
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 ഏ�ി� 28, െവ�ി

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--283]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 825 �ത� 903 വെര

വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 904 �ത� 974 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 975 �ത� 1040 വെര

ജലവിഭവ വ��മ�ി : 1041 �ത� 1107 വെര

അമരവിള - ഒ�േശഖരമംഗലം േറാഡ്, ��ി���ടവ്, �ടിവീ��ടവ് പാല�� എ�ിവക�െട നിലവിെല

�ിതി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-2017 സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�് �സംഗ�ിൽ �ഖ�ാപി�, പാറ�ാല മ�ല�ി�

ഉ�െ�� അമരവിള - ഒ�േശഖരമംഗലം േറാഡ്, ��ി���ടവ്, �ടിവീ��ടവ് പാല�� �ട�ിയ

മരാമ�് ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��് എ� �പ വീതമാണ് നി��ാണെ�ലവ് �തീ�ി��െത�ം ഈ

���ിക�  എ�് നി��ാണ �വ��ന��  �ട�ി എേ�ാ�  അവസാനി�ി�ാനാ�െമ�ം

തരംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ഡി പി ആർ സമ��ി��തിെല വീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ�ിവികസന ഫ�ി� നി�ം എം എൽ എ മാ� ന��� െ�ാേ�ാസ�കളി� ഡി പി ആർ  -

യഥാസമയം സമ��ി��തി� ഉേദ�ാഗ�� വീ� വ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;ഉെ��ി�

ആയത് പരിഹരി�് ഭരണാ�മതി േവഗ�ി� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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െക. എസ്. �ി. പി.�േഖന�� െപാ�മരാമ�് ���ിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.  �ി.  പി.  �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�� െപാ�മരാമ�് ���ിക�  മ�ഗതിയിലാെണ�

റിേ�ാ��് ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത വിഷയം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) േലാക ബാ�് െക.  എസ്.  �ി.  പി.�് ന�കിയ വാ�യി� ഏെത�ി�ം തര�ി�� െവ�ി�റവ്

വ��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത സാഹചര�ം ഉ�ായതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി� കാരണ�ാരായ

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ടി.പി ര�ാം ഘ� േ�ാജ�്

828. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, അ�� �കാശ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ടി.പി ര�ാം ഘ� േ�ാജ�കളിെല നിലിവി�ളള �വ��ിക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട �ണനിലവാരം സംബ�ി�് ഉയ�� വ�ി�ളള പരാതിക�െട

അടി�ാന�ി� അവ�് പരിഹാരം കാണാ� എെ��ാം നടപടിക� െെകെ�ാ�ി��്;

(സി) പ�തി �വ��ന��  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം

നടപടിക� െെകെ�ാ�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

പി.ഡ��.ഡി. നിര�കളിെല വഴി വിള�ക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിവിധ �ധാന പി.ഡ��.ഡി. നിര�കളിെല�ം ജം�ഷ�കളിെല�ം വഴി വിള�ക�

ക�ാ�തിനാൽ വഴിയാ��ാ��് ഉ�ാ�� ��ി��ക�  പരിഹരി�ാ�  െക.എസ്  .ഇ  .ബി

�മായി േച��് പി.ഡ��.ഡി.  നിര�കളിെല വഴി വിള�ക�  നിേത�ന �കാശി�ി�വാ�

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;
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(ബി) വഴി വിള�ക� രാ�ി കാല�ളി� േമ�പറ� േറാ�കളി�ം ജം�ഷ�കളി�ം െവളി�ം പക��ാ�

ഒ� പരിധി വെര േറാഡ് അപകട��ം,  പിടി�പറി�ം േമാഷണ��ം മ�ം തട�വാ�

കഴി�െമ�തിനാ� ഈ സം�� സംരംഭം നട�ാ�ാ� പ�തി ത�ാറാ�േമാ ?

എ�വ -ഏ�� ��ം േറാഡ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി� െസ��� േറാഡ് ഫ�ി� ഉ�െ���ി �ന��രി� എ�വ -ഏ�� ��ം

േറാഡിെ� വശ�ളി�െട േകരള ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡ് �ഗ�ഭ േകബി�ക� വലി�േ�ാ� േറാഡി�

ഉ�ായി�� തകരാ�ക� പരിഹരി��തി�േവ�ി േകരള ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡ് എ� �പ പി.ഡ��

.ഡി യി� ഡിേ�ാസി�് െച�ി��് എ�ം ടി േറാഡ് �ന��രി��തിന് പി.ഡ�� .ഡി ഇതി�േമ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ികരി�ി��് എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ൈഹേവ െ�ാ��� ആ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പി.ഡ�ള�.ഡി.  േറാഡ ുക�  സംര�ി��തി�ം കാ�നടയാ��ാ��ം

വാഹന���ം �ര�ിത യാ� സാധ�മാ��തി�ം േവ�ി േകരള ൈഹേവ െ�ാ��� ആ�്

�കാരം ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ഉ�രവിെ� ഉ�ട�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ�സരി�� പരിേശാധനക�  െപാ�മരാമ�് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�മാ�

കാലാകാല�ളി� നട��ി� എ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േപാ� - �� പീടിക ഭാഗ�് ��പാ�ം, െ�യിേനജ് സൗകര��ം ഏ�െ���ാ� നടപടി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ാല�ട പി ഡ�ി� ഡി േറാ�സ് െസ�െ� കീഴി�� േപാ� - �� പീടിക േറാഡിെ� ആദ�

കിേലാമീ��  ഭാഗ�് ��പാ�ം,  െ�യിേനജ് സൗകര��ം ഏ�െ����തിനായി സമ��ി�ി��

അേപ�യി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി�് അ�മതി ന��വാൻ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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മലേയാര ൈഹേവ നി��ാണം

833. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, എസ്.രാേജ��

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നട�ിയ മലേയാര ൈഹേവ നി��ാണ

���ി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മലേയാര ൈഹേവ യാഥാ���മാ��തിന് നിലവി� എെ��ി�ം തട��� അവേശഷി��േ�ാ;

ഉെ��ി� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈഹേവ�െട നി��ി� അൈല�െമ�ി�  വനേമഖലേയാ,  പരി�ിതി ��ബല �േദശേമാ

ഉ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� നി��ി� അൈല�െമ�ി� മാ�ം വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) മലേയാര ൈഹേവ സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ േദശീയ പാതക��് അംഗീകാരം

834. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ േദശീയ പാതക��് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; ;

(ബി) അംഗീകാരം ലഭി� േദശീയ പാതക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ ;

(ഡി) �തിയ േദശീയ പാതക�  യാഥാ���മാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സം�ാനം

െെകെ�ാേ���െ�� വിവരി�േമാ?

േറാഡ് �ര�ാ ഫ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േറാഡ് �ര�ാ ഫ�ിേല�് വകയി��� �ധാന ഫ�ക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) 2008  �ത�  2016-17  വ�ഷം വെര േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി�് ലഭ�മായ ഫ�് എ�

�പയാണ്; ഇതി� നി�ം ഇ�വെര െചലവഴി� �ക എ�;

(സി) ഏത് തര�ി�� ���ിക��ാണ് േറാഡ് �ര�ാ ഫ�് വിനിേയാഗി��ത്;

(ഡി) േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി�െട കീഴി�  ഇനി നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി�� �ധാന പ�തിക�

ഏെതാെ�; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

റാ�ി മിനി സിവി� േ�ഷ� നി��ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി മിനി സിവി�  േ�ഷ�  നി��ാണ�ിന് എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��ത്;  ഇതിെ�

നി��ാണം ആരംഭി�ത് എ�ാണ്; കരാ� �കാരം നി��ാണം എ�് ���ിയാേ��തായി��;

(ബി) ഇേ�ാ� എെ�ാെ� നി��ാണ�ളാണ് ���ിയാ�ിയി��ത്; ���ീകരി� േ�ാ�് ഓഫീ�ക�

�വ��ി��തിനായി വി�െകാ��ാ�  കഴി�ം വിധം നി��ാണം ���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇനി

എെ�ാെ� നി��ാണ�ളാണ് ���ീകരി�ാ��ത്; എ� ദിവസം െകാ�് ഇവ ���ീകരി�്

െക�ിടം �റ� െകാ��ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

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

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  വ�ഷ�ി�  കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� പ�തിക�െട

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േകാ�ാട് മ�ല�ിേല�ായി അ�വദി�ി�� കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ പി.ഡ�ള�,ഡി.�െട

പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;  വിശദവിവരം ന��േമാ;  ഏെതാെ� എസ്.പി.വി.  ക� വഴിയാണ്

��ത പ�തിക� നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദ വിവരം ന��േമാ?

കി�ബി പ�തി�െട ഭാഗമായി ഉേദ�ാഗ��െട �ന�വിന�ാസം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തി�െട ഭാഗമായി െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�െര �ന�വിന�സി��േ�ാ; ;

(ബി) ��ത �ന�വിന�ാസം �ലം പി.ഡ�ള�.ഡി.  െസ��  ഓഫീ�ക�  നി��ലാ�� സാഹചര�ം
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ഉേ�ാകാനിട�േ�ാ;

(സി) േദശീയ പാത പതിേനഴിെ� േചളാരി െസ�� ഓഫീസ് നി��ലാ��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� െപാ�മരാമ�് ഓഫീ�ക� ഇ�ാതാ��ത് �ലം ജന����ാ�� ��ി��ക�

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

(ഇ) ��ത െസ�� ഓഫീസ് നി��ലാ��ത് സംബ�ി� തീ�മാനം �ന:പരിേശാധി�േമാ?

അ�� മ�ല�ി� പാല���ാ�� ഇ�െവ�ിേഗഷ� നടപടിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  മ�ല�ി�  ഏെത�ാം പാല���ാ�� ഇ�െവ�ിേഗഷ�  നടപടികളാണ്

���ിയായി��ത്;

(ബി) അ��ര�്,  പി.എസ്.  െഫറി,  �ട�റം എ�ിവിട�ളി�  പാല���ാ�� ഇ�െവ�ിേഗഷ�

നടപടിക� ���ിയായി�േ�ാ;

(സി) ഇവിട�ളി� പാലം നി��ി��തിന് ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�വാ� വ��് അധി�ത��് നി�േ�ശം

ന��േമാ;

(ഡി) അ��ര�ി� പാലം നി��ി��തിനായി േനരേ� ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ആയതി�

എ� �പയാണ് എ�ിേമെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�വണെ� നബാ�ഡ് സഹായേ�ാെട�� പ�തികളി�  അ��ര�്,  പി.എസ്.  െഫറി,

�ട�റം പാല�� പരിഗണി�േമാ?

തഴ�ര െകാ�ാ��ട് ജം�ഷനി� നിര�രമായി അപകട��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം  -  േതനി േദശീയപാതയിെല �ധാന ജം�ഷ�കളി�  ഒ�ായ തഴ�ര െകാ�ാ��ട്

ജം�ഷനി� നിര�രമായി അപകട�� ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േമഖലയി� സി�� െെല�കേളാ ��റിയി�് േബാ��കേളാ ഡിെെവഡ�/ഹംപ് എ�ിവേയാ

ഇ� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ േമഖലയിെല അപകട��  ഒഴിവാ�ാൻ ഇവ �ാപി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

തല�രി -വള�പാറ േറാഡ് നി��ാണം
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841. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���  നിേയാജക മ�ല�ി�െട കട�േപാ���ം െക.എസ്.ടി.പി ര�ാം ഘ��ി�

ഉ�െ����മായ തലേ�രി-  വള�പാറ േറാഡ് നി��ാണം ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് നി��ാണ പ�തിയി�  ആെക എ� പാല��െട നി��ാണം ഉ�െ��ി�െ��

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ പാല�ിെ��ം നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തലേ�രി  -വള�പാറ േറാഡ് നി��ാണം എേ�ാ�  ���ീകരി�വാ�  കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്?

ആല�ഴ കള�േകാട് ജം�ഷ� �ത� ൈഹേവ�് സമാ�രമായി �തിയ പാത

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ� െെഹേവയി� ആല�ഴ കള�േകാട് ജം�ഷ� �ത� െതേ�ാ�് വ�ാനം വെര ഇേ�ാ�

ഗതാഗത ���് �ലം ദീ�ഘ�ര യാ��ാ��ം �ാേദശീയ��ം ഉ�ാ�� ��ി��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െെബ�ാസ് േറാഡ് ���ിയാ�� �റ�് ��ത� വാഹന�� ഒേര സമയം എ�ിേ���തിനാ�

നാ�വരി�ാത നി��ി�ാ�ം ഇവി�െ� തിര�ിന് �റ��ാ�െമ�് ക���േ�ാ;

(സി) ൈഹേവ�് സമാ�രമായി നിലവി�� ഉപേയാഗ�ന�മായ ���  ഫാ�റി േറാഡ്,  ��മ�ിരം

ജം�ഷ� എ�ിവ വികസി�ി�് വാടെ�ാഴി �ത� അര�ിേലാമീ�� േറാഡിന് വീതി��ി എ�. എ�്.

െെബ�ാസ് േറാഡി�  എ�ി�ാ�  ഗതാഗത ���് പരിഹരി�ാ�  കഴി�െമ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��� ഫാ�റി േറാഡ് �ന��രി�് േദശീയ നിലവാര�ി�� ര�വരി�ാതെയാ��ക�ം ��മ�ിരം

ജം�ഷ� വികസി�ി�് അവി��് വാടെ�ാഴി പാലം വെര�� ഭാഗം വീതി ��ക�ം വാടെ�ാഴി�ത�

�തിര��ി എ�. എ�്.  വെര�� അര�ിേലാമീ��  മാ�ം �ലം ഏെ���് േറാഡ് വീതി��ി

നി��ി�ാ� അ�ല�ഴ മ�ല�ി� വിശാലമായ മെ�ാ� പാത �ടി സാ�ാ��രി�െമ�തിനാ�

അതിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല എസ്.എ�.�ി.എഫ് പ�തി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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മണ��  നിേയാജകമ�ല�ി�  2016-17  വ�ഷ�ി�  എസ്.എ�.�ി.എഫ് പ�തിയി�

ഉ�െ���ി ഏെത�ാം ���ിക��് എ��ക വീതം അ�വദി�ക��ായി എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�ന�� - �വാ��ഴ സം�ാന പാത

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ന��  -  �വാ��ഴ സം�ാന പാത െക.  എസ്.  �ി.  പി.  ഏെ���ത് എ�ാണ്;  േറാഡിെ�

ഏെതാെ� ഭാഗമാണ് ഇേ�ാ� �ന��രി�ത്; ഇനിഏ� ഭാഗമാണ് �ന��രി�ാ��ത്;

(ബി) േറാഡിെ� �ന��രി�ാ�� ഭാഗെ� �ലം ഏെ����  നടപടിക�  ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ� �ലം ഏെതാെ� വിേ��കളി� നി�് ഏെ���ാ��് എ�് സ�േ� ന��

സഹിതം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ന�� -  �വാ��ഴ പാത�െട ഇനി ���രിേ�� ഭാഗെ� നി��ാണ നടപടിക� ഏ� ഘ�ം

വെരയായി എ� അറിയി�ാേമാ;  ഇതിെ� െട�റിംഗ് കഴി�ി�േ�ാ;  ഇനി എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് േറാഡ് നവീകരണ�ിനായി ���ിയാേ��ത്;  ഏെതാെ� ക�നികളാണ്

െട�റി� പെ���ിരി��ത്;

(ഡി) േറാഡ് നി��ാണം ആരംഭി�ാ�  എെ��ി�ം തട�ം േനരി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  തട�ം

എ�ാണ�് അറിയി�ാേമാ?

(ഇ) തട��� നീ�ി േറാഡ് നി��ാണം എ�് ആരംഭി�ാനാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

കായം�ളം വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിട�ിെ� �ന��ാരണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി�, കാ��ിക��ി താ��ി�െ�� കായം�ളം വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിട�ിെ�

�ന��ാരണ �വ��ന�ളി� ഉ�ായി�� അപാകതക� �ലം ഈ െക�ിടം ഉപേയാഗ�ന�മായി

കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അപാകതക�  പരിഹരി�് വ�ഷ�ളായി ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട�� െക�ിടം

�വ��നസ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മരാമ�് േറാ�ക�െട ഗ�ാര�ി പീരിയഡ്
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846. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�ക�െട നി�മാണ�ി�ം പരിപാലന�ി�മാ�� ���ിക��് ഡിെഫ�്

ലയബിലി�ി പിരിയഡ് നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) വിവിധ ���ിക��ായി നി�യി�ി�� ഡിെഫ�് ലയബിലി�ി പിരിയഡ്  -  െ� കാലപരിധി

വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട ഗ�ാര�ി പീരിയഡ് എ� കാലമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

െഹവിെമയി�ന�സി� ഉ�െ���ി ��ത� ഗ�ാര�ിേയാ��ടി സം�ാന�് േറാഡ് ���ിക�

നട��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

��ിമട പാല�ിെ� നി��ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബജ�് �സംഗ�ി�  നി�േ�ശി�ി�� ആല��  നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ിമട

പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന�ിേനാട് ബ�െ�� നിലവിെല അവ�െയ�റി�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി,  ധനാ�മതി എ�ിവ ��ത പാല നി��ാണ�ിന് ലഭ�മായി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ിമടപാല�ിെ� നി��ാണം എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ചടയമംഗലം മ�ല�ി� പി.ഡ��.ഡി േറാ�ക��് വകയി��ിയ�ക

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2017-18െല ബ�ജ�് �കാരം ചടയമംഗലം മ�ല�ി� എ� പി.ഡ��.ഡി. േറാ�ക��് �ക

വകയി��ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

���ി- കരിയാട് പാല�ിെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി
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849. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിൽ  2016--  17  ബജ�ി�  അ�വദി� ക��  േകാഴിേ�ാട് ജി�കെള

ബ�ി�ി�� ���ി- കരിയാട് പാല�ിെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇേതാട�ംബ�ി� അ�വദി�് ബജ�ി�  ഉ�െപ��ിയ കരിയാട്--  ���ി��് പാല�ിെ�റ

നി�മാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഏത് ജി��െടഎ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ�ാണ് ഇവ ര�ിേ�റ�ം �മതല ന�കിയത്

എ�റിയി�ാേമാ?

പിലാ�റ-പാ�ിനിേ�രി െക.എസ്.ടി. പി. േറാഡ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിലാ�റ-പാ�ിനിേ�രി െക.എസ്.ടി. പി. േറാഡിെ� നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�േമാ; ��ത

നി��ാണം എേ�ാ� ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെല ബല�യം സംഭവി�െകാ�ിരി�� പഴയ�ാടി�ാലം ബലെ����തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത േറാഡിെല ക��രം പാലം വീതി ���തിന് �തിയ െ�ാേ�ാസ�  സമ��ി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

െെത�ാട് - അ�� മാ�കാ �ര�ാ േകാറിേഡാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെത�ാട് (െവ�ാറ�ട്) - അ�� േറാഡ്, മാ�കാ േറാഡ് �ര�ാ േകാറിേഡാറായി മാ��തിെ�

ഭാഗമായി െവ�ാറ�ട് ജം�ഷനി� നിലവി�� കേ���� ഒഴി�ി�് േറാഡ് വീതി ��ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് മാ�കാ �ര�ാ േകാറിേഡാറായി മാ��തിെ� ഭാഗമാ�� ���ി�െട നിലവിെല

�ിതി എ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ?

വഴി��് - കളിയി�ാവിള േറാഡി� വീതി ��ാ� �ലം ഏെ���� നടപടി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വഴി��് �ത�  കളിയി�ാവിള വെര വീതി��ാ�  ഉേ�ശി�� നാഷണൽ ൈഹേവ�് �ലം

ഏെ���� നടപടി എ�ായി എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) വഴി��് �ത� കളിയി�ാവിള വെര�ളള എൻ എ�് -െ� �തിയ �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ;

(സി) വഴി��് �ത� കളിയി�ാവിള വെര ഉളള എൻ എ�് -െ� നി��ാണം 2017-18-� ആരംഭി�ാ�

കഴി�േമാ;

(ഡി) േമ��റ� പ�തി എ� വ�ഷം ���ികരി�ാ� കഴി�ം എ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

ചാല�ടി േകാടതി ജം�ഷനി� �രി�� ഡിൈവ� േമാഡ� സൗകര�ം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി �നിസി��  ജം�ഷനി�  അടി�ടി��ാ�� വാഹനാപകട��  ഒഴിവാ��തിനായി

ചാല�ടി േകാടതി ജം�ഷനി�  �രി��  ഡിൈവ�  േമാഡ�  സൗകര�െമാ���  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ?

ഭരണാ�മതി ലഭി� മണ�� മ�ല�ിെല േറാ�ക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണാ�മതി ലഭി� ഏെത�ാം ���ികളാണ് മണ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  പി.ഡ��.ഡി.

േറാ�സ് വിഭാഗ�ിന് കീഴി� �േരാഗമി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2016-17  െല ബ�ജ�ി�  ഉ�െ�� ത ൃ��  ജി�യിെല ക�വ�ല  -  ച�ംക�ം േറാഡിെ�

നി��ാണ �വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

കാ�ി� െറയി�േവ അടി�ാത നി��ാണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല നിേയാജക മ�ല�ിെല കാ�ി� െറയി�േവ അടി�ാത നി��ി��തിന് അടിയ�രമായി

ഭരണാ�മതി ന��േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ി� െറയി�േവ അടി�ാത നി��ി��തിന് ആവശ�മായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി�, അടിയ�രമായി ആയതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ൈവ�ി� മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

ൈവ�ി�  മ�ല�ി�  നട�വ�� വിവിധ െപാ�മരാമ�് ���ികളായ േറാ�ക�െട�ം

പാല��െട�ം െക�ിട��േട�ം �വ��ന �േരാഗതി വ��മാ�േമാ?

െച��ി പാല�ിെ� നി��ാണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല െച��ി പാല�ിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��്

ഏെ��� �മി�െട ഉടമകളി� എ� േപ��് ന�പരിഹാര�ക വിതരണം െച� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇനി�ം എ� േപ��് �ക വിതരണം െച�ാ��് ; കാലതാമസ�ി�� കാരണം എ�ാണ് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പാല�റം െന�ി���ി-�തിരവഴി പാല�ിേ��ം േറാഡിേ��ം നി�മാണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�റം -െന�ി���ി-�തിരവഴി പാല�ിേ��ം േറാഡിേ��ം നി�മാണ�ിെ� ഇ�െവ�ിേഗഷ�

നടപടി ���ീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഏത് ഏജ�സി�ാണ് ഇ�െവ�ിേഗഷ� �മതല എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പാല�ിെ� വിശദമായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിേയാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

േറാ�ക�െട നി��ാണെ��ട��് വീ�ക��ം �ാപന���ം േക�പാ�ക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാ�നി��ാണ�ിനായി ശ�ിേയറിയ ൈഹേ�ാളിക് േറാള�ം മ�ം

ഉപേയാഗി��തിെ� ഫലമായി നി��ാണ �ലേ�ാ� േച��ളള വീ�ക��ം �ാപന���ം

േക�പാ�ക� സംഭവി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) േറാ�ക�െട നി��ാണം ���ീകരി�േ�ാ�  ഇ�ര�ി�െ��� വീ�ക�  തകരാ�ം വീടിെ�
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�ര� ന�െ�ടാ�ം ഇടയാ����ലം ജന����ാ�� ��ി��ക�  �േത�കമായി

അവേലാകനം െച�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് സ�േ� നട�ി നിജ�ിതി േബാധ�മായതിന് േശഷം ന�പരിഹാരം

ന���തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െെപ�ളം-െതാ��ാടം കനാ� ബ�് േറാഡ് ���ി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13 -െല നിേയാജക മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം 1 േകാടി �പ അ�വദി�്

ഭരണാ�മതി ന�കിയ േചല�ര െെപ�ളം  -  െതാ��ാടം കനാ�  ബ�് േറാഡ് ���ി

�ട�ി�ിട��ത് �നരാരംഭി�ാ�  െപാ� മരാമ�് വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� ഇൗ ���ി�് തട�ം എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) തട��� നീ�ി ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�ം; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പള���ി മിനി സിവി� േ�ഷ� നി��ാണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  ആ�ി വികസനനി��ാണ പ�തിയി�  നി�ം നാ��ി അ�ത്

ല�ം �പ അ�വദി�ി�ളള പള���ി മിനി സിവി�  േ�ഷെ� നി��ാണ�വ��ന��

ആരംഭി��തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മിനി സിവി�  േ�ഷെ� നി��ാണ�വ��ന��  എ�േ��് ആരംഭി�ാ�  സാധി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കാര�ാ�് കടവ് പാല�ിനായി ഏെ��� �ല�ിെ� വില ��ടമകൾ�് ന�കാ� നടപടി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല വ�ി��് നിേയാജകമ�ല�ി�െ��� കാര�ാ�്കടവ് പാല�ിനായി

ഏെ��� �ല�ിെ� വില ��ടമകൾ�് നാളി�വെരയാ�ം ലഭി�ി�ി� ഏ� വിവമം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �മി വില വിതരണം െച��തി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണെമ�ാണ്;

13 of 96



(സി) ��ത �ക എ��ംെപെ��് വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാളി�ടവ് പാലം നി��ാണ�ിനായി �മി ഏെ����

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ി� നബാർഡ് ആർ.ഐ  .ഡി  .എഫ്  XXII-� ഉ�െ���ി

തത��ി�  അംഗീകാരം ന�കിയി�� കാളി�ടവ് പാലം നി��ാണ�ിനായി �മി ഏെ����

ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ പ�തി�ായി എ� �മി ഏെ��േ��ി വ�െമ�ാണ് കണ�ാ��ത്;

(ബി) ഈ പ�തി�െട വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�ാണ് കാരണം;

(സി) ഈ പ�തി�െട �മിേയെ���� ഉ�െ�െട ���ീകരി�് പ�തി നട�ിലാ��തിന് എ� �ക

േവ�ി വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ഡി) 2017-18  �  നബാർഡ് ആർ.ഐ  .ഡി  .എഫ്  -  �  ഉ�െ���ി പ�തി

���ീകരി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�കാരനഴി �ത� ചാ��ടവ് വെര�� തീരേദശ പാത

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ ൈഹേവ�െട നി��ാണം എവിെട �ത� എവിടം വെരയാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) നിലവി�� തീരേദശ പാതയിെല അ�കാരനഴി �ത�  ചാ��ടവ് വെര�� �ല�്

�ന��ാരണം നട�ിയി�് 9 വ�ഷം കഴി�ിരി�� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ �േദശെ� പാത േനരെ� ബി  .എം  &  ബി  .സി യി�  �ന��രി�ത് േപാെല

�ന��രി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ഈ പാത�െട ഇ�വശ�ളി�ം കാന നി��ി�് കടേല� സമയെ� �രിത�ി� നി�ം ജന�െള

ര�ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ിെല േറാ�ക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  ഉ�െ�� ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

േറാ�ക��ാണ്  14.02.2017െല സ.ഉ.(സാധാ)  നം.179/2017െപാ.മ.വ.  �കാരം

ഭരണാ�മതി ന�കിയത്; വിശദാംശം നൽകാേമാ ;
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(ബി) േമ�  സ��ാ�  ഉ�രവ് �കാരം ഭരണാ�മതി ന�കെ�� േറാ�ക�െട ���ിക�െട

കാലിക�ിതി വിശദീകരി�ാേമാ ;

(സി) ��ത േറാ�ക��് എ�് സാേ�തികാ�മതി ന��വാ� കഴി�ം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറാ�ക�െട �ര�ാ���� സംബ�ി� ശാ�ീയ പഠനം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാ�ക�െട �ര�ാ����  സംബ�ി� ശാ�ീയ പഠന�ിന്

ഏ�െ���ിയിരി�� സംവിധാനെ��റി�് വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േദശീയപാതകളി� ഇ�ര�ി� പഠനം നട�ിയ �ല�ളി� വീ�ം അപകടം ഉ�ാ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േദശീയപാതകേളാെടാ�ം സം�ാന പാതകളി�ം ശാ�ീയപഠനം നട�ി അപകടം ഒഴിവാ�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വാഹനേമാടി��വ��ം,  യാ�ിക��ം ആവശ�മായ േബാധവ�കരണം

ന�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യി�  ഇ�ര�ി�  അപകടേേമഖലകെള� കെ��ിയ �ല��  ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േകാ��� മ�ല�ി� �ിരമായി അപകടം ഉ�ാ�� �ല�ളി� ഇത് സംബ�ി� പഠനം

നട�ിയ റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) േദശീയപാതയിെല �ധാന ടൗണായ വളാേ�രിയിെല ഗതാഗത���് ഒഴിവാ�വാ�ം  ,വ��ാറ

വളവിെല അപകട സാഹചര�ം ഒഴിവാ�വാ�ം െപാ�മരാമ�് വ��് േദശീയപാത വിഭാഗം

പഠന�ി� േശഷം കെ��ിയ �തിയ പാത�െട നി��ാണം സമയബ�ിതമായി

���ിയാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി�ര- ക�ി�� ൈബ�ാസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര  -  ക�ി��  ൈബ�ാസിന് �ക അ�വദി�ി�ം നാളി�വെരയായി നി��ാണം

ആരംഭി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

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

(സി) ��ത ൈബ�ാസ് നി��ാണം അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?
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മാേവലി�ര-ക�മല േറാഡി� െറയി�െവ േമ��ാലം

T 868.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര-ക�മല േറാഡി�  െറയി�െവ േമ��ാലം നി��ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത േമ��ാലം നി��ാണ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത േമ��ാല�ിന് വകയി��ിയ �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

െകായിലാ�ി െറയി�േവ േമ��ാലം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി െറയി�േവ േമ��ാലം നി��ാണഘ��ി�  �ലം ഒഴിേയ�ിവ� വ�ാപാരിക�െട

�നരധിവാസം സംബ�ി� െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഫയലിെല നടപടി �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ി�  സമ��ി�െ�� നിേവദന�ി�  (No  ഇ

1282660/എം(പി.ഡ��.ഡി&ആർ)  /2017)  െപാ�മരാമ�് െസ��റി സമ��ി� റിേ�ാ��്

വിശദമാ�ാേമാ; അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ക�ിയം�റം , ഈ�് ഒ��ാലം എ�ീ പാല��െട നിർ�ാണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട്-�ള��ി െക.  എസ്.  ടി.  പി.  േറാഡിെല ക�ിയം�റം പാലം  ,  ഈ�് ഒ��ാലം പാലം

എ�ിവ നി��ി��തിനായി കി�ബിയി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പാലം നി��ി��തിനായി ഇ�െവ�ിേഗഷ�  നട�ിേയാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�്  ;വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(സി) ��ത പാല�� നി��ി��തി�� സാേ�തികതട��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പാലം പണി എ�് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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േകാ��� ,��ി�റം റ�് ഹൗ�കൾ ���ി നി��ി�വാ� നടപടി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� മ�ല�ി��െ����ം േദശീയ പാതേയാട് േച�� നി����മായ േകാ��� റ�്

ഹൗ�ം ��ി�റം റ�് ഹൗ�ം ���ി നി��ി�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�വാനായി െപാ�മരാമ�് വ��്  (െക�ിടം)

അധികാരിക��് നി�േ�ശംന��േമാ; വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

െസ��� േറാഡ് ഫ�ി� ഉ�െ�� ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

െസ���  േറാഡ് ഫ�ി�  ഉ�െ���ി  2016-17  വ�ഷ�ി�  ഭരണാ�മതി ന�കിയ േറാഡ്

���ിക�  എ�േ��് ആരംഭി�ാ�  കഴി�ം;  ഇത് സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

മ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട അ��� പണിക�

873. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട അ���പണിക��്

2016-17 സാ��ിക വ�ഷം ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക എ�;

(സി) ഓേരാ ���ി�ം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

എേ��് വാ�ഡി� �തിയ പാലം നി൪�ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ി�  എേ��് വാ�ഡിെന �ടവ��ക�മായി ബ�ി�ി�� പാലം

നി��ാണ�ിെ� �വ��ന�� ഏ� വെരയായി;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാലം നി��ാണ�ിനായി എ� �പയാണ് സ��ാ�  വകയി��ിയി��ത്
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എ�റിയി�ാേമാ?

േപ��ാ� പാല�ിെ� നി��ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപ��ാ� പാല�ിെ� നി��ാണം ആരംഭി�ത് എ�ാണ്;  നി��ാണം �ട�ാ��ായ കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ിെ� നി��ാണം �നരാരംഭി�ത് എ�ാണ്;  എ� �പയാണ് നി��ാണ െചലവ്;

എെ�ാെ� നി��ാണ ���ികളായി�� ഇതി� ഉ�െ���ിയി��ത്;

(സി) ഇേ�ാ� പാല�ിെ� ഏെതാെ� ��ക�െട അടി�റ�ാണ് ബല�യം കെ��ിയിരി��ത്;

��യി�െ��ിരി�� �ധാന പാക�ിഴക�  എെ�ാെ�യാണ്;  ഇത് പരിഹരി�ാ�  വിദ��

പരിേശാധന നട�ിേയാ;  പരിേശാധന�് േശഷം എെ�ാെ� �ട�  നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��ത്;

(ഡി) തകരാറിലായ ��ക�െട ബലെ����  എ�ാരംഭി�ാനാ�ം;  ഇതിനായി �േത�കം എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ിേയാ;

(ഇ) അപാകതക�  പരിഹരി�് പാലം നി��ാണം ���ിയാ�ി എ�് െപാ�ജന���്

�റ�െകാ��ാനാ�ം എ�് അറിയി�േമാ?

െച����ി - െപാ�ാനി േറാഡിെല ടാറി�് ���ി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി� 2016-17 സാ��ികവ�ഷം 5.54 േകാടി �പ�െട ���ി�്

ഭരണാ�മതി ന�കിയ െച����ി-െപാ�ാനി േറാഡിെല കി.മി.  5/300 �ത�  കി.മി.  9/300

വെര ബി.എം.  &ബി.സി ടാറി�് ���ി എ�േ��് ആരംഭി�വാ�  കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്;

(ബി) ���ി ആരംഭി��തിന് എ� നടപടികളാണ് ഇേതവെര സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

പ�ടി�ാലം - അടി�ി�െ�ാ�ി േകാളനി േറാഡ് നി��ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല പ�ടി�ാലം - അടി�ി�െ�ാ�ി േകാളനി

േറാഡ് നി��ാണം ഇനി�ം ആരംഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് നി��ാണം ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട��� നിലനി���േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  തട���  നീ�ി,  ��ത േറാഡിെ� നി��ാണം ഉട�  ആരംഭി��തിനാവശ�മായ

അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് എ.ഇ.മാ�െട�ം ഓവ�സിയ�മാ�െട�ം �റവ്

878. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��ി� എ.ഇ,ഓവ�സിയ�മാ�െട �റ�ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

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

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

��ി�റം സി. എ�്. സി. �േവ�ി �തിയ െക�ിടം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ി�റം സി. എ�്. സി.�േവ�ി �തിയ െക�ിടം നി��ി�വാ�� നടപടിക�െട വിശദമായ വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� െട�ഡ� നടപടിക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി സാേ�തികാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

െപാ�മരാമ�് േറാഡ് നി��ാണ ���ിക�െട �ണനിലവാരം

880. �ീ.അനി� അ�ര

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, േറാജി എം. േജാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് േറാഡ് നി��ാണ ���ിക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് എെ��ാം

സംവിധാനമാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നി��ാണ�ിെല അപാകതക�  �ലം നി�ിത കാലയളവി��ി�  േറാ�ക��്
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നാശന���ായാ�  കരാ�കാ�, ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��  എ�ിവ�െ�തിെര ക�ശനമായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പി.ഡ��.ഡി.  നട�� േറാഡ് വികസന പ�തിക�  �താര��ം അഴിമതിരഹിത�മാ��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദീകരി�േമാ?

േകാതമംഗല�് മലേയാര െെഹേവ�െട നി��ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ി� മലേയാര െെഹേവ�െട നി��ാണ �വ��ന�മായി ബ�െ��് േകാതമംഗലം

മ�ല�ി� �ടി കട� േപാ��, വനം വ��മായി ത���ിലി�� ഭാഗെ� �വ��ന��െട

ത��ം പരിഹരി�േശഷ�� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് െസ�േ�റിയ�ിെല  67/H2/PWD  എ� ഫയലിെ� നിലവിെല

�ിതിെയെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫയലി� എെ��ി�ം തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ഡി) നി��ാണ �വ��ന�� എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഏ�മാ�� എറണാ�ളം േറാഡിെല വളവ് നിക��

882. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏ�മാ��  എറണാ�ളം േറാഡിെല വളവ് നിക��  സംബ�ി�് ഡയറ�് പ�േ�സി�േവ�ി

�ല�ടമക�െട സ�തപ�ം െപാ�മരാമ�് വ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി�  കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ�തപ�ം വാ��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;  ഈ സ�തപ�ം എ�് സമ��ി�ം എ�റിയി�ാേമാ;  ഇതി�  ഭരണപരേമാ

സാേ�തികേമാ ആയി�� തട��� ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കാലതാമസം കാരണം പ�തി �വ��ന�� �േ�ാ�് െകാ�േപാകാ�

കഴിയാ� �ിതിവിേശഷം ഒഴിവാ�വാ� വ��തല�ി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉ��കടവ് പാല�ിന് ഭരണാ�മതി

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

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െകായിലാ�ി  -  ബാ�േ�രി മ�ല�െള ബ�ി�ി�� ഉ��കടവ് പാല�ിന് ���ിയ

ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് സമ��ി�  E  -  1299553/M  (PWD  &  R)  2017  ന��

നിേവദന�ി� െപാ�മരാമ�് േറാ�സ് & �ി�ജസ് ചീഫ് എ�ിനീയ� സ�ീകരി�ി�� നടപടി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ചീഫ് എ�ിനീയ� സ��ാരിേല�് സമ��ി� റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ി� ജ�ഡ� ബ�ജ�ിംഗ്

884. �ീ.സി.���

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.��ഷ� കട��ി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി� ജ�ഡ� ബ�ജ�ിംഗ് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി പ�ിക് ഓഫീ�ക�  �ീ സൗ�ദമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

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

പരിശീലനം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി� ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് നിലവി�  ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നി��ാണ �വ��ന�ളിെല �ണേമ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നി��ാണ�വ��ന�ളി� �ണേമ� ഉറ� വ��ാനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

െച�വ�� േകാ��റം-അ�ാം���ി പാലം പണി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െച�വ��  േകാ��റം  -അ�ാം���ി പാലം പണി എ�്

���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഈ ���ി  60 മാസ�� കഴി�ി�ം ���ീകരി�ാ� കഴിയാെത വ�തിെ� ഉ�രവാദി�ം

ആ��ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് േജാലിക��് േസാഷ�� ഓഡി�ിംഗ്

887. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, എം. വി�െസ�്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് േജാലിക��് േസാഷ��  ഓഡി�ിംഗ് നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്;

(സി) ആെരയാണ് േസാഷ�� ഓഡി�ിംഗിന് �മതലെ���ിയി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േസാഷ��  ഓഡി�ിംഗിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം �മീകരണ��  നട�ിയി��;

വ��മാ�േമാ?

അസി��് എ�ിനീയ�മാ�െട ഒഴി�ക�� െസ��കൾ

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് െസ��കളി� അസി��് എ�ിനീയ�മാ�െട

എ� ത�ികക� നിലവി� ഒഴി�കിട���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല മരാമ�പണിക�  േവഗതയി�ം,  സമയബ�ിതമാ�ം

�ർ�ീകരി��തി�ം മരാമ�് വ��ിെല ഒഴി�� ത�ികക� അടിയ�രമായി നിക��തി���

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക��ാ�്-െവ�ിം�ട� ഐല�് പാലം അേ�ാ�് േറാഡിെ� �ലവില

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നഗരെ� പ�ിമ െകാ�ി�മായി ബ�ി�ി�� ക��ാ�്-െവ�ിം�ട�  ഐല�്

പാല�ിെ� നി��ാണം ���ീകരി�ി��ത് കണ�ിെല��്,  അേ�ാ�് േറാഡിെ�

�ലെമ��ിനായി നി�യി�ി�� �ലവിലയായ  2.83  േകാടി �പ ലഭ�മാ��തി�  േനരി��
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കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക ലഭ�മാ��തിനായി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ് ���ീകരി�ാ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�ളള േദശീയ - സം�ാനപാതക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ� വി�ന േക���  മാ�ി �ാപി��ത് സംബ�ി�് ��ീം േകാടതി വിധി മറികട�ാ�

സം�ാന�ളള േദശീയ - സം�ാനപാതക�െട പദവി റ�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ� സം�ാനപാതക� ഉ�്; ഇവ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് എ� േദശീയ പാതക� ഉ�്; ഇവ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

േകാ��� ടൗ� �േദശ�ിെ� സൗ�ര�വ�കരണ�ിനാവശ�മായ പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിരവധി വിേദശിക�ം മ�ം ചികി��ായി എ�� േകാ���  ടൗ�  �േദശ�ിെ�

സൗ�ര�വ�കരണ�ിനാവശ�മായ പ�തി ത�ാറാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പ�ണ�ിെല ��്പാ�കളി� ൈട� പിടി�ി� �ര�ിത നട�ാതക� ഒ���തി�് ആവശ�മായ

ഫ�് അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വിശദ വിവരം നൽ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യി� േറാഡ് വീതി ��ാ� നടപടി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  േറാഡ് വീതി ���തിനായി �ലം ഏെ���ി�ം ���ിക�

ആരംഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  തി�മല  -  ���ാ�രം േറാഡിെ� �വ��നം നി��ിവ�ാനിടയായ സാഹചര�ം

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഗതാഗത�ിര�് ഏ��ം ��ത�� ജഗതി,  �ജ�ര,  ഇട�ഴി�ി,  തി�മല ഭാഗ�ളി�  േറാഡ്

വികസന�ി�ം ജം�ഷ�  വികസന�ി�ം നിലവി�  പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?
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ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  2016-17  െല ബ�ജ�് നി�േ�ശ�കാരം ഭരണാ�മതി

ലഭി� ���ിക�  ഏെത�ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;  ഇവ�് സാേ�തികാ�മതി

ന�കികഴി�ി�േ�ാ എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട െട�� നടപടിക� ഏ� നിലയിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ബ�ജ�് നി�േ�ശ�കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക� നട�ിലാ��തിന് സാേ�തിക തട�ം

നിലനി��� ���ിക�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ?

���െത�വ്-�റയി� കടവ് േറാഡിെ� �ന��ാരണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ���െത�വ്-�റയി�  കടവ് േറാഡിെ�

�ന��ാരണ�ി�� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��ത്എ�വെരയാണ്  ;  ��ത

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� നി��ാണ ���ിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇേ�ാഴെ� അവ� വിശദമാ�േമാ;

(സി) േറാഡിെ� �ന�നി��ാണ���ിക� എ��ംേവഗം ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

�ാ�് ഡ��ി വ�മാന�ി� വ� �റവ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�് അസാ�വാ�ലിെ� പ�ാ�ല�ി� �ാ�് ഡ��ി വ�മാന�ി� �റവ് സംഭവി�ി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ി� �ാ�് ഡ��ി വ�മാന�ി� എ� �പ�െട �റ��ായി എ�്

ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

�ാ�് െവ��മാ�െട െതാഴി� ന�െ��െമ� ആശ�
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896. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രജിേ�ഷ� േമഖലയി� ഇ-�ാ�ിങ് സ�ദായം ���മായി നട�ിലായി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം ������ം േകാ��് ഫീ �ാ�ക�ം വി��ന നട�ിവ�� �ാ�് െവ��മാ�െട

െതാഴി� ന�െ��െമ� ആശ� പരിേശാധി�േമാ;

(സി) േജാലി ന�െ��െമ� ആധാരം എ��കാ�െട സംഘടനക�െട നിേവദനം പരിേശാധി�േമാ;

ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

��ി�റം സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ി�റം സബ് രജി�ാ�  ഓഫീസിെ� �തിയ െക�ിട നി��ാണ�മായി ബ�െ��് രജിേ�ഷ�

വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി നി��ാണം ���ിയാ�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ിെ� നവീകരണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രജിേ�ഷ�  വ��ിെ� നവീകരണ�ിനായി ഇൗ സ��ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടി�മ��

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇ-�ാ�ിങ് നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

രജിേ�ഷ� നടപടികളി� മാ��ം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� രജിേ�ഷ�  നടപടികളി�  േനാ�നിേരാധനം�ലം മാ��ം ഉ�ായി�� സാഹചര�ം

അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േനാ�നിേരാധന�ിന് േശഷ�� കാലയളവി�  സം�ാനെ� രജിേ�ഷ�, �ാ�് ഡ��ി

എ�ിവയി�  ഉ�ായ �റവ് എ�യായി��െവ�ം ആയത് പരിഹരി��തിന് ഇേ�ാ�

കഴി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ?
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��രി�� മ�ല�ിെല െച�വ�� േക�ീകരി�് സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��രി��  മ�ല�ിെല െച�വ��  േക�ീകരി�് സബ് രജി�ാ�  ഓഫീസ് അ�വദി�ാ��

നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ��രി�� സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ്

വിഭജി�് ��ത ഓഫീസ് എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�������് പകരം ഇ-�ാ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� ല�ം �പയി� ��ത� വ�� �������് പകരം ഇ-�ാ�് നി�ബ�മാ�ി വി�ാപനം

�റെ��വി�ക��ാേയാ;

(ബി) ഇതിനായി 1960-െല �ാ�് നിയമ�ി� േഭദഗതി വ��ക��ാേയാ;

(സി) ഇ�വഴി വ�ാജ������ തട��തിന് സാധ�മാ�േമാ; �ടാെത മെ�െ�ാെ� േന��ളാണ് ഈ

നടപടിയി�െട ല��മി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

നില��- ന��േകാട് െറയി��ാത നി��ാണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� േമഖലയിെല നില��- ന��േകാട് െറയി��ാത നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ാ�ണെമ�് േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആയതിേ�� േക� സ��ാരിെ� നിലപാട് എ�ായി��; വിശദമാ�േമാ?

നില�രിെല െറയി�േവ േമ��ാലം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െറയി�േവ േമ��ാല���് സാധ�ത�� �ല��െട ലി�്,  ദ�ിണെറയി�േവ

�സി�ീകരി�തി�, നില�രിെല െറയി�േവ േമ��ാല�ം ഉ�െ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

26 of 96



(ബി) ��ത ലി�ിെ� അടി�ാന�ി� നില�� െപരി�ിലാവ് സം�ാന പാതയിെല നില�� േറാഡ്

െറയി�േവ േ�ഷനിൽ ഒ� െറയി�േവ േമ��ാലം അ�വദി��തിന് െറയി�േവ�് അേപ�

സമ��ി�്, ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ െറയി�േവ േമ��ാല�ിെ� സാധ�ത സംബ�ി� �ാേയാഗികതാ പഠന�ിന് എെ�ാെ�

െച�ാ�  കഴി�െമ�ം ഇതിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ികരി�േമാ എ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

പീഡന േകസി� �തിയായ അ��ാപക�

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

(എ) �ായ���ിയാകാ� െപ���ിെയ പീഡി�ി� േകസിെല �തി ക��  മാടായി വിദ�ാലയ�ി�

അ��ാപകനായി�� എ.അനി� �മാറിെന സ��ീസി� തിരിെ���് നിയമനം ന��ക��ാേയാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇയാ�െ�തിെര രജി��  െച� േപാേ�ാ േകസി�  ��പ�ം സമ��ി�ി�േ�ാ;  വിചാരണ

���ിയായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) അനി�  �മാറിെന തിരിെ���� കാര��ി�  അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലിെ� ഉ�രവിെ�

വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േകസിെ� വിചാരണ കഴി�ം ��് സ��ീസി� തിരിെ���് നിയമനം ന�കാെമ�് നിയേമാപേദശം

ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

നിയമനാംഗീകാരം

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

ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാ�  തത��ി�  അംഗീകാരം ന�കിയ�ം ഈ ��  വ�ഷം നിയമനാംഗീകാരം

ന���തിന് വിശദമായ റിേ�ാ��് ഡയറ�േറ�ി� നി�ം ആവശ�െ���മായ ഫയലി� (989/T2

/16/GEDN)  നിയമനാംഗീകാരം ന���തിന് നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ  ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ��തായി അ�വദി� ഹയ�  െസ��റി ��  ,അധിക ബാ�്,  എ�ിവയി�  ത�ിക

��ി���മായി ബ�െ��് ധനകാര� വ��് ന�കിയ �പാ�ശ എ�ായി��;

(സി) ആയതി��കാരം എ�്.എസ്.എസ്.ടി,  സീനിയ�  -�നിയ�  ത�ികക��് എ� പീരിയി�ക�

ആവശ���്; നിലവിൽ ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം േവ� പീരി�കൾ എ�യാണ് ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ബ�ജ�് നി�േ�ശാ�സരണം ആദ�ഘ��ി�ം ര�ാം ഘ��ി�മായി ത�ികക� ��ി��തി�ളള

മാനദ�െമ�ാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;
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(ഇ) ��ത ��കളി� ആവശ�മായ ത�ികക� 2017 �� �ത� �ാബല��ി� ��ി�് േജാലി

െച� വ�� അധ�ാപക��് അംഗീകാരം ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�

വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം പ�തി നട�ാ�ൽ

906. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

"  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം"  പ�തി�െട ഭാഗമായി പാറ�ാല മ�ല�ി�

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴി� എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�ം ഓേരാ�ി�ം എ�

�പ വീതമാണ് വകയി��ിയി��െത�ം,  ��ത ���ിക�  ഏെതാെ� ��കളിലാണ്

നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��ത് എ�ം ഇവ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാലയ�ൾ�് അ�ാരാ� നിലവാരം

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െതരെ��� വിദ�ാലയ�� അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�യ���തി� േവ�ി

നട�� ���ിക�െട ഭാഗമായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഭൗതികസാഹചര���  െമ�െ����തിന് െപാ�ജന��െട പ�ാളി�ം ഉറ�വ���തി��

�വ��ന��െട �േരാഗതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഒ� അ��ൈ�മറി �� ൈഹെടക് �ളാ�� പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല ��ിക�െട വ��നവ്

908. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഫലമായി സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�

��ിക�െട എ� ശതമാനം വ��നവ് ഉ�ായി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

�ന�വിന�സി�െ�� അധ�ാപക�

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ആ�ി��  വിദ�ാഭ�ാസ ജി�യി�
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�ന�വിന�സി�െ�� എ�ാ അധ�ാപക��ം 2016 �� �ത� ഒേ�ാബ� വെര�� മാസ�ളിെല

ശ�ളം ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ന�വിന�സി�െ�� അധ�ാപക��് ശ�ള�ിന് അ�ഹതയി�ാ� കാലയളവ് ഇ��ിെമ�്,

േ�ഡ് എ�ിവ�് പരിഗണി�േമാെയ� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി�  ആ�ി��  വിദ�ാഭ�ാസ ജി�യിെല ഏെത�ി�ം അധ�ാപക��് ശ�ള�ിന്

അ�ഹതയി�ാ� കാലയളവ് കണ�ാ�ി ഇ��ിെമ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  കാരണം

വ��മാ�േമാ?

" ശാലാസി�ി " പ�തി

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

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയ��െട സമ� വികസന�ിനായി " ശാലാസി�ി "പ�തി എ�ാ ��കളി�ം നട�ിലാ�ി

വ��േ�ാ;��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ��കളി� ഏെത�ാം േമഖലക� െമ�െ����തി��

നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��ത്;വ��മാ�ാേമാ

(ബി) െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളിലാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ�ി

വ��െത�ം ��ത മ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം ��കെള �തിയതായി പ�തിയിൽ

ഉ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ

(സി) എ�ഡഡ് ��കെള ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

ഡി.പി.ആ�-ന�കിയ �� െക�ിട�� നി��ി��തിന് ഭരണാ�മതി

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

ന��േമാ:

(എ) 2016-17  കാലയളവി�  ആ�ി വികസന ഫ�ി�  ഉ�െ���ി ഡി.പി.ആ�-ന�കിയ ��

െക�ിട�� നി��ി��തിന് ഭരണാ�മതി ന���തിന് ദിവസ�� മാ�ം േശഷിെ� മാ�� �ാ�

ന�കിയാേല ഭരണാ�മതി ന�� എ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ആയതിന് കാലതാമസം വരിക�ം ഫ�് പാഴായി േപാ�ക�ം െച�� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഫ�് പാഴായി േപാകാതിരി�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) മാസ��  നീ�� നടപടി�മ�ളി�െടയാണ് ഓേരാ ഡി.പി.ആ�-ഉം ഭരണാ�മതി�ായി

എ��െത�ിരിെ� ടി സാഹചര�ം ഇേ�ാ� പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?
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ൈജവ ൈവവിധ� ഉദ�ാനം വിദ�ാലയ�ളി�

912. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, ഒ. ആ�. േക�

,, ആ�. രാേജഷ്

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം െപാ� വിദ�ാലയ�ളി�െട പാഠ� �വ��ന�ിെ�

�ണ നിലവാരം െമ�െ����തിേനാെടാ�ം ��തിെയ�റി�് ��ത�  പരി�ാനം

ലഭി��തിനായി 'ൈജവ ൈവവിധ� ഉദ�ാനം വിദ�ാലയ�ളി�' എ� പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അതിെ� �വ��ന �േരാഗതി സ��ാ�  വിലയി��ിയി�േ�ാ;  വിശദ വിവരം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ��കളി� ൈജവ ൈവവിധ� പാ��ക� എ� ആശയം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ?

എസ്.എസ്.എ�.സി. പരീ��െട നട�ി�ി� വീ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2017 മാ��ി� നട� എസ്.എസ്.എ�.സി. പരീ��െട നട�ി�ി� എെ��ി�ം

വീ�ക� ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േചാദ�േ���  േചാ�� എ�തിെ� േപരി�  പരീ� വീ�ം നട�ാ��ായ സാഹചര�ം

എ�ായി��;  വിശദമാ�േമാ;  േചാദ�േപ��  േചാ���മായി ബ��� അധ�ാപക�

ആെര�ാമായി��; ���ാ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േചാദ�േപ��  ത�ാറാ��തി�� പാന�  ത�ാറാ��ത് ആരാണ്;  ഇതിേല�് അധ�ാപകെര

തിരെ����തി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല സ��ാ� ��ക�

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

ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ി� എ� സ��ാ� ��കളാണ് ഉ�ത്; വാ�ഡ് തിരി�� വിശദമായ

വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ��കളിെല ��ിക�െട എ�ം ഡിവിഷ� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ��കളിെല ടീ�ിങ്, േനാ� ടീ�ിങ് �ാ�ക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?
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�ീ �� വിദ�ാഭ�ാസം

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

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� അടി�ാനമായ �ീ ��  വിദ�ാഭ�ാസം ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േമഖലെയ ശ�ിെ����തിനായി ഒ� ക�� പ�തി നട�ിലാ�േമാ;  ��ത പ�തി

നിലവി�െ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ അറിയി�േമാ?

ഹയ� െസ��റി അ��ാപക��് നിയമന അംഗീകാരം

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

ന��േമാ:

(എ) 2014-15  അ��ായന വ�ഷ�ി�  വിവിധ പ�ായ�കളി�  അ�വദി� ഹയ�  െസ��റി

��കളിെല അ��ാപക��് ഇനി�ം നിയമന അംഗീകാരം ലഭി�ാ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;ഇ�ാരണ�ാൽ ��ത അ��ാപകർ വ�ഷ�ളായി ശ�ളം ലഭി�ാെത

േജാലി െച�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിയമനം നട� ആദ� ര� വ�ഷം ഇവ��് ഗ�് ല�്റ�െട ശ�ള നിര�ി� േവതനം ന�കാ�

സ��ാ�  ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി�  ��ത േവതനം ഇവ��് ലഭി�ാ� സാഹചര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) അ�� അ��ായന വ�ഷ�ി�  രജി�റി�  ഒ�ി� േജാലി െച�വാൻ ��ത അ��ാപകർ�് 

അ�മതി ന��േമാ; വിശദാംശ�� നൽകാേമാ ?

ഹയ� െസ��റി േമഖലയി� ൈബ�ാ��� നിയമനം

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

ന��േമാ:

(എ) 2013-�  െ�ഷ��  ��സ് നട�ിലാ�ിയതി� േശഷം വിവിധ റീജ�ണ�  െഡപ��ി ഡയറ��

ഓഫീ�ക�െട കീഴി�  ൈബ�ാ���  നിയമനം ലഭി� ഏെതാെ� അ��ാപക��്െസല��

ക�ി�ി�െട ശിപാ�ശ ഇ�ാെതതെ� നിയമനാംഗീകാരം ന�കിയി�െ�� ആ�.ഡി.ഡി. തിരി�ളള

കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െസല��  ക�ി�ി�െട ശിപാ�ശ ഇ� എ� കാരണ�ാ�  ഹയ�  െസ��റി േമഖലയി�

ൈബ�ാ��� നിയമനം ലഭി� ഏെതാെ� അ��ാപക�െട നിയമനാംഗീകാരം നിരസി�ി�െ��

ആ�.ഡി.ഡി. തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി) വിവിധ ആ�.ഡി.ഡി.  ഓഫീ�ക�െട കീഴി�  ചില�� മാ�ം ൈബ�ാ���  നിയമന���്

അംഗീകാരം ന���തിന് ഇളവ് ന�ിയി�ളളത് വിേവചനപരമാെണ�ളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) �ന��  െസ�് േഗാെര�ി എ�്.എസ്.എസ്-�  േകാടതി ഉ�ര� �േഖന എ�്.എസ്.എസ്.ടി.

�നിയ� ആയി ആ�െ��ി�ം െസല�� ക�ി�ി�െട ശിപാ�ശ ഇ�ാെത തെ� നിയമനാംഗീകാരം

ന�കിയി�േ�ാെയ� വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ൈബ�ാ���കാ��് െസല��  ക�ി�ി�െട ശിപാ�ശ ഒഴിവാ�� കാര�ം

��കാല�ാബല�േ�ാെട പരിഗണി�േമാെയ� വ��മാ�േമാ ;

(എഫ്) ഹയ�  െസ��റി േമഖലയി�  ൈബ�ാ���  നിയമനം ലഭി�വ��് നിയമനാംഗീകാരം

ന����മായി ബ�െ�� ���� പരിഹരി��തി�ം എ�ാവ��ം �ല�നീതി ഉറ�ാ��തി�ം

ഇടെപട� നട�േമാ?

കായിക അ��ാപകെര അ��ാപക ബാ�ി� ഉ�െ����

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

ന��േമാ:

(എ) കായിക അ��ാപകെര അ��ാപക ബാ�ി�  ഉ�െ����തിന് സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) കായികഅ��ാപകെര അ��ാപക ബാ�ി�  ഉ�െ����തിന് സ��ാ�  ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 2015  ��  മാസം വെര എ� അ��ാപകെര അ��ാപക ബാ�ി�  ഉ�െ���ി എ�തിെ�

ജി�തിരി�ം ,��(എ�ഡഡ്,സ��ാ�) തിരി��� കണ�് ലഭ�മാേ�ാേമാ;

ഹയ� െസ��ഡറി അധ�ാപക�െട േപാലീസ് െവരിഫിേ�ഷ�

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

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� സ��ീസിെല വിവിധ വ��കളി� നി�ം െ�ാേബഷ� ���ിയാ�ിയ േശഷം വി�ത�

െച�് ഹയ�  െസ��ഡറി വ��ി�  അധ�ാപകരായി േജാലിയി�  �േവശി��വ��് �തിയ

ത�ികയി� വീ�ം േപാലീസ് െവരിഫിേ�ഷ� നട�ണം എ�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി�

ഇ�െന��വ��് േപാലീസ് െവരിഫിേ�ഷ� ഒഴിവാ�വാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�ളള നിരവധി ഫയ�ക�  വ�ഷ�ളായി ഹയ�  െസ��ഡറി ഡയറ�േറ�ി�

െക�ി�ിട��തിനാ�  അധ�ാപക��് വാ�ഷിക ഇ��ിെമ�് ലഭി�ാ� സാഹചര�ം

നിലനി���ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിന് അടിയ�ര പരിഹാര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

32 of 96



എ�ഡഡ് േമഖലയി�ളള ഹയ� െസ�ഡറി അധ�ാപക�

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

ന��േമാ:

(എ) ശ�ള�ം ത�ിക�മി�ാെത േജാലി െച�� എ�ഡഡ് േമഖലയി�ളള എ� ഹയ� െസ��റി ��

അധ�ാപക� സം�ാന�െ��ം,ത�ിക�ം ശ�ള�മി�ാെത ഈ അധ�ാപക� ഏത് �ളിലാണ്

േസവനം െച��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അധ�ാപക ത�ിക നി�ണയി�ാ� സാഹചര��ി�  മാറി മാറി വ�� അധ�ാപക��്

വിദ�ാ��ി�െട പഠന നിലവാര�ി� േവ�� ��പതി�ി�ാനാ��ിെ�� കാര�ം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ ?

പ�ാം �ാ�വെര മലയാള ഭാഷാപഠനം

921. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, എം. വി�െസ�്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ��കളി�ം പ�ാം �ാ�വെര മലയാള ഭാഷാപഠനം

നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏത് അ��ായന വ�ഷം �തലാണ് ഇത് നി�ബ�മാ�ിയി��െത�ം ഏെത�ാം സിലബസ്

�കാരം പഠി�� ��ിക��ാണ് ഇത് ബാധകമാ�ിയി��െത�ം വിവരി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ ��കളി�ം മലയാള ഭാഷാ പഠനം നി�ബ�മാ�ി നട�ാ��േ�ാ എ�്

ഉറ�വ��ാ�  എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ് ഭരണതല�ി�  ൈകെകാ�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

എ�ഡഡ് ��കളിെല അ��ാപക നിയമന അംഗീകാരം

922. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016  -2017  അ��യന വർഷ�ിൽ എ�ഡഡ് ��കളിെല അധ�ാപക നിയമന�ൾ�്

അംഗീകാരം ന��വാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ചില ജി�കളി� ��ത നിയമന�ൾ�് അംഗീകാരം ന�കി വരിക�ം എ�ാ� ചില ജി�കളി�

അത് നിേഷധി�ക�ം െച��ത് ��യി�വ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?
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മലയാളം നി�ബ�മായി പഠി�ി�ണെമ� ഉ�രവ്

923. �ീ.എസ്.ശർ�

,, െക.ഡി. �േസന�

,, ഡി.െക. �രളി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാ�ഭാഷാ േപാഷണ�ിനായി സം�ാനെ� ൈഹ��  തലം വെര�� എ�ാ �ാ�കളി�ം

മലയാളം നി�ബ�മായി പഠി�ി�ണെമ� ഉ�ര� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ഉ�രവ് നട�ാ��തി� ൈവമനസ�േമാ സാേ�തിക തട�േമാ ഏെത�ി�ം �ാപന��

�കടി�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  �ടി മലയാളം നി�ബ�മാ�ി  ,പഠി�ി��തിന്

നിലവിെല സാഹചര��ി� എെ��ി�ം തട���േ�ാ;  എ�ി� ��ത തട��� പരിഹരി�്

മലയാളഭാഷാ പഠനം വ�ാപി�ി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന �� കേലാ��മായി ബ�െ�� പരാതികൾ .

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

ന��േമാ:

(എ) 2017  ജ�വരിയി�  ക�രി�  നട� സം�ാന ��  കേലാ�വ�ി�  �� ഇന�ളായ

േമാഹിനിയാ�ം,  ഭരതനാട�ം എ�ിവ�െട വിധി നി��യ�ി�  ക�� അഴിമതി നട� എ�്

പെ��� ചില ��ിക� ഡിപിഐ-  �് പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത പരാതിയിേ�ൽ

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �� കേലാ�വ�ിെ� വിധി ക��ാ��െട പാനലി� 3 വ�ഷ�ിലധികം അംഗ�ളായി��വെര

വീ�ം ഉ�െ���കയി� എ�് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി ഉറ�് ന�കിയി�ം ഇതി� വി��മായി  5

വ�ഷ�ിലധികം വിധി ക��ാ�ളായി��വെര വീ�ം പാനലി�  ഉ�െ���ിയ വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇവ�  ആെര�ാമാെണ�ം ഏെത�ാം മ�രയിന�ളിലായി�� ഇവർ

വിധികർ�ാ�ളായെത�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) വിധി ക��ാ��െട പാന�  െതരെ���ി�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�ിെല  Y  െസ��

���ായി�� ഉേദ�ാഗ��  ഡിപിഐ.െയ െത�ി�രി�ി��െകാ�ാണ് ഇ�രം വിധി

ക��ാ�െള ഉ�െ���ിയെത�കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  �ടാെത,  ��

കേലാ�വസമയ�് ടിയാെ� ചില നടപടികൾെ�തിെര അധ�പക സംഘടനകളി� നി�ം പരാതി

ലഭി�ി�േ�ാ;
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(ഡി) എ�ി�  ��ത പരാതികളി�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�വാനാണ് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

�ി�സി��  െസ��റി �പാ�ശ ന�കിയെത�ം ഇ��കാരം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം

വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) അേന�ഷണ വിേധയമായി ഡിപിഐ-  �  നി�ം �ലംമാ�െ�� ��ത ഉേദ�ാഗ��  ഇേ�ാ�

േജാലി െച�� �ല�നി�ം ��പ് �റ�ാ�െ��വാ��ായ കാരണം എ�ായി��െവ�്

വ��മാ�േമാ?

�� കേലാ�വ��

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

ന��േമാ:

(എ) ��  കേലാ�വ�ളി�  സ�ര ഭാഷയി�  രചി� മാ�ിള പാ�ക�  അവതരി�ി��വ�� മാ�ം

മാ�ിള പാ�് മ�ര�ളി� ഉയ�� മാ��് ന��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� കാരണം എ.  ഡി.  1900 വ�ഷ�ി� േശഷം ലളിത മലയാള�ി� ല�ണെമാ� മാ�ിള

പാ�ക� രചി� നിരവധി മാ�ിള കവിക�െട രചനക� കേലാ�വ മ�ര�ളി� അവതരി�ി�വാൻ

വിദ�ാ��ിക� ത�ാറാകാ� സാഹചര�ം ഉ�ായത് അറിയാേമാ;

(സി) ഇതി� പരിഹാരമായി �� കേലാ�വ�ളി� മാ�ിള പാ�്  (സ�ര ഭാഷ)  മാ�ിള പാ�്  (ലളിത

മലയാളം)  എ�ി�െന ര� മ�ര��  ഉ�െ���ണെമ�് സാം�ാരിക വ��ിെ� കീഴി�

െകാേ�ാ�ിയി�  �വ��ി�� മഹാകവി േമായി�  ��ി െെവദ��  മാ�ിള കലാ അ�ാദമി

െസ��റിയി� നി�് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;ഇതിേ�� എ� തീ�മാനെമ��; വിശദമാ�േമാ?

�� െക�ിട��െട �ര�

926. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. െക. രാമച�� നായ�

,, സി.െക. ഹരീ��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��  െക�ിട��െട �ര� പരിേശാധി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇ�ഡ��  നാഷണ�  ബി�ഡിംഗ് േകാഡ്'  നി��ഷി�� മാനദ���  പാലി�ി�ളളതാണ്

സം�ാനെ� സ��ാ�-എ�ഡഡ്-സ�കാര� �� െക�ിട�െള�് ഉറ� വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ബ�െ�� എ�ിനീയ�മാ�ം ഉേദ�ാഗ��ം കാലാകാല�ളി�  പരിേശാധി�് ��ത

മാനദ���  �ത�മായി പാലി�െകാ�് ��  െക�ിട��  സംര�ി��െ��

സാ��െ���ാ�േ�ാ;
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(സി) ഇ�ാര��ി� വീ� വ��� മാേന�െമ�കൾ�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��ാ��െമതിെര നടപടി

സ�ീകരി�ാ�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

�� പരീ�ക��ം, േചാദ�േപ�� ത�ാറാ��തി�ം പരി�രണം

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

ന��േമാ:

�� പരീ�ക��ം, േചാദ�േപ�� ത�ാറാ��തി�ം പരി�രണം െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� എ� തരം പരി�രണമാണ് പരിഗണനയി� ഉ�െത� വ��മാ�േമാ ?

േകരള�ിെല അംഗീ�ത ��ക�െട ����

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല അംഗീ�ത ��ക�െട വരവ് െചലവ് കണ�കൾ സ��ാ�  പഠന�ിന്

വിേധയമാ�േമാ;

(ബി) ഒാേരാ ��ക�െട�ം വ�മാന�ിെ�റ അടി�ാന�ി�  ജീവന�ാ�െട േസവന േവതന

വ�വ�ക� നി�യി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ��ത േമഖലയി� അഴിമതി�െ��ി� അ�രം �ാപന�െള ക�പിടി�് നടപടി സ�ീകരി�ാ�

ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) ��ക�െട വ�മാന�ിെ�റ അടി�ാന�ി� ഫീസിന് �ളാബ് സ�ദായം നട�ാ�� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ?

മാ�യി� �ളിെ� ��മതി�

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

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല മരട് നഗരസഭയിെല മാ�യി�  �ളിെ� ��മതി�

�ന�നി��ി��തി� ��പായി ഒ� വശെ� േറാഡിെ� വികസന�ിനായി �ലം

വി�ന�കണെമ� അേപ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ അേപ� ഡി.പി.ഐ �െട റിേ�ാ��ിനായി അയ�ി�േ�ാെയ�ം എ�ി� ആയ� സംബ�ി�

ഫയ� ന��ം ��ത ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി�ം എ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ���ി അടിയ�രമായി ���ീകരി��തിന് ഏെത�ി�ം അേപ� ലഭി�ി�േ�ാെയ�ം

എ�ി� ആയതിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി അടിയ�രമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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െ�ഷ�� ��ക�െട �വ��നം

930. �ീ.ബി.സത��

,, �രളി െപ�െന�ി

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െ�ഷ��  ��ക�െട �വ��നം അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാെയ�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ��കളിെല ��ിക��് ആവശ�മായ പഠേനാപകരണ�� വികസി�ി��തി�ം വിതരണം

െച��തി�ം �േത�ക സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ;

(സി) െ�ഷ�� ��കളിെല ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസം ശാ�ീയമായി �ന:സംഘടി�ി��തി�ളള �േത�ക

പ�തി ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) ഈ രംഗ�് �വ��ി�� വിവിധ ഏജ�സിക�െട �വ��ന�� ഏേകാപി�ി�് കാര��മത

ഉറ�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാനെ� സി.ബി.എസ്.ഇ ��ക�െട �വ��നം

931. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

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

(എ) സം�ാനെ� ഏതാ�ം സി.ബി.എസ്.ഇ ��കൾ വ� �ക ന�കി എ�.െക.ജി യി� േച��

��ികളി�  നി�ം ഒ�ാം �ാ�ി�  േച�േ�ാ�  വീ�ം വ�  �ക െഡാേണഷനായി വാ���ം

ഫീസിന് �റേമ ആ�ിവി�ി ഫീസായി വ�  �ക വാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�

തട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

(ബി) സം�ാന ബാലവകാശ ക�ീഷെ� നി൪േ�ശ�ി� വി��മായി വിവിധ ���ി ദിവസ�ളി�

വ�ത�� �ണിേഫാ�ക� എ� വ�വ� നട�ിലാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് തട��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പഠനനിലവാരം �റവാെണ� കാരണം പറ� പ�ാം �ാ�ി�  പഠി�� ��ിക�

ഉ�െ�െട��വ��് നി�ബ�ിത ടി.സി.  ന���ത് തട��തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

മലാ�റ�് �� ഏെ���ൽ
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932. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് മലാ�റ�് എ�.പി �� സ��ാ� ഏെ���ി�േ�ാ;ഇെ��ി� കാലതാമസ�ി��

കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) നടപടി�മ�� എേ�ാ� ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ��  എെ����തിേല�ായി സ��ാ�  ഖജനാവി�  നി�ം എ� �പാ െചലവഴിേ��ി

വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�െ���ത്;

(ഡി) സമാന സാഹചര��ി�� മെ�െത�ി�ം ��  ഏെ���ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?

��ക�െട മാ�� �ാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മികവിെ� േക�മാ�ി വികസി�ി��തിന് െതരെ���ി�� ��ക�െട മാ��

�ാ� ത�ാറാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപരി��മ� ഗവ:  േമാഡ�  എ�്.എസ്.എസ്  -െന ഈ പ�തി �കാരം വികസി�ി��തിന്

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

(സി) ഭൗതികസാഹചര���  െമ�െ����തിന് േവ�ി ഉ�െ���ിയി�� �ലാമേ�ാ�

ജി.എ�്.എസ്.എസ്., ���ാവ് ജി.എ�്.എസ്.എസ്. എ�ീ ��കളി� ടി പ�തി നട�ി�ിെ�

ഭാഗമായി സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ൈഹ�� അസി��് ഒഴി�ക�

T 934.�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി� എ� ൈഹ�� അസി��്  (ഇം�ീഷ്)-െ� ഒഴി�ക�െ�� വ��മാ�ാേമാ;

��ത ഒഴി�ക� നിക�ാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) 2017 മാ��് മാസേ�ാെട എ� ഒഴി�ക� ഉ�ാ�െമ�ം പി.എസ്.സി റാ�് ലി�് �കാരം ഏത്

റാ�് വെര��വ��് ഇത് �കാരം നിയമനം ലഭി�വാനിട�െ��ം വ��മാ�ാേമാ ;

സ��ാ� വിദ�ാലയ�� മികവിെ� േക��ൾ

935. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� വിദ�ാലയ�� മികവിെ� േക��ളാ��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

എെ�ാ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��കളി�  എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ഏ�െ����െത�ം ഇതിെ� നടപടിക�  ഏ�വെര

ആയി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആദ�ഘ��ി� െതരെ��� ��ക� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

��കളി� േഗ�സ് ��് ലി േടായ് ല�്

936. �ീ.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�െ���ി 15 ��കളി�

േഗ�സ് ��് ലി േടായ് ല�് നി��ി��തിന് �ക അ�വദി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട ഭരണാ�മതി�ം ���ീകരണ�ി�മായി വിദ�ാഭ�ാസ വ��് (എം) െസ��,

ഡി.പി.െഎ, ഡി.ഡി. ആല�ഴ എ�ിവർ സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി�് അടിയ�ര ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് സിവി� സ��ീസ് അ�ാദമി�് സ��മായി െക�ിടം

937. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് സിവി� സ��ീസ് അ�ാദമി�് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിേല�ായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് നാളി�വെര സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നി��ാണ�ിന് എ� �പയാണ് വകയി��ിയെത�ം ഏെത�ാം േക��ളി�

നി�ാണ് �ക ലഭി�െത�ം വ��മാ�േമാ?

ഹയർെസ��റി ��കളി� അ��ാപക ത�ിക

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

(എ) ഹയർെസ��റി വിഭാഗ�ിെല അധ�ാപക�െട �ാസ് പിരീ�ക�െട എ�ം വ��ി�ി��തിന്

ധനകാര�വ��് ശിപാർശ ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��തായി അ�വദി� ഹയർെസ��റി ��കളി�  അ��ാപക ത�ിക ��ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

939. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) "െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം"എ� പ�തി�ായി വിഭാവന െച�ി�� കാര���

എെ��ാം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി �േത�കം �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

940. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 'െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�'�ിെ� ഭാഗമായി ൈജവൈവവിധ� ഉദ�ാനം

നി��ി��തിനായി �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  തി�വന��രം ജി�യിെല ഏെതാെ� ��ക��ാണ് �ക അ�വദി�െത�്

വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

941. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ി�ം,  വീെ���ി�മായി സ��ാ�  നട�ാ�� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

സംര�ണ യ��ിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി കരി�ലം നവീകരണം ഉേ�ശി��േ�ാ;

മാ�� േലാക സാഹചര������തമായി ജീവിതെ� േനരിടാ�  ��ികെള �ാ�രാ��

തര�ി�� പഠനവിഷയ�ൾ സിലബസി� ഉ�െ�ാ�ി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത യ��ിെ� ഭാഗമായി അ��ാപക��് ആവശ�മായ പരിശീലനം ന���േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം
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942. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ചാല�ടി മ�ല�ി�െ��

വിദ�ാലയ�ളി� എെ��ാം നവീകരണ �വ��ന�ളാണ് നട�ാ�ക എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അ�ാരാ� നിലവാര�ി�� ൈ�മറി ��, ൈഹ��, ൈജവൈവവിേധ�ാദ�ാനം,  ലാ�ക�

എ�ിവ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളിലാണ് ആദ�ഘ�മായി നട�ാ�ക എ�റിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�െട നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

943. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ� �കാരം അ��  മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

വിദ�ാലയ�െളയാണ് പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബ�.  �ഖ�മ�ി നിയമസഭാ മ�ിര�ി�  വ�് പ�തി വിശദീകരി�� ഘ��ി�  �േത�കം

�ണി�ി�� തി�ന��, െപ��ളം, േതവ�വ�ം എ�ീ ഹയ� െസ��റി ��ക��് ഈ പ�തി

�കാരം എ� �പ�െട സഹായമാണ് ലഭി�ക എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആദ�ഘ��ി�  അ��  മ�ല�ി�  എ�.പി.  ��  ഗണ�ി�  എ�ഡഡ് ��ായ െസ�്

�ാ�സിസ് എ�.പി.എസ്.എരമ��.,  സ��ാ� �ളായ മ��ി�ഭാഗം എ�.പി.എസ്.എ�ിവ�്

എ� �പ�െട ധനസഹായമാണ് ലഭി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ വ�ഷം ഒ� മ�ല�ി�  ൈജവൈവവി�� ഉദ�ാന�ിന് എ� �പ വീതം എ�

വിദ�ാലയ���ാണ് ന���ത് എ�് വ��മാ�േമാ ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണം

944. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ ;

(ബി) ഭൗതിക സൗകര���ം അ��ായന നിലവാര�ം െമ�െ���ിെ�ാ�് െപാ�വിദ�ാലയ�ളിേല�്

��ത� ��ികെള ആക�ഷി�ാ�� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) മതനിരേപ� �േരാഗമന പൗരേബാധം �പെ����തിെ� ഭാഗമായി മാ�ഭാഷയി��
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അ��ായനം േ�ാ�ാഹി�ിേ��തിെ� ആവശ�കത കണ�ിെല��ി�േ�ാ?

ൈബ�ാ��� നിയമന�ിെല അവ��ത

945. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എയിഡഡ് ഹയ�  െസ��റി േമഖലയി�  ൈബ�ാ���  നിയമനം ലഭി� അ��ാപകർ�്

നിയമനാംഗീകാരം ന���തി� വ�ത�� നിലപാ�ക� സ�ീകരി�� കാരണം ��ത അ��ാപക�

െസല��  ക�ി�ി �ടാെത നിയമനാംഗീകാരം ലഭി�വ�, നിയമനാംഗീകാരം നിരസി�തി�േശഷം

െസല��  ക�ി�ി �ടി വീ�ം നിയമനാംഗീകാരം ലഭി�വ�, നിയമ�കാരം െസല��  ക�ി�ി

�ടിയേശഷം നിയമനാംഗീകാരം ലഭി�വ�  എ�ി�െന നിലവിൽ ��് വിഭാഗ�ളിൽ

ഉൾെ��ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�.ഡി.ഡി.  ഓഫീ�കളി�  നി�ം െത�ായ നി�േ�ശം ലഭി�തി�െട ഇതി�  ഒ� വിഭാഗ�ിന്

െസല��  ക�ി�ി �ടാെതയ� നിയമനാംഗീകാരമാണ് ലഭി�ി��െത� വ�ത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) മെ�ാ� വിഭാഗ�ിന് ആ�.ഡി.ഡി. ഓഫീ�കളി� നി�ം െത�ായ നി�േ�ശം ലഭി�തി�െട നിയമനം

ലഭി� തീയതി �ത�� സ��ീസ് ന�െ��ിരി�� അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത സാഹചര��ിൽ ൈബ�ാ��� നിയമനം ലഭി��വ��് െസല�� ക�ി�ി �ടണെമ�

മാനദ�ം ഒഴിവാ�ി ��കാല �ാബല�േ�ാെട എ�ാവ��ം അവ�  അ��ി� േസവനകാലം

അംഗീകരി�് നിയമനാംഗീകാരം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാലയ�ളിെല വാ�ഷികാേഘാഷ��

946. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴി�� വിദ�ാലയ�ളി�  വാ�ഷികാേഘാഷ��  നട��തിന്

എെ��ി�ം നിബ�നക� നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പല വിദ�ാലയ��ം ൈവ�േ�ര�ളി�ം രാ�ികാല�ളി�ം വാ�ഷികാേഘാഷ��  നട��ത്

വിദ�ാ��ിനിക��ം അ��ാപികമാ��ം വളെരയധികം ��ി��ക�  ഉ�ാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വാ�ഷികാേഘാഷ���ായി �� അധി�ത��് പണം പിരി��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��  വാ�ഷികാേഘാഷ��  രാ�ികാല�ളി�  നട��ത് ഒഴിവാ�വാ�ം

വാ�ഷികാേഘാഷ���ാ�� നി�ബ�ിത പണ�ിരിവ് ഒഴിവാ��തി�മാവശ�മായ നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ?

പാഠ��ക��െട സൗജന� വിതരണം

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

(എ) സം�ാന�് ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� വിദ�ാ��ിക��ാണ് പാഠ��ക��  സൗജന�മായി

വിതരണം െച��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� േവ�ി ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �പയാണ് െചലവഴി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാലയ�ളി� �ീ� േ�ാേ�ാേ�ാ�

948. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

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

(എ) ഹരിത േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി വിദ�ാഭ�ാസ വ��് െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  �ീ�

േ�ാേ�ാേ�ാ�  നട�ിലാ�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ�റ ല����  എെ��ാമാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആ�െടെയ�ാം സഹായേ�ാെട�ം പ�ാളി�േ�ാെട�മാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) പഠനേ�ാെടാ�ം ��തി സ�ലനം നിലനി��ാ�� ഉദ�മ�ളി� പ�ാളിയാ�ക എ� സം�ാരം

��തല�റയി� ��ി�ാൻ ഈ പ�തി എ�േ�ാളം സഹായകമാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം ശ�ിെ����

949. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി ൈഹെടക് ആ��തിന്  5  േകാടി

അ�വദി�ിരി�� ��കളി�  നി��ഹണ ഏജ�സിയായി ഏെത�ാം ഏജ�സികെളയാണ്

സ��ാ� തീ�മാനി�ിരി��ത്;

(ബി) നി��ഹണ ഏജ�സികെള െതരെ����തി�� മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േചാദ�േപ��ക� ത�ാറാ��തി� വീ�ക� ഉ�ാകാതിരി�ാ� നടപടി
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950. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ�റ കാല�് സം�ാന�് എസ്.എസ്.എ�.സി,  �സ് വ�, �സ് �

പരീ�കൾ�് േചാദ��ൾ ത�ാറാ�വാൻ നിേയാഗി�ി��ത് ഏ� വിഭാഗം

അ��ാപകെരയായി��െവ�ം  2016-17  അ��ായന വ�ഷ�ിൽ ��ത ���ി�ായി

നിേയാഗി�ത് ഏ� വിഭാഗം അ��ാപകെരയായി��െവ�ം വിഭാഗം തിരി�് വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2016-17  അ��ായന വ�ഷെ� എസ്.എസ്.എ�.സി,  �സ് വ�, �സ് � പരീ�ാ

േചാദ�േപ��കളി�  പലതി�ം സിലബ�ി� �റ���ം,  േചാദ�ക��ാ��െട പാ�ിത�ം

വിലയി����മായ േചാദ��ൾ ഉ�ായി��തിെന�റി� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പരീ�കൾ എ�തിയ വിദ�ാർ�ികൾ� ജയി�വാ�ം േ��കൾ ന�െപടാതിരി�ാ�മായി

എ� പരിഹാരനടപടിയാണ് െച�വാ�േ�ശി��െത�ം  ,  േമലി�  ഇ�രം വീ�ക�

ഉ�ാകാതിരി�ാ� സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

ഐക�രാ�സഭ�െട ��തി സംര�ണ സേ�ശം

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

ന��േമാ:

(എ) ഐക�രാ�സഭ�െട ��തി സംര�ണ സേ�ശം ഉ�െ�ാ�് അതിെ� �ട��യായി േകരള�ിെല

വിദ�ാലയ�ളി� ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം ���ികൾ നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ിൽ അതിെ� �ർണ �പം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��തി സംര�ണ�ിെ� േപരി�  സം�ാന�് വിവിധ ഗവ�െമ� വിദ�ാലയ�ളി�  പലവിധ

പ�തിക� നട�ിലാ�ിെയ�ി�ം ഉേ�ശി� ഫലം ലഭ�മായി�ിെ�� കാര�ം ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇേ�ാ�  വിഭാവനം െച�� പ�തികെള�ി�ം സ�േ�ശ�േ�ാെട നട�ാ��തി�ം േകരളം

"ൈദവ�ിെ� സ��ം നാട്" എ�ത് സംബ�ി�് വിദ�ാ��ികളി� അവേബാധം ��ി��തി�ം

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാ��ിക�െട പഠന നിലവാരം

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

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ിക�െട പഠനനിലവാരം ഉയ���തിെ� ഭാഗമായി എസ്.എസ്.എ�.സി,  ��

വിദ�ാ��ിക��് മാ��്ദാനം നട��ത് ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മാ��്ദാനം നട���ം ഉദാര�ല�നി��യം നട���ം കാരണം വിദ�ാ��ിക�െട പഠനനിലവാരം
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�റ�� എ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്?

വിദ�ാഭ�ാസവ��് നട�ിയ പരീ�ക�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാഭ�ാസവ��് നട�ിയ ഏെത�ാം പരീ�കളിലാണ് വീ� കെ��ിയി��ത്;

ഏത് സാഹചര��ിലാണ് ഈ വീ�ക��ായെത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എസ്.എസ്.എ�.സി.  കണ�് പരീ� റ�ാ�ി വീ�ം നട�ിയ��ലം ഏകേദശം എ�

വിദ�ാ��ികളാണ് �യാസമ�ഭവിേ��ി വ�െത�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) സ��ാരിെ� ഇ�രം വീ�ക�  കാരണം മാനസിക സംഘ�ഷം അ�ഭവിേ��ിവ��

വിദ�ാ��ിക�െട�ം ര�ിതാ��െട�ം �യാസ��  പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ക��ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കരയിെല ��കളി� ൈജവപാ��്

954. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല ��കളി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നട�ിലാ�� ൈജവപാ��്

�ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരിേ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈജവപാ��് �ാപി��തിന് പരിഗണന��തി�േവ�ി ന�കിയ ��കളി�  ഇത്

�ാപി��തിന് ആവശ�മായ ഫ�് എ�് ന�കാ�  കഴി�ം;  ഈ പ�തി  2017-18-�

���ീകരി�ാ� കഴി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസസംര�ണം

955. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസസംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി സ�ീകരി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�.പി,  �.പി,  എ�്.എസ്,  എ�്.എസ്.എസ് എ�ീ വിഭാഗ�ളിെല അടി�ാനസൗകര���

വ��ി�ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ ?
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ഭി�േശഷി�ാരായി�� ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസം

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

(എ) സം�ാനെ� വിദ�ാലയ�ളി�  ശാരീരികമാ�ം ബൗ�ികമാ�ം െവ�വിളി േനരി�� ��ിക��്

വിദ�ാഭ�ാസം െമ�െ����തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിവ��െത�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ിക�െട േശഷികൾ പരമാവധി വികസി�ി��തിനായി �േത�ക പ�തികൾ  (പാഠ�

പ�തിക� ഉ��െട) ത�ാറാ�ി നട�ിലാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസസ�ദായം ശ�ിെ���വാ�� പ�തിക�

957. �ീ.െക.�രളീധര�

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, ൈഹബി ഈഡ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസസ�ദായ�ി�  മാ�ം വ��വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സ�ദായം ശ�ിെ���വാ�  എെ��ാം മാ��ളാണ് വ��വാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി� നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്;  വിശദാംശ��

വ��മാ�േമാ ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസസംര�ണയ�ഞം

958. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസസംര�ണയ�ഞ�ിെ� ഭാഗമായി ��കെള മികവിെ� േക��ളാ��

പ�തിയി� ഉ�െ���ി "ൈഹെട�്" ആ���മായി ബ�െ��് കായം�ളം മ�ല�ി� നി�ം

നി�േ�ശി�ി�� കീരി�ാട് ഗവ�െമ�് എ� പി എ�് , കായം�ളം എ�വ ഗവ�െമ�് എ� പി

എ�് എ�ിവയി� നിലവി�� നടപടി�മ��െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

2017-18 അ��യന വ�ഷെ� പാഠ��ക വിതരണം
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959. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2017-18  അ��യന വ�ഷേ��� പാഠ ��ക��  വിതരണം െച��തിന്

ത�ാറായി�േ�ാെയ�ം അവ എ� �ത� വിതരണം െച� �ട�െമ�ം വ��മാ�േമാ ?

മ�ട ഗവ�െമ�് ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജ്

960. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ�ട ഗവ�െമ�് ആ��സ്&സയ�സ് േകാേളജി�  കിഫ് ബിയി�  ഉ�െ���ി െച�വ��

���ിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�്  23.02.2017� സ��ാ� തല�ി� നിേയാഗി� വിദ� സംഘം സ��ശനം

നട�ി ത�ാറാ�ിയ ഡി.പി.ആ� ന് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ�  കല��  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ലഭ�മാ�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല മാ���

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

(എ) േകരള�ിെല ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� �ണപരമായ എെ��ാം മാ��� നട�ിലാ�ാനാണ്

ആേലാചി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ രംഗ�് ഘടനാപരമായ മാ���  വ��ി �തിെയാ� അ�ാദമിക് സം�ാരം തെ�

വാ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�വാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�ക�

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

ന��േമാ:

(എ) ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�കെള മികവിെ� േക��ളാ�ി മാ��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ;

എ�ി� ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാേളജ് കാ��ക� ഡിജി�ൈലസ് െച��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദീകരി�ാേമാ?

സ�കാര� െമഡി��-എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട �വ��നം
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T 963.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ചില സ�കാര� െമഡി��, എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട �വ��നം

സംബ�ി�് വ�ാപക പരാതി ഉയ��വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ നിയമം

T 964.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട നിയ�ണ�ി�ം ഫല�ദമായ

നട�ി�ി�മായി നിേയാഗി�ി�ളള ജ�ിസ് ദിേനശ�, േഡാ.ആ�.വി.ജി.  േമേനാ� എ�ിവരട�ിയ

സമിതി�െട റിേ�ാ��് സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത റിേ�ാ��ിെല നി�േ�ശ��

സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��് ലഭി�ി�ിെ��ി�  ലഭി�� �റ�് സമ�മായ�ം പ�തട��മായ ഒ� സ�ാ�യ

വിദ�ാഭ�ാസ നിയമം േകരള�ി� �പീകരി�് നട�ിലാ�േമാ;

(സി) ഒ� അ��യന വ�ഷം �ടി അ�� വ�ി�ളള സാഹചര��ി�  ��ത നിയമം അടിയ�രമായി

നട�ിലാ�േമാ?

ചി�� നിേയാജകമ�ല�ിെല സർ�ാർ േകാേള�കൾ

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

ന��േമാ:

(എ) ചി��  നിേയാജകമ�ല�ിെല സർ�ാർ േകാേള�ക�െട വികസന�ിന് അത� േകാേള�കൾ

എെ��ാം പ�തികൾ ആണ് ത�ാറാ�ിയി��ത് എ�് വ�കതമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെതാെ� പ�തികൾ സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി�െ��തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

��ത പ�തികളിേ��  എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാേള�കളിെല സായാ� �ാ�ക�

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

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം മ�് േജാലി െച��വ��ം ��ത�  വിദ�ാഭ�ാസം േന��തിന്

സഹായകമായി�� േകാേള�കളിെല സായാ� �ാ�ക�  �ന:�ാപി���ിന് നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജ് അട�ം എ�ാ ജി�കളി�ം ഒ� സ��ാ� േകാേളജിെല�ി�ം

സായാ� �ാ�ക� ആരംഭി�േമാ?

1997-� നിയമന�� ബാ� െച�െ�ടാ� േകാേള�കളിെല അ��ാപക നിയമനം

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

ന��േമാ:

(എ) �ീ-ഡി�ി അേബാളിഷ� ആ�ിെല െസ�� 5 �കാര�� അധ�ാപക നിയമന നിയ�ണ�ി�

നി�് ഒഴിവാ�െ�� േകാേള�കളിെല നിയമന�െള�റി�്  1997  �ൈല  3  െല  11899/97

/ഉ.വി.വ ഉ�രവ് അ�സരി�് �ഖ�ാപി� നയം എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) 1998-2001  കാലഘ��ി�  �തിയ േകാ�ക�  അ�വദി�േ�ാ�  േമ��റ� നയം

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ� വ��മാ�ാേമാ  ;  ഇെ��ി�  എ� കാരണ�ാലാണ് ��ത നയം

നട�ിലാ�ാതി��െത�റിയി�ാേമാ ;

(സി) ബാനി�  നി�് ഒഴിവാ�െ�� േകാേളജായ പാേ�ാട് മ�ാനിയ േകാേളജി�  ബിേകാം  (ടി.ടി.എം)

േകാ�ി� ൈസേ�ാളജി അ��ാപിക�െട നിയമനം അംഗീകരി�ക�ം നിയമന ദിവസം �ത� ശ�ളം

ലഭ�മാ�ക�ം െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ഗവ�െമ�് എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്

968. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ഗവ�െമ�് എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജി�  പാ��് ൈടം ബി.  െടക്(സിവി�) േകാ�്

നട�ിയി��േവാ; എ�ി� ഏ�വ�ഷമാണ് ഈ േകാ�് ആരംഭി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ േകാ�് ഇവിെട �ട��േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകാേളജി�  ഈ േകാ�് �നരാരംഭി��തിന് എ.ഐ.സി.ടി.ഇ.  അംഗീകാര�ം െക.ടി.�.

അഫിലിേയഷ�ം ലഭി��തിനാവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്

വിശദമാ�േമാ; ഒ� നടപടി�ം സ�ീകരി�ി�ിെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത അംഗീകാര�ം അഫിലിേയഷ�ം േനടിെയ���തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

നാദാ�ര� സ��ാ� േപാളിെട�ിക്

T 969.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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മലേയാര േമഖലയായ നാദാ�രം മ�ല�ി�  സ��ാ�  േപാളിെട�ിക് ആരംഭി�വാ�

പ�തി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

െവാേ�ഷണ� ഇ���� ത�ികയിെല നിയമനം

970. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െവാേ�ഷണ�  ഇ����  (�േളാ�ിംഗ്  &  എംേ�ാ�ഡറി)  -  (799-12930  PR)  കാ�ഗറി

നം..41/ 2005 എ� ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി. അേപ� �ണി�ത് എ�ാണ്; ഈ ലി�ി�

നി�ം എ� േപ��ാണ് നിയമനം നൽകിയത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിയമനം ലഭി� ആെരെയ�ി�ം പി�ീട് സ��ീസി�  നി�ം പിരി�വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  കാരണം

എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�െന പിരി�വിടെ��വ��് പി�ീട് സ��ീസി�  �ന�നിയമനം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�്;

ഏത് ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാണ് �ന�നിയമനം ലഭി�ത്; ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പിരി�വിടെ�� ��വ�േപ��ം �ന�നിയമനം ലഭി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  �ീമതി

ഭവാനി െക. എ�വ��് �ന�നിയമനം ലഭി�ി�ി� എ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) �ന�നിയമനം ലഭി�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�് �ീമതി ഭവാനി.െക സ��ാരി� സമ��ി�

അേപ�യി� (799/2017/Nor/M(Edn) dt. 3-1-2017) എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�

എ� വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) �ീമതി ഭവാനി�് �ന�നിയമനം ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഗവ�െമ�് േപാളിെട�ി�കളിെല സി.എ.ബി.എം. അ��ാപക നിയമനം

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

ന��േമാ:

(എ) ഗവ�െമ�് േപാളിെട�ി�കളി� സി.എ.ബി.എം. അ��ാപകെര നിയമി��തി�� ലി�ി� നി�ം

നിയമനം ത�രിതെ���വാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി�  ഇ�വെര എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

ആ��ിെട�� േകാ�്

972. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ആ��ിെട��  േകാ�ിന് ആെക എ� സീ�ാണ് നിലവി�ളളത്;  ആെക എ�

വിദ�ാ��ികളാണ് ഇതി�  േച��് പഠി��ത്;  േകരള�ിെ� സവിേശഷമായ വാ�ശി�

മാ�കക�ം ചരി��ം പഠി�ി�വാ� ഇവ സിലബസി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2008-� ആ�ാ�േദശി� ജവഹ�ലാ� െന�� ആ��ിെട�� & െെഫ� ആ��സ് �ണിേവ�ി�ി

(JNAFAU)  �പീകരി� �വ��ി� വ�� മാ�കയി�  �ണിേവ�ി�ി േഫാ�  സെ�യിനബി�

ആ��ിെട��  ആ�് ആ��സ്,  േകരള എ� േപരി� ഒ� സ��കലാശാല �ാപി�� കാര�ം

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(സി) സം�ാനെ�  38  �ാപന�ളി�  ഇൗ േകാ�് നട��ത് പരിഗണി�് ഇത് സാേ�തിക

സ��കലാശാലയി�നി�ം മാ�ി ആ��ിെട��  &  െെഫ�  ആ��സ് �ണിേവ�ി�ി�് കീഴി�

�വ��ി�ി�ാ�  വ�ംതല�റ�് േകരള�ിെ��ം ഭാരത�ിെ��ം വാ�ശി� സവിേശഷത

സംര�ി�വാൻ സഹായകരമാ�േമാെയ�്ആേലാചി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

അസി��്, ക���� അസി��് ത�ികകളിൽ അ�� സർവകലാശാല മാ�ം

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലകളിെല അസി��്, ക���� അസി��് �ട�ിയ ത�ികകളി�

നിയമനം ലഭി��വ��് ഒ� സ��കലാശാലയി�  നി�ം മെ�ാ� സ��കലാശാലയിേല�്

ഏെത�ി�ം തര�ി�� മാ�ം അ�വദി��തി�� എെ��ി�ം നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) മാ� ജി�യിെല സ��കലാശാലകളിേല�് ജീവന�ാ�െട പര�ര മാ�ം അ�വദി��ത്

ജീവന�ാ��് വളെര �േയാജന�ദമാ�െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� സ��കലാശാലകളിൽ ജീവന�ാ�െട പര�ര സ�തേ�ാെട ഒ�

സർവകലാശാലയിൽ നി�ം മെ�ാ� സർ� കലാശാലയിേല�് മാ�ം അ�വദി��തിന്

ആവശ�മായ തീ�മാനം ൈകെ�ാ�േമാ?

�ണിേവ�സി�ികളി� അസി��് േ�ഡ് II -െ� ഇ�� �ണിേവ�സി�ി �ാ���

T 974.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിവിധ �ണിേവ�സി�ികളി�  അസി��് േ�ഡ്  II  ആയി നിയമി��തിന്

ത�ാറാ�ിയ റാ�് ലി�ി�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ഇ��  �ണിേവ�സി�ി �ാ���

അ�വദി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വിവിധ �ണിേവ�സി�ികളിെല ഒഴി�ക�െട അടി�ാന�ി� ത�ാറാ�ിയ ഈ ലി�ിെല അപാകത

പരിഹരി�ാ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് അവ�െട സമീപ �േദശ�ളിെല �ണിേവ�സി�ികളി� തെ�
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നിയമനം ന��വാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

രാജമാണിക�ം , നിേവദിത പി. ഹരൻ റിേ�ാർ�കൾ

975. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ.രാജമാണിക�ം ഐ.എ.എസിെ� റിേ�ാ��് സംബ�ി�് റവന� വ��ിെ� നിലപാട്

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  നടപടിക�  എെ��ി�ം

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഉെ��ി�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;

ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ാറി�  കേ��മായി കെ��ിയ �മി�െട അളവ് എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  േദവി�ളം

സ�കള��  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഒഴി�ി� കേ����  എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;  �ീമതി നിേവദിത പി.ഹരെ� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  േദവി�ളം

സ�കള�� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2011 �ത� 2016 വെര�� സ��ാരിെ� കാല�് േദവി�ളം താ��ി� ഉയ�� അനധി�ത

ബ�നില െക�ിട��  എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;  അനധി�ത െക�ിട��  നി��ി��തിന്

ഒ�ാശ െച� ഉേദ�ാഗ��െട വിവര��  സ��ാരിെ� പ��  ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�

അ�ര�ാരായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;  ഇെ��ി�

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േദവി�ളം താ��ി� െക.ടി.എ�്.  വിേ�ജിെല ��ിയാ�വാലി,  േദവി�ളം ടൗ�, ��ാ�, മാ�െ��ി,

വ�വട എ�ീ �ല�ളി� കഴി� എ�.ഡി.എഫ്. സ��ാ� ന�കിയ പ�യ�മായി ബ�െ��്

ഏെത�ി�ം തട���  നിലനി���േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�് തട�മാണ് നിലനി���ത്;

തട��� പരിഹരി�് �മി ലഭ�മാ�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�മി ഏെ���� നടപടി�മ��

976. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വികസന �വ��ന���് �മി ഏെ��േ��ിവ�േ�ാ�  അതിനടപടി�മ��  െ�

നടപടി�മ�� അന�മായി നീ�േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� കാരണം പല പ�തിക�ം വ�ഷ�േളാളം ���ിയാകാെത കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �മി ഏെ����  ��ീയയിെല ന�പരിഹാരം ഉ��െട�� ����  പരിഹരി��തിന് ജി�ാ

തല�ി�  �ാ���റി അധികാരേ�ാെട�� സമിതിക�  ഇേ�ാ�  നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

�പീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?
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�രഹിതര�ാ� േകരളം പ�തി

977. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, വി.പി.സജീ��

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ; എ�ിൽ ഈ പ�തി�െട

ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �� സ��ാ� ഈ പ�തി�േവ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി ���ിയാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇനി ൈകെ�ാേ��െത�

വ��മാ�േമാ?

�മി കേ����െട േരഖക� നശി�ി�വർെ�തിെര നടപടി

978. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാരിെ� ��യി�െ�� അനധി�ത പ�യ��, അനധി�ത ��ക പാ���,

സാ�തയി�ാ� പാ���, �റേ�ാ�് കേ����, റവന� �മി കേ���� എ�ിവ എ� എ�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��  സ��ാ�  ഇ�രം േക�ക�  കെ��ിയി�േ�ാ;എ�ി�  ഇവ തിരി�പിടി�് സ��ാരി�

നി�ി�മാ�ാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി� എ� വ��മാ�േമാ;

(സി) റവന� വ��ി� കീഴിെല ഓഫീ�കളി� ജീവന�ാ� തെ� നി��ായക േരഖക� നശി�ി���ം

അ�വഴി �മാഫിയകെള സഹായി���ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം ���ികളിേല�െ��തായി കെ��ിയ റവന� ഓഫീ�ക�ം ഉേദ�ാഗ��ം,

ഇവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�ം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�യ വിതരണം ���ിയാ�ാ�� നടപടിക�

979. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ജി�കളി�  പ�യം ന�വാ�� നടപടിക�  സംബ�ി�് ഗവ�െമ�്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഏെതാെ� ജി�കളി�, ഏെതാെ�

താ��കളി�  പ�യ വിതരണം നട�ിയി��്;  എ�ി�  അതി� സ�ീകരി� മാനദ���

എെ��ാമാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇനി�ം പ�യ വിതരണം ���ിയാ�ാ�� താ��ക�ം വിേ��ക�ം ഏെത�ാമാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േകാടതി വ�വഹാര�ളി�  ���ി ഏെത�ാം ജി�കളിെല,  താ��കളിെല പ�യ വിതരണമാണ്

�ട�ിയിരി��ത്; ഇ�ാര��ി� സ��ാ� സ�ീകരി� നിലപാ�ക� എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ ?

�� സ��ാ� അനധി�തമായി പതി� ന�ിയ റവന� �മി

980. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാ�  കാലയളവി�  സം�ാനെ� അനാഥാലയ��, സ�കാര� ��ക�, സ�കാര�

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��, സ�കാര� വ��ിക�  ചാരി�ബി�  െസാൈസ�ിക�  എ�ിവ�് എ�

റവന� �മി പതി� ന�ിയി��്; സ��ാ� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  �രഹിത ആദിവാസിക��് �മി പതി� ന��വാ�� േകാടതി വിധിക�ം

അേപ�കരായ ആദിവാസിക���ായി��ി�ം എ� ആദിവാസിക��് വാസേയാഗ��ം

അ�ാ��മായ �മി പതി� ന�കി എ� സ��ാ� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� �� സ��ാ� അനധി�തമായി പതി� ന�ിയ �മി തിരി� പിടി�ാ�ം ആദിവാസിക��്

േകാടതിവിധി �കാര�� �മി പതി�ന�വാ�മായി ഈ സ��ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി� വ��

എ�ം വ��മാ�േമാ?

നാഷണ� െെഹേവ വീതി ���തിന് �ലം ഏെ����

981. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ം - േകശവദാസ�രം നാഷണ� െെഹേവ വീതി ���തിനായി �ലം ഏെ����ത് സംബ�ി�്

എെ��ി�ം െ�ാേ�ാസ� സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; ഇതിനായി നാളി�വെര എ� മീ��

�ലം ഇ� വശ� നി�ം ഏെ���ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി)
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വര�� േനരി�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

982. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വര�� േനരി�വാ� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ; ഇതിന് എ�

�ക �രിതാശ�ാസ �വ��ന�ിന് അ�വദി�ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവ�ി� മ�ല�ി� ഇതിനായി എ� �ക അ�വദി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

പ��� ആ�ാനമായി റവന� ഡിവിഷ�

983. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  ബജ�ി�  ക�ർ ജി��് അ�വദി� റവന� ഡിവിഷെ� ആ�ാനം

ഏതായിരി�ണെമ�തി� സ��ാ� തീ�മാനമായി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� പ��� ആ�ാനമായി റവന� ഡിവിഷ� �പീകരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ

?

ഇ-ഡി�ി�് പ�തി

984. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-ഡി�ി�് പ�തി വഴി ലഭ�മാ�� േസവന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ-ഡി�ി�് വഴി ലഭി�� േസവന�ൾ�് സ�വീസ് ചാ�ജ് ഇൗടാ��േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ-ഡി�ി�് വഴി അേപ�ി�� സ��ിഫി��ക� ലഭ�മാ��തിന് സമയപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

�മി ഏെ���ലി�� കാലതാമസം

985. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി ഏെ���ലി�� സ�െ� നടപടിക� അന�മായി ൈവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആവശ�മായ സ�െ� േജാലിക� നട��തിന് ജീവന�ാ�െട അഭാവം നിലവി�േ�ാ;
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(സി) �മി ഏെ���� നടപടിക��് സ�െ� നട��തിന് നിലവി�� സംവിധാന�ി� കാലതാമസം

ഉ�ാ�� സാഹചര��ളി� മ� ഏജ�സികെള ഇതിനായി �മതലെ���ാ� സാധി�േമാ?

മ�ട വ�വസായ േസാ�ക��ായി �മി

986. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  െല സം�ാന ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� മ�ടവിെല വ�വസായ േസാ�ക��ായി  690

ഏ�� �മി ഏെ����തിന് വ��് തല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ��;

(ബി) റവന� വ��് െനേഗാഷിേയ�ഡ് പ�േ�സ് വ�വ�ക�  പാലി�്  690  ഏ��  �മി ഏെ���്

വ�വസായ വ��ിന് ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് �മി ഏെ���് കി��ാ�് ൈകമാ��തി�� നടപടിക� ത�രിതെ���വാ�

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വികസന �വ��ന���ായി �മി ഏെ����

987. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വികസന �വ��ന���ായി �മി ഏെ��േ��ി വ�േ�ാ�  സ�ീകരി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) �മി ന�െ���വ��് ന�പരിഹാരം ന��� നടപടിക�  അന�മായി ൈവ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നടപടി�മ�ളിെല അവ��തക� ഇ�ാതാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വേ�ാ ആ�് ക�നി�െട വ�വകക�

988. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല േതാ�ംപടി, ഇടെ�ാ�ി, പള���ി എ�ീ വിേ��ക�െട വിവിധ ഭാഗ�ളി�

വേ�ാ ആ�് ക�നി�െട േപരി� ഉ�ായി���ം െസയി�സ് ടാ�് �ടി�ിക�െട േപരി� ജ�ി

നടപടിക� വഴി സ��ാ� ഏെ���ക�ം െച� വ�വകക�െട വിശദാം�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉടമ�ാവകാശം ഇേ�ാ� സ��ാരിനാേണാ;

(സി) ��ത �മിയി� നി�ം ആ�െ��ാം �മി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?
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��ം ക�ാട് വിേ�ജിെല വാസേയാഗ�മ�ാ� പ�യ �മി

989. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ��ം ക�ാട് വിേ�ജി�  108  ��ംബ���് കഴി� സ��ാരിെ�

കാല�് പ�യം ന�കിയ �മി ഒ� തര�ി�ം വാസേയാഗ�മ� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�്റവന� വ��് മ�ി നട�ിയ പ�യേമളയി� വ�്, പ�യം ലഭി�വ�

��ത പ�യം വിേ�ജ് ഓഫീസ��് തിരിെക ന�കിയത് സംബ�ി�് റിേ�ാ��് കി�ിയി�േ�ാ;

(സി) വാസേയാഗ�മ�ാ� �മി ലഭി�് വ�ിതരായ ഇവ��് പകരം �മി ന�കി പ�യം ന��വാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

റവന� ഉേദ�ാഗ��െട ഔേദ�ാഗിക�ത� നി��ഹണം തട�െ���ിയതിന് േകസ്

990. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ള�് സ��ാ�  �മി കേ�റിയത് ഒഴി�ി�ാെന�ിയ റവന� ഉേദ�ാഗ�േര�ം

�സംര�ണേസനാ അംഗ�െള�ം ചില� മ��ി�ക�ം കേ��ം െച�ക�ം െച��മായി ബ�െ��

റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) റവന� ഉേദ�ാഗ��െട ഔേദ�ാഗിക�ത� നി��ഹണം തട�െ���ിയതിന് അവിെട

എ�േപ�െ�തിെര േകെസ��ി��്;

(സി) ഏെതാെ� വ��ക�  �കാരമാണ് ���ാ�െ�തിെര േകെസ��ി��ത്;എ�േപെര ഈ

േക�മായി ബ�െ��് ഇതിനകം അറ�് െച�ി��്?

��തി �ര��� േനരി��തിന് നടപടി

991. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, പി.വി. അ�വ�

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉ��െപാ��, െവ�െ�ാ�ം, വര��, തീരേശാഷണം, ഇടിമി�� �ട�ിയ ��തി �ര����്

സാ��ത ഉ� �േദശ�െള �തിപാദി� െകാ�ളള പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ആരാണ് ഇ� സംബ�ി�് പഠനം നട�ി പ�ിക ത�ാറാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ��തിദ�മായ അപകട�� േനരി��തിന് സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി ഏെ��ാം

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

മേ�രി-ന�കര വിേ��കളിെല �മി�െട ന�ായവില

992. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി-ന�കര വിേ��കളിെല �മി�െട ന�ായവില ���ി നി�യി���മായി ബ�െ��്

ഉേദ�ാഗ��െട േയാഗം സ�ഡിവിഷ� തല�ി� േച��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�മായി ബ�െ��് കളേ��ി� ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െട േയാഗം േച��ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് ഉേദ�ാഗ��  �ലപരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദമായ

റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള �ാ�്  (ഫിേ�ഷ� ഓഫ് െഫയ� വാല� ഓഫ് ലാ�്) ��സ് ച�ം ��ിെല വ�വ�ക�

�കാരം റവന� ഡിവിഷണ� ഓഫീസ� െഫയ� വാല� നി�യി�് ച�ം 4 െല വ�വ�ക� �കാരം

വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�കാരം നടപടിക� ���ീകരി��തി�� കാലതാമസം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) നടപടി�മ��  ���ീകരി�് ��ത വിേ��കളിെല ന�ായവില എ�േ��് �നഃ�മീകരി�ാ�

സാധി�ം എ�് അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഹാരിസ� മലയാളം ക�നി�െട േതാ���

993. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാരിസ� മലയാളം ക�നി�െട കീഴി� എ� േതാ��ളാണ് സം�ാന�് നിലവി��ത്;

(ബി) ഈ േതാ���  സ��ാ�  ഏെ���ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;ഇവയി�  എ�െയ�ം

ഏെ���;ഇെ��ി� ഇവേയാട�ബ�ി�� േക�ക�െട അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരളാ � സംര�ണ നിയമ�ിെല വ�വ�ക�  ക�നി�് ബാധകമാേണാ;വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ?

മല�റം സിവി� േ�ഷ� വള�ി� പിടി�ി�ി�� വാഹന��

994. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മല�റം സിവി�  േ�ഷ�  വള�ി�  േക�ക�മായി ബ�െ��് പിടി�ി�� വാഹന��െട

കണെ���ി�േ�ാ; എ�ി� എ�െയ��െ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  പിടിെ���ാ�  ഇടയാ�ിയ േകസ് രജി��  െച� വ�ഷ�ിെ� അടി�ാന�ി�

നിലവി� സിവി� േ�ഷ� വള�ി� ഓേരാ വ��ം പിടി�ി�ി�� വാഹന��െട കണ�് അതത്

വ��കെള െകാ�് േശഖരി�ാ� നി�േ�ശം ന�ി ആ കണ�് െവളിെ���േമാ?

��മായ വര��െയ �തിേരാധ�ിന് ��ക�ത�

995. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, സി. െക. ശശീ��

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  േനരി�െകാ�ിരി�� ��മായ വര��െയ �തിേരാധി��തിന്

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

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കെളയാണ് വര�� ബാധിത �േദശമായി �ഖ�ാപി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വര�� �ലം വിവിധ �േദശ�ളി��ായ നാശ ന���െട വിവരം േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�

സംബ�ി�് അ�ഹമായ ന�പരിഹാരം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാസറേഗാഡ് ജി�യി� അ�വദി� റവന� ഡിവിഷ�

996. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസറേഗാഡ് ജി�യി�  ��തായി അ�വദി� റവന� ഡിവിഷെ� �വ��നം എ�ാരംഭി�ാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി അ�വദി� റവന� ഡിവിഷെ� ആ�ാനം എവിെടയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല േരഖക� ഡിജിൈ�സ് െച�ാൻ പ�തി

997. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� വഴി ഗവ�െമ�ിേല�് ഒ��� എ�ാ ഫീ�ക�ം നി�തിക�ം

ഇ-േപ�െമ�ി�െട ഒ���തി�� സംവിധാനം നിലവി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല േരഖക�  ഡിജിൈ�സ് െച�് ��ി�� പ�തി ���ീകരി�ി�േ�ാ;
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വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനാവശ�മായ ക���� �ട�ിയ ഉപകരണ�� ആവശ�മായ അളവി� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക��്

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

��മായ വര��െയ േനരിടാ� നടപടിക�

998. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��മായ വര��െയ േനരിടാ�  സ��ാ�  തല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വര�� േനരി��തിന് ഓേരാ ജി��ം േവ� �ക അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ര� നിവാരണ നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി� വര�� േനരി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന��

ഒ��ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വര��ാ �രിതാശ�ാസം ലഭി��തിനായി േക� സംഘം േകരളം സ��ശി�ണെമ�ം സഹായം

ലഭ�മാ�ണെമ�ം ആവശ�െ��ി�േ�ാ,  ഇതിേ��  േക� �തികരണം എ�ായി��െവ�്

വിശദീകരി�േമാ?

വിേ�ജ് ആഫീ�കളി� ഓ�ൈല�വഴി നി�തി

999. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി�  വിേ�ജ് ആഫീ�കളി�  ഓ�ൈല�വഴി നി�തി ഒ���തി�� സംവിധാന�ം

ൈഹെട�് നി�തി രസീത് സംവിധാന�ം നട�ിലാ�േമാ;

(ബി) േപാ�വര�ം നി�തി അട�ം ���മാ�ം ഓ�ൈല� സംവിധാന�ി� ആ��തിനായി എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�റിയി�ാേമാ?

നിക�ിയ �ല�ളി� വീട് െവ�ാ�� അ�വാദം

1000. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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നിലവി�� സ��ാ�  സ��ല�  �കാരം  2008ന് ��് നിക�ിയ�ം ഡാ�ാ ബാ�ി�

െപടാ��മായ �ല�ളി� വീട് െവ�ാ�� അ�വാദമാണ് ന�കിയി��ത് എ�ിരിെ� 2008

ന് ��് നിക�െ���ം സ��മായി വീട് െവ�ാ� �മി ഇ�ാ��ം, ആെക�� �മി ഡാ�ാബാ�ി�

െപ��മായ �ാമീണ ജനത�് അത� �ലെ� വിേ�ജ് ഓഫീസ�, �ഷിഓഫീസ�,

�ാമപ�ായ�് െസ��റി എ�ിവ�െട അേന�ഷണ�ി� അ�ഹത െതളി�ാ� വീട് വ�ാ��

ആ��ല�ം നൽ�� കാര�ം സർ�ാർ പരിഗണി�േമാ ? എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ ?

��് വിേ��ക� വിഭജി��തിന് നടപടി

1001. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  എ� ��് വിേ��കളാണ് നിലവി�ളളത്;  ജി� തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��് വിേ��ക� വിഭജി�ാ� സ��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�് വ��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

ഇെ��ി� ��് വിേ��ക� വിഭജി��തിന് സ��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

വിേ�ജ്-താ��് ഓഫീ�ക� വഴി ന��� സ��ിഫി��ക�

1002. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജന���് അവശ�ം േവ�� എെത�ാം സ��ിഫി��കളാണ് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�, താ��്

ഓഫീ�ക�  എ�ിവ വഴി ന���ത് എ�ം അേപ�ക�  അേപ� ന�കിയാ�  എ�

ദിവസ�ിനകം ആയത് ന�കിവ�� എ�ം ആയതി� േവ�ി�ളള സ��ാ�  നി�േ�ശ��

എെ��ാം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സ��ിഫി��ക�  ന���തിെല കാലതാമസം,  െെക�ലി എ�ിവ ഇ�ാതാ�ാ�ം ഇവ

ആവശ��ാ��് യഥാസമയം ന��തി�ം എ�നടപടിക� ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� എ�ം

ഇതിൽ �മവി�� �വ��നം നട�ിയതായി കഴി� ഒ� വ�ഷമായി കെ��ിയ ഉേദ�ാഗ��

എ�േപ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് വിദ�ാ��ിക��് ആവശ��ളള സ��ിഫി��കളായ ജാതിസ��ിഫി��്, �ീമിേലയ�

സ��ിഫി��്,  വ�മാന സ��ിഫി��് എ�ിവ അവ��് യഥാസമയം ലഭി�ാ��ം ��ത

സ��ിഫി��ക�  ന�ാ�  െെക�ലി ന�കിയി��ി�  താമസം വ��ക,  ന�ാതിരി�ക എ�ീ

���ിക� ഉേദ�ാഗ�തല�ി��ാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ� തട�വാ�ം സമയബ�ിതമായി ഒ� സ��ിഫി��് ന�േ�ാ�  ആയത് നി�ിത

കാലയളവ് കഴി�േ�ാ�  ദീ�ഘി�ി�് സമയബ�ിതമായി ന�വാ�ം,  ലഭി�� സ��ിഫി��്
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നി�ിത കാലയളവിെല എ�ാ ആവശ����ം ഉപേയാഗി�വാ��ളള അ�മതി�ം ന���

കാര��� പരിഗണി�േമാ?

പ�� ആദിവാസി േകാളനി നിവാസിക��് �മി

1003. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� പ�� ആദിവാസി േകാളനിയിെല ആദിവാസിക��് �മി പതി�് ന��

�വ��നം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് എ�േ��് �മി വിതരണം ���ീകരി�വാ� സാധി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െച�വ�ി എേ��്

1004. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യിെല െച�വ�ി എേ��്,  ബിലീേവ�് ച��ിെ� ൈകവശ�ിലായ�

എ��തലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആരി� നി�ാണ് ഈ എേ��് ബിലീേവ�് ച��് സ��മാ�ിയത്; രജിേ�ഷ� ന��ം തീയതി�ം

ഏതാെണ�ം വി�തി എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ� േതാ� �മി ൈകേയ��ം, ൈകമാ��ം അേന�ഷി� ഉേദ�ാഗ�നായ രാജമാണിക��ിെ�

റിേ�ാ��ി� െച�വ�ി എേ��ിെന�റി�ം,  സമീപ �േദശെ� ഹാരിസ� മലയാളം �ാേ�ഷെ�

ൈകവശ�മിെയ�റി�ം പരാമ�ശ�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത റിേ�ാ�� �കാരം ഈ േമഖലയി� എ� െഹ�� േതാ�ം �മിയാണ് അനധി�തമായി സ�കാര�

വ��ിക�െട�ം, �ാപന��െട�ം ൈകവശ�ി��െത�ം, അ� തിരിെ����� സംബ�ി�്

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

���-കാ�ാണി-വാടാന��ി സം�ാന പാത

1005. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���-കാ�ാണി-വാടാന��ി സം�ാന പാത വികസന�മായി ബ�െ��് �മി ഏെ����

���ിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �മി ഏെ�����മായി ബ�െ�� േജാലിക�  എ�് ���ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?
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റവന��മി കേ�റിയ �ാപന��ം വ��ിക�ം

1006. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എ� ഏ�� റവന��മി സ��ാരിെ� ൈകവശ�െ��് കെ��ിയി��്; ജി�തിരി�്

ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) േകരള�ി�  എ� ഏ��  സ��ാ�  �മി ആ��ാ�  കേ�റിയി��്;  ജി�തിരി�് വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(സി) സ��ാ�  �മി കേ�റിയത് തിരി�് പിടി�ാ�  നാളി�വെര എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഏ��ം ��ത� �മി കേ��ം നട�ി�� ജി� ഏതാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�െന ��ത� �മി കേ�റിയ �ാപന��ം വ��ിക�ം ആെരാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� അന� ���ീകരി�ാതി��തി�� കാരണം

1007. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ി�  ഉ�ാ�� െവ�െ�ാ��ിന് ശാശ�ത പരിഹാരം കാ��തിനായി

�പീകരി� ഓ�േറഷ�  അന� എ� പ�തി�െട ര�ാം ഘ�ം എേ�ാ�  ���ീകരി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓ�േറഷ� അന�യി� ഉ�െ���ിയ എ� േജാലികളാണ് ഇനി ���ീകരി�ാ��ത്  ;  ഇവ

���ീകരി�ാതി��തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

��ാറിെല വ�കിട കേ��ം സംബ�ി�്കണെ���്

1008. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറിെല വ�കിട കേ���� സംബ�ി�് റവന� വ��് കണെ���് നട��േ�ാ;  എ�ി�

ആ��ാണ് കണെ���ിെ� �മതല ന�കിയി�ളളത്;  കണെ���് ���ിയാ�ി എ�േ��്

റിേ�ാ��് സമ��ി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��റിേലെറ കേ���� ��ാറി��ായി�െ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കേ���ിെ� സ�ഭാവം,  വ�ാ�ി,  കേ���മിയിെല അനധി�തനി��ാണം,കേ��ം �ല��ായ

പരി�ിതി ആഘാതം എ�ീ കാര��െളാെ� റവന� വ��ിെ� പരിേശാധനയി�
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ഉ�െ��േമാ;എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ചാലിയ�് പ�യം ലഭി�ാ� ��ംബ��

1009. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ചാലിയ�് േക��േരാധമ�ാലയ�ിെ�  'നി�േ�ശ്'  എ� സംരംഭ�ിന്

�ലെമ��േ�ാ� മാ�ി പാ��ി�െ��വ�ം അ�ാ�വ�മായ മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ���്

അവ�െട ൈകവശ�� �മി�് പ�യം കി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒേര സ�െ� ന�റി�  താമസി�� ചില ��ംബ���് പ�യം കി�ക�ം മ� ചില��്

കി�ാതിരി�ക�ം െച��ത് എ� െകാ�ാണ്;

(സി) ചാലിയ�് വ�ഷ�ളായി �മിയി�  അവകാശ�� ഈ ��ംബ���് പ�യം ന���തിന്

അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �തിയ റവന� ഡിവിഷണ� ഓഫീസ്

1010. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �തിയതായി ഒ� റവന� ഡിവിഷണ� ഓഫീസ് ആരംഭി�െമ�് കഴി�

ബ�ജ�് �സംഗ�ി�  പറ�ി��;  അതി�� നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഓഫീസ് എവിെട �ട�ാനാണ് സ��ാ�  ഉേ�ശി��െത�ം ഇതി�േവ�ി�� െക�ിടം

കെ��ിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് താ��ിെല െന�വയ�ക�ം ത�ീ��ട��െട�ം ഡാ�ാ ബാ�്

1011. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് താ��ിെല െന�വയ�ക�ം ത�ീ�  തട��ം സംബ�ി� ഡാ�ാ ബാ�്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഡാ�ാ ബാ�് ത�ാറാ��തിന് സ�ീകരി� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ?

വര��െയ േനരി�വാ� ച�നാേ�രി മ�ല�ിെല പ�തിക�
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1012. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വര��െയ േനരി�വാ� �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി �േഖന ച�നാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�

ഏെത�ി�ം പ�തിക�  അ�വദി�ി�േ�ാ;ഉ��ി�  ഏെതാെ� പ�തികളാണ്

അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) എ�ി� ഏെതാെ� പ�തികളാണ് അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

��ി�ൾ െവടിെ�� �ര�ം

1013. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.ഉൈബ��

,, എ�. ഷം��ീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിംഗ� െവടിെ�� �ര�െ� േദശീയ �ര�മായി കണ�ാ�ി ന�പരിഹാരം അ�വദി�ണെമ�

ആവശ�ം ഉയ��ി�േ�ാ;  ആയ� പരിഗണി�ാെമ� വാ�ാനം ഏെത�ി�ം ഭാഗ�

നി��ായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അപകട�ി�െ��വ��� സഹായ വാ�ാന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക� സ��ാ�ം സ�കാര� വ��ിക�ം സംഘടനക����െട ന�കിയ സഹായ വാ�ാന��

എെ�ാെ�യാണ്; അതി� എ� �ക കി�ിയി��്; വിനിേയാഗ വിവര�� വിശദമാ�ാേമാ?

��ാറിെല ദൗത�സംഘെ� പിരി�വിടാ��ായ കാരണം

1014. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2006  �  അധികാര�ി�  വ� വി.എസ്.അച�താന��  സ��ാ�  ��ാറിെല കേ�� �മി

തിരി�പിടി�വാ� ദൗത�സംഘെ� നിേയാഗി�ം മ�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇത് �കാരം

എ� ഏ��  �മിയാണ് തിരി� പിടി�ി��ത്;ഇ�െന തിരി�പിടി�ി�� �മി�െട ഇേ�ാഴെ�

അവ� എ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �മി തിരി�പിടി�വാനായി നിേയാഗി�െ�� ദൗത�സംഘെ� പിരി�വിടാ��ായ കാരണം

എ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

കാസ�േകാട് മിനിസിവി�േ�ഷ�
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1015. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് മിനിസിവി�േ�ഷ� ആരംഭി�ാ� സ��ാരിന് ഉേ�ശ�േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ാഴെ� താ��് ഓഫീസ് െക�ിടം െപാളി�മാ�ി മിനി സിവി�േ�ഷ�  പണി��തി��

എ�ിേമ�് േനരെ� സ��ാരിന് സമ��ി�ി��തിേ�ൽ ൈകെ�ാ� തീ�മാന��ം നടപടിക�ം

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�വയ�-ത�ീ��ട സംര�ണനയം

1016. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�വയ�-ത�ീ��ട��  സംര�ി�� കാര��ി�  സ��ാരിെ� നയം എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െന�വയ� ത�ീ��ട നിയമ�ി� മാ�ം െകാ�വ� സാഹചര��ി�, അ�മതി �ടാെത മ�ി�്

നിക�ി�ം എ�ാ�  പരാതി�െട അടി�ാന�ി�  മ�് നി��ാണ ���ിക�  ഒ�ം

നട�ാതിരി�ക�ം െച�� െന�വയ�ക�ം ത�ീ��ട��ം ����ിതിയിലാ�ാ� എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െന�വയ�-ത�ീ��ട നിയമ�ിെല െസ�� 13

�കാരം േമ�  �ചി�ി� ���ിക��് ജി�ാ കള��മാ��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

പാ�രി� �റംേ�ാ�് കേ�റി �ളാ�് നി��ാണം

1017. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം പാ�രി� സ��ാ� �റംേ�ാ�് കേ�റി വലിയ �ളാ�് സ��യം അനധി�തമായി

പണി�യ��ിയിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ അനധി�ത കേ���ിെനതിെര റവന�വ��് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ കേ���ിെനതിെര റവന� വ��് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിെ� േകാ�ി

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പാ�� �മി�െട ��ഉടമക� ആെരാെ�െയ�് േപ�ം അ��ം സഹിതം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത �ാ�ിെ� പണിനട�േ�ാ�  ആധാര�കാര�� ഉടമ��  ആരായി��;  േകാ�ി

ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(എഫ്) ഈ വ�വിെ� ���മാണ��ം നിലവി�� �മാണ��ം റവന�ഉേദ�ാഗ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ; ആധാര��െട േകാ�ിക� ലഭ�മാ�േമാ?

മ��� മിനി സിവി� േ�ഷ� നി��ാണ�ി�� �മി

1018. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��� മിനി സിവി� േ�ഷ� നി��ാണ�ിനായി ജലേസചന വ��് റവന� വ��ിന് �േ��� �മി

ൈകമാറി ന��െമ�് അറിയി�ക�ം സ��ാരി�  അതിേ��� �ട�നടപടിക��ായി  2014

ആഗ�്  16 ന് ക�� ജി�ാ കള��െട സാ�ി���ി� നട� േയാഗതീ�മാന �കാരം റവന�

വ��് ൈകെ�ാ�ക�ം െച� �ട�നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജലേസചന വ��ിെ� കീഴി�� പഴ�ി ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�ിെ� ൈകവശ���ം റവന� വ��ിന്

ൈകമാറി ന��വാ�  തീ�മാനി��മായ �േ���  �ലം സ��ശി�് തലേ�രി സ�കള��

ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാ��ം അ�ബ� േരഖക�ം ലാ�് �ാ��റി�� അേപ� െച�് ലി� സഹിതം

ഗവ�െമ�ിേല�് അയ�വാ� കാലതാമസം േനരി��തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ലാ�ഡ് �ാ��റി�� അേപ��ം െച�് ലി�ം ഗവ�െമ�ിേല�് അയ� ന�കിയി�െ��ി�

വിശദാംശം ന��േമാ?

��ാറി�ം സമീപ വിേ��കളി�ം അനധി�ത കേ��ം

1019. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറി�ം സമീപ വിേ��കളി�ം അനധി�തമായി കേ�റിയ�ം, വ�ാജപ�യ���മായ �ല�ളി�

രാ�ീയ പാ��ിക�െട ഓഫീ�ക� �ിതി െച��േ�ാ;

(ബി) ഇത് എവിെടെയ�ാമാെണ�ം രാ�ീയ പാ��ിക�െട േപര് വിവര�ം ഉ�െ�െട വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇത് ഒഴി�ി�വാ�  സ��ാ�  േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി�  അതിെ� �ട�നടപടി എ�ായി

എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത വിഷയ�ി� സ��ാരിെ� �ട� നടപടി എ�ാണ് എ�് വ��മാ�േമാ?

��ാറി�ം സമീപ വിേ��കളി�ം ന�കിയ വ�ാജപ�യ��

1020. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��ാറി�ം സമീപ വിേ��കളി�ം ഇ�വെര ന�കിയി�� പ�യ�ളി�  വ�ാജപ�യ�േ�ാ എ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) വ�ാജപ�യ��  കെ��വാ�ം മ�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) വ�ാജപ�യം ലഭി� �ല�ളി�  നി��ി� െക�ിട��  െപാളി�മാ�വാ�  ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� ��ടമക��് േനാ�ീസ് ന�കിയി��്;

(ഡി) ഇ��കാരം റവന� അധി�ത� എ� െക�ിട�� െപാളി�മാ�ിയി��്; അവ ഏെത�ാം ?

��ാറി� വ�ാജ പ�യ��

1021. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറി� വ�ാജ പ�യ�� എ� ആേരാപണം ഉയ�� േക�കളി� വി�വീ� ഇ�ാെത പരിേശാധന

നട�ി വ�ാജ പ�യ�� ക�പിടി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഒ� ഉ�തതല റവന�,  േപാലീസ് ��ാഡ് �പീകരി�് സത�സ�മായ അേന�ഷണം

നട�ി, സ��ാ� �മിക� തിരി�പിടി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ാറി�  ഒ� എം.എ�.എ.  �െട വീട് ഇരി�� �മി�െട പ�യം വ�ാജമാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;ഇതിെനതിെര ലാ�ഡ് റവന� ക�ീഷണ�െട റിേ�ാ��് ഉളളത്

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഒ� നി�ിത സമയപരിധി�ളളി� ��ാറി� സ��ാ� �മി കേ�റിയവെര ക�പിടി�് ഒഴി�ി�ാ�

അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ��� താ��് തഹസി�ദാർ ഓഫീസിെല ത�ിക�

1022. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ി� പ���  താ��് തഹസി�ദാ�െട ഓഫീസ് ഏെതാെ� ത�ികകേളാെടയാണ്

ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� സ��ാ� ഉ�ര�ക�/നടപടിക� ���ിയാേയാ;

(സി) ഇെ��ി� സ��ാ� ഉ�ര�ക� എ�് ഉ�ാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ���, ���ളം താ��ക�െട �വ��നം
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1023. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 ബജ�ി� �ഖ�ാപി� പ���, ���ളം താ��ക�െട �വ��നം എ�് ആരംഭി�ാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ താ��ക�െട �വ��നം ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട���  നിലവി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെതാെ� വിേ��കെളയാണ് പ���  താ��ി�  ഉ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

പ�നം�ി� െപ�െ��ി വിേ�ജ് നിവാസിക��് പ�യം

1024. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നം�ി� ജി�യിെല മ��ളളി താ��ി� െപ�െ��ി വിേ�ജി� വന�മായി അതി��ി പ�ി��

�േദശ�ളി� അ�ഹതെ�� ധാരാളം േപ��് പ�യം ലഭി�ി�ി� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  ��ത �േദശേ�ാ ���ളള �േദശ�ളിേലാ വന�മായി അതി��ി പ�ി��

�ല�ളി� എ� േപ��് പ�യം ന�ിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ആയത് സംബ�ി�് താ��്-വിേ�ജ് അടി�ാന�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �േദശ�് അ�ഹതെ�� എ�ാവ��ം പ�യം ന���തി�ളള അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

മാേവലി�രയിെല റവന� �റംേപാ�് �മി

1025. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല റവന� �റംേപാ�് �മി�െട വിശദവിവരം വിേ�ജ് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കേ���മിക� കെ��ി തിരി� പിടി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) കേ���മി�െട അളവ് വ��മാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കര പവി�ാന��രം േകാളനി നിവാസിക��് പ�യ വിതരണം

1026. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െന�ാ�ി�കര നഗരസഭയിെല പവി�ാന��രം ഹരിജ�  േകാളനി നിവാസിക��്  (35

താമസ�ാ�)പ�യം ന���തി�� നടപടി ���ീകരി�ി�േ�ാ;  ��ത പ�യ��  എ�്

വിതരണം െച�ാൻ കഴി�ം;

(ബി) പ�യം അ�വദി�വ�െട ലി�് താ��ിേലാ നഗരസഭയിേലാ ന�കിയി�േ�ാ?

വര���ല�� �ഷിനാശ�ി� േക�സഹായം

1027. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 െല ക�� വര���ലം സം�ാന�് എ� േകാടി �പ�െട �ഷിനാശം ഉ�ായി��്

എ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) �െ��മി�ാ� ക�� വര���ം �ഷിനാശ�ം അ�ഭവെ��ത് കണ�ിെല��് േക� സഹായം

അ�വദി�കി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  േക� സഹായമായി എ� േകാടി �പ ഇതിനകം അ�വദി�കി�ിയി��്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

െവ�ായണി�ായ� പരിസരെ� ൈകേയ�ം ഹരിജ�

1028. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�ായണി�ായ�  പരിസരെ��ം മ�ം എ� അളവ് �മിയാണ് �മാഫിയക�  നിക�ി

ൈകേ�റിയി��ത്;

(ബി) വിവിധ രാ�ീയ-റിയ�  എേ��് മാഫിയക�  ൈകേ�റിയ കായ��ര തിരി�് പിടി��തിന്

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എെ��ാം നടപടി എ��ി��് ;

(സി) എ� ഏ��  �മി/കായ�  ൈകേ��ം നട�ി��െത� കണ�് ഗവ�െമ�ിെ�

പ���നട�ിയി��്;േടാ; എ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

�ടിെവ��ാമ�ം �ഷിനാശ�ം േനരി��തിനായി നടപടിക�

1029. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.െജ. മാ�ി

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് അ�ഭവെ��െകാ�ിരി�� ക�� വര��യി�  �ടിെവ��ാമ�ം �ഷിനാശ�ം

േനരി��തിനായി റവന� വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) വര�� �ലം �ഷിനാശം ഉ�ായ ക�ഷക��് മതിയായ ന�പരിഹാരം ന���തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വര�� �ല��ായ െക�തിക�  േക� സ��ാരിെ� ��യി�  െപ��ിയി�േ�ാ;  േക��ി�

നി�ം �രിതാശ�ാസം േനടിെയ���തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

ത�ീ��ട�ളിെല കേ���ിെ� അളവ്

1030. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ത�ീ��ട��െട വി�തിയി�  �റ�െ��് റീസ�െ�യി�  േബാധ�െ��

േക�കളി� കേ���ിെ� അളവ് കെ��ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) തി�വന��രം, െകാ�ം, േകാ�യം, ആല�ഴ, എറണാ�ളം, മല�റം, േകാഴിേ�ാട് എ�ീ ജി�കളി�

ഓേരാ�ി�ം എ� കേ��ം വീതം ഐഡ�ിൈഫ െച�ി��്;

(സി) ഐഡ�ിൈഫ െച�തി� എ�െയ��ി� വീതം േനാ�ീസ് ന�കിയി��്;

(ഡി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം ഏെത�ി�ം കേ��ം ഒഴി�ി�ാനായി�േ�ാ; എ�ി� അവ�െട

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

സ��ിഫി��ക�െട കാലാവധി വ��ി�ി��ിന് നടപടി

1031. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

താ��് ഓഫീസികളിൽ നി�ം വി�ജ് ഓഫീ�കളി� നി�ം ന��� വിവിധ സ��ിഫി��ക�െട

കാലാവധി വ��ി�ി��ിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

��ാറിൽ െക.എസ്.ഇ.ബി. �മി കേ��ം

1032. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറിെല അനധി�ത കേ���� ഒഴി�ി��ത് സംബ�ി�് ഈ സ��ാരിെ� നയെമ�ാണ്

എ�ത് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ല�് നിലവി�  കെ��ിയ അനധി�ത കേ����  ഏെത�ാമാണ്;വ�വിെ��ം,
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കേ���ാ�െട�ം ���മായ വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�േമാ;��ാറി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.�്എ�

െഹ�� �ലമാ��ായി��ത്;ആയതി� ഇേ�ാ� എ� െഹ�� �ലം ബാ�ി െെകവശ��്;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട കീഴി��ായി�� വ�വി� അനധി�ത കേ���� ഉ�ായി�േ�ാ;എ�ി�

ആെര�ാമാണ് ��ത �മി കേ�റി പ�യ�� േനടിയി�ളളത് എ�ത് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അനധി�ത �ടിേയ���ം വ�ാജ പ�യ��ം ഒഴിവാ�ി സ��ാ�, േബാ�ഡ് വ���

തിരി�പിടി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ?

റീ സ�െ� സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് നടപടി

1033. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ആ�. രാമച��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റീ സ�െ� നടപടിക�  �നരാരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;  റീ സ�േ�

���ിക� നി��ിവ�ാനിടയായ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) റീ സ�െ� നടപടിക� ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് �തിയതായി ആരംഭി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) റീ സ�െ� ��മ� രീതിയി�  സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ��തിന് എെ�ാെ�

��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) റീ സ�േ��് ഉപേയാഗി� വ�� കാലഹരണെ�� സാേ�തിക വിദ�ക�  മാ��തിന് സ��ാ�

ത�ാറാ�േമാ?

റീ- സ�േ� നടപടിക� ���ീകരി� ജി�ക�ം താ��ക�ം �ം

1034. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റീ സ�േ� നടപടിക� എ��തലാണ് �ട�ിയെത�ം, ഇേ�ാ� ��ത ���ിക�

ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം,  സ��� റീ സ�േ� നടപടിക�  എേ�ാ�  ���ീകരി�ം എ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നാളി�വെര പരാതിക� പരിഹരി�് റീ സ�േ� ���ീകരി� താ��ക�/ജി�ക� ഏെത�ാമാെണ�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അവശ�ം േവ�� ജീവന�ാ�െട േസവനം ഉറ�വ��ി പരാതിക� പരിഹരി�് സം�ാനമാെക റീ

സ�േ� നടപടിക� എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?
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റീ- സ�േ� �വ��ന��

1035. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റീ സ�േ� �വ��ന�� നട�വ��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) റീ സ�േ� �വ��ന��  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് എെ��ാം ക��

പ�തികളാണ് ആവി�രി� നട�ാ��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) റീ സ�േ� �വ��ന���ായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം �േത�ക സംവിധാന�ളാണ്

ഏ�െ���ാ�േ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ ?

േലാ അ�ാദമി�്ന�കിയ �ലം തിരിെ���ാ� നടപടി

1036. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം േലാ അ�ാദമി േലാ േകാേളജിന് വ�വ�കേളാെട പതി� ന�കിയ �ല�ിെ�

അളവ് എ� ; പതി� ന�കിയേ�ാ� നി��ഷി�ി�� വ�വ�ക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) പാ� വ�വ�യിേലാ മേ�െത�ി�ം നിയമ വ�വ�ക�െട അടി�ാന�ിേലാ നിലവിെല �ട�ന��്

വിേ�ജി� �റ�് ഏെത�ി�ം സ��ാ�  �മി േലാ അ�ാദമി േലാ േകാേള�മായി

ബ���ായി��േതാ ഉ�േതാ ആയ ആ�െടെയ�ി�ം േപരി� ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� അതിെ�

വിശദ വിവരം ന�കാേമാ;

(സി) �മി ന��േ�ാ�  നി�യി�ി�� വ�വ�കളി�  ഏതിെ�െയ�ി�ം ലംഘനം ��യി�

വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� വ�വ�ാ ലംഘനം കണ�ിെല��് നിയമാ��തം േനാ�ീസ് ന�കി �മി തിരിെ���ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ാറി� കേ���� ഒഴി�ി��തിന് നടപടി

1037. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��ാറി�  നിലവി�� കേ����  തി�െ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കേ���� ഒഴി�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

�പരി�രണ നിയമം ����തിന് നടപടി

1038. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �പരി�രണ നിയമം ����തിനായി സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േതാ��മി�െട പരമാവധി പരിധി സംബ�ി�് �ന:�മീകരണം നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  അേതാെടാ�ം കേ���ാരി�  നി�ം �മി തിരി� പിടി��തി� നിയമനി��ാണം

നട�േമാ;

(ഡി) �മി സംര�ി��തിന് മെ�െ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടിയിൽ ഭവനനി��ാണ േബാർഡിെ� വാണിജ� സ��യം

1039. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  േറാഡി�  ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡി� കീഴി�� �ല�്

വാണിജ� സ��യ�ം �ാ�ക�ം അട��� വികസന പ�തിക�  നട�ാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല �രഹിത-ഭവനരഹിത ��ംബ��

1040. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ി� �രഹിത�ം ഭവനരഹിത�മായ എ� ��ംബ�� ഉ�്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തിയിൽ,  കായം�ളം മ�ല�ി�  െതര���ി��

�ണേഭാ�ാ��െട എ��ം ഇതിനകം പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭ�മായി�� േക�ക�െട എ��ം

വിേ�ജ് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകാ�ാട് മ�ല�ിൽ �ഖ�ാപി� ജലവിഭവ വ��ിെ�പ�തിക�
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1041. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ജലവിഭവ വ��ിെ� കീഴി�, െകാ�ാട് മ�ല�ിേല�ായി ബജ�ി� �ഖ�ാപി�ി�ളള പ�തിക�ം

നീ�ിവ�ി�ളള �ക�െട വിശദാംശ��ം ന��േമാ?

ജലേസചനനയം

1042. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� ജലേസചനനയം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ�കിട,  ഇട�രം ജലേസചന പ�തിക��ായി എ� േകാടി �പയാണ് ബഡ��ി�  നീ�ി

വ�ിരി��െത�ം ആയതി�  �ി�ിന്  (ഡാം റീഹാബിലിേ�ഷ�  പ�തി)  എ� �പ

വകയി��ിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ജലേസചന പ�തിക� ജീവന�ാ��് െവ�െത ഇ��് ശ�ളം വാ��തി�ളള ലാവണ�ളാണ്

എ� പറയെ��� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െകാ�കടവ് പ�് ഹൗസിന് തടയണ നി��ാണം

1043. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അ��േകാവിലാറി�  െകാ�കടവ് പ�് ഹൗസിന് സമീപം തടയണ നി��ാണ�മായി ബ�െ��

���ി�െട വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�േമാ;ഇതിനാവശ�മായ ഭരണാ�മതി

ലഭ�മായി�േ�ാ;ഭരണാ�മതി�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;ഇതിെ� �ട�നടപടിക�  അടിയ�രമായി

സ�ീകരി�േമാ;

ആ�ിലേറ�ഡ് ഇറിേഗഷ� ബനഫി�് േ�ാ�ാം

1044. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� ജലവിഭവ �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി ആ�ിലേറ�ഡ് ഇറിേഗഷ� ബനഫി�് േ�ാ�ാം (എ.െഎ.ബി.പി)

പ�തിെയ�റി�് സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിൽ പറ�ിരി�� കാര��ൾ സർ�ാരിെ�

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) റിേ�ാർ�ിൽ �ചി�ി�ി�ളള� േപാെല ജല സംര�ണ�ി� പര�രാഗതമായ�ം
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ആ�നികമായ�മായ പ�തികൾ സം�ാന�്നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ?

െച�ണാം��് തടയണ ���ി

1045. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല േദശമംഗലം , പാല�ാട് ജി�യിെല ഓ��� എ�ീ പ�ായ�കളിെല�ം സമീപ

പ�ായ�കളിെല�ം ��ജല�ാമം പരിഹരി��തിനായി ആരംഭി�ി�� െച�ണാം��്

തടയണ ���ി ഇേ�ാ� �ട�ി�ിട�കയാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഭാരത�ഴ�് ��െക��,  പാല�ാട് ഡിവിഷെ� കീഴി�  വ�� ഈ തടയണ ���ി

�ട�ി�ിട�ാ� കാരണെമ�ാണ്;

(സി) േവന�കാല�മാ�േമ ���ി ���ീകരി�വാ�  കഴി�ക�� എ�� കണ�ിെല��്

െച�ണാം��് തടയണ ���ി ���ീകരി�വാ� ആവശ�മായ നി�േ�ശം ഇറിേഗഷ� വ��്

ചീഫ് എ�ിനീയ��് ന��േമാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പതി�ാ�ക� പി�ി� ജലേസചന പ�തികെള��ി പഠനം

1046. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നി��ാണം ആരംഭി�ി�് പതി�ാ�ക�  പി�ി� ജലേസചന പ�തികളായ ബാണാ�ര സാഗ�,

കാരാ�ഴ,  ഇടമലയാ�, �വാ��ഴ എ�ിവ�െട ഭാവി കാര���  തീ�മാനി�ാ�  ഒ� വിദ�ധ

സമിതിെയ �മതലെ���� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി �വ��ന�� ഓേരാ�ം ആരംഭി� വ�ഷം, �ാരംഭ പ�തി �ക, ���ിയ പ�തി

�ക, ഇതിനകം ചിലവഴി� �ക എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) വിദ�ധ സമിതിെയ എ�േ��് നി�യി�ം;  എെ�ാെ� കാര��െള �റി�ാണ് സമിതി

�ധാനമാ�ം പഠനം നട�ക;

(ഡി) സമിതി�െട റിേ�ാ��് എ�േ��് ലഭ�മാ�െമ�ാണ് സ��ാ� �തീ�ി��ത്;

(ഇ) ജലേസചന വ��ിെ� കീഴി�  ഇ�േപാെല ആരംഭം�റി�ി�് ദീ�ഘകാലമായി ���ിയാകാ�

മേ�െത�ി�ം പ�തികെള �റി�് പഠനം നട�ാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ജല നയം

1047. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന സ��ാ� ജല നയം �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) മ�് സം�ാന�െള അേപ�ി�് മഴലഭ�ത ��ത�� സം�ാനമായി�ം േകരളം ഇ�വണ കന�

േവനലി�  ഉ�കിയ സാഹചര��ി�  സം�ാനെ� ജല വിനിേയാഗ�ം,  ജല സംര�ണ

�വ��ന��  സംബ�ി�ം െപാ�ജന���് േബാധവ��രണം നട��തിന് എെ�ാെ�

പ�തിക� നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) �� ,േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��ിടയി� മഴെവളളെ�ാ�ി�ം ജല സംര�ണ �വ��ന���ം

സഹായകമാ�ം വിധം അവ�െട പാഠ� പ�തിയി�  ഈ വിഷയ��  ഉ�െ�ാ�ി��തിന്

എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;വിശദമാ�േമാ?

ടി.എസ് കനാലിെ� സമീപ�േദശ�ളിേല�് ഉ�െവ�ം കയ��� തടയാൻ പ�തി

1048. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� ജലേസചന(െച�കിട ജലേസചനം) വ��മായി ബ�െ��്

2016-17  സാ��ികവ�ഷ�ി�  നട�വ�� �ധാന ���ിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ടി.എസ് കനാലിെ� സമീപ�േദശ�ളിേല�് ഉ�െവ�ം കയ��� നിയ�ി��തി�േവ�ി

എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇേ�ാ�  നട�ിലാക്എ�ി�  സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?കിവ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല െപാ� �ള��

1049. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ി� എ� െപാ� �ള�ളാണ് ഉ�ത്;  വാ�ഡ് തിരി�� വിശദമായ

പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ള��  സംര�ി��തിന് സ��ാ�  എ� �കയാണ് നാളി�വെരയായി

വകയി��ിയി��ത്;

(സി) േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� െപാ� �ള�� നാളി�വെരയായി നവീകരി�ി��്;

(ഡി) േക� സ��ാരിെ� നാഷണ� അഡാ��ീവ് ഫ�ി� നി�ം �ള��െട സംര�ണ�ിനായി േകരള

സ��ാ� നാളി�വെര എ� �ക ചിലവഴി�ി��്?

മ�ട മ�ല�ിെല നിലാ�റ�ി� തടയണ �ാപി��
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1050. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18  ബ�ജ�് �സംഗ�ി�  മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല നിലാ�റ�ി�  തടയണ

�ാപി��തിന് കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി  65  േകാടി �പ അ�വദി�ി��ത് സംബ�ി�

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇെ��ി� ഉ�രവിറ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േമജ�  ഇറിേഗഷ�  വ��ാേണാ ��ത ���ി ഏെ����ത്;  ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം

മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല വാ�� അേതാറി�ി ���ിക�

1051. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  മ�ട മ�ല�ി�  േകരളാ വാ��  അേതാറി�ി �ഖാ�ിരം

നട�ിലാ��തിന് സ��ാരിേല�് ശിപാ�ശ െച�ി�� ���ിക�െട ഡി. പി. ആ�. ഉ�െ�െട

ത�ാറാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട ഡി.  പി.  ആ�. സ��ാരിേല�് സമ��ി��തിന്

കാലതാമസ��ായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ിയ സ��ല�  �കാരം ��ത ���ിക�െട ഭരണാ�മതി  2017  െമയ്  31-  ��ി�

ന��വാ� സാധി�േമാ?

െച�് ഡാമിെ� നി��ാണം

1052. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 - 16 വ�ഷ�ി� േമജ� ഇറിേഗഷ� വ�� വഴി ഭരണാ�മതി ലഭി� െച��� �ര�കാ�ി

െക. ഡ��. എ. പ�് ഹൗസിന് സമീപ�� െച�് ഡാമിെ� നി��ാണം ���ിയാേയാ; വിശദ

വിവര�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത വ�ഷ�ി��െ��� വാമന�രം നദി�െട വല�കര�െട സംര�ണ ഭി�ി നി��ാണം

���ീകരിേ�ാ; വിശദ വിവര�� ന��േമാ?

െപ�ി ക�നി അമിതമായി �ഗ�ഭജലം വിനിേയാഗി��താ�ളള പരാതി

1053. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, പി.െക. ശശി
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,, പി. ഉ�ി

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�ിമടയി� െകാ�േകാള ക�നി െച�തി� സമാനമായി പാല�ാട് െപ�ി ക�നി അമിതമായി

�ഗ�ഭജലം വിനിേയാഗി��താ�ളള പരാതിെയ�റി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ക�നി�െട െെലസ�സ് വ�വ� �കാരം എ� ജലം ഉപേയാഗി�ാനാണ് അ�മതി

ന�കിയിരി��െത�ം ക�നി എ� ജലം ഉപേയാഗി��തായാണ് കെ��ിയിരി��െത�ം

അറിയി�ാേമാ;  വ�വ�ക�  ലംഘി��തിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ക�� വര��െയ �ട��് പാല�ാട് ജി�യി�  �ഗ�ഭ ജലനിര�് �മാതീതമായി താ��

സാഹചര��ി�  �േദശവാസിക�  േനരി�� �ടിെവളള �ാമം കണ�ിെല��് ക�നി�െട

�വ��നം താ�ാലികമായി നി��ിെവ�ി�ാ� സാധി�േമാ; �േദശവാസിക� േനരി�� �ടിെവളള

�ാമം പരിഹരി�ാനായി എ� നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

ജലേസചന വ��ിെന ശ�ിെ���ാ� നടപടിക�

1054. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�െവ�ിേഗഷ�, �ാനിംഗ്, ഡിെെസ�, ക�ാളി�ി എ�ീ േമഖലക�� േവ� ആ�നിക അടി�ാന

സൗകര��� ഒ��ി ജലേസചന വ��ിെന ശ�ിെ���ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) കാലഘ��ിന് അ�സരി�ളള നദീപരിപാലനം,  േ�ാജ�് നട�ി�് എ�ിവ അടി�ാനെ���ി

വ��് �നഃസംഘടി�ി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആയിരേ�ാളം സാേ�തിക വിദ�ധ� ഉ�ായിരിെ� ജലേസചന, പരിപാലന േമഖലകളി� ഇവ�െട

േസവനം ��ണമായി ഉപേയാഗി�ാതിരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വിവിധ �ാപന�ളി�  നി�ം വിരമി�വെര കരാ�  അടി�ാന�ി�  നിയമി�് ���ിക�

നി�വഹി�� രീതി നി��ലാ�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േമജ�/െെമന� ഇറിേഗഷ� വ��് വഴി ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

1055. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി� 2015-16, 2016-17വ�ഷ�ി� േമജ�/െെമന� ഇറിേഗഷ� വ��് വഴി

ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�  ഏെതാെ�െയ�ം ഓേരാ ���ിക��ം അ�വദി� �ക

,പ�തിക�െട �േരാഗതി എ�ിവ�ം വിശദമാ�േമാ?
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�ള�ൾ നവീകരി�ാ�ം നിർ�ി�ാ�ം പ�തി

1056. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വരൾ��െട പ�ാ�ല�ിൽ ഈ വർഷം സം�ാനെ� �ള�ൾ നവീകരി�ാ�ം �തിയവ

നിർ�ി�ാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) കഴി� വർഷം എ� �ള�ളാണ് നവീകരി�ി�ളളത്;

(സി) �ള��െട നവീകരണ�ിനായി,  ഹരിത േകരളം പ�തി� �റെമ ജലേസചന വ��് ഈ വർഷം

എ� �കയാണ് വകയി��ിയി�ളളത്;

(ഡി) സം�ാന�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ നവീകരി�ാ�േ�ശി�� �ള�ൾ,  മ�

സംര�ണ വിഭാഗം നവീകരി�� �ള�ൾ,  ൈമനർ ഇറിേഗഷെ� നിയ�ണ�ി�� �ള�ൾ

എ�ിവ�െട ലി�് , വകയി��ിയി�� �ക സഹിതം േ�ാ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇവ ��ി�ം െപടാെത,  ഓേരാ �ാമ പ�ായ�ി�ം �നർനിർ�ിേ�� �ള�ൾ,  �തിയതായി

ആവശ��� �ള�ൾ എ�ിവ�െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േദശമംഗലം ചീര�ഴി കനാലി� �കളി�െട�� പാല�ം ബ�് േറാ�ം

1057. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജക മ�ലം എ�.എ.സി എ.ഡി.എസ്.  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി തേ�ശ

സ�യംഭരണ വ��ിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയ േദശമംഗലം �ാമപ�ായ�ിെല ചീര�ഴി ഇറിേഗഷ�

േ�ാജ�ിെ�,  ചീര�ഴി കനാലി� �കളി�െട�� പാല�ം കനാ�  ബ�് േറാ�ം ���ി�്

ഇ�വെര ഇറിേഗഷ� ഡി�ാ��്െമ�് എ�.ഒ.സി. ന�കിയി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 1.9.2015 � തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയ ഈ ���ി�് എ�.ഒ.സി.

ന���തിന് എ�ാണ് തട�മായി നി���ത്;

(സി) വളെരയധികം യാ�ാ സൗകര�ം ലഭ�മാ��താണ് ഈ ���ി എ�� കണ�ിെല��് എ�.ഒ.സി.

ന���തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�വാ�  ചീര�ഴി ഇറിേഗഷ�  േ�ാജ�് അസി.

എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ��് നി�േ�ശം ന��േമാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വാ�� അേതാറി�ിെയ ലാഭകരമാ�ി �വ��ി�ി�വാ� നടപടി

1058. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, െക.�രളീധര�

,, െക.സി.േജാസഫ്

80 of 96



,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െവ��രം വ��ി�ി�ാെത വാ�� അേതാറി�ിെയ ലാഭകരമാ�ി �വ��ി�ി�വാ�

ഈ സ��ാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ഇതിനായി ആവി�രി�് നട�ാ�ിയി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) വാ�� അേതാറി�ി�െട �വ��ന���ായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം പരി�ാര നടപടികളാണ്

ൈകെ�ാ�ി��െത� വ��മാ�േമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ിെല ���കാ� �ടിെവ� പ�തി

1059. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല മ�ല�ിെല ���കാ�  �ാമപ�ായ�ിെല �ടിെവ� പ�തി�െട നിലവിെല

അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���കാ�  �ടിെവ� പ�തി�െട ���ീകരണ�ിനായി ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�

വ�തി�േശഷം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�ം,  എ� �പ

വകയി��ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

നബാ�ഡ് സഹായേ�ാെട നി��ി�� െറ�േല��- കം- �ി�ജ്

1060. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��രി�� മ�ല�ിെല പാലായി വളവി� നബാ�ഡ് സഹായേ�ാെട നി��ി�� െറ�േല�� കം

�ി�ജിെ� സിവി� വ��ക� െട�� വിളി�തിന് േശഷം �ട�ാ��ായ കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ ���ി�െട സിവി�, െമ�ാനി��  ���ിക�  ഒേര കരാ�കാ�  തെ� ഏെ���

നട�ിയി�ിെ��ി�  ���ീകരി�ാ�  കാലതാമസം ഉ�ാ�െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

തി�വ�-ച�നാേ�രി �ടിെവ� പ�തി

1061. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ിെല ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�ി�� തി�വ�-ച�നാേ�രി �ടിെവ�

പ�തി�െട നി��ാണ �വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ;
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(ബി) ��ത �വ��ന��  ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം എ�േ��് ���ീകരി�െമ�ം

വ��മാ�േമാ?

ഭരണാ�മതി ന�കി നട�ിലാ�� ഇറിേഗഷ� ���ിക�

1062. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2017-18 ബജ�ി� ജലവിഭവ വ��ി� ൈമന� ഇറിേഗഷ�, േമജ� ഇറിേഗഷ�, ���ാടി ഇറിേഗഷ�

എ�ീ േമഖലകളി� ഭരണാ�മതി ന�കി നട�ിലാ�� ���ിക� ഏെത�ാെമ�് �ാ�-േനാ�

�ാ� തരംതിരി�് വിശദമാ�േമാ?

കായെ�ാടി പ�ായ�ിെല വി.സി.ബി.നി��ാണം

1063. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം ക�� വര�� േനരി�� സാഹചര��ി�  നാദാ�രം മ�ല�ിെല കായെ�ാടി

പ�ായ�ിെല ച���ളം- ��ര് വാ��കെള ബ�ി�ി�� വി.സി.ബി.���ി പണി�� പ�തി

സ��ാരിെ� ആേലാചാനയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എെ�ാെ� നടപടി�മക� ���ികരി�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ���ി എ�് ���ികരി�ാ� സാധി�ം?

��രിെല േകാ� നില�ളിൽ നി�് �ളവാഴ-ച�ി നീ�ം െച��

1064. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല േകാ�  നില�ളിെല നീെരാ��് തട�െ���� �ളവാഴ-ച�ി നീ�ം

െച��തിന് 2016-17 വ�ഷ�ി� ആെക എ� �പ അ�വദി�ക��ായി;

(ബി) 2017-2018 െല ബ�ജ�ി� ഈ ഇന�ി� �ക വകയി���തിേല�ായി ചീഫ് എ�ിനീയ�

(ഐ&എ)  �് ന�കിയി��  09.2.2017  െല  1191099/ഐ.ആ�.2/2017/  ജ.വി.വ.

ക�ിേ�� സ�ീകരി� �ട�നടപടി സംബ�ി� വിവരം അറിയി�ാേമാ?

�ടിെവ�ം ഉറ�വ���തിന് നടപടി

1065. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനം േനരി�� ��മായ വര�� �ലം ��ി��� ജന���് �ടിെവ�ം

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

(ബി) ഇതിനായി �േത�ക ഫ�് വകയി��ിയി�േ�ാ; വിവരി�േമാ;

(സി) ജലസംര�ണ�ിനായി ത�ീ��ട��, �ള�� �തലായ ജലേ�ാത�ക� സംര�ി��തി�ം

ആവശ�മായ �ല�ളി� െച�് ഡാ�ക�, തടയണക� എ�ിവ നി��ി��തി�ം അടിയ�ര

നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ; വിവരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ബാവി�ര റ�േല�� കം �ി�ജിെ� നി��ാണം

1066. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ബാവി�ര റ�േല�� കം �ി�ജിെ� നി��ാണം ���ിയാകാ��ം താ��ാലിക

ബ�് ഫല�ദമാകാ��ം കാരണം കാസ�േകാട് നഗര�ിെല�ം �ാ� �േദശ�ളിെല�ം

ജന�� ഉ�െവളളം �ടിേ��ിവ�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�െവളളം ഒഴിവാ��തിന് നി��ി� താ��ാലിക ബ�് ഫല�ദമാകാ�തി�� കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ബാവി�രയി�  താ��ാലിക ബ�് നി��ി�വാ�  �ട�ിയി�് എ� വ�ഷമാെയ�ം ഓേരാ

വ�ഷ�ം െചലവഴി� �ക നട�വ�ഷം ഉ�െ�െട എ�തയാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ബാവി�ര റ�േല�� കം �ി�ജിെ� റീ െട�� നടപടിക� ���ിയാ�ി നി��ാണ �വ��ന��

എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ം, �വ��ന���േവ� ഫ�് കെ���െത�െനെയ�ം

വ��മാ�േമാ?

പ��� മ�ല�ിെല േ�ാസ�ബാ�- െറ�േല��- �ി��ക�

1067. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  മ�ല�ി�  എ� േ�ാസ�ബാ�/ െറ�േല��/ െറ�േല��  -കം  -�ി��ക�

നിലവി�െ��ം ഇവ ഏെതാെ� നദിക�/േതാ�ക��് ��െകയാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി�  ഏെതാെ� കാല�ഴ��ാ�  തക��് ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാതായി�െ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ �ന� നി��ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല വര�� നിവാരണ ���ിക�
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1068. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വര�� നിവാരണ പ�തിയി��െ���ി നട�ിലാ��തിന് േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� നി�് വാ�ർ

അേതാറി�ി എം.ഡി. �് സമ��ി� െ�ാേ�ാസ� ഏെത�ാം;

(ബി) ഇവയിൽ െക.ഡ�.എ.  എം.ഡി.  �െട കാര�ാലയ�ി�  നി�് അംഗീകാര�ിനായി പരിഗണി�

���ിക�  ഏെത�ാം;  െകായിലാ�ി മ�ല�ി�  നി�് ഏെത�ാം ���ിക�  പരിഗണി�;

വിശദമാ�ാേമാ?

ച�നാേ�രി - ആല�ഴ േതാട്

1069. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി - ആല�ഴ േതാട് േദശീയ ജലപാതയായി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

അതിര�ി�ി ൈവദ�ത പ�തിെയ��ി ജലേസചന വ��ിെ� നിലപാട്

1070. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിര�ി�ി ൈവദ�ത പ�തി നട�ാ��ത് സംബ�ി�് ജലേസചന വ��ിെ� നിലപാട്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ പ�തി നട�ാ����ലം ഉ�ാകാനിട�� ഭവിഷ��കൾ ജലേസചന വ��്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ചാല�ടി�ഴ വ�ിവരളാെത സംര�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ? വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

അണെ��കളിെല ജലസംഭരണേശഷി

1071. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അണെ��കളി�  മ�ം,  മണ�ം,  െചളി�ം അടി� �ടിയത് കാരണം

ജലസംഭരണേശഷി �റ� വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജല�ാമം ��മായിവ�� സാഹചര�ം പരിഗണി�് മഴ�ാല�് പരമാവധി ജലസംഭരണം

ഉറ�വ���തിനായി ഡാ�ക��് േക�വരാ� വിധം മ�് നീ�ം െച��തി�ളള നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?
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ടാ��ക��് �ടിെവ�ം

1072. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാ�� അേതാ�ി അതിെ� ഔ�് െല�ക� വഴി ടാ��ക��് �ടിെവ�ം ന��േ�ാ;

(ബി) ഇതിന് ഈടാ�� നിര�് എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�കാര� ടാ��കാ�  ഈ ജലം നി��ാണ �വ��ന���െ�െട�� �ടിെവ� ഇതര

ആവശ����ായി മറി�് വി��� കാര�ം ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ ;

(ഡി) �ടിെവ� ഇതര ആവശ����് തി�വന��രം സ�ീവേറജ് ഫാമിെ� �ീ�്െമ�് �ാ�ി� ലഭ�മായ

െവ�ം േശഖരി�ാെത വാ��  അേതാറി�ി�െട �ടിെവ�ം േചാ��ി ഉപേയാഗി��ത്

നി��ാഹെ���ാ� വാ�� അേതാറി�ി എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�ത് വ��മാ�േമാ?

�ടിെവ��ാമം പരിഹരി�ാ� ക�� പ�തിക�

1073. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�ഭവെ��� അതി��മായ �ടിെവ��ാമം പരിഹരി�ാ�ം ജലലഭ�ത

ഉറ�വ��വാ�ം എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആവീ�രി� നട�ാ�ിയെത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം േകരളം അതി��മായ വര��െയ അഭി�ഖീകരി�വാ�  േപാ�� എ�

��റിയി�ക�െട സാഹചര��ി�  ജലവിഭവ വ��് ഭരണതല�ി�  ഏെ��ാം നടപടിക�

എ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��മായ വര�� േനരി�� �േദശ�ളി� �ഗ�ഭജല�ിെ� ��പേയാഗം തട��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാണ് ;വിശദമാ�േമാ?

ഇ�േ�ാ�ി�� കടവ് േലാ�് കം �ി�ജ്

1074. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല വ�ി��് നിേയാജക മ�ല�ി�െ�� ഇ�േ�ാ�ി�� കടവ് േലാ�് കം

�ി�ജ് നി��ാണം സംബ�ി� നടപടിക� എത് ഘ�ം വെരയായി വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��െ�രിയാറി� �തിയ അണെ��ിെ� ആവശ�ം

1075. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��െ�രിയാറി� �തിയ അണെ��ിെ� ആവശ�ം ഇേ�ാ� ഇെ�� സർ�ാർ വിലയി��യി�േ�ാ ;

എ�ിൽ വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) എെ��ി�ം ശാ�ീയ പഠന�ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ ഇ�െന ഒ� തീ�മാനം;

വിശദമാ�േമാ?

�ത�ാ� െക�് റിസ�േവായ�ം �ഴക�ം സംര�ി�ാൻ നടപടി

1076. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഴ സംര�ണ�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപരിയാറിെ� ഭാഗമായ �ത�ാ� െക�് റിസ�േവായറി�ം അ�ബ� നദിയായ ���ഴയാറി�ം

വ�ാപകമായി ഒ� �േത�ക തരം പായ�  വള�� വ���ം �ഴ മലിനമാ���ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ത�ാ� െക�് റിസ�േവായ�ം ���ഴയാ�ം സംര�ി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഗ�ഭ ജലം േചാ���േവാെയ�് കെ��ാൻ ശാ�ീയ പഠനം

1077. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഗ�ഭ ജലനിര�് ഗണ�മായി �റ�� സാഹചര��ി� ജലനിര�് �ിരമായി നിലനി���തിനായി

ശാ�ീയ മാ���� അവലംബി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ� സം�ാന��  േകരള�ിെ� �ഗ�ഭ ജലം േചാ���േവാെയ�് ശാ�ീയ പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� അ�ര�ി� ഒ� ശാ�ീയ പഠന�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �ഴ� കിണ� അ�മതി അേപ�ക�

1078. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാറിെ� കാല�് േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� �ഴ� കിണ� �ഴി��തി�ളള അ�മതി�ായി

എ� അേപ�ക� ലഭി�; അേപ�ക�െട േപ�ം, േമ�വിലാസ�ം സഹിതം വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം അേപ�ക��് അ�വാദം ന�കിെയ�ം, ഏെത�ാം അേപ�ക��് അ�വാദം

ന�കിയിെ��ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) അ�വാദം ന�കാ�വ��് എ� കാരണ�ിലാണ് അ�വാദം ന�കാതി��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

മഴെവ� സംഭരണിക�

1079. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ സ��ാ�  �ാപന�ളി�ം എ�ഡഡ് ��കളി�ം ഈ വ�ഷം

നി�ബ�മാ�ം മഴെവ� സംഭരണിക� നി��ി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് സംബ�ി� നടപടിക� ഏ�വെരയാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) മഴ�ാലം �ട�തിരിെ���ാ�  നടപടി �േ�ാ��െ� ലഭി�� ജലം തിരിെ���ാ�  നടപടി

സംഭരണികളിലാ�ി സംര�ി�ാ� ��ിയ പരിഗണന ന��േമാ?

ൈവ�ി� മ�ല�ിെല �ഴ�കിണ�ക�

1080. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ൈവ�ി�  മ�ല�ി�  �ാപി�ി�� �ഴ�കിണ�ക�െട എ�ം പ�ായ�് തിരി�്

വ��മാ�േമാ?

കിണ�കളിെല ജലനിര�്

1081. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിണ�കളി� ജലനിര�് താ�� എ� പഠന റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി�ാനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ജല�ാമ�ം വര���ം േനരി��തിന് നടപടി

1082. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, െക. രാജ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ജല�ാമ�ം വര���ം ��മായ സാഹചര��ി�  സ�ീകരി�� �തിേരാധ

നടപടിക� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �ഗ�ഭ ജല�ിെ� അളവി��ായിരി�� �റവ് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) മഴെവ�ം സംഭരി��തിന് സ�ീകരി�വാ�േ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ?

വ��ല �നിസി�ാലി�ി �ടിെവ� പ�തി

1083. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല �നിസി�ാലി�ി�ം സമീപ പ�ായ�ക��ം േവ�ി�� �ടിെവ� പ�തി�െട

�ന��ാരണ�ിന് 130 േകാടി �പ മതി�് െചലവ് കണ�ാ�ി ത�ാറാ�ിയി�� േപ�്െപ�ീവ്

�ാനി�േമ� വാ�� അേതാറി�ി അവസാനമായി സ�ീകരി� നടപടിെയെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി യാഥാ���മാ��തിന് കാലപരിധി നി�യി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി� ഉ�െ��ി�� �ാമപ�ായ�ക� ഏെത�ാം ?

ജല പരിേശാധനാ ലാ�ക�

1084. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േകരള വാ��  അേതാറി�ിയിെല സബ് ഡിവിഷ�കളി�  ജല �ണ പരിേശാധനാ ലാ�ക�

നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� ലാ�ക� ആരംഭി��കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

ജല അേതാറി�ിയി� ൈമേനാറി�ി �ീം �കാരം നട�ിലാ�� പ�തിക�

1085. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജല അേതാറി�ിയി� ൈമേനാറി�ി �ീം �കാരം നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം ��ത പ�തി �കാരം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  അ�മതി ലഭി�

പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം അ�മതി ലഭി��തി�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ?

ൈമലം - തല�� �ടിെവ� പ�തി
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1086. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈമലം - തല�� �ടിെവ� പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� അവേശഷി�� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�ം അവ ���ീകരി�് പ�തി

�വ��ന സ�മാ��െത�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈമലം പ�ായ�ി�  ജലവിതരണ ൈപ�ക�  �ാപി�� ���ി�് ആവശ�മായ ഫ�്

ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള ജല അേതാറി�ിയിെല ഓഡി�്

1087. �ീ.െക. �����ി

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ജല അേതാറി�ിയിൽ ആഭ��ര, �ാ���റി ഒാഡി�ിംഗ് നട�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

ജല അേതാറി�ി�െട വാർഷിക,  ഓഡി�് റിേ�ാർ�ക�  അവസാനമായി ത�ാറാ�ിയത്

എ�ാെണ�ം എ. ജി.�െട ഒാഡി�് നട� െ�ാജ�ക�, ചാർേ�ഡ് അ�ൗ��് ഓഡി�് െചേ��

െ�ാജ�ക� ഏെതാെ�െയ�ം അവസാനമായി ഒാഡി�് നട�െത�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ ?

(ബി) ജല അേതാറി�ിയിെല  2016  -  17  വെര�� ആഭ��ര,  �ാ���റി ഓഡി�് അടിയ�രമായി

�ർ�ീകരി�് എേ�ാ� സഭയി� സമർ�ി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എനർജി ഓഡി�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ��ത ഓഡി�ിെ�റ �ണഫല�ൾ വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഉ�ത സംഭരണികളിൽ സംഭരി� ജലം വിതരണം െച��തിനിടയി� സംഭവി�� േചാ�� എ�

ശതമാനമാണ്; ടി േചാ�� ഒഴിവാ��തിന് എ� നടപടി സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഇ) ജലവിതരണ സംവിധാന�ിെ�റ കാര��മതാ ഓഡി�് നട�ാ�വാ�േ�ശി��േ�ാ?

അ�ത് പ�തികൾ�് ഭരണാ�മതി

1088. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17  വ�ഷ�ി�  അ�ത് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി  63.04  േകാടി �പ�് അംഗീകാരം

ന�കിയി�� �ടിെവ� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി��തിനായി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ്

���ീകരി�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��മാ�� �ടിെവ� �ാമം കണ�ിെല��് ��ത പ�തിക�  ��കാലാടി�ാന�ി�
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ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇടെ�ാ�ി �ടിെവ� പ�തി�െട  2700 മീ��  ൈപ�ിടലി�  1700 മീ��  ഭാഗ�ിെ� െട��

നടപടിക� നട��തിനാ� ബാ�ി വ�� 1000 മീ�� �വ��ി�് അ�ത് പ�തിയി��െ���ി

അടിയ�ര ��ഗണന ന�കി ഭരണാ�മതി ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റാ�ി േമജ� �ടിെവ� പ�തി

1089. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി േമജ� �ടിെവ� പ�തി�െട നി��ാണം ആരംഭി�െത�്;  എ� �പയാണ് ഇതിേനാടകം

ഇതിനായി െചലവഴി�ത്;  നി��ാണം ഏ� ഘ�ം വെരയായി;  ഇനി എെ�ാെ� ���ികളാണ്

���ിയാ�ാ��ത്; എ�േ��് ���ീകരി�ാ� കഴി�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ���ിക� ���ിയാ�ി പ�തി എ�് ക�ീഷ� െച�ാനാ�ം എ�് അറിയി�േമാ?

മീനാട് �ടിെവളള പ�തി

1090. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മീനാട് �ടിെവളള പ�തി�െട ഭാഗമായി�� ���ിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി െവളിയം പ�ായ�ി�  ജലവിതരണ െെപ�ക�

�ാപി�ാതിരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;  ��ത െെപ�ക�  �ാപി�� ���ി

അടിയ�രമായി ���ീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പ�തി എേ�ാ� �വ��ന സ�മാ�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

ജലവിഭവ വ��ിെ� േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല പ�തികൾ

1091. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ജലവിഭവ വ��ി� കീഴിെല

അ�മതി ലഭി� പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പ�തിക�െട നിലവി�� അവ� വ��മാ�േമാ?

�ള�ട-പവിേ�ശ�രം �ടിെവ� പ�തി
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1092. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ള�ട-പവിേ�ശ�രം �ടിെവ� പ�തി�െട �വ��ന�േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  അവേശഷി�� ���ിക�  എെ��ാമാണ്;  ഇവ എ�േ��്

���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) പ�തി�െട ഭാഗമായി �ള�ട പ�ായ�ി�  ജലവിതരണൈപ�ക�  �ാപി�ാ�

�ിതിവിേശഷം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) പ�തി�് ആവശ�മായ ജലേ�ാത�ം,  വാ��  �ീ�്െമ�് �ാ�ം �ിതിെച�� �ള�ട

പ�ായ�ി�  ജലവിതരണൈപ�ക�  �ാപി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ം;വിശദമാ�േമാ?

വര�� �ല�ളള �ടിെവ� ��ം േനരിടാ� നടപടി

1093. �ീ.അ�� �കാശ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��മായ വര�� �ല�ളള �ടിെവ� ��ം േനരിടാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്

ഇ�വെര സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ വ��കെള ഏേകാപി�ി�െകാ�് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഇ�വെര നട�ിയെത�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� �ടിെവ� േ�ാത�കളി�  ജലലഭ�ത ഉറ�വ��വാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ക��ായി; വിശദമാ�േമാ?

�ഷി�് ആവശ�മായ ജലം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

1094. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷി�് ആവശ�മായ ജലം ലഭ�മാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) 'ഹരിത േകരളം'  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി തി�വന��രം ജി�യി�  നവീകരി�� �ള��െട

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇതിനായി എ� �പ വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?
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തലേ�രി താ��ിൽ വാ�� അേതാറി�ി ഉേദ�ാഗ��െട �റവ്

1095. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

തലേ�രി താ��ി� കീഴി�� വാ��  അേതാറി�ി ഓഫി�കളിൽ ജീവന�ാ�െട എ�ം

�റവായതിനാ�ം,  മ��� ത�ിക ഇ�ാ�തിനാ�ം അത�ാവശ� ഘ��ളി�േപാ�ം െമയി�ന�സ്

���ിക� നട�ാ� സാഹചര��ി� �ടിെവ�ം പാഴായിേ�ാ�� നിലവിെല �ിതിയി�, വാ��

അേതാറി�ിയി� ജീവന�ാ�െട �റ� നിക�ക�ം,  ആവശ��ിന് മ��� ത�ിക ��ി�ക�ം

െച�� കാര��ി� േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തിക�

1096. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനം അതി ��മായ �ടിെവ��ാമം േനരി�� സാഹചര��ി� നാദാ�രം മ�ല�ി�

��തായി ഏെതാെ� �ടിെവ� പ�തിക�  ആരംഭി�ാ�ം �ാവ��ികമാ�ാ�ം

ഉേ�ശി��െ��് വ��മാ�ാേമാ?

രാമ�ചാടി - അലിഗ� �ടിെവ� പ�തി

1097. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ിലാ�� രാമ�ചാടി  -  അലിഗ�  �ടിെവ�

പ�തി�ായി കി�ബി �ഖാ�ിരം എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

(ബി) ഈ പ�തി�െട വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ��തിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� റിേ�ാ��് സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� േ�ാജ�് റിേ�ാ��് സമ��ി��തി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം എ�ാണ്;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട ഭരണാ�മതി ന���തിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടി�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ; ��ത പ�തി�് അടിയ�രമായി ഭരണാ�മതി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

?

ആല�രിെല �ാമീണ �ടിെവ� പ�തിക�

1098. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ആല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  വാ��  അേതാറി�ി�െട കീഴി�� �ാമീണ �ടിെവ�

പ�തിക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട േക�വ� ൈപ�് ൈല�ക�ം,  പ�ക�ം,  േമാേ�ാ�ക�ം മാ�ി �ാപി��തിന്

ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�െട �ന��ാരണ�ിനായി നട�വ�ഷം ല��മി�ി�� �വ��ന��

വ��മാ�േമാ?

പാ��തി ��നാറിെ� �ചീകരണ പ�തിക�

1099. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��തി ��നാറിെ� �ചീകരണം,  സംര�ണം,  വി�ലമാ��  എ�ിവ�മായി ബ�െ��്

കഴി� 20 വ�ഷകാല�ിനിടയി� എ� പ�തിക� �ഖ�ാപി�ി��്;

(ബി) �ഖ�ാപി� പ�തികളി�  നട�ിലാ�വാ�  തീ�മാനി� പ�തിക�െട�ം പണം നീ�ിവ�ി�ളള

പ�തിക�െട�ം വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത പ�തികളി�  ആെക െചലവഴി� �ക�ം ���ിയാ�ിയ ഓേരാ പ�തി�ം െചലവഴി�

�ക�ം വ��മാ�േമാ ?

��ിെവ� -േകാള ക�നിക�െട �വ��ന�ം ജലലഭ�ത�ം

1100. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, സി.മ��ി

,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിെവ�  -േകാള ക�നിക�െട �വ��നം ജല ലഭ�തെയ ഏ� വിധ�ി� ബാധി�� എ�

കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം എ� ക�നിക��് �ജല അേതാറി�ി നിരാേ�പപ�ം ന�കിയി��്;

(സി) ഓേരാ ക�നി�ം ഉപേയാഗി�ാ�� ജല�ിെ� അളവിന് പരിധി ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

പരിധിയിലധികം െവ�ം േചാ���േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ാ�േ�ാ;  നിയമലംഘനം

കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

��ിെവ� ക�നിക�െട �തിദിന ജല േശഖരണ പരിധി �റ��തിന് നടപടി

1101. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ��ിെവ� ക�നിക�െട �വ��നം ജല ലഭ�തയി�  ��ി�� ����

വിശദമായി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) �ജല അേതാറി�ി�െട എ�.ഒ.സി �കാരം മല�റം ജി�യി� ��ിെവ� ക�നിക��് �തിദിനം

ഉപേയാഗി�ാ�� ജല�ിെ� അളവ് അ�പ�ിഏഴായിരമാെണ� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി�  അ�വദനീയമായ അളവി�  ��ത�  ജലം ��ിെവ� ക�നിക�  േശഖരി��തായി

റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ  ;  ആയത് േമാണി��  െച��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��ത്; ആയതിെ� ശാ�ീയ അടി�റ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��മായ േവന�  കണ�ിെല��് മല�റം ജി�യി�  ��ിെവ� ക�നിക�െട �തിദിന ജല

േശഖരണ പരിധി �റ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ജലസംഭരണിക�െട അപകടാവ�

1102. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന പാതേയാര�ളി�  ഉളളവ ഉ�െ�െട പല ജലസംഭരണിക�ം

അപകടാവ�യിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അവ നവീകരി��തിേനാ മാ�ി നി��ി��തിേനാ ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല പ�വം ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി

1103. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല പ�വം ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തിയി� ഉ�െ�� �േദശ�ളി� ��മായ

�ടിെവ� �ാമം േനരി�� �ല�ളി�  ര�ാം ഘ� പ�തിയി�  ഉ�െ���ി

�ടിെവ�െമ�ി��തിന് നബാ�ഡിെ� ആ�.ഐ.ഡി.എഫ് �ീമി�ം �ാ� ഫ�ി�ം ഉ�െ���ി

ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;  ഇവ�െട ���ി എേ�ാേഴ�്

���ിയാ�ാ� കഴി�ം?

െന�ാ�ി�കര നഗരസഭ �േദശ�് ൈപ�കൾ മാ�ി �ാപി��തിന് നടപടി

1104. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നഗരസഭ �േദശ� �ാപി�ി�ളള  40  വ�ഷ�ിലധികം പഴയ��ളള എ/സി

ൈപ�ക� മാ�ി �തിയ പി.വി.സി.  ൈപ�് �ാപി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;ൈപ�്

ൈല� മാ��തിന് െട�ഡ� നടപടി സ�ീകരിേ�ാ;
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(ബി) േമ��റ� പണിക� 2017-18 വ�ഷ�ി� ���ീകരി�ാ� കഴി�േമാ;

(സി) കാളിപാറ �ടിെവളള പ�തി�െട ൈപ�് ൈല�  െന�ാ�ി�കര െടൗണിെല െറയി�േവ

ഓവ��ി�ജി�  �ടി കട�ിെ�ാ�് േപാ��തിന് െറയി�േവ�െട അ�മതി

ലഭിേ�ാ;ഇ�ാെയ�ി� ഇതിനായി മ�് നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� കഴി�േമാ?

�ടിെവ��ാമം േനരി��തിന് നടപടി

1105. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മായ �ടിെവ� �ാമം േനരി��തിനായി എ� �ള��  ��ിയാ�ി സംര�ി��തിന്

ഉേ�ശി��െ��ം എ� �ള��െട നവീകരണം ���ിയാ�ിെയ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ വർഷെ� മൺ�ൺ മഴെവ�ം കടലിേലെ�ാ��ി വിടാെത സംര�ി� നി��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം ഇ�ാെയ�ി�  ��കാലാടി�ാന�ി�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം

വ��മാ�േമാ ?

പ�ിമല��് ഭാഗ�്ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി നട�ാ�ൽ

1106. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നഗര�ിെല ഉയ�� �േദശ�ം �ടിവ� �ാമം േനരി���മായ പ�ിമല��്

(േകാ�ളി)ഭാഗ�് ജ�ാ� �ടിെവ� പ�തി �കാരം �ടിെവ�ം വിതരണം െച��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ �േദശ�് ൈപ�് ൈല�  �ാപി��ത് പ�തിയി�  ഉ�െ��ി�ിെ��ി�

ഉ�െ����തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പാ��തീ��നാർ �ചീകരണം പ�തി

1107. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ജലവിഭവ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാ��തീ��നാറിെ�റ �ചീകരണ�ിനായി വകയി��ിയ �ക എ�ത;

(ബി) പാ�വതീ��നാറിെ� സംര�ണ�ിനായി എ� േകാടി �പയാണ് �� സ��ാരിെ��ം നിലവിെല

സ��ാരിെ��ം കാലയളവി� െചലവഴി�ി��ത് ;

(സി) പാ�വതീ��നാറിെല മലിനജലം കടലിേല�് ഒ��ിവി�� ഇടയാ�  ഭാഗ�് ��ത പ�തി

നട�ിലാ��തിന് ജന�ളി� നി�ം എതി��ക� േനരിേട�ി വ�ി�േ�ാ ; ഇ�ാര��ി� എ�്

നിലപാടാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത് ?
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േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

21-04-2017

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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