദ�ിേണ��യിെല �ധാന തീ��ാടന േക�മായ രാേമശ�രേ��്,  െകാ�േ�ാട് െറയി�േവ

േ�ഷ� വഴി കട�േപാ�� െ�യി�ക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) രാേമശ�രേ��് േപാ�� െ�യി�ക��് െകാ�േ�ാട് െറയി�േവ േ�ഷനി�  േ�ാ�്

അ�വദി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) തമിഴ് നാ�ിെല �ധാന േ���ളായ പഴനി,  മ�ര,  രാേമശ�രം എ�ിവിട�ളിേല�് േപാകാ�

െന�ാറ, ചി��, ആല��, ത�� എ�ീ നിേയാജക മ�ല�ളിെല ജന�� ആ�യി�� ഏക

െറയി�േവ േ�ഷ�  െകാ�േ�ാടായതിനാ�, ഇ�വഴി രാേമശ�രേ��് േപാ�� െ�യി�ക��്
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ഇവിെട േ�ാ�് അ�വദി�ാ�� നടപടി െറയി�േവ മ�ാലയ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�േമാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

െകാ�േ�ാട് െറയി�െവ േ�ഷനിെല റിസ�േവഷ� സൗകര�ം

4958. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�േ�ാട് െറയി�െവ േ�ഷനി�  ��് ഉ�ായി�� റിസ�േവഷ�  സൗകര�ം നിലവിലിെ��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െറയി�േവ മ�ാലയ�മായി ബ�െ��്,  െകാ�േ�ാട് െറയി�െവ േ�ഷനി�  റിസ�േവഷ�

സൗകര�ം �നഃ�ാപി�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�ാടി�റം മാന�് മംഗലം ൈബ�ാസി� െറയി�െവ ഓവ� �ി�ജ്

4959. �ീ.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 അ�ാടി�റം മാന�് മംഗലം ൈബ�ാസി� െറയി�െവ ഓവ�

�ി�ജ് നി��ി��തിന് പ�് േകാടി �പ അ�വദി�െകാ��  17-1-2011  െല

G.O.(Rt)No.73/2011/PWD  -  എ� ഉ�രവി�  �കാരം സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത െറയി�െവ ഓവ�  �ി��മായി ബ�െ�� ലാ�ഡ് അക�ിസിഷ�  നട��തിന്

കാലതാമസം ള�ാകാ�ളള കാരണംവ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി ���ീകരി��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��് ആ��  �ാ�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ഗവ�െമ�് ��കളി� േജാലി െച�� എ�ഡഡ് അ��ാപക�

4960. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) താ�ാലികമായി ഗവ�െമ�് ��കളി�  േജാലി െച�് ശ�ളം പ�� എ�ഡഡ് അ��ാപകെര

ഗവ�െമ�് അ��ാപകരായാേണാ, എ�ഡഡ് അ��ാപകരായാേണാ സ��ാ� പരിഗണി��ത്;

(ബി) ഇ�െന േജാലി െച�വ�� അ��ാപക�െട ന�െ�� േസവനകാല�ം സാ��ിക ആ��ല���ം

�ന:�ാപി� കി�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ഐ. ടി. വിഷയ�ി� േ�സ് മാ��്

4961. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േ�സ് മാ��് ഉ�ായി�ം എസ്.  എസ്.  എ�. സി.  പരീ�യി� ഐ.  ടി.  വിഷയ�ിെനാഴിെക

മെ��ാ വിഷയ���ം എ �ളസ് േനടിയ വിദ�ാ��ിക��് ഐ. ടി. വിഷയ�ി� േ�സ് മാ��്

ന�കാ�തിനാ� എ �ളസ് ലഭി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഐ. ടി. വിഷയ�ിന് േ�സ് മാ��് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വി.എ�്.എസ്.സി ഫിസി�് �നിയ�-സീനിയ� ത�ികക� റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി

4962. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ��കളി�  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി വ��ി�  ഫിസി�് �നിയ�

ത�ികയി� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഒഴി�ക� എ�െകാ�് റിേ�ാ��് െച��ിെ��് വ��മാ�േമാ;-

(സി) എ�.വി.�ി-  ഫിസി�് സീനിയ�  ത�ികയി�  എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ാ�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ഒഴി�ക� അടിയ�രമായി റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പഠന-േബാധന �വ��ന�ളി� വിവര സാേ�തിക വിദ��െട സാധ�തക�

4963. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, സി.���

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പഠന-േബാധന �വ��ന�ളി�  വിവര സാേ�തിക വിദ��െട സാധ�തക�

എ�െനെയ�ാമാണ് �േയാജനെ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ�ാം �ാസ് �ത�  �സ് � വെര�� വിദ�ാ��ിക��ായി മ��ിമീഡിയ പഠന സഹായ��

ഉ�െ��� േലണിംഗ് േപാ��� സംവിധാനം നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ി� എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ിക�െട പഠനഭാരം, അ��ാപക�െട േബാധനഭാരം എ�ിവ ല�കരി��തി�ം ��ിക�െട സ�യം
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പഠനേശഷി വള���തി�ം സഹായി�ംവിധം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗെ����തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എസ്.എസ്.എ�.സി. പരീ�യി� നട� �മേ��ക�

4964. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല മാേലാ�് ക�� ഹയ�  െസ��റി �ളി�  എസ്.എസ്.എ�.സി.

പരീ�യി� നട� �മേ��കെള�റി�് അേന�ഷണം നട�ി�േ�ാ; ത��ിതി വ��മാ�ാേമാ?

എസ്.എസ്.എ�.സി. സ��ിഫി��കളിെല െതറ�ക�

4965. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� എസ്.എസ്.എ�.സി.  പരീ�ാഫലം �സി�ീകരി� സാഹചര��ി�

എസ്.എ�.എ�.സി സ��ിഫി��കളി�  െതറ�ക�കട��ടാതിരി��തിന് എെ��ി�ം

��ക�ത�ക� എ��ി�േ�ാ;എ�ി� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എസ്.എസ്.എ�.സി.  സ��ിഫി��കളി�  െത�് തി��വാനായി  2015�ം,  2016  �ം എ�

അേപ�ക� വീതം ലഭി�െവ�ം അതി� ഇനി�ം െത�തി��ി ന��വാ��വ എ�യാെണ�ം

അറിയി�ാേമാ?

മിഡ്-േഡ മീ� �ീം

4966. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിയായ  'മിഡ്-േഡ മീ�' പ�തി�െട സം�ാനെ� നാളി�വെര�ളള

�വർ�ന�ൾ,  ലഭി� �ക,  വിനിേയാഗി� �ക എ�ിവ സഹിതം ജി�ാടി�ാന�ിൽ

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�കീഴി�  ഈ വർഷം സം�ാന�് നട�ിലാ�ാൻ േപാ�� പ�തിക�

എെ��ാമാണ്;

(സി) ��ത പ�തി�് ഈ വർഷെ� േക� സം�ാന വിഹിതം എ�യാണ്;  ഈ വർഷം ഇ�വെര

എ� �പ വിനിേയാഗി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

�ീ. േടാമി േജാസഫ് അനി�ാന�ിന് മിനിമം െപ�ഷ�
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4967. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി �ളി�  10  വ�ഷം േസവനം െച� �ീ.  േടാമി േജാസഫ്

അനി�ാന�ിന് മിനിമം െപ�ഷ� ന�കണെമ�� ഹ�ജിയി� ബ�. െെഹേ�ാടതി �റെ��വി�

അ��ല ഉ�രവ് സ��ാ�  നട�ാ��തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണെമ�ാണ്

;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീ. േടാമി േജാസഫ് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ െസ��റി�് ന�കിയ പരാതി �കാരം ഫയ� ന�� ജി.

ഇ. ഡി./എസ്. സി. 1/35/2017- � ഇ�വെര സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി ഡയറ��  റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ; റിേ�ാ��് ന���തിന് കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ;

അെ��ി� റിേ�ാ��് െെവ��തിെ� കാരണം അറിയി�ാേമാ?

എ�.പി ,�.പി ,െെഹ�� അധ�ാപക നിയമന���് െക-െടററ്

4968. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.പി  ,�.പി  ,െെഹ��  അധ�ാപക നിയമന���്  (സ��ാ�, എയിഡഡ്)െക-െടററ്

നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി� ഏത് തീയതി �തലാണ് ഇതിന് �ാബല��ളളത്;അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� പി.എസ്.സി ലി�കേളേയാ, നിയമന�െളേയാ ഇത് ബാധി�േമാ വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ ��ക�

4969. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി� എം.എ�.എ ആ�ി വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ 15 ��കളി�

േഗ�സ് ��് ലി േടായ് െല�് �ാപി�� ���ിയിേ�� ഡി.പി.ഐ.�ം ജനറ� എ ഡ�േ�ഷ�

(എം) െസ��ം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട ഡി.പി.ഐ. യിെല�ം ജനറ� എഡ�േ�ഷ� (എം) െസ�നിെല�ം ഫയ�

ന�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട റിേ�ാ��ം ഭരണാ�മതി�ാവശ�മായി സ�ീകരി� �വ��ന��ം കാലതാമസം

േനരി��തിെ� വിശദവിവര�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ���ി�മായി ബ�െ��് ഹയ�  െസ��റി ഡയറേ��ിെ� റിേ�ാ��്

ആവശ�െ��കേയാ/ലഭി�കേയാ െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) െമയ് 30� ��ായി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?
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�തിയ ഹയ� െസ��ററി��ക�

4970. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�� അ��യന വ�ഷ�ി� �തിയ ഹയ� െസ��ററി ��ക� അ�വദി��

വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഉ�മ നിേയാജകമ�ല�ിെല ത��ാട് ഗവ.ൈഹ�ളി� �സ് � അ�വദി�� വിഷയം

പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ഹയ� െസ��റി േമഖലയിെല അധ�ാപക��് നിയമന അംഗീകാരം

4971. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഹയ�െസ��റി േമഖലയി� എ� േപ��് നിയമന

അംഗീകാരം ന�കിയി�െ��ം എ� �തിയ ത�ികക� ��ി�ി�െ��ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം എ�ഡഡ് ��കളിെല അധ�ാപകരാണ് നിലവി�

ഹയ�  െസ��റി േമഖലയി�  ദിവസേവതനേമാ,  ശ�ളേമാ ഇ�ാെത േജാലിെച��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  േജാലിെച�� അധ�ാപക�െട േജാലി �ിരത ഉറ�വ���തിന് ആവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ഹയ� െസ��റി േമഖലകളി� അധ�ാപക�െട ഒഴിവ്

4972. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാനെ� ഹയ� െസ��റി േമഖലകളി� എ� അധ�ാപക�െട ഒഴി�കളാണ് നിലവി��ത്;

ത�ിക തിരി�� എ�ം വ��മാ�േമാ ?

കായിക അധ�ാപക�െട ശ�ളം

4973. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പി. എസ്. സി. വഴി െെഹ�� അധ�ാപകനായി നിയമനം ലഭി�� കായിക അധ�ാപകന് �. പി.

��  അധ�ാപക�െട ശ�ളം മാ�മാണ് ന���െത�് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇതിെ� കാരണം എ�ാണ്;  ഇത് പരിഹരി��തിന് സ��ാ�  എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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സൗജന� �ണിേഫാം വിതരണം

4974. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ� ല�ം വിദ�ാ��ിക��ാണ് സൗജന�മായി �ണിേഫാം വിതരണം നട�ാ�

ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��  വിദ�ാ��ിക�െട �ണിേഫാം വിതരണ�മായി ബ�െ�� �ണി�ര��  ഏെത�ാം

േമഖലകളി� നി�മാണ് കെ��ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ണിേഫാം വിതരണ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര എെ��ാം നടപടികളാണ് ���ീകരി�ി��ത്

എ�് വിശദമാ�േമാ?

�സ് വ� �േവശനം

4975. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� �സ് വ� �േവശന�ിന് നി�യി�ിരി�� സമയ�മം വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) സി.ബി.എസ്.ഇ.,  ഐ.സി.എസ്.ഇ.  �ട�ിയ പ�ാം �ാ�് പരീ��െട റിസ��് ൈവ��ത്

കാരണം ഈ വിദ�ാ��ിക��് ഇേ�ാ� നി�യി�ിരി�� സമയ�മ�ിനകം �സ് വ� �േവശനം

േനടാ� കഴി�കയി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

(സി) ഇ�ാര�ം പരിഗണി�് നിലവി�  നി�യ�ിരി�� സമയ�മം �ന:�മീകരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

നീ�് പരീ�

4976. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നീ�് പരീ� എ�താെന�ിയ വിദ�ാ��ിനിക�െട വ�ം അഴി� പരിേശാധന, വ�ം

�റി� മാ��, �ട�ിയ നടപടിക� സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പരീ�ാ��ിക�� ന�കിയ നി�േ�ശ��� വി��മായി മ�് വിദ�ാ��ിനിക�െട�ം

േപാലീ�കാ�േട�ം ��ി�  വ�് സി.  ബി.  എസ്.  ഇ.  അധികാരിക�െട ഭാഗ�് നി���ായ

ഇ�രം �വണതക� സം�ാന�് ഏെത�ാം ��കളി� നട�െവ�് മനസിലാ�ിയി�േ�ാ  ;

വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�ം
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േദശീയ മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി� വ�� എ�ം അറിയാേമാ

;എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം ഹീന ���ിക� െച� സി. ബി. എസ്. ഇ. ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര സ��ാ� എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�് വ��മാ�േമാ?

മലയാളം നി�ബ�ിത ഭാഷയാ�ാ�� നടപടി

4977. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2017-18 അ��യന വ�ഷ�ി� ഒ� �ത� പ�് വെര�� �ാ�കളി� മലയാളം നി�ബ�ിത

ഭാഷയാ�ാ�� നടപടി�െട ���ികരണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിവരി�േമാ?

അറബിക് ര�ാംഭാഷയായി അ�വദി��തി�ളള നടപടി

4978. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ഗവെ��് േമായ� േമാഡ� േഗ�സ് ഹയ� െസ��റി �ളിെ� �� വിഭാഗ�ി�

അറബിക് ര�ാംഭാഷയായി അ�വദി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ാം�ാസ് വെര അറബിക് ഒ�ാം ഭാഷ പഠി� േമായ�സ് �ളിെല വിദ�ാ��ിനിക��് ��വി�

അറബിക് ര�ാംഭാഷയായി പഠി��തി�ളള സൗകര�മി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�

അറിയി�ാേമാ?

ൈഹെടക്/�ാ��് �ാസ്

4979. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഏറനാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം സ��ാ�/എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ�ളാണ്

ൈഹെടക്/�ാ��് �ാസ് ആ��തിന് തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈഹെടക് ആ�ി മാ�േ�ാ�  വിദ�ാ��ിക��് ലഭി�� സൗകര���  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈഹെടക് വിദ�ാലയ�ളി� ക����, വിവരസാേ�തിക വിദ� പഠി�ി��തിന് ��ത� അധ�ാപകെര

നിയമി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവിെല അധ�ാപക�� ഐ.ടി.പരിശീലനം ന���തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?
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െ�ാഫ. േജാസഫ് ��േ�രി �ാരക ഗവ�െമ�് എ�്. എ�്. എ�ിന് െക�ിടം

4980. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക��ാംകടവ് െ�ാഫ. േജാസഫ് ��േ�രി �ാരക ഗവ�െമ�് എ�്. എ�്. എ�ിന് െക�ിടം

നി��ി���മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ളിെ� െക�ിടം നി��ി��തിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയിരി��ത്;എ�

�പ�െട എ�ിേമ�ാണ് ലഭി�ി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിേമ�് �കാര�� ��വ�  �ക�ം അ�വദി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

�ാ� ഫ�് ഉപേയാഗി�് �� െക�ിട നി��ാണം

4981. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� �ാ� ഫ�് ഉപേയാഗി�് �� െക�ിട�� നി��ി��തിന്, �ളിെ�

മാ��  �ാ�  ത�ാറാ�ിയി�ി�ാെയ� കാരണ�ാ�  അ�മതി നിേഷധി��ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാ�� �ാ� ആരാണ് ത�ാറാേ��ത്;

(സി) മാ��  �ാ�  ആവശ�െ���� �ലം ��  െക�ിട��  നി��ി�ാ�  കാലതാമസം വ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി�ാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദീകരി�ാേമാ?

സ�� ശി�ാ അഭിയാ�

4982. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിയായ സ�� ശി�ാ അഭിയാ� (എസ്.എസ്.എ.) പ�തി�െട സം�ാനെ�

കഴി� അ� വർഷെ� �വർ�ന�ൾ, ലഭി� �ക, വിനിേയാഗി� �ക എ�ിവ സഹിതം ജി�ാ

അടി�ാന�ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  കീഴി�  ഈ വർഷം സം�ാന�് നട�ിലാ�ാൻ േപാ�� പ�തിക�

എെ��ാമാണ്;  ഈ വർഷെ� േക� സം�ാന വിഹിതം എ�യാണ്;  ഈ വർഷം എ� �പ

വിനിേയാഗി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?
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സം�ാന വിദ�ാഭ�ാസ ഗേവഷണ പരിശീലന സമിതി

4983. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

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

(എ) സം�ാന വിദ�ാഭ�ാസ ഗേവഷണ പരിശീലന സമിതി  (എസ്.സി.ഇ.ആ�.ടി.)  �െട �മതലക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പഠന�മായി ബ�െ�� വിവിധ ഘടക�െള സംബ�ി� നയ സമീപനം വ��മാ�� േരഖയായ

േകരള പാഠ�പ�തി ച��ട് (െക.സി.എഫ്. 2007), അ�ഭവ��െട െവളി��ി� �നരവേലാകനം

െച��തിന് ത�ാറാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല ���  �വണതക�  കണ�ിെല��് സം�ാനെ�

��ക��ാവശ�മായ ഡിജി��  ക��് വികസി�ി��തി�  എസ്.സി.ഇ.ആ�.ടി �െട പ�്

വ��മാ�േമാ?

പരീ�ാ �മേ��ക� തട��തി�ളള നടപടി

4984. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പരീ�ാ �മേ��ക�  തട��തിെ� ഭാഗമായി �േത�കി�ം വിദ�ാ��ിനിക�  ചില �ാ�ത

രീതിയി�ളള പരിേശാധന�് വിേധയമാ�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ��െന�് ഉപേയാഗെ���ി�� േകാ�ിയടി ഏെത�ി�ം ഇലേ�ാണിക്

സംവിധാന�ി�െട തടയാ�� സംവിധാനം സം�ാന�് നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) അെ��ി�  പരീ�ാ ഹാളി�  െമാൈബ�  േഫാ�  ജാമ�  ഘടി�ി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

�� െക�ിട��െട�ം �� ബ�ക�െട�ം ഫി�്നസ് പരിേശാധന

4985. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

അധ�യനവ�ഷം ആരംഭി��തിന് ��ായി സം�ാനെ� �� െക�ിട��െട അ����ണിക�

���ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ഡഡ് ��ക�  ഉ�െ�െട�� ��  െക�ിട��െട ഫി�്നസ്

പരിേശാധന ���ീകരി�് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െട റിേ�ാ��് വ��് േശഖരി�ാ�േ�ാ;
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വിശദീകരി�േമാ;

�� �ി�സി��മാ�െട അധിക �മതല

4986. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയ�െസ��റി ��  �ി�സി��മാ�  ��  നട�ി�ിേനാെടാ�ം അധ�ാപനം�ടി െച���

െകാ�് ��ക�  കാര��മമായി �വ��ി��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഹയ�െസ��റി ��  �ി�സി��മാെര അധ�ാപന�ി�  നിെ�ാഴിവാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ി� ഇതി� േവ�ി ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) 150  �  അധികം ��ിക�ളള എ�.പി.��  െഹ�ാ��,  100  ലധികം ��ിക�ളള �.പി.  ��

െഹ�ാ��  എ�ിവെര അധ�ാപന�ി�  നി�് ഒഴിവാ�ിയ ഉ�രവി�  ഹയ�െസ��റി

�ി�സി��മാെര �റി�് എെ��ി�ം പരാമ�ശം ഉ�ായി�േ�ാ;എ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

�� �റ�േ�ാ��െ� പാഠ��ക�ം �ണിേഫാ�ം ലഭി��തിന് നടപടി

4987. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാഠ��ക�ം �ണിേഫാ�ം ��  �റ�േ�ാ��െ� എ�ാ ��ിക��ം ലഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിേനാടകം എ�ാ ��ിക��ം ��ക�ം �ണിേഫാ�ം വിതരണം നട�വാ� കഴി�ി�� എ�

��ക��്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

സ�കാര� ട�ഷ� െസ��കളി� �ാെ���� സ��ാ� അ��ാപക�

4988. �ീ.അ�� �കാശ്

,, െക.�രളീധര�

,, എം. വി�െസ�്

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

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ��കളിെല�ം ഹയ� െസ��റി ��കളിെല�ം പല അ��ാപക�ം,  സ�കാര� ട�ഷ�

െസ��കളി� അ��ാപകരായി േജാലി െച��െവ�ത് വ�തയാേണാ;

(ബി) പല സ��ാ�  അ��ാപക�ം എ���സ് �ാഷ് േകാ�ിന് �ാ�കെള���താ�ം,  െകാ�ം
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ജി�യിെല കട��� ചിേ�ാലി, ആ�ി�� ൈ�വ�് ബസ് �ാ�ിന് സമീപ�� സ�കാര� ട�ഷ�

െസ�� എ�ിവിട�ളി� �ാെ����താ�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� അേന�ഷണം നട�ി ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം ജി�യി� എസ്.എസ്.എ�.സി. പരീ� പാ�ായവ�െട �ട�പഠന സാധ�ത

4989. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� ഇൗ വ�ഷം എ� േപ� എസ്.എസ്.എ�.സി.  പരീ� എ�തി;  പാ�ായവ�െട

എ��ം എ �സ് േനടിയവ�െട എ��ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ജി�യി�  സ��ാ�  /  എ�ഡഡ് േമഖലയി�ളള ഹയ�  െസ��റി വിദ�ാലയ��െട എ��ം

അവിെട നിലവി�ളള �സ് വ� സീ�ക� എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ� േകാ�ക��്  (ഐ.ടി.ഐ.,  േപാളിെട�ി�്,  െകാേമ��� ഇ��ി���് �ട�ിയവ)  നിലവി�ളള

�ാപന��ം അവിെട�ളള സീ�ക�െട എ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എസ്.എസ്.എ�.സി.  പരീ� പാ�ായ എ�ാ വിദ�ാ��ിക��ം �ട�പഠന�ി�ളള സാഹചര�ം

ജി�യി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇെ��ി� ആ�പാതികമായി ഓേരാ വിദ�ാലയ�ി�ം േകാ�ക�ം സീ�ക�ം വ��ി�ി�േമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല ��കളിെല നിേ�പം

4990. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ികളി�  നി�ം �േത�ക ഫീസ് ഇന�ി�  ��കാല�ളി�  പിരിെ���ി�� �ക ��

െഹ�ാ��മാ�െട േപരി� �ഷറികളി� നിേ�പി�ി��ത് പി�വലി�് െചലവഴി��തിന് അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഓേരാ �ളി�ം ഈയിന�ി�  എ� �പ വീതം

നിേ�പ�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല 'എ�ാവ�ം �ളിെനാ�ം' എ� പ�തി

4991. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ�െട ആ�ി വികസന ഫ�ി�നി�ം തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല  'എ�ാവ�ം

�ളിെനാ�ം' - 'എ േകാ�ിെഹ�സീവ് േ�ാ�ാം � െ�ാൈവഡ് ഡിജി�� െഫസിലി�ീസ് � ��'
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എ� ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാേയാ;  ഇെ��ി�  അതിെ� കാരണം എെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി�െട നിലവിെല �ിതി എെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ���ി�െട ഡി.പി.ആ� ലഭ�മാേയാ; ഇെ��ി� ഇത് ലഭ�മാ��തിന് എെ��ി�ം ഇടെപട�

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ഭാഗ�നി� ഉ�ാേയാ; എ�ി� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ���ി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പാഠ��ക വിതരണം

4992. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �തിയ അ�ാദമിക വ�ഷേ��� പാഠ��ക വിതരണം ���ിയാേയാ;

(ബി) സൗജന� �ണിേഫാം വിതരണം ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��  സ��ാരിെ� കാലെ� പാഠ��ക അഴിമതി സംബ�ി� േകസ് നിലവി�േ�ാ;  ഇതി�

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ൈഹ�� തല�ി� ഇം�ീഷ് ഭാഷ

4993. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  29  സ��ാ�  ൈഹ��കളി�  ഇം�ീഷ് അധ�ാപക�െട ഒ� ത�ിക

േപാ�ം ഇ� എ�ിരിെ�, ടി ��കളി� ഇം�ീഷ് വിഷയംപഠി�ി��ത് ആെര�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�് വിഷയ�ളി�  ഡി�ി�ം �ം,ബി എ�ം എ��വ�  ആണ് ൈഹ��  തല�ി�  ഇം�ീഷ്

പഠി�ി��െത�ി� അ��ലം ��ിക�െട ഇം�ീഷ് ഭാഷ പരി�ാന�ി� ക� വ�� േപാരാ�ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ഇം�ീഷ് വിഷയ�ിന് �ാധാന�ം ന���

അവസര�ി� ജി�യിെല ൈഹ��കളി� ഇം�ീഷ് ഭാഷ പഠി�ി�വാ� ഒ� ഇം�ീഷ് അ��ാപക�

േപാ�ം ഇ� എ�ത് ടി ആശയ�ിെ� േശാഭ െക��ം എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

(ഡി) ടി ��കളി�  ൈഹ��  തല�ി�  ഇം�ീഷ് അ��ാപക ത�ിക ��ി��തിന് സ��ാ�

എെ��ി�ം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ ?

��കെള മികവിെ� േക��ളാ�ി മാ��തി�� പ�തി

4994. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, േറാജി എം. േജാ�
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,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��കെള മികവിെ� േക��ളാ�ി മാ��തി�� പ�തി�െട വിശദമായ റിേ�ാ��്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ആരാണ് ത�ാറാ�ിയി��െത�ം ഈ പ�തി എ�േ��്

���ീകരി�ാനാണ് ല��മി�ി��െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി നട�ി�ി�� �ക എ�െനയാണ് കെ���െത�് വിശദമാ�േമാ?

�� വാഹന�ളി� യാ�െച�� ��ിക�െട �ര�

4995. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല വാഹന�ളി� യാ�െച�� ��ിക�െട �ര� ഉറ�വ���തിന്

സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േപാലീ�ം, ഗതാഗത വ��ം, വിദ�ാഭ�ാസ വ��ം സം��മായി �� വാഹന�ളി� പരിേശാധന

നട�വാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ; എ�ി� എ� പരിേശാധനക� 2016-17

വ�ഷ�ി� നട�ിെയ�ം എ� നിയമലംഘന�� കെ��ിെയ�ം വ��മാ�േമാ?

അ��ാപക വിദ�ാ��ി അ�പാതം

4996. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ��ാപക വിദ�ാ��ി അ�പാതം �ാസ് അടി�ാന�ി� നി��യി�ാ� മതിെയ� തര�ി�

��ീംേകാടതിയി� നി�ം വിധി��ായി�േ�ാ;ഉെ��ി� വിധി പക��് സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയത് സഭ�െട േമശ�റ�് വ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട േപര്

4997. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല �ാ�്തല ഹാജ���ി�  പ�ികജാതി പ�ികവ��

വിദ�ാ��ിക�െട േപരിന് േനെര എസ്.സി /എസ്.�ി എ�് �വ� മഷിയി� േരഖെ���� നടപടി

ഒഴിവാ�ണെമ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത സ��ലറിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േ��് ഇ��ി���് ഓഫ് എഡ�േ�ഷണ� മാേനജെമ�് ആ�് െ�യിനിംഗ്

4998. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, വി. േജായി

,, െക.ഡി. �േസന�

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

ന��േമാ:

(എ) േ��് ഇ��ി���് ഓഫ് എഡ�േ�ഷണ�  മാേനജ് െമ�് ആ�് െ�യിനിംഗ് േകരള  (സീമാ�്  -

േകരള) �െട �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) ഈ �ാപന�ിെ� �മതലക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  �വ��ി��വ�െട കാര� നി��ഹണ േശഷി വ��ി�ി��തിനായി

�ാപി�െ�� ��ത �ാപനം ഇതിെ� �ഖ�ാപിത ല��ം നിറേവ��തി� േവ�� വിജയി�ി�

എ� റിേ�ാ��് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസ മാേനജ് െമ�് രംഗ�് നയപരമായ �തന പ�തിക�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ�

ത�വിധം സീമാ�ിെന പരിവ��നെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാനെ� ��ക�

4999. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2015-16-� സം�ാന�് എ� ��ക� ഉ�ായി��;

(ബി) ഇതി� സ��ാ�, എ�ഡഡ്, അ� എ�ഡഡ് ��ക� എ�;

(സി) സം�ാന�് ഏ��ം ��ത� ��ക�� ജി� ഏതാണ്;

(ഡി) ��ത ജി�യി� സ��ാ�, എ�ഡഡ്, അ� എ�ഡഡ് ��ക� എ� വീത��്;

(ഇ) ��ത ജി�യി� എ� സി.ബി.എസ്. ഇ., ഐ. സി. എസ്. ഇ. സിലബ�കളി� �വ��ി��

��ക��്;

(എഫ്) അവിെട എ� നേവാദയ വിദ�ാലയ��, േക�ീയ വിദ�ാലയ��, ജവഹ�  നേവാദയ വിദ�ാലയം

എ�ിവ �വ��ി��െ��് വ��മാ�േമാ?
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��കളിെല �ാസ് ��ക� ഡിജി�ലാ��തി�� പ�തി

5000. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, സ�ി േജാസഫ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളിെല �ാസ് ��ക� ഡിജി�ലാ��തി�� പ�തി�െട വിശദമായ റിേ�ാ��്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ആരാണ് ത�ാറാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി എ�േ��് ���ിയാ�ാനാണ് ല��മി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി നട�ി�ി�� �ക എ�െനയാണ് കെ���െത�് വിശദമാ�േമാ?

െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി� ക���� ടീ��മാ�

5001. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  എ�ഡഡ് ��കളി�  പി.�ി.എ �െട െചലവി�

നിയമി�ി�� ക����  അ��ാപക�െട േപര്  ,  ഇവ�  ഓേരാ���ം നിലവി�

ൈക��ിെ�ാ�ിരി�� േവതനം  ,  �ളിെ� േപര്,  മാേനെ��ിെ�/മാേനജ�െട േപര്,  വിലാസം

,ഇവ� എ�് �ത� ഈ �ളി� �വ��ി�� �ട�ിയ വിവര�� സഹിതം പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം അ��ാപക��് വളെര ��മായ േവതനം മാ�മാണ് ലഭി��ത് എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ��് ന�ായമായ േവതനം ഉറ�ാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� ��കൾ ൈഹെടക് ആ�വാ�� പ�തി

5002. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� ��കൾ ൈഹെടക് ആ�വാ�� പ�തി�െട വിശദമായ റിേ�ാ��്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ആരാണ് ത�ാറാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി എ�േ��് ���ിയാ�ാനാണ് ല��മി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി നട�ി�ി�� �ക എ�െനയാണ് കെ���ത്; വിശദമാ�േമാ ?

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ഒഴി�ക�

5003. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  ഡി.ഇ.ഒ.,  എ.ഇ.ഒ.,  ഡി.ഡി.ഇ.,  എ.എ.,  എ.ഒ.,  പി.എ.  � ഡി.ഇ.ഒ

ത�ികകളി� ഇേ�ാ�� ഒഴി�ക� എ�; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ത�ികക���� ഡി.പി.സി �ടിയി�േ�ാ; ഒഴി�ക� ����ി ക�െകാ�് ഡി�ാ��്െമ��

െ�ാേമാഷ� ക�ി�ി ��വാ� ആവശ�മായ നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) ചില ഡി.ഡി.ഇ.  ഓഫീ�കളി�ം ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീ�കളി�ം ���ൈവസറി ത�ികകളി�

ജീവന�ാെര നിയമി�ി�ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) 2017 മാ��് മാസം �ത� ഒഴി�ക� നിലവി�� ഓഫീ�ക� ഏെത�ാം; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) അ��യന വ�ഷം ആരംഭി��തിന് ഏതാ�ം ആ�ക� മാ�ം അവേശഷി�� സാഹചര��ി� ടി

ഒഴി�ക� നിക�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(എഫ്) അ��യന വ�ഷം ആരംഭി��തിന് ��പ് ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസ�, ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ

ഓഫീ�കളിെല പി.എ.  മാ�, െഡപ��ി ഡയറ�േറ�കളിെല അ�ിനിേ��ീവ് അസി��മാ�,

അ�ൗ�്സ് ഓഫീസ�മാ�, അസി��് െ�ാവിഡ�് ഫ�് ഓഫീസ� �ട�ിയ നിലവി�� എ�ാ

ഒഴി�ക�ം നിക�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� ആ�ിത നിയമന വ�വ�

5004. �ീ.െക. ദാസ� : 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�ി�ം നിയമനം ലഭി�ാ� എ� അേപ�ക� േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ഉ�് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

അേപ�ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�ിത നിയമന�ി�ളള അേപ�ക�െട കാര��ി� സീനിേയാറി�ി മാനദ��േ�ാ; ഉെ��ി�

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല അേപ�ക�െട സീനിേയാറി�ി ലി�ിെ�റ പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?
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ഉ���ി വിതരണ�ിെല �മേ�ട്

5005. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ഡി. പി. ഐ. ഓഫീസി� കരാ� അടി�ാന�ി� നിയമിതനായ

വ��ി ഉ���ി വിതരണ�ി�  സ��ാ�  ന�കിയ �ക ത�ിെയ�� സംഭവം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം ജി�കളിെല ഏെത�ാം ��കളിെല �കയാണ് ത�ിെയ��ി��ത്;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ ജീവന�ാരെന അറ�് െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ത�ിെയ�� �ക തിരിെക വാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

സ��ാ� ഉ�ര�ക� പാലി�ാ� എ�ഡഡ്/അ� എ�ഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��

5006. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ�് കി�� എ�ഡഡ്/അ� എ�ഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�� എ� എ�ം

ഇവ�  കാലാകാല�ളിെല സ��ാ�  ഉ�ര�ക�  പാലി��േ�ാ എ�ം  2016-17  �ട�ി

നാളി�വെര ഉ�ര�ക� പാലി�ാെത കെ��ിയ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�� ഏെത�ാം എ�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� സ��ാ� ഉ�ര�ക� പാലി�ാ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട �വ��ന���്

ന�� എ�.ഒ.സി.  റ�ാ�ാ�ം �ാ�ക� തിരി�പിടി�ാ�ം �ടാെത എ�.ഒ.സി.  ���ി ന���

തട�വാ�ം ഇതി� ��നി� �� അധി�ത�, �ധാനാധ�ാപക�, അധ�ാപക� എ�ിവ�െ�തിെര

ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) 2017  ഏ�ി�  28  ന് സ��ാ�  �റെ��വി�,  മധ�േവനലവധി�ാല�് ��കളി�

�ാെ����െത�� നി�േ�ശം ലംഘി�തായി കെ��ിയ സ��ാ�/എ�ഡഡ്/അ�എ�ഡഡ്

��  അധി�ത�/ �ധാന അധ�ാപക�/അധ�ാപക�  എ� എ�ം അവ�െട േപരി�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ�ം രഹസ�മായി പല എ�ഡഡ്/അ�  എ�ഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��ം

മധ�േവനലവധി�ാല�് �ാ�ക�  നട��ത് പരിേശാധി�ാ�  എെ��ാം ക�ശന നടപടിക�

സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�േമാ?
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സ��ാ� അ��ാപക� മ�െള സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��കളി� പഠി�ി�ണെമ� നിബ�ന.

5007. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��കളി� േജാലി െച�� അ��ാപക�െട മ�െള സ��ാ�, എ�ഡഡ്

��കളി� തെ�യാേണാ പഠി�ി��െത�് വിദ�ാഭ�ാസ വ��് കണെ���ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ കണെ���ിെ� ഉേ�ശ�ം ഫല�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  ശ�ളം പ�� അ��ാപക�  ��ിെയ സ��ാ�, എ�ഡഡ് �ളി��െ�

പഠി�ി�ണെമ�് സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ��ത തീ�മാന�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ?

സ��ാ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക� ആരംഭി�വാ�ളള നടപടി

5008. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക� ഇ�ാ� എ�ാ ജി�കളി�ം ആയത് �ട�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എറണാ�ളം ജി�യി�ം മല�റം ജി�യി�ം സ��ാ� േമഖലയി� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക� ഇ�

എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഈ ജി�കളി� സ��ാ� േമഖലയി� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക� ആരംഭി��തി��

നടപടിക� �േരാഗമി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ�, എയിഡഡ് �.പി ��കളി� ഹി�ി അ��ാപക�

5009. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�, എയിഡഡ് �.പി ��കളി� ഹി�ി അ��ാപക� നി�ബ�മാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ശാ�ാംേകാ� എ.ഇ.ഒ �െട പരിധിയി�െ�� കണ�ാ���ം െസ�റ് ആ��സ് �.പി.�ളി�

2013 �ത� േജാലിെച� വ�� ഏക ഹി�ി അ��ാപിക �ീമതി ലീലാ� ഫിലി�ിെ� മാേനജ് െമ�്

നിയമനം സ��ാ�  അംഗീകരി�ാ�തിെ� േപരി�  പിരി�വിടാ�  �മി��ത് സ��ാരിെ�

��ിയ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അ� ഇ�േണാമിക് ആയ െസ�റ് ആ��സ് �.പി.  �ളി� േജാലിെച�� �ീമതി ലീലാ�

ഫിലി�ിന് ദിവസ േവതന�ിന് അ�ഹത�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) ദിവസേവതന�ിന് �ായപരിധി�േ�ാ എ� വിശദീകരി�േമാ?

��ികളി� ശരിയായ സാ�ഹ� അവേബാധം വള���

5010. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ികളി� ശരിയായ സാ�ഹ� അവേബാധ�ം പൗരേബാധ�ം ഇ�ാ�� കാരണം െച��ായ�ി�

തെ� മദ��ി�ം മ� ലഹരി പദാ�����ം അടിമകളായി മാ�� എ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ� ഉ�മ പൗര�  എ�െനയായിരി�ണം എ�ത് ��ികെള പഠി�ി�ാ�ം അ�ര�ി�

അവേബാധം ��ി�ാ�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ; ഇത്

പാഠ�പ�തിയി� ഉ�െ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) െമാൈബ�േഫാണിെൻറ�ം നവമാ��മ��െട�ം �ഷ�ഫല�െള��ി ��ികളി�  അവേബാധം

��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െവ�റടയി� ഗവ�െമ�് ൈഹ��

5011. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല മ�ല�ിെല െവ�റടയി�  ഗവ�െമ�് ൈഹ��  ഇ� എ�കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� െവ�റട ഗവ�െമ�് �.പി.�ളിെന േഗ�സ് ൈഹ�ളായി ഉയ���തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഏെത�ി�ം സ��ാ�  ��ക�  അ�േ�ഡ്

െച�ി�േ�ാ;അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ൈഹ�ളായി ഉയ��ിയ �.പി. ��ക� ഏെത�ാമാെണ�് ജി�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

��കളി� �ചി�റി�െട അപര�ാ�ത

5012. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി� �ചി�റി�െട അപര�ാ�ത�ം, �ചിത��റ�ം, �ടാെത െപ���ിക��്

ഉപേയാഗി� സാനി�റി നാ�കി� നശി�ി�ാേനാ കളയാേനാ പ�ാ� സാഹചര��ം നിലനി���ത്
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��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം െപ���ിക� വളെരയധികം ആേരാഗ����� േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത ��ം പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

���നാട് ഹയ�െസ��റി �ളിെല അ��ാപകെ� നടപടി

5013. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല ���നാട് ���സലാം ഹയ�െസ��റി �ളിെല അ��ാപക� വിദ�ാ��ികെള

െത�ി�രി�ി�് സ��ാരി�ം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�െമതിെര �ചരണം നട�ിയതിെനതിെര പരാതി

ലഭി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� പരാതിയി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ അ��ാപകെനതിെര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?വ��മാ�േമാ?

��ശാലക�

5014. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, ഐ.സി.ബാല���

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� െപാ� ��ശാലക� ഉെ��് േ�ഡ് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ��ശാലക��ം അ�വദി�ിരി�� വാ�ഷിക �ാ�് �ക�ം െെലേ�റിയ� അലവ��ം

എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ� ��ശാലകളിെല െെലേ�റിയ�മാ�െട േയാഗ�ത എ�ാെണ�് നി�യി�ി�േ�ാ;  ഇൗ

െെലേ�റിയ�മാ��് സ��ാ� പരിശീലനം ന���േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ േ�ഡ് െെല�റിയിെല നി�ിത േയാഗ�ത�� െെലേ�റിയ�മാെര പാ��് െെടം ജീവന�ാരായി

നിയമി�ാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ��ശാല സംഘ�ി� രജി�� െച�ി�� എ� ��ശാലകളി� സ��ാ� ക���� സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) രജി��  െച� എ�ാ എ േ�ഡ് ��ശാലയി�ം ഒ� വ�ഷം െകാ�് ഇ��െന�് സംവിധാനം

സ�ീകരി�െമ�് സ��ാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ജി) െപാ� ��ശാലകളി� ക���� ഉ�െ�െട�� അടി�ാന സൗകര��� സ�ീകരി��തിന്
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എം. എ�. എ. മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗെ����തിന് എെ��ി�ം തട���

നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

അട���� ഭീഷണി േനരി�� വിദ�ാലയ��

5015. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അട����  ഭീഷണി േനരി�� എ� എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ��  ഉെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം വിദ�ാലയ�� ഏെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ; ആയതി�� മാനദ��� എെ��ാം;

വ��മാ�ാേമാ?

ഇ��നാഷണ� ലീേഡ�് ഇ� എജ�േ�ഷണ� േ�ാ�ാമി� പെ���തിന് ഡ��ി ലീവ്

5016. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ൈണ�ഡ് േ��് ഇ��  -എഡ�േ�ഷ� ഫൗേ�ഷ�ം അേമരി�� ഗവ�െമ�ം സം��മായി

നട�� ഐ.എ�.ഇ.പി.  (ഇ��നാഷണ�  ലീേഡ�് ഇ�  എജ�േ�ഷണ�  േ�ാ�ാം)-�

പെ����തി�� ��ൈ��് െഫേലാഷി�ിന്  2014-�  േകരള�ി�  നി�ം  4  അധ�ാപക�

അ�ഹത േനടിയി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�  �ീമതി േബാബിേജാസ്,  ജി.എ�്.എസ്.എസ്.  ഇരി�ാല�ട�െട ലീവ് മാ�മാണ്

ജി.ഒ.(ആ��ി) നം.3460/14, തീയതി 28.8.14 �കാരം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ (�) െസ�നി� നി�ം

ഡ��ി ലീവ് ആയി പരിഗണി�ി�� എ�കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�്,  ��ൈ��് െഫേലാഷി�ിന് അ�ഹത േനടിയ �ീമതി എം.  േദവി,

എ�്.എസ്.എ., െസ�് േജാ�സ് എ�്.എസ്.എസ്. കവള�ാട് തെ� ലീവ് ഡ��ി ലീവ് ആയി

പരിഗണി��തി�േവ�ി ന�ിയ അേപ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� അതിെ� ഇേ�ാഴെ�

�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ീമതി എം. േദവി തെ� ലീവ് ഡ��ി ലീവായി പരിഗണി�ണെമ�് ആവശ�െ��് ന�ിയ അേപ�

905232 എ� ഫയ� ന�രി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ (എ) െസ�നി� എ�ാണ് സ�ീകരി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നാളി�വെര എ�് നടപടിയാണ് ഈ ഫയലി� സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഇവ�െട ലീവ് ഡ��ി ലീവ് ആയി പരിഗണി��തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ��ത ഫയ� േവഗ�ി� തീ��ാ��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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��ിക��് പരി�ിതി അവേബാധം വള���തി�ളള നടപടി

5017. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ിക��് പരി�ിതി അവേബാധം വള���തിന് �� പാഠ�പ�തിയി� ആ�യി� ഒ� പീരിയഡ്

എ�ി�ം ഉ�െ���വാ�  സം�ാനതല പാഠ�പ�തി നി��യ സമിതി�് നി�േ�ശം

ന��േമാ;എ�ി� അറിയി�ാേമാ?

(ബി) ��ിക��് �ഷിേയാ�ളള മേനാഭാവം വ��ി�ി��തിന് ��കളി� എ�ാ �ാ�കാ��ം ആ�യി�

ഒ� പീരിയഡ് കാ�ഷിക പരിശീലന�ി�ം കാ�ഷിക പഠന�ി�മായി മാ�ിവ�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

െ�ാ��ഡ് അധ�ാപക�

5018. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�വെര എ�ഡഡ് �ളിെല എ� അധ�ാപകെര െ�ാ��ഡ് അധ�ാപകരായി സ��ാ� �ളിേല�്

�ന�വിന�സി�ി��്; �� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��കളി�, െ�ാ��് െച� അധ�ാപകെര �ന�വിന�സി�തി�േശഷം അധ�ാപക ഒഴിവ്

വ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അധ�ാപക ഒഴിവ് വ�ി�െ��ി� ഈ ഒഴിവ് എ�െനയാണ് നിക�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പി�ീട് വ� ഒഴി�കളിേല�് സ��ാ� ��കളിേല�് െ�ാ��് െച�് നിയമി� അധ�ാപകെര തെ�

തിരിെക നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഡി�ി�് ഇ��ി���് ഓഫ് എജ�േ�ഷ� ആ�് െ�യിനിംഗ്

5019. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, സി.െക. ഹരീ��

,, വി. അ�റഹിമാ�

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

ന��േമാ:

(എ) േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ിെ� ഭാഗമായി �ാപി�െ�� ഡി�ി�് ഇ��ി���് ഓഫ് എജ�േ�ഷ�

ആ�് െ�യിനിംഗ് (ഡയ�്)-െ� �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) അതാ� ജി�കളിെല െെ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� അ�ാദമിക �വ��ന���്

എ�ാവിധ�ി��ളള േന�ത�ം ന�കാ�  ബാധ�തെ�� ഈ �ാപനം �ണേമ��ളള െെ�മറി

വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി അധ�ാപകെര�ം മ� സംവിധാന�െള�ം സ�മാ��തി�  എ� മാ�ം
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വിജയി� എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ജി�ാ ഭരണ�ട���് അ�ാദമിക ആ��ണ�ി�ം വിദ�ാഭ�ാസ കാര��ളി�  ജി�കളി�

�പീകരിേ�� നയപരമായ കാര����് ഉപേദശം ന���തി��ളള അംഗീ�ത �ാപനമായി

ഡയ�ിെന ശ�ിെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാ�കാവിദ�ാലയം പ�തി

5020. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� മാ�കാവിദ�ാലയം പ�തി�െട ഭാഗമായി ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല

ഏെത�ാം വിദ�ാലയ�ളാണ് അ��േദശീയ നിലവാര�ിേല�്ഉയ��വാ� തീ�മാനി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;  ഇ�മായി ബ�െ�� നി��ഹണ

�വ��ന�� എ�് �ത� ആരംഭി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണം

5021. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ��കളിെല അധ�ാപക�െട മ�െള സി.ബി.എസ്.ഇ,  െഎ.സി.എസ്.ഇ ��കളി�

പഠി�ി��ത് നി��സാഹെ���ി അവെര സം�ാന സിലബസി�� ��കളി�

പഠി�ി��തിന് മാ�� നി�േദശം െകാ�വ�േമാ ?

(ബി) എ�ി� നാദാ�രം ബി  .ആർ  .സി യിെല െ�യിന� മാരായ അധ�ാപക�െട�ം ജീവന�ാ�േട�ം

മ�� സ��ാ� ��കളി� ആേണാ പഠനം നട��ത് എ�് പരിേശാധി�േമാ ; വ��മാ�ാേമാ ?

ഹയ�െസ��റി അ��ാപക റാ�് ലി�്

5022. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2014-� പി.എസ്.സി �സി�ീകരി� ഹയ�െസ��റി അ��ാപക റാ�് ലി�് 2017 �� 30-ന്

അവസാനി�െമ�തിനാ�ം �തിയ വി�ാപനം വ�ാ�ം വീ�ം ��് വ�ഷെമ�ി�ം കഴി�മാ�േമ

�തിയ ലി�് �സി�ികരി�വാ�  സാധ�ത�� എ�തിനാ�ം ടി കാലയളവി�  ഒഴി� വ��

അ��ാപക ത�ികകളി�  നിയമനം നട�ാ�ത് �ലം,  അ��ാപക�  ഇ�ാ� കാരണ�ാ�

വിദ�ാ��ിക�  സ��ാ�  ��കളി�  നി�ം എ�ഡഡ് ��കളിേല�് േപാ�െമ�ത്
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��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ടി വിഷയം പരിഹരി��തിനായി �� സ��ാ�ക� െച� േപാെല പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ിെ�

കാലാവധി നീ�വാ� �മി�േമാ; ഇെ��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) നിലവി�� ഒഴി�ക� �� 30-ന് ��പായി പി.എസ്.സി യി� റിേ�ാ��് െച��തിന് ��ൈക

എ��േമാ?

െ�ഷ�ലി�് അ��ാപക�

5023. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െ�ഷ�ലി�് അ��ാപകരായി എ� േപെര

നിയമി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് �തിമാസം എ� �പയാണ് േവതനമായി ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഹയ�െസ��റി ��കളി� അധിക ബാ�ക� ആരംഭി��ത്

5024. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �സ് � വിദ�ാ��ിക�െട �േവശനം �ഗമമാ��തിന് സം�ാന�് ഹയ�െസ��റി ��കളി�

അധിക ബാ�ക� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(ബി) നിലവി�� ൈഹ��കളി� എവിെടെയ�ി�ം �തിയതായി ഹയ�െസ��റി അ�വദി�� കാര�ം

പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

ഹയ�െസ��റി ��കളി� ക��ണിേ��ീവ് ഇം�ീഷ് ത�ികയി� അധ�ാപക�

5025. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയ�െസ��റി ��കളി� ക��ണിേ��ീവ് ഇം�ീഷ് ത�ികയിെല അധ�ാപക നിയമന�ി��

േയാഗ�ത എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ േയാഗ�ത േനടാ�  സാധി�� േകാേള�ക�  േകരള�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഏെത�ാം

േകാേള�കളിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െകാ�ി� �ണിേവ�ി�ി/ഭാരതിയാ� �ണിേവ�ി�ി േകായ��� എ�ിവ�െട ക��ണിേ��ീവ് ഇം�ീഷ്

പി.ജി ഡിേ�ാമ േകാ�് േമ� ത�ികയി� നിയമന�ി�� േയാഗ�തയായി അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ?
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ഹയ�െസ��ഡറി തലം വെര�� പരീ�ക��� േചാദ�േപ��ക�

5026. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഹയ�െസ��ഡറി തലം വെര�� പരീ�ക��� േചാദ�േപ��ക�

ത�ാറാ��തിന് ആെരയാണ് �മതലെ���ാ��ത്;

(ബി) ഇ�ര�ി� േചാദ�േപ��ക� ത�ാറാ����ലം േചാദ�േപ�� േചാ�� �ിതിവിേശഷം ഉ�ാ��

സാഹചര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(സി) േചാദ�േപ��  േചാ�� ഒഴിവാ��തിനായി നിലവിെല രീതി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� മാ�ം

ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി� േചാദ�േപ�� ത�ാറാ��തി�ം പരീ�ാ നട�ി�ി�ം സ�ലമായ മാ�ം

നട�ിലാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

5027. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം വിജയി�ിേ��തിന് ��ധാന പ�ാളി�ം

പി.ടി.എ,എസ്.എം.സി,  ��� വിദ�ാ��ി സംഘടനക�  �ട�ിയവ�ം �ടിയാെണ�ിരിെ�

ഇവ�െട സഹകരണ�ം പ�ാളി��ം ഉറ�വ���തിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ജനകീയ പ�ാളി�ം ഉറ�ാ��തിന് ��തായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� �വ��ന �േരാഗതി വിലയി���തിന് �േത�ക

സംവിധാനം ആവി�രി�ി�േ�ാ;

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം പ�തി

5028. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� 2017 ജ�വരി  27  -ന് സം�ാനതല ഉ�ഘാടനം നട�ിയ െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

സംര�ണ യ�ം പ�തി ഇേ�ാ� ഏ� ഘ�ം വെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ഇേ�ാ� പാതി വഴിയിലായി �ട�ി�ിട�കയാെണ� വ�ത വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെന �ന��ീവി�ി�ാ� പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?
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വിദ�ാ��ിക��് മാനസിക സ���ം

5029. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� എസ്.എസ്.എ�.സി പരീ�യി�  കണ�് വിഷയ�ിന് മ�് വിഷയ�െള

അേപ�ി�് വിജയശതമാനം �റവാെണ� �ിതിവിവര കണ�ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കണ�് പരീ� റ�് െച�് വീ�ം നട�ിയ സാഹചര�ം വിദ�ാ��ിക��് മാനസിക സ���ം

ഉ�ാ�ിയി��ത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(സി) �ന:പരീ�യാണ് വിജയശതമാനം �റ��തിനിടയാ�ിയെത�് ക���േ�ാ;  അെ��ി�

എ�ാണ് കാരണം എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം സംഭവ�� ആവ��ി�ാതിരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാ��ിക��് �ണിേഫാം

5030. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ അ��ായനവ�ഷം വിദ�ാലയ�ളി�  വിദ�ാ��ിക��് �ണിേഫാം വിതരണം െച��തിന്

സ��ാ� എെ��ാം �െ�ാ���ളാണ് നട�ിയി��ത്;

(ബി) ൈക�റി േമഖല സംര�ി��തിന് ൈക�റി സഹകരണ സംഘ�ളി� നി�ം വിദ�ാ��ി�്

�ണിേഫാം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െെവസ് ചാ�സല�മാ�െട�ം, േ�ാ െെവസ് ചാ�സല�മാ�െട�ം േയാഗ�ത

5031. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െെവസ് ചാ�സല�മാ�െട�ം,  േ�ാ െെവസ് ചാ�സല�മാ�െട�ം േയാഗ�ത

�.ജി.സി.���ി നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� എെ��ാമാണ് േയാഗ�താ മാനദ���;

(ബി) സ�വകലാശാലക�, �.ജി.സി.�െട ���ിയ മാനദ� �കാരം ച���  േഭദഗതി

െച�ാ�തിനാ� നിയമന�� നട��തിന് തട�ം േനരി��േ�ാ;

(സി) ഇേ�ാഴെ� എ�ാ െെവസ് ചാ�സലർമാ�ം േ�ാ െെവസ് ചാ�സല�മാ�ം �.ജി.സി.മാനദ�

�കാര�ളള േയാഗ�ത ഉളളവരാേണാ?
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അയി�� െഎ.എ�്.ആ�.ഡി േകാേളജ്

5032. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അയി�� െഎ.എ�്.ആ�.ഡി. േകാേളജ് അ�വദി�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ഏെതാെ�

േകാ�കളാണ് ഇവിെട അ�വദി�ിരി��ത്;  േകാേളജിെ� �വ��നം ആരംഭിേ�ാ;  ഇെ��ി�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാേളജിെ� അഫിലിേയഷ�  മഹാ�ാഗാ�ി �ണിേവ�ി�ി റ�് െച�ാ��ായ കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ; ���� പരിഹരി�്അ�� അ��യന വ�ഷം േകാേളജിെ� �വ��നം �ട�ാ�

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് പറയാേമാ;

(സി) നിലവി�� േകാ�ക��് �റേമ വിദ�ാ��ിക��് ഏെറ താ�ര��� ബി.േകാം ക����

ഉ�െ�െട�� േകാ�ക� ഈ േകാേളജിൽ ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവി� അ�വദി�ിരി�� േകാ�ക��് ��ികെള കി�ാ� സാഹചര��ി� അവ�് പകരം �തിയ

േകാ�ക��് അഫിലിേയഷ�  ലഭി��തിനായി െഎ.എ�്.ആ�.ഡി അേപ� ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  എ�ാണ് സ��കലാശാലയി�  അേപ� ലഭി�ത്;  ഇതിേ��  എ� നടപടിയാണ്

സ��കലാശാല സ�ീകരി�ത്;

(ഇ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� അ�മതി�ായി അേപ�ക� അയ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഫയ� ന��

സഹിതം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ�ാ�യ േകാേള�ക��് എ�.ഒ.സി

5033. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ��തായി എ� സ�ാ�യ

േകാേള�ക��്എ�.ഒ.സി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��തായി സ�ാ�യ േകാേള�ക�  അ�വദി�ി�െ��ി�  അവ�െട ഇനം തിരി�ളള പ�ിക

േമശ�റ�് െവ�േമാ;

(സി) ��തായി സ�ാ�യ േകാേള�ക�  അ�വദി��ത് സംബ�ി� സ��ാ�  നയെമെ��്

വ��മാ�േമാ?

തലേ�രി ഗവെ��്േകാേളജ് െക�ിട��െട അ�ബ� ���ികൾ

60 of 114



5034. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ�െട ആ�ി വികസന ഫ�ി� ഉ�െ���ി�� തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല

തലേ�രി  -െചാ�ി ഗവ.േകാേളജിെല താൽ�ാലിക െക�ിട�ൾ�� അ�ബ� ���ിക�െട

ഭരണാ�മതി ലഭ�മാേയാ; ഇെ��ി� കാരണം എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ി�െട ഡി.പി.ആ�  ലഭ�മാേയാ;  ഇെ��ി�  അത് ലഭ�മാ��തി�� എെ��ി�ം

ഇടെപട� ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എം.എ�.എ �െട ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം ഗവ.േകാേളജ് തലേ�രി�് അ�വദി� 25 ല�ം

�പ�െട ���ി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�ാ�യ മാേന�െമ�ക�െട നിയ�ണം

5035. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�ാ�യ മാേന�െമ�കെള നിയ�ി��തിന് നിലവി� എെ��ാം നിയമ�ളാണ്

ഉ�െത�ം ��തായി എെ��ാം നിയമ�ളാണ് െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് സ�ാ�യ േമഖലയി� വിവിധ തര�ി�� എ� േകാേള�ക� �വ��ി���്

എ�് വിശദമാ�േമാ?

സ�ാ�യ മാേന�െമ�ക��ായി �തിയ നിയമം

T 5036.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സ�ാ�യ മാേന�െമ�ക�  സ��ാ�  നി�േ�ശ����സരി�് നിയമപരമായി

�വ��ി��തിനാവശ�മായ �തിയ നിയമം െകാ�വ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

ജ�ിസ് െക.െക.ദിേനശെ� േന�ത��ി�� സമിതി�െട �വ��നം

5037. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് നിലവി�� �ിതി അവേലാകനം െച��തിന് നിേയാഗി� ജ�ിസ്

െക.െക.ദിേനശെ� േന�ത��ി�� സമിതി�െട �വ��നം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത സമിതി ഇതിനകം ഏെത�ി�ം ശിപാ�ശക� സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിേ�� സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ�ാ�യ േമഖലയി�  നടമാ�� അരാജകത��ം വിദ�ാ��ി പീഢന��ം അവസാനി�ി�വാ�

�തിയ അ��യന വ�ഷം സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ എെ��ാം; വിശദീകരി�േമാ?

ഹരി�ാട് െഎ.എ�്.ആ�.ഡി. േകാേളജിെ� നി��ാണ �വർ�ന�ൾ

5038. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് െഎ.എ�്.ആ�.ഡി േകാേളജിെ� നി��ാണ �വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) നി��ാണ �വ��ന�ളി� �ംഭനാവ� ഉ�ായതി�ളള കാരണം എ�ാണ്;

(സി) അടിയ�രമായി േകാേളജിെ� നി��ാണ �വ��ന��  ���ീകരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ആ��്സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�ക�

5039. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ആർ�്സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�ക� �വ��ി���്;

(ബി) ആ��്സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�ക� ഏ��ം ��ത� ഉ� ജി� ഏതാണ്;

(സി) തി�വന��രം, േകാ�യം, ���, മല�റം ജി�കളി� ഓേരാ�ി�ം എ� ആ��്സ് ആ�് സയ�സ്

േകാേള�ക� വീത��്;

(ഡി) ഈ ജി�കളി� ഓേരാ�ി�ം എ� ��ിക�വീതം ആ��്സ് ആ�് സയ�സ് വിഭാഗ�ി� വിവിധ

േകാേള�കളി� പഠിതാ�ളാ��്;

(ഇ) ഈ ജി�കളി�  ഓേരാ�ി�ം അ�  എ�ഡഡ് വിഭാഗ�ി�  എ� ആ��്സ് ആ�് സയ�സ്

േകാേള�ക�  �വ��ി��െ��ം അവിട�ളി�  എ� ��ിക�  വീതം പഠി��െ��ം

വ��മാ�േമാ?

പന�ി�ി െമേ�ാറിയ� ഗവ�െമ�് േകാേളജി� ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം

T 5040.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല ഏക സ��ാ�  േകാേളജായ പന�ി�ി െമേ�ാറിയ�  ഗവ�െമ�്

േകാേളജി� �ഷറി നിേ�പ ഫ�ി� നി�ം ��രേ�ാടിേയാളം �പ െചലവഴി�് നി��ി� �ൗ�ം

ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയ�ം നവീകരി��തി�ം സി��ിക് �ാ�് അട��� സൗകര���

ഏ�െ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി സമ��ി�ി�� അേപ�കളിെല നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത അേപ�കളിൽ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഭാഷാന�നപ� േമഖലയിെല സ��ാ� േകാേള�കളി� �തിയ േകാ�ക�

T 5041.�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�്,  ഭാഷാ ന�നപ� �േദശെ� സ��ാ� േകാേള�കളി� �തിയ

േകാ�ക�  ആരംഭി��തിനായി സം�ാനതല ഭാഷാന�നപ� സമിതി തീ�മാനെമ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഭാഷാന�നപ� േമഖലയിെല സ��ാ�  േകാേള�കളി�  ആവശ�മായ �തിയ േകാ�ക�

ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് സ��ാരിെ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

എ�.സി.�ി.ഇ. 2014 െല നിബ�ന �കാര�� നടപടി

5042. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാഷണ� കൗ�സി� േഫാ� ടീ�� എഡ�േ�ഷ� (എ�.സി.�ി.ഇ.) �െട 2014 െല നിബ�ന

�കാര�� നി�േ�ശ��  േകരള�ിെല ഗവ�െമ�്/എ�ഡഡ് അ��ാപക പരിശീലന

േകാേള�കളി�  നട�ിലാ�ി�ഴി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാലതാമസ�ി�� കാരണ��

എ�ാെണ�ം ഇവ എ�േ��് ���ിയാ�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�.സി.�ി.ഇ. (2014) നിബ�നയ�സരി�് േവ�� അ��ാപക ത�ികക� ��ി�് നിയമനം

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�; ഇെ��ി� അത് എ�് ���ിയാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി� എ�ാ ബി.എഡ്.  േകാേള�കളി��� ഒ� ബാ�്  (50 വിദ�ാ��ിക�)  2 ബാ�് ആയി

ഉയ��ാ�തിനാൽ സാധാരണ�ാരായ വിദ�ാ��ിക��് �റ� ഫീസി�  പഠനാവസരം

നിേഷധി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; അ�െനെയ�ി� 2017-18 വ�ഷം �ത� 2 ബാ�ക�

അ�വദി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ��ാപക പരിശീലന കലാലയ�ളി�  നിലവി�� സൗകര���  പരമാവധി

ഉപേയാഗി���വ�ം േകാ�സി�് േകാേള�ക� ആ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�; ഇെ��ി� അതി�� കാരണ�� എെ��ാം; വ��മാ�േമാ;
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(ഇ) എ�ഡഡ് േകാേള�കളി� നിലവി�� സ�ാ�യ എം.എഡ്. േകാ�ക� എ�ഡഡാ�ി മാ��തിന്

നയപരമായ തട���േ�ാ; ഇെ��ി� േമ��റ� മാ��� എേ�ാേഴ�് �ാവ��ികമാ�െമ�്

െവളിെ���േമാ?

െഎ.എ�്.ആ�.ഡി.യി� അ�േഹാ�് വ�വ�യി� ഉ�െ�� ജീവന�ാ�െട േവതനം

5043. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് �കാരം െഎ.എ�്.ആ�.ഡി.യി� അ�േഹാ�് വ�വ� �കാരം ലാ�്

േ�ഡ് ത�ികയി�  പ��, െസക�രി�ി,  സ�ീ��  എ�ീ വിഭാഗ�ളി�  േജാലിേനാ��  88

േകാ��ാ�് ജീവന�ാ��് �തിമാസം  9000/-�പ മാ�മാണ് ന���െത�്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇേത േജാലിെച�� വി��ഭട�ാ��ം ദിവസ േവതന�ാ��ം എ� �പ വീതമാണ്

�തിമാസം/�തിദിനം േവതനം ന���ത്;

(സി) ഈ ശ�ള�ളിെല േവ�തിരിവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി�േമാ;

(ഡി) ധനകാര� വ��ിെ� ജി.ഒ  (പി)  28/16/ധന.  തീയതി  26.02.2016  �കാരം സം�ാനെ�

േകാ��ാ�് അഥവാ ദിവസ േവതന ജീവന�ാ�െട മിനിമം ശ�ളം എ�യാണ്;  ഈ ശ�ളം

െഎ.എ�്.ആ�.ഡി.യിെല േമ�വിഭാഗം ജിവന�ാ��് ന���തിന് നടപടി സ�ികരി�േമാ?

െഎ.എ�്.ആ�.ഡി.േകാേള�ക�െട നിലവാരം

5044. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െഎ.എ�്.ആ�.ഡി �െട കീഴി�� വിവിധ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�  ഏെതാെ�

േകാ�കളാണ് നിലവി��ത്;

(ബി) ��ത േകാേള�ക�െട നിലവാരം ഉയ��വാ�ം �തന േകാ�ക�  ആരംഭി�വാ�ം എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2013-� ��പ് �ത� െഎ.എ�്.ആ�.ഡി എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി� േജാലി േനാ�ിവ��

അ��ാപക, അന��ാപക ജീവന�ാ��് �ാ���റി െപ�ഷ� ന�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത േകാേള�ക�െട ൈദനംദിന �വ��ന���ം മ�ിതര െചല�ക��ം ആവശ�മായ ഫ�്

വ�ഷാവ�ഷം ബ�ജ�ി� ഉ�െ���ി ന��വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േപാളി െട�ി�കളിെല െ�ഷ�� എഡ�േ��� നിയമനം
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5045. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട്, കളമേ�രി ഗവ. േപാളി െട�ി�കളി� ബധിര-�ക വിദ�ാ��ിക��്

േവ�ി ആരംഭി� ക����  എ�ിനീയറിംഗ് െ�ഷ��  ബാ�ിെല ��ിക��േവ�ി െ�ഷ��

എഡ�േ��� ത�ിക നിലവി�േ�ാ; എ�ി� അറിയി�ാേമാ:

(ബി) ബധിര-�ക വിദ�ാർ�ികെള പഠി�ി��തിന് ആവശ�മായ േയാഗ�ത��,  ഈ �ാപന�ളി�

േജാലി െച�� അ��ാപക�െട േവതനം നാമമാ�മാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ൈഹ��കളി�  ഭി�േശഷി വിഭാഗ�ിെല ��ികെള പഠി�ി�� റിേസാ�് അധ�ാപകെര

നിയമി��ത് േപാെല േകാ��ാ�് അടി�ാന�ിൽ െ�ഷ�� എഡ�േ���മാെര നിയമി�ാ��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ൈഹ��  റിേസാ�് ടീ��മാ��് ലഭി�� മിനിമം േവതനെമ�ി�ം ഇവ��് ലഭി�ാനാവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നീ�് െമറി�ി� പാല�ാട് ക�ണ െമഡി�� േകാേളജി� േ�ാ�് അ�ിഷ� ലഭി�വ�െട ഫീസ്

5046. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17 അധ�യന വ�ഷം പാല�ാട് ക�ണ െമഡി�� േകാേളജി� സം�ാന എ���സ്

ക�ീഷണ�  നീ�് െമറി�് �കാരം നട�ിയ േ�ാ�് അ�ിഷനി�െട എ� വിദ�ാ��ിക��ാണ്

�േവശനം ലഭി�ത്; അവ�െട േപ�വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വിദ�ാ��ിക��് ഫീസ് നി��യി�ി�െ��ി� എ�െയ�ം ഇെ��ി� ആയതിെ� കാരണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഫീസ് നി��യി�വാനാവശ�െ��െകാ�ളള ബ�.  ��ീം േകാടതി�െട വിധി

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�േ��് വാ�ഷിക ഫീസ് നി��യി�് ഉ�രവിറ�െമ�്

െവളിെ���േമാ ?

സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല വ��്േഷാ�് ഇ���� ത�ിക

5047. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല േ�ഡ് ഇ���� ത�ികയി� നി�ം വ��്േഷാ�് ഇ����

ത�ികയിേല�� �േമാഷ�  തട�വ�ത് പരിഹരി���മായി ബ�െ��് സംഘടനക�

സ��ാരിേനാ ഡയറ��േ�ാ പരാതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഈ പരാതിയി� സ�ീകരി�ിരി��

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) േ�ഡ് ഇ����  ത�ികയി�  നി�ം വ��്േഷാ�് ഇ����  ത�ികയിേല�് �േമാഷ�

നട��തിന് എെ��ി�ം തട���േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ?

മ��� ഗവ�െമ�് േപാളിെട�ി�ി� �തിയ േകാ�ക�

5048. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ��� ഗവ�െമ�് േപാളിെട�ി�ി� സിവി� എ�ിനീയറിംഗ്, ഇല�ി�� ആ�ഡ് ഇലേ�ാണി�്

എ�ിനീയറിംഗ് എ�ീ േകാ�ക��് അ�മതി ന���തി�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2017-18  അ��യന വ�ഷം തെ� ��ത േകാ�ക�  ആരംഭി�് വിദ�ാ��ിക��് �േവശനം

ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� േപാളിെട�ി�ക�െട നിലവാരം െമ�െ����തിന് പ�തി

5049. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, ആ�ണി േജാ�

,, ആ�. രാേജഷ്

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

(എ) സ��ാ�  േപാളിെട�ി�ക�െട നിലവാരം െമ�െ����തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െതരെ��� േപാളിെട�ി�കളി� െടേ�ാളജി ബിസിന�് ഇ�ക�േബഷ� െസ��ക�ം ഉ�ാദന

പരിശീലന േക���ം ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� പല േപാളിെട�ി�ക�ം അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത �ലം

��ി���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിദ�ാ��ിക��് ��ത� െതാഴിലവസര�� ലഭ�മാ�ംവിധം േപാളിെട�ി�കളി� കാലാ��തമായ

�തിയ േകാ�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

5050. �ീ.അനി� അ�ര

,, വി.ഡി.സതീശ�
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,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(ബി) ഇതി�� ധനം എവിെട നി�ം കെ��ാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഇതിനായി �േയാജനെ����െത�് വിശദമാ�േമാ?

�ീ���രം സ��ാ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല നി��ാണ �വ��ന��

5051. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ീ���രം സ��ാ�  എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജി�

എെ��ാം നി��ാണ �വ��ന��  നട�ക��ായി;  ഓേരാ ���ി�െട�ം ഇേ�ാഴെ�

�ിതി�ം െചലവഴി� �ക�ം �േത�കം �േത�കം വ��മാ�ാേമാ?

േപാളിെട�ി�ക�െട �വ��നം

5052. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േപാളിെട�ി�ക�െട �വ��ന���് വകയി��ിയ �ക തീെര

അപര�ാ�മാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േപാളിെട�ി�മായി ബ�െ��,  േക�വി�ത പ�തി�െട ഫ�് േനടിെയ��� കാര��ി�

സ��ാ� പരാജയമാെണ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േപാളിെട�ി�ക�െട സമ� വികസന�ിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

ഇ�ിരാഗാ�ി നാഷണ� ഓ�� �ണിേവ�ി�ി റീജിയണ� െസ��

5053. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജക മ�ല�ിെല ���റയി�  ഇ�ിരാഗാ�ി നാഷണ�  ഓ��

�ണിേവ�ി�ി�െട റീജിയണ�  െസ��  ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ��െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി എ� �ലമാണ് അ�വദി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?
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ഇ-�ാ�് ആ��ല�ം

5054. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ-�ാ�് ആ��ല��ിന് അ�ഹരായ വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം സ��കലാശാലക�  ഫീസ്

ഈടാ��ത് ഏത് രീതിയിലാണ്;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��ത ആ��ല�വിതരണം അ�ഹരായ എ�ാ

വിദ�ാ��ിക��ം യഥാസമയം നൽകിയി�േ�ാ ;

(സി) ഇ-  �ാ�് �ട�ിയ��ലം ഈ ആ��ല�ം ൈക��� വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം പരീ�ാഫീസ്

ഉ��െട�� ഫീസ് ഈടാ�ാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ആ��ല�ം ൈക��� വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം വിവിധ ഫീസ് ഈടാ�ാ�

കഴിയാ��െകാ�് മാ�ം ഇവ�െട പരീ�ാഫല��െ�െട��വ തട�വ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ

�ിതി വിേശഷ�ിനിടയാ�ിയ കാരണെമ�ാണ്;

(ഇ) യഥാസമയം ന�േക� ആ��ല�ം ന�കാെത പരീ�ാഫല��െ�െട തട�വ�ക വഴി

വിദ�ാ��ികൾ�് േനരിേട�ി വ�ി�� ��ി��ക�  പരിഹരി��തി�ം ഇ�രം സംഭവ��

ആവ��ി�ാതിരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അലിഗഡ് �ണിേവ�ി�ി�െട മല�റം െസ�റിെ� വികസനം

5055. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അലിഗഡ് �ണിേവ�ി�ി മല�റം െസ�റിെ� �േരാഗതി�ായി േക�സ��ാരി�ം അലിഗഡ്

�ണിേവ�ി�ി േന�ത��ി�ം സ���ം െച���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) ��ത െസ�റിനായി ഇ�വെര എ� �ക െചലവി� എ�ം എെ�ാെ� അടി�ാന സൗകര���

ഒ��ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ണിേവ�ി�ി�് �തിയ േകാ�ക�  �ട��തിേനാ സ��മായി െക�ിടം ഉ�ാ��തിേനാ

നാളി�വെര കഴി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

��� �ീ േകരള വ�� േകാേളജിെല അധ�ാപക�െട നിയമന അംഗീകാരം

5056. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ���  �ീ േകരള വ�� േകാേളജി�  മാേനെ��് നിയമനം ന�ിയ ഏെത�ി�ം അധ�ാപക��്

�ണിേവ�ി�ി�െട നിയമന അംഗീകാരം ലഭിേ���േ�ാ; അവ�െട േപ� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നാ� വ�ഷ�ിേലെറയായി ഈ േകാേളജി�  േജാലി െച�വ�� േഡാ.  മായ  .എസ് എ�

അധ�ാപിക�െട നിയമനകാര��ി�  ബ�.  ൈഹ�ാടതി �റെ��വി�ി�� ഉ�രവ് എ�ാണ്

�ണിേവ�ി�ി ൈക��ിയി��ത്;  ഈ ഉ�രവ് �കാരം ഇതിെ� നടപടി�മ��  ബ�.

ൈഹേ�ാടതി നി�യി�ി�� കാലാവധി��ി� ���ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത േകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി� എെ��ാം വിഷയ�ളാണ് പരിേശാധി��ത്;

(ഡി) കാലി��് സ��കലാശാല�െട േമയ്  6  ന് േച�� സി�ഡിേ��് േയാഗ�ി� േഡാ.മായ�െട

നിയമനകാര��ി� എ�� തീ�മാനം വ��മാ�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി�് ��ത� പരിേശാധന�്

�ാ�ഡിംഗ് ക�ി�ിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� ��ത �ാ�ഡിംഗ് ക�ി�ി അംഗ��െട

േപ� വിവരം െവളിെ���േമാ?

�ണിേവ�ി�് അസി��് �ലം മാ�ം

5057. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ിെല വിവിധ �ണിേവ�ി�ികളി� അസി��ായി നിയമി��തിന് ത�ാറാ�ിയ പി.എസ്.സി

റാ�് ലി�ി�െ�� ഉേ��ാഗാ��ിക��് ഇ�� �ണിേവ�ി�ി �ാ��� അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സ��കലാശാലകളിെല വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ രീതി

5058. �ീ.എം.ഉ��

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��കലാശാലക��് വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ രീതി അവലംബി�ാ� അ�മതി ഉേ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� വിവിധ സർ�കലാശാലകൾ വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ രീതി േ�ാ�ാഹി�ി�� നടപടിയിേല�്

നീ�� കാര�ം ��യി�വ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ� തടയാ�  ആവശ�മായ നിയ�ണ നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

േകരള സാ�രതാ മിഷനിെല ജീവന�ാ�
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5059. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േകരള സാ�രതാ മിഷനി� താ�ാലികാടി�ാന�ിേലാ

േകാ��ാ�് അടി�ാന�ിേലാ ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ�െട േപ�ം ത�ിക�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാെര എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖനയാേണാ നിയമി�ത്; അെ��ി� കാരണം

വ��മാ�േമാ?

േദവി�ള�് ഐസക് ൈകേ�റിയ�മി ഒഴി�ി��തിന് നടപടി

5060. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം താ��ി�  െക.ടി.എ�് വിേ�ജി�  സ�േ� ന��  20/1  �  ഉ�െ�� സ��ാ�  �മി

ഐസക് എ�യാ� ൈകേ�റിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �ലം ഒഴി�ി��തിന് ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് നൽകിയി�േ�ാ ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ി� എ�്

നടപടി സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���േമാ ?

കാ����് പാല�ിെ� �ലെമ��്

5061. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അ��  മ�ല�ിെല  ''കാ����്''  പാല�ിെ� �ലെമ��് �വ��ന��  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാ�ാ�ിേചാലയി� േടാം സ�റിയ�ം സേഹാദര�ാ�ം ത�ിെയ�� പ�യ�മി

5062. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, അനി� അ�ര

,, അ�വ� സാദ�്

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�ാ�ിേചാലയി� റവന� വ��് �രിശ് െപാളി�് നീ�ിയ �ല�് നി�ം നീ�ിയ െഷ�ക�

പ�ികജാതി�ാ�െട �ടി�കളായി�� എ�ത് വ�തയാേണാ;

(ബി) ഈ െഷ�ക��് ചി��നാ� വിേ�ജി� നി�ം െെകവശ സ��ിഫി��് ന�കിയി�േ�ാ;
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(സി) േടാം സ�റിയ�ം സേഹാദര�ാ�ം നിരവധി ആദിവാസിക�െട�ം പ�ികജാതി�ാ�െട�ം പ�യ�മി

ത�ിെയ��് അതിേനാട് േച��ളള ഏ��  കണ�ിന് സ��ാ�  �മി െെകേ�റിയതായി

കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�?

ഇരി�ി താ��ി� പടി�� വിേ�ജി� ൈകവശ �മി�് പ�യം

5063. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യി� ഇരി�ി താ��ി� പടി�� വിേ�ജി� ആര�േ�ാട് �േദശ�് ൈകവശ�മി�് പ�യം

ന���വ��് ഒ� േറാഡിെ� ഇ�വശ�ം ൈകവശ�മി ഉെ��ി� ഏെത�ി�ം ഒ� േ�ാ�ി� മാ�ം

പ�യം ന�കിയാ�  മതിെയ� വ��മാ�� സ��ാ�  ഉ�ര�കേളാ നി�േ�ശ�േളാ

നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ഉ�രവിെ� പക�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വി.െക.േഗാപാല� (വലിയ���് വീട്), സാ�(ക�ാ�ി�റ�്), േഗാപി (പാറ�റ�്), ക�ണ�

(ഒാേലട�്),  േഗാപി  (പളള�കാലായി�) എ�ിവ�െട ��വ�  ൈകവശ�മി�ം പ�യം

ന���തിന് എ� നിയമ തട�മാ�ളളെത� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട ൈകവശ�മി എ�െയ�ം ൈകവശ�മി� ��വ�  പ�യം ലഭ�മാ�വാ�ളള നടപടിക�

ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര പാലേമ� ആന�മ�ിര�ി� െക. രവീ�െ� പരാതിയിേ�ൽ നടപടി

5064. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര പാലേമ� വിേ�ജി� �� സ�െ� ന�� 220/2-15-� ക��ാണിയ��െട�ം മക�

ആന�ിെ��ം േപരി�  7694-� ന��  ത�േ�രി�െ��  45.5  െസ�് വ�വി�  നി�ം ക�ട

ജലേസചന പ�തി�ായി 14.75 െസ�് വ� ഏെ���ി�േ�ാ;

(ബി) ബാ�ി�� �ല�ിന് റീസ�േ��േശഷം �തിയ ത�േ�� ന�കിയി�ി�ാെയ�ം റീസ�െ�യി�

വ� ��ത െത�് തി��ണെമ�ം ആവശ�െ��് മാേവലി�ര താ��ി�, പാലേമ� വിേ�ജി�

ആന�മ�ിര�ി� െക. രവീ�� 26-12-2012-� ന�കിയ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആല�ഴ ജി�ാ കള�േറ�ിെല ഇ� സംബ�ി�  c1/5617/2013-  ഫയലിെ� �ടർനടപടികൾ

വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി� �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�ിെ��ി�, ഇതിനാവശ�മായ നിർേ�ശം നൽ�േമാ ?

െച�വ�� ന�ളെ� മാ�കാ വിേ�ജ് ആ�ി മാ�വാ� നടപടി
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5065. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല െച�വ��  ന�ളം വിേ�ജിെന ആ�നിക വിവര സാേ�തിക

സൗകര��� �േയാജനെ���ി �ാ��് വിേ�ജ് ആ�ി മാ�ിയ കാര�ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ജനപ�ാളി�േ�ാെട നവീകരി� വിേ�ജ് ഓഫീസി�  നി�ം ജന���് ഏ��ം ന� േസവനം

ലഭ�മാ�� കാര�ം ഉറ� വ���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ വിേ�ജിെന മാ�കാ വിേ�ജ് ഓഫീസ് ആ�ി മാ�വാ� നടപടി ഉ�ാ�േമാ?

െവളളരി��് താ��് സബ് ഡിവിഷ� അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം

5066. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െവളളരി��് താ��് േക�ീകരി�് സ�് ഡിവിഷ�  ഓഫീ�ക�

അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവിെട സബ് ഡിവിഷ� ഓഫീ�ക� എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

എം.എം. ലംേബാധരന് വ� സംബ�മായി േനാ�ീസ്

5067. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യി� ��ാ� �േദശ�് എം.എം.  ലംേബാധര� എ� ആ��്  300 -�പരം ഏ��

�മി�െ��് �ശ�മാധ�മ�ളി� വ� വാ�� സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ടിയാ�ം ��ംബാംഗ���ം ഈ �േദശ�് എ� എ��  �മി വീതം ഏെതാെ�

�ല�ളി� ആ�െടെയാെ� േപരി� ഉെ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇതിെന�റി�് അേന�ഷി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�് വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) റവന� വ��് ടിയാന് ഈ �േദശെ� വ� സംബ�മായി എെ��ി�ം േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

മരം �റി�വാ�� അ�മതിെ�തിെര അ�ീ� ന�കാ� നടപടി

5068. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, അ�വ� സാദ�്

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
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മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ.വി.�ി. ക�നി�് 1100 ഏ�റിെല 25000 റ�� മര�� �റി�വാ� ൈഹേ�ാടതി അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിധി നിലവി�� േതാ�ം േക�കെള എ�കാരം ബാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഈ വിധിെ�തിെര അ�ീ� ന�കാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

കാണം/ െവ�ംപാ�ം ��ംബ���് ൈകവശാവകാശേരഖക�

5069. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�തി സ��ിഫി��ം ൈകവശാവകാശ േരഖക�മി�ാെത വീ�ം �രയിട�ം ��ംബ��മായി

താമസി�� കാണം/ െവ�ംപാ�ം ��ംബ�ാ� പാല�ാട്,  ��� �ട�ി ഏെത�ാം ജി�കളി��്;

എ� ��ംബ���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഏെത�ാം വിേ�ജ്/താ��്/ജി�ാ കള�േറ�് ഓഫീ�കളി� എ� അേപ�ക�

തീ��ാകാെത കിട��് എ�ം ഇവ തീ��ാ�ാ�തി�� കാരണം എെ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) 2016  �  �ൻ സ��ാ�  ഇവ��് േരഖക�  ന�േക�തി� എ� ഉ�ര�

�റെ��വി�ി�േ�ാ;എ�ി�  ��ത ഉ�രവ് നിയമസഭ�െട േമശ�റ� വ�േവാ;വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ിൽ ��ത ഉ�ര� �ന:പരിേശാധി�ാ�ം ��ത ��ംബ���് ൈകവശാവകാശേരഖക�ം

നി�തിയട�ാ�� അവകാശ�ം ഉറ�വ��വാ�ം എ� നടപടി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ം എ�്

വ��മാ�േമാ?

പ�യം ന���തി�� നയം

5070. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് േകരള�ി�  എ� ആ�ക��് പ�യം ന�കിയി�െ��് ജി�

തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�� പ�യ�െള�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� പ�യം ന���തി�� നയം എെ��് വ��മാ�േമാ?

സ�േ�- റവന� വ��കളിെല വാഹന�ൾ

73 of 114



5071. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�േ� വ��ി�ം റവന� വ��ി�ം കഴി� പ� വ�ഷ�ി��ി� േലലം െചയത്

വി��ന നട�ിയ വാഹന��െട വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ��കളി�  കഴി�  10  വ�ഷ�ി��ി�  വാ�ിയ �തിയ വാഹന��െട വിവരം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) േലലം െച�് വി��ന നട�ിയ വാഹന���് പകരം വാഹനം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

അതി�� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി േകാവിലകം താെഴ പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ി�ാ�� �മി

5072. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ല�ിെല േകാവിലകം താെഴ പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ി�ാ�� �മി

ഏെ����തിന് റവന� വ��് �ി�സി��  െസ��റി�െട  18-4-2017-െല ബി2/165

/2017/റവ. ന�� നി�േ�ശ �കാരം തട���േ�ാ; എ�ി� അത് എ�ാെണ� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ കള��  6-5-2017  ന്  DCKKD/2576/2017-B2  ന��  ക�് റവന�

�ി�സി�� െസ��റി�യ�� �കാരം സ�ീകരി� നടപടി എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) േകാവിലകം താെഴപാലം അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ി�ാ�� നി�ബ�ിത �മി ഏെ����തിനായി

1-1-2014 �ത� നിലവി� വ� എ�.എ.ആ�. ആ�് 2013 എ�.എ.ആ�. ��സ് 2015 �കാരം

ഉ�രവാ��തിന് എ�ാണ് തട�െമ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) �മി ഏെ���ാ�� സ��ാ� ഉ�രവ് ത�രിതഗതിയിലാ�ാേമാ?

ന�െ�� പ�യ�ൾ� പകരം �തിയവ ലഭി�ാ�� നടപടി

5073. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െച���  േ�ാ�് പ�ായ�ി�  പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ��വ�  ഭവന നി��ാണ�ിന്

1980� സമ��ി� പ�യ�� ന�െ��േപായതിെ� അടി�ാന�ി� ഈ ��ംബ���് �തിയ

പ�യ�� ലഭി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�േ��ത് എ�് വിശദീകരി�േമാ?

���ാട് ഫിഷറീസ് വ��ിെ� �ലം ൈകേ�റി െക�ിടം നി��ി�തിെനതിെര നടപടി
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5074. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  േഹാ���ഗ് താ��ി�  ഉ�മ പ�ായ�ി�  ���ാട് േ���ിന്

��വശം  RS:No.237/11�  ഫിഷറീസ് വ��ിെ� അധീനതയി�� �ലം സ�കാര� വ��ി

ൈകേ�റി െക�ിടം നി��ി� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഫിഷറീസ് വ��് ��ത �ലം ഒഴി�ി�് തരണെമ�ാവശ�െ��് ജി�ാ ഭരണ�ട�ിന് ക�്

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ി� റവന� വ��് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇ�സംബ�ി� വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ?

റിേസാ��് നി��ാണ�ിന് ഉപേയാഗി�� േതാ��മി ഏെ���വാ� തീ�മാനം

5075. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, എം. വി�െസ�്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േതാ��മി �റി�വി����ം അത് റിേസാ��് നി��ാണ�ിന്

ഉപേയാഗി���മായ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േതാ��മി �റി�് വി��ക�ം മ�് ആവശ����ായി ഉപേയാഗി�ക�ം െച�� സാഹചര��ി�

േതാ��മി ഏെ���വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ ?

ഇ�ാനഗറി� ബി� പാ��� കേ�റിയ �ലം ഒഴി�ി�ാൻ നടപടി

5076. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.ഡി.എ�് വിേ�ജി� ��ാ� ഇ�ാ നഗറി� സ�േ� ന�� 62/9 � വ�� സ��ാ� �ലം

ബി� പാ��� എ�യാ� കേ�റിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �ലം ഒഴി�ി�ണെമ�് ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�്

നടപടി സ�ീകരി�?

അഴിമതി�ാരായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി�ം മാഫിയാ ഭീഷണി േനരി��വർ�് സംര�ണ�ം
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5077. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം റവന�വ��ിെല അഴിമതി�ാരായ എ�

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സ��ാ��മി കേ��ം റിേ�ാ��് െച�കേയാ ഒഴി�ി�ാ�  ത�ാറാ�കേയാ െച�ാ�

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ശി�ാനടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) �നിയമ�� ക�ശനമായി നട�ാ�ാ� �മി�� റവന� ഉേദ�ാഗ�� മാഫിയാ ഭീഷണി േനരി��ത്

സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉേദ�ാഗ�െര ഭീഷണിെ���� �ിമിന�കളി� നി�് അവ��് സംര�ണം ന�കാ� സർ�ാർ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െപ�വ�ാന�് ടി.ആ�.ആ�് �ീ ക�നി അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ിരി�� �മി

5078. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.പി.സജീ��

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ിയിെല െപ�വ�ാനം �ാമപ �ായ�ി�  6000  ഏ��  സ��ാ�  �മി ടി.ആ�.ആ�് �ീ

ക�നി അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ിരി��െവ� പരാതിയി�  അേന�ഷണം ���ിയാേയാ;

എ�ി� എ�ാണ് കെ��� എ�റിയി�േമാ;

(ബി) അനധി�തമായി ൈകേയറിയ �മി ഏെ����തിന് തി�വന��രം ലാ�് റിസം�ഷ�  േ��്

െ�ഷ�� ഓഫീസ�െട നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്?

വിേദശ��വർ� വ�മാന സ��ിഫി��് ന���തി�� മാനദ�ം

5079. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, െക. രാജ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) റവന� വ��് ന��� ജാതി സ��ിഫി��്,  േന�ിവി�ി സ��ിഫി��്,  വ�മാന സ��ിഫി��്

എ�ിവ�െട കാലാവധി എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ീമിെലയ�  സ��ിഫി��ി�മായി ഓഫീ�ക�  കയറിയിറേ��ി വ�� �ിതി ഒഴിവാ�ാ�

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിേദശ രാജ��ളി�  േജാലിെച��വ�െട വ�മാന സ��ിഫി��് ന���തി�� മാനദ�ം

എ�ാെണ�റിയി�േമാ?

ല�ം വീ�കളി� താമസി��വ��് പ�യം നൽകിയത് സംബ�ി� ഉ�ര�കൾ

5080. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ല�ം വീട് പ�തിയി� ഉ�െ��ം അ�ാെത�ം വ�ഷ�ളായി ല�ം വീ�കളി� താമസി�വ��

ആ�ക��് പ�യം ന�കാ�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ല�ം വീ�കളി�  താമസി��വ��് പ�യം ന���തിന് കഴി� സ��ാ�

ഉ�രവായി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� പക��് േമശ�റ� വ�േമാ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ല�ം വീ�കളി�  താമസി�� എ� േപ��്പ�യ��

ന�കിെയ� വിവരം ജി� തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ല�ം വീ�കളി� താമസി�� എ� േപ��് പ�യം

ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) കഴി� സ��ാരിെ��ം ഈ സ��ാരിെ��ം കാലഘ��ി�  ല�ം വീ�ക��് പ�യം

ന�കിയതിെ� എ�ാ ഉ�ര�ക�െട�ം പക��് േമശ�റ�വ�േമാ?

റവന� റി�വറി �ടി�ിക- �ണേഭാ�ാ���് �േയാജനം ലഭി��ി� എ� പരാതി

5081. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� റി�വറി �ടി�ികകളിേ��  തവണകളായി തിരി�ടവ് അ�വദി��തി�� ജി�ാ

കള��മാ�െട അധികാരപരിധി ഉയ��ി ന�ിെയ�ി�ം �ണേഭാ�ാ���് അതിെ� �േയാജനം

ലഭി��ി� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജി�ാ കള��  േനരി�ാേണാ ഈ അധികാരം ക�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;  കീ�േദ�ാഗ���്

��ത അധികാരം ൈകമാറി ന�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

റവന� വ��ിെല താ�ാലിക ത�ികക�
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5082. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി� എ� താ�ാലിക ത�ികക� നിലവി��്;

(ബി) 5 വ�ഷ�ി� ��ത� പഴ��ളള താ�ാലിക ത�ികക� �ിരം ത�ികയാ��തിന് സ��ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �പരി�രണ�മായി ബ�െ�� ഓഫീ�കളി� നി�ം ജീവന�ാെര �ന� വിന�സി�ാ� നടപടിക�

സ�ീകരി��ത് �പരി�രണനിയമെ� ��ബലെ�� �െമ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�േമാ?

അ�� മ�ല�ിെല �രഹിത�

5083. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അ��  മ�ല�ി�  �രഹിതരായ എ� ��ംബ��  ഉെ��് വിേ�ജ് തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�േമാ ?

ആല�ഴ ജി�യിൽ തീ��ാ�ാെത�� �രിതാശ�ാസ സഹായ അേപ�കൾ

5084. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  േമയ് �ത�  2017  ഏ�ി�  30  വെര �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ സഹായ�ിനായി

ലഭി�ി�� അേപ�യിേ�� അന�ര നടപടിക� ആല�ഴ ജി�യിെല വി�ജ് ആഫീ�ക�, താ��്

ആഫീ�ക�, കള�േറ�് എ�ിവിട�ളി� തീ��ാ�ാെത�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െച���  താ��ി�  ഈ കാലയളവി�  ലഭി� അേപ�ക�െട അന�ര നടപടിക�  ഇേ�ാ�ം

തീ��ാ�ാെത െപ�ഡിംഗി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�െന െപ�ഡിംഗി�� അേപ�ക�െട േപ� വിവര�� സഹിതം വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഈ അേപ�ക� െപ�ഡിംഗിലായതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

െക�ിട നി��ാണ�ി�� അസം�ത വ��ൾ കലവറ �േഖന സ�ിഡി നിര�ി� ലഭ�മാ�വാ� പ�തി

5085. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�ിട നി��ാണ�ി�� അസം�ത വ��ളായ സിമ�്,  മണ�, ക�ി �ട�ിയവ�െട വില

അ�ദിനം വ��ി�് വ��ത് �ലം സാധാരണ�ാരെ� വീട് എ� സ��ം സ��മായി�െ�
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അവേശഷി�� വ�ത സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  െെലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ�ടാ� ഇട�ര�ാരായ ആ�ക��ം നി�ിത വാ�ഷിക

വ�മാന�� സ��ാ� ജീവന�ാ��ം ഒ� വീട് നി��ി��തിന് ആവശ�മായ അസം�ത വ���

സ��ാ�  ഏജ�സിയായ കലവറ �േഖന നി�ിത ശതമാനം സ�ിഡി നിര�ി�  ലഭ�മാ�വാ�

എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� അ�ര�ിെലാ� പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ എ�് വിശദമാ�േമാ?

കാ�ഡമം ഹി� റിസ�വ് സംര�ി��തി� േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക�

5086. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ിയിെല കാ�ഡമം ഹി� റിസ�വ്  (സി.  എ�്.  ആ�) എ� ഏ�� ��േദശ�ാണ് �ിതി

െച��ത്;

(ബി) ��ത ��േദശം വന�മിയായിേ�ാ റവന� �മിയായിേ�ാ േനാ�ിഫിേ�ഷ� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഈ �മി കാ�ഷികാവശ����് ആ�െ��ി�ം പാ��ിന് െകാ��ി�േ�ാ; എ�ി� ആ�െ��ാം;

എ� ഏ��/െഹ�� വീതെമ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സി.  എ�്.  ആ�  അതീവ പാരി�ിതിക �ാധാന��� ��േദശമാേണാ;  എ�ി�  ��ത േമഖല

സംര�ി��തി� േവ�ി സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

തി�രിെല മലയാളം സ��കലാശാല�േവ�ി നി�േ�ശി� �മി�െട സ�െ� ന��

5087. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�രിെല മലയാളം സ��കലാശാല�േവ�ി ജി�ാഭരണ�ടം കെ��ി നി�േ�ശി� �മി�െട

സ�െ� ന��ക�ം, ബി.�ി.ആ� �കാരം അതി� ഓേരാ�ിെ��ം ഇന�ം തര�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ �മി ഏെ����തി�� മതി�വില നി�യി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� നിയമ വ�വ�

�കാരമാണ് വില നി�യി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ�െ� ന�രിെല �മി�് �ാബല��ി�� മര�ാദ വില ആ�-ന് എ�യാണ് ; കണ�ാ�ിയ

മതി� വില �കാരം ആ�-ന് എ� വില വ�ം;

(ഡി) ഈ �മി നി�േ�ശി�ാനിടയാ�ിയ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ?

വിേ�ജ് മാ�വ� �കാരം സ��ാ� �മി�െട അതി��ി പരിേശാധന
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5088. �ീ.അനി� അ�ര

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�� �കാശ്

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് മാ�വ� അധ�ായം ഒ�പതിെല 134-� നി�േ�ശം അ�സരി�് വിേ�ജ് അസി��മാ� ��

മാസ�ിെലാരി��  സ��ാ�  �മി�െട അതി��ി പരിേശാധി�ക�ം അള�് തി�െ���ക�ം

െച�ണെമ�് നിബ�ന�േ�ാ;

(ബി) ഈ നിബ�ന�കാരം െമാ�ം �മി�െട  10% റവന� ഇ�െ���ം  5% തഹസീ�ദാ�ം,  ��

മാസ�ിെലാരി�� േനരി�് പരിേശാധന നടേ���േ�ാ;

(സി) അധികാരിക�  േകരള�ിെല ഏെത�ി�ം �ല�് േമ��റ� പരിേശാധന നട�ി റിേ�ാ��്

സമ��ി�ി�േ�ാ; പരിേശാധന �ത�മായ രീതിയി� നട��തി�ം സ��ാ� �മി സംര�ി��തി�ം

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�മി�െട അടി�ാന നി�തി�ം കരം നി��യി�ാൻ അവകാശ�� ഉേ��ാഗ��ം

5089. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി�െട അടി�ാന നി�തി �മ��തിന് വ�വ� െച�െകാ�ളള 1961 -െല േകരളാ �നി�തി

ആ�് നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത ആ�ിെല �സ�മായ വ�വ�ക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) 1895 െല മലബാ� ലാ�ഡ് രജിേ�ഷ� ആ�് നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഈ ആ�് �കാരം ഒ�

വ�വിെ� ഉടമ�നാെണ�് അവകാശ��യി�� ആ��് ഏത് ഉേദ�ാഗ�നാണ് അവകാശം

നി��യി�് കരം ഒ��ി ന���ത്;

(സി) ഇ�ര�ി�  കരം ഒ��ി ന���തിന് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െന �മതലെ���ിെ�ാ�ളള

സ��ാ�  ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  ��ത

വിഷയ�ി� േമ� ��ീകരണം ന�കാേമാ?

പടി�� വിേ�ജിെല ആര��ാട് �േദശ�് പ�യ�ിന് ലഭി� അേപ�

5090. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല ഇരി�ി താ��ി� പടി�� വിേ�ജിെല ആര��ാട് �േദശ�് എ� ��ംബ�ളാണ്

�മി പതി�് ച��കാരം പ�യ�ിന് അേപ� ന�കിയത്;  അേപ�ക�െട േപ� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) ഇതി�  എ� അേപ�ക�  പ�യ�ി� േയാഗ�രാെണ� കെ��ിയി��്;  അവ�െട

േപ�വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം അേപ�ക�  നിരസി�ക��ായി�േ�ാ;എ�ിൽ ആ�െടെയാെ� അേപ�കളാണ്

നിരസി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;  ഓേരാ���െട�ം അേപ�ക�  നിരസി�ാനിടയായ

കാരണെമെ�� വ��മാ�േമാ?

വര�� സംബ�ി�് പഠനം നട�ാ� േക�സംഘം

T 5091.�ീ.പാറ�� അ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

വര��െയ�റി�് പഠി�ാ� േക�ം നിേയാഗി� വിദ�ധ സംഘം ഏെതാെ� ജി�ക� സ��ശി�;

��ത� �ഷിനാശം ഏെതാെ� ജി�യിലാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സ�െ� വ��ിെ� ഉടമ�തയി�ളള �മി�ം െക�ിട��ം

5092. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�െ� വ��ിെ� ഉടമ�തയി�ളള �മി�െട�ം െക�ിട��െട�ം വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട�ളി� �വ��ി�� ഓഫീ�ക�െട വിവര�ം വാടക െക�ിട�ളി� �വ��ി��

ഓഫീ�ക�െട വിവര�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) വാടക ഇന�ി� ഓേരാ െക�ിട�ി�ം �തിവ�ഷം ന��� �ക�െട വിവരം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വാടക ഇന�ി�  സ��ാരി��ാ�� സാ��ിക ബാധ�ത ഒഴിവാ��തിനായി സ��ാ�

െക�ിട�� കെ��ി ഉപേയാഗി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ചാല�ടി ഒ.എ�. േജാസിന് പ�യം കി��തിന് നടപടി

5093. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി താ��ി�െ�� കിഴ�ം �റി വിേ�ജ്, െകാര�ി േദശ�് ഒ.എ�. േജാസ്, ഒലിയ�റം വീട്,

െകാര�ി�െട "ഇടവഴി �റേ�ാ�്" �മി�് പ�യം കി��തിനായി സമ��ി�ി�� അേപ�യി� (File

No.29045/L3/14/RD) സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

81 of 114



(ബി) ഉെ��ി� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(സി) കാലവിളംബം �ടാെത ��ത അേപ�യി� തീ�� ക��ി��തി�ം പ�യം അ�വദി��തി�ം

ആവശ�മായ നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ?

��ാ� താ��് �പീകരി�ാൻ നടപടി

5094. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ത� ജനസാ�ത�� ഈരാ�േപ� േക�മാ�ി ��ാ� താ��് �പീകരി�ാ�� നടപടിക�

ഏ� ഘ�ം വെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ  No.B1-8061/06/dt.17.12.2016  �കാരം പാലാ മീന�ി�  തഹസീ�ദാ�െട

റിേ�ാ��് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) റവന�  (എഫ്)  വ��്  F1/51/2017/RD (e-1305076)  ന��  31.03.2017  തീയതിയിെല

ക�് �കാരം ലാ�് റവന� ക�ീഷണേറാട് ��ാ� താ��് �പീകരണം സംബ�ി�് റിേ�ാ��്

ആവശ�െ��തിേ�� എ� നടപടി നാളി�വെര സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ; ഇതിെ� പകർ�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) റവന� വ��് �ി�സി��  െസ��റി�െട ഇത് സംബ�ി�  30.11.2016-െല  879731/F1

/2016/RD ന�� ക�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) പ�് പ�ായ�ക� ഉ�െ��് കിട�� ജനസാ�ത �ടിയ ��ാ� നിേയാജക മ�ല�ിെ�

�ധാന ഭാഗമായ ഈരാ�േപ�യി� ��ാ� താ��് ഓഫീസ് �ട��തിനാവശ�മായ അ��ല

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;എ�ിൽ വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ ?

ഹരി�ാട് താ��് ഓഫീസ് െക�ിട�ിെ� വാടക

5095. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് താ��് ഓഫീസ് െക�ിട�ിെ� വാടക �ന�നി��യി���മായി ബ�െ�� ഫയലിെ�

നിലവി�ളള അവ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഫയ� തീ��ാ�ാ� െെവ��തിെ� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

പാല�ാട് ജി�യിെല കാണം-െവ�ംപാ�ം അവകാശിക�

5096. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാണം-െവ�ംപാ�ം അവകാശികളായി നാളി�വെര നി�തി സ��ിഫി��ം ൈകവശേരഖക�ം

ലഭി�ാെത, വീ�ക�ം �ഷി�മായി കഴി�� ��ംബ�� പാല�ാട് ജി�യി� എ� േപ��്;

(ബി) ഇവ� വിേ�ജ്-താ��്-ജി�ാഓഫീ�കളി� അേപ� ന�കിയി�ം അധികാരിക� തീ�മാനെമ��ാ�

ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) െഷാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല െവളളിേനഴി �ാമപ�ായ�ിെല  6  ��ംബ��

ഇ�സംബ�ി� പരാതി ന�കിയത് എ�ാെണ�ം എെ�ാെ� �ട�നടപടിക�  നാളി�വെര

സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം വിഭാഗ���് ഏ�കാലഘ�ംവെര�� േരഖക� ന�കിയി��; 2016 - ൽ ��സ��ാ�

ഇവ��് േരഖക� ന�േക�തിെ��് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ആയതിെ� പക��്

സഹിതം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇവ��് േരഖക� ന��� കാര�ം പരിഗണി�വാ�ം ��സ��ാ� അവസാനനാളി� �റെ��വി�

ഉ�രവ് റ�ാ�വാ�ം എ� നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിൽ േവന� മഴയി�ം കാ�ി�ം െപ�് കിട�ാടം ന�െ��വ��് ധനസഹായം

5097. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവന�മഴയി�ം കാ�ി�ം സംഭവി�� നാശന��ൾ�് അടിയ�ിര ധനസഹായം

അ�വദി��തിന് ഈ സ��ാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) കന� േവന�  മഴയി�ം കാ�ി�ം െപ�് കിട�ാടം ന�െ��വ��് വീട് �ന�നി��ി�് ന���

പ�തി �കാരം ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം �ാമ പ�ായ�കളിെല ഏെതാെ�

അേപ�ക��് ധനസഹായം അ�വദി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ഷിനാശ�മായി ബ�െ�� ധനസഹായ�ിനായി പാല�ാട് ജി�യി� നി�് എ� അേപ�ക�

ലഭി�; ഇതിെ� വിശദാംശ�� താ��ടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ ?

ഓ�ിറയിെല പഴയ േദശിയപാതയിെല അനധി�ത കേ����

5098. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിറ ഭാഗ�് പഴയ േദശിയപാത കട�േപാ�� ഭാഗ�ളി�  അനധി�ത കേ����

നട�ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ ഭാഗെ� പഴയ േദശിയപാത കട�േപാ�� ഭാഗ�� അള�് തി�െ���ി അതിരടയാള��

�ാപി��തിന് പി.ഡ��.ഡി.  �െട ക�് ലഭി�ി�േ�ാ;  ആയതിേ��  എ�് നടപടി
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സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �േദശം അള�് തി�െ���ി അതിരടയാള�� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

സ��ീസ് ഇനാം �മി പതി� ലഭി�ാൻ അേപ�

5099. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ീസ് ഇനാം �മി പതി� ലഭി��തിനായി അേപ� സമ��ി��തി�� സമയപരിധി

31.12.2018 വെര ദീ�ഘി�ി� ന�കി വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� എ�േ��് വി�ാപനം �റെ��വി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

െകായിലാ�ി മിനി സിവി� േ�ഷ�

5100. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി മിനി സിവി� േ�ഷ� നിലവി� വ�ത് എേ�ാഴാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മിനി സിവി� േ�ഷനി� നിലവി� എ� ഓഫീ�ക� �വ��ി��െ��ത് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവിെട �വ��ി�� ഓഫീ�കളി�  �ല പരിമിതി �ലം അ�ഭവെ��� ��ി��ക�

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അത് പരിഹരി�ാ�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�ം

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െകായിലാ�ി മിനി സിവി� േ�ഷ� വികസി�ി��തിെ� സാധ�തക� പരിേശാധി�് സമ�മായ

മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഡിജി�� ഇ�ഡ� ലാ�ഡ് െറേ�ാ�ഡ് േമാേഡൈണേസഷ� പ�തി

5101. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിയായ ഡിജി��  ഇ�ഡ� ലാ�ഡ് െറേ�ാ�ഡ് േമാേഡൈണേസഷ�

പ�തി�കാരം സം�ാന�് നാളി�വെര നട�ിയ �വർ�ന�ൾ,  ലഭി� �ക,  വിനിേയാഗി�

�ക എ�ിവ ജി�ാടി�ാന�ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ വർഷം സം�ാന�് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക� എെ�ാ�യാണ്; ഈ വർഷെ�

േക�-സം�ാന വിഹിതം എ�വീതമാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ?
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മാേവലി�ര താ��് ആഫീസിെ� േശാചനീയാവ�

5102. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര താ��് ആഫീസിെ� േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത

ഓഫീസ് നി�� �ല�് �തിയ ഓഫീസ് െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

ആവശ�മായ �ക അ�വദി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര താ��ി� സ�േ�യ�മാ�െട �റവ് കാരണം റീ സ�േ� നടപടിക� േവഗ�ിലാ��ി�

എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിന് പരിഹാരം കാ��തി�� അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല റീ സ�െ� �വ��ന��

5103. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല റീ സ�െ� �വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇതിനായി എ� ജീവന�ാെരയാണ് �േത�കമായി നിേയാഗി�ി��ത്;

(സി) മ� ജി�കളി� നി�ം �ീ ജീവന�ാെര�ം േരാഗികളായ ജീവന�ാെര�ം റീസ�െ� േജാലി�ായി

കാസ�േഗാഡ് നിേയാഗി�ി�െ�� പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  മ�ഷ�ത�പരമായ സമീപനം സ�ീകരി�് അ�ഭാവ ���മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

പാ��ാറ വിേ�ജിെല വ�കരം �ടി�ിക

5104. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം താ��ി� പാ��ാറ വിേ�ജി� വ�ഷ�ളായി കരം ഒ��ാ� എ� �മി�െ��്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�േമാ;

(ബി) ��ത � ഉടമകളി� �ടി�ിക കരം ഒ��വാ� അ�മതി ന�ണെമ�് അേപ�ി�ി��വ� എ�

േപ��്; വിശദാംശം ന�േമാ;

(സി) 2013  ന് േശഷം ഇ�ര�ി�  എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി��്;  ആ�െടെയ�ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത അേപ�കളിേ�� അ�മതി ന���തിന് കാലതാമസെമെ��് വിശദമാ�ാേമാ?
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േതാ�ംപടി, പ���ി, ഇടെ�ാ�ി വിേ��കളി� േബാ�്-ഇ�-ലാ�ഡ് വ���

5105. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബാ�്-ഇ�-ലാ�ഡ് ആ�ിയി�� വ���  ഏെ����ത് സംബ�ി�� മാനദ���

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േതാ�ംപടി, പ���ി, ഇടെ�ാ�ി വിേ��കളി� േബാ�്-ഇ�-ലാ�ഡ് ആ�ിയി�� വ�വകക�

ഏെത�ാെമ�ം ഇത് എ�ാണ് േബാ�്-ഇ�-ലാ�ഡ് ആ�ിയി���െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �മിക�  സ��ാ�  ആവശ����ായി ഉപേയാഗി��തിെല തട���  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ചടയമംഗലെ� ���ം പരിഹരി��ത് നടപടി

5106. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചടയമംഗലം മ�ല�ിെല വയലിേ�ായാ ത��  ���ം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

പാ� �മിയിൽ നി�� വ�മാനം

5107. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� അധീനതയി�ളള പാ� �മിയിൽ നി�ം സ��ാരിന്  2016-17 വ�ഷം എ�

വ�മാനം ഉ�ായി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016-17  വ�ഷം എ� �കയാണ് പാ� �ടി�ികയായി സ��ാരിന് ലഭി�ാ�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�് വിതരണം െച�ി�� പ�യ��െട വിവര��

5108. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ�ാ�ാെക ഏെത�ാം തര�ി�� പ�യ�ളാണ് �ധാനമാ�ം വിതരണം

െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം വിതരണം െച�െ��ി�� പ�യ�ളി�  1950  -െല �ാവ���-െകാ�ി�  ലാ�റ്

അൈസ�െമ�റ് ആ�ം  1960-െല േകരള ലാ�റ് അൈസ�െമ�റ് ആ�ം ഈ നിയമ�ി�

കീഴി�� ച���ം ബാധകമായി��വ എ� ശതമാനമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

��ാറി� ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� �ലം ൈകേ�റിയത് ഒഴി�ി��തി�� നടപടി

5109. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറി� ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി�� �ലം ൈകേ�റിയതായി കാണി�് ൈവദ�തി

േബാ�ഡ് റവന� വ��ി� റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ� ഏ�� �ലം ൈകേ�റിെയ�ം, എ� ആ�കളാണ് ൈകേ��ം നട�ിയെത�ം

റവന� വ�� കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ൈകേ�റിയ �ല�ിെ� സ�െ� ന��ം വിശദാംശ��ം ന��േമാ;

(ഡി) ൈവദ�തി േബാ�ഡ് ന�കിയ ക�ിെ� അടി�ാന�ി� ൈകേ��ം ഒഴി�ി�ാനായി റവന� വ��്

ഇതിനകം സ�ീകിരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) ലാ�് ക�സ�വ�സി ആ�് അ�സരി�് ൈകേ���ാ��് േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ?

��ാറി� സ��ാ� �മി ഒഴി�ിെ���ാ� നടപടിക�

5110. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ� �റിസം േമഖലയി���െട സം�ാന�് നട� സ��ാ� �മി കേ���� ഒഴി�ി��തിന്

രാ�ീയ േഭദമി�ാെത എെ��ാം അടിയ�രനടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ാ�  േമഖലയി�  ൈകേയ�ം ഒഴി�ി�ലി�െട തിരി�പിടി� റവന� �മി എ�െയ�്

ൈകേയറിയവ�െട വിവരം സഹിതം െവളിെ���േമാ?

കാസ�േഗാഡ് കള�േറ�ി� തീ��ാകാെത കിട�� ഫയ�ക�

87 of 114



5111. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് കള�േറ�ി� തീ��ാകാെത കിട�� എ� ഫയ�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഫയ�ക� തീ�മാനമാകാെത അന�മായി കിട�ാ� കാരണെമെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തീ��ാകാെത കിട�� ഫയ�കൾ ഏ� വിഷയ�മായി ബ�െ��വയാെണ�ം െപെ��്

തീ��ാ�ാ���ം എ�ാ� ബ�െ�� ഉേ��ാഗ��മാ�െട �ത�വിേലാപ�ം അലസത�ം കാരണം

തീ�മാനമാകാ��മായ ഫയ�ക�ഏതാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒ� മാസമായി കാസ�േഗാഡ് ക��േറ�ി� കി�ിയ അേപ�ക� എ�യാെണ�് െസ�� തിരി�

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ അേപ�കളി� തീ�മാനമാകാ� എ� ദിവസം േവ�ിവ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) കാസ�േഗാഡ് താ��് ഓഫീസിെല തീ�മാനമാകാ� ഫയ�ക�െട എ�ം സംബ�ി�

വിശദാംശ�ം അവ എ�േ��് തീർ�ാ�ാനാ�ം എ� വിവര�ം െവളിെ���േമാ ?

െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ ഫ�് ഉപേയാഗി�് േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

5112. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ ഫ�് ഉപേയാഗി�് േറാ�ക�െട �ന��ാരണം െച��തിെ�

മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റീ-ടാറി�് ���ിക� മാ�മാേണാ ഈ ഫ�് ഉപേയാഗി�് െച�ാ� കഴി��ത് ;

(സി) േറാ�ക�െട േകാ��ീ�്/ൈ�യിേനജ്/ൈവഡനി�് �ട�ിയ ���ിക��് ഈ ഫ�്

ഉപേയാഗി�ാ� സാധി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തി �കാരം േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് ൈഗഡ് ൈലൻ

�റ�ിറ�ിയി�േ�ാ ; എ�ിൽ പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഡിസാ�� മാേനെ��് അേതാറി�ി�െട വാ�ഷിക റിേ�ാ��്

5113. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2005െല ഡിസാ�� മാേനെ��് ആ�ിെ� െസ�� 70 (2) �കാരം ഡിസാ�� മാേനെ��്

േ��് അേതാറി�ി അതിെ� ഓേരാ വ�ഷെ��ം �വ��നം സംബ�ി� വാ�ഷിക റിേ�ാ��്

ത�ാറാ�ി സ��ാരിന് അയ� െകാ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��് സഭ�െട േമശ�റ�് െവ�േ�� ഒ�ാേണാ; എ�ി� 2005 ന് േശഷം േ��്
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അേതാറി�ി വാ�ഷിക റിേ�ാ��് നിയമസഭ�െട േമശ�റ�് വ��തിന് േവ�ി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ;

ഇെ��ി� കാരണെമ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ ?

ശ�ി�ള�ര ഹാ�ബറിനായി �മി ഏെ����

T 5114.�ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശ�ി�ള�ര ഹാ�ബറിെ� വികസന�ിനായി �മി ഏെ���� നടപടി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �മി ഏെ����തിന് നിലവി� എെ��ി�ം തട��� ഉ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല �രഹിതർ� വിതരണം െച�ാ� പര�ാ�മായ �മി

5115. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  �രഹിതരായ എ�േപ�  �മി ലഭി��തി�േവ�ി

അേപ�ി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ; വിേ�ജ് അടി�ാന�ി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ക�നാഗ��ി താ��ി�  2016  ��  1-� േശഷം എ� േപ��് �മി വിതരണം െച�െവ�്

വിേ�ജ് അടി�ാന�ി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �രഹിത��് വിതരണം െച�ാ� പര�ാ�മായ �മി റവന� വ��ിെ� അധീനതയി�േ�ാ;  ലഭ�മായ

�മി�െട അളവ് സംബ�ി� വിശദാംശം വിേ�ജ് അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ?

ചാല�ടിയി� റവന� ടവ� നി��ാണം

5116. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� ബജ�ി� �ഖ�ാപി�ി�� "ചാല�ടിയി� റവന� ടവ�" നി��ാണ�ിനാ�� നടപടിക� ഏത്

ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) റവന� ടവ� നി��ാണം ഉട� ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

പാ��ാലാവധി കഴി� േതാ���

5117. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന� പാ��ാലാവധി കഴി�തായ എ� േതാ��ളാ��ത്;  ഓേരാ േതാ��ിെ��ം

വി�തി സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;  ഈ �ല��  ഏെതാെ� വ��ക�െട

ഉടമ�തയി��താണ്;

(ബി) കഴി�  5  വ�ഷ�ി��ി�  സം�ാന�് പാ��ാലാവധി കഴി� ഏെത�ി�ം േതാ���െട

കാലവധി ���ി ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ�;  ഓേരാ േതാ��ിെ��ം വി�തി

എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാ��ാലാവധി കഴി� േതാ���െട കാലാവധി ഇനി�ം ദീ�ഘി�ി� ന�കാ�  സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ദീ�ഘി�ി��ിെ��ി� ഈ �മി എ� െച�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത� വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ��� മ�ല�ി� റിവ� മാേനെ��് ഫ�്

5118. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജക മ�ല�ി�  റിവ�  മാേനെ��് ഫ�് അ�വദി�വാ��

െ�ാേ�ാസ�കളി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) റിവ�  മാേനെ��് ഫ�ി� േവ�ി�� ദീ�ഘകാലമായ െ�ാേ�ാസ�കളി�  ഫ�്

അ�വദി�്െകാ�� ഉ�രവ് ഉട� �റെ��വി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ��മി െെകേ��ം, �ടിേയ�ം എ�ിവ സംബ�ി�് വ�ത�� സമീപനം

5119. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ��മി കേ��ം ഏ��ം ��തലായി കെ��ിയ േമഖലകെള േവ�തിരി�്

േരഖെ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) സ��ാ��മിയിെല അനധി�ത െെകേ��ം,  �ടിേയ�ം എ�ിവ േവ�തിരി� ക�് സർ�ാർ

സമീപന�ി� വ�ത��ത �ല��� നയം സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) അനധി�ത െെകേ��-�ടിേയ���െട ഒഴി�ി��മായി ബ�െ��് ഉേദ�ാഗ��ം സ��ാ�ം

ത�ിേലാ ഉേദ�ാഗ��ം സം�ാനെ� രാ�ീയ ��ാന��ം ത�ിേലാ അഭി�ായവ�ത�ാസ��

ഉടെല� �ി�േ�ാ; ഒഴി�ി��മായി ബ�െ��് ഉേദ�ാഗ�െര തട� സംഭവ���ായി�േ�ാ?
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മാ�ഴ�റ�ാ��് ൈകവശാവകാശേരഖ ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

5120. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ന�� താ��ിെല െത�ല വിേ�ജി� മാ�ഴ�റ �േദശെ� ജന��െട ൈകവശ�� �മി�്

െകാ�ം െ�ഷ�� ലാ�് ൈ��ണ� 1976� �ടികിട�വകാശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത �മിയി�  താമസി��വ��് െത�ല വിേ�ജ് ഓഫീസ�  ൈകവശാവകാശ

സ��ിഫി��് ന�കാ�തിെ� കാരണെമ�ാണ്;

(സി) ഇവർ�് കാ�ഷിക േലാ�  എ���തി�േപാ�ം കഴിയാ� സാഹചര�ം പരിഗണി�്

ൈകവശാവകാശ സ��ിഫി��് ലഭ�മാ��തിന് സർ�ാർ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വീ�നി��ി��തിന് വയ� നിക�ാന�വാദം നൽ�� ഉ�രവ്

5121. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താമസ�ിനായി വീ�ക� നി��ി��തിന് പ�ായ�കളി� 10 െസ�്, നഗര�ളി� 5 െസ�്

എ�ീ രീതിയി�  വയ�  നിക��തിന് അ�വാദം ന��� ഉ�ര�ക�  �റെ��വി�ി�േ�ാ  ;

ഇെ��ി� ഏ�തര�ി�� ഉ�രവാണ് നിലവി��ത്; ഇതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഉ�രവിറ�ിയി�െ��ി� വിശദാംശ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) �ത�മായ മാനദ���ം നി�േ�ശ��ം ഉ�രവി�  ഉൾെ���ിയി�േ�ാ  ;ഇതിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

1964 -െല േകരള �മിപതിവ് ച��� �കാരം വിതരണം െച� പ�യ��

5122. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകരള �മിപതിവ് ച��� 1964 �കാരം ഏെത�ാം ജി�കളി� പ�യം വിതരണം

െച�ി��്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഇ�കാരം വിതരണം െച� പ�യ��െട ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

പ��� കാേ�ാ� വിേ�ജി� ആല�ാ�� 250 ��ംബ��
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5123. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല പ��� മ�ല�ി�െ�� കാേ�ാ� വിേ�ജി� ആല�ാ�� പാറ�േദശ�്

കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി �കാരം  3 െസ�് വീതം  250

��ംബ���് പതി�് ന�ിയ �മിയി� വീട് വ�് താമസി��തി�� അടി�ാന സൗകര���

ലഭ�മാ��തിനായി ക��  ജി�ാ കള���് ജനസ���പരിപാടിയി�  30.01.17  ന്

�ണേഭാ�ാ�� ന�ിയ പരാതിയിേ�� (രജി�� നം. 15141914, അേപ�ാ നം. 10227) �ട�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�ാര��ിൽ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഡാ�ാ ബാ�് പരി�രി�ാൻ നടപടി

5124. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ത് വ�ഷം പഴ��� വീ�ക� �ിതി െച�� �ലം േപാ�ം ഡാ�ാ ബാ�ി� ഉ�െ��തായി

സ��ാരിെ� ��യി� െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�രം �മിയി� വീട് െവ�ാ� പ�ാ� സാഹചര��ി� ഡാ�ാ ബാ�് ഉട� പരി�രി�ാൻ

സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േകാ�യം റീ സ�െ� അസി��് ഡയറ�� ഓഫീസ്

5125. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം റീ സ�െ� അസി��് ഡയറ�� ഓഫീസ് �വ��ി�� െക�ിട�ിെ� �ലപരിമിതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െക�ിട�ിന് എ� വി�ീ��ം ഉെ��ം അതി�  �വ��ി�� ഓഫീ�കൾ�് എ�

വി�ീ��ം ആവശ��െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത െക�ിട�ി�  അധിക നില�ടി പണി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ആയതിെ� വിശദാംശ�ം നിലവിെല �ിതി�ം അറിയി�ാേമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല റീ- സ�േ� �വ��ന�� �ട�ി�ിട��

5126. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�
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,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല റീ-  സ�േ� �വ��ന��  ദീ�ഘകാലമായി �ട�ി�ിട��ത് സർ�ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ിയി�  റീ  -സ�േ� �വ��ന��  നട��തി�� തട���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ��ിയിെല റീ-  സ�േ� �വ��ന��  അ�� വ�ഷെമ�ി�ം �ട��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

സ�െ� വ��ി� നിലവി�� സ�െ� ���് ത�ിക

5127. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�െ� വ��ി� നിലവി�� സ�െ� ���് ത�ിക�െട എ��ം  ,  സ�െ� ���്മാ�െട

എ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ�െ� ���് ത�ികയി�� ഏെത�ി�ം ജീവന�ാ�  വിേദശേ�ാ,  മ�് �ല�ളി�

േജാലി�മീകരണ വ�വ�യിേലാ േജാലിെച��േ�ാ;എ�ി�  ആയതിെ� വിശദാംശ��ം

അതി�� കാരണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത �ല�ളി�  സ�െ� ���്മാ�� പകരം ഫീ��ജീവന�ാെര നിേയാഗി�്

���്മാ�െട േസവനം വ��ി� ഉപേയാഗി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േതാ� �മി വ�വ�ക� ��പേയാഗം െച��ത് തടയാൻ �പരി�രണ നിയമ�ി� മാ�ം

5128. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ��മി �റി�് വി�ന നട��� തടയാ�  �പരി�രണ നിയമ�ി�  മാ�ം വ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� അതിനായി ഏെതാെ� വ�വ�ക� നിയമ�ി� ഉ�െ���ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) േതാ��മി സംബ�ി� നിയമ വ�വ�ക�  ��പേയാഗം െച�് എ�േ�ാളം �മി മറി�
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വി�ി�െ��ം,  സ��ാ�  �മി ൈകവശം വ�ി��് എ��ം സംബ�ി� വിവരേശഖരണം

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അ� സംബ�ി� വിവരം െവളിെ���േമാ?

ഭവന നി��ാണ േമഖലയി� �ീഫാബ് സാേ�തികവിദ�

5129. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-െല േകരള സം�ാന പാ��ിട നയം �നരവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ�് സം�ാന�െള അേപ�ി�് �മി�െട ലഭ�ത �റവായ േകരള�ി�, �ലഭ�ത��സരി�� ഒ�

ഭവന നി��ാണ നയം �പീകരി�േമാ;

(സി) നി��ാണ സാമ�ിക�െട വില�യ�ം പരിഗണി�് ഭവന നി��ാണ േമഖലയി�  ��ബല

ജനവിഭാഗ��െട ആശ� പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� ഇടെപട�കളാണ് നട��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ീഫാബ് സാേ�തികവിദ� േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

വ��മാ�േമാ ?

േദവി�ളം ടൗണി� ഭവനനി��ാണ വ��ിെ� െക�ിടം ഉ�ഘാടനം െച�ാൻ നടപടി

5130. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല േദവി�ളം ടൗണി�  ഭവനനി��ാണ വ��ിെ� ഒ� െക�ിടം

ഉ�ഘാടനം െച�ാെത കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഈ െക�ിടം ഉ�ഘാടനം െച�ാ�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഉ�ഘാടനം െച��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ചാല�ടി �നിസി�ാലി�ിയിെല ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് വനിതാ േഹാ��

5131. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ചാല�ടി �നിസി�ാലി�ിയി�  ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് പണികഴി�ി� വനിതാ േഹാ��  ഉ�ഘാടനം

കഴി�് മാസ�� പി�ി�ി�ം �വ��നം ആരംഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി�് വനിതാേഹാ�ലിെ� �വ��നം ഉട�  ആരംഭി�വാ�

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയ �ാമീണ �ടിെവളള (എ�.ആ�.ഡി.ഡ��.പി.) പ�തി

5132. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിയായ േദശീയ �ാമീണ �ടിെവളള  (എ�.ആ�.ഡി.ഡ��.പി.)  പ�തി�െട

സം�ാനെ� നാളി�വെര�ളള �വർ�ന�ൾ, ലഭി� �ക വിനിേയാഗി� �ക എ�ിവ സഹിതം

ജി�ാ അടി�ാന�ിൽ വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ വർഷം സം�ാന�് നട�ിലാ�വാൻ േപാ�� പ�തിക� എെ�ാ�യാെണ�ം ഇതി��

േക� സം�ാന വിഹിതം എ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

വിള�ി� �ാമപ�ായ�് �ടിെവ� പ�തി

5133. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല വിള�ി�  �ാമപ�ായ�് �ടിെവ� പ�തി  31-3-2016

തീയതിയിെല സ.ഉ  (സാധാ)  നം..330/2016/ഡ��.ആ�.ഡി �കാരം ആരംഭി��തി��

നടപടി�മ�� ഏ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ���ിക�  എ�് ആരംഭി�ാനാ�െമ�ം �ട��� നടപടി�മ��  എ�ാെണ�ം

വിശദമാ�േമാ?

സി. എ�. ആ�./എ�്. ആ�. െതാഴിലാളിക�െട ദിവസേവതനം

5134. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇറിേഗഷ� വ��ി� കീഴി� േജാലി െച�� സി. എ�. ആ�./എ�്. ആ�. െതാഴിലാളിക�െട ദിവസ

േവതനം എ�യാണ്; ഇത് ���ി നി�യി�ത് ഏത് വ�ഷമാണ്;

(ബി) ���ാടി ഇറിേഗഷ�  േ�ാജ�ി� കീഴി�  േജാലി െച�� സി.  എ�. ആ�./എ�്.  ആ�.

െതാഴിലാളിക�െട ദിവസ േവതനം 300 �പ മാ�മാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വ��ി�ി� േവതനം ഇൗ െതാഴിലാളിക��ം ലഭി��തി��
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തട�െമ�ാെണ�റിയി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

നദീ സംര�ണ പ�തിക��ായി െതരെ���െ�� നദിക�

5135. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, എ. െക. ശശീ��

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നദീ സംര�ണ പ�തിക��േവ�ി എെതാെ� നദികെളയാണ് െതരെ���ി��ത് ;

(ബി) ഇതിേല�് േക� സഹായ�ിനായി പ�തി ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി എ� �ക േക�ം അ�വദി�െവ�ം ഇത് ഏെതാെ� പ�തിക�െ��ം

വ��മാ�േമാ ?

ഡാം റിഹാബിലിേ�ഷ� ആ�് ഇം��െമ�് േ�ാജ�്

5136. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡാം റിഹാബിലിേ�ഷ� ആ�് ഇം��െമ�് േ�ാജ�് എ� േലാക ബാ�് �ീമി� എ� ഡാ�കെള

ഉ�െ���ാനാണ് പ�തി ത�ാറാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി എ� േകാടി �പ  2016 -17  വ�ഷ�ി�  വകയി��ിയി��്;എ� �ക

െചലവഴി�;

(സി) ��ത ബ�ജ�് ശീ�ഷക�ി� കഴി� അ�് വ�ഷം വകയി��ിയ �ക�െട�ം െചലവാ�ിയ

�ക�െട�ം കണ�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിനായി എ� �കയാണ് ജീവന�ാ��് ശ�ളയിന�ി�

ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തിയി�  �ക െചലവഴി��തിന് എ�് സാേ�തിക തട�മാണ്

നിലവി��ായി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) �ക െചലവഴി�ാ�  കഴിയാെത ഫ�് ലാ�ാ�ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കരമന - കി�ിയാ�കെള മാലിന���മാ��തിന് നടപടി

5137. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല കരമന  -  കി�ിയാ�കെള മാലിന���മാ��തിന് എെ��ാം

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

(ബി) ഈ ജലേ�ാത�കെള സംര�ി��തിനായി കരമന  -  കി�ിയാ�  റിവ�  മാേനജ് െമ�്

�പീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

പ� ഇറിേഗഷ� പ�തി�െട കനാ�ക�െട പഴ�ം

5138. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണിയാ�  ഡാമി� നി�ം ആരംഭി�ി�� പ� ഇറിേഗഷ� പ�തി�െട കനാ�ക�െട പഴ�ം�ലം

ഉ�ാേയ�ാ�� അപകടാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കനാലിെ� പഴ�ം�ലം ഉ�ാേയ�ാ�� അപകട��  പരിഹരി�വാ�  പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ?

�ധാന നദിക�െട സംര�ണ�ി�ളള പ�തിക�

T 5139.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന നദിക�െട സംര�ണ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�വാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജലാശയ��ം ത�ീ�തട��ം സംര�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

െകാ�ി ക�േവലി�ടി പ�് ഹൗസിേല�� കാലഹരണെ�� ൈപ�് ൈല� മാ�ി �ാപി��തിന് നടപടി

5140. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�േവലി�ടി പ�് ഹൗസിേല��  70  മി.മി �ിേമാ െമയി�

പ�ിെ� െവ�മാ��  പ�് ഹൗസ് �ത�  േതവര ജം�ഷ�  വെര�� ഭാഗം

കാലഹരണെ��താേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാലഹരണെ��താെണ�ി�  ഇത് മാ�ി �ാപി��തിേനാ �തിയ ൈപ�് ൈല�  ഇ��തിേനാ

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

കരാ� ���ിക� െട�� െച��തിനായി പാലിേ�� നിബ�നക�
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5141. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ വ��ി�  4  േകാടി �പയി�  ��ത�  �ത�  �ട�� കരാ�  ���ിക�  െട��

െച��തിനായി അ�മതി ന���തിന് ��് ചീഫ് എ�ിനീയ�  (േ�ാജ�്)  പാലിേ��

നിബ�നക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 4  േകാടി �പയി�  ��ത�  �ത�  �ട�� ���ിക�െട ��്ചറ�  �ായിം�ക�

ഐ.ഡി.ആ�.ബി. ചീഫ് എ�ിനീയ� പരിേശാധിേ�� ആവശ�ം ഉേ�ാ;

(സി) കരാ�  ���ി െചേ�� �ലം സ�കാര� വ��ി�െട ൈകവശം ആെണ�ി�, ഡി�ാ��്െമ�്

എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരിേ��ത് എ� വ��മാ�േമാ?

ആല�ഴ ജി�യി� ൈപ�് ൈല� നീ�ൽ നടപടി

5142. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വര��ാ കാല�് ആല�ഴ ജി�യി�  ജലവിഭവ വ��ി� കീഴി�  ൈപ�് ൈല�  എ�്��ഷ�

നടപടിക��ായി ലഭി� െ�ാേ�ാസ�ക� ഏെതാെ�;

(ബി) ഇതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ�ലം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

താ�� �ര�ഴയി� െറ�േല�� കം �ി�ജ് �ാപി��

5143. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) താ�� �ര�ഴയിേല�് കടലി� നി�ം ഉ�െവളളം കയറി ഏ�� കണ�ിന് �ഷി നശി��തി�ം

�ടിെവളളം മലിനമാ��തി�ം ഇടയാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ ���ിെ� ശാശ�ത പരിഹാരമായി �ര�ഴയി� െറ�േല�� കം �ി�ജ് �ാപി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േമ� �ചി�ി� വിഷയ�ി� നിലവി� വ� പ�തിക�ം നിലവി�േ�ാ?

വാമന�രം ആറിെ� സംര�ണ�ിനായി ത�ാറാ�ിയ പ�തിക�

5144. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം ആറിെ� സംര�ണ�ിനായി ത�ാറാ�ിയ പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജലേസചന പ�തികളാണ് ഈ നദിയി� നിലവി� ഉ�ത്;
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(സി) �ിതിദിനം എ� ജലമാണ് പ�തിക�െട �വ��ന�ിന് ആവശ��ളളത്;

(ഡി) ജലലഭ�തയി�ാ�തിനാ� ഏെത�ി�ം പ�തിക�െട �വ��നം നില�ി�േ�ാ;

(ഇ) നദീസംര�ണ�ി�� പ�തിക�  ആവി�രി��തിന് ജന�തിനിധിക�  അട���വ�െട

അഭി�ായം േതടിയി�േ�ാ?

േദവി�ളം മ�ല�ി� െച�് ഡാ�ക�െട നി��ാണം

5145. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� െച�്

ഡാ�ക�െട നി��ാണം ആരംഭി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ���ിയാ�ിയ െച�് ഡാ�ക� എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ െച�് ഡാ�ക� നി��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ിയിെല ഡി.പി.സി. േയാഗ��

5146. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ിയി� 2010 �ത� 2017 വെര ഹയ� ഡി.പി.സി.,േലാവ� ഡി.പി.സി.

േയാഗ�� എ�ിവ എ� തവണ �ടിയി��്;

(ബി) ഈ കാലയളവി� േച�� ഡി.പി.സി. േയാഗ�ി� പരിഗണന�് വ�തി� എ� ഓഫീസ�മാ�െട

കാര��ി� തീ�മാനെമ��ാെത മാ�ി വ�ി��്;

(സി) ഇവ�െട േപരി� വിജില�സ് േകേസാ അ�ട� നടപടിേയാ ഉ�ായി��� െകാ�ാേണാ ഇ�കാരം

മാ�ി െവ�െ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;എ�ി� േപ� സഹിത�� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഡി.പി.സി.യി�  പരിഗണി�ാെത മാ�ി വ��തി�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാണ്;േകാ�ി

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) േകരള വാ��  അേതാറി�ിയിെല വിജില�സ് സംവിധാന�ിെ� ഘടന എ�ാണ്;എെ�ാെ�

അേന�ഷണ�ളാണ് ഈ വിഭാഗം നട��ത്;

(എഫ്) 2017,  2018,  2019  വ�ഷ�ളി�  ഡി.പി.സി.  �െട പരിഗണന�് വേര� ഏെത�ി�ം

ഓഫീസ�മാ�െട േപരി�  വിജില�സിെ� അ�ട� നടപടിക�  അവേശഷി��േ�ാ;എ�ി�

ഡി.പി.സി. ���തിന് ��് ഇ�ാര��ി� തീ�മാനെമ��േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� �ഷി�് ആവശ�മായ ജലം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി
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5147. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ഒ�ാംവിള,  ര�ാംവിള �ട�ിയ �ഷിക��് ആവശ�മായ ജലം

ലഭ�മാ��തിന് ഇൗ വ�ഷം കഴി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ�ം വ�ഷ�ളി�  �ഷി�് �ട�ം �ടാെത ജലം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ; ഇതിനായി ഒ� മാ���ാ� ത�ാറാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� ഡ� േ�ാ�ിെ� ഭാഗമായി ആേരാപണ വിേധയരായവ�

5148. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2011-� േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� നട�ിലാ�ിയ ഓ�േറഷ� ഡ� േ�ാ�് എ� നടപടി�െട

നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നടപടിയിേ��� �ടരേന�ഷണ�കാരം ആേരാപണ വിേധയരായി എ� േപ�െ��ം ഇവ�

ആെരാെ�യാെണ�ം ഇവ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം നടപടിക�

ൈവകാ� കാരണെമെ��ം അറിയി�േമാ ;

(സി) ഓ�േറഷ�  ഡ� േ�ാ�്  -െ� ഭാഗമായി എ� േപ��് െമേ�ാ ന�കിയി��്;  ആേരാപണ

വിേധയരായവ��് 2015-ന് േശഷം െമേ�ാ ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ആ�െ��ാം;

(ഡി) േകരള വാ�� അേതാറി�ി�ായി ഡി. പി. സി. സമയബ�ിതമായി �ടാ�േ�ാ; ഡി. പി. സി. �െട

�ിയറ�സി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ് ഡി. പി. സി. ൈഗഡ് ൈല�സ് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഏെത�ാം തര�ി�� അ�ട� നടപടിക�  േനരി� ഉേദ�ാഗ�െരയാണ് ഡി.  പി.  സി.  �െട

പരിഗണനയി� നി�ം ഒഴിവാ��ത്; ഇ�കാരം ഡി. പി. സി. �ിയറ�സ് നട�ാെത 2010 �ത�

2017 നാളി�വെര എ� ഉേദ�ാഗ�െര ഒഴിവാ�ിയി��്; േപ� വിവരം െവളിെ���േമാ ?

���ാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�തിക�

5149. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം,  ���ാടി നിേയാജക മ�ല�ി�  ജലവിഭവവ��ി� കീഴി�

ഏെത�ി�ം �തിയ പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) േനരെ� ഭരണാ�മതി ലഭി�തിെ� അടി�ാന�ി�  ഇേ�ാ�  മ�ല�ി�  നട� വ��

���ിക� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ���ിക�െട േപര്,  എ�ിേമ�് �ക,  ���ിക�  ഇേ�ാ�  ഏ�ഘ��ിലാണ് എ�ീ

വിശദാംശ�� ന��േമാ;
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(ഡി) ജലവിഭവവ��ി� കീഴി�  മ�ല�ി�  നി�് കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ ���ിക�  ഉേ�ാ;

എ�ി�  ��ത ���ിക�മായി ബ�െ�� കാര���  ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാണ്;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഇ) ഭരണാ�മതി�ായി മ�ല�ി�  നി�് ഇതിനകം സമ��ി� പ�തിക�  ഉേ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

റാ�ിയിെല �ടിെവ� പ�തിക�

5150. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാ��  -  ആനി�ാട്,  റാ�ി  -  െച�േകാ�  -  നാര�ാനം,  എ�മ��  എ�ീ �ടിെവ�

പ�തിക��് ത�ാറാ�ിയി�� എ�ിേമ�് �ക വ��മാ�േമാ ; ഇതിന് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ

; ഉെ��ി� ഓേരാ�ി�ം എ� �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ന�കിയിരി��ത്;

(ബി) ഈ പ�തിക�െട നി��ാണ ���ിക� എ�ാരംഭി�ാനാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ക�ാ� വിേ�ജിെല േതാടിെ� പാ�ശ�ഭി�ി �ന� നി��ാണം

T 5151.�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െെപവളിെഗ പ�ായ�ിെല ക�ാ�  വിേ�ജി�െ�� �ടാ�  മ��ള,

സാ�ിഹി��, ���, െമ��ള എ�ീ പാടേശഖര�ളി�െട കട�് േപാ�� േതാടിെ� പാ�ശ�ഭി�ി

തക��് പാടേശഖര�� �ഷിേയാഗ�മ�ാതായി തീ��ത് സംബ�ി� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പാ�ശ�ഭി�ി �ന�നി��ാണ�ം അ�ബ� ���ി�മായി ബ�െ��് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

പ��� ഉളിയ�്കടവി� െറ�േല�� കം �ി�ജിെ� നി��ാണം

5152. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പ���  ഉളിയ�്കടവി�  ��രി��  മ�ല�മായി ബ�െ��് നി��ി�� െറ�േല��  കം

�ി�ജിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ�� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ഇൗ

���ി�െട ഡി. പി. ആ�. എ�് സമ��ി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ആമയിഴ�ാ� േതാട് നവീകരണ�ിനായി നടപടി
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5153. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല ത�ാ��  ആമയിഴ�ാ�  േതാടിെ� നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; ഈ �വ ൃ�ി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��ത്;  ��ത പ�തി അടിയ�രമായി

���ീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

തി�വന��രം നഗര�ിെല േതാ�ക� ��ിയാ�� േജാലി

5154. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.�രളീധര�

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാലവ�ഷ�ിന് �േ�ാടിയായി തി�വന��രം നഗര�ിെല േതാ�ക�  ��ിയാ�� േജാലി

ആരംഭി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) ആമയിഴ�ാ�  േതാട്,  ഉള��  േതാട്,  ക��ല േതാട് എ�ിവ ���മാ�ം മാലിന�ം െകാ�ം

െചളിയടി�ം ��ിഹീനമായി കിട��ത് കാരണം നഗര�ി� പക�� വ�ാധിക� പട��താ��

പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഏത് ഏജ�സിയാണ് ��ത േതാ�ക� ��ിയാ��തി�ളള േജാലി ഏെ���ി�ളളത്;

(ഡി) വ��ക�  ത�ിൽ ഏേകാപനമി�ാ�താണ് േതാ�ക�  ��ിയാ�� േജാലി ആരംഭി�ാ�തിന്

കാരണം എ� ആേ�പം സർ�ാരിെ� ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ:  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�

അടിയ�രമായി ഇടെപ�് വ�ഷകാല�ിന് ��് േതാ�ക� �ചിയാ�� നടപടി െെകെ�ാള�േമാ?

ഓ�ിറേ���ി� സമീപ�് �ടി ഒ��� േതാട് ൈകേ���ിെനതിെര നടപടി

5155. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിറേ���ി� സമീപ��ടി ഒ��� േതാട് ജലവിഭവവ��ിെ� �മതലയി�ളളതാേണാ; ��ത

േതാട് സ�കാര� വ��ിക� കേ�റിയി�ളളതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േതാടിെ� േദശീയപാതേയാ� േച�� ഭാഗ�� ���മാ�ം �ടെ�� നിലയിലാെണ�ളളത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ��ത ഭാഗെ� േതാട് �ന:�ാപി�േമാ ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത േതാടിെ� അതി��ി നി��യി�് അതിരടയാള��  �ാപി��തിന് ജലവിഭവവ��്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?
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മഴ�ഴിക�െട നി��ാണ�ിന് േ�ാ�ാഹനം

5156. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, പി.വി. അ�വ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഗ�ഭജല സംര�ണ�ി�ം പര�േവഷണ�ി�ം വികസന�ി�മായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �ഗ�ഭ ജല�ിെ� അളവ് സംബ�ി�് വിലയി��� പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ചില വ�വസായ �ാപന��ം �ാ�ക�ം �ഗ�ഭജലം അമിതമായി ഊ��താ�� പരാതിക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെനതിെര ക�ശനമായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മഴെവ�ം �മിയിേല�് ഊ��ിറ��തി�ം അ��ലം �ഗ�ഭ ജലവിതാനം ഉയ��തി�ം

സഹായകമാ�� മഴ�ഴിക�െട നി��ാണ�ിന് േ�ാ�ാഹനം ന��േമാ?

കിണ� റീ ചാ�ജിംഗിനായി െതരെ����തിെ� മാനദ���

5157. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ജല നിര�് �റ��ത് തടയാനായി കിണ� റീ-ചാ�ജ് െച��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) കിണ� റീ ചാ�ജിംഗിനായി കിണ�ക� തിരെ����തിെ� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആയതിെ� നട�ി�ിേല�ായി �മതലെ�� ഏജ�സി ഏതാെണ�് െവളിെ���േമാ ?

�ഴൽ�ിണർ നി��ാണം

5158. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  40  വ�ഷേ�ാളം പഴ��� സാേ�തിക വിദ��ം ഉപകരണ��മാണ് �ബ് െവ�

നി��ാണ�ിന് സം�ാന�് �േത�കി�് െകാ�ം,  ആല�ഴ ജി�കളി�  ഉപേയാഗി��ത്

എ�തിനാൽ ഇവ മാ�ി ആ�നിക സാേ�തിക വിദ��ം ഉപകരണ��ം ഉപേയാഗി�വാ�

�മി�േമാ;

(ബി) ഉപകരണ��  െകാ�േപാ��തിന് ഉപേയാഗി�� പഴയ ��് ൈട�് വ�ി മാ�ി െചറിയ�ം
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ക�ാസി�ി���മായ വാഹന�� വാ�വാ� �മി�േമാ;

(സി) �ഴൽ�ിണ�കൾ �ഴി��തിന് െമയ് 21 വെര�� നിയ�ണം നീ�ിന��വാ� സാധ�ത�േ�ാ;

(ഡി) സ�കാര� �ഴൽ�ിണ�കൾ �ഴി��വെര നിയ�ി�വാ� നിയമ�� നിലവി�േ�ാ;

(ഇ) നിരവധി ഉപകരണ��  വ�ി�ം  1983  -�  നിലവി�  വ� െകാ�ം ജി�യിെല �ൗ�് വാ��

ഡി�ാ��്െമ�ിെല �ാഫ് പാേ�ണി� മാ�ം ഉ�ാകാ� വിഷയം പരിഹരി�േമാ;

(എഫ്) െച�കിട �ടിെവ� പ�തി�� ഏജ�സി �ൗ�് വാ�� ഡി�ാ��്െമ�ായിരിെ� ,ഡി�ാ��െമ�്

പ�ായ�ക��് ൈകമാ�� പ�തിക�  പല�ം �ട�ി�ിട�കേയാ

ഉപേയാഗ�ന�മായിേ�ാ�കേയാ െച�� സാഹചര��ി�  പ�ായ�ിന് െച�കിട �ടിെവ�

പ�തി സംര�ണ�ി�ം പരിപാലന�ി�ം �േത�ക ഫ�് അ�വദി�േമാ;

(ജി) �ൗ�് വാ��  ഡി�ാ��്െമ�ിെല ദിവസേവതന ജീവന�ാ�െട നിലവിെല  (396  �പ  )  ശ�ളം

വ��ി�ി�വാ� നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?

പന��ിറ വാ�� സെെ� �ീം നട�ാ�ണെമ� നിേവദനം

5159. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ടിെവളള�ാമം േനരി�� ��ാ�  നിേയാജക മ�ല�ിെല േകാ�േ�ാട്,  ���യം

�ാമപ�ായ�കെള ഉ�െ���ി പന��ിറ വാ�� സെെ� �ീം അടിയ�രമായി നട�ാ�ണെമ�

എം.എ�.എ.  �െട നിേവദന�ിേ��  ബ�.മ�ി ആവശ�മായ നടപടിക��ായി ജലവിഭവ

െസ��റി�്  14.02.2017  -  ൽ  1723/എം.(ഡ�.ആ�)വി.ഐ.പി./2017/  ന�ർ �കാരം

ന�കിയ ക�ിേ�ൽ നാളി�വെര എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ�� വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ജലവിഭവ െസ��റി�െട റിേ�ാ��് ലഭ�മാേയാ; എ�ിൽ േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത �േദശെ� �ടിെവളള�ാമം പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ിയിെല വിവിധ ത�ികകളിേല�ളള നിയമന രീതി

5160. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ിയിെല മാേനജിംഗ് ഡയറ��, െട�ി�� െമ��, അ�ൗ�്സ് െമ�� എ�ീ

ത�ികകളിേല�ളള നിയമന രീതി�ം,  േയാഗ�ത�ം വ��മാ�േമാ;  ��ത ത�ികക�െട

അധികാരപരിധി�ം ഉ�രവാദി���ം എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) വാ�� അേതാറി�ിയി� അ�ൗ�്സ് െമ��െട ത�ിക എ� വ�ഷ�ളായി ഒഴി� കിട��െവ�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികയി� നിയമനം നട�ാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയ �ാമീണ �ടിെവ� പ�തി

5161. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േദശീയ �ാമീണ �ടിെവ� പ�തി�െട  2014-15, 2015-16, 2016-17 വ�ഷ�ളി� േക�

വിഹിതം എ� േകാടി �പ വീതമാണ്;

(ബി) േദശീയ �ാമീണ �ടിെവ� പ�തി�െട  (എ�.ആ�.ഡി.ഡ�.പി.)  എ� േകാടി �പ�െട

ബി�കളാണ് വാ�� അേതാറി�ിയി� ഇേ�ാ� �ടി�ിക��ത്;

(സി) േദശീയ �ാമീണ �ടിെവ� പ�തി�െട  (എ�.ആ�.ഡി.ഡ�.പി.)  എ� േകാടി �പ�െട

���ികളാണ് ഇേ�ാ� നട�െകാ�ിരി��ത്;ഇതി� എ� പണിക� �ട�ിയി��്;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് ജലവിഭവ വ��കളിെല ബി� ഡി�ൗ�ിംഗ് സ�ദായം മ�് വ��കളി�ം വാ��

അേതാറി�ി േപാെല�� സ��ാ� ഏജ�സികളി�ം നട�ാ�േമാ;

(ഇ) വാ�� അേതാറി�ിയിെല �ടി�ിക തീ���തിന് ആവശ�മായ സം�ാന സർ�ാർ വിഹിതം ഉടെന

ന��േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ം േമജ� �ടിെവ� പ�തി

5162. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി,  െകാ�വ�ി,  ��മംഗലം നിേയാജകമ�ല�ളിെല �ടിെവ� �ാമം

പരിഹരി��തിന് വിഭാവനം െച� ��ം േമജ�  �ടിെവ� പ�തി�െട നിലവിെല അവ�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി കി�ബിയി� ഉ�െ���ി ഈ വ�ഷം തെ� ഭരണാ�മതി ന���തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

അ�� മ� ല�ിെല �ടിെവളള ��ം

5163. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ��  മ� ല�ിെല �ടിെവളള ��ം പരിഹരി��തിനായി ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എ�

�തിയ �ടിെവളള പ�തി നി�േ�ശ�� ലഭ�മായി�െ��ം ആയവ ഏെത�ാെമ�ം അറിയി�േമാ;
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(ബി) ഇവയി� എ� പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് ഉ�ായി�ളള സാേ�തിക തട��� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സമയബ�ിതമായി ഇൗ പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

നാ�ിക മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തി

5164. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിവ�� �ടിെവ� പ�തി�െട ഭാഗമായി നാ�ിക നിേയാജക

മ�ല�ി�  െച��-മര�ാ�ര-ഇ�ി��-ചിറ��  ��ീകരണശാല� േവ�ി ൈപ�ക�  മാ�ി

�ാപി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നാ�ിക മ�ല�ിെല ര�് പ�തിക��് ഏകേദശം  7  ല�ം �പേയാളം പി.ഡ��.ഡി.�്

ന���തിന് എ�് നടപടി നാളി�വെര സ�ീകരി�ി��്;

(സി) പി.ഡ��.ഡി.യിൽ വാ��  അേതാറി�ി അട�േ�� �ക അട��തിനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

വാ�� അേതാറി�ി വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം

5165. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാ�� അേതാറി�ി വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിെ� ��ീകരണ�ിന് നിലവി� അവലംബി��

മാ���� ഏെത�ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് എെ��ാം സംവിധാനമാണ്

നിലവി��െത�് വിവരി�േമാ;

(സി) പരിേശാധി�� �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം സംബ�ി� റിേ�ാ��കളിേ��  എെ��ാം

�ട�നടപടിക� ൈകെ�ാ�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ജല��ി പരിേശാധി�ാ� സ��പാനി
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5166. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, െക.എം.ഷാജി

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജല��ി പരിേശാധി�ാ�  സ��പാനി എ� ആ�നിക സാേ�തികവിദ�,  സ��ാ�  �ാപനമായ

ഇ�ഡ�� ഇ��ി���് ഓഫ് ഇ�ഫ�േമഷ� െടേ�ാളജി ആ�് മാേന�െമ�് േകരള, ഐ.ബി.എം-െ�

സഹകരണ�ി� വികസി�ിെ���തായ റിേ�ാ��ക� സർ�ാരിെ� ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) െവ��ിെ� �ണനിലവാരം �ട��യായി വിലയി��ക�ം,  മാലിന�ം ക�ാ�  ഉട�  ��റിയി�

ന�ക�ം െച�ം എ�വകാശെ��� ഈ സാേ�തിക വിദ�െയ�റി�് വിലയി��ി

ഉപേയാഗ�ദെമ�ി� ��ജലവിതരണ രംഗ�് ഉപേയാഗെ���ാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ിയി� വിജില�സ് നടപടിക� േനരി�� ജീവന�ാ�

5167. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� വിജില�സ് നടപടിക� േനരി�� ജീവന�ാെര ഡി.പി.സി. ലി�ി�

ഉ�െ���ാ�േ�ാ;

(ബി) ഡിസി�ിനറി നടപടിക�  േനരി���ം വിജില�സ് നടപടിക�  അഭി�ഖീകരി���മായ

ഉേദ�ാഗ�െര ഡി.പി.സി.യി� ഉ�െ���േ�ാ� അവ��് ഉ�ാേയ�ാ�� ശി�ാ നടപടിക�

പരിഗണി�് ഡി.പി.സി.യി� നി�ം ഒഴിവാ�ാ�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വാ�� അേതാറിയി�ിെല ജീവന�ാ�െട സംഘടനക�

5168. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� ഏെത�ാം കാ�ഗറിയി�� ജീവന�ാരാണ് ഓഫീസ�/���െെവസറി

വിഭാഗ�ി� ഉ�െ���ത്;

(ബി) േകരള വാ�� അേതാറി�ിയിെല ജീവന�ാ�െട സംഘടനക��് അംഗീകാരം ന���തിനായി നട�

റഫറ��ി� ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�െ�� ജീവന�ാ��ാണ് േവാ�വകാശം ഇ�ാതി��ത്;

(സി) റഫറ��ി�  േവാ�വകാശമി�ാ� വിഭാഗ�ി�െ��� ജീവന�ാ��് നിലവി�� െതാഴി�

നിയമ�ള�സരി�് േ�ഡ് �ണിയ�കളി� അംഗത�െമ��ാ� അവകാശ�േ�ാ;

(ഡി) വാ��  അേതാറി�ിയിെല അംഗീ�ത സംഘടനക�െട െെബലാ �കാരം റഫറ��ി�

േവാ�വകാശമി�ാ� ജീവന�ാ��് അംഗത�ം ന���േ�ാ;  നിലവി�� നിയമ�കാരം

107 of 114



ഇ�ര�ി� അംഗത�ം ന���ത് അ�വദനീയമാേണാ;

(ഇ) വാ�� അേതാറി�ിയി� ഓഫീസ�, ���െെവസറി ത�ികകളി� േജാലി െച��വ��് സംഘടനാ

സ�ാത��ം നിേഷധി�ി�േ�ാ;

(എഫ്) റഫറ��ിെ� പരിധിയി�  വരാ� വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട സംഘടനക��് അംഗീകാരം

ന�കാ�ം അവ�മായി വിഷയ�� ച�� െച�ാ�ം ത�ാറാ�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ി�െട ജലസംഭരണികളിെല �ണനിലവാര പരിേശാധന

5169. �ീ.അ�� �കാശ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വാ��  അേതാറി�ി�െട ജലസംഭരണിക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാ�

എെ��ാം സംവിധാനം നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇവ�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന ആരാണ് നട��ത്;

(സി) സം�ാന�് എ� ജലസംഭരണിക� ഉെ�� െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) എ�ാ ജലസംഭരണിക�െട�ം �ണനിലവാര പരിേശാധന നട�ാ� നടപടി െെകെ�ാള�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ി പാേലാട് െസ�നി� നിലവി�� ഒഴി�കൾ

5170. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല വാ��  അേതാറി�ി�െട പാേലാട് െസ�നി�  നിലവി��

ത�ികക� സംബ�ി�് വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) നിലവി� എ� ത�ികകളി� ഒഴി��്;കാ�ഗറി തിരി�� വിവരം ന�കാേമാ;

(സി) ��ത ആഫീസിെല ജീവന�ാ�െട അഭാവം ഓഫീസിെ� �വ��നെ� സാരമായി

ബാധി��െവ�ം അ��ലം ജന���് ��ി���ാ��െമ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല �ടിെവളള �ാമം

5171. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� തമി�ാ�മായി അതി��ി പ�ി�� �ല�ളി� ��മായ �ടിെവളള �ാമം

അ�ഭവെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ��ത �ല�ളി� �ടിെവളള വിതരണ�ിന് സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക� കാര��മമ� എ�

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇവിട�ളി� ��ത� കാര��മമായി �ടിെവളളം വിതരണം െച��തിന് അധി�ത��് നി�േ�ശം

ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ടിെവ� പ�തിക�െട വിശദമായ എ�ിേമ�് സമ��ി��തി� കാലതാമസം

5172. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടിെവ� പ�തിക�െട വിശദമായ എ�ിേമ�് സമ��ി��തിന് വാ��  അേതാറി�ിയി�

കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െച��� പാ�വ�പാറ പ�ികജാതി േകാളനിയിെല �ടിെവ� പ�തി�െട വിശദമായ എ�ിേമ�്

സമ��ി�ണെമ�് ആവശ�െ��് 9/3/17 � പി1-22944/16(1) ന�രി�� ക�് പ�ികജാതി

വികസന വ��ി�  നി�് വാ��  അേതാറി�ി എ�ിക��ീവ് എ�ജിനീയ��് അയ�ി�ം

നാളി�വെരയായി എ�ിേമ�് സമ��ി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) വിശദമായ എ�ിേമ�് എ�് സമ��ി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

പ�ാ�� വാ�� സൈ� �ീം

5173. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇരി�� മ�ല�ിെല പ�ാ�� വാ�� സൈ� �ീമിെ� ���ി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

(ബി) ��ത ���ി അടിയ�രമായി ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ാ� മ�ല�ിെല �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി�വാ� പ�തി

5174. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ടിെവ� �ാമം േനരി�� ��ാ� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഈരാ�േപ� �നിസി�ാലി�ി,

��ാ�, തീേ�ായി �ാമപ�ായ�കെള ഉ�െ���ി ഈരാ�േപ� വാ��  സൈ� �ീം

അടിയ�രമായി നട�ാ�ണെമ�  31.01.2017 -െല എം  .  എൽ  .  എ�െട നിേവദന�ിേ��

ബ�.  മ�ി  14.02.2017  -  ൽ വാ��  അേതാറി�ി എം.ഡി.�് െകാ��

1724/M(WR)VIP/2017 ന�ർ ക�് �കാരം നാളി�വെര എ�് നടപടിക� സ�ീകരി� എ�്
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െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത കാര��ി�  േകരള വാ��  അേതാറി�ി എം.ഡി.  �െട റിേ�ാ��്/നടപടിക�െട പകർ�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത �േദശെ� �ടിെവ��ാമം അടിയ�രമായി പരിഹരി�വാ� പ�തി നട�ാ�േമാ; എ�ിൽ

ഇതിേല�ായി എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല �ടിെവ�പ�തി

5175. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല �ടിെവ�പ�തി  (സി.ഡ�.എസ്.എസ്.  ജി.ഒ.(Rt)

നം..893/2016/ഡ�.ആ�.ഡി.  തീയതി  16.11.16)  ആരംഭി��തിന് േവ�ി��

നടപടി�മ�� ഏ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���ിക� എ�് �ട�ാനാ�െമ�ം �ട��� നടപടിക� എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െവ�ിട�് കേ�ാ�് �ടിെവളള പ�തി

5176. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ിെല െവ�ിട�് പ�ായ�ിെല കേ�ാ�് �ടിെവളള പ�തി�െട �േരാഗതി

സംബ�ി� വിശദാംശ�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ���ീകരണ�ിനായി േ�ാ�് ഫ�ി�  നി�ം �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ� �ക അ�വദി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി അടിയ�രമായി ക�ീഷ�  െച�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?

ജലാശയ�� മലിനെ���� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിനാ�� നടപടിക�

5177. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലാശയ��  മലിനെ���� സാഹചര���  ഒഴിവാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി� വ��ത്;വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി� േക�ക� രജി�� െച�െ�ടാ�േ�ാ;എ�ി� എ� േക�കളാണ് നാളി�വെര

രജി�� െച�ി��ത്;വിശദവിവരം ന��േമാ;
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(സി) ഇതി� എ� േക�ക� അടിയ�രമായി പരിഹരിേ��തായി�െ�� െവളിെ���േമാ ?

അതിര�ി�ി ,പരിയാരം, േകാടേ�രി പ�ായ�കളിെല �ടിെവ��ാമം

5178. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അതിര�ി�ി  ,പരിയാരം,  േകാടേ�രി പ�ായ�കളിെല �ടിെവ��ാമം ശാശ�തമായി

പരിഹരി��തിനായി,  ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി�� സമ� �ടിെവ� പ�തി

യാഥാ���മാ��തി�� ന�പടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നടപടിക� ത�രിതെ���ി പ�തി യാഥാ���മാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

���� അ�ബ� �ടിെവ� പ�തി

5179. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല ����  അ�ബ� �ടിെവ� പ�തി�െട നി��ാണ �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അതി��മായ �ടിെവ� �ാമം േനരി�� നാദാ�ര�് ��ത പ�തി ൈവ��തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അടിയ�ര �ാധാന�ം ന�കി, പ�തി ക�ീഷ� െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകായിലാ�ിയിൽ �വ��നരഹിതമായി കിട�� ��ജല വിതരണ പ�തിക�

5180. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡി�ിബ�ഷ�  ൈല�ക�  ,  പ�് െസ�് �തലായവ തകരാറിലായ� കാരണ�ം ഡി�ിബ�ഷ�

ൈല� ഇ�ാ�ത് കാരണ�ം �വ��നരഹിതമായി കിട�� എ� ��ജല വിതരണ പ�തിക�

െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി� ഉ�് എ�ത് പ�ായ�്, വാ�ഡ് തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ �വ��നസ�മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

തി�വന��രം നഗര�ിെല �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം

5181. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എം. വി�െസ�്

,, െക.�രളീധര�

111 of 114



,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ി� വാ�� അേതാറി�ി വിതരണം െച�� �ടിെവ�ം ��ീകരി��തിന്

നിലവി� സ�ീകരി�� മാ���� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നഗര�ി�  വാ��  അേതാറി�ി വിതരണം െച�� െവ��ിെ� �ണനിലവാരം �ിരമായി

പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ാ�േ�ാ;

(സി) ജല�ിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് നിലവി� അവലംബി�� രീതിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏ��ം അവസാനം നട�ിയ �ണനിലവാര പരിേശാധനാ റിേ�ാ��ക� േമശ�റ�വ�ാേമാ ?

�ളേ�ാ�മല �ടിെവ� �ചീകരണ പ�തി

5182. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ളേ�ാ�മല �ടിെവ� �ചീകരണ പ�തി�െട നിലവിെല �ിതിെയ�ാണ്;

(ബി) ��ത പ�തി ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട���േ�ാ  ;  എ�ി�  തട���

വിശദമാ�േമാ;ഈ ���ി എ�് ആരംഭി�ുവാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േതാ�ംപടിയിെല വാ�� ടാ�ിെ� ക�ാസി�ി

5183. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�ിമ െകാ�ിയിെല േതാ�ംപടിയിെല വാ��  ടാ�ി�, ടാ�ിെ� ക�ാസി�ി��സരി�് �ടിെവളളം

���േതാതി� േശഖരി�ാ�ം വിതരണം െച�ാ�ം സാധി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി�ാനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�േമാ?

�ടിെവ��ാമം ��മായ �േദശ�ളി� വാ�� കിേയാ�ക�

5184. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ േമഖലകളി�ം മ�ം ടാ�� േലാറിക� �േഖന �ടിെവ�ം എ� വ�ാേജന മലിനമായ ജലം

വിതരണം െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ജലവിതരണ�ിന് ഉപേയാഗി�� ജലേ�ാത�കളി�  ജലമലിനീകരണമി� എ�്

ഉറ�വ���തിന് അവലംബി�� മാ���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ടിെവ��ാമം ��മായ �േദശ�ളി�  വാ��  കിേയാ�ക�  �ാപി�് ജലലഭ�ത

ഉറ�വ��േമാ;  ടാ��  േലാറിയി�െട�� ജലവിതരണം പരമാവധി ഈ കിേയാ�കളിേല�്

പരിമിതെ���േമാ ?

ജലവിതരണ�ി�� �ണനിലവാര സ��ിഫി��് �ദ�ശി�ി�ാ� വാഹന��

5185. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ക�� വര���ം മഴലഭ�തയി�ാ��മായ കാലാവ� �തലാ�ി �ജലം വിവിധ

മാ���ളി�െട �ഷണം/േമാഷണം നട�ി ടാ��കളി�ം മ� വാഹന�ളി�മായി വിതരണം നട�ി

ജന�ളി� നി�ം അമിത വില ഈടാ��ത് സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  വിപണനം നട�� ജല�ിെ� �ണനിലവാരേമാ ഉറവിടേമാ

ഉപേഭാ�ാ���റിയാ���ലം �ണനിലവാരമി�ാ� ജല�ം വിപണനം നട��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ജലവിതരണ�ിനായി ഉപേയാഗി�� വാഹന�ളി�  ജലം ലഭി� �ലം,  ആയതി��

ൈലസ�സ്, �ണനിലവാര സ��ിഫി��്, വിതരണ അ�മതി പ�ം എ�ിവ �ദ�ശി�ി��തി�ം

അ�ാ� വാഹന�� ക�െക�ാ�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇേതാെടാ�ം സം�ാന�് നട�� ജല�ഷണം/േമാഷണം തട�വാ� സ�ീകരി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

�ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന

5186. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ജലവിതരണ പ�തിക�  വഴി വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം

പരിേശാധി��തിന് നിലവി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം �ിരമായി പരിേശാധി��തി�ം

ഉറ�വ���തി�ം ��ത� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പ�ായ�ക��് സമ� �ടിെവ� പ�തി

5187. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) േകരള�ിെല ��വ�  പ�ായ�ക��ം സമ�മായ �ടിെവ� പ�തിക��ായി മാ��  �ാ�

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി�വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി��ായി ഇ�ര�ി� എെ��ി�ം സമ�മായ പ�തി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(സി) േകാ�ാട് മ�ല�ിനായി ഇ�ര�ി�  എെ��ി�ം സമ�മായ പ�തി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദവിവരം ന��േമാ?

2017 മാ��ി� ക�ീഷ� െചേ�� �ടിെവ� പ�തി

5188. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2017  മാ��ി�  ക�ീഷ�  െചേ�� എെ��ാം �ടിെവ� പ�തികളാണ്

െക.ഡ�.എ �െട അനാ� �ലം �ട�ി�ിട��ത്;ആയതിെ� ജി� തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ; ഈ പ�തിക� �േ�ാ�് െകാ�േപാകാ� കരാ�കാ� ത�ാറാ��േ�ാ; ഇെ��ി�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.ഡ�.എ യി�  കരാ�കാ�െട ബി�  ഡി�ൗ�ിംഗ് സംവിധാന�ിെ� �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(സി) െക.ഡ�.എ കരാ�കാ��് ബാ�ക�  സ�ഫാസി ആ�് നട�ാ�ാ�  േനാ�ീസ് ന�കിയി�ം

െക.ഡ�.എ ഇ�ാര��ി� എ� നടപടി സ�ീകരി� വ�� എ�റിയി�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

14-05-2017

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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